
Z á p i s   č. 1/2022 
 
 

z rokovania VV BTZ dňa 31.januára 2022 
 

Prítomní:  Ing. Pavel Páva, Ing. Erik Csarnakovics,  JUDr. Radomíra Zrubáková, Ing. Mário 
Popovič, RNDr. Ing. Branislav Maťátko, Ing. Erich Siebenstich, 

Prizvaný:  Michal Nemec 
Neprítomní:  
 

Program: 
1. Schválenie programu a zápisnice 
2. Kontrola splnenia uznesení a úloh  
3. HM – BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM SR   
4. Príprava VZ BTZ 16.3.2022 (program, pozvánky, podklady) 
5. Ocenenie v rámci VZ BTZ (tréneri, rozhodcovia, funkcionári)   
6. Príprava dokladu predsedu BTZ na VZ a rokovanie VV STZ dňa 18.2.2022 
7. Koncepcia činnosti BTZ na rok 2022 a zhodnotenie roku 2021 
8. Personálne opatrenia BTZ 
9. Rôzne  

 

K bodu 1: 

Schválenie programu a zápisnice  

VV BTZ schvaľuje program : 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

VV BTZ schvaľuje zápisnicu z VV BTZ zo dňa 22.11.2021  
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

K bodu 2: 

Kontrola plnenia uznesení a úloh. Úlohy trvajú  

VV BTZ schvaľuje kontrolu splnenia úloh a uznesenia: 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

K bodu 3:  
HM - BR priebeh a zhodnotenie, nominácia na HM - SR   
 Pandémia narušila priebeh turnajov a majstrovstiev. Halové majstrovstvá regiónov sa neuskutočnili 
a neuskutočnili sa ani Halové majstrovstvá Slovenskej republiky 
 

 

K bodu 4:  
 
Príprava Valného zhromaždenia BTZ (program, pozvánky, podklady), 

Dňa 16.marca 2022 (streda)  o 17:00 hod. sa bude konať volebné Valné zhromaždenie 
Bratislavského tenisového zväzu v budove NTC. Navrhuje sa nasledujúci program: 
 
Program:  
 1/   Otvorenie (predseda BTZ) 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým   (predseda BTZ) 
 3/   Schválenie Rokovacieho a Volebného poriadku  VZ BTZ    
 4/   Voľba komisii (návrhová, volebná a mandátová) 
 5/   Správa predsedu BTZ o činnosti BTZ za rok 2021 
 6/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2021, čerpanie rozpočtu na rok 2022, správa kontrolóra BTZ  
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 7/   Diskusia   
 8/   Voľby do orgánov BTZ –predseda, Výkonný výbor 
 9/   Voľba delegátov na Radu STZ  
 10/ Voľba kontrolóra, 
 11/ Návrh uznesenia 
 12 Záver 
nasleduje 
 Žrebovanie súťaže družstiev mládeže  
 Žrebovanie súťaže družstiev dospelých  (Ing. Csarnakovics) 
   

 
Úlohy:  

- Rokovanie VZ bude viesť , RNDr. Ing. Branislav Maťátko,  
- návrhová komisia  - JUDr. Radomíra Zrubáková,   
- volebná – Ing. Siebenstich 
- mandátová komisia - Ing. Csarnakovics 
- Poslať pozvánky na VZ klubom 
- Pripraviť podľa schválených stanov podklady pre hlasovanie,  
- Pripraviť žrebovanie súťaže družstiev: 

  mládeže – Ing. Popovič  
dospelých Ing. Csarnakovics 
 

  
Na VV BTZ dňa 28.2.2022 budeme hovoriť o pripravenosti na Valné zhromaždenie 
 

VV BTZ schvaľuje prípravu a program na Valné zhromaždenie: 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

K bodu 5: 
Návrh na ocenenie v rámci Valného zhromaždenia  BTZ „Čestným odznakom STZ“ za dlhoročnú 
činnosť v tenisovom hnutí: 

 Ing. Erik Csarnakovics, Mgr. Juraj Dulík   

Úlohy:  
- Zabezpečiť účasť menovaných na Valnom zhromaždení a plaketu k odovzdaniu 

oceneným, 

VV BTZ schvaľuje návrh na ocenenie v rámci Valného zhromaždenia BTZ: 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

K bodu 6: 
Správa o činnosti VV BTZ za rok 2021 predsedu BTZ: 

- uznesenie z Valného zhromaždenia 2021 
- členská základňa 
- Súťaže BTZ  

  A, družstvá 
  B, jednotlivci  - halové 

          - letné 
- výsledky klubov v súťažiach organizovaných STZ pre rok 2021 
- súťaže detí 
- hospodárenie 
- činnosť VV BTZ a členov Rady STZ za BTZ 
-  

VV BTZ schvaľuje návrh na správu o činnosti VV BTZ za rok 2021: 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
 

K bodu 7: 
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Koncepcia činnosti BTZ na rok 2022 a zhodnotenie roku 2021 
 

Výkonný výbor BTZ – sa aj v roku 2021 napriek pandémii, od Valného zhromaždenia,  pravidelne 
rokoval per rollam a riešil všetky rozhodujúce otázky tenisovej činnosti Bratislavského regiónu. Podieľali sme 
sa aj na rozhodujúcich aktivitách STZ tak priamo vo Výkonnom výbore STZ, ako aj v činnosti Rady STZ. 
Zabezpečili sme školenie trénerov, rozhodcov 1. stupňa a školenia  rozhodcov – vedúcich družstiev.   

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 2021. 
Družstvá, jednotlivci v tom Halové majstrovstvá Bratislavského regiónu. Letné majstrovstvá Bratislavské 
regiónu, Výsledky klubov BTZ v súťažiach organizovaných STZ. Jednotlivci na majstrovstvách SR 2021.   

 
Základnou činnosťou je príprava a organizovanie súťaži jednotlivcov a družstiev. O týchto 

výsledkoch 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.  

 
 
Ďalšie činnosti BTZ boli spojené s navýšením rozpočtu BTZ. V tejto súvislosti sa podarilo na VV STZ 

zabezpečiť dotáciu 5.000,-€ na loptičky v súťaži družstiev. Toto dostáva od STZ každý región. Je to pomoc 
pre kluby s dôrazom na súťaž družstiev.  Zabezpečovali sme všetky súťaže družstiev.  

 
Za jednu z rozhodujúcich priorít považujeme ekonomické zabezpečenie našej činnosti.  

Rozpočet musíme uzatvárať tak, aby sme mali tento vyrovnaný.  
 Ďalšiu vec čo si musíme spresniť  v spolupráci s STZ je naša ekonomická činnosť, čo nám všetko 
umožňujú a dovoľujú naše stanovy, ako je možné riešiť príjem 2% pre BTZ. Toto je treba spresniť so STZ 
čo môžeme robiť. Tu bude priestor pre každého člena VV BTZ v sponzoringu.  Zatiaľ nemáme vlastnú 
marketingovú stránku, nemáme možnosť reklamy. Naše turnaje môžu mať svoje meno. BTZ môže mať 
svoju obchodnú činnosť. I keď sme to doposiaľ nerobili a nevieme to robiť, musíme sa s tým zaoberať 
a pripraviť. Ak bude treba upraviť stanovy, tak to urobíme.  
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, bude riešiť webovú stránku BTZ, internet by 

mal slúžiť aj ako spätná väzba pre VV BTZ aj na rôzne námety a pripomienky.  
Tak ako v uplynulom roku aj v tomto sa budeme riadiť v činnosti pravidlami a plánom. Bol predložený návrh 
Plánu činnosti ktorý bol po prerokovaní schválený ako aj Plánom prípravy na  sezónu 2022. 
 
Aj v tomto roku spojíme Valné zhromaždenie BTZ a žrebovanie súťaži družstiev mládeže a dospelých na 
16.marca 2022 (streda).  
 
Činnosť Výkonného výboru a členov Rady STZ za BR. Hospodárenie vyrovnané.  Poďakovanie za prácu 
v roku 2021. 
 
  

Úlohy:  
VV BTZ v ďalšom období pri svojej činnosti sa bude riadiť schváleným Plánom činnosti  
ako aj Plánom zabezpečenia sezóny 2022. Tento zverejniť na internete 

- na Valné zhromaždenie spojené so žrebovaním zabezpečiť miestnosť, 
 

VV BTZ schvaľuje koncepciu na rok 2022 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 

K bodu 8: 
Personálne opatrenia. 
- Ing. Páva – sekretár BTZ doc. Ing. Michal Nemec, PhD ukončil svoje činnosť a odchádza do dôchodku.  
       - do funkcie sekretára BTZ bola navrhnutá a zvolená Ing. Janka Siebenstichová 
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VV BTZ schvaľuje Ing. Janku Siebenstichovú do funkcie sekretára BTZ 
Výsledok hlasovania:    Za:   6     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 28.februára 2022  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 
Bratislava 31.januára 2022   
 
 

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


