
Financovanie medzinárodných mládežníckych  turnajov v roku 2023 

 

STZ bude v roku 2023 financovať mládežnícke turnaje nasledovne: 

I. Oficiálne reprezentačné výjazdy 

 

a) Zoznam oficiálnych reprezentačných výjazdov bude oznámený vždy na príslušný 

štvrťrok 

b) Zoznam výjazdov sa bude schvaľovať pre kategóriu juniorov do 18 rokov a žiakov 

do 14 rokov (tu môžu byť zaradené i podujatia EJT do 12 rokov) 

c) STZ bude hradiť na týchto výjazdoch hráčom nasledovné náklady: 

- Cestovné 

- Ubytovanie  

- Vklady 

- Stravné na dni cesty a v prípade potreby stravné počas turnaja (podľa 

aktuálnej situácie diéty alebo alikvótnu finančnú náhradu na stravu) 

- Náklady súvisiace s Covidom (testovanie a pod.) 

- V prípade nutnosti ubytovanie v Bratislave pred a po skončení turnaja 

- Doprava v rámci SR (cestovný lístok, smernica STZ) 

 

 

II. Financovanie individuálneho programu na základe dosiahnutých výsledkov podľa 

systému uvedeného nižšie 

 

1. Systém preplácania medzinárodných turnajov ITF a EJT mládežníckym 

reprezentantom SR v roku 2023 

Podľa priložených tabuliek bude STZ preplácať náklady na turnaje hráčom (-čkam) za 

umiestnenie na európskych turnajoch nasledovne: 

- Cestovné (autom – podľa paušálnej sumy za každý 1 kilometer jazdy na miesto 

turnaja, vlak – cestovný lístok, autobus- cestovný lístok) – nie letenka, 

- štartovné, 

- ubytovanie (pokiaľ nebude mať hráč na turnaji hospitality, 1 hráč – max. 1 izba) 

Pozn.:  

- diéty ani strava na týchto turnajoch preplácané nebudú 

- taktiež nebudú preplácané náklady súvisiace s covidom (testovanie a pod.) 

 

 

 

 

 



a) Juniori 15 – 18 rokov 

b) Žiaci 12 – 14 rokov 

      

 15-ročný junior  16-ročný junior 17-ročný junior 18-ročný junior 18-ročná juniorka 

  15-ročná juniorka 16-ročná juniorka 17-ročná juniorka   

ITF 5  QF dvojhra FI dvojhra           

   SF štvorhra VI štvorhra    -     -     - 

            

ITF 4 16 dvojhra SF dvojhra F dvojhra V dvojhra     - 

  Qf štvorhra V štvorhra            

            

ITF3 2.kolo dvojhra QF dvojhra  SF dvojhra  F dvojhra    - 

  QF štvorhra F štvorhra  V štvorhra     

            

ITF2  2.kolo dvojhra 16 dvojhra QF dvojhra SF dvojhra  SF dvojhra 

   QF štvorhra SF štvorhra FI štvorhra FI štvorhra  VI štvorhra 

            

ITF1     - 
 Hl. súťaž – min. 1 
vyhraný zápas 16 dvojhra QF  dvojhra  SF dvojhra 

     SF štvorhra  FI štvorhra  FI štvorhra 

        

TE 1   SF dvojhra     
U16   FI štvorhra     
TE 2 
U16 

  FI dvojhra 
  VI štvorhra     

   

 14 ročný žiak  13 ročný žiak  12 ročný žiak 

 14-ročná žiačka  13 ročná žiačka  12 ročná žiačka 

TE 3  F - dvojhra  SF - dvojhra  QF - dvojhra 

 U14 V - štvorhra  F - štvorhra  SF - štvorhra 

       

TE 2 SF - dvojhra  QF - dvojhra  16 - dvojhra 

 U14 F - štvorhra  SF - štvorhra  QF - štvorhra 

       

TE 1 QF - dvojhra  16 - dvojhra  16 - dvojhra 

 U14 SF - štvorhra  QF - štvorhra  16 - štvorhra 

       

SC QF - dvojhra  16 - dvojhra   

 U14 SF - štvorhra  QF - štvorhra   

           

TE 3 SF - dvojhra  QF - dvojhra   

 16 F - štvorhra  SF -  štvorhra   

       

TE 2 QF - dvojhra  16 - dvojhra   

 U16 SF - štvorhra  QF - štvorhra   

        

TE 1 QF - dvojhra   16 - dvojhra   

 16 SF -  štvorhra  QF - štvorhra   

      



c) Žiaci 10 – 12 rokov 

 

Pozn.:  Medzinárodné turnaje organizované na Slovensku preplácané nebudú. 

Hráčom/hráčkam ročníka 2009 budú na základe dosiahnutých výsledkov preplatené turnaje 

od 1.1. do 30.9.2023 (tzn. , že turnaje v termíne od 1.10.do 31.12.2023 na základe 

dosiahnutých výsledkov nebudú preplatené). 

Povinnosti hráča, ktorý má záujem o preplácanie turnajových nákladov: 

Hráč/ka zašle reprezentačným trénerom elektronicky na email ( rudolf.horvath@stz.sk – pre 

kategórie 10-12 rokov a 12-14 rokov; jaroslav.balas@stz.sk – pre kategóriu 15-18 rokov) 7 

dní pred podujatím na vedomie turnaje, ktoré bude chcieť mať v prípade dosiahnutia 

výsledkov preplatené.  

Na základe dosiahnutého výsledku, za účelom vyúčtovania a preplatenia je potrebné zaslať 

formulár na vyúčtovanie finančných prostriedkov elektronicky (rudolf.horvath@stz.sk alebo 

jaroslav.balas@stz.sk). Následne po kontrole a schválení je potrebné formulár  vytlačiť, 

podpísať a zaslať poštou spolu s originálnymi dokladmi (faktúry, pokladničné bloky, príjmové 

pokladničné doklady) na adresu STZ: 

Žiaci 10-14 r.:      Juniori 15-18 r.: 

Slovenský tenisový zväz    Slovenský tenisový zväz 

Mgr. Rudolf Horváth     Mgr. Jaroslav Balaš 

Príkopová 6      Príkopova 6 

83103 Bratislava     831 03 Bratislava 

Výnimky z uvedených pravidiel v tomto materiáli môže v odôvodnenom prípade schváliť 

športový riaditeľ STZ. 

 

 

 

Ing. Vladimír Habas, v.r. 

Športový riaditeľ STZ 

 

      
 12 ročný žiak  11 ročný a 10 ročnýžiak    

 12 ročná žiačka  11 ročná a 10 ročná žiačka   

TE 2  F - dvojhra  SF - dvojhra   

 U12 V - štvorhra  F - štvorhra   

       

TE 1 SF - dvojhra  QF - dvojhra   

 U12 F - štvorhra  SF - štvorhra   
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