40 rokov tenisu v Galante

Príhovor prezidenta klubu
Občianske združenie „Tenisový klub Slovan
Galanta“ si v týchto dňoch spolu s priaznivcami
tenisu a širokou verejnosťou pripomína
40. výročie položenia základov organizovaného
tenisu v našom meste. 11. júla 1974
dvadsaťšesť nadšencov pre biely šport v našom
meste na ustanovujúcej schôdzi založilo
tenisový oddiel.
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli
vypracovať túto informačnú brožúru, ktorá by
aspoň sčasti priblížila širokej verejnosti históriu
i súčasnosť tenisu v našom meste. Našim
cieľom bolo previesť čitateľa chronologicky významnými okamihmi
existencie klubu, upozorniť na osobnosti, ktoré pracovali v klube,
reprezentovali nás i naše mesto.
Na začiatku, v roku 1974, oddiel dostal od mesta pozemok s dvoma
spustošenými ihriskami. Neúnavnou prácou členov oddielu, priaznivcov
tenisu i za podpory regionálnych orgánov, sa postupne areál rozrástol
a dobudoval až do jeho dnešnej podoby. V súčasnosti máme k dispozícii
8 antukových kurtov. Súčasťou areálu je prevádzková budova so šatňami,
sociálnymi zariadeniami, „Tenisbarom“ s terasou.
V nasledujúcom období tenis v našom meste zapustil pevné korene
a stal sa neoddeliteľnou súčasťou športového vyžitia všetkých generácií
obyvateľov mesta. Počas 40 rokov naši tréneri poskytli tenisovú výchovu
stovkám detí. Vychovali viacero tenisových generácií. Na kurtoch nášho
oddielu vyrástlo niekoľko výrazných športových osobností, ktoré dosiahli
úspechy v regionálnych, ale aj celoslovenských súťažiach. Počas celého
obdobia bol areál prístupný i rekreačným hráčom a širokej verejnosti.
V roku 2005 sa tenisový oddiel transformoval na Občianske združenie
TK Slovan Galanta. Zakladateľmi združenia bolo 16 aktívnych členov. Dnes
má združenie 19 členov, ktorých spoločnou snahou je predovšetkým
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zásadným spôsobom zlepšiť prácu s deťmi a mládežou, prilákať na kurty čo
najviac detí a mladých ľudí a zapojiť ich do systematického tréningového
procesu. Okrem toho je ich snahou zatraktívniť využitie tenisového areálu
pre širokú verejnosť, a to nielen postupným dotváraním samotného areálu,
ale aj skvalitňovaním poskytovaných služieb.
O našom úprimnom záujme zatraktívniť tenis pre širokú verejnosť
svedčí aj skutočnosť, že už niekoľko rokov ostáva cena poplatkov a
permanentiek nezmenená. Príjmy z ich predaja však pokrývajú v podstate
len časť režijných a prevádzkových nákladov areálu. Ostatné náklady sú
sanované z finančných prostriedkov pridelených z rozpočtu MsÚ,
finančnými darmi sponzorov i príspevkami členov združenia.
Záverom by sme chceli poďakovať všetkým, čo sa podieľali na práci
a dosiahnutých výsledkoch TK Slovan Galanta. Naše poďakovanie patrí
nielen členom, funkcionárom a hráčom TK, ale aj orgánom samosprávy,
sponzorom a všetkým našim priaznivcom.
Naše osobitné poďakovanie si zaslúžia: MUDr. P. Gindl, Ing. J. Škoda,
J. Keppert, Ing. F. Gaulieder, JUDr. A. Erdös, MUDr. W. Rudolf, F. Bánczi,
PaeDr. B. Džuganová, Ing. F. Špaček.
Veľká vďaka patrí Františkovi Bánczimu, ktorý bol ostatných 20 rokov
predsedom nášho TK. Počas tohto obdobia nezištne odviedol v klube veľký
kus práce a výrazne sa pričinil o napredovanie a rozvoj klubu.
Ako výnimočnú osobnosť musíme vyzdvihnúť Ing. Jozefa Škodu, ktorý
v podstate celý svoj osobný, a na viac ako dve desiatky rokov aj pracovný
život, venoval výchove tenistov v našom oddiele. Odchoval desiatky
úspešných hráčov, odpracoval nespočetné množstvo hodín na budovaní
a údržbe areálu TK. Patrí mu za to naša úprimná vďaka!

Jozef Stojan
Predseda OZ
TK Slovan Galanta

2

40 rokov tenisu v Galante

Takto to začalo...
Dňa 11. júla 1974 dvadsaťšesť nadšencov pre biely šport založilo na
ustanovujúcej schôdzi pri Telovýchovnej jednote Slovan NV Galanta
tenisový oddiel, ktorý bol prvý svojho druhu nielen v našom meste, ale aj
v celom okrese Galanta. Osobitnú zásluhu na vzniku tenisového oddielu
majú predovšetkým MUDr. Peter Gindl, Ing. Miroslav Černoch a Jozef
Keppert.

Takto vznikali naše kurty...

Začiatky neboli veru ľahké. Na pozemku, ktorý sme dostali od mesta,
boli dve zanedbané ihriská s rozpadajúcim sa plotom. Členovia tenisového
oddielu odpracovali nezištne stovky brigádnických hodín, kým sa podarilo
vybudovať 2 hracie kurty a šatne.

3

40 rokov tenisu v Galante

Hneď od začiatku vzniku tenisového oddielu bola veľká pozornosť
venovaná systematickej práci s mládežou. Postupne sa hráči oddielu
zapájali do súťaží. V roku 1975 sme sa prvýkrát zapojili do súťaže
zmiešaných družstiev v kategórii dospelých v rámci Západoslovenského
kraja.

Prvé družstvo dospelých. Zľava: R. Loydová, A. Erdös, P. Gindl, J. Keppert, P. Černoch,
J. Hlavatý.
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V roku 1976 sa pod vedením pána Hlavatého, a neskôr i pána Kepperta,
do súťaží zapojilo aj družstvo žiakov.

Zľava: J. Keppert, M. Karaffa, A. Méccesová, B. Ševčenko, E. Janegová, J. Kollár, J. Mécses,
K. Rosenberg, D. Bugyiová.

Prvý výraznejší úspech dosiahli v roku
1977 vtedajší dorastenci Jozef Škoda
a Mário Karaffa, keď na celoštátnom turnaji
v Nových Zámkoch vybojovali vo štvorhre
tretie miesto.
V roku 1980 prišli prvé víťazstvá na
turnajcoh jednotlivcov, keď Jozef Škoda (na
fotografii
vpravo)
vyhral
turnaj
v Trenčianskych Tepliciach a Mário Karaffa
(na fotografii vľavo) turnaj vo Veľkých
Kostoľanoch.
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Na zvýšení výkonnosti našich hráčov sa od
roku 1977 podieľal aj pán Vojtech Bártha, ktorý
bol niekoľko rokov trénerom všetkých družstiev,
vykonával funkciu hospodára oddielu a bol
jednotkou v družstve dospelých.
Pod jeho vedením získavali naši mladí hráči
Mário Karaffa, Jozef Škoda, Ladislav Fekete, Lidá
Žáková a Darina Bugyiová prvé úspechy.

V roku 1982 sa tenisový oddiel rozrástol už na 41 členov, z toho bolo
25 registrovaných hráčov. Oddiel sa zapojil do súťaže družstiev
dorastencov a súťaže družstiev žiakov. V oboch súťažiach sme v krajskej
súťaži obsadili 3. miesto. Najväčší podiel na našich úspechoch mali P.
Valáriková, B. Horváth, R. Bauman, R. Panyik, M. Šinkovič.

V tom čase bola nesporne výnimočným
tenisovým talentom Patrícia Valáriková.
V súťaži družstiev niekoľko rokov neprehrala
ani
jeden
zápas,
vyhrala
niekoľko
celoštátnych turnajov. V roku 1984 bola v
kategórii mladšieho žiactva v slovenskom
rebríčku na 4. mieste a v československom
rebríčku na 17. mieste.
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Dobudovanie areálu
V roku 1985 sme dobudovali kurt č. 3 a tréningovú stenu. V tom istom
roku sme začali stavať novú prevádzkovú budovu s klubovňou a sociálnymi
zariadeniami. Na snímke M. Karaffa uprostred staveniska.

Prevádzková budova bola dokončená v roku 1986. O rok neskôr sme
položili na dvorci č.4 umelý kurt a zrealizovali osvetlenie dvorcov. Členovia
oddielu od jeho vzniku odpracovali na budovaní a úprave tenisového
areálu stovky brigádnických hodín.

Na fotografii vpravo je skupinka
brigádnikov,
počas
pracovnej
prestávky. Zľava: MUDr. P. Gindl,
Ing . L. Struhár, E. Valkovič.
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Brigáda v roku 1987. Zľava: K. Valárik, E. Szép, J. Bagi, P. Gindl, E. Valkovič,
M. Karaffa s D.Gindlom, T. Mudroch., L. Struhár.

Obdobie výrazných športových úspechov
V roku 1986 sme mali 74 členov, z toho 19 registrovaných hráčov.
V období rokov 1984 až 1986 sa oddiel zapojil do súťaže družstiev
dorastencov a súťaže družstiev žiakov. Medzi najúspešnejších našich
hráčov patrili P. Valáriková, R. Bauman, P. Pelec, M. Šinkovič a D. Gindl.

Družstvo starších žiakov v roku 1985: Hore: R. Bauman, P. Pelec, R. Butko, M. Šinkovič,
Dole: J. Klement, E. Starý, M. Šaling.
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Počnúc rokom 1987 nastáva kvalitatívne nové obdobie, keď sa výrazne
rozrastá základňa nových hráčov, ktorí boli od začiatku vedení
a pripravovaní do náročných súťaží. Z vojenskej služby sa vrátili hráči, ktorí
sa zapojili aj do trénerskej práce. Od roku 1988 sa do trénerskej práce
zapájajú Ing. Jozef Škoda a JUDr. Mário Karaffa. Nasledujúci rok sa do
súťaže družstiev žiakov zapojili po prvýkrát 2 družstvá a to žiaci „A“ a žiaci
„B“. Zastúpenie sme mali aj v súťaži družstiev dorastencov a dospelých.

Družstvo žiakov „A“ 1988. Stojaci zľava: Klement, Kiss, tréner J. Škoda, S. Klementová,
Stará, predseda oddielu F. Gaulieder, N. Hrotko, E. Starý. V podrepe zľava: R. Gaulieder,
D. Šípošová, Halupka, Z. Menyhart.
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Družstvo žiakov „B“ 1988. Stojaci zľava: Újová, Bánczi, trénerka D. Bugyiová,
A. Szökeová, M. Valková, tréner M. Karaffa, T. Štálnik, D. Štálnik Sediaci zľava:
Poszonyová, Špačeková, Új, A. Džuganová, N. Džuganová.

Družstvo dospelých 1989. Zľava: M. Karaffa, V. Bártha, D. Bugyiová, D. Gindl, J. Škoda,
S. Klementová, L. Fekete.
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V druhej
polovici
osemdesiatych rokov začal
tenisový oddiel organizovať
turnaje regionálneho významu.
Či už to boli „Okresné
majstrovstvá
žiakov“,
„Okresné
majstrovstvá
mužov“, krajské turnaje žiakov
a mužov,
alebo
halové
majstrovstvá kraja a halové
turnaje žiakov a mužov. Toto
obdobie možno jednoznačne
označiť
ako
obdobie
konjunktúry, kedy sa výrazne rozšírila a skvalitnila naša hráčska základňa.
Tenisový oddiel sa výrazne etabloval nielen v rámci mesta či okresu, ale aj
Západoslovenského kraja. Na snímke sú F. Gaulieder a P. Gindl pri
oceňovaní víťaziek štvorhry na Halových majstrovstvách kraja, ktoré sme
usporiadali v roku 1990.

Účastníci majstrovstiev okresu v roku 1989.

O skutočnosti, že v roku 1989 sme v kategórii mladších žiakov mali
silné zastúpenie, svedčí aj skutočnosť, že na turnaj sme mali
nominovaných až 9 hráčov. Za dievčatá súťažili M. Valková, A. Sökoeová,
P. Gindlová, B. Blahovčáková, A. Újová, za chlapcov P. Erdös, P. Új, D.
Štálnik, T. Štálnik.
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Na Majstrovstvá Západoslovenského kraja v roku 1989 ml. žiakov prišla z Galanty
početná skupina nielen našich tenistov ale aj rodičov.

V septembri 1989 sme usporiadali výberový turnaj mladších žiakov za
účasti širšieho výberu reprezentantov ČSSR. Bol to náš prvý veľký turnaj.
Z nášho oddielu boli na turnaj nominovaní: D. Štálnik, T. Štálnik,
R. Gaulieder, P. Új, P. Erdös.

Účastníci Výberového turnaja mladších žiakov. September 1989.
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Tenisový oddiel TJ Slovan Galanta na základe veľmi dobrých výsledkov
svojich mladých tenistov
dostal v roku 1990 poctu usporiadať
Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v tenise. Bolo to po prvýkrát, keď
sme zabezpečovali podujatie tohto významu. Na turnaji súťažilo počas
3 dní
v Mestskej
športovej
hale
a v telocvični SOU v
Galante 25 hráčov.
Turnaja sa zúčastnili aj
naši 2 hráči, a to Richard
Gaulieder
a Tomáš
Štálnik.

Slávnostné otvorenie halových majstrovstiev ml. žiakov v roku1990.

Víťazom turnaja sa stal Dominik Hrbatý (vľavo).
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Nenahraditeľnou osobnosťou v galantskom
tenise je Ing. Jozef Škoda. Pôsobil v TK v podstate
od jeho začiatku. Najprv ako hráč, ktorý úspešne
reprezentoval klub, ako v súťaži družstiev, tak i na
turnajoch jednotlivcov. Hneď po návrate zo ZVS
začal v roku 1987 pôsobiť v klube ako tréner. Od
roku 1992 sa na plný úväzok venoval práci
v našom TK, kde pracoval nielen ako tréner
všetkých vekových kategórií, aktívny hráč
v družstvách mužov, ale aj ako správca. Osobne sa staral o prípravu
a údržbu tenisových dvorcov a prevádzku areálu TK. Tenisu v Galante
zasvätil celý svoj súkromný i pracovný život.
Rok 1990 bol pre náš tenisový oddiel veľmi úspešný. Okrem
organizácie vyššie uvedených športových podujatí sa nám darilo
v súťažiach družstiev i jednotlivcov. Naše štyri družstvá reprezentovali
Galantu v krajskej súťaži, kde dospelí skončili druhí, rovnako ako družstvo
žiakov „A“. Okrem toho sa do súťaží zapojilo družstvo dorastencov
a družstvo žiakov „B“. Najlepšie nás reprezentovali Valková, D. Štálnik,
T. Štálnik, D. Gindl, R. Gaulieder. Pozoruhodné výsledky na turnajoch
dosiahli T. Bánczi, N. Džuganová, Gindlová a Z. Menyhart.

Súťažné družstvo v KP-I starších žiakov „A“ v roku 1992. Zľava: T. Štálnik,
tréner J. Škoda, M. Válková, D. Štálnik, , A. Szökeová. V podrepe zľava: R. Gaulieder,
A. Špačeková, T. Bánczi.
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Družstvo dospelých v II. SNL v roku 1992. Zľava: P. Valáriková, tréner J. Škoda,
J. Klement, vedúci družstva M. Karaffa, D. Šípošová, L. Fekete.
V podrepe zľava: N. Hrotko, S. Klementová, Z. Menyhart.

V roku 1991 sme usporiadali krajský turnaj starších žiačok. Na turnaji
zvíťazila naša hráčka N. Valková. Vo štvorhre zvíťazili tiež naše dievčatá.

Víťazky štvorhry krajských majstrovstiev A. Szökeová a M. Valková.

Prvý medzinárodný zápas, v ktorom sa stretli zmiešané družstvá
dospelých TJ Slovan Galanta a Allgemeine Sport Verein Wien, sme
usporiadali v roku 1991. Naši hráči prehrali tesne 5:7. O rok neskôr sa na
našich kurtoch hralo trojstretnutie družstiev žiakov Galanta – Wien – Györ.
V tomto stretnutí našim mladým tenistom darilo a zvíťazili.
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Zľava: P. Erdös ,T. Bánczi, Ľ. Štálnik, R. Gaulieder, T. Štálnik, D. Štálnik, F. Bánczi,
M. Valková, A. Špačeková, N. Džuganová.

Pribudlo ďalších 5 tenisových dvorcov!
Predovšetkým vďaka osobnej angažovanosti pánov P. Gindla
a F. Gauliedera sa náš areál v roku 1992 rozrástol o 5 antukových kurtov.
Tým sme výrazne zlepšili možnosti pre tréning našich hráčov, ale aj
priestor pre rekreačných hráčov.

Na turnaji v septembri 2014. Zľava: Zs. Varga, Cs. Kajos, J. Stojan, A. Šmuro.
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Rok 1993 znamenal pre galantský tenis výrazné úspechy v súťaži
družstiev. Družstvo žiakov „B“ získalo 1. miesto v MOS, žiaci „A“ 4. miesto
v KP-I, dorastenci 2. miesto v KP-II a napokon družstvo dospelých 1. miesto
v KP-I, a teda i historický úspech - postup do II. ligy.

Víťazné družstvo žiakov „B“ v roku 1993. Vedúci družstva: A. Erdös, Ľ.Džugan. Hráči:
Bicko, Hrbán, Rudolf, Suchopa, N. Džuganová, A. Džuganová, P. Erdös.

V deväťdesiatych rokoch, ale aj
nasledujúcom desaťročí, bol náš
najúspešnejší hráč Tomáš Bánczi.
Dosiahol celý rad úspechov. 4. miesto
v celoštátnom rebríčku v kategórii ml.
žiactva v roku 1993, 12. miesto vo
dvojhre
na
medzinárodných
majstrovstvách sveta do 14 rokov vo
Francúzsku, finalista vo dvojhre na
viacerých turnajoch ETA 12, ETA 14, ITF
18. Získal aj titul majstra Slovenska
juniorov do 18 rokov. V rebríčku ITF do
18 rokov bol najlepšie v prvej päťdesiatke.
Ako jediný hráč klubu sa umiestnil v rebríčku ATP!
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Na jeseň 1993 sa nám podarilo zorganizovať naše prvé týždňové sústredenie
na Duchonke.

Atmosféra na sústredí bola výborná ....
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V rokoch 1996 až 1998 Galantu úspešne reprezentovalo v II. lige družstvo
žien v zložení N. Džuganová, A. Džuganová, A. Pribišová a S. Klementová.

Zľava: A. Džuganová, A. Pribišová, S. Klementová, N. Džuganová.

Neskôr A. Pribišovú nahradila Z. Belohlávková (Trnava). Vedúcou družstva
bola B. Džuganová.

Zľava: B. Džuganová, N. Džuganová, F. Stará, A. Džuganová, Z. Belohlávková,
S. Klementová.
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Družstvo dorastencov v roku 1996. Zľava: N. Kutlača, T. Rybanský, I. Rudolf, K. Čemez,
vedúca družstva B. Džuganová, P. Bicko.

V roku 1998 sa konal 1. ročník
turnaja veteránov, kategórie A „Bánczi Cup“, ktorý si postupne
získal veľmi dobré meno a patril na
Slovensku k najlepšie hodnoteným
turnajom.
Na fotografii vpravo sú hlavní
organizátori, a súčasne aj hráči
(zľava) F. Bánczi a J. Škoda.
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Na tréningu. Jeseň 2000.

V roku 2002 sa naplno prejavil talent našej hráčky Vanessy
Molnáriovej, ktorá sa stala Majsterkou Slovenska v kategórii HTO (deti do
9 rokov). V histórii galantského tenisu sa doposiaľ do finále HTO dostal
v roku 1988 R. Gaulieder (5. miesto) a v roku 1990 T. Bánczi (3. miesto).
Vanessa vyhrala niekoľko celoštátnych
turnajov a výrazne pomohla v súťaži družstiev.

Na snímke vľavo V. Molnáriová ako Majsterka
SR v HTO a vpravo s trénerom N. Hrotkom
v roku 2004.

21

40 rokov tenisu v Galante

V rokoch 2002 až 2003 družstvo mužov reprezentovalo náš klub v extralige
(najvyššia súťaž družstiev mužov STZ).
V roku 2004 sme sa zapojili do súťaže družstiev. Družstvá starších
žiačok v RM-II a družstvo mužov „A“ v RM-I získali 1. miesto a oba tímy
postúpili do vyššej súťaže. Naše dorastenky sa zapojili do súťaže v RM-II ,
muži „B“ v RM-II a mladšie žiačky v RM-III.

Družstvo starších žiačok v roku 2004 vyhralo súťaž RM-II a postúpilo do vyššej súťaže.
Zľava: D. Parkányová, V. Molnáriová, S. Červenková, V. Madrászová..

Našou najúspešnejšou hráčkou v rokoch 2002-2005 bola V. Molnáriová.
Úspešne si počínala na domácich i zahraničných turnajoch. V roku 2004
pomohla Galante k postupu v kategórii starších žiačok do vyššej súťaže.
V kategórii mladších žiačok hosťovala za družstvo Nitry, ktoré sa aj jej
pričinením stalo majstrom Slovenska.
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30. výročie založenia TK
Tenisová sezóna v roku 2004 vyvrcholila
„Otvoreným
turnajom
vo
štvorhre
k 30. výročiu založenia klubu“. Vo finále sa
stretli J. Klement, K. Považan - F. Bánczi,
J. Bagi 6:3, 6:0. Na snímke víťazi (zľava) J.
Klement, K. Považan.

Účastníci a hostia turnaja.

Dôležitejší než výsledok bola príjemná atmosféra, spomienky bývalých
hráčov a funkcionárov a dobrá zábava.
23
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Hráči turnaja pri jeho otvorení.

V nasledujúcom roku, t.j. roku 2005, sa počet našich družstiev
zapojených do súťaží ešte zvýšil na celkový počet 7 družstiev. Zastúpenie
sme mali v nasledovných kategóriách: mladší žiaci, staršie žiačky,
dorastenky, muži („A“ družstvo, „B“ družstvo, „C“ družstvo), seniori.
V septembri 2005 tenisový oddiel usporiadal 2. ročník „Tenisového
turnaja o pohár prezidenta klubu“. Do súťaže sa prihlásilo 48 hráčov
(24 párov). Zvíťazil pár Molnáriová, Hrotko.

Slávnostné otvorenie „Tenisového turnaja o pohár prezidenta klubu“ 2005.

24

40 rokov tenisu v Galante

Občianske združenie TK Slovan Galanta
V roku 2005 sa tenisový oddiel transformoval na Občianske združenie
TK Slovan Galanta. Zakladateľmi združenia bolo 16 členov.
Na jeseň 2005 náš TK „vstúpil“ na WEB. Stali sme sa vlastníkmi
domény www.tenis-ga.sk, na ktorej sú informácie o našom klube určené
pre širokú verejnosť.
V rokoch 2005-2006 dochádza ku generačnej obmene hráčov a od
roku 2006 sa do súťaží žiačok a dorasteniek nezapájame. Na druhej strane
nastupuje generácia žiakov, ktorí nás postupne reprezentujú v súťaži
družstiev RM-II od mladších žiakov až po dorastencov.
V tomto období nás pod vedením trénera J. Škodu v súťaži družstiev
v kategóriách žiakov a dorastencov najúspešnejšie reprezentovali:
F. Karaffa, F. Knotek, R. Fekete, V. Bánczi, M. Hírka, A. Struhár.

Družstvo ml. a st. žiakov v roku 2009 má zaslúženú odmenu po zápase. Zľava: H.Mego,
M.Doval, E.Pelikán, A. Struhár, F. Karaffa, R.Fekete, P.Bobál., F. Knotek, M. Hírka.
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Zásadnou rekonštrukciou prešiel v roku 2007 tenisbar, ktorý tak získal
moderný a atraktívny vzhľad. Pribudla zastrešená terasa.

Zahájenie turnaja ml. žiakov v roku 2010. V pozadí tenisbar s terasou.

V roku 2012 dorastenci hrali najvyššiu regionálnu súťaž RM-I a v roku
2013 družstvo mužov hralo najvyššiu súťaž mužov – extraligu.

Finalisti turnaja „Bánczi Cup 2012“. Zľava: M. Tószegi, P. Erdös, M. Černák, T. Bánczi,
M. Nemček, F.Bánczi.
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V období od roku 2005 po súčasnosť sme v areáli nášho TK
usporadúvali pravidelné turnaje:



Bánczi cup – turnaj kategórie A pre seniorov od 35+ do 80+,
Turnaj pre neregistrovaných hráčov pri príležitosti Galantských
trhov,
 Otvorený štvorhrový turnaj o pohár prezidenta klubu.
Nepravidelne sme organizovali turnaje registrovaných hráčov pre
rôzne kategórie.
V ostatných
rokoch
sme
začali
usporadúvať
štvorhrové
„gulášové“ turnaje, ktoré si našli svojich pravidelných účastníkov.

Finalisti štvorhrového turnaja, jún 2014. Zľava: S. Szaszuk, L. Zsidó, F. Karaffa, A.Csana,
M. Karaffa, M. Tószegi.
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Na turnajoch panuje bojovný duch a priateľská atmosféra. Vľavo J. Krajčovič,
vpravo A. Csana a F. Karaffa.

J. Krajčovič sa stal v roku 2013 seniorským majstrom Slovenska
v kategórii 65+.

Finalisti štvorhrového turnaja, júl 2014. Zľava: F. Knotek, M. Tószegi, R. Fekete, J. Škoda.
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Predsedovia TK
Jozef KEPPERT
JUDr. Jozef KOLLÁR
MVDr. Ladislav LOVECKÝ
Ing. Štefan PELECZ
Ing. František GAULIEDER
MUDr. Peter GINDL
František Bánczi
Jozef Stojan

1974-1978
1978-1982
1982
1982-1987
1987-1990
1990-1994
1994-2014
2014-súčasnosť

Tréneri
Jozef KEPPERT, Jozef HLAVATÝ, MVDr. Ladislav LOVECKÝ,
Vojtech BÁRTHA, JUDr. Mário KARAFFA, Ing. Jozef ŠKODA,
Darina BUGYIOVÁ, MUDr. Daniel PRIBIŠ, Ing. František ŠPAČEK,
Bc. Juraj KLEMENT, Norbert HROTKO.
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Najúspešnejší hráči
VANESA MOLNÁRIOVÁ
Naša ostatná najtalentovanejšia hráčka.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:


majsterka SR v kategórii HTO (do 9 rokov)
v roku 2009,
 7.miesto v celoštátnom rebríčku mladších
žiačok v roku 2005,
 9.miesto v celoštátnom rebríčku starších
žiačok v roku 2007,
 13.miesto v celoštátnom rebríčku
dorasteniek v roku 2008.
Od roku 2007 hrá za TK Kúpele Piešťany.

PATRÍCIA VALÁRIKOVÁ
V osemdesiatych rokoch bola najúspešnejšou
hráčkou dievčenského tenisu v našom oddiele. Počas
niekoľkých sezón oddiel výborne reprezentovala.
Bola oporou v súťaži družstiev žiačok a dorasteniek
a súčasne sa presadzovala aj v individuálnych
súťažiach, kde zvíťazila na niekoľkých celoštátnych
turnajoch. V roku 1984 v kategórii mladších žiakov jej
patrilo 4.miesto v rebríčku SR a 17. miesto v
celoštátnom rebríčku.
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ANDREA ŠPAČEKOVÁ
Výborne reprezentovala náš tenisový oddiel začiatkom
deväťdesiatych rokov v súťažiach družstiev, ako aj
v individuálnych súťažiach.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:





majsterka Západoslovenského kraja vo štvorhre
mladších žiačok v roku 1992,
2. miesto na Majstrovstvách Slovenska mladších
žiačok vo štvorhre,
členka družstva majstrov Slovenska 1992,
2. miesto na Majstrovstvách ČSFR za TK Kúpele
Piešťany v roku 1992.

VIKTOR BÁNCZI
Hráč klubu v rokoch 2007 až 2011. Historicky
najúspešnejší odchovanec klubu. Od roku 2011 hrá
v TC EMPIRE Trnava.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:







majster SR v kategórii HTO v roku 2008,
majster SR v kategórii mladších žiakov
v roku 2012,
 1.miesto v celoštátnom rebríčku mladších
žiakov v roku 2012,
 v súčasnosti (rok 2014) 1. miesto
priebežnom rebríčku v kategórii starších
žiakov,
na Majstrovstvách Európy 2014 sa prebojoval medzi prvých 16 hráčov v dvojhre
a štvorhre,
v európskom medzinárodnom rebríčku ETA do 14 rokov bol zatiaľ najvyššie na
44. mieste (september 2014),
doposiaľ vyhral celý rad domácich turnajov v dvojhre i štvorhre, darí sa mu na
medzinárodných turnajoch, kde viackrát zvíťazil, či skončil vo finále, resp.
semifinále.
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TOMÁŠ BÁNCZI
Jeden z našich najtalentovanejších a najúspešnejších hráčov. Vyhral rad celoštátnych
turnajov i turnajov v zahraničí v rôznych žiackych a dorasteneckých kategóriách. Bol
výraznou oporou družstiev od mladších žiakov počnúc
a končiac družstvami mužov.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:
 3. miesto na Majstrovstvách SR v kategórii
HTO v roku 1990,
 4. miesto celoštátneho rebríčka v kategórii
ml. žiactva v roku 1993,
 12. miesto vo dvojhre na medzinárodných
majstrovstvách sveta do 14 rokov vo
Francúzsku
 finalista vo dvojhre na viacerých turnajoch
ETA 12, ETA 14, ITF 18,
 v prvej 50-ke sveta v rebríčku ITF do 18 rokov,
 juniorský majster Slovenska v dvojhre,
 päťnásobný majster Slovenska vo štvorhre,
 šesťnásobný majster Slovenska v družstvách,
 12. miesto v kategórii mužov v roku 2005,
 zatiaľ ako jediný hráč klubu sa umiestnil
v ATP rebríčku - 1248. miesto v roku
15.8.2005.
V súčasnosti pôsobí v TK Slávia Agrofert STU
Bratislava.

RICHARD GAULIEDER
Reprezentoval klub v rokoch 1987 až 1994. Člen úspešných
družstiev starších žiakov a dorastencov v KP- I.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:


5. miesto na Majstrovstvách SR v kategórii HTO
v roku 1988,
 v kategórii starších žiakov 5. miesto v kraji a 9.
miesto na Slovensku,
 v roku 1990 majster Západoslovenského kraja
mladších žiakov vo štvorhre spolu s D. Štálnikom,
 spolu s D. Štálnikom sa zúčastnili majstrovstiev
ČSSR.
V súčasnosti žije v USA, kde pôsobí ako profesionálny hráč
a tréner golfu.
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DÁVID ŠTÁLNIK
V klube pôsobil v rokoch 1987 až 1994. Bol veľkým prínosom
v súťažiach družstiev, do ktorých sa aktívne zapájal. Získal aj
niekoľko víťazstiev na celoštátnych turnajoch žiakov.
Najlepšie dosiahnuté výsledky:




2. miesto na Majstrovstvách Západoslovenského
kraja v roku 1990,
majster Západoslovenského kraja mladších žiakov
vo štvorhre spolu s R. Gauliederom v roku 1992,
spolu s R. Gauliederom sa zúčastnili majstrovstiev
ČSSR.
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Orgány občianskeho združenia
SPRÁVNA RADA
Predseda:
Stojan Jozef
Podredseda: Tószegi Milan
Členovia:
Brizlák Róbert, Ing. Fekete Ladislav, JUDr. Karaffa Mário,
Ing. Knotek Rastislav, Šinkovič Marian, Ing. Škoda Jozef,
Tuška Roman
DOZORNÁ RADA
Predseda:
Ing. Karkuš Ivan
Člen:
Tuška Rado
OSTATNÉ ÚDAJE
Hospodár:
Tószegi Milan
Počet členov: 19
Adresa:

Občianske združenie - TK Slovan Galanta
Jozef Stojan
Hodská ul. 359/31
924 01 GALANTA
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