
Medzinárodný certifikovaný PTR workshop tenisových trénerov 
 

V dňoch 2. - 4.11. 2021 sa v Maduniciach uskutoční už po 21. krát medzinárodný certifikačný 

workshop tenisových trénerov, tento krát to bude: 

10 and Under Certification Workshop 
 

organizovaný svetoznámou inštitúciou PTR (Professional Tennis Registry), ktorý je určený 

najmä pre trénerov pracujúcich s deťmi od 5 do 10 rokov. 

 

PTR certifikáty sú uznávané v 125 krajinách celého sveta. Od roku 2000, kedy bol v 

Bratislave workshop po prvýkrát, získalo medzinárodnú licenciu  vyše 220 slovenských 

trénerov, čím sa Slovensko zaradilo  na popredné miesto vo svete. 

 

Podmienkou účasti nie je žiadna trénerská kvalifikácia, predpokladá sa však primeraná úroveň 

hrania. Úspešní absolventi získajú medzinárodnú licenciu, oprávňujúcu trénovať vo vyše 120 

krajinách sveta! 

 

Skúšky pozostávajú z 3 častí: 

Skill test – demonštrovanie herných zručností 

Teaching test -  výuka na dvorci 

Written test -  písomný test pozostáva zo 100 otázok. 

 

Všetky skúšky a testy sú v jazyku slovenskom. 

Poplatky za workshop: 
Poplatky sú 

v USD 
člen PTR Nový člen PTR 

Zaplatené 

členstvo 2021 

(aktuálny člen) 

Nezaplatené 

členstvo viac ako 1-

3 roky 

 

Poplatok za workshop 150 USD 150 USD 150 USD 

Poplatok za skúšky a študijný materiál 

 

 

75 USD 

 

75 USD 

 

 

75 USD 

 

Obnovenie členstva, po 1-3 rokoch  

- 

 

75 USD 

Obnovenie členstva 

na 2021 

75 USD 

Členské poplatky za rok 

2021,2022 

 

Spolu 

 

 

225 USD 

 

300 USD 

 

300 USD 

 

Poplatky za workshop sa platia na mieste konania (v USD). 

Vo vyššie uvedených poplatkoch nie sú zahrnuté poplatky za prenájom haly, tento poplatok 

závisí od počtu účastníkov a platí sa v EUR pred ukončením workshopu. 

 

Miesto konania: TKM – Tenisový klub Madunice, ul. Vážska 4. 

Prihlášky na workshop posielajte na mejlovú adresu: rogulski.p@gmail.com 

 

Predbežný program workshopu: 

2.11. 8:00-13:00, 14:00-17:00 

3.11. 8:00-13:00, 14:00-17:00 

4.11. 8:00-14:00 Testy a skúšky 

mailto:rogulski.p@gmail.com


Podrobné informácie o PTR a o výhodách členstva v PTR, ako aj o vyššie uvedenom 

workshope 10 and Under Certification Workshop nájdete na internetovej adrese:    

http://www.ptrtennis.org 

 

Aktuálny členovia PTR si možu obnovit členstvo na 1 rok za sumu 60 USD 

 

Organizátorom kurzov je PTR ( nie STZ !!!). Akékoľvek bližšie informácie Vám poskytne 

organizátor workshopu a zástupca PTR pre Slovensko Patrícia Rogulski, mobil 0948038016, 

email: rogulski.p@gmail.com  
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