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REALSTAV, 920 41 Leopoldov, Slovensko
e-mail: realstav.r@mail.t-com.sk

Tel.: 00421 33 / 733 1751-2, Fax: 00421 33 / 734 7370
Mobil: 00421 905 250 507

Tenis je šport, ktorý sa drží tradí-
cie. Pravda, vo využívaní moderných 
technológií patrí medzi najprogresív-
nejšie odvetvia. A to nemyslíme len na 
jastrabie oko, revolučný objav, ktorým 
tenis ukázal cestu aj iným športom. 
Tenis patrí medzi veľké športy, ktoré 
excelentne zabezpečujú tok informácií 
smerom ku konzumentom. Pamätné sú 
časy, keď sme sa o výsledkoch hráčov na 
turnajoch dozvedali sprostredkovane – 
cez trénerov, rodičov... 

Dnes stačí kliknúť. Priebeh zápasov 
možno sledovať cez live score, vďaka 
streamu aj na obrazovke. A na webo-
vých portáloch možno nájsť nespočetné 
množstvo informácií a  zaujímavostí. 
Cesta k  čitateľovi je rýchla a  krátka. 
Tenisoví fanatici vedia, kde – čo hľadať. 

A preto nastal čas na zmenu. 
Náš mesačník v  printovej podobe 

napíše tohtoročným dvanástym čís-

lom záverečnú kapitolu. Vychádzal 
od roku 1994. Prešiel vývojom, ktorý 
dokumentuje náš redakčný archív 
zviazaných 19 ročníkov mesační-
ka. Prvé čierno-biele číslo vyšlo na 
8 stranách. Roku 1995 už bola obálka 
Slovenského tenisu dvojfarebná. O päť 
rokov neskôr informoval náš spravodaj 
o dianí v tenise na 28 stranách a roku 
2001 mal prvý raz farebnú obálku. 
V roku 2002 bola polovica 44-strano-
vého čísla farebná a  od roku 2007 je 
mesačník Tenis plnofarebný. 

Od roku 2013 nájdu naši čitatelia 
všetko to, čo bolo obsahom mesačníka, 
predovšetkým informácie o slovenskom 
tenise, na zväzovej internetovej stránke 
www.stz.sk. Aby to bolo prehľadné 
a moderné, práve sa uskutočňuje redi-
zajn našej internetovej stránky. O  jej 
podobe budeme informovať v decem-
brovom čísle Tenisu.  (zw)

Od vzniku našej ankety tri razy 
slávila úspech Dominika Cibulková, 
dva razy bol víťazom Dominik Hrba-
tý, raz vyhrala Daniela Hantuchová 
a raz Lukáš Lacko. Už vlani sa počet 
hlasujúcich priblížil k  méte, ktorú 
sme si v redakcii predčasom vytýči-
li – poltisícky hlasujúcich. Zatiaľ sa 
štatistický údaj zastavil na čísle 491 
– to je počet respondentov, ktorí sa 
vlani na hlasovaní zúčastnili. 

Zapojte sa, aby sme prekročili 

magickú päťstovku! Internetové 
hlasovanie je jednoduché, naši čita-
telia už neposielali svoje príspevky 
poštou, ale hlasovali výlučne cez 
internet. Slovenský tenisový zväz 
každoročne ocení najúspešnejších 
dospelých - muža, ženu, juniora, ju-
niorku, talent roka, tím i najlepšieho 
tenistu na vozíčku. A cenu pri sláv-
nosti si prevezme aj najpopulárnejší, 
o ktorom rozhodujete vy. 

V našej ankete môžu fanúšikovia 

oceniť výsledky hráčov, ale aj sym-
patie k nim. Do hlasovania o naj-
populárnejšieho SLOVENSKÉHO 
tenistu, či tenistku sezóny sa môže-
te zapojiť od 1. novembra prostred-
níctvom internetovej stránky www.
stz.sk. Svoj hlas  môžete poslať aj 

e-mailom do 1. decembra 2012 na 
adresu anketa@stz.sk. Pri hlasovaní 
uveďte iba  j e d n o   meno hráča/
hráčky a môžete aj stručne napísať, 
prečo ho/ju favorizujete. 

A  nezabudnite pridať aj svoju 
adresu!

Prišiel čas na zmenu

Dajte hlas svojmu obľúbencovi
Vyhlasujeme anketu o najpopulárnejšieho slovenského tenistu/tenistku roku 2012 

Mesačník Tenis, ofi ciálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu, 
vyhlasuje už po ôsmy raz anketu o najpopulárnejšieho slovenského 
tenistu alebo tenistku roku. Kým v tradičnej ankete STZ rozhodujú 
o laureátoch odborníci, tréneri, novinári, funkcionári, v našej ankete 
popularity to budú naši čitatelia a fanúšikovia tenisu.

Doterajší víťazi ankety mesačníka Tenis
2005 Dominik HRBATÝ 149 hlasov (288 hlasujúcich)

2006 Dominik HRBATÝ 117 hlasov (294 hlasujúcich)

2007 Daniela HANTUCHOVÁ 84 hlasov (316 hlasujúcich)

2008 Dominika CIBULKOVÁ 203 hlasov (410 hlasujúcich)

2009 Dominika CIBULKOVÁ 130 hlasov (374 hlasujúcich)

2010 Lukáš LACKO 116 hlasov (319 hlasujúcich)

2010 Lukáš LACKO 116 hlasov (319 hlasujúcich)

2011 Dominika CIBULKOVÁ 247 (491 hlasujúcich)

Dominik HRBATÝ: 2005, 2006 Daniela HANTUCHOVÁ: 2007 Dominika CIBULKOVÁ: 2008, 2009, 2011 Lukáš LACKO: 2010
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CENNÍK INZERCIE 2012

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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STZ Marketing s.r.o.

Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková
Mobil: 0903 184 234
Tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165€ sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995€ +spadávka 3mm A

2, 3 210 x 297 1/1 797€ +spadávka 3mm A

VNÚTRO ČASOPISU
rozmery formát cena € poznámka vzor
210 x 297 1/1 580€ +spadávka 3mm A
190 x 277 1/1 580€ sadzobný obrazec B

93 x 277 1/2 323€ sadzobný obrazec C
190 x 137 1/2 323€ sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245€ sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195€ sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195€ sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 140€ sadzobný obrazec H

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

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,2-€ /ks

Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v  jednom 

čísle. K cenám sa pripočítava DPH vo výške 20%. 

RIADKOVÁ INZERCIA
cena za prvé slovo 1,7-€ 
každé ďalšie slovo 0,3-€ 

STORNO POPLATKY PRED UVEREJNENÍM
14 - 8 dní: 20% 7 - 4 dni: 50% do 3 dní: 100%

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 

sadzobný  
obrazec X

KONTAKT

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec

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 
S lovenský  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)

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

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

ký t i ý ä Ná d é t i é t
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Otváram u  nás na  Slovácku poštu. A  čo 
nevidím? Pozvánku na oslavu deväťdesiatin 
Alexandra Kronbergera, jedného z najstarších 
tenisových veteránov na Slovensku.

Týmito slovami začal bývalý uherskobrodský 
učiteľ a tenista Jaromír Slavíček svoj príspevok 
o jubilantovi Kronbergerovi, který sa narodil 
29. 10. 1922.

Pána Alexandra poznám dlhé roky. S otcom 
sme chodili v deväťdesiatych rokoch do Trenčí-
na na turnaj veteránov. Už vtedy mi pán Ale-
xander, ešte len sedemdesiatročný, imponoval 
nielen tenisovým umením, ale aj skromnou 
povahou a  priateľstvom. Bol iniciatívnym 
organizátorom turnajov skôr narodených 
a bolo vždy príjemné sa s ním stretnúť.

Takže som neváhal, a vydal som sa z Uher-
ského Brodu do krásneho považského kraja. 
Malebné zalesnené kopce okolo Drietomy mi 
pripomenuli moje spanilé jazdy k priateľom 
do Trenčína. Z autobusovej stanice to bol už 
len kúsok na  Ostrov k  tenisovým dvorcom, 
kde som okamžite spoznal v  hlúčiku milú 
tvár pána Alexandra. Objali sme sa a pustili 

do  reči. Mali sme si čo rozprávať, niekoľko 
posledných rokov sme sa nevideli.

Potom sa oslávencovi venovala miestna 
televízia. Pred jej kamerami ukázal - na svoj 
vek - obdivuhodné tenisové umenie. Vyzvali 
ma, aby som si s ním zahral set. Hoci som hral 
tenis súťažne celý život, vo svojich 66 rokoch 
som si pripadal pri pánovi Kronbergerovi 
ako učeň.

Spovedal som obdivuhodného veterána, 
spýtal som sa na jeho ďalšie hobby. Povedal, 
že jeho veľkou láskou je záhrada s ovocnými 
stromami. 

Kameramanka Trenčianskej televízie 
sa ma spýtala, ako sa dosahuje telesná 
a  psychická vitalita vo vyššom veku. Od-
povedal som jej aj za  pána Kronbergera: 
„Treba byť v  neustálom pohybe. Pocho-
piteľne, kým telo ako-tak slúži. A  mať 
pozitívne myslenie. Aj keď v  dnešnej dobe 
hospodárskej recesie to nie je jednoduché.“

Neľutujem svoj trenčiansky výlet. Vidieť 
na vlastné oči tohto vzácného človeka, pova-
žujem za veľkú odmenu.

„Zostavili sme tím zo starej pieš-
ťanskej gardy. Všetci, čo sme hrali, 
sme vyrastali v Kúpeľoch Piešťany. Ja 
som z nich najmladší,“ vraví 47-roč-
ný bývalý profesionál Branislav Stan-
kovič. „Vlani sme prehrali proti Tat-
rám, ktoré s  Jaroslavom Bulantom 
boli silné. Teraz sme sa revanšovali.“ 
Stankovič ešte pripomenul, že pred 
rokom dohrávali na šampionáte iba 
traja. Tohto roku si sám poriadne 
naložil, lebo mal cez víkend rodin-
né povinnosti v  Bratislave, tak si 
odskočil a na noc sa vlakom vracal 
do Tatranskej Lomnice, aby mohol 

vo fi nále nastúpiť. Prvý bod Piešťan 
získal vo fi nále Peter Vajda po výhre 
nad Igorom Šoltinským. Branislav 
Breza vyrovnal po víťazstve nad 
Petrom Habánom, a keď vo výbor-
nej forme hrajúci František Polyák 

zdolal Miloslava Beňačku, bolo 2:1 
pre Tatry. Ale Branislav Stankovič 
zdolal Petra Simčáka a vo štvorhre 
sa po boku Habána postaral proti 
dvojici Lyach, Polyák aj o rozhodu-
júci tretí bod.

Pre hostiteľa, Petra Simčáka, je 
šampionát seniorov srdcovkou. 
„O titul bojujú najlepší tenisti jednej 
silnej generácie. Úroveň z  roka na 
rok stúpa,“ hodnotí riaditeľ maj-
strovstiev Peter Simčák.          (red.)

Radosť starej gardy
M SR 45+: Vo fi nále zdolali Piešťany obhajcu prvenstva Vysoké Tatry 3:2

V  Tatranskej Lomnici je na 
šampionátoch seniorov 45+ 
vždy veselo. Dobrá zábava, 
dlhé debaty, ale hlavný je tenis 
a v posledných rokoch rivalita 
medzi Piešťanmi a  Tatrami. 
Vlani vyhral TK Vysoké Tatry, 
tohto roku  TK HSC Piešťany.

Má 90 a stále hrá tenis!

M SR seniori 45+
1. TK HSC Piešťany 

2. TK Vysoké Tatry 

3. TK Slávia Agrofert STU Bratislava 

4. TC DIXON TENISIA B.Bystrica 

5. TKM Martin 

6. TC Slávia Univerzita Košice 

7. ProSet Bratislava 

8. TK A-TAK Hlohovec

Víťazi M SR seniorov 2012
35+: TC Empire Trnava
45+: TK HSC Piešťany
60+: TK ZZO Čadca

Dvojica Branislav STANKOVIČ – Peter HABÁN získala pre Piešťany rozhodujúci bod vo finále s Tatrami
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3 salóniky á 80 osôb  skvelý servis  catering  parkovanie pre 120 áut  ubytovanie HOTEL SET****

Národné tenisové centrum, a.s. | Príkopova 6, 831 03 Bratislava | tel.: 02/4920 9801 | email: janette.kvasnicova@stz.sk

www.ntc.sk



Už tradične sa na konci septem-
bra hrá v bratislavskom Národnom 
tenisovom centre turnaj určený 
všetkým registrovaným na portále 
www.zasportujsiopen.sk. 

Rovnako, ako predchádzajúcich 
päť úspešných ročníkov, 
sa aj tento uskutočnil 
najmä vďaka podpo-
re hlavného sponzora 
spoločnosti COPY OF-
FICE s. r. o. 

O turnaj (22. - 23. 9. 
2012) bol už tradične 
veľký záujem. Žiaľ, ani v tomto roku 
sa nedostalo na všetkých. Ukázalo 
sa však, že existujú aj skutoční teni-
soví fanatici so všetkým, čo k tomu 
v  dobrom slova zmysle patrí. Tí 
bojujú o účasť až do poslednej chvíle. 
Ale o tom až neskôr.

Spojenie príjemného 
s užitočným  

Usporiadatelia v  tomto roku 
pristúpili k zmene systému turnaja, 
keď obmedzením počtu účastníkov 
na 48 (16 žien a 32 mužov rozdele-
ných vždy do dvoch výkonostných 
skupín) umožnili každému odohrať 
minimálne 3 zápasy na jeden set. 
Druhý deň sa hral iba turnaj v mixe 
za účasti 16 párov, opäť skupinovým 
spôsobom. Turnaj má už tradične 
veľmi špecifi cký spôsob prezentácie, 
keď jednotlivé skupiny prichádzajú 
na turnaj postupne, a pre tých menej 
úspešných končí turnaj 3 odohratý-
mi setmi do 4 hodín od prezentácie. 
Žiadna zbytočná strata času, ale 
jednoduché spojenie príjemného 
s užitočným.  Úspešní, samozrejme, 
musia obetovať pre celý deň a nemá-
lo síl. Na víťažstvo si treba sily dobre 
rozložiť, pretože k nemu vedie zväčša 
6 vyrovnaných setov. 

V turnaji 
vládne vyrovnanosť

Rozdelenie do výkonnostných 
skupín prináša skoro v  každom 
zápase vyrovnaný tenis, čo posúva 
každého hráča tenisovo na vyššiu 
úroveň a zároveň sa až v posledných 
zápasoch zvyčajne rozhoduje o po-
stupujúcich do záverečných bojov, čo 
udržuje bojovú morálku účastníkov 
veľmi vysoko počas celého turnaja. 

Nebolo tomu inak ani v  tomto 
roku. Mnohé zápasy lepšej muž-
skej časti mali už skôr súťažnú ako 
rekreačnú úroveň, čo svedčí o tom, 
že informácie o turnaji sa dostávajú 
do pozornosti stále väčšiemu počtu 
kvalitných hráčov. 

Napriek tomu, hlavnou hviezdou 
bol nakoniec hráč z  nižšej výko-
nostnej skupiny. Ak ešte nepoznáte 
Kamila „Džusi“ Derzsiho, tak ne-
viete, čo je to skutočná vášen pre 
tenis. Práve pre túto vášeň som si 

dovolil napísať zopár 
riadkov o  niekom, kto 
bol v „tenisovom svete“ 
dosiaľ Mr. Nobody. Ve-
selý a milý chlapík sa stal 
neofi ciálnym maskotom 
prvého dňa turnaja. Naj-
prv sa ešte dlho pred 

podujatím niekoľkokrát pokúšal 
lobovať za účasť na turnaji, keďže 
sa nedostal do prvej akceptácie, 
a chcel dokonca hovoriť s hlavným 
sponzorom o možnosti získať kartu 
sponzora za podporu turnaja natu-
ráliami (naozaj výbornými ovocno-
zeleninovými šťavami). Napokon 
sa mu to podarilo, kvôli chorobe 
jedného z  akceptovaných. Ten sa 
odhlásil deň pred turnajom (len 
teda dúfam, že v tom nebolo žiadne 
WOODOO). 

Nadšenie 
dokáže zázraky

Samouk, ktorý hrá 99% základ-
ných úderov iba forhendom, pre-
hadzovaním si rakety z jednej ruky 
do druhej, pretože sa tenis naučil 
úplne sám, má jedinú skutočnú 
tenisovú zbraň. Je to neutíchajúce 
odhodlanie dobehnúť každú lop-
tu a  prehodiť ju na druhú stranu 
za každú cenu. A,  samozrejme, 
väčšinou poriadnym kopcom bez 
energie. Nie je to veľmi pekný tenis, 
ale treba poznamenať, že na rekrač-
nej úrovni je veľmi platný. Ak taký 
tenis hráte, máte schopnosť čítať 

hru a  zahrať nevyspytateľné údery 
v  pravý okamih, garantujem vám 
dve veci: po prvé vás budú vás všetci 
súperi nenávidieť a po druhé budete 
väčšinou vyhrávať. Kamil nakoniec 
prešiel na turnaji všetkými možnými 
emóciami. V  prvom zápase ušiel 
z troch mečbalov a napokon postúpil 
zo skupiny z druhého miesta. Samo-

zrejme, bol nadšený a rozhodne sa 
nedá reprodukovať s akým zaniete-
ním vie o tenise rozprávať. Nakoniec 
postúpil až do fi nále, v ktorom pre-
šiel hotovým peklom.

Finalista nevyužil 
15 mečbalov! 

Centrálny dvorec NTC si pamätá 
nejednu  tenisovú drámu, ale toto 
fi nále bolo určite výnimočné.  Ka-

mil viedol nad bratom Petrom už 
5:2, no nepremenil ani jeden z  15 
(!) mečbalov a  skončil na druhom 
mieste po prehre 6:7. Od svojho 
milovaného športu dostal tvrdú 
lekciu, ktorá hovorí o tom, že kým 
nevyhráš poslednú loptu, súper nie 
je zdolaný. Som presvedčený, že táto 
skúsenosť ho bude motivovať viac 
trénovať, aby to bratovi vrátil. Práve 
takéto malé-veľké príbehy nás po-
vzbudzujú usporadúvať každoročne 
tento turnaj. Aj keď vždy v nedeľu 
večer si s  manželkou po turnaji  
povieme, že to bolo naozaj posledný 
raz. Ak by sme tak však urobili, asi 
nám bude „Džusi“ volať každú noc, 
lebo má vraj nejaké nevybavené 
účty so svojím bratom. Navyše, už 
na turnaji začal vybavovať svoju 
účasť v  budúcom ročníku. Keď si 
spomeniem, ako sa do tohoročného 
turnaja dostal, nebudem radšej po-
kúšať štastie. A tak sa „tešíme“ opäť 
o rok v septembri v NTC. 

Ďakujeme aj  ďaľš ím spon-
zorom - firme CocaCola a  Red 
Bull - a  ja osobne mojej manžel-
ke Janke za skvelú organizáciu. 

Erich SIEBENSTICH 

Čo centrálny dvorec 
v NTC ešte nezažil

Ani pätnásť mečbalov vo fi nále neprinieslo víťazstvo

Kamil a Peter DERZSIOVCI – finalista a víťaz

Tenis Open 2012
VÍŤAZI
M u ž i 

EXPERT: Radoslav Meravý

ADVANCE: Peter Derzsi

Ž e n y 
EXPERT: Zuzana Dobáková

ADVANCE: Jana Krajčírová

M I X
 Veronika Slezáková, Dalibor Sečkár
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Kompletnú ponuku hľadajte na www.ttk.sk

Zaregistrujte sa na www. t t k .sk a získajte 30% zľavu z cien!

SPORT SERVIS Robert Nagy s.r.o., Dlhá 59, 931 01 Šamorín, e-mail:ttk@ttk.sk, www.ttk.sk, tel.: 0905711236

SVETOVÝ LÍDER VO VÝ VOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

Ku každému Lobster Grand 4 s diaľkovým ovládaním, 

rýchlonabíjačkou a ochranným krytom dostanete teraz ako BONUS balík 

termoregulačného oblečenia TTK (tepláková súprava, 2 tričká, 

2 šortky, 6 pár ponožiek) grátis - do vypredania zásob.

Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

NOVINKA:

Od teraz je možné LOBSTER 

prostredníctvom zabudovaného WIFI 

ovládať priamo cez dotykový display 

iPhone (s free programom

 z APPSTORE) alebo iného smartfónu 

s Androidom (Samsung, HTC, 

Sony Ericsson...)! 

Firma Šport SERVIS je oficiálny zástupca svetoznámej tenisovej 

akadémie Sanchez-Casal pre Slovensko a Česko. Ponúkame 

a zabezpečujeme krátkodobé (1 - 4 týždne) aj dlhodobé pobyty 

(1-10 mesiacov) v najznámejšej tenisovej akadémii sveta v Barcelone, 

ktorá disponuje všetkými štyrmi GrandSlam povrchmi. Akadémia 

disponuje aj špičkovou školou a výučbou jazykov počas pobytov. 

V tejto akadémii sa pripravovali 

(alebo pripravujú) hráči ako 

Kuznecovová, Hantuchová, 

Murray, Dimitrov...

Viac info aj na 

www.sanchez-casal.com

a www.ttk.sk

TENISOVÁ AKADÉMIA SANCHEZ-CASAL VÝPLETY KLIP A GOSEN
KLIP K-BOOM vysokokvalitný polyester, ktorý 

dodáva o 30% vyššiu rýchlosť lopte ako iné 

polyesterové výplety pri maximálnej ochrane ruky 

a stabilite tenzie výpletu. Používa Oliver Nagy 

– 2. miesto rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL GUT LEGEND – najstaršie 

prírodné črevo od najväčšieho výrobcu čriev na 

svete. Bezkonkurenčná cena. Ideálne pre všetky 

kategórie hráčov- najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP – syntetické črevo s vlastnosťami ako 

prírodné črevo. Vynikajúci výplet v kombinácii s KLIP K-BOOM. 
Zaručuje rýchlosť a kontrolu lopty a maximálnu ochranu ruky.

LOBSTER je najkvalitnejší 

prenosný nahrávací stroj na 

trhu vhodný pre všetkých: 

začiatočníkov, deti, juniorských 

šampionov, rekreačných hráčov 

a profesionálnych 

hráčov tiež.

70% 

výpredaj 

oblečenia 

TTK



Švajčiarsky tenista Roger Federer dosiahol 
v  pondelok 15. októbra 2012 ďalší významný 
míľnik - počet týždňov strávených na čele muž-
ského svetového rebríčka ATP zaokrúhlil na 300. 
Grandslamový rekordér (17 titulov) si udržal post 
svetovej jednotky vďaka postupu do semifi nále 
turnaja Masters 1000 v Šanghaji.

„Som hrdý na to, čo som dosiahol. Tristo 
týždňov na čele svetového rebríčka - to je úžasné 
číslo, o ktorom sa mi v detstve ani len nesnívalo. 

Je to jeden z najväčších míľnikov v mojej kariére 
a krásna odmena za všetku tú drinu," povedal 
pre ofi ciálnu stránku ATP Federer. Švajčiar už 
po wimbledonskom triumfe prekonal rekord 
legendárneho Američana Peta Samprasa, ktorý 
bol na mužskom tróne 286 týždňov. 

„Roger dokázal niečo neuveriteľné. Tristo 
týždňov svetovou jednotkou, to je číslo, ktoré sa 
v budúcnosti ťažko podarí niekomu prekonať. 
Roger sa drží na vrchole už dlhé roky, čo svedčí 

o konštantnosti jeho výkonov," povedal Sampras.
Poklonu Federerovi zložila aj ďalšia legenda 

bieleho športu Ivan Lendl. „Byť tak dlho svetovou 
jednotkou, to je pre hráča obrovská pocta. Bla-
hoželám Rogerovi k trojstovke," povedal terajší 
kouč víťaza US Open Škóta Andyho Murrayho. 

Federer sa stal prvý raz lídrom renkingu 
2. februára 2004. V pozícii jednotky vyhral 417 
zo 469 zápasov a získal 46 zo 76 titulov. „Roger si 
zaslúži veľký obdiv. Ako 31-ročný dokázal vyhrať 
grandslamové podujatie a na každom turnaji 
patrí k najväčším favoritom na titul," povedal 
trojnásobný šampión Australian Open Srb Novak 
Djokovič.

Federer bude mať čo robiť, aby na vedúcej 
priečke zotrval až do konca sezóny, Djokovič 
totiž vďaka triumfu v Šanghaji znížil stratu na 
195 bodov. Švajčiara čakala v najbližších týždňoch 
obhajoba titulov v Bazileji, Paríži a na Turnaji 
majstrov v Londýne. „Urobím všetko pre to, aby 
som rok zakončil na vrchole. Bola by to krásna 
bodka za úspešnou sezónou," dodal Federer.

A.
 Lopta WILSON 

US OPEN 

1.  Halové a letné majstrovstvá 
SR jednotlivcov a družstiev (s 
výnimkou podujatí, zaradených

do okruhu NIKE Junior Tour by 
Peugeot t. j. letných majstrovstiev 
Slovenska a RTZ jednotlivcov v 
kategóriách mladšieho a staršieho 
žiactva. Oficiálna lopta na tieto 
podujatia bude určená v rozpisoch 
týchto podujatí) 

2.  Halové a letné majstrovstvá 
regionálnych tenisových zvä-
zov jednotlivcov (s výnimkou 
letných majstrovstiev RTZ jed-
notlivcov mladšieho a staršieho 
žiactva – NIKE Junior Tour by 
Peugeot) 

3.  Halové a letné majstrovstvá SR 
seniorov jednotlivcov a druž-
stiev a ITF turnaje seniorov

4.  Medzinárodné turnaje Tennis 
Europe do 12, 14 a 16 rokov

B. 
Lopta WILSON 

Australian Open 

1.  Medzinárodné turnaje ITF do 
18 rokov

2.  Medzinárodné profesionálne 
turnaje mužov a žien ITF 

3.  Extraliga , I.a II. liga mužov a 
žien 

C.
Lopta WILSON 

Starter Play (zelená) 

1. Všetky turnaje detí do 10 rokov 

D.
Lopta WILSON 

Starter Game (oranžová) 

1. Všetky turnaje detí do 8 rokov 

Na všetkých ostatných podujatiach, 
ktoré sú uvedené v ofi ciálnej termínovej 
listine STZ na rok 2013 (regionálne 
súťaže jednotlivcov a družstiev, turnaje 
A – D všetkých vekových kategórií) 
si môže určiť príslušný riadiaci orgán 
alebo usporiadateľ ktorúkoľvek zo 
schválených typov lôpt Wilson (Wilson 
Tour Davis Cup Offi  cial, Wilson US 
Open alebo Wilson Australian Open). 
Typ lopty je povinný uviesť v rozpise 
súťaže / podujatia.

Schválené typy lôpt 

na majstrovské a medzinárodné podujatia STZ a RTZ
a všetky turnaje detí v roku 2013

Slovenský tenisový zväz oznamuje TK/ TO a hráčom, 

že v roku 2013 sa budú hrať všetky majstrovské a 

medzinárodné podujatia ako aj všetky turnaje detí, 

organizované STZ alebo príslušnými regionálnymi 

tenisovými zväzmi, a uvedené v oficiálnej termínovej 

listine STZ, s nasledovnými schválenými typmi lôpt 

WILSON:

Fantastické: Roger Federer
300 týždňov svetovou jednotkou

Historické poradie
v počte týždňov na čele rebríčka

1. Roger Federer 300

2. Pete Sampras 286

3. Ivan Lendl 270

Poradie aktívnych hráčov
v počte týždňov na čele rebríčka 

1. Roger Feder 300

2. Rafael Nadal 102

3. Lleyton Hewitt 80
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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

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

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

Mgr. Ján Černušák

tel.: 02/492 09 845

jan.cernusak@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Róbert Mokráň

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

robert.mokran@stz.sk

Marketingová manažérka

Lucia Cvengrošová

mobil: 0903/221 552

fax: 02/492 09 878

lucia.cvengrosova@stz.sk

Nám. SNP 1, 921 01 Pieš any, tel.:/ fax 033/ 77 267 06, mobil: 0905 619 678
prevádzka:  Pieš any, Rekrea ná 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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NOVÝ PEUGEOT 208

Kombinovaná spotreba 3,4 – 5,8 l/100 km, emisie CO2 87 – 135 g/km. * Záruka 4 roky (60 000 km). 
   

Nová generácia motorov
Menej emisií CO2 a nižšia 
spotreba paliva.

Dotykový displej
Multimédiá, GPS, rádio, 
palubný počítač 
(v štandarde už od druhej
výbavovej úrovne Active) 

Odľahčená konštrukcia
Pre väčšiu svižnosť, nižšiu spotrebu 
paliva a menej emisií CO2. 

RODENÝ SLOVÁKÝÝÝÝÝÝ ÁÁÁÁÁÁ

peugeot.sk

NIEKTORÉ POCITY 
SÚ NEZABUDNUTEĽNÉ 

NOVÝ PEUGEOT 208 5-DVEROVÝ UŽ OD 9 990 €
 s ESP, 6 airbagmi, klimatizáciou, tempomatom, rádiom s CD/MP3!

4 *
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Víťaz ankety Zlatý volant slovenského 
vydania magazínu AUTO BILD
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