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Správa o činnosti Výkonného výboru SsTZ za rok 2011 
 
 Činnosť Vv SsTZ vychádzala v roku 2011 z koncepcie rozvoja tenisu pre 
stredoslovenský región, ktorá bola schválená na konferencii SsTZ 26.3.2011 na roky 2011 – 
2014. Najdôležitejším aspektom koncepcie bolo, aby sa s ňou stotožnil maximálny počet 
tenisových funkcionárov, hráčov a nadšencov tenisu. 
Vv SsTZ svojou činnosťou zvyšoval informovanosť, riadil majstrovské súťaže družstiev a 
jednotlivcov v rámci stredoslovenského regiónu. 
 
Úlohy a ciele podľa dôležitosti: 

• Zvýšenie úrovne výkonnostného tenisu začína u mládeže. Z toho predpokladu 
vychádzal Vv SsTZ pri príprave realizácie Regionálneho tenisového centra, ktoré by 
vhodne doplnilo už zabehnutý systém prípravy cez TSM, SVT. Členovia Vv SsTZ 
absolvovali rokovania so zástupcami mesta B.Bystrica kvôli nájdeniu vhodného 
spôsobu a miesta pre tento projekt. Ďalšou alternatívou sa stalo už stavajúce 
centrum vo Zvolene. Rokovania postupne ustávali aj s meniacou sa politickou 
situáciou v republike. Naproti tomu začal výbor SsTZ pripravovať sústredenie 
vybratých žiakov a žiačok, ktoré sa uskutoční v Prievidzi 12.-14.4.2012. V období, 
kedy dochádza k redukcii výdajov aj v NTC, našiel Vv SsTZ  vo svojom rozpočte 
vďaka aktivite svojich členov prostriedky na zorganizovanie sústredenia najlepších 
mladých hráčov. 
Zvýšenie úrovne tenisu v južnej časti nášho regiónu, pochopil VvSsTZ ako výzvu 
a začal ju napĺňať aj častejším zaraďovaním regionálnych majstrovstiev do tejto 
oblasti. Rok 2012 ukáže, či rozdelenie usporiadania kategórií na dievčatá a chlapcov 
bolo pozitívnym krokom, pri ktorom sa dajú majstrovské súťaže prezentovať na 
širšom území a urobiť mohutnejšiu propagáciu nášmu hnutiu. Toto riešenie v rámci 
možnosti si Vv SsTZ osvojil aj pri rozdeľovaní turnajov jednotlivcov  

• Prepojenie projektu „Tenis do škôl“ s tenisovými klubmi a hlavne s ich trénermi, 
doteraz nenašlo príslušnú masovejšiu odozvu, hoci v niektorých mestách je na veľmi 
vysokej úrovni. Úlohou všetkých zainteresovaných pod vedením Vv SsTZ bude urobiť 
viac preto, aby prepojenie bolo samozrejmosťou. Počet škôl na celom Slovensku, 
ktoré sa do projektu zapojili sa zvýšil na 310. 

• V oblasti rekreačného tenisu sa podarilo zorganizovať avizovaný turnaj amatérov 
z jednotlivých miest nášho regiónu, nominovaných podľa ich vlastných pravidiel. 
Turnaj sa stretol s pozitívnou odozvou a nemení na tom nič ani fakt, že v každej 
oblasti majú rôznu predstavu o forme, kategóriách a spôsobe súťaží. Hlavné je to, že 
títo rekreační hráči pravidelne hrajú medzi sebou, priťahujú na dvorce svojich 
príbuzných a hlavne mládež. Niektorí sú dokonca kvôli súťaží seniorov aj registrovaní. 
Bude dôležité pokračovať v tejto aktivite aj naďalej, aj keď sa asi nikdy nepodarí 
úplne skĺbiť všetkých a unifikovať ich pravidlá. Pre centrálne riešenie tejto otázky, 
ponúka STZ riešenie veľmi pohodlné a praktické – „Zašportuj si open“, prepojenie aj 
na súťaž seniorov, skupinové rebríčky on-line, prehľad výsledkov, atď. 
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• Nutnou podmienkou pre všetky aktivity zväzu je dostatok finančných prostriedkov. 
V ťažkej ekonomickej situácii je podchytenie každého športového nadšenca veľmi 
dôležité. Sľubujeme si veľa aj od amatérskych hráčov a firiem v ktorých pôsobia. Vv 
SsTZ nečaká prostriedky iba od STZ, ale oslovuje aj zástupcov štátnych orgánov, 
komunálnych politikov.   
SsTZ každoročne umožňuje zasielať cez Daňové úrady 1,5% resp. 2% zo zdaniteľnej 
čiastky a pomáha v tomto smere aj klubom. 
V roku 2011 sa Vv SsTZ nepodarilo získať sponzorov cez propagáciu partnerov na 
stránkach mesačníka Tenis a aj predaj reklamy a VIP miest pri stretnutiach Fed Cup-u 
a Davis Cup-u mal dosiahnuť väčšie hodnoty. Samozrejme to závisí od mnohých 
faktorov, ktoré nevieme priamo ovplyvniť, práve preto musí byť využitá každá 
možnosť atraktívneho zápasu. 

• Nie menej dôležitá úloha Vv SsTZ je každodenná systematická aj operatívna činnosť, 
aby chod súťaží bol plynulý. Bolo dôležité vyvolať aktívnejší záujem klubov, zvýšiť 
účasť funkcionárov, trénerov a rodičov na objektívnom spolurozhodovaní o dôležitých 
otázkach organizácie súťaží. Počas roka 2011 bolo odsúhlasených na Vv SsTZ 
niekoľko zmien pre rok 2012, napr. organizácia súťaže družstiev detí do 10 rokov, 
zníženie počtu zápasov pre II. a III. triedu RM, spôsob prideľovania HMR a LMR, do 
určitej miery aj celoštátnych turnajov jednotlivcov. 

• Vo vzdelanostnej oblasti sa podarilo v našom regióne úspešne zorganizovať školenie 
trénerov 1. kvalifikačného stupňa, každoročne organizujeme školenie pre kapitánov 
družstiev. Dlžní zostávame  pri činnosti organizovaní školení pre rozhodcov 1. stupňa, 
čo sa prejavuje negatívne pri nasadzovaní rozhodcov na turnaje v našom regióne. 

• V oblasti úpravy predpisov a Stanov, boli upravené Stanovy SsTZ, okrem iného 
doplnené o miesto revizora SsTZ, doplnená náplň práce sekretára, atď. 

• V informačnej oblasti sa zvýšila aktivita zo strany Vv SsTZ, hlavne oznamami cez 
internetovú stránku, zasielaním správ cez e-mailovú poštu. Informácie sa netýkali iba 
SsTZ, ale pokiaľ bolo nutné upravovali sme rozhodnutia resp. návrhy Vv SsTZ na 
podmienky regiónu. 
Práve v oblasti spätnej odozvy z klubov existuje rezerva, ktorá spoluprácu neposúva 
dopredu. Zlepšiť túto oblasť chce Vv SsTZ cez motivačné prostriedky. Tie sa netýkajú 
iba činnosti vyššie uvedenej, ale aj športovej. Vv SsTZ už pravidelne odpúšťa vklady 
vo všetkých mládežníckych kategóriách pre družstvá, ktoré zvíťazia vo svojich 
triedach. Motiváciou víťaziť sú aj ceny pre jednotlivcov LMR, HMR a distribúcia 
vstupeniek na domáce zápasy Slovenska vo Fed Cup-e aj  Davis Cup-e. 

• Činnosť zástupcov nášho regiónu v orgánoch STZ možno označiť za vysokoaktívnu. 
Jednak pri presadzovaní záujmov klubov a hráčov SsTZ a jednak pri riešení 
aktuálnych otázok financovania NTC a centier talentovanej mládeže. 

 
Záver: 

• Zhodnotenie výsledkov tabuľky počtov hráčov, klubov, družstiev ukazujú neustály 
záujem  mládeže, dospelých a seniorov o náš krásny šport. 
Oceneným Vv SsTZ gratuluje, všetkým ktorí prispeli k týmto výsledkom srdečne 
ďakuje a verí, že spoločným úsilím vytvoríme ešte lepšie podmienky pre napredovanie 
tenisu na Strednom Slovensku. 
 
 
 
 
Ing.Ľubomír Baran 
predseda SsTZ 
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