
  
Z á p i s   č. 6/2019 

 
 

z rokovania VV BTZ dňa 18.novembra 2019 
 
 
Prítomní:  Ing. Pavel Páva, JUDr. Radomíra Zrubáková, Ing. Mário Popovič, Ing. Erich 

Siebenstich, 
Prizvaný:  Michal Nemec 
Ospravedlnení  členovia VV BTZ: Ing. Erik Csarnakovics, RNDr. Ing. Branislav Maťátko, 
 
Počet prítomných členov VV BTZ:  4 zo 6 
Počet členov potrebných na uznášania schopnosť orgánu:  4 
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu BTZ 
 
Program: 

1. Schválenie programu a zápisnice 
2. Kontrola splnenia uznesení a úloh  
3. Stav Projektu „Dotácia BTZ „ z prostriedkov BSK na rok 2019 
4. Termínová listina   
5. Schválenie rozpisov HM BR 2020 
6. Dotácie halových  majstrovstiev Bratislavského regiónu  
7. Príprava sezóny 2020 vrátene  VZ BTZ 
8. Plán činnosti VV BTZ na rok 2020 
9. Školenie trénerov v rozhodcov 1.stupňa 
10. Rôzne  

 

K bodu 1: 
Schválenie programu a zápisnice  

VV BTZ schvaľuje program: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
VV BTZ schvaľuje zápisnicu z VV BTZ zo dňa 23.9.2019  
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 

K bodu 2: 
Kontrola plnenia uznesení a úloh  

VV BTZ schvaľuje kontrolu splnenia úloh a uznesenia: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
K bodu 3:  
Stav Projektu „Dotácia BTZ „ z prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019. 

Zhodnotenie poskytnutej Dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít 
na území BSK zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na podporu športu a mládeže 
 Dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK zabezpečovaných športovými 
zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže, ktorú získal 
Bratislavský tenisový zväz, sa skladala zy piatich častí: 

1. Dotácia na materiálne zabezpečenie nákupu tenisových lôpt a športového materiálu 
2. Dotácia na materiálne zabezpečenie nákupu cien a medailí 
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3. Dotácia na služby priamo súvisiace s realizáciou projektu – príspevok klubom na organizáciu 
podujatia 

4.  Dotácia na prenájom hál a dvorcov 
5. Dotácia na príspevok tenisovým hráčom na prípravu 

Dotácia v uvedenom členení pomohla zabezpečiť kvalitnejšie organizovanie celosezónnych činností 
spojených s prípravou, výkonom a vyhodnotením súťaží detí a mládeže v tenise v BSK pre rok 2019. 
 1/      Dotácia na materiálne zabezpečenie nákupu tenisových lôpt a športového materiálu bola realizovaná 
na nákup lôpt podľa potrieb jednotlivých vekových kategórií. Lopty boli rozdelené medzi 26 klubov 
v závislosti  od ich jednotlivých aktív v rámci činnosti Bratislavského tenisového zväzu. Lopty zakúpené 
v rámci uvedenej dotácie prispeli  výrazne k zvýšeniu úrovne majstrovských súťaží detí a mládeže 
v Bratislavskom samosprávnom kraji.  Deti a mládež mali možnosť po prvý krát  hrať všetky tenisové zápasy 
majstrovských súťaží s novými loptami. Táto skutočnosť prispela k vytvoreniu rovnakých podmienok vo 
všetkých majstrovských zápasoch súťažiach detí a mládeže vo všetkých kategóriách zápasov dvojhier aj 
štvorhier. V minulosti, kedy nebolo možné Bratislavským tenisovým zväzom zabezpečiť na každý zápas nové 
lopty, nastávali situácie, že mnohé majstrovské zápasy sa hrávali s obohratými loptami, čo znižovalo kvalitu 
týchto majstrovských súťaží. Lopty, s ktorými sa hral iba jeden zápas , využili ešte kluby v tréningovom 
procese. 
2/        Dotácia na materiálne zabezpečenie nákupu cien a medailí bola realizovaná pri vyhodnotení 
majstrovských súťaží družstiev vo všetkých vekových kategóriách chlapcov a dievčat, Boli odmenené víťazné 
družstvá regionálnych majstrovstiev  Bratislavského regiónu do 8 rokov,  do 10 rokov,  mladších žiakov, 
mladších žiačok, starších žiakov , starších žiačok, dorastencov a dorasteniek .Dotácia z Bratislavského 
samosprávneho kraja umožnila kúpiť hodnotnejšie poháre a medaily, ako v minulosti, čo víťazné družstvá 
detí a mládeže veľmi potešilo. Ukázalo sa, že aj  takáto skutočnosť dokáže podnietiť väčšiu súťaživosť 
medzi deťmi a mládežou k lepším výkonom s možnosťou získať majstrovský titul Bratislavského regiónu.  
3/        Dotácia na služby priamo súvisiace s realizáciou projektu – príspevok klubom na organizáciu 
podujatia. Táto časť dotácie bola poskytnutá klubom, ktoré organizovali  majstrovské súťaže Bratislavského 
regiónu detí do 10 rokov a halové majstrovstvá Bratislavského regiónu v kategóriách mladší žiaci, mladšie 
žiačky, starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci a dorastenky. Tato dotácia výrazne pomohla klubom 
organizujúcim tieto podujatia, pretože Bratislavský tenisový zväz má možnosť preplatiť iba časť nákladov 
spojených s organizovaním týchto majstrovských súťaží .Dotácia pomohla preplatiť týmto klubom ďalšiu 
časť ich nákladov a zlepšiť úroveň poskytovaných služieb. 
4/       Dotácia na prenájom hál a dvorcov pomohla skvalitniť trénersky kurz tenisových trénerov. 
Bratislavský tenisový zväz pravidelne organizuje kurz tenisových trénerov, za účelom skvalitnenia 
tréningového procesu detí a mládeže. 
 5/       Dotácia na príspevok tenisovým hráčom na prípravu bola poskytnutá klubom, ktorých družstvá boli 
najúspešnejšie v jednotlivých kategóriách detí a mládeže v Bratislavskom regióne. Bratislavský tenisový zväz 
tak chcel odmeniť úsilie najúspešnejších klubov pri výchove závodných hráčov kategórie detí a mládeže. 
ktorým bolia preplatená časť nákladov na prípravu hráčov. Bolo odmenených 5 najúspešnejších klubov 
Bratislavského tenisového zväzu. Dotácia umožnila preplatiť väčšiu časť nákladov, akú bol schopný preplatiť 
Bratislavský tenisový zväz.  

K tomuto „Projektu“ sme od začiatku pristúpili ako k Projektu z ktorého najväčšiu odmenu budú mať 
tie tenisové kluby v rámci BTZ, ktoré sú najaktívnejšie v závodnej i pretekárskej činnosti, tak v súťažiach 
jednotlivcov ako i družstiev. Ukázali sme klubom cestu ako i oni môžu získať prostriedky z Bratislavského 
samosprávneho kraja 
  
Úlohy:  
- Do konca tohto roku splniť všetky body Projektu a Vyhodnotenie odovzdať včas na 
Bratislavský samosprávny kraj. 
-  Na tento Projekt bol kladený dôraz v maximálnej možnej miere pomáhať klubom 
v tenisových súťažiach. Tomuto Projektu venoval osobitnú pozornosť predseda BTZ a preto sa 
navrhuje uzavrieť Dohodu o vykonaní  práce k Projektu dotácia BSK – dojednaná odmena 600,-€.  
To isté sa navrhuje i sekretárovi BTZ. 
  
K bodu 4:  
Podiel BTZ na tvorbe Termínovej listiny STZ 
 

V tejto sezóne pre stávajúcu obdobie 2020 je nasledujúci počet súťaží majstrovstiev 
a turnajov jednotlivcov, v zátvorke je rok 2019: 
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   Celkom zima   leto 
Deti  STZ 123 (106) 54 (47) 69 (59)  
  BTZ 28 (19) 13 (9)  15 (10) 
Mlad.žiaci STZ 91 (76) 38 (26) 53 (50)  
  BTZ 22 (21) 10 (10) 12 (11) 
Star.žiaci STZ 87 (68) 36 (20) 51 (48) 
  BTZ 18 (16)  8 (6)   10 (9) 
Dorast  STZ 88 (67) 43 (21) 45(46)  
  BTZ 17 (14) 8 (5)  9 (9) 
Dospelí STZ 45 (39) 19 (15) 26 (24)  
  BTZ 11 (11) 6 (6)  5 (5)   
 

Všetky turnaje a majstrovstvá sa budú aj tento rok organizovať a riešiť podľa Termínovej 
listiny a e-Tenisu. Bolo zavedené upravené hodnotenie turnajov. Bolo zavedené aj žrebovanie 
vpred o jeden deň aj v letných turnajoch.  Pred turnajmi v zimnej sezóne bolo uskutočnené 
meranie intenzity osvetlenia v halách podľa pokynov STZ.  
Úlohy:  

- Všetky súťaže (majstrovstvá i turnaje) riešiť podľa upraveného Súťažného poriadku 
s dôrazom na vyššiu informovanosť hráčov , 

- Väčšiu pozornosť klásť na  žrebovaniu vopred s dôrazom na možné odhlasovanie 
hráčov po žrebovaní. Je to pomerne zložitý postup, je treba hľadať cestu ako to 
zjednodušiť 
 

VV BTZ schvaľuje podiel a tvorbu TL BTZ pre rok 2020: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
K bodu 5:  
Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu pre rok 2020 
 

ROZPIS 
A: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
1. Riadiaci orgán: Bratislavský tenisový zväz 
2. Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky, dorastenci, dorastenky, muži, ženy 
3. Dátum, usporiadateľ, povrch: organizačné výbory budú zverejnené v eTenise 
 

Mladší žiaci 14. – 17. 12. 2019 Právnik TŠ Trčka & Kurek BA 2 antuka 
Mladšie žiačky 14. – 17. 12. 2019 Právnik TŠ Trčka & Kurek BA 2 antuka 
Starší žiaci 7. – 10. 12. 2019 TK Jednotka Bratislava 2 antuka 
Staršie žiačky 7. – 10. 12. 2019 TK Jednotka Bratislava 2 antuka 
Dorastenci 14. – 17. 12. 2019 TK Slávia STU Bratislava 2 antuka 
Dorastenky 14. – 17. 12. 2019 TK Slávia STU Bratislava 2 antuka 
Muži 7. – 10. 12. 2019 TK Slovan Bratislava 2 Hard court 
Ženy 7. – 10. 12. 2019 Právnik TŠ Trčka & Kurek BA 2 antuka 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 
 
mladšie žiactvo: 30. 11. 2019 
staršie žiactvo:  23. 11. 2019 
dorast:   30. 11. 2019 
dospelí:  23. 11. 2019 
 
Do súťaže môžu byť zaradení len hráči, ktorí sa prihlásili v termíne. Tejto podmienke nepodlieha iba 
udelenie voľných kariet.  



 4

Akceptácia hráčov bude zverejnená v systéme eTenis 7 dní pred začiatkom majstrovstiev. Hráči sú povinní 
informovať sa o svojom prijatí resp. neprijatí do súťaže a prípadnú pripomienku k nominácii môžu doručiť 
na BTZ najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže. Po tomto termíne nie sú možné zmeny v nomináciách. 
 
5. Hosp. podmienky: Účastníci si hradia všetky pobytové náklady (cestovné, stravu a ubytovanie). Vklad 
do súťaže je 15 €. 
 
6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster BTZ na rok 2020“, dostanú diplomy, 
medaily a pohár, finalisti a semifinalisti diplomy a medaily. 
 
7. Povinnosti hráčov:  
a) štartovať vo dvojhre a riadne dohrať súťaž 
b) nevzďaľovať sa po dobu účasti v súťaži bez súhlasu riaditeľstva z tenisového areálu 
 
8. Informácie: podávajú organizační pracovníci jednotlivých HM BTZ. Usporiadateľ zabezpečí ubytovanie 
pre rozhodcov a na základe písomných požiadaviek aj pre hráčov. Žiadosť o zabezpečenie ubytovania treba 
zaslať na adresu usporiadateľa najneskôr 5 dní pred začiatkom súťaže. Usporiadateľ nie je povinný 
zabezpečiť ubytovanie hráčom a sprievodu, ktorí o to v termíne nepožiadali.  
 
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA 
1. Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel tenisu, súťažného poriadku a tohto rozpisu. 
2. Disciplíny: dvojhra, štvorhra 
3. Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk) 
do 7 bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk 
do 10. Vo všetkých kategóriách, okrem kategórie dospelých, sa vo dvojhre aj štvorhre uplatňuje pravidlo 
No-Let, t. j. pri dotyku siete pri podaní sa pokračuje v hre. 
4. Počet štartujúcich a nominácia:  

 
ml.ž. st.ž. 

doras
t dospelí 

Počet štartujúcich 32 32 32 32 
Priama nominácia podľa ofic. rebríčka 20 20 24 24 
Priama nominácia podľa rebríčka NVK 8* 8 4 4 
Voľné karty BTZ 2 2 2 2 
Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2 

* u mladšieho žiactva štvrťfinalisti majstrovstiev regiónu detí 2019 
Náhradníci: 
V prípade neúčasti hráča, hráčky nominovaného priamo podľa rebríčka postupuje náhradník na priamu 
nomináciu, určený na základe rebríčkového postavenia. V prípade neúčasti hráča nominovaného BTZ, resp. 
ak sa hráč nominovaný na kartu BTZ posunie do priamej nominácie, má právo štartu náhradník na voľnú 
kartu BTZ. Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje usporiadateľ. 
5. Podmienky štartu: Platná registrácia v klube BTZ, resp. priamo v BTZ, slovenská štátna príslušnosť 
v zmysle čl. 11 a 12 Registračného poriadku, zaplatenie vkladu (pri prezentácii). 
6. Prezentácia: 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. 
7. Žrebovanie: žrebovanie sa uskutoční na sekretariáte BTZ v termíne: 
ml. žiactvo a dorast 13. 12. 2019 o 9.00 hod. 
st. žiactvo a dospelí 6. 12. 2019 o 9.00 hod. 
Následne bude spolu s časovým rozpisom zápasov na 1. deň zverejnený v systéme eTenis. 
8. Odporučený časový rozpis (pre dvojdvorcovú halu): Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne 
(z toho najviac 2 dvojhry). Posledný zápas denného programu v kategórii mládeže môže byť nasadený 
najneskôr o 21.00 hod. hracieho dňa. Prestávka medzi koncom posledného odohraného zápasu hráča a jeho 
1. zápasom nasledujúceho dňa musí byť minimálne 10 hodín. Najskorší začiatok zápasov v jednotlivých 
dňoch je o 9.00 hod.   
9. Lopty: DUNLOP Fort All Court TS s logom STZ 
Na každý zápas dvojhry a od semifinále štvorhry 3 nové lopty. V kategórii dorast a dospelí výmena lôpt 
pred 3. setom vo dvojhrách už od 1. kola. 
Majstrovstvá sú dotované loptami BTZ z dotácií STZ a Bratislavského samosprávneho kraja. 
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10. Rozhodcovia: Vrchného rozhodcu a jeho zástupcu nominuje BTZ v spolupráci s usporiadateľom. 
Jednotlivé zápasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o inom spôsobe 
rozhodovania zápasov. Vrchný rozhodca (prípadne jeho zástupca) musí byť osobne prítomný počas 
finálových zápasov na dvorci. 
11. Námietky: písomne riaditeľstvu majstrovstiev podľa súťažného poriadku. 
12. Povinnosti usporiadateľa:  

- zabezpečiť ukazovatele skóre s menovkami hráčov od 1. kola,  
- denne spracovávať výsledky cez systém eTenis a po skončení majstrovstiev kompletnú správu 

zaslať do 48 hodín na BTZ a STZ 
13. Postup na Halové majstrovstvá SR 
mladšieho žiactva: 

- 2 hráči na základe výsledkov majstrovstiev regiónu – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 
rozhoduje oficiálny rebríček 

- 1 hráč ročníka 2009 na základe výsledkov majstrovstiev regiónu – v prípade, že hráči vypadli 
v rovnakom kole, rozhoduje postupne: 
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu detí 2019 
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu ml. žiactva vo štvorhre 
o v prípade rovnosti všetkých ukazovateľov rozhoduje žreb 

- 1 hráč s kartou BTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe výsledkov 
z MR na troch. 

staršieho žiactva, mladšieho dorastu, dorastu: 
- 3 hráči na základe výsledkov majstrovstiev regiónu – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 

rozhoduje oficiálny rebríček 
- 1 hráč s kartou BTZ. V prípade, že ju región nevyužije, zvýši sa počet hráčov na základe výsledkov 

z MR na štyroch. 
 
Riaditeľstvá na HM BR 2020 
1/ 7.12.2019 muži            Slovan 

riaditeľ Radka Zrubáková 
                                                 Vrchný rozhodca: Ján Hasaj 
                                                 Zástupca vrchného rozhodcu: Tomáš Škoda 
                                                 Zdravotnícke zabezpečenie: Jana Hoherová 
                                                 Kontakt: Radka Zrubáková 
2/ 7.12.2019 ženy            Právnik TŠ Trčka & Kurek 

riaditeľ: Eva Kratochvílová 
                                                 Vrchný rozhodca: Michal Nemec 
                                                 Zástupca vrchného rozhodcu: Filip Kratochvíla 
                                                 Zdravotnícke zabezpečenie: Eleny Haydu 
                                                 Kontakt: Eva Kratochvílová 
3/ 7.12.2019 st.žiactvo      Jednotka 
                                                 Riaditeľ: Jozef Šramka  
                                                 Vrchný rozhodca: Ján Hasaj 
                                                 Zástupca vrchného rozhodcu: Lucia Šramková 
                                                 Zdravotnícke zabezpečenie: Jozef Šramkla 
                                                 Kontakt: Lucia Šramková 
4/ 14.12.2019 ml. žiactvo   Právnik TŠ Trčka & Kurek 
                                                           Riaditeľ: Ľubomír Kurek 
                                                             Vrchný rozhodca: Michal Nemec 
                                                               Zástupca vrchného rozhodcu: Peter Sirota 
                                                               Zdravotnícke zabezpečenie: Elena Haydu 
                                                               Kontakt: Ľubomír Kurek 
5/ 14.12.2019 dorast          Slávia STU  

Riaditeľ: Ing. Mário Popovič 
                                                 Vrchný rozhodca: Ján Hasaj 
                                                 Zástupca vrchného rozhodcu: Šimon Krajčovič 
                                                 Zdravotnícke zabezpečenie: Tibor Lovíšek 
                                                 Kontakt: Ing. Mário Popovič 
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Úlohy:  
- pravidelne zverejňovať akceptácie 
- zabezpečiť pravidelné informovanie výsledkov prostredníctvom eTenisu  
- zabezpečiť kluby loptami s logom STZ 
- včas predložiť nomináciu podľa nových pravidiel za BTZ na HM SR – STZ 

 
VV BTZ schvaľuje rozpisy pre majstrovstvá  BR jednotlivcov pre rok 2020: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
K bodu 6: 
Dotácie pre HM BR v tomto roku okrem STZ-BTZ dáva aj Bratislavský samosprávny kraj  pre 
mládež (peniaze i lopty) v roku 2020 takto:  
       STZ   BSK 
       Financie lopty financie  lopty 
Mladšie žiactvo   Právnik TŠ Trčka & Kurek   640,-€  180 ks 400,-€  72 ks 
Staršie žiactvo  TK Jednotka   640,-€  180 ks 400,-€  72 ks 
Dorast    TK STU    640,-€  180 ks 400,-€  72 ks 
Muži   TK Slovan    330,-€  90 ks 
Ženy    Právnik TŠ Trčka & Kurek  320,-€  90 ks 
Spolu       2.570,-€  
   
Úlohy:  

- Dotácie a lopty zaslať včas klubom ktoré uskutočňujú HM BR pre rok 2020,  
- Následne po vyúčtovaní dotácii od klubov predložiť dokumentáciu na STZ (vyúčtovanie sa 

uskutoční od STZ ešte v roku 2019). 
- Uskutočniť nominácie na HM SR za BTZ.  
-  

VV BTZ schvaľuje dotácie na HM BR: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4      Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
 
K bodu 7: 
Príprava sezóny 2020 
1/ Valné zhromaždenie BTZ 

Valné zhromaždenie BTZ sa uskutoční  11.3.2020 (streda) o17,00 hod. v zasadacej sále NTC 
Príkopova 6, Bratislava.  
2/ Prihlášky a súpisky na M BR 2020 v súťaži družstiev (vrátane seniorov) 
Žiadame Vás o zaslanie prihlášok a súpisiek na majstrovstvá Bratislavského regiónu družstiev (M BR).  
V článku 78 Súťažného poriadku sa okrem iného uvádza: 
Klub prihlasuje svoje družstvo do súťaže do 30.1. Tento klub musí: 

- byť majiteľom klubovej registrácie na bežný rok,  
- podať včas prihlášku a uhradiť vypísaný vklad.  

Riadiaci zväzový orgán pre súťaž družstiev vypísal vklad 10,-Euro za každé družstvo prihlásené včas do 
súťaže. Seniori 55+, seniori 65+, a deti do 8. rokov majú vklad 5,-€. Za družstvo prihlásené po 
termíne sa platí vklad 25,-Euro. Tento vklad musí byť uhradený do žrebovania družstiev u mládeže 
a dospelých do 11.3.2020, u seniorov a deti do 25.3.2020.   

Poplatok uhraďte na účet Bratislavského tenisového zväzu, číslo účtu:  
IBAN: SK08 0900 0000 0000 1148 5920. Do správy pre prijímateľa uveďte názov klubu a ako variabilný 

symbol dajte evidenčné číslo klubu pridelené STZ.  
Každý klub spracuje súpisky svojich družstiev do konca marca 2020 cez systém eTenis. Všetci hráči 

uvedení na súpiske, musia mať v čase spracovania súpisky, t.j. k dátumu posledného možného termínu 
odovzdania súpisky a pri každom nastúpení v stretnutiach, platnú registráciu príp. schválené hosťovanie do 
príslušného klubu. Hráčov na súpiske môže byť maximálne 12.  
            Prihláška družstiev, ktoré štartujú v najvyšších regionálnych súťažiach sa chápe súčasne ako 
prihláška do finálového turnaja majstrovstiev SR družstiev príslušnej kategórie, ak si družstvo postup 
vybojuje.   
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            Vedúci družstva vo všetkých vekových kategóriách a to: detí, ďalej  mládeže i dospelých a seniorov 
musí mať bezpodmienečne minimálne kvalifikáciu rozhodcu – licenciu STZ predpísanú pre vedúcich družstiev 
a výpis z registra trestov. 
  

Na základe čl. 103 Súťažného poriadku VV BTZ určil tento počet stretnutí v jednotlivých triedach a 
vekových kategóriách: 

Deti A do 8. rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti B do 8.rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti A do 10 rokov 4 dv. + 2 štv. 
Deti B do 10 rokov  4 dv. + 2 štv. 
Deti C do 10 rokov  4 dv. + 2 štv. 

    1. trieda M-BR  2. trieda M-BR   
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. 
muži   5 dv. + 2 štv.  5 dv. + 2 štv. 

 Ženy   5 dv. + 2 štv.  4 dv. + 1 štv. 
Seniori   muži  35+ a 45+  4 dv. + 1 štv. 

muži 55+, 65+ a ženy 35+  2 dv. + 1 štv.  
Termín zaslania:  prihlášok družstiev do 31.1. 2020    (Súť. poriadok čl. 78) 
   súpisiek do konca marca 2019    (Súť poriadok čl. 86) 
V 1. triede mládeže môže štartovať maximálne 6 družstiev 
Súťaž družstiev mládeže a dospelých začíname 1.kolo 25.4.2020  !!!  
Do hodnotenia klubov pre získanie finančnej podpory sa započítavajú iba družstvá, 
ktoré majú minimálne 4 hráčov (ktoré hrajú v súťažiach s minimálne 4 dvojhrami).  
 
3/ Žrebovanie súťaží družstiev  žiakov a dorastu M- BR  

Žrebovanie súťaží žiackych a dorasteneckých družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 11.3.2020 
(streda) o 17,00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj o ďalších 
podstatných predpokladoch pre súťaž. V mládežníckych kategóriách v prvej triede bude maximálny počet 
šesť družstiev.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
4/ Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži M- BR 
Žrebovanie súťaží družstiev dospelých – muži sa uskutoční v Bratislave dňa 11.3.2020  (streda) o 19,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
5/ Žrebovanie súťaží družstiev  deti do 8. rokov a deti do 10. rokov M- BR  

Žrebovanie súťaží družstiev deti sa uskutoční v Bratislave dňa 26.3.2020 (štvrtok) o 17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev . Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná. Pri žrebovaní sa bude rozhodovať aj o ďalších 
podstatných predpokladoch pre súťaž.  
Deti môžu byť uvedené iba na jednej súpiske. Deti do 8. Rokov hrajú na jeden set (tak ako to bolo v roku 
2019). Deti do 10 rokov hrajú na dva víťazné sety do 4 !!! 
Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
6/ Žrebovanie súťaží seniorských družstiev M- BR 
Žrebovanie súťaží seniorských družstiev sa uskutoční v Bratislave dňa 25.3.2020 (streda) o17,00 hod. 
v budove NTC Príkopova 6, Bratislava. 
Vyžrebované budú iba tie družstvá za ktoré bude uhradený vklad do súťaže družstiev. Účasť vedúcich 
družstiev, resp. zástupcov TK, TO na žrebovaní je nutná.  
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Vedúci družstiev musia mať licenciu rozhodcu STZ a výpis z registra trestov !!! 
 
7/ Majstrovstvá regiónu jednotlivcov a nominácia na majstrovstvá Slovenskej republiky. 
Majstrovstvá regiónu jednotlivcov sa hrajú ako kvalifikácia majstrovstiev Slovenskej republiky jednotlivcov.  
  
8/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 17.3.2020 
(utorok) o 16:00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava.  Školenie trvá 5 hodín a poplatok je 10,- Euro 
pre tých ktorí sa prihlásia v termíne. Pre tých, ktorý sa prihlásia po termíne a ďalej i bez prihlásenia je 
poplatok 20,-Euro.  
Pre rozhodcov s licenciou C bude organizovaný seminár v rámci STZ.   
Termín zaslania prihlášok na školenie rozhodcov - vedúcich družstiev  do 10.3.2020.  
 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2020 organizovať školenie trénerov základnej triedy. 
Vzhľadom na pomerne väčší počet prihlásených bude BTZ organizovať školenie 10.10.2019 a ďalší termín je 
17.10.-19.10.2019. 
FTVŠ bude zabezpečovať školenie všeobecnej časti   
 
 
VV BTZ schvaľuje prípravu sezóny 2020: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
 

K bodu 8: 
Plán činnosti VV BTZ na rok 2020 
Február 3.2. 2020 
Koncepcia činnosti BTZ na  rok 2020 a zhodnotenie roku 2019  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR  
Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady),   
Ocenenia v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
Príprava dokladu predsedu BTZ na VZ a Radu STZ 
 
Marec 2.3. 2020 
Návrh na rozpočet pre rok 2020 
Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ 
Organizácia M BR v súťaži družstiev (propozície, súpisky, žrebovanie) 
Príprava školenia rozhodcov  
Doklad predsedu BTZ na VZ a Radu STZ 
      
Valné zhromaždenie 11.3.2020 (streda)  
 
Apríl  6.4.2020  
Vyhodnotenie VZ BTZ 
Organizácia a zabezpečenie M BR jednotlivcov 
Schválenie rozpisov  družstiev  a jednotlivcov 
Rozvojové programy BTZ (rekreačný tenis v Bratislavskom regióne, aj HTO) 
Zhodnotenie halových (zimných) turnajov kategórie „C“ a „D“ 
 
Jún 22.6.2020 
Vyhodnotenie M BR jednotlivcov 
Nominácia na M SR jednotlivcov 
Zabezpečenie a priebeh súťaží družstiev M BR pre rok 2020 
Vyhodnotenie školenia rozhodcov,  
Priebeh súťaže deti  
 
September 21.9.2020   
Riadiaca činnosť VV BTZ 
Vyhodnotenie súťaží družstiev a súťaže deti  
Príprava návrhov na ocenenie v rámci STZ 
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Pripomienky a návrhy k Súťažnému a ďalším poriadkom STZ 
Príprava termínovej listiny a HM BR 
 
November 23.11.2020  
Termínová listina 
Dotácie majstrovstiev Bratislavského regiónu 
Schválenie rozpisov HM BR 2020  
 
Pravidelné body 
informácie o najlepších výsledkoch, 
informácie predsedu a sekretára, 
pripravenosť aktuálnych podujatí 
informácie o nových kluboch 
 
VV BTZ schvaľuje Plán činnosti BTZ: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
 
 
K bodu 9: 
8/ Školenie rozhodcov  špecialista – vedúci družstva.  
Bratislavský tenisový zväz organizuje školenie rozhodcov špecialista - vedúci družstva dňa 17.3.2020 
(utorok) o 16:00 hod. v budove NTC Príkopova 6, Bratislava.  Školenie trvá 5 hodín a poplatok je 10,- Euro 
pre tých ktorí sa prihlásia v termíne. Pre tých, ktorý sa prihlásia po termíne a ďalej i bez prihlásenia je 
poplatok 20,-Euro.  
Pre rozhodcov s licenciou C bude organizovaný seminár v rámci STZ.   
Termín zaslania prihlášok na školenie rozhodcov - vedúcich družstiev  do 10.3.2020.  
 
9/ Školenie trénerov základnej triedy 
Bratislavský tenisový zväz nebude v roku 2020 organizovať školenie trénerov základnej triedy. 
Vzhľadom na pomerne väčší počet prihlásených bude BTZ organizovať školenie 10.10.2019 a ďalší termín je 
17.10.-19.10.2019. 
FTVŠ bude zabezpečovať školenie všeobecnej časti 
 
 

VV BTZ schvaľuje prípravu rozhodcov a trénerov: 
Výsledok hlasovania:    Za:   4     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
K bodu 10: 
Rôzne 

- Ocenenia v rámci VZ BTZ – príprava návrhov (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
- VV BTZ odsúhlasil nákup športového materiálu pre predsedu, členov VV BTZ, kontrolóra a sekretára, 

Nedostatky v súťažiach družstiev: 
- V súťažiach družstiev sa nepodarilo odohrať všetky stretnutia bez priestupkov a boli odsúhlasené 

sankcie.   
 
 
 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 3.februára 2020  (pondelok) v budove Národného 
tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
Bratislava 18.novembra 2019   
 

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




