
 Správa o činnosti ZsTZ za roky 2018 -2021 
(Určené pre rokovanie Rady ZsTZ  26.3.2022) 

 
 

Vážení delegáti, vážení hostia, dámy a páni. 
 
Na našom októbrovom rokovaní sa správa venovala už prakticky ukončenému 
roku 2021, v dnešnej by som rád predložil niekoľko vybraných údajov za 
obdobie 2018-21. Nie je možné a zrejme ani potrebné uvádzať viaceré 
štatistiky, ktoré sú trvale k dispozícii na webovej stránke STZ, resp. našej. 
 
V našom RTZ evidujeme k dnešnému dňu 69 klubov. V roku 2018, to bolo 62, 
v roku 2019 58, keď až 5 klubov neobnovilo registráciu. Vo februári 2020 sme 
mali 61, vlani v októbri 67. Odvtedy pribudli v evidencii ďalšie 2, TK Skalka Nitra 
a Heat Tennis Academy Nové Zámky. Ak sú ich delegáti prítomní, môžu 
v diskusii svoje kluby predstaviť. 
Veľkosťou by sme sa mali porovnávať so SsTZ, ktorý uvádza v štatistikách ku 
koncu minulého roka číslo 54. Ostatné 2 RTZ sú v tomto menšie. 
 
V evidencii sú aj kluby, ktoré už viac rokov nevykazujú žiadne aktivity, predĺžia 
si však registráciu a v zmysle zákona i stanov sú platnými členmi, s ktorými 
musíme počítať.  Za 4 roky sme však výrazne početnejší. A treba veriť, že aj 
mnohé nové kluby, budú v budúcnosti viacpočetné a hlavne s väčším počtom 
registrovaných a skutočných závodných hráčov. Toto je ale úloha samotných 
klubov, zo zväzovej strany to má trvalú podporu. 
 
V tejto časti uvediem ešte jeden údaj. Vo februári 2018 sme uvádzali počet 
1237 registrovaných hráčov, nasledoval pokles na 1057/2019, následne rast až 
na dnešných 1117 registrovaných hráčov (to je údaj z februára, predpokladám 
nárast pri zostavovaní súpisiek družstiev.   
 
Rozhodne zaujímavý je údaj z pohľadu podpory tenisových klubov od STZ, 
nakoľko zahrňuje kvantitatívne i kvalitatívne hodnoty. Podpora je vždy aj na 
základe športových výsledkov v predchádzajúcom roku. V roku 2019 malo 
nárok na finančnú podporu 52 našich klubov, čo bolo 31,71%, finančne to bolo 
celkom 286 417 €, v percentách 31,29. V tomto roku je to 56 klubov, podiel 
32,75%, celková suma 328 140 €, tento podiel je 30,23 %. S výnimkou roku 
2020 sme boli vždy najvyššie. Uvedené údaje sú hlavne ekonomické, ale na 
nemalej výške finančnej podpory majú výrazný podiel vaše športové výsledky.  
Prítomní zástupcovia STZ určite radi túto záležitosť podrobnejšie rozoberú. 
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Jednou z rozhodujúcich úloh nášho zväzu je organizácia regionálnych súťaží 
družstiev.  
 
V roku 2018 štartovalo v našich regionálnych súťažiach 16 družstiev mužov, 118 
družstiev mládeže, 34 družstiev detí do 10 rokov, 18 družstiev detí do 8 rokov 
a 11 družstiev seniorov, celkovo zo 40 klubov. U detí do 8 rokov to bol prvý 
„skúšobný ročník“.  
V celoslovenských súťažiach: 

- Extraliga 2 muži + 4 ženy, u žien Empire TT striebro , Kúpele PN bronz 
- 1. liga 2 + 5, v 2. lige 4 + 5 našich družstiev 
- až 4 tituly zo 6 získali naše kluby na MSR mládeže,  1x  HSC PN a 3x 

Empire TT. 
 
V DDT a DFC do 10 rokov štartovalo v oblastnom kole  22 chlapčenských a 20 
dievčenských družstiev, oproti predchádzajúcim rokom to však bol pokles. 
V celoslovenskom finále získali chlapci TK Nová Generácia striebro a dievčatá 
Kúpele PN bronz. 
 
Z MSR družstiev seniorov bolo najvyšším umiestnením striebro TKM Trenčín 
v kategórii 65+. 
 
V roku 2019 v regionálnych súťažiach družstvá  celkovo z 39 klubov 

- 16 družstiev mužov (bez zmeny) 
- 97 družstiev mládeže (pokles o 21 !!!) 
- 38 deti do 10 rokov ( + 4) 
- 20 deti do 8 rokov (+2) 
- 10 seniori (- 1). 

 
- Extraliga rovnako 2 + 4 družstvá, rovnako aj striebro ženy Empire TT 

a bronz Kúpele PN 
 

      -    1. liga 2 + 4, 2. liga  4 + 5 

      -    MSR mládeže titul u mladších žiakov Tenis Club Nové Zámky a striebro  

           ml. žiačok Kúpele PN boli najlepšími umiestneniami. 

 

Vo finálovom turnaji DFC zvíťazili HSC Piešťany a majstrom SR seniorov 35+ sa 

stali hráči TK Šaľa. 
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Rok 2019 ovplyvnilo nešportové správanie po extraligovom finále mužov, čo 

odsúdilo aj naše predsedníctvo. To však zároveň konštatovalo, že čiastočné 

odstúpenie družstiev Tenis Club Nové Zámky a najmä všetkých družstiev TC 

Empire Trnava výrazne negatívne ovplyvnilo priebeh M ZsTZ družstiev v roku 

2019.  

Myslím, že akýkoľvek ďalší návrat k tejto už dávnej situácii je dnes zbytočný. 

 

V roku 2020 sa súťaže družstiev s výnimkou extraligy mužov a žien nehrali zo 

známych kovidových dôvodov. Jediným účastníkom u mužov boli DRACI 

Matúškovo u žien 3 kluby, striebro a bronz patrili opakovane Empiru 

a Piešťanom. Keďže rok 2020 má len toto krátke hodnotenie, zvýrazním 

družstvo Matúškova, ktoré je stabilný a kvalitný účastník extraligy mužov. 

 

Naše regionálne súťaže sme pripravili, vyžrebovali, ale neodohrali. 

 

Odohralo sa aj oblastné i regionálne kolo DDC a DFC do 10 rokov, u chlapcov 

štartovalo 20 družstiev zo 16 klubov, u dievčat 22 družstiev zo 17 klubov. 

 

Po ročnej prestávke  štartovalo v roku 2021 v regionálnych súťažiach družstiev 

15 družstiev mužov, 106 družstiev mládeže, 51 družstiev detí do 10 rokov, 26 

družstiev detí do 8 rokov a 13 družstiev seniorov, celkovo zo 41 klubov. Po 

ročnej prestávke sme boli pri tvorbe najvyšších súťaží mládeže otvorení. Tam, 

kde to išlo, tam  sa do RM-I dostali záujemcovia, ktorí mali záujem. Späť do hry 

sa tým dostali hlavne mladí hráči Empire Trnava.  

Súťaže družstiev detí v oboch vekových kategóriách neboli kompletne dohraté. 

Hlavne z dôvodu oneskoreného  začiatku súťaží súvisiaceho s pandemickými 

opatreniami.  

Ďalšie odznelo v správe pred pár mesiacmi. Z nej spomeniem dve veci. V roku 

2021 sme pokuty v súťažiach družstiev neudeľovali vôbec, i keď sme si vedomí, 

že nie všetci boli úplne féroví a druhou je skutočnosť, že sme klubom uhradili 

všetky náklady spojené s loptami v súťažiach družstiev. Tie, ktoré po 

odsúhlasení so sekretárom fakturovali. 

 

V súťažiach pod hlavičkou STZ: 



-  
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- V extralige mužov štartovali len Draci Matúškovo, u žien 3 družstvá, aj 4. 

rok po sebe boli ženy Empiru strieborné a Kúpele PN bronzové 

- V mládežníckych MSR bolo najvyššie víťazstvo starších žiačok Trnavy 

- U seniorov titul Kúpele PN v kategórii 45+. 

V minulosti som v hodnotiacich správach zvykol hovoriť o veľkej obľúbenosti 

súťaží DDC a DFC do 10 rokov v našom regióne. V oblastnom kole však 

štartovalo len 16 družstiev chlapcov z 12 klubov, u dievčat 16/13. Menej ako 

rok predtým. Ak bolo v úvode konštatované, že máme 69 klubov, tak ten podiel 

je ozaj veľmi nízky.  

Určite pandemické opatrenia, obavy rodičov, to všetko negatívne súťaže 

ovplyvnilo. 

Podrobnejšie hodnotenia sú obsiahnuté v dielčích správach z rokovaní P-ZsTZ 

trvale zverejnených na našej stránke. Podrobné výsledky regionálnych súťaží 

družstiev sú na trvale na našej a celoslovenských súťaží na stránke STZ. 

 

Čo chceme zlepšiť, pripraviť v tejto oblasti v ďalšom období ? 

- Súťaže družstiev detí musia byť cestovateľsky nenáročné, potrebujeme, 
aby sa čo najväčší počet zapojil do súťažného tenisu 

- ZsTZ plnohodnotne zabezpečí tieto súťaže loptami, do súťaží poskytneme  
diplomy, medaily, aby súťaže prinášali radosť čo najviac deťom   

- Finančná podpora klubov za družstvá zo strany STZ musí pokračovať 
- U klubov bude potrebné zvýšiť záujem o súťaženie už od najmenšieho 

veku (to sú úlohy pre trénerov, ale aj potrebná výchova rodičov) 
- Žiaden čarovný prútik ani umelé opatrenia neprinesú viac chlapcov, len 

s väčším počtom detí bude i viac chlapcov  
- Súťaže družstiev mládeže majú svoj štandardný režim, najvyššie súťaže 

chlapcov – najskôr žiakov budú potrebovať úpravu, aj keď sa možno 
budeme odlišovať od iných RTZ – výstup sú 2 najlepšie družstvá z regiónu 
na MSR 

- Družstvá mužov sú často o dobrej partii, ktorá si chce zahrať aj súťažne. 
Nemyslím, že umelý zásah niečo vyrieši.  Menej hráčov v družstve by 
zvýšil možno počet družstiev, ale to nie teraz potrebné.   
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Tenis je  v prvom rade individuálny šport. Domáce turnaje, majstrovstvá sa 

konajú v kalendári od novembra do septembra.  

Hlavnou úlohou nášho zväzu je príprava a zabezpečenie regionálnych 

majstrovstiev. Halové sú plánované už v prvej polovici decembra, letné v máji. 

Na našej stránke opäť trvalo nájdete sumár výsledkov, bola by to dlhá reč čísiel, 

mien, keby správa mala zahrnúť čo len víťazov. Preto vyberiem len niektoré. 

V zime sa nám postupne podarilo stabilizovať usporiadateľov HMR, dnes už sú 
minimom 2 dvorce s primeraným sociálnym zabezpečením. HSC PN, TC 
Topoľčany, Ratufa Levice, Slávia SPU Nitra, Empire Trnava, Tenkur Trenčín, AŠK 
Skalica, dnes už aj TKM Madunice sa o jednotlivé kategórie v sledovanom 
období podelili.  
 
Z hľadiska úspešnosti klubov podľa počtu medailí, uvediem vždy prvé 3 kluby 
2018: Empire Trnava, ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice, HSC Piešťany, hráči 
z 20 klubov získali medaily. 
2019:  Empire Trnava, Kúpele Piešťany, OZ Slávia Trnava, hráči z 19 klubov 
získali medaily. 
2020: Empire Trnava, Slávia SPU Nitra, Kúpele Piešťany, 31 klubov participovalo 
na medailách. 
2021: Empire Trnava, Slávia SPU Nitra, TC Topoľčany, len 11 klubov, ale v tom 
roku sa nehrali štvorhry z už známych dôvodov. 
 
Halové majstrovstvá sú  plánované pre 32 účastníkov. Problémom boli obe 
chlapčenské žiacke kategórie, najmä mladších žiakov sme nedokázali nikdy 
naplniť. Predpokladám, že vekové rozšírenie tejto kategórie na 3 roky  prinesie 
postupne zlepšenie. 
Dievčat hrá v našom regióne viac ako chlapcov. Čo bolo veľmi pozitívne, boli 
HMR žien v AŠK Skalica. Bola to kategória, ktorú sme predtým pravidelne pre 
nízky počet rušili, až, nazvem to, silvestrovský termín v tomto klube záujem 
rozhýbal. 
 
Čo by sme radi v budúcnosti?  

- Máme záujem, aby sa podujatia hrali na celej mape regiónu, ale 
potrebujeme skúsených organizátorov. 
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- Nakoľko MSR mládeže sa hrajú v halách s tvrdým povrchom, radi by sme 
to postupne dosiahli aj v našom regióne. Hál s tvrdým povrchom je však 
stále málo. 

- Máme však dnes už možnosť usporiadať HMR mladších kategórií napr. 
v Skalici, kde sú prakticky vedľa seba dve 2-dvorcové nafukovačky. 

 
Na majstrovstvá prispievame finančne, poskytujeme lopty a ceny. Doteraz to 
určite neboli pre usporiadateľov súťaže v červených číslach. Ale ceny energií 
môžu výrazne ovplyvniť teplotu v halách, náklady na pohonné hmoty ovplyvniť 
rodičov. Veríme, že vhodných usporiadateľov nájdeme aj v najbližších rokoch.  
 
Tak, ako sme už teraz na poslednom P-ZSTZ zvýšili plánovaný príspevok na 
usporiadanie blížiacich sa letných MR, budeme hľadať riešenie, ktoré umožní 
ešte viac zatraktívniť tieto súťaže pre usporiadateľov. 
 
Samotnú účasť môžete veľmi ovplyvniť vy. Najmä v najmladšej kategórii 
usmerňovať rodičov a trénerov detí k účasti na majstrovstvách. Pri návšteve 
klubov som sa osobne stretol s tým, že samotní tréneri často nechcú 
konfrontáciu svojich zverencov. 
 
Organizácia letných MR vyžadovala menší počet organizátorov, ale s väčším 
počtom dvorcov. To areály v Topoľčanoch, Nitre, Leviciach, Skalici, HSC Piešťany 
poskytovali.  
 
Opäť uvediem údaje ako v halových majstrovstvách: 
 
2018: Empire Trnava, Kúpele Piešťany, ŠK Blava 1928 J. Bohunice, hráči z 21 
klubov získali medaily. 
2019: Empire , Ratufa Levice, HSC Piešťany, celkom 18 klubov 
2020: Empire, Topoľčany, HSC Piešťany plus ďalších 14 klubov 
2021: Empire, Topoľčany, Kúpele Piešťany , celkovo hráči z 22 klubov získali 
medaily. 
 
V predchádzajúcich správach, na našej stránke vo výsledkoch, či zápisniciach je 
údajov viac. Zvýrazním, že letné MR sa rozrástli o kategóriu do 10 rokov, ale 
septembrový termín nepritiahol všetkých, ktorí by mohli i mali štartovať. 
 
 



7 
 

Vážení delegáti, 
Za spomínanými číslami sú mená hráčov, ktorí sa zaslúžili o medaily, tituly 
v regióne, tituly majstrov SR, hráči zaradení do reprezentácie všetkých 
vekových kategórií. Všetci čo už niečo dokázali a od ktorých sa čakajú nielen 
domáce, ale aj medzinárodné úspechy. Je to pomerne veľa mien, ale zaslúžia si, 
aby na tomto fóre odznelo ich meno. Uvedení sú abecedne všetci, čo sa v 4-
ročnom období 2018-21 aspoň raz objavili v zoznamoch hráčov vrcholového 
tenisu a boli v danom období registrovaní v niektorom klube nášho RTZ. 
 
Almási, Arbet, Bairo, Bekéni, Fekete, Hulín, Karol, Lazarčík, Ňaňo, Novanský, 
Paulovčák, Privara, Schwarc, Talajka (14) 
 
Behúlová, Belanská, Depešová, Hradecká, Jamrichová, Kovačičová, Kročková, 
Kyseľová, Méri, Mihaliková, Michalčíková, Nováková, Petrovická, Pláteníková, 
Pohánková, Stankovská, Stará, Suchánková, Šupová, Vanda Vargová, 
Zelenayová, Zelníčková (22). 
Nie sú tam mená niektorých starších (Rybáriková, Lacko, Zelenay, ktorí v týchto 
zoznamoch neboli vedení). 
14 chlapcov a 22 dievčat odráža už spomínané v úvode – máme viac a aj dobre 
hrajúcich dievčat. Nechcem brať prácu odborníkom, ale jasné, že ani  naši úplne 
najlepší, ktorí sa presadili v rebríčkoch TE a ITF nenašli cestu medzi najlepších 
svetových mužov, či ženy.   
 
Čo preto musíme robiť? Úvod patrí vašej práci v kluboch. Často deklarovanou 
dobrou spoluprácou klub-tréner-hráč-rodič môžeme čakať, že to môže 
fungovať. Našou regionálnou úlohou je hlavne pripraviť hráčovi už v detskom 
veku optimálne súťaže.  
A nasleduje STZ, ktorý ho dnes podporuje účasťou na medzinárodných 
súťažiach,  finančnou dotáciou klubom i individuálnou podporou početnej 
skupiny hráčov.  Vrcholom by malo byť zaradenie vo zväzovom centre prípravy. 
 
Rád v týchto správach hovorím o prvej reprezentácii, ktorú sme každoročne 
našim najlepším 11 ročným umožňovali v stretnutiach 4-členných družstiev 
chlapcov i dievčat s JmTS. V rokoch 2018 i 2019 sa stretnutia uskutočnili, 
posledné 2 roky to zabrzdil koronavírus. Nedávno, počas DC, mi hovoril 
sekretár JmTS, že sa pokúsia už túto jar znova naštartovať tento medzinárodný 
vzťah. Najbližším usporiadateľom sú oni. Zdôrazňujem, že za viac rokov sme  
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mali jedinú ozaj zdravotnú odhlášku z nominácie, u detí i ich rodičov bol o to 
vždy záujem.  
 
Uviedol som niekoľko štatistík z našich regionálnych majstrovstiev. Vo vašich 
kluboch sa koná počas sezóny veľa ďalších podujatí. Dlhodobo v našom regióne 
organizujeme najvyšší počet turnajov. Vlani bolo v hale plánovaných 33, v lete 
66 turnajov, včítane turnajov detí. Podieľalo sa na tom 29 klubov. Niektoré  boli 
hlavne z pandemických dôvodov zrušené. 
 
V kluboch regiónu sa konajú významné medzinárodné súťaže – Empire Trnava 
a HSC Piešťany pravidelne organizujú finančne dotované turnaje, v ktorých sa 
získavajú body do rebríčkov ATP, či WTA. Zabezpečenie finančných prostriedkov 
je neľahká úloha a patrí im za to veľká vďaka.  
Až v úplne najvyšších triedach turnajov ITF a TE sa konajú mládežnícke turnaje 
v Kúpele Piešťany, Empiri a v Trenčianskych Tepliciach. 
V oboch piešťanských kluboch, v Trnave a Leviciach sa pravidelne konali halové 
i letné MSR. 
 
Toľko len niekoľko vybraných hodnôt ... 
 
Počet záujemcov o domáce turnaje stále prevyšuje možnosti, preto mrzí, že 
klesá kvalita usporiadania. Niektoré chyby sú síce len administratívne (neskorý 
rozpis, neudelenie voľných kariet v termíne, posuny v akceptácii, ..), aj to oberá 
usporiadateľa o body v hodnotení. Realita na dvorcoch je však často iná ako je 
napísané v záverečnej správe. Nedávno sme na tomto fóre diskutovali 
o potrebe zdravotníka, je jasné, že finančne a dnes už aj fyzicky nie je reálne 
zabezpečiť lekára, ale aj zdravotná sestra býva len na telefón ... Denný  
priebeh je často len o jednej osobe a stáva sa, že ani rozhodca nie je ten, ktorý 
bol písaný.  V zoznamoch priestupkov sú uvádzané aj temer všetky naše 
renomované kluby. A aj ich správy o turnajoch nie sú vždy plne férové.  
 
Spôsob hodnotenia turnajov je daný tiež vopred. Všetci čo tu sedíme vieme, 
kde sa dá zlepiť kvalita usporiadania. Nie na papieri v správach, ale reálne 
v areáloch klubov. Termíny turnajov sú cez víkend, napr. v prípade dažďa jeden 
správca, možno len nedeľný brigádnik to nemôže rozhýbať. Sprievod hráčov je 
pochopiteľne nervózny, keď musí čakať.  
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Vieme, že nie je jednoduché zabezpečiť štáb organizátorov. Jeho kvalita 
i početnosť by mala stúpať s triedou podujatia, ale keď sa už klub na akciu 
podujme, mal by vyvinúť snahu o jej najlepšiu kvalitu. 
 
Záverom tejto časti patrí poďakovanie všetkých klubom, ktoré sa na úspešnej 
organizácii podieľali a v nemalej miere prispeli k rozvoju tenisu. 
 
Čo plánujeme? 
 
Samozrejme máme záujem a podporíme, aby sa na organizácii turnajov 
podieľalo čo najviac klubov na mape nášho RTZ. Pri výbere z väčšieho počtu 
uchádzačov bude nutné prihliadať na kvalitu. Aj u turnajov nižších tried. Dobrý 
pocit z turnaja musí mať hráč, ale aj čoraz náročnejší sprievod hráčov.  
 
Kritériá na usporiadanie sú dané vopred. Aj náš sekretár mal pri tvorbe TL často 
dilemu koho a najmä prečo uprednostniť. Slovensko je malá mapa, náš RTZ  len 
cca tretina z nej. Všetci tenisti sa postupne spoznávame a poznáme. Aj 
informácie, ktoré nie sú napísané, preniknú.  
 
Kvalita musí mať v najbližšej budúcnosti prednosť pri výbere usporiadateľov 
súťaží. 
 
Štatistiky STZ hovoria o náraste registrovaných hráčov. Je to hlavne u detí, čo je 
pochopiteľné.  Súťažný tenis nebude nikdy lacným športom, lebo turnaje sú 
viacdňové. Ak chceme zastaviť úbytok v už skorom veku, musíme „zlacniť“ iné 
vstupy. Ceny materiálu neovplyvníme, vieme ovplyvniť cenu tréningového 
procesu. Tí rodičia, ktorí majú peniaze budú väčšinou  hľadať individuálnu 
prípravu, ale ak dokážeme v kluboch zaistiť aj kvalitnú spoločnú prípravu, 
dostane šancu viac talentovaných detí. 
 
Pred rokom 1989 bol najväčší „odpad“ závodných hráčov pri prechode na 
vysokoškolské štúdiá alebo po prechode do kategórie dospelých. Dnes je 
prirodzený odpad z tenisu u detí už do mladšieho žiactva, lebo prichádzajú 
viacdňové turnaje. Veľa detí odpadá v žiackom veku najmä z časových, ale 
i finančných dôvodov rodičov. Tí, čo chcú športovať si nájdu niečo 
nenáročnejšie, mnohí skončia za počítačom.   
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Na druhej strane viacerí ešte vekom temer dorastenci chcú čo najskôr robiť 
trénerov, lebo hráčsku motiváciu už nemajú a svoje schopnosti chcú „speňažiť“. 
Tu je rezerva, ako udržať výkonných hráčov čo najdlhšie v pretekárskom tenise. 
 
Spomenul som trénerov. Na úrovni nášho zväzu realizujeme každý druhý rok 
v spolupráci s FTVŠ UK školenie trénerov 1. stupňa. Na rozdiel od iných RTZ 
máme problémy ako neprekročiť plánovaný počet účastníkov, kde 30 bolo ešte 
únosné maximum. Za kvalitu zodpovedal tréner s VŠ-pedagogickými 
skúsenosťami p. Studenič. Posledné dva behy mali i zloženie frekventantov po 
hernej stránke na  veľmi dobrej úrovni. Dôležité bude aký spôsob práce zvolia 
samotní tréneri v praxi. Či budú chcieť byť najskôr úspešní a to im prinesie 
dobrý príjem postupne, alebo hneď „bohatí“ a prispôsobia tomu svoju prácu 
skôr komerčne.  
 
V podmienkach našich klubov pracuje veľa trénerov, ktorí dlhodobo odvádzajú 
veľmi dobrú prácu a dosahujú s mladými hráčmi aj medzinárodné úspechy. 
V kluboch sú dobrí tréneri, ktorí dokážu udržať širšiu základňu potrebnú 
k pyramíde, kde vyrastie špičkový hráč. Máme obetavých trénerov, ktorí učia 
základy tenisu najmenšie deti. To je pomalá ťažká činnosť. Všetkým trénerom, 
ktorí sa snažia vychovať kvalitných závodných hráčov  patrí poďakovanie. 
 
Na úrovni zväzu každoročne školíme kapitánov družstiev. Vlani ich bolo temer 
50. Je to hlavne pre tímy detí a mladších kategórií. Sú to často rodičia hráčov, 
ideálne je, keď sú to bývalí tenisti. Kluboví tréneri to kapacitne nestíhajú, čo je 
tiež pravda, na druhej strane však často to aj nechcú robiť. Aj v týchto dňoch už 
pod vedením p. Uhríka školenia buď prebehli a budú prebiehať. V kluboch 
potrebujete na súpisky a hlavne v samotných zápasoch ľudí, čo ovládajú 
základné predpisy. 
 
Súčasťou správ v minulých rokoch boli vždy čísla k hospodáreniu. Je to však 
samostatný bod programu. My narábame s ročným rozpočtom niečo cez 30 
tisíc a dbáme na úspornosť. Ak by najbližšie žiadne peniaze tzv. nenabehli, 
novozvolený výbor nájde finančnú rezervu na možno polročnú činnosť. 
 
V spolupráci so STZ sme každoročne navrhovali na ocenenie funkcionárov, 
trénerov, ktorí dlhodobo tenisový život v kluboch usmerňujú. Cenu zo rozvoj 
tenisu získali p. Dorčiak, Habán, Mokrá. Pamätnú medailu STZ p. Bulko,  
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Jakubička, Kováč, Rogulski, Studenič, Škoda. Možno som nechtiac niekoho 
zabudol.  
Naše zasadnutie má dnes iný nosný program. Preto už len záverom mi dovoľte 
zhodnotiť prácu nášho vedenia. Zloženie predsedníctva sa budovalo dlhodobo, 
mojím osobným záujmom bolo, aby sme mali v orgánoch čo najširšie pokrytie 
mapy nášho regiónu. Vytvorili sme kolektív, ktorý sa cca štvrťročne rád 
stretával.   
Na  zasadnutiach ročne sme vzájomne rešpektovali názor každého, na 
definitívnom rozhodnutí sme sa následne zhodli. Boli to páni Mókuš, majiteľ 
Ratufa Levice, pán Baláž z Trnavy, dnes predseda Rady STZ, pán Trnovec, ešte 
nedávno predseda TK 77 Skalica, dokázal spájať záujmy klubov z vlastnej 
oblasti. Členom predsedníctva bol 2 roky aj p. Boleman, športový riaditeľ TC 
Empire. Funkcie sa vzdal cca v polovici obdobia. Ako sám napísal, nemalo to nič 
voči nám a práci nášho zväzu.  Na záver som si nechal p. Frančáka. Dlhoročného 
predsedu Rady STZ, u nás desaťročia zástupcu „Nitrianska“. Pán Frančák dlho 
vopred avizoval, že už nebude ďalej kandidovať. Osobne si veľmi vážim jeho 
prínos a vypichol by som jedno špecifické.  Určite na neho radi spomínajú aj 
viacerí tenisti, ktorým pán docent Frančák pomohol skĺbiť tenis a štúdium. 
Janko, od nás formálny darček a vás prosím, aby sa v zozname Členov Čestného 
klubu pri jeho mene objavilo aj Čestný člen predsedníctva ZsTZ. 
Rokovaní sa zúčastňovali už spomínaní p. Uhrík a Studenič, kontrolór ZsTZ p. 
Ležák. Žiaľ, jeho dnešný zdravotný stav mu neumožňuje zúčastniť sa nášho 
zasadnutia. Samozrejme rokovať by sme len s ťažkosťami mohli bez sekretára 
zväzu p. Emila Vrábla, s ktorého činnosťou prichádzate vy najviac do styku. 
Dámy a páni, sú tu zástupcovia STZ. I pred nimi môžem smelo povedať, že vašu 
dôveru sme nesklamali a práca nášho zväzu mala vysokú úroveň. 
 
A úplne na záver pár slov k mojej osobe. 
 
Vďaka vašej dôvere som vo funkcii šieste funkčné obdobie. Môžem povedať, že 
nielen zväzovú, ale aj klubovú prácu  poznám  veľmi dobre. Navštívil som 
osobne nielen tzv. veľké kluby,  všetky, ktoré poriadali regionálne majstrovstvá. 
Ale aj mnohé menšie i tie,  ktoré sú na okraji mapy nášho regiónu. Od Šiah, cez 
Komárno, Moravský Svätý Ján, Trenčianske Teplice, Partizánske. Niekedy som si 
až tam uvedomil, ako oni majú bližšie na Moravu, či do Maďarska, než na 
súťaže v našom regióne. Aj preto som podporoval najmä súťaže družstiev detí, 
ale i mládeže  tak, aby boli cestovateľsky čo najmenej náročné. Za tých veľa 
rokov som získal som veľa tenisových známych i priateľov, s ktorými sa rád na  
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tenisových podujatiach stretnem. Myslím, že aj moja práca sa naplnila, 
rozhodol som sa ďalej na funkciu nekandidovať. Vás, ktorí ste sem prišli opäť 
ma voliť prosím, aby ste podporili p. Milana Kyseľa, ktorý chce vo svojom 
programe nadviazať na to dobre fungujúce i priniesť nové. Jemu i ďalším 
zvoleným želám, aby sa im tenisová práca pre rozvoj tenisu darila. 
 
Ešte raz vám všetkým ďakujem za spoluprácu.   
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


