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Vážení športoví priatelia, členovia tenisového klubu. 

Schádzame sa opäť po roku, aby sme zhodnotili rok minulý 

a priblížili si úlohy v nasledujúcom období. Hneď úvodom 

môžeme povedať že máme za sebou opäť pomerne úspešný 

rok.  Za najväčšie pozitívum je možné považovať, že sme, v 

náročných spoločensko-ekonomických podmienkach, 

zabezpečili plynulý, vcelku bezproblémový, celoročný  

chod klubu a to ako v oblasti výkonnostného tenisu, tak i 

oblasti ďalšieho rozvoja rekreačného tenisu. Ak hovoríme o 

plynulom, bezproblémovom fungovaní klubu, máme na 

mysli predovšetkým zabezpečenie intenzívneho tenisového 

života i cez zimné obdobie, čo ešte nedávno nebolo 

samozrejmosťou. Ukazuje sa, že sústredenie nášho úsilia na 

postavenie krytej  haly v Senici bolo správne a pre plynulú 

činnosť klubu rozhodujúce. Po „vychytaní bĺch“ v 

prevádzke haly v prvých obdobiach, môžeme povedať, že 

táto zima bola zabezpečená k celkovej spokojnosti a bez 

akýchkoľvek závad. I z tohto miesta chcem vyjadriť 

poďakovanie za úspešnú spoluprácu s RSMS, za ich snahu 

nám plne vychádzať v ústrety.   

 Dosiahnuté výsledky, podľa hodnotenia STZ nás radia za 

uplynulý rok na 18. poradie v konkurencii viac ako 200 

tenisových klubov na Slovensku.  Táto skutočnosť nás teší o 

to viac,  že za posledné  roky je to pozícia dalo by sa 

povedať,  stabilná. Je treba povedať, že uvedené hodnotenie 

STZ sa zakladá predovšetkým na športových výsledkoch 

jednotlivých klubov. Pozrime sa teda, ako bodovali naši 

hráči a družstvá. Najlepšie výsledky dosiahla Ema 

Bolebruchová a to v neredukovanom rebríčku MŽ v dvojhre 

-14. miesto a vo štvorhre 15 miesto a zároveň bola 

vyhlásená mestom Senica za najlepšiu tenistku roka medzi 

žiactvom. Gratulujeme.  Veľmi pekné výsledky dosiahla aj 

Slávka Mihálová , 49 v 2-hre a 38 v 4-hre , avšak po 

odchode staršieho ročníka z kategórie mladších žiačok, by 

je patrilo napr. v 2-hre už 12. miesto. Obidve tenistky veľmi 

úspešne rozbehli i túto sezónu, takže držíme palce, aby im 

to vydržalo aj v letnom období. Vcelku úspešne si v 

súťažiach jednotlivcov počínali aj Marcel Motúz, Alexandra 

Filová Diana Čechová a Kristína Kozáková. Očakávame, že 

v tomto roku sa do súťaží zapoja aj ďalší mladí tenisti. 

 Úspešne sme si počínali aj v súťaži družstiev. Mladšie 

žiačky v II. triede obsadili 1. Miesto, keď vyhrali všetky 

zápasy, takisto aj staršie žiačky v II. triede obsadili 1.miesto 

a vyhrali všetky stretnutia za čo patrí poďakovanie hráčkam 

Kozáková, Bolebruchová, Filová, Mihálová, Lišková a 

Čechová.  Dorastenky obsadili v II.triede 2.miesto s jednou 



prehrou. Úspešne si počínali ženy v I. lige keď obsadili 2. 

Miesto s dvomi prehrami a muži v ii. lige obsadili 4.miesto. 

Prvé skúsenosti zo súťaží získali aj najmenší tenisti, keď 

zmiešané družstvo obsadilo v skupine 5 družstiev 2. 

Miesto.Všetkým patrí uznanie a poďakovanie za ich 

výkony.  Súťaže družstiev by sa nemohli odohrať bez 

pomoci rodičov, ktorí sprevádzajú jednotlivé družstvá a 

zabezpečujú dopravu na zápasy vonku .Patrí im  tiež naše 

poďakovanie a veríme, že i v tomto roku budú nápomocní 

pri zabezpečovaní týchto súťaží.  V tomto ročníku súťaže 

družstiev sme prihlásili do súťaží opäť ženy do I.ligy, 

mužov do II.  ligy, Dorastenky do II.triedy a do súťaže detí 

bude hrať  zmiešané družstvo. Veľký problém pri 

zostavovaní družstiev robí menšia početnosť hráčov v 

jednotlivých kategóriách, preto nebolo možné obsadiť 

viacero súťaží.  Tendencia znižovania počtu mladých 

adeptov tenisu sa žiaľ prejavuje už viac rokov. Hlavná 

príčina bude zrejme v konkurencii medzi športmi, keď 

zvlášť chlapcov zrejme viac láka futbal a hokej ako tenis. V 

súčasnej dobe máme v prípade 17 detí do 10 rokov. V tomto 

jarnom období pripravujeme opäť nábor na školách. V tejto 

súvislosti sa však budeme musieť zamyslieť aj nad 

posilnením na trénerských postoch, teda hľadať nových 

trénerov ochotným sa venovať začínajúcim tenistom. Zdroje 

je treba zrejme hľadať medzi skúsenými tenistami, ktorí už 

náš klub reprezentovali. Za odvedené trénerskú prácu  

v minulom období si zaslúžia ocenenie p. Paška, Štefík ako i 

p. Přichystalová. 

 V príprave mladých tenistov i naďalej budeme venovať 

adekvátnu starostlivosť o ich materiálne zabezpečenie 

tréningového procesu. Popri poskytovaní kurtov, loptičiek, 

sietí, rôznych pomôcok, čo už považujeme za 

samozrejmosť, sme napríklad zimnú prípravu v hale, ktorá 

je zvlášť finančne náročná pre rodičov,  dotovali 5,50 € na 

tréningovú hodinu a hráča.  

V mesiacoch aprál-jún budeme tréningový proces dotovať 

10 €/mesiac na každého hráča v príprave. Do pozornosti 

dávame nový zákon o športe, ktorý po novom definuje o.i. 

aj možnosti sponzoringu hráčov firmami. Bližšie k tomuto 

vystúpi p. Paška v diskusii. 

Podstatnou náplňou činnosti TK je aj vytváranie podmienok 

pre rozvoj rekreačného tenisu.  

V minulom roku síce počasie v letných mesiacoch príliš 

neprialo využívaniu kurtov na rekreačný tenis, avšak v čase, 

keď sa hrať dalo bývali kurty  využívané, dá sa povedať 

vcelku slušne. Tak ako aj po iné roky, Ivan Spišiak 

zorganizoval dva turnaje pre rekreačných tenistov a to v 

dvojhre i štvorhre, na ktorých sa už tradične zúčastnilo 



okrem domácich tenistov aj veľa tenistov z blízkeho i 

vzdialenejšieho okolia. Bezproblémový a pohodový priebeh 

týchto podujatí pozitívne zviditeľňuje náš klub  v širokom 

okolí. Ivan vďaka za túto prácu a počítame, že podobné 

akcie budú súčasťou našej činnosti i v tomto roku.  

 Niekoľko viet k materiálnej základni a finančnému 

zabezpečeniu chodu nášho klubu. Prvoradou starostlivosťou 

výboru TK  bolo v minulom obdobía fakticky to 

považujeme za trvalú úlohu, dbať o kvalitu nášho areálu a to 

predovšetkým kvalitu kurtov, ale aj o neustále 

skultúrňovanie celkového prostredia tenisového areálu. 

Dôraz je položený na jarné práce na kurtoch od  

ktorých závisí vlastne ich kvality počas celého roka. Takto 

boli zodpovedne pripravené v minulosti i v tomto roku. 

Bývalo dobrým zvykom, že na jarných prácach so v hojnom 

počte zúčastňovali hlavne rodičia a tak si odpracovali 

brigádnické hodiny, ktoré máme schválené v uznesení. Žiaľ, 

z roka na rok sa počet rodičov na týchto prácach znižuje. A 

preto i naďalej doporučujeme, aby   

zostala v platnosti zásada, že kto si brigády neodpracuje, tak 

si ich zaplatí a za tieto peniaze je treba nájsť iných ľudí, 

ktoré tieto práce vykonajú.   

   K ďalšiemu skultúrneniu našej tenisovej budovy prispela 

celková rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktorá bola 

vykonaná na podnet nášho člena Erika Macka, jeho firmou a 

na jeho náklady, za čo mu skutočne patrí veľká vďaka a 

tento počin by mohol slúžiť ako príklad i ďalším 

podnikateľom, ktorí sú aktívny predovšetkým ako rekreačný 

tenisti.  Rovnako oceňujeme aj prínos Andreja Mihála, ktorý 

pomáha klubu zabezpečovaním  toaletných potrieb a 

permanentne sa podiela na drobných vylepšeniach  areálu 

TK. Z väčších investičných akcií sme z vlastných 

prostriedkov uvoľnili financie na výmenu oplotenia areálu 

od cesty, čím by mala byť hrubá rekonštrukcia kurtov na čas 

ukončená. V tomto roku plánujeme natretie strechy na 

budove a stĺpikov oplotenia na kurtoch 6 a 7. Na uvedené 

práce spojené s údržbou a obnovou nášho areálu je 

prirodzene potrebné zhromaždiť finančné prostriedky. Ako 

si budete môcť vypočuť v správe o hospodárení, snažíme sa 

o zodpovedné vynakladanie finančných prostriedkov. 

Dbáme na to, aby naše hospodárenie bolo zhruba 

vyrovnané. V minulom roku k tomu prispela i skutočnosť, 

že sa podarila získať dotácia od mesta, osvedčila sa už 

viacročná spolupráca s CVČ, kde sa darí získať určitý 

príspevok na mzdy trénerov. Výraznou finančnou pomocou 

sú dary od rodičov vo forme 2% z daní, sme za ne vďační a 

budeme radi, keď aj v tomto roku touto formou sa podarí 

získať ďalšie prostriedky na činnosť klubu.  Na záver sa 



vyjadrím k práci výboru TK a jednotlivých funkcionárov. V 

moje funkcii predsedu, za najdôležitejšie som považoval a 

považujem riadenie výboru tak, aby včas zaujímal zásadné 

stanoviská k najdôležitejším úlohám TK počas roka a k ich 

konkrétnemu zabezpečeniu si jednotliví funkcionári 

dôsledne plnili úlohy z toho im vyplývajúce. Nemenej 

dôležitá úloha predsedu je zastupovanie a prezentácia klubu 

navonok, hlavne vo vzťahu k našim partnerom či už vedeniu 

mesta, komisii pre šport pri zastupiteľstve mesta, alebo 

RSMS. Vďaka intenzívnym kontaktom bola takto napr. 

zabezpečená finančná dotácia pre klub, vyrokované 

priaznivé finančné podmienky s RSMS pre tréningový 

proces v nafukovacej hale počas zimnej prípravy. 

  Svoju úlohu podpredsedu a vlastne sekretára i hospodára 

TK v jednej osobe, teda výkonného článku v TK si 

zodpovedne plnil p. Paška. Vďaka jeho práci, v podstate 

bezproblémovo boli zabezpečené súťaže družstiev, k 

spokojnosti hráčov, je materiálne zabezpečený celý 

tréningový proces vrátane kurtov, loptičiek i pomocného 

materiálu. Spoľahlivo a prehľadne vedie finančné záležitosti 

klubu, podieľa sa na organizovaní ďalšieho zveľaďovania 

areálu TK. 

 Dôležitým členom výboru je Ivan Spišák. Dobrovoľne 

vedie webovú stránku klubu, ako som už spomínal, 

angažuje sa hlavne v rozvoji rekreačného tenisu kde 

pravideľne organizuje turnaje v 2-hre a 4-hre, alternuje 

funkciu správcu kurtov v letnom období. 

  Vo výbore sa ako člen osvedčil aj Andrej Mihál. Prejavuje 

neustály záujem o skvalitňovanie a skultúrňovanie areálu 

klubu a hlavne sa aj sám na tomto procese aktívne 

zúčastňuje. Poskytuje klubu aj materiálnu pomoc cez svoju 

firmu. 

 Ďalším členom výboru je Ivan Štefík. Ako tréner k práci 

výboru prispieval predovšetkým svojimi poznatkami z 

tréningového procesu a návrhmi na jeho zlepšenie. V 

ďalšom období požiadal o uvoľnenie z výboru TK.  

 

 


