
 
Z á p i s   č. 1/2021 

 

z rokovania VV BTZ dňa 1.februára  2021 
 
 
VV BTZ:  Ing. Páva, Ing. Csarnakovics, Ing. Popovič, JUDr, Zrubáková,   
  RNDr. Ing. Maťátko, Ing. Siebenstich 
Hostia:  Nemec  
 

Program: 
 

1/ Koncepcia činnosti na rok 2021 a zhodnotenie roku 2020. 
2/ HM – BR jednotlivcov priebeh a zhodnotenie, nominácie na HM – SR. 
3/ Príprava VZ BTZ (program, pozvánky, podklady) 
4/Ocenenia v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
5/ Príprava dokladu predsedu BTZ na VZ BTZ a VV STZ 
6/ rôzne  
 

Rokovanie sa uskutočnilo Per rollam 
(čo však si vyžaduje spracovanie týchto dokladov do VV BTZ a ich schválenie. 
Aby sme to mohli uzavrieť a hlasovať k dátumu rokovania). Neboli pripomienky. 
 
 

1/ koncepcia činnosti na rok 2021 a zhodnotenie roku 2020  
(predkladá Ing. Páva). 
 
Činnosť Výkonného výboru a členov Rady STZ za BR    
Koncepcia činnosti BTZ na rok 2021 a zhodnotenie roku 2020 
 

Výkonný výbor BTZ – sa aj v roku 2020, od Valného zhromaždenia,  pravidelne stretával a riešil 
všetky rozhodujúce otázky tenisovej činnosti Bratislavského regiónu. No nie vždy nám to pandemická 
situácia dovoľovala. Podkladové materiály boli vopred zasielané členom VV BTZ. Pripomienky neboli. 
Podieľali sme sa aj na rozhodujúcich aktivitách STZ tak priamo vo Výkonnom výbore STZ, ako aj 
v činnosti Rady STZ.  

Hlasovania VV BTZ vzhľadom na situáciu spojenú s vírusom covid -19 sa uskutočnili aj per 
rollam. 

 Zabezpečili sme školenie trénerov1. stupňa  
Pri zhodnotení boli riešené tieto okruhy činnosti:  Členská základňa v Bratislavskom regióne, 

zabezpečovanie súťaží družstiev i jednotlivcov pre kluby v rámci BTZ. Súťaže Bratislavského regiónu 
2020. Jednotlivci v tom Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu. Letné majstrovstvá Bratislavské 
regiónu, Výsledky klubov BTZ v súťažiach organizovaných STZ. Jednotlivci na majstrovstvách SR 
2019.   

Súťaže družstiev BTZ vzhľadom na opatrenia spojené s vírusom covid -19 boli na rok 2020 
zrušené. Školenie vedúcich družstiev sa nekonalo z toho istého dôvodu. 

Základnou činnosťou je príprava a organizovanie súťaži jednotlivcov a družstiev. Súťaže 
družstiev BTZ vzhľadom na opatrenia spojené s vírusom covid -19 boli na rok 2020 zrušené. 
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 O výsledkoch jednotlivcov sme boli pravidelne informovaní na Výkonnom výbore BTZ a bude to 
zahrnuté aj do správy na Valnom zhromaždení. VV BTZ je pri týchto akciách aktívny a má snahu o čo 
najlepšie riešenie týchto súťaži.  
 

V ďalšej časti sme pozornosť kládli na projekt „Tenis do škôl“. Je to projekt oboznamovania sa 
deti s tenisom, s pravidlami tenisu. Najaktívnejšie kluby v tomto smere boli Love 4Tenis, TŠP Petržalka, 
TK Jednotka.  Projekt   je prevádzkovaný na školách v rámci výučby v rôznej kvalite, klubom by  sa z 
tejto aktivity darilo získať viac detí do klubov pri možnosti realizovať výučbu tenisu vlastnými silami, čo 
je však ťažšie realizovateľné.  

Ďalšie činnosti BTZ boli spojené s navýšením rozpočtu BTZ. V tejto súvislosti sa podarilo na VV 
STZ aj tento rok presadiť dotáciu 5.000,-€ na loptičky a činnosť BTZ.   

Činnosť VV BTZ sa tiež  v rámci možnosti – opatrenia v súvislosti s covid 19 - zamerala na 
podmienky , v  akých prebiehali majstrovské súťaže a turnaje poriadané BTZ. 

Za jednu z rozhodujúcich priorít sme  považovali ekonomické zabezpečenie našej činnosti.  
Rozpočet bol stanovený tak, aby  bol vyrovnaný, čo sa aj tento rok podarilo. 
 
Koncepcia činnosti na rok 2021: 

1. Ekonomické zabezpečenie činnosti BTZ 

2. Zabezpečenie majstrovských súťaži družstiev BR v roku 2021 

3. Zabezpečenie halových majstrovských súťaži jednotlivcov BR 

4. Zabezpečenie letných majstrovských súťaži jednotlivcov BR 

5. Zabezpečenie turnajov triedy C a D v BR 

6. Zabezpečenie školenia trénerov – podľa potreby  zodpovedný Erik Csarnakovics 

v spolupráci so sekretárom BTZ 

7. Zabezpečenie školenia rozhodcov- podľa potreby/ zodpovedný Mário Popovič 

v spolupráci so sekretárom BTZ 

  
 Ďalšie zamerania a aktivity na určitú oblasť v činnosti BTZ: 

 Ing. Popovič na rozhodcovskú činnosť, 
 Ing. Csarnakovics na trénersko – metodickú činnosť,  
 JUDr. Zrubáková  športovo-technická činnosť v spolupráci s Ing. Popovičom. Ing. 

Csarnakovics 
 Ing. Siebenstich zabezpečuje komunikáciu s STZ 
 Tak ako v uplynulom roku aj v tomto sa budeme riadiť v činnosti pravidlami a plánom. 
  Bol predložený návrh Plánu činnosti, ktorý bol po prerokovaný a schválený ako aj Plán 

prípravy na  sezónu 2020 a 2021 
 Ing. Popovič a Ing. Csarnakovics spracujú návrh na udeľovanie voľnej karty na M SR, 

 

 VV BTZ  – v roku  2020 zišiel 3x, fyzicky – hlasovanie  bolo 3x. Ďalej 3x sa konalo per rollam. 
Takmer 100% účasť na rokovaniach VV BTZ, ktorý prerokoval podľa plánu práce všetky 
najdôležitejšie úlohy tenisu v Bratislavskom regióne.  

 

 Ďakovanie  
Všetkým členom VV BTZ, ako i všetkým klubom BTZ,  ďakujem za ich prácu v prospech tenisu.  
 Ďakujem aj tým, ktorí zastupovali v uplynulom roku tenisové kluby Bratislavského regiónu 
v Rade STZ.  
 Stručne sa dá povedať, že snaha všetkých činovníkov a funkcionárov mala viesť k tomu, aby sa 
klubom a hráčom vytvárali čo možno najoptimálnejšie podmienky pre hranie tenisu. Toto bolo aj cieľom 
Výkonného výboru BTZ v uplynulom období.  Pred nami je ďalšia letná tenisová sezóna. Želám v nej 
vám všetkým veľa radosti z tohto krásneho športu  
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2/ HM – BR jednotlivcov priebeh a zhodnotenie, nominácie na HM – SR. 
 

ROZPIS 

Halových majstrovstiev Bratislavského regiónu jednotlivcov na rok 2021    

 

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 5. - 8. 12. 2020 TK Petržalka 4 antuka 
Mladšie žiačky 5. - 8. 12. 2020 TK Petržalka 4 antuka 
Starší žiaci 12. - 15. 12. 2020 TK Jednotka Bratislava 4 antuka 
Staršie žiačky 12. - 15. 12. 2020 TK Jednotka Bratislava 4 antuka 
Dorastenci 5. - 8. 12. 2020 TK Slávia STU Bratislava 4 antuka 
Dorastenky 5. - 8. 12. 2020 TK Slávia STU Bratislava 4 antuka 
Muži 12. - 15. 12. 2020 TK Love 4 Tennis Bratislava 4 antuka 
Ženy 12. - 15. 12. 2020 TK Petržalka 2 antuka 

4. Prihlášky: Hráč sa prihlasuje samostatne cez systém eTenis v termíne do: 
mladšie žiactvo: 21. 11. 2020 
staršie žiactvo:  28. 11. 2020 
dorast:   21. 11. 2020 
dospelí:  28. 11. 2020 
Do súťaže budú prednostne zaradení hráči, ktorí sa prihlásili v termíne. Tejto podmienke nepodlieha 
iba udelenie voľných kariet.  
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 €. 
Ďalšie hospodárske podmienky a povinnosti usporiadateľa budú určené v zmluve medzi 
organizátorom a BTZ. 
6. Titul: Víťazi jednotlivých disciplín získajú titul „Halový Majster BTZ na rok 2021“, všetci semifinalisti 
dostanú minimálne diplomy, 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.  
 
 
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:  
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 ml.ž. st.ž. dorast dospelí 

Počet štartujúcich 32 32 32 32 

Priama nominácia podľa oficiálneho rebríčka 20 20 24 24 

Priama nominácia podľa celošt. 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 2020 
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 4. 12. 2020 o 9.00 hod. 
st. žiactvo a dospelí 11. 12. 2020 o 9.00 hod. 
Následne bude spolu s časovým harmonogramom zápasov na 1. deň zverejnené v systéme eTenis. 
8. Nasadzovanie zápasov: Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy denne (z toho najviac 2 dvojhry). 
Posledný zápas 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.   
9. Lopty: DUNLOP Fort All Court 
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. 
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 z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli v rovnakom kole, 
rozhoduje oficiálny rebríček 

- 1 hráč ročníka 2010 na základe výsledkov z MR v dvojhre – v prípade, že hráči vypadli 
v rovnakom kole, rozhoduje postupne: 
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu detí 2020 
o umiestnenie na majstrovstvách regiónu ml. žiactva vo štvorhre 
o v prípade rovnosti všetkých ukazovateľov rozhoduje žreb 
Ak sa tento hráč dostane do nominácie podľa iných kritérií, zvýši sa počet nominovaných na 
základe výsledkov z MR v dvojhre na 3. 

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

staršieho žiactva, mladšieho dorastu, dorastu: 
- 3 hráči na základe výsledkov z MR v dvojhre – 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. 
Náhradníci (všetky kategórie): Sú zoradení na základe výsledkov v dvojhre. Región môže určiť aj 
náhradníkov na kartu BTZ. 
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Dotácie na halové majstrovstvá Bratislavského regiónu 2021 
 
Dotácie na rok 2021 pre halové  majstrovstvá BTZ (financie a lopty) – súťaž jednotlivcov 
Zmluva s STZ  č. 22191205 je na 2.556,-€ a 1.008 ks loptičiek STZ. 
      Financie lopty STZ  

1. Mladšie žiactvo – TK  Petržalka  640,-€    144 ks  2 kartony 

2. Staršie žiactvo – TK Jednotka   640,-€  216 ks  3 kartony 

3. Dorast – TK Slávia STU    640,-€  288 ks  4 kartony 

4. Dospelí muži – TK LOVE   330-€  144 ks  2 kartony 

5. Dospelí ženy – TK Petržalka  320,-€  144 ks   2 kartony 

Spolu               2.570,-€  1.008ks + 72ks = 1080 ks 

Halové majstrovstvá regiónu - opatrenia 

Vzhľadom na opatrenia UVZ, ktorý povolil organizovať športové podujatia hromadnej 

povahy (bez testovania účastníkov a bez nahlasovania na RÚVZ) len v počte max. 6 osôb 

v jednom okamihu, STZ a RTZ upravujú podmienky, za ktorých sa môžu od 5. 12. 2020 

konať Halové majstrovstvá regiónov: 

 Disciplíny: dvojhra, štvorhra (štvorhra sa hrať nebude) 

 Hospodárske podmienky: Vklad do súťaže je 15 € 10 € (STZ doplatí usporiadateľom 

rozdiel 5 € za každého hráča, o spôsobe doplatku bude informovať usporiadateľov 

dodatočne). 

 Prezentácia: 15 minút pred začiatkom svojho zápasu v 1. kole. Hráči sa môžu 

dostaviť do areálu najskôr 30 minút pred svojím plánovaným zápasom a sú 

povinní opustiť areál najneskôr do 30 minút po odohraní zápasu. 

Ďalšie povinnosti usporiadateľa: 

1. zabezpečiť prítomnosť max. 6 osôb v jednom okamihu v priestore konania 

podujatia (povoliť vstup na kurty iba pre hráčov a vrchného rozhodcu, bez iného 

sprievodu), 

2. vstup a pobyt v mieste konania podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo 

šatkou; pri výkone športovej činnosti rúško nie je potrebné, 

3. v mieste konania podujatia sa zakazuje konzumovať pokrmy a nápoje (s výnimkou 

hráčov na kurte), 

4. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v 

interiéri a predmetov, 

5. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

6. zaistiť pri vstupe do priestorov konania podujatia dávkovače na alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob 

dezinfekcie rúk, 

7. zabezpečiť pri vstupe do priestorov konania podujatia oznam o povinnosti, že v 

prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej 

izolácii. Hráči a osoby s respiračným ochorením sa nemôžu zúčastniť podujatia. 

8. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia 

príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk, 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_17_2020.pdf
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9. pri účasti na športovom podujatí a pri príchode a odchode z neho zabezpečiť 

dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej 

domácnosti, partnerov a osoby vykonávajúce športovú činnosť),  

10. športové podujatie sa musí uskutočniť bez obecenstva, 

11. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli 

schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí. 

Tieto podmienky sa vzťahujú len na halové regionálne majstrovstvá SR v tenise. V prípade 

zmeny podmienok UVZ bude STZ informovať organizátorov podujatí. Všetky ostatné 

podujatia do 18. 12. 2020 sú zrušené (turnaje detí a turnaje triedy A, B, C a D všetkých 

vekových kategórií)! STZ vydá do 11. 12. 2020 ďalšie usmernenie o organizácii 

individuálnych turnajov začínajúcich od 19. 12. 2020. 

 

 Lopty boli dané na usporiadateľov tak, aby boli zabezpečené nové lopty na každý 
zápas. Nedorozumenie na pri výdaji nových lôpt na druhé kolo na TK Jednotke bolo riešené. 
Napriek tomu, že dostali nové lopty na všetky stretnutia, boli prípady že v druhom kole hráči 
nové lopty nedostali. Treba prijať opatrenia, aby sa to už neopakovalo. Bol urobený pohovor 
s vrchným rozhodcom 
 
 

3/ Príprava VZ BTZ        10.3.2021 (streda) 
(program, pozvánky, podklady) 
 VZ BTZ bude viesť RNDr. . Ing. Maťátko 

Program:  
 1/   Otvorenie 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 

 3/   Schválenie rokovacieho a volebného poriadku  

 4/   Voľba komisii:  -mandátová, návrhová, volebná  
 5/   Správa predsedu  BTZ o činnosti BTZ za rok 2020 

   6/  Správa o hospodárení BTZ za rok 2020, čerpanie rozpočtu na rok 2021, správa kontrolóra 
BTZ 

   7/  Voľba do orgánov BTZ:  - predseda, podpredseda  Disciplinárneho orgánu 

o - predseda, podpredseda Odvolacieho orgánu  

o – kontrolór BTZ 

 8/   Diskusia 

 9/   Návrh uznesenia 

 10/ Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
 11/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 

 12/ Záver  

Bol kritizovaný spôsob voľby v závislosti od počtu družstiev prihlásených do súťaže. Máme 
čas a možnosť to upraviť ako to navrhuje RNDr. Maťátko 
 

Návrh na voľby do orgánov BTZ 
 

VV BTZ navrhuje  do: 
Disciplinárny orgán –  JUDr. Radomíra Zrubáková predseda, František Horváth podpredseda 

Odvolací orgán -  Ing. Mária Kolimárová predseda, Dr. Igor Braniša podpredseda 
Kontrolór  JUDr. Ľubomír Tencer,  
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4/Ocenenia v rámci VZ BTZ  
(tréneri, rozhodcovia, funkcionári) 
 

Návrhy na ocenenie na návrh BTZ v rámci STZ  
Čestný odznak STZ: Ing. Páva, Ing. Csarnakovics, Mgr. Dulík, Miroslav Beleš,  Mikovíni 
Pamätná medaila STZ –  Jozef Mikovíni 
Cena za rozvoj tenisu – Ing. Páva, Ján Nižňanský. Miroslav Beleš 
 
 Toto bolo prijaté VV STZ a pre neprítomnosť na odovzdávaní nie všetci to dostali. 
Nové návrhy žiadne neboli.  
 

5/ Príprava dokladu predsedu BTZ na VZ a VV BTZ 
a/ Členská základňa v Bratislavskom regióne:  

Hlavnou úlohou VV BTZ je zabezpečovanie súťaží družstiev i jednotlivcov pre kluby v rámci 

BTZ 

 - počet registrovaných klubov 

b/  Súťaže Bratislavského regiónu 2020 

c/ Hospodárenie  

d/  Činnosť Výkonného výboru a členov Rady STZ za BR    

 

6/ Rôzne návrhy 
- VV BTZ poveril podpredsedníčku JUDr. Radku Zrubákovú odpovedať na mail p. Filla 

ohľadom jeho zhodnotenia postavenia hráčov BR v rámci Slovenska a návrhov, ako by sa to 

mohlo zlepšiť 

- VV BTZ ukladá sekretárovi poslať poštou na kluby pozvánky na VZ BTZ koncom mesiaca 

február, následne zásadne doklady a dokumenty zavesiť na internet BTZ.  

 

 

Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 1.marca  2021  (pondelok) 
v budove Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 1.februára 2021   
 

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


