
Tenisová akadémia Prešov pracuje od roku 2005 ako občianske združenie. V súčasnosti sa na 
tréningovom procese pravidelne zúčastňuje viac ako 40 hráčov a hráčok. Rozdelení sú do 
jednotlivých tréningových skupín podľa výkonnosti a podľa vekovej kategórie. Podľa tohto 
rozdelenia sa pravidelne zúčastňujú na tréningovom procese v individuálnych alebo  
skupinových tréningoch. O práci TA Prešov píše Jozef Maras st., predseda občianskeho 
združenia TA Prešov. 

Na profesionálnej úrovni sa tenisovej trénerskej činnosti v našej akadémii venujú štyria 
tréneri: Jozef Maras st., Lukáš Kasák, Tomáš Ševcov a Radovan Jakab. Interne nám 
v akadémii vypomáhajú: Jozef Maras ml., Juliana Marasová, Pavol Talpaš a Stanislava 
Talpašová. Do pravidelnej kondičnej prípravy našich hráčov sú v akadémii zaradení dvaja 
externí kondiční tréneri. 
 
Naša tenisová akadémia spolupracuje so základnými školami. V nich sa venujeme 1. a 2. 
ročníku. Spolupracujeme aj so súkromnou materskou školou. Deti vo veku 5 – 6 rokov 
pravidelne dva razy v týždni trénujú základné tenisové návyky. Našim cieľom je rozšíriť tieto 
aktivity aj na ďalších školách a škôlkach, kde chceme vyhľadávať talentované deti, ktoré 
majú záujem venovať sa tenisu. Celá naša koncepcia spočíva vo vybudovaní širokej hráčskej 
základne, z ktorej budeme postupne vychovávať hráčov a hráčky pre SVT, TSM a slovenskú 
reprezentáciu. 
 
Ďalším cieľom našej akadémie je pomáhať talentovaným jednotlivcom v tréningovom 
procese, a tiež aj finančne, aby sa mohli zúčastňovať na turnajoch nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Z tohto dôvodu na všetky významné domáce aj zahraničné turnaje zasielame 
s hráčmi aj trénerov, ktorých v týchto prípadoch finančne zabezpečuje  Tenisová akadémia. 
 
Pre rok 2015 predpokladáme, že v súťaži družstiev akadémia bude mať 14 družstiev, s 
ktorými plánujeme obsadiť všetky vekové kategórie od prípravky cez žiakov, dorastencov a 
tiež mužov a ženy. 

Pre všetky vekové kategórie sa snažíme vytvoriť počas celého roka primerané tréningové 
podmienky. V zimnom období  tréningový proces prebieha v dvoch halách s pevným 
povrchom a v jednej nafukovacej hale s antukovým povrchom. V letnom období máme 
k dispozícii 6 antukových kurtov na 3 rôznych miestach. 

Našou víziou, na ktorej momentálne aktívne pracujeme, je v krátkej  budúcnosti v meste 
Prešov vybudovať tenisový areál s halou a vonkajšími kurtmi. 

 Najväčšie úspechy TA Prešov v roku 2014: 

Umiestnenie družstiev: 

MSR - mládež:  
1. miesto – mladší žiaci 
2. miesto – starší žiaci 
2. miesto – staršie žiačky 

Dospelí:   
5. miesto – Extraliga ženy 
1. miesto – II. liga - východ muži – postup do I. ligy 



Umiestnenie jednotlivcov v mládežníckych súťažiach: 

Halové MSR:  
Ml. žiaci: Dvojhra: 1. miesto – Lukáš Palovič;štvorhra: 2. miesto – Lukáš Palovič 

St. žiačky: Dvojhra: 2. miesto – Alexandra Pillárová, 3. miesto – Laura Roháčová 

St. žiaci: Štvorhra: 1. miesto – Samuel Puškár  

Letné MSR:   
Ml. žiaci: Dvojhra: 1. miesto – Lukáš Palovič; štvorhra: 1. miesto – Lukáš Palovič 

St. žiačky: Dvojhra: 1. miesto – Laura Roháčová, 3. miesto – Alexandra Pillárová 
Štvorhra: 1. miesto – Laura Roháčová, 1. miesto – Alexandra Pillárová 

St. žiaci: Štvorhra: 1. miesto – Samuel Puškár 

Dorastenci: Štvorhra: 3. miesto – Ivan Pouš 

 


