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Na SP aj USA
Na Svetovom pohári tenisových družstiev v Düs-

seldorfe (20.-26. mája) sa po prvý raz od roku 2006 
predstaví aj tím USA vo svojom strede s Andym 
Roddickom. Okrem Američanov a domácich Nemcov 
majú účasť v Rochusclube istú aj Srbsko, Česko, Chor-
vátsko, Rusko a Argentína. O poslednom účastníkovi 
tradičného podujatia, ktoré je pre mnohých hráčov 
generálkou na grandslamový Roland Garros v Paríži, 
rozhodla voľná karta v prospech Japonska. 

Paríž bez 
Clijstersovej

Belgická tenistka Kim Clijstersová nebude štartovať 
na Roland Garros. Bývalá svetová jednotka sa chce 
zamerať na trávnatý Wimbledon a potom na OH 2012 
v Londýne. Kim už predčasom avizovala, že toto je 
jej rozlúčková sezóna.  Štvornásobná grandslamová 
šampiónka sa chce na tráve rozohrať od 17. júna 
v holandskom Hertogenboschi. Clijstersová sa trápi 
v tomto roku so zraneniami, koncom marca utrpela 
svalové zranenie v bedrovej oblasti v 3. kole v Miami. 

Roland Garros, druhý grandslamový 
turnaj olympijského roka, bude mať opäť 
vyššie prémie. Dotácia stúpla o  sedem 
percent na 18,718 milióna eur. 

Boje na parížskej antuke odštartuje 
22. mája kvalifi kácia, hlavný turnaj je od 
27. mája do 10. júna. V Paríži pokračujú 
v tradícii plagátov, ktoré vzídu zo súťaže 
renomovaných tvorcov. Tohto roku bude 
poster šampionátu neobyčajne farebný. 
Jeho tvorca – Hervé di Rosa (na snímke) 
– sa neinšpiroval antukou, ako to bývalo 
v  minulosti najčastejšie, ale farbami, 
v ktorých má, pochopiteľne, zastúpenie aj 
žltá lopta, zelený nápis, hnedé oči, červené 
pery. Plagát nás vťahuje do sveta fantázie. 
Umelec žijúci medzi Sevillou a Parížom 
vystavuje po celom svete. Jeho dielo k Ro-
land Garros 2012 je verným odrazom jeho 
výtvarného štýlu.

Zo Slovákov má istotu hlavného tur-
naja pätica Cibulková, Hantuchová, 
Rybáriková, Lacko a Kližan, ktorý bude 
mať v  pavúku dvojhry medzi mužmi 
premiéru. Ďalší naši hráči sa na základe 
rebríčka k  16. aprílu ocitli pod čiarou, 
medzi nimi tesne i  Karol Beck, ktorý si 
liečil niekoľko týždňov boľavý chrbát. 
Nie je však vylúčené, že sa o čosi posunie 
a vyhne kvalifi kácii.

V Monte Carle vlád-
ne španielsky tenista 
Rafael Nadal. Slávny 
turnaj majstrovskej sé-
rie na antuke vyhral po 
ôsmy raz za sebou (do-
tácia 2,75 milióna eur). 
Svetový hráč číslo 2 vo 
finále zdolal svetovú 
jednotku Srba Novaka 
Djokoviča 6:3, 6:1. Zá-
pas trval iba 78 minút. 

Nadal sa stal prvým 
hráčom histórie, ktorý 
na turnaji triumfoval 
osemkrát v rade. „Ďa-
kujem Novak, že si mi 
dovolil zvíťaziť,“ žarto-
val Španiel pri prebe-
raní trofeje. „Rafa, si 
veľký šampión. Dnes 
si si zaslúžil vyhrať,“ 
odpovedal zverenec slo-
venského trénera Mari-
ána Vajdu.

Dvadsaťpäťročný Nadal vládne v Monte Carle nepretržite od roku 2005, na svojom konte má 42 víťazných 
zápasov, Tentoraz prerušil sériu siedmich fi nálových prehier s Djokovičem. „Je neuveriteľné vyhrať takýto turnaj 
osemkrát za sebou. Ale vždy, keď sem prídem, cítim sa skvelo,“ povedal Nadal. „S Novakom som prehral sedem 
ráz za sebou, takže ôsma prehra by nebola nič hrozného. Ale víťazstvo si veľmi vážim,“ dodal. Djokovič priznal, 
že vo fi nále mu chýbali psychické sily. Niekoľko dní pred fi nále mu zomrel starý otec, ktorého pohreb nestihol.

Fenomenálne: Nadal vyhral 
v Monte Carle ôsmy raz v sérii

Trofej Rafaelovi NADALOVI v Monte Carle odovzdali monacké knieža Albert II. s man-
želkou kňažnou Charlene 

Čo dosiahol Rafa
✪  Pre Nadala bolo víťazstvo z  Monte 

Carla v poradí 20. titulom na turnaji 

série Masters. 

✪  V  68. fi nále na úrovni turnajov ATP 

dosiahol 47. víťazstvo v kariére.

✪  Toto bolo 30. fi nále Nadala na turnaji 

série Masters (20 – 10), stal sa prvým 

hráčom s  20 víťazstvami, doteraz 

bol lídrom v štatistike Roger Federer 

s 19 výhrami. 

✪  Zlepšil svoju bilanciu so svetovými 

jednotkami 14 – 8 (13 – 6 s Federe-

rom, 1 – 2 s Djokovičom)

✪  Španiel vedie po Monte Carle 2012 

nad Djokovičom v bilancii zo vzá-

jomných meraní síl 17:14, z toho na 

antuke 10:2.

Tituly ATP 
World Tour Masters 1000

   1. Rafael Nadal (Šp.) 20

   2. Roger Federer (Švaj.) 19

   3. Andre Agassi (USA) 17

   4. Pete Sampras (USA) 11

    Novak Djokovič (Srb.) 11

   6. Andy Murray (V. Brit) 8

    Thomas Muster (Rak.) 8

   8. Michael Chang (USA) 7

Prehľad je od roku 1990.

Na Roland Garros 
pozýva farebný plagát
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CENNÍK INZERCIE 2012

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

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

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € poznámka vzor

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

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

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

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

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

93 x 90 1/6 140€ sadzobný obrazec H

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

VKLADAČKY
cena za vkladanie 0,2-€ /ks

Ceny sú uvedené v € za uverejnenie v  jednom 

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

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

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

vzor G
1/6 >

93 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 90 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 137 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 277 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 > 

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner > 

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec X

KONTAKT

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

Gvzor G
1/4 >

190 x 67 mm 
sadzobný  

obrazec

www.ntc.sk 
Národné tenisové centrum

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Ing. Andrea Kostíková,

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

Jana Mošková,

Marketingové oddelenie, 

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

www.stz.sk 
S lovenský  tenisový  z väz

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum  

vám ponúkajú prenájom  

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

Priemerná návštevnosť stránok  

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

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

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

ký t i ý ä Ná d é t i é t
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Mihalíková potvrdila 
najvyššie nasadenie

SCHOOL LOBIK 2012: väčšina prvenstiev zostala doma

Na turnaji štartovalo 96 hráčov – 
po 48 dievčat  chlapcov z 15 krajín 
(Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 
Nemecko, Rusko, Belgicko, Talian-
sko, Holandsko, Srbsko, Macedón-
sko Ukrajina, Bielorusko, Rumun-
sko, Bulharsko). Hralo sa na dvoch 
antukových dvorcoch v nafukovacej 
hale na Baračke v Trenčianskych 
Tepliciach. Na tréning sa využívali 
aj kurty v Nemšovej a v Trenčíne.

V dejisku sa zišli výborní hráči 
z celej Európy. Zo Slovenska hrali 
reprezentanti SR do 14 rokov. Naj-
vyššie nasadená medzi dievčatami 
bola Tereza Mihalíková (3. miesto 
v  Európe do 14 rokov) a  medzi 

chlapcami Alex Molčan (39. v  Eu-
rópe). Obaja sú žiakmi Súkromného 
športového gymnázia v  Trenčian-
skych Tepliciach.

Titul z dvojhry 
chlapcov do Česka

Prvé kolá boli veľmi dramatické 
a  vyrovnané. Skoro polovica zá-
pasov bola na tri sety. Dievčenské 
fi nále v dvojhre bolo slovenskou 
záležitosťou. Vyhrala Mihalíková 
nad Jaruškovou 6:2, 6:4. Vo štvorhre 
dominovali Majorová (SR), Roscová 
(Rum.), ktoré zdolali pár Kurtino-
vá, Hanesová (obe SR). Dvojhru 
chlapcov vyhral Čech Daniel Orlita, 

keď vo fi nále porazil Patrika Obala 
(SR) 6:2, 6:2. Štvorhru chlapcov 
ovládli Maco, Obal (obaja SR), ktorí 
vyhrali nad taliansko-macedónskou 
dvojicou Bonacio, Srbljak 6:1, 6:4. 
Najväčším a príjemným prekvape-
ním turnaja bol postup kvalifi kanty 
Jaruškovej až do fi nále. Potvrdila 
rastúcu formu, ktorú má v  tomto 
období.

Snaha o turnaj 
o kategóriu vyššie

Organizačne prebehol turnaj bez 
väčších problémov až na pád lampy 
počas jedného zápasu. Denne cho-
dilo na zápasy okolo stovky divákov. 
Zahraničným, ale aj domácim 
hráčom a výpravám, sa v Trenčian-
skych Tepliciach páčilo. Atmosféra 
medzi účastníkmi bola vynikajúca. 
Všetci odchádzali veľmi spokojní, 
čo dali najavo poďakovaním organi-
zátorom a potvrdením svojej účasti 

aj v budúcom roku, keďže turnaj je 
do 16 rokov. 

Počas podujatia nás niektorí hráči 
a ich rodičia naviedli na myšlienku 
zorganizovania medzinárodného 
tenisového turnaja ITF do 18 rokov. 
Preto, ak sa vyskytne príležitosť 
(Slovensku bude pridelených viac 
ITF turnajov ako doteraz), budeme 
sa o  organizáciu takéhoto turnaja 
usilovať. Veľmi by to pomohlo nie-
len mestu Trenčianske Teplice, ale 
aj našim hráčom.

Rád by som sa poďakoval za po-
moc pri organizácii turnaja klubu 
ŠK TCTT Trenčianske Teplice, Súk-
romnému športovému gymnáziu, 
mestu Trenčianske Teplice. Špe-
ciálne poďakovanie za spoľahlivú 
a zodpovedne odvedenú prácu patrí 
vrchnému rozhodcovi Davidovi 
Mazáčkovi z Prahy.

Daniel JEŽÍK, 
riaditeľ turnaja

V Trenčianskych Tepliciach sa opäť konal medzinárodný turnaj 
hráčov do 16 rokov TEJT U16  SCHOOL LOBIK 2012 (17. - 24. 
marca). Išlo už o  siedmy ročník podujatia, ktoré je súčasťou 
kalendára medzinárodných turnajov TEJT. Organizujeme ho 
v spolupráci s STZ a  Tennis Europe. 

Zľava 
finalistka 

dvojhry 
dievčat Timea 

JARUŠKOVÁ, 
víťazka Tereza 

MIHALÍKOVÁ, 
víťaz dvojhry 

chlapcov 
Daniel 

ORLITA, 
finalista 

Patrik OBAL
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1.  Riadiaci orgán: Slo-
venský tenisový zväz

2.  Kategórie a triedy: 
mladšie, staršie žiac-
tvo, dorast (trieda M 
– 8), mladší dorast 
(trieda M – 6)

3.  Dátum, usporiada-
teľ: organizačné vý-
bory budú zverejnené 
na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: Hráč sa 
prihlasuje samostat-
ne cez systém eTenis 
v termíne do:
mladšie žiactvo: 
14. 5.
staršie žiactvo:  
21. 5.
mladší dorast:  
28. 5.
dorast:   
14. 5.

Po uzavretí prihlášok 
a  spracovaní priamej 
nominácie zašle STZ 
zoznam prihlásených 
hráčov regionálnym te-
nisovým zväzom, ktoré 
nominujú hráčov (vrá-
tane náhradníkov) za 
svoj región a  zašlú ich 
na STZ najneskôr 8 dní 
pred ofi ciálnym začiat-
kom M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže 
môžu byť zaradení len 
hráči, ktorí sa v termí-
ne prihlásili a ich nomi-
náciu potvrdí príslušný 
región, t.j. aj priamo 
nominovaných hráčov. 
Týmto podmienkam 
nepodlieha iba udelenie 
voľnej karty STZ a uspo-
riadateľa. 
Hráči sú povinní in-
formovať sa o  svojom 
prijatí resp. neprijatí 
do súťaže. Nomináciu 
účastníkov na M SR, 
vrátane náhradníkov, 

uverejníme na interne-
tovej stránke STZ (www.
stz.sk) v  časti domáce 
súťaže 7 dní pred začiat-
kom súťaže.

5.  Hosp. podmienky: 
Účastníci si hradia 
v š e t k y  p o by t ov é 
náklady (cestovné, 
stravu a ubytovanie). 
Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-
vých disciplín získajú 
titul „Majster SR na 
rok 2012“, dostanú 
diplomy, medaily a 
pohár, fi nalisti a se-
mifinalisti diplomy 
a medaily.

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

8.  Informácie, ubytova-
nie: informácie podá-
vajú 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 nepožia-
dali.

1.  Predpis: hrá sa podľa platných pra-
vidiel 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. 
rozhodujúca hra (taj - brejk) do 7 
bodov. Štvorhra sa hrá systémom bez 
výhody (No-Ad) a tretí rozhodujúci 

set sa hrá ako supertajbrejk do 10.

5.  

V prípade neprihlásenia fi nalistov 
z MSR NVK, sa zväčší počet priamej 
nominácie podľa rebríčka NVK. Ak 
región nenaplní svoju nomináciu, 
zvýši sa počet voľných kariet STZ.

Náhradníci: v prípade neúčasti hrá-
ča, hráčky nominovaného priamo 
podľa rebríčka postupuje náhradník 
na priamu nomináciu, určený na 
základe rebríčkového postavenia. Ak 
sa hráč nominovaný priamo za regi-
ón posunie do priamej nominácie, 
resp. nepríde na prezentáciu, má 
právo štartu náhradník z  prísluš-
ného regiónu. V  prípade neúčasti 
hráča nominovaného STZ, resp. ak 
sa hráč nominovaný na kartu STZ 
posunie do priamej nominácie alebo 
nominácie regiónu, má právo štartu 
náhradník na voľnú kartu STZ. Vo 
všetkých ostatných prípadoch roz-
hoduje usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: platná registrácia.

7.   Prezentácia:
mladšie žiactvo: v prvom hracom 
dni chlapci do 9,00 h., dievčatá do 
10,30 h.

staršie žiactvo: v prvom hracom 
dni chlapci do 10,30 h., dievčatá do 
9,00 h.

mladší dorast a dorast: v prvom hra-
com dni chlapci do 9,00 h., dievčatá 
do 12,00 h.

8.  Žrebovanie: 15 minút po skončení 
prezentácie.

9.  Časový rozpis: zverejní riaditeľstvo 
pred majstrovstvami. Hráč by nemal 
odohrať viac ako 3 zápasy denne 
v zmysle SP čl.66 - trieda A. Úprava 
programu je v právomoci riaditeľstva 
majstrovstiev.

10.  Lopty: mladšie a  staršie žiac-
tvo – PRINCE,  mladší dorast 
a  dorast – WILSON US OPEN. 
Na každý zápas dvojhry a  od se-
mifi nále štvorhry 3 nové lopty. Od 
semifinále dvojhier výmena lôpt 

pred 3. setom.

11.  Rozhodcovia: jednotlivé zápasy 
sa hrajú bez hlavných rozhodcov. 
Usporiadateľ je povinný od semifi -
nálových zápasov dvojhry a na fi nále 
štvorhry zabezpečiť hlavných roz-
hodcov, prípadne  môže zabezpečiť 
rozhodcov aj na predchádzajúce kolá.

12.  Námietky: písomne riaditeľstvu 
majstrovstiev podľa súťažného 
poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa: 

umožniť hráčom tréning deň pred 
ofi ciálnym otvorením M SR v čase 
od 18,00 h. a každý ďalší deň pred 
otvorením a po skončení programu 
dňa, zabezpečiť ukazovatele skóre 
s menovkami hráčov od 1. kola, 

denne spracovávať výsledky cez 
systém eTenis a  po skončení maj-
strovstiev kompletnú správu a 
vyhodnotenie zaslať do 48 h na STZ,
informovať o  výsledkoch TASR 
(sport@tasr.sk, fax. 02/ 5921 0324) 
a SITA (spo@sita.sk, fax. 02/ 5249 
2732).

ROZPIS LETNÝCH 
MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V TENISE NA ROK 2012
A/

Všeobecné ustanovenia
B/

Technické ustanovenia

28. 5. –   1. 6. 2012 mladšie žiactvo Nike Junior Tour by Peugeot TK Kúpele Piešťany

  4. 6. –   8. 6. 2012 staršie žiactvo Nike Junior Tour by Peug eot TK Kúpele Piešťany

11. 6. – 15. 6. 2012 mladší dorast TC Empire Trnava

28. 5. –   1. 6. 2012 dorast TK Žilina

Počet štartujúcich a nominácie: ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 48 48 48 48

Priama nominácia 20 14 14 14

Finalisti z MSR NVK 0 2 2 0

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 4 4 6

Nominácia regiónov /4x6=24/ 24 24 24 24

Voľné karty STZ 2 2 2 2

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2
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Mal dar reči. Dokázal zabaviť deti, aj ich rodičov. 
V tenisovej komunite ho poznal takmer každý. Volali 
ho Gosi - skratkou jeho priezviska. 

Ing. Belo Gesiorovský, tenisový nadšenec, tréner 
a organizátor, zomrel 28. marca 2012 vo veku 76 rokov.

Jeden zo zakladateľov HTO, propagátor a  v  se-
demdesiatych rokoch zakladateľ pálkového tenisu na 
bratislavskom sídlisku Pošeň, bol verný tejto lokalite. 
V osemdesiatych rokoch na Borodáčovej ulici vybudo-
val tenisový areál a založil tenisovú školu, ktorú dnes 
vedie jeho dcéra Sandra Sabolová.

Jeho lekciami prešlo veľa detí, z  ktorých vyrástli 
súťažní hráči alebo zostali pri tenise ako rekreanti. 
Belo Gosiorovský nielen učil hrať tenis, bol i šikovný 
organizátor žiackych turnajov a tenisových kempov. 
Za dlhoročnú činnosť v bratislavskom tenise sa roku 
2001 stal členom Klubu tenisovej slávy.

Česť jeho pamiatke!

Za Belom Gosiorovským
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Len to najlepšie pre zdravie, 

fitness a krásu.

20-percentná zľava 

pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

V  rámci zasadania Rady 
Západoslovenského tenisové-
ho zväzu oslávili v Piešťanoch 
dlhoročného funkcionára Mi-
rolava Repíka, ktorý mal pred 
niekoľkými týždňami krásne 
jubileum – 80. narodeniny. 
Účastníci zasadnutia sa po-
ďakovali za jeho mnohoročné 
úsilie, ocenili jeho prácu a pri-
pomenuli jeho aktivity. Na 
snímke zľava Rudolf VRÁBEL, 
predseda Západoslovenského 
regionálneho zväzu, jubilant 
Miroslav REPÍK, Ján FRAN-
ČÁK, predseda Rady STZ a Ti-
bor MACKO, prezident STZ.

Posledný marcový týždeň strávili 
žilinské tenisové nádeje od 8 do 17 
rokov v chorvátskom Poreči. Na nad-
chádzajúcu sezónu sa pripravovali 
pod vedením trénerov Antona Blaška 
a Pavla Matláka. O sústredení nám 
napísal Martin Barčík.

Každý deň sa začínal behom pri 
mori a  strečingovou rozcvičkou. 
Lídrom tohto sparťanského ranného 
rituálu bol prezident klubu Juraj 
Petráš. Po raňajkách nasledovali tré-
ningy zamerané na zdokonaľovanie 
techniky a celkovej hernej  stratégie, 

popoludní sa pravidelne hrávali spa-
ringy. Po nich nasledovala kondičná 
príprava a testy. Nechýbala  ani “ob-
ľúbená“ dvanásťminútovka, závereč-
ný turnaj a individuálne hodnotenie. 
Ani rodičia nezaháľali a okrem 
logistickej podpory a povzbudzova-

nia paralelne s deťmi odohrali medzi 
sebou svoj vlastný  turnaj. Napriek 
tomu, že tenis je predovšetkým indi-
viduálny šport, jedným z  hlavných 
aspektov celého sústredenia bola 
prirodzená spolupatričnosť a hrdosť 
na klubové farby. 

Žilinčania na Istrii Žilinčania na 
sústredení v Poreči
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.sk

Sídlo:

Vodárenská 15, 

041 01 Košice

Listový kontakt: 

Stará Baštová 7, 

040 01 Košice

tel./fax.: 055/ 63 34 939

tel. byt: 055/ 62 23 471

mobil: 0905 53 59 51

Úradné hodiny:

pondelok - piatok

16.00 - 18.00 h

NÁRODNÉ TENISOVÉ
CENTRUM, A. S.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Recepcia:

tel.: 02/492 09 888

Sekretariát

Mgr. Ján Černušák

tel.: 02/492 09 845

jan.cernusak@stz.sk

Technický riaditeľ

Ing. Pavel Polák

tel.: 02/492 09 800

fax: 02/492 09 840

pavel.polak@stz.sk

zástupca riaditeľa

Róbert Mokráň

tel.: 02/492 09 831

fax: 02/ 492 09 840

robert.mokran@stz.sk

Marketingová manažérka

Lucia Cvengrošová

mobil: 0903/221 552

fax: 02/492 09 878

lucia.cvengrosova@stz.sk

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

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

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

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

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

KOMPLETNÚ PONUKU HĽADAJTE NA NAŠOM INTERNETOVOM OBCHODE www.ttk.sk 
Firma Šport SERVIS Robert Nagy je výhradným dovozcom a distribútorom značiek TTK, TOPSPIN, LOBSTER pre SR a ČR.

a získajte 30% 
zľavu z cien!

Zaregistrujte 
sa na

Nemáte vhodného sparingpartnera alebo trénera? 
Váš tenisový partner kazí veľa lôpt  namiesto hrania iba zbierate lopty? 
Chcete hrať rýchlejšie lopty, ale váš sparingpartner vám nedokáže nahrať rýchlejšie? 

TAK ZAČNITE TRÉNOVAŤ S NAHRÁVACÍMI STROJMI                   !

Elite Freedom

Elite 1

Elite 2

Elite 3  

GrandSlam 4  

GrandSlam 5

II                !!

Elitte e FFrr deedeedoomli d m

G

andSlam 5

LOBSTER 
nahrávací stroj 
 je vhodný pre všetkých- 
začiatočníkov, deti, juniorských 
šampiónov, rekreačných hráčov  
a profesionálnych hráčov tiež. 
12 otázok a odpovedí prečo kúpiť 
nahrávací stroj LOBSTER GrandSlam 4: 

Rýchlosť odpalu lopty 35-135km/hod 
Veľmi kvalitná horná aj dolná rotácia, 

horizontálna aj vertikálna oscilácia  Riadenie 
pomocou mikroprocesora  Zásobník na 150 lôpt 

Diaľkové ovládanie Najvýkonnejšia batéria

KLIP K-BOOM vysokokvalitný 

polyester, ktorý dodáva 

lopte ako iné polyesterové 

výplety pri maximálnej 

tenzie výpletu. Používa 

Oliver Nagy – 2. miesto 

rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL 
GUT LEGEND – 

najstaršie prírodné 

výrobcu čriev 

Bezkonkurenčná 

cena. Ideálne pre 

všetky kategórie hráčov-najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP 
– syntetické črevo 

prírodné črevo. 

Vynikajúci výplet 

LIP 

K-BOOM. Zaručuje 

 V ponuke kolekcia oblečenia TTK 2011 

 Výplety KLIP a GOSEN

EEPPalitný 

éé 

U

Kolekcia  
oblečenia  je 

na sklade  
a predáva sa  

s 30% 
 zľavou

OSENGOOSEN

ARMÁDA NAHRÁVACÍCH STROJOV JE PRIPRAVENÁ K BOJU
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Nahrávací  stroj  Lobster už  za 1090,-€

ávací j 

Vo februári 
 GrandSlam 4 
 

o  

20% lacnejší  
 

 
 



NOVÝ PEUGEOT 208

Zrod novej legendy
Prichádza dlho o akávaný nástupca bestselleru Peugeot 207. Model 208 je predur ený sta  sa alšou 
legendou vyrábanou na Slovensku, a to v aka svojmu novému štýlovému dizajnu, revolu nému 
dotykovému displeju, intuitívnemu riadeniu a úsporným parametrom. Nenechajte si ujs  príležitos  
zoznámi  sa s touto imidžovou novinkou medzi prvými a dohodnite si už dnes testovaciu jazdu 
u najbližieho predajcu Peugeot.

peugeot.sk

Kombinovaná spotreba 3,4 – 5,8 l/100 km, emisie CO2 87 – 135 g/km. Ilustra né foto.

RODENÝ SLOVÁKÝÝÝÝ ÁÁÁÁ
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