
 
 
 

 
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica 
tel./fax: 048/4142307, e-mail: stredotenis@stz.sk 

 
 
Správa o činnosti Vv  SsTZ za obdobie 2011 -2014 

 
Výkonný výbor Stredoslovenského tenisového zväzu ( Vv SsTZ ) pre volebné 

obdobie 2011-2014 bol zvolený na Konferencii tenisových klubov Stredoslovenského 
regiónu 2.10.2010 a celé funkčné obdobie pracoval v zložení: Ing. Juraj Valentýni, 
JUDr. Michal Gallo, Ing. Radoslav Sloboda, Milan Kulich, Ing. Ľubomír Baran 

Prvoradou úlohou Vv SsTZ bolo členskej základni predložiť „Koncepciu 
rozvoja tenisu v Stredoslovenskom regióne na roky 2011-2014“, ktorej návrh 
vychádzal z materiálov prednesených na Kongrese STZ zo dňa 28.11.2010 
s prihliadnutím na špecifiká a potreby regiónu a bol členskou základňou schválený na 
Konferencii SsTZ dňa 26.3.2011. Najdôležitejším aspektom koncepcie bolo,aby sa 
s ňou stotožnil maximálny počet tenisových funkcionárov, hráčov a priateľov tenisu. 

Vv SsTZ každoročne vypracovával správy o činnosti, ktoré boli predkladané 
na konferenciách SsTZ prítomným zástupcom tenisových klubov a cez internetovú 
stránku všetkým ostatným funkcionárom, hráčom a rodičom. 

Na úvod svojej činnosti doplnil Vv SsTZ v oblasti administratívy Stanovy 
SsTZ,, cez voľby ustanovil funkciu kontrolóra (revízora) činnosti Vv SsTZ a priebežne 
vypracovával potrebné dokumenty a logo SsTZ. Najdôležitejšou úlohou bolo plniť 
ciele stanovené koncepciou rozvoja tenisu. 

 
Úlohy a ciele podľa stupňa dôležitosti: 

1./  Zvýšenie úrovne výkonnostného tenisu na strednom Slovensku nie je možné bez 
širokého podhubia v mládežníckych kategóriách. Hoci jednania s predstaviteľmi 
mesta Banská Bystrica o prípadnej realizácii regionálneho tréningového centra 
prebehli v roku 2011 úspešne, nebolo možné z finančných dôvodov pokračovať 
v myšlienke o jeho tvorbe. Podobne dopadla úvaha v spojitosti s TC Zvolen. Preto 
bolo potrebné pokračovať s výchovou mladých tenistov na nižších stupňoch, ktoré 
v našom regióne tvoria Tréningové strediská mládeže ale hlavne tenisové kluby.  
Na podporu tých najlepších žiakov sa pravidelne každý rok organizovali sústredenia 
najskôr v spolupráci s TK Baník Prievidza a potom s Lieskovským tenisovým klubom. 
Mladí tenisti pod vedením skúsených trénerov získavali ďalšie skúsenosti nielen  
v oblasti tenisovej prípravy, ale aj v mentálnej a fyzickej príprave. 
Zatiaľ čo stred a z časti sever nášho regiónu drží krok s celoslovenskou špičkou, juh- 
(RS, LC, VK) zostáva dlžní svojej povesti. Preto Vv  SsTZ  pochopil  ako výzvu 
pomôcť zvýšiť úroveň tenisu okrem iného aj prideľovaním regionálnych majstrovstiev 
a turnajov jednotlivcov do tejto oblasti. 
Došlo k rozdeľovaniu usporiadateľov  Majstrovstiev regiónov na dievčatá a chlapcov, 
aby regionálna špička pritiahla do väčšieho počtu miest záujemcov o tenis. Vo 
viacerých prípadoch sa to ukázalo ako kontraproduktívne a napríklad na juh nášho 
regiónu necestovalo toľko hráčov zo severu ako sme boli zvyknutí a ani „južné“ 
oddiely nezaznamenali výraznejší pohyb vpred. 
Aj ekonomická stránka, najmä v tejto oblasti, bráni rozvoju tenisu v mládežníckych 
kategóriách.  
Na margo toho treba podotknúť , že mnoho pohybovo nadaných mladých detí si 
nemôže dovoliť systematickejší tréning spojený s cestovaním za súpermi v súťaži 
družstiev prípadne na turnaje jednotlivcov. Tak to vnímajú hlavne v menších kluboch. 
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Kriticky treba poznamenať, že mnohé kluby, ich predstavitelia, tréneri, majitelia 
dvorcov a aj rodičia nepodniknú pomocné kroky k trvalejšiemu získaniu si tých 
najschopnejších detí na stranu bieleho športu. 
 Vv SsTZ rozhodol o uvoľnení finančných prostriedkov aj do tejto oblasti. Po 
zrelej úvahe boli vytipované a schválené dva kluby, ktorým sa za vopred daných 
podmienok uvoľnia finančné prostriedky na realizáciu tréningov skupiny detí do 10 
rokov. Tento projekt môže v budúcom roku napovedať, či nedostatok športovcov je 
iba z ekonomických dôvodov, alebo majú deti iné záujmy ako šport, prípadne je to  
v pasivite tenisových klubov v boji o deti, pri výbere druhu športu vo svojom okolí. 
STZ sa už dlhodobo cez projekt „Tenis do škôl“ snaží o prepojenie škôl s tenisovými 
klubmi, ale hoci na celom Slovensku sa zapojilo do projektu niekoľko stoviek škôl 
a v niektorých mestách aj v našom regióne je na vysokej úrovni, nenašlo masovejšiu 
odozvu v kluboch. 
 
 Z nasledujúcich tabuliek je zrejmý vývoj  za štyri roky 
 
Členská základňa 
 
rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet registrovaných klubov  51 55 56 61 60 
Počet  klubov v súťažiach družstiev 38 38 37 39 39 
Počet klasifikovaných hráčov (bez seniorov) 732 743 937 900 898 
Počet turnajov leto 103 102 68 80 76 
Počet turnajov zima 28 34 39 44 50 
Počet trénerov s platnou licenciou 72 68 52 43 45 
Počet rozhodcov s platnou licenciou  35 38 35 40 43 
 
Hoci sa každoročne konajú školenia, z tabuľky je vidieť pokles licencovaných 
trénerov, čo v konečnom dôsledku znamená nárast neodbornosti na kurtoch pri 
výcviku mladých hráčov. 
Pozitívom je nárast rozhodcov, dobrým krokom sa ukázalo rozšírenie školenia 
trénerov aj o školenie rozhodcov. Negatívom je nízky počet aktívnych rozhodcov 
a bude sa musieť uvažovať v budúcnosti aj o povinnosti každého klubu, ktorý 
organizuje turnaj, mať svojho licencovaného rozhodcu. 
Počet registrovaných klubov neustále mierne rastie, ale klesá percento aktívnych 
klubov, aktívnych organizátorov a funkcionárov, o čom svedčia účasti na 
Konferenciách SsTZ. 
 
Počet družstiev v jednotlivých súťažiach 
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2010  3 7 3 13 20 19 14 16 19 14 18 11  131 144 
2011  3 7 3 13 21 18 14 17 19 17 20 9  135 148 
2012  2 7 3 12 23 15 15 20 23 12 12 11 28 159 171 
2013  2 6 3 11 22 16 17 20 19 13 13 11 28 159 170 
2014  1 7 3 11 24 21 20 19 17 12 7 5 33 169 170 
 
K poklesu družstiev mladších žiakov a žiačok v roku 2012 a následne ďalej, došlo 
v dôsledku zníženia počtu ročníkov z troch na dva. 
Nepatrne k zníženiu počtu družstiev došlo v rámci extraligy žien, kde už figurovalo 
iba jedno družstvo. 
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Počty hráčov SR rebríčkoch- iba vo svojej kategórii 
 
 ml.žiaci ml.žiačky St.žiaci St.žiačky dorci dorky muži ženy spolu 

2010 122 123 71 87 108 53 145 23 732 
2011 114 130 65 90 93 63 167 21 743 
2012 78 77 79 90 84 71 167 14 660 
2013 75 77 75 75 77 75 165 14 632 
2014 79 53 71 69 92 93 178 11 646 

 
 
 Finančná situácia SsTZ sa vďaka aktivite členov Vv SsTZ a aj zavedením 2% 
z dane zlepšila a bolo možné prispieť aj z regiónu na aktivity, ktoré prispeli  k rozvoju 
tenisu. 
Z čísel vidíme, že počet družstiev v súťažiach mierne rastie, úspešne pokračujú 
súťaže aj v kategórii detí do 10 rokov, kde sa pravidelne každý rok koná finálový 
turnaj víťazov jednotlivých skupín. Účasť postupne rástla z troch družstiev až na 
tohtoročných šesť. 
Každodenná operatíva pri organizovaní súťaží družstiev prináša svoje ovocie. 
Vv SsTZ každoročne pokračuje v tradícii zrušenia poplatku štartovného 
v nasledujúcom ročníku vo všetkých triedach, pre víťazov v mládežníckych 
kategóriách. 
   
2./  Oblasť rekreačného hrania 
       Rekreačné hranie je dôležitou súčasťou tenisového života a preto sa Vv 
SsTZ snažil celé funkčné obdobie spojiť záverečným turnajom všetkých rekreačných 
hráčov, ktorí boli zo svojich oblastí a miest nominovaní do Banskej Bystrice. 
Vv SsTZ nemal ambíciu aj keď v koncepcii je náznak o medzimestských súťažiach, 
predpisovať nejaké pravidlá do všetkých častí regiónu. Podľa nášho názoru je lepšie, 
ak si každé mesto zvolilo svoj systém súťaženia, alebo sa účastníci stretávajú iba na 
priateľských posedeniach spojených s pohybom na tenisových dvorcoch. Ide nám 
o to aby práve títo hráči viedli svoje deti prípadne vnúčatá k tenisu.  
Neustále opakujeme, že veľmi pohodlné a praktické riešenie turnajov skupín, ale aj 
jednotlivcov ponúka STZ cez software  „Zašportuj si open“. V našom regióne sme 
zatiaľ jeho zvýšené používanie nezaznamenali, čo je určite na škodu veci. 
 
3./  Oblasť vzdelávania a informovanosti 
 Okrem školení a seminárov, ktoré boli vyššie uvedené, organizuje Vv SsTZ 
pravidelne školenie kapitánov družstiev, kde sú zoznamovaní so základnými 
pravidlami pre súťaž družstiev. 
Mrzí nás, že často dochádza k porušovaniu tenisových ale aj morálnych pravidiel 
práve tými, ktorí by mali tieto pravidlá ctiť najviac. 
Disciplinárna komisia nikdy nevyrieši k spokojnosti všetkých to, čo niekto pokazí 
svojim správaním a príkladom pre mladých. Úlohou Vv SsTZ nie je vyberať pokuty, 
ale vplývať na funkcionárov aby si svoje povinnosti plnili riadne a načas. Na to slúži 
internetová stránka SsTZ, kde sa v pravidelných spravodajoch pripomínajú všetky 
povinnosti, termíny a prehľadne je možné sledovať vývoj v celom tenisovom hnutí, 
vrátane výsledkov súťaží družstiev a jednotlivcov. Dôležité termíny sa oznamujú  
listovou zásielkou  a súčasne aj cez elektronickú poštu. 
Vv SsTZ sa za štvorročné obdobie stretol 21 krát s priemernou účasťou 83%. Okrem 
toho podľa potreby zasadali poverené komisie. 
Členovia Vv STZ aktívnou účasťou na zasadnutiach tohto orgánu pomáhali riešiť 
širšie okruhy problémov tenisu na Slovensku. 
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4./  Oblasť ekonomiky a marketingu  
 V tejto oblasti Vv SsTZ nedotiahol svoje predsavzatia do zdarného konca. 
Naše regionálne podujatia sa nepodarilo ponúknuť sponzorom. Aj predanie reklamy 
a VIP miest pri Fed Cupe a Davis Cupe bolo skôr ojedinelé. 
Pri dnešnej ekonomickej situácii siahajú firmy na svoje výdaje hlavne v oblasti 
marketingu. 
Nesmie to však znieť ako ospravedlnenie, ale ako výzva do budúceho obdobia. 
 
 
 Na záver sa chcem poďakovať všetkým klubovým, regionálnym aj zväzovým 
funkcionárom, hráčom, trénerom, rodičom, ktorí pomohli pri plnení našich spoločných 
predsavzatí. 
Zo všetkých spomenutých poznatkov môže VV SsTZ aj v nasledujúcom období 
čerpať námety na skvalitnenie svojej činnosti.             
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ľubomír Baran 
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