
Príhovor predsedu klubu Milana Jablonického 

 

Dovoľte pozdraviť všetkých vás prítomných na výročnej členskej 

schôdzi. Máme za sebou ďalší úspešný tenisový rok, čo nás 

oprávňuje konštatovať: máme stabilný systém letnej a zimnej 

prípravy tenistov, stabilné ekon. zázemie, ktoré umožňuje 

nerušený chod klubu, pomerne slušné športové výsledky, či už 

v súťažiach jednotlivcov a družstiev, hodnotenie klubu na 20. 

mieste, trvalý záujem o rekreačný tenis, čo sa odrazilo i v účasti 

na letných turnajoch rekreantov. 

Príprava tenistov 
V súčasnej dobe v klube trénuje 41 hráčov v mládežníckych 

kategóriách, z toho 7 dorasteniek, 3 dorastenci, 2 SŽ, 2 Sˇžiaci, 5 

MŽ-ky, 3 MŽ-ci, a 19 detí do 10 rokov. 

-pravidelné dopĺňanie prostredníctvom prípravy – v r.2015 už 5 

detí , ďalší počítame prijať prostredníctvom akcie Dajte deti na 

tenis. – STZ. 

Tréningový proces – tréneri prediskutovať s rodičmi systém 

platenia na leto- skupiny, resp. jednotlivo – poprípade do konca 

šk. roku a potom prázdniny. 

-  V poslednom období sa vyskytlo viacero zranení u starších 

žiačok, ako výsledok dlhodobej prípravy – viac dbať na strečing, 

uvoľňovacie cviky, všestrannosť. 

Z hľadiska športových výsledkov v súťažiach jednotlivcov sa 

najlepšie počínala Kristína Kozáková, čo jej vynieslo 

v redukovanom  rebríčku SŽ 11 miesto a bola výborom TK 

navrhnutá tiež na ocenenie najlepší tenista roku mestom 

Senica.  Blahoželáme. 

Pekné výsledky dosahovali medzi MŽ aj   Ema Bolebruchová, 

konečné 15.miesto a    Marcel  Motuz 28. Miesto. Medzi 

najmladšími tenistkami sa v dobrom svetle ukazuje Mihálová. 

V kategórii nad 40 rokov nás dobre reprezentoval Erik Macek, 

ktorý sa umiestnil v rebríčku dvojhry na 7.mieste. Troška nás 

zaráža skutočnosť, že veľmi málo hráčov sa pravideľne 

zúčastňuje turnajov.  Zlepšiť!! 

Súťaže družstiev: 
V súťažiach sme mali 5 sružstiev- ženy so dobre počínali v 1. 

Lige , kde zo 7 zápasov 5. vyhrali a obsadili 3. Miesto. Za 

družstvo hrali Kršková, Jablonická, Svedková, Kerdíková 

rehušová, Krištofová a hrajúca kapitánka Vlasta Přichystalová.  

Muži si veľmi dobre počínali v 1. Triede a bez prehry postúpili 

do 2. Ligy Za družstvo hrali Adam Čepka, Štefík, Macek, Slezák, 

Pavol Čepka, Drozd, Sládek a Kling. 

Dorastenky v 1. Triede vyhrali v pavúku dva zápasy a skončili 

na 5. Mieste z 8. Družstiev. Starší žiaci v 2. Triede sa umiestnili 

na 2. Mieste zo 6. Družstiev, Staršie žiačky v 2. Triede vyhrali 

všetky zápasy a súťaž vyhrali. 



V súťaži Detský Davis Cup a Fed Cup sme mali zapojené 

jednodružstvo chlapcov a jedno družstvo dievčat. Chlapci 

nepostúpili do regionálneho kola a dievčatá vypadli 

v regionálnom kole. 

Športové výsledky vyniesli nášmu klubu 20. miesto za minulý 

rok v hodnotení klubov STZ spomedzi dvesto tenisových klubov 

na Slovensku. 

V tomto roku budeme v súťažiach družstiev mať 7 družstiev: 

Ženy naďalej budú účinkovať v 1. Lige, muži popri 2. Lige, sa 

rozširujú aj o „B“ družstvo, čo vítame sa do družstva sa vracajú 

naši odchovanci. V tomto roku máme podľa rebríčkov slabšie 

obsadenú kategóriu dorasteniek a tak sme zvolili pre nich 2. 

Triedu, staršie a mladšie žiačky budú hrať tiež v 2. Triede. 

Postavíme aj zmiešané družstvo do 10. rokov. Bližšie v diskusii. 

Na tento rok máme STZ schválené dva turnaje mládeže a to 11.7. 

detí do 8 rokov a 1.-4.8. turnaj mladšieho žiactva., kat. D. Bolo 

by dobré, aby na týchto turnajoch sa zúčastnilo čo možno najviac 

aj našich hráčov. 

Rekreačný tenis. 
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti TK je aj rekreačný tenis. 

Snažíme sa vytvárať podmienky, aby si mohli na našich kurtoch 

zašportovať jednak bývalí tenisti, rekreační hráči v čo najväčšom 

počte. Netajíme sa tým, že je to fakticky jeden z významných 

zdrojov finančných príjmov TK.  Má však aj širší spoločenský 

význam a preto sa snažíme vytvoriť podmienky, aby bolo možné 

si aj posedieť, porozprávať,  pospomínať . Na záver sezóny sú už 

tradične organizované turnaje v dvojhre a štvorhre. Teší nás, že 

sú početne obsadzované nielen našimi tenistami, ale aj zo 

širokého okolia.  Minulú sezónu sa 2-hry zúčastnilo 32 hráčov 

a 4-hry 19 dvojíc. Dvojhru vyhrala Gabriela Bartošková, nad 40 

rokov Josef Pauli, štvorhru Roman Krška a Pavol Čepka. Za 

organizovanie týchto aktivít treba poďakovať Ivanovi Spiššákovi 

i Antonovi Havlíčkovi, ktorý navaril dobrý kotlíkový guláš. 

Zlepšovanie materiálnych podmienok- starostlivosť o areál TK. 

- Brigády na jarné úpravy dvorcov- znižuje sa počet záujemcov 

o odrobenie brigády, naďalej zostáva 20 € záloha na brigády 

v členskom príspevku, riešime zamestnaním na Dohody 

- Vonkajšie oplotenie - teraz na jar, zadanie firme 

- Oprava strechy na kabínach 

- Drobné opravy 

Zmeny v systéme občerstvenia – zrejme len voda na báze 

samoobsluhy, bufet vedľa, iné zabezpečenie len pri turnajoch 

K trvalému vylepšovaniu areálu sú samozrejme potrebné 

finančné prostriedky. Ako som už spomínal medzi naše zdroje 

možno rátať len príjmy z kurtov, členské príspevky a dary cez 2 % 

z daní. 

Na záver, by som chcel oceniť prácu tých členov nášho klubu, 

ktorí sa rôznymi spôsobmi podieľajú na jeho činnosti, či už sú to 



rodičia vo funkciách vedúcich družstiev, tí ktorí prispeli 

brigádnickou činnosťou k zveľadeniu areálu,  tréneri mládeže, 

ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti mladým 

tenistom,  v neposlednom rade mojim kolegom z výboru TK. 

Všetkým patrí naše uznanie a poďakovanie . Verím, že i ďalšom 

období spoločnými silami posunieme činnosť klubu opäť o kúsok 

vpred. 


