Správa o činnosti ZsTZ za rok 2018
Vážení delegáti, dámy a páni,
ak vlani začínala táto správa slovami „rozrástli sme sa“, tak stručne a výstižne
môžeme teraz povedať, „opäť sa máme čím pochváliť“.
Úvodom jeden základný základných štatistický údaj.
K dnešnej schôdzi evidujeme v našom regionálnom zväze 58 klubov plus do
evidencie patrí v zmysle zákona naviac i náš zväz, teda sumárne číslo je 59. Čo
mrzí je, že až 5 klubov neobnovilo k termínu svoju registráciu. Novomestské TK
Zelená Voda a Tennis Barrons nevykazovali žiadne súťažné aktivity, TENEM
Nemšová a A-TAK Hlohovec však donedávna aktivity určite mali. V Nových
Zámkoch nahradil TK Ellite Team už pred časom nový klub, ktorý najmä s deťmi
už dokázal veľmi úspešné výsledky. Počas roka sa z evidencie odhlásil TKM
Trenčín. V priebehu roka do našich radov pribudli TK Meteor Hlohovec a TK N.1
Holíč. Na naše dnešné rokovanie boli ich zástupcovia pozvaní, ak sú prítomní,
prosím, aby v rámci diskusie stručne svoju činnosť predstavili.
Výpočet športových výsledkov už tradične zahajujeme súťažami družstiev.
V našich regionálnych štartovalo 16 družstiev mužov, 118 u mládeže, 34
družstiev detí do 10 rokov, 18 družstiev do 8 rokov a 11 družstiev seniorov
mužov. Celkovo zo 40 klubov. Teda cca dve tretiny klubov v regióne malo
aspoň jedno družstvo v našich súťažiach. Kompletné výsledkové listiny nájdete
na našej internetovej stránke, spomeniem len najúspešnejších podľa
jednotlivých kategórií.
RM-I mužov vyhrali ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice, mladších žiakov HSC
Piešťany a zostávajúcich 5 mládežníckych kategórií TC Empire Trnava .
U chlapcov do 10 rokov TK Nová Generácia, dievčenské skupiny do 10 rokov
vyhrali Kúpele Piešťany a Slávia SPU Nitra, zmiešané družstvá v tejto vekovej
skupine ŠKM Nádeje Trakovice, TK Senica a TC Nové Zámky.
V minulom roku sme odštartovali aj „skúšobný ročník“ zmiešaných družstiev
detí do 8 rokov. Štyri skupiny mali víťazov TC Topoľčany, TK 77 Skalica, Kúpele
Piešťany a TC Nové Zámky. Ihneď po vyhodnotení týchto 1-dňových súťaží sme
rozhodli, aby sa v tomto roku konala aj finálová skupina, kde postúpia jednotliví
skupinoví víťazi.
V celoslovenských súťažiach družstiev :
-v extralige mužov skončili Empire Trnava na 4-tom, Draci Matúškovo na 5-tom
mieste, súťaž opúšťajú po mnohých rokoch Kúpele Piešťany
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- dve družstvá mužov z nášho regiónu štartovali v 1. lige a štyri v 2. lige.
- v extralige žien patrilo Empire Trnava striebro, Piešťanom bronz, HTC
Hlohovec 4.m. a Slávia SPU Nitra 6.m.
-v 1. lige žien štartovalo päť našich družstiev a v dvoch skupinách II. ligy žien
celkom taktiež päť.
Až štyri tituly z kategórií mládeže putovali do nášho RTZ.
ML. žiaci : 1.m. HSC Piešťany, 2.m. Empire Trnava
Ml. žiačky: 1. Empire TT, 6.m. LTC Leopoldov
St. žiaci: 3.m. Empire TT, 8.m. AS Trenčín
St. žiačky: 1.m. Empire TT, 6.m. ŠK 1928 Blava Jaslovské Bohunice
Dorastenci: 1.m. Empire TT, 7.m. Kúpele PN
Dorastenky: 2.m. Empire TT, 3.m. Kúpele PN
Naďalej platí, že veľkej popularite u detí sa teší Detský DC a FC. V minulom roku
štartovalo do 10 rokov v našom oblastnom kole 22 chlapčenských a 20
dievčenských družstiev, ale treba povedať, že v nedávnej minulosti bývalo
štartujúcich podstatne viac. Z regionálneho kola, kde postúpilo najlepších 8
tímov, sa do celoslovenského finále kvalifikovali po tri družstvá. Úspešní sme
boli aj tam. Chlapci – 2.m. Nová Generácia N.M. n/Váhom, 5.m. Nové Zámky
a 6.m. Empire TT. U dievčat boli vo finálovom pavúku dve družstvá Empire
Trnava, „B“-čko nakoniec zvíťazilo, „A“ skončilo štvrté, bronz patril Kúpeľom
Piešťany.
V kategórii detí do 8 rokov sa konali len oblastné kolá, u chlapcov štartovalo 15,
titul patril Kúpeľom Piešťany, u dievčat 12, titul A-čku Empire Trnava.
Vekovým protipólom súťaží detí sú seniori. Regionálna súťaž prebehla za účasti
11 družstiev v 4 kategóriách, na M-SR v kategórii 35+ v 8-člennom pavúku
získali TK Šaľa bronz a Kúpele PN 4. miesto, u 45+ Kúpele PN a HSC PN bez
medaily, v 55 + štartovali za región TC Topoľčany, a v 65+ získali TKM Trenčín
striebro a Kúpele PN bronz. V starších vekových kategóriách štartuje za región
vždy len 1 družstvo, 65+ sme mali dve lebo iný región družstvo nepotvrdil.
V čom vidíme problémy a čo by sme chceli zlepšiť v roku 2019?
Mám pred sebou prihlášky družstiev podľa klubov. Do našich dlhodobých súťaží
prihlásilo svoje družstvá 39 klubov, EES Želiezovce budú hrať súťaž mužov
riadenú STZ a TK Červeník prihlásil družstvá v súťažiach detí. Takže 41 z 58.
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Len 2 kluby, TC Empire Trnava a Slávia SPU Nitra majú prihlásené družstvá vo
všetkých vekových kategóriách mládeže, vo všetkom postavia družstvá len
v Empire Trnava. Nitranom chýbajú 8 ročné deti a úplne do kompletu aj muži.
Do našich súťaží sa prihlásilo rovnako 16 družstiev mužov, ale menej
dorastencov, starších žiakov i mladších žiakov u dievčat sú počty oproti 2018
temer rovnaké.
V kategóriách mládeže máme trvalý problém s naplnením plánovaného počtu
účastníkov v RM-I chlapcov. Umelo znížiť plánovaný počet nedáva zmysel.
U dorastencov a starších žiakov budú štartovať v roku 2019 po štyri družstvá
jednokolovo, u mladších žiakov ako v jedinej súťaži len tri a budú hrať
dvojkolovo.
Všetky nižšie súťaže sa budú hrať taktiež systémom každý s každým
jednokolovo.
U dorasteniek máme 25 družstiev, v RM-I 8-členného pavúka, rovnako
početnou kategóriou sú staršie žiačky s 25 družstvami, kompletnou 6-člennou
RM-I, v oboch kategóriách máme aj RM –III. Mladšie žiačky celkovo 17
družstiev, v RM-I je 5-členná skupina.
V rozpise súťaží sme ponechali bez zmeny aj „pokuty“, za rôzne previnenia.
Vždy zdôrazňujeme, že nemáme záujem oberať vás o peniaze, ale často sú to
zbytočné previnenia. Ponechali sme aj symbolické 1€ za chýbajúceho hráča
v zostave. Prinieslo to pravdivé výsledky, žiaľ dosť často sa stáva, že hráč chýba
domácemu celku a súper musel cestovať dvoma autami a chlapec - dievča si
nezahrali. Zrejme sa stane i to, že na súpiskách sa objavia mená, ktoré dnes
ešte nevedia, že bude hrať súťaže družstiev. Nechcem polemizovať, čo tomu
možno nahráva, ale všetci viete, že máte často problém družstvo na víkend
zorganizovať, žiaľ aj rodičia prijímajú často mnohé veci negatívne.
V rozpisoch pribudla nová povinnosť urobiť dodatočne fotografiu aj deblistov,
ak neboli na nástupe. Cieľom sú len pravdivé informácie o účastníkoch
stretnutí.
Ponechali sme opäť rovnaký účastnícky poplatok za družstvá. Budeme však
požadovať od sekretára, aby bol prísnejší, keď zápis o stretnutí pošlete
elektronicky neskoro.
Z našej strany možno to najvýznamnejšie je, že účastníkom súťaží mládeže
a detí uhradíme náklady na lopty. U mládeže v RM-I vo výške 100%, RM-II 75%
a RM-III 50%. U detí do 8 rokov zakúpime lopty pre všetky základné skupiny
i finálovú, u detí do 10 rokov suma pokrýva temer 100% potrieb družstiev na
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stretnutia. V rozpočte je na to vyhradená suma 5 tisíc €, RTZ ju majú
z prostriedkov STZ.
Možno v iných regiónoch to postačí úplne na 100% , lebo majú menej družstiev,
my máme záujem aj motivovať kluby o štart v RM-I. V prílohe zápisnice z nášho
posledného P-ZsTZ si môžete na našej stránke pozrieť podrobnejší rozpis.
Ešte ako úhrada prebehne. Po skončení súťaží družstiev si odsúhlasí sekretár
ZsTZ s každým klubom počty dvojhier, ktoré jeho družstvá odohrali. Následne
klub vystaví faktúru, musí byť však podložená dokladom o nákupe lôpt. Žiaľ
nestačí, že sa stretnutia odohrali, musí byť aj doklad o nákupe. Ak by mal nejaký
klub s fakturáciou problém, lopty my zakúpime a fyzicky mu dodáme.
Zdôrazňujem, že sa to uskutoční až po ukončení súťaží, teda niekedy v júli.
Myslím, že to je ďalšia významná pomoc ekonomike vašich klubov.
V čase konania našej Rady máme už vždy za sebou novú halovú sezónu. Táto
správa však hodnotí uplynulý rok 2018, preto sa k najúspešnejším výsledkom
v súťažiach jednotlivcov vrátime. Našou úlohou i prioritou je kvalitné
usporiadanie regionálnych majstrovstiev. Výsledky sú trvale k nahliadnutiu na
našej internetovej stránke, uvediem z nich len sumár.
Najúspešnejšie kluby v Halových M-ZsTZ 2018:
TC Empire Trnava
7,5 z
7,5 s
10,5 b
Kúpele Piešťany
3
1
1,5
OZ Slávia Trnava
1,5
0,5
0
Hráči z 19 klubov získali medaily !
Najúspešnejšie kluby v Letných M-ZsTZ:
TC Empire Trnava
6
8,5
Kúpele Piešťany
2,5
0
ŠK 1928 Blava Jasl. Bohunice 2
0
Hráči z 21 klubov získali medaily !!!
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V úvode tohto hodnotenia odznelo, že majstrovstvá ZsTZ by mali byť jednou
z priorít našich aktivít. Usporiadateľov máme už stabilizovaných. Prispievame
finančne, dotujeme loptami i cenami, buďme však úprimní, často je to u vás
organizačne v niektorých dňoch len o jednom človekovi. Posielame do klubov
nové lopty, ktoré aj s rezervou postačujú na všetky dvojhry v halách i vonku, je
to aj v rozpise. Dostávame ich zo STZ, ale každoročne lopty početne
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dokupujeme. Je potom veľmi k zlosti, keď som sa vlani osobne stretol s tým, že
na štvrťfinále dvojhry nové lopty neboli. Bol z toho zlý pocit.
Ďakujeme všetkým usporiadateľom, z tejto pozície však prosím, vynaložte
snahu, aby boli naše majstrovstvá ešte lepšie. My kapacitne ešte nedokážeme
zorganizovať všetky halové majstrovstvá v pevných halách na tvrdom povrchu,
pribudli však aj ďalšie viacdvorcové nafukovačky. Na spojené kategórie v lete
potrebujeme viacdvorcové areály, ktorých v regióne veľa nemáme. Ak by však
bol záujem, skúsili by sme aj v lete niektorú kategóriu rozdeliť do dvoch
menších areálov. Ale tak, aby to bolo plynule hrateľné a usporiadateľ nebol
geograficky excentrický. Drvivá väčšina účastníkov regionálnych majstrovstiev
dnes denne dochádza, nemôžeme to najlepším veľmi sťažovať.
Postúpme však o úroveň vyššie.
Osobitne si zaslúžia vyzdvihnúť hráči z klubov nášho RTZ, ktorí získali tituly
majstrov SR mládežníckych kategórií. Od najmladších:

Tomáš Talajka
ml.ž.
Saša Félixová
ml.ž.
Nina Kyseľová
ml.ž.
Bernadette Michalčíková ml.ž.
Tomáš Lánik
ml.d.
Miloš Karol
ml.d.
Michal Novanský
ml.d.
Vanda Vargová
ml.d.
Radka Zelníčková
ml.d.
Bianca Behúlová
ml.d.
János Fekete
d
Lenka Stará
d
Radka Zelníčková
d

Hala
štvorhra
štvorhra
štvorhra

Leto
dvojhra

štvorhra
štvorhra
štvorhra
štvorhra
štvorhra

štvorhra
štvorhra
štvorhra

štvorhra
dvojhra, štvorhra
štvorhra

Medzi medailistami boli aj ďalšie mená, jedným dychom však treba povedať, že
sme mali už oveľa úspešnejšie roky, najmä vo dvojhrách !
Uvedená bola mládež, svoje majstrovstvá SR mali seniori. Páni Michal Ábel
(35+), vyhral vo dvojhre v hale i v lete, Radoslav Meravý (40+) v hale, Andrej
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Bartovic túto kategóriu v lete. Matej Fekete vyhral 45+ v hale i v lete, Boris
Bagar 70+ v hale a Ľudovít Augustín 80+. Vo štvorhrách k tímto
úspešným hráčom pribudli z nášho regiónu ešte páni, Kalinčík, Válek, Drozd,
Grňo a Porubän. Samozrejme aj tu boli popri zlatých ďalší medailisti.
Nechcem sa už vracať k seniorskému tenisu, preto ešte pár myšlienok, otázok
alebo požiadaviek na vás. Úprimne, záujem o súťažný seniorsky tenis postupne
klesá. Aj tí už spomínaní majstri SR odohrajú často minimum turnajov, mnohí
výborní bývalí hráči nehrávajú turnaje vôbec, možno nejaké družstvá. Prax
pritom hovorí, že tí tenisovo kvalitní sa uplatnia bezproblémovo i v RM mužov.
Platí, že naši seniori majú malý záujem hrať súťažne. Určite pracujú, venujú sa
rodinám, ekonomika často zohráva význam. V našom predsedníctva máme
turnaje hrajúceho seniora, mnohé veci máme z prvej ruky, ale privítame od vás
akýkoľvek dobrý podnet ako zlepšiť, zmeniť podmienky pre nárast v tejto
skupine tenistov.
Záverom súťaží jednotlivcov ešte jeden veľmi významný údaj. My ako RTZ
nezabezpečujeme priamo úlohy slovenskej reprezentácie, ale je nutné
vydvihnúť v hodnotiacej správe hráčov, zaradených do reprezentácie SR v roku
2018. Zoznam vrcholových športovcov je publikovaný na stránke STZ, vyberiem
z neho mená hráčov a hráčok z klubov nášho regiónu. Je to postupne vekovo od
najstarších po najmladších. Paulovčák, Fekete, Novanský, Žilkay, Almási,
Lazarčík, Schwarc, resp. Miháliková, Stará, Petrovická, Kovačičová, Stankovská,
Méri, Suchánková, Behúlová, Zelenayová, nie možné však zabudnúť na
dlhoročných členov DC a FC tímu, Lacka a Rybárikovú.
Každoročne je v tejto správe zaradená aj naša malá zväzová reprezentácia.
Opäť sa už pravidelne stretávame s našimi juhomoravskými partnermi
v kategórii do 12 rokov, tento krát v novembri v Břeclavi dostali možnosť
rebríčkovo najlepší 4 chlapci a 4 dievčatá ročníka 2007. Po dvoch výsledkovo
skromnejších rokoch teraz naše dievčatá Jamrichová, Hradecká, Nováková
a Kašťáková zažiarili a zdolali svoje súperky vo všetkých dvojhrách i štvorhrách.
Chlapci v zložení Polák, Solčan, Bíly a Kratka svojim súperom síce podľahli, ale
treba vidieť kvalitu súpera. Prví dvaja hráči tvorili základ českej reprezentácie,
ktorá pred cca 2 mesiacmi získala v hale titul majstrov Európy do 12 rokov.
Osobne túto súťaž sledujem dlhodobo, zažil som ju aj pred desiatkami rokov,
vtedy ešte výberov do 14 a 16 rokov. Predstavili sa tam na oboch stranách

7
mnohí, ktorí neskôr vyhrávali svetové turnaje medzi dospelými. Som len rád, že
naši najmladší hráči pristúpili k tejto dnes rebríčkovo nebodovanej súťaži
s plnou zodpovednosťou a treba im len úprimne zaželať, aby sa s pojmom
reprezentácia v budúcnosti ešte významnejšie stretávali.
Máme túto akciu aj v návrhu rozpočtu, ktorý ste dostali v pozvánke. Chceme ju
v novembri my nielen dobre, ale aj výsledkovo úspešne zorganizovať.
Nepredpokladáme zásadné zmeny v štruktúre súťaže, preto budem počas
ďalšej časti sezóny aj osobne sledovať našich najlepších ročníka 2008.
Ešte nedávno zostavoval STZ viaceré hodnotenia klubov na základe rôznej
úspešnosti. Možnosť získania značných finančných prostriedkov na základe
kvantity i kvality vyvolala v kluboch opodstatnený záujem. O tom ako ste zvládli
rok 2018 hovorí aj tabuľka „Financovanie tenisových klubov na sezónu 2019“.
Je v nej z počtu 165 zahrnutých aj 52 našich klubov. Je to celkovo najvyšší
podiel (31,52%), za kvalitu je z celkovo 46 našich 14. Príspevok sa pohybuje od
66 135 €, ktoré pôjdu do Empire Trnava, po „len“ 240 €. Myslím, že viaceré
kluby sa nielen potešia, ale vo svojom rozpočte si aj významne polepšia.
Ešte niekoľko vybraných údajov. V prvej 10-ke sú od nás 3 kluby (Empire
Trnava, Kúpele PN a Slávia SPU Nitra). Kvantita v príjmoch zohráva veľmi
významnú rolu, v 10-ke je 9 klubov z krajských miest + Kúpele Piešťany,
z druhej desiatky si za kvantitu finančne veľmi pomohli v TK 77 Skalica, Tenis
Club Nové Zámky, TC Topoľčany, či HSC Piešťany.
V tejto súvislosti spomeniem ešte dve veci. V minulom roku si prostriedky z
nášho regiónu nevyčerpalo 12 klubov a 2 kluby príspevok nedočerpali v plnej
výške. Na porade, ktorú zvolal vlani STZ najmä k problematike uplatnenia
Zákona o športe, sa zo 17 pozvaných klubov nášho RTZ zúčastnilo len 6. Sedel
som tam aj z viacerými kolegami osobne, bol to zvláštny pocit.
V mnohých kluboch je veľmi významnou súčasťou ročného plánu usporiadanie
turnajov jednotlivcov. Z nášho regiónu sa týchto aktivít vlani zúčastnilo 30
klubov. Od jedného až po 16 podujatí mali v TL 2018 naše kluby, celkovo 132 od
dospelých až po deti, toto číslo je bez seniorov. Je to 30,8% z celkového počtu
429 uvedených v TL 2018. Je zrejmé, že ak turnaj, či majstrovstvá nemá
dotáciu, tak pri serióznom usporiadaní je už na začiatku v červených číslach.
Preto vám patrí vďaka, že to robíte a prostriedky na usporiadanie zoženiete.
Žiaľ na druhej strane, u nás bolo aj najviac priestupkov usporiadateľov, ako to
vyhodnocuje každoročne STZ. Z 312 my 121, to je 38,7%. Aj vlani bol v správe

8
tomu venovaný väčší priestor, použijem už spomínaný výraz, je k zlosti, keď tri
roky po sebe urobí usporiadateľ pri rovnakom podujatí rovnaký priestupok.
Napríklad, neskoro zaslaný rozpis. Veľmi „bolestivá“ býva často kvalita lôpt,
najmä v starších kategóriách sú potom niektoré zápasy až neregulárne.
Buďme ešte úprimní. Existuje turnajový výbor, ktorý by mal mať aspoň určité
minimálne zloženie. Často spomínaný výraz „one man show“ v mnohých
prípadoch platí naďalej. Vlani sme sa tu dosť bavili o zdravotníkoch, na
dvorcoch býva však často len jedna osoba. V správe je iné, my sme v tomto
dosť tolerantní, písomná sťažnosť z radov účastníkov nepríde skoro nikdy.
Podľa nášho sekretára, podarilo sa už tvorbu TL dostať do stavu, že sa s vami
vie dohodnúť. Nie je reálne vyhovieť všetkým vašim požiadavkám, nakoľko
možnosti sú kapacitne limitované rozpisom STZ pre všetky RTZ.
Naša vďaka patrí vám, že turnaje organizujete, prosíme vás však, aby ste začali
klásť väčší dôraz na kvalitu usporiadania. Minule na VV STZ povedal kolega zo
severu SR v trochu inej súvislosti, že ich hráči chodia radi na turnaje na Moravu,
lebo tam to vedia dobre robiť.
Verím, že aj my to vieme robiť dobre, dajme si však na tom viac záležať.
Ešte jednu oblasť je potrebné spomenúť. Je to usporiadanie medzinárodných
turnajov. V nášho regióne u mládeže to boli v hale TEJT 3 do 16 rokov
v Trenčianskych Tepliciach, ITF do 18 rokov Grade 4 v Empire Trnava, na
otvorených dvorcoch TEJT 2 staršie žiactvo v Empire Trnava a najvyššia trieda
TEJT 1 v Kúpeľoch Piešťanoch, u dorastu ITF Grade 2 v Piešťanoch a TEJT 3 do
16 r. v Empire Trnava. Kúpele Piešťany opäť usporiadali kvalifikačnú skupinu ME
družstiev do 18 rokov (Známu ako Galea/Valerio cup).
Osobitne chcem z tejto pozície poďakovať za zabezpečenie financií na ženské
ITF 15 000 a následne i 100 000 USD v Empire Trnava, i za dve 15-tisícky mužov
v HSC Piešťany a Empire Trnava.
Vážení priatelia, vlani sme pri tejto príležitosti oceňovali viacerých úspešných
trénerov. Dnes v ďalšom priebehu predložíme návrh na ocenenie dvoch
funkcionárov, ktorí stáli za rozvojom tenisu vo svojich kluboch, za vznikom
a rozvojom areálov, športového života. Obaja vlani oslávili významné životné
jubileum. Jedná sa o návrhy na zaradenie do Čestného klubu ZsTZ.

9
Z tejto pozície vás prosím, aby ste nám pripomínali ľudí, ktorí presne napĺňajú
myšlienku, aj keď len v jednej vete zahrnutú v našich stanovách. Bolo to určite
pred rokom 1989, keď títo ľudia nejakým spôsobom rozhodovali o tenise vo
vašich terajších alebo vtedajších kluboch. Osobne poznám mnohých hráčov,
trénerov, ale možno nevieme o ľuďoch, ktorí vtedy tenis presadili. Už možno
z vekových alebo nejakých iných dôvodov funkcionársky nepôsobia vo vašich
kluboch, ale myslím, že toto naše ocenenie ich poteší. Skúste si prosím na nich
spomenúť.
Spomínal som Čestný klub ZsTZ. Žiaľ, v období od našej poslednej schôdze z
našich radov odišli dvaja významní ľudia. Vlani po dlhej chorobe Janko Novota,
ten, ktorý bol všetkým v TK Zlaté Moravce, mnohí si ho pamätáte aj z týchto
našich schôdzí. Nedávno Trnavčania odprevadili JUDr. Štefana Cepka,
zakladajúceho člena nášho Čestného klubu, ktorý ozaj dlho hral, trénoval
a funkcionárčil. Prosím spomínajte na nich v dobrom, obaja pre tenis urobili
veľa dobrého.

Ďalšou z oblastí našej činnosti je príprava tenisových trénerov a rozhodcov,
kapitánov družstiev. Už vlani sme viac hovorili, o potrebe kvalifikovaných ľudí
už v činnosti kapitána družstva pre malé deti. Teraz len pár čísiel.
V minulom roku bolo nami v regióne vyškolených 54 kapitánov družstiev, čo
prebehlo ešte pred súťažami (všetky tieto školenia viedol predseda KR p.
Uhrík). K tomu treba prirátať i ďalších kapitánov v rámci školení usporiadaných
klubmi. V jesennom termíne sme zorganizovali školenie trénerov 1. stupňa,
odbornú časť viedol najmä predseda našej TMK p. Studenič, všeobecnú časť už
zabezpečovala FTVŠ UK, čo najmä časovo niektorým frekventantom
„skomplikovalo život“. O účasť u nás bol veľký záujem, nemohli sme ani
kapacitne uspokojiť všetkých záujemcov, prednosť mali pochopiteľne adepti
z nášho regiónu. Kvalifikáciu získalo 29 nových trénerov, jednalo sa tenisovo
o veľmi vysokú kvalitu účastníkov.
Naše hospodárenie bude predmetom samostatného vstupu, posúdi ho aj
kontrolór zväzu. Spomeniem len jednu záležitosť. V minulých rokoch sme
postupne znížili našu rezervu, výsledky hospodárenia boli mierne mínusové (v
roku 2016 sme dokúpili lopty pre usporiadateľov turnajov, v 2017 sme prispeli
11 klubom v rámci Výzvy na rozvoj tenisu. Vlani v tejto správe doslova
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odznelo, že pôjdeme do vyrovnaného rozpočtu, nakoľko musíme vždy pracovať
s určitou rezervou. Uvediem jeden príklad.
Halové majstrovstvá ZsTZ 2019 sme usporiadali v zmysle TL v decembri 2018.
Prisľúbený príspevok usporiadateľom, ktorí naň čakajú, sme podľa účtovných
pokynov vyplatili v roku 2019, my hneď v januári. Ale my dostaneme príspevok
zo STZ až po zúčtovaní, možno koncom februára. Lebo aj prostriedky zo
štátneho rozpočtu začiatkom roka vždy trocha meškajú. Musíme mať preto
rezervu, aby sme tento spôsob úhrady zvládli.
V priebehu roka sú aj ďalšie momenty, kedy sú niektoré príspevky „na ceste“,
ale my platiť musíme.

Vážení delegáti,
vlani počas volieb do našich orgánov došlo aj k niektorým zmenám. Aj vďaka
vašej podpore bol p. Macko opätovne zvolený prezidentom STZ, náš dnešný
predsedajúci p. Baláž, sa stal predsedom Rady STZ.
Naše predsedníctvo pracovalo pod v zložení p. Baláž, Boleman, Frančák, Mókuš
a Trnovec pod mojím vedením, za podpredsedu si zvolilo p. Mókuša. Na všetky
naše zasadnutia sú prizývaní obaja predsedovia odborných komisií, p. Studenič
a Uhrík, samozrejme sekretár zväzu p. Emil Vrábel a zúčastňuje sa ich aj
kontrolór zväzu p. Ležák. Patrí im moje poďakovanie za činnosť v prospech
nášho regionálneho tenisu, úprimne verím, že aj vy našu činnosť hodnotíte
pozitívne.
Záverom to najdôležitejšie poďakovanie, ktoré patrí vám za prácu v kluboch. Tá
je rozhodujúca pre ďalšie tenisové úspechy. Po ukončení riadneho zasadnutia
Rady sa už tradične uskutoční žrebovanie súťaží družstiev. Ak sú tam ešte
niektoré záležitosti, ktoré skvalitnia súťaže, spomeňte ich počas diskusie alebo
pred žrebovaním. Súťaže začínajú o pár týždňov, dvorce v kluboch sa už
červenajú novou antukou, želám vám len veľa ďalších tenisových úspechov.

V Piešťanoch, 23.3.2019

Ing. Rudolf V r á b e l
predseda ZsTZ

