
Správa o činnosti ZsTZ za rok 2017 
 
 
Vážení delegáti, vážení tenisoví kolegovia, priatelia. 
 
Ako začať správu o našej činnosti za minulý rok a len veľmi stručne pre 
porovnanie aj za dva predchádzajúce roky?  
 
Rozrástli sme sa. Asi takto výstižne a stručne by sme sa mohli charakterizovať. 
 
Ak sme pred rokom uvádzali, že v našom zväze evidujeme 58 klubov, 
k dnešnému dňu ich je už 62, pritom 1 klub (TA NET Trnava) neobnovil klubovú 
registráciu. Vítame medzi nami GSM Europe Trenčín, ŠKM Nádeje Trakovice, 
TKM – Tenisový klub Madunice a aj Plážový tenis Slovensko Nitra, nakoľko  
plážový tenis sa stal súčasťou aj slovenského tenisu. Tí, ktorí sledujete 
medzinárodné tenisové stránky viete, že súčasťou Medzinárodnej tenisovej 
federácie ITF je už dávnejšie. 
 
A by som porovnával to dôležitejšie zo športového hľadiska, ku koncu februára 
bolo z nášho regiónu registrovaných 1237 hráčov, k zrovnateľnému  dátumu v 
2016 1164  a rok predtým 1173. 
 
Spomínané dva údaje sú ovplyvnené  aj podstatnou ekonomickou zmenou, 
financovaním klubov zo strany STZ, ktoré zahrňuje kvalitu a výrazne aj kvantitu 
v podobe závodných hráčov, ktorí majú povinnosť odohrať skutočne minimálny 
počet súťažných zápasov. To však nie je náš výmysel, to je údaj, ktorý vyžaduje 
naše ministerstvo ako podklad k poskytnutiu prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu. Možno to je jedna oblasť na diskusiu, kde môžu byť tieto záležitosti 
podrobnejšie vysvetlené. STZ zverejňuje detailne všetky dokumenty na svojej 
webovej stránke, ale je to záležitosť, ktorá sa väčšiny našich klubov bytostne 
dotýka. A klubov, ktorým môžu byť tieto finančné prostriedky za rok 2017 
z nášho regiónu poskytnuté je 51. Samozrejme, niekde je to doslova za 1 hráča, 
ale v priemere môže mnoho klubov  povedať veľké ďakujem. 
 
Aj keď je tenis individuálny šport, veľmi významnou zložkou našej zväzovej 
činnosti je organizácia Majstrovstiev ZSTZ družstiev. V regionálnych súťažiach 
štartovalo vlani 17 družstiev mužov, roky predtým 21, resp. 25. Tu bol počet 
klesajúci, ale vzrástol  počet našich klubov v súťažiach riadených STZ. 
Vlani celkom  117 družstiev mládeže, v 2016 to bolo 97 a v roku 2015 98. 
V našich dlhodobých súťažiach družstiev detí do 10 rokov štartovalo 33  
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družstiev, vlani 26, rok predtým 30.   V seniorskej súťažiach to bolo vo všetkých 
4 kategóriách vlani 13, rok predtým 11.   
 
Aj keď sa na našej webovej stránke sa môžeme pochváliť kompletným archívom 
súťaží  družstiev od roku 2012, zhrniem stručne výsledkovú stránku súťaží. 
V mládežníckych kategóriách zvíťazili hráči TC Empire Trnava vo všetkých RM-I, 
súťaž mužov tejto triedy vyhrali Kúpele Piešťany „B“.   
V súťaži chlapcov do 10 rokov (celkom 9 družstiev) skončila najvyššie TK NOVÁ 
GENERÁCIA, u dievčat LTC Leopoldov (celkom 10) a v zmiešaných družstvách 
v 3 jednotlivých skupinách ŠK MR TC Bánovce n/B, TK Slávia SPU Nitra a TK 77 
Skalica (celkovo 16). 
Úspešne  sa naším tímom darilo v najvyšších celoslovenských súťažiach.  
V 8 člennej extralige mužov  sme mali 4 kluby, Empire Trnava získal striebro 
a TC DRACI Matúškovo bronz. V rovnakej súťaži žien sme mali až 5 tímov, 
Trnavčanky vyhrali a Slávia SPU Nitra získala bronz. 
Aj v mládežníckych kategóriách štartuje v rámci MSR po 8 družstiev, po dvoch 
z každého regiónu. Dorastenci aj dorastenky TC Empire Trnava zvíťazili, striebro 
patrilo dievčatám Kúpele Piešťany, u chlapcov bez medaily ešte ŠK Blava 1928 
Jaslovské Bohunice. V starších žiakoch zlato Trnavčanov a bronz do Jaslovských 
Bohuníc, u starších žiačok striebro Trnavy a v pavúku aj TC Topoľčany.  
Trnavčania vyhrali aj súťaž mladších žiakov, , výborné striebro získali TK AS 
Trenčín, rovnako staré dievčatá Trnava a LTC Leopoldov tento krát bez medaily. 
 
U detí do 10 rokov sa veľkej obľube teší súťaž Detský DC a FC. V našom 
oblastnom kole štartovalo celkom 14 chlapčenských a 18 dievčenských 
družstiev, čo bol ale pokles oproti minulosti. V celoslovenskom finále získali 
chlapci Tenis Club Nové Zámky striebro, štartovali ešte Empire Trnava a TK 
Nová Generácia, u dievčat bronz do Empire Trnava, a štvrťfinálová účasť LTC 
Leopoldov aj Kúpele Piešťany.  
K kategórii do 8 rokov sa táto súťaž začína i končí na úrovni regiónov. U nás zo 7 
chlapčenských družstiev vyhrali TC Topoľčany, z 10 dievčenských Kúpele 
Piešťany. 
 
V minulosti sme v plánoch mali ambície organizovať aj dlhodobé súťaže 
družstiev seniorov. Je skutočnosťou, že tí najlepší mladší si zahrajú ešte 
v súťažiach mužov, naše jednovíkendové regionálne majstrovstvá však zápasia 
najmä s počtom účastníkov. Ako už bolo spomenuté, vlani v 4 vekových 
kategóriách len 13 družstiev. V MSR v 8 člennej kategórii 35+ štartovali bez  
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medaily Kúpele Piešťany a HSC Piešťany, u rovnako početnej 45+ získali HSC 
Piešťany striebro, ďalšieho možného účastníka sme ani nedodali. Kategórie 55+ 
a 65+ štartujú v MSR len štyri 2-členné družstvá, u mladších to boli páni zo 
Slovana Galanta, u najstarších získali Kúpele Piešťany zlato a Galanta bronz. 
  
Čo záverom k súťažiam družstiev?  My ako zväz máme povinnosť súťaže dobre 
pripraviť a zorganizovať. Máme pochopiteľne záujem, aby štartovalo čo najviac 
družstiev a hlavne, aby sa odohralo všetko na dvorcoch a v športovom duchu. 
Starší z vás pamätajú, že sme mnoho rokov neudeľovali žiadne pokuty 
a sekretár urobil všetko, len aby sa hralo. Boli sme za tento prístup až 
kritizovaní na úrovni STZ, boli sme si často vedomí, že  niekedy „trpeli“ tí 
poriadnejší. Pokuty už udeľujeme aj my, ale vlani sme „preorali“ sadzobník 
pokút a za chýbajúceho hráča v zostave stretnutí sme udeľovali pokutu 1 Euro. 
Chceme objektívne výsledky, my nechceme vaše peniaze, ktorých je v kluboch 
vždy málo. Do rozpisu súťaží sa pre tento rok zahrnulo povinné foto pri nástupe 
družstiev aj v nižších súťažiach ako RM-I.  Nie je v našej moci, aby sme pri 
schvaľovaní výsledkov pozerali s lupou tvár každého hráča, povinnosťou vašich 
kapitánov bude, aby sa hráči zoradili podľa zverejnenej vzorovej fotografie, bez 
čiapok, resp. iných pokrývok hlavy. Prosíme vás dodržte tento bod rozpisu 
súťaže . Myslím, že sme upravili nahor len priestupok, keď klub elektronicky 
nespracuje včas zápis  zo stretnutia. Je jasné, že zápis sa vo väčšine prípadov 
robí ručne, stretnutie sa bez problémov odohrá napr. ešte v sobotu, ale 
sekretár nie je schopný spracovať výsledky kola ani v najbližší štvrtok. V klube 
zodpovedný funkcionár to proste neurobí.  Sami uznáte, že to treba potrestať. 
V sobotu sa hrá ďalšie kolo a deň predtým nie sú známe verejne výsledky 
odohraných zápasov. Ešte spomeniem, že poplatok za družstvá sme ponechali 
v rovnakej sume a myslím, že ho máme v rámci všetkých regiónov SR najnižší. 
 
Viacerí viete podrobnosti o minuloročných problémoch v BTZ, kde 2 družstvá 
renomovaných klubov odohrali vzájomné stretnutie mládeže najmä z časových 
dôvod len na papieri. Skončilo síce tak, ako by bolo aj na dvorci, ale bola to 
hlúposť, lebo nasledovali veci zbytočné a nedôstojné, ktoré museli riešiť až 
najvyššie orgány STZ. Prosíme vás, zástupcov klubov, zabezpečte, aby sa 
stretnutia odohrali, dohrali, lebo predohrania nevyužívame, „fair play“ v zmysle 
predpisov. Aj keď možno s nekompletnou zostavou. 
 
Najpodstatnejšou zmenou pre rok 2018 bude  úvodný ročník družstiev detí do 8 
rokov. Je nám jasné, že prvý ročník  vychytá to potrebné pre ďalšie ročníky.  
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Oranžový dvorec a oranžové lopty sú zrejme OK, či sa osvedčí spôsob hry na  
dva víťazné tajbrejky do 7, to ukáže  samotná súťaž. Ak budú pripomienky, je 
potrebné, aby ich kapitáni uviedli už v zápisoch zo stretnutí. Ešte to 
najdôležitejšie. Nakoľko je to len nedávna novinka a  viaceré kluby pôvodne 
neprihlásili družstvá aj keď deti možno majú, je tu možnosť prihlásiť ich ešte do 
31. marca. Až potom spracuje sekretár rozdelenie, aby to geograficky 
vyžadovalo čo najkratšie cestovanie. Spomeniem poplatky a pokuty. Za detské 
družstvá zostáva poplatok naďalej 3 Eurá, nemáme vypísané žiadne pokuty. My  
chceme, aby deti hrali, aby kluby hľadali termín, keď sa z nejakých príčin 
stretnutie neodohrá. Samozrejme, bude to vyžadovať obojstrannú súčinnosť 
a ochotu.  Skúsenosti hovoria, že odkladanie stretnutí na dlhšie termíny je zlé. 
 
Súčasťou dnešného zasadnutia je aj žrebovanie M ZsTZ družstiev. Je 
potešiteľné, že až 37 klubov prihlásilo svoje družstvá do regionálnych súťaží 
mužov a mládežníckych kategórii, v čom nie seniori a ani detí. V rozdelení do 
súťaží je 16 družstiev mužov (-1), 118 družstiev mládeže (+ 1 s menšími 
obmenami), predbežne len 12 družstiev seniorov, a 34 družstiev detí do 10 
rokov. Aj v tomto roku sa do RM-I dorastencov prihlásilo len 5 družstiev, 
v súlade s už prijatým uznesením P-ZsTZ zorganizujeme súťaž spôsobom každý 
s každým. Ďalšie podrobnosti  pri samotnom žrebovaní. 
 
Našou ďalšou úlohou je aj kvalitné zabezpečenie Halových a Letných 
majstrovstiev ZsTZ jednotlivcov. Dnes už máme za sebou aj halové majstrovstvá 
pre rok 2018, aspoň v stručnosti spomenieme to podstatné z minulého roka.  
 
Máme už stabilizovaných usporiadateľov, menia sa medzi nimi len jednotlivé 
kategórie, čo vyplýva z klubových priorít. Halové majstrovstvá sa konali vo 
všetkých 8 kategóriách. Od ml. žiakov až po ženy ich usporiadali TC Topoľčany, 
Kúpele Piešťany, ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice, Empire Trnava, HSC 
Piešťany, Tenkur Trenčín, Ratufa Levice a AŠK Skalica. Je samozrejmé, že kvalita 
jednotlivých hál je rozdielna, od luxusných 3-dvorcových a po skôr tréningové 
nafukovačky. V lete sú kategórie spojené, ml. žiactvo prebehlo v Topoľčanoch, 
staršie v Nitre, dorast v HSC Piešťany a muži v Leviciach. 
 
Náš zväz prispieva usporiadateľom finančne, loptami i cenami, usporiadateľ má 
k dispozícii aj vklady účastníkov. Myslím, že pre nikoho my nemalo byť  
usporiadanie ani v hale v tzv. červených číslach. Vlani sa objavili pripomienky 
rodičov k vybavenosti areálu, k programu, tie opodstatnené sme  
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s usporiadateľmi riešili. Aj počet dvorcov by už v máji ako bol vlani mal byť tak 
ako je deklarovaný v rozpise. Žiadna z pripomienok však neovplyvnila negatívne 
samotný priebeh majstrovstiev. 
 
Pretrvávajúcim problémom je, že nedokážeme naplniť plánovaný počet 
účastníkov. Vlani v hale štartovalo plnohodnotne po 32 ml. žiačok, st. žiačok 
i dorasteniek, ani v jednej chlapčenskej kategórii však plánovaný pavúk nebol 
naplnený. V lete nebol počet 48 dosiahnutý ani v jednej kategórii, ženy sa pre 
malý záujem ani neodohrali. Na druhej strane to má jednu výhodu. Každý 
mladý hráč má možnosť kvalifikovať sa majstrovstvá SR. 
 
Medailové umiestnenia sú uvedené na našej zväzovej stránke, podrobné 
výsledky sprístupňuje archív etenisu STZ. Aj z toho dôvodu uvediem len víťazov, 
v písomnej správe sú všetci medailisti dvojhier i štvorhier (viď príloha). 
 
Organizácia majstrovstiev Slovenska nepatrí do kompetencie regionálnych 
zväzov, naše popredné kluby však 2 kategórie dlhodobo kvalitne organizujú.  
 
Kto získal z hráčov nášho zväzu zlato na MSR v roku 2017?  
Marcus Lazarčík v hale vo dvojhre i štvorhre. Dávid Schwarz v lete vo dvojhre. 
U mladších žiačok tento krát bez zlata. 
Filip Žilkay u starších žiakov v hale vo dvojhre i štvorhre, Alfréd Almási v lete vo 
štvorhre. 
V starších žiačkach Vanda Vargová v hale dvojhre a spolu s Biancou Behulovou 
v lete vo štvorhre. 
Ako je známe u mladšieho dorastu v domácich súťažiach prebiehajú len 
majstrovstvá SR, János Fekete získal v lete zlato vo štvorhre. 
Nina Stankovská zvíťazila u mladších dorasteniek vo dvojhre a spolu so Stellou 
Kovačičovou vo štvorhre v hale i na otvorených dvorcoch. 
V kategórii dorastencov získal v hale Titul vo dvojhre Martin Fekiač a János 
Fekete vo štvorhre. 
A u dorasteniek patril v hale titul vo dvojhre Táni Šimovej, vo štvorhre Patrícii 
Junasovej, v lete vyhrala dvojhru Lenka Stará. 
 
V tejto časti správy uvediem ešte jeden významný údaj. Prehľad reprezentantov 
SR na rok 2017, zverejnený v zmysle Zákona o športe. Je v ňom celkom 43  
chlapcov a dievčat ročníkov 1999 – 2005, 7 žien a 6 mužov. Z toho 20 mladých 
hráčov, 1 žena a 3 muži boli registrovaní v našich kluboch. Najpočetnejšie  
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zastúpenie mal TC Empire Trnava. Myslím, že títo hráči si zaslúžia v bilancovaní 
roka vymenovať a pochváliť (Fekiač, Juras, Paulovčák, Čierny, Bánczi, Fekete, 
Arbet, Novanský, Kopál, Žilkay, Almási, Matúšová, Stará, Koberlingová, Stará, 
Šenkárová, Petrovická, Kovačičová, Stankovská, Méri, Vargová, Zelenayová 
z ročníkov do 18 rokov a Rabáriková, Martin, Lacko a Zelenay medzi dospelými).   
 
Reprezentácia nie je „parketou“ regionálneho zväzu, my sa snažíme o aspoň 
takú mini v podobe každoročných stretnutí družstiev proti JmTS. V dávnejšej 
minulosti tam súperili hráč, ktorí neskôr patrili medzi opory reprezentácií  
dospelých Česka i Slovenska. Po termínových i hráčskych problémoch, hlavne 
nášho partnera, sa nám podarilo stabilizovať stretnutie do 12 rokov, kde sme 
hrali už 2. rok v novembri v hale. Tento krát doma, v Trnave, s rebríčkovo 
našimi najlepšími ročníka 2006. Súper opäť nastúpil aj s najlepšími českými 
hráčmi do 12 a bolo to opäť cítiť. Výsledok bol jasný, na dvorci to však bolo 
vyrovnanejšie ako vlani a pre našich najmladších je to prakticky prvá 
reprezentácia, kde majú proti sebe naviac lepších súperov. Je to pre hráčov 
výborná skúsenosť a chceme túto tradíciu naďalej udržať. 
 
Dovolím si v tejto súvislosti ešte niečo. Sú tu medzi nami funkcionári najlepších 
klubov, dnes sme ocenili prácu trénerov. Musíme si všetci uvedomiť, že súčasné 
pomerne štedré prostriedky zo štátneho rozpočtu dostáva STZ na základe 
určitého vzorca, ktorý zohľadňuje dosiahnuté medzinárodné výsledky 
dospelých i mládeže vo veku 15 – 18 rokov. Otázka. Môžeme očakávať, že 
súčasná generácia mladých hráčov medaily z ME alebo popredné umiestnenia 
v juniorských grandslamoch ? Bez týchto výsledkov príspevok zo štátu, resp. 
podiel STZ  z neho rásť nebude, skôr klesať. Aj preto apelujeme na vás všetkých.  
Nestačia len nejaké domáce, niekedy lokálne, úspechy. Najmä tam, kde už 
pracujú aj so slovenskou špičkou, tam treba zvýšiť nároky na kvalitu. 
Odmeňovanie trénerov v kluboch  prebieha viacerými spôsobmi, všeobecne 
však príjem profesionálnych tenisových trénerov vo väčších kluboch nepatrí  
k nízkym.  Dnes sa zvykne hovoriť, dnes je iná doba, stále si však myslím, že 
tréner by mal chcieť byť najskôr úspešný. Prosíme štatutárov klubov, aby 
vytvárali kvalitné tréningové podmienky pre rast svojich najlepších hráčov 
a následne aj vyžadovali. Ak vychovajú v klube úspešného mladého hráča a ten 
neskôr možno prejde ďalej za lepšími podmienkami, STZ to klubu ešte niekoľko 
rokov v odmeňovaní za kvalitu zohľadňuje. 
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Ďalšia oblasť našej, resp. v tomto prípade už vašej práce je usporiadanie 
turnajov jednotlivcov. Určite sa v našich kluboch uskutoční najviac  
medzinárodných akcií. TC Empire Trnava má areál aj na challengery a ITF 
turnaje dospelých vyšších dotácií, vie zabezpečiť potrebné „prize money“.  
Kúpele Piešťany poriadajú tradičné akcie ITF a TE mládeže  najvyšších tried, 
vďaka patrí aj HSC Piešťany za ITF turnaj mužov a TA Trenčianske Teplice za 
medzinárodne turnaje mládeže. 
 
Tvorba domácej TL viacmenej stabilizovaná, jej príprava je našou významnou 
úlohou a  naše kluby usporiadali aj vlani  najviac domácich turnajov. Je však na 
škodu, keď sa aj dobre zorganizované akcie dostanú do STZ zoznamu 
priestupkov usporiadateľov. 26 našich usporiadateľov zaberá v zozname za 
uplynulý rok položky 269 - 413, presne povedané 144 priestupkov zo 413, čo je 
temer 35%. Sú tam kluby, ktoré u toho istého podujatia  poslali neskoro rozpis 
aj druhý rok po sebe.  
 
Nebojím sa povedať, že viaceré naše turnaje (nielen však naše) sú často „one 
man show“. Šetrí sa na nákladoch a to už ani správa z turnaja neeviduje.  Je 
jasné, že zabezpečiť lekára – zdravotníka na turnaj by bolo nákladné. Podľa 
predpisov stačí zdravotník, ideálne zdravotník - fyzioterapeut, ktorý je schopný 
hráčovi pomôcť. Osobne som navštívil v uplynulých rokoch viaceré súťažné 
akcie, niekedy som sa na prítomnosť zdravotníka radšej nespýtal. Vieme, že 
mladí hráči väčšinou neabsolvujú odborné lekárske prehliadky a asi treba len 
skonštatovať, že tenis má šťastie, že sa ešte nič vážne nestalo. Prosíme vás, 
majte aj túto záležitosť  počas  turnajov zabezpečenú. 
 
Možno opakujem z vlaňajšej správy. Všetci vieme, že kvalitný turnaj neprinesie 
usporiadateľovi žiaden zisk. Ak má kúpiť lopty, ceny a finančne odmeniť 
rozhodcov, či ďalších organizačných pracovníkov. Platiť prípadne aj nejaký 
prenájom, to je turnaj ešte pred začiatkom v červených číslach. Preto vďaka 
vám všetkým, ktorí to množstvo súťaží najmä pre mládež a deti zabezpečujete. 
 
Je zrejme, že náš sekretár nemôže uspokojiť pri tvorbe TL všetky vaše 
požiadavky. Na schôdzi predsedníctva informoval, že našiel konsenzus v drvivej 
väčšine prípadov, veríme, že k usporiadaniu všetkých turnajov 2018 pristúpite 
s plnou zodpovednosťou. 
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Ďalšou z oblastí našej činnosti je príprava tenisových kádrov, rozhodcov, 
kapitánov družstiev a trénerov. Z tejto oblasti sme vlani prostredníctvom našej 
komisie rozhodcov realizovali len školenia kapitánov družstiev. Nakoľko tieto 
školenia môžu kluby zabezpečiť lektormi i z vlastných radov, podarilo sa vyškoliť 
zrejme potrebný počet nových kapitánov družstiev. Pokiaľ túto činnosť bude  
vykonávať rodič, bývalý tenista, tak je predpoklad, že mu stačí ozaj krátke 
oboznámenie sa so zmenami v predpisoch oproti obdobiu, v ktorom ešte 
hrával. Často sa však stáva, že najmä u najmladších kategórií v stretnutí fyzicky 
vykonáva činnosť kapitána druhý náhradník prvého náhradníka. A netenista,  
bez skúseností, nakoľko aj jeho dieťa hrá krátko.  Prosíme vás, urobte vo svojich 
kluboch  maximum, aby najmä deti, mladí hráči cítili, že v stretnutiach sú 
vedení osobami, ktoré sú na túto činnosť pripravené.  Opäť raz zdôrazním, my 
nechceme nikoho trestať – pokutovať. My chceme organizovať pre vašich 
hráčov súťaže čo najkvalitnejšie, pre  prospech samotných hráčov.  
 
Len ešte spomeniem, že v tomto roku sa uskutoční školenie trénerov 1. stupňa, 
termín je 4. štvrťrok a bude to včas zverejnené.  

 
V zmysle stanov i programu je hospodárenie ZsTZ samostatným bodom 
programu. V roku 2017 sme, popri tradičných nákladoch, poslali do 11 klubov 
v rámci Výzvy na rozvoj tenisu 2 200 €, mali sme vyššie výdavky na majstrovstvá 
ZsTZ jednotlivcov ako boli príspevky STZ, proste prečerpanie zmysluplne 
súviselo priamo so športovými  aktivitami a vykryli sme ho z vlastnej rezervy. 
Pre tento rok je návrh rozpočtu vyrovnaný, chceme, aby sme mali na účte vždy 
nejakú rezervu, ktorá by nám umožňovala krátkodobo preklenúť prípadné 
neočakávané obdobie. 
 
Vážení delegáti, 
 
Rada STZ na svojom zasadnutí v apríli bude schvaľovať aj Koncepciu rozvoja 
tenisu pre ďalšie obdobie. Počkáme na tento dokument a vyplývajúce úlohy 
rozpracujeme a zakomponujeme  do práce v našom  regionálnom zväze. 
 
Ako bolo už v správe spomenuté, dnes je iná doba. Mnohí ešte pamätáme, že 
všetko sa posielalo poštou, zakladali sa kópie každej korešpondencie.  Mnohé 
sa riešilo osobnými rokovaniami. Dnes používame hlavne mobilný telefón, 
skoro všetko vybavujeme elektronicky. Šetrí to čas, ktorého aj vy máte asi nie 
dosť.  
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Vy vo vašej tenisovej spolupráci so ZsTZ prichádzate do styku hlavne s naším 
sekretárom p. Emilom Vráblom. Verím, že k vašej spokojnosti. Činnosť 
vykonáva „na dohodu“, popri svojej práci si ešte nájde čas aj na využitie 
kvalifikácie medzinárodného rozhodcu. V našom zväze je to jediná pravidelne 
odmeňovaná činnosť. 
 
Nakoľko dnes končí funkčné obdobie volených funkcionárov, chcel by som im 
vo svojom mene a verím, že aj vo vašom poďakovať   za dobre odvedenú prácu.  
V predsedníctve ZsTZ, ktoré som viedol,  pracovali p. Baláž (podpredseda), 
Frančák, Mókuš a Trnovec.  Činnosť kontrolóra zväzu vykonával p. Ležák. Spolu 
s ním boli k rokovaniam predsedníctva prizývaní aj predsedovia odborných 
komisií, p. Uhrík za rozhodcov  a p. Studenič, ktorý odborne zabezpečuje naše 
trénerské školenia.  
 
V zmysle nového Zákona o športe sme pred 2 rokmi zvolili zloženie 
disciplinárnej a odvolacej komisie. Spojili sme tie činnosti a verím, že všetci sme 
dnes radi, že p. Baláž, Kyseľ a E. Vrábel sa za tie dva roky nemuseli ani raz 
stretnúť pracovne tak, že by museli riešiť nejaký problém.  
 
Vo výkonnom výbore STZ som náš zväz z funkcie predsedu zastupoval ja a  p. 
Baláž a Mókuš, predsedom Rady STZ bol p. Frančák a jej členmi p. Jakubička, 
Ležák, Trnovec, Uhrík, Varga, E. Vrábel, Zelenák. Poďakovanie patrí aj 
náhradníkom,  ktorí zabezpečili v prípade potreby naše plnohodnotné 
zastúpenie. 
Za náš regionálny zväz a verím, že aj za vás, by som rád poďakoval prítomnému 
p. Mackovi za náročnú prácu vo funkci prezidenta STZ.  
 
Náš zväz pokrýva v rámci Slovenska 2 kraje ( TT, NR) a ešte 5 okresov z ďalšieho 
(TN). Je to rozsiahle územie a netreba prehľad funkcionárov veľmi študovať, 
aby bolo zrejmé, že bola snaha o pokrytie všetkých oblastí, zástupcov tzv. 
veľkých i malých klubov, funkcionárov, rozhodcov, trénerov.  
Vzhľadom k doterajšiemu zabezpečeniu úloh, vykonávaniu funkcií v orgánoch 
STZ odporúča P-ZsTZ Rade k zvoleniu osvedčených  funkcionárov. Návrh bol 
včas zverejnený a v mene P-ZsTZ by som bol rád, keby ste náš návrh podporili.  
Do Rady ZsTZ odporúčame k zvoleniu za Trenčiansko  p. Jablončíka.  
Taktiež odporúčame zvoleným členom Rady STZ, aby za predsedu tejto rady 
podporili nášho člena, p. Baláža.  
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Vážení delegáti, v mene ZsTZ vám ďakujem za vašu činnosť v kluboch. Len vaša 
kvalitná a obetavá práca môže priniesť aj budúce úspechy nášmu športu. O 5 
týždňov  zahajujeme naše súťaže družstiev, verím, že aj počasie umožní 
všetkým, aby mali hráči možnosť primeranej prípravy na otvorených 
antukových dvorcoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


