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Vážení členovia TK, po roku sa opäť schádzame, aby sme zrekapitulovali 

výsledky našej činnosti za posledné obdobie a zároveň si vytýčili najbližšie 

ciele. 

Dnešné VZ zároveň uzatvára 2-ročný cyklus práce výboru TK a je teda 

volebným. Preto sa v niektorých hodnoteniach pokúsim postihnúť celé toto 

obdobie. V našej práci, mám na mysli predovšetkým práci výboru TK, sme 

počas celého obdobia za prvoradé považovali neustále zlepšovanie 

podmienok pre športovú činnosť klubu. Tak bol úspešne zavŕšený, doslova 

zápas, o vybudovanie nafukovacej haly, v ktorej tento rok nerušenie 

prebehla už druhá zimná príprava našich športovcov. Uskutočnili sme 

rozsiahlu rekonštrukciu oplotenia tenisových kurtov, úspešne sme sa 

prezentovali v športovej oblasti, či už v súťažiach družstiev, alebo 

jednotlivcov. Môžeme konštatovať, že synergickým efektom týchto 

skutočností je naše postavenie v hodnotení klubov STZ za rok 2013, kde 

sme z takmer 200 klubov obsadili krásne 17. miesto. Len pre ilustráciu 

uvádzam, že pred 5-6 rokmi sa naše umiestnenie pohybovalo okolo 40. 

miesta. 

Popredné umiestnenie klubu sme dosiahli predovšetkým zásluhou 

výsledkov v súťažiach jednotlivcov a družstiev. Najlepšie výsledky v 

uplynulom roku dosiahla Kristína Kozáková, ktorá sa umiestnila medzi 

mladšími žiačkami v dvojhre na 8. mieste a na 5. mieste vo štvorhre. 

Oceňujeme, že sa presadila i na medzinárodnom poli keď na turnajoch v 

Umagu, Zlíne a Ptuji získala 3. miesto vo štvorhre. Zaslúžene bola výborom 

navrhnutá na ocenenie medzi najlepšími športovcami roka udeľované 

mestom Senica. Z dôvodu duplicity a sme v tomto roku ako i do budúcna 

upustili od udeľovania klubovej ceny Senický kanár. Druhou najúspešnejšou 

hráčkou klubu bola Eliška Krištofová. V rebríčku starších žiačok dosiahla 

na 22, priečku v dvojhre a na 10 vo štvorhre. Prvú trojicu najúspešnejších 

tenistiek uzatvára Adriana Kršková, ktorá medzi dorastenkami skončila na 

20. mieste vo dvojhre a 55. mieste vo štvorhre. Za úspechmi, ktoré si 

zaslúžia naše ocenenie, treba vidieť aj cieľavedomú prácu trénerky Vlasty 

Přichystalovej. V prvej stovke sa ešte umiestnili Petra Jablonická, Jana 

Svedková medzi ženami, Juraj Slezák a Alexandra Filová v mladšom 

žiactve. Medzi nádejnými tenistami do 10 rokov sa v dobrom svetle ukázali 

Marcel Motúz a Ema Bolebruchová. 

V súťažiach družstiev sme mali zastúpenie v 7. kategóriách, muži, ženy, 

dorastenky, st. žiaci, st. žiačky a dve zmiešané družstvá do 10 rokov. 

Najúspešnejším družstvom bolo družstvo žien, ktoré vyhralo všetky 

zápasy a postúpilo z 1. miesta do 1. ligy. Družstvo bolo taktiež ocenené pri 

vyhlasovaní najlepších kolektívov mestom Senica. Družstvo tvorili hráčky 

Kršková, Jablonická, Svedková, Rehušová, Krištofová, Vicenová a 

hrajúca kapitánka Vlasta Prichystalová. Muži v 2. triede taktiež vyhrali 

svoje zápasy a postúpili do 1. triedy. Dorastenky hrali svoje zápasy v 

systéme pavúka a po vyhratom 1. kole postúpili na 4. miesto. Zostávajúce 

dva zápasy prehrali. Starší žiaci v 2. triede na umiestnili na 5. mieste zo 6 

mužstiev a staršie žiačky v 2. triede skončili na 3. mieste z pomedzi 8 

účastníkov. Družstvo detí A vyhralo svoju skupinu ale zápasy víťazov 

skupín, nakoľko sa posunuli až do prázdnin, už neodohrali. 



Na záver k tejto časti treba poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa 

aktívne angažovali, aby svoje dieťa hralo súťaž družstiev, vedúcim 

družstiev a ich zástupcom za ich obetavosť pri organizovaní výjazdov i pri 

domácich zápasoch. Veríme, že v tomto smere budú aktívny i v aktuálnom 

ročníku súťaží. V tomto roku do súťaže družstiev sme prihlásili 5 

družstiev a to muži, ženy, dorastenky a starších žiakov a žiačky. Vypadli 

dve družstvá do 10 rokov nakoľko dvaja hráči postúpili do vyššej kategórie 

a s ostatnými nie je záujem rodičov chodiť na zápasy. 

V súčasnej dobe v klube trénuje 40 hráčov v mládežníckych kategóriách, 

čo je za posledné roky najmenej. Máme poznatky, že obdobný trend je aj 

v iných kluboch. Prejavuje sa to i v celkovom počte prihlásených družstiev 

do súťaží v rámci jednotlivých mládežníckych kategórií. Napriek týmto 

trendom, chceme už teraz na jar otvoriť nové prípravky malých tenistov a 

postupne sa vyrovnať s týmito nepriaznivými tendenciami. Uvedené 

negatívne tendencie v záujme o tenis medzi mládežou úzko súvisí aj s 

nemalými finančnými nárokmi na tento šport. Zo strany výboru TK je snaha 

aktívne vstupovať do rokovaní s partnermi, ktorí môžu ovplyvniť výšku 

nákladov na tréningový proces. Takto sa nám podarilo dohodnúť s RSMS 

réžijnú cenu za hod. v hale na 7 €, dotáciu od mesta vo výške 2 000 € a 

príspevok na trénerov z CVČ vo výške 1,50 €/hod. Spolu s príspevkom 

od klubu tak nakoniec mohli vyjsť náklady hráčov na hodinu tréningu 

vrátane trénera na 10,50 €, čo napr. oproti platbám v Častkove 18 €/hod. nie 

je málo. Aj v letnom období rátame s použitím príspevkov od CVČ v 

prospech hráčov. Vychádza nám to na 10 € mesačne na jedného tenistu. Pri 

zabezpečovaní finančných prostriedkov na tréningový proces nemalú úlohu 

zohrávajú prostriedky získané z 2 % z daní. V uplynulom roku to bolo spolu 

5 524 €, z toho polovicu mohli rodičia využiť na zabezpečenie tréningov pre 

svoje ratolesti. Aj tomto roku vás chceme požiadať, aby ste venovali tejto 

forme príspevkov patričnú pozornosť a prispeli tak k naplneniu príjmov TK. 

Ako ste si určite všimli, tenisový areál opäť je vynovený. Uskutočnili sme 

výmenu oplotenia kurtov, zároveň zavetrenia novými Sieťami ako i 

novú vstupnú bránu. Celá investícia bola vo výške 7000 €, ale dá sa 

povedať, že je to investícia, ktorá bude slúžiť dlhé roky. Ďalej chceme v 

rámci jarnej prípravy na sezónu osadiť ďalšie sedenia v areály. 

I naďalej počítame s aktívnym zapojením našich členov do zveľaďovania 

areálu prostredníctvom brigádnickych hodín. Vlani bolo odpracovaných 180 

hod. Medzi najaktívnejších patrili pán Sládek - 24 h, pani Zelenáková, 

Srňánek, Skalová, a Čobrdová, ktorí odpracovali po 12 h. 

Už vlani sme prenajali priestory vedľa kurtov 6 a 7 RSMS. Teraz sme sa 

dohodli, že im dáme súhlas, aby na prenajatej ploche vybudovali 

pieskové ihriská, Jedným z nich by mal byť aj pieskový tenisový kurt. Na 

Slovensku je už založená samostatná organizácia tenisu na pieskových 

ihriskách a do budúcna nám to dáva priestor,aby sme rozvíjali aktivity aj v 

tomto smere. 

V činnosti klubu má významné miesto rekreačný tenis. Na kurtoch sa 

objavujú bývalí tenisti, vyznavači iných športov, či už hokejisti i 

seniockí futbalisti, ale aj partie mládeže, samoukovia. Teší nás, že v 

poslednom období zvlášť mládež je vidieť na našich kurtoch čoraz 

častejšie. Mnohí využívajú dlhodobé súťaže rekreačných tenistov 

organizované Ivanom Spiššákom, či turnaje v dvojhre, alebo vo 

štvorhre. Tieto turnaje bývajú stretnutím rekreačných tenistov z celého 



Záhoria. Ukazuje sa, že v budúcom období bude nutné tieto turnaje viac 

koordinovať s jednotlivými TK tak, aby sa ich termíny nedupľovali. V 

tejto sezóne sa pripravuje zavedenie jarného turnaja v dvojhre, ktorý by sa 

mal konať v najbližšom období. Hráčom poskytujeme aj servis v podobe 

vypletania rakiet, predaja gripov, či loptičiek. K samotnej práci výboru TK. 

V dlhodobejšom horizonte sa ukazuje, že bolo správne rozšíriť výbor na 5 

členov a zvoliť 2 štatutárnych zástupcov. Výbor počas celého obdobia, v 

zásadných otázkach, rozhodoval kolektívne a stanovoval konkrétne 

úlohy jednotlivým členom. Ťažisko pritom bolo na pleciach štatutárov – 

predsedu a podpredsedu. Napriek tomu, že máme právo konať samostatne, 

najdôležitejšie veci sme vždy konzultovali spoločne a nestalo sa, že by sme 

konali svojvoľne, bez súhlasu výboru, alebo vzájomnej 

konzultácie.  Záverom môžem ubezpečiť všetkých členov klubu, že v 

súčasnej dobe je tenisový klub konsolidovaným subjektom s jasnou 

víziou na rozvoj výkonnostného a rekreačného tenisu, finančne a 

organizačne primerane zabezpečený a získal si pevné miesto v systéme 

športových klubov v Senici. 

 

Návrh predsedu klubu na kanditátov do výboru TK Senica: vo funkcii 

predsedu som sa zameriaval hlavne na zastupovanie klubu navonok, či už 

voči mestu, iným organizáciám, alebo firmám. Takto sa podarilo úspešne 

doriešiť už spomínané postavanie nafukovacej haly, dotiahnuť do úspešného 

konca niektoré dotácie od mesta, alebo organizovať vzájomne výhodnú 

spoluprácu s RSMS. Do vnútra TK išlo predovšetkým o koordináciu 

činnosti jednotlivých členov výboru tak, aby TK fungoval ako vyspelá 

organizačná jednotka. Dnes môžeme s uspokojením konštatovať, že TK 

nemá existenčné problémy, ekonomicky je transparentný, má perspektívy 

ďalšieho športového i materiálneho rozvoja. V tomto procese má 

nezastupiteľnú úlohu pán Paška, ako podpredseda a zároveň sekretár aj 

hospodár TK. V hlavnej miere zabezpečuje denný chod klubu. Chcem 

oceniť jeho každodennú prácu v prospech klubu, či už ide o vedenie 

ekonomiky, starostlivosť o kurty, zabezpečovanie športového servisu našim 

tenistom a celý rad ďalších drobností, ktoré sú súčasťou jeho každodennej 

práce. Chcem vysloviť presvedčenie, že mu tento elán a zápal pre tenis ešte 

pár rokov vydrží. Za svoju dlhoročnú prácu bol zaslúžene ocenený i 

primátorom mesta Senica, udelením pamätnej plakety. Ďalším členom 

výboru TK je pán Ivan Spiššák. Dlhodobo sa stará o vzorné vedenie našej 

webovej stránky, ktorá propaguje naše úspechy a súčasne zohráva aj istú 

organizačnú úlohu pri koordinácii tréningového procesu. P. Spiššák sa tiež 

spolupodieľa na výkone funkcie správcu kurtov, kde si zodpovedne plní 

úlohy. Je nadšeným organizátorom súťaží rekreačných tenistov. Za svoju 

prácu si zaslúži ocenenie a poďakovanie. Na minulom VZ TK bol za 

nového člena výboru zvolený pán Andrej Mihál. Do práce výboru sa 

aktívne zapojil svojimi inovatívnymi nápadmi a návrhmi prispieva hlavne k 

rozvoju materiálnej bázy klubu. Osobne a na vlastné náklady sa angažuje na 

vybudovaní ďalšieho sedenia v areály kurtov, za čo mu taktiež patrí 

poďakovanie. Jeho účasť vo výbore TK je prínosom. Piatym členom výboru 

TK je pán Ivan Štefík. Vo výbore tlmočí predovšetkým poznatky z 

tréningového procesu. V súčasnej dobe bol poverený spoluprácou s RSMS 

pri výstavbe pieskového tenisového ihriska v prenajatom areáli vedľa 



kúpaliska. VZ dávame návrh, aby výbor TK v tomto zložení pokračoval aj v 

ďalšom volebnom období. 

 


