
tabuľka č. 3., kde uvádzame počty 
hráčov v  rebríčkoch iba vo svojej 
vekovej kategórii. Celkový pokles 
súťažiacich hráčov je spôsobený 
menším počtom chlapcov a dievčat 
v kategórii mladšieho žiactva, keďže 
v tomto roku máme v tejto kategórii 
iba dva ročníky. Z  tohto dôvodu 
poklesol aj počet súťažiacich hráčov 
v jednotlivých regiónoch. V ostat-
ných vekových skupinách nie sú 
významné rozdiely v  porovnaní 
s rokom 2011. Najväčšiu základňu 
súťažiacich hráčov má stále zápa-
doslovenský región, v ktorom sú aj 
najpočetnejšie súťaže. 

V roku 2012 sa uskutočnili ško-
lenia trénerov 1. stupňa, po jednom 
v  západoslovenskom a  výcho-
doslovenskom regióne. Školenia 
majú predpísaný obsah i  rozsah, 
STZ musí dodržiavať podmienky 
stanovené akreditačnou komisiou. 
Školenia úspešne absolvovalo 58 
frekventantov. Školenie trénerov 2. 
stupňa je plánované na rok 2013. 
Akreditáciu na školenia trénerov 
4. a 5. stupňa má FTVŠ UK v Bra-
tislave a Univerzita v Prešove, ktoré 
otvárajú štúdium v prípade dosta-
točného počtu prihlásených štu-
dentov. Uskutočnili sa aj plánované 
doškoľovacie semináre, ktoré sú 
potrebné pre splnenie podmienok 
na obnovu licencie. Počet trénerov 
s platnou licenciou klesol, ale treba 
uviesť, že na doškoľovací seminár 1. 
12. 2012 je prihlásených veľký počet 
účastníkov, a tak je pravdepodobné, 
že sa tento údaj zmení. Školenia 
rozhodcov 1. stupňa sa uskutočnili 
v stredoslovenskom a východoslo-
venskom regióne. Úspešne ukončilo 
33 účastníkov. V každom regióne sa 
uskutočnili aj školenia kapitánov 
družstiev, celkom v počte 152. Do-
škoľovacie semináre rozhodcov sa 
uskutočnili v Bratislave a Košiciach. 
Počet rozhodcov s platnou licenciou 
je stále nedostatočný, čo spôsobuje 
problémy s organizáciou turnajov. 
Je žiaduce, aby každý usporiadateľ 
turnaja mal v klube aspoň jedného 
rozhodcu s platnou licenciou, čo mu 
umožní kvalitnú organizáciu súťaže 
i môže znížiť náklady. 

Súťaže družstiev

Údaje o súťažiach družstiev po-
skytuje tabuľka č. 4. V  súťažiach 
štartovalo 500 družstiev, čo je o 42 
menej ako v roku 2011. Spôsobil to 
menší počet družstiev v  súťažiach 
mladšieho žiactva, čo sa vzhľa-
dom na posunutie vekovej hranice 
detí dalo očakávať. V  ostatných 
vekových kategóriách sú rozdiely 
minimálne. Najviac družstiev v re-
gionálnych súťažiach štartovalo 
v  kategórii mužov (70), nasledujú 
staršie žiačky (69) a starší žiaci (66). 
Najpočetnejšie súťaže má opätovne 
západoslovenský región (164). 

Vrcholné súťaže Extraliga, 1. i 2. 
liga sa uskutočnili v  súlade s  roz-
pisom súťaží  a  bez výraznejších 
problémov. Iba v jednom stretnutí 
1. ligy mužov musel riadiaci orgán 

pristúpiť k sankciám pre štart hráča 
bez platnej registrácie. V Extralige 
obhájili prvenstvá minuloroční 
majstri, muži Slávie Agrofert STU 
Bratislava a ženy Slovana Bratislava. 
Vo finále si poradili so svojimi sú-
permi zhodne 4 : 1, muži so Slova-
nom Bratislava a ženy s družstvom 
Kúpele Piešťany. Zostavu Slávie 
Agrofert STU Bratislava tvorili 
Kližan, Gombos, Semjan, Pažický, 
Partl a  Košec. Ženy Slovana hrali 
vo finále v  zložení Juríková, K. 
Kučová, Hončová, Nikola Vajdová, 
Škamlová, v predchádzajúcich ko-
lách hrali ešte Tabaková, Z. Kučová, 
Kachlíková,  Tvarošková a  Natália 
Vajdová. Pozoruhodné je, že ženy 
Slovana získali už ôsmy titul v rade. 
Extraligu opúšťajú muži TK Slovan 
Galanta a ženy TK Tenkur Trenčín. 
V nasledujúcom roku ich nahradia 
víťazi 1. líg, muži TK F1 Poprad 
a ženy TC Empire Trnava.

Na majstrovstvách Slovenska 
družstiev mládeže sa zúčastnilo 
20 klubov, z nich aspoň jednu me-
dailu získalo 10 klubov. Tentoraz 
mali všetky súťaže rôznych víťazov 

a tituly si podelili mladší žiaci TC 
Empire Trnava, mladšie žiačky TA 
Prešov, starší žiaci TK Baník Prie-
vidza, staršie žiačky TC Topoľčany, 
dorastenci TK Slávia Agrofert STU 
Bratislava a dorastenky TK Slovan 
Bratislava. Súťaže mali výbornú 
úroveň, väčšina družstiev nastu-
povala v  optimálnych zostavách. 
Uznanie si zaslúžia aj všetci uspo-
riadatelia, ich zásluhou sa konali 
v dôstojnom prostredí a bez orga-
nizačných problémov.

Súťaže jednotlivcov

V  roku 2012 sa na Slovensku 
uskutočnilo 24 medzinárodných 
tenisových súťaží, z toho 4 v kate-
górii seniorov a  1 pre tenistov na 
vozíku. V  kategóriách do 14 a  do 
18 rokov organizujeme maximálny 
počet turnajov, ktorý nám povo-
ľujú predpisy TE a  ITF. Všetky 
turnaje sú usporiadané na vysokej 
organizačnej úrovni, čo oceňujú 
účastníci i  riadiace medzinárodné 
federácie. STZ zabezpečuje agendu 
súvisiacu s pridelením turnaja, na 
väčšinu podujatí dodáva lopty a na 

vrcholné akcie poskytuje dotáciu na 
usporiadanie. Vrcholným poduja-
tím je novembrový „Slovak Open“, 
ktorého dotácia v  roku 2012 bola 
100.000.- USD. Žiaľ, ženská časť 
tohto turnaja bola v  tomto roku 
zrušená z ekonomických dôvodov. 
Potešiteľné je, že na týchto tur-
najoch sa presadzujú aj slovenskí 
hráči. Pripomeniem aspoň najlepšie 
výsledky v dvojhrách. Lacko skončil 
na Slovak Open v  semifinále po 
prehre s neskorším víťazom Roso-
lom, na ITF turnaji mužov v Pieš-
ťanoch zvíťazil vo finále Martin nad 
Mečířom, na ITF turnaji mužov 
v Tatranskej Lomnici zvíťazil Stan-
čík, na ITF turnajoch do 18 rokov 
zvíťazil Oravec v  Bratislave, Ube-
ralová v  Piešťanoch, M. Kianička 
skončil v  Žiline na 2. mieste. Na 
turnajoch TE do 16 rokov zvíťazila 
v  Tr. Tepliciach Miháliková vo 
finále s Jaruškovou a Obal skončil 
na 2. mieste, v  Prievidzi zvíťazila 
Kupková. Na turnajoch TE do 14 
rokov zvíťazila v Trnave Kužmová, 
na rovnakom turnaji v  Košiciach 
skončila na 2. mieste.

Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
Tabuľka č. 4
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Celoslovenské regionálne súťaže družstiev
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Btz 3 3 6 2 11 0 12 7 13 9 9 8 23 106

zstz 5 3 6 6 22 0 14 18 20 27 17 18 8 164

Sstz 0 2 7 3 23 0 16 15 20 23 12 12 11 144

vstz 0 0 5 1 12 0 18 7 13 10 7 8 5 86

Sr 2011 8 8 24 12 70 0 63 47 66 69 45 46 47 500

Sr 2010 8 8 24 16 70 0 63 46 65 64 59 72 47 542

Muži Slávie Agrofert STU Bratislava s lídrom Martinom Kližanom (dole vpravo) obhájili v extralige titul
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Základné údaje o  domácich 
súťažiach jednotlivcov poskytuje ta-
buľka č. 5. V termínovej listine bolo 
453 podujatí, z toho 181 halových. 
Zníženie počtu turnajov oproti 
predchádzajúcemu roku vyplynulo 
zo stanovených princípov tvorby 
termínovej listiny. Záujemcov 
o usporiadanie turnajov je podstat-
ne viac, žiaľ, nie je možné vyhovieť 
všetkým požiadavkám. Je potrebné 
zabrániť termínovým kolíziám 
i  nahusteniu turnajov, aby účasť 

na jednotlivých podujatiach bola 
primeraná a  turnaje sa nemuseli 
rušiť pre nedostatočný počet pri-
hlásených. Navyše aj ekonomické 
zabezpečenie turnaja s malým poč-
tom účastníkov je problematické. 
Vyhodnotenie turnajov v  uplynu-
lom roku poukazuje, že počet pod-
ujatí je vzhľadom na počet aktívne 
hrajúcich hráčov stále veľký. Iba 
výnimočne bol naplnený plánovaný 
počet účastníkov a niektoré turnaje 
museli byť zrušené pre nedosta-
točný počet prihlásených. Celkom 
bolo zrušených 28 turnajov, pritom 
ak bola zrušená iba časť turnaja 
(buď chlapci alebo dievčatá) za-
rátavame 0,5 turnaja. Žiaľ, týka sa 
to aj niektorých podujatí v halovej 
sezóne. Musíme si uvedomiť, že 
veľká skupina hráčov hrá iba súťaže 

družstiev, prípadne malý počet tur-
najov. Napríklad v kategórii starších 
žiakov odohralo 6 a viac turnajov zo 
448 klasifikovaných iba 145 hráčov, 
u  dievčat v  tejto kategórii zo 455 
klasifikovaných iba 136. Podobná 
situácia je aj v  kategórii dorastu 
(u chlapcov zo 448 klasifikovaných 
iba 159 hralo 6 a  viac turnajov, 
u dievčat z 383 klasifikovaných iba 
132) i  mladšieho žiactva (chlapci 
z  293 iba 116, dievčatá z  278 iba 
121). Tieto údaje v  porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi mierne 
klesajú, jedným z  dôvodov je aj 
rastúca ekonomická náročnosť teni-
su. Úlohu zohráva aj často chaotický 
výber turnajov zo strany hráčov (ich 
rodičov), kedy sa prihlasujú na tur-
naje neprimerane svojej výkonnosti 
a následný neúspech ich odrádza od 
ďalších aktivít. STZ vyvíja značné 
úsilie, aby pre hráčov slabšej vý-
konnosti boli turnaje rozložené po 
celom území Slovenska, a teda pre 
takýchto účastníkov v  dostupnej 
vzdialenosti. 

Administratíva súvisiaca s  tur-
najmi sa vykonáva v systéme etenis, 
čo túto činnosť značne zefektívnilo. 
Vďaka tomu môžu riadiace zložky 
súťaží operatívne reagovať na zis-
tené nedostatky pri usporiadaní 
turnajov i  porušovanie predpisov 
zo strany hráčov. Všetky vyhodno-
tenia turnajov i priestupky hráčov 
sú zverejňované priebežne. Naj-
častejším nedostatkom zo strany 
usporiadateľov je neskoro zaslaný 
rozpis (89 prípadov) a nezverejnená 
akceptácia v  stanovenom termíne 
(33 prípadov). Rozpis nebol zaslaný 
vôbec v 5 prípadoch. Podstatne sa 
zlepšilo priebežné zverejňovanie 
výsledkov. V  činnosti rozhodcov 
boli najčastejšími nedostatkami ne-
úplná príloha k správe a nezaslané 
podklady k  turnaju. Vyskytli sa aj 
prípady rozhodovania rozhodcov 
s  neplatnou licenciou i  prípady, 
kedy rozhodca nemal žiadnu kvali-
fikáciu. V roku 2012 bolo zaevido-
vaných 37 priestupkov hráčov v ha-
lovej sezóne (v roku 2011 to bolo 34) 
a  249 priestupkov v  letnej sezóne 
(325). Z  toho mladšie žiactvo 6 + 
67, staršie žiactvo 13 + 56, dorast 13 
+ 80, dospelí 5 + 46. Najčastejšími 
priestupkami boli neúčasť na turnaji 
bez ospravedlnenia (139 prípadov) 

a ospravedlnenie z turnaja po ter-
míne (116 prípadov).

Majstrovstvá regiónov i Sloven-
ska boli zabezpečené na zodpoveda-
júcej úrovni za čo treba poďakovať 
všetkým usporiadateľom. Účasť 
v  žiackych kategóriách bola špič-
ková, čo sa odrazilo aj na kvalite 
záverečných stretnutí. V  doraste-
neckých kategóriách chýbali najmä 
niektoré dievčatá, žiaľ nie vždy z ak-
ceptovateľných dôvodov. Úspešnosť 
jednotlivých klubov v  súťažiach 
jednotlivcov i  družstiev najlepšie 
odráža zverejnený rebríček klubov. 
Na popredných miestach prišlo 
k niektorým menším zmenám, ale 
kvalitná práca najmä s  mládežou 
sa odvádza hlavne v  tradičných 
centrách.

Súťaže seniorov

V kategórii seniorov bolo v ter-
mínovej listine 2012 plánovaných 
19 podujatí, z toho 2 medzinárodné 
turnaje. Ďalšie 2 medzinárodné 
turnaje sa uskutočnili v novembri 
a  do uvedeného prehľadu nie sú 
zahrnuté. 5 turnajov bolo pláno-
vaných v hale, z toho 1 bol zrušený 
pre výpadok vykurovania a13 na 
otvorených dvorcoch. V  rebríč-
koch evidujeme 181 hráčov ( 203 
bolo v  roku 2011), počet miest 
v  klasifikácii je 312 (niektorí hrá-
či sú klasifikovaní v  viacerých 
kategóriách). Najväčší počet 58 
klasifikovaných je v kategórii 45+, 
nasleduje 50 v  kategórii 35+ a  44 
v kategórii 40+. Klasifikované sú 4 
ženy. Najväčší počet účastníkov 78 
bolo na halových majstrovstvách 
Slovenska v Banskej Bystrici a 69 na 
medzinárodnom turnaji v Spišskej 
Novej Vsi. Z  domácich turnajov 
bol najlepší TC 92 Levoča s  poč-
tom účastníkov 48. V  súťažiach 
družstiev štartovalo 47 družstiev, 
rovnako ako v  v  predchádzajú-
com roku, najviac 23 už tradične 
v  Bratislave. Majstrami Slovenska 
v súťažiach družstiev sa stali muži 
TC Empire Trnava v kategórii 35+, 
TK HSC Piešťany v  kategórii 45+ 
a TK ZZO Čadca v kategórii 60+. 
Na riadenie súťaží seniorov sa vy-
užíva projekt „ZašportujSiOpen“, 
ktorý naviac poskytuje dostatočné 
informácie pre účastníkov i  orga-
nizátorov súťaží. 

Súťaže detí
K  zásadnej zmene v  súťažiach 

detí prišlo posunutím vekovej hra-
nice na 10 rokov. Uskutočnili sa aj 
úpravy „Predpisu pre súťaže detí“, 
ktorý určil, že súťaže sa uskutočňu-
jú pre deti do 10 rokov a pre deti do 
8 rokov, kde boli stanovené možné 
rozmery dvorcov i  doporučený 
spôsob hry. V  termínovej listine 
bolo celkom 73 turnajov, z  toho 
11 v halovej sezóne. Z uvedeného 
počtu bolo 51 turnajov pre deti do 
10 rokov a 22 turnajov pre deti do 
8 rokov. Počet účastníkov jednot-
livých turnajov sa pohyboval od 
6 do 44 (samostatne pre chlapcov 
a dievčatá). 6 turnajov muselo byť 
zrušených pre malý počet účast-
níkov, z toho 2 v zime. Aj v týchto 
vekových kategóriách musíme 
konštatovať, že počet turnajov je 
veľký, iba výnimočne sa napĺňal 
stanovený počet hráčov uvedený 
v termínovej listine. Najviac 79 hrá-
čov prišlo na turnaj organizovaný 
v TK Kúpele Piešťany (39 chlapcov 
a 40 dievčat), nasleduje TK Slávia 
Právnik Bratislava (44 chlapcov 
a  31 dievčat), TK Slávia Agrofert 
STU Bratislava (43 chlapcov a  26 
dievčat), TK HSC Piešťany (34 
chlapcov a 34 dievčat). V kategórii 
do 8 rokov boli najpočetnejšie 
dva turnaje v Topoľčanoch (v júni 
24 chlapcov a  30 dievčat, v  sep-
tembri 27 chlapcov a 21 dievčat). 
Aj v  týchto súťažiach sa vysky-
tujú organizačné nedostatky, vo 
viacerých prípadoch sú zaslané 
podklady z turnajov nedostatočné. 
Dodržiavaniu predpisov budeme 
venovať pozornosť a  pri prideľo-
vaní turnajov prihliadať na kvalitu 
organizácie. Očakávaný kvantita-
tívny nárast sme zaznamenali aj 
v populárnom Detskom DC a FC 
s Nadáciou SPP“. Zúčastnilo sa na 
ňom rekordných 275 družstiev (188 
do 10 rokov a 87 do 8), čo je o 49 
viac ako v 2011. Najviac družstiev  
94 štartovalo v Západoslovenskom 
regióne - 64 do 10 rokov a 30 do 
8. Záverečné finále v  NTC malo 
výbornú úroveň, stretnutia boli 
dramatické. Zaslúžene zvíťazili 
chlapci TA Prešov a dievčatá Slo-
vana Bratislava. Podujatie je sku-
točným sviatkom detského tenisu 
k čomu svojou účasťou významne 
prispievajú aj súčasní i  bývalí re-
prezentanti.

Prehľad súťaží jednotlivcov
Tabuľka č. 5

zima leto
Spolu

mSr mr B C D deti seniori mSr mr a B C D deti Seniori

Bratislavský tz 4 6 5 20 26 3 0 0 4 3 3 12 20 17 0 123

západoslovenský tz 3 7 4 19 4 2 0 3 4 5 6 12 25 17 3 114

Stredoslovenský tz 0 7 4 15 6 4 3 1 7 4 6 12 23 16 4 112

východoslovenský tz 1 5 8 16 5 2 2 0 4 3 7 12 22 12 5 104

Spolu 2012 8 25 21 70 41 11 5 4 19 15 22 48 90 62 12 453

Spolu 2011 8 31 22 73 30 6 8 4 16 18 28 61 138 60 16 519

Viktória KUŽMOVÁ bola v priebehu 
roka európskou jednotkou v  kate-
górii do 14 rokov

Pripravil prezident Stz tibor maCko v spolupráci so sekretariátom Stz
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Najvyššie nasadenou hráčkou premiérového ročníka bola 
Henrieta Nagyová, roku 1994 len 15-ročná slovenská nádej. 
Turnaj však vyhrala iná Slovenka – Eva Šestáková. Dnes je 
už Nagyová trénerka, v profesionálnej kariére to dotiahla 
v rebríčku tesne za prvú svetovú dvadsiatku a dodnes je s 9 
titulmi z okruhu WTA slovenskou rekordérkou. 

Nagyovej meno sme pripomenuli preto, že nie všetci 
významní účastníci turnaja figurujú medzi víťazmi. Ani jej 
meno tam nenájdeme. Podobne ako  meno Rusky Anny 
Čakvetadzeovej, Maďarky Ágnes Szávayovej, či Belgičana 
Xaviera Malisseho...

Ale zato v zozname víťazov nie je núdza o takých, ktorí sa 
neskôr stali ozajstnými svetovými esami. Najzvučnejšie znie 
Kim Clijstersová, bývalá svetová jednotka a grandslamová 
šampiónka z Belgicka alebo Rus Michail Južnyj, daviscupový 
víťaz. Obaja vyhrali v Bratislave roku 1998. Kim už skončila 
s profitenisom, Južnyj ešte hrá. Niekoľko rokov po nich za-
žiarili na Právniku sestry Radwaňské. Staršia a úspešnejšia 
Agnieszka je aktuálne svetová štvorka. 

Medzi víťazmi dvojhry je sedem Slovákov, štvorhru vyhra-
lo 22 slovenských 
tenistov na čele 
s  Danielou Han-
tuchovou a  mo-
mentá lnou s lo-
venskou deblovou 
jednotkou Filipom 
Poláškom. Vlani 
na seba upozor-
nil Jakub Oravec, 
víťaz dvojhry, vo 
štvorhre získala ti-
tul Natália Vajdová. 
Pekné by bolo, keby 
domáci hráči v  ja-
nuári 2013 ozdobili 
jubileum podobný-
mi úspechmi.

(zw)

Jubileum  
na Právniku 

Roku 1994 napísal najvýznamnejší juniorský halový 
turnaj na Slovensku – Slovak Junior Indoor – prvú 
kapitolu. Podujatie, ktorého základy ako organizátor 
položila vo februári 1994 TJ Slávia Právnik Bratislava, 
oslávi v prvý januárový víkend jubileum. Na rovnakom 
mieste - v petržalskej hale pri Draždiaku. Dvadsiaty 
ročník turnaja sa uskutoční 6. – 13. 1. 2013. To je dôvod 
letmo zalistovať v archíve.

víťazi dvojhry na Slovak junior indoor
1994 Nicklas TIMFJORD (Švéd.) eva ŠeStÁkovÁ (Sr)
1995 Per THORNADSSON (Švéd.) Petra PLAČKOVÁ (ČR)
1996 Gregor KRUŠIC (Slovin.) Nikola HÜBNEROVÁ (ČR)
1997 Jacob ADAUKTUSSON (Švéd.) Simona PETRUTIU (Rum.)
1998 Michail JUŽNYJ (Rus.) Kim CLIJSTERSOVÁ (Bel.)
1999 Jakub HAŠEK (ČR) eva FiSlovÁ (Sr)
2000 Adrian CRUCIAT (Rum.) Dominka noCiarovÁ (Sr)
2001 Tomislav PERIČ (Chorv.) Myriam CASANOVÁ (Švajč.)
2002 marek ŠrÁmek (Sr) Edina GALLOVITSOVÁ (Rum.)
2003 Julien GELY (Franc.) 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.)
2011 Marek JALOVIEC (ČR) Jesika MALEČKOVÁ (ČR)
2012 jakub oraveC (Sr) Alinia SlLIČOVÁ (Rus.)

Tučne vyznačení sú slovenskí tenisti.

Slovenskí víťazi štvorhry
1994  zelenayová, Pivarníková (Sr)
1995  Cervanová, Paulenková (Sr)
1996  Srebotniková, Stoklasová (Slov./SR)
1997  Babej, Grolmus (Sr) 
1998  krepelka, Neštický (SR/ČR) 
 Hantuchová, Bašternáková (SR)
1999  Fislová, Blahutiaková (Sr)
2000  Dlouhý, zelenay (ČR/SR) 
2001  Diešková, Czafíková (Sr)
2002  Hlaváčková, zemenová (ČR/SR)
2003  miklušičák, Polášek (Sr) 
2004  k. Čapkovič, miklušičák (Sr) 
 Broošová, Szavayová (SR/Maď.)
2006  U. Radwandská, Kochanová (Poľ./SR)
2012 Dvořáková, nat. vajdová (ČR/SR)
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Jeden z  posledných turnajov te-
nisovej sezóny v Helsinkách ovládli 
Slováci. Lukáš Lacko vyhral kvalitne 
obsadený challenger s  dotáciou 
106 500 eur a Igor Zelenay sa stal po 
boku Rusa Michaila Jelgina (pred-
tým vyhral s Douhým v Bratislave) 
víťazom štvorhry. V  helsinskom 
finále bola aj Karolína Schmiedlová, 
ktorá na podujatí s dotáciou 25 000 
dolárov podľahla Sadikovicovej zo 
Švajčiarska.

Vo finále dvojhry si ako nasadená 
dvojka poradil Lacko s  turnajovou 
jednotkou domácim Fínom Jarkkom 
Nieminenom 6:3, 6:4 a pripísal si na 
konto šiesty titul na ATP Challenger 

Tour, prvý v  tejto sezóne. Zisk 125 
bodov mu pomohol k  50. miestu 
v  rebríčku – najvyššie v  kariére. 
„Na Slovak Open som bol v  po-
dobnej situácii ako v  Helsinkách. 
Aj v Bratislave ma delil jeden zápas 
od toho, aby som sa prvý raz dostal 
do najlepšej svetovej päťdesiat-
ky, v  semifinále som však prehral 
s  Lukášom Rosolom. Som rád, že 
teraz to konečne vyšlo. Počas celého 
turnaja v Helsinkách som sa mohol 
oprieť o servis, ktorý je v tenise alfou 
a omegou úspechu, od neho sa odvíja 
celá hra. Zisk titulu v Helsinkách je 
pre mňa veľkou motiváciou do ďalšej 
sezóny,“ povedal Lacko.

Zmeny trénerov
Do novej sezóny vstúpi niekoľko popredných slovenských hráčov s novými trénermi. 

Najväčší ohlas malo angažovanie fedcupového kapitána Mateja Liptáka slovenskou 
jednotkou Dominikou Cibulkovou. Tej doteraz trénersky pomáhal Peter Miklušičák. 
Lipták viedol takmer do konca sezóny Lukáša Lacka, jeho novým trénerom bude Ladislav 
Simon, ktorý pôsobil doteraz v NTC. Peter Huber, ďalší tréner NTC, nebude v roku 2013 
pokračovať s Janou Čepelovou. Stal sa trénerom Magdalény Rybárikovej.  

Dominika CIBULKOVÁ a Matej LIPTÁK vo fedcupovej reprezentácii SR

Slováci si podmanili helsinki
Lacko vyhral dvojhru, Zelenay štvorhru, vo finále bola aj Schmiedlová

Jarkko NIEMINEN a Lukáš LACKO, Karolína SCHMIEDLOVÁ a Anna SADIKO-
VICOVÁ
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Zmluvne garantované ceny lôpt WILSON ( schválené typy ) pre TK/
TO pre sezónu 2013, platné od 1.októbra 2012 sú nasledovné ( ceny za 
1ks vrátane DPH ):

*) Wilson US Open STZ (s logom STZ) 1.25 €
*) Wilson Australian Open 1.31 €
*) Wilson Tour Davis Cup Official 1.37 €
*)  Wilson Starter Play (mäkká lopta – o 25% pomalšia 

pre 8-10 ročné deti - zelená) 1.13€ 
**)   Wilson Starter Game (mäkká lopta – o 50 % pomalšia 

pre 6 -8 ročné deti - oranžová) 1.13€
**)   Wilson Starter Easy (mäkká lopta – o 75% pomalšia 

pre 5-7 ročné deti -červená) 1.13 €
***) Wilson Starter Foam (penová) 1.79 €

*)  Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 
kartónového množstva, t.j. 72 ks lôpt.

**)   Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 1 
balenia, t.j. 12 ks lôpt.

***)   Ceny sú uvedené za 1ks (vrátane DPH 20%) a sú platné pri odbere 1 
balenia t.j. 6 ks lôpt.

kontaktná adresa na dodávateľa: 

fax.: +420 272 704 216
e-mail: jana.touzinska@amersports.com
 - referent logistického servisu Praha
tel.: +420 272 700 963 - 4
adresa: AMER SPORTS CR, V Chotejně 700/7, Praha 10, Hostivař

každá objednávka musí obsahovať:

a) názov a registračné číslo tenisového klubu a jeho adresu,
b) presnú špecifikáciu a počet objednávaných lôpt,
c) presnú dodaciu adresu,
d)  označenie osoby zodpovednej za vybavenie objednávky, prípadne 

ďalšie údaje o spojení ako telefón, fax, e-mail.

Ceny a dodacie podmienky

a)  Ceny lôpt sú platné pre odber v uvedenom množstve, t.j. podľa 
*)  / **) /  ***), zo skladu Praha

b)  Doprava je vždy účtovaná podľa platného cenníka prepravnej 
spoločnosti z jej skladu v Bratislave.

c) Dobierkový poplatok je 3,4 €.
d)  Termín dodávky do 48 hodín pracovného dňa  po objednávke 

do 10.00  hodiny pracovného dňa.

akčná ponuka klubom platná  
od 1. októbra 2012 do 31. januára 2013

Pre lopty typu *) pri odbere:
a) 2 kartónov - doprava zdarma a zľava 4 % z uvedených cien,
b) 5 kartónov- doprava zdarma a zľava 10 % z uvedených cien.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na kompetentnú osobu 
na STZ (p. Ľubomír Páleník) alebo na pani Janu Toužinskú z firmy 
AMER SPORTS. 

a.
 lopta „WilSon uS oPen Stz“ 

(lopta s logom Stz) 

1.  Halové a  letné majstrovstvá 
SR jednotlivcov a  družstiev 
(s výnimkou podujatí , zarade-
ných 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 podu-
jatia 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 oficiálnej 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 (Wil-
son Tour Davis Cup Official, Wilson 
US Open STZ alebo Wilson Australian 
Open). Typ lopty je povinný uviesť 
v rozpise súťaže / podujatia.

Oficiálna lopta STZ v roku 2013

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:

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje a oznamuje, že jedinou (exkluzív-
nou) oficiálnou loptou pre všetky podujatia STZ na Slovensku (okrem 
niektorých medzinárodných podujatí a podujatí série NJT ) v sezóne 
2013 sú výhradne lopty značky WILSON.

Usporiadatelia tenisových podujatí vo všetkých  vekových kategóriách, 
t.j. deti do 10 rokov, mladšie žiactvo, staršie žiactvo, mladší dorast, starší 
dorast, ženy, muži, seniori, sú povinní hrať len s nižšie uvedenými 
typmi lôpt zn. WILSON. Výber konkrétneho typu lopty zn. WILSON 
ponecháva STZ na usporiadateľoch turnajov, ktorí sú povinní uviesť typ 
lopty v rozpise pre turnaj.
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Rozpis halových majstrovstiev  
Slovenskej republiky v tenise na rok 2013

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). Štvorhra sa 

hrá systémom bez výhody (No-Ad) a tretí 
rozhodujúci set sa hrá ako supertajbrejk 
do 10.

5.  Počet štartujúcich a nominácia:

V prípade neprihlásenia finalistov z  MSR 
NVK, sa zväčší počet priamej nominácie 
podľa rebríčka NVK. Ak región nenaplní 
svoju nomináciu, o voľných miestach roz-
hodne 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 po-
sunie do priamej nominácie, resp. nepríde 
na prezentáciu, má právo štartu náhradník 
z príslušného regiónu. V prípade neúčasti 
hráča nominovaného STZ, resp. ak sa hráč 
nominovaný na kartu STZ posunie do pria-
mej nominácie alebo nominácie regiónu, má 
právo štartu náhradník na voľnú kartu STZ. 
Vo všetkých ostatných prípadoch rozhoduje 
usporiadateľ.
6.  Podmienky štartu: platná registrácia.
7.  Prezentácia: v prvom hracom dni do 

9,00 h.
8.  Žrebovanie: 15 minút po skončení pre-

zentácie z prítomných hráčov.
9.  Odporučený časový rozpis (pre dvoj-

dvorcovú halu): Hráč by nemal odohrať 

viac ako 3 zápasy denne. Posledný zápas 
denného programu v kategórii mládeže 
môže byť nasadený najneskôr o 21,00 hod. 
hracieho dňa. Prestávka medzi posled-
ným odohraným zápasom hráča a  jeho 
1.zápasom nasledujúceho 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 STZ (s 

logom STZ)
Na každý zápas dvojhry a od semifinále 
štvorhry 3 nové lopty. Od semifinále 
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 semifiná-
lových zápasov zabezpečiť hlavných 
rozhodcov, prípadne  môže zabezpečiť 
rozhodcov aj na predchádzajúce kolá. 
Vrchný rozhodca môže rozhodnúť o 
inom spôsobe rozhodovania zápasov. 
Vrchný rozhodca (prípadne jeho zá-
stupca) musí byť osobne prítomný počas 
finálových zápasov.

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

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
- umožniť hráčom tréning deň pred 
oficiálnym otvorením M SR v čase od 
18,00 h a každý ďalší deň pred otvorením 
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 22. 12. 2012
staršie žiactvo:
do 29. 12. 2012
mladší dorast:
do 5.  1. 2013
starší dorast:
do 26. 1. 2013
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 
oficiálnym 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 hra-
dia všetky pobytové 
náklady (cestovné, 
stravu a  ubytovanie). 
Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-
vých disciplín získajú 
titul „Halový Majster 
SR na rok 2013“, do-
stanú diplomy, medai-
ly a pohár, finalisti a 
semifinalisti 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  5. – 8. 1. 2013 TC Empire Trnava 3 Taraflex (koberec)

Mladšie žiačky  5. – 8. 1. 2013 TK Slovan Bratislava 2 Premier court (hard)

Starší žiaci 12. – 15. 1. 2013 TK Sl. Agrofert STU Bratislava 3 Decoturf (hard)

Staršie žiačky 12. – 15. 1. 2013 TŠP-tenisová škola Petržalka 3 Taraflex (koberec)

Mladší dorastenci 19. – 22. 1. 2013 TK Slovan Bratislava 2 Premier court (hard)

Mladšie dorastenky 19. – 22. 1. 2013 TC Empire Trnava 3 Taraflex (koberec)

Dorastenci  9. – 12. 2. 2013 TK Vysoké Tatry 2 Plexipave (hard)

Dorastenky  9. – 12. 2. 2013 TK Kúpele Piešťany 2 Taraflex (koberec)

CH/D ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 32 32 32 32

Priama nominácia 13 7 7 9

Finalisti z MSR NVK 0 2 2 2

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 4 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: štvrťfinále dvojhra (4 zápasy)

semifinále dvojhra (2 zápasy)
štvrťfinále štvorhra (2 zápasy)

4.deň: finále dvojhra (1 zápas)
semifinále štvorhra (2 zápasy)
finále štvorhra (1 zápas)
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Turnaj ITF 5 Tatranská Lomnica Senior Cup 
(10. – 12. októbra) sa uskutočnil v peknom 
prostredí útulnej tenisovej haly penziónu Tenis-
centra. O turnaji nám napísal jeho riaditeľ Tibor 
Lešniak.

Premiérový ročník  podujatia sa hral v takom 
období, keď sa už turnaje veteránov nehrajú. 
Musím vyzdvihnúť príkladný prístup všetkých 
hráčov od najmladších v  kategórii 35+ až po 
najstaršieho účastníka, ktorý mal 82 rokov.

V kategórii 35+ v konkurencii 5 účastníkov si 
prvenstvo odniesol Juraj Koman. Vo finále zdolal 
Poliaka Macieja Banda 6:2, 6:4. V pavúku kategó-

rie 45+ bolo 13 hráčov. Body do medzinárodného 
rebríčka za víťazstvo si pripísal slovenský tenista 
Peter Jančiar, ktorý vo finále zdolal Mariána Lap-
šanského 6:4, 6:2. Medzi mužmi nad 60 rokov 
bol v konkurencii štyroch hráčov najúspešnejší 
Jordan Žufka. Vo finále zdolal Stanislava Kobylku 
7:5, 6:2. Rovnaký počet seniorov sa zišiel v kategó-
rii 65 +. Víťazom sa stal Marián Poláček, v zápase 
o prvenstvo zdolal  Svätopluka Urbanca 6:3, 6:0.

Tri ženy v kategórii 35+ hrali systémom každá 
s každou. Prvé miesto si vybojovala Alena Vech-
terová, ktorá zdolala Poľku Boženu Guzikovú 
6:2, 6:3 a Moniku Jakubíkovú 6:3, 6:2 . Štvorhru 

mužov 55+, v ktorej štartovali tri páry, žiaľ, po-
značilo zranenie Jozefa Brnu. Prvenstvo získali 
Urbanec – Žufka.

Turnaj sa hral v peknom areáli, ktorý poskytuje 
hráčom komfort. Moja vďaka patrí Petrovi Sim-
čákovi, šéfovi penziónu i celému kolektívu centra, 
STZ i Vladimírovi Gerhartovi za profesionálnu 
prácu rozhodcu. Už ako organizátor Naceva Cup 
2012 som našiel v Tatranskej Lomnici ústretové 
prostredie. Rád by som sa poďakoval za podporu 
firmy Ten OPP, predovšetkým Cyrilovi Klobu-
šovskému, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na 
tom, aby sa Naceva Cup uskutočnil.

Vydarená premiéra v Tatrách

Rozpis halových majstrovstiev Slovenska 
v tenise seniorov na rok 2013

a/ Všeobecné ustanovenia b/ Technické ustanovenia

1.  Riadiaci orgán: Slovenský 
tenisový zväz

2.  Kategórie, dátum, uspo-
riadateľ, povrch, organi-
začný výbor:

Dvojhra – M35+, M40+ 
M45+,  M50+,  M55+, 
M60+,  M65+,  M70+, 
M75+, M80+, M85+, Ž35+, 
Ž40+, Ž45+

Štvorhra – M35+ M45+, 
M55+, M65+, M75+

08. – 11.2.2013, TC DI-
XON TENISIA Banská 
Bystrica

Dvorce: 4 Antuka

Riaditeľ: 

Vrchný rozhodca:  
Zástupca VR:

Zdravotník: 

Kontaktná osoba: Ma-
rek Novák, mobil: 0905 
524 647, mail:marektenis@
zoznam.sk

3.  Prihlášky: do 6.2.2013 
c e z  s y s t é m  w w w. z a -
s p o r t u j s i o p e n . s k 
Štartovať môžu len hráči, 
ktorí sa osobne prezentu-
jú, majú platnú registráciu 
v  STZ a  prihlásia sa na 
majstrovstvá do 6. febru-
ára cez systém zasportuj-
siopen. Počet účastníkov 
v  každej vekovej kategórii 
je neobmedzený.

NEPRIHLÁSENÍ HRÁČI 
NEMÔŽU BYŤ PRIJATÍ 
DO SÚŤAŽE.

4.  Hospodárske podmien-
ky: Účastníci štartujú na 
vlastné náklady. Vklad 
do súťaže sa neplatí. STZ 
hradí delegovanému roz-
hodcovi cestovné, stravné, 
ubytovanie a  odmenu za 
výkon funkcie podľa plat-
ného sadzobníka odmien. 
Odmena musí byť zdanená. 
Refundácia mzdy sa nepo-
skytuje.

5.  Titul: víťazi jednotlivých 
disciplín získajú titul „Ha-
lový majster SR na rok 
2013“, finalisti dvojhry aj 
štvorhry dostanú diplomy 
a medaily, porazení semi-
finalisti dostanú diplomy.

6.  Povinnosti hráčov:

a) Štartovať minimálne 
v  jednej z  vypísaných dis-
ciplín (dvojhra alebo štvor-
hra), riadne dohrať súťaž

b) Nevzďaľovať sa počas 
účasti v súťaži, bez súhlasu 
riaditeľstva, z  tenisových 
dvorcov.

7.  Informácie: podávajú orga-
nizační pracovníci H MSR. 
Usporiadateľ zabezpečí 
ubytovanie pre rozhodcu, 
a  na základe písomných 
požiadaviek aj pre hráčov. 
Požiadavky na ubytovanie 
treba zaslať písomne uspo-
riadateľovi najneskôr 14 dní 
pred otvorením HM SR.

1.  Predpis: hrá sa podľa platných 
pravidiel tenisu, súťažného po-
riadku, predpisu pre súťaže 
seniorov a tohto rozpisu.

2.  Klasifikácia: Všetky súťaže sa 
klasifikujú v  triede II. podľa 
Predpisu pre súťaže seniorov.

3.  Disciplíny: dvojhra a štvorhra.

4.  Spôsob hry: vylučovací na dva 
víťazné sety do šesť, v každom 
sete (okrem prípadného tretieho 
rozhodujúceho setu) za stavu 6:6 
tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk). 
Prípadný tretí rozhodujúci set sa 
hrá ako jediná rozhodujúca hra 
(do 10 bodov). Táto rozhodu-
júca hra nahrádza rozhodujúci 
set. Hráč, ktorý prvý získa desať 
bodov, vyhráva túto rozhodujú-
cu hru a zápas, za predpokladu 
rozdielu najmenej dvoch bodov 
voči súperovi.

5.  Počet štartujúcich: M SR sú 
otvorené pre všetkých hráčov 
s platnou registráciou.

6.  Podmienky štartu: Štartovať 
môžu  len hráči, ktorí sa osob-
ne prezentujú a  majú platnú 
registráciu v STZ a prihlásia sa 
na majstrovstvá do 6. februára 
cez systém zasportujsiopen, 
neprihlásení hráči nemôžu byť 
prijatí do súťaže.

7.  Prezentácia: 
Hotel Dixon, Švermova 32, 
97404 Banská Bystrica

M 65+ - 85+ 
08. 2. 2013 do 09:00 hod.
M 55+ - 60+
08. 2. 2013 do 12:00 hod.

M 45+ - 50+
09. 2. 2013 do 10:00 hod.
M 35+ - 40+
09. 2. 2013 do 14:00 hod.
Ž  35+ - 45+
10. 2. 2013 do 09:00 hod.

8.  Žrebovanie: po skončení pre-
zentácie

9.  Časový rozpis: zverejní riaditeľ-
stvo po vyžrebovaní

10.  Lopty:
WILSON US OPEN STZ (s 
logom STZ) 3 nové lopty na 
prvé zápasy pre každého účast-
níka dvojhry a ďalej na finále 
dvojhry a štvorhry.

11.  Rozhodcovia: vrchného roz-
hodcu nominuje STZ.

12.  Námietky: písomne riadi-
teľstvu majstrovstiev podľa 
súťažného poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 
umožniť hráčom tréning deň 
pred oficiálnym otvorením 
HM SR od 17,00 hod. a  kaž-
dý ďalší deň pred otvorením 
a po skončení programu dňa. 
Kompletné hracie plány z  M 
SR je usporiadateľ povinný 
poslať v elektronickej forme na 
mailovu adresu: janka.sieben-
stichova@stz.sk do 24 hodín po 
skončení turnaja.

14.  Rôzne: V prípade, že sa v niek-
torej kategórii neprihlásia mi-
nimálne traja účastníci (páry), 
STZ v  danej kategórii HMSR 
neuskutoční a hráča/-ov (dvo-
jicu/-e) preradí do nižšej veko-
vej kategórie.

39 



 

Oficiálny 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 26. 11. 2012. 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
 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 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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AKCIA

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 VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

AKCIAAKCIAAKCIAKu 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.

SVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOVSVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOVSVETOVÝ LÍDER VO VÝVOJI A VÝROBE PRENOSNÝCH NAHRÁVACÍCH STROJOV

AKCIAAKCIAAKCIAAKCIAAKCIA
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.

AKCIAAKCIAAKCIArýchlonabíjačkou a ochranným krytom dostanete teraz ako AKCIArýchlonabíjačkou a ochranným krytom dostanete teraz ako 

a profesionálnych 
hráčov tiež.

AKCIAAKCIA
70% 

výpredaj 

oblečenia 

TTK



peugeot.sk

PEUGEOT 308

Kombinovaná spotreba: 4,0 – 7,7 l/100 km, emisie CO2: 104 – 176 g/km. * V závislosti od verzie.

Spravte kľúčovú výmenu roka a vymeňte svoje staré auto za nový Peugeot!
Ešte nikdy nebola rozlúčka s vaším starým autom taká radostná! Vyberte si osvedčený Peugeot 308 s bohatou výbavou a 4-ročnou 
zárukou s mimoriadnou zľavou až do 3 000 €* a za svoje staré auto dostanete teraz až o 1 500 €* viac, ako je jeho hodnota. Ponáhľajte 
sa, v decembri za vás zaplatíme ešte aj zvýšenie registračného poplatku. Kľúčová výmena Peugeot, vášmu starému autu sa nič lepšie 
nemohlo stať. Ponuka výkupu platí pre všetky typy vozidiel všetkých automobilových značiek v celej predajnej sieti Peugeot.
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KĽÚČOVÁ VÝMENA
ROKA
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