
 
Z á p i s   č. 3/2019 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 8. apríla 2019 
 
 
Prítomní:  Ing. Páva, Ing. Csarnakovics, JUDr. Radomíra Zrubáková,  

RNDr. Ing. Branislav Maťátko, Ing. Mário Popovič, 
Neprítomní: , Ing. Erich Siebenstich, 
Počet prítomných členov VV BTZ: 5 z 6 
Celkom 5 hlasov rozhodujúcich , zasadnutie je uznášania schopné. 
Prizvaný na VV BTZ: Michal Nemec 
(v zmysle prezenčnej listiny) 
 
Program: 

1. Schválenie programu a zápisnice 
2. Kontrola splnenia uznesení a úloh  
3. Vyhodnotenie Valného zhromaždenia 2019   
4. Organizácia a zabezpečenie  M BR jednotlivcov 2019 
5. Schválenie rozpisov družstiev a jednotlivcov  
6. Rozvojové programy (rekreačný tenis v Bratislavskom regióne) 
7. Zhodnotenie halových (zimných) turnajov   
8. Rôzne  

 
K bodu 1: 
VV BTZ schvaľuje program: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
VV BTZ schvaľuje zápisnicu z VV BTZ zo dňa 4.3.2019 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 

K bodu 2: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

VV BTZ schvaľuje kontrolu splnenia úloh a uznesenia: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
K bodu 3: 
Dňa 13.marca 2019 (streda) o 17,00 hod. sa uskutočnilo rokovanie Valného zhromaždenia BTZ 
v zasadacej sále NTC podľa schváleného programu. Rokovanie viedol RNDr. Ing. Maťátko.
Program:  
 1/   Otvorenie 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 

3/   Schválenie rokovacieho programu a rokovacieho poriadku VZ BTZ  
4/   Voľba mandátovej a návrhovej komisie, 

 5/   Správa predsedu  BTZ o činnosti BTZ za rok 2018  
  7/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019, správa kontrolóra BTZ 

8/   Diskusia  
 9/   Návrh uznesenia 
 12/ Žrebovanie súťaže družstiev mládeže pre rok 2019 
 13/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých pre rok 2019 
 14/ Záver  
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Predseda BTZ poďakoval a ocenil dlhoročných funkcionárov Výkonného výboru BTZ a to: 
Ing. Pavla Poláka, Ing. Ladislava Mečířa, Ing. Radomíra Ledníka, Ing. Petra Zachara, Ing. Imricha 
Baróna a MUDr. Milana Ušiaka 
 
 
Po diskusii bolo prijaté uznesenie: 
Uznesenie zo zasadania Valného zhromaždenia Bratislavského tenisového zväzu, konaného 
dňa 13.3.2019 v Bratislave 
 

Valné zhromaždenie BTZ schvaľuje : 
1. Program VZ BTZ, rokovací poriadok VZ BTZ a voľbu komisií, 
2. Správu o hospodárení BTZ za rok 2018, prednesenú RNDr. Maťátkom, 
3. Rozpočet BTZ na rok 2019, prednesený RNDr. Maťátkom, 
4. Správu mandátovej a návrhovej komisie 

Valné zhromaždenie BTZ berie na vedomie : 
1. Správu o činnosti BTZ za rok 2018 , prednesenú Ing. Pávom , predsedom BTZ, 
2. Správu kontrolóra BTZ za rok 2018, spracovanú a prednesenú JUDr. Tencerom, kontrolórom BTZ 

JUDr. Radka Zrubáková v.r.   Ing. Pavel Páva v.r.   Doc. Michal Nemec v.r. 
Návrhová komisia   Predseda BTZ   Sekretár BTZ 
 
 
Ing. Páva 
Valné zhromaždenie 13.3.2019 bolo dobre pripravené a riešené.  
Boli vytvorené podmienky na rokovanie aj novým spôsobom hlasovania.  

V roku 2016 bol zvolený Kontrolór JUDr. Tencer. Kontrolór je volený na päť ročné volebné obdobie.  
V tom istom roku bola voľba predsedu a podpredsedu Disciplinárneho orgánu BTZ. Za predsedu 

bola zvolená JUDr. Radomíra Zrubáková a za podpredsedu bol zvolený František Horváth. 
V roku 2016 boli zvolení do Odvolacieho orgánu BTZ, za predsedu bola zvolená Ing. Mária 

Kolimárová a podpredseda Igor Braniša 
 

V diskusii na Valnom zhromaždení boli prednesené hodnotné príspevky ktoré smerovaly 
k projektom na Bratislavskom samosprávnom kraji, sú dlhodobé a podnetné  
 
Ing. Páva – tieto diskusné príspevky budeme zapracovávať do našej činnosti a štruktúry 
a vytvoríme podmienky na ich riešenie.  
 
Úlohy:  

- Pripraviť nový variant Stanov BTZ. K tomu ustanoviť skupinu na rokovaní VV BTZ 
v mesiaci jún, ktorá predloží návrh VV BTZ. Termín bude dohovorený. 

 
 

K bodu 4: 
Majstrovstvá BTZ jednotlivcov – leto 2019.  
Predkladá sekretár BTZ doc. Michal Nemec 
 
Mladší žiaci a mladšie žiačky pre rok 2019  
1/  Riadiaci orgán:    Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:    Tenisová škola Petržalka 
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Ing. Vladimír Petrík    
  Vrchný rozhodca:   Michal Nemec   
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Filip Kratochvíla 
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  Zdravotnícke zabezpečenie:   Elena Hajdu 
  Technické zabezpečenie:  Tomáš Cabadaj 

Rekreačná 3, 900 42 Dunajská Lužná  
tel.: 0902 355812 

4/  Dejisko:  TŠP,  900 42 Dunajská Lužná, Rekreačná 3  
5/  Dátum konania:  11.5. – 14.5.2019  
6/  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:  8 antukových 
8/  Počet štartujúcich: Hlavná súťaž: CH Dvojhra  48 Štvorhra 24 
      D Dvojhra  48 Štvorhra 24 
9/  Žrebovanie:  dňa 10.5.2019 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
10/  Prezentácia:  15 minút pred začiatkom stretnutia stanovený časovým rozpisom pri 

žrebovaní  
Dotácia  600,-€ + 288ks lôpt 
 
 
Starší žiaci a staršie žiačky pre rok 2019 
1/  Riadiaci orgán:    Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:    TK Slovan Bratislava  
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    JUDr. Radka Zrubáková    
  Zástupca riaditeľa:   Roman Hajdušík   
  Vrchný rozhodca:   Ján Hasaj   
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Patrícia Bláhová    
  Zdravotn. zabezpečenie:  Jana Hoherová 

Kontakt:  JUDr. Radomíra Zrubáková, Odbojárov 3 
tel.: 0903 703300 

4/  Dejisko:  TK Slovan Odbojárov 3, 831 04 Bratislava 
5/  Dátum konania:  18.5. – 21.5.2019  
6/  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:  8 antukových 
8/  Počet štartujúcich: Hlavná súťaž: CH Dvojhra  48 Štvorhra 24 
      D Dvojhra  48 Štvorhra 24 
9/  Žrebovanie:  dňa 17.5.2019 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
10/  Prezentácia:  15 minút pred začiatkom stretnutia stanovený časovým rozpisom pri 

žrebovaní  
 
Dotácia 600,-€ + 288 ks lôpt 
 
Dorastenci a dorastenky pre rok 2019  
 
1/  Riadiaci orgán:   Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:   TK Slávia Agrofert STU  
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
  Riaditeľ:    Ing. Mário Popovič    
  Vrchný rozhodca:   Ján Hasaj     
  Zástupca vrchného rozhodcu:  Mgr. Šimon Krajčovič    
  Zdravotn. zabezpečenie:  Tibor Lovíšek  
  Kontaktná osoba:   Ing. Mário Popovič 
       Tel.: 421 911 661 111  
4/  Dejisko:  TK Slávia Agrofert STU, Májová 21, Bratislava - Petržalka   
5/  Dátum konania:  11.5. – 15.5.2019  
6/  Hrací čas:   8,00 – 22,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:  8 antukových 
8/  Počet štartujúcich: Hlavná súťaž: CH Dvojhra  48 Štvorhra 24 
      D Dvojhra  48 Štvorhra 24 
9/  Žrebovanie:  dňa 10.5.2019 o 10,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
10/  Prezentácia:  15 minút pred začiatkom stretnutia stanovený časovým rozpisom pri 

žrebovaní 
 
Dotácia 800,-€ + 288 ks lôpt 
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Muži a ženy pre rok 2019 
 
1/  Riadiaci orgán:   Bratislavský tenisový zväz 
2/  Usporiadateľ:   TK  Z o h o r 
3/  Riaditeľstvo majstrovstiev:  
 Riaditeľ:    František Hubek 
 Zástupca riaditeľa:   Ing. Vladislav Kimlička 
 Vrchný rozhodca:   Mgr. Andrea Hubeková  
 Zástupca vrchného rozhodcu:  Radovan Paluš  
 Zdravotnícke zabezpečenie:  Mirka Štepánová 
 Organizačný pracovník:  Ing. Vladislav Kimlička 

Školská 1,  900 51 Zohor 
tel.: B 02-65961241,  Z 02-69642422 

4/  Dejisko:   Tenisový klub Zohor,  ulica Na pasienkoch 
5/  Dátum konania: 18.5.  – 21. 5. 2019  
6/  Hrací  čas:  8,00 – 22,00 hod. 
7/  Počet dvorcov:  4 antuka 
8/  Počet štartujúcich: Hlavná súťaž: M Dvojhra   32  
       Štvorhra  16 
      Ž Dvojhra   24  
       Štvorhra  12 
9/  Žrebovanie:  dňa 17.5.2019 o 11,00 hod. na sekretariáte BTZ Príkopova 6, 
10/  Prezentácia:  15 minút pred začiatkom stretnutia stanovený časovým rozpisom pri 

žrebovaní 
 
 
 
500,-€ + 216 ks lôpt 
 
 
Úlohy:  

- pri zabezpečovaní letných majstrovstiev bola úprava v organizátoroch podľa princípov 
tvorby termínovej listiny.  

- pripraviť pre tenisové kluby – usporiadateľov M BR tenisové lopty a zabezpečiť ich dodanie 
na tieto kluby,  

- pravidelne kontrolovať a sledovať prihlásenia na jednotlivé kategórie programom e-tenis. 
Vykonať podľa pravidiel akceptáciu na jednotlivé majstrovstvá, 

- zabezpečiť včasné a pravidelné nahadzovanie údajov a výsledkov  na e-tenis  
- zabezpečiť včasnú nomináciu na letné M SR jednotlivcov 

 
Po pripomienkach boli rozpisy pre letné majstrovstvá regiónu schválené 
 

 
 

 
K bodu 5: 
Predkladá sekretár BTZ doc. M. Nemec 

V rámci Valného zhromaždenia BTZ  (13.3.2019) sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov 
z tenisových klubov a zástupcov VV BTZ žrebovanie súťaži družstiev mládeže i dospelých. 
Priebežné pripomienky a požiadavky boli zohľadnené pri žrebovaní.  Žrebovanie deti sa 
uskutočnilo dňa 28.marca 2019. Žrebovanie seniorov sa uskutočnilo dňa 27.3.2019 

Tak ako v minulosti aj v tomto roku nechcú mnohé kluby, družstvá hrať v I.triede Tam kde 
sú v I.triede štyri  družstvá hráme v skupinách a po odohraní základnej skupiny sa bude hrať 
play-off (1-4, 2-3, a následne o 1. a 3.miesto) Z každej vekovej kategórie I. triedy mládeže 
postupujú na majstrovstvá Slovenskej republiky dve družstvá.  
 
 

Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 
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Deti 
 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)   
 
 Zloženie družstiev: 
   Deti do 8. rokov    4 dvojhry  + 2 štvorhry .              
      Deti do 10. rokov   4 dvojhry  + 2 štvorhry   
 
 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.   
 
 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.  

 
Spôsob hry a poradie zápasov v stretnutí: 
hrá sa podľa SPT, platných pravidiel tenisu a tohto rozpisu: 

a) Uplatňuje sa pravidlo No-Let.  Hrá sa na jeden set vo dvojhre i štvorhre.  Za stavu 6:6 v sete sa hrá tajbrejk (rozhodujúca 
hra). Vo štvorhre sa hrá systémom bez výhod (No-Ad).  

 Deti do 8. rokov hrajú skrátený set od stavu 2:2 do 6 
 b) Dvorec  musí spĺňať podmienky Súťažného poriadku článok 22, 23 a 78. Domáce družstvo zabezpečí na stretnutie dvorce 
i sociálne zariadenie a to šatňa, toaleta a sprcha. 

 
Mládež 
 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.   
 
 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.  
     dorastenky             5 dv. + 2 štv.           4 dv. + 1 štv.  
 
 Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 
     Súťaže prebiehajú 
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     ☆  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.   
 
 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 

 
  
 

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

 I. trieda hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 13.3.2019   s uplatnením     princípu reciprocity pre rok 2020.  
 Termínová listina a vyžrebovanie družstiev sú v prílohe..  

 

Seniori 
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.  
65+ (narod. 1954 a starší)  2 dv. + 1 štv. 

  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.  
  Systém súťaže:     
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 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:  
- schválené rozpisy vrátane príloh vydať na internetovú stránku BTZ 
- do programu e-tenis nahodiť požadované údaje pre súťaž družstiev,  
- včas vykonať nomináciu na letné majstrovstvá SR jednotlivcov i družstiev podľa prijatých 

zásad a princípov 
- pripraviť vyhlasovanie výsledkov v súťaži družstiev pred rokovaním VV BTZ v mesiaci 

september 2019.   
 
 

 
 

  
K bodu 6: 
Rozvojové programy 

- súťaž detí do 8.r. a 10.rokov,  turnaje jednotlivcov a súťaž družstiev pravidelne sledovaná 
a hodnotená. V tejto kategórii máme dobré výsledky čo do kvantity, 

- tenis do škôl, budeme riešiť na ďalšom zasadaní VV BTZ 
 

K bodu 7: 
 
Predkladá sekretár BTZ doc. Michal Nemec 
 

Vyhodnotenie turnajov zimná sezóna 2019 
mlad.žiaci mlad.žiačky star.žiaci star.žiačky dorastenci dorastenky muži ženy 

A A A A A A A A 
1/ Dúbravka 

(81) 1/ Dúbravka (83) 

B B (86) B B B B B B 

1/ TŠP (90) 2/ TŠP (81) 1/ STU (87) 0 2/ Jednotka 
1/ Dúbravka 
(58) 

1/ Dúbravka 
(53) 

3/ LOVE (40) 

C C C C C C C C 

1/ ProSet (75) 
1/ Dúbravka 
(79) 

2/ Dúbravka 
(66) 

2/ Dúbravka 
(67) 

2/ Dúbravka 
(55) 

1/ Dúbravka 
(55) 1/ ProSet (55) 

1/ Dúbravka 
(48) 

2/ Dúbravka 
(72) 2/ STU (71) 4/ LOVE (59) 5/ TŠP (63) 7/ Pezinok (33) 

4/ Jednotka 
(45) 

4/ Dúbravka 
(41) 2/ ProSet (36) 

4/ STU (67) 8/ Jednotka (39) 6/ ProSet (43) 5/ Pezinok (36) 

5/ Jednotka (56) 

D D D D D D D D 
1/ Dun.Lužná 
(55) 

1/ Dúbravka 
(63) 1/ ProSet (55) 1/ ProSet (49) 

1/ Jednotka 
(39) 1/ Jednotka (42) 

2/ ProSet (43) 3/ Pezinok (53) 2/ Pezinok (40) 2/ Dúbravka (34) 
3/ Dúbravka 
(40) 5/ LOVE (43) 

4/ D.Lužná 
(27) 

4/ LOVE (40) 6/ ProSet (42) 

 
 
 

Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 
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V tabuľke je uvedené poradie ako sa turnaje a kluby umiestnili v zimnej sezóne 2018 
 

 
 

Úlohy:  
 

- Lopty na súťaž družstiev boli zabezpečené formou dotácii od STZ. Teraz je 
potrebné ich nakúpiť a distribuovať na kluby.  

- Zvážiť zabezpečenie loptami aj súťaže jednotlivcov 
 

-  
 

K bodu 8: 
Rôzne 

- Premyslieť čas a dobu konania schôdzi VV BTZ 
- Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky a mobilného telefónu pre BTZ (Ing. Páva) 
- Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 

 
Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 
 
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 10.júna 2019  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
 

Bratislava 8. apríla 2019   
 

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

Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 

Výsledok hlasovania:    Za:   5    Proti:  0      Zdržal sa: 0 
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