
Zápis 04/2022 zo zasadnutia Výkonného výboru BTZ zo dňa 25.08.2022 v Bratislave 

 

Čas začiatku zasadnutia: 18:00hod.    Čas ukončenia:  23:30hod. 

Predsedajúci:        Peter Miklušičák 

Zapisovateľ:        Zuzana Obertová 

 

Prítomní členovia VV BTZ:     Peter Miklušičák 

Jozef  Šramka 

Erik Csarnakovics 

Kamil Gróf 

František Babej 

Peter Grič 

 

Počet prítomných členov VV BTZ:  6 zo 6 zasadnutie VV BTZ je uznášaniaschopné. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia VV BTZ 

2. Kontrola uznášaniaschopnosti. 

3. Informácie predsedu BTZ Petra Miklušičáka a Františka Babeja 

4. Informácia o priebehu súťaže družstiev 

5. Pochybenia klubov v súťaži družstiev – určenie pokút 

6. Podnet kapitána TK Slávia STU Bratislava L. Pirohu ohľadom kolaudácie TK Jednotka 

7. Disciplinárne potrestanie  Alexa Maximiliána  Hrona 

8. Voľba člena BTZ na uvoľnené miesto do Rozpočtovej komisie STZ 

9. BTZ projekty – diskusia k plánovaným projektom BTZ 

 

K bodu č. 2. 

Prítomných je 6 členov zo 6, zasadnutie je uznášaniaschopné.  

Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasov, pri rovnosti 

hlasov rozhoduje hlas predsedu VV BTZ. 

 



K bodu č. 3. 

1) Predseda BTZ Peter podrobnejšie informoval členov VV BTZ o priebehu júnového 

zasadnutia VV STZ. Informoval o zriadení poradných komisií v rámci VV STZ, 

z ktorých má každá na starosti určitú oblasť fungovania Slovenského tenisu. Bolo 

zriadených 5 komisií pre nasledovné oblasti: 

a) Rozpočtová komisia 

b) Legislatívna komisia 

c) Športovo -technická komisia 

d) Mediálna komisia 

e) Koncepčná komisia 

Každá komisia je zložená z piatich členov, ktorí majú právo hlasovať za pripravované 

návrhy. Každý z regiónov má v komisií po jednom zástupcovi, piatim členom každej 

komisie je Prezident STZ. Fungovanie aj úlohy komisií sú definované v „štatúte 

odborných  komisií zriadených VV STZ č. 2022/VV0615/014 . 

2) Na júnovom zasadnutí bol František Babej odvolaný z pozície člena rozpočtovej 

komisie na návrh Prezidenta STZ Miloslava Mečířa z „dôvodu vynášania informácií zo 

zasadnutia Výkonného Výboru STZ“ (doslovná citácia Prezidenta STZ). Informoval 

o aj o priebehu hlasovania o tejto otázke, ktoré prebiehalo s veľkým hlukom a 

emóciami, miestami až krikom niektorých členov VV STZ. František Babej vysvetlil 

celú situáciu členom VV BTZ nasledovne: „Na aprílovom zasadnutí VV STZ sme 

odhlasovali pridelenie dvanástich voľných kariet pre STZ ( 6x hlavná súťaž , 6 x 

kvalifikácia), ktoré bude TC Empire Trnava povinná prideliť STZ na medzinárodné 

turnaje, ktoré plánuje zorganizovať v mesiacoch okóber – november 2022. Po 

aprílovom zasadnutí VV STZ som po komunikácií so zástupcami TC Empire Trnava 

zistil, že sekretariát podal členom VV STZ pred samotným aprílovým hlasovaním  

neúplne informácie, na základe ktorých sme odhlasovali , že TC Empire Trnava je 

povinná STZ prideliť spomínané karty pokiaľ chce turnaje zorganizovať. Na júnovom 

zasadnutí bola sekretariátom predložená členom VV STZ žiadosť od zástupcov TC 

Empire Trnava, že žiadajú od STZ podporu vo výške 3000 až 5000 eur na každý jeden 

zo šiestich ITF turnajov na oplátku za pridelenie predmetných kariet pre STZ. K tejto 

žiadosti  TC Empire Trnava vznikla rozprava, v rámci ktorej som vystúpil a uviedol, že 

na predošlom aprílovom hlasovaní sme k tejto otázke nedostali od sekretariátu STZ 

presné a úplne informácie, preto by sme mali o tejto otázke hlasovať znova. V rámci 

rozpravy odzneli aj nové informácie a dôvody od zástupcov sekretariátu STZ, prečo je 

vhodné potvrdiť hlasovaním pôvodné ( aprílové ) rozhodnutie VV STZ  v tejto otázke. 

Generálny sekretár p. Moška sa v rámci debaty k téme vyjadril, že neodporúča vyhovieť 

požiadavke TC Empire Trnava , nakoľko STZ „dané turnaje už finančne dostatočne 

podporuje“. Vysvetlil, že dotácia od ITF určená pre organizátora spomínaných turnajov, 

musí prísť najprv na účet STZ a odtiaľ ju následne STZ preposiela organizátorovi 

turnaja, takže táto podpora turnajov zo strany STZ je podľa neho dostatočná. Napriek 

mojej námietke, že to predsa nie sú peniaze od STZ, ktoré prídu organizátorovi p. Moška 

naďalej prezentoval financie pochádzajúce od ITF ako financie STZ a preto odporučil 



naďalej požadovať karty od TC Empire Trnava. Následne prebehlo hlasovanie, 

v ktorom bolo potvrdené pôvodné pridelenie kariet. Po hlasovaní som vyšiel von 

z miestnosti kde prebiehal VV STZ a išiel si telefonicky overiť od p. Bolemana ( 

športový riaditeľ TC Empire Trnava ) „nové“ informácie a dôvody, ktoré pred chvíľou 

odzneli pred samotným hlasovaním. Telefonát trval asi 3 minúty. Po ňom som sa vrátil 

na zasadnutie. Po pár minútach prišla športovo-technickému riaditeľovi STZ p. 

Páleníkovi smska od p. Hlavnu, ktorú prečítal pred celým VV STZ, v ktorej p. Hlavna 

požiadal p. Páleníka, aby „zastavil tie klamstvá, ktoré odzneli pred chvíľou na 

zasadnutí....“. Po prečítaní smsky p. Mečíř začal doslova hulákať, že čo to má znamenať, 

ako je možné, že niekto si dovolí „vynášať informácie zo zasadnutia VV STZ, či to 

niekto aj nahráva potajomky“ a podobne... Na to som sa prihlásil a vysvetlil mu, že som 

pred chvíľou volal s pánom Bolemanom z dôvodu overenia si nových informácií, ktoré 

tu zazneli pred chvíľou. Nasledovali hlučné, miestami až urážlivé výstupy od  troch 

členov VV STZ na moju osobu, v návale emócií zaznel dokonca od Prezidenta STZ 2x 

po sebe návrh, o vylúčení mojej osoby z Výkonného Výboru STZ, ktorý však žiadny 

z členov VV STZ neodvážil predostrieť na hlasovanie. Celá situácia bola zakončené 

návrhom prezidenta STZ na moje vylúčenie z rozpočtovej komisie VV STZ,  takže som 

bol hlasmi 8mich členov VV STZ nakoniec vylúčený „iba“ z rozpočtovej komisie STZ“  

Po vylúčení p. Babeja bol do rozpočtovej komisie dočasne nominovaný Peter 

Miklušičák. Z tejto situácie vyplynula potreba nájsť vhodného kandidáta za BTZ do 

rozpočtovej komisie VV STZ. Hlasovanie o novom členovi BTZ do rozpočtovej 

komisie je súčasťou bodu 8. dnešného programu zasadnutia VV BTZ. 

 

3) Predseda taktiež informoval o navýšenom rozpočtu BTZ na krytie čiastočných nákladov 

na činnosť BTZ pre rok 2022, ktorý bol z pôvodnej sumy 11.548 navýšený po novom 

na  23.100 eur. Informoval taktiež o navýšení dotácie na lopty o 2000 EUR pre krajské 

zväzy v roku 2022. Vyzdvihol taktiež potrebu naďalej komunikovať s ostatnými 

krajskými zväzmi ohľadom výraznejšieho navýšenia rozpočtov krajských zväzov pre 

rok 2023. Za týmto účelom je naplánované stretnutie predsedov krajských zväzov na 

30.8.2022 v Žiline, na ktorom bude nosnou témou práve navýšenie rozpočtov krajských 

zväzov a projekty na podporu tenisu, ktoré by z toho mali byť financované. 

 

4) Informáciu o stretnutí zástupcov BTZ so štátnym tajomníkom SR pre šport p. Husárom 

podali Peter Miklušičák a Jozef Šramka: V máji 2022 zaslal predseda BTZ zástupcom 

ministerstva školstva SR oficiálny list so žiadosťou o prijatie ohľadom problematiky 

zvyšovania cien energií a prežitia bratislavských tenisových klubov . Po dvoch ďalších 

listoch poslaných v júni a auguste dňa 22.8.2022 prijal štátny tajomník SR pre šport p. 

Husár zástupcov BTZ – Petra Miklušičáka a Jozefa Šramku. O priebehu stretnutia 

informoval Jozef Šramka: „ Zástupcov ministerstva školstva sme sa pýtali, či je možné 

nejakým spôsobom zastropovať ceny energií pre tenisové kluby. Bolo nám oznámené, 

že zhruba týždeň pred našim stretnutím prebehlo stretnutie zástupcov niektorých 

zväzov, za STZ sa stretnutia zúčastnil Miloslav Mečíř. Zástupcovia ministerstva si od 

zväzov vypýtali faktúry za energie, z ktorých by bolo vidieť v akom objeme je potrebné 

športovým klubom pomôcť. V rámci debaty a otázok p. Husár často len krčil plecami 



a na koniec rozhovoru nám oznámil, že v danej veci sa asi nedá nič robiť. Cenu elektriny 

a jej nárast nebudú vedieť z jeho pozície nijako ovplyvniť a pri plyne sa budú dať 

pravdepodobne zrealizovať vratky z enviromentálneho fondu. Z toho celého vyplýva, 

že najskôr bude potrebné uhradiť faktúry a keď v pokladnici niečo ostane tak klubom 

možno niečo vrátia. Keď máme vec zhodnotiť, ministerstvo školstva tenisovým klubom 

v ničom nepomôže, celý problém ostáva len na pleciach klubov v zmysle „pomôž si 

sám aj pán Boh ti pomôže“ 

 

5) Peter Miklušičák podal na zasadnutí aj  informácie o spolupráci BTZ so sekretariátom 

STZ.  Vyzdvihol ochotu a ústretovosť zamestnankýň na športovo- technickom oddelení 

STZ ( p. Šuhajová, p. Kaššová, p. Gocálová ) a taktiež na finančnom a ekonomickom 

oddelení (p. Liptáková, p. Szaboová ), ktoré sú vždy pripravené a veľmi ochotné 

pomôcť alebo poradiť. Taktiež informoval o nedodržiavaní niektorých postupov 

zamestnancami sekretariátu STZ, ktoré prebehli napriek tomu, že neboli v súlade so 

stanovami, popr. s inými predpismi a smernicami STZ. Ako jeden z mnohých príkladov 

uviedol konkrétne hlasovanie „per rollam“ zo dňa 16.8.2022, ktoré malo prebehnúť 

v súlade so smernicou č. 2016/Ra0409/005 o prijatí rozhodnutia elektronickým 

hlasovaním „per rollam, v znení neskorších predpisov, (uvedená na stránke STZ na 

nasledujúcom linku: https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf ). 

Členom VV BTZ predložil vytlačenú komunikáciu, ktorá prebehla medzi členmi VV 

STZ, p. Greguškom aj kontrolórom STZ p. Valentýnim. V skratke vysvetlil, ako 

predložil počas plynúcej lehoty na hlasovanie upravené znenie predloženého 

(pôvodného) návrhu, o ktorom sa v zmysle spomínanej smernice ( čl. 3. bod 3 smernice 

„per rollam“ )  malo automaticky hlasovať ako o novom návrhu a mala byť stanovená 

nová lehota na hlasovanie. P. Greguška napriek jasnej úprave čl. 3 bodu 3. smernice 

toto upravené znenie predloženého návrhu odignoroval a rozhodol o tom, že bol 

schválený pôvodný návrh. P. Miklušičák po tomto rozhodnutí upozornil p. Gregušku na 

nesúlad jeho postupu so smernicou „per rollam“. Taktiež kontaktoval kontrolóra STZ 

p. Valentýniho a žiadal, aby zakročil voči porušeniu smernice zo strany p. Gregušku, 

ten však taktiež v rozpore so znením smernice „per rollam“ dal za pravdu p. Greguškovi 

a nezjednal žiadnu nápravu. ( hlasovanie uvedené na stránke STZ: 

https://www.stz.sk/soubory/zapisnica_1608_2022.pdf ) 

Do pozornosti členov VV STZ dal aj hlasovanie „per rollam“ zo dňa 18.7.2022 ohľadom 

„Listu piatich klubov“, v ktorom P. Miklušičák spolu s F. Babejom namietali viacero 

postupov v nesúlade so stanovami STZ, Súťažným a Disciplinárnym poriadkom STZ, 

a odporučil členom VV BTZ aby si aj toto hlasovanie podrobne preštudovali ( uvedené 

na stránke STZ: https://www.stz.sk/soubory/zapisnica_1807_2022.pdf ) 

Na záver  informoval prísediacich o výraznej neochote zo strany riaditeľov niektorých 

úsekov STZ o sprístupňovaní podkladov a dokumentov pre P. Miklušičáka ako člena 

VV STZ, popr. člena dozornej rady STZ Marketing s.r.o. alebo NTC a.s. Upozornil  

taktiež na fakt, že M. Kyseľ, V. Sedlák, M. Mečíř ani P. Miklušičák nefigurujú do 

dnešného dňa v oficiálnych registroch SR ako členovia Dozornej rady NTC a.s. napriek 

tomu, že za členov do Dozornej rady NTC a.s. boli zvolení na zasadnutí VV STZ 

konanom dňa 27. 4. 2022. Na júnovom zasadnutí VV STZ bol finančný riaditeľ STZ p. 

https://www.stz.sk/soubory/rada2016_smernica_perrollam.pdf
https://www.stz.sk/soubory/zapisnica_1608_2022.pdf


Sihelník upozornený predsedom ZsTZ M.Kyseľom, že je nutné vykonať zmenu 

v registri NTC, ten prisľúbil, že zmena bude vykonaná do 30.6.2022 ( viď strana 10, 

odsek 5 zápisu č. 5/2022 VV STZ zo dňa 15. 6. 2022 ).     

 

6) Informácie o rozbehnutých projektoch „BTZ doubles specialist“ a „Vzdelávanie 

s BTZ“ boli taktiež prezentované v rámci tohto bodu. Spomenuté bolo taktiež 

nadviazanie mediálnej spolupráce s  webovým portálom www.tenisovysvet.sk 

VV BTZ berie na vedomie informácie Petra Miklušičáka, Františka Babeja a Jozefa 

Šramku. 

K bodu č.4: Informácia o priestupkoch klubov v priebehu súťaže družstiev 

O priebehu súťaže družstiev, ktorých riadiacim orgánom je BTZ, informovala na zasadnutí 

sekretárka p. Zuzana Obertová. Po kontrole zápisov zo stretnutí bolo zistených viacero 

pochybení pri súťažiach. Najčastejšie sa opakujúcimi pochybeniami  boli: 

a) družstvá nastúpili na stretnutie v nekompletnej zostave, 

b) zápisy zo stretnutí neboli správne vyplnené, resp. neobsahovali kompletné informácie 

v súlade so Súťažným poriadkom- družstvá neuvádzali v zápisoch zo stretnutí typ lôpt, 

s  ktorými sa hralo, chýbalo menovité poradie všetkých účastníkov na fotografiách, na 

súpiskách neuvádzali mená kapitánov, neúplné vyhotovenie zápisu atď..., 

c) družstvá sa po vyžrebovaní súťaže odhlásili zo súťaží, alebo boli zo súťaže vylúčené 

d) najzávažnejším previnením bolo v dvoch prípadoch falšovanie výsledku stretnutia, 

kedy fyzický zápis zo stretnutia nekorešpondoval zo zápisom nahodeným do systému 

etenis. 

Prehľad porušení SP v súťaži družstiev v sezóne 2022 

Názov klubu 
  

Nekompletný 
tím  

Neúplný 
zápis  

Nenastúpenie na 
zápas  

Bez kapitána 
  

Odstúpenie/ 
Vylúčenie zo 

súťaže 

TK Slovan 9 5   2   

TK Slávia STU 11   1 7   

Love 4 Tenis 7 8 1 3   

TK Jednotka 4   3 3   

TK Tennis Classic 8         

TK Petržalka 16   3     

TK Bria   3       

TK Dúbravka 15 2 5 3 1 

VTC Pezinok 2   1     

TK Rebeli   1     1 

TC Stupava   1       

TK Proset 1         

TK Filozof     2   1 

TK Karlovka 26           

JH Tenis Academy 3         

http://www.tenisovysvet.sk/


TC Royal BA 1   7   3 

Top tenis BA 1 7 1 1   

TC Play Tennis Malinovo 6 7 3     

TC Talent 3   2     

TK Inter 5 11 1     

TK Tiebreak Malacky           

TŠ Advantage BA 3 1       

SPOLU 95 46 30 19 6 

 

 

K bodu č. 5: Pochybenia klubov pri súťaži družstiev – určenie pokút. 

K problematike  pochybení klubov pri súťaži družstiev a určeniu pokút za ne v zmysle 

Súťažného a Disciplinárneho poriadku STZ sa vyjadrili a predniesli návrhy na hlasovanie p. 

Jozef Šramka, p. Erik Csarnakovics a p. Peter Miklušičák . 

1) Jozef Šramka navrhol aby: „ Tresty/pokuty pre družstvá vo vek. kategóriách do 10 rokov 

boli klubom odpustené z dôvodu,  že rodičia často nahrádzali pri stretnutiach školených 

kapitánov a preto z nedostatku skúseností a praxe dochádzalo ku spomínaným 

častým chybám“. 

Hlasovanie: 

za : 6   proti: 0   zdržal sa: 0   Schválené 

 

2.) Erik Csarnakovics navrhol: „Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, ktorá čaká 

kluby v rokoch 2022/2023, navrhujem odpustiť všetkým klubom pokuty za priestupky uvedené 

v predošlom bode 4. v písm. a), b) a c). Zároveň navrhujem prehodnotiť koncept družstiev 

s ohľadom na počet hráčov v samotnej zostave družstva, t.j. znížiť počet hráčov“.  

Hlasovanie: 

za: 5   proti: 1   zdržal sa: 0   Schválené 

 

3.) Peter Miklušičák navrhol, aby „ za najzávažnejsšie pochybenia klubov uvedené 

v bode 4 písm. d) tejto zápisnice bolo začaté disciplinárne konanie voči klubu. Taktiež je 

potrebné získať originály zápisov z predmetných stretnutí a vyjadrenie domáceho klubu, ktorý 

zápis nahadzoval do systému etenis.“ 

Hlasovanie: 

za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0   Schválené 

 



Výkonný Výbor BTZ týmto poveruje p. Zuzanu Obertovú, aby zaslala žiadosť o zaslanie 

zápisov aj vyjadrenia k predmetným stretnutiam domácemu klubu TOP Tenis Bratislava. 

 

K bodu č. 6: Podnet kapitána TK Slávia STU Bratislava L. Pirohu ohľadom kolaudácie TK 

Jednotka 

Ďňa 5. 6. 2022 uviedol kapitán družstva dorasteniek TK Slávia STU Ľ. Piroha do zápisu zo 

zápasu proti TK Jednotka BA žiadosť o „ o prešetrenie , či je areál na TK Jednotke riadne 

skolaudovaný“. VV BTZ sa touto žiadosťou zaoberal na dnešnom zasadnutí a vyžiadal si 

k nahliadnutiu od Jozefa Šramku všetky podklady a povolenia potrebné na kolaudáciu areálu 

TK Jednotka. Po dôkladnej kontrole dospel VV BTZ k záverom, že TK Jednotka Bratislava 

má riadne skolaudované všetky priestory klubu, t.j.: 

- 6 x antukové kurty 

- 2 x hard kurty 

- 1 x multifunkčné ihrisko 

- 1 x trávnatý kurt 

- 1 x beach volejbalový kurt  

- 1 x klubovňa 

- 3 x prípojka – voda, elektrina, plyn 

VV BTZ dospel k záveru, že areál TK jednotka je riadne skolaudovaný v súlade so všetkými 

zákonmi, vyhláškami a predpismi SR. 

Hlasovanie: 

za: 6   proti: 0   zdržal sa: 0   schválené 

 

K bodu č.7: Disciplinárne  potrestanie hráča Alexa Maximiliána Hrona. 

 VV BTZ v zmysle čl. 4 DP navrhuje v prvej inštancií p. Petra Miklušičáka na rozhodnutie 

o disciplinárnom potrestaní hráča Alexa Maximiliána Hrona. 

Hlasovanie: 

za: 5   proti: 0   zdržal sa: 1   Schválené 

 

Peter Miklušičák na základe správy z turnaja triedy C vek. kategória dorast  ktorý sa konal v 

dňoch 16. - 18.07.2022 v TK Jednotke , ako aj výpovedí na turnaji prítomných svedkov ( 

vrchného rozhodcu, riaditeľky turnaja, ďalších prítomných) ako člen poverený Výkonným 

Výborom BTZ rozhodol, pre neprípustné správanie hráča v súťažnom zápase, o zastavení 

činnosti na 6 mesiacov od 25. 9. 2022 pre hráča Alex Maximilián Hron v zmysle čl. 33 bodov 



1. , 2. a 3. DP. Predmetné rozhodnutie aj s odôvodnením bude doručené hráčovi aj tenisovému 

klubu, ktorého je členom. 

  

 

K bodu č. 8:  Voľba kandidáta za BTZ na uvoľnené miesto do Rozpočtovej komisie STZ 

Na uvoľnené miesto boli do rozpočtovej komisie STZ za nominantov BTZ navrhnutí dvaja 

kandidáti a to Miroslav Petrech a Róbert Beláň. O kandidátoch prebehlo hlasovanie 

nasledovne: 

Miroslav Petrech za: 1  proti: 4  zdržal sa: 1  neschválené 

Róbert Beláň:  za: 4  proti: 0  zdržal sa: 2  schválené 

 

Do rozpočtovej komisie STZ bol za BTZ nominovaný Róbert Beláň. 

 

K bodu č.9:  projekty BTZ a diskusia k nim. 

Z plánovaných projektov BTZ boli doposiaľ spustené 3 z nich: 

a) BTZ doubles specialist, ktorý je zameraný na tréningy štvorhier. Doposiaľ sa podarilo 

pre mladých hráčov BTZ zorganizovať 5 x takýto tréning, ktorí viedli postupne Igor 

Zelenay, Michal Mertiňák a Šantal Škamlová, asistoval im pri tom aj Peter Miklušičák. 

Dovedna sa tréningov zúčastnilo 26 hráčov, najmladším účastník mal 10 rokov 

a najstarší 18 rokov. Tréningy bývajú vždy prispôsobené skladbe hráčov, ktorí sa na ne 

prihlásia. Pravidelnosť tréningov je závislá od pobytu našich deblových špecialistov 

v Bratislave, keďže sú to stále aktuálni hráči alebo profi tréneri, ktorí cestujú po svete. 

 

b) BTZ rozbehlo aj druhý projekt „Vzdelávanie s BTZ“, ktorý je zameraný hlavne na 

edukáciu tenisových rodičov. Účasť mladých tenistov na prednáškach tým však nie je 

dotknutá. Doposiaľ prebehli 2 prednášky na témy „obmedzenie športového výkonu – 

najčastejšie chyby hráčov a rodičov v procese“ v podaní Petra Griča  a „myseľ mladého 

tenistu“ , ktorú viedol športový psychológ Adam Truhlář. Prvých dvoch prednášok za 

zúčastnilo dokopy 46 ľudí, pričom druhá z nich je dostupná aj na Instagrame BTZ. 

Doposiaľ si ju takto na diaľku pozrelo 519 ľudí, čo naznačuje, že o podobné zamerané 

prednášky majú ľudia záujem. Do konca roka 2022 sú naplánované minimálne ďalšie 2 

prednášky v spolupráci s Adamom Truhlářom. Cieľom je postupne rozšíriť okruh tém, 

počet prednášajúcich aj poslucháčov na jednotlivých prednáškach. 

 



VV BTZ sa v rámci „Vzdelávania s BTZ“ zaoberal aj otázkou odmeny pre prednášajúcich. 

Peter Miklušičák predostrel návrh, aby za každú prednášku prislúchala odmena 

prednášajúcemu vo výške 200 EUR a dal o návrhu hlasovať.  

Hlasovanie: 

za: 5   proti: 0  zdržal sa: 1   schválené 

  

c) Výskumný projekt „Líderšip v športe: Hodnotenie efektívnosti trénerov“ : 

Bratislavský Tenisový Zväz bol oslovený Katedrou psychológie Filozofickej Fakulty 

UK v Bratislave na kooperáciu pri výskumnom projekte „Líderšip v športe: Hodnotenie 

efektívnosti trénerov“. Jedná sa o zozbieranie informácií pomocou dotazníkov od 

tenistov vo veku 15 a viac rokov a ich trénerov. BTZ má v rámci kooperácie 

rozdistribuovať dotazníky medzi vrcholových tenistov a ich trénerov po celej SR. 

Doposiaľ sa nám podarilo rozdistribuovať 55 dotazníkov, s cieľom zozbierať zhruba 

200 dotazníkov. 

 

d)  Zímné kondičné sústredenie 2022 pre hráčov BTZ: 

K návrhu Petra Griča zorganizovať pre našich hráčov jesenné kondičné sústredenie 

prebehla na zasadnutí plodná debata. VV BTZ ustanovil Petra Griča, aby pripravil 

koncept jesenného kondičného sústredenia aj s jeho odhadovaným nacenením. Taktiež 

poveril Petra Miklušičáka aby jednak preveril možnosť čerpania finančných 

prostriedkov na sústredenie z aktuálneho rozpočtu BTZ, a taktiež aby na blížiacom sa 

stretnutí predsedov krajov loboval za zvýšenie budúcoročného krajského rozpočtu 

o sumu, ktorá bude určená na zorganizovanie takéhoto sústredenia každoročne. 

 

Za správnosť vyhotovenia zápisnice: 

 

Zapisovateľ:                                                          Predsedajúci: 

............................................                                  .................................................     

Mgr. Zuzana Obertová                                         Mgr. Peter Miklušičák, PhD. 

 

 

Dňa 25.08.2022, v Bratislave 


