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STANOVY  SLOVENSKÉHO   TENISOVÉHO   ZVÄZU 

 

 

Článok I. 

Názov, charakteristika a sídlo STZ 

 

1. Slovenský tenisový zväz (ďalej len „STZ“) je nezávislým občianskym združením, 
založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“), v ktorom sa združujú športové 
kluby, regionálne tenisové zväzy, iné združenia, zaoberajúce sa tenisovou 
problematikou a fyzické osoby. 

2. STZ je samostatnou právnickou osobou  –  národným športovým zväzom v zmysle 
ustanovení zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) s výlučnou pôsobnosťou na 
území Slovenskej republiky pre tenis a všetky ďalšie športové odvetvia, ktoré 
zastrešujú Medzinárodná tenisová federácia a Európska tenisová asociácia  (ďalej len 
„tenis“). 

3. STZ je členom Európskej tenisovej asociácie (Tennis Europe - TE) a Medzinárodnej 
tenisovej federácie (International Tennis Federation - ITF). 

4. STZ je založený na dobu neurčitú. 

5. Sídlom STZ je Príkopova 6, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. 

6. Symbolmi STZ sú vlajka a logo. 

7. Oficiálny názov STZ v anglickom jazyku, používaný v zahraničnom styku, je Slovak 
Tennis Association. 

 

 

Článok  II. 

Poslanie a úlohy  STZ 

 

1. Poslaním STZ je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisu, vytvárať 
podmienky na jeho rozvoj a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré združuje. 

2. Na plnenie tohto poslania STZ vykonáva najmä tieto hlavné úlohy: 

a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy tenisu vo vzťahu k orgánom verejnej 
správy, medzinárodným športovým organizáciám, iným športovým organizáciám, 
ktorých je členom a iným právnickým a fyzickým osobám, 

b) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového 
strediska, 

c) organizuje a riadi celoštátne i medzinárodné tenisové súťaže, 

d) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť 
na medzinárodných súťažiach, 

e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu a zabezpečuje starostlivosť o talentovaných 
športovcov, zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov,  
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f) riadi oblasť vrcholového tenisu, 

g) určuje druhy športových odborníkov pre tenis včítane vyžadovanej odbornej 
spôsobilosti,  zabezpečuje ich odbornú prípravu, overuje ich odbornú spôsobilosť  
a uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, 

h) vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci STZ, 

i) pomáha zabezpečovať materiálno-technický rozvoj svojich členov a podporuje 
výstavbu športovej infraštruktúry, 

j) poskytuje metodickú pomoc svojim členom, 

k) zabezpečuje primeranú propagáciu tenisu v médiách, 

l) podporuje rozvoj tenisu vo všetkých vekových kategóriách, 

m) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom 
tenise a osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o propagáciu a rozvoj tenisu, 

n) vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej sfére v snahe dosahovať 
hospodársku rovnováhu medzi možnými príjmami a potrebnými výdavkami. Na 
naplnenie tohto cieľa zriaďuje aj vlastné dcérske obchodné spoločnosti 
a nadobúda obchodné podiely či akcie v iných spoločnostiach, 

o) je zapísaný do Registra právnických osôb v športe, 

p) vedie zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k STZ, 

q) vedie evidenciu zmlúv a dohôd v zmysle ustanovení zákona o športe, 

r) realizuje a podporuje aktivity, ktorých cieľom je ochrana proti negatívnym javom 
v športe, zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového 
antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov 
súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe, vyplývajúcich 
z medzinárodných predpisov a rozhodnutí; nedodržanie týchto pravidiel je 
závažným disciplinárnym previnením, 

s) poskytuje súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„ministerstvo školstva“) a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti 
športu,  

t) zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu informácie 
v súlade so zákonom o športe, 

u) plní ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle ustanovení 
zákona o športe. 

 

 

Článok  III. 

Členstvo v STZ 

  

1. Členstvo v STZ je dobrovoľné. 

2. Členstvo v STZ je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena STZ s poslaním, 
cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania STZ. Členstvom v STZ prejavuje člen STZ svoj 
súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám, ktoré sú vyjadrené v týchto Stanovách 
a ostatných predpisoch STZ, TE a ITF, ako aj rozhodnutiam vydaným v súlade s nimi. 
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3. STZ zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov 
a v spolupráci s nimi. 

4. STZ má riadnych, individuálnych,  pridružených a čestných členov. Podmienky členstva 
jednotlivých subjektov určuje Registračný poriadok STZ (ďalej len Registračný 
poriadok“).  

5. Riadnymi členmi STZ sú nasledovné právnické osoby: 

a) 4 regionálne tenisové zväzy (ďalej len „RTZ“):  

i. Bratislavský tenisový zväz, s pôsobnosťou na území regiónu, ktorý tvorí 
územie Bratislavského samosprávneho kraja, 

ii. Západoslovenský tenisový zväz, s pôsobnosťou na území regiónu, ktorý 
tvorí územie Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja a územie 
okresov Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske a Trenčín z Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

iii. Stredoslovenský tenisový zväz, s pôsobnosťou na území regiónu, ktorý 
tvorí územie Žilinského a Banskobystrického samosprávneho kraja 
a územie okresov Prievidza, Ilava, Považská Bystrica a Púchov z 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

iv. Východoslovenský tenisový zväz, s pôsobnosťou na území regiónu, ktorý 
tvorí územie Prešovského a Košického samosprávneho kraja, 

b) športové kluby, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti tenisu.  

6. Individuálne členstvo jednotlivcov v STZ:  

a) u hráčov je odvodené od ich členstva v športovom klube, ktorý je riadnym 
členom STZ alebo od priameho členstva v STZ a vzniká a trvá v zmysle 
Registračného poriadku, 

b) u trénerov a rozhodcov vzniká vydaním trénerskej alebo rozhodcovskej licencie 
a trvá počas doby ich platnosti v zmysle Registračného poriadku, 

c) u iných osôb vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku. 

7. Členstvo RTZ v STZ sa odvodzuje priamo z týchto Stanov. RTZ majú vlastnú právnu 
subjektivitu, sú založené ako občianske združenia, riadia a zodpovedajú za rozvoj 
tenisu v rámci ich územnej pôsobnosti, k čomu si na základe vlastných stanov vytvárajú 
svoje orgány. Stanovy, poslanie, princípy a ciele činnosti RTZ nesmú byť v rozpore so 
stanovami, poslaním, princípmi a cieľmi činnosti STZ a musia zaručovať rovnaké práva 
a povinnosti členov a  rovnaký spôsob volieb a stanovenie počtu hlasov klubov 
v jednotlivých RTZ.   

8. Kľúč na stanovenie počtu hlasov jednotlivých klubov na zasadnutí najvyššieho orgánu 
RTZ je nasledovný: 

a) základný počet hlasov: každý klub s platnou kolektívnou registráciou má 1 hlas, 
b) hlasy zohľadňujúce dobu nepretržitej registrácie v STZ na základe zhodného 

identifikačného čísla klubu - pri trvaní od 6 do 10 rokov 1 hlas, pri trvaní nad 10 
rokov 2 hlasy, 

c) hlasy za napĺňanie verejného záujmu v športe: aritmetický priemer vypočítanej 
výšky finančného príspevku pre klub od STZ v celých eur na základe 
kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov schválených výkonným výborom STZ 
za posledné 4 roky, delený 1000,  
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d) hlasy za počet družstiev v  súťažiach: aritmetický priemer skutočného počtu 
družstiev v súťažiach riadených STZ a RTZ, ktoré ich riadne ukončili, za posledné 4 
roky, 

e) celkový počet hlasov pre klub je súčtom počtu hlasov určeného podľa písm. a) až 
d), výsledne zaokrúhlený matematicky na najbližšie celé číslo. Tento počet hlasov 
sa uplatní pri akomkoľvek zasadnutí najvyššieho orgánu regionálneho tenisového 
zväzu počas celého nasledujúceho kalendárneho roka. Výkonný výbor STZ 
prostredníctvom sekretariátu STZ zverejní počet hlasov jednotlivých klubov 
v príslušnom RTZ pre nasledujúci rok a parametre ich výpočtu vždy najneskôr do 
31.10. bežného roka. Prípadné výhrady klubov k spôsobu výpočtu hlasov 
prerokuje Výkonný výbor STZ a v prípade zistenia nedostatkov zabezpečí 
nápravu. 

9. V prípade nesúladu ustanovení stanov regionálneho tenisového zväzu  s ustanoveniami 
odsekov 7 a 8 tohto článku môže Výkonný výbor STZ rozhodnúť o pozastavení členstva 
príslušného RTZ na obdobie počas trvania tohto nesúladu. Pozastavením členstva 
príslušného RTZ tiež:  

a) pozastavuje sa členstvo v Rade STZ tým členom, ktorí boli zvolení príslušným RTZ. 
Nastúpenie náhradníkov ani iných členov zvolených za príslušný RTZ nie je 
možné. Pri zisťovaní uznášaniaschopnosti Rady STZ a pri hlasovaní Rady STZ sa na 
členov, ktorí boli zvolení príslušným RTZ neprihliada, 

b) pozastavuje sa členstvo vo Výkonnom výbore STZ tým členom, ktorí boli 
nominovaní za príslušný RTZ. Nastúpenie náhradníkov ani iných členov 
nominovaných za príslušný RTZ nie je možné. Pri zisťovaní uznášaniaschopnosti 
Výkonného výboru STZ a pri hlasovaní Výkonného výboru STZ sa na členov, ktorí 
boli zvolení príslušným RTZ, neprihliada, 

c) sekretariát STZ preberá riadenie súťaží v riadiacej pôsobnosti príslušného RTZ, 

d) pozastavuje sa financovanie príslušného RTZ zo zdrojov STZ. 

10. Členstvo športových klubov v STZ vzniká ich kolektívnou registráciou v zmysle 
Registračného poriadku.  

11. Pridruženými členmi STZ sa môžu stať právnické osoby, ktorých činnosť má priamu 
súvislosť s tenisom a ktorých stanovy, poslanie, princípy a ciele činnosti nie sú 
v rozpore so Stanovami, poslaním, princípmi a cieľmi činnosti STZ. Členstvo 
pridruženého člena v STZ vzniká rozhodnutím Rady STZ na základe prihlášky uchádzača 
o pridružené členstvo. 

12. Čestnými členmi STZ sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa obzvlášť zaslúžili o rozvoj 
a propagáciu slovenského tenisu, a to rozhodnutím Rady STZ. Čestnými členmi sú aj 
všetky osoby, zaradené do Siene slávy slovenského tenisu. Prezidentovi STZ, ktorý sa 
významnou mierou dlhodobo zaslúžil o rozvoj slovenského tenisu, môže byť po 
skončení jeho funkčného obdobia na návrh člena Výkonného výboru STZ alebo člena 
Rady STZ na zasadnutí Rady STZ priznaný titul čestného prezidenta STZ, pričom sa 
súčasne stáva aj čestným členom STZ. Čestný prezident STZ má právo zúčastňovať sa 
zasadnutí orgánov STZ s hlasom poradným, bez práva hlasovať. Funkcia čestného 
prezidenta zaniká odvolaním Radou STZ, vzdaním sa funkcie alebo úmrtím. 

13. Členstvo v STZ zaniká: 

a) vystúpením z STZ, 
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b) vylúčením za neplnenie základných povinností člena, 

c) vylúčením za obzvlášť závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom v STZ;  

v oboch prípadoch v písm. b) a c) tohto odseku rozhoduje Rada STZ na základe 
návrhu prezidenta STZ alebo Výkonného výboru STZ a po písomnom stanovisku 
kontrolóra STZ k návrhu na vylúčenie, 

d) zánikom člena – právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby, 

e) zánikom STZ. 

14. Ak športový klub v príslušnom roku neobnoví kolektívnu registráciu podľa ustanovení 
Registračného poriadku, rozhodne Výkonný výbor STZ o pozastavení jeho členstva. 

15. Zánik alebo pozastavenie členstva má za následok zánik alebo pozastavenie všetkých 
práv, ktoré sa spájajú s členstvom v STZ. Zánik alebo pozastavenie členstva nezbavuje 
člena jeho finančných záväzkov voči STZ a jeho členom. Uhradený členský príspevok sa 
v prípade zániku alebo pozastavenia členstva nevracia. 

16. U členov registrovaných v STZ je registračný poplatok v zmysle Registračného poriadku 
zároveň aj členským príspevkom. 

17. Za obzvlášť závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom v STZ sa považujú najmä 
nasledovné závažné porušenia právnych predpisoch alebo predpisov STZ: 

a) úmyselné nedovolené závažné ovplyvňovanie priebehu alebo výsledku súťaže, 
ktorého cieľom je spravidla získanie výhody pre seba alebo pre inú osobu 
a zároveň čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty spojenej s priebehom 
súťaže alebo výsledkom súťaže,  

b) opakované porušenie antidopingových pravidiel, 

c) aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým 
podujatím, 

d) športová korupcia, ktorej sa dopustil člen STZ, štatutárny orgán alebo iný 
funkcionár člena STZ alebo iná osoba v prospech člena STZ, 

e) iná trestná činnosť závažnej povahy (zločin), ktorej sa dopustil člen STZ, 
štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena STZ alebo iná osoba v prospech člena 
STZ, 

f) závažné, dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena STZ určenej 
predpismi STZ alebo rozhodnutím orgánu STZ, ktoré ohrozuje alebo môže vážne 
ohroziť princípy a vzťahy v STZ alebo autoritu právneho systému a rozhodovacej 
činnosti v rámci STZ, 

g) manipulácia a falšovanie volieb do orgánov STZ a RTZ, 

h) závažné a zámerné poškodzovanie dobrého mena a činnosti STZ.  

 

 

Článok  IV. 

Základné práva a povinnosti členov STZ 

 

1.      Základné práva riadnych členov sú najmä: 

a) zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách 
organizovaných STZ, 
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b) podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov STZ,  

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 
príspevkoch, na sprostredkovaní informácií a pod. 

2.      Základné povinnosti riadnych členov sú najmä: 

a) rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ a ostatné predpisy STZ, ako aj rozhodnutia 
vydané v súlade s nimi,  

b) podieľať sa na starostlivosti o všestranný rozvoj tenisu vo svojom klube alebo 
regióne, 

c) aktívnou činnosťou podporovať organizáciu súťaží regionálneho i 
celoslovenského charakteru,  

d) platiť stanovené členské poplatky. 

3.      Základné práva a povinnosti individuálnych členov: 

a) rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ a ostatné predpisy STZ, ako aj rozhodnutia 
vydané v súlade s nimi,  

b) kandidovať na volenú funkciu v orgánoch STZ, ak ho navrhne člen STZ,  

c) platiť stanovené členské poplatky, 

d) zúčastňovať sa súťaží organizovaných STZ. 

4.      Základné práva a povinnosti pridružených členov: 

a) podieľať sa na spolupráci medzi pridruženým členom a STZ v prospech záujmov 
tenisu, 

b) zúčastňovať sa, s hlasom poradným, bez práva hlasovať, na zasadaní Rady STZ,  

c) rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ a ostatné predpisy STZ, ako aj rozhodnutia 
vydané v súlade s nimi,  

d) dodržiavať dohodnuté pravidlá spolupráce medzi pridruženým členom a STZ, 

e) platiť stanovené členské poplatky, 

f) rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ a ostatné predpisy STZ, ako aj rozhodnutia, 
vydané v súlade s nimi, 

5.      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 tenisu, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutí Rady STZ, bez práva hlasovať, 

d) rešpektovať a dodržiavať Stanovy STZ a ostatné predpisy STZ, ako aj rozhodnutia 
vydané v súlade s nimi. 

 6.  Každý člen STZ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch STZ. Ak 
kandidát na volenú funkciu nie je členom STZ, stane sa členom STZ jeho zvolením do 
tejto funkcie v zmysle Registračného poriadku. 
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Článok  V. 

Štruktúra orgánov STZ a všeobecné zásady ich činnosti 

  

1.      Štruktúra orgánov STZ vychádza z princípu pomerného zastúpenia členov STZ volenými 
zástupcami. 

2.      Orgánmi STZ sú: 

a) Rada STZ, 

b) Výkonný výbor STZ. 

c) prezident STZ, 

d) disciplinárny orgán, 

e) orgán na riešenie sporov, 

f) kontrolór. 

3. Vznik funkcie členov orgánov STZ upravujú príslušné ustanovenia týchto Stanov. 

4. Funkcia prezidenta STZ alebo iného člena orgánov STZ v zmysle článku V. odsek 2 
zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia,  

b) vzdaním sa funkcie,  

c) odvolaním z funkcie orgánom, ktorý ho zvolil, z dôvodu závažného porušenia 
povinností člena orgánu (najmä nečinnosť, nedodržiavanie Stanov a predpisov 
STZ a rozhodnutí, poškodzovanie dobrého mena STZ, šírenie nepravdivých 
informácií); o odvolaní prezidenta STZ, člena Výkonného výboru STZ, člena 
disciplinárneho orgánu, člena orgánu na riešenie sporov a kontrolóra rozhoduje 
Rada STZ, 

d) rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony,  

e) odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 
alebo v súvislosti s činnosťou v STZ,  

f) odsúdením za športovú korupciu, korupciu (prijímanie úplatku, podplácanie, 
nepriama korupcia) alebo za zločin, aj keď neboli spáchané v súvislosti s výkonom 
funkcie alebo v súvislosti s činnosťou v STZ,  

g) smrťou. 

5. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia prezidentovi STZ, 
vzdanie sa funkcie prezidenta STZ je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 
predsedovi Rady STZ. 

6. V prípade zániku funkcie prezidenta STZ alebo iného člena orgánov STZ, orgán, ktorý 
ho zvolil, na svojom najbližšom zasadnutí zvolí do funkcie inú osobu resp. zabezpečí 
uskutočnenie voľby zástupcu hráčov. Funkčné obdobie takto zvolenej osoby je totožné 
s funkčným obdobím pôvodného prezidenta STZ alebo iného člena orgánov STZ. 

7. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania STZ a športovej činnosti jeho 
členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.   

8. Štatutárny orgán a členovia orgánov STZ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou 
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných 
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a poradných komisií STZ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie 
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.  

9. STZ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu 
funkcie:  

a) kontrolóra s výkonom funkcie vo Výkonnom výbore STZ, disciplinárnom orgáne 
alebo orgáne na riešenie sporov, 

b) v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne STZ alebo 
jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, kontrolnom orgáne alebo vo 
výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre STZ alebo jeho člena. 

10. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu STZ alebo jeho 
člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je 
pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci 
orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe 
konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

11. Člen orgánu STZ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je 
vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo 
v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči 
konečnému rozhodnutiu orgánu STZ alebo jeho člena. 

12. Zo zasadnutia Rady STZ, Výkonného výboru STZ, disciplinárneho orgánu, orgánu na 
riešenie sporov, o rozhodnutí kontrolóra a z konania volieb sa vyhotovuje zápisnica, 
ktorá obsahuje údaje v zmysle zákona o športe, uchováva sa minimálne počas doby 6 
rokov odo dňa zasadnutia a zašle sa všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa 
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 14 dní odo dňa zasadnutia. 

13. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti STZ a osôb s jeho príslušnosťou, riešia 
orgány na riešenie sporov v zmysle príslušných športovo-technických predpisov STZ. 

14. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných 
orgánov STZ.  

15. Voľby do orgánov STZ sa vykonávajú na zasadnutí Rady STZ. Voľby sa uskutočňujú 
tajne, verejná voľba je možná iba v prípade rovnakého počtu kandidátov a volených 
miest v príslušnom orgáne STZ. Voľby sa uskutočňujú v súlade s Volebným poriadkom 
schvaľovaným Radou STZ, ktorý musí byť v súlade s ustanoveniami Stanov a v súlade 
s ďalšími predpismi STZ. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov STZ zabezpečuje 
volebná komisia volená Radou STZ.  

16. Na žiadosť člena Rady STZ alebo člena STZ ministerstvo školstva určí nezávislého 
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej 
komisie vrátane sčítavania hlasov (ďalej len „nezávislý pozorovateľ“). 

17. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb 
v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je 
povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa 
nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. 

18. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou 

nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša STZ. 

19. Orgán STZ je na návrh predsedajúcej osoby orgánu alebo na návrh nadpolovičnej 
väčšiny členov orgánu oprávnený v prípade veci, ktorá neznesie odklad alebo ktorej 
povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na 
zasadnutí orgánu, prijať rozhodnutie aj vo forme elektronického hlasovania členov 
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orgánu STZ, v prípade, že súhlasia s navrhovaným opatrením. Smernicu upravujúcu 
postup elektronického hlasovania a rozhodnutia orgánov, o ktorých nie je možné 
hlasovať týmto spôsobom, schvaľuje Rada STZ. 

 

 

Článok  VI. 

Rada STZ 

  

1. Rada STZ (ďalej len „Rada STZ“) je najvyšším orgánom STZ.  

2. Rada STZ má najviac 33 členov s právom hlasovať, ktorými sú zvolení zástupcovia 
regionálnych tenisových zväzov, športových klubov, hráčov a športových odborníkov 
STZ. Funkčné obdobie členov Rady je štvorročné, začína plynúť dňom zvolenia nových 
členov Rady STZ podľa odseku 3 tohto článku.   

3. 32 členov Rady STZ je volených na základe územného princípu najvyššími orgánmi 
štyroch RTZ podľa hlasov klubov v zmysle Článku III. odsek 8 týchto Stanov, 
nasledovne: 

a) RTZ, ktorý má najväčší súčet hlasov klubov, volí 9 členov Rady STZ, 

b) RTZ, ktorý má druhý najväčší súčet hlasov klubov, volí 8 členov Rady STZ, 

c) RTZ, ktorý má tretí najväčší súčet hlasov klubov, volí 8 členov Rady STZ, 

d) RTZ, ktorý má štvrtý najväčší súčet hlasov klubov, volí 7 členov Rady STZ. 

Súčet hlasov klubov v zmysle Článku III. odsek 8 týchto Stanov sa posudzuje vždy 
k 31.10. roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa konajú voľby. 

4. Každý RTZ na zasadnutí svojho najvyššieho orgánu zvolí do Rady STZ, okrem členov 
podľa odseku 3 tohto článku, aj najviac 4 náhradníkov. RTZ má právo v priebehu 
štvorročného obdobia takto zvoleného člena Rady STZ odvolať a zvoliť iného.  

5. Jeden člen Rady STZ je zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami 
zákona o športe a v súlade s Volebným poriadkom. Zástupcom hráčov môže byť len 
osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym tenistom, nachádzala sa 
v oficiálnom rebríčku dvojhry alebo štvorhry profesionálnych hráčskych organizácií 
Association of Tennis Professionals (ATP)  alebo Women´s Tennis Association (WTA) do 
500. miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčku ATP alebo WTA do 500. 
miesta neuplynulo v roku zvolenia do Rady STZ viac ako 10 rokov. Funkčné obdobie 
tohto člena Rady STZ je totožné s funkčným obdobím členov rady zvolených podľa 
odseku 3 tohto článku. 

6. Na zasadaní Rady STZ sa zúčastňuje, s hlasom poradným, bez práva hlasovať, prezident 
STZ, členovia Výkonného výboru STZ, kontrolór STZ, generálny sekretár, čestní 
a pridružení členovia STZ a prizvaní hostia. Zasadnutia Rady STZ sú neverejné.  

7. Rada STZ si zo svojich členov zvolí predsedu Rady STZ a ďalších 3 členov predsedníctva 
Rady tak, aby bol v predsedníctve Rady STZ zastúpený zvolený zástupca za každý RTZ. 
Funkčné obdobie predsedu a predsedníctva Rady STZ začína plynúť dňom ich zvolenia 
do tejto funkcie na zasadnutí Rady STZ a končí zvolením nových členov Rady STZ. 

8. Členom Rady STZ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár STZ len na základe výkonu 
funkcie v inom orgáne STZ.  
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9. Volený člen Rady STZ sa zúčastňuje na zasadnutí osobne alebo ho môže zastúpiť jeden 
z náhradníkov zvolených príslušným RTZ podľa odseku 3 tohto článku, na základe 
oznámenia predsedu príslušného RTZ. Náhradníci sa zúčastňujú zasadnutia Rady STZ 
v poradí, v akom boli zvolení. Zastúpiť možno aj člena Rady STZ zvoleného podľa 
odseku 5 tohto článku, ak bol rovnakým spôsobom ako tento člen Rady STZ zvolený aj 
jeho náhradník. Práva a povinnosti členov Rady STZ sa riadia týmito Stanovami, 
zákonom o športe a Rokovacím poriadkom Rady STZ.  

10. Zasadnutia Rady STZ sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:  

a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz ročne a zvoláva ho predseda Rady 
STZ. Ak zanikla funkcia predsedu Rady STZ, zasadnutie Rady STZ zvoláva 
prezident STZ. Ak zanikla funkcia prezidenta STZ, zasadnutie Rady STZ zvoláva 
Výkonný výbor STZ, 

b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú 
osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí najmenej 7 dní pred konaním 
zasadnutia, 

c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; 
v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Rada STZ prijať len 
odporúčania a stanoviská, 

d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov Rady STZ s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; na 
rozhodnutia podľa odseku 11 písm. f), g) m), o) a p) sa vyžaduje súhlas 
kvalifikovanej väčšiny, ktorou je trojpätinová väčšina všetkých prítomných členov 
Rady STZ. Každý člen Rady STZ má pri hlasovaní jeden hlas, 

e) ak nedošlo na zasadnutí Rady STZ k zvoleniu niektorého člena orgánov, je 
predseda Rady povinný v termíne najneskôr do 30 dní od pôvodného zasadnutia 
zvolať mimoriadne zasadnutie Rady STZ, na ktorom sa uskutočnia voľby,  

f) mimoriadne zasadnutie Rady STZ je oprávnený zvolať aj: najmenej 50 športových 
klubov, najmenej 3 RTZ (uznesením ich najvyššieho výkonného orgánu), Výkonný 
výbor STZ, prezident STZ alebo kontrolór STZ; ak uplynulo funkčné obdobie 
členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení 
a zároveň nebolo zvolané mimoriadne zasadnutie podľa písm. e) tohto odseku, je 
mimoriadne zasadnutie oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen STZ, 

g) zasadnutia Rady STZ sa uskutočňujú podľa Rokovacieho poriadku Rady STZ, ktorý 
musí byť v súlade s ustanoveniami týchto Stanov a ktorý schvaľuje Rada STZ.  

11. Rada STZ najmä: 

a) volí prezidenta STZ na obdobie 4 rokov,  

b) volí predsedov a podpredsedov disciplinárneho orgánu a orgánu na riešenie 
sporov na obdobie 4 rokov.  

c) volí 12 členov Výkonného výboru STZ  na obdobie 4 rokov v zmysle článku VII. 
odsek 2 písm. 2) týchto Stanov, 

d) volí kontrolóra STZ na kontrolu činnosti a hospodárenia STZ na obdobie 5 rokov,  
a schvaľuje jeho štatút a odmenu, 

e) rozhoduje o odvolaní prezidenta STZ, člena Výkonného výboru STZ, 
disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov a kontrolného orgánu; 



  návrh stanov STZ V9, 16.2.2023 

 

 12 

prezident STZ a kontrolór STZ môže byť odvolaný z funkcie Radou STZ 
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Rady STZ s uvedením dôvodu 
odvolania, 

f) schvaľuje Stanovy STZ a ich zmeny alebo doplnky,  

g) rozhoduje o zrušení STZ a o spôsobe likvidácie jeho majetku, 

h) schvaľuje dlhodobé plány činnosti (Koncepcia rozvoja tenisu) a rozpočet STZ, 

i) prerokováva správu o činnosti STZ, správu o hospodárení STZ, správy  
o hospodárení dcérskych obchodných spoločností STZ,  výročnú správu STZ 
a správu o činnosti kontrolóra, 

j) stanovuje systém udeľovania vyznamenaní v STZ, 

k) rozhoduje o neprijatí za člena STZ alebo o vylúčení člena STZ v zmysle ustanovení 
týchto Stanov, 

l) vydáva záväzné odporúčania pre Výkonný výbor STZ na zmenu športovo-
technických predpisov STZ, ktoré je Výkonný výbor STZ povinný zapracovať do 
zmien týchto predpisov s platnosťou od začiatku nasledujúcej súťažnej sezóny, 

m) na základe návrhu Výkonného výboru STZ schvaľuje reorganizáciu súťaží v rámci 
Súťažného poriadku STZ,  

n) na riešenie odborných problémov môže zriadiť stále alebo dočasné komisie Rady 
STZ, ktoré sú poradnými orgánmi Rady STZ, 

o) schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov a ich zmien, ak hodnota plnenia zo 
zmluvy je vyššia ako 1.000.000 EUR, alebo ak zmenou zmluvy hodnota plnenia zo 
zmluvy presiahne 1.000.000 EUR, 

p) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo 
akcionárom je STZ, prevod obchodného podielu či akcií STZ v takejto spoločnosti. 

  

 

Článok  VII. 

Výkonný výbor STZ 

  

1. Výkonný výbor STZ (ďalej len „VV STZ“) je najvyšším výkonným orgánom STZ a riadi 
jeho činnosť v súlade so Stanovami STZ a s dokumentmi schválenými Radou STZ. 
Funkčné obdobie VV STZ je štvorročné. Funkčné obdobie všetkých členov VV STZ končí 
dňom zasadnutia Rady STZ, na ktorom sa uskutočňujú voľby do orgánov STZ. 

2. VV STZ má 14 členov, ktorými sú: 

a) prezident STZ, 

b) 12 členov volených Radou STZ, po 3 členoch za každý RTZ, 

c) zástupca hráčov. 

3. Jeden člen VV STZ je zástupca hráčov, navrhnutý a zvolený v súlade s ustanoveniami 
zákona o športe a v súlade s Volebným poriadkom. Zástupcom hráčov môže byť len 
osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym tenistom, nachádzala sa 
v oficiálnom rebríčku dvojhry alebo štvorhry profesionálnych hráčskych organizácií 
Association of Tennis Professionals (ATP)  alebo Women´s Tennis Association (WTA) do 
500. miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch ATP alebo WTA do 500. 
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miesta neuplynulo v roku zvolenia do VV STZ viac ako 10 rokov. Funkčné obdobie tohto 
člena VV STZ je totožné s funkčným obdobím členov VV STZ zvolených podľa odseku 1 
tohto článku. 

4. VV STZ si zo svojich členov zvolí dvoch viceprezidentov..  

5. Práva a povinnosti členov VV STZ sa riadia týmito Stanovami, zákonom o športe 
a Rokovacím poriadkom VV STZ.  

6. VV STZ je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri 
rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta STZ. 

7. VV STZ si stanoví plán zasadnutí v súlade s aktuálnymi úlohami a zasadá podľa potreby, 
najmenej však 5x ročne. Zasadnutia VV STZ zvoláva a predsedá im prezident STZ a sú 
neverejné. 

8. Do pôsobnosti VV STZ patrí najmä: 

a) rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú zákonom o športe alebo týmito 
Stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu STZ a zabezpečuje priebežnú 
činnosť STZ na všetkých úsekoch, 

b) pripravovať návrhy pre rokovanie Rady STZ, najmä návrhy na vydanie predpisov 
v pôsobnosti Rady STZ, 

c) vydávať predpisy operatívneho charakteru a schvaľuje športovo-technické 
predpisy STZ a ich zmeny na svojom jesennom zasadaní s platnosťou od začiatku 
nasledujúcej súťažnej sezóny, pričom je do týchto predpisov povinný zapracovať 
aj záväzné odporúčania Rady STZ v zmysle článku VI. odsek 11 písm. l) týchto 
Stanov, 

d) v prípade potreby zriaďovať odborné komisie, ktoré sú poradnými orgánmi VV 
STZ, schvaľovať ich štatút, menovať ich predsedov a schvaľovať ich ďalších 
členov, 

e) riadiť činnosť sekretariátu STZ prostredníctvom uznesení VV STZ, 

f) vykonávať kontrolnú činnosť sekretariátu STZ,  ku kontrole konkrétnych činností 
poverovať jednotlivých členov VV STZ, 

g) rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní nehnuteľného majetku STZ, o zriadení 
záložného práva, zabezpečovacieho prevodu práva alebo vecného bremena na 
majetok STZ a o vystavení zmenky s hodnotou plnenia zo zmluvy do 1.000.000 
EUR vrátane, 

h) rozhodovať o nadobúdaní a scudzovaní hnuteľného majetku s cenou nad 30.000 
EUR do 1.000.000 EUR vrátane, pokiaľ predmetný úkon alebo jeho hodnota 
nebola schválená v rámci rozpočtu STZ, 

i) rozhodovať o uzavretí zmluvy o úvere alebo pôžičke, zmluvy o prevzatí dlhu, 
zmluvy o pristúpení k záväzku alebo o uzavretí iného zmluvného vzťahu v oblasti 
výdavkov STZ s hodnotou nad 100.000 EUR do 1.000.000 EUR vrátane, pokiaľ 
predmetný úkon alebo jeho hodnota nebola schválená v rámci rozpočtu STZ. 

10. Na zasadania VV STZ sa pravidelne prizývajú, s hlasom poradným, bez práva hlasovať, 
predseda Rady STZ, kontrolór STZ a generálny sekretár STZ. V prípade potreby sú na 
zasadania VV STZ prizývané aj ďalšie osoby (členovia sekretariátu STZ, členovia 
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odborných komisií, štatutárni zástupcovia dcérskych obchodných spoločností STZ alebo 
tretie osoby, ktoré vyjadria odborné stanovisko alebo podajú doplňujúce informácie).  

11. Ak zanikne výkon funkcie člena VV STZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže 
VV STZ na návrh prezidenta STZ poveriť inú osobu z príslušného regiónu výkonom 
zaniknutej funkcie do najbližšieho zasadnutia Rady STZ. Na najbližšom zasadnutí zvolí 
Rada STZ nového člena VV STZ na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Toto 
ustanovenie sa obdobne aplikuje aj pri voľbe iných orgánov STZ volených Radou STZ, 
s výnimkou prezidenta STZ, ak tieto Stanovy neurčujú inak. 

12. Ak zanikne výkon funkcie prezidenta STZ, právomoci prezidenta dočasne vykonáva 
viceprezident STZ, kým Rada STZ nezvolí nového prezidenta. Ak je zvolených viac 
viceprezidentov STZ, VV STZ rozhodne o tom, kto z viceprezidentov  STZ bude 
vykonávať oprávnenia prezidenta STZ. 

13. Zasadnutia VV STZ sa uskutočňujú podľa ustanovení týchto Stanov a Rokovacieho 
poriadku VV STZ, ktorý schvaľuje VV STZ. V prípade rozporu majú prednosť 
ustanovenia týchto Stanov. 

 

 

Článok  VIII. 

Prezident STZ 

 

1. Prezident STZ je štatutárnym orgánom STZ, zastupuje STZ navonok a je oprávnený 
konať v mene STZ a VV STZ.  

2. Prezident STZ je volený Radou STZ na obdobie 4 rokov. 

3. Prezident STZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s ustanoveniami týchto Stanov. 

4. Na zastupovanie STZ môže prezident STZ písomne splnomocniť v stanovenom rozsahu 
viceprezidenta STZ, člena VV STZ, generálneho sekretára, príslušného pracovníka 
sekretariátu STZ alebo inú zodpovednú a odborne zdatnú osobu. 

5. Funkcia prezidenta STZ je nezlučiteľná s funkciou predsedu regionálneho tenisového 
zväzu, člena VV STZ (v zmysle článku VII odsek 2, písm. b). až c) týchto Stanov), člena 
Rady STZ, generálneho sekretára STZ, pracovníka sekretariátu STZ, člena 
disciplinárneho orgánu, člena orgánu na riešenie sporov a kontrolóra STZ. V prípade 
zvolenia za prezidenta STZ jeho funkcia uvedená v predchádzajúcej vete zaniká ku dňu 
jeho zvolenia za prezidenta STZ. 

6. Funkčné obdobie prezidenta STZ končí vyhlásením výsledkov volieb nového prezidenta 
STZ na zasadnutí Rady STZ. 

 

 

Článok  IX. 

Sekretariát STZ 

 

1. Sekretariát STZ je profesionálnym aparátom STZ, ktorý zriaďuje VV STZ na 
zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej 
činnosti STZ a na plnenie úloh STZ. 
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2. Na čele sekretariátu STZ je generálny sekretár, ktorý zodpovedá VV STZ za kvalitný 
výkon práce celého sekretariátu. Na návrh prezidenta STZ generálneho sekretára 
menuje a odvoláva VV STZ a svoju funkciu vykonáva v pracovno-právnom vzťahu k STZ. 

3. Športový úsek (športový riaditeľ, metodik, atď.) podlieha generálnemu sekretárovi iba 
po pracovno-právnej stránke, po odbornej stránke zodpovedá priamo VV STZ. 

4. Sekretariát STZ sa vo svojej činnosti riadi smernicami, uzneseniami  a rozhodnutiami 
VV STZ a pokynmi generálneho sekretára a plní zverené úlohy podľa odborných 
schopností, najlepšieho vedomia a svedomia. 

5. Sekretariát STZ pripravuje požadované materiály a podklady na jednotlivé zasadania 
VV STZ. 

6. Pracovník sekretariátu nesmie byť členom VV STZ, Rady STZ alebo kontrolórom STZ. 

7. Organizačnú štruktúru sekretariátu STZ schvaľuje VV STZ. 

8. Generálny sekretár je oprávnený zúčastniť sa, bez hlasovacieho práva, na rokovaniach 
všetkých orgánov a komisií STZ. 

  

 

Článok X. 

Kontrolór STZ 

 

1. Kontrolór STZ je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán STZ, ktorý usmerňuje a vykonáva 
kontrolu činnosti a hospodárenia STZ. 

2. Kontrolór STZ nemôže byť zároveň členom Rady STZ, VV STZ alebo zamestnancom STZ. 

3. Kontrolóra STZ volí Rada  STZ na svojom zasadnutí na 5-ročné funkčné obdobie.  

4. Kontrolór musí spĺňať osobné a kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť 
v zmysle ustanovení zákona o športe. V prípade, ak kontrolór STZ prestane spĺňať  
spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, je povinný to bezodkladne oznámiť 
predsedovi Rady STZ. Dňom, ktorým prestane spĺňať spôsobilosť na výkon funkcie 
kontrolóra, jeho funkcia zaniká. Predsedníctvo Rady STZ je oprávnené menovať nového 
kontrolóra, ktorého následne potvrdí voľbou najbližšie zasadnutie Rady STZ. Funkčné 
obdobie takto menovaného a zvoleného kontrolóra STZ je totožné s funkčným 
obdobím pôvodného kontrolóra STZ. 

5. Kontrolór STZ má právo zúčastňovať sa na zasadaniach Rady STZ, predsedníctva Rady 
STZ, VV STZ a ostatných orgánov STZ, s hlasom poradným, bez práva hlasovať. 

6. Ďalšie práva a povinnosti kontrolóra a postup pri výkone kontroly upravuje Štatút 
kontrolóra, ktorý schvaľuje Rada STZ a upravujú príslušné ustanovenia zákona o športe. 

 

 

Článok XI. 

Disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov STZ 

 
1. Disciplinárnym orgánom STZ prvej inštancie je disciplinárna komisia, ak v danej veci 

nerozhoduje v zmysle Disciplinárneho poriadku STZ poverený pracovník STZ ako 
riadiaceho orgánu súťaže. 
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2.       Orgánom na riešenie sporov STZ je komisia na riešenie sporov. 

3.       Disciplinárnym orgánom STZ druhej inštancie a orgánom na riešenie sporov STZ druhej 
inštancie je odvolacia komisia. 

4.       Orgány uvedené v odsekoch 1 až 3 tohto článku vykonávajú činnosť v súlade so 
športovo-technickými predpismi STZ. 

5.       Predsedov a podpredsedov orgánov uvedených odseku 1 až 3 tohto článku volí Rada 
STZ, ďalší členovia budú menovaní v súlade so športovo-technickými predpismi STZ. 

 

 

Článok  XII. 

Majetok a hospodárenie STZ 

 

1. Účtovným obdobím STZ je kalendárny rok. 

2. Príjmy a výdavky STZ sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného 
obdobia pokiaľ možno vyrovnané. 

3. Za zostavenie rozpočtu na príslušný kalendárny rok, ročných účtovných výkazov 
a správy o hospodárení zodpovedá generálny sekretár. Rozpočet schvaľuje Rada STZ. 

4. Účtovnú závierku STZ každoročne overí nezávislý audítor. Audítora schvaľuje VV STZ na 
obdobie jedného roka. Mandát audítora môže byť predĺžený bez obmedzenia. 

5. Majetok STZ tvoria finančné fondy, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky, 
obchodné podiely v dcérskych spoločnostiach a iné majetkové a marketingové práva. 

6. STZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo súťaží a iných 
akcií, ktoré patria do jeho pôsobnosti, a to bez akýchkoľvek obmedzení v zmysle 
obsahu, času a miesta. Tieto práva zahŕňajú najmä všetky druhy práv k predmetom 
duševného vlastníctva, majetkových práv, práv na vyhotovenie zvukových, obrazových, 
zvukovo-obrazových záznamov, práv na reprodukciu a vysielanie, retransmisiu, šírenie 
prostredníctvom internetu a iných elektronických sietí, alebo prostredníctvom nosičov 
dát, využívanie v rámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, marketingové, 
reklamné a promočné práva, merchandising, nehmotné práva a práva vyplývajúce zo 
zákona číslo 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

7. STZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na verejný prenos, šírenie obrazových, 
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie 
originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné 
rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom 
internetu, masovokomunikačných médií alebo nosičov dát z tenisových stretnutí a 
aktivít a akcií organizovaných alebo zastrešovaných STZ.  

8. O poskytnutí licencie na využívanie práv podľa bodov odsekov 6 a 7 tohto článku 
rozhoduje VV STZ. 

9. Zdrojmi príjmov STZ sú najmä: 

a) členské príspevky, 

b) poplatky za registráciu, prestupy a hosťovania hráčov, 

c) poplatky za organizáciu podujatí a za družstvá hrajúce v súťažiach, 
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d) výnosy z hospodárenia s vlastným majetkom, najmä príjmy z prenájmu 
hnuteľného a nehnuteľného majetku a reklamných plôch, 

e) výnosy z marketingových aktivít, reklamných a sponzorských zmlúv, 

f) príjmy z audiovizuálnych práv na prenosy z podujatí, 

g) príspevky od medzinárodných organizácií, 

h) príjmy z pokút, 

i) dobrovoľné príspevky, granty a dary, 

j) príspevok uznanému športu, 

k) dotácie z rozpočtu verejnej správy a samosprávy, 

l) podiel na zisku obchodných spoločností po zdanení, v ktorých je STZ spoločníkom 
alebo akcionárom, 

m) príjmy zo športovej činnosti, 

n) príjmy z predaja vstupeniek, 

o) príjmy z inej vlastnej hospodárskej činnosti, 

p) príjmy z predaja majetku STZ, 

q) iné príjmy. 

10. Výdavky STZ predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte STZ 
v súlade s potrebami plnenia úloh STZ. 

 

 

Článok  XIII. 

Zánik STZ 

 

1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením STZ musí byť prijaté kvalifikovanou 
trojpätinovou väčšinou všetkých prítomných členov Rady STZ. Rokovanie o zrušení STZ 
musí byť uvedené v schválenom programe Rady STZ.  

2. STZ môže zaniknúť:  

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,  

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR (ďalej len „ministerstvo 
vnútra“) o jeho rozpustení. 

3. Pri zániku STZ bude vykonané majetkové vysporiadanie.  

4. V prípade zániku STZ bez právneho nástupcu vykoná Radou STZ určený likvidátor 
likvidáciu majetku STZ v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s 
použitím § 13 zákona o združovaní občanov.   

5. V prípade zrušenia STZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok, 
aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu STZ, ak 
Rada STZ nerozhodne inak.  

6. Pri zániku STZ podľa odseku 2 písm. b) tohto článku vykoná majetkové vysporiadanie 
likvidátor určený ministerstvom vnútra.  

7. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Rada STZ.  
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Článok  XIV. 

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 22.4.2023 

 

1. Funkčné obdobie členov orgánov STZ, ktorí vykonávajú volenú funkciu v STZ ku dňu 
účinnosti týchto Stanov, zostáva zachované. V prípade predčasného ukončenia výkonu 
funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa predchádzajúcich predpisov,  
bude na zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený nový člen orgánu podľa týchto 
Stanov. 

2. Funkčné obdobie členov Rady STZ a VV STZ, ktorý boli doplnení do funkcie na základe 
týchto Stanov alebo ich zmeny, končí uplynutím lehoty funkčného obdobia orgánov 
podľa odseku 1 tohto článku.  

3. V záujme obnovenia časovej postupnosti tvorby orgánov STZ a jeho členov sa najbližšie 
zasadnutie Rady STZ, na ktorom bude podľa týchto Stanov zvolený predseda Rady STZ, 
prezident STZ, členovia VV STZ uskutoční v mesiaci apríl roku 2026. 

4. Všetci členovia, ktorí boli členmi STZ pred nadobudnutím účinnosti týchto Stanov, sa 
považujú za členov STZ podľa týchto Stanov, ak spĺňajú ustanovenia uvedené v Článku 
III. týchto Stanov a ak tieto Stanovy neustanovujú inak. 

5. Všetci riadni a pridružení členovia STZ do 31.3.2024 zosúladia svoje stanovy s týmito 
Stanovami a s ustanoveniami zákona o športe a následne ich do 14 dní od schválenia 
predložia sekretariátu STZ. 

6. Zrušujú sa Stanovy STZ schválené kongresom STZ dňa 9.4.2016 v znení neskorších 
dodatkov. 

 

 

Článok  XV. 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Výklad týchto Stanov vykonáva Rada STZ. 

2. Vzťahy neupravené týmito Stanovami a vnútornými predpismi STZ sa riadia príslušnými 
predpismi zákona o športe, zákona o združovaní občanov a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto Stanov alebo ich časť ukážu ako neplatné alebo 
neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá 
vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom 
rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné 
ustanovenie. 

4. Tieto Stanovy schválila Rada STZ dňa 22.4.2023 a následne ich Ministerstvo vnútra SR 
vzalo na vedomie.                                                                                                                                                                         

5. Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

 


