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Zápisnica zo zasadnutia  

Valného zhromaždenia BTZ, konaného dňa 29.3.2017 od 17:00 v Bratislave 
 
 
Prítomní zástupcovia TO,TK BTZ: 
JUDr. Radka Zrubáková, TK Slovan tajomníčka klubu 
Ing. Ladislav Mečíř, TK Slovan delegát klubu 
Michal Nemec, TK Slovan, delegát  klubu 
MUDr. Milan Ušiak, PhD., TK Slávia Právnik, predseda 
Ing. Mária Kolimárová, TK Slávia Agrofert STU, riaditeľ klubu 
Ing. Pavol Páva, TK Slávia Agrofert STU, delegát  klubu 
Ing. Mário Popovič, TK Slávia Agrofert STU, delegát klubu 
JUDr. Ľubomír Tencer, TK Spoje, predseda klubu, 
Peter Grič, VTC Pezinok, predseda klubu, 
František Hubek, TK Zohor, predseda klubu, 
Ing. Marcela Labašová, TK TALENT , predseda klubu 
Dr. Igor Braniša, TK Bria, predseda klubu 
Štefan Ba, TK ProSet, predseda klubu 
Martin Fillo, TJ Záhorák, tajomník klubu, 
Michal Fašung,TK LOVE 4 TENNIS, delegát klubu, 
Ing. Elemír Foltín,CSc.,  TJ CHEMSTAR, predseda klubu 
Štefan Bittner, Tenisová škola Pezinok, predseda klubu 
Rastislav Naňo, TK GARDA BA, predseda klubu 
Hronová, Tenis-Bedminton D. Lužná, delegát klubu, 
Martin Búlik, TC Stupava, predseda klubu 
 
 
Počet prítomných zástupcov TO,TK BTZ: 20 
 
Prítomní členovia Vv BTZ:  Ing. Pavel Polák, Ing. Radomír Ledník, Ing. Peter Zachar 
Prizvaní hostia: Ing. Igor Moška, Ing. Ivan Greguška,  
 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
 
Program Valného zhromaždenia: 
 

1/   Otvorenie 
2/   Voľba komisii  
3/   Schválenie rokovacieho poriadku VZ BTZ 
4/   Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ za rok 2016 
5/   Správa o hospodárení BTZ za rok 2016, návrh na rozpočet pre rok 2017,  
6/   Správa kontrolóra BTZ za rok 2016 
7/   Diskusia  
8/   Úprava stanov BTZ - schválenie 
9/   Návrh uznesenia 
10/ Žrebovanie súťaže družstiev mládeže 
11/ Žrebovanie súťaže družstiev dospelých 
12/ Záver  

 
 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu:  
K bodu 3 :    

Rokovací poriadok VZ BTZ 
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K bodu 4 :    
Správa o činnosti BTZ za rok 2016 

K bodu 5 : 
  Návrh rozpočtu BTZ na rok 2017 
K bodu 6 : 
  Správa kontrolóra BTZ za rok 2016 
K bodu 8: 
  Úprava stanov BTZ 
K bodu 10 a 11: 
  Žrebovanie družstiev mládeže a dospelých.  
 
Spôsob prístupu k jednotlivým dokladom: sekretariát BTZ, + zverejnené na : 
http://www.stz.sk/bratislavsky-tenisovy-zvaz/valne-zhromazdenie-bratislavskeho-tenisoveho-zvazu 
 
 
K bodu 1 : Otvorenie 
 

Zasadnutie Valného zhromaždenia (VZ) otvoril o 17:00 člen VV BTZ P. Zachar. 
Keďže VZ nebolo pri otvorení uznášaniaschopné (nebola prítomná nadpolovičná väčšina delegátov), 

pokračoval program bodom 2. 
 
K bodu 2 : Voľba komisií ( mandátovej a  návrhovej) 
 
 Po skončení bodu 2 došlo po 60minútovej čakacej dobe od začiatku VZ (v zmysle platných stanov BTZ) 
k pokračovaniu v programe.  

  
Návrh zloženia komisií predniesol p.Zachar . 
 
Návrhová komisia : 
Predseda : Ing. Radomír Ledník 
Členovia :  Mgr. Igor Braniša, Ing. Mária Kolimárová  
 
Mandátová komisia : 
Predseda: MUDr. Milan Ušiak, PhD. 
Členovia : Ing. Peter Zachar, Michal Fašung  
 
VZ schvaľuje zloženie komisií : 
Výsledok hlasovania : Za: 20  Proti : 0    Zdržali sa : 0     Nehlasovali : 0 
 
K bodu 3 : Schválenie programu a rokovacieho poriadku VZ BTZ 
Program VZ uvedený v pozvánke a rokovací poriadok pri prezentácii delegátov 
Na základe Správy mandátovej komisie, prednesenej p. Ušiakom, je prítomných 20 delegátov z 50 možných. 
VZ berie na vedomie správu mandátovej komisie. 
VZ schvaľuje program  a rokovací poriadok 
VZ schvaľuje  ocenenie a poďakovanie zaslúžilým funkcionárom. 
Výsledok hlasovania : Za: 20  Proti : 0    Zdržali sa : 0     Nehlasovali : 0 
 
K bodu 4 : Správa predsedu VV BTZ o činnosti BTZ – predniesol člen VV BTZ MUDr. Milan Ušiak 
Správa bola pripravená v písomnej forme, bola prednesená a bola k nej premietaná prezentácia. 
VZ berie na vedomie : 
Správu o činnosti BTZ za rok 2016 
 
K bodu 5 :  Správa o hospodárení BTZ za rok 2016, návrh na rozpočet pre rok 2017 
Správa o hospodárení BTZ a návrh rozpočtu boli pripravené v písomnej forme a prediesol ich Ing. R. Ledník. 
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VZ schvaľuje : 
Správu o hospodárení za rok 2016 
Návrh rozpočtu na rok 2017 
Výsledok hlasovania : Za: 20  Proti : 0    Zdržali sa : 0     Nehlasovali : 0 
 
K bodu 6 :  Správa kontrolóra BTZ za rok 2016 
Správa kontrolóra BTZ bola prednesená ústne, vypracoval ju kontrolór BTZ  Ľ. Tencer. 
 
VZ berie na vedomie : 
Správu kontrolóra BTZ za rok 2016 
 
K bodu 7 : Diskusia 
 
p. Filo :      Stanovy BTZ, práca VV BTZ, kritika práce sekretára BTZ za neodohraný zápas 
p. Moška : Kritériá, účel  a rozdelenie 20% podielu z príspevku uznanému športu pre STZ na účel rozvoja   
                  talentovaných športovcov na rok 2017 
p. Hubek:   Možnosť podpory  talentovaných hráčov pre podmienky malých klubov 
p. Páva:     Dotácie pre talentovanú mládež  
p. Ňaňo:     Nesúhlas s so zmenami Stanov BTZ v prípade väčšieho počtu hlasov za družstvá, Disciplinárny   

poriadok -  neodhlásenie hráčov na podujatie  a z toho vyplývajúce sankcie by mali byť finančné ako 
bolo skôr a nie trestné body.  

p. Moška   finančné sankcie spôsobovali organizátorom turnajov viacej problémov ako trestné body 
p. Hubek   pre organizátorov turnajov je výhodnejšie ak hráč za neodhlásenie z turnajov dostáva trestné body 
 
K bodu 8 : Úprava Stanov BTZ - schválenie.  

Návrh stanov bol pripravený v písomnej forme, na základe vzorového návrhu stanov vypracovaného pre 
regionálne tenisové zväzy zo strany STZ, upraveného pre potreby BTZ. Zmeny v stanovách oproti pôvodnému 
zverejnenému a schválenému v roku 2016 návrhu predniesol p. Nemec k 2 ustanoveniam stanov:  

Čl. VI. ods. 8, písmeno d 
na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov Valného zhromaždenia BTZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; na rozhodnutia podľa bodu 9., pís. a), g), n), p) 

q) sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je dvojtretinová väčšina všetkých prítomných 

členov Valného zhromaždenia BTZ. Každý člen Valného zhromaždenia BTZ má pri hlasovaní jeden 

hlas. 

Nahradiť textom 
na uznášania schopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov Valného zhromaždenia BTZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; na rozhodnutia podľa bodu 9., pís. a), g), n), p) 

q) sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je dvojtretinová väčšina všetkých členov Valného 

zhromaždenia BTZ. Na Valnom zhromaždení BTZ za riadneho člena BTZ môže hlasovať iba jeden 

z jeho delegátov. Delegát riadneho člena BTZ na Valnom zhromaždení má pri hlasovaní jeden hlas, 

plus toľko hlasov, koľko má riadny člen BTZ v príslušnom roku družstiev v súťažiach BTZ a STZ.  

Čl. VI, ods. 8, písmeno e   
ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, 

na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, ak 

bol dodržaný postup podľa písmena b) a predmetom zasadnutia je iba program podľa 

písmena b), 

Vynechať 
VZ schvaľuje : 
Stanovy STZ vrátane navrhnutých zmien na zasadnutí, prednesené p. Nemcom, sekretárom BTZ. 
Výsledok hlasovania : Za: 20  Proti : 0    Zdržali sa : 0     Nehlasovali : 0 
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K bodu 9 : Návrh uznesení 
 
Predseda návrhovej komisie R.. Ledník predniesol návrh uznesení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
VZ schvaľuje : Návrh uznesení prednesení p. Ledníkom, predsedom návrhovej komisie. 
Výsledok hlasovania : Za: 19  Proti : 1    Zdržali sa : 0     Nehlasovali : 0 
 
K bodu 10 a 11 : Žrebovanie súťaže družstiev mládeže a dospelých BTZ na rok 2017 
 
VZ berie na vedomie : 
Výsledky žrebovania družstiev BTZ na rok 2017 
 
K bodu 12 : Záver 
 
Valné zhromaždenie bolo ukončené  o 21:00 hod 
 
V Bratislave, dňa 29.3. 2017 
 
 
Zapísal :  Ing. Radomír Ledník,                                             Za správnosť :  Ing. Pavel Polák 
   predseda návrhovej komisie     predseda BTZ 


