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OBáLKA
strana rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165,97€ / 5 000Sk sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995.82€ / 30 000 Sk +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 796.65€ / 24 000Sk +spadávka 3mm A

VNÚTRO čASOPISU
rozmery formát cena € / SK poznámka vzor
210 x 297 1/1 580,89€ / 17 500Sk +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580,89€ / 17 500Sk sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245,63€ /  7 400Sk sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 139,41€ / 4 200Sk sadzobný obrazec H

ZľAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%

VKLADAčKY
cena za vkladanie 0,17-€ / 5,- Sk/ks

Ceny sú uvedené v  Sk za uverejnenie  
v  jednom čísle. k  cenám sa pripočítava DPH  
vo výške 19%. konverzný kurz Sk/€ 30,1260.

RIADKOVá INZERCIA
cena za prvé slovo 1,66-€ / 50,- Sk
každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENíM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%
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Dokončenie zo s. 18

O tenise do 10 rokov
Nevyhnutná je sústavná spolu-

práca trénera s  rodičmi. Rodičia 
musia byť vychovávaní k  adekvát-
nej reakcii na víťazstvá a  prehry. 
Rodičovský tlak a  ich direktívne 
správanie je spojený s predzápaso-
vou úzkosťou u detí, čo má na deti 
negatívny vplyv.

Význam pozitívneho prístupu 
k  rozvoju tenisu detí do 10 rokov 
ocenil aj 

Patrick Mc Enroe, bývalý vy-

nikajúci hráč a nehrajúci kapitán 
DC tímu USA a súčasný popredný 
predstaviteľ USTA. Pri pozorovaní 
Quick Start Tennis v USA (americká 
verzia tenisu do 10 rokov) zdôraznil 
význam súčasného prístupu – po-
malších lôpt a menších dvorcov.

z myšlienok  
Patricka mcenroea

1/  S pomalšími loptami a na menších 
dvorcoch môžu mladí hráči uplat-
ňovať pokročilú taktiku, ktorú 

by nemohli uplatňovať na celom 
dvorci s bežnými loptami

2/  Nižší odskok a  rozdiel v  dráhe 
letu lopty umožňuje rozvoj širokej 
škály úderov

3/  Nižšia sieť a relatívne väčšie pole 
podania dovoľuje hráčovi rozvíjať 
viac agresívne podanie v skorom 
veku

4/  Menšie dvorce umožňujú hráčovi 
jednoduchšie pokryť dvorec, 
pomalšie lopty dovoľujú hráčovi 
stáť bližšie pri základnej čiare 

a  hrať loptu skôr po odskoku.
5/  Pomalšie lopty dovoľujú hráčom 

vytvárať väčšiu rýchlosť rakety.
6/  Pretože lopty odskakujú nižšie, 

je menšia šanca, že hráči budú 
používať extrémne držania rakety.

7/  Hráči môžu viac používať jed-
noručný bekhend, uplatňovať 
slice so spodnou rotáciou, uhlové 
údery a viac spinu.

8/  S pomalšími loptami je pre mla-
dých hráčov jednoduchšie tréno-
vať rôzne herné situácie.
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TENIS | SQUASH | BEDMINTON | BOWLING | FITNES

● On line rezervačný systém pre športoviská

● Klikni na www.zasportujsi.sk a objednaj si voľné hodiny

✔ jednoduché vyhľadávanie ✔ okamžitá rezervácia ✔ bezhotovostná platba ✔ bez poplatkov

Vedenie nášho tenisového klubu už dlhšie 
rozmýšľalo ako   skvalitniť objednávanie te-
nisových dvorcov. Ponuka STZ prišla ako na 
zavolanie. Porovnaním rezervačných systémov 
sme dospeli k rozhodnutiu zaviesť online rezer-
vácie v spolupráci so zväzom. So systémom sme 
začali pracovať počas testovacej prevádzky v lete 
2009. Po počiatočnej nedôvere správcov sme 
systém spustili na jeseň 2009. Jeho osvojovanie 
trénermi, hráčmi, je postupné. Najrýchlejšie si 
systém osvojili noví klienti, ktorí neboli zaťažení 
starým systémom objednávania cez telefón 
alebo osobne. 

Systém oceňujú hlavne ľudia pracujúci s po-
čítačom. Funkcionári klubu si pochvaľujú jeho 
transparentnosť, čím sa predchádza konfliktom 
medzi klientmi, správcami a funkcionármi klu-
bu. Inými slovami: originál objednávky dvorca 
je dostupný všetkým - a všade. Systém pracuje 
stabilne, bez výpadkov. Umožňuje aj jednodu-

chú komunikáciu o organizovaní turnajov alebo 
nespôsobilosti dvorcov (dážď) cez blokované 
termíny. Systém však nenahradí telefón.

Funkčnosť systému bohato pokrýva potrebu 
tenisového klubu. Jeho zavedením sme pritiahli 
niekoľko nových klientov. Bolo by ich iste viac, 
keby naše dvorce neboli už aj tak dosť intenzívne 

využívané existujúcimi členmi klubu a obsadené 
tenisovými turnajmi.

Budúcnosť vidím pozitívne. Ale musíme byť 
trpezliví. Konzervatívnosť a počítačové zručnos-
ti personálu v tenisových kluboch sú ešte určitou 
prekážkou umožňujúcou rýchlejšie rozšírenie 
tohto rezervačného systému.

Projekt má budúcnosť
Online rezervácie v TK Žilina v prevádzke už viac ako rok

Požiadali sme TK Žilina o podelenie sa so 
skúsenosťami s rezervačným systémom, kto-
rý predčasom zaviedol Slovenský tenisový 
zväz. Postupne sa do projektu, známeho pod 
názvom ZašportujSi.sk, zapájajú kluby na 
celom Slovensku. O žilinských skúsenostiach 
nám napísal prezident klubu Juraj PETRÁŠ:

Snímka zo Žiliny: Štefan SMUTNÝ pri práci s rezervačným systémom



ZAŠPORTUJ SI OPEN
● On line systém pre všetkých ľudí so súťaživým duchom

● Klikni na www.zasportujsiopen.sk a môžeš

✔ vyzývať súperov
✔ evidovať výsledky stretnutí
✔ porovnávať svoju výkonnosť  
✔ diskutovať na športové témy
✔ využívať športovú inzerciu

Tenis	 Squash	 Bedminton

VYZÝVAJ 
A HRAJ!

zasportujsiopen.sk

Zastavme sa pri označení turnaj pre každé-
ho. Usporiadať takýto typ turnaja umožnuje 
organizátorom práve portál www.Zaspor-
tujSiOpen.sk. Na základe ratingov bolo 60 
účastníkov rozdelených do 5 skupín podľa po-
hlavia a následne podľa výkonosti. Vytvorením 
troch mužských a  dvoch ženských kategórií 
tak bolo zabezpečené obmedzenie počtu tzv. 
kanárových zápasov, v ktorých sa stretnú dvaja 
výkonnostne nevyrovnaní hráči. Všetky zápasy 
boli vyrovnané, aj keď výsledok niekedy mož-

no naznačoval opak. Organizátorov potešila 
tradične vysoká účasť. Svedčí o tom, že hráči 
majú tento typ turnaja radi. Mať 60 účastníkov 
je skôr rarita ako štandard. Potešujúca je aj 
vyššia kvalita hráčov oproti minulosti. Ďalším 
pozitívnym signálom je účasť 20 žien v dvojhre. 

V  najkvalitnejšej mužskej kategórií mali 
všetky zápasy dobrú úroveň. Finále prinieslo 
konfrontáciu dnes už skoro zabudnutého her-
ného štýlu servis - volej bravúrne zvládnutého 
Radom Palušom so  strojovo presnou hrou 
Rada Meravého. Až skrátená hra naklonila 
misku váh na stranu útočného Paluša. Po-
chváliť treba nielen víťazov, ale aj ostatných 
účastníkov. Na kurte nechávali skutočne aj 
posledné zbytky síl. 

Chceme vyzvať všetkých, ktorí uvažujú  
o organizovaní podobných turnajov, že nie je 
dôležité mať vysoký počet účastníkov, resp. 
podobne kvalitné zabezpečenie. Oveľa dôle-
žitejšie je turnaj zorganizovať. Veríme, že sa 
počet usporiadateľov v rámci celého Slovenska  
bude zvyšovať a  rodina rekreačných hráčov  
na www.ZasportujSiOpen.sk sa bude naďalej 
rozrastať.        (js)

Za počítačmi manželia SIEBENSTICHOVCI, hlavní orga-
nizátori turnaja

Ako sa rodí tradícia
NASHUATEC TENIS OPEN 2010, už 4. ročník tenisového turnaja doslova pre každého, 

sa uskutočnil v Národnom tenisovom centre 11. - 12. 9. 2010. Aj v tomto roku podujatie 
podporili tradiční sponzori. Pomohli tak udržať už v minulosti nastavenú úroveň turnaja, 
za čo im patrí naozaj veľká vďaka. 

D v o j h r a 
muži, eXPert: 1. R. Paluš, 2. R. Meravý. aDvanCe: 1. A. Kučma, 
2. E. Puchoň. BeGiner: 1. M. Halán, 2. D. Halienka. Ženy, aDvan-
Ce: 1. N. Gregušová, 2. E.Wirthová. BeGiner: 1. K. Mlynarovičová, 
2. L. Meravá

Š t v o r h r a
muži: 1. R. Paluš, P. Chren, 2. D. Sečkár, R. Parák. Ženy: 1. E. Wirtho-
vá, Ľ. Kúšiková, 2. K. Gocálová, D. Kleinová. mix: 1. V. Krčmárik, 
E. Wirthová, 2. J. Ďurica, E. Filipová. (Podrobnejšie výsledky 
nájdete na www.zasportujsiopen.sk)
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O DERMAPOINT CUPSalus Cup má 5 rokov
Tenisový oddiel SALUS Bratislava je známy na Slovensku 

najmä medzi seniormi  v kategórii 60+, v ktorej patrí medzi 
najlepšie v  Bratislavskom regióne. Najväčším príspevkom 
v seniorskej kategórii je každoročné organizovanie turnaja vo 
štvorhre zanietenými tenistami Černákom a Balážom. Kým  
1. ročník bol v kategórii 60+, v súčasnosti musí mať dvojica jed-
ného hráča minimálne 60-ročného a druhého 65+. Na dvorcoch 
Interu sa začiatkom septembra uskutočnil už 5. ročník Salus 
Cupu, na ktorom hralo 16 dvojíc. Športová úroveň bola vysoká, 
spoločenská nemala chybu. Obdiv patrí finalistom hlavnej sú-
ťaže aj útechy. V priebehu dňa odohrali 6 setov, čo je vzhľadom 
na vek pozoruhodné. Víťazom sa stala dvojica Brna (Košice), 
Augustín (N. Zámky), súťaž útechy vyhrali Šorm (Slovan BA), 
Dula (TŠ Petržalka).                 (mf)

Dohral  
s raketou súpera

Jozef Mihok, vrchný rozhodca turnaja mužov 
v Snine, sa chcel podeliť o svoju skúsenosť z finále 
štvorhry. Napísal nám: „V prvom sete medzi 
dvojicou Šimon Krajčovič, Matej Baláž a párom 
Štefan Ďurika, Gabriel Smolka, praskol  Balážovi 
zo Slávie Univerzita Košice výplet na poslednej 
rakete, ktorú mal. Zápas chcel skrečovať. Nik mu 
nechcel požičať, hoci tam bolo dosť hráčov, ktorí už 
nehrali. Keď prišiel k sieti, že oznámi skreč, Gabriel 
Smolka, súper, mu ponúkol svoju raketu. Zápas sa 

dohral, zvíťazila dvojica Smolka, Ďurika. Bolo to nielen športové, 
ale aj morálne víťazstvo. Pri odovzdávaní cien som tento počin 
Smolku z MTC Snina ocenil. V mojej dlhej kariére tenisového 
rozhodcu si pamätám len málo podobných činov.“ Na snímke 
Gabriel Smolka.

Augustový turnaj mladšieho žiactva 
kategórie „C“ s názvom DERMAPOINT 
CUP 2010 prilákal do Žiliny 44 chlapcov 
a 31 dievčat. O turnaji nám napísal jeho 
riaditeľ Juraj Petráš. Každý účastník 
dostal pri prezentácii pekné tričko - 
mohol si vybrať buď s nadalovským 
alebo federerovským motívom. Počas 
turnaja sa deťom zdarma podávala vý-
borná talianska pizza. Víťazom chlap-
čenskej dvojhry sa stal Oliver Blaško 
z  domáceho TK Žilina, ktorý zdolal 
vo finále Radovana Kopála z TK Kú-
pele Piešťany. Štvorhru vyhrali Blaško, 
Petráš. Víťazkou dievčenskej dvojhry 
sa stala Adriána Šenkárová zo Slávie 
ŽU Žilina. Vo finále zdolala Barboru 
Slúčikovú z domáceho klubu. Poháre za štvorhru si odniesli Šenkárová, Slúčiková. 

Trofej Kičiňovi
Na dvorcoch Športového klubu ESOFIA Prešov sa koncom augusta zišli starší žiaci 

v bojoch o body do celoštátneho rebríčka na turnaji s názvom DESIGN GRAPHIC 
ARCHITECTURE CUP 2010. Vo finále zvíťazil Denis Kičiň (TK Junior Trebišov) 
nad Jakubom Lehetom 6:4, 6:3, aj štvorhru vyhral Kičiň po boku Martina Ferenca 
z 1. TK Prešov. Sympatickú vizitku na turnaji zanechal Matúš Maďar z TKM Bet-
liar, ktorý v pozícii 243. hráča vo štvrťfinále potrápil favorizovaného tenistu prvej 
slovenskej päťdesiatky Ferenca.                    (ni)

Pobyt v cene 990 € obsahuje:

√  Priamy let z Bratislavy do Londýna a späť
√  Ubytovanie na tri noci s raňajkami v troj-

hviezdičkovom hoteli (Greenwich) 
√  Voľnú nedeľu na prehliadku Londýna 

resp. nákupy
√  Dva lístky (pondelok, utorok) v courtsi-

de zóne v The O2 London

Pobyt v cene 1090 € obsahuje:

√  Priamy let z Bratislavy do Londýna a späť
√  Ubytovanie na tri noci s raňajkami v 

štvorhviezdičkovom hoteli (Greenwich) 
√  Voľnú nedeľu na prehliadku Londýna 

resp. nákupy
√  Dva lístky (pondelok, utorok) v courtside 

zóne v The O2 London

Pobyt v cene 1290 € obsahuje:

√  Priamy let z Bratislavy do Londýna a späť
√  Ubytovanie na tri noci s raňajkami v štvorhviezdičko-

vom hoteli (Greenwich) 
√  Voľnú nedeľu na prehliadku Londýna resp. nákupy
√  1 hospitality* lístok v The O2 London (buď pondelok 

alebo utorok) + 1 klasický lístok, v courtside zóne, The 
O2 London (pondelok alebo utorok podľa výberu)

*Ponuka je obmedzená počtom lístkov na turnaj *Konečná cena sa môže meniť podľa aktuálnych cien leteniek a ubytovania

B&D Agency s.r.o., www.bdagency.eu, 0907/670493, horna@bdagency.eu, 02/44460717

Doprava

TICKET

01
23

45

Čo obnáša lístok s hospitalitou?
√  Najlepšie miesta na sedenie (kate-

gória 1)
√  Hostia majú možnosť vychutnať si 

ľahké občerstvenie v exkluzívnom 
bare, lahodné vína, pivo a nealko 
nápoje pred začiatkom podujatia

Výhody hospitality:
√  Prestíž podujatia – jeden z najprestížnejších a 

najvzrušujúcejších turnajov v ATP World Tour
√  Pomer cena/kvalita – hospitalita na Barclays 

ATP World Tour Finals je nastavená omnoho 
výhodnejšie ako na iných svetových teniso-
vých podujatiach

√  Čas na biznis diskusiu – viac ako 5 hodín cenného času s vašimi hosťa-
mi, ideálne pre nadviazanie nových biznis vzťahov

√  Top hráči – tenis na svetovej úrovni
√  Timing – skvelé načasovanie v období pred vianocami – ideálne ako 

odmena pre vašich klientov/partnerov
√  Jednoduchá dostupnosť – turnaj je situovaný v centre Londýna v legen-

dárnej O2 Aréne s vynikajúcimi možnosťami transportu z a do hotela

Zažite 8 najlepších tenistov sveta s  B&D Agenc y!

ATP WORLD TOUR FINALS London | 20. - 23. november 2010

TERAZ

V PREDAJI

Úspešní v Žiline – zľava Radovan KOPÁL, 
 Oliver BLAŠKO, Adam STACHO
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V krásnom prostredí kúpeľného parku 
pri jazierku sa na podujatí, ktoré je súčas-
ťou kalendára medzinárodných turnajov 
TEJT (Tennis European Junior Tour) do 
12 rokov zúčastnilo 38 hráčov – 26 dievčat  
a  12 chlapcov, z nich 18 z 9 zahraničných 
krajín. Hralo sa na troch antukových dvor-
coch. Hráči mali opäť k dispozícii celý areál 
- minigolf, bicykle, kolobežky, basketbal. 
Využiť mohli aj  espreso s kompletnými 
občerstvením počas celého podujatia. 
Atmosféra zápasov bola výborná. Bola to 

dobrá previerka aj pre hráčov a  študen-
tov Súkromného športového gymnázia 
v  Trenčianskych Tepliciach. Sára Ježová 
prehrala v  2. kole dvojhry s  neskoršou 
víťazkou Viktóriou Kužmovou.  

Žiaľ, účasť slovenských chlapcov bola 
veľmi nízka (2), na kurtoch dominovali 
len zahraniční účastníci. V  dvojhre zví-
ťazil Poliak Piotr Matuszewski, keď vo 
finále zdolal Nikolaja Katica z Dánska. Vo 
štvorhre vyhrala taliansko-ruská dvojica 
Giuliano Benedetti, Seregej Šetinin.

Počasie bolo počas celého turnaja vy-
nikajúce. Podarilo sa nám odohrať celý 
turnaj bez akéhokoľvek zranenia. Tým 
pádom nebol žiadny časový sklz. Sklamaní 
sme z malej účasti slovenských hráčov, 
hlavne chlapcov. Je to aj prejav úbytku 
hráčov v   tomto veku, hlavne na vyššej 
a  medzinárodnej úrovni. Obdobie mo-
dernej techniky a počítačov sa podpisuje 
pod menší záujem detí o šport.

Daniel JEŽÍK,
riaditeľ turnaja

Trofej z Baračky Kužmovej
Polovica víťazstiev z turnaja Small Lobik 2010 zostala slovenským tenistkám           

Small Lobik 2010, ôsmy ročník medzinárodného tenisového turnaja chlapcov a dievčat 
do 12 rokov, sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil pod  záštitou Tennis Europe a  
STZ 16. - 22. augusta v športovom areáli Baračka. Polovicu víťazstiev získali slovenskí 
tenisti - Viktória Kužmová vyhrala dvojhru bez straty setu a dvojica Tereza Mihalíková, 
Barbora Palcatová sa presadila vo štvorhre.

Finálové výsledky Small lobik 2010
D v o j h r a  -  c h l a p c i ,  d i e v č a t á

Piotr Matuszewski (Poľ.) – Nikolaj Katic (Dán.) 6:4, 6:3
Viktória Kužmová (SR) – Tereza Mihalíková (SR) 6:2, 6:4

Š t v o r h r a  -  c h l a p c i ,  d i e v č a t á
Giuliano Benedetti,  Seregej Šetinin ( Tal./Rus.) 
– Michalij Haliak, Nikolaj Katic (Biel./Dán.) 6:3, 6:1
Tereza Mihalíková, Barbora Palcatová (SR) – Carolina 
Guglielmetti, Kristina Kamskaja (SR/Rus.) 6:2, 6:2  Zľava finalistka dvojhry a  víťazka štvorhry Tereza  

MIHALÍKOVÁ a víťazka dvojhry Viktória KUŽMOVÁ

www.ntc.sk 
Národné tenisové centrum
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Ing. Andrea Kostíková,
 Marketing Manager, tel.: 02 / 49 209 885, mobil:  

+ 421 0903 184 234, mail: andrea.kostikova@stz.sk 

Jana Mošková,
Marketingové oddelenie, 
 tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk 

www.stz.sk 
Slovenský tenisový z väz
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum  

vám ponúkajú prenájom  

reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk

Priemerná návštevnosť stránok  

www.stz.sk, www.ntc.sk a www.etenis.sk  

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

PRENAJMI SI BANNER NA WEBE
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O  svetovom šampionáte lekárov 
– tenistov pre náš mesačník napísali 
MUDr. Juraj Sninský, prezident 
Slovenskej lekárskej tenisovej spo-
ločnosti a MUDr. Miroslav Ondrej, 
CSc., prezident Svetovej lekárskej 
tenisovej spoločnosti.  

Miestom konania tejto výnimoč-
nej akcie bol Kongres hotel Dixon, 
ktorého priestory spĺňajú prísne 
kritériá na uskutočnenie takejto 
medzinárodnej akcie. Športová 
časť bola na 12 tenisových kurtoch 

priamo v  areáli hotela, 6 kurtoch 
v Mestskom parku a ďalších piatich 
v tenisových halách.

Okrem bohatého odborného 
programu z oblasti športovej a pre-
ventívnej medicíny a sprievodných 
spoločenských podujatí, účastní-
ci s  veľkým nasadením bojovali  
v tenise. Pozornosti sa tešil zápas 
najstaršieho účastníka a  zároveň 
čestného hosťa podujatia, 91-ročné-
ho profesora MUDr. Jána Ležoviča, 
DrSc. Svoj exhibičný zápas proti 

82-ročnému Dr. Linovi z  Taiwanu 
odohral v obdivuhodnej forme.

Na tenisovom turnaji sa zúčast-
nilo vyše 200 hráčov. Súťažili vo 
svojich vekových kategóriách od 
open až po 80+ v dvojhrách 
a štvorhrách. Pre divákov 
bola zaujímavá súťaž ná-
rodných reprezentácií o pu-
tovný Pohár národov. Vo 
vyrovnanom finále v  ňom 
zvíťazilo Nemecko nad výberom 
Slovenska, ktoré reprezentovali dok-
tori Sysák, Lukan, Sninský, Angst, 
Michalina a Ondrej. Slovenskí le-
kári uspeli v  silnej medzinárodnej 
konkurencii aj v ostatných kategó-
riách a umiestnili sa na popredných 
miestach v dvojhrách aj štvorhrách. 
Majstrami sveta v  dvojhre sa stali 
MUDr. Hoffman (45+),  MUDr. 
Ondrej (60+), striebro získali MUDr. 

Sysák (open), MUDr. Sninský (40+), 
vo štvorhre MUDr. Lukan s MUDr. 
Hrnčiarom (open), bronz v  dvoj-
hre MUDr. Lukan a  MUDr. Šol-

týs (40+), MUDr. Michalina 
a  MUDr. Rakovský (50+). 

V ženských kategóriách si 
pozornosť zaslúži tretie 
miesto MUDr. Klemen-
tovej v  kategórii open, 

ktorá sa stala aj víťazkou 
vo štvorhre spolu s  Kingou 

Bagyiovou z  Maďarska a spolu  
s MUDr. Hrnčiarom  získala bronz 
aj v mixe open. Zo slovenských le-
károk si bronz vybojovala aj MUDr. 
Špirková v  dvojhre 45+. I napriek 
nepriazni počasia sa vďaka výbor-
nej organizácii podarilo odohrať 
všetky zápasy a účastníci odchádzali 
z  nášho krásneho a pohostinného 
Slovenska veľmi spokojní.

Slováci zbierali medaily
V Banskej Bystrici sa uskutočnili MS v tenise lekárov

V  Banskej Bystrici usporiadali v  spolupráci so Svetovou 
medicínskou tenisovou spoločnosťou (WMTS) 28. 8. – 4. 9. 2010  
atraktívne podujatie, ktorému dominovali hlavne medicína a tenis. 
Séria každoročných stretnutí sa traduje od roku 1971 s dejiskami 
po celom svete. V  Banskej Bystrici pokračovala jubilejným 40. 
ročníkom, premiérovo na Slovensku, za účasti 300 účastníkov z 24 
krajín. 

Tridsiaty tretí ročník svetového šam-
pionátu v srbskej metropole sa zapíše do 
análov hnutia skôr nižšou účasťou, zato 
vysokou kvalitou hráčov, predovšetkým 
v open kategórii mužov.

Belehrad zrejme nepatrí  k špičkovým 
turistickým destináciám. Aj preto 
sa 15. augusta zišlo v hoteli Slavija 
Lux iba 106 účastníkov z 19 krajín – 
zhruba dve tretiny bežných počtov. 
Prímorské, či kúpeľné destinácie, 
kde sa majstrovstvá väčšinou ko-
najú, zrejme lákajú viac.  Na druhej 
strane, taká kvalita mužskej open 
kategórie  tu ešte nebola. Najväčšou 
hviezdou v nej bol poľský komen-
tátor Eurosportu, bývalý hráč prvej 
tisícky ATP Lech Sidor, ktorý túto 
kategóriu jasne vyhral. V  open 
kategórii mužov sa však nestratili ani naši 
tenisti – Marián Zima z denníka Šport s Ja-
roslavom Dzadzikom z českého magazínu 
Tennis Aréna (ale východniar od Prešova) 
získali titul vo štvorhre a Nora Adamcová 
vyhrala seniorskú kategóriu žien. 

Dvanásťčlenný slovenský tím zazna-
menal už okrem dvoch spomínaných 

prvenstiev aj ďalšie finálové umiestnenia: 
výtvarníčka a aktívna voľná novinárka Re-
nata Rehorovská prehrala vo finále kategŕie 
žien nad 40 rokov s Taliankou  Fusaniovou. 
Snáď najdlhší neúspešný súboj zviedol vo 
finále mužov nad 65 rokov kapitán tímu 

Ladislav Kubiš, keď v troch setoch 
prehral s  Maďarom Thekesom. 
Finálovú účasť zaznamenali vo 
štvorhre 55+ i  Piešťanec Zoltán 
Karpáty s  Nemcom Meiselom 
a  Ladislav Kubiš so Štefanom 
Varchulíkom v  superseniorskej 
kategórii.

Na turnaji, pravda, nechýbali 
ani nečakané situácie. Program 
slávnostného otvorenia na dvor-
coch klubu Sir Gilles narušil 
prudký lejak, a tak sa slávnostný 

nástup so zástavami zúčastnených krajín 
nekonal. Namiesto toho sa väčšina tímov 
aspoň zvečnila so svojimi národnými 
symbolmi – a Slováci neboli výnimkou.

Kandidátmi na usporiadanie MS 2011 
sú Taliansko a Čierna Hora. O hostiteľovi 
definitívne rozhodne výbor AITJ do konca 
roka.          -lk-

Belehrad hostil novinársky tenis
Na majstrovstvách sveta získali tituly Slováci Zima, Dzadzik a Adamcová
Majstrovstvá sveta novinárov v tenise sa v tomto roku 

dožili pekného jubilea – oslávili Kristove roky – a  po 
prvý raz sa konali azda v jedinej krajine, ktorá súčasne 
a rovnocenne používa cyriliku a latinku. 

Slovenskí novinári v Belehrade

Zľava: MUDr. Ľubomír SNOPEK (SR), Dr. Jaquelin DAVISOVÁ (USA), víťazi mixu 60+ a MUDr. Juraj SNINSKÝ, prezident SMTS a riaditeľ turnaja ● Účastníci 
40. MS lekárov počas slávnostného ceremoniálu ● MUDr. Miroslav ONDREJ, víťaz dvojhry mužov 60+
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Slovensko bolo na premiérových 
olympijských hrách mládeže úspeš-
né. V  Singapure reprezentovalo  
17 športovcov – medzi nimi štyria te-
nisti. Mladé talenty získali 6 medailí, 
z nich polovicu tenisti!

Kvarteto v zložení Jana Čepelová, 
Chantal Škamlová, Jozef Kovalík, Fi-
lip Horanský viedol tréner Peter Hu-
ber a výdatne mu pomáhal Miloslav 
Grolmus, Horanského osobný tréner.

„Tenis patril medzi športy, od 
ktorých sa očakávala medaila. Už 
aj vzhľadom na výsledky na letných 
ME,“ pripomenul Peter Huber, tré-
ner NTC. Čepelová bola bronzová 
v  dvojhre, so Škamlovou strieborná 
vo štvorhre a dvojica chlapcov získala 
bronz vo štvohre. 

Napriek tomu, že sme v minulom 
čísle priniesli sumár vystúpenia te-
nistov v Singapure, prostredníctvom 
Petra Hubera sa ešte vraciame k vý-

znamnej udalosti. „Olympijský turnaj 
bol výnimočný tým, že pavúk bol 
32-členný. V turnaji štartovali dvaja 
najlepší z jednotlivých krajín. Turnaj 
patril do A-kategórie, významom bol 
ako grandslamový. To bolo pre hráčov 
motivujúce, lebo mohli získať dobré 
body,“ zdôraznil tréner. Aj konku-
rencia sa zišla ako na podujatí veľkej 
štvorky, zo špičky chýbalo naozaj iba 
niekoľko hráčov.

„Záverečné zápasy prilákali veľa 
divákov. Každý kurt mal tribúnu, 
na centri bola dvojtisícová kapacita. 
Organizačne bol turnaj veľmi dobre 
zabezpečený. Športovci bývali v olym-
pijskej dedine – vlastne študentskom 
internáte. Dejiskom tenisového tur-
naja bol Klub Kallang, kde utvorili 
organizátori zázemie, a kde sa hralo 
na novonatretom povrchu,“ popisuje 
tréner dejisko. Keďže sa tenis rozbehol 
ako prvý šport a  skončil po týždni, 

dostali tenisti výnimku od MOV 
a nemuseli zostať do konca olympi-
ády v Singapure. Mohli sa teda pár 
dní pripravovať na US Open. Všetci 
ostatní športovci zostávali v dejisku 
do konca podujatia.

„Olympiáda mladých mala aj 
výchovný cieľ. Každá krajina sa 
mohla prezentovať, mala stánok  
o svojej športovej histórii. Videli sme 
tam v galérii olympijských medailis-
tov aj fotografiu Miloša Mečířa, ktorý 
preslávil Československo v Soule ́ 88,“ 
poznamenáva Peter Huber.

Na otázku, či niektorého z úspeš-
ných mladých slovenských tenis-
tov uvidíme v  budúcnosti aj na 
OH  dospelých, tréner odpovedá: 
„Pre mladých bude veľkou moti-
váciou, aby sa dostali aj na veľké 
olympijské hry. Môžeme hovoriť 
o  horizonte 2016. Vtedy budú mať 
súčasní juniori 23 rokov. To býva 

u tenistov najlepšie obdobie kariéry...“ 
V Singapure štartovalo 3600 špor-

tovcov, z nich 1200 absolvovalo do-
pingové testy. „Mnohí zažili testova-
nie prvý raz. Chantal Škamlová bola 
vôbec prvou tenistkou v  Singapure, 
ktorú testovali. Mladí si začínajú 
zvykať. Berú to ako súčasť športu,“ 
spomína novú skúsenosť Huber. 

Slovenských medailistov privítal po 
príchode zo Singapuru aj predseda 
Slovenského olympijského výboru 
František Chmelár. 

„Rátali sme, že tenisti môžu byť 
úspešní. Že však donesú tri medaily, 
to sme naozaj nečakali. Janka Čepelo-
vá, Chantal Škamlová, Filip Horanský  
i Jozef Kovalík sú perspektívni a majú 
veľký talent. Ak budú takto pokračo-
vať, tvrdo trénovať a vyhnú sa im zra-
nenia, som presvedčený, že to môžu  
v tenise dotiahnuť vysoko,“ povedal 
Chmelár.      (zw)

Úspešné slovenské kvarteto – zľava 
Chantal ŠKAMLOVÁ, Filip HORANSKÝ, 
Jozef KOVALÍK, Jana ČEPELOVÁ 

Návrat do Singapuru

Radosť Jany ČEPELOVEJ po medailovom zisku,  
Chantal ŠKAMLOVÁ v tenisovom nasadení v Singapure
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 Patríte ku generácii hráčok, z  ktorej je 
napríklad i Zuzana Kučová. Tá ešte hrá tenis 
v plnom rozsahu, ba teraz najlepšie v kariére. 
Neľutujete, že ste s aktívnym hraním tak skoro 
skončili?

Osobne sa už cítim na tenis stará. Ale obdi-
vujem Zuzanu, vidieť na nej, že už tenis neberie 
tak vážne a si ho užíva. Ja som bola ako juniorka 
v rebríčku 59. na svete, žiaľ, v tom čase sa mi ne-
podarilo zohnať sponzora, a tak som šla študovať. 
Ale s tenisom som neskončila.

 To, že ste si vybrali University of South 
Alabama bol zámer alebo náhoda?

Ešte v  šestnástich si ma vyhliadol na turnaji 
tenisový tréner univerzity. Boli sme v kontakte, 
a  keď som zmaturovala, tak som ho oslovila. 
Ukončila som bakalárske štúdium, ale jeden 
semester som strávila aj v  Škótsku. Tam som 
potom začala aj pracovať, popri tom som tréno-
vala i  hrala, bola som v  semifinále otvoreného 
šampionátu krajiny, na ďalší rok som ho i vyhrala. 
V Edinburgu som bola tri roky, ale vždy som sa 
chcela vrátiť do USA.

 Pôsobiť v  Lendlovej akadémii – to znie 
prestížne. Dostávajú sa tréneri do kontaktu 
s Ivanom Lendlom?

Ja som ho nestretla odkedy som tam. Už nežije 
v Connecticute, ale na Floride. V akadémii má 

Lendl trénera, ktorý na všetko dozerá. Je ním Rick 
Ferman, bývalý kouč Todda Martina. To, že ide 
o Lendlovu akadémiu, pripomína tabuľka v klube. 
Pravda, celá filozofia tréningovej práce je založená 
na knižke, ktorú Ivan Lendl o tenise napísal. 

 Aký je konkrétny obsah vašej práce? 

Denne učím hrať tenis aj desať hodín. Venujem 
sa deťom vo veku od 1,5 roka až po 70-ročných 
seniorov. Mimochodom, sedemdesiatnik je vý-
borný tenista, aj ja si s ním dobre zahrám. Nie je 
to ľahká práca, mám dosť veľkú zodpovednosť, 
podobne ako ďalších dvanásť trénerov, ktorí tam 
pracujú.  Základnou ideou u detí je získať ich pre 
tenis. Program má názov Quickstart Tennis, je to 
niečo podobné ako minitenis v Anglicku.

 Prednedávnom svetový tenis zaznamenal 
americký ústup – od vzniku rebríčka po prvý 
raz v TOP 10 chýbal hráč USA. Majú o  tenis 
deti záujem?

Treba ich pritiahnuť k nemu. Motivovať. Nie je 
to ako kedysi u nás, keď sme sa túžili v tenise pre-
sadiť a vďaka nemu cestovať po svete. Americké 
deti majú všetko. Vždy musíme hľadať príťažlivé 
formy, aby sme ich získali pre šport. Keď už 
začínajú súťažiť, situácia sa mení. Američania sú 
veľmi súťaživí. 

 Na dvorci ste prakticky celý deň. Máte čas aj 
na svoje súkromie?

Zatiaľ som bez záväzkov. Trochu si chcem užiť 
New York, preto som sa rozhodla presťahovať 
sa na Manhattan, odtiaľ budem dochádzať do 
Banksvillu. Prácu, ktorú v  USA robím, môže 
robiť žena iba pár rokov. Aj ja plánujem po čase 
návrat do Európy. Napokon, z domu som preč už 
deväť rokov. Svoju budúcnosť neplánujem v USA.

Zuzana WISTEROVÁ

Slovenka učí hrať tenis 
v Lendlovej akadémii

Katarína Páleníková našla po štúdiu uplatnenie v Connecticute ako trénerka

Tematínska 5, 851 05 Bratislava
email: sedven@centrum.sk  

mobil: 0905 604 975
www.sedven.sk

• tenisové ihriská
• nafukovacie haly
•  predaj a dovoz balenej 

antuky
• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 
areálov

•  inžinierska a projektová 
činnosť

• detské ihriská

Keď Bratislavčanka Katarína Páleníková (28 r.) zavŕšila juniorskú tenisovú kariéru, vybrala 
sa pred desaťročím do sveta. Presnejšie na americkú univerzitu South Alabama, kde ukončila 
štúdium zahraničného obchodu a  marketingu. Ale po škole sa predsa vrátila do tenisu.  
Od začiatku tohto roka pôsobí ako trénerka v Banksville, štáte Connecticut, v klube s názvom 
Grand Slam Health & Tennis Club. Ten je v povedomí americkej tenisovej verejnosti známy 
ako Lendlova akadémia.
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Slovenský pár vo finále
O výjazde na turnaj do nemeckého Renningenu píše tréner Peter BRANDERSKÝ

Súbežne s  týmto turnajom 
sa hrá aj podujatie do 16 rokov 
kategórie 1. Obe kategórie majú 
64-členný pavúk. Pri veľkom 
počte hráčov sa prvé zápasy hra-
jú vo viacerých kluboch. Keďže 
naši boli v prvý deň rozdelení vo 
všetkých kluboch a hrali takmer 
v rovnakých časoch, nemal som 
možnosť sledovať všetky zápasy. 
Čo je asi jedinou nevýhodou 
tohto turnaja.

Medzi chlapcami do 14 rokov 
Martin Pántik nemal v dvojhre 
najlepší los. Prehral v  1. kole 
so 14. nasadeným Nemcom 
Boehlerom 3:6, 6:7. Štvorhru 
prehral spolu s Číňanom Fengom  
so zohratejším domácim párom 
Sandkaulen, Schaffer takisto v 1. 
kole  0:6, 4:6. Claudia Oravcová 
zdolala v 1. kole domácu hráčku 
s voľnou kartou Gleixnerovú 6:3, 
7:5.V 2. kole nestačila na siedmu 
nasadenú, asi 185 cm vysokú, 
Rusku Čikalkinovú a prehrala 1:6, 
6:4, 5:7. Vo štvorhre sa prebojo-
vala spolu so Stolmarovou z Ma-
ďarska do štvrťfinále, v  ktorom 
podľahli našej dvojici Strešnáko-

vá, Schmiedlová. Tá sa napokon 
prebojovala až do finále. V ňom 
ťahali proti ukrajinsko-estónskej 
dvojici Kalininová, Vorobjovová 
za kratší koniec - prehrali 2:6, 3.6. 
Kalininová dosiahla víťazstvo aj  
v  dvojhre. Katarína Strešnáko-
vá prehrala v  dvojhre s  domá-
cou Kantenweinovou 0:6, 4:6 už  
v 1. kole. Krístína Schmiedlová 
zdolala v  1. kole dobre hrajúcu 
Nemku Rittbergerovú 6:4, 6:3, 
v druhom si bez problémov po-
radila s  Taliankou Sartoriovou  
6:1, 6:3, ale v osemfinále nestačila 
na bezchybne hrajúcu Rumunku 
Ghitescuovú. Po výbornej hre 
v  prvom sete začala pri svojej 
útočnej hre robiť viac nevynúte-
ných chýb a prehrala 6:2, 1:6, 1:6.

Z  ďalších Slovákov, ktorí 
štartovali na tomto turnaji, sa 
v  kategórii do 14 rokov  Diana 
Spiššáková prebojovala do osem-
finále, Rebecca Šramková prehra-
la v semfinále s víťazskou turnaja 
Kalininovou. V  kategórii do 16 
rokov prehral Michal Kianička  
dvojhru v 2. kole a vo štvorhre sa 
dostal do štvrťfinále.

Slovenský tenisový zväz už tradične organizuje výjazd pre trinásťročných 
reprezentantov do nemeckého Renningenu. Aj tohto roku sa v termíne 
15.- 22. augusta konal turnaj ETA kategórie 2 pre hráčov do 14 
rokov. Slovenskými účastníkmi výjazdu boli Martin Pántik, Kristína 
Schmiedlová, Katarína Strešnáková a Claudia Oravcová.

Slováci v Renningene – zľava Martin PÁNTIK, Katarína STREŠNÁKOVÁ, Claudia 
ORAVCOVÁ, Kristína SCHMIEDLOVÁ

Andrej Martin sa prehupol do 
druhej svetovej stovky. Z  potuliek 
po strednej Ázii sa vrátil ako 193. 
hráč sveta, v slovenskom poradí ako 
tretí muž za Lackom a Beckom.

„Pôvodne som chcel na tvrdý 
povrch do Brazílie, ale keď som sa 
nedostal do kvalifikačného pavúka 
US Open, lebo v čase prihlasovania 
som bol až 289., zvolil som si ná-
hradný program a  šiel na antuku 
do Samarkandy,“ vraví 21-ročný 
zverenec Branislava Sekáča v NTC.

Tréner mal dobrý nos – aj keď 
musel Andrej do kvalifikácie, lebo 
na 35-tisícový challenger nebol pri-
hlásený. „V kvalifikácii sa mi hralo 
mizerne, ale každým zápasom sa 
to zlepšovalo,“ popisuje svoju hru 
Andrej. Napokon turnaj vyhral, keď 
v slovenskom finále zdolal krajana 
a kamaráta Mareka Semjana 6:4, 
7:5. „Nemali sme sa čím prekvapiť, 
poznáme sa vzájomne. Otázkou 
bolo, kto sa lepšie vyrovná s tlakom. 
Mňa podržal servis, ale v druhom 
sete som musel obracať z 2:5...“ 

O pomeroch v krajinách strednej 
Ázie sa šíria rôznorodé informácie. 
Andrej hovorí, že ho pred výjazdom 
mnohí strašili. „Všetko bolo v  po-
hode. Dokonca aj strava, skoro ako 

domáca. Hotel aj areál super. A keď-
že sme boli až traja, lebo aj Miloš 
Mečíř sa neskôr pripojil, čas plynul 
rýchlejšie,“ dodáva. Tri turnaje 
v sérii boli pre Andreja akurát. Ví-
ťazstvo v Samarkande, osemfinále 
v Karši a semifinále na 50-tisícovom 
challengeri v kazašskej Astane mu 
vyniesli 118 bodov (na odmenách 
asi 8-tisíc dolárov brutto) a posu-
nuli v rebríčku o bezmála sto miest. 
 „V Karši, kde som vypadol v dru-
hom kole, som turnaj psychicky 
nezvládol. Hral som už deviatu 
dvojhru v sérii, mal som toho dosť.“ 

Letecký presun z Karši do Astany 
Andrejovi nahnal strach. Pred zá-
verečnou tretinou trojhodinového 
letu vypol jeden motor. „Trochu nás 
to hádzalo, pilot sa snažil motor 
nakopnúť, ale nešlo to, tak pristál 
s  jedným. Ale v  lietadlo zavládlo 
hrobové ticho aké som ešte nezažil,“ 
popisuje najnovšiu skúsenosť hráč 
bratislavského Slovana. V  Astane 
silou vôle dotiahol postup do semi-
finále, keď Novozélanďana Venusa 
vyradil tesne 7:6, 2:6, 7:6. Otcovi do 
esemesky napísal: „Zajtra budem 
nepoužiteľný.“ Tak aj bolo – s Rus-
kom Kunicynom (128. ATP) prehral 
hladko v dvoch setoch a hľadal prvú 

možnosť, aby mohol odletieť domov 
a  stihol byť s  frajerkou Chantal 
Škamlovou ešte pred jej odchodom 
na US Open. Darmo, láska dvoch 
tenistov má veľa úskalí...

„Neobhajujem najbližšie veľa 
bodov, chcel by som ešte vyššie. 
Lebo mám za sebou tvrdú robo-
tu. Získal som dobrý základ pre 
budúcu sezónu. A  ako trofej som 
si doniesol svadobnú rovnošatu. 
Môžem sa ženiť,“ so smiechom 
dodáva mladý tenista. Jedným 
dychom však poznamenáva, že keď 
ho v Samarkande spolu s Marekom 
Semjanom dekorovali na parádnom 
perzskom koberci, bolo 35 stupňov. 
Pod ťažkou rovnošatou sa z oboch 
Slovákov v  uzbeckom tradičnom 
svadobnom oblečení lial pot. „Mu-
seli sme vydržať. Hlavne ja, veď 
som vyhral!“ 

Dominik Hrbatý vravieval An-
drejovi - keď budeš makať, dostaneš 
sa skoro do dvojstovky. „Som rád, 
že som to dokázal.“  Daviscupový 
kapitán Miloš Mečíř povzbudil 
Andreja pozvánkou do tímu na 
minské stretnutie s  Bieloruskom.  
Aj keď zatiaľ len v úlohe cestujúceho 
náhradníka.

Zuzana WISTEROVÁ

A môže sa ženiť!

Vo svadobnom rúchu v Samarkande zľava 
Marek SEMJAN a víťaz Andrej MARTIN
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Na medzinárodnom turnaji hráčov do 16 
rokov s  názvom Sport 2000 TE Junior Tour 
Krems 2010, ktorý sa uskutočnil v  rakúskom 
Kremse, štartovalo aj 19 slovenských hráčov 
a hráčok. Popredné umiestnenia si vybojovali 
Matej Maruščák, Martin Caro, Jana Jablonovská, 
Nina Drgalová, Natália Karaffová a  Michaela 
Žilincová. Maruščák zdolal vo finále domáceho 
Christiana Büschinga 6:0, 6:2, vo štvorhre náš pár 

Caro, Maruščák vo finále prehral s Rakúšanmi 
Eger, Miedler 6:3, 6:7 - 13:15. V dvojhre dievčat 
dominovala štvrtá nasadená Jana Jablonovská, 
ktorá vo finále zdolala jednotku z Ukrajiny He-
len Ploskinovú 6:1, 1:6, 6:2. Vo  štvorhre spolu 
s  Ninou Drgalovou zdolali rakúsky pár Karo-
line Kurzová, Helena Nyikosová 6:2, 6:0. Tretí 
skončil ďalší slovenský dievčenský pár Natália 
Karaffová, Michaela Žilincová.          (am)

Deti deťom 
Dvojhra chlapcov - zľava víťaz Kevin KURTIN a finalista Ľubomír HAJDÓNI  ● Po prezentácii sa všetci 
účastníci podpísali na šek s finančným darom

Turnaj mal charitatívny rozmer. Štartovné od 
všetkých súťažiacich zaokrúhlené na 400 Eur + 
500 Eur od Nadácie Jána Korca boli venované 
Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Ban-
skej Bystrici. Každý účastník dostal pri prezentácii 
tričko a podpísal sa na šek s finančným darom. 
Ten v  celkovej hodnote 900 Eur prišla od detí 
a  organizátorov prevziať námestníčka riaditeľa 
DFNsP v  Banskej Bystrici Mgr. Ľuba Pohorelá.

Celkove súťažilo 25 dievčat a  18 chlapcov. 
Z  detí trénujúcich v  našom klube sa najviac 
darilo Saške Boľošovej, ktorá obsadila 2. miesto  

v dvojhre aj štvorhre. Najúspešnejšími účast-
níkmi turnaja boli Kevin Kurtin (TC Topoľča-
ny) a  Adriána Hilmerová (TC Dixon Tenisia  
B. Bystrica), ktorí zvíťazili v dvojhre aj štvorhre.

Veľká vďaka patrí generálnemu partnerovi 
podujatia, Nadácii Jána Korca, bez ktorej by sa 
nám takýto turnaj nepodarilo zorganizovať. Ale aj 
reklamnému partnerovi podujatia, firme FOBOS 
Advertising. Veríme, že aj o rok sa nám podobný 
turnaj podarí zorganizovať.

Ivan URAM, 
riaditeľ turnaja

Finalista dvojhry 
v Prešove Juraj 
JAŠČUR a víťaz Se-
bastián PONČÁK 

Tema Cup 
2010

Ladislav Mochnacký, riaditeľ tradičného tur-
naja TEMA TENIS CUP 2010, ktorý usporiadal 
1. Tenisový klub Humenné (pre  mladších žiakov 
a žiačky), nám každoročne napíše sumár o tom-
to podujatí. Tohto roku v Humennom štartovalo 
34 chlapcov a  28 dievčat. Pre najlepších pripra-
vili organizátori ceny a  darčekové šeky, ktoré 
venovala spoločnosť TEMA Humenné. Vo finále 
chlapcov zvíťazil Peter Kmec z  Prievidze nad 
Markom Cetnerom z TK Betliar  3:6, 6:4, 6:3 (na 
snímke). Medzi dievčatami bola najlepšia Tereza 
Mihalíková (TC Topľčany), ktorá vo finále zví-
ťazila nad Barborou Palcátovou (TC Topoľčany) 
6:4 7:5. Výsledky finále štvorhry - chlapci: Oliver 
Blaško (TK Žilina), David Juras (TK Slávia 
Agrofert STU Bratislava) – Dominik Hrunčák 
(TK Slovan BA), Adam Husár (TK Slávia Agro-
fert STU BA) 2:6, 6:1, 10:3, dievčatá: Palcátová 
(TC Topľčany), Mihalíková (TC Topľčany) – 
Alexandra Lazárová (TKM Betliar), Victoria 
Višňovská (TJ Slávia Právnik Bratislava) 6:1, 6:2.

TK TENNis FUN Banská Bystrica usporiadal na kurtoch TK Sliač 28. - 31. 8. 2010 turnaj 
triedy D mladšieho žiactva pod názvom Deti deťom s Nadáciou Jána Korca.

V Kremse  
sa našim darilo

Na snímke z  Kremsu zľava Christian BÜSCHING, Helen PLOSKINOVÁ, Jana JABLONOVSKÁ,  
Matej MARUŠČÁK s organizátormi turnaja

Nádeje  
v Prešove

Tenisový klub Tatran 2007 Prešov už niekoľko 
rokov v auguste víta na svojich dvorcoch tenisové 
nádeje do 9 rokov. Z regiónu východného Slo-
venska na turnaj  prišlo 9 chlapcov a 12 dievčat. 
Prekvapili sympatickou hrou. Turnaje pre naj-
menších majú milý kolorit nielen tým, že deti sú 
to najkrajšie, čo nám život prináša, ale aj riešenia-
mi problémov pri takýchto podujatiach, radosťou 
z víťazstiev, či slzičkami z prehier. To všetko sme 
spolu mohli prežívať aj na tohtoročnom tur-
naji pod názvom TOMMY HILFINGER CUP. 
V súťaži chlapcov si najlepšie počínali Sebastián 
Pončák z ESOFIE Prešov, ktorý sa stal víťazom, 
na druhom mieste skončil Juraj Jaščur z  TK  
T. Prešov. Na tretích miestach zostali Ivan Sura 
z Košíc a Samuel Fedorčík z Prešova. U dievčat si 
suverénne počínala Sophia Lyachová  z TK Tatran 
Prešov, ktorá vo finále zdolala Luciu Lazarovú 
z  Košíc. Tretie 
skončili Košičan-
ky Zuzana Pave-
leková a  Sandra 
Lukáčová.

Marián ULIAŠ
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Kolektívna registrácia 2011
Upozorňujeme všetky kluby registrované v STZ, že termín obnovenia 

kolektívnej registrácie na tenisový rok 2011 je 1. – 31. októbra 2010. 
Poplatok za obnovenie registrácie v termíne, t.j. do 31.10. je 5 €, po 
tomto termíne 20 €.

Platbu môžete uhradiť v hotovosti na STZ, bankovým prevodom, 
poštovou poukážkou typu U alebo hotovostným prevodom na účet číslo 
262 973 0229 / 1100 vedený v Tatra banke, a.s., konštantný symbol: 
0558, variabilný symbol pri kolektívnej registrácii: 101

Kópiu dokladu alebo informáciu o dátume zaplatenia registrač-
ného poplatku treba poslať na mailovú adresu alena.cernusakova@
stz.sk, tel: 02/ 49209887, fax:02/49209879, inak bude klub evidovaný 
ako neregistrovaný a nebude mu pridelený turnaj do TL 2011.

Tlačivo na obnovu kolektívnej registrácie „Prihláška ku kolektív-
nej registrácii“ treba zaslať iba v prípade ak došlo k zmenám oproti 
minulému roku. 

Prestupy
Prestupový termín sa začína 20. 10. 2010 a končí dňom 10. 1 . 2011. 

Upozorňujeme, že termín prestupu je dodržaný, ak je prestup DORU-
ČENÝ na STZ najneskoršie posledný deň prestupového obdobia, t.j. 
10. januára. Prestup doručený po tomto termíne sa odmietne. Prestup 
sa podáva na predpísanom tlačive „Hlásenie prestupu“ (nájdete na 
www.stz.sk ) a musí mať tieto prílohy: 
1/ fotografia pasového formátu
2/ doklad o zaplatení prestupového poplatku (35 € za hráča do 60 
rokov alebo 4 € za hráča od 60 rokov).

POZOR: poplatok za prestup nezahŕňa predĺženie registrácie, 
preto v prípade potreby predĺženia registrácie treba zaslať spolu  
s prestupom aj poplatok za obnovu registrácie 40 €.

Pripomienky k rebríčkom
Konkrétne pripomienky treba zaslať písomne na predpísanom 

formulári najneskôr do 5. 10. 2010 e-mailom na adresu janka.
siebenstichova@stz.sk alebo faxom: 02/ 492 09 879. Viac informácií  
a formulár na pripomienky nájdete na internetovej www.stz.sk. Doru-
čené pripomienky budeme spracovávať priebežne a prípadné opravy 
okamžite aktualizujeme na internete. Neakceptovanú pripomienku si 
môžete odkonzultovať na telefónnom čísle 02/492 09 886. 

Upozorňujeme, že v zmysle klasifikačného poriadku, ak chce mať 
hráč započítané body zo zahraničného turnaja, je povinný dodať hracie 
plány na STZ. Preto si treba vo vlastnom záujme skontrolovať v karte 
hráča zaevidované zahraničné turnaje a podklady z chýbajúcich tur-
najov urýchlene zaslať na STZ.

PRIPOMIENKy DORUČENé PO UVEDENOM TERMÍNE AKO 
AJ  PRIPOMIENKy NA ZARÁTANIE NEDODANéHO ZAHRA-
NIČNéHO TURNAJA NEBUDEME AKCEPTOVAť !

Prihlášky do termínovej 
listiny 2011

Prihlášky do termínovej listiny 2011 prijímame do  15. 10. 2010 
dvoma spôsobmi:

1/ turnaje detí, mladšieho, staršieho žiactva, dorastu a dospelých
priamo cez klubový systém  eTenis, t.j. netreba posielať písomnú 

prihlášku
2/ turnaje seniorov 
písomne na predpísanom tlačive „Prihláška turnaja do TL“ na mail: 

janka.siebenstichova@stz.sk alebo na adresu STZ, športovo-technický 
úsek, Príkopová 6, 83106 Bratislava. 

Predbežnú termínovú listinu sme uverejnili v mesačníku Tenis č. 8. 
Prehľadný kalendár, všetky aktuálne informácie, ako aj platné tlačivá, 
nájdete na www.stz.sk .Upozorňujeme, že do TL 2011 zaradíme 
turnaje len tým klubom, ktoré si najneskôr do 31. 10. 2010 obnovia 
kolektívnu registráciu na rok 2011.

VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVäZ

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

Prezident
RNDr. Tibor Macko
tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889
fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk
Generálny sekretár

Ing. Igor Moška
tel.: 02/492 09 875
fax: 02/492 09 878
igor.moska@stz.sk

Sekretariát
tel.: 02/492 09 801
fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek
Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas
tel.: 02/492 09 809
fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk
Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 
tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk
Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová
tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk
Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth
tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk
Medzinárodný úsek

Sekretár:
PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877
fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk
Športovo-technický úsek:

Sekretárka:
Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886
fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk
Alena Černušáková
tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk
Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886
zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETINg  
spol. s r. o.

Príkopova 6, 
831 03 Bratislava
Finančný riaditeľ
Ing. Ivan Greguška
tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk
Marketing

Ing. Andrea Kostíková
mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885
andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:
Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk
Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:
PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881
zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie
Správa siete

Ing. Augustín Straka
augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň
robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVäZ

Sekretár
Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk
Sídlo: Príkopova 6, 
831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876
mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:
Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:
14.00 - 18.00 h 

ZáPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVäZ

Sekretár
 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  

921 01 Piešťany
tel.: 033/77 42 675
fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:
pondelok, streda
15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok  
9.00 - 11.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVäZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk
Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica
Listový kontakt:  

P. O. Box 158, 
975 84 Banská Bystrica
tel./fax: 048/41 42 307
tel. byt: 048/42 54 266
mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 
pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVäZ

Sekretár
 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk
Sídlo:

Vodárenská 15,  
041 01 Košice

Listový kontakt:  
Stará Baštová 7,  
040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939
tel. byt: 055/ 62 23 471
mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:
pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NáRODNé TENISOVé
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,
831 03 Bratislava

Recepcia:
tel.: 02/492 09 888

Sekretariát
Jana Poláková 

tel.: 02/492 09 845
jana.polakova@stz.sk

Technický riaditeľ
Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800
fax: 02/492 09 840
pavel.polak@stz.sk
zástupca riaditeľa

Ing. Peter Grandtner
tel.: 02/492 09 831
fax: 02/ 492 09 840

peter.grandtner@stz.sk
Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová
mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 808
fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Piešťany, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Piešťany, Rekreačná 4, karzospol@karzo.sk, www.karzo.sk

IHRISKÁ:  tenis, volejbal (aj beach), basketbal, hádzaná, futbal, ...

POVRCHY:  antuka, piesok, umelé: liate, tráva, koberec, guma, ...

VYBAVENIE:  konštrukcie, náradie, oplotenie, siete, ...

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 
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