
Správa o činnosti ZsTZ za rok 2016 

Vážení tenisoví priatelia, milé dámy a páni. 
 
Máme za sebou ďalší tenisový rok, veľa vynaloženej práce a nebojím sa 
povedať, že to tenisovo bol opäť rok úspešný. Celému športu priniesol nový 
zákon, s ktorého použitím tak trocha bojujeme na všetkých úrovniach, od zväzu 
až po jednotlivcov. Priniesol viaceré zmeny, priniesol možno viac 
administratívy, niektoré stále nejasné pokyny, ale aj viac financií. Hlavne tie sú 
potrebné, aby si tenis  udržal nielen svoje vysoké postavenie v slovenskom 
športe, ale aby bol úspešný na poli reprezentácie, aby ste vy vo vašich kluboch  
mohli pracovať s čo najširšou základňou,  ale aj vychovávali budúcich 
šampiónov.  
 
V minuloročnej správe v apríli bolo konštatované, že máme 59 klubov, myslené  
tým aj oddielov, lebo nie všetci majú právnu subjektivitu.  Tak ako každoročne 
nastal pohyb, dnes ich evidujeme 58. V Starej Turej neobnovil členstvo TK 
Oskoruša, ale tam už bol aj vlani v evidencii TK Stará Turá. Členstvo neobnovil 
ani Taktik Hlohovec, v tomto okresnom meste ďalej aktívne pôsobia dva kluby.  
V Trenčíne prevzal AS Trenčín  pretekársky tenis z klubu Ostrov. Niektoré kluby 
zmenili názov, TK Slávia SPU  Nitra ako bolo vlani avizované,  nesie opäť v názve 
meno univerzity. Pribudli 4 kluby,  Tenis Club Nové Zámky, TK E.T. Jaslovské 
Bohunice, Hi-Ten TAC Dunajská Streda a TK ARADaM Veľké Úľany. Im želáme 
veľa úspechov a my si želáme, aby do tenisu priniesli čo najviac nových hráčov.  
 
Jednou z priorít v činnosti nášho regionálneho zväzu je organizácia vlastných 
súťaží družstiev. V minulom roku v nich štartovalo bez seniorov a detí celkom 
118 družstiev, čo je 4 menej ako v predchádzajúcom roku. K tomu je však 
potrebné prirátať ešte 11 družstiev mužov a 15 družstiev žien v súťažiach 
riadených STZ. Tieto 2 čísla sú plne rovnaké ako rok predtým. Mužskú i ženskú 
extraligu vyhral opäť Empire Trnava.  
 
V  našej najvyššej súťaži mužov  vyhrali EES Želiezovce, celkom štartovalo 21 
družstiev. Už úvodom mládežníckych súťaží je treba zvýrazniť, že Empire Trnava 
vyhral vo všetkých.  V kategórii dorastencov sme mali 20 družstiev, 
predchádzajúce  problémy s chlapcami sa posunuli do kategórie starších žiakov, 
kde ich bolo len 8, zvýšil sa však počet družstiev mladších žiakov na 13.  
Súťaže družstiev žien na regionálnej úrovni neorganizujeme, u dorasteniek 
štartovalo 19 družstiev, u starších žiačok 18 a u mladších žiačok 19.  
Pre TC Empire Trnava skončili mimoriadne úspešne aj MSR družstiev. Vyhrali 
obe kategórie staršieho žiactva i dorastu, ich mladšie žiačky skončili strieborné  
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a mladší žiaci bronzoví. Z dvoch vždy postupujúcich v každej kategórii v troch 
kategóriách postúpili na MSR Kúpele Piešťany,  ml. žiačky a dorastenci skončili 
na 4. mieste, dorastenky piate. Ostrov Trenčín štartoval v celoslovenskom finále 
v dvoch súťažiach, ml. žiaci skončili ôsmy a staršie žiačky siedme. Na MSR sa 
kvalifikovali z regiónu ešte starší žiaci ŠK 1928 Blava  Jaslovské Bohunice, 
skončili ôsmy. 
 
Pevnou súčasťou dlhodobých regionálnych súťaží družstiev sa už stali  súťaže 
detí do 10 rokov. Vlani v nich štartovalo celkom 26 družstiev, z toho 9 chlapcov, 
kde vyhral HSC Piešťany,  7 dievčat, vyhral LTC Leopoldov a 10  zmiešaných 
družstiev, tu vyhral TK Nitra.  
Aj keď nie sme ich priamym organizátorom, je potrebné u detí uviesť aj 
populárne súťaže Detský Davis cup a Fed cup. V kategórii do 10 rokov 
štartovalo v našich oblastných súťažiach 21 družstiev chlapcov a 19 dievčat. Do 
celoslovenského finále postupujú z regionálneho kola po 3 družstvá, vo finále 
chlapci Empire Trnava obsadili 3. a 10. miesto, Matchpoint Trebatice skočili na 
9-tom. U dievčat boli Trnavčanky tretie, LTC Leopoldov piaty a Kúpele Piešťany 
na 7-mom mieste. Z hľadiska ZsTZ možno chýbali k väčšej úspešnosti niektoré 
mimoregionálne hosťovania.  
V týchto súťažiach sa konalo aj regionálne kolo detí do 8 rokov, u chlapcov sa 
zúčastnilo 9 družstiev (vyhral TK Nová Generácia) u dievčat 5, vyhral Empire 
Trnava.  
Vekovým protipólom detí sú súťaže seniorov. Osobne som sa prišiel pozrieť na 
2-dňovú súťaž v 2. deň, videl som už len jeden zápas. Nie stretnutie. V štyroch 
vekových kategóriách štartovalo celkom len 11 družstiev, dve v kategórii 35+, 
pavúka hrali štyri v 45+, opäť dve v 55+ a zvláštny priebeh mala 3-členná  65+. 
Termín a ani spôsob hry pre tento rok sme ešte neuzavreli, hľadáme taký 
formát, aby to bolo príťažlivé a malo viac účastníkov. Vo vlaňajších MSR skončili 
v kategórii 35+ Kúpele Piešťany na 5. mieste a HSC Piešťany na ôsmom, v 45+ 
stali HSC Piešťany majstrom, 2. postupujúce TC Topoľčany nehrali, v 55+ 
skončili TC Topoľčany druhé a v 65+ TKM Trenčín na 4. mieste. 
 
Ešte jeden štatistický údaj k družstvám. Vo všetkých vekových kategóriách sa do 
našich regionálnych súťaží družstiev zapojilo 37 klubov. Z 59 registrovaných  sa 
nezúčastnilo 22, čo je viac ako 37%. 
  
Tak ako každoročne sú všetky výsledky súťaží družstiev podrobne zverejnené na 
našej internetovej stránke,  celoslovenské súťaže pochopiteľne oddelene. 



3 
 

Vlani v tejto správne odznelo. Čo na záver? Súťaže boli dohrané v stanovenom 
termíne, preložených stretnutí nebolo až tak veľa. Ani pokút za nedostatky 
nebolo veľa. Sme si ale vedomí, že nie všetky nedostatky sa vždy objavia 
v zápisoch o stretnutí. Myslím, že  toto konštatovanie platí opäť.  Viac však 
meškali zápisy o stretnutí.  
 
Čo chceme dosiahnuť, zmeniť, veríme, že zlepšiť v tomto roku. Dnes prebehne 
žrebovanie súťaží. Máme prihlásených o niečo menej družstiev mužov 16 (-5), 
dorasteneckých je  17 (-3), starosti nám však robí RM-I, kde sa ich prihlásilo len 
5.  Pri vyraďovacom spôsobe  sú 2 zápasy asi málo, keď reprezentanti sú vlastne 
koncentrovaní už len v Trnave. Prijali sme v P-ZsTZ uznesenie do budúceho roka 
o minimálnom počte pre pavúka, v tomto roku na základe súhlasu všetkých 
zúčastnených tímov odohráme RM-I dorastencov spôsobom každý s každým. 
U starších žiakov budeme mať 14 družstiev (+6), u mladších 17 (+4)). 
Dorasteniek sa prihlásilo 23 (+4), tu v RM-I zostáva pavúk, mladších žiačok 21 
(+2), najväčší nárast je v starších žiačkach (+7), kde pre celkovo 25 družstiev už 
musíme otvoriť aj RM-III. Celkovo je to mierny nárast. Pozitívny vplyv majú 
určite aj finančné prostriedky STZ, kde jedným z faktorov na dotácie pre kluby 
je počet družstiev. Ešte štatistický sumár : do regionálnych súťaží družstiev 
dospelých a mládeže  sa prihlásilo  33 klubov,  jeden ďalší bude mať družstvo 
seniorov a jeden zmiešané družstvo detí. Máme v regióne ešte 4 kluby, ktoré 
budú štartovať len v súťažiach dospelých riadených STZ. Spolu je to 39 klubov, 
čo ne niečo viac ako 67% z celkového počtu registrovaných. 
Čo kvalita súťaží? Všetci by sme mali chcieť, aby sa stále zlepšovala. My chceme 
ovplyvniť organizačnú stránku.  Zdôrazňujem, že nie cestou pokút. V RM-I 
budeme požadovať, aby súčasťou zápisu o stretnutí bola aj fotografia z nástupu 
pred stretnutím. Znížili sme pokutu za chýbajúceho hráča v stretnutí na 
formálne 1 Euro. Nula by asi nebola dobrá. Ak však má družstvo v stretnutí  
RM-I  len štyroch hráčov, nechceme, aby odohraných výsledkov dvojhry bolo 
v zápise 5. Pri odložení stretnutí platia jasné pravidlá dané v rozpise.  Keď prší, 
je to jasné, raz môžu nastať ozaj mimoriadne okolnosti a klub potrebuje zápas 
preložiť. Nespomínam si veľmi z nedávnej minulosti na predohrania stretnutí, 
to sa nevyužíva.  Sekretár však nepovolí posuny mimo rozpisu. Samozrejme, 
v prvom rade chceme, aby sa všetko odohralo na dvorcoch. Prosím za P-ZsTZ, 
aby ste vy ako štatutári klubov dohliadli na elektronické zasielanie zápisov 
o stretnutí. Je tam 48 hodín, sekretár potrebuje nejaký čas na spracovanie 
zápisov, ale ak nenájdeme na internete kompletné výsledky kola vo štvrtok,  
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niekto pochybil. Ešte poznámka. Rozpisy súťaží družstiev sú už na našej stránke 
zverejnené. 
Nový a už aj novelizovaný zákon o športe priniesol pre tenis nielen viac peňazí, 
ale, žiaľ, aj viac administratívy. Pre naše súťaže družstiev je to aj zmena  
u kapitánov družstiev. Výrazné upozornenie je už dlhodobo na internetovej 
stránke STZ, podstata j v tom, že kapitán musí mať licenciu rozhodcu alebo byť 
ako kapitán v evidencii zväzu. Čo to prináša je podrobne vysvetlené. Kto to 
nesplní, tak to zväzový softvér neakceptuje. U nových kapitánov, sme ich 
pripravení prostredníctvom predsedu KR  vyškoliť, pravidlá však umožňujú, aby 
to v kluboch urobil aj iný rozhodca  s vyššou kvalifikáciou. Podmienkou je len 
predchádzajúci súhlas STZ. Termín na predloženie súpisiek je 31.3., skúste to 
stihnúť. Náhradníkov v kolónke kapitánov bude možné pri splnení požiadaviek 
doplniť na súpisky aj dodatočne.    
 
Aj keď viacerí z nás, čo tu sedíme, mali ako hráči možno radšej súťaže družstiev  
ako turnaje jednotlivcov, v myslení dnešných detí a ich rodičov je tenis často 
len individuálnym športom.   
 
Ako súčasť tejto správy budú na internete sumáre všetkých medailistov 
halových i letných majstrovstiev ZsTZ. Keďže je to dlhodobo a trvale zverejnené 
aj našej webovej stránke, uvediem ústne len majstrov vo dvojhrách. U mladších 
žiakov vyhral v hale Pavel Gula, v lete David Schwarz, Romana Zelenayová 
vyhrala halu aj leto u najmladších dievčat. U starších žiakov vyhral v hale Michal 
Novanský, v lete Tomáš Lánik, v starších žiačkach  v hale Adriana Kráľová, v lete 
Vanda Vargová. U dorastencov patrila hala Viktorovi Bánczimu, leto Samuelovi 
Paulovčákovi.  Oba tituly v dorastenkách získala Laura Maluniaková, mužov 
vyhral v hale Ivan Štarke a v lete Matúš Kráľ, ženy v hale Laura Svatíková, v lete 
sa žiaľ nenaplnil potrebný počet štartujúcich žien. V medailovom vyjadrení 
dvojhier i štvorhier podľa klubov, v hale 1. miesto Empire Trnava 5z, 6s, 8b, 2. 
miesto  ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice, 2,5+2+0,5, 3. miesto Kúpele Piešťany 
2z, 1,5s, 2b. Na medailovom zisku sa v halových majstrovstvách  ZsTZ podieľalo 
celkom 19 klubov. V letných M ZsTZ  to bolo 20 klubov, medailový zisk Empire 
Trnava bol 7,5z+1,5s+6,5b, druhé ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice 
2,5+2,5+2,5, tretie Ellite Team Nové Zámky  za zlato vo dvojhre mužov.  
Usporiadali sme v Nitre prvý krát aj oficiálne Letné majstrovstvá ZsTZ 
jednotlivcov v kategórii detí do 10 rokov, nazvime to úvodný ročník. Chlapcov 
vyhral Artur Dosedla z Trnavy a  dievčatá Nina Kyseľová z Topoľčian. 
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Na internetovej stránke v rubrike ZašportujSiOpen je za rok 2016 aj turnaj letné 
majstrovstvá západoslovenského regiónu – seniori a kolónke výsledky : hral sa 
iba jeden zápas s menami tejto dvojice. Možno to kolidovalo s družstvami, 
možno bol skorý termín, vyhovieť seniorom sa nám nejako nedarí. Skúsime 
niečo iné, záujem je však na samotných senioroch. 
 
Aj keď nie sme ako zväz organizátorom majstrovstiev SR, vašu pozornosť si 
v správe zaslúžia najmä tí, ktorí z našich klubov tituly získali. Teraz už aj 
štvorhrové.  
Romana Zelenayová vyhrala dvojhru mladších žiačok v hale aj v lete, Nina 
Stankovská dvojhru starších žiačok v lete a štvorhru spolu s Barborou 
Kmoškovou v hale i v lete. David Čierny vyhral dvojhru mladších dorastencov 
v hale, János Fekete štvorhru v tejto kategórii v hale a Tomáš Baláži vonku.  
Lenka Stará vyhrala 4 tituly vo dvojhre a 3 vo štvorhre, keď vyhrala dvojhru 
mladších dorasteniek i dorasteniek v hale i v lete, s Timeou Pavličkovou vyhrala 
štvorhru dorasteniek v hale i v lete a s Kiarou Petrovickou štvorhru mladších 
dorasteniek v lete. V hale vyhrali štvorhru mladších dorasteniek Adriana 
Šenkárová a Patrícia Junasová. Titul vo dvojhre dorastencov v hale získal David 
Damian Brna. 
Čo hovoria výsledky najlepších z Majstrovstiev SR seniorov ?  Z klubov nášho 
regiónu získali vo dvojhre titul v hale Marián Poloma 35+, Marian Lapšanský 
50+, Marián Ležák 70+ a Štefan Varchulík 80+, vo štvorhre Ján Antolík 55+. 
V lete si zlato z dvojhier odniesli Richard Both 50+, Ľudovít Augustín 75+, ale aj 
Patrícia Rogolski u žien senioriek, vo štvorhre David Švorc s Marekom 
Kalinčíkom 35+, Patrik Drozd s Michalom Valekom 45+, a Boris Bagar 65+. 
 
Všetkým menovaným, ale i ďalším medailistom patrí naše spoločné 
blahoželanie. 
 
Ak hovoríme o najlepších, je viac ako vhodné spomenúť hráčov zaradených do 
oficiálnej reprezentácie Slovenska pre rok 2016.  V kluboch nášho regiónu boli 
registrovaní  u mužov Lukáš Lacko, Andrej Martin a Igor Zelenay, u žien 
Magdaléna Rybáriková. V mládežníckych kategóriách sú to tiež už známe mená, 
po ročníkoch Brna, Čierny, Rusnák, Bánczi, János Fekete, Novanský, Žilkay 
a Almási, u dievčat Kupková, Mihalíková, Pavličková, Stará, Šenkárová, 
Petrovická, Ondrejčeková, Stankovská,  Méri a Slabá. Aj keď sa v TC Empire 
Trnava v súčasnosti koncentrujú hráči z celého Slovenska, podstatná väčšina 
z uvedených mien má korene v kluboch nášho regiónu.  
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Na úrovni nášho regiónu už dlhodobo udržiavame partnerské vzťahy a 
reprezentačný kontakt s Juhomoravským tenisovým zväzom, každoročne 
usporiadame stretnutia družstiev.  Aj z termínových dôvodov teraz už len 
v kategórii do 12 rokov. V posledných rokoch sme viackrát zvíťazili, vlani 
v novembri  však naši rebríčkovo najlepší 4 chlapci a 4 dievčatá ročníka 2005 
prehrali so svojimi rovesníkmi veľmi hladko. Až na malé výnimky osobne 
pamätám tieto stretnutia do hlbokej minulosti, v Břeclavi som sa v novembri po 
športovej stránke necítil moc príjemne. Tento rok nás čaká stretnutie na 
domácej pôde. Predpokladáme opäť v novembri v hale, verím, že mladší žiaci 
ročníka 2006 budú úspešnejší. Nakoľko sa jedná o 1-dňovú akciu s príchodom 
v deň stretnutia, čaká nás úloha nájsť vhodné domáce prostredie. 
 
Nemenej dôležitou súčasťou  práce v kluboch je organizácia turnajov. Trnavský 
areál poskytuje dnes možnosti usporiadať na vysokej úrovni  aj medzinárodné 
turnaje dospelých vyšších tried, už dlhú tradíciu majú mládežnícke 
medzinárodné súťaže v Kúpele Piešťany, v minulom roku sa mužská 10-tisícka 
hrala  v HSC Piešťany a mládežnícke medzinárodné akcie v Trenčianskych 
Tepliciach. V domácej termínovej listine bolo v našom regióne zaradených vo 
23 kluboch mimo seniorov 121 podujatí včítane detí do 10 rokov.  Drvivá 
väčšina sa odohrala kvalitne, v zime nebola zrušená žiadna akcia, v lete sa však 
až v 5 kluboch turnaje neodohrali. Pre malý záujem.  Všetci vieme, že kvalitný 
turnaj neprinesie usporiadateľovi žiaden zisk, ak má kúpiť lopty, ceny 
a finančne odmeniť rozhodcov, resp. ďalších organizačných pracovníkov. Platiť 
ešte nejaký prenájom, to už je v červených číslach od začiatku. Aj preto vďaka 
vám všetkým. Podmienky pri tvorbe termínovej listiny sú dané  Slovenským 
tenisovým zväzom, sekretár zväzu nemôže uspokojiť všetky vaše požiadavky, 
ale  je snaha, aby sa do  každého klubu turnaj primeraný podmienkam dostal.  
 
Pri návštevách klubov, ktoré som aj vlani osobne absolvoval, dosť často 
rezonuje ochota - neochota rodičov cestovať s deťmi na turnaje.  Ak sa to 
podarí, radi by sme do TL 2018 dostali jeden termín, kde by sa v rovnakom čase 
usporiadali turnaje detí do 10 rokov hrané tak, aby deti z danej oblasti nemuseli 
ďaleko cestovať a mali istotu viacerých zápasov. Veríme, že nájdeme ochotných 
usporiadateľov,  my  určite usporiadanie týchto akcií finančne alebo 
materiálovo podporíme.   
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Každoročne organizuje náš zväz školenia tenisových odborníkov. V októbri 
úspešne prebehlo  školenie trénerov 1. stupňa, ktoré absolvovalo  29 nových 
adeptov, viedol ho predseda našej TMK za spoluúčasti ďalších kvalitných 
lektorov. Uprednostnili sme uchádzačov z nášho regiónu, záujem celkovo 
značne prevýšil kapacitné možnosti takejto akcie. Naším záujmom nie je zvýšiť 
zväzový príjem na úkor kvality, po výbere bol viacerým záujemcom uhradený 
poplatok vrátený. Predseda komisie rozhodcov viedol  3 školenia kapitánov 
družstiev, kde celkový počet účastníkov bol 30. 
V tomto roku v oblasti prípravy trénerských kádrov aktivity neplánujeme. 
Pre rozhodcov, vypíšeme v 2. štvrťroku termín školenia 1. stupňa,  kapitánov 
družstiev plánujeme vyškoliť ešte pred ich súťažami, ak potrebujete našu 
pomoc, predseda KR je k dispozícii.   
 
Súčasťou tejto správy bolo v posledných rokov aj hospodárenie, teraz ho máme 
v súlade so stanovami ako samostatný bod, vrátim sa však k tomu čo vlani 
odznelo. V zmysle nového zákona o športe získal STZ významné finančné 
prostriedky, ktorých rozdelenie je dlhodobo zverejnené. Na základe počtu 
hráčov, družstiev a výsledkov posiela zväz v roku 2017 peniaze do 13 našich 
klubov, prostriedky idú na Slovensku i cca 100-vke najlepších hráčov a celkovo 
sa jedná o viac ako 600 tisíc korún. Zákon ešte ani nezačal platiť a už došlo 
k jeho novelizácii, žiaden klub však v roku 2017 nedostane menej. My sme 
prisľúbili, že všetky prostriedky, ktoré dostaneme naviac použijeme pre kluby. 
V minulom roku sme mali príspevok STZ navýšený v položke na sekretariát 
o 3.000 €. Každému klubu, usporiadateľovi turnaja triedy C alebo D, ktorý sa 
„nedostal“ do podpory STZ sme poslali kartón lôpt a kartón detských lôpt sme 
poslali za každé družstvo detí do 10 rokov, ktoré štartovalo v našich súťažiach.  
Vo finančnom vyjadrení sa jednalo o  viac ako tých tritisíc EUR.  Mali sme 
z minulosti vytvorenú rezervu, ktorá nám to umožnila.  
Pre rok 2017 dostaneme rovnaké prostriedky, už pre usporiadanie halových 
majstrovstiev ZsTZ sme použili viac ako sme od STZ dostali. Vypísali sme Výzvu, 
kde chceme do klubov poslať na rozvoj  tenis hrajúcich detí 2.000 €, opäť je 
teda snaha poslať prispieť aktívnym klubom.  V pozvánkach ste dostali návrh 
rozpočtu, ktorý je v malom mínuse. Pracujeme z rezervou, ktorú sme si vytvorili 
v minulých rokoch,  preto s návrhom, ktorého malá strata smeruje hlavne k 
vám do klubov, radi predstúpime. V minulosti boli roky, keď bolo vhodné šetriť, 
teraz chceme aj my čo najviac  podporiť rast členskej základne  a jej následné 
športové úspechy. 
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Vážení priatelia,  
vlani sme v súvislosti so Zákonom o športe výrazne upravovali naše stanovy. 
Neprešiel ani rok a došlo k jeho novelizácii, nás zmeny zaväzujú ich 
dodržiavaním. Problémom pre nás sa v posledných rokoch stala 
uznášaniaschopnosť našich zasadnutí. Určite si pamätáte, že aj vlani sme čakali, 
najskôr žrebovali a potom pokračovali  rokovaním. Hlasovacie právo máme 
zakotvené veľmi demokraticky, každý klub – člen  má jeden hlas. Len piatich sa 
dnes týka zvýšený počet hlasov za vyšší počet registrovaných hráčov.  Ale my 
sme mali vlani 59 klubov, z ktorých len 37 prihlásilo aspoň 1 družstvo  
dospelých, mládeže, detí alebo seniorov. Od 22 klubov sme len ťažko mohli 
očakávať účasť na našej Rade, kde sa prejednáva hlavne aktívna športová 
činnosť. Preto sme po viacerých konzultáciách pristúpili k tomu, aby športové 
aktivity boli viac zohľadnené.  V úvodzovkách sme sa „poučili“ od VsTZ, ktorý to 
má v stanovách už dlhodobo a pri účasti aktívnych klubov nemal 
s uznášaniaschopnosťou v posledných rokoch  problémy.  Máme pred sebou 
diskusiu, sme pripravení  vysvetľovať, aj naši hostia sú tu,  aby sa aj k tejto, 
samozrejme nielen k tejto,  problematike vyjadrili.  
 
Dámy a páni,  
záverom by som rád poďakoval za aktívnu spoluprácu členom predsedníctva, 
predsedom odborných komisií a sekretárovi zväzu. S potešením konštatujeme, 
že v zmysle zákona novovytvorená odvolacia a disciplinárna komisia nemusela 
riešiť žiaden podnet. Verím, že ani kontrolór nám vo svojej správe nič podstatné 
nevytkne.  
 
A už úplne na záver. Tak ako vždy poďakovanie patrí v prvom rade vám, za vašu 
prácu v kluboch.  Zhruba o mesiac začínajú súťaže družstiev, následne turnaje. 
Želám vám, aby vaše tenisové výsledky boli v roku 2017 ešte úspešnejšie.   
 
 
 
 
   
 
 


