
Príhovor predsedu klubu Milana Jablonického 

Vážení tenisoví priatelia! Opäť sa schádzame začiatkom roka, aby sme 

zrekapitulovali naše účinkovanie v minulom roku a povedali si tiež pár slov 

k úlohám v tomto tenisovom roku. Celkové hodnotenie uplynulého roku je 

určite pozitívne. Oprávňujú nás k tomu dosiahnuté výsledky v športovej 

oblasti, ale hlavne konštatovanie, že záujem o tenis v Senici je i naďalej a 

pre jeho rozvoj vytvárame, v rámci našich možností, optimálne podmienky. 

Takto bol zabezpečení tréningový proces, či už v zimnom období, alebo v 

lete. Chcem vyjadriť poďakovanie tenisovému klubu AŠK Skalica, ktorý 

nám vyšiel v ústrety pri zabezpečovaní zimnej prípravy v ich nafukovacej 

hale za veľmi prijateľných podmienok. Ďalej boli vytvorené dobré 

podmienky pre súťaže družstiev ,ktoré prebehli bez väčších problémov. 

Pozoruhodné výsledky dosiahli i tenisti v súťažiach jednotlivcov. Veľký 

záujem v uplynulom období bol naďalej o rekreačný tenis, čo sa priaznivo 

prejavilo i na ekonomike klubu. Za všetkými týmito aktivitami stáli v 

pozadí naši členovia, či už z výboru TK, alebo tréneri, vedúci družstiev a 

tiež samotní hráči. Jednotné úsilie spomínaných aktérov vynieslo nášmu 

klubu historicky najvyššie umiestnenie v hodnotení klubov STZ, kde 

spomedzi takmer 200 klubov sme sa umiestnili na 23. mieste. Z hľadiska 

vytvárania podmienok pre ďalšie zvyšovanie kvality tréningového procesu v 

zimnom období za zásadné považujeme postavenie nafukovacej haly. Bolo 

tým úspešne zavŕšené viac ako 4-ročné obdobie „boja s veternými mlynmi“. 

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať primátorovi mesta Ľubomírovi 

Parízkovi za vydanie súhlasu k postaveniu haly, ako i riaditeľovi RSMS 

Ľubomírovi Štvrteckému, lebo bez jeho spolupráce a aktivity, by táto hala 

nestála. Chcem vyjadriť presvedčenie, že spolupráca bude i naďalej 

pokračovať k obojstrannému prospechu . Z dlhodobého hľadiska 

považujeme túto skutočnosť za zásadný predeľ v činnosti nášho klubu, a 

veríme, že sa čoskoro prejaví aj vo výsledkoch mladých tenistov a v ich 

záujme o tenis ako taký. Teraz mi dovoľte vyjadriť sa k jednotlivým 

oblastiam činnosti podrobnejšie. Najskôr k športovej príprave a súťažiam. 

Tak ako zdôrazňujeme pri každej príležitosti, našim cieľom je zapojiť čo 

najväčší počet tenistov do pravidelného výkonnostného tenisu. Ukazuje sa, 

že naši aktívny tenisti sa postupne vyselektovali do dvoch skupín. V prvej 

sú tí, ktorí majú vyššie tenisové ambície a okrem súťaže družstiev sa 

pravidelne zúčastňujú aj individuálnych súťaží, a potom druhá skupiny, 

ktorých ambície končia v reprezentácii klubu prostredníctvom súťaže 

družstiev. Je na rozhodnutí hráčov a hlavne rodičov, do ktorej skupiny budú 

patriť. Chceme, aby v tej prvej ich bolo čo najviac. S uspokojením môžeme 

konštatovať, že uplynulý rok bol z hľadiska hodnotenia jednotlivcov jeden z 

najlepších. Pekné výsledky dosahovali hlavne tenistky Kozáková, Kršková a 

Krištofová, čo sa odrazilo i v koncoročných rebríčkoch. Kristína Kozáková 

v mladších žiačkach obsadila 9. miesto Eliška Krištofová v starších žiačkach 

20 miesto a Adriana Kršková 26. priečku medzi dorastenkami. Na týchto 

výsledkoch sa prejavila viacročná, cieľavedomá trénerská práca pani Vlasty 

Přichystalovej, za čo jej patrí poďakovanie Výbor TK ju navrhol tiež na 

ocenenie i na úrovni mesta Senica. Sme radi, že pozoruhodné výsledky 

zaznamenali aj naši najmenší tenisti Ema Bolebruchová, Alexandra Fiľová, 

Martin Srnánek a Marcel Motus. Veríme, že naviažu na úspechy našich 

starších tenistov. Aj túto sezónu sme zahájili úspešne o čom svedčia finále 

regionálnych majstrovstiev v ktorom boli Adriana Kršková a Eliška 

Krištofová, ďalej víťazstvo Adriany Krškovej na turnaji „B“ v K. N. Meste, 

Petry Jablonickej v turnaji „C“ v Trenčíne ako i 3. Miesto v 4hre Elišky 

Krištofovej na MSR. Súťaže družstiev sme podrobnejšie vyhodnotilo v lete, 

po ich skončení. Snáď len zrekapitulujem. V súťažiach sme mali 8 družstiev. 



Za dobré výsledky môžeme považovať udržanie 1.triedy v kategórii 

dorasteniek a 2. Miesto mužov zo 7 mužstiev v 2. lige. Celkové výsledky 

troška skresľuje neúčasť najlepších hráčok v tímoch družstiev, ktorým sme 

umožnili hosťovať vo vyšších súťažiach. V tomto roku predpokladáme 

postaviť 5-6 družstiev nakoľko je problém obsadiť jednotlivé kategórie 

ucelenými družstvami. Vychádzame pritom z filozofie, že súťaž družstiev 

by mala byť založená predovšetkým na hráčskej základni klubu a odrážať 

jeho kvalitu a doplnenie družstiev formou hosťovania by malo byť len v 

jednotlivých prípadoch. Bližšie v diskusii – Paška. Aby sme nezabudli ani 

na tých najmenších. Zapojili sme sa aj do súťaží Detského Davis Capu. Do 

8 rokov sme mali jedno družstvo chlapcov a jedno dievčat. Do 10 rokov 

jedno družstvo chlapcov a dve družstvá dievčat. I keď jednotlivé družstvá 

výraznejšie neprerazili s výsledkami, boli to pre nich prvotné skúsenosti, 

ktoré určite zúročia v ďalšej tenisovej kariére. Ako som už uvádzal, začiatok 

tejto sezóny je viac ako sľubný. Zo strany výboru sme sa snažili vytvoriť 

optimálne podmienky na tréning v rámci mesta, t.j. hala + telocvične 

jednotlivých škôl. Boli plne pokryté všetky požiadavky trénerov na 

pridelený počet tréningových hodín. Okrem už registrovaných hráčov máme 

v prípravkách do 10 rokov 25 detí z toho 14 dievčat a 11 chlapcov. V 

najbližšom období navštívime jednotlivé ZŠ, zvlášť Sadovú a Komenského, 

kde prebieha /resp. by mal prebiehať/ projekt STZ „Tenis do škôl“ a chceme 

podebatovať s kompetentnými aké sú výsledky tohto projektu a ako by sme 

mohli zabezpečiť jeho pokračovanie v podmienkach klubu. Pokiaľ sa bude 

javiť prínos tohto projektu pre rozvoj tenisu, oslovíme aj ostatné ZŠ o jeho 

zavedenie a naviazanie spolupráce. Rozvoj mládežníckeho tenisu bol 

prioritou pre náš klub v uplynulom období a takým zostáva i v 

nastávajúcom. Okrem aktívnych opatrení v oblasti získavania mladých 

tenistov, zabezpečenia kvalitného tréningového procesu, budeme i naďalej 

najlepších podporovať i finančne v rámci našich možností. Na zimnú časť 

tejto sezóny bola podľa vopred stanovených kritérií výborom TK schválená 

dotácia hráčkam Kozáková a Kršková vo výške 200 €, Krištofová 150 €, 

Jablonická 100 €.  Kritériá podpora platia i na túto sezónu a dovolím si 

pripomenúť, že jedným z dôležitých kritérií je aj preukázanie podpory klubu 

darovaním 2 % z daní. Práve pre nesplnenie tohto kritéria nebola dotácia 

poskytnutá ďalším 4 hráčom. Z hľadiska konkrétnej finančnej podpory 

mládeže by som si dovolil upriamiť vašu pozornosť aj na ďalšie formy, 

ktoré sa výboru postupne podarilo zabezpečiť, či už prostredníctvom CVČ, 

polovice z poukázaných 2 %, alebo podielov z reklamy a darov. Celkove 

táto finančná podpora robí takmer 7870 €. Súčasťou tenisového života v 

našom klube je aj rekreačný tenis. S radosťou konštatujeme, že aj v 

minulom roku bol o tenis v našom areály veľký záujem a keď si pozriete 

Správu o hospodárení, pozitívne sa to prejavilo aj na príjmoch za kurty. K 

rozvoju rekreačného tenisu prispievajú aj rôzne súťaže usporiadané našim 

klubom, či už dlhodobé, alebo turnaj dvojhier, či 4-hry. Chcel by som 

skutočne neformálne v tomto smere oceniť neúnavnú organizačnú prácu 

Ivana Spiššáka, ktorý sa stal skutočným lídrom rekreačného tenisu, na 

ktorého sú napojení nielen domáci tenisti, ale aj tenisti z blízkeho, či 

vzdialenejšieho okolia. Sme radi, že sa všetci u nás dobre cítia a radi k nám 

zavítajú. Iste je to i zásluhou vytvorenia príjemného prostredia v celom 

areáli vrátane klubovne. Materiálne vybavenie tenisového areálu a jeho 

udržovanie na požadovanej kvalitatívnej úrovni v letnom období si vyžaduje 

každodennú starostlivosť. Začiatkom letnej sezóny, ako už býva zvykom bol 

areál daný do prevádzkyschopného stavu pomocou brigádnických hodín. 

Žiaľ zdá sa, že z roka na rok počet rodičov podieľajúcich sa na brigádach sa 

zmenšuje. Aj týmto by som chcel apelovať na Vás rodičov, aby ste na 

začiatku sezóny priložili ruku k dielu a kurty sme tak uviedli do činnosti v 



čo najkratšom čase. V minulom roku najviac brigádnických hodín 

odpracovali pp. Jurka a Čepka za čo im patrí poďakovanie. Ocenenie si 

zaslúžia i p. Rybnikár a Paška, ktorí sa celoročne starajú o dobrý stav kurtov 

a neustále robia drobné vylepšenia. Oceňujeme aj iniciatívu p. Mihála, ktorý 

na vlastné náklady zhotovil lavičky vedľa kurtov č. 6 a 7. Na samotných 

kurtoch sme nechali vybudovať zábrany na zachytávanie lôpt a dve siete. V 

tomto roku uvažujeme o postupnej výmene pletiva ktorým sú oplotené kurty. 

Nevyužitý priestor vedľa kurtov č. 6 a 7, ktorý doteraz bezplatne udržovali 

RSMS, zvažujeme im dať do prenájmu za účelom vybudovania 

jednoduchých športovísk pričlenených ku kúpalisku. Záverom môjho 

úvodného vystúpenia mi dovoľte poďakovať všetkým členom klubu, ktorí 

sa aktívne podieľajú na jeho činnosti. Predovšetkým členom výboru TK z 

ktorého počas roka odišiel p. Škojec vzhľadom na jeho iné povinnosti. 

Namiesto neho s výborom aktívne spolupracoval p. Mihál, ktorého 

navrhujeme do výboru dnes dovoliť. Ocenenie patrí trénerom za ich 

trpezlivú prácu, hlavne z tými najmenšími, vedúcim družstiev od ktorých 

očakávame aktívny prístup i v tejto sezóne. Ďakujeme spoločnosti RSMS 

s.r.o., jej pracovníkom v spolupráci s ktorými sme vytvorili priaznivé 

podmienky pre zimnú prípravu. Úplným záverom, ako sa už stalo tradíciou, 

dovoľte aby som vyhlásil víťazku Senického kanára 2012 Kristínku 

Kozákovú, ktorá v uplynulej tenisovej sezóne dosiahla najlepšie výsledky. 

Prosím, aby si prišla prevziať cenu pre najlepšiu tenistku. 

 


