KONCEPCIA ROZVOJA TENISU V STREDOSLOVENSKOM
REG
REGIÓNE
NA ROKY 2018-2022
ÚVOD
Šport a jeho odvetvia prispieva nemalou mierou na formovanie osobnosti
človeka a prispieva k zvyšovaniu zdravia našej populácie.
V súčasnosti nás znepokojuje vývoj, keď sa u detí a mládeže prejavuje rast
obezity, zhoršenie zdravotného stavu, zdatnosti a pokles výkonnosti. V učebných
plánoch škôl sa znižuje rozsah telesnej a športovej výchovy. Domáce aktivity
orientovanie
ovanie na pasívne trávenie voľného času (internet, videohry, televízia...)
prevažujú nad pohybovými aktivitami a telesným,, ale aj psychickým rozvojom.
Dôsledky sa negatívne prejavujú nielen na úrovni zdravia, pohybových schopností
a zručností. Majú dopad aj
aj na prehlbujúci sa individualizmus, sebectvo, nižšiu
schopnosť sebapoznania, rešpektu a socializácie. V konečnom dôsledku nedostatok
pohybu a športu u detí a mládeže spomaľuje ich duševný vývoj a poskytuje väčší
priestor pre negatívne spoločenské javy. Obezita,
Obezita, chuligánstvo, alkoholizmus, drogy
i kriminalita sa len výnimočne vyskytujú u mladých ľudí, ktorí aktívne a pravidelne
športujú.
Šport ako prostriedok zdraviu prospešnej telesnej aktivity má väčší vplyv, než
ktorýkoľvek iný druh spoločenskej činnosti.
činnosti. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva,
pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie
úsilie. Čas,
ktorý deti a mládež strávia pri športe je všestranne pozitívne strávený a mal by byť čo
najväčší.
Tenis so svojou mnohostrannou pôsobnosťou
pôsobno
má významné miesto v
spoločnosti.. Podieľa sa na plnení výchovných, vzdelávacích, zdravotných úloh, na
formovaní telesnej zdatnosti, na celkovom rozvoji osobnosti. Podobne, ako aj iné
športové hry, sa teší veľkej obľube pre svoju emocionálnosť a možnosti tvorivej
sebarealizácie. Počet nadšencov „bieleho športu“ neustále rastie, čo dokumentujú
nielen vyťažené tenisové dvorce, haly, ale aj preplnené hľadiská na rôznych
turnajoch po celom svete. Tenis ako športová hra bez priameho styku súperov, je
dnes jedným z najatraktívnejších športových odvetví. Zápasy na veľkých svetových
turnajoch sledujú priamo tisíce, prostredníctvom televízie a Internetu milióny
priaznivcov na celom svete.
Dnes
nes už tenis nie je zábavou pre úzku, ekonomicky najsilnejšiu vrstvu ako
tomu bolo v minulosti, ale je pohybovou aktivitou pre širokú verejnosť. Takisto už nie
je sezónnou záležitosťou na leto, ale výstavbou hál a ich využívaním sa stal
celoročným športom. Enormná starostlivosť sa venuje športovej príprave a výchove
detí a mládeže.
Ako rekreačný šport je príťažlivý prostredím, oblečením, určitou tradičnou
športovou etikou a najmä je preplnený emocionálnymi zážitkami, ktoré môže priniesť
len hra a tvorivá činnosť. Dáva možnosť na rozptýlenie, ale aj na udržovanie kondície
do neskorého veku.
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Vo výkonnostnom tenise, ktorý nadväzuje na úlohy masového športu a rozvíja
predpoklady pre vrcholový tenis, je cieľom poskytnúť súťažné príležitosti mládeži
a dospelým.
Cieľom vrcholového tenisu je objavovať športové talenty a systematickou
prípravou ich priviesť k čo najlepším športovým výkonom a k úspešnej reprezentácii.

1. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU TENISU
V súčasnosti na území Stredoslovenského regiónu pôsobí 57 tenisových klubov,
ktoré majú splnené podmienky kolektívnej registrácie Slovenského tenisového zväzu
zväzu.
Na sezónu 2018 ( 1.11.2017 – 31.10.2018) je podľa kritérií STZ podľa nového
Zákona o športe financovaných 55 klubov nášho regiónu.
regió
Z toho 4 majú štatút Centra
talentovanej mládeže 2. Stav členskej základne je dlhodobo stabilizo
stabilizovaný , počet
registrovaných hráčov je 957 a počet aktívnych športovcov ( do 23 rokov s min. 3
akciami) je 722.. Zvýšil sa počet trénerov a rozhodcov s platnou licenciou.
Výkonnostný mládežnícky tenis je podporovaný
po porovaný organizovaním pravidelných
jarných sústredení najlepších jednotlivcov mladšieho a staršieho žiactva. Štatút
športového reprezentanta SR na rok 2018 má 5 zástupcov nášho regiónu. V našom
regióne organizujeme každoročne tieto medzinárodné turnaje : Seniorský turnaj ITF 4
Baseline Banská Bystrica, TEJT
TE 3 U 16 a ITF 5 U 18 v Slovenskej Lupči a ITF 4 U 18
v Žiline.
V oblasti rekreačného tenisu nemáme vierohodné informácie o počtoch, nakoľko
rekreační hráči nie sú tak organizovaní v kluboch ako závodní.
V spolupráci s STZ sme zrealizovali viaceré projekty
projekty smerujúce k rozvoju
a propagácii tenisu. Tenis sa dostal do osnov výučby telesnej výchovy na ZŠ
v súvislosti s projektmi „Tenis do škôl“ a „Dajte deti na tenis“. V spolupráci s STZ je
tenis zaradený aj na dvoch Športových Gymnáziách. Rozbehol sa projekt
„ZašportujSiOpen“,
ZašportujSiOpen“, ktorý využívajú najmä rekreační hráči a seniori.
Podstatnú úlohu pri možnom zvyšovaní členskej základne zohrávajú kluby. Rastu
členskej základne v poslednom období pomohla hlavne zmena financovania
tenisových klubov na základe Zákona o športe a novo prijatých pravidiel STZ a tiež
zavedenie povinnej registrácie detí do 10 rokov. Kluby nášho regiónu dostanú
v r.2018 ako finančný príspevok spolu 219 281 eur.

2. PÔSOBNOSŤ
Pôsobnosť koncepcie rozvoja tenisu v Stredoslovenskom regióne sa vzťahuje na
tieto oblasti:
-

podpora organizovania
rganizovania tenisových akcií (celoslovenských
(
a med
medzinárodných) pre
vrcholový tenis,
podpora organizovania tenisových akcií pre rekreačný tenis a pre tenis ostatných
skupín obyvateľov (napr. zdravotne postihnutých),
postihnutých)
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-

-

3.

podpora výstavby nových tenisových dvorcov a tenisových hál , ( formou
poradenstva a konzultácii aby novovybudované športoviská spĺňali kritéria pre
domáce aj medzinárodné súťaže)
podpora rekonštrukcie stávajúcich dvorcov a areálov,
podpora vrcholového, výkonnostného a rekreačného tenisu organizovaného
v Stredoslovenskom regióne,
regióne
všestranná starostlivosť o rozvoj tenisu v kluboch a na školách,
podpora tenisových akcií na školách,
školách

ÚČEL

Účelom koncepcie tenisu pre roky 2018
201 až 2022 je plniť prijaté špecifické ciele
a stanovenie priorít pri plánovanom plnení týchto cieľov.

4. CIELE
Strategickým cieľom koncepcie tenisu je vytváranie vhodných podmienok pre
rozvoj profesionálneho, výkonnostného a rekreačného tenisu, ktoré prispievajú
k regenerácii
egenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia
a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Najmä na základe uvedeného sú v oblasti
tenisu
nisu stanovené tieto priority (dlhodobé
(
ciele) a z nich vyplývajúce jednotlivé plány a
projekty:
1)

Podporovať
odporovať rozvoj tenisu v spolupráci s STZ, VÚC Banská Bystrica
a Žilina
hľadaním
ním
finančných
prostriedkov
pre
budovanie
a modernizovanie infraštruktúry a podporovanie organizovania turnajov a
sústredení:
a) Uchádzať
chádzať sa o výzvy na finančné prostriedky investičného
charakteru
charakteru.
b) Uchádzať sa o výzvy na podporu organizovania športových
aktivít
c) Informovať tenisové kluby SsTZ o prípadných výzvach na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácii z rozpočtu VÚC BB a
Žilina

2)

Podporovať
odporovať aktivity klubov smerujúce k zvýšeniu počtu rekreačných
hráčov:
a) propagovať tenis ako šport pre celú rodinu,
b) podporovať
dporovať a propagovať projekt „zašportujsiopen“
zašportujsiopen“.
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3)

Vytvárať
ytvárať podmienky pre rozvoj vrcholového a výkonnostného tenisu vo
všetkých kategóriách:
kategóriách
a) každoročne v spolupráci s STZ organizácia
anizácia projektu Detský
Davis Cup a Fed Cup pre deti do 10 rokov,
b) každoročná
každoročn organizácia sústredení pre žiackych reprezentantov
SsTZ,
c) spolupráca s Trénerskou radou STZ a reprezentačnými trénermi
pri výbere reprezentantov,
reprezentantov
d) riadenie všetkých súťaží družstiev
družstiev SsTZ a regionálnych
majstrovstiev jednotlivcov,
jednotlivcov
e) sledovanie kvality usporiadania súťaží,
súťaží
f) v spolupráci s STZ vytváranie termínových listín
listín,
g) sledovanie a dodržiavanie predpisov zo strany všetkých
účastníkov súťaží a operatívne zasahovanie v prípade ich
porušenia
porušenia,
h) zhromažďovanie podnetov na úpravu športovo technických
predpisov
predpisov,
i) zabezpečenie
prípravy a výchovy trénerov,
rozhodcov
a funkcionárov,
funkcionárov v predstihu zverejniť plánované termíny školení
a seminárov a ich obsahovú náplň v našom regióne
regióne,
j) spolupráca
polupráca so športovými psychológmi, kondičnými trénermi
a fyzioterapeutickými
fyzioter
odborníkmi.

4)

Vytvárať
ytvárať vhodné podmienky pre rozvoj tenisu na základných školách
a zapojenie škôl do rozvoja tenisu:
a) v spolupráci s STZ a MŠ podporovať projekt „Tenis do škôl“

5)

Propagovať tenisové hnutie v spolupráci s masovokomunikačnými
prostriedkami:
a) prenos informácii je zabezpečený prostredníctvom internetov
internetovej
stránky STZ v sekcii regióny,
b) vytvorenie FC stránky SsTZ,
SsTZ

5. EKONOMIKA, ZÍSKAVANIE
ZÍSKAVANIE ZDROJOV, MARKETING
SsTZ získava v súčasnosti finančné prostriedky od STZ. Na splnenie vyššie
uvedených cieľov je nevyhnutné hľadať možných partnerov a sponzorov.
Otvárajú sa tu možnosti získavať partnerov najmä na regionálne sústredenia a
súťaže družstiev, ako sa to podarilo aj v minulosti pri „DOXX
„DOXXbet lige“. Tu sa
predpokladá spolupráca zainteresovaných klubov, aby podľa požiadaviek vedeli
promovať sponzora, či už prostredníctvom online prostredia, ale
alebo iných
propagačných materiálov, ktoré by boli poskytnuté SsTZ alebo sponzorom.
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Pre vyjednávaciu silu SsTZ a zabezpečenie promovania partnerov sa javí ako
zaujímavá
ujímavá cesta, popri oficiálnom webe STZ, aj zabezpečenie vlastnej stránky
minimálne na soc. sieťach (napr. facebook).
facebook)
Aktivita všetkých zainteresovaných klubov v regióne je však v tejto oblasti
kľúčová, pričom SsTZ poskytne asistenciu v plnej možnej miere.

6. ZÁVER
Rozvoj športu a tenisu patrí nesporne medzi priority Slovenskej republiky. Preto
sú dôležité aj jednotlivé dokumenty pomocou ktorých plánujeme a koncipujeme
jednotlivé činnosti. Takýmto dokumentom je aj Koncepcia rozvoja tenisu v našom
regióne.
Z koncepcie vyplývajúce zámery a ciele sú stanovené tak, aby sa starostlivosť
o rozvoj tenisu stala zároveň nástrojom športovej politiky nášho regiónu
regiónu, keďže sú
v nej zapracované nielen oblasti starostlivosti o vrcholový a výkonnostný, ale aj
o rekreačný tenis a teniss pre tých najmenších, ale aj osoby so zdravotným
hendikepom. Tento materiál treba chápať ako dokument, ktorý sa výrazne podieľa na
zlepšení zdravotného stavu, prevencie civilizačných ochorení, aktívneho trávenia
voľného času a prispieva k plnohodnotnému životu.
Prosím všetky zainteresované subjekty, aby maximálne podporili naplnenie
stanovených cieľov tejto koncepcie v rámci svojich finančných, materiálnych
a osobných možností.

Táto koncepcia bola schválená Vv SsTZ dňa: 24.04.2018
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