
 

Na slávnostnom otvorení haly 
bolo niekoľko významných hostí, 
medzi nimi i  bývalá fedcupová 
reprezentantka Henrieta Nagyová. 
Súčasťou haly je aj bedmintonové 
ihrisko, nové zázemie pre hráčov 
a rodičov a fi tness zóna. 

Pätnásť rokov 
existencie klubu

Klub pracuje s  deťmi v  Kysuc-
kom Novom Meste už roku 1997. 
Prvé štyri roky mal k dispozícii len 
jeden kurt v areáli SOU. Po dlho-
ročnom úsilí sa konečne podarilo 

nájsť spôsob ako vybudovať kurty 
v meste, na nefunkčnom školskom 
pozemku. Od roku 2006 mal klub 
s mestom podpísanú zmluvu o vý-
požičke pozemku. Pred pár rokmi 
si klub zakúpil staršiu nafukovaciu 
halu, ktorej prevádzka a vykurova-
nie však boli veľmi náročné. Ani 
technický stav už nevyhovoval. 

V decembri 2010 hala spadla pod 
náporom snehu, zlomila všetky 
stĺpy osvetlenia, potrhala plachtu 
a poškodila vykurovací agregát. 

Na investíciu 
sa skladali

Klub po konzultáciách s  pro-
jektantom a konštruktérom našiel 
najvhodnejšie riešenie v  prekrytí 
dvoch dvorcov pevnou oceľovou 
konštrukciou s  mobilným obvo-
dovým plášťom, ktorý sa montuje 
len na zimné mesiace. V  letnej 
sezóne je plášť odmontovaný 

a  k  dispozícii sú tak dva dvorce, 
na ktorých môže pokračovať tré-
ningový proces aj za nepriaznivého 
počasia. Predpokladané náklady na 
vybudovanie takéhoto riešenia boli 
400  000 eur. Vznikla spoločnosť 
KYNET, ktorej sa podarilo zo-
hnať časť fi nančných prostriedkov 
z vlastných zdrojov ako súkromnú 

investíciu, časť z úverov a pôžičiek 
a časť bude fi nancovať dodávateľ. 
Jednou z podmienok však bolo aj 
doriešenie nájomnej zmluvy s ma-
jiteľom pozemku. Primátor mesta 
i  jeho zástupkyňa pomohli klubu 
s  vypracovaním novej zmluvy, za 
čo im patrí veľká vďaka. Klub tak 
uzatvoril zmluvu o  dlhodobom 
prenájme pozemku s  mestom 
a mohol tak pristúpiť k moderni-
zácii. Spoločnosť KYNET v spolu-
práci z fi rmou PROMONT začali 
výstavbu pevnej tenisovej haly ako 
aj výstavbu zázemia v auguste. Za-
čiatkom októbra bola hrubá stavba 
haly aj s prístavbou dokončená a 4. 
decembra bola hala slávnostne 
otvorená. Firme PROMONT patrí 
poďakovanie za postavenie haly za 
necelé 3 mesiace, a to v najvyššej 
kvalite.

Prioritu má 
tenisová mládež

Klub sa od svojho vzniku zame-
ral výlučne na prácu s mládežou. 
Zastrešujeme deti vo veku od 5 
rokov v  tenisových prípravkách 
až po dorastenecké kategórie. TK 

KNM vytvoril podmienky aj pre re-
kreačný tenis, ktorý využívajú ob-
čania mesta a okolia. Od existencie 
klubu tu trénovalo niekoľko stoviek 
detí. V súčasnosti je v príprave 69 
detí nášho mesta, ktoré pravidelne 
trénujú pod odborným vedením. 

Tak ako každý športový klub, aj 
ten náš, je závislý od fi nančných 
zdrojov, bez ktorých by nebolo 
možné jeho fungovanie. Tenisový 
klub Kysucké Nove Mesto je fi-
nancovaný výhradne s  vlastných 
prostriedkov a prostriedkov rodi-
čov, ktorí platia náklady na energie, 
trénerov, priestory a  tréningové 
pomôcky. Veľa klubov si zvyklo 
na fi nančnú podporu od sponzora 
alebo mesta a bez nej si nevie pred-
staviť ďalšiu existenciu. TK KNM sa 
so skutočnosťou, že nie je podpo-
rovaný, musel vyrovnať sám. Vsadil  
tak na kvalitnú a  odbornú prácu 
s mládežou a tým získal podporu 
rodičov. Dúfame, že v budúcnosti 
získa klub fi nančnú podporu, keďže 
do práce s  mládežou v  meste sa 
určite oplatí investovať. Zníži sa tak 
fi nančné zaťaženie rodičov a nebu-
deme strácať talentované deti.

V Kysuckom Novom Meste ešte v decembri minulého roku otvoril 
Tenisový klub Kysucké Nové Mesto v spolupráci s fi rmou KYNET s. r. o.
novú športovú halu, ktorá slúži na prípravu mladých tenistov ako aj 
pre rekreačných hráčov z mesta a okolia. Projekt haly na Kysuciach 
čitateľom nášho mesačníka priblížia v  nasledujúcich riadkoch 
zástupcovia klubu Stanislav Ševčík a Igor Janíček.

Hala za tri mesiace!
V Kysuckom Novom Meste vyriešili problém so zimou a nepriaznivým počasím v lete

Snehová kalamita na Kysuciach, 
kde na niektorých miestach napadli 
až dva metre snehu, nebola v závere 
zimy prekážkou pri organizovaní 
dorasteneckého turnaja o  Pohár 
primátora mesta. Doprava síce bola 
ochromená, dediny a mestá odre-

zané od okolia, ale to neodradilo 
hráčov od účasti. Víťazom sa stal 
Vladimír Kurek, ktorý vo finále 
zdolal Ivana Pouša. Vo štvorhre 
zvíťazili Jakub Behúň s  Ivanom 
Poušom. Ceny úspešným odovzdá-
val primátor mesta Ján Hartel.

Snehová kalamita 
nebola prekážkou

Zľava - víťaz turnaja Vladimír KUREK, primátor Kysuckého Nové Mesta Ján 
HARTEL a finalista Ivan POUŠ

Henrieta NAGOVÁ medzi deťmi na Kysuciach

Hala TK Kysucké Nové Mesto 
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 TENISOVÁ HALA
Zima 2011 / 2012

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

O celoštátnom turnaji mladších 
žiakov v areáli TK F1 Poprad (3. – 
5. 3. 2012) nám napísal Tibor Leš-
niak, známy tréner, rozhodca a or-
ganizátor z Tc STŠ Michalovce. Na 
turnaji sa zúčastnilo 28 chlapcov, 
vo štvorhre štartovalo 9 párov. 
Prvé kolá priniesli vyrovnané 
zápasy. Chlapci hrali s nasadením, 
bojovne. Fekete, Peško, Minárik 
– tenisti ročníka 2001 - podali 
sympatické výkony. Ukázali, že 
sa pripravujú pod odborným 
vedením. Semifinále Ladislav 
Lörincz – Samuel Puškár 6:4, 
6:0 bolo plné emócií, v  druhom 

semifi nále David Čierny – Krištof 
Minárik 6:2, 6:3 poznačil výkon 
zdolaného predchádzajúci ťažký 
dvojhodinový zápas so Žákom. 
Vo fi nále zdolal Lörincz Čierneho 
6:4, 2:6, 7:5. Jednotka teda potvr-
dila rebríčkové postavenie. Vo 
štvorhre získali prvenstvo Samuel 
Špak s  Puškárom. Veľká vďaka 
patrí TK F1 Poprad za poskytnutie 
areálu, hráčom za zodpovedný 
prístup, rodičom za korektné 
vystupovanie, sponzorovi turnaja, 
fi rme Kerex, za podporu a STZ za 
dôveru Tc STŠ Michalovce, ktorý 
turnaj organizoval.

Miroslav Repík, rodák z  moravského Vracova, 
prišiel do Piešťan v roku 1960 ako vojenský pilot, 
ktorý osobne prelietal nielen bývalé Československo, 
ale učil lietať aj budúcich pilotov doma i v zahraničí.

Som presvedčený, že na Slovensku je len málo 
súťažných tenistov, ktorí by s  ním po roku 1970 
neprišli do styku. V  tom roku prišiel ako rodič 
na bývalé tenisové dvorce  v  piešťanskom parku 
a ihneď sa zapojil do organizátorskej práce. Najskôr 
v klube a veľmi rýchlo aj vo vtedajšom krajskom  
tenisovom zväze.

V  klube sa rýchlo stal členo m jeho výboru 
v športovo – technických funkciách a tým aj  ne-
odmysliteľnou súčasťou všetkých turnajov, ktoré 
sa od roku 1975 konali na nových dvorcoch TK 
Kúpele Piešťany.  Na výstavbe týchto dvorcov je aj 
jeho nemalý podiel. 

Po štátoprávnych, a tým aj športových zmenách 
v deväťdesiatych rokoch, sa zmenil len názov jeho 
funkcie a pokračoval ako sekretár Západosloven-
ského tenisového zväzu. Ako neraz odznelo pri 
zväzových rokovaniach, bol dušou tohto zväzu. Aj 
keď činnosť ofi ciálne ukončil v priebehu minulého 

roka, na sekretariáte zväzu sa ešte pravidelne zastaví.
Popri organizačných športových funkciách začal 

a stále vykonáva činnosť tenisového rozhodcu, dlho-
ročne vrchného na domácich podujatiach všetkých 
kategórií a  tried. Je držiteľom najvyššej zväzovej 
rozhodcovskej licencie.

Dušou športovec, ktorý v mladosti skôr inklinoval 
k  futbalu, priviedol k  športu aj svoje deti. Dvoch 
synov viac k futbalu, keď mladší to dotiahol až do 
československej juniorskej reprezentácie. Dcéra, 
s ktorou vlastne prišiel v už spomínanom roku na 
tenis, hrala nielen najvyššie celoslovenské súťaže, 
ale neskôr na vysokej škole vyštudovala tenisové 
trénerstvo. V  športe pokračujú aj ďalšie rodinné 
generácie. 

Za skutočne obetavú, dlhoročne dobrovoľnú 
tenisovú prácu získal významné ocenenia už vo 
vtedajšom Československu. Od roku 1993 je členom 
Čestného klubu ZsTZ, neskôr držiteľom Ceny za 
rozvoj tenisu a Pamätnej plakety STZ.

Mirečko, pri príležitosti ozaj významného života 
želáme hlavne veľa zdravia, aby ti tvoj povestný elán 
vytrval čo najdlhšie.              -rv-

Mladší žiaci 
v Poprade 

Miroslav Repík oslávil 
osemdesiatku

w w w. re a l s t av- k r. s k

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

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

Volajú ma Jarka.

 Keby ste neboli profesionálnou tenist-

kou, čím by ste chceli byť?

Právničkou alebo lekárkou.

 Ktorú webstránku si pozeráte naj-

častejšie?

Asi noviny, Th e Herald Sun.

 Čo považujete za najväčší úspech vo 

svojej kariére?

Myslím to, ako najvyššie som sa dostala 

v rebríčku.

 Ak by nakrútili fi lm o vašom živote, 

ktorá herečka by mala stvárniť vašu 

postavu?

Catherine Zeta Jones.

 Čo robíte, keď nehráte tenis?

Som ako iné dievčatá. Mám rada všetky 

dobré veci, nakupovanie, kúpele, manikú-

ru, pedikúru, kaderníctvo, fi lmy, priateľov, 

večere, zmrzlinu...

 Ktorá je vaša obľúbená dovolenková 

destinácia?

Rada som v Queenslande, Gold Coaste,  

vybrala by som si ešte Maldivy alebo Fidži.

 Kto najslávnejší je vo vašom telefón-
nom zozname?

Caroline Wozniacka.

 Ak by ste spievali karaoke, ktorú pes-
ničku by ste si vybrali?

Tréner vždy hovorí, že by som bola naozaj 
dobrá Lady Gaga. Ale chvalabohu neviem 
spievať, tak by som asi nespievala.

 Máte svoj predzápasový rituál?

Ani nie, jednoducho idem hrať.

 Ak by ste mohli vybrať troch ľudí z his-
tórie za partnera na večeru, kto by to bol?

Michael Jordan, Cristiano Ronaldo a ani 
neviem, kto tretí.

 Aký bol váš najlepší moment vo Fed 
Cupe?

Moja prvá výhra proti Schiavoneovej 
vlani v  Hobarte. Bol to môj prvý víťazný 
fedcupový zápas a  zdolala som súperku 
s vysokým postavením v rebríčku.

 Povedzte niečo o  Jarke, čo o  nej ne-
vieme?

Nerada som vážna. Veľa sa smejem. Len 
na súde nie...                 (red.)

Jarka sa rada smeje
Medzinárodný turnaj staršieho žiactva

„The 19th PSS Piestany Cup“
TEJT Category 1 U14

13. 5. – 20. 5. 2012

Miesto: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2
Riaditeľ turnaja: Ing. Rudolf Vrábel
 Tel/Fax: 033-7626628
 E-mail: tk.kupele.py@stonline.sk 
Uzávierka prihlášok: Utorok , 17. apríl 2012 
 do 15.00 SELČ 
 Tennis Europe/cez IPIN hráča 
 Fax: +41 61 331 7253
Informácie na: www.tenniseurope.org, www.stz.sk
  V žiadnom prípade nezasielajte pri-

hlášky na STZ!
Termín: kvalifi kácia: 13. - 14. 5. 2012 
 hlavná súťaž: 15. 5. - 20. 5. 2012
Prezentácia:  kvalifi kácia - sobota, 12. 5. 2012,

16.00 – 18.00 hod. v klube
  hlavná súťaž: pondelok, 14. 5. 2012,

15.00 – 18.00 hod. v klube
Počet štartujúcich: kvalifi kácia: 48 CH + 48 D
 hlavná súťaž: 64 CH + 64 D
Povrch: antuka – 11 dvorcov
Lopty: Wilson US Open
Vklady: kvalifi kácia – 20 euro, 
 hlavná súťaž – 40 euro
Pobytové náklady:  kompletné bezplatné ubytovanie 

a  stravovanie (hospitality) sloven-
ských hráčov bude poskytnuté len 
pre členov oficiálneho družstva 
Slovenska

Ubytovanie:  rezervovať písomne do 8. 5. 2012 
 (fax alebo email)!

Jarmila sa po smutnom rozvode s austrálskym tenistom Sa-
muelom Grothom vrátila k dievčenskému menu Gajdošová. 
A už má opäť dôvod na úsmev.

Bratislavskú rodáčku, 24-ročnú Jarmilu Gajdošovú, si fedcupová internetová 
stránka vybrala na minútový dialóg. Ako je známe tenistka, ktorá roku 2003 
nastúpila v jedinom zápase v Pohári federácie za SR, hrá od minulého roku za 
Austráliu. Momentálne je dvojkou svojej novej vlasti za Stosurovou, šampiónkou 
US Open. V  šesťdesiatsekundovom rozhovore odpovedala držiteľka dvoch 
turnajových titulov vo WTA, ktorá bola najvyššie v rebríčku 25., takto: 
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

� Tenisové turnaje
� Firemné dni
� Športové  eventy
� Spoločenské a rodinné podujatia

www.elfoclub.sk, ivancik@elfoclub.sk, 0917 845 102

MALINOVO
pri Bratislave

Tematínska 5, 851 05 Bratislava

email: sedven@centrum.sk 

mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION
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Španielsky tenista Rafael
Nadal odohrá 14. júna ex-
hibičný zápas na futbalo-
vom štadióne Realu Madrid 
proti doposiaľ neznámemu 
súperovi. Duel na Santiago 
Bernabeu bude súčasťou osláv 
110. výročia založenia klubu, 
výťažok poputuje na charitu. 
Nadal sa narodil na Mallorke, 
no od detstva je veľkým fanú-
šikom bieleho baletu, ktorý je 
na najlepšej ceste získať špa-
nielsky ligový titul. Zverenci 
trénera Joseho Mourinha sú 
na čele tabuľky Primera Divi-
sión s 10-bodovým náskokom 
pred úradujúcim majstrom 
FC Barcelona. 

Grigor Dimitrov 
s Mouratoglouom

Bulhar Grigor Dimitrov (20 r.) 
sa stratil z prvej stovky rebríčka 
– z najlepšej 52. pozície klesol až 
na 102. miesto. Talentovaného 
mladíka sa vo svojej akadémii 
ujal ako tréner priamo majiteľ 
Patrick Mouratoglou. Do no-
vembra Dimitrova trénoval 
Peter McNamara. 

Ljubičič a González končia
Chorvátsky tenista Ivan Ljubičič 

na aprílovom turnaji série ATP 
Masters v Monte Carle ukončí svoju 
dlhoročnú úspešnú kariéru. Tri-
dsaťdvaročný rodák z Banja Luky v 
rozhovore pre ofi ciálnu internetovú 
stránku ATP povedal, že to nebolo 
ľahké rozhodnutie. Ljubičič sa ob-

javuje na profesionálnom okruhu 
od roku 1998 a za ten čas získal 
10 turnajových titulov. Najvyššie 
v rebríčku bol v máji 2006, keď 
mu patrila 3. priečka. V roku 2010 
na turnaji v Indian Wells na ceste 
za titulom získal skalpy Novaka 
Djokoviča, Rafaela Nadala a An-

dyho Roddicka. Ivan bol členom 
víťazného tímu Chorvátska, ktorý 
vo fi nále Davisovho pohára 2005 
zdolal v Bratislave Slovensko 3:2. 
S krajanom Mariom Ančičom 
vybojoval bronzovú medailu vo 
štvorhre na OH 2004 v Aténach.

Aj čilský tenista Fernando Gon-

zález, držiteľ kompletnej zbierky 
olympijských medailí, finalista 
Australian Open 2007 a bývalý 
 5. hráč svetového rebríčka, končí. 
V Miami na Floride sa na turnaji 
ATP naposledy predstaví ako držiteľ 
voľnej karty. Tento 31-ročný hráč 
pripravuje aj rozlúčku doma. 

Ruská tenistka Alisa Klejbanovová sa vystrábila zo 
zhubného ochorenia a  vracia sa do súťažného diania. 
Svojim fanúšikom sa prihovorila na stránke WTA: 
„Zdravím vás priatelia a fanúšikovia! Uplynul dlhý čas 
od môjho posledného odkazu a  teraz sa chcem s vami 
podeliť o veľkú vec a svoje pocity! Liečbu som ukončila 
v decembri a pred pár týždňami som mala v Taliansku 
posledný test. Dopadol úspešne, som vyliečená, moji lekári 
sú šťastní a ja sa cítim vynikajúco!“

Ruska už začala s tréningom, na Floride sa pripravova-
la pred niekoľkými dňami na turnaj v Miami, kde jej pri-
delili voľnú kartu. „Bolo to spočiatku fyzicky veľmi nároč-
né, ale zároveň také emocionálne, že som ani nechcela zísť 
z dvorca,“ vravela Klejbanovová, ktorej diagnostikovali 
vlani v júli druhý stupeň Hodgkinovho lymfómu. Dvad-
saťdvaročná Moskovčanka, bývalá svetová dvadsiatka, 
hrala naposledy v máji v Ríme. Od  júla sa liečila v talian-
skej Perugii. „Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli – tré-
nerovi Iulianovi Vespanovi, priateľovi Giacomovi, mojej 
rodine a blízkym priateľom. Nikdy na to nezabudnem...“

Alisa v liste spomína, ako sa jej cnelo za súťažením. 
„Je to najlepšia časť tenisu a teším sa na zápasy,“ dodala 
držiteľka dvoch titulov vo WTA, ktorá bola vo štvorhre 
desiata na svete.       (zw)

Alisa sa vracia na dvorce

Heinz Günthardt
vo Fed Cupe

Heinz Günthardt, bývalý kouč 
Steffi Grafovej, sa stal novým 
trénerom švajčiarskeho fedcu-
pového tímu. Premiéru bude 
mať 21. - 22. apríla v stretnutí 
proti Bielorusku. Günthardt 
nahradí vo funkcii Christiane 
Jolissaintovú, ktorá odstúpila po 
prehre 1:4 proti Austrálii. 

Guga 
do Siene slávy
Bývalú svetovú jednotku 

Gustava Kuertena (na sním-
ke), trojnásobného šampióna 
Roland Garros, uvedú v júli do 
Siene slávy v Newporte. Okrem 
Brazílčana sa novými členmi 
Medzinárodnej tenisovej siene 
slávy v  americkom Newporte 
stanú Manuel Orantes, španiel-
sky šampión US Open 1975, 
Mike Davies, bývalý waleský 
tenista a  neskôr funkcionár 
a americký paralympionik Ran-
dy Snow - tenista na vozíčku. 

Fernando GONZÁLEZ Ivan LJUBIČIČ

Nadal si zahrá na Santiago Bernabeu
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CENNÍK INZERCIE 2012

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

B C
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STZ Marketing s.r.o.

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

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € poznámka vzor

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

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

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

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

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

93 x 90 1/6 140€ sadzobný obrazec H

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

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,2-€ /ks

Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v  jednom 

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

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

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

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec X

KONTAKT

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

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec

www.ntc.sk 
Národné tenisové centrum

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Ing. Andrea Kostíková,

 Marketing Manager, tel.: 02 / 49 209 885, mobil:  
+ 421 0903 184 234, mail: andrea.kostikova@stz.sk 

Jana Mošková,

Marketingové oddelenie, 

 tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk 

www.stz.sk 
S lovenský  tenisový  z väz

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum  

vám ponúkajú prenájom  

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

Priemerná návštevnosť stránok  

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

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

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

ký t i ý ä Ná d é t i é t

3636   



1.  Riadenie súťaže: súťaž 
riadi STZ

2.  Usporiadateľ súťaže: 
usporiadateľom jednotli-
vých stretnutí sú tenisové 
kluby (oddiely) určené 
vyžrebovaním súťaže.

3.  Časový rozvrh súťaže: 
  30. 4. 2012 – pondelok – 

1. kolo
  2. 5. 2012 – streda – se-

mifi nále a zápasy o  5. - 
8.miesto

  4. 5. 2012 – piatok – fi ná-
le a zápasy o umiestnenie

4.  Miesto súťaže: stretnu-
tia sa hrajú na dvorcoch 
usporiadajúcich TK/ TO, 
prípadne na dvorcoch 
nimi určenými. 

5.  Účastníci súťaže:

6.  Vyžrebovanie súťaže: 
15. 3. 2012 o 10,00 h. na 
STZ. Žrebovanie je zve-
rejnené na www.stz.sk 

Nasadenie a žrebovanie 

družstiev sa uskutoční 

podľa súčtu bodovej hod-

noty získanej za umiest-

nenie v posledných troch 

ročníkoch extraligy (viď 

bod 5), pričom body 

sa zarátavajú vo výške 

100% (rok 2011), 50% 

(rok 2010) a 25% (rok 

2009). V  prípade rovna-

kého počtu bodov roz-

hoduje lepšie posledné 

umiestnenie družstva v 

súťaži. Platí princíp re-

ciprocity, t.j. v  prípade, 

že sa v  nasledujúcom 

ročníku súťaže stretnú 

družstvá, ktoré spolu 

hrali v predchádzajúcich 

rokoch, je automaticky 

usporiadateľom tohto 

stretnutia (domácim 

družstvom) TK/TO, kto-

rý v poslednom hranom 

stretnutí (od r. 2004) bol 

družstvom hostí, t.j. ne-

mal výhodu domáceho 

prostredia. Ak sa stretnú 

družstvá, ktoré doposiaľ 

spolu nehrali, výhoda 

domáceho prostre-

dia je určená žrebom.
7.  Náhradné termíny: 

v  prípade nepriaznivého 
počasia sú družstvá po-
vinné ešte v deň stretnu-
tia odohrať, resp. dohrať 
stretnutie v  hale. V  ta-
komto prípade o  spô-
sobilosti dvorcov a  prí-
padnej čakacej dobe na 
zmenu počasia rozhodu-
je s konečnou platnosťou 
rozhodca, pričom zahájiť 
hru je nutné najneskôr 
o 13,00 h. príslušného 
dňa. Pokiaľ domáci klub 
nemá k dispozícii vlastnú 
halu je povinný zabezpe-
čiť odohratie stretnutia 
v  hale (aj mimo svojho 
pôsobiska) a  hosťujúci 
klub je povinný akcepto-
vať výber haly.

8.  Hospodárske smerni-
ce: všetky stretnutia sú 
usporiadané v  réžii te-
nisových klubov. Ak ne-
dôjde k  inej dohode, tak 
hradí:

a) usporiadajúci klub 

všetky výdavky spojené 

s  usporiadaním stretnu-

tia, vrátane poplatkov roz-

hodcom a výdavky svojho 

družstva pri stretnutí.

b) hosťujúci klub všetky 

výdavky svojho družstva 

spojené so stretnutím, t.j. 

cestovné, stravné a ubyto-

vanie. 

c) Slovenský tenisový zväz 

po ukončení súťaže dodá 

usporiadateľom jednotli-

vých stretnutí spotrebo-

vaný počet lôpt na zákla-

de zápisov zo stretnutí.
9.  Lopty: WILSON AUS-

TRALIAN OPEN, každý 
zápas dvojhry, štvorhry 
a  tretí set sa hrá tromi 
novými loptami (v prípa-
de, že tretí set je nahra-
dený supertajbrekjkom 
lopty sa nemenia). Lopty 
na stretnutie zabezpečí 
usporiadajúci klub.

10.  Tituly a ceny: Majstri SR 
získajú pohár, diplomy 
a medaily. Družstvá na 2. 
a 3. mieste medaily a dip-
lomy.

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 
pravidiel tenisu a tohto rozpisu:

a) Zápasy v  stretnutí sa hrajú na 
dva vyhrané sety, v každom sete za 
stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (taj-
brejk do 7 bodov). Za rozhodnutého 
stavu, po dohode oboch kapitánov, 
sa môže vo zvyšných zápasoch hrať 
prípadný rozhodujúci tretí set ako 
supertajbrejk do 10 bodov.
b) Dvorec musí spĺňať podmienky 
súťažného poriadku článok 22, 23 
a 105.

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa 
rozpisu súťaže. Za družstvo môžu 
nastúpiť iba hráči s  platnou regis-
tráciou, ktorí sú uvedení na súpis-
ke a sú registrovaní v danom klube, 
resp. majú schválené hosťovanie do 
tohto klubu.

3.  Podmienky štartu: klub musí mať 
kolektívnu registráciu na rok 2012. 
Družstvo štartuje na súpisku vyho-
tovenú klubom a  potvrdenú STZ. 
Za potvrdenú súpisku sa považuje 
súpiska zverejnená v  systéme eTe-
nis.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: 
do 31. 3. 2012, prostredníctvom 
systému eTenis. Súpisku spraco-
vanú systémom eTenis netreba 
posielať poštou. Na súpiske musí 
byť uvedených minimálne 5 hráčov 
a  kapitán, prípadne jeho náhrad-
ník. Všetci hráči uvedení na súpis-
ke musia mať k 31.3.2012 platnú re-
gistráciu. Žiadny zahraničný hráč 
nemôže byť dopísaný na súpisku 
družstva po odohraní I. kola súťa-
že. Súpiska zverejnená a vytlačená 
z  informačného systému eTenis je 
považovaná za ofi ciálny dokument 
pre štart družstva v stretnutí.

5.  Systém súťaže: hrá sa vylučovacím 
systémom podľa vyžrebovania. Ví-
ťazné družstvá hrajú o umiestnenie 
na 1. – 4. mieste. Družstvá, ktoré 
prehrali v  prvom kole, pokračujú 
v  stretnutiach o umiestnenie na 
5. – 8. mieste. Jednotlivé stretnutia 
pozostávajú zo 7 zápasov (5 dvoj-
hier a 2 štvorhry). Družstvo na 8. 
mieste zostupuje do I.ligy

6.  Začiatky stretnutí: sú o  9,00 ho-
dine, hrá sa bez poludňajšej pre-
stávky. Začiatky stretnutí môžu 
byť podľa potreby posunuté po 
vzájomnej dohode kapitánov druž-
stiev. V takom prípade sú kapitáni 
oboch družstiev povinní, s  do-
statočným predstihom, písomne 
oznámiť súhlasné stanovisko s do-
hodnutým začiatkom stretnutia na 
STZ. Za vyrozumenie rozhodcu je 
zodpovedné domáce družstvo.

7.  Postup a zostup: víťaz extraligy sa 
stáva Majstrom Slovenska druž-
stiev mužov alebo žien. Posledné 
družstvo zostupuje do I. ligy.

8.  Námietky: kluby ich môžu podá-
vať v  súlade s príslušnými ustano-
veniami SPT.

9.  Zápis o stretnutí:
  a) vyhotoví sa v  dvoch exemplá-

roch.
  b) ihneď po ukončení stretnutia je 

vrchný rozhodca povinný oznámiť 

výsledok stretnutia na športovo-
technický úsek STZ 02/ 492 09 886 
(887) alebo na telefónnom čísle 
0905 822  532. V  prípade neprí-
tomnosti vrchného rozhodcu túto 
povinnosť preberá domáce druž-
stvo.

c) domáce družstvo je povinné 
ešte v deň stretnutia spracovať zá-
pis cez systém eTenis. Takto spra-
covaný zápis netreba zasielať už na 
riadiaci orgán poštou.
d) domáce družstvo nemusí ori-
ginál zasielať riadiacemu orgánu 
poštou, ale je povinné ho archivovať 
(minimálne do ukončenia aktuál-
nej sezóny) a  v  prípade vznesenia 
námietok na vyžiadanie riadiaceho 
orgánu dodatočne doložiť.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhod-
cov na jednotlivé stretnutia delegu-
je STZ. 

11.  Nástup družstiev: pred začiatkom 
súťaže zabezpečia kapitáni druž-
stiev spoločný nástup pod vedením 
vrchného rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať 
rozhodcovskú kvalifi káciu alebo 
minimálne oprávnenie STZ na 
výkon funkcie kapitána (pôvodne 
rozhodcovská kvalifi kácia IV. Trie-
dy).

13.  Poriadkové pokuty:
  sa udeľujú v  súlade s  jednotlivými 

ustanoveniami SPT, osobitne:
 - klubu
 664,- € odstúpenie družstva zo 
súťaže po vyžrebovaní
332,- € za nenastúpenie družstva 
na stretnutie
 166 € za nenastúpenie družstva 
na dohrávku rozohraného stretnu-
tia
 34,- € za každé voľné miesto 
v zostave stretnutia (chýbajúci hráč)
 17,- € za nepredloženie súpisky 
vrchnému rozhodcovi 
 7,- € ak kapitán nemá rozhod-
covskú kvalifi káciu resp. oprávnenie 
STZ na výkon tejto funkcie
 17,- € ak funkciu kapitána pre-
vezme náhradník, ktorý nie je na 
súpiske a nepreukáže sa poverením 
klubu, resp. ak kapitán nie je prí-
tomný na stretnutí
15,- € neoprávnený štart hráča
17,- € za neskoro alebo neúplne 
spracovaný zápis o  stretnutí (bod 
9/c) resp. súpisku (B/4)
- rozhodcovi
17,- € ak rozhodca neoznámi vý-
sledok zápasu na STZ (bod 9/b)

14.  Propagácia: usporiadajúci klub je 
povinný

a) zabezpečiť propagáciu stretnutí
b) zabezpečiť ukazovatele skóre 
s menovkami hráčov v každom zá-
pase.
STZ zabezpečí po ukončení súťa-
že informáciu pre médiá a  tlačové 
agentúry.

15.  Záverečné ustanovenia: všetky 
informácie (rozpis, žreb, súpis-
ky, kontakty, výsledky, schválené 
zmeny) budú priebežne uverejňo-
vané na internetovej stránke STZ 
www.stz.sk.

EXTRALIGA 2012 – ROZPIS SÚŤAŽE
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

M u ž i :
 160 b TK Slávia Agrofert STU Ba 

 135 b TK Slovan Bratislava (A)

 125 b TC Empire Trnava (A)

 63 b TK Ratufa Levice (A)

 60 b TC Draci Matúškovo (A)

 45 b TK Kúpele Piešťany

 40 b TJ Slávia Právnik Ba TK 

 0 b TK Slovan Galanta (A)

Ž e n y :
 175 b TK Slovan Bratislava 

 100 b TC Dixon Tenisia B. Bystrica

 100 b TK Kúpele Piešťany

 85 b TK Slávia Agrofert STU Ba

 65 b TJ Slávia Právnik Ba

 60 b TK Nitra

 33 b TK Žilina (A)

 0 b TK Tenkur Trenčín
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1.  Riadenie súťaže: súťaž riadi STZ
2.  Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom 

jednotlivých stretnutí sú tenisové 
kluby, uvedené na prvom mieste vy-
žrebovania súťaže.

3.  Časový rozvrh súťaže: súťaž sa hrá od 
28. 4. do 23. 6.

4.  Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na 
dvorcoch usporiadajúcich klubov, 
prípadne na dvorcoch nimi určených. 

5.  Účastníci súťaže: platí reciprocita, do-
losované 15. 3. 2012 o 10,00 h na STZ.

I. liga muži 
1. TK Ratufa Levice (B) 
2. TKM Tlmače
3. TK Tatran 2007 Prešov (A)
4. TK Tenis Centrum Bojnice
5. TC Dixon Tenisia B. Bystrica (A)
6. TK F1 Poprad
7. VŠK Ekonóm Bratislava
8. TC Draci Matúškovo (B)
II. liga muži – západ 
1. TK Love 4 Tenis 
2. TC Topoľčany 
3. TK Spoje Bratislava (A)
4. TC Draci Matúškovo (C)
5. ProSet Bratislava
6. ATYP Interiér TK LOB D.N.V.
7. BEST Bratislava
8. TK Nová Generácia
II. liga muži – východ
1. Fresh Club Zvolen
2. TK DRANaM Košice
3. TK Spišská Nová Ves
5. TK Baník Prievidza
4. Tenisová Akadémia Prešov
6. TK Ružomberok (A)
7. TKM Martin
8. TK Žilina (A)
I. liga ženy 
1. TK Žilina (B)
2. TK Ružomberok (A)
3. Tenisová Akadémia Prešov
4. TK Ratufa Levice
5. TK Jednotka
6. TC Empire Trnava 
7. TK 77 Skalica
8. TK Hanaka Zlaté Moravce
II. liga ženy
1. TK Šaľa
2. TK Vrútky
3. TK Senica
4. HTC Hlohovec
5. bye
6. TK Love 4 Tennis 

6. Termíny stretnutí: 
Pre 8 družstiev (I. a II. liga muži, I. 
liga ženy)
1. kolo – 28. 4. (8-4, 3-5, 2-6,1-7)
2. kolo –   5. 5. (7-8, 6-1, 5-2, 4-3)
3. kolo – 26. 5. (8-3, 2-4, 1-5, 7-6)
4. kolo –   2. 6. (6-8, 5-7, 4-1, 3-2)
5. kolo –   9. 6. (8-2, 1-3, 7-4, 6-5)
6. kolo – 16. 6. (5-8, 4-6, 3-7, 2-1)
7. kolo – 23. 6. (8-1, 7-2, 6-3, 5-4)
Pre 5-6 družstiev (II. liga ženy)
1. kolo – 28. 4. (6-3, 2-4, 1-5)
2. kolo –   5. 5. (5-6, 4-1, 3-2)
3. kolo – 26. 5. (6-2, 1-3, 5-4)
4. kolo –   2. 6. (4-6, 3-5, 2-1)
5. kolo –   9. 6. (6-1, 5-2, 4-3)
Stretnutie sa musí uskutočniť v  ter-
míne stanovenom rozpisom. Všetky 
stretnutia je možné po vzájomnej 
dohode oboch TK/TO a  odsúhla-

sení STZ predohrať, ak bola zmena 
nahlásená najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného 
kola. Kapitáni oboch družstiev sú 
povinní písomne (e-mailom) ozná-
miť súhlasné stanovisko s predohra-
ním stretnutia a požiadať tým STZ 
o schválenie dohodnutého termínu. 
Schválený termín predohrávky je 
usporiadajúci klub povinný oznámiť 
rozhodcovi.
V  zdôvodnených mimoriadnych 
prípadoch je možné požiadať o odo-
hranie stretnutia po stanovenom 
termíne (napr. nespôsobilé dvorce 
na začiatku sezóny, mimoriadna 
akcia STZ na dvorcoch domáceho 
družstva). Žiadosť o zmenu termínu 
je usporiadajúci klub povinný doručiť 
na STZ písomne najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom príslušného 
kola. V  prípade pozitívneho stano-
viska k žiadosti a ak si družstvá spo-
ločne nedohodnú náhradný termín, 
STZ určí termín, ktorý sú účastníci 
povinní rešpektovať.

7.  Náhradný termín: domáce družstvá, 
ktoré disponujú krytým tenisovým 
dvorcom, musia zabezpečiť pre prípad 
nepriaznivého počasia možnosť odo-
hrať, resp. dohrať stretnutie v hale. Obe 
družstvá sú povinné v takomto prípade 
ešte v  deň stretnutia odohrať, resp. 
dohrať stretnutie v  hale. Maximálna 
čakacia doba na zmenu počasia je 2 
hodiny, pričom o spôsobilosti dvorcov 
rozhoduje s konečnou platnosťou roz-
hodca (I.liga) alebo kapitán domáceho 
družstva (II.liga). Rozhodca, v prípade 
jeho neprítomnosti kapitán domáceho 
družstva, je oprávnený čakaciu dobu 
predĺžiť iba ak je reálne v deň stretnutia 
dohrať stretnutie v  pôvodných pod-
mienkach. Pokiaľ domáci klub nemá 
k dispozícii halu a stretnutie sa kvôli 
nepriazni počasia neuskutoční alebo 
nedohrá, náhradným termínom je 
nasledujúci deň alebo iný deň do za-
čiatku nasledujúceho kola, na ktorom 
sa dohodnú kapitáni družstiev. Ak 
nedôjde k dohode kapitánov, zostáva 
v  platnosti, že náhradný termín je 
nasledujúci deň. Záznam o  dohode 
musí byť uvedený v zápise prerušeného 
(resp. nedohraného) stretnutia. Ak sa 
pre nepriaznivé počasie ani v takto do-
hodnutom termíne stretnutie nemôže 
uskutočniť, určí náhradný termín STZ. 
Tento termín sú družstvá povinné 
rešpektovať.

8.  Hospodárske smernice: všetky stret-
nutia sú usporiadané v réžii tenisových 
klubov. Ak nedôjde k inej dohode, tak 
hradí:
a) usporiadajúci klub všetky výdavky 
spojené s  usporiadaním stretnutia, 
vrátane lôpt, poplatkov rozhodcom 
a výdavky svojho družstva pri stretnutí,
b) hosťujúci klub všetky výdavky svoj-
ho družstva spojené so stretnutím, t.j. 
cestovné, stravné a ubytovanie. 

9.  Lopty: WILSON AUSTRALIAN 
OPEN, na každý zápas dvojhry, štvor-
hry tri nové lopty. 

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 

pravidiel tenisu a tohto rozpisu:

a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva 

vyhraté sety, v každom sete za stavu 

6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 

7 bodov). Za rozhodnutého stavu, 

po dohode oboch kapitánov, sa 

môže vo zvyšných zápasoch hrať 

prípadný rozhodujúci tretí set ako 

supertajbrejk do 10 bodov.

b) Dvorec musí spĺňať podmienky 

súťažného poriadku článok 22 a 23. 

Hrá sa minimálne na 3 dvorcoch. 

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa 

rozpisu súťaže. Za družstvo môžu 

nastúpiť iba hráči s platnou regis-

tráciou, ktorí sú uvedení na súpiske 

a  sú registrovaní v danom klube, 

resp. majú schválené hosťovanie 

do tohto klubu.

3.  Podmienky štartu: klub musí 

mať kolektívnu registráciu na rok 

2012. Družstvo štartuje na súpisku 

vyhotovenú klubom a  potvrdenú 

STZ. Za potvrdenú súpisku sa 

považuje súpiska zverejnená v sys-

téme eTenis.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: 

do 31. 3. 2012 prostredníctvom 

systému eTenis. Súpisku spraco-

vanú systémom eTenis netreba po-

sielať poštou. Na súpiske musí byť 

uvedených minimálne 5 hráčov. 

Všetci hráči uvedení na súpiske 

musia mať k 31.3.2012, platnú re-

gistráciu. Žiadny zahraničný hráč 

nemôže byť dopísaný na súpisku 

družstva po odohraní I. kola súťa-

že. Súpiska zverejnená a vytlačená 

z informačného systému eTenis je 

považovaná za ofi ciálny dokument 

pre štart družstva v stretnutí.

5.  Systém súťaže: hrá sa jednokolovo 

systémom každý s  každým, na 

miestach podľa vyžrebovania.

6.  Začiatky stretnutí: stretnutia sú 

jednodňové so začiatkom o  9,00 

hodine, hrá sa bez poludňajšej 

prestávky. Začiatky stretnutí môžu 

byť podľa potreby posunuté po 

vzájomnej dohode kapitánov druž-

stiev a rozhodcu. Kapitáni oboch 

družstiev sú povinní, po dohode 

všetkých zúčastnených strán (obe 

družstvá a  rozhodca), písomne 

(e-mailom) oznámiť súhlasné sta-

novisko s dohodnutým začiatkom 

stretnutia na STZ, ktoré schválenú 

zmenu zverejní v systéme eTenis.

7.  Postup a zostup: víťazné družstvá 

mužov a  žien z  I. ligy postupujú 

do extraligy. Víťazné družstvá 

v  oboch skupinách mužov i  žien 

z  II. ligy postupujú do I. ligy. 

Z  I. ligy mužov zostupujú do II. 

ligy posledné dve družstvá. Z  I. 

ligy žien zostupuje do II. ligy 

posledné družstvo. Počet zostu-

pujúcich z II. ligy mužov závisí od 

počtu zostupujúcich družstiev z I. 

ligy do príslušnej skupiny II. ligy 

(zostupovať môžu 1-3 družstvá). 

8.  Námietky: kluby ich môžu podávať 

v  súlade s  príslušnými ustanove-

niami SPT.

9.  Zápis o stretnutí:

a) vyhotoví sa v dvoch exemplároch

b) do zápisu stretnutia sa zapíšu 

hráči len ak boli nahlásené zostavy 

(podľa čl. 108 SP sa zostavy hlásia 

rozhodcovi len v  prípade, že po-

veternostné podmienky nebránia 

zahájeniu stretnutia) 

c) domáce družstvo spracuje zápis 

najneskôr do 48 h cez systém eTenis. 

Takto spracovaný zápis netreba 

zasielať už na riadiaci orgán poštou.

d) domáce družstvo nemusí originál 

zasielať riadiacemu orgánu poštou, 

ale je povinné ho archivovať (mi-

nimálne do ukončenia aktuálnej 

sezóny) a  v  prípade vznesenia 

námietok na vyžiadanie riadiaceho 

orgánu dodatočne doložiť.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhod-

cov na jednotlivé stretnutia I.ligy 

deleguje STZ. Funkciu rozhodcu 

v  stretnutiach II.ligy vykonávajú 

kapitáni družstiev.

11.  Nástup družstiev: pred začiatkom 

stretnutia zabezpečia kapitáni 

družstiev spoločný nástup pod 

vedením vrchného rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať 

rozhodcovskú kvalifi káciu alebo 

minimálne oprávnenie STZ na 

výkon funkcie kapitána (pôvodne 

rozhodcovská kvalifikácia IV. 

Triedy).

13.  Poriadkové pokuty: sa udeľujú 

v súlade s jednotlivými ustanove-

niami SPT, osobitne:

664,- € odstúpenie družstva zo 

súťaže po vyžrebovaní

332,- € za nenastúpenie druž-

stva na stretnutie

166,- € za nenastúpenie druž-

stva na dohrávku rozohraného 

stretnutia

 34,- € za každé voľné miesto 

v  zostave stretnutia (chýbajúci 

hráč)

17,- € za nepredloženie súpisky 

vrchnému rozhodcovi 

7,- € ak kapitán nemá rozhod-

covskú kvalifikáciu resp. opráv-

nenie STZ na výkon tejto funkcie

 17,- € ak funkciu kapitána 

prevezme náhradník, ktorý nie je 

na súpiske a nepreukáže sa pove-

rením klubu, resp. ak kapitán nie 

je prítomný na stretnutí

15,- € neoprávnený štart hráča

 17,- € za neskoro odovzdanú 

alebo neúplne spracovanú súpisku, 

zápis o stretnutí

14.  Propagácia: usporiadajúci klub 

je povinný zabezpečiť propagáciu 

stretnutí

15.  Záverečné ustanovenia: všetky in-

formácie (rozpis, súpisky, kontakty, 

výsledky, schválené zmeny) budú 

priebežne uverejňované na inter-

netovej stránke STZ www.stz.sk.

I. a II. LIGA 2012 – ROZPIS SÚŤAŽE
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia
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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

PLEXIPAVE – eso v tenisových povrchoch
Oficiálny povrch Australian Open dostupný na Slovensku

Koratex_SlovenskyTenis_190x137.indd   1 3/15/11   4:35:54 PM

Tenisový klub TC Dixon Tenisia Ban-
ská Bystrica zorganizoval  turnaj detí 
do 10 rokov, o  ktorom nám napísal 
Marek Novák, riaditeľ podujatia. Na 
turnaji sa zišla dobrá konkurencia 20 
chlapcov a 13 dievčat. 
V Banskej Bystrici dominoval Prešov-
čan Filip Lábaj, ktorý vo fi nále zdolal 
Norberta Marošíka z Lieskovca. Medzi 
prvých štyroch sa dostali aj Sebastián 

Luczy z Košíc a domáci Banskobystri-
čan Maxim Novák. Medzi dievčatami 
zvíťazila Adriana Viktória Kráľová zo 
Šamorína, keď vo fi nále zdolala Bra-
tislavčanku Karin Haňdiakovú. Cenu 
útechy vyhrali Radovan Michalik z Ko-
šíc a Lucia Pinková z Lieskovca. Deti sa 
mohli tešiť z krásnych cien, za čo patrí 
poďakovanie sponzorovi GEOSTAV 
DETVA s.r.o. 

IPIN 
už aj pre 
seniorov
U p o z o r ň u j e m e 

všetkých seniorov, že 
na základe rozhodnutia 
ITF  (International  Ten-
nis Federation), počnúc 
sezónou 2012, budú môcť 
na medzinárodných tur-
najoch štartovať len hrá-
či  vlastniaci IPIN  (In-
ternational Player Iden-
t i f i cat ion  Numb er) , 
t. j. len hráči registrovaní 
v systéme  ITF. Preto, ak 
sa chcete zúčastňovať 
na medzinárodných tur-
najoch, je potrebné sa 
zaregistrovať na stránke 
ITF a získať tak IPIN nut-
ný pre prihlasovanie na 
oficiálne medzinárod-
né turnaje TE a ITF. Re-
gistrácia zrealizovaná do 
konca októbra 2011 bola 
zdarma, od 1. novembra 
2011 do konca sezóny 
2012 je zvýhodnený po-
platok 20 USD, násled-
ne bežný ročný regis-
tračný poplatok bude 30 
USD. Viac informácií na 
www.stz.sk

Dixon pre najmladších 

Úspešní účastníci tenisového 
turnaja, ktorý usporiadal TC 

Dixon Banská Bystrica

V  termíne od 15. januára do 29. 
februára  2012 bolo  ohlásených 452 
hosťovaní, z  toho schválených bolo 
445 hosťovaní: Muži  99, ženy  38, 
dorastenci 55, dorastenky 37, starší 
žiaci 45, staršie žiačky 37, mladší 

žiaci 47 mladšie žiačky 36, seniori 51
Sedem hosťovaní nebolo schvá-

lených: 1 – neuhradený poplatok, 
4 – chýbalo potvrdenie klubu kam sa 
hlási hosťovanie, 2 – nesúhlas mater-
ského klubu.

Hosťovania roku 2012

Tresty za priestupok
STZ sa dňa 22. 2. 2012 zaoberal ne-

vhodným správaním sa slovenských 

reprezentantov Davida Damiana Brnu, 

Tomáša Líšku a Lukáša Kleina v ofi ciál-

nom hoteli počas kvalifi kačnej skupiny 

Winter Cupu do 14 rokov vo Švédsku 

a  rozhodol nasledovne: 1. hráči sú 

povinní uhradiť škodu spôsobenú vo 

Švédsku, 2. nebudú nominovaní v roku 

2012 do tímovej reprezentácie SR, 3. do 

30. 6. 2012 nebudú hráči nominovaní 

do žiadnej ofi ciálnej akcie reprezen-

tácie SR.

Po odsúhlasení TE a ITF hráči nebudú 

môcť štartovať na turnajoch TE a  ITF 

v  termíne 23. 3. - 18. 5. 2012 (v čase 

uzávierky nášho mesačníka ešte nebol 

termín potvrdený zo strany ITF). Všetci 

hráči si pri osobnom prerokovaní tejto 

záležitosti uvedomili nevhodnosť svoj-

ho správania sa a ospravedlnili sa zaň. 
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Mgr. Ján Černušák

tel.: 02/492 09 845

jan.cernusak@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Róbert Mokráň

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

robert.mokran@stz.sk

Marketingová manažérka

Lucia Cvengrošová

mobil: 0903/221 552

fax: 02/492 09 878

lucia.cvengrosova@stz.sk

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

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

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

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

 PROJEKTY, VÝSTAVBA, PORADENSTVO 

4040   



BOHATÁ VODA, BOHATÝ ŽIVOT



PEUGEOT 3008 HYbrid4

peugeot.sk

Kombinovaná spotreba 3,8 – 4,1 l/100 km, emisie CO2 99 – 108 g/km. Ilustra né foto.
* Nemecké ocenenenie Zlatý volant 2011 v kategórii Životné prostredie.

auto roka 2011
pod a asopisu 

BILD*
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