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Zápis č. 06/2021 
zo zasadnutia Výkonného výboru STZ dňa 22.10. 2021 v Bratislave 

 
 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod.   Čas ukončenia zasadnutia: 15:50 hod. 
Predsedajúci: Tibor Macko    zapisovateľ: Katarína Gocalová 
               
Prítomní členovia VV STZ :  Macko Tibor, Páva Pavel, Zrubáková Radomíra, Nemec Michal, 
Tužinská Jana, Blaško Anton, Frančák Ján, Vrábel Rudolf, Sedlák Vavrinec, Záborský Tomáš, 
Varmus Michal, Mókuš Milan, Zelenay Igor, Bacsó Július – odchod 15:30 hod. 
  
Ospravedlnení členovia VV STZ:  
- 
 
Počet prítomných členov VV STZ : 14 z 14 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 8 
Počet hlasov potrebných na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta  

 
Zasadnutie je uznášaniaschopné 

 
Prizvaní : Baláž Milan, Valentýni Juraj, Moška Igor, Habas Vladimír, Sihelník Michal, Šuhajová 
Zdena, Páleník Ľubomír, Greguška Ivan, Gocalová Katarína 
(v zmysle prezenčnej listiny v prílohe) 
               
Predsedajúci konštatuje, že lehota na prípravu zasadnutia bola dodržaná, pozvánka zaslaná  
14.10. 2021.  
 
Program zasadnutia:   

1. Kontrola zápisu 
2. Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ 
3. Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR, ME jednotlivcov a družstiev 
4. Informácia o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností 
5. Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe 
6. Úprava športovo – technických predpisov 
7. Vyhodnotenie činnosti reprezentácií za rok 2021 a návrh zloženia reprezentačných 

družstiev na rok 2022 
8. Vyhodnotenie domácich súťaží – letná sezóna 2021 
9. Tenista roka 2021 
10. Termínová listina 2022 
11. Medzinárodný turnaj ATP Challenger 2021 a medzinárodné turnaje STZ 2022 

(plán) 
12. Rôzne 

 
Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu : 
Zaslané elektronicky:  
 
K bodu 3: Zápis zo zasadnutia Trénerskej rady STZ (TR) zo dňa 07.10.2021  
  Výsledky reprezentačných tímov dosiahnuté v roku 2021 
K bodu 4: Výsledky hospodárenia a finančný plán NTC, a.s., STZ, STZ marketing, s.r.o. 
 Zhrnutie výsledkov hospodárenia skupiny STZ  
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K bodu 5: Vyhodnotenie programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov 
o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021  

K bodu 6: Návrhy zmien športovo – technických predpisov 2021 
K bodu 7: Plnenie výkonnostných cieľov hráčov NTC v roku 2021 

 Slovenskí muži na rebríčku ATP– dvojhry 
Slovenské ženy na rebríčku WTA – dvojhry 

 Rebríčkové umiestnenia juniorských a žiackych reprezentantov v roku 2021 
Rebríčkové umiestnenia juniorských a žiackych reprezentantiek v roku 2021 
Návrh zloženia mládežníckej reprezentácie na rok 2022 

K bodu 8: Vyhodnotenie letnej sezóny 2021 
 Domáce turnaje organizované v sezóne 2021 v SR 
K bodu 10: Návrh na usporiadateľov Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 2022 
K bodu 11: Medzinárodné turnaje STZ v roku 2021 – finančná a materiálna dotácia STZ 

Podpora medzinárodných turnajov STZ na rok 2022 
 Kritériá na pridelenie medzinárodných mládežníckych podujatí STZ na rok 2022 
 Predbežné termíny medzinárodných podujatí STZ v SR v roku 2022 
  
K bodu 1:  Kontrola zápisu zo zasadnutia VV STZ z 24.9. 2021: 
 

VV STZ ukladá: 
05/21/02 Predložiť na schválenie smernicu pre kolobeh účtovných dokladov a realizáciou 

úhrad so zadefinovaním zodpovednosti za jednotlivé úkony.  
Z: Michal Sihelník       NT: najbližšie zasadnutie VV STZ 
     do 19.11.2021 
VV STZ berie na vedomie: 
                     Vyjadrenia p. Habasa a p. Mošku k príspevkom od p. Griča a p. Pavlíka z Rady  
                     STZ konanej 19.6.2021. p. Habas sa vyjadril za oblasť trénerskej činnosti a meto- 
                     diky a p. Moška za oblasť marketingu. VV STZ sa týmto zaoberal a tieto vyjadrenia  
                     akceptuje. (Úloha č. 05/21/05). 
 
VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
 
Prítomných 14 členov VV STZ 
06/21/01       Zápis č. 05/21 zo zasadnutia VV STZ dňa 24.9.2021 
HLASOVANIE:          ZA: 14           PROTI: 0               ZDRŽALI SA: 0       SCHVÁLENÉ 

 
K bodu 2: Informácia prezidenta a generálneho sekretára STZ  
Informoval I. Moška  

- I. Moška informoval o krátení príspevku uznanému športu zo strany MŠVVaŠ SR na rok 
2022 o 6,04% (266 tis.EUR) z dôvodu zmeny metodiky pri vykazovaní príjmov štátneho 
rozpočtu SR z odvodov z lotériových hier. 

- I. Moška informoval, že ITF znížilo dotáciu na finálový FC cca o 30% (200.000 EUR). 
- I. Moška informoval o zabezpečení dopravy a ubytovania pre prihlásených záujemcov na 

blížiaci sa FC (BJK) v Prahe, kontaktná osoba A. Kostíková. 
- I. Moška informoval o pripravovanej výzve FnPŠ pre športové kluby (kompenzácia ná-

kladov počas pandemickej situácie v rokoch 2020 – 2021), na stanovisko z Európskej 
komisie sa stále čaká. 

- T. Macko informoval o finálovom stretnutí detského FC a DC, poďakoval zamestnancom 
sekretariátu STZ za úspešné zorganizovanie tejto akcie. 
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VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku a T. Macka. 

K bodu 3: Informácia o aktuálnych výsledkoch reprezentácie SR, ME jednotlivcov a druž- 
                 stiev 
Informoval V. Habas – predložený materiál 

- V. Habas informoval o zasadnutí trénerskej rady STZ (TR) zo dňa 07.10.2021. 
- informoval o vynikajúcom výsledku F. Poláška v Indian Wells a o výsledkoch ďalších 

hráčov a hráčok reprezentácie SR. 
- informoval o výsledkoch juniorov na ME. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa o zasadnutí TR, o výsledkoch reprezentácie SR a výsledkoch na ME... 

 
K bodu 4:  Informácie o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoločností  
Informoval M. Sihelník – predložený materiál 

- M. Sihelník informoval o hospodárení STZ a dcérskych spoločností, dodržiavanie plánu 
na rok 2021 a o jeho aktualizácii, prepad tržieb v NTC (kultúrne podujatia, akcie...). 

- I. Moška stručne informoval o zmenách v pláne na rok 2021 (náklady, výnosy, rozpo-
čet...). 

- I. Moška informoval o zaslaní rozpočtu na rok 2022 a prerokovaní na VV STZ dňa 
19.11.2021. 

- M. Baláž sa informoval o zmluve NTC – (Axa aréna) – predĺženie zmluvy, o nákladoch 
STZ (prenájom kurtov...) a položke testy na Covid...(zvýšenie nákladov). 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie M. Sihelníka a I. Mošku o priebežnom stave hospodárenia STZ a dcérskych spoloč-
ností 
 

 
K bodu 5: Úpravy a aktivity STZ v súvislosti so zákonom o športe 
Informoval  I. Greguška – predložený materiál 

- I. Greguška informoval o predbežnom výpočte príspevkov tenisovým klubom a hráčom 
na rok 2022 v zmysle schválených zásad financovania, ktorý je zverejnený na web 
stránke stz.sk a je ho možné verejne pripomienkovať do 2.11.2021.  

- Predstavil Vyhodnotenie Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov o 
príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021, ktoré schválil VV STZ dňa 18.1.2021. 
Podstatou programu bolo, že tenisovým klubom, ktoré budú úspešnými žiadateľmi 
príspevku z Fondu na podporu športu z pilotnej výzvy programu Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry zverejnenej dňa 31.12.2020 a vyhodnotenej dňa 
9.7.2021, STZ poskytne príspevok vo výške jednej polovice z povinného 50% 
spolufinancovania z celkovej výšky uznaných oprávnených nákladov na projekt, ale 
maximálne vo výške 25.000€ a max. pre 8 úspešných žiadateľov. 
Do výzvy FnPŠ bolo prihlásených 9 tenisových projektov, z nich bolo 5 projektov poda-
ných tenisovými klubmi - oprávnenými žiadateľmi na spolufinancovanie od STZ. 3 kluby 
boli zo strany FnPŠ vyhodnotené ako úspešní žiadatelia a z nich 1 klub (TENISOVÁ 
AKADÉMIA EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o.z.) splnil aj podmienky nároku na 
príspevok 25.000€ od STZ. 

- T. Macko informoval, aby sa kluby predbežne pripravovali na výzvy FnPŠ – opakované 
výzvy (budovanie infraštruktúry...) 
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VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH PREDPISOV: 
 
VV STZ berie na vedomie: 
                       Vyhodnotenie Programu spolufinancovania tenisových projektov žiadateľov  
                       o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2021. 
 
VV STZ schvaľuje: 
Prítomných 14 členov VV STZ 
06/21/02         Poskytnutie príspevku na spolufinancovanie pre TENISOVÁ AKADÉMIA  
                       EDMUND PAVLÍK BANSKÁ BYSTRICA, o.z. vo výške 25.000€ v roku 2022  
                       zo zdrojov z príspevku uznanému športu na rok 2022 za podmienok uvedených  
                       vo Výzve FnPŠ a v Programe spolufinancovania. 
 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
VV STZ schvaľuje: 
VV STZ posúva: 
                       Termín na splnenie uznesenia č. 01/21/06 s úlohou spracovať návrh Zmluvy  
                       o poskytnutí príspevku pre úspešného žiadateľa.  
Z: Ivan Greguška                   T: do 31.12.2021  
 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
 
VV STZ ukladá: 
Prítomných 14 členov VV STZ 
06/21/03         Pripraviť podmienky možného pokračovania Programu spolufinancovania teniso- 
                       vých projektov žiadateľov o príspevok z FnPŠ zo strany STZ v roku 2022  
                       s prihliadnutím na výšku disponibilných zdrojov STZ v r.2022 a na podmienky  
                       novej Výzvy FnPŠ. 
Z: Ivan Greguška       T: najbližšie zasadnutie VV STZ
                 do 19.11.2021 

 
K bodu 6: Úprava športovo – technický predpisov STZ 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený materiál 

- Z. Šuhajová informovala o zmenách (zapracovaných pripomienkach) v športovo – tech-
nických predpisoch, ktoré boli predbežne prerokované na VV STZ zo dňa 24.9.2021 

- T. Macko informoval o návrhoch, ktoré zazneli na zasadnutí trénerskej rady a na stretnu-
tí regiónov pri tvorbe TL: 

- klasifikácia cudzincov v rebríčkoch SR. 
- samostatné odhlasovanie hráčov cez eTenis v prípade odhlášok po termíne. 
- 4-hra jednotlivcov aj pri menej ako 6 pároch. 
- v súťaži družstiev naďalej ponechať 5 dvojhier a 2 štvorhry (odporúča TR). 
- V. Sedlák – navrhol upraviť článok 67 súťažného poriadku – „denný rozpis poradia zá-

pasov“– zosúladiť článok 60 a 67 SP– rovnaké pomenovanie (výraz) 
- V Sedlák navrhol, aby sa súťaže družstiev seniorov 35+ a 45+ hrali na 4 dvojhry a 2 

štvorhry. 
- Ľ. Páleník a T. Macko navrhli, aby sa pripomienky z TR (úpravy, ktoré neboli zaslané 

v dostatočnom časovom predstihu) prerokovali a zapracovali až v ďalšej sezóne – zasie-
lanie podnetov včas. 
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VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 14 členov VV STZ 
06/21/04         ŠTP – Súťažný poriadok. 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
06/21/05         ŠTP – Klasifikačný poriadok. 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
06/21/06        ŠTP – Disciplinárny poriadok a kódex správania. 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Z. Šuhajovej o návrhoch na úpravu športovo technických predpisov STZ 

 
K bodu 7:   Vyhodnotenie činnosti reprezentácií za rok 2021 a návrh zloženia reprezentač- 
                   ných družstiev na rok 2022 
Informoval V. Habas – predložený materiál 

- V. Habas informoval o úspechu DC tímu a voľbe kapitána DC na budúci rok 
- Informoval o individuálnych sezónach mužov a žien za rok 2021 (N. Gombos, A. Molčan, 

A. Schmiedlová ...). 
- Informoval o pozíciách hráčov SR v ATP a WTA rebríčku. 
- Informoval o nominácií žien na FC v Prahe (BJK). 
- Informoval o juniorskej reprezentácii na ME a MS. 
- P. Páva sa informoval o limite na stanovenie počtu reprezentantov z pohľadu Minister-

stva školstva SR... 
- T. Macko informoval, že na najbližšie zasadnutie VV STZ (19.11) sa bude schvaľovať 

nové zloženie DC a FC tímu (hráči, kapitáni). 
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 14 členov VV STZ 
06/21/07         Návrh zloženia mládežníckej reprezentácie na rok 2022. 
 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 
 
VV STZ poveruje: 
                      Zabezpečiť rokovania a navrhnúť kapitánov DC a FC tímov pre sezónu 2022 
 
Z: Igor Moška               T: najbližšie zasadnutie VV STZ     
                     do 19.11.2021 
 
HLASOVANIE: ZA: 14     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie V. Habasa  o vyhodnotení činnosti reprezentácií za rok 2021 a o návrhu zloženia... 

 
K bodu 8:   Vyhodnotenie domácich súťaží – letná sezóna 2021 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený materiál 

- Z. Šuhajová informovala o spracovaní a vyhodnotení domácich súťaží – letná sezóna 
2021. 

- T. Macko informoval o zrušení zimnej sezóny 2021. 
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- R. Vrábel sa informoval o pridelení turnaja kategórie A pre klub TC Empire Trnava – ne-
splnené podmienky podľa nastavených kritérií 

- T. Macko informoval o podmienkach zabezpečenia zdravotníkov na jednotlivých turna-
joch – zákon o športe. 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Z. Šuhajovej o vyhodnotení domácich súťaží – letná sezóna 2021 

 
K bodu 9:   Tenista roka 2021 

- I. Moška informoval o predbežnom termíne na akciu Tenista roka 2021 – plánovaná ak-
cia je na 14. december 

- T. Macko informoval, že na najbližšom zasadnutí VV STZ sa upresní konečný termín na 
túto akciu a jej priebeh vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia + zaradenie do Sie-
ne slávy. 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku a T. Macka – Tenista roka 2021 

 
K bodu 10:   Termínová listina 2022 
Informovala  Z. Šuhajová – predložený materiál 

- Z. Šuhajová informovala o doručených prihláškach na turnaje v počte 549, z toho 8 pri-
hlášok sa týkalo seniorských turnajov a porovnala predchádzajúce obdobie. 

- Informovala o zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.10.2021, na ktorom sa schvaľovala 
TL pre sezónu 2022 za prítomnosti zástupcov regionálnych zväzov. 

- Informovala, že Majstrovstvá regiónov detí do 10 rokov sa budú konať aj v sezóne 2022 
- Predložila písomný návrh na usporiadateľov HM SR jednotlivcov 2022. Letné M SR – 

záujem potvrdili doterajší usporiadatelia.  
- Informovala o zverejnení TL na rok 2022 – najneskôr do 15.11.2021. 
- T. Macko informoval o dodatočnom prideľovaní medzinárodných turnajov do TL 

v minulej sezóne, pre sezónu 2022 sa bude uvedené konzultovať s organizátorom turna-
ja, či sa termín domáceho turnaja ponechá, alebo sa presunie na iný termín, aby nedo-
chádzalo k prekrytiu dvoch turnajov (domáci a medzinárodný). 

- R. Vrábel navrhol, aby sa čo najskôr zverejnila informácia o zmene článku č. 9 SP  
 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 13 členov VV STZ 
 
06/21/08         Usporiadateľov majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v roku 2022. 
 
HLASOVANIE: ZA: 13     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie Z. Šuhajovej  - Termínová listina 2022 

 
K bodu 11:   Medzinárodný turnaj ATP Challenger 2021 a medzinárodné turnaje STZ 2022                
                      (plán) 
 

- I. Moška informoval o pripravovanom medzinárodnom turnaji PEUGEOT SLOVAK 
OPEN, ktorý sa uskutoční v termíne od 07.11. do 14.11.2021 – prihlásení hráči, opatre-
nia pre divákov, vstupné, permanentky... 
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- Ľ. Páleník informoval o vyhodnotení medzinárodných turnajov STZ za rok 2021 – fi-
nančná správa 

- Informoval o plánovaných juniorských turnajoch v sezóne 2022 ( U12 – 3 turnaje, U14 – 
7 turnajov, U16 – 5 turnajov, U18 – 9 turnajov). 

- I. Moška informoval o navrhovaných medzinárodných turnajoch a ich podpore 

VV STZ schvaľuje/neschvaľuje: 
NÁVRH UZNESENÍ: 
Prítomných 13 členov VV STZ 
 
06/21/09         Podpora medzinárodných turnajov STZ na rok 2022. 
 
HLASOVANIE: ZA: 13     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0     SCHVÁLENÉ 

 

VV STZ berie na vedomie: 
Informácie I. Mošku a Ľ. Páleníka – Medzinárodné turnaje – vyhodnotenie a plán na rok 2022 

 
K bodu 12:   Rôzne 

- R. Vrábel informoval o zasadnutí regionálnej Rady, ktorá sa uskutoční 23.10.2021, po-
zvanie dostal a prijal aj T. Macko 

- V. Habas sa informoval o podpore širšej skupiny hráčov z  ekonomického hľadiska – za-
sadnutie TR – momentálne podpora nie je zo strany STZ možná. 

- J. Valentýni informoval o priebežnej kontrole na ekonomickom oddelení, kontrola zame-
raná na účtovné doklady súvisiace s prostriedkami a s príspevkami z Ministerstva škol-
stva (nájomné zmluvy, nákupy, pracovné cesty...) 

- A. Blaško v skratke informoval o Konferencii, ktorá sa uskutočnila 6.10. 2021 v Lieskovci 
(za rok 2020), zúčastnilo sa 19 z 54 klubov,   

- Navrhol, či sa v budúcnosti nemôžu hrať zmiešané družstvá v modeli 3 muži + 3 ženy ( 3 
CH + 3 D). 

- I. Greguška informoval o aktuálnom stave projektu NTC Košice. 
- Ľ. Páleník informoval o stretnutí zástupcov klubov, ktoré sa uskutoční dňa 18.11.2021, 

pozvanie pre 75 klubov, predbežný program, zaslanie pozvánky... 
 
 
 
Budúce zasadnutie VV STZ sa uskutoční v Bratislave (NTC) , 19.11.2021 (piatok) o 12.00 
hod.  
 
 

 
 


