Slovenský tenisový zväz

číslo predpisu : 2018/Ra0414/018

Zásady udeľovania vyznamenaní v STZ
Článok 1
Druhy vyznamenaní udeľované v STZ
STZ udeľuje nasledovné vyznamenania :
a) čestný odznak STZ
b) pamätná medaila STZ
c) medaila „Za zásluhy o rozvoj tenisu“
d) zaradenie do Siene slávy STZ.

Článok 2
Všeobecné princípy udeľovania vyznamenaní
Vyznamenania sa udeľujú za dlhoročnú systematickú prácu pre rozvoj tenisu, pre jeho
propagáciu a získanie primeraného postavenia na Slovensku alebo uznania v zahraničí. Prirodzeným
predpokladom je zodpovedajúca odborná a morálna úroveň navrhnutých osôb.
Splnenie konkrétnych kritérií slúži ako základ pre podanie návrhu na udelenie vyznamenania,
tento návrh následne prerokujú príslušné orgány STZ a tie po zvážení všetkých okolností (nielen
tenisových) môžu vyznamenanie udeliť, alebo návrh zamietnuť.
Pri všetkých návrhoch na ocenenie je potrebné uviesť popis doterajšej činnosti navrhovanej
osoby. Keďže je možné, že niektoré činnosti sa prekrývajú, uvedené kritériá udelenia vyznamenaní sú
iba orientačné a navrhovateľ môže zdôvodniť návrh aj inými činnosťami. Orgány STZ môžu udeliť
vyznamenanie aj „In memoriam“.

Článok 3
Čestný odznak STZ
Názov vyznamenania:
Vyznamenanie udeľujú:
Návrh na udelenie
podávajú:
Udeľuje sa:

Držiteľ ocenenia
získava:

Čestný odznak STZ
Regionálne tenisové zväzy a Výkonný výbor STZ (VV STZ)
Tenisové kluby, regionálne tenisové zväzy
funkcionárom, trénerom, rozhodcom za dlhoročnú aktívnu činnosť
s pozitívnymi výsledkami v tenise. Ocenené môžu byť i ďalšie osoby, ktoré
sa pričinili o rozvoj tenisu na lokálnej úrovni a športovci za príkladnú
reprezentáciu a dobré výsledky.
odznak a osvedčenie o jeho nadobudnutí.

Článok 4
Pamätná medaila STZ
Názov vyznamenania:
Vyznamenanie udeľuje:

Pamätná medaila STZ
Výkonný výbor STZ a Rada STZ
1

Slovenský tenisový zväz
Návrh na udelenie
podávajú:
Udeľuje sa:

Držiteľ ocenenia
získava:
Spôsob ocenenia:
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regionálne tenisové zväzy, členovia VV STZ, členovia Rady STZ na základe
podnetov od subjektov združených v STZ
osobám, ktoré svojou dlhoročnou prácou významne prispeli k postaveniu
tenisu a jeho dobrým výsledkom. Ocenení sú najmä športovci,
funkcionári, tréneri, rozhodcovia a ďalšie osoby, ktoré svojím pôsobením
presiahli lokálny charakter.
medailu a osvedčenie o jej nadobudnutí.
udeľuje sa pri príležitosti zasadnutia najvyššieho orgánu Regionálnych
tenisových zväzov, Slovenského tenisového zväzu, prípadne pri
významných športových a spoločenských akciách.

Článok 5
Medaila „Za zásluhy o rozvoj tenisu“
Názov vyznamenania:
Vyznamenanie udeľuje:
Návrh na udelenie
podáva:
Udeľuje sa:

Držiteľ ocenenia
získava:
Spôsob ocenenia:

Medaila „Za zásluhy o rozvoj tenisu“
Výkonný výbor STZ a Rada STZ
regionálne tenisové zväzy, členovia VV STZ, členovia predsedníctva Rady
STZ na základe podnetov od subjektov združených v STZ
osobám za dlhoročnú prácu v tenisovom hnutí s mimoriadnym podielom
na jeho rozvoji, športových výsledkoch a postavení. Oceňujú sa športovci,
funkcionári, tréneri, rozhodcovia, prípadne ďalšie osoby pri príležitosti
životných a tenisových jubileí alebo pri príležitosti mimoriadnych akcií
organizovaných STZ.
medailu a osvedčenie o jej nadobudnutí.
udeľuje sa jedenkrát v roku pri príležitosti významného športového alebo
spoločenského podujatia STZ.

Kritériá pre udelenie medaily „Za zásluhy o rozvoj tenisu“:
a) Hráči – reprezentanti, ktorí sa výrazne pričinili o medzinárodné postavenie slovenského tenisu.
Obvykle po dosiahnutí niektorého z nasledujúcich výsledkov:
- opakovaná účasť na OH,
- získanie aspoň troch prvenstiev v dvojhre alebo päť prvenstiev v štvorhre v turnajoch ATP
(WTA) Tour,
- medailové umiestnenie na turnajoch Grand Slamu v dvojhre, alebo finále vo štvorhre,
- umiestnenie v prvej 50- ke v dvojhre alebo 25 – kde vo štvorhre v rebríčkoch ATP (WTA),
- účasť v 15 stretnutiach Davis Cupu a Fed Cupu, ak nastúpil aspoň v jednom zápase,
- v iných prípadoch, ak aktivity hráča mali významný prínos pre propagáciu a postavenie
tenisu. Pri návrhoch je možné zohľadniť aj dlhoročný prínos hráča v oblasti vystupovania,
prístupu k reprezentácii, k aktivitám STZ alebo aj v mimo tenisovej oblasti.
b) Funkcionári – vyžaduje sa dlhoročná aktivita v tenisovom hnutí, presahujúca lokálny charakter.
Ide najmä o aktivity pri organizovaní a riadení tenisových podujatí (práca v orgánoch tenisových
zväzov, organizácia turnajov), pri budovaní, udržiavaní a zveľaďovaní tenisových areálov, pri
organizovaní športovej prípravy, pri zabezpečovaní športového a spoločenského života v kluboch
i tenisových zväzoch, pri získavaní ekonomických prostriedkov, pri propagácii tenisu a jeho
výsledkov. Predpokladom je minimálne 25 ročné pôsobenie v tenise a preukázateľné výsledky.
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c) Tréneri - oceňujú sa jednak mimoriadne výsledky na úrovni reprezentácie Slovenska a tiež
dlhoročná systematická práca s mládežou. Obvykle sa vyžaduje splnenie niektorej
z nasledovných podmienok:
- minimálne 15 ročné pôsobenie pri príprave úspešných reprezentantov alebo pri vedení
reprezentačných družstiev,
- viacročná práca s reprezentantom, ktorý bol zaradený do „Siene slávy STZ“ (v pozícii
hlavného trénera) a splnenie podmienky 10 ročnej aktívnej trénerskej práce,
- aspoň 20 ročné pôsobenie v pri príprave mládeže s preukázateľnými medzinárodnými
výsledkami,
- aspoň 25 ročné pôsobenie pri príprave mládeže, pričom sa bude zohľadňovať množstvo
detí, ktoré sa zaradili medzi tenisovú rodinu a prínos pre rozvoj tenisu v danej lokalite,
- minimálne 20 ročné pôsobenie pri príprave hráčov a vedení klubových družstiev vo
vrcholných súťažiach SR.
- dlhoročná práca v metodickej oblasti pri organizovaní vzdelávania trénerov, pri
zabezpečovaní metodických materiálov, publikačná činnosť v oblasti metodiky
tréningového procesu a problematiky súvisiacej so zvyšovaním výkonnosti hráčov.
d) Rozhodcovia - oceňuje sa dlhoročná práca pri organizácii a riadení súťaží na Slovensku a aktivity
pri činnosti rozhodcov pri medzinárodných podujatiach. Predpokladom návrhu je splnenie
niektorej z nasledujúcich podmienok:
- 25 ročné pôsobenie vo funkcii rozhodcu v súťažiach Slovenskej republiky, množstvo
a kvalita odrozhodovaných súťaží a aktívna práca v rámci organizovania akcií v kluboch,
- minimálne 15 ročné pôsobenie vo funkcii medzinárodného rozhodcu, aktívne zapájanie sa
do súťaží v Slovenskej republike a prínos pri vzdelávaní rozhodcov, prípadne publikačná
a organizačná činnosť,
- 20 ročné pôsobenie v riadiacich funkciách pri zabezpečovaní činnosti rozhodcov a prínos
v oblasti vzdelávania rozhodcov a pri príprave predpisov pre riadenie a organizáciu súťaží,
publikačná činnosť.
Článok 6
Zaradenie do Siene slávy STZ
Názov vyznamenania:
Vyznamenanie udeľuje:
Návrh na udelenie
podáva:
Udeľuje sa:

Držiteľ ocenenia
získava:
Spôsob ocenenia:
Ďalšie výhody pre
oceneného:

Zaradenie do Siene slávy STZ
Rada STZ
VV STZ, predsedníctvo Rady STZ na základe podnetov od členov VV STZ
a Rady STZ
osobám, ktoré sa najvýznamnejšou mierou zaslúžili o medzinárodné
postavenie a výsledky slovenského tenisu, alebo mimoriadnym spôsobom
ovplyvnili vývoj a smerovanie tenisu na Slovensku.
medailu a osvedčenie o jej nadobudnutí.
pri príležitosti najvýznamnejších športových alebo spoločenských podujatí
STZ.
držiteľ vyznamenania má nárok na bezplatný vstup na všetky podujatia
STZ a môže sa ako hosť zúčastňovať rokovaní Rady STZ.

Kritériá pre Zaradenie do Siene slávy STZ :
Sieň slávy STZ je spoločenstvom osôb, ktoré sa najvýznamnejšou mierou zaslúžili
o medzinárodné postavenie a výsledky slovenského tenisu, alebo mimoriadnym spôsobom ovplyvnili
vývoj a smerovanie tenisu na Slovensku. Počet členov Siene slávy STZ nie je ohraničený.
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a) Hráči – reprezentanti, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky pri reprezentácii Slovenska (prípadne
Československa) a sú (boli) svojimi výkonmi a vystupovaním skvelým príkladom pre mládež.
Obvykle sa udeľuje po dosiahnutí niektorých z nasledujúcich výsledkov:
- medailové umiestnenie na OH,
- dvojnásobná účasť v semifinále dvojhry, alebo víťazstvo vo štvorhre na Grand Slamových
turnajoch,
- účasť v záverečnom „Masters“ turnaji v závere roka,
- umiestnenie v prvej 20-ke rebríčka ATP (WTA) v dvojhre, alebo v prvej 10-ke rebríčka ATP
(WTA) vo štvorhre,
- účasť v 20 stretnutiach Davis Cupu alebo Fed Cupu v prípade, že nastúpil aspoň v jednom
zápase,
- členovia tímu, ktorý sa v Davis Cupe alebo Fed Cup prebojuje do finále,
- v iných prípadoch, ak dosiahnutý výsledok mal mimoriadny význam pre slovenský tenis.
- pri návrhu je možné zohľadniť i dlhoročné pôsobenie v reprezentačných tímoch Slovenska,
významné pôsobenie v duchu fair play, či iné aktivity významne propagujúce tenis.
Osobitne treba klásť dôraz na prístup k reprezentácii Slovenska, postoje k aktivitám STZ
i spoločenskú reprezentáciu tenisu.
b) Funkcionári – osobnosti, ktoré svojím vkladom do tenisu mimoriadne prispeli k jeho rozvoju
na Slovensku na medzinárodnej úrovni, zásadne ovplyvnili jeho smerovanie a výsledky a
významne sa zaslúžili o jeho medzinárodné uznanie.
Vyžaduje sa minimálne 30 ročné aktívne pôsobenie v tenisovom hnutí, z toho aspoň s
polovice práca s celoslovenskou, prípadne medzinárodnou pôsobnosťou (napr. v komisiách
ITF, TE, pri organizovaní medzinárodných podujatí a pod). Pri hodnotení činnosti sa
vyžadujú jednoznačne preukázateľné mimoriadne výsledky.
c) Tréneri – osobnosti s prirodzenou autoritou a preukázateľným významným prínosom pri
príprave špičkových reprezentantov z radov dospelých i mládeže. Návrh môže byť podaný pri
splnení niektorej z nasledovných podmienok:
minimálne 20 ročné aktívne pôsobenie pri príprave špičkových reprezentantov alebo pri
vedení úspešných reprezentačných družstiev,
minimálne 25 ročné pôsobenie pri príprave mládeže s vynikajúcimi výsledkami v
medzinárodnom meradle,
systematická, minimálne 20 ročná práca v metodickej oblasti, pri výchove trénerov
a prenose najmodernejších poznatkov do trénerskej praxe, zásadné ovplyvňovanie systému
práce a vzdelávania trénerov, primeraná publikačná činnosť.
d) Rozhodcovia – osobnosti, ktoré významne ovplyvnili prácu na tomto úseku.
- vyžaduje sa minimálne 25 ročné pôsobenie v rozhodcovských funkciách, aktívna práca pri
vzdelávaní rozhodcov, podiel pri vypracovávaní zásadných materiálov o organizácii a riadení
súťaží, publikačná činnosť.
- pri rozhodcoch s medzinárodnou pôsobnosťou sa vyžaduje minimálne 20 ročná aktívna
práca, zapájanie sa do súťaží na Slovensku a do práce pri ďalšom vzdelávaní rozhodcov, pri
príprave metodických materiálov o rozhodovaní, medzinárodné uznanie.
Pri všetkých kategóriách (s výnimkou hráčov) je podmienkou zaradenia do Siene slávy STZ,
aby navrhované osoby už boli držiteľmi niektorého z predchádzajúcich vyznamenaní, najvhodnejšie
medaily „Za zásluhy o rozvoj tenisu“.

Článok 7
Subjekty združené v STZ a Regionálne tenisové zväzy môžu vydávať ďalšie vyznamenania
v rámci svojej pôsobnosti a svojich predpisov.
STZ môže v zmysle svojich stanov oceniť osoby, ktoré sa obzvlášť zaslúžili o rozvoj
a propagáciu slovenského tenisu, udelením čestného členstva v STZ a to rozhodnutím Rady STZ.
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Článok 8
Evidenciu všetkých udelených vyznamenaní vykonáva Sekretariát STZ, ktorý zároveň
zabezpečuje technickú stránku ich udelenia. Zoznam udelených vyznamenaní sa zverejňuje na web
stránke STZ. Pri osobách, zaradených do siene slávy STZ sa zverejňuje aj ich krátky profil s fotografiou.
Osoby, zaradené do Siene slávy, sú vhodným spôsobom prezentované aj v priestoroch Národného
tenisového centra v Bratislave.
V prípade straty alebo odcudzenia udeleného vyznamenania je držiteľ povinný oznámiť túto
skutočnosť na sekretariát STZ. Prezident STZ po zvážení okolností môže rozhodnúť o vydaní
duplikátu.
V prípade, že člen STZ, ktorý je držiteľom vyznamenania, bude Radou STZ v zmysle platných
stanov STZ vylúčený zo STZ za obzvlášť závažné previnenia, nezlučiteľné s členstvom v STZ,
automaticky stráca nárok aj na všetky udelené vyznamenania. Vo zverejnenom zozname ocenených
sa uvedie, kedy mu vyznamenanie bolo odobraté.

Článok 9
Všetky vyznamenania je vhodné udeľovať pri slávnostných podujatiach a pri príležitosti
životných alebo tenisových jubileí. Vyznamenania Medaila „Za zásluhy o rozvoj tenisu“ a Zaradenie
do Siene slávy STZ odovzdáva predseda Rady STZ alebo prezident STZ. Čestný odznak STZ a Pamätnú
medailu STZ odovzdáva predseda Regionálneho tenisového zväzu, predseda Rady STZ alebo
prezident STZ.
Držitelia vyznamenaní s nárokom na bezplatný vstup na podujatia STZ (Zaradenie do Siene
slávy STZ) obdržia od sekretariátu STZ 2 voľné vstupenky na každý deň podujatia, prípadne im
usporiadateľ na základe zoznamu uvedeného na web stránke STZ umožní voľný vstup.

Článok 10
Tieto zásady udeľovania vyznamenaní v STZ boli schválené Radou STZ dňa 14.4.2018.
Ich schválením sa ruší platnosť predchádzajúceho predpisu zo dňa 5.12.2001.
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