
Príhovor predsedu klubu 

 

Vážení tenisoví priatelia, členovia tenisového klubu. Schádzame sa na 

výročnom rokovaní, ktoré má zhodnotiť našu činnosť za uplynulé obdobie a 

vytýčiť si ciele do novej sezóny. Vzhľadom k tomu, že dnešná schôdza je 

tiež schôdzou volebnou, zrejme sa patrí bilancovať našu prácu za celé 

volebné obdobie. Pozrieť sa kam sme sa posunuli a aké úlohy prednami 

stoja. Z dlhodobejšieho hľadiska, za podstatné považujeme, že náš tenisový 

klub sa plnohodnotne zaradil do štruktúry športových klubov v meste.  Je 

rešpektovaný na úrovni vedenia mesta i v širokej športovej verejnosti. Toto 

konštatovanie nie je len frázou, ale má konkrétne dopady. Napríklad v jeho 

zaradení do systému čiastočných dotácií cez CVČ, či v minulých rokoch, 

cez projekty PRO Senica. Vďaka tomuto prístupu sme už druhý rok 

zaradení do systému bezplatného využívania telocviční senických 

základných škôl v zimnom období. Možno sa to niekomu bude zdať 

nepodstatné, ale dovolím si upriamiť vašu pozornosť  na čísla v Správe o 

hospodárení, ktorú máte na stoloch. Dajú sa z nej napríklad vyčítať náklady 

klubu na prevádzku haly a trénerov a porovnať si príspevky od rodičov. 

Zistíte, že zhruba 1/3 nákladov je hradená klubom práve z prostriedkov 

získaných vyššie uvedeným spôsobom. Aj v letnom období počítame s 

podporou tenistov prostredníctvom CVČ.                

Príjemným zistením je zvýšenie popularity tenisu medzi verejnosťou, no 

hlavne mládežou. Mám na mysli predovšetkým rekreačných tenistov. Za 

posledné obdobie sa na našich kurtoch, popri stálych vyznavačoch tenisu, 

objavilo veľa nových tvárí.  

Uplynulý rok bol z hľadiska príjmu za využívanie tenisových dvorcov 

rekreačnými tenistami uspokojivý. Tento výsledok sa však nedostavil 

automaticky. Je odrazom nestálej snahy výboru TK o zlepšovanie 

podmienok na kurtoch, či už sa to týka kultúrnosti prostredia, zlepšovania 

organizácie využívania kurtov, propagácie klubu a tenisu na webovej 

stránke a v tlači, ale aj osobnou angažovanosťou. 

Ďalším výrazným posunom v činnosti klubu je diferencovaný prístup k 

jednotlivým hráčom a finančná podpora tých najlepších. Je našim cieľom, 

aby sa čo najviac mladých hráčov pravidelne zapájalo do individuálnych 

súťaží a dosahovalo čo najlepšie výsledky. Kritériá finančnej podpory v 

tejto sezóne splnili hráčky Kršková, Kozáková, Rehušová, Krištofová a 

Jablonická. 

Kvalitatívne vyššie sme sa posunuli vyššie aj v oblasti vytvárania 

podmienok pre pobyt na kurtoch. Zrekonštruovali sme zasadaciu miestnosť, 

čím sa vytvorilo príjemné prostredie aj pre oddych hráčov, čo oceňujú 

zvlášť počas súťaží družstiev. Myslíme si, že sa príjemnejšie cítite i Vy, 

rodičia pokiaľ čakáte na vaše ratolesti. Obnovili sme kabíny i zvonku, 

dokončíme ešte zadnú časť kabín. 

Kvôli dôveryhodnosti a transparetnosti našej činnosti sú precízne vedené 

všetky finančné toky, platby rodičov, dotácie, či platby trénerom. 

Najpodstatnejšie je však, že každý z členov, hlavne rodičov, má kedykoľvek 

možnosť nazrieť do evidencie, ktorú vedie J. Paška v počítači a je k 

dispozícii na požiadanie. 

Kus dobrej práce odvádza aj I. Spiššák vedením webovej stránky a 
prostredníctvom nej propaguje naše výsledky a stala sa tiež dôležitým 

komunikačným spojením medzi rodičmi a trénermi. 

Uviedol som prioritné výsledky našej práce počas uplynulého obdobia, treba 

však povedať i to, čo sa nám z priorít nepodarilo. Je to postavenie 

nafukovacej haly za pomoci mesta, či iného investora. V tomto smere bolo z 

našej strany vyvinuté enormné úsilie, no napriek tomu, vzhľadom na 



súčasnú finančnú situáciu mesta, ale i celkovo v spoločnosti, je táto 

požiadavka zatiaľ nereálna. 

Teraz, dovoľte podrobnejšie sa vrátiť k jednotlivým oblastiam našej činnosti. 

Ako už bolo uvedené jednou z priorít v činnosti klubu je výkonnosný tenis. 

V súťažiach jednotlivcov dosahovala v minulom roku najlepšie výsledky 

Adriana Kršková. V rebríčku starších žiačok obsadila v dvojhre 39. miesto a 

vo štvorhre 42 miesto. Za jej lepšie umiestnenie považujeme umiestnenie v 

doraste a to 47. miesto v dvojhre a 38. miesto vo štvorhre. V tejto kategórii 

dosiahla aj svoj najväčší úspech, keď na turnaji do 16 rokov v Kremsi v 

Rakúsku obsadila so svojou spoluhráčkou 3. miesto vo štvorhre. Ďalším 

pekným výsledkom bolo jej 1. miesto vo dvojhre i štvorhre na turnaji 

dorastu v Senici. Medzi staršími žiačkami získala na majstrovstvách Zsl 

kraja 1. miesto v dvojhre a 2. miesto v v štvorhre, ako i 1. miesto v dvojhre 

na turnaji v Senici. Právom tak získala ocenenie klubu v podobe „Senického 

kanára“ i  vyhodnotenie ako najlepšia tenistka v rámci vyhlasovania 

športovcov za rok 2011 mestom Senica. Ocenenie si zaslúži aj jej trénerka 

Vlasta Přichystalová. Slušné umiestnenie v rebríčkoch v minulom roku 

dosiahli tiež Eliška Krištofová, Kristína Kozáková, Petra Jablonická a 

Alexandra Rehušová.  

Do tejto sezóny úspešne vstúpili dievčatá Adriana Kršková a Kristína 

Kozáková, takže držíme palce, aby im to vydržalo i v letnej časti sezóny.  Z 

chlapcov nás na individuálnych turnajoch reprezentovali len Wágner, 

Hrubša a Slezák aj to len veľmi sporadicky.        

 

Jadrom športovej činnosti v letnom období boli súťaže družstiev. Nakoľko 

sme si výsledky podrobne vyhodnotili po ukončení súťaží, obmedzím sa len 

na súhrnné konštatovania. V súťažiach sme mali zapojených 9 družstiev a to 

družstvo žien, dve družstvá dorasteniek, dorastencov, staršie žiačky, dve 

družstvá mladších žiačok a mladších žiakov. Výsledky boli len priemerné, 

svoju skupinu vyhrali len mladšie žiačky „B“ v kvalifikácii však neuspeli. 

Žiaľ prvýkrát sme nemali družstvo mužov, ktorým sa činnosť klubu v roku 

1976 začínala. Budúcnosť mužského tenisu v Senici sa nejaví príliš 

optimisticky, napríklad v tomto roku nemôžeme postaviť družstvo starších 

žiakov nakoľko máme len jedného staršieho žiaka. Celkovo sme do súťaží 

družstiev prihlásili osem družstiev. Podrobnejšie k tejto problematike 

vystúpi v diskusii p. Paška. 

Chcem vysloviť poďakovanie všetkým vedúcim družstiev, ktorí  mali na 

starosti svoje družstvá a venovali im patričnú pozornosť. 

V minulom roku sme usporiadala aj 4 turnaje kategórie „C“, ktoré boli 

organizačne veľmi dobre zvládnuté za čo patrí poďakovanie p. 

Přichystalovej. 

V tomto roku budeme organizovať turnaje detí do 10 rokov v termíne 19.-

20.5., deti do 8 rokov 30.6.-1.7. a turnaj dorastu „C“ v termíne 27.-30.8.  

Veľká pozornosť výborom TK je venovaná zabezpečeniu vhodných 

podmienok pre tréningový proces. V letnej sezóne v podstate nemáme 

problémy. Treba oceniť starostlivosť hospodára p. Rybnikára, spolu s p. 

Paškom, ktorí sa predovšetkým starajú o kvalitu kurtov. Ceníme si tiež 

pomoci rodičov pri jarných brigádach na kurtoch a veríme, že i v tomto roku 

bude prístup obdobný. 

O zabezpečenie občerstvenia sa už v nových, zrekonštruovaných priestoroch 

príkladne stará p. Spiššák.  Problémy naďalej zostávajú so zabezpečením 

zimnej prípravy. Už som uvádzal, ako zatiaľ dopadla naša aktivita okolo 

postavenia nafukovacej haly. Žiaľ, aj posledná verzia, t.j. postavenie 



nafukovačky pri plavárni, bola zatiaľ pre nedostatok finančných 

prostriedkov zamietnutá. 

Nezostávalo nám nič iné, len sa obrátiť na priateľov zo Skalice, kde sme po 

úspešných rokovaniach dostali potrebný priestor k tréningom, za veľmi 

výhodných podmienok. Počas silných mrazov sa vyskytli určité problémy s 

teplotou v hale, ktoré sa nakoniec vyriešili. Neodpustím si však poznámku, 

že i pri riešení nepríjemných problémov by sme si vždy mali zachovať 

určitú úctu voči ľuďom, ktorí nám vychádzajú v ústrety a nie ísť do 

nepríjemných konfliktov, ktorými si zároveň vytvárame východiskové 

podmienky pre rokovania na budúcu zimu. V úsilí o vytvorenie 

tréningových príležitostí v zimných podmienkach nepoľavujeme. V 

súčasnej dobe sú rozjednané úrčité možnosti vytvorenia tréningovej haly s 

pevným povrchom v priestoroch firmy DEMA. 

Dovoľte ešte pár slov k rekreačnému tenisu. Ako som už spomínal, sme radi, 

že sa medzi rekreačnými tenistami čoraz viac objavujú mladí ľudia, ale aj 

starší harcovníci a pomerne veľa žien. Objavujú sa aj známe tváre, primátor, 

podnikateľ Levársky, či tréner Griga, FK Senica, či primár Mokoš z 

nemocnice v Myjave. Pravideľní hráči sú zapájaní do  ligy a p. Spiššák 

organizuje aj turnaje v dvojhre i štvorhre. Vlani sa zúčastnilo 35 hráčov. V 

kategórii do 40 rokov zvíťazil Pavol Čepka a nad 40 rokov Stanislav Vlasák. 

Turnaja v štvorhre sa zúčastnilo 16 dvojíc a vyhrali Roman Krška s Pavlom 

Čepkom. V tejto sezóne chceme pokračovať v tejto tradícii a zintenzívniť 

spoluprácu s tenisovými klubmi z okolia Senice. 

Pritiahnuť stále viac záujemcov na tenisové kurty je našim cieľom aj v 

nasledujúcom období. Sme si vedomí toho, že noví, ale i tí ktorí si zvykli 

pravidelne hrávať tenis, prídu vtedy ak sa budú v našom prostredí dobre 

cítiť. Preto chceme pokračovať v zlepšovaní tenisového zázemia ako i 

skvalitňovania kurtov samotných. V pláne činnosti si kladieme za úlohu 

dokončiť opravu kabín zvonka a na kurtoch postupne vymeniť oplotenie a 

dať medzi kurty siete, aby hra mohla byť nerušená loptičkami z iných 

kurtov. Je to potrebné zvlášť pri kombinácii tréningov mládeže s hrou 

rekreantov. Samozrejme, že na všetko sú potrebné finančné prostriedky. 

Preto sme vlani uvítali pomerne slušný príjem financií  2 % z daní a veríme, 

že i v tomto roku budú rodičia venovať tejto aktivite patričnú pozornosť. 

Záverom mi už zostáva len zmieniť sa o práci výboru TK. Domnievam sa, 

že výbor TK, počas celého obdobia pracovať systematicky a cieľavedome 

zabezpečoval plynulý chod klubu a to ako smerom k súťažiam, tak 

i  samotnej prevádzke tenisových kurtov. Za hodnotené obdobie, sa 

rozhodujúcim spôsobom podieľal  na zvýšení úrovne činnosti klubu. 

Jednotliví členovia výboru si plnili svoje povinnosti a operatívne reagovali 

na vznikajúce problémy, či potreby klubu, ktoré vyplývali z každodenných 

úloh. Všetci členovia výboru, po analýze svojej činnosti sú ochotní pracovať 

v prospech klubu i  naďalej. Sme si však vedomí toho, že i do práce výboru 

by bolo treba postupne zapracovať mladých adeptov. Uvítame ak by sa 

takýto záujem objavil a postupne prevzal starostlivosť o klub. 

Úplne na záver, dovoľte, aby som poďakoval všetkým ktorí aktívnou prácou 

prispeli k dobrým výsledkom klubu, počnúc členmi výboru, cez trénerov, 

vedúcich družstiev, ale i rodičov a rodinných príslušníkov, ktorí vedú svoje 

deti k tenisu. Spoločne si zaželajme úspešnú sezónu 2012. 

 


