
Príhovor podpredsedu klubu Jána Pašku 

 

Vážení tenisoví priatelia, milí hostia. 

Vítam Vás všetkých na oslave 40. výročia založenia Tenisového 

klubu v Senici. Osobitne vítam RNDr. Ľubomíra Parízka, 

bývalého primátora Senice. Ďalej vítam medzi nami 

zakladajúcich členov klubu, Mgr. Janu Robychovú, Ing. Milana 

Vaňka, JUDr. Borisa Buľubaša, Stanislava Vlasáka a Pavla 

Jakába. Taktiež vítam všetkých bývalých predsedov klubu, Ing. 

Jozefa Vulgana, Ing. Jaroslava Krahulca, RSDr. Milana 

Jablonického a bývalého člena výboru Ing. Jozefa Skýpalu.  

Som veľmi rád, že sme sa stretli v takomto veľkom počte, 

naposledy sme sa v podobnej zostave stretli pred 10. rokmi. 

Prajem vám  aby ste sa dnes cítili počas nášho posedenia tak, ako 

pre tými 10 rokmi, zaspomínali si, nielen nostalgicky, ale aj 

veselo a aj sa dobre zabavili.  

Históriu tých prvých 30 rokov už pripomeniem iba stručne.   

Ustanovujúca schôdza, vtedy ešte Tenisového oddielu TJ SH 

Senica sa konala v januári 1976. Prvým predsedom bol zvolený 

pán Igor Konka,  ďalšími členmi výboru boli páni Peter 

Trajlínek, Marián Lečko, MUDr. Tokoš, dedko Erika Potúčka, 

kpt. Jozef Baško, ktorý bol zároveň aj prvým trénerom v klube. 

Mňa zvolili za tajomníka výboru.  A mohli sme začať hrať súťaž 

družstiev. Zostavu prvého družstva tvorili: Milan Vanek, Boris 

Buľubaš, Ladislav Huščava, Stanislav Vlasák, Marián Lečko, 

Pavel Jakáb, Ján Paška, Jana Robychová a Miroslava Majdáková. 

Mladšiu generáciu poinformujem, že zmiešané družstvo 

nastupovalo na zápas v zostave 4 muži a 2 ženy, hrali sa 4 

dvojhry mužov, 2 dvojhry žien, 2 štvorhry mužov, štvorhra žien 

a 2 zmiešané štvorhry. To bolo 11 zápasov. Niekedy zápas od 

rána do večera, najmä ak sa hralo na 2 dvorcoch. Od roku 1977 

sme mali už aj zmiešané družstvo dorastu, v nej boli Boris 

Buľubaš, Ján Kubíček, Stano Vlasák, Ján Kalka, Peter Šulc, 

Kristína Vaňková t.č. Červinková a Viera Kubová t.č. Žáková. 

Problémy, ktoré sme vtedy mali, sme prekonávali akosi 

s ľahkosťou, aspoň tak sa mi to dnes s odstupom času zdá. 

Napríklad problémy, ktoré sme mali v tom čase so 

zabezpečením dopravy na zápasy. Vtedy sa rodičia tenistov, 

nakoľko už boli v dorasteneckom veku a starší, veľmi 

nezaujímali ako sa im darí v tenise, a nie že by ich trápilo ako sa 

dostanú na zápasy. Naviac, vtedy ani každá rodina nemala auto. 

Pamätám si iba MUDr. Majdáka, ten nás niekedy zaviezol. 

V prvých rokoch som zabezpečoval dopravu od Komunálnych 

služieb a od Slovenského hodvábu. Skriňová komunálnická Š 

1203 mala vzadu po stranách drevené lavice  a páchol tam benzín 

na zvracanie. Keď sme dorazili do cieľa, museli sme to najprv 

rozdýchať. Možno som týmto po rokoch priznal doping našich 

hráčov, ale bolo nám z toho dosť zle. Pamätám si, že na jeden 



zápas sme išli dvaja  dokonca na požičanej motorke Jawe 350. 

Neviem už, koho som mal ako spolujazdca. V roku 1978 prišiel 

do Slovenského hodvábu Ing. Heřmanský. Toho som nahovoril 

som ho na predsedovanie a on nás dosť často vozil na novom 

Renaulte Fuego. Neskôr sa už postupne pridávali rodičia, jedna 

z prvých bola aj mama hráča Lukáša Benedikta. Keď som si 

neskôr kúpil auto aj ja, vozil som na zápasy  a turnaje najmä 

žiakov, tak mali so sebou väčšinou aj trénera.  

Generácia Erich Macek, Andrej Slezák, Tomáš Vulgan, Patrícia 

Masaryková a Simona Chrenková mala už rodičovské zázemie 

ako dnešné deti. Rodičia ich vozili na zápasy a jazdili s nimi aj 

po turnajoch. 

V tých rokoch sme sa v klube začali intenzívnejšie venovať 

výchove mládeže, nakoľko od roku 1981 začal so mnou trénovať 

deti aj Ing. Pavol Weinwurm. Dovtedy som trénoval deti v klube 

iba sám. V lete 1986 Paľo Weinwurm emigroval do Kanady, tak 

som hneď od jesene 1986 prizval k trénovaniu Pavla Jakába, 

ktorý trénoval až do jesene 2006. V 90 – tych rokoch si 

trénovanie mládeže u nás vyskúšali viacerí naši odchovanci, 

napr. Fodor, Slezák, Kling, Potúček, Adam Čepka. Od roku 1999 

prišla do nášho klubu pani Vlasta Přichystalová a  začala okrem 

hrania taktiež trénovať deti. V rôznych časových úsekoch 

trénovali v klube Michael Rusnák, Gabika Bartošková a Katka 

Nosková. Od roku 2007 je trénerom mládeže v klube aj Ivan 

Štefík.  To som vymenoval snáď všetkých našich trénerov a teraz 

si predstavte koľko sa u týchto trénerov vystriedalo detí.  

Boli roky, keď sme mali v súťažiach  8 až 9 družstiev, z toho 6 až 

8 družstiev mládeže. Najviac družstiev sme mali v r. 2010 spolu 

9 a to družstvo mužov a 8 družstiev mládeže. Od roku 2006 až do 

roku 2014 sme mali v najvyššej mládežníckej súťaži vždy aspoň 

jedno družstvo a 3 roky dve. Najmenej družstiev mládeže sme 

mali v r. 2006 a 2016, iba dve družstvá. 

Pripomeniem naše najväčšie úspechy za 40 rokov existencie 

klubu .  

Súťaž družstiev: 

Muži: r. 1998 – postup do 2. ligy v zostave: Čepka A., Potúček, 

Slezák, Macek, Kling,   Sládek 

            r. 2001 – postup do 1. ligy v zostave: Rusnák, Čepka A, 

Potúček, Macek, Kling, Sládek, Pípa 

            r. 2002 – 2. miesto v 1. lige v zostave: Rusnák, Štefík, 

Čepka A, Potúček, Macek, Řačák, neskôr aj Zalubil a Sládek 

            naši muži hrali 1. ligu do r. 2006 

Ženy: r. 2000 – postup do 1. ligy v zostave: Machová, 

Valachovičová, Šefčíková, Hyžová, Přichystalová, Danadová, 

Remenárová a Pinčeková. V 1. lige vtedy zotrvali rok. 

 

Od r. 2014 znovu hrali 1. ligu a v tomto roku postúpili do 

Extraligy, čo je určite najväčší úspech senického tenisu v súťaži 



družstiev.  Družstvo hralo v zostave: Schwarcová, Svedková, 

Machálková, Hránková, Bartošková, Kršková, Valachovičová, 

Kozáková, Přichystalová.   

Dorastenky: hrali  KP I  v rokoch 2001, 2002, 2012 – 2014, 

najlepšie boli na 4. mieste. najprv družstvo: Machová, 

Valachovičová, Šefčíková, Hyžová, Danadová a Remenárová 

neskôr Kršková, Jablonická, Rehušová, Svedková, Vícenová A., 

Krištofová a Kozáková.  

st. žiačky: v roku 2010 skončili v KP I  na 2. mieste a postúpili 

na MSR. Hrali v zostave: Kršková, Blažová, Rehušová, 

Vícenová A., Svedková a Krištofová.  

V KP I zotrvali 3 roky 

Detský Fed Cup: v roku 2005 sa prebojovalo naše družstvo do 

celoštátneho finále a obsadili 10. miesto z finálových 16 

družstiev. (Rehušová, Vícenová, Hrebíčková, Kršková, 

Náterová) 

Najväčšie úspechy jednotlivcov: 

Zhodnotím stručne, podľa najlepšieho umiestnenia v rebríčkoch 

SR: 

Doteraz stále najvyššie rebríčkové umiestnenie dosiahla Martina 

Machová, v r. 2002 sa umiestnila v rebríčku dorasteniek 

v dvojhre na 5. mieste a vo štvorhre na 7. 

Druhé najvyššie umiestnenie v dvojhre dosiahol v histórii klubu 

Michael Rusnák v roku 1983 - 6. miesto v mladších žiakoch. 

V ml. žiakoch vyhral 15 celoštátnych turnajov.  Jeho 17. miesto v 

dvojhre v kategórii mužov je v dospelých taktiež zatiaľ najlepšie 

z nášho klubu. 

Ďalšie najlepšie umiestnenie dosiahla v r. 2013 Kristína 

Kozáková, v mladších žiačkach sa umiestnila v dvojhre na 8. 

mieste a vo štvorhre na 5. Mieste. 

Potom nasleduje 9. miesto Adriany Krškovej v mladších 

žiačkach vo štvorhre v r. 2009, 10. miesto Elišky Krištofovej 

v starších žiačkach vo štvorhre v r. 20013 a 14. miesto Emy 

Bolebruchovej v mladších žiačkach v dvojhre v r. 2015.  

Novinkou v našom klube je účasť našich hráčov v kategórii 

veteránov. Tu máme hneď jedno veľmi pekné umiestnenie Ericha 

Macka v kategórii 40+ v roku 2015,  kde obsadil 7. miesto.         

V súčasnej dobe  máme v Senici oveľa lepšie podmienky na 

tréningy a hranie tenisu, ako pred 10. rokmi. V roku 2007 sa nám 

podarilo ukončiť výstavbu ďalších dvoch dvorcov, aj s výraznou 

podporou mesta, najmä vďaka vtedajšiemu primátorovi mesta 

Ľubomírovi Parízkovi tým, že z fondu primátora podporil 

výstavbu dvorcov sumou 100 000,- Sk. Hlavným iniciátorom 

výstavby týchto dvoch dvorcov bol člen výboru klubu Pavol 

Jablonický. Bol nielen iniciátorom, ale v začiatkoch výstavby 

priložil aj fyzicky ruku k dielu. Výstavbu sme realizovali 

v prevažnej miere svojpomocne a väčšinu prác vykonali páni Ján 

Rybnikár, Milan Malárik a Ján Paška. 



Ďalšou, doteraz najvýznamnejšou podporou tenisu v Senici zo 

strany mesta je postavenie pretlakovej tenisovej haly na jeseň v r. 

2012, určenej prednostne pre náš Tenisový klub. Na tomto, pre 

klub veľmi dôležitom čine, majú zásluhu páni RNDr. Ľubomír 

Parízek a riaditeľ rekreačných služieb Mgr. Ľubomír Štvrtecký, 

ktorý vynaložil pre postavenie haly veľkú iniciatívu. Pán 

primátor Parízek by bol radšej postavil pevnú halu, ale myslím, 

že financie rozhodli. My sme veľmi radi, že už nemusíme 

cestovať do Častkova, hrávali sme tam 4 roky a rok potom ešte 

v Skalici. 

Na záver by som chcel poďakovať všetkým funkcionárom a 

trénerom klubu, ktorí počas uplynulých 40 rokov pracovali pre 

Tenisový klub Senica, všetkým, ktorí sa podieľajú na zveľaďovaní 

a údržbe nášho areálu, zvlášť pánovi Rybnikárovi, ktorý  už viac 

ako 20 rokov pomáha s údržbou dvorcov a Paľovi Jakábovi, 

ktorý sa k nemu v posledných rokoch pridal. Ďalej vedeniu Mesta 

Senica na čele so spomínanými funkcionármi, všetkým 

sponzorom a podporovateľom Tenisového klubu. Prajem nášmu 

klubu do ďalších rokov veľa úspechov a športovcom hlavne 

pevné zdravie.  

Na úplný záver oficiálnej časti nášho posedenia by chcel 

súčasný 4 členný výbor klubu odovzdať pamätné plakety 

nasledovným funkcionárom a športovcom: 

Za aktívnu činnosť v klube: 
RSDr.  Milanovi Jablonickému, ako  bývalému predsedovi 

klubu 

Ing.  Ivanovi Spiššákovi, ktorý snaživo pracuje vo výbore klubu 

od roku 2004 

Ing. Mariánovi Medlenovi, ako dlhoročnému predsedovi 

revíznej komisie a spolupracovníkovi výboru 

Jánovi Paškovi za dlhoročnú prácu v klube 

Za aktívnu činnosť a reprezentáciu klubu: 

Vlaste Přichystalovej - trénerke mládeže a hráčke klubu  

MUDr. Gabriele Bartoškovej - dlhoročnej hráčke a bývalej 

trénerke  

PhDr. Erichovi Mackovi - dlhoročnému hráčovi klubu 

JUDr. Andrejovi Slezákovi - dlhoročnému hráčovi 

a medzinárodnému rozhodcovi  

Ivanovi Štefíkovi - trénerovi a dlhoročnému hráčovi klubu 

Za reprezentáciu klubu: 
Monike Valachovičovej -  dlhoročnej hráčke klubu 

Adamovi Čepkovi - dlhoročnému hráčovi klubu, ktorý obetavo 

cestuje až z Korutánska na zápasy našej ligy a jeho posledný 

vynikajúci výkon v Senici nás veľmi nadchol a dvíhal z lavíc... 

  

 


