
 
Z á p i s   č. 2/2019 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 4.marca 2019 
 
Prítomní:  Ing. Páva, Ing. Csarnakovics, Ing. Popovič, RNDr. Ing. Maťátko, Ing. Siebenstich  
Neprítomní: JUDr. Zrubáková  
Hostia: JUDr. Tencer. Doc. Nemec 
 
Program: 
1/ Schválenie programu a zápisnice 
2/ Kontrola splnenia uznesení a úloh 
3/ Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ 
4/  Správa predsedu BTZ na Valné zhromaždenie BTZ 
5/ Príprava školenia rozhodcov a trénerov 
6/ Návrh na rozpočet pre rok 2019 
7/ Organizácia M BR v súťaži družstiev (propozície, súpisky, žrebovanie) 
8/ Rôzne  

 
K bodu 1: 
Schválenie programu a zápisnice  

VV BTZ schvaľuje program: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
VV BTZ schvaľuje zápisnicu z VV BTZ zo dňa 17.9.2018  
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
Kontrola zápisu, plnenia uznesení a úloh, schválenie zápisu 

Hlasovanie: 5 za  a 1 neprítomný 

K bodu 2: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh. Úlohy trvajú  

- Prestupy:  
- Ing. Csarnakovics kritizuje nie dobrým spôsobom riešené prestupy. Je tu nevhodná karenčná 

doba a túto navrhuje riešiť, tak aby hráči mohli za určitých podmienok svoju žiadosť o prestup 
uskutočniť (Trnava zarazila prestupy). 

- Vedúci družstva 
- Ing. Popovič navrhuje aby tréner v súťaži družstiev mohol pôsobiť ako vedúci družstva. Keď je to 

možné na majstrovstvách SR, tak by to malo ísť aj na majstrovstvách regiónu 
Riešiť priebežne do konca apríla  
 
VV BTZ schvaľuje kontrolu splnenia úloh a uznesenia: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
K bodu 3 :  

Zabezpečenie Valného zhromaždenia 13.marca 2019 (streda) o 17,00 hod. 
bude vykonané podľa
Program:   
 1/ Otvorenie 
 2/ Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 
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3/    Schválenie rokovacieho programu a rokovacieho poriadku  
 4/    Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 5/    Správa predsedu BTZ o činnosti BTZ za rok 2018 

6/    Správa o hospodárení BTZ za rok 2018, čerpanie rozpočtu na rok 2019,  
7/    Správa kontrolóra BTZ 

 8/    Diskusia  
 9/   Návrh uznesenia 
 10/  Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
 11/  Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 
 12/  Záver  
   
 Boli prediskutované otázky prípravy podľa rokovania VV BTZ.  
Valné zhromaždenie bude viesť RNDr. Ing Maťátko, návrhovú komisiu JUDr. Zrubáková, 
mandátovú Ing. Siebenstich  
Bol podaný ústny návrh na úpravu stanov - RNDr. Ing Maťátko. Ak stihneme pripraviť podkladové 
materiály potom sa doplní aj bod pre úpravu stanov.   
 
 Úlohy:  

- Rokovanie VZ bude viesť , RNDr. Ing. Branislav Maťátko,  
- návrhová komisia  - JUDr. Radomíra Zrubáková,  ,  
- mandátová komisia - Ing. Siebenstich 
- zabezpečiť miestnosť na rokovanie  a následne i žrebovanie súťaže družstiev mládeže 

a dospelých.  
- Zabezpečiť podkladové písomné materiály a hlasovacie lístky (rozmnožiť pre všetkých 

delegátov 
- Zabezpečiť žrebovanie súťaži družstiev 

 
VV BTZ schvaľuje prípravu na rokovanie Valného zhromaždenia pre rok 2019 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
K bodu 4: 
Správa o činnosti VV BTZ za rok 2018 predsedu BTZ: 

- uznesenie z Valného zhromaždenia 2018 
- členská základňa 
- Súťaže BTZ  

  A, družstvá 
  B, jednotlivci  - halové 

          - letné 
- výsledky klubov v súťažiach organizovaných STZ pre rok 2018 
- súťaže detí 
- hospodárenie 
- činnosť VV BTZ a členov Rady STZ za BTZ 

VV BTZ schvaľuje návrh na správu o činnosti VV BTZ za rok 2018: 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
K bodu 5: 
Školenie rozhodcov vedúcich družstiev bude zabezpečovať Ing. Ladislav Schragge a Michal 
Nemec. Prihlásilo sa 37 vedúcich družstiev. Po školení rozhodcov – vedúcich družstiev predložiť 
zoznam na STZ. 
 
K bodu 6:  

Aj na rok 2019 sme prijali zásadu že rozpočet by mal byť vyrovnaný, ale zatiaľ budeme 
mať väčšie výdaje ako príjmy.  
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Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2018 

  
Ku dňu 1.1.2018 mal VV BTZ zostatok finan. 
prostriedkov         

  (na účte a v pokladni) vo výške    3 709,90     
            
I. Príjmy v roku 2018       
            
1, Dotácie od STZ na: M BR    5 056,00   

    
činnosť 
sekretariátu   11 550,00   

    z registrácie a TL   1 327,00   

    
Príspevok na 
mládež   4 018,00   

2,  Prijmy z marketingovej činnosti     0,00   

3, Školenie  
+10 uhradených v 
minulom roku   290,00 300 

            
4, Ostatné príjmy - pokuty, štartovné úroky   1 679,00   
            
tj. Príjmy v roku 2018 spolu     23 920,00   
            
Príjmová časť včetne zostatku z roku 2018: 27 629,90   
            
II.    Výdavky v roku 2018       

1, Dotácie na TK a TO na M BR   3 400,00 
 640 HMSR 

2019   
2 Príspevok mládež tenisové lopty   4 049,28     
3 Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ   0,00     
4 Mzdy (sekretár + učitelia)   6 763,20     
5 Odvody   1 676,63     
6 Režijné náklady   2 918,67     
  z toho - telefón   593,87     
              - nájomné 2018   1 221,46     
              - poštovné, poplatky   119,96     
              - ostatné služby - kopírovanie, účtovníctvo 852,68 15  mzdy   
              - školenia trénerov 0,00     
              - schôdze BTZ, VZ   130,70     
7 Propagácia   0     
8 Ceny a zabezpečenie M BR   242,12     
9 Delegačné   0     
10 Vybavenie sekretariátu   399,05     

  z toho 
- kancelárske 
potreby 168,77     

    -ŠTP brožúry 60,00     
  rozličný materiál (toner) 170,28     
11 Vyznamenania   0,00     
12 Služ.cesty, cestovné   0,00     
1 Vyhod. Zimnej sezóny   0     
2 Vyhod. letnej sezóny   0     
3 Vzdelávanie, kurzy   0     
4 Tlač -  Tenis z ČR   0,00     
5 Športové potreby   1 294,64     

6 Ostatné výdavky 
bankové poplatky a 
úroky, kolky 280,00     

    obnova registrácie 305,00     
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Výdavky v roku 2018spolu: 21 328,59     
            
Ku 31.12.2018 mal teda VV BTZ zostatok finančných prostriedkov   
na účte   6 133,11     
v pokladni   168,20     
    SPOLU 6 301,31     

V Bratislave 17.01.2019 21328,59       

    6301,31   
Príjem = 
výdaj   

    27629,90       

 
 

  
Rozpočet VV BTZ na rok 2019  
  

  
Ku dňu 1.1.2019 mal VV BTZ zostatok finan. prostriedkov 

    

  (na účte a v pokladni) vo výške    6 301,31 
          

I. Príjmy v roku 2019     
1, Dotácie od STZ na: M BR 5 056,00 
    činnosť sekretariátu   11 500,00 
    z registrácie a TL   1 200,00 

Príspevok na lopty družstvá 5 000,00 
    Príspevok na mládež a lopty jedn. 1 917,00 
2,  Prijmy z marketingovej činnosti     0,00 
3, Školenie      2 200,00 
4, Ostatné príjmy -  štartovné, úroky   1 200,00 
tj. Príjmy v roku 2018 spolu     28 123,00 
Príjmová časť včetne zostatku z roku 2018: 34 424,31 
          

II.    Výdavky v roku 2019     
          
1, Dotácie na TK a TO na M BR   5 056,00   
2 Príspevok na lopty pre súťaž družstiev 5 000,00 
3 Príspevok hráčom a na lopty pre súťaž jednotlivcov 1 917,00   
4 Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ   600,00   
5 Mzdy (sekretár + učitelia)   9 600,00   
6 Odvody   1 800,00   
7 Režijné náklady   4200,00   
  z toho    - telefón   600,00   
               - nájomné 2017   1 550,00   
               - poštovné, poplatky   150,00   
               - ostatné služby - kopírovanie, účtovníctvo 1 200,00   
               - školenia zrénerov a rozhodcov 400,00   
               - schôdze BTZ, VZ   300,00   
8 Propagácia   300,00   
9 Ceny a zabezpečenie M BR   400,00   
10 Delegačné   0   
11 Vybavenie sekretariátu   1 400,00   
  z toho - kancelárske potreby 310,00   
    -ŠTP brožúry 90,00   
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  rozličný materiál Výpočtová technika 1 000,00   
12 Vyznamenania, ocenenia   200,00   
13 Služ.cesty, cestovné   0,00   
14 Vyhod. Zimnej sezóny   0   
15 Vyhod. letnej sezóny   0   
16 Vzdelávanie, kurzy   0   
17 Športové potreby   1 800,00   

18 Ostatné výdavky 
bankové poplatky a 
úroky, kolky 300,59   

    obnova registrácie BTZ 5,00   

Výdavky v roku 2019 spolu: 32 578,00   
          

V Bratislave 04.03.2019       

  
Tento rozpočet bol schválený na VV BTZ dňa 5.3.2018 
  

Po prediskutovaní a zodpovedaní problémov a otázok bol rozpočet schválený.  
Takto schválený rozpočet Výkonným výborom BTZ je treba predložiť na schválenie Valnému 
zhromaždeniu 13. marca 2019 
VV BTZ schvaľuje správu o hospodárení BTZ za rok 2018 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
VV BTZ schvaľuje rozpočet BTZ na rok 2019 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 

Následne bola daná aj informácia o výsledku kontrolnej činnosti kontrolóra BTZ. 
 V tejto sa konštatuje:  

 
Správa kontrolóra BTZ za rok 2018 
 Revízia hospodárenia BTZ v roku 2018 bola vykonaná z nasledovných podkladov: 

- Rozpočet VV BTZ na rok 2018, 
- Peňažný denník 2018 – BTZ 
- Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2018 
 

Zhodnotenie kontroly JUDr. Ľubomír Tencer :  

V súlade s  § 13 Zákona o športe som vykonal kontrolu  zameranú najmä na hospodárnosť, 
efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia prostriedkov za rok 2018, ku ktorej mi bol predložený 
Rozpočet VV BTZ na rok 2018, Správa o hospodárení BTZ za rok 2018, Účtovná závierka 
a príjmové a výdavkové doklady. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení BTZ. 
Hospodárenie v roku 2018 zodpovedalo schválenému rozpočtu a prostriedky zväzu boli 
vynaložené účelne pre zabezpečenie všetkých podstatných činností zväzu. Zostatok finančných 
prostriedkov na účte sa rovnal sume 6301,31€, pričom príjmy boli v sume 27629,90€ a výdavky 
21328,59€. Príjmy boli vyššie  oproti plánovaným, naopak výdavky nižšie. Čerpanie výdavkov bolo 
smerované v súlade s rozpočtom do oblasti dotácií a príspevkov na športovú činnosť.  V účtovnej 
evidencii neboli zistené žiadne dôležité nedostatky.  

Úlohy:  
- aj v  roku 2019 je treba dodržiavať hospodársku disciplínu a vyrovnaný rozpočet, pokiaľ 

nebudú zaistené ďalšie finančné prostriedky 
- plánovaný rozpočet na rok 2019 VV BTZ schválil a bude predložený na VZ BTZ ku 

schváleniu dňa 13.3.2019, 
 
K bodu 7: 
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Organizácia MBR družstiev deti, mládeže, dospelých a seniorov sa bude riadiť 
vyžrebovaním zo dňa 13.3.2019 a podľa schválených rozpisov, ktoré boli predložené. Celkom je 
prihlásených 122 družstiev. 
 
A:  Deti: 
1. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2011 a mladšie)    
    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2009 a mladšie)   
 
2. Zloženie družstiev: 
   Deti do 8. rokov    4 dvojhry  + 2 štvorhry .              
      Deti do 10. rokov   4 dvojhry  + 2 štvorhry   
3. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 

     ☆  deti do 8. rokov          - vždy v sobotu   od 27. apríla do 8. júna 2019 

     ☆  deti do 10. rokov      - vždy v sobotu  od 27. apríla do  22. júna 2019 

   Náhradné termíny sú vždy v nasledujúcu nedeľu 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis pre súťaž družstiev a v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 28.marca 2019 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 
4. Systém súťaže:                 
a/ deti „A“ do 8. rokov:  
prihlásených  6 
hrá sa jednokolovým  systémom v jednej skupine  (podľa vyžrebovania zo dňa 28. marca 2019 ) s uplatnením  princípu  
reciprocity  pre rok 2020 
 
b/ deti „B“ do 8. rokov:  
prihlásených  6 
hrá sa jednokolovým  systémom v jednej skupine  (podľa vyžrebovania zo dňa 28. marca 2019 ) s uplatnením  princípu  
reciprocity  pre rok 2020  
 
c/ deti „A“ do 10 rokov  
prihlásených   9 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 28. marca 2019).  
V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až ôsme miesto A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4.   Toto sa hrá na 
dvorcoch skupiny A.   

 
d/ deti „B“ do 10 rokov  
prihlásených 8 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 28.marca 2019).  
V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4.  Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.  

 
e/ deti „C“ do 10 rokov  
prihlásených  8 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 28.marca 
2019).V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále A1-B1, A2-B2, A3-B3.  Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.  

 
B/     Mládež  
1. Kategórie a štruktúra súťaží:     
    mladší žiaci     - I. tr., II. tr.           mladšie žiačky      - I. tr., II. tr.    
    starší žiaci   - I. tr., II. tr.    staršie žiačky        - I. tr., II. tr.   
    dorastenci   - I. tr., II. tr.     dorastenky     - I. tr., II.tr.   
2. Zloženie družstiev: 
      I. trieda   II. trieda. 
     mladší žiaci                      5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv. 
     starší žiaci             5 dv. + 2 štv.                          4 dv. + 2 štv.  
     dorastenci             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 2 štv. 
     mladšie žiačky            5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv. 
     staršie žiačky            5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv.  
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     dorastenky             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv.  
 
4. Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 

     ☆  mladší žiaci, mladšie žiačky         - vždy v nedeľu od 28. apríla do 23. júna 2019 

     ☆  starší žiaci, staršie žiačky     - vždy v sobotu od 27. apríla do 22. júna 2019 

     ☆  dorastenci, dorastenky                           - vždy v nedeľu od  28. apríla do 23. júna 2019 

 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis a ďalej v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  
Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 13. marca 2019 podľa upravených Bergerových tabuliek.   
 

5. Systém súťaže:           
a/ mladší žiaci: 
- I.tr.:   hrá sa dvojkolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 13.3.2019)  
- II.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 13.3.2019) s   uplatnením  princípu  reciprocity 

pre rok 2020.  
b/ mladšie žiačky:  
-  I.tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 13.3.2019) s     uplatnením  princípu  reciprocity 

pre rok 2020, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  miesto sa stretnú víťazi, resp. porazení 
z 1. kola Play-off) .  

- II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 13.3.2019) s uplatnením princípu reciprocity pre rok 2020.  
c/ starší žiaci:  
-  I.tr.: -  hrá sa dvojkolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 13.3.2019)  .  
- II.tr.:   hrá sa jednokolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 13.3.2019 ) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 2020   
d/ staršie žiačky:  

- I. tr.: -  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 13.3.2019)  s  uplatnením  princípu  
reciprocity pre rok 2020.  

 -  II.tr.: hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 13.3.2019  )  s          uplatnením  princípu  
reciprocity pre rok 2020. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie v triede A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-
B4  

e/ dorastenci: 
- I. tr.: -  hrá sa dvojkolovým  systémom (podľa vyžrebovania z 13.3.2019)   

- II.tr.:   - hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 13.3.2019  )  s      uplatnením  princípu  
reciprocity pre rok 2020. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie v triede A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-
B4 A5-B5 

f/ dorastenky: 
-  I.tr.:    hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 13.3.2019) s  uplatnením  
princípu  reciprocity pre rok 2020, po ktorej nasleduje Play-off (1. kolo 1-4; 2-3, vo finále, resp. o 3.  miesto sa stretnú 
víťazi, resp. porazení z 1. kola Play-off)  
 - II.tr.  hrá sa jednokolovým  systémom v základnej časti (podľa vyžrebovania z 13.3.2019) s  uplatnením  
princípu  reciprocity pre rok 2020,  

 
V Play-off sa po ukončení základnej časti  hrá na dvorcoch družstva s lepším umiestnením v základnej časti 
Družstvá, ktoré sa umiestnia na poslednom mieste I. triedy zostúpia do II. triedy. Víťazi II. triedy majú právo na postup do 
I. triedy.  
 

C/     dospelí 
1. Zloženie družstiev:   - I. trieda    
      muži    5 dv. + 2 štv.   
2. Časový rozvrh súťaží: 
     muži    - vždy v sobotu od 27. apríla do 29. júna 2019 
3. Vyžrebovanie súťaží: 
    Systém súťaže 

 I. trieda hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 13.3.2019   s uplatnením                           
princípu reciprocity pre rok 2020.  

 

D/ seniori 
1.  Kategórie, štruktúra súťaží a počet zápasov: 
          I. trieda 

35+ (narod. 1984 a starší)  4 dv. + 1 štv.  
45+  (narod. 1974 a starší)   4 dv. + 1 štv.  
55+  (narod. 1964 a starší)  2 dv. + 1 štv.  
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65+ (narod. 1954 a starší)  2 dv. + 1 štv. 
2.  Časový rozvrh: 
 Hrací deň: - vždy v stredu 15. mája2019  do 26.júna 2019 
  - podľa dohody aj sobota od 18.mája 2019  do 29. júna 2019  
 Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 27.3.2019 podľa upravených Bergerových tabuliek.. V súťažiach, 
kde sa reciprocita nedala uplatniť (zmeny v zložení skupiny, resp. štruktúry súťaže) sa vykonalo nové 
žrebovanie s plánovanou reciprocitou pre rok 2020.  
3.  Systém súťaže:     
 a, seniori 35+     

hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 27.3.2019). 
b, seniori 45+ 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 27.3.2019) s uplatnením  princípu reciprocity 
pre rok 2020  
c, seniori 55+ 
    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 27.3.2019) s uplatnením  princípu reciprocity 
pre rok 2020  
d, seniori 65+ 
hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 27.3.2019). 

 Za družstvo štartujú hráči registrovaní v príslušnom oddiely, alebo hráči s povoleným hosťovaním. 
 
Úlohy:  

- po vyžrebovaní doplniť schválené rozpisy a termínové  listiny pre jednotlivé súťaže 
a kategórie. Takto to zverejniť na internete,  

 
 
VV BTZ schvaľuje riadenie a organizáciu súťaže družstiev pre rok 2019 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
K bodu 8: 
Na VZ BTZ dňa 13.3.2019 pozvať Ing. Poláka, Ing. Barona, Ing. Mečířa, Ing.Ledníka, MUDr. 
Ušiaka, Ing. Zachara a odovzdať im plaketu s poďakovaním za dlhoročnú prácu vo Výkonnom 
výbore BTZ.  
 
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 8.apríla 2019  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 4.marca 2019   
 

        Ing. Pavel   P á v a    v.r. 
             predseda VV BTZ 
Zapísal: Doc. Nemec 
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