
Správa o činnosti ZsTZ  
(určené pre zasadnutie Rady ZsTZ dňa 23.10.2021) 

 
 
Vážení delegáti, hostia, milí tenisoví priatelia, 
 
osobne som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločne stretnúť v počte, ktorý umožňuje 
uskutočniť zasadnutie naše Rady som všetkými činnosťami, ktoré jej prináležia. Ďakujem vám 
v mene nášho predsedníctva, že ste prišli aj v tomto období, ktoré obdobným aktivitám moc 
nepraje. 
 
Ja osobne patrím ešte ku generácii, ktorá v mladšom veku nehrala tenis celoročne, ale len 
v jarnom - letnom období. Určite nikto z nás si však nevedel predstaviť, že sa k niečomu 
podobnému opäť vrátime. Dôvody boli však úplne iné, treba len veriť, že ďalší tenisový 
lockdown nás už nepostihne. 
 
Spoločne sme sa naposledy stretli v marci 2019, úvodom patrí poďakovanie klubom, ktoré 
vlani formou „per rollam“ schválili rozpočet, čo je v zmysle zákona o športe významný 
dokument (možno formálny), ale je to potrebné.   
 
Dnes by tu mohli byť prítomní aj zástupcovia viacerých nových klubov, ktoré v medziobdobí 
v našom regióne vznikli. V evidencii STZ registrujeme k dnešnému dňu 67 klubov, čo je počet 
výrazne vyšší (napr. k 13.2.2020 sme uvádzali číslo 61).   Od posledného nášho spoločného 
zasadnutia sa zaregistrovali Detská tenisová škola v Nitre, Tenis team Nové Zámky,    TC 
Trnavský šport, Gevorg Tennis club Trenčín, Tenis Tradex Nové Mesto n/Váhom, TC MERY 
Academy Holíč, TK DVOJKA Komárno, JJ Tenis Trnava a TK Winters v Piešťanoch. Ich aktivita 
je určite rozdielna, dôležité je, aby prinášali konkrétne výsledky pre tenis ako taký. 
Pravidelne boli aj kluby, ktoré svoju registráciu neobnovili, aktivita viacerých je možno len 
formálna, niekde účelová, súvisiaca s činnosťou doslova jedincov.  
 
Táto správa o činnosti ZsTZ sa venuje hlavne roku 2020, ale vzhľadom k ukončeniu 
súťažného roka, budem stručne informovať i o roku 2021 a budúcoročná správa bude 
sumárom celého 4-ročného obdobia. 
 
Len pre poriadok uvediem, že tenisový život vlani skončil po víkende 7.3., v 2. marcovom 
týždni boli tenisové areály úplne uzatvorené a znovuotvorené od 22.4, keď bol obmedzene 
uvoľnený aj tréningový proces. Domáci súťažný tenis (nepočítajúc viaceré tréningové 
turnaje) bol zahájený začiatkom júna. 
 
Jednou z našich dvoch dominantných činností je organizácia regionálnych súťaží družstiev. 
Naše regionálne súťaže sme vlani pripravili, vyžrebovali, ale neodohrali. 
Do súťaží  mužov a mládeže prihlásilo svoje družstvá 37 klubov + 2 štartovali v súťažiach STZ 
mužov, resp. žien.  
Z nich do súťaží detí do 10+8 rokov sa chcelo zapojiť 30 klubov a do súťaží seniorov 7 klubov. 
Sumárne, až 22 klubov, teda viac ako tretina nejavila túto aktivitu.  
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Ešte jeden štatistický údaj z výročnej správy STZ za rok 2020: v našom RTZ bolo ku koncu 
roka registrovaných 1547 hráčov, priemerné číslo na klub by veľa nehovorilo. 

 
V rámci celého Slovenska sa vlani odohrali len extraliga mužov a žien a oblastné, resp. 
regionálne kolo DDC a DFC. 

 
V 8-člennej extralige mužov štartovali z nášho regiónu len DRACI Matúškovo, 4. miesto bolo 
asi optimálne. V rovnako početnej extralige žien sme mali 3 družstvá, pochvala patrila  za 
umiestnenie – TC Empire TT, Kúpele PN a Slávia SPU NR, obsadili postupne 2.-4. miesto. 
 
V oblastnom kole DDC do 10 rokov štartovalo 20 družstiev zo 16 klubov, v DFC 22 družstiev 
zo 17 klubov. Regionálne kolo v zmysle rozpisu odohralo 8 + 8 najlepších družstiev, 
celoslovenské finále v NTC v Bratislave sa už žiaľ nemohlo neuskutočniť.  
 
Regionálne kolo DDC a DFC do 8 rokov sa z dôvodu trvalého dažďa a následne nevhodných 
dvorcov v TC Topoľčany neuskutočnilo. 
 
P-ZsTZ, aj vzhľadom k situácii, že v roku 2020 sa nehrali žiadne iné súťaže detí, hodnotilo 
počet zúčastnených klubov za nízky, hráči nie sú zo strany trénerov i klubov dostatočne 
vedení k závodnému tenisu ! Toľko citát zo zápisnice P-ZsTZ. 
 
Rok 2021 máme ešte všetci v pamäti. V halách sme dohrali turnaje 15.12., ani na 
pripravených antukových dvorcoch sa na jar oficiálne trénovať dlho nedalo, nedalo, až 
v polovici mája začali prvé súťaže jednotlivcov. Mnohí rodičia investovali vlastné zdroje do 
prípravy na juhu Európy, nakoniec boli tam aj reprezentačné mládežnícke tímy. 
 
Regionálne súťaže družstiev sme v tomto roku zahájili prakticky o mesiac neskôr, termínový 
dlh sprevádzal celý ďalší priebeh. Na internetovej stránke zväzu sú k dispozícii kompletné 
výsledky, vyberiem len niekoľko základných údajov: 

- súťaže mládeže a dospelých boli kompletne dokončené, ale niektoré zápasy bolo 
nutné skontumovať, lebo kluby nenašli  náhradný spoločný termín 

- súťaž detí do 8 rokov bola odohraná v skupinách vždy na jednom mieste v priebehu 
leta alebo v septembri (pre kluby, ktoré chceli hrať) 

- v súťažiach detí do 10 rokov boli odohrané len zápasy, ktoré bolo možné z časového 
hľadiska a počtu hráčov v jednotlivých kluboch uskutočniť 

- myslím, že sekretár zväzu vynaložil úsilie, aby sa hralo a nerozhodovalo „za zeleným 
stolom“,   

- v roku 2021 sme pokuty v súťažiach  družstiev neudeľovali, i keď sme si vedomí, že 
nie všetci hrali s úplne férovou kartou 

- my vo zväze sme sa snažili urobiť, aby sa hlavne hralo, v budúcom roku bude nutné 
vyžadovať opäť väčšiu disciplínu i za cenu finančných trestov. 

 
Ešte jedna pre vás možno významná vec. Uhradíme KLUBOM všetky náklady spojené 
s loptami, spôsob už poznáte z minulosti, k faktúre je treba priložiť kópiu dokladu o nákupe 
lôpt. 
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Uvediem prehľad víťazov najvyšších regionálnych súťaží: 
- RM-I muži     Spartak Komárno a postup do II. Ligy 
- RM-I dorastenci   Kúpele Piešťany 
- RM-I dorastenky  Slávia SPU Nitra 
- RM-I starší žiaci   Empire Trnava 
- RM-I staršie žiačky   Kúpele Piešťany 
- RM-I mladší žiaci   Kúpele Piešťany 
- RM-I  mladšie žiačky   Kúpele Piešťany 
 
- Seniori 35+   TK Šaľa, 45+  Kúpele Piešťany, 55+  TC Topoľčany a 65+ TKM Madunice. 

Vo všetkých 4 kategóriách však štartovalo celkom len 13 tímov. 
 
Najlepšie 2 družstvá z najvyšších súťaží mládeže sa ako vždy kvalifikovali do 8-členného 
celoslovenského finále. Zisk medailí bol však nižší, než na aký sme boli ešte v nedávnej 
minulosti zvyknutí: 

- 1x zlato Empire TT  st. žiačky 
- 2x striebro  Kúpele PN  ml. žiačky a Empire TT st. žiaci 
- 2x bronz   Kúpele PN  ml. žiaci a dorastenky. 

 
Účasť z pohľadu klubov: 5x Kúpele PN, 4x Empire TT, 2x Slávia SPU, 1x Tenis Team NZ. 
 
V seniorských súťažiach:  

- 35+    2. TK Šaľa, 5. Kúpele PN (štartovalo 8 tímov) 
- 45+    1. Kúpele PN, 2. Ellite Team NZ   (8) 
- 55+    3.  TC Topoľčany  (4) 
- 65+    2.  TKM Madunice , 3. TC Topoľčany  (4). 

 
V rámci STZ sú organizované najvyššie súťaže mužov a žien (extraliga, I. a II. liga): 

- v extralige mužov štartovali  opäť len TC Draci Matúškovo, postúpili do SF a obsadili 
konečné 4. miesto 

- v extralige žien obhájil Empire TT striebro, Kúpele PN bronz, Slávia SPU si mierne 
pohoršila na záverečné 6. miesto z 8 účastníkov extralíg. 

 
V hodnotiacich správach som v minulosti u DDC a DFC zvykol hovoriť o veľkej obľúbenosti 
týchto súťaží v našom regióne: 

- v oblastnom kole DDC do 10 rokov štartovalo 16 družstiev z 12 klubov (vlani 20/16), 
v DFC 16/13 (vlani 22/17). 

 
Pred pár minútami odznelo stanovisko P-ZsTZ k roku 2019, počet zúčastnených družstiev 
považujeme opakovane za veľmi nízky. Ten výraz o obľúbenosti už asi nie je vhodné 
používať. 

 
Z regionálneho finále za účasti 8+8 družstiev postúpili do celoslovenského finále vždy 3 
najlepšie, u chlapcov Ratufa Levice, TC Topoľčany, ŠTK Šamorín,  u dievčat TC Topoľčany, 
Tenis Team Nové Zámky a Kúpele Piešťany. 
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V bratislavskom NTC sa vo finále viac darilo dievčatám – TC Topoľčany získali bronzové 
umiestnenie, Kúpele PN 6. miesto, u chlapcov regionálny víťaz Ratufa Levice obsadil 7. 
miesto.  

 
V súťaži 8-ročných detí začína a končí DDC a DFC na úrovni regionálneho finále. V závere 
septembra prišlo do Piešťan len 5 družstiev chlapcov  a 12 družstiev dievčat z 10 klubov.  
Víťazmi sa stali chlapci Ratufa Levice a dievčatá TK 77 Skalica.   
Z toho, čo som mal možnosť aj osobne vidieť platí konštatovanie P-ZsTZ. Veľké výkonnostné 
rozdiely. Viem, že je možné oponovať rozdielnou dĺžkou i kvantitou prípravy štartujúcich 
detí.    
 
Asi sa ďalej budem opakovať, ale P-ZsTZ mi uložilo, aby som v správe apeloval na vás, 
najvyšších zástupcov, aby kluby zabezpečili účasť svojich hráčov aspoň na najvyšších 
regionálnych súťažiach. Bude to rovnako platiť aj na jednotlivcov.  
 
 
Teraz k súťažiam jednotlivcov v roku 2020: 
 
Kompletné výsledky sú trvale k dispozícii na našej webovej stránke, preto vyberiem len 
niekoľko údajov. 
 
V zime : 
Ml. žiaci: účasť 27 vo dvojhre a 7 párov, Bairo vyhral dvojhru i štvorhru 
Ml. žiačky: 26/10, Pohanková dvojhra 
St. žiaci 20/7, Paulík dvojhra i štvorhra 
St. žiačky 32/10, Hradecká dvojhra i štvorhra 
Dorastenci 22/6, Lánik dvojhra 
Dorastenky: 32/11, Ema Baraniaková dvojhra 
Muži 17/-, Baláži dvojhra 
Ženy 24/7, Slabá vo dvojhre. 
 
Medailovo najúspešnejšie kluby: TC Empire Trnava 5,5z+4s+11b, Slávia SPU Nitra 3,5+1+1,5, 
Kúpele Piešťany 2,5+2+1,5, hráči z 21 klubov získali medaily !!! 
 
Letné M-ZsTZ: treba pripomenúť, že sa jednalo o prvú súťažnú akciu po 3 mesiacoch, k tomu 
netradičný júnový termín a ešte rezonovali zdravotné i hygienické obmedzenia. 
 
Ml. žiaci : účasť 24 hráčov vo dvojhre a 9 párov vo štvorhre, Bairo dv+štv 
Ml. žiačky : účasť 36/11, Belanská dv+štv, ale bez účasti 3 špičkových dievčat  
St. žiaci: účasť 20/6, Ňaňo dv+štv 
St. žiačky: účasť 43/12, Jamrichová dv+štv 
Dorci: účasť 25/9, Karol dv 
Dorky: účasť 48/19 (plný pavúk dvojhry), Pláteníková dv 
Muži: 23/7, Fekete dv+štv 
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Ženy: 22/8, (v lete sa kategória hrala po dlhej dobe), Kar. Mráziková dv., zaujala úspešná 

seniorka P. Rogulski (vek nepoviem -      ) postupom do finále dvojhry, výkonnostne bola 
lepšia ako mladé hráčky. Videl som to, možno ak by sa hralo SF a FI  po dlhšom odstupe, 
uhrala by aj to.  

 
Medailovo najúspešnejšie kluby:  Empire TT  9z+3,5s+11b, TC Topoľčany 2+0,5+4, HSC PN  
1,5+1,5+1,5, medaily získali háči z 20 klubov. 
 
Na regionálnej úrovni poriadame v lete aj majstrovstvá v kategórii do 10 rokov. Tituly získali 
vlani Artur Bartovic (Kúpele PN) a Viktória Nováková (Empire TT). Účasť bola našou slabinou, 
len 15ch + 22d, bol najnižší súčet z regiónov.  
 
Samozrejme, najvýznamnejšou domácou súťažou sú Majstrovstvá SR, detaily patria do 
kompetencie STZ, internetový archív STZ poskytuje kompletné pavúky, ja spomeniem 
majstrov SR z klubov nášho regiónu, resp. finalistov dvojhier. 

 
Dylan Bairo (Empire TT) vyhral štvorhru mladších žiakov v  hale i v lete, vo dvojhre bol 
v oboch prípadoch finalistom. 
 
Natália Kročková (Empire TT) vyhrala dvojhru v hale, Soňa Depešová (Kúpele PN) v lete, spolu 
vyhrali obe štvorhry a vo dvojhre bola finalistkou vždy tá druhá. Obe dievčatá jasne 
dominovali. 
 
Marek Ňaňo vyhral v lete dvojhru starších žiakov, spolu s Hulínom aj štvorhru. 
 
Vlani 13-ročná Renáta Jamrichová (OZ Slávia TT) vyhrala dvojhru starších žiačok v hale 
i v lete, obe štvorhry vyhrali Saša Felixová (Empire TT) s Ninou Kyseľovou (TC Topoľčany). 
 
V kategórii mladšieho dorastu boli dvojhrové finále v hale bez našej účasti, titul sme nezískali 
ani vo štvorhrách, v lete sa táto kategória nehrala. 
 
V doraste do 18r. v hale získali titul Michal Novanský (OZ Slávia TT) a Nina Kyseľová vo 
štvorhrách, s partnermi z iných regiónov. V lete patril štvorhrový titul páru Bianca Behúlová 
(Sláia SPU NR) a Radka Zelníčková (Empire TT).  Finalistami vo dvojhrách boli Novanský v hale 
a P.B. Privara (Empire TT) v lete. 
 
O tituly majstrov SR súperili aj seniori, z klubov nášho regiónu získali tituly: 
 
V hale vo dvojhrách  Matej Fekete 45+, Juraj Ponesz 50+, Boris Bagar 70+ a Juraj Horváth 
75+, vo štvorhrách R. Meravý s J. Jánošíkom 45+ a J. Horváth 75+. 
 
V lete vo dvojhre vyhral Matej Fekete 40+, Radoslav Meravý 45+, Boris Bagar 70+, Juraj 
Horváth 75 a Ľudovít Augustín 80+, vo štvorhrách P. Drozd s J. Jánošíkom 45+ a J. Horváth 
a s Ľ. Augustínom 75+. 
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Výsledky uplynulého roka 2021 máme ešte v čerstvejšej pamäti. 
 
Halové regionálne majstrovstvá boli vlastne jedinou akciou, ktorá sa v obmedzenom (bez 
štvorhier) v zimnom období odohrala. Usporiadatelia museli dodržiavať prísne organizačné  
opatrenia, neboli konštatované žiadne mimoriadne udalosti. Nedá mi však nespomenúť, že 
náš zrejme veľmi prajný rodič poslal na jedného usporiadateľa kontrolu z miestnej okresnej 
hygieny. Dcéra asi nebola úspešná.  Čo dodať ? 
 
Majstrovské regionálne tituly získali: 
Mladší žiaci (20 účastníkov), Martin Bobošík, TC Topoľčany 
Mladšie žiačky (32, plný pavúk), Kali Šupová, HSC PN 
Starší žiaci (32) Dylan Bairo, Empire TT 
Staršie žiačky (30), Sára Kašťáková, Empire TT 
Dorastenci (30), Samuel Kyjaci, Empire TT 
Dorastenky (32), Ela Pláteníková, Empire TT 
Muži (32), Samuel Paulovčák, Empire TT 
Ženy (27), Natália Slabá, Slávia SPU Nitra 
 
Medailovo najúspešnejšie kluby Empire TT 5z+4s+8b, Slávia SPU Nitra a TC Topoľčany 
zhodne 1+0+1. Na zisku medailí sa podieľalo 11 klubov, ešte raz zdôrazňujem, hrali sa len 
dvojhry. 
 
Halové majstrovstvá SR sa už zo známych okolností neodohrali.  
 
Letné M-ZsTZ jednotlivcov sa konali v časovo zmenenom termíne a obmedzenom rozsahu 
(ml. žiactvo, dorast plánované 3 dni), naviac za veľmi daždivého počasia. Termín určil STZ 
a dohrávky vzhľadom k počasiu taktiež. V Nitre sa jeden deň vôbec nehralo, dohralo sa 
v termíne. V HSC PN posnuli 1. deň pre mokré dvorce, dohralo sa v poriadku, v TC Topoľčany, 
nie veľmi pochopiteľne, sa nehralo v 3. deň, potom mali problémy s dohraním pre kolíziu 
s MSR st.ž. a v Skalici sa jeden deň nehralo tiež vôbec, dohrávky prebehli dodatočne. 
 
Snaha odohrať LMR priniesla problémy kvôli počasiu, pre budúcnosť, v prípade záujmu, bude 
hľadať cestu v rozdelení medzi viac usporiadateľov. 
 
Majstrami regiónu sa v jednotlivých kategóriách stali: 
Ml. žiaci (počet účastníkov 23): Sebastián Faga vo dvojhre , resp. Michal Tóth s Tiborom 
Varinským vo štvrohre.  
Ml. žiačky (47 ): Sofia Barháčová a Klára Klieštencová s Flórou Rablánskou. 
St. žiaci (27 ): Adam Solčan vo dvojhre i vo štvorhre spolu s Pavlom Bílym. 
St. žiačky ( 36): Vanessa Nováková vo dvojhre a s Kiarou Ninou Kučíkovou vo štvohre.  
Dorastenci ( 25): Samuel Kyjaci vo dvojhre i štvorhre s Petrom Kučerom . 
Dorastenky ( 38): Stella Krivičková a pár Nina Kyseľová – Laura Nádaská. 
Muži (29): Michal Novanský a Dušan Baranec s Tomášom Talajkom.  
Ženy ( 33):Ema Baraniaková a opäť Nina Kyseľová a Laurou Nádaskou. 
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Chlapci do 10 rokov (13): Martin Adamča. 
Dievčatá do 10 rokov (17): Aaliah Moussa. 

 
Sklamaním bola opakovane veľmi nízka účasť v najmladšej kategórii detí. 
 
Zaujímavé je medailové vyhodnotenie. Empire TT 6,5z+6,5s+6b, TC Topoľčany 2+2,5+1,5, 
Kúpele Piešťany 2+2+9,5. Zlatú medailu však získali ešte hráči ďalších 5 klubov (Slávia SPU 
NR, ŠK Blava 1928 J.B., TK ESO PN, TKM Madunice a OZ Slávia TT. Celkovo putovali medaily 
do 22 klubov. 
 
Oneskorený začiatok celej letnej sezóny ovplyvnil i MSR mládeže. Začínalo mladšie žiactvo 
a dorast, nasledovalo staršie žiactvo a pár dní po skončení mladší dorast.  
 
Tituly z nášho regiónu dosiahli: 
M. Bobošík vo štvorhre mladších žiakov, Kali Šupová vo dvojhre mladších žiačok, Kiara 
Žabková vo dvojhre a s Luciou Hradeckou vo štvorhre starších žiačok, Renáta Jamrichová vo 
dvojhre a s Ninou Kyseľovou vo štvorhre mladších dorasteniek a Nina Kyseľová aj vo štvorhre 
dorasteniek. 
 
Odohrali sa aj MSR seniorov, zlato z nášho regiónu vo dvojhrách získali Peter Ondrej 40+, 
a Gabriela Bartošková u žien – senioriek, vo štvorhrách Michal Ábel s Marekom Bučkom 35+ 
a  Patrik Drozd 45+.  
 
Len niekoľko vybraných údajov týkajúcich reprezentácie. 
 
Mám pred sebou kompletné zoznamy reprezentácie SR, tak ako sú zverejnené na stránke 
STZ . 
 
V roku 2020 u mládeže figuruje celkom 52 mien, z nášho regiónu je ich 18, z toho 17 aj 
vyrástlo v našich kluboch. Plus jeden, ktorý len v tom roku prestúpil mimo. To je viac ako 
tretinový podiel.  
Po ročníkoch narodenie to u chlapcov boli Novanský, Karol, Privara, Schwarc, Paulík, Talaka, 
Ňaňo (7) , u dievčat Stankovská, Behúlová, Zelníčková, Vanda Vargová, Kyseľová, 
Michalčíková, Jamrichová, Hradecká, Vanessa Nováková, Depšová a Kročková (11). 
Žiaľ, medzinárodné súťaže boli vlani veľmi oklieštené. 
 
Pre rok 2021 je náš podiel u mládeže ešte vyšší, 19 hráčov z 51 prekračuje 37%. 
U chlapcov to boli Privara, Schwarc, Hulín, Ňaňo, Bairo, Bekéni (6), u dievčat Behúlová, 
Zelníčková, Pláteníková, Kyseľová, Hradecká, Jamrichová, Nováková, Žabková, Belanská, 
Depešová, Kročková, Pohánková a Šupová (13) 
V kategórii do 23 rokov, čo pre evidenciu vyžaduje nový zákon o športe to boli  3/12 (Fekete, 
Novanský a Karol) a u dospelých 4/17 (Martin, Zelenay, Lacko a Miháliková), pritom korene 
niektorých ďalších siahajú do nášho RTZ.  
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Reprezentácia spadá do kompetencií STZ, rád by som však spomenul kategóriu seniorov. 

Mimoriadne medzinárodné úspechy naša kolegyňa získava Patrícia Rogulski, ktorá aj so 
Silviou Chudou pravidelne získava medaily z tých úplne vrcholných súťaží. Radi blahoželáme. 
 
Na úrovni nášho zväzu sme sa mohli až do minulého roka hrdiť, že pre našich najmladších 
(11-ročných) umožňujeme prvú reprezentáciu stretnutím s rovesníkmi z JmTS,  v už 
pravidelnom novembrovom termíne.  Žiaľ, sú to deti, ktoré temer všetky cestujú výlučne 
s vlastnými rodičmi a vlani aj v tomto roku sme boli nútení túto aktivitu zrušiť. 
 
Snáď sa to podarí v jarných mesiacoch budúceho roka, na kedy je to predbežne preložené. 
Naposledy sme hrali v 2019 v Trnave, organizačne je teraz na rade náš partner. 

 
Nemenej dôležitou súčasťou vašej / našej práce je samotná organizácia súťaží jednotlivcov – 
turnajov.  Usporiadateľov halových i letných regionálnych majstrovstiev sme mali viac menej 
stabilizovaných, možno sa niekedy vymenili len kategórie. Empire TT, HSC PN, Ratufa LE, TC 
TO, Tenkur TN, najnovšie  i Slávia SPU NR a TKM Madunice, resp. v lete Topoľčany, Nitra, TK  
77 Skalica, HSC PN, boli tí, ktorí priebežne aj v zložitom období akcie zvládli.  Hlavne oni by sa 
však mali vyvarovať organizačných chýb. Určite im patrí naše spoločné poďakovanie.   
 
Vzhľadom k tomu, že STZ organizuje MSR mládeže výlučne v halách s tvrdým povrchom, 
prijali sme v P-ZsTZ úlohu, organizovať aj naše regionálne HM mládeže v halách s obdobným 
tvrdým povrchom. Vyhovujúce viacdvorcové  v regióne máme len 4, verím, že sa to podarí 
Pre leto sme rozhodli, že v prípade väčšieho záujmu rozdelíme niektoré kategórie so stabilne 
najväčšou  účasťou medzi viac klubov. Náš sekretár už možno má novú TL rámcovo 
pripravenú,  môže v diskusii k tomu niečo povedať. 
 
Už dlhodobo, dá sa povedať trvale, v našom regióne zorganizujeme najväčší počet domácich 
turnajov. Niektoré počty sa vzhľadom k rozdeleniu v rámci STZ nedajú ovplyvniť.  
 
V roku 2020 sa u nás na organizácii podieľalo 26 klubov, v zime bolo v pláne 33,5 a v lete 
66,5 turnajov – tá polovica je vždy, ak sa koná len jedna kategória, to je hlavne v zime), 
zrušených bolo zhodne po 3,5. Sú v tom aj deti, ktoré celkove tvorili vysoké číslo 31 / 4.  
 
V roku 2021 29 našich klubov , v zime plán podľa TL 36,5, zrušené 32,5 (odohrali sa vlastne 
len spomínané halové majstrovstvá) v lete plán 67, zrušené 1,5, podiel detí celkom plán 30,5 
zrušených 14,5.  
 
Určite ešte náročnejšie je usporiadanie medzinárodných súťaží. V pláne sme ich v regióne 
mali určite najviac, viaceré boli z objektívnych príčin zrušené, tam kde sa uskutočnili patrí 
veľká vďaka. 
 
To bola kvantita. Počet záujemcov o turnaje bol stále prevyšujúci možnosti, preto mrzí, že 
klesá kvalita usporiadania.  Niektoré chyby sú síce len administratívne (neudelenie voľných 
kariet v termíne, neskorý rozpis, zlé posuny v akceptácii, ..., aj to oberá usporiadateľa 
o body), realita na dvorcoch je však často iná,  ako je v napísané v záverečnej správe. Často je  
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priebeh len o jednej osobe, ktorá je na akcii prítomná. A stáva sa, že to ani nie je ten 
rozhodca, čo je písaný. O zdravotníkoch som už v minulosti hovoril, je mi jasné, že zaplatiť 
lekára nie je reálne, aj zdravotná sestra  však býva často len na telefón.  V zoznamoch 
priestupkov sú uvádzané temer všetky naše renomované kluby. A aj ich správy o priebehu 
nie sú vždy úplne – nazvime to „kóšerové“.  
 
Viem, že nie je jednoduché zabezpečiť štáb organizátorov, jeho kvalita a početnosť by mala 
stúpať s triedou podujatia, ale keď sa už na organizáciu akejkoľvek akcie klub podujme, mal 
by kvalitu zabezpečiť. Tí, ktorí cestujú aj za najbližšie moravské hranice potvrdia, že to tam 
kvalitnejšie robia. Možno menej akcií bude niekedy viac ... Poznám ekonomiku bežného 
turnaja, keď sa na to však klub prihlási a podmienky pozná, je nutné, aby to urobil tak, ako sa 
má. 
 
Súčasťou našej práce je aj výchova nových trénerov, resp. rozhodcov a kapitánov družstiev. 
V roku 2020 bolo v rámci nášho zväzu vyškolených 28 nových rozhodcov 1. stupňa, ďalší 
cyklus náš čaká o rok.  V roku 2021 sme vyškolili 46 nových kapitánov družstiev.  
 
V posledných správach bola pre toto zasadnutie rámcovo zahrnuté i hospodárenie. Teraz je 
to plne samostatnou správou, skôr by som sa pokúsil len nejako spárovať počty hráčov, 
družstvá a finančné prostriedky, ktoré kluby obdržia zo STZ. 
 
Kluby každoročne prihlásia (pre nás zo známych dôvodov) do súťaží pomerne veľký počet 
detí, mnohé možno z donútenia odohrajú aj 3 súťažné akcie. Klub získa určité financie zo 
zväzu, alebo inak z verejných zdrojov za kvantitu i kvalitu, ale koľko z tých detí hrá následne 
skutočný závodný tenis. 
 
V celoštátnom rebríčku mladšieho žiactva za rok 2021 je z nášho regiónu 74 chlapcov a 106 
dievčat, v oficiálnom zostalo 41 a 54 ročníka 2010. U chlapcov 13 malo z nich v kolónke počet 
turnajov nulu. A to som v  úvodzovkách s hrôzou zistil, že u mladších žiakov má náš 12-ty 
chlapec v oficiálnom rebríčku v počte turnajov nula.   
 
Niekde uprostred správy odznela požiadavka na vás, aby ste podporovali závodný tenis. 
Všetci vieme o problémoch s dnešnou generáciou mladých. Ak sa uspokojíme 
s konštatovaním ako sa to nedá, o pár rokov nebudú ani medzinárodné úspechy, náš 
závodný tenis bude ďaleko za tým z čoho ešte trocha ťažíme. 
 
 
Ešte k nášmu plánu činnosti na najbližšie obdobie: 
 

- Sekretár pripravuje TL 2022, podmienky usporiadania regionálnych majstrovstiev 
boli zverejnené, zabezpečíme ich usporiadanie + všetky potrebné nominácie 

- pripravíme súťaže družstiev 2022  
- pripravíme rokovanie Rady v roku 2022, ktorá má označenie „volebná“ 
- všetko ďalšie je denný život, ktorý v spolupráci s vami určite zvládneme. 

 



 
10 

 
Covidové problémy nás postihli nielen v organizácii tenisového diania, žiaľ aj my sme v tejto 
súvislosti museli zverejniť parte. Odišiel od nás dlhoročný rozhodca, člen Čestného klubu,      
pán Tibor Engel. Vy viete, že táto choroba postihla aj ďalších tenistov, či tenisových priateľov  
vo vašich kluboch. Nehoriac o vašich najbližších v rodinách. Venujme im aspoň tichú 
spomienku. 
 
V hodnotenom medziobdobí sme mali aj príjemné povinnosti. Na náš návrh pani Mokrá 
a pán Dorčiak získali ocenenie „Za zásluhy o rozvoj tenisu“, Pamätnú medailu STZ obdržali 
páni Studenič a Škoda v roku 2019, Bulko a Jakubička v roku 2020 a tento rok bola na Rade 
STZ udelená p. Kováčovi a pani Rogulski.  
   
Záverom by som rád poďakoval mojim kolegom za spoluprácu. Pracovali sme v štandardnom 
zložení, v predsedníctve p. Baláž, Frančák, Mókuš, Trnovec a ja ako predseda,  minulý rok 
požiadal o uvoľnenie p. Boleman. Rokovaní sa zúčastňovali p. Ležák - náš kontrolór, p. 
Studenič zabezpečujúci hlavne naše kvalitné trénerské školenia a p. Uhrík, vždy k dispozícii 
na školenia rozhodcov, či kapitánov družstiev. Stretli sme sa menej krát ako predtým, nútili 
nás covidové obmedzenia i obavy. Boli sme však v stálom styku a všetky rozhodujúce 
dokumenty boli priebežne schvaľované elektronicky alebo telefonicky.  
 
Dámy a páni, obvykle som na konci tejto správy želal úspešný štart do letnej sezóny, teraz 
sme na prahu celého ďalšieho tenisového roka. Verím, že už nebudete musieť zavrieť haly, 
zbytočne fúkať, či temperovať. Želám vám v k tomu dobré zdravie, veľa síl a nutného 
nadšenia. Ďakujem vám za vašu obetavú prácu, bez ktorej by ani naša nemohla fungovať. 

  
 
 
 


