
 
Koncepcia rozvoja tenisu v Ss regióne na roky 2015- 2018 

 
 
 Vychádza z koncepcie rozvoja tenisu na vyššie uvedené obdobie na 
Slovensku, pokračuje a dopĺňa koncepciu rozvoja tenisu v Stredoslovenskom regióne 
za predchádzajúce obdobie 2011-2014. 
Súčasný stav charakterizuje stabilizácia počtu súťažných hráčov, počtu klubov, počtu 
turnajov. 
Výkonnostný mládežnícky tenis je na Strednom Slovensku podporovaný 
organizovaním pravidelných jarných sústredení najlepších jednotlivcov v žiackych 
kategóriách.  
Hoci sa projekt „Tenis do škôl“ dostal do osnov výučby telesnej výchovy na 
vybraných Základných školách, spolupráca škôl s tenisovými klubmi je ojedinelá. 
S tým súvisí aj nižšia využiteľnosť tenisových dvorcov, hlavne v dopoludňajších 
hodinách.    
V oblasti rekreačného hrania je situácia pozitívna, aj keď nie je možná presná 
kvantifikácia. Hovoria o tom spätné väzby pri organizovaní každoročného turnaja 
v Banskej Bystrici. 
Samozrejmosťou zostáva organizácia tenisového života v regióne, hlavne 
v súťažiach družstiev a regionálnych majstrovstiev jednotlivcov. 
 
             Najdôležitejším aspektom pre dosiahnutie vytýčených cieľov zostáva 
spolupráca všetkých zainteresovaných zložiek zúčastňujúcich sa na procese výchovy 
mladých športovcov a pokračovanie v aktívnom a pravidelnom hraní tenisu aj 
v neskoršom veku. 
 
ÚLOHY A CIELE: 
 
1. Podpora projektu „Tenis do škôl“, podľa metodiky STZ, konkrétnou činnosťou 
pôsobiacou na obe zložky projektu 
2.  Finančná podpora klubov pracujúcich s mládežou na základe vopred stanovených 
kritérií 
3. V žiackych kategóriách zvyšovanie kvality najlepších reprezentantov regiónu 
organizovaním  sústredení  pod dohľadom špičkových trénerov a odborníkov 
4. Umožnenie čiastočnej prípravy najlepších mladých regionálnych hráčov priamo 
s reprezentantmi Slovenska v NTC  
5.  Začlenenie rekreačných hráčov všetkých vekových kategórií do členskej základne 
STZ aj do projektu „Zašportuj Si Open“. 
 
ad 1/ Intenzívnejšie prepojiť projekty „Tenis do škôl“ s tenisovými klubmi, aby sa 
zvýšila využiteľnosť tenisových dvorcov hlavne v dopoludňajších, t.j. vyučovacích 
hodinách. Projekty podporiť aj po stránke odbornej, poskytnutím kvalifikovaných 
trénerov a tým  zvýšiť úspešnosť vyhľadávania talentov.  
 
ad 2/ Nájsť objektívne kritéria pre všetky kluby na vyhodnotenie ich činnosti 
súvisiacej s množstvom a kvalitou vychovaných hráčov. 
 
ad 3/ Pokračovať pri organizácii sústredení so spoluprácou s kondičnými 
a mentálnymi trénermi a fyzioterapeutickými odborníkmi, aby bola zachovaná 
komplexnosť prípravy. V prípade dostatočného množstva kvalitných hráčov rozdeliť 
sústredenie na južnú a severnú časť regiónu.  
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ad 4/ Zostaviť tzv. reprezentačné družstvá v žiackych kategóriách a uskutočniť 
v spolupráci s rodičmi výjazdy na stretnutia s najlepšími hráčmi SR do NTC, prípadne 
do iných regiónov Slovenska, alebo Moravy. 
 
ad 5/ Urobiť prieskum v mestách a v obciach, v ktorých pracujú kluby organizované 
Stredoslovenským tenisovým zväzom, v akom stave a na akej kvalitatívnej resp. 
kvantitatívnej úrovni sa nachádzajú súťaže rekreačných hráčov. V prípade súhlasu 
začleniť tieto súťaže do správy Vv SsTZ resp. zvýšiť atraktivitu súťaže aj cez  
„Zašportuj Si Open“. 
  
  
            STZ plní mnoho úloh vytýčených na kongrese STZ, ale aj takých, ktoré 
súvisia s riadnym fungovaním všetkých jeho štruktúr. SsTZ bude neustále jeho 
predĺženou rukou pri: 

-  organizovaní školení rozhodcov, trénerov 
-  informovaní prostredníctvom systému etenis  
-  sledovaní kvality usporiadania súťaží 
- sledovaní a dodržaní predpisov zo strany všetkých účastníkov súťaží 
a operatívne zasahovať v prípade ich porušenia 
-  zhromažďovaní podnetov na úpravu športovo technických predpisov 

 
 
OBLASŤ  EKONOMIKY  A  MARKETINGU: 
  
 SsTZ získava v súčasnosti finančné prostriedky od STZ. Na splnenie vyššie 
uvedených cieľov je nevyhnutné hľadať ďalších možných partnerov a sponzorov.  
  
Cesty k splneniu tohto cieľa sú: 

- zintenzívnenie spolupráce SsTZ s VÚC Banská Bystrica resp. VÚC Žilina 
s cieľom zabezpečenia materiálnej pomoci pre športový rozvoj mladých 
hráčov 
- ponúknuť propagáciu pri regionálnych  podujatiach, resp. pri organizácii 

 medzinárodného turnaja ( vydať bulletin, plagát a pod.) 
- ponúknuť propagáciu sponzorom na celoslovenských tenisových súťažiach, 
ktoré sú organizované v kluboch SsTZ  
-  prijať ponuku STZ a predať  reklamu a VIP miesta pri domácich stretnutiach 

Fed Cup-u a Davis Cup-u. Finančné prostriedky od sponzora nájdeného SsTZ 
previesť na jeho účet  

  
 
 
ZÁVER: 
             Plnenie celej koncepcie v priebehu nasledujúcich štyroch rokoch bude 
v dobe zložitej hospodárskej situácie určite veľmi náročné. Pre regionálne tenisové 
zväzy hrozia okrem toho neustále rovnaké nevýhody a to hlavne nemožnosť 
konkurovať plnohodnotne STZ a klubom pri poskytovaní adekvátnych služieb svojim 
potencionálnym marketingovým partnerom. 
            Pokúsiť sa o zmenu v tejto oblasti a naštartovať tento proces je povinnosťou 
Vv SsTZ. S touto ambíciou ide výkonný výbor do ďalšieho obdobia a jeho snahou  
bude zosúladiť snaženie všetkých jeho členov s členskou základňou a synergickým 
efektom dosiahnuť čo najlepší možný výsledok.  
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