UDOVÍT KOZÁR
udovít Kozár (nar. 2. októbra 1923 v Bratislave)
za ínal s tenisom ako rekrea ný hrá

v Bratislave

a jeho záujem o vzrástol, ke tenis u aroval aj jednej
z jeho dcér, Viere. Z nej sa neskôr stala výborná
hrá ka, dlhoro ná opora Slovana Bratislava. Postupne
sa zapájal do organiza nej a funkcionárskej práce,
ktorá vyvrcholila v rokoch 1975 – 1988, ke
ele Slovenského

tenisového

zväzu. Pod

bol na
jeho

vedením sa práca zväzu zna ne rozšírila.
Na za iatku jeho funk ného obdobia bol tenis
prevažne sezónnym športom, možností na prípravu
v zime bolo málo. udovít Kozár mal zna nú zásluhu
na výstavbe viacú elových hál v Bratislave a najmä
na skuto nosti, že tenis v nich získal priestor. A tak po etná skupina tenistov mohla v zimných
mesiacoch za a

prípravu na kvalitnom dvorci na Dunajskej ulici a postupne i v alších

bratislavských halách. To bol podnet aj pre alšie slovenské mestá a centrá tenisu, ktoré za ali
využíva rôzne priestory na zimnú prípravu, za ali sa budova špecializované haly a postupne sa
rozšírili i halové sú aže.
Pevná štruktúra sú aží a zvýšenie po tu turnajov pre mládež v tomto období zohrala úlohu pri
zvyšovaní výkonnostnej úrovne juniorského tenisu na Slovensku i rozšírení lenskej základne.
Stabilizovala sa práca s mládežou, kde dôležitú úlohu hrali Tréningové strediská mládeže
a najmä Stredisko vrcholového športu pri Slovane Bratislava. Významnejšie pozície získali aj
slovenskí zástupcovia vo federálnych orgánoch, o pozitívne vplývalo na rozvoj slovenského
tenisu. Aj v aka ob ianskemu postaveniu, bol 1. námestníkom ministra práce a sociálnych vecí,
dokázal vytvori

funk ný systém práce zväzu a zabezpe i

tenisu primerané postavenie

v hierarchii športu.
Aktívne pracoval aj na klubovej úrovni, istý as bol predsedom TO Slovan Bratislava a neskôr,
po skon ení pôsobenia v Slovenskom tenisovom zväze, pracoval v Slávii SVŠT Bratislava, kde
sa podie al na výstavbe tenisového areálu.
udovít Kozár významne prispel k rozvoju slovenského tenisu. Zomrel v Bratislave 16.
novembra 1998.
Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu 18. 4. 2007.

