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Mamine bryndzové halušky boli v  polovici 
novembra pre Jarmilu Grothovú Gajdošovú 
sviatočným jedlom. 

„Čosi také si dovolím iba výnimočne. Musím 
byť disciplinovaná, ale nerobí mi to problém. 
Cítim sa výborne,“ vravela rodáčka z Bratislavy, 
ktorá sa usadila a vydala v Austrálii a je celkom 
pravdepodobné, že s  odstupom ôsmich rokov 
bude vo februári 2011 opäť reprezentovať vo Fed 
Cupe. Pravda, už Austráliu. Zatiaľ jediný zápis 
v prestížnej tímovej súťaži má z roku 2003, keď 
nastúpila proti Belgicku ako 16-ročná. Vtedy ešte 
v slovenskom drese. 

„Táto návšteva rodičov v Bratislave je krátka, 
ani nie týždňová. Naposledy som doma bola 
vlani po US Open,“ vravela 23-ročná štíhla 
mladá žena. Jarka chodila denne na tréningy 
do NTC, juniorky si pochvaľovali príležitosť 
zahrať si s ňou. „Patrí do špičky, sparing s ňou 
bol výborný,“ poznamenala slovenská juniorská 
jednotka Jana Čepelová.

Nebola to dovolenka

Pre tenistku žijúcu v Melbourne nebol pobyt 
doma dovolenkou. Zarezávala na dvorci aj 
v posilňovni. Rodičia si ju užívali aj tak, že na 
ňu vyčkávali ako za starých čias. Len aby boli čo 
najviac spolu. Jarka končí rok po prvý raz ako 
hráčka prvej svetovej päťdesiatky. Uzatvára svoju 
najlepšiu sezónu kariéry. 

„To len vďaka tomu, že som nemala žiadne 
zranenie,“ zdôvodňuje. „A  že mi vychádza 
spolupráca s novým trénerom, ktorým je Aus-
trálčan Gavin Hopper. Zlepšila som sa herne, 
aj kondične.“

Rok 2010 začínala po problémoch s členkom 
ako hráčka druhej stovky. „Na turnajoch som 
chýbala štyri mesiace. Hneď po US Open som 
v  Canberre podstúpila operáciu členka. Spo-
čiatku som trénovala iba štyri dni a tri dni som 
bola bez tenisu. Trvalo mi nejaký čas, kým som 
sa dostala do normálneho tréningového procesu. 
Ale potom to už išlo.“

Najviac upútala na grandslamových tur-
najoch – na Roland Garros aj vo Wimbledone 
sa prebojovala do osemfi nále. Čosi podobné 
sa jej nikdy v minulosti nepodarilo. Zaslúžené 
ovocie tvrdej roboty prišlo v podobe víťazstva na 
septembrovom podujatí v čínskom Kuang-čou. 
Do štatistiky titulov z turnajov ITF (1 singlový 
a 12 deblových) jej pribudol prvý z okruhu WTA, 
najlepší ranking (41.), ale aj príjemné prekro-
čenie miliónovej hranice v príjmoch z odmien.

Zakliaty Melbourne?

Australian Open je zatiaľ Jarkin zakliaty turnaj 
– päť štartov, päť prehier. „Neviem, prečo sa mi 
v Melbourne nedarí. Často som nastupovala po 
zraneniach, raz som mala za súperku Serenu... 
Azda to prelomím v nasledujúcom roku. V žiad-
nom prípade nemám z  tohto turnaja komplex 
a neťaží ma fakt, že by som sa chcela pred Aus-
trálčanmi mimoriadne blysnúť. Jednoducho sa 
to tak zbehlo, že som tam ešte nevyhrala zápas.“

Na pozvánku do austrálskeho fedcupového 
tímu zatiaľ čaká. Oprávnene, v rebríčku je dvoj-
kou za Stosurovou, ktorej tréner David Taylor je 
kapitánom tímu. „Ešte som nemala čas sa s ním 
porozprávať. Hrá sa vo februári v Hobarte, súper 
nebude ľahký, lebo Taliansko je obhajcom trofeje. 
Rada by som hrala,“ dodáva Jarka. 

Jarkin manžel Samuel je hráčom štvrtej stovky. 
Gavin Hopper je trénerom oboch a obaja našli 
zázemie u neho v Istanbule, kde má akadémiu. 
V slávnom historickom tureckom meste sa hrá 
turnaj WTA a sťahuje sa tam z Dauhy na tri roky 

aj koncoročný ženský šampionát WTA Tour. 
„V Istanbule trénujeme, tam sa vraciame z tur-
najov. Máme tam kde a s kým hrať, je tam hala, 
posilňovňa, bazén... Všetko, čo potrebujeme. 
Sme tam od marca, je to praktické riešenie, aj na 
tri štyri dni sa tam vraciame, lebo do Istanbulu je 
odvšadiaľ dobré letecké spojenie,“ dodáva Jarka.

Je ľahšia a rýchlejšia

Vo svojom novom domove – Austrálii – strávi 
Bratislavčanka iba pár týždňov v  roku. Vtedy 
manželia bývajú u Samuelových rodičov v Mel-
bourne. Tréner Hopper pochádza z Gold Coastu, 
takže na tohtoročnú decembrovú prípravu cestu-
jú za ním. „A potom už opäť bývame po hoteloch 
a každý inde. Ak sme spolu, je to vzácne a tešíme 
sa na to...“ popisuje Jarka manželský život dvoch 
tenisových profesionálov.  

Predčasom, keď Jarka pôsobila v austrálskom 
športovom centre a  bola pod prísnym drob-
nohľadom, telesnú váhu si pravidelne sledovala. 
„Teraz sa už nevážim,“ smeje sa. Nemusí. Je štíhla 
ako nikdy predtým, dodržiava všetky trénerove 
odporúčania. „Som ľahšia, na kurte rýchlejšia, 
robím menej chýb, všetko vybehám,“ hovorí 
hráčka o priaznivom dopade zmeny. „To, že dnes 
nemám ani kilo navyše, je výsledkom práce, ale 
aj zdravej výživy. Hopper sa v tom vyzná, verím 
mu, trénoval veľa dobrých hráčov – Selešovú, 
Coetzerovú, Philippoussisa. Všetkých dostal 
v rebríčku vysoko.“ Spolupráca s Jarkou vlastne 
vznikla vďaka manželovi Samuelovi Grothovi 
a  jeho rodine. Gavin Hopper sa s  nimi dobre 
poznal a sám ponúkol možnosť tréningovej bázy 
v Istanbule.

Pre nasledujúcu sezónu si Jarmila vytýčila cieľ 
dostať sa medzi 30 najlepších hráčok a byť medzi 
nasadenými na grandslamových turnajoch. Rok 
začína tak ako nikdy v minulosti – v hlavných 
súťažiach v Brisbane a Hobarte a potom nasle-
duje Australian Open s túžbou konečne prelomiť 
nepriaznivú sériu. 

Tak ako doteraz – budeme sledovať ako sa 
slovenskej rodáčke bude dariť. Aj keď si už za 
menom píše austrálsku príslušnosť.

Zuzana WISTEROVÁ

Austrálčanka 
na chvíľu doma

Slovenská rodáčka Jarmila Grothová Gajdošová 

má za sebou najlepšiu sezónu kariéry

Jarmila GROTHOVÁ s trofejou za prvý titul vo WTA 
na turnaji v čínskom Kuang-čou

Jarmila GROTHOVÁ na tréningu v NTC
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Jelena končí, 
chce rodinu

Pred desaťročím hralo Slovensko v  Pohári federácie na starom 
centri Slovana proti Rusku. V tíme hostí bola dvojkou Jelena Demen-
tievová, vtedy len 19-ročná hráčka, ale už hviezda svetového tenisu. 

Bola v  prvej desiatke a  stala 
sa obrovskou oporou družstva 
kapitána Tarpiščeva. Zdolala 
Nagyovú i  Hantuchovú a  ani 
počas rozhodujúcej štvorhry, 
v  ktorej hrali jej krajanky Li-
chovcevová a  Petrovová, ne-
bola pasívna. Naopak, tak 
vehementne povzbudzovala, 
že to vzbudzovalo pozornosť 
zaplnených tribún.

To je iba jedna, ale veľmi 
živá spomienka na Jelenu, kto-
rá vo Fed Cup reprezentovala 
celé desaťročie. Profesionálny 
tenis hrala od sedemnástich 
až doteraz. Ako 29-ročná sa 
rozhodla ukončiť kariéru. Ako 
dôvod uviedla, že si chce zalo-
žiť rodinu. Po jej boku nebolo 
vidieť žiadneho partnera. 

„V  blízkej budúcnosti oča-
kávam zmeny v  mojom súk-
romnom živote. Nechcem však 
prezrádzať detaily. Ale pre-
to som sa rozhodla skončiť. 
Chcem si založiť rodinu a mať 
deti,“ povedala. Nič sa však 
neutají. Tobôž, ak ide o slávnu 
športovkyňu. V zákulisí sa ho-
vorí o jej zásnubách s ruským 

hokejistom Maximom Afi nogenovom.
Za miesto rozlúčky si olympijská víťazka z Pekingu 2008 vybrala 

Dauhu, kde sa uskutočnil šampionát WTA Tour. Aj Jelena na ňom 
štartovala – po desiaty raz. Keď sa neprebojovala do semifi nále, ozná-
mila koniec kariéry. 

„Bolo to ťažké a emocionálne, ale už sa nevrátim,“ odpovedala tým, 
ktorí hneď špekulovali, či si nezvolí podobnú cestu ako Belgičanky 
Heninová a Clijstersová a po čase sa vráti. Priznala, že chcela odísť na 
vrchole. „Nechcela som sa dočkať toho, že klesám v rebríčku a musím 
do kvalifi kácií,“ vravela. V čase rozlúčky bola deviata na svete. Svoje 
najbližšie okolie prekvapila, ale priateľ ju vraj podporil.  

Jelena vyhrala 16 turnajov, olympijské zlato, ale nikdy nezíska-
la grandslamový titul. Bola fi nalistkou parížskeho Roland Garros 
i newyorských US Open 2004. Mimochodom, so Slovenkou Janette Hu-
sárovou vyhrala Masters vo štvorhre roku 2002. Aj Janette už ofi  ciálne 
oznámila koniec kariéry, zhodou okolností v rovnakom čase ako jej 
niekdajšia deblová partnerka z Ruska. Dementievová bola v singlovom 
rebríčku najvyššie tretia vlani v apríli. Až na jednu výnimku, od roku 
2003 vždy končila sezónu ako hráčka TOP 10. V kariére zarobila na 
odmenách 14 867 437 dolárov.        (zw)

Los Angeles 2002 – Janette HUSÁROVÁ a Jelena DEMENTIEVOVÁ 
s trofejou pre svetové šampiónky vo štvorhre

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   

Jelena DEMENTIEVOVÁ v gala počas 
Turnaja majsteriek v Dauhe
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MS WTA TOUR VO FAKTOCH
D a u h a

2 6 .  1 0 .  –  3 1 .  1 0 .  2 0 1 0
d o t á c i a  4 , 5 5  m i l .  U S D

Hnedá skupina: Wozniacka (1-Dán.) – 

Dementievová (7-Rus.) 61, 61, Stosurová 

(5-Austr.) – Schiavoneová (4-Tal.) 64, 64, 

Wozniacka – Schiavoneová 36, 61, 61, 

Dementievová – Stosurová 46, 64, 76(4), 

Stosurová – Wozniacka 64, 63, Schiavo-

neová – Dementievová 64, 62.

1. Stosurová 3 2:1 5:2

2. Wozniacka 3 2:1 4:3

3. Schiavoneová 3 1:2 3:4

4. Dementievová 3 1:2 2:5

Biela skupina: Zvonarevová (2-Rus.) 

– Azarenková (8-B-rus.) 76(4), 64, Clij-

stersová (3-Belg.) – Jankovičová (6-Srb.) 

62, 63, Zvonarevová – Jankovičová 63, 

60, Clijstersová – Azarenková 64, 57, 

61, Zvonarevová – Clijstersová 64, 75, 

Azarenková – Jankovičová 64, 61.

1. Zvonarevová 3 3:0 6:0

2. Clijstersová 3 2:1 4:3

3. Azarenková 3 1:2 3:4

4. Jankovičová 3 0:3 0:6

Semifi nále: Wozniacka – Zvonarevová 

75, 60, Clijstersová – Stosurová 76(3), 61.

Finále: Clijstersová – Wozniacka 63, 

57, 63.

Š t v o r h r a
Semifinále: Dulková, Pennettová (1-

Arg./Tal.) – Kingová, Švedovová (4-USA/

Kaz.) 64, 64, Peschkeová, Srebotniková 

(2-ČR/Slo.) – Raymondová, Stubbsová 

(3-USA/Austr.) 76(6), 63. Finále: Dulková, 

Pennettová – Peschkeová, Srebotniková 

75, 64.

CENNÍK INZERCIE 2011

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!

B C
D E F H

A

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 Sk za uverejnenie v jednom 

čísle. K cenám sa pripočítava DPH vo výške 19%. 

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

Kim si po návrate do profi tenisu nič nechce nechať 
ujsť. Dva razy získala trofej na US Open a ani prven-
stvo na Masters, kde sa jej vždy v minulosti darilo, jej 
neuniklo. Má však ešte svoje túžby, a  preto si druhú 
kariéru predlžuje – chce vydržať až do olympijských hier 
v Londýne. Mama trojročnej dcéry Jady asi ešte túži po 
pocte spod piatich kruhov.

„Neviem, ako dlho ešte vydržím hrať na najvyššej 
úrovni. Preto ma tento úspech veľmi teší,“ povedala 
po katarskom prvenstve Clijstersová. Pochválila svoju 
súperku a utrúsila, že Dánka je ešte 
mladá a iste raz titul získa. Belgičanka 
bude v koncoročnom rebríčku tretia. 
Vyššie – druhá – končila sezónu 
v rokoch 2003 a 2005. Pravda, v prie-
bežnom poradí už bola aj svetovou 
jednotkou v dvojhre i  štvorhre (au-
gust 2003). 

Roku 2010 Kim Clijstersová vyhra-
la päť turnajov, víťazstvo na Masters je 
jej celkovým 40. turnajovým titulom. 
Stala sa len piatou hráčkou v histórii, 
ktorá dosiahla na koncoročnom pod-
ujatí aspoň 3 celkové triumfy.    (zw)

Kim aj po tretí raz
MS WTA Tour vyhrala Clijstersová a pár Dulková - Pennettová

Po tretí raz sa svetovou šampiónkou WTA Tour 
stala Belgičanka Kim Clijsterová, ktorá v poslednú 
októbrovú nedeľu v 140 minút trvajúcom trojseto-
vom fi nálovom maratóne zdolala v Dauhe svetovú 
jednotku Caroline Wozniacku z Dánska.

Ani nehoda ju nezastavila
Kim Clijstersová zažila počas šampionáte v  Dauhe nepríjemnú 

automobilovú nehodu. Na kruhovom objazde do pravých predných 
dverí auta bývalej svetovej jednotky vrazil kamión.. „Prišiel z čistého 
neba. Bolo tam veľa skla, išlo o nepríjemný náraz. Našťastie, všetci sme 
v poriadku, aj keď auto je zrelé do šrotu,“ uviedla Clijstersová, ktorej 
manažér utrpel drobné rezné rany. Po nehode Belgičanka stihla prísť 
načas do dejiska zápasu v Khalifa Complexe, kde v semifi nále bez vi-
diteľných problémov zdolala Austrálčanku Sam Stosurovú. Fotografi e 
zdemolovaného auta potom uverejnila sa svojej stránke na Twitteri.
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Rozpis halových majstrovstiev Slovenska 
v tenise na rok 2011

A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
1.  Predpis: hrá sa podľa platných pravi-

diel tenisu, súťažného poriadku a tohto 
rozpisu.

2.  Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, 
st. žiačky, ml. dorastenci, ml. dorastenky, 
dorastenci, dorastenky.

3.  Disciplíny: dvojhra, štvorhra
4.  Spôsob hry: vylučovací na dva víťazné 

sety, v každom sete za stavu 6:6 tzv. roz-
hodujúca hra (tajbrejk do 7). Vo štvorhre 

sa tretí rozhodujúci set hrá ako supertaj-
brejk do 10.

5.  Počet štartujúcich a nominácia:

V prípade neprihlásenia fi nalistov z MSR 
NVK, sa zväčší počet priamej nominácie 
podľa rebríčka NVK. Ak región nenaplní 
svoju nomináciu, o  voľných miestach 
rozhodne STZ.
Náhradníci:
v prípade neúčasti hráča, hráčky nomino-
vaného priamo podľa rebríčka postupuje 
náhradník na priamu nomináciu, určený 
na základe rebríčkového postavenia. Ak 
sa hráč nominovaný priamo za  región 
posunie do priamej nominácie, resp. 
nepríde na prezentáciu, má právo štartu 
náhradník z príslušného regiónu. V prí-
pade neúčasti hráča nominovaného STZ, 
má právo štartu náhradník na voľnú kartu 
STZ. Vo všetkých ostatných prípadoch 
rozhoduje usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: platná registrácia.
7.  Prezentácia: 

mladšie žiactvo: v prvom hracom dni 
chlapci do 9,00 h., dievčatá do 12,00 h.
ostatné kategórie: v prvom hracom dni 
do 9,00 h.

8.  Žrebovanie: 15 minút po skončení pre-
zentácie z prítomných hráčov.

9.  Časový rozpis (pre dvojdvorcovú halu): 
Hráč by nemal odohrať viac ako 3 zápasy 

denne, iba v  prípade 3.dňa je možné 
odohrať štvrtý zápas len so súhlasom 
hráča. Posledný zápas denného programu 
v kategórii mládeže môže byť nasadený 
najneskôr o  21,00 hod. hracieho dňa. 
Prestávka medzi posledným odohraným 
zápasom hráča a jeho 1.zápasom nasledu-
júceho dňa musí byť minimálne10 hodín
Organizátor vzhľadom na priebeh súťaže 
môže urobiť úpravu časového rozpisu 
a pokiaľ má k  dispozícii viac dvorcov 
vytvorí a zverejní vlastný harmonogram. 
Úprava musí byť včas zverejnená.

10.  Lopty: WILSON US OPEN
Na každý zápas dvojhry a od semifi nále 
štvorhry 3 nové lopty. Od semifi nále 
dvojhier výmena lôpt pred 3. setom.

11.  Rozhodcovia: vrchného rozhodcu a jeho 
zástupcu nominuje STZ. Jednotlivé zá-
pasy sa hrajú bez hlavných rozhodcov. 
Usporiadateľ je povinný od semifi ná-
lových zápasov zabezpečiť hlavných 
rozhodcov, prípadne  môže zabezpečiť 
rozhodcov aj na predchádzajúce kolá. 
Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o 
inom spôsobe rozhodovania zápasov.

12.  Námietky: písomne riaditeľstvu maj-
strovstiev podľa súťažného poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
- umožniť  hráčom (čkam) tréning deň 
pred ofi ciálnym otvorením M SR v čase 
od 18,00 h a každý ďalší deň pred otvo-
rením a po skončení programu dňa,
- zabezpečiť ukazovatele skóre s menov-
kami hráčov od 1. kola,
- denne spracovávať výsledky cez sys-
tém eTenis a po skončení majstrovstiev 
kompletnú správu a vyhodnotenie zaslať 
do 48 h na STZ
- informovať o  výsledkoch TASR 
(sport@tasr.sk) a  SITA (spo@sita.sk, 
fax. 02/ 5249 2732)  

1.  Riadiaci orgán: Slo-
venský tenisový zväz

2.  Kategórie a triedy: 
trieda M – 7 (ml., st. 
žiactvo, dorast), trieda 
M – 4 (ml. dorast)

3.  Dátum, usporiadateľ, 
povrch: organizačné 
výbory budú zverej-
nené na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: prihlášky 
prijíma STZ v termíne: 
mladšie žiactvo: 
do 8. 1. 2011
staršie žiactvo:
do 1. 1. 2011
mladší dorast:
do 8. 1. 2011
starší dorast:
do 29. 1. 2011
Hráč sa prihlasuje sa-
mostatne cez systém 
eTenis, kde si hneď po 
prihlásení skontroluje 
zaradenie do zoznamu 
prihlásených.
Po uzavretí prihlášok 
a  spracovaní priamej 
nominácie zašle STZ 
zoznam prihlásených 
hráčov regionálnym 
tenisovým zväzom, 
ktoré nominujú hrá-
čov (vrátane náhrad-
níkov) za svoj región 
a  zašlú ich na STZ 
najneskôr 8 dní pred 
ofi ciálnym začiatkom 
M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže 
môžu byť zaradení 
len hráči, ktorí sa 
v  termíne prihlásili 
a  ich nomináciu po-
tvrdí príslušný regi-
ón, t.j. aj priamo no-
minovaných hráčov. 
Týmto podmienkam 
nepodlieha iba udele-
nie voľnej karty STZ 
a usporiadateľa. 
Hráči sú povinní in-
formovať sa o svojom 

prijatí resp. neprijatí 
do súťaže. Nomináciu 
účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, 
uverejníme na inter-
netovej stránke STZ 
(www.stz.sk) v  časti 
domáce súťaže 7 dní 
pred začiatkom sú-
ťaže.

5.  Hosp. podmienky: 
Účastníci si hradia 
všetky pobytové ná-
klady (cestovné, stravu 
a  ubytovanie). Vklad 
do súťaže sa neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-
vých disciplín získajú 
titul „Halový Majster 
SR na rok 2011“, do-
stanú diplomy, medai-
ly a pohár, fi nalisti a 
semifi nalisti diplomy 
a medaily.

7. Povinnosti hráčov: 
a) Štartovať vo dvojhre 
a riadne dohrať súťaž
b) Nevzďaľovať sa po 
dobu účasti v  súťa-
ži, bez súhlasu riadi-
teľstva z  tenisového 
areálu.

8.  Informácie: podáva-
jú organizační pra-
covníci jednotlivých 
M SR. Usporiadateľ 
zabezpečí ubytova-
nie pre rozhodcov 
a  na základe písom-
ných požiadaviek aj 
pre hráčov. Žiadosť 
o  zabezpečenie uby-
tovania treba zaslať 
na adresu usporia-
dateľa najneskôr 14 
dní pred začiatkom 
súťaže, t.j. nie až po 
zverejnení nominá-
cie. Usporiadateľ nie 
je povinný zabezpečiť 
ubytovanie hráčom a 
sprievodu, ktorí o  to 
v termíne nepožiadali.

Mladší žiaci 22 – 25. 1. 2011 VSE TK Akademik Košice 4 Antuka

Mladšie žiačky 22. – 25. 1. 2011 VSE TK Akademik Košice 4 Antuka

Starší žiaci 15. – 18. 1. 2011 TK Empire Trnava 3 Hard court

Staršie žiačky 15. – 18. 1. 2011 TJ Chemstar 3 Schöpp (hard)

Mladší dorastenci 22. – 25. 1. 2011 TK Slovan Slov. sp. Ba 2 Premier court

Mladšie dorastenky 22. – 25. 1. 2011 TJ Elán Veľký Krtíš 2 Grabofl ex

Dorastenci 12. – 15. 2. 2011 TAC Dunajská Lužná 3 Tarafl ex

Dorastenky 12. – 15. 2. 2011 TK Kúpele Piešťany 2 Supreme

CH/D ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 32 32 32 32

Priama nominácia 13 8 7 9

Finalisti z MSR NVK 0 0 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 5 4 2

Nominácia regiónov /4x4=16/ 16 16 16 16

Voľné karty STZ 1 1 1 1

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2

1. deň: 1. kolo dvojhra (16 zápasov)

2. deň: 2. kolo dvojhra (8 zápasov)

1. kolo štvorhra (8 zápasov)

3. deň: štvrťfi nále dvojhra (4 zápasy)

semifi nále dvojhra (2 zápasy)

štvrťfi nále štvorhra (2 zápasy)

4. deň: fi nále dvojhra (1 zápas)

semifi nále štvorhra (2 zápasy)

fi nále štvorhra (1 zápas)
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V roku 2011 je spoločným cieľom 
Liptáka a  Hantuchovej návrat do 
elitnej svetovej dvadsiatky. „Som 
rád, že sme mohli ešte pred štartom 
prípravy na novú sezónu prejsť ma-
lým zápasovým testom. Na Bali sa 
zišla veľmi silná konkurencia a dalo 
mi to určite lepší obraz o  tom, na 
čom musíme popracovať. Danielu 
dobre poznám už z  Fed Cupu, ale 
individuálne turnaje sú niečo úplne 
iné. Je veľký pracant a profík. Verím, 
že nájdeme spoločne správnu cestu 
k dobrým výsledkom. Turnaj na Bali 
bol pre nás dobrou skúsenosťou pred 
začiatkom novej sezóny, špeciálne 
v  takom krásnom prostredí,“ po-
vedal Lipták, kapitán fedcupového 
tímu SR. 

Trénera najviac potešil výkon 
Daniely v  úvodnom zápase proti 
Belgičanke Wickmayerovej. Vďaka 

víťazstvu 6:4, 7:6 (5) a  postupu do 
semifi nále sa stala opäť slovenskou 
jednotkou a v roku 2011 na Austra-
lian Open bude fi gurovať medzi na-
sadenými. V semifi nále prišla prehra 
s Ruskou Klejbanovovou a v súboji 
o 3. miesto podľahla Japonke Date-
ovej Krummovej. 

„Bolo to uvoľnenejšie ako v iných 
zápasoch,“ uviedla Hantuchová. „Už 
nešlo o veľa. Diváci videli pekný tenis 
s  množstvom zaujímavých výmen. 
Snažila som sa si to na kurte užívať 
a pracovať na veciach, ktoré chcem 
zlepšiť. Pre súperku mal zápas iný 
náboj. Pred Ázijskými hrami bola 
motivovaná. Ja som na Bali štarto-
vala s voľnou kartou a nemala som 
tu čo stratiť. Nebolo ľahké na záver 
sezóny sa mentálne prekonať a po-
tiahnuť to ešte týždeň, v tomto smere 
mi veľmi pomohol Maťo Lipták.“

Bali bol výborný test
Nový tandem Hantuchová – Lipták odštartoval spoluprácu na malých MS

Malé MS, ako volajú Turnaj šampiónok, ktorého 2. ročník bol 
opäť na indonézskom ostrove Bali, vyhrala srbská tenistka Ana 
Ivanovičová. Z  turnajovej dotácie 600-tisíc dolárov sa jej ušlo 
210-tisíc. Na Bali štartovala aj Slovenka Daniela Hantuchová. Po 
prvý raz ju sprevádzal Matej Lipták, ktorý ukončil pôsobenie v NTC 
a stal sa jej osobným trénerom.

Eso v tenisových povrchoch
Oficiálny povrch Australian open dostupný na Slovensku

Vyberte si šampióna medzi tvrdými povrchmi – Plexipave. 
My vám ho z voleja dodáme, namontujeme a poradíme s jeho údržbou. 
Vďaka elastickým medzivrstvám je pohyb na ňom pohodlný a bezpečný. 
Navyše, rýchlosť povrchu prispôsobíme presne vašim predstavám. 

Koratex a.s., Tuhovská 16, 830 06 Bratislava
tel.: +421 2 4910 4444, +421 915 795 414, tomso@koratex.sk

 www.koratex.sk

 TENISOVÁ HALA
Zima 2010 / 2011

Od 8 € / hod.
     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné  
objednávky: 

0905 240532

Hodinové  
objednávky:  

0905 109378

Na Bali si užili hráčky tenis aj zábavu - Ana IVANOVIČOVÁ a Daniela HAN-
TUCHOVÁ v salóne krásy

Štvrťfi nále: Dateová Krummová (Jap.) – Na 

Li (1-Čína) 64, 36, 64, Ivanovičová (Srb.) 

– Pavľučenkovová (3-Rus.) 60, 61, HANTU-

CHOVÁ (SR) – Wickmayerová (4-Belg.) 64, 

76(5), Klejbanovová (Rus.) – Rezaiová (2-Fr.) 

61, 62. Semifi nále: Ivanovičová – Dateová 

Krummová 75, 67(5), 62, Klejbanovová – 

HANTUCHOVÁ 63, 61. O 3. miesto: Dateová 

Krummová – HANTUCHOVÁ 75, 75. Finále: 
Ivanovičová – Klejbanovová 62, 76(5).

Turnaj šampiónok, Bali, Indonézia, 4. – 7. november 2010 
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Z prispievateľov do ankety 
mesačníka Tenis o  najpo-
pulárnejšieho slovenského 
tenistu/ku každoročne niekto 
prekvapí. Vlani medzi našich 
tenistov zaradili hlasujúci 
Serenu Williamsovú, tohto 
roku sme si omylom prisvojili 
šampiónku Roland Garros 
Francescu Schiavoneovú. 

Podobné omyly sú však 
zriedkavé. Hlasujúci dobre 
poznajú pomery v  sloven-
skom tenise, a tak si vyberajú 
zásadne slovenských hráčov. 

Svoje sympatie delia medzi 
hviezdy, ale aj hviezdičky, lebo 
hlasy dostali aj dvaja trinásť-
roční tenisti. Ak nerátame 
jeden hlas pre Schiavoneovú, 
tak vyše 300 účastníkov anke-
ty hlasovalo za 23 slovenských 
tenistov a tenistiek. 

Kto získal najväčší po-
čet hlasov a  stane sa podľa 
mesačníka Tenis najpopu-
lárnejším roku 2010, ešte 
neprezradíme. Naznačiť 
však môžeme, že šiestich, 
ktorí dostali najviac hla-

sov, vidíme na fotografi ách.
Vyhlásenie tradičnej an-

kety Slovenského tenisového 
zväzu bude 16. decembra 
v NTC. Vtedy spoznáme 
najlepších tenistov, kolektív, 
juniorov, objav roka a súčas-
ťou vyhlasovania je i  anketa 
mesačníka Tenis o najpopu-
lárnejšieho hráča/ku. V  do-
terajších piatich ročníkoch 
získali prvenstvo tri stálice 
– Dominik Hrbatý, Daniela 
Hantuchová a Dominika Ci-
bulková.          (zw)

Najpopulárnejšieho už poznáme,
aj Francesca Schiavoneová je naša!

Ak chcete dostávať náš mesačník 
od dvojčísla 1-2 pravidelne k prvé-
mu dňu jednotlivých mesiacov aj 
roku 2011, treba si ho u nás objed-
nať. Predplatné je nezmenené (11 
eur), treba ho poukázať do konca 
roka 2010 na číslo účtu 262  502 
2137/1100, variabilný symbol 2011. 
Odporúčame vám urobiť tak hneď, 
aby ste nezabudli! Súčasne upozor-
ňujeme, že oneskorencom, ktorí 

zaplatia predplatné až po Novom 
roku, nebudeme posielať chýbajúce 
čísla. Objednávací lístok nájdete aj 
na našej webovej stránke www.stz.
sk. Poštou ho treba poslať na adresu: 

Mesačník TENIS
STZ Marketing, s. r. o.

Príkopova 6 
831 03 Bratislava

Už si môžete predplatiť Tenis 2011
Táto výzva sa týka iba predplatiteľov nášho mesačníka, lebo 

TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, rozhodcovia, 
tréneri, funkcionári a kluby. Tí, ktorí ho nedostávajú, si ho môžu 
objednať u nás.

Objednávam si mesačník    na rok 2011

Meno a priezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzujem sa poukázať do konca roka 2010 predplatné 11 eur na účet 
262 502 2137/1100, var iabi lný symbol 2011. V pr ípade,  že predplat -
né poukážete bankovým prevodom, uveďte do poznámky svoje meno.

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

Dominik HRBATÝ 117 hlasov  (294 hlasujúcich)

Daniela HANTUCHOVÁ 84 hlasov  (316 hlasujúcich)

Dominika CIBULKOVÁ 203 hlasov  (410 hlasujúcich)

Dominika CIBULKOVÁ 130 hlasov  (374 hlasujúcich)

??? 116 hlasov  (319 hlasujúcich)

Kto vyhral?
Dvoch šťastných účastníkov našej ankety tradične 

oceňujeme. Tohto roku poputujú balíčky s vecnými 
cenami výherkyniam, ktoré sme vyžrebovali z 319 hla-
sujúcich – Helene Kopeckej z Veľkého Orvišťa a Emílii 
Štefánkovej z Nemšovej. Srdečne blahoželáme!

Vybrali sme 
z názorov

V  našej ankete mohli hlasujúci na zväzovej 
internetovej stránke pripojiť aj stručný komentár 
k svojmu hlasu. Zopár respondentov to i využilo 
a my sme niektoré názory vybrali.

Zuzana Majorová z Michaloviec napísala: Oce-
ňujem kvality Michala Mertiňáka, jeho skromnosť, 
pracovitosť. Verím, že ho ešte budeme vo štvorhre 
sledovať aspoň 10 sezón. Aj hlas Martina Pakanca 
z Tepličky nad Váhom patrí deblistovi – Filipovi 
Poláškovi. Okrem obdivu k  Filipovi napísal: Na 
Slovensku je takých hráčov viac, len škoda, že sa 
nedostanú ďalej pre nedostatok fi nancií a presadzujú 
sa len deti bohatých... Bratislavčanka Eva Kuľhová 
dala svoj hlas Daniele Hantuchovej: Pre jej výbornú 
reprezentáciu Slovenska, pre jej charizmu a chari-
tatívnu činnosť v Kambodži. Katarína Kopuncová 
z Trenčína obdivuje Dominiku Cibulkovú a píše 
prečo: Stále je usmiata, každá prehra ju posúva 
k vyšším ambíciám. Je to mladá bojovníčka.

(red.)
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Medzinárodný turnaj juniorov do 18 rokov

ITF 2 U18 „The 18th Slovak Junior Indoor 2011“
9. - 16. 1. 2011

Miesto: TK Slávia Právnik
 Tematínska 5
 Bratislava - Petržalka
 Tel: 02 – 63830170
 Fax: 02-63830131
 E-mail: tjslaviapravnik@slovanet.sk
Prihlášky (on-line): ITF / cez  IPIN hráča 
 Fax: +44 208 392 4735 
 (ofi ciálny formulár ITF) 
Informácie na:  www.itft ennis.com/juniors
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na 

STZ alebo usporiadateľovi !
 Všetci hráči musia mať platný IPIN!!!!
Uzávierka prihlášok: 14. december, 2010 do 14.00 hodiny
Termín: Kvalifi kácia: 9. 1. 2011 
 Hlavná súťaž: 10. - 16. 1. 2011
 Prezentácia: Kvalifi kácia: CH + D sobota
 8. 1. 2011 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
  Hlavná súťaž: Chlapci - nedeľa 9. 1. 2011  

od 16.00 do 18.00 hod. v TK
  Dievčatá- pondelok 10 .1. 2011 

od 16.00 do 18.00 hod. v TK
Počet štartujúcich:  Kvalifi kácia: 
 Chlapci – 24, Dievčatá – 16
 Hlavná súťaž: 
 Chlapci - 48, Dievčatá - 32
Povrch: Koberec (Marka Tennis Grain Court)
Lopta: Wilson Australian Open  
Vklad:  Kvalifi kácia – 40 USD, 

Hlavná súťaž – 75 USD (ekvivalent v EUR) 
Ubytovanie:  Rezervovať písomne do 5. 1. 2011 u  uspo-

riadateľa turnaja faxom, prípadne na pevnú 
linku.

Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

GALÉRIA VÍŤAZOV 
SLOVAK JUNIOR INDOOR 1994 - 2010

1994 Nicklas TIMFJORD (Švéd.) Eva ŠESTÁKOVÁ (SR)
1995 Per THORNADSSON (Švéd.) Petra PLAČKOVÁ (ČR)

1996 Georg KRUŠIC (Slovin.) Nikola HÜBNEROVÁ (ČR)

1997 Jacob ADAUKTUSSON (Švéd.) Simona PETRUTIU (Rum.)

1998 Michail JUŽNYJ (Rus.) Kim CLIJSTERSOVÁ (Belg.)

1999 Jakub HAŠEK (ČR) Eva FISLOVÁ (SR)
2000 Adrian CRUCIAT (Rum.) Dominka NOCIAROVÁ (SR)
2001 Tomislav PERIČ (Chorv.) Myriam CASANOVOVÁ (Švajč.)

2002 Marek ŠRÁMEK (SR) Edina GALLOVITSOVÁ (Rum.)

2003 Julien GELY (Fr.) Oksana ĽUBCOVOVÁ (Ukr.)

2004 Kamil ČAPKOVIČ (SR) Eugenia GREBEŇUKOVÁ (Rus.)

2005 Dénes LUKÁCS (Maď.) Agnieszka RADWANSKÁ (Poľ.)

2006 Roberto BAUTISTA AGUT (Šp.) Urszula RADWANSKÁ (Poľ.)

2007 Vladimir KARUSEVIČ (Rus.) Lenka JURÍKOVÁ (SR)
2008 Jevgenij DONSKOJ (Rus.) Anna ORLIKOVÁ (Biel.)

2009 Radim URBÁNEK (ČR) Valeria SAVINYCHOVÁ (Rus.)

2010 Matthias WUNNER (Nem.) Magda LINETTOVÁ (Poľ.)

O prvenstvo v hale Právnika po 18. raz 
Slovak Junior Indoor, najvýznamnejší halový juniorský turnaj na 

Slovensku, sa uskutoční už po osemnásty raz na tom istom mieste 
– v hale Slávie Právnik Bratislava. V termíne 10. – 16 januára 2011 
bude iba jeden vyššie hodnotený turnaj pre juniorov Copa Gatorade 
vo Venezuele. 

Bratislavské podujatie je v danom 
termíne najvýznamnejším v Európe. 
Naň nadväzuje turnaj v  Přerove, 
kam sa väčšina účastníkov z  Bra-
tislavy presúva. Časť najlepších 
juniorov štartuje začiatkom roka 
u protinožcov – na Australian Open 
by sa mali zo Slovákov objaviť Filip 
Horanský, Adrian Partl, Karolína 
Schmiedlová a  Lucia Butkovská. 
Špičkové juniorky Jana Čepelová 
a  Chantal Škamlová už dávajú 
prednosť súťaženiu medzi dospe-
lými, a  tak budú v  trojdvorcovej 
hale Právnika hájiť slovenské farby 
mladší juniori. Ich menný zoznam 
v čase našej uzávierky nebol presne 
známy. Ráta sa so štartom Michala 
Kianičku, Mateja Maruščáka, Filipa 
Vitteka, možno aj mladších Olivera 
Nagya a Martina Blaška. Z dievčat 

by sa mali v areáli pri jazere Veľký 
Draždiak objaviť Natália Vajdová, 
Petra Uberalová, z ročníka 1996 Mo-
nika Staníková a Jana Jablonovská.

Z  prehľadu singlových víťazov 
je jasné, že slovenský tenis čaká 
na svojho víťaza u chlapcov sedem 
a  u  dievčat štyri roky. Z  lanských 
víťazov Nemec Wunner stále patrí 
medzi juniorov – má sedemnásť. 
Pred rokom hral v  Bratislave ako 
186. hráč rebríka ITF, teraz je už 
v prvej päťdesiatke. Poľka Linettová 
už súťaží medzi ženami a počína si 
sľubne – je v prvej dvojstovke rebríč-
ka WTA. Pravda, z prehľadu víťazov 
je jasné, kto najvýraznejšie prerazil 
vo svetovom tenise – jednoznačne 
Kim Clijstersová a  Michail Južnyj, 
ktorí sa stále držia na špici.

(zw)
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Predpokladom pre účasť v takejto 
škole je niekoľkoročná rozhodcov-
ská prax na medzinárodných či 
domácich turnajoch, dobrá znalosť 
pravidiel a  súťažných poriadkov 
a  odporúčanie národnej tenisovej 
federácie. Nutná je aj dobrá znalosť 
anglického jazyka.

V roku 2010 sa uskutočnili dva 
kurzy pre vrchných rozhodcov, 
posledný z nich sa konal v dňoch 

1. – 3. októbra v Amsterdame.  Kurz 
bol zameraný predovšetkým na  
pravidlá tenisu, kódex správania, 
procedúry rozhodovania junior-
ského, seniorskeho a vozičkárskeho 
tenisu. Súťažné poriadky rôznych 
vekových kategórií sa preberali 
veľmi podrobne s  dôrazom na 
ich odlišnosti. Značná časť  kurzu 
patrila špecifi kám práce vrchného 
rozhodcu.

Prednášky a  praktické cvičenia 
sa konali v  Novoteli Amsterdam 
City, ktorý na tento účel vytvoril 
podmienky na veľmi vysokej úrov-
ni. Spoluorganizátorom podujatia 
bola Holandská kráľovská tenisová 
federácia (KNLTB), ktorá ostala 
verná svojmu názvu a o účastníkov 
kurzu sa postarala vskutku krá-
ľovsky. Frekventantmi kurzu boli 
rozhodcovia zo 14 európskych kra-
jín. Jednotlivé aspekty a problémy 
rozhodovania sa preberali formou 
prednášok, cvičení a diskusií.

Vyvrcholením školy bol závereč-
ný písomný test pozostávajúci z 50 
otázok, na vypracovanie ktorého 
mal každý limit 50 minút. Otázky 
preverovali znalosti do značnej 

hĺbky a  na úspešné absolvovanie 
testu bola potrebná 86 % úspešnosť 
odpovedí. Napätie pred, počas a po 
teste bolo obrovské – nečudo, len 
úspešný výsledok kurzu zaručoval 
získanie vytúženého „Bieleho od-
znaku“. Nie všetkým absolventom 
týchto kurzov sa to podarí. Filozo-
fi ou  a cieľom ITF je, aby certifi ko-
vaní rozhodcovia boli na potrebnej 
garantovanej profesionálnej úrovni. 

Som vďačný Slovenskému teni-
sovému zväzu, že som sa mohol zú-
častniť na kurze. Bol pre mňa veľkou 
skúsenosťou, výzvou a  záväzkom 
do budúcna, umožnil mi rozšíriť 
rodinu slovenských rozhodcov, 
držiteľov kvalifi kácie „White badge“.

Vladimír GERHART

Mojmír Mihal, bývalý fedcupový 
kapitán a tréner viacerých špičko-
vých slovenských hráčov na čele s 
Hrbatým, realizoval nápad využiť 
domáci pobyt rozlietaných tenistov a 
pozvať ich na golf. Miestom stretnutia 
bol White Eurovalley Golf Park v 
Malackách.

„Je to náročné ihrisko, ale veľmi 
pekné,“ popisuje Mihal. „Stretli sme 
sa prvý raz a príjemný zážitok a ra-
dosť z hry nepokazil vyše 20 hráčom 
ani dážď a chlad. Chcel by som, aby 

zo stretnutí vznikla tradícia. Pravda, 
musíme nájsť optimálny termín. No-
vembrový je na golf trochu neskorý.“

Hralo sa systémom texas scramble 
dvojíc. Páry si po každom odpale 
oboch hráčov mohli vybrať lepšie 
postavenú loptičku, takže sa hráči 
v dvojici mohli navzájom „podržať“, 
keď sa jednému z partnerov nepodaril 
dobrý úder. Víťazstvo za najmenej 
úderov si odniesli Mojmír Mihal s 
Branislavom Stankovičom.

„Všetci tenisti hrajú golf s  veľkou 

vášňou a radosťou. Vidieť, že aktívni 
hráči menej trénujú, lebo nemajú 
toľko času ako tí bývalí. Podľa toho 
sme utvorili aj dvojice.“ Na druhom 
mieste skončili golfistka Veronika 
Falathová a tenista Martin Kližan a 
na treťom Karol Kučera s Danielou 
Hantuchovou. „Daniela hrá golf veľ-
mi dobre. Napriek tomu, že jej chýba 
pravidelný tréning,  výborne dopĺňala 
Karola, nášho najlepšieho tenistu-gol-
fi stu.“ poznamenáva Mihal.

  (zw)

Škola ITF pre vrchných rozhodcov
Medzinárodná tenisová federácia každoročne organizuje kurzy 

pre rozhodcov, ktorí chcú získať medzinárodnú kvalifi káciu „White 
badge“. V súčasnosti existujú dva typy škôl úrovne II pre rozhodcov  
- jeden je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako empajroví 
rozhodcovia a druhý pre tých, ktorí majú v úmysle vykonávať svoju 
rozhodcovskú činnosť len v pozícii vrchných rozhodcov.

  White Eurovalley Golf Park v  Ma-
lackách privítal účastníkov turnaja, 
ktorý zorganizoval Mojmir MIHAL. 
Ten spoločne s Branislavom STANKO-
VIČOM získal víťaznú trofej.

Tenisti 
sú nadšení golfisti

3939  



Ofi ciálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu. Vydáva STZ Marketing, s. r. o. Redakcia: Príkopova 6, 831 03 Bratislava, telefón 02/492 09 895, 

web: www.stz.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Wisterová. Redakčná rada: Dr. Tibor Macko, Ing. Igor Moška, Dr. Ľubomír Páleník, Ing. Vladimír Habas, 

Ing. Janka Siebenstichová. Vychádza mesačne. Tlač: Ultra Print, s. r. o. Prepress: ERB studio, s. r. o. Objednávky na predplatné: Mesačník Tenis, STZ 

Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava alebo e-mailom: alena.cernusakova@stz.sk. Objednávky inzercie: STZ Marketing, s. r. o., Príkopova 6, 

831 03 Bratislava, e-mail: andrea.kostikova@stz.sk, tel.: 0903 184 234, 02/492 09 885. Uzávierka tohto čísla 28. 11. 2010. Reg. č. MK SR 3872/09.

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 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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