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STANOVY 

SLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU 
 

Článok I. 

Návrh, charakteristika a sídlo 

1. Slovenský tenisový zväz (ďalej len STZ) je nezávislým občianskym združením, v kto 
rom sa združujú tenisové kluby - kluby, regionálne tenisové zväzy, iné združenia, 
zaoberajúce sa tenisovou problematikou alebo i fyzické osoby. 
2. STZ je samostatnou právnickou osobou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. 
3. STZ je členom Európskej tenisovej asociácie (Tennis Europe - TE) a Medzinárodnej 
tenisovej federácie (ITF) 
4. Sídlom STZ je Bratislava. 
 

Článok II. 

Poslanie a ciele STZ 

1. Poslaním STZ je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisového športu, 
vytvárať podmienky na jeho rozvoj a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré združuje. 
2. Na plnenie tohto poslania STZ vykonáva najmä tieto činnosti: 
a. zabezpečuje všetky potrebné kontakty s vnútroštátnymi orgánmi alebo organizáciami, v 
záujme uplatňovania svojich záujmov, 
b. zabezpečuje všetky potrebné medzinárodné kontakty, 
c. organizuje a riadi celoštátne i medzinárodné tenisové súťaže, 
d. zabezpečuje štátnu reprezentáciu, 
e. riadi oblasť vrcholového tenisu, 
f. zabezpečuje odborné vzdelávanie trénerov, rozhodcov alebo aj iných špecializovaných 
skupín členskej základne, 
g. vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci STZ, 
h. pomáha zabezpečovať materiálno-technický rozvoj členských klubov a poskytuje 
metodickú pomoc tenisovému hnutiu v SR, 
i. v súčinnosti s masovo-komunikačnými prostriedkami zabezpečuje primeranú propagáciu 
tenisu, 
j. podporuje rozvoj tenisového športu vo všetkých kategóriách (dospelí, deti a mládež, 
občania zdravotne postihnutí) 
k. vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej sfére, v snahe dosahovať hospodársku rovnováhu 
medzi možnými zdrojmi a potrebnými výdavkami. Na naplnenie tohto cieľa zriaďuje aj 
vlastné dcérske obchodné spoločnosti a nadobúda obchodné podiely v iných spoločnostiach. 
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Článok III. 

Členstvo v STZ 

1. Členstvo v STZ je dobrovoľné. 
2. STZ má riadnych, pridružených a čestných členov. 
3. Riadnymi členmi STZ sú: 
a. regionálne tenisové zväzy, 
b. tenisové zväzy nižších územných celkov (krajské, okresné), 
c. tenisové kluby (oddiely). 
Riadni členovia STZ môžu byť právnickými osobami. Zástupcovia riadnych členov majú 
aktívne i pasívne volebné právo a podieľajú sa na formovaní orgánov STZ. 
Členstvo jednotlivcov v STZ: 
a. u členov tenisových klubov je odvodené od ich členstva v klube, ktorý je riadnym členom 
STZ. 
b. u nečlenov tenisových klubov vzniká na základe rozhodnutia VV STZ. 
4. Členstvo regionálnych tenisových zväzov v STZ sa odvodzuje priamo z týchto stanov. 
Členstvo tenisových zväzov nižších územných celkov vzniká rozhodnutím Rady STZ na 
základe žiadosti príslušného tenisového zväzu. Členstvo tenisových klubov (oddielov) v 
STZ vzniká ich kolektívnou registráciou. Členstvo jednotlivcov, nečlenov tenisových 
klubov, vzniká rozhodnutím VV STZ na základe ich žiadosti. Podmienky členstva 
jednotlivých subjektov určuje Registračný poriadok STZ. 
5. Pridruženými členmi STZ sa môžu stať kolektívy, združenia alebo organizácie, ktorých 
činnosť má priamu súvislosť s tenisovým športom. Pridružení členovia môžu byť tiež 
právnickými osobami. Členstvo pridruženého člena v STZ vzniká rozhodnutím Výkonného 
výboru STZ na základe prihlášky uchádzača o pridružené členstvo. 
6. Čestnými členmi STZ sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa obzvlášť zaslúžili o slovenský 
tenis, a to rozhodnutím Rady STZ. 
7. Členstvo v STZ zaniká: 
a. vystúpením zo združenia STZ, 
b. vyškrtnutím za neplnenie základných povinností člena, 
c. vylúčením za obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné s členstvom v STZ (v oboch 
posledných prípadoch kompetencia prislúcha Rade STZ.), 
d. zánikom členského subjektu alebo úmrtím fyzickej osoby. 
8. Členstvo tenisového klubu sa pozastaví rozhodnutím Výkonného výboru STZ, ak členský 
subjekt v príslušnom roku neobnoví kolektívnu registráciu podľa ustanovení Registračného 
poriadku STZ. 
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Článok IV. 

Základné práva a povinnosti členov 

1. Základné práva riadnych členov sú najmä: 
a. zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách, usporiadaných 
STZ, 
b. podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov STZ, navrhovať zástupcov do týchto orgánov 
s právom voliť a byť volený, 
c. zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov na konferenciách, zasadaniach alebo 
schôdzach, s právom vyjadrovať názory, návrhy, podnety, kritiku alebo sťažnosti, 
d. podieľať sa na výhodách, ktoré STZ svojim členom poskytuje, napr. na finančných 
dotáciách, na sprostredkovaní informácií a pod. 
2. Základné povinnosti riadnych členov sú najmä: 
a. rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ, 
b. podieľať sa na starostlivosti o všestranný rozvoj tenisu vo svojom klube alebo regióne, 
c. aktívnou činnosťou podporovať organizovanie súťaží regionálneho i celoslovenského 
charakteru, 
d. platiť stanovené registračné poplatky. 
3. Základné práva a povinnosti pridružených členov: 
a. podieľať sa na spolupráci medzi pridruženým členským subjektom a STZ v prospech 
záujmov tenisového športu, 
b. zúčastňovať sa s hlasom poradným na zasadaní príslušných orgánov STZ a uplatňovať 
tam svoje názory, 
c. opierať sa vo svojej činnosti o autoritu STZ, 
d. dodržiavať dohodnuté pravidlá spolupráce medzi pridruženým členom a STZ. 
4. Základné práva a povinnosti čestných členov STZ: 
a. obracať sa na orgány STZ s otázkami, pripomienkami a návrhmi, a žiadať od nich 
odpoveď, 
b. v medziach svojich možností radami a osobným príkladom ďalej pomáhať tenisovému 
športu. 
 

Článok V. 

Štruktúra orgánov STZ 

1. Štruktúra orgánov STZ vychádza z princípu paritného zastúpenia členských subjektov 
STZ volenými delegátmi a zástupcami. 
2. Orgánmi STZ sú: 
a. Kongres STZ, 
b. Rada STZ, 
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c. Výkonný výbor STZ. 
 

Článok VI. 

Kongres STZ 

1. Kongres STZ je najvyšším orgánom STZ. Zvoláva ho Rada STZ najmenej raz za štyri 
roky. Z vážnych dôvodov môže prezident STZ zvolať mimoriadne zasadnutie Kongresu 
STZ. 
2. Kongres STZ tvorí 80 delegátov s hlasom rozhodujúcim, zvolených na konferenciách 
regionálnych zväzov, pričom každý zväz (Bratislavský, Západoslovenský, Stredoslovenský 
a Východoslovenský) deleguje po 20 zástupcov. Na zasadaní Kongresu sa zúčastňuje 
prezident STZ, členovia Výkonného výboru STZ a pozvaní hostia. 
3. Zasadania Kongresu riadi predseda Rady STZ. Kongres je oprávnený prijímať 
rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Všetky 
rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
4. Kongres STZ: 
a. volí prezidenta STZ na obdobie 4 rokov, 
b. schvaľuje stanovy STZ a ich prípadné zmeny alebo doplnky, 
c. rozhoduje o zrušení STZ a o spôsobe likvidácie jeho majetku. 
 

Článok VII. 

Rada STZ 

1. Rada STZ je najvyšším orgánom STZ v období medzi zasadnutiami Kongresu STZ. 
Schádza sa najmenej raz za rok. Funkčné obdobie rady je štvorročné. 
2. Rada STZ má 32 členov s hlasom rozhodujúcim, ktorí sú volenými zástupcami štyroch 
regionálnych zväzov. Každý regionálny tenisový zväz zvolí do Rady STZ po 8 členov na 
dobu 4 rokov. Regionálny zväz má právo v priebehu štvorročného obdobia takto zvoleného 
člena rady odvolať a zvoliť iného. Na zasadaní Rady sa zúčastňuje prezident STZ a členovia 
Výkonného výboru STZ s hlasom poradným, a prizvaní hostia. 
3. Rada STZ si zo svojho stredu zvolí predsedu Rady STZ a členov predsedníctva Rady 
STZ. Dĺžku funkčného obdobia predsedu a predsedníctva stanoví Rada STZ, a to 
maximálne na obdobie 4 rokov. 
4. Rada STZ je oprávnená prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov Rady s hlasom rozhodujúcim. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných členov Rady STZ. 
5. Rada STZ najmä: 
a. schvaľuje dlhodobé i ročné plány činnosti a rozpočet STZ, 
b. prerokováva správu o činnosti STZ, správu o hospodárení STZ a správy o hospodárení 
dcérskych obchodných spoločností STZ. 
c. zriaďuje Revíznu komisiu STZ na kontrolu činnosti a hospodárenia STZ, ktorej predseda 
je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach všetkých orgánov STZ, 
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d. stanovuje systém udeľovania vyznamenaní v STZ, 
e. rozhoduje o prijímaní čestných členov STZ a o zániku členstva v STZ vyškrtnutím a 
vylúčením, 
f. vykonáva funkciu orgánu mimoriadnej revízie rozhodnutí Výkonného výboru STZ v 
športovo-technických veciach, 
g. na základe návrhov Výkonného výboru STZ schvaľuje predpisy, podľa ktorých sa riadi 
činnosť v rámci STZ (najmä súťažné a iné poriadky), a ktoré svojím významom prekračujú 
obvyklú operatívnu činnosť, 
h. v prípade nutnosti prerokováva a schvaľuje, v období medzi zasadaniami Kongresu STZ 
zmeny stanov STZ, ktoré však musí dodatočne predložiť na schválenie Kongresu STZ na 
jeho najbližšom zasadaní, 
i. na návrh komisie, zloženej vždy zo štyroch predsedov regionálnych tenisových zväzov a 
prezidenta STZ, volí a odvoláva členov Výkonného výboru STZ s výnimkou tých, ktorých 
členstvo vo Výkonnom výbore vyplýva priamo zo stanov (čl. VIII.,bod 3), 
j. na riešenie odborných problémov môže zriadiť stále alebo dočasné komisie Rady STZ, 
ktoré sú poradnými orgánmi Rady STZ, 
k. rozhoduje o prijímaní zväzov nižších územných celkov. 
6. Rada STZ zodpovedá za svoju činnosť Kongresu STZ. 

 

Článok VIII. 

Výkonný výbor STZ 

1. Výkonný výbor STZ (VV STZ) je štatutárnym orgánom STZ, koná v mene STZ a riadi 
jeho činnosť v súlade so stanovami STZ a s dokumentmi schválenými Radou STZ. Funkčné 
obdobie VV STZ je štvorročné. 
2. Na čele VV STZ je prezident STZ, ktorý zastupuje STZ navonok a je oprávnený konať v 
mene VV STZ. 
3. Okrem prezidenta STZ sú členmi VV STZ s hlasom rozhodujúcim štyria zástupcovia 
(obvykle predsedovia) regionálnych tenisových zväzov a ďalších najmenej šesť a najviac 
dvanásť členov, zvolených Radou STZ, takže VV STZ môže byť 11 - 17 členný. VV STZ si 
zo svojho stredu zvolí dvoch viceprezidentov. 
4. Ak bol za člena VV STZ zvolený člen Rady STZ, jeho členstvo v Rade STZ sa na dobu 
jeho pôsobenia vo VV STZ pozastaví alebo sa členstva v Rade STZ vzdá, alebo príslušný 
regionálny zväz môže postupovať podľa článku VII., bod 2 týchto stanov. 
5. VV STZ prijíma rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti 
hlasov rozhoduje hlas prezidenta. 
6. VV STZ si stanoví plán zasadnutí v súlade s aktuálnymi úlohami. 
7. VV STZ najmä: 
a. rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené rozhodovaniam Kongresu alebo 
Rady STZ, a zabezpečuje priebežnú činnosť STZ na všetkých úsekoch, 
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b. pripravuje návrhy pre rokovanie Rady STZ, najmä návrhy na vydanie predpisov v 
kompetencii Rady STZ, 
c. vydáva predpisy operatívneho charakteru, 
d. v prípade potreby zriaďuje odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV STZ, 
menuje ich predsedov, predovšetkým z členov VV STZ a schvaľuje ich ďalších členov, 
e. zriaďuje a riadi činnosť sekretariátu STZ prostredníctvom uznesení VV STZ, 
f. vykonáva kontrolnú činnosť Sekretariátu STZ, ku kontrole konkrétnych činností poveruje 
jednotlivých členov VV STZ, 
g. rozhoduje o prijímaní jednotlivcov za členov STZ. 
8. Na zasadania VV STZ sa pravidelne prizývajú predseda Rady STZ, generálny sekretár 
STZ a štatutárni zástupcovia dcérskych obchodných spoločností STZ. V prípade potreby sa 
prizývajú aj ďalšie osoby (členovia Sekretariátu STZ, členovia odborných komisií, ...). 
 

Článok IX. 

Sekretariát STZ 

1. Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na 
zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej a propagačnej činnosti STZ. 
2. Na čele Sekretariátu STZ je generálny sekretár, ktorý zodpovedá VV STZ za kvalitný 
výkon celého sekretariátu. 
3. Športový úsek (ústredný tréner, metodik, atď.) podlieha generálnemu sekretárovi iba z 
pracovno-právnej stránky, z odbornej stránky zodpovedá priamo VV STZ. 
4. Vo svojej činnosti sa riadi uzneseniami VV STZ, na jednotlivé zasadania VV STZ 
pripravuje požadované materiály. 
 

Článok X. 

Majetok a hospodárenie STZ 

1. Majetok STZ tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky, 
obchodné podiely v dcérskych spoločnostiach a iné majetkové práva. 
2. Zdrojmi finančných fondov sú najmä: 
a. členské a registračné poplatky, 
b. dobrovoľné príspevky, dotácie a dary, 
c. príjmy z reklamných a sponzorských zmlúv, 
d. príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku, 
e. príjmy zo športovej činnosti, 
f. príjmy z inej hospodárskej činnosti. 
3. Hospodárenie STZ sa riadi rozpočtami, schválenými na príslušné obdobie, a uzneseniami 
orgánov STZ. 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenie 

1. Výklad týchto stanov prislúcha Rade STZ. 
2. Tieto stanovy schválil Kongres STZ dňa 23.11. 2002 a následne ich zaregistrovalo 
Ministerstvo vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-36-4 
 


