
 

Z á p i s   č. 2/2022 
 
 

z rokovania VV BTZ dňa 28.februára 2022 
 
 

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

Prizvaný:  Michal Nemec, Ing. Janka Siebenstichová 
Neprítomní: Ing. Erik Csarnakovics, 

 
Program: 

1. Kontrola zápisu, plnenia uznesení a úloh, schválenie programu a zápisnice  
2. Návrh na rozpočet pre rok 2022, správa o hospodárení za rok 2021, správa kontrolóra           
3. Zabezpečenie Valného zhromaždenia BTZ  
4. Organizácia M BR v súťaži družstiev  
5. Príprava školenia rozhodcov – vedúcich družstiev.  
6. Voľba nového Výkonného výboru a poďakovanie             
7. 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 22.11.2021  
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
Kontrola plnenia uznesení a úloh. Úlohy trvajú  

VV BTZ schvaľuje kontrolu splnenia úloh a uznesenia: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
 

K bodu 2: 
Aj na rok 2018 sme prijali zásadu že rozpočet by mal byť vyrovnaný, ale zatiaľ budeme 

mať väčšie výdaje ako príjmy.  
 

Správa o hospodárení VV BTZ za rok 2021 
            

  
Ku dňu 1.1.2021mal VV BTZ zostatok 
finan. prostriedkov         

  (na účte a v pokladni) vo výške    6 694,75     

I. Príjmy v roku 2021       

            

1, Dotácie od STZ na: M BR    5 056,00   

    
činnosť 
sekretariátu   16 550,00   

    z registrácie a TL   943,00   
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Príspevok na 
mládež   1 515,60   

2,  Mylná platba     38,40   

3, Školenie      6 930,00   

4, Ostatné príjmy - pokuty, štartovné úroky   520,00   

            

tj. Príjmy v roku 2021 spolu     31 553,00   

            

Príjmová časť včetne zostatku z roku 2021: 38 247,75   

            

II.    Výdavky v roku 2021       

1, Dotácie na TK a TO na M BR   5 220,00 4520+700   

2 Príspevok klubom na hráčov   0,00     

3 Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ   1 006,30 1209,88-203,58   

4 Mzdy (sekretár + učitelia)   7 618,28     

5 Odvody   4 118,58     

6 Režijné náklady   4 856,42     

  z toho - telefón   268,94     

              - poštovné, poplatky   46,30     

              - ostatné služby - kopírovanie, účtovníctvo 1 294,06 1279,06+15   

              - školenia trénerov 3 225,00     

              - schôdze BTZ, VZ   22,12     

7 Propagácia   0,00     

8 Ceny a zabezpečenie M BR   315,44     

9 Delegačné   0     

10 Vybavenie sekretariátu   1 612,97     

  z toho 
- kancelárske 
potreby 977,17     

    -ŠTP brožúry 420,00     

  rozličný materiál 
(blahoželania, 
telefon,pc) 215,80     

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   7 965,00     

6 Ostatné výdavky 
bankové poplatky 
a úroky, kolky 320,80     

    
obnova 
registrácie 10,00     

    mylné platby       

Výdavky v roku 2021 spolu: 33 043,79     

            

Ku 31.12.2021 mal teda VV BTZ zostatok finančných prostriedkov   

na účte   5 167,41     

v pokladni   36,55     

    SPOLU 5 203,96     

V Bratislave 02.02.2022 33043,79       

    5203,96   Príjem = výdaj   

    38247,75       
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 Rozpočet VV BTZ na rok 2022 
      

  

Ku dňu 1.1.2022 mal VV BTZ zostatok finan. prostriedkov 
      

  (na účte a v pokladni) vo výške    5 023,96   

          

I. Príjmy v roku 2022     

          

1, Dotácie od STZ na: M BR    2 500,00 

    
činnosť 
sekretariátu   11 550,00 

    lopty   5 000,00 

    z registrácie a TL   3 073,20 

    
Príspevok na 
mládež   898,75 

2,  Prijmy z marketingovej činnosti     0,00 

3, Školenie      260,00 

4, Ostatné príjmy -  štartovné, úroky   520,00 

          

tj. Príjmy v roku 2022 spolu     23 801,95 

          

Príjmová časť včetne zostatku z roku 2022: 28 825,91 
          

II.    Výdavky v roku 2022     

1, Dotácie na TK a TO na M BR   2 500,00   

2 Príspevok mládež   898,75   

3 Nájom hál a otvor.dvorcov BTZ       

4 Mzdy (sekretár + učitelia)   7 618,00   

5 Odvody   4 118,00   

6 Režijné náklady   4 092,88   

  z toho - telefón   500,00   

              - nájomné 2022   1 017,88   

              - poštovné, poplatky   125,00   

              - ostatné služby - kopírovanie, účtovníctvo 1 300,00   

              - školenia rozhodcov 1 000,00   

              - schôdze BTZ, VZ   150,00   

7 Propagácia   0,00   

8 Ceny a zabezpečenie M BR   400,00   

9 Delegačné   0,00   

10 Vybavenie sekretariátu       

  z toho 
- kancelárske 
potreby 1 000,00   

    -ŠTP brožúry 150,00   

    rozličný materiála 1 000,00   

11 Vyznamenania   0,00   

12 Služ.cesty, cestovné   0,00   

13 Vzdelávanie, kurzy   0   

14 Športové potreby lopty 5 000,00   

    športový materiál 1 000,00   

15 Ostatné výdavky bankové poplatky a 320,00   
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úroky, kolky 

16   
obnova registrácie 
BTZ 10,00   

Výdavky v roku 2022 spolu: 24 957,63   

          

V Bratislave 17.2.2022       

          

  Tento rozpočet bol schválený na VV BTZ dňa 28.2.2022 
 
Po prediskutovaní a zodpovedaní problémov a otázok bol rozpočet schválený.  
Takto schválený rozpočet Výkonným výborom BTZ je treba predložiť na schválenie Valnému 
zhromaždeniu 16. marca 2022 

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

 
Správa kontrolóra BTZ za rok 2021 

V roku 2021 som ako kontrolór BTZ nedostal žiadny podnet na kontrolu od VV BTZ resp. 
inej osoby s príslušnosťou k BTZ. 
 V Súlade s & 13 Zákona o športe som vykonával kontrolnú činnosť zameranú najmä na: 

- Obsah zápisníc zo zasadnutí VV BTZ a ich zverejňovanie, 
- Dodržiavanie právnych predpisov, 
- Hospodárnosť, efektívnosť  a účelnosť použitia verejných prostriedkov 

VV BTZ v roku 2021 rokoval celkovo šesťkrát, z toho iba jedenkrát prezenčne z dôvodu 
pandemickej situácie. Všetky zápisnice zo zasadnutí boli risdne zverejnené na webovej stránke 
STZ v sekcii BTZ. 
 Pre kontrolu hospodárenia BTZ v roku 2021 mi boli sekretárom BTZ predložené všetky 
relevantné podklady, ktoré obsahovali najmä: 

- Rozpočet na rok 2021, 
- Vyúčtovanie finančných prostriedkov 
- Hlavnú knihu ročných obratov, 
- Výpisy z oboch finančných účtov 
- Príjmové a výdavkové doklady pokladnice, 
- Súvisiace zmluvy, dohody a faktúry, 
- Účtovnú závierku. 

Kontrolou týchto dokladov som nezistil žiadne porušenie zákona pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami, prostriedky zväzu boli vynaložené hospodárne a účelne pre zabezpečenie všetkých 
podstatných činností zväzu v súlade s uzneseniami orgánov zväzu. 
 
Záver:  

Kontrolnou činnosťou za rok 2021 som nezistil pochybenia v dodržiavaní platných 
predpisov Zákona o športe, Stanov STZ a Stanov BTZ. 

Z uvedených dôvodov návrh do uznesenia nepredkladám. 
V Bratislave 15.3.2022 
    JUDr. Ľubomír Tencer – kontrolór BTZ 
 

VV BTZ schvaľuje správu o hospodárení a návrh na rozpočet v roku 2022. Berie na vedomie 
správu kontrolóra: 
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 
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Úlohy:  
- aj v  roku 2022 je treba dodržiavať hospodársku disciplínu a vyrovnaný rozpočet, pokiaľ 

nebudú zaistené ďalšie finančné prostriedky 
- plánovaný rozpočet na rok 2022 VV BTZ schválil a bude predložený na VZ BTZ ku 

schváleniu dňa 16.3.2022, 
 

K bodu 3:  
 Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu, ktoré sa bude konať  
16. marca 2022 (streda) o 17,00 hod.  
v  sále NTC,  Príkopová 6, Bratislava   
Program:   
 1/   Otvorenie 
 2/   Ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom 
 3/   Schválenie rokovacieho a volebného poriadku VZ BTZ 
 4/   Voľba komisii  
 5/   Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ  
 6/   Zmena Stanov BTZ 

  7/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2021, čerpanie rozpočtu na rok 2022, správa kontrolóra BTZ 
  8/   Diskusia 
  9/   Voľby do orgánov BTZ – predseda, Výkonný výbor Voľba delegátov na Radu STZ 

 10/ Návrh uznesenia 
 11/ Záver 
 

nasleduje 
   Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
   Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 

 
   

 Boli prediskutované otázky prípravy podľa rokovania VV BTZ.  
Valné zhromaždenie bude viesť Ing. Siebenstich, mandátovú Ing. Siebenstichová, volebnú RNDr. 
Ing. Maťátko, návrhovú JUDr. Zrubáková.  
 

VV BTZ schvaľuje organizačné a obsahové zabezpečenie Valného zhromaždenia  
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

  

Úlohy:  
- zabezpečiť miestnosť na rokovanie (vrátane premietania) a následne i žrebovanie 

súťaže družstiev mládeže a dospelých.  
- Zabezpečiť podkladové písomné materiály a hlasovacie lístky 
- Zabezpečiť žrebovanie súťaži družstiev 
 

K bodu 4: 
Organizácia MBR družstiev mládeže a dospelých sa bude riadiť vyžrebovaním zo dňa 

16.3.2022 a podľa schválených rozpisov, ktoré boli predložené. Celkom je prihlásených 152 
družstiev. 
Deti, mládež, dospelí, seniori: 
 
A/ deti do 8. Rokov a deti do 10 rokov – zmiešané družstvá 
 Kategórie a štruktúra súťaží:     
    - deti do 8 rokov (deti narodené v roku 2014 a mladšie)    

    - deti do 10 rokov (deti narodené v roku 2012 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: 
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     Súťaže prebiehajú 

     ☆  deti do 8. rokov          -   od 30. apríla do 18. júna 2022 

     ☆  deti do 10. rokov      -  od 23. apríla do  4.júna  2022 

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 24.marca 2022 podľa upravených Bergerových tabuliek.   

 

 Systém súťaže:                 
a/ deti „A“ do 8. rokov:  

prihlásených  10 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 24. marca 2022).  

V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až desiate  A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4, A5-B5..  

      Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   
 

b/ deti „B“ do 8. rokov:  

prihlásených 10 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 24. marca 2022).  

V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až desiate  A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4, A5-B5..  

      Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   

 

c/ deti „A“ do 10 rokov  

prihlásených   10 družstiev 

hrá sa jednokolovým  systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 24. marca 2022).  

V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až  desiate miesto A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4, 

A5-B5.   Toto sa hrá na dvorcoch skupiny A.   

 

d/ deti „B“ do 10 rokov  

prihlásených 9 družstiev 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B  (podľa vyžrebovania zo dňa 24.marca 2022).  

V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až ôsme  A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4,   Toto sa 

hrá na dvorcoch skupiny A.  

 

f/ deti „C“ do 10 rokov  

prihlásených  12 

hrá sa jednokolovým systémom vo dvoch skupinách A, B (podľa vyžrebovania zo dňa 24. marca 2022). 

V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o prvé až jedenáste    A1-B1, A2-B2. A3-B3, A4-B4,           A5-

B5,A6-B6  

 
 

B/     Mládež  

 Časový rozvrh a vyžrebovanie súťaží: 

     Súťaže prebiehajú 

     ☆  mladší žiaci, mladšie žiačky         - od 23. apríla do 18. júna 2022 

     ☆  starší žiaci, staršie žiačky      - od 30.apríla do 25. júna 2022 

     ☆  dorastenci, dorastenky                           - od  23. apríla do 18. júna 2022 

 
Konkrétny časový rozpis súťaží je určený v systéme eTenis a ďalej v prílohe - Termínová listina majstrovstiev.  

Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 16. marca 2022 podľa upravených Bergerových tabuliek.   

 

 Systém súťaže:   
a/ mladší žiaci: 

- I.tr.:   - prihlásené štyri družstvá.  Hrá sa jednokolovým systémom  v základnej časti (podľa vyžrebovania z 16.3.2022)    s 

uplatnením princípu reciprocity pre rok 2023 po ktorej nasleduje Play-off (1.kolo 1-4, 2-3,vo finále resp. 3. miesto sa 

stretnú víťazi, resp. porazení z 1.kola Play-off)  
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- II.tr.: -  prihlásených je 10 družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania 

z 16.3.2022) s  uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2023. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie 

v triede A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5.  

b/ mladšie žiačky:  

-  I.tr.: -  prihlásené tri družstvá. Hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 16.3.2022) s uplatnením  princípu 

reciprocity pre rok 2023. 

- II.tr.: - prihlásených 10 družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 16.3.2022) 

s  uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2023. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie v triede A1-

B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5.  

c/ starší žiaci:  

-  I.tr.: -  prihlásených 6 družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 10.3.2021) s uplatnením  princípu 

reciprocity pre rok 2022.  

- II.tr.:    prihlásených 10 družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 16.3.2022) 

s  uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2023. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie v triede A1-

B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5-B5.  

d/ staršie žiačky:  

-  I.tr.: -  prihlásené tri družstvá. Hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 16.3.2022) s uplatnením  princípu 

reciprocity pre rok 2023. 

- II.tr.:   prihlásených osem družstiev.  Hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania z 16.3.2022) s uplatnením  princípu 

reciprocity pre rok 2023.   

e/ dorastenci: 

-  I.tr.: -  prihlásené štyri družstvá. Hrá sa jednokolovým systémom  v základnej časti (podľa vyžrebovania z 16.3.2022)    s 

uplatnením princípu reciprocity pre rok 2023 po ktorej nasleduje Play-off (1.kolo 1-4, 2-3,vo finále resp. 3. miesto sa 

stretnú víťazi, resp. porazení z 1.kola Play-off) 

 - II.tr.:   prihlásených 9. družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  vo dvoch skupinách A, B podľa vyžrebovania z 16.3.2022) s  

uplatnením  princípu  reciprocity pre rok 2023. V nadstavbovej barážovej časti sa hrá finále o umiestnenie v triede A1-B1, 

A2-B2, A3-B3, A4-B4, A5.  

f/ dorastenky: 

-  I.tr.: -  prihlásené štyri družstvá. Hrá sa jednokolovým systémom  v základnej časti (podľa vyžrebovania z 16.3.2022)    s 

uplatnením princípu reciprocity pre rok 2023 po ktorej nasleduje Play-off (1.kolo 1-4, 2-3,vo finále resp. 3. miesto sa 

stretnú víťazi, resp. porazení z 1.kola Play-off)  

- II.tr.:   prihlásené šesť družstiev. Hrá sa jednokolovým systémom  (podľa vyžrebovania 

z 16.3.2022) s uplatnením  princípu reciprocity pre rok 2023.   

 
 

   

C/     dospelí 

 I. trieda hrá sa jednokolovým  systémom  podľa vyžrebovania z 10.3.2021   s uplatnením                           

princípu reciprocity pre rok 2022.  

 

D/    seniori  

 

1.  Kategórie, štruktúra súťaží a počet zápasov: 

          I. trieda 

35+ (narod. 1987 a starší)  4 dv. + 1 štv.  

45+  (narod. 1977 a starší)   4 dv. + 1 štv.  

55+  (narod. 1967 a starší)  2 dv. + 1 štv.  

65+ (narod. 1957 a starší)  2 dv. + 1 štv. 

2.  Časový rozvrh: 

 Hrací deň: - vždy v stredu 4. mája2022  do 15.júna 2022 

  - podľa dohody aj sobota od 7.mája 2022  do 25. júna 2022  

 Hrá sa na základe vyžrebovania zo dňa 23.3.2022 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 2023.  

3.  Systém súťaže:     

 a, seniori 35+    prihlásené 2 družstvá 

hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 23.3.2022). 

b, seniori 45+   prihlásené  4 družstvá 

    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 23.3.2022) s uplatnením  princípu reciprocity 

pre rok 2023  

c, seniori 55+   prihlásené 6 družstiev 
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    hrá sa jednokolovým  systémom  (podľa vyžrebovania z 24.3.2021) s uplatnením  princípu reciprocity 

pre rok 2022. 

d, seniori 65+  prihlásené 3 družstvá 

hrá sa dvojkolovým systémom (podľa vyžrebovania z 23.3.2022) s uplatnením princípu reciprocity pre 

rok 2023. 

 

VV BTZ schvaľuje organizačné a obsahové zabezpečenie súťaže družstiev (152 družstiev)   
Výsledok hlasovania:    Za:   5     Proti:    0       Zdržal sa:    0 

 
 

Úlohy:  
- po vyžrebovaní doplniť schválené rozpisy a termínové  listiny pre jednotlivé súťaže 

a kategórie. Takto to zverejniť na internete,  
- pre súťaž družstiev VV BTZ zabezpečil tenisové lopty, treba vyzvať kluby o ich 

prevzatie  
 
 
 

K bodu 5: 
Školenie rozhodcov vedúcich družstiev sa uskutočnilo začiatkom marca 2022.  
Školenie zabezpečovala Ing. Siebenstichová 
 

K bodu 6: 
Ing. Páva  poďakoval za dlhoročnú činnosť všetkým členom VV BTZ a poprial im veľa zdravia 
 

K bodu 7: 
- VV STZ bude mať svoje rokovanie dňa 8.apríla 2022.  
- Rada STZ bude mať rokovanie 9.apríla (sobota) a tu už prídu novozvolení funkcionári 

na Valnom zhromaždení či Kongrese regiónov, 
 

Budúce zasadnutie VV BTZ sa uskutoční dňa 11.apríla 2022  (pondelok) v budove 
Národného tenisového centra, Príkopova 6, zasadačka o 17,00 hod.  
 

Bratislava 28. Februára 2022   
 

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


