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Zoznam príloh k Správe o kontrolnej činnosti kontrolóra  
Slovenského tenisového zväzu zo dňa 2.11.2017. 

Pôvod podnetu :  

Podnet na vykonanie kontrolnej činnosti a preskúmanie postupu v STZ, zaslaný Hlavným 
kontrolórom športu dňa 5.10.2017, doručený dňa 6.10.2017 

Predmet kontroly:  

Preverenie situácie a postupov zainteresovaných osôb a orgánov BTZ a STZ vo veci 
Majstrovstvá družstiev mládeže bratislavského regiónu v tenise na rok 2017 v kategórii 
mladšie žiačky I.trieda o majstra družstiev Bratislavského regiónu a vzťahov medzi 
jednotlivými klubmi. 

 
Listinné doklady (prílohy): 
 

1) Email zo dňa 7.6.2017 od Doc.Ing.Michal Nemec, CSc  

2) Anonymný podnet zo dňa 26.5.2017, doručený 1.6.2017  

3) Námietka TŠP z 7.6.2017. 

4) Stanovisko a rozhodnutie VV BTZ zo dňa 12.6.2017. 

5) Odvolanie TK Slovan zo dňa 13.6.2017 

6) Zápis zo zasadnutia odvolacej komisie BTZ zo dňa 20.6.2017 

7) Email Doc.Ing. Michal Nemec, CSc, BTZ zo dňa 21.6.2017 

8) Odvolanie TK Jednotka zo dňa 20.6.2017 

9) Rozhodnutie odvolacej komisie VV STZ zo dňa 29.6.2017 

10) Odvolanie TŠP zo dňa 3.7.2017 voči rozhodnutiu Odvolacej komisie VVSTZ zo dňa 
29.6.2017. 

11) List TŠP Petržalka ministrovi školstva SR zo dňa 3.7.2017 

12) Protest rodičov detí TŠP zo dňa 3.7.2017 

13) Odpoveď STZ zo dňa 25.7.2017 na odvolanie TŠP zo dňa 3.7.2017 voči rozhodnutiu 
Odvolacej komisie VVSTZ zo dňa 29.6.2017. 

14) Podanie na vykonanie kontrolnej činnosti a preskúmanie postupu v STZ, zaslaný 
Hlavným kontrolórom športu dňa 5.10.2017, doručený dňa 6.10.2017 + 2 prílohy 

 



Príloha 1.txt
From: Michal Nemec 

Sent: Wednesday, June 07, 2017 10:08 AM

To: Ing. Ladislav Mečíř ; Ing. Pavel Polák ; Ing. Peter Zachar ; Ing. Radomír 
Ledník ; MUDr. Milan Ušiak, PhD. 

Subject: stretnutie družstiev

 

Dobrý deň,

nebol dodržaný Súťažný poriadok a rozpis pre súťaž družstiev.

Nebolo odohrané stretnutie.

I.trieda mladšie žiačky.

Dňa 7.5.2017 (nedeľa) sa malo hrať stretnutie družstiev 2 kolo

TK Slovan – TK Slávia Agrofert STU.

Dňa 9.5.2017 som zverejňoval odohrané stretnutia a zistil som že toto stretnutie
nie je nahodené v eTenise.

(Kluby nahadzujú do eTenisu a riadiaci orgán po kontrole to zverejní.

Upozornil som TK Slovan že nie je nahodené stretnutie.

Následne som zistil že stretnutie je nahodené 11.5.2017 Slovan – STU 5:0.

Na majstrovstvách jednotlivcov regiónu dospelých v Zohore 20.-23.5.2017 som sa 
dozvedel od nemenovaného pána,

že stretnutie mladšie žiačky I.trieda sa neodohralo, iba sa napísal výsledok.

Po tomto som sa písomne obrátil na obidva kluby Slovan i STU a oni mi dali 
písomné prehlásenie 31.5.2017 že sa 

stretnutie odohralo (JUDr. Zrubáková i Ing. Kolimárová).

Dňa 2.5.2017 som nastavil pokračovanie súťaže družstiev mladších žiačok vo forme
Play-off. (Teda prvý so štvrtým a druhý s tretím).

V pondelok 5.6.2017 prišiel anonym na viacero adries: Ing. Moška, PhDr. Zuzana 
Wisterová, Ing. Habas, Zdena Šuhajová, Ing. Greguška, Doc. Nemec. 

V tomto anonyme sa uvádza mnoho vecí okrem iného a hlavne na skutočnosť, že by 
nemal STZ i BTZ podporovať nešportové správanie funkcionárov,

keďže toto stretnutie sa neodohralo, napísal sa iba výsledok.
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Príloha 1.txt

Ing. Moška hovoril dňa 6.6.2017 s Ing. Kolimárovou za prítomnosti Dr. Páleníka a
mňa. Ing. Kolimárová informovala že toto stretnutie sa neodohralo a bol iba 
napísaný výsledok.

Teda zmenila informáciu, ktorú mi dala že sa odohralo na neodohralo.

JUDr. Zrubáková bola v Piešťanoch prišla odpoludnia, následne sme rokovali o 
tomto stretnutí a informoval som ju o rokovaní s Ing. Kolimárovou. 

Teda anonym mal pravdu, že sa stretnutie neodohralo.

Riešenie: sú tam štyri družstvá: Slovan, STU, TŠP Petržalka a Jednotka. Z toho 
dve družstvá by mohli postúpiť na Slovensko

Môžeme brať do úvahy finančnú pokutu, skrečovanie a vylúčenie zo súťaže Slovan i
STU.

Je tu už protest TŠP-Petržalka, pretože oni na to doplatia najviacej. Ak 
zoberieme do úvahy skrečovanie stretnutia, potom hrá Slovan – TŠP a Tenisová 
škola Petržalka má malú šancu k postupu na Majstrovstvá Slovenska. 

Vy musíte rozhodnúť či bude iba finančná pokuta a skreč,

alebo finančná pokuta a vylúčenie zo súťaže Slovan a STU. 

Dajte prosím vedieť. Pozdravujem

Michal 
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        Vážený pán 
                                                                                 Miloslav Mečíř 
                                                                                 TK Slovan 
                                                                                 Odbojárov 3         
        831 04 Bratislava 3 
 
 
  
 
 
 
Vec:      Stanovisko a rozhodnutie Výkonného výboru BTZ zo dňa 12.6.2017 vo veci neodohraného 

stretnutia družstiev I. triedy 2.kolo mladšie žiačky medzi TK Slovan – TK Slávia Agrofert STU.  
 
     

 
 Dňa 7.mája 2017 sa malo odohrať 2.kolo súťaže družstiev TK Slovan – TK Slávia Agrofert STU. Pri 
kontrole a zverejňovaní na eTenis dňa 9.mája bolo zistené že  toto stretnutie zatiaľ klubom TK Slovan nebolo 
nahodené. TK Slovan bol na to upozornený.  
 Dňa 11.mája bolo toto stretnutie nahodené s výsledkom 5:0 pre TK Slovan a podpísané vedúcimi 
družstiev a to Roman Hajdúšík za Slovan a Zuzana Pátková za družstvo STU. 
 Dňa 21.mája na majstrovstvách Bratislavského regiónu dospelých bol sekretár BTZ upozornený na 
skutočnosť že stretnutie týchto družstiev sa neodohralo avšak výsledok bol zapísaný.  

TK Slovan nahodil výsledky stretnutia, ktoré nebolo odohrané !!! 
Preto boli oslovené mailom kluby Slovan i STU písomne aby sa vyjadrili či stretnutie bolo 

odohrané ich odpovede boli:  
TK Slovan: „zápas sa odohral podľa zápisu v eTenise“, podpis Radka Zrubáková.  
TK Slávia STU: „potvrdzujem, že v termíne 11.5.2017 sa stretnutie družstiev neodohralo z dôvodu PN 

2 hráčok Slovana. Stretnutie sa podľa informácii našich trénerov (p. Pátkovej a F. Horvátha), odohralo 
v náhradnom termíne, v tréningových hodinách TK Slovana. Radka Zrubáková Vám to potvrdí mailom. TK 
Slovan nás o to požiadal a my sme im vyhoveli“.  

Je tu ubezpečenie predstaviteľov klubov, že sa stretnutie odohralo, avšak ako sa neskôr dokázalo to 
nebola pravda. Preto boli výsledky stretnutia zo strany BTZ korigované a po podaní  námietky TŠP bola súťaž 
pozastavená do rozhodnutia VV BTZ. 

Výkonný výbor Bratislavského tenisového zväzu na svojom rokovaní dňa 12.6.2017 
pri hodnotení súťaže družstiev dospel k záveru že v kategórii mladších žiačok I. trieda  
TK Slovan – TK Slávia Agrofert STU došlo k úmyselnému nedovolenému ovplyvňovaniu výsledku 
súťaže a to neodohraním ale napísaním výsledku stretnutia, čím došlo k hrubej manipulácii 
výsledkov súťaže družstiev mladších žiačok zo strany TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU. 
. 
Týmto sa kluby TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU hrubo previnili voči Súťažnému poriadku 
a Výkonný výbor Bratislavského tenisového zväzu,  ako riadiaci orgán trestá: 



 
1/ kapitánov – vedúcich družstiev pána Romana Hajdušíka a pani Zuzanu Pátkovú za zlý výkon 
funkcie, ktorý má za následok neregulárnosť stretnutia zákazom výkonu funkcie na tri mesiace a to 
od 1.7.2017  podľa DP článok 36 
2/ udelením finančných pokút TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU 

- 150,-€ za nenastúpenie družstva na stretnutie (čl. 101 SP) 
- 100,-€ za uvádzanie nepravdivých údajov v podkladoch o stretnutí 

3/družstvá mladších žiačok I.trieda TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU vylúčením zo súťaže družstiev 
v kategórii mladších žiačok podľa pre rok 2017 SP článok 135. 
 

Takto rozhodol Výkonný výbor na svojom rokovaní dňa 12.júna 2017. Hlasovanie bolo tajné 
a výsledok 5:1 pre prijatie tohto záveru a trestu pre TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU. 

 
Proti tomuto rozhodnutiu VV BTZ je možné sa odvolať na VV STZ v zákonnej lehote a to 

písomne do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Súčasťou odvolania je aj doklad o poplatku 
príslušnému riadiacemu orgánu, ktorý bude o odvolaní rozhodovať.  

 
 

Bratislava 13. júna 2017 
 

 
 

        Ing. Pavel P o l á k 
   predseda BTZ 

    



















TENISOVY KLUB SLOVAN BRATISLAVA
Odbojfrov 3
831 04 Bratislava
tell: +421 - 918 / 506 356
fzxz +421 - 2 - 44 45 34 6l

Bratislavsk'i ten isovli zviiz

Odvolacia komisia
Prikopova 6

83104 Bratislava

Vec : Odvolanie

V Bratislave 13.6.20L7

T'imto poddvame odvolanie proti rozhodnutiu VV BTZ zo dia L2.6.20I7, ktoryim bolo na5e

druistvo mlad5ich Ziadok vylriden6 zo srit'aZe o postup na MSR druistiev 2OL7.

Na osobnom stretnutizdstupcov TK Sl5via STU a TK Slovan za f dasti p. P5len(ka a Doc.

Nemca obidva kluby priznali napisanie vfsledkov zdpasu zo dria IL.5.2Ot7 bez odohrania
zdpasu.
PovaZujeme toto rozhodnutie za diskriminadn6, nakolko boli potrestan6 dva kluby, z ktortch
jeden aj podla vyjadrenIz6stupcov TK SlSvia STU nemal hrat v prvej triede, nakolko 0novefi

ich hrddok tfto triedu nedosahuje a skondil na 4. mieste, na rozdiel od TK Slovan, ktor6ho
druistvo ako obhajca vlariajiieho titulu MSR je znadne diskriminovan6. V prlpade Sl6vie

tento trest ani nie je trestom, v pripade Slovana ide o znemoZnenie druistvu kvalitnfch
hrddok obhdjit svoj titul.
Nakolko nedo5lo k opakovan6mu poruSeniu podl'a dlanku 134 SP, sa priestupky a previnenia

trestajri predovSetkyim poriadkovri mi pokutami s prihliadnutlm na na to, di ide o prvf alebo

opa kova nri p ripad poruSen ia p risluSnfch usta noven i.

Tu chceme zd6raznit', Ze v Ziadnom pripade nedoSlo k f myseln6mu a nedovolen6mu

ovplyvfr ova n iu vrisled kov srit'aZe.

OdvolSvame sa proti neprimeran6mu rozhodnutiu VV BTZ, ktorri rozhodol o najvy55om

moZnom treste, ked'mal k dispozicii aj in6 rieSenia, podl'a dlanku 135 SP, v pripade

previnenia okrem poriadkovej pokuty je moZn6 potrestat' aj hracimi d6sledkamit.j
vyhl6senie kontumdcie a straty bodov, poprfpade aj vylrldenim zo srjt'aZe v,, od6vodnenlich
pripadoch". lde o obzvlSS{ krut6 rozhodnutie, ktor6 sa tri ka 12 rodnfch deti. TK Slovan

v Ziadnom pripade nemal d6vod previnenim ziskat ak6kolvek vrihody, nakolko jeho zdpasy so

s0permi skondili vfsledkami 6:L (stav gemov 73:23), a 7:0 (84:L0).

Vfsledkom neodohran6ho stretnutia Slovan nesledoval Ziadny z6mer pre zlepSenie svojho

umiestnenia.
Ziadame Odvolaciu komisiu BTZ aby rozhodnutie VV BTZ prehodnotila z d6vodu
zpochybnenia celej silt'aZe nielen na regionSlnej f rovni ale aj na f rovni MSR.

Z tohto d6vodu Ziadame, aby uZ vypfsan6 finSlov6 stretnutie nevyl0denlich druZstiev TK

Jednotka a tSp petrZalka bolo odloZerr6 ai do riadneho prdvoplatn6ho rozhodnutia odvolacej

komisie BTZav pripade d'al5ieho odvolania, ai do prdvoplatn6ho rozhodputia VV STZ.

s pozdravom VAN

JUDr. Rado miraZrub| LAVA

DIC: 2020879619

na vedomie: Kratochvila - TSp PetrZalka, 5ramka - TK Jednotka, Kolimdrovd - TK Sldvia STU

Bankov6 spojenie: Slovenskf sporitePf,a, i. riitu: 179070155i0900
reo: oo 892 076











Príloha 8.txt
Od: Michal Nemec <michal.nemec@stz.sk>

Dátum: streda, 21. júna 2017

Predmet: VV BTZ- rozhodnutie

Komu: TK 87 Jednotka Lucia Šramková <tkjednotka@gmail.com>, "TK 01 Slovan JUDr. 
Radka Zrubáková" <zrubakova@tkslovan.sk>, TK 03 STU Mária Kováčová sekretariát 
<sekretariat@slaviaagrofert.sk>, TK 96 TŠP TŠ Petržalka Kratochvila 
<tenisovaskolapetrzalka@gmail.com>, "TK STU Ing. Kolimárová" 
<riaditel@slaviaagrofert.sk>

Dobrý deň,

VV BTZ na svojom mimoriadnom rokovaní dňa 21.6.2017 sa podrobne zaoberal závermi
odvolacej komisie.

Na tomto odvolacom konaní boli prítomní zástupcovia klubov a mali možnosť 
vyjadriť svoj názor.

Odvolacia komisia navrhla zrušiť vylúčenie TK Slovan a TK Slávia Agrofert STU zo
súťaže. 

VV BTZ súhlasí s odvolacou komisiou a stanovuje odohrať 2.kolo medzi TK Slovan a
TK Slávia Agrofert STU do piatka 23.6.2017.

Následne odohranie prvej časti Playy-off (1.-4.,  2.-3.) v nedeľu 25.6.2017. 
Víťazi postupujú na majstrovstvá SR.

Posledné zápasy (finálové) o majstra Bratislavského regiónu v kategórii mladších
žiačok odohrajú začiatkom mesiaca september.

VV BTZ ukladá zainteresovaným klubom vytvoriť podmienky pre hráčov na odohranie 
týchto stretnutí.

Pozdravujem

Michal Nemec

sekretár BTZ

P.S. Zápis odvolacej komisie je v prílohe
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TŠP-tenisová škola Petržalka, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 
  

www.tspetrzalka.eu,  e-mail:info@tspetrzalka.eu, mobil: 0902 355 812 
č. účtu  4006074594/7500 ČSOB 

 

 

 
 

TŠP – tenisová škola Petržalka,  občianske združenie 
Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 

IČO:  42 131 405, DIC: 2022548275 
Reg. MV SR č. VVS/1-900/90-31692 

 
         

Slovenský tenisový zväz 
VV STZ 
Príkopova 6 
831 03 Bratislava 
 
Bratislava, 03.07.2017 
 

Odvolanie: TŠP – tenisová škola Petržalka sa odvoláva voči rozhodnutiu odvolacej komisie VV 
STZ zo dňa 29.06. 2017  
 

TŠP – tenisová škola Petržalka sa odvoláva voči záveru č. 1 športovo-technickému 
rozhodnutiu: tabuľka výsledkov pred hraním Play off. 1. TK Jednotka, 2. TK Slovan, 3. TŠP, 4. STU.  
Uvedený záver komisie VV STZ vôbec neberie do úvahy a nerieši poškodenie našich hráčov a klubu 
TŠP spôsobenej manipuláciou s výsledkami TK Slovan a STU.  
V bodoch: 

 Na základe podvodu TK Slovan sa zmení poradie tabuľky pred Play off.  
 Naši hráči nemajú šancu postúpiť na MSR družstiev a tým pádom sa im znižuje šanca získať 

body, ktoré im budú chýbať pri získaní dotácie zo štátneho rozpočtu podľa Zákona o športe - 
pri tom nič neporušili. Aj klub TŠP bude poškodený podvodom TK Slovan a tiež získa menej 
peňazí na podporu detí v športe. 

 TK Slovan, ktorý tento podvod spáchal, pôjde na základe Vášho rozhodnutia VV STZ na MSR 
družstiev a budú si môcť hráčky zbierať body, za ktoré dostanú dotácie a tiež TK 
Slovan dostane za manipuláciu s výsledkami peniaze od štátu, teda peniaze daňových 
poplatníkov SR. 

 
 
Záver:  

- TŠP družstvo čestne hrá a bude potrestané - poškodené. 
 

- TSlovan družstvo nečestne hrá a získa všetky výhody a dotácie zo zákona o športe. 
 

- Nie je toto korupcia v priamom prenose na STZ? 
 

- Pán Premiér SR R. Fico vyzýva občanov, aby sa nebáli poukázať na korupciu v SR.  
 

- Nie je korupcia trestný čin?  
 



TŠP-tenisová škola Petržalka, Nobelovo námestie 6, 851 01 Bratislava 
  

www.tspetrzalka.eu,  e-mail:info@tspetrzalka.eu, mobil: 0902 355 812 
č. účtu  4006074594/7500 ČSOB 

 

- STZ sa má správať Fair play voči všetkým svojím hráčom bez rozdielu výkonnosti 
a nestranne.  

 
- Zo stanov STZ 

a. čl. II bod 1. poslaním STZ je okrem iného ochraňovať záujmy subjektov, ktoré 
združuje. 

b. čl. II bod 2r STZ realizuje a podporuje aktivity, ktorých cieľom je ochrana proti 
negatívnym javom v športe hlavne opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov 
súťaží... v súlade so Zákonom o športe. 

 
- Ako zareaguje správna rada ITF? 
 

Správna rada medzinárodnej tenisovej federácie má dozor nad pravidlami tenisu a je zaviazaná 
hlavne  

a. Zachovávať tradičný charakter tenisu a bezúhonnosť tenisu. 
b. Zabezpečovať spravodlivé súťaženie. 

 
- Ako zareaguje premiér SR ?  

 
- Ako zareaguje Generálna prokuratúra? 

 
- Ako zareagujú všetky kluby SR, ktoré budeme informovať mailom? 

 
- Ako zareaguje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré prideľuje dotácie ? 

 
- Ako zareaguje verejná mienka prostredníctvom médií?  

 
 
 
Necháme sa prekvapiť... 
 
 
 
 
                                Peter Kratochvíla 
                                Predseda TŠP 
 
 
Príloha: - doklad o úhrade správneho poplatku 
 
Doručí sa: -  premiér SR Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.  

- Generálna prokuratúra 
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Peter Plavčan, CSc. 

- Ing. Pavel Polák, predseda BTZ 
- RNDr. Tibor Macko, prezident STZ 
- Ing. Igor Moška, generálny sekretár STZ 
- Doc. Ing. Ján Frančák CSc., predseda Rady STZ 
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- Ing. Vladimír Habas, Dr. Ľubomír Páleník, Ing. Ivan Greguška, PhDr. Zuzana 
Wisterová, Zdena Šuhajová, Doc. Ing. Michal Nemec, CSc.  

- Zuzana Pátková, kapitán družstva TK Slávia STU Bratislava 
- Roman Hajdušík, kapitán družstva TK Slovan Bratislava 
- Kamil Babiak, kapitán družstva TŠP – tenisová škola Petržalka 
- Všetky médiá, ktoré prejavia záujem 
- Všetky tenisové zväzy a kluby SR 

 
 



Ivan Greguska <ivan.greguska@gmail.com>

Fwd: minister

Igor Moska <igor.moska@stz.sk> 5. júla 2017, 11:15
Komu: Ivan Greguska <ivan.greguska@gmail.com>

Odoslané z iPhonu

Preposlaná správa:

Od: Tenisová škola Petržalka Kurek & Kratochvíla <tenisovaskolapetrzalka@gmail.com>
Dátum: 3. júla 2017, 21:47:54 GMT+1
Pre:: igor.moska@stz.sk
Predmet: Fwd: Fw: minister

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.

Vážený pán minister,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, nakoľko udalosti narušujúce opatrenia  proti negatívnym javom v športe ako i
Verejný záujem v športe kde patrí ochrana integrity športu a princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a
nepredvídateľnosť priebehu a výsledku  súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred
začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže,  ktoré sa udiali a stále dejú na pôde Slovenského
tenisového zväzu nás ako rodičov a zákonných zástupcov našich detí prinútili reagovať týmto otvoreným listom.

Bohužiaľ korupcia sa už nevyhýba ani športu a síri sa v našej spoločnosti ako rakovina, ale že sa s ňou
stretneme už v mládežníckych kategóriách v tenisovej súťaži MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKÉHO REGIÓNU
DRUŽSTIEV MLÁDEŽE PRE ROK 2017  organizovanej Bratislavským tenisovým zväzom (BTZ) t.j.10 -12
ročných deti to sa nám nesnívalo ani v zlom sne.

Nakoľko sa jedná o kauzu, ktorá sa rieši už dlhšiu dobu ako súčasť tohto listu prikladáme nás protest na STZ a
kompletnú genézu všetkých udalostí a rozhodnutí zainteresovaných osôb a subjektov aby ste si mohol urobiť
úsudok sám bohužiaľ nemôžme priložiť arogantný až zúrivý postoj dotknutých funkcionárov keď sme ich prosili
o vysvetlenie v jednotlivých rozhodnutiach. S podobnou aroganciou moci je dnes už veľmi vzácne sa stretnúť.

Zároveň Vás žiadame o dôkladné prešetrenie celej kauzy, nakoľko bol evidentne porušený Zákon č. 440/2015
Z.z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov konkrétne §  8 odsek(6) písm. a, ktorý STZ
implementovalo aj do Disciplinárneho poriadku STZ Článok 38/B konkrétne "manipulácia s výsledkami zápasov
a športová korupcia". Smutne je že STZ/BTZ a jeho funkcionári ho tam majú len na parádu a vôbec sa ním
neriadia a nerozhodujú podľa neho čo sa im nie je až tak čo čudovať, keďže sa vo svojich funkciách
zabetónovali na dlhé desaťročia.
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Ďalej Vás prosíme o vyvodenie osobnej zodpovednosti zainteresovaných funkcionárov STZ/BTZ za ich
predošlé pochybné rozhodnutia nakoľko sa jedna o peniaze daňových poplatníkov, ktorým ministerstvo školstva
prispieva STZ/BTZ  významnou mierou a ďalej zastávame názor že ani konkrétnym hráčom zúčastneným na
tejto nechutnej manipulácii a korupcii by v tejto sezóne nemal byt vyplatený žiadny príspevok, keďže sa jedna o
peniaze daňových poplatníkov určené na podporu a rozvoj športu mládeže a nie na podporu negatívnych javov
v športe.

Ďakujeme za dôkladne prešetrenie a tešíme sa na skorú odpoveď

Rodičia deti TŠP-tenisová škola Petržalka

--
TŠP - tenisová škola Petržalka
Nobelovo námestie 6
851 01 Bratislava
www.tspetrzalka.eu
objednávanie dvorcov 0902 355 812
šéftréner TŠP  0903 859 361
manažér  TŠP 0948 131 311
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Ivan Greguska <ivan.greguska@gmail.com>

Fwd: PROTEST RODIČOV

Igor Moska <igor.moska@stz.sk> 5. júla 2017, 11:15
Komu: Ivan Greguska <ivan.greguska@gmail.com>

Odoslané z iPhonu

Preposlaná správa:

Od: Tenisová škola Petržalka Kurek & Kratochvíla <tenisovaskolapetrzalka@gmail.com>
Dátum: 3. júla 2017, 21:45:56 GMT+1
Pre:: igor.moska@stz.sk
Predmet: Fwd: PROTEST RODIČOV

Dobrý deň, 

posielam Vám na vedomie PROTEST RODIČOV TŠP, určený STZ, mediám, Generálnej prokuratúre, premiérovi
.....

P R O T E S T

My rodičia detí TŠP Petržalka, ako zákonní zástupcovia našich maloletých detí zásadne nesúhlasíme s účasťou
na stretnutí Play-off s klubom TK Slovan Bratislava v tenisovej súťaži MAJSTROVSTVÁ BRATISLAVSKÉHO
REGIÓNU DRUŽSTIEV MLÁDEŽE PRE ROK 2017 v kategórii mladšie žiačky I. trieda o Majstra družstiev
bratislavského regiónu,  nakoľko sa preukázalo, že klub TK Slovan Bratislava opakovane hrubo porušil súťažný
ale hlavne disciplinárny poriadok STZ Článok 38/B a zároveň porušil Zákon č. 440/2015 Z.z. Zákon o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov  § 94  odsek (2)
 " Manipuláciou súťaže je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledku súťaže vrátane
pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné
alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom súťaže alebo výsledkom súťaže."
tým, že jeho hráči boli zapletení do športovej korupcie nakoľko zápasu sa vôbec nezúčastnili, vymysleli si
výsledky a zaslali ich v Zápise o stretnutí Riadiacemu orgánu BTZ čím hrubo zmanipulovali celu súťaž jej
spravodlivý a čestný priebeh ako  aj poradie v tabuľke čím   znemožnili hračkám iných klubov férovo dohrať súťaž
za čo boli aj spravodlivo vylúčene zo súťaže Vv BTZ a mimochodom niektoré z nich spravodlivosť trestu uznali
napr. Emma Tóthová majsterka a reprezentantka Sr písomne v otvorenom liste STZ jej rodičov.
Taktiež podvádzali 28.5.2017 pri stretnutí s družstvom TK Jednotka, kde sa nedostavil kapitán a falšovali podpis
Kapitána TK Slovana Bratislava v Zápise o stretnutí čo je aj uvedené v samotnom zápise zo stretnutia a
potvrdené potvrdene v otvorenom liste STZ.
Argument zem sa o tom dozvedeli "predvčerom" keď zmanipulované výsledky viseli na e-tenise vyše mesiaca a
nikto si ich nevšimol je v dobe internetu výsmechom ako je aj výsmechom že jedna z hráčok stihla prehliadku
NewYorku aj odohrať zápas na TK Slávia STU Bratislava druhá zase odohrať aj súťaž dorasteniek v deň zápasu
mladších žiačok je výsmechom pre deti a rodičov ktorí si to poctivo omakali a úbohou snahou zvaliť vinu na
kapitánov družstiev a vrátiť podvodníkov do súťaže čo sa aj podarilo vďaka čistému "morálnemu" kreditu
funkcionárov STZ/BTZ a ich rôznym prospechárskym prepojeniam s dotknutými hráčkami najprv formou frašky v
podobe Odvolacej komisie BTZ vedenej najväčšími hriešnikmi a vo finále rozhodnutím Odvolacej komisie STZ,
ktorá úplne ignoruje Disciplinárny poriadok STZ Článok 38/B a najmä zákon Slovenskej republiky § 8 odsek(6)
písm.a Zákona o športe č. 440/2015 a neguje rozhodnutie BTZ  o ich vylúčení zo súťaže.
Navrhujeme bezodkladne vylúčiť kluby TK Slovan  Bratislava a TK Slávia STU Bratislava nakoľko uložené tresty
ktoré boli uložené sú smiešne a v konečnom dôsledku sú jediným a najviac poškodeným subjektom hráčky TŠP-
tenisová škola Petržalka ktoré by na základe hrubej manipulácie s výsledkami zápasov stratili šancu na postup
na MSR a zúčastnili by sa ich hráči zapletení do korupcie. Ako súčasť tohto protestu bude podané trestné
oznámenie na Generálnej prokuratúre SR, nakoľko sme presvedčený, že sa tu jedná o závažné porušenie
Zákona o športe a otvorený list Ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrovi Plavčanovi aby bola
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vyvodená zodpovednosť pre porušenie Zákona o sporte  hrubou manipuláciou s výsledkami a športovej korupcii
keďže sa jedná o peniaze  daňových poplatníkov ktorými ministerstvo školstva významne prispieva tenisovému
zväzu.
Súčasťou protestu je aj kompletná genéza postupu klubov a funkcionárov STZ/BTZ aby si každý súdny človek
mohol urobiť úsudok sám.

S pozdravom rodičia a zákonní zástupcovia hráčok TŠP-tenisová škola Petržalka nakoľko klubu TŠP-tenisová
škola Petržalka bola arogantným spôsobom zamietnutá akákoľvek reakcia.

TŠP - tenisová škola Petržalka
Nobelovo námestie 6
851 01 Bratislava
www.tspetrzalka.eu
objednávanie dvorcov 0902 355 812
šéftréner TŠP  0903 859 361
manažér  TŠP 0948 131 311
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