
1.1 Tenis v našom klube 
 
História klubu 

 
Tenisový klub v Žiline bol založený v r.1909.  V roku 1927 boli postavené 

prvé tenisové dvorce a v Žiline. V roku 1939 vznikol STZ  a TK sa stal jej 
členom. Do roku 1991 tenisový klub bol  pod TJ ZVL Žilina. V roku 1991 sa 
osamostatnil a do dnešného dňa pracuje ako občianske združenie pod 
názvom Tenisový klub Žilina. Do siene slávy STZ boli uvedení traja naši 
členovia a to : Mária Ančincová-Rárková ( juniorská majsterka ČSR, 9 
násobná majsterka SR žien), Ladislav Hecht československá jednotka a v r. 
1938 hráč prvej svetovej desiatky., Ján Krajčík najúspešnejší slovenský 
tenista 1945-55, člen Davis cupového družstva ČSR . 

 
Výkonnostný a vrcholový tenis všetkých kategórii od detí do 10.rokov až po 
dospelých . TK Žilina v r. 2015 skončil na 9. mieste v rebríčku klubov na Slovensku a 
na 2. mieste v Stredoslovenskom regióne v hodnotení družstiev a jednotlivcov vo 
všetkých kategóriách 
- počet členov v r. 2015 –84 
- Počet dvorcov – 10 ( v zime 2 dvorce pevná hala Tennispoint, Oškerda, menza 

ŽU) 
- Počet aktívnych hráčov – 90 
- Počet trénerov 7 – Blaško Anton „A“ lic., Šoška Milan „A“ lic,. Garguláková 

Magdaléna „B“ lic., Kališ Branislav „C“ lic., Matlák Pavol (hlavné zamestnanie-
živnosť), Seduch Igor „C1“ lic.,Braso Pavol-lic.C, Šupica Milan popri zamestnaní, 
zmluvy TK –tréner majú tréneri Blaško, Kališ, Garguláková, Matlák 

- Pomocní tréneri Blašková Veronika, Petráš Jakub,Houbová Alžbeta,Pucková 
Veronika  

- TSM – Tréningové stredisko mládeže – siedmy rok pre najlepších hráčov a 
hráčky do 16 rokov 

- Mládežnícke družstvá – v spolupráci s SsTZ – 12 družstiev 
- Družstvá dospelých s STZ – 3 družstvá 
- Prípravka 
- Turnaje jednotlivcov organizované pod zastrešením STZ a ITF 
- Projekt Detský DC a FC – 4 družstvá 
- Každoročné jarné sústredenie v Chorvátsku spojené aj s kondičným sústredením 

( už 15 rokov) 
- Prázdninové tenisové tábory- druhý rok organizujeme týždenné tenisové tábory 

 
 

 
1.2. Tenis na školách 
 
1.2.1. Spojená škola Športové Gymnázium, Rosinská c esta 4, Žilina 
 
Od r. 2006 v spolupráci s Tenisovým klubom Žilina prebieha Športová príprava 
pre  žiakov so špecializáciou tenis vrámci vyučovania 3 x týždenne v areáli TK 
Žilina a v zime v hale Tennis Point a 1 x posilňovňa. 

 



    
 
 
  1.2.2. Základné školy 
 
Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Ministerstvom školstva a Štátnym 
pedagogickým ústavom predstavil verejnosti celoslovenský projekt „Tenis do škôl“ 
zameraný na zaradenie tenisu školských osnov telesnej výchovy na prvom stupni 
základných škôl. Projekt podporujú aj viacerí slovenskí reprezentanti.  

 
 

1.3. Tenis pre všetkých 
 

Rekreačný tenis pre mládež a dospelých – cca 100 . 
 
Úspechy klubu  
 

V r. 2013 sa klub umiestnil v rebríčku klubov SR dospelých na 5. a mládeže na 
6.mieste. Družstvo žien "A" hrá od roku 2009 extraligu a "B" I.ligu. Najlepšie 
umiestnenie v Extralige bolo v r. 2012- 5.miesto a v I.lige v rokoch 2010,11,13,15- 
1.miesto .  Družstvo mužov hralo niekoľko rokov I.ligu a v súčasnosti hrá II.ligu. V 
mládežníckych kategóriach nám za posledné roky získali medaile na MSR družstvá 
dorasteniek v roku 2011-3.miesto, družstvo starších žiačok 2005-1.miesto a 2013-
3.miesto, starší žiaci 2005-3.miesto, dorastenci 2007-2.miesto. V kategórii Detský DC 
a FC dievčatá 2.a 3.miesto, chlapci 3.miesto v slovenskom finále v NTC. V kategórii 
jednotlivcov v posledných rokoch boli najúspešnejší : Sikora Adrián -majster SR a 
najlepšie umiestnenie v ATP 285 miesto, Kuricová Renáta -majsterka SR, Oravec 
Jakub-majster SR juniorov a reprezentant SR, Ondrejčeková Klára-majsterka SR 
mladších žiačok a reprezentantka SR, Houbová Alžbeta a Illová Patrícia majsterky 
SR vo štvorhre dorasteniek, Blašková Veronika, Stanová Alexandra, Vojčináková 
Ingrid medailistky MSR a hráčky najvyššej univerzitnej divízie v USA. Hráči 
Oravec,Kuricová,Ondrejčeková, prezident klubu Petráš,tréner Blaško a podujatie ITF  
ocenení mestom Žilina a STZ. Každoročné úspešné usporiadavanie medzinárodných 
a našich celoštátnych turnajov. 

2. Pôsobnos ť 
 
Pôsobnosť koncepcie rozvoja tenisu v TK Žilina sa vzťahuje na tieto oblasti: 
 
- podpora organizovania tenisových akcií ( celoslovenských a medzinárodných ) 

pre vrcholový tenis 
- podpora organizovania tenisových akcií pre rekreačný tenis a pre tenis ostatných 

skupín obyvateľov (napr. zdravotne postihnutých) 
- podpora organizovania tenisových a športových akcií pre partnerov TK 
- podpora výstavby novej tenisovej haly  
- podpora rekonštrukcie stávajúcich dvorcov  
- podpora vrcholového, výkonnostného a rekreačného tenisu organizovaného 

v aglomerácii mesta Žilina 
- všestranná starostlivosť o rozvoj tenisu v kluboch a na školách 
- podpora tenisových akcií na školách 

 



3. Účel 
 
Účelom koncepcie tenisu v TK Žilina je plniť prijaté špecifické ciele a stanovenie 

priorít pri plánovanom plnení týchto cieľov. 
 

 
4. Ciele 

 
Strategickým cieľom koncepcie tenisu je vytváranie vhodných podmienok pre 

rozvoj profesionálneho, výkonnostného a rekreačného tenisu, ktoré prispievajú 
k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia 
a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Najmä na základe uvedeného sú v oblasti 
tenisu stanovené tieto priority ( dlhodobé ciele) a z nich vyplývajúce jednotlivé plány 
a projekty: 

 
 
 
 
1) podporova ť rozvoj tenisu v meste budovaním a modernizovaním 

infraštruktúry: 
a) podpora výstavby novej tenisovej haly Tennis Point s.r.o v areáli TK 

Žilina 
b) rekonštrukcia stávajúcich tenisových dvorcov v areáli TK Žilina 
c) výstavba ďalších tenisových dvorcov v Žiline 
 

2) podporova ť aktivity v oblasti rekrea čného tenisu 
a) organizovanie tenisových turnajov pre rekreačných hráčov a 

zamestnancov v spolupráci s firmami a zamestnávateľmi 
b) zlepšiť podmienky pre každodenné využitie dvorcov pre rekreačný 

tenis 
 
 
 
 

3) vytvára ť podmienky pre rozvoj vrcholového a výkonnostného t enisu 
vo všetkých kategóriách 

 
a) každoročne v spolupráci s STZ organizácia projektu Detský Davis Cup 

a Fed Cup pre deti do 10 rokov ( už súťažný tenis) 
b) každoročne organizácia základných tenisových kurzov tzv. prípravky 

pre deti do 12 rokov začiatočníkov a následný výber talentov – 
maximálna pozornosť pri výbere a práci so športovo-talentovanou 
mládežou, prázdninové tenisové tábory 

c) Tréningové stredisko mládeže – v spolupráci s STZ výber tých 
výkonnostne najlepších do 16 rokov, tréningový proces pod vedením 
profesionálnych trénerov ako príprava reprezentantov 

d) Súťaže družstiev – pre dospelých a deti a mládež ( výkonnostný 
a vrcholový tenis), Extraliga, I.liga a regionálne súťaže 



e) Organizácia turnajov celoslovenských a medzinárodných, či už 
v kategórii žiakov, juniorov alebo dospelých 

f) Zabezpečenie úzkej spolupráce s STZ, SsTZ a medzinárodných 
tenisových federácii ITF, ATP a WTA 

g) Zabezpečiť prípravu a výchovu trénerov, rozhodcov a funkcionárov 
h) Spolupracovať so Športovým Gymnáziom a spolupodieľať sa na 

výbere talentovaných tenistov pre štúdium na tejto škole 
 

4) vytvára ť vhodné podmienky pre rozvoj tenisu na základných š kolách 
a zapojenie škôl do rozvoja tenisu: 

 
a) v spolupráci s STZ a MŠ podporovať projekt „Tenis do škôl“ 

 
 
 
 
 

5) propagova ť tenisové hnutie v spolupráci s masovokomunika čnými 
prostriedkami 
 

6) vykonáva ť doplnkovú podnikate ľskú činnos ť súvisiacu s hlavným 
predmetom činnosti 

7) získava ť finan čné zdroje z verejných financií na podporu detí zo 
slabších sociálnych vrstiev 
 
 

8) vytvori ť pracovné miesto pre športového manažéra a hlavného  trénera 
TK Žilina, ktorý bude ma ť pracovnú zmluvu s TK. Bude riadi ť 
a koordinova ť celý systém fungovania TK.  

 
 
 
 
 
         

                                                    5.Filozofia  a metódy ďalšieho rozvoja 
 
a, profesionálny vrcholový tenis 
 
 
Skvalitnením systému práce vytvoriť  profesionálne podmienky , ktoré môžu 

využiť talentovaní hráči z celého regiónu bez toho aby sa museli starať o niečo iné 
ako o vlastnú výkonnosť. Naučiť hráčov aby pochopili filozofiu profesionálneho 
tenisu.  Organizácia celého servisu okolo hráča (lopty, sparing,kondičné 
tréningy,regenerácia,mentálny tréning,doučovanie,ubytovanie) a pri tých najlepších   
( výchova reprezentantov) dbať na to, aby bola hráčova myseľ a telo zamestnané 
počas celého dňa tenisom.  

Metóda musí  spočívať v unikátnom prístupe ku každému zverencovi , pričom 
najväčší dôraz klásť na formovanie vlastného herného prejavu jednotlivca. Každému 



jednotlivcovi nájsť herný systém, ktorý je mu ušitý na mieru. Tento systém si musí 
zverenec osvojiť pomocou pôsobenia kombinácie tenis, fitnes,mentálna príprava 
s dôrazom na zdravie hráča. Keď hráč pochopí herný systém, je pripravený podávať 
svoje potenciálne výkony. Komunikácia s hráčmi, kladenie otázok ako dosiahnuť svoj 
potencionálne najlepší tenis v každom zápase proti akémukoľvek súperovi. 
Dosiahnuť to aby každý hráč mal svoj herný systém. Hráča musíme viesť k tomu aby 
vedel presne, čo má hrať a tým pádom mal najväčšiu šancu vyhrať alebo aspoň 
dosiahnuť svoj potencionálne najlepší tenis. Dosiahnuť to spájaním ( podľa 
individuálnej potreby každého jednotlivca) tréningov tenisu, kondície, psychológie 
a mentálnych tréningov v osvedčených kombináciach. 

 
 
b, rekrea čný tenis 
 
 
Vytvoriť podmienky aj pre deti, mládež a dospelých, ktorí sa rozhodnú venovať 

tenisu za pomoci trénerov i  v neskoršom veku ( nad 12 rokov )  
 
 
 
 
c, Prípravka 
 
Pokračovať v dobrej organizácii základného tenisového kurzu pre deti od 4 – 11 

rokov a následne výberu talentovaných detí do programu vrcholového tenisu.  
 
 
 
 
 

6. Vízia celoro čného 
programu 

 
           Program slúži hlavne pre profesionálnych hráčov alebo pre tých, ktorí 
sa nimi chcú stať. Tenisový tréner zostaví hráčovi tréningový plán podľa veku, 
výkonnosti a tréningového obdobia. Medzi tenisovým a kondičným tréningom 
sa doplní mentálny tréning, psychológia a regenerácia ( masáž, fyzioterapia, 
strečing, joga, pilates, kompenzačné cvičenia). 
 
a, tenis ( individuálny, skupinový tréning, sparing, t réningové 
zápasy) – tréneri : 
vedúci tréner – Blaško Anton 
tréneri : Šoška Milan, Garguláková Magdaléna,Kališ Branislav, Matlák Pavol, 
Seduch Igor, Braso Pavel,Šupica Milan, Blašková Veronika , pomocní tréneri 
pre prípravku Petráš Jakub, Blaško Oliver,Pucková Veronika 
 
b, kondi čná príprava , fitness,  
  



 
c, mentálny tréning + psychológ, psychodiagnostika 
 spolupracovať s Gurský Tomáš, Babík Martin, Blašková Veronika 
 
d, video analýza techniky 
tenisoví tréneri 
 
e, regenerácia –masáž,  fyzioterapia, stre čing, joga, pilates, 
kompenza čné cvi čenia  
Wellnes OAZIS -Janovec Michal, Pilates štúdio -Šupejová Katarína, 
Brodňanová Martina 
 
f, zdravotná starostlivos ť  - povinná lekárska prehliadka 
športová lekárka ( raz ročne) – MUDr.Chudíková Viera 
 MUDr.Petrášová Mária 
 
g, turnajový plán + sprevádzanie hrá čov na turnajoch 
tenisoví tréneri  
 
h, jarné tenisové sústredenie 
tenisoví tréneri 
 

 
i, letný prázdninový program – týždenné tenisové tá bory 
tenisoví tréneri v spolupráci s kondičným trénerom 
 
j, ponuka týždenných a víkendových tenisových progr amov 
  tenisoví tréneri v spolupráci s kondičným trénerom 
 
k, ponuka tenisových krúžkov pre školy a škôlky – tenisoví tréneri 



 
Členovia TK Žilina po záverečnom turnaji sezóny 
 

 
Družstvo žien TK Žilina Ing.Voj činák kapitán,Voj čináková Ingrid,Houbová Alžbeta,Illová 
Patrícia,Pucková Veronika,Jankovská Erika, Garguláková Magdaléna-hrajúca trénerka, Ing.Blaško 
Anton-tréner a športový manažér klubu 
 



 
Družstvo chlapcov detský Davis Cup – 3,miesto SR, Blaško Anton –tréner, Hrbatý Dominik, Mečíř 
Miloslav,Cibulková Dominika, Nagyová Henrieta,Zrubáková Radka, Blaško Oliver,Illo Juraj, Ševčík 
Matúš,Petráš Jakub 


