
V  určitých prípadoch je aj 
možnosť kombinácie. Selekcia 
z prihlásených uchádzačov je však 
veľmi prísna a robí sa v spolupráci 
ITF, ATP a  WTA. Sleduje sa 
najmä činnosť a hodnotenia roz-
hodcov z predchádzajúcich rokov. 

Tohtoročné školenie v  Lon-
dýne (22. - 26. 11.) malo osobité 
čaro, pretože sa konalo v priesto-
roch All England Clubu vo Wim-

bledone a to priamo v priestoroch 
centrálneho dvorca. Pozvánku 
dostalo 27 rozhodcov z 22 krajín, 
z toho 16 empajrových. Samotné 
školenie empajrových rozhodcov 
trvalo tri dni a viedli ho až siedmi 
lektori - vrátane Andrewa Jarretta 
- šéfa rozhodcov ITF a supervi-
sora grandslamového turnaja vo 
Wimbledone. 

Školenie sa začalo vstupným 
testom a  pokračovalo blokmi 
prednášok, počas ktorých sa 
riešili aj parciálne testy. Pred-
nášky prebiehali interaktívnym 
spôsobom a veľmi často vznikali 
diskusie na jednotlivé situácie 
z videí, či hraných scénok. 

Vyvrcholením školenia bola 
záverečná skúška, ktorá trvala 
2 hodiny. V rámci nej sme museli 
zvládnuť ústnu skúšku a test so 70 
otázkami. Na úspešné zvládnutie 
školenia je potrebné dosiahnutie 
85 percent bodov zo všetkých 
testov, ústnej skúšky, vrátane bo-
dovaných reakcií a odpovedí na 
rôzne otázky v rámci prednášok. 

Zo 16 empajrových rozhodcov 
bolo napokon úspešných len 
11. Výsledky sme sa dozvedeli 
tradičným spôsobom, keď po 
záverečnom prejave Andrewa 
Jarretta nám rozdali obálky, v kto-
rých sa buď nachádzal alebo ne-
nachádzal bronzový odznak. Je to 
nezabudnuteľný a veľmi zvláštny 
moment. V jednom okamihu na 
jednej strane vidíte sklamanie 
a na druhej strane radosť kolegov. 

Príjemným spestrením škole-
nia bola exkurzia v areáli Wim-
bledonu, ktorú zorganizoval An-
drew Jarrett. Mali sme možnosť 
vidieť vystavené trofeje pre víťa-
zov, ale nazreli sme aj do miest, 
ktoré bežný návštevník nemá 
šancu vidieť. Najprekvapujúcejšie 
pôsobila ženská šatňa, ktorá svo-
jimi priestormi a vybavením skôr 
pripomínala wellness centrum. 
Zaujímavosťou klubu je, že jeho 
členovia, ktorých je 450, môžu 
tenis začať hrať až po skončení 
turnaja. Centrálny dvorec je však 
určený len pre turnaj a hrá sa na 
ňom len dva týždne v roku. Bolo 
jednoznačne vidieť, že klub si 
veľmi ctí tradíciu a priam dýcha 
typickou anglickou kultúrou. 

Bronzový odznak 
našiel v obálke

O londýnskom školení rozhodcov píše úspešný 

slovenský absolvent Michal VARMUS

Školenie tretieho stupňa Medzinárodnej tenisovej federácie 
(ITF Level 3) je najvyššie aké môže rozhodca absolvovať. Ďalší 
kariérny postup rozhodcu je už internou záležitosťou ITF, ATP 
a WTA. Na školenie sa hlásia rozhodcovia, ktorí chcú pracovať 
buď ako vrchní, empajroví alebo ako šéfovia rozhodcov (zväčša 
riadia čiarových rozhodcov na turnajoch). 

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   

Michal VARMUS počas lanského 
Ritro Slovak Open

Slovenskí 
rozhodcovia 
s aktuálnou 

medzinárodnou 
licenciou

Strieborný odznak 
Peter Čáp

Bronzový odznak
Martin Babik

Andrej Slezák

Michal Varmus

Biely odznak
Michal Galbáč

Vladimír Gerhart

Jarmila Kováčová

Bibiana Legnavská

Emil Vrábel
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Sviatok – všedný deň, všetko 
jedno. Dominik Hrbatý má svoj 
zabehaný režim a  aj keď už nehrá 
tenis na vrcholovej úrovni, stále si 
drží kondíciu a  trénuje. Tak robil 
aj štvrtého januára, v  deň, keď 
oslavoval Kristove roky – mal práve 
33. narodeniny.

„Teraz iba prijímam gratulácie,“ 
smial sa, lebo začiatok roka mal náš 
dlhoročný daviscupový reprezentant 
bohatý na oslavy. 

Už 37 minút po polnoci prvého 
januára sa tešil s manželkou Nelly 
z  narodenia dcéry. Dominik blíz-
kym a priateľom oznámil v noci zo 
Silvestra na Nový rok 2011 radostnú 
správu esemeskou tohto znenia: 
„Ahojte. Volám sa Ella a  narodila 
som sa 1. 1. 2011 37 minút po pol-
noci. Moje miery sú ideálne 3500 
gramov a 51 cm. Už sa teším na Vás 
všetkých, kedy Vás osobne spoznám.“

Dominikova dcéra Ella sa narodi-
la ako prvá Bratislavčanka v novom 
roku. Jej dátum narodenia je naozaj 

magický – 1. 1. 2011. Nech jej i jej 
rodičom prinesie iba šťastie!

Dva dni po novoročnej radosti po-
tom v prítomnosti ďalších osobností 
kultúry, vedy, výskumu a  športu 
prevzal Dominik z  rúk prezidenta 
republiky Ivana Gašparoviča štátne 
vyznamenanie - Rad Ľudovíta Štúra 
II. triedy za mimoriadne významné 
zásluhy v  oblasti rozvoja športu. 
Médiá to zaznamenali a  mnohí 
ocenenie spájali s koncom tenisovej 
kariéry niekdajšieho dvanásteho 
hráča sveta. Pravda, toto vyzname-
nanie udelil prezident republiky Hr-
batému už v roku 2006, po slávnom 
daviscupovom fi nále. 

„Dominik Hrbatý pravidelne hrá-
val začiatkom januára v Austrálii, 
takže si vyznamenanie osobne ne-
mohol prevziať. Na slávnosť mohol 
prísť až teraz,“ potvrdil nám Marek 
Trubač, hovorca prezidenta SR 
a s úsmevom dodal: „Zatiaľ sme mu 
ho leštili...“ 

(zw)

Hrbatý mal dôvod na oslavy,
stal sa otcom dcéry Elly

Dominik podporuje aktivitu občianskeho združenia Pre zdravie našich detí, 
ktoré predstavilo projekt „10mIN“. Jeho cieľom je zvýšiť pohybové aktivity mladej 
generácie (viac na stránke www.sporttube.sk). 

Dominik HRBATÝ prevzal z  rúk prezidenta SR Ivana GAŠPAROVIČA Rad 
Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti roz-
voja športu  

Najkrajšia životná situácia úspešného športovca – s  manželkou Nelly sa 
stali rodičmi. Dominik s dcérou Ellou, ktorá sa narodila cisárskym rezom.

Legendárny americký tenista Pete Sampras 
prišiel o  väčšinu trofejí. Američan ich uložil 
do zabezpečeného a  chráneného skladu počas 
sťahovania.

„Je to, ako keby som prišiel o môj tenisový ži-
vot,“ povedal v rozhovore pre denník Los Angeles 
Times. Z  rekordných 14 granslamových trofejí 
39-ročného Samprasa zmizla jediná - z Australian 
Open 1994. „Pre mňa je to nevyčísliteľná škoda. 
Dúfam, že ešte nie sú zničené. Dúfam, že niekto 
o tom vie, ale to je zatiaľ jediné v čo môžem dúfať,“ 

dodal tenista, ktorý ukončil kariéru v roku 2002. 
Samprasa správa o krádeži šokovala: „Myslel som 
si, že je to tam zabezpečené, zamknuté a  pod 
kamerami.“

Prezident Medzinárodnej tenisovej federácie 
(ITF) Francesco Rici Bitti ponúkol Samprasovi 
repliky trofejí za dve víťazstvá v  Davisovom 
pohári. Uprostred decembra sa objavila správa, 
že polícia v Los Angeles v Griffi  th Parku objavila 
niekoľko z predmetov, ktoré bývalému tenistovi 
zmizli. Išlo o tri výstrižkové albumy a jednu trofej.

Sampras prišiel o svoje trofejeSampras prišiel o svoje trofeje
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Srbsko, víťaz Daviso
Viktor TROICKI, Novak DJOKOVIČ, kapitán Bogdan O

Z hľadiska herného sú to údery najdôležitejšie, 
pretože sa nimi začína bod a od ich kvality závisí 
ďalší priebeh výmeny, resp. celého zápasu. Ich 
dôležitosť a účinnosť je podmienená vekom (tech-
nickou zručnosťou, fyzickou vyspelosťou a pri-
pravenosťou), povrchom, na ktorom sa zápas hrá, 
a ďalšími vonkajšími faktormi (slnko, vietor ...),
ktorými sa však nebudeme bližšie zaoberať.

O ROZDIELOCH V PARÍŽI A LONDÝNE

Všeobecne platí, že na rýchlych povrchoch, 
resp. v  hale, sú účinnejšie ako na povrchoch 
pomalších, resp. vonku. Podanie je dominujúcim 
faktorom najmä v  mužskom tenise. Z  hľadiska 
teoretického, ale aj praktického, má podávajúci 
hráč výhodu, keďže on určuje rýchlosť, rotáciu, 
umiestnenie (a ich rôzne variácie) ako podanie 
zahrá. Returnujúci hráč musí na toto všetko vo 
veľkej rýchlosti reagovať a  nachádzať správne 
riešenia. Túto výhodu potvrdzujú štatistiky: hier 
vyhraných pri vlastnom podaní je viac ako pri 
returne.

Ak sa bližšie pozrieme na spôsob, akým hráči 

hrajú podanie a následne od toho sa odvíjajúci 
return na extrémne rozdielnych povrchoch, 
na grandslamových turnajoch Roland Garros 
a  vo Wimbledone, zistíme, že vo Wimbledone 
sa hráči snažia využiť rýchlejší a  nižší odskok 
lopty. V priemere je tu rýchlosť až o 25 km/hod 
vyššia ako na Roland Garros. Počet es a priamych 
bodov z podania je takisto vyšší. Naproti tomu 
je počet dvojchýb na Roland Garros oveľa nižší, 
keďže podanie je hrané s väčšou rotáciou (platí 
to aj o prvom podaní) a hráči sa snažia o vysoký 
odskok a vytlačenie súpera z pozície.

RETURN V PODANÍ RAFAELA NADALA

Logicky return na týchto povrchoch vyzerá 
taktiež rozdielne. Skvelým príkladom je Rafael 
Nadal, ktorého na parížskej antuke vidíme re-
turnovať niekoľko metrov za základnou čiarou 
a o niekoľko týždňov neskôr je vo Wimbledone 
prilepený na základnej čiare, v  niektorých prí-
padoch aj pred ňou. Trajektória takto rozdielne 
hraných returnov sa takisto veľmi líši.

Čo sa týka veku hráčov, je zrejmé, že vyššie 

uvedené informácie môžeme aplikovať v podstate 
len na vrcholový juniorský a profesionálny tenis. 
Kvalita a účinnosť podania, ale aj returnu, narastá 
vekom hráčov. U mladých hráčov/hráčok môže 
byť podanie dokonca nevýhodou.

Z hľadiska trénerského môžeme konštatovať, 
že tieto údery sú najviac podceňované a tým pá-
dom veľmi málo trénované. Myslím si, že return 
je na tom ešte horšie ako podanie. Veľmi často 
je tréning týchto úderov zameraný len na ne. 
Trénujú sa izolovane. Buď sa trénuje len podanie, 
alebo v tom lepšom prípade to podanie aj niekto 
returnuje. Cieľ je však čisto technický a sústre-
ďujeme sa len na správne vykonanie pohybu, 
alebo ani to nie.

Technika ľubovoľného úderu však podlieha 
taktickému cieľu. Jedna štúdia ukázala, že Roger 
Federer “má“ 26 forhendov. Podobne je to aj 
s podaním. Ten istý terč / roh sa dá trafi ť rôznymi 
spôsobmi a dobrí hráči to aj robia. Z tohto nám 
vyplýva, že s returnom je to podobné.

V nasledujúcom texte ponúknem niekoľko cvi-
čení rozvíjajúcich spomínané údery. Je dôležité si 
uvedomiť, že podanie a return sú prvými údermi 
výmeny a treba ich brať ako prvý krok taktické-
ho plánu. Vždy treba mať jasne stanovený cieľ. 
Predpokladáme, že hráči pre ktorých sú cvičenia 
určené, nemajú výrazné technické nedostatky 
a na dostatočnej úrovni zvládli predchádzajúce 
základné cvičenia (podávanie na terče, ovládanie 
rôznych variácií podania, returnovať podania 
s rôznou rotáciou a z rôznych miest, returnovať 
zvnútra kurtu a pod.).

O podaní a returne
Začíname seriál článkov trénerov Národného tenisového centra

V rubrike Hrajme tenis lepšie sa o svoje skúsenosti 

a poznatky v nasledujúcom období podelia tréneri Ná-

rodného tenisového centra. Seriál článkov na rôzne témy 

otvára Martin LEŽÁK, ktorý sa vo svojom príspevku venu-

je dvom veľmi dôležitým úderom – podaniu a returnu.

Rafael NADAL, svetová jednotka, je jedným z naj-
lepšie returnujúcich hráčov

NIEKOĽKO ODPORÚČANÝCH CVIČENÍ

Cvičenie 1: Hráč podáva do vopred určeného smeru a druhý hráč returnuje. Podávajúci hráč 
používa len prvé podanie a jeho úlohou je variabilitou rýchlostí a rotácií znemožniť, resp. sťažiť 
súperovi vrátiť loptu späť. Pri úspešnom returne bod získava prijímajúci hráč, ak podanie nevráti, 
bod získa podávajúci. Hrá sa do ľubovoľného počtu bodov, hráči vystriedajú všetky smery aj pozície.

Cvičenie 2: To isté, ale returnujúci hráč vopred nepozná smer podania.
Cvičenie 3: Ako cvičenie 1, ale bod sa dohrá na celý kurt. Pri tomto cvičení je mierne zvýhod-

nený returnujúci hráč, keďže pozná smer podania.
Cvičenie 4: Ako cvičenie 2, ale bod sa dohrá na celý kurt. Pri tomto cvičení je zvýhodnený 

podávajúci hráč, keďže bod sa začína vždy jeho prvým podaním.
Cvičenia 3 a 4 môžu hráči odohrať ako celý set. 
Cvičenie 5: Hráči hrajú na ľubovoľný počet víťazných bodov, alebo set. Podávajúci hráč však 

musí ukončiť výmenu po prvom podaní svojim 3. úderom. Ak sa mu to nepodarí, bod automa-
ticky získava prijímajúci hráč. 

Cvičenie 6: Podobne ako v cvičení 5 s tým rozdielom, že ak returnujúci hráč čelí druhému 
podaniu, musí výmenu ukončiť svojim 3. úderom. Ak sa mu to nepodarí, bod automaticky získava 
podávajúci hráč. 

Cvičenie 7: Hráči hrajú na body, alebo set. Returnujúci hráč musí zahrať do stredu kurtu. Podá-
vajúci hráč je vo výhode a snaží sa súpera držať pod tlakom. Variácie tohto cvičenia môžu zahŕňať 
vyšší počet lôpt hraných do stredu, alebo namiesto stredu hrať lopty do vopred určeného rohu.

Cvičenie 8: Hráči hrajú na body, alebo set. Podávajúci hráč má k dispozícii 3 podania (2 pokusy 
o prvé plus druhé), alebo iba jedno.

Cvičenie 9: Hráči hrajú na body, alebo set. Podávajúci hráč má k dispozícii len 1 podanie.
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isovho pohára 2010
an OBRADOVIČ, Janko TIPSAREVIČ, Nenad ZIMONJIČ



Víťazi ankety STZ T
Zľava juniorka roka Jana ČEPELOVÁ, junior roka Filip

hráč roka Lukáš LACKO. Na slávnosti chýba



Z Tenista roka 2010
Filip HORANSKÝ, talent roka Karolína SCHMIEDLOVÁ, 
ýbala tenistka roka Daniela HANTUCHOVÁ.



Srbsko, víťaz Daviso
Viktor TROICKI, Novak DJOKOVIČ, kapitán Bogdan O



isovho pohára 2010
an OBRADOVIČ, Janko TIPSAREVIČ, Nenad ZIMONJIČ

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

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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Základné údaje o STZ

Prehľad o  dianí na domácich 
dvorcoch uvedieme štatistickými 
údajmi o členskej základni. Doku-
mentuje ich tabuľka č. 1. Situáciu 
v roku 2010 porovnávame s pred-
chádzajúcim rokom a  s  rokom 
2006, čo umožňuje sledovať vývoj 
za posledných päť rokov. 

Počet klubov sa dlhodobo pohy-
buje okolo čísla 200, viaceré kluby 
orientované na rekreačný tenis ne-
cítia potrebu organizovať sa v STZ 
a  vyvíjajú činnosť nezávisle od 
štruktúr STZ. Aj časť registrovaných 
klubov má aktivity výlučne rekre-
ačného charakteru, úlohou STZ je 
poskytovať im primeraný informač-
ný servis, prípadne propagovať ich 
činnosť a podujatia. Rozvoj rekreač-
ného tenisu pozitívne vplýva aj na 
súťažnú činnosť a na celkový rozvoj 
tenisu, a  preto je snaha podchytiť 
aj tieto aktivity. S cieľom podporiť 
rekreačný tenis vznikol sľubne sa 
rozvíjajúci projekt „ZašportujSiO-
pen“. Rekreačný tenis mládeže má 
podporiť projekt „Tenis na školách“. 
Informácie o oboch projektoch sú 
na internetovej stránke STZ.

Počet registrovaných hráčov 
sústavne rastie, z  dlhodobého 
pohľadu rastie aj počet hráčov 
s platnou registráciou. Keďže plat-
nosť registrácie je dva roky, údaj 
o  držiteľoch platnej registrácie sa 

v priebehu roka mení, najvyšší stav 
býva počas súťaží družstiev, keďže 
časť aktívnych hráčov štartuje iba 
v  tímových súťažiach. Rozloženie 
držiteľov platnej registrácie podľa 
jednotlivých vekových kategórií 
je nasledovné: 32 chlapcov do 9 
rokov, 564 mladších žiakov, 403 
starších žiakov, 548 dorastencov, 
652 mužov do 35 rokov, 672 mužov 
nad 35 rokov, 45 dievčat do 9 rokov, 
580 mladších žiačok, 381 starších 
žiačok, 449 dorasteniek, 194 žien 
do 35 rokov a 17 žien nad 35 rokov. 
V  kategóriách žiactva nie sú vý-
znamné rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami, úbytok dievčat začína 
v doraste a je výrazný v kategóriách 
dospelých. 

Objektívnejšiu informáciu o poč-
te súťažiacich poskytuje tabuľka 
č. 2, v ktorej uvádzame počet hrá-
čov v rebríčkoch a najmä tabuľka 
č. 3, kde uvádzame počty hráčov 
iba vo svojej vekovej kategórii. 
Počet súťažiacich hráčov sústavne 
rastie, v porovnaní s rokom 2006 je 
nárast o 345 hráčov. Z jednotlivých 
vekových kategórií sa o to zaslúžili 
najmä muži (nárast o 144), mladší 
žiaci (nárast o 89), mladšie žiačky 
(nárast o  83). Pokles zaznamená-
vame v  kategórii starších žiakov 
o 19 a dorastenkách o 5. Najväčšia 
základňa súťažiacich hráčov je 
dlhodobo v  Západoslovenskom 
regióne, ktorý má aj najväčší po-

diel na zvyšovaní počtu hráčov, 
nárast v  porovnaní s  rokom 2006 
je 228 hráčov. V  Stredosloven-
skom regióne je nárast 83 hráčov, 
vo Východoslovenskom regióne 
je nárast 48 hráčov a  iba v  Brati-
slavskom regióne je pokles o  14 
hráčov. Zvýšený počet súťažiacich 
detí v kategórii mladšieho žiactva je 
pozitívny signál a dôsledok počet-
ných súťaží detí do 9 rokov, nárast 
v  kategórii mužov vnímame ako 
zvýšený záujem o regionálne súťaže 
družstiev, naopak pokles v kategó-
rii dorasteniek nabáda k  úvahám 
o vhodných formátoch pre súťaže 
v tejto vekovej kategórii, prípadne 
aj o vhodnom formáte regionálnych 
tímových súťažiach žien. 

Podstatné zmeny sa uskutočnili 
v  oblasti vzdelávania trénerov 
a  rozhodcov. Opierajú sa o zákon 
o „Vzdelávaní odborníkov v športe“, 
ktorý určuje päťstupňový systém 
vzdelávania trénerov a trojstupňový 
systém vzdelávania rozhodcov. STZ 
získal akreditáciu na vzdelávanie 
trénerov prvých troch stupňov 
a vzdelávanie rozhodcov všetkých 
troch stupňov. Získanie kvalifi kácie 

trénera 4. a  5. stupňa si vyžaduje 
vysokoškolské štúdium, akreditáciu 
má zatiaľ FTVŠ UK Bratislava a PF 
Prešov. Pri školeniach všetkých 
stupňov sú pevne stanovené mi-
nimálne počty hodín i obsah vše-
obecnej časti, ktorá tvorí približne 
tretinu rozsahu školenia. Zvýšili sa 
aj nároky na kvalitu lektorského 
zboru, a  tak by mohli školenia 
priniesť zvýšenie úrovne vzdelá-
vania. Podmienky na udeľovanie 
licencií, čo je oprávnenie na výkon 
činnosti v STZ, sa v uplynulom roku 
nezmenili. Počet držiteľov licencií 
považujeme za nedostatočný. Stále 
je pomerne veľa „trénerov“, ktorí 
vykonávajú činnosť bez príslušného 
oprávnenia, či vzdelania. Kvalita ich 
práce je rôzna, často sa vyskytujú 
zásadné nedostatky najmä pri práci 
s  mládežou. Pri kontrole kvality 
trénerskej práce rozhodujúcu úlohu 
majú kluby, bez spolupráce s nimi 
nie je možné tento problém riešiť. 
Rovnako je potrebné, aby v každom 
klube bol aspoň jeden rozhodca 
s  platnou licenciou, ktorý dokáže 
zabezpečiť organizáciu súťaží v sú-
lade s platnými predpismi. 

Slovenský tenis 2010
Minuloročná sezóna vo faktoch a číslach

Aký bol slovenský tenisový rok 2010? Odpoveď na túto otázku 
prináša prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor MACKO 
v tradičnej koncoročnej bilancii, ktorú opäť pripravil v spolupráci 
so sekretariátom STZ.

Lukáš LACKO už po druhý raz za sebou ukončil rok v prvej stovke svetového 
rebríčka

Základné údaje o STZ

Tabuľka č. 1

Rok 2010 2009 2006

Počet klubov 200 201 191

Počet registrovaných hráčov 7840 7243 5031

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 4537 4575 4270

Počet novozaregistrovaných hráčov 597 758 582

Počet hráčov klasifi kovaných v rebríčkoch (bez seniorov) 3872 3648 3388

Počet hráčov klasifi kovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2716 2603 2371

Počet turnajov - leto 336 321 340

Počet turnajov - zima 155 138 88

Počet družstiev v súťažiach (bez seniorov a bez detí) 509 516 450

Počet družstiev v súťažiach seniorov 62 67 38

Počet družstiev v detskom DC a FC 213 236 160

Počet trénerov s platnou licenciou 372 318 357

Počet rozhodcov s platnou licenciou 161 177 202

Počet vyškolených trénerov v roku 83 123 126

Počet vyškolených rozhodcov v roku 123 181 57
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Súťaže družstiev

Prehľad o súťažiach družstiev 
poskytuje tabuľka č. 4. Každoročný 
nárast počtu družstiev v regionál-
nych súťažiach sa zastavil a  v  po-
rovnaní s  rokom 2009 štartovalo 
v  súťažiach o  12 družstiev menej. 
Pokles spôsobili kategórie dorastu, 
dievčenských tímov štartovalo 
o 12 a chlapčenských o 10 menej. 
Korešponduje to so situáciou v reb-
ríčkoch, v  oboch dorasteneckých 
kategóriách je v  porovnaní s  ro-
kom 2009 menej hráčov. Naopak, 
mierne sa zvyšuje počet družstiev 
v  kategóriách mladšieho žiactva 
a  mužov. Z  pohľadu zastúpenia 
regiónov najviac družstiev - 192 
- tradične štartuje v  Západoslo-
venskom regióne. V  porovnaní 
s rokom 2009 je situácia vyrovnaná 
s  výnimkou Stredoslovenského 
regiónu, v ktorom zaznamenávame 
pokles. Porovnanie s rokom 2006 je 
priaznivé, v súťažiach štartuje viac 
o 59 družstiev. 

Štruktúra súťaží i  termíny sú 
stabilizované, považujeme ich za 
vyhovujúce. Vrcholná súťaž do-
spelých - extraliga - sa uskutočňuje 
v  prvom májovom týždni. Tituly 
obhájili družstvá Slovana Bratislava. 
Pre mužov to bol tretí titul v rade, 
pre ženy dokonca šiesty. V extralige 
mužov bolo najdramatickejšie stret-
nutie v semifi nále medzi Slovanom 
Bratislava a Empire Trnava. O víťa-
zovi rozhodovali až štvorhry. V na-
pínavom trojsetovom zápase získala 
rozhodujúci bod dvojica Červenák, 
Polášek. Vo finále zdolal Slovan 
svojho tradičného rivala Sláviu Ag-
rofert STU Bratislava. Víťazstvo si 
zabezpečil už po dvojhrách. Na roz-
diel od mužov, v ženskej extralige 
nastupovali niektoré družstvá bez 
svojich najlepších hráčok. Slovan 
Bratislava si aj v oklieštenej zostave 
poradil so všetkými súpermi, i keď 
vo finále so sympatickým druž-
stvom TK Ružomberok, padlo roz-
hodnutie až vo štvorhrách. Škoda, 
že záverečným stretnutiam neprialo 
počasie, a  tak výborne pripravené 
finále sa muselo z  Ružomberka 
presunúť do Prievidze. Prístup 
Slovana Bratislava k  extralige je 
príkladný, dokáže zabezpečiť účasť 
svojich hráčov a vytvára aj príjemné 
prostredie v domácich stretnutiach. 
Žiaľ, toto neplatí o všetkých účast-
níkoch extraligy. Niektoré kluby 
považujú extraligu za okrajovú 
záležitosť a  domáce stretnutia sa 
uskutočňujú bez divákov, bez pri-
meranej propagácie, často aj bez 
najlepších hráčov. Cesta k zvýšeniu 
kvality extraligy vedie cez zvýšený 
záujem klubov, lepšiu propagáciu 
stretnutí i výsledkov. 

Stretnutia I. a II. ligy sa odohrali 
v súlade s rozpisom súťaží. Drobné 
problémy operatívne riešil riadiaci 
orgán, odohrali sa všetky stretnutia, 
v  štyroch prípadoch sa upravoval 
výsledok vzhľadom na neoprávnený 
štart hráčov. Víťazom I. ligy mužov 

Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP absolvovalo až 213 družstiev detí do 7 a 9 rokov

Pokračovanie na s. 26 a 27

Počty hráčov v rebríčkoch SR (DV)
Tabuľka č. 2

Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 83 70 74 60 90 67 223 75 742

ZS 148 164 140 164 116 152 281 87 1252

SS 122 123 149 159 148 113 226 47 1087

VS 93 85 130 102 123 77 152 29 791

SR - 2010 446 442 493 485 477 409 882 238 3872

SR - 2009 429 447 449 424 493 413 776 217 3648

Počty hráčov v rebríčkoch SR - iba vo svojej vekovej kategórii
Tabuľka č. 3

Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 83 70 49 31 67 50 168 27 545

ZS 148 164 77 96 79 96 226 34 920

SS 122 123 71 87 108 53 145 23 732

VS 93 85 75 41 85 44 90 6 519

SR - 2010 446 442 272 255 339 243 629 90 2716

SR - 2009 429 447 254 211 352 258 569 83 2603

Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
Tabuľka č. 4

RTZ

Celoslovenské Regionálne súťaže družstiev

Celkom spoluExtraliga 1. a 2. liga

m
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ci
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M Ž M Ž

BTZ 3 3 6 1 16 - 12 6 11 8 14 10 30 120

ZsTZ 4 2 7 8 29 - 15 23 23 25 22 29 5 192

SsTZ - 3 7 3 20 - 19 14 16 19 14 18 13 146

VsTZ 1 - 4 - 12 - 14 8 16 14 16 14 14 113

SR 2010 8 8 24 12 77 0 60 51 66 66 66 71 62 571

SR 2009 8 8 24 14 70 0 70 63 66 63 62 68 67 583
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sa stala Slávia Právnik Bratislava 
a I. ligy žien TK Žilina B. Víťazmi 
II. ligy mužov sa stali v skupine zá-
pad Draci Matúškovo B, v skupine 
východ TK Ružomberok a II. ligu 
žien vyhrali hráčky Tenkur Trenčín. 

Na záverečných podujatiach 
majstrovstiev Slovenska mládežníc-
kych družstiev štartovalo v každej 
vekovej kategórii po 8 družstiev. 
Organizovali ich skúsení uspo-
riadatelia, ktorí zvládli aj situácie 
s problematickým počasím, viaceré 
stretnutia sa museli uskutočniť 
v  halách. Zúčastnili sa na nich 
družstvá z 21 klubov, ktoré, až na 
malé výnimky, v  dorasteneckých 
družstvách štartovali v optimálnych 

zostavách. Na medailovej bilancii 
sa podieľa 9 družstiev, so ziskom 
1 zlatej, 2 strieborných a 1 bronzovej 
bola najúspešnejšia Slávia Agrofert 
STU Bratislava. Tentoraz má každá 
veková kategória iného víťaza. 
Po prvý raz získali titul mladšie 
žiačky TC Topoľčany a svoju prvú 
medailu získali i mladší žiaci TKM 
Betliar. Mnohé stretnutia boli 
veľmi vyrovnané, rozhodovalo sa 
až v  záverečných štvorhrách. Na-
opak, mladšie žiačky TC Topoľčany 
zvíťazili s  pozoruhodným skóre 
17 : 0. Majstrami Slovenska sa v jed-
notlivých kategóriách stali mladší 
žiaci TK Baník Prievidza, mladšie 
žiačky TC Topoľčany, starší žiaci 

TK Slovan Bratislava, staršie žiačky 
TK Slávia Agrofert STU Bratislava, 
dorastenci TK Inter Bratislava a do-
rastenky TC Dixon Tenisia Banská 
Bystrica. 

Súťaže jednotlivcov

Termínová listina súťaží jednot-
livcov obsahovala 550 domácich 
podujatí a  24 medzinárodných 
turnajov. Možnosti usporiadania 
medzinárodných turnajov v  juni-
orských kategóriách sú limitované 
predpismi ITF a  TE, v  roku 2010 
boli v  maximálnom počte, ktorý 
nám predpisy umožňujú. Orga-
nizácia profesionálnych turnajov 
mužov a žien závisí od ekonomic-

kých možností usporiadateľov. 
Za týchto okolností je uvedený 
počet medzinárodných súťaží úspe-
chom. Všetky boli organizované 
na veľmi dobrej úrovni, čo ocenili 
aj riadiace orgány i samotní účast-
níci. Vrcholným medzinárodným 
turnajom bol Ritro Slovak Open 
s dotáciou 106 500 Eur pre mužov 
a 25 000 USD pre ženy. Skončil sa 
organizačným i  športovým úspe-
chom pre slovenské farby. Turnaj 
mužov vyhral Martin Kližan a stal 
sa tak štvrtým slovenským víťazom 
tohto turnaja. Do štvrťfinále sa 
prebojoval aj Marek Semjan a Do-
minik Hrbatý, ktorý sa tu rozlúčil 
s turnajovou kariérou. V semifi nále 

Martin KLIŽAN sa ako držiteľ voľnej karty stal víťazom Ritro Slovak Open, 
medzinárodného šampionátu Slovenska

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 3 8 3 20 17 5 - - 4 3 6 14 24 11 2 120

Západoslovenský TZ 2 8 7 15 12 3 1 3 4 7 6 16 35 17 4 140

Stredoslovenský TZ 1 7 3 11 2 - 4 - 4 5 7 15 49 16 7 131

Východoslovenský TZ 2 8 9 13 17 9 4 1 4 3 9 16 40 17 7 159

Spolu 2010 8 31 22 59 48 17 9 4 16 18 28 61 148 61 20 550

Spolu 2009 8 31 22 64 33 13 6 4 16 18 28 59 130 59 27 518

Rebríček klubov za sezónu 2010
Tabuľka č. 6

Poradie KLUB Reg.
MLÁDEŽ DOSPELÍ

SPOLU
Por. BODY Por. BODY

1. TK Slovan Slov. sporiteľňa BA B 2. 1189 1. 1166 2355

2. TK Slávia Agrofert STU Bratislava B 1. 1445 2. 712 2157

3. TK Kúpele Piešťany Z 4. 920 3. 618 1538

4. TC EMPIRE Trnava Z 3. 961 4. 296 1257

5. VSE TK Akademik Košice V 5. 840 22. 68 908

6. TC Dixon Tenisia B. Bystrica S 7. 627 8. 228 855

7. TK Baník Prievidza S 6. 677 12. 153 830

8. TK Inter Bratislava B 9. 469 6. 257 726

9. TK Žilina S 10. 419 9. 227 646

10. TC Topoľčany Z 8. 500 28. 48 548

11. TJ Slávia Právnik BA B 12. 262 7. 247 509

12. TC SPU AX-V Nitra Z 13. 241 10. 213 454

13. TK Mladosť Košice V 11. 344 18. 80 424

14. TK Ratufa Levice Z 37. 67 5. 271 338

15. Tenisová akadémia Prešov V 14. 231 61. 22 253

16. TK Ružomberok S 36. 68 11. 176 244

17. 1.TC Humenné V 15. 209 61. 22 231

18. TKM Martin S 18. 164 27. 50 214

19. Fresh club Zvolen S 30. 81 14. 131 212

20. TKM Betliar V 16. 205 117. 2 207

21. TK Tatran 2007 Prešov V 25. 123 17. 82 205

22. TK DRANaM Košice V 22. 137 26. 52 189

22. TK F1 Poprad V 23. 135 25. 54 189

24. TK HANAKA Zlaté Moravce Z 28. 97 18. 80 177

25. Sparta P. Bystrica S 20. 141 43. 32 173

Pokračovanie zo s. 24 a 25
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dvojhry žien sa predstavila Zuzana 
Kučová, vo fi nále štvorhry mužov 
Polášek a  v  semifinále štvorhry 
žien nádejné juniorky Čepelová, 
Škamlová. 

Prehľad o  domácich súťažiach 
poskytuje tabuľka č. 5. Celkom 
sa plánovalo 550 súťaží, z  toho 
194 v  zimnom období a  356 na 
otvorených dvorcoch. Termínová 
listina umožňovala v  dostatočnej 
miere súťažiť vo všetkých vekových 
kategóriách, turnaje boli rozložené 
rovnomerne vo všetkých oblas-
tiach, čo umožňovalo zúčastňovať 
sa turnajov v dostupných vzdiale-
nostiach a za výhodných ekonomic-
kých podmienok. Opätovne treba 
konštatovať, že počet turnajov je 
vzhľadom na počet súťažiacich hrá-
čov vysoký. To spôsobuje, že mnohé 
turnaje sa uskutočňujú s  malým 
počtom účastníkov, niektoré museli 
byť dokonca zrušené, väčšinou pre 
nedostatočný počet prihlásených. 
V zime bolo úplne alebo čiastočne 
zrušených 6 turnajov v lete dokonca 
30. V termínovej listine stanovené 
maximálne počty účastníkov sa 
podarilo naplniť iba výnimočne, 
voľné miesta boli aj na väčšine 
turnajov triedy A  i  B. Malý po-
čet hráčov zhoršuje ekonomiku 
usporiadateľa i  znižuje športovú 
úroveň turnaja. To oprávňuje na 
stanovenie zásad pre tvorbu ter-
mínovej listiny, princípov pre 
výber termínov i  usporiadateľov. 
Organizačná i  športová úroveň 
turnajov sa hodnotí a  toto hod-
notenie sa zohľadňuje pri výbere 
usporiadateľov. Princípy tvorby ter-
mínovej listiny, kritériá hodnotenia 
turnajov i  konkrétne hodnotenie 
každého turnaja, je zverejnené na 
internetovej stránke STZ. Prakticky 
všetci hráči i väčšina usporiadateľov 
využíva pri organizácii turnajov 
systém etenis, ktorý poskytuje všet-
ky informácie o turnaji, umožňuje 
efektívne prihlasovanie, prípadne 
odhlasovanie, umožňuje okamžitú 
kontrolu výsledkov i  ich dopad 
na klasifi káciu. Vytváranie pred-
bežných rebríčkov dáva hráčom 
priestor na lepší výber turnajov 
a  súťaženie. Zároveň umožňuje 
lepšiu kontrolu dodržiavania pred-
pisov a  dáva možnosť okamžite 
reagovať na ich porušovanie. Hráči 
systém plne využívajú a prejavuje sa 
to i  na výrazne klesajúcom počte 
priestupkov. V halovej sezóne bolo 
evidovaných 49 priestupkov (v roku 
2009 to bolo 136), najviac neúčasť 
na turnaji bez ospravedlnenia (23) 
a ospravedlnenie po termíne (22). 
V  letnej sezóne bolo evidovaných 
300 priestupkov (v roku 2009 to 
bolo 632), najviac ospravedlnenie 
po termíne (141) a  neúčasť bez 
ospravedlnenia (139). Na inter-
netovej stránke STZ sa zverejňujú 
aj nedostatky a  chyby zo strany 
usporiadateľov, prípadne rozhod-
cov. Aj tu môžeme konštatovať, 
že ich počet výrazne klesá. Sys-
tém etenis totiž uľahčuje prácu aj 

usporiadateľom a znižuje možnosti 
chýb, navyše eliminuje subjektívnu 
akceptáciu hráčov i manipuláciu pri 
žrebovaní. Vnímame ho ako veľký 
prínos k  zvyšovaniu kvality súťa-
ženia a  poskytovania informácií 
účastníkom súťaží.

Vrcholné domáce súťaže jednot-
livcov, majstrovstvá Slovenska, sa 
uskutočnili vo vekových kategó-
riách mladšieho žiactva, staršie-
ho žiactva, mladšieho dorastu 
a  staršieho dorastu. Predchádzali 
im majstrovstvá regiónov, ktoré 
umožňovali najlepším kvalifiko-
vať sa na majstrovstvá Slovenska. 
V  kategóriách dospelých sa sa-
mostatné majstrovstvá nekonajú, 
medzinárodný turnaj Ritro Slovak 
Open je otvoreným šampionátom 
Slovenska, majstri regiónov dostá-
vajú voľnú kartu do kvalifi kácie. 
Halové majstrovstvá sa uskutočnili 
v súlade s rozpisom, na veľmi dob-
rej organizačnej i športovej úrovni. 
Na halových majstrovstvách Slo-
venska neboli zaevidované žiadne 
priestupky. Majstrovstvá Slovenska 
na otvorených dvorcoch boli po-
značené nepriaznivým počasím, 
viaceré zápasy sa odohrali v  ha-
lách. Napriek tomu majstrovstvá 
mladšieho žiactva, staršieho žiactva 
i  mladšieho dorastu prebehli bez 
problémov, k  čomu prispela aj 
vybavenosť areálov oboch uspo-
riadateľov. Najhoršie na tom boli 
majstrovstvá staršieho dorastu 
v  Prešove, ktoré postihli záplavy. 
Súťaž dorasteniek sa odohrala iba 
po osemfi nále, dvojhru dorasten-
cov dohrávali v hale vo Vysokých 
Tatrách a  finále sa uskutočnilo 
počas majstrovstiev žiakov v Pieš-

ťanoch. Športová úroveň v žiackych 
kategóriách bola vysoká, štartovali 
všetci najlepší. V doraste je situácia 
odlišná, najlepší hráči pre kolíziu 
s  významnými medzinárodnými 
podujatiami neštartovali. 

Úspešnosť klubov na šampio-
nátoch jednotlivcov i  družstiev 
a  postavenie hráčov v  rebríčkoch 
odráža rebríček klubov. Prvých 25 
klubov prezentujeme v tabuľke č. 
6. Úplné poradie všetkých klubov je 
na internetovej stránke STZ. 

Súťaže seniorov

V  súťažiach seniorov bolo plá-
novaných 9 halových turnajov a 20 
turnajov na otvorených dvorcoch. 
Dva letné turnaje zrušili z  dôvo-
du záplav. Účasť na konkrétnych 
turnajoch bola veľmi rozdielna. 
Najviac účastníkov - 98 - bolo na 
halových M SR v Banskej Bystrici, 
nasledujú majstrovstvá SR v Popra-
de 85 a ITF turnaj v Spišskej Novej 
Vsi 80. Z  turnajov bolo najviac 
účastníkov 49 v Piešťanoch. V reb-
ríčkoch bolo klasifi kovaných 376 
účastníkov (o 20 viac ako v  roku 
2009). Počty hráčov v jednotlivých 
kategóriách sú nasledovné: 35 + - 
54, 40 + - 56, 45 + - 77, 50 + - 67, 55 
+ - 45, 60 + - 36, 65 + - 22, 70 + - 10, 
75 + - 6, 80 + - 3. V súťažiach druž-
stiev štartovalo celkom 62 tímov, 
čo je o  5 menej ako v  roku 2009. 
Uskutočnili sa aj majstrovstvá Slo-
venska v kategóriách 35 +, 45 + a 60 
+. V snahe poskytovať informačný 
servis aj súťažiacim seniorom sa 
v  priebehu roka prepojili súťaže 
so systémom „ZašportuSiOpen“.
Prvé skúsenosti sú pozitívne a oča-
kávame väčší záujem o  súťaže se-

niorov i vyššiu kvalitu organizácie 
turnajov.

Súťaže detí

Termínová listina turnajov v ka-
tegórii detí obsahovala 17 halových 
turnajov a 51 letných turnajov, čo 
je spolu o 6 viac ako v uplynulom 
roku. Aj v  tejto kategórii pozoru-
jeme, že počet turnajov prevyšuje 
potrebu, a niektoré sa uskutočňujú 
s malým počtom detí. Ukazuje sa, že 
pre účastníkov i usporiadateľov by 
bolo vhodné prihlasovanie vopred. 
Toto bude umožnené cez systém 
etenis, ale zároveň zostáva možnosť 
štartovať na turnajoch detí bez 
prihlásenia. Ďalšie zmeny sa pripra-
vujú od roku 2012, kedy sa posunie 
veková hranica pre súťaže detí na 
10 rokov a plánujú sa i samostatné 
turnaje detí do 8 rokov. Populárnym 
podujatím v tejto vekovej kategórii 
sú tímové súťaže Detský Davis 
Cup a  Fed Cup s  Nadáciou SPP. 
Uskutočňovali sa v kategóriách do 
9 a do 7 rokov. Celkom sa ich zú-
častnilo úctyhodných 213 družstiev. 
Vyvrcholenie za účasti najlepších 12 
chlapčenských a  12 dievčenských 
družstiev v  NTC malo vysokú 
športovú úroveň, svojou účasťou 
ho podporili viacerí súčasní i bývalí 
reprezentanti. V oblasti tenisu detí 
sa sľubne rozvíja projekt „Tenis na 
školách“, do ktorého sa už zapojilo 
270 škôl. Chceme, aby sa priro-
dzenou formou a  bez fi nančných 
nákladov zoznámilo s  tenisom čo 
najviac detí. Cieľom je pritiahnuť 
viac detí k pravidelnému športova-
niu i na tenisové dvorce. Pri dobrej 
spolupráci klubov so školami je 
možné tento cieľ naplniť. 

V extralige dominuje Slovan – prezident klubu a kapitán tímu mužov Miloslav MEČÍŘ radí Andrejovi MARTINOVI 
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