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AGROFERT VICTORIA TENIS CUP

Aj tentoraz si všetci
Ide o akciu k Medzinárodnému dňu detí, na ktorú sa celý rok tešia
aj ich rodičia. Najmä tí, ktorí hrajú tenis rekreačne. Program 11.
ročníka Agrofert Victoria Tenis Cupu sa oficiálne mal začať o 9.30
hod., lenže počasie tentoraz usporiadateľom poriadne zabrnkalo
na nervy. Pršalo, fučal vetrisko, a veru ani zima sa nechcela dať
zahanbiť. Chmáry nielen na oblohe, ale aj na čelách organizátorov.
„Čo sme sa len natrápili, aby bolo všetko dokonale pripravené.
A teraz sa všetko zopsulo!“ Znelo z každej strany.

Finálová štvorica po dekorovaní. Zľava: Roman KARHUBÍK, predseda
dozornej rady Agrofert Holding, Marián ČERNÁK, Marián MAREK, Lukáš LACKO, Paľo HABERA, Igor MOŠKA, generálny sekretár STZ.

Pesimizmus a veľké sklamanie boli
namieste, lebo dvorce boli mokré,
hrať sa nedalo, atrakcie pre deti sa
tiež nemohli začať, lebo tráva bola
šmykľavá a rozličné nafukovačky
tiež...
Darmo je, toto podujatie je aj o počasí. Ak mu žičí, ide o najkrajšiu akciu
roka, ak mu nežičí, škoda reči.
Nádej, ako je všeobecne známe,
zomiera posledná, a tak organizátori
stále dúfali, že sa počasie umúdri.
A dočkali sa!
Postupne sa krásny areál Slávie
Agrofert STU začal zapĺňať, a všetko
sa – aj keď s takmer dvojhodinovým
sklzom – dalo do pohybu. Iba bazénik s čistučkou vodou ostal pustý, podobne ako ihrisko na plážový
volejbal, ktoré ani vlani nikoho ne-

Toľko umelcov na jednej kope ťažko ešte niekde nájsť!

Vizážistky v plnom nasadení

Gladiátori si tiež prišli na svoje

Vieš čo ovoniavaš? Poriadne si čuchni!

inšpirovalo k pohybu. Nikto – a to
bolo prekvapujúce – nemal záujem
ani o test ITN, na preskúšanie svojich
hráčskych zručností a pohyblivosti,
hoci dvorec bol perfektne pripravený
a na ňom dvaja unudení asistenti.
Ale všade inde to frčalo jedna radosť. Na dvorcoch pre malých i veľkých sa nejeden z aktérov mohol presvedčiť, že tenis je veľmi, veľmi náročný šport.
Detičky to brali ako samozrejmosť,
a sústredene bojovali o každú loptičku. No dospelákom to akosi nešlo
do hlavy, že lopta priam ideálne nahraná na smeč, neskončila z ich rakety nechytateľne v poli súpera, ale
takmer na špici ich tenisky, a tak sem
tam šmarili raketu do zeme a nadávali
si do idiotov... No aj tak treba po-



AGROFERT VICTORIA TENIS CUP

prišli na svoje
vedať, že i amatéri vzorne bojovali,
hoci sa obávali, že na druhí deň budú
celí dolámaní a budú mať svalovicu.
(V nedeľu sa v mnohých prípadoch potvrdilo, že strach nemal v tomto prípade veľké oči...)
Niekoľko hodín som sa tmolil po
celom areáli, obdivoval som všetko,
čo si zaslúžilo obdiv. Bolo toho toľko, že som nevedel kam skôr, lebo
program bol naozaj nabitý. A keďže išlo o oneskorený MDD, bolo spravodlivé, že najviac si prišli na svoje detváky. Zaspievali si (niektoré aj
po anglicky!), najfrekventovanejšou
pesničkou bola známa „Plší, plší, len
sa leje...“),zarecitovali, zatancovali,
zasúťažili (rozličných príležitostí bolo
až, až).Tak sa vybláznili, že popoludní
sa už viacerým zatvárali očká a klesali hlavičky.
Z účinkujúcich mali nepochybne
najväčší frmol vizážistky. Ženy sa totiž, ako tradične, nezapreli, každá
chcela byť ako „Lolobrigáda“, či iná
kráska, a tak trpezlivo vyčkávali, kým
ich vizážistky namachlia a dúfali, že
tým svojim polovičkám vyrazia dych.
A mnohým sa to zrejme aj podarilo,
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lebo o kráse našich žien sa oprávnene, aj vo všetkých svetových jazykoch, spievajú ódy. Zabodovali aj
pri podvečernom tanečnom vystúpení
a módnej prehliadke, ktorú – s výnimkou prehliadky plaviek – niektorí muži
okomentovali stručne: trochu priveľa
textilu! A keďže výborné bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny IMT Smile
i večerná diskotéka, ťažko by ste hľadali niekoho, kto by mohol oprávnene
povedať, že sa 11. ročník Agrofert Victoria Tenis Cup nevydaril...
-rik
AGROFERT VICTORIA
TENIS CUP - 11. ročník
Semifinále: Marek, Černák – Maťašovský,
Homola 76(3), Lacko, Habera – Horváth,
Krajcer 76(6). Finále: Lacko, Habera
– Marek, Černák 76(8).

HRAJ TENIS, SLOVENSKO
Turnaj detí do 9 rokov
Semifinále: Minárik – Hrinko 60, Selecký
– Adamčík 62. Finále: Selecký – Minárik 60.
Semifinále: Jánošová - Guglielmettiová
60, Kosnáčová – Macháčová 60. Finále:
Kosnáčová – Jánošová 76.

Aj kapela IMT Smile u obecenstva zabodovala

Budú z nich tenisové hviezdy?

Bolo treba trafiť, ej, to bol ale
problém...

Aj módna prehliadka všetkých zaujala....
Snímky: Dušan BARBUŠ
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Vzdali sa Wimbledonu
Lukáš Lacko, najlepší slovenský junior posledných
rokov, v súčasnosti už daviscupový reprezentant,
po finále 11. ročníka Agrofert Victoria Tenis Cupu
hodnotil svojho partnera Pavla Haberu veľmi
objektívne: „Jeho najväčšou slabinou je return. Ale
vo finále sa vytiahol. Vynikal však v hre nad hlavou,
na jeho smeče som sa mohol spoľahnúť.“
Pre populárneho speváka
a nekompromisného porotcu SuperStar, ktorý si vyslúžil v televíznej speváckej
súťaži prirovnanie ku katovi, bol turnaj prvou športovou akciou po polročnej
absencii na športoviskách.
Z rekreačného tenisu ho vyradili pracovné povinnosti
- a zdravotné problémy. Patálie mal so slepým črevom
a kolenom, ktoré mu napokon museli operovať. Aj
preto hral na Victorii s bandážou a po finále mal toho
zjavne plné zuby.
„Tenis som nikdy nehrával súťažne, na dvorcoch
som sa prvý raz objavil až
ako vysokoškolák, keď som
mal už 23 rokov,“ priznal sa
Habera. Keď mal čas, hrával
aspoň raz do týždňa. Hoci
turnaj na dvorcoch Slávie

Agrofert STU bral ako zábavu, bolo vraj preňho po boku
profesionála Lacka oveľa náročnejšie absolvovať sety
k víťazstvu ako sedieť na
stoličke prísneho porotcu.
„V tenise nie som tak doma
ako v hudbe,“ hovorí Habera. „Na dvorci musím byť
stále sústredený a pritom
sa mnohoráz iba učím.“

Víťazi turnaja dostali letenky a vstupenky do Wimbledonu, ale obaja sa dohodli, že po konzultácii so
Slovenským tenisovým zväzom ich venujú niekomu,
kto si výnimočný výlet zaslúži. A akiste si ho bude užívať viac ako tenista a spevák, ktorí majú cestovania až
- až. Habera so svojou partnerkou, českou supermodelkou Danielou Peštovou, už
raz na grandslamovom turnaji bol. „Pred piatimi rokmi
nás v New Yorku pozvali na
US Open. Bol som na otváracom dni,“ spomína Pavol
Habera.
(zw)

Prehľad víťazov Agrofert Victoria Tenis Cupu
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Tibor Tóth, Ján Falath
Ján Krošlák, Andrej Babiš
Roman Ondruš, Ľudmila Cervanová
Karol Kučera, Mikuláš Dzurinda
Dominik Hrbatý, Rudolf Schuster
Dominik Hrbatý, Rudolf Schuster
Ján Guniš, Marek Granec
Marián Marek, Marián Černák
Alexej Beljajev, Tibor Tóth
Peter Lukeš, Tomáš Malik
Lukáš Lacko, Pavol Habera

Víťazná dvojica LACKO - HABERA v plnom nasadení
Snímka: Dušan BARBUŠ
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V Paríži vyhrali ľaváci: Nadal a Kližan
Mal šestnásť a stal sa majstrom Európy vo dvojhre i štvorhre. Ešte
nemal sedemnásť a vyhral svoj premiérový grandslamový turnaj.
Slovenský tenista Martin Kližan si už pred finále juniorskej dvojhry
na parížskej antuke predstavoval, že po zápase padne od radosti
na kolená ako to robia veľkí šampióni a bude vychutnávať svoj
triumf.
Všetko sa splnilo do bodky. Bratislavský rodák, člen Národného
tenisového centra, sa stal prvým
slovenským tenistom – juniorom
s grandslamovým titulom vo
dvojhre. V prvom kole s Argentínčanom Massom ho
chytali kŕče, ale vyhral,
aj keď stratil prvý set
– jediný v celom turnaji. „Vždy je najťažší
prvý zápas v turnaji,“
vraví šťastný šampión.
Iba niekoľko hodín
po návrate z Paríža sa postavil Martin pred desiatky slovenských novinárov a bez rozpakov,
s typickou chlapčenskou suverenitou,
im vravel. „Páči sa mi Nadal, lebo je
ľavák ako ja. Chcel by som raz dopadnúť ako on...“ dodal s úsmevom.
Prvý krok mu vyšiel – v konkurencii,
väčšinou o rok starších, súperov vyhral najťažší grandslamový turnaj na
svete. Debutoval v Paríži – ako pred
rokom Nadal – a vyhral. „Musím tvrdo trénovať a ísť stále ďalej,“ pred-

savzal si po Paríži. Hoci to znie ako
fráza – treba pripomenúť: nesmie zaspať na vavrínoch.
„Musí byť zdravý a postupne skúšať už mužský tenis. Teraz sa
mu otvorili možnosti,“ prízvukuje Milan Martinec,
šéf tréner NTC. V posledných rokoch sa
jeho členovia dokázali
presadiť práve na parížskej juniorke. „Kamil Čapkovič i Lukáš
Lacko boli v semifinále,
Martin Kližan vyhral,“ vyratúva generálny sekretár STZ
Igor Moška úspechy členov centra na
Roland Garros. Ak sa o pár rokov bude
o Slovákovi Kližanovi hovoriť v takých
súvislostiach ako dnes o Francúzoch
Gasquetovi, Monfilsovi, Mathieuovi,
víťazoch posledných ročníkov, či
Chorvátovi Čiličovi, ktorý získal titul vlani a už sa usiluje zbierať body
medzi mužmi, budeme môcť tohtoročný triumf hodnotiť ako skvelé naštartovanie kariéry.

„Už teraz môžem povedať, že prvú
voľnú kartu na Tatra banka Open dostane Martin,“ potvrdil Moška, riaditeľ novembrového bratislavského
challengeru. „A predpokladám, že

parížskym úspechom a hrou iste zaklopal kapitánovi Milošovi Mečířovi
na dvere daviscupového tímu ako
jeho štvrtý člen,“ s radosťou dodáva
generálny sekretár zväzu.

Martin Kližan v Paríži
1. kolo:
2. kolo:
Osemfinále:
Štvrťfinále:
Semifinále:
Finále:

- Emiliano Massa
- Sanam Singh
- Albert Ramos-Vinolas
- Pedro Sousa
- Petru-Alexandru Luncanu
- Philip Bester

(Arg.)
2:6, 7:6 (4), 7:5
(7-India)
6:2, 7:5
(11-Šp.)
6:3, 6:1
(Portug.)
6:1, 6:1
(8-Rum.)
6:0, 6:3
(Kan.)
6:3, 6:1

Otec stráži, aby syn zostal na zemi

Radosť po víťazstve

Snímka na pamiatku

Martin s otcom
Snímky: Dušan BARBUŠ, Ladislav SIMON

Milan Kližan, Martinov otec, si
užil synove parížske zápasy. Vybral sa pod eiffelovku akoby cítil,
že sa v premiére dočká veľkého
úspechu. Sám hrá tenis už dvadsať rokov. „Ale iba rekreačne,“ pripomína. Dcéru, ktorá je od syna
staršia o sedem rokov, nosili rodičia na tenis ako prvú. A dvojročný Martin, sledujúc sestru
z kočíka, jej závidel raketu a loptičky. Veľmi skoro sa však aj on
postavil k stene a usilovne piloval
prvé údery.
„Aj keď ho tenis chytil, nešlo
všetko tak jednoducho ako sa to
na pohľad zdá. V jedenástich veľmi chcel hrať futbal,“ spomína
otec. Zostal však tenistom a pred
dvoma tisíckami divákov na dvorci
Suzanne Lenglenovej otec objavoval u syna kúsok exhibicionizmu,
ktorý doteraz u neho nepoznal.
„To mu pomáhalo vstupovať na
dvorec s odvahou,“ vraví.
Cesty Milana Kližana na synove
turnaje nie sú pravidlom. „V NTC
má dobré podmienky, odbornú
starostlivosť a aj na turnajoch prítomnosť trénerov, ktorých tam po-

trebuje mať. Bol som však zvedavý
ako hrá, a tak som sa vybral mesiac pred Parížom do Umagu. Už
tam som videl, že má na antuke
formu,“ dodáva. Ale jeho vízia, že
v Paríži môže vyhrať, nebola taká
ako bolo presvedčenie trénerov
NTC po semifinále. „Ja som v tenisových predpovediach opatrný,“
prízvukuje. Pani Kližanovú, Martinovu mamu, synove zápasy vraj
stresujú, a preto radšej zostáva
doma. „Keď však videla záznam
parížskeho finále a suverenitu
s akou hral, vravela, že by si to
už rada pozrela aj naživo,“ pripomína otec. Koho úlohou v rodine bude strážiť, aby mladému
šampiónovi nenapršalo do nosa
a zostal aj po veľkom úspechu
pri zemi? „Manželka je síce pedagóg, ale chlapca asi lepšie zvláda chlap. Na to dám určite veľký
pozor,“ sľubuje otec. Vďaka nemu
sa Martin zbavil potítka, ktoré zásadne neperie celý turnaj. „Už to
zahoď,“ povedal po finále otec
a syn napriek roky pestovanej poverčivosti poslúchol.
Zuzana WISTEROVÁ

VIZITKA MARTINA KLIŽANA,
ČLENA NTC
• Narodil sa 11. 7. 1989 v Bratislave
• Hráč Slávie Agrofert STU Bratislava
• Tréneri v NTC: šéftréner mužov Milan
Martinec, tréneri Ladislav Simon, Matej Lipták, kondičný Ladislav Olasz
• Výška/ váha: 187 cm/72 kg
• Talent roka 2005 na Slovensku v ankete STZ
• Majster Európy do 16 rokov vo dvojhre aj štvorhre (s Andrejom Martinom)
roku 2005
• V Paríži mal grandslamovú premiéru, do hlavného turnaja Roland
Garros sa kvalifikoval aj vďaka víťazstvu na talianskom turnaji ITF 2 v
Salsomaggiore
• Po úspechu v Taliansku sa k 29. máju
2006 posunul na 42. miesto svetového
rebríčka juniorov a získal aj voľnú kartu do 25-tisícového mužského challengeru v Reggio Emilia
• Za víťazstvo v Paríži získal voľnú kartu do kvalifikácie mužov Roland Garros
2007 a dostal sa na tretie miesto svetového rebríčka ITF juniorov
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Uvidíme dobrý tenis a krásne ženy
Slovensko v Pohári federácie s Thajskom o postup do druhej elitnej osmičky sveta
lepšou tenistkou Tamarine Tanasugarnovou. Tá hrá v Pohári
federácie od roku 1993. Bývalá
hráčka prvej dvadsiatky, až do
vlaňajška desať sezón tenistka
svetovej stovky, bola na konci
júna tohto roku až 163. v rebríčku. Nedávno vo Wimbledone,
kde v minulosti bola šesť razy
v osemfinále, a kde roku 1995
bola vo finále juniorky, musela
nastúpiť v kvalifikácii. O aktuálnej hre Tanasugarnovej
i Viratpresertovej zbieral informácie Ľubomír Kurhajec, tréner slovenského fedcupového
tímu, ktorý si ich pozrel vo wimbledonskej kvalifikácii.
V aktuálnom fedcupovom
rebríčku je Slovensko ôsme,
Thajsko sedemnáste. Aj to čiastočne vyjadruje silu súperov,
ktorí sa stretnú vo vzájomnom
súboji druhý raz. Pravda, v tímových súťažiach nie je vždy
papier určujúci. Vlani v Bangkoku Slovensko s omladeným
družstvom podľahlo súperovi
1:4. Teraz je tu príležitosť na
revanš.

POHÁR FEDERÁCIE SLOVENSKO - THAJSKO
SLOVENSKO
DANIELA HANTUCHOVÁ
Narodená: 23. apríla 1983 v Poprade. Výška/váha: 181 cm/56
kg. Najlepšie postavenie v rebríčku dvojhry - štvorhry: 5. (január
2003) – 5. (august 2002). Zárobok
v kariére: 3,8 milióna USD. Víťazné
turnaje WTA Tour vo dvojhre: 1
(Tier I. Indian Wells 2002), finále: 3. Víťazné turnaje WTA Tour
vo štvorhre: 8. Víťazné grandslamové turnaje v mixe: 4 (Wimbledon 2001 s Čechom Friedlom,
Australian Open 2002 s Ullyettom
zo Zimbabwe, US Open 2005 s Bhúpathím z Indie, Roland Garros 2005
s Francúzom Santorom)
MAGDALÉNA RYBÁRIKOVÁ
Narodená: 4. októbra 1988 v Piešťanoch. Výška/váha: 176 cm/60
kg. Najlepšie postavenie v rebríčku dvojhry: 229 (máj 2006)
Zárobok v kariére: 19-tisíc USD.
Turnaje WTA Tour vo dvojhre:
štvrťfinále v Prahe 2006. Turnaje
ITF: víťazka 10-tisícového v Káhire 2005 a 25-tisícového v talianskom Mestre
DOMINIKA CIBULKOVÁ
Narodená: 6. mája 1989 v Bra-

Tenis
au pair
vo Veľkej
Británii
– My Tennis
Zone
Hráte tenis a chcete byť tenis au pair vo Veľkej Británii? Tenis au pair hrá s deťmi v rodine tenis a pracuje v tenisových kluboch ako sparingpartner,
asistent trénera lebo tenisový tréner. Viac informácií nájdete na www.MyTennisZone.com
V prípade záujmu kontaktuje Petru na telefónnom čísle
+44 (0) 2088068710 alebo na e-mailovej adrese:
info.uk@mytenniszone.com
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Kvalifikačné stretnutie
play off o postup do II. svetovej skupiny Pohára federácie Slovensko - Thajsko
bude v Sibamac aréne Národného tenisového centra
15. - 16. júla sviatkom ženského tenisu. Ženy sa na
našej prvej tenisovej scéne,
od jej otvorenia roku 2003,
predstavia vôbec po pr vý
raz. Najlepšiu Slovenku Danielu Hantuchovú uvidia diváci doma v akcii s odstupom
štyroch rokov.
„Pozývam fanúšikov na dobrý tenis spojený s krásou našich žien,“ prízvukuje kapitán
Slovenska Mojmír Mihal. Úlohu favorita prijíma, ale upozorňuje: „Thajsko nie je ľahký
súper. O víťazstvo budeme musieť bojovať!“
Slovenské kvarteto tvoria
hráčky, ktoré vybojovali postup z I. skupiny euro-africkej
zóny v Plovdive. Thajsko nastúpi, v porovnaní s aprílovým
stretnutím, v ktorom podľahlo
Česku 1:4, aj so svojou naj-

tislave. Výška/váha: 161 cm/52
kg. Najlepšie postavenie v rebríčku dvojhry - štvorhry: 302.
- 602. (máj 2006)
Zárobok v kariére: 13-tisíc USD.
Turnaje WTA Tour vo dvojhre:
osemfinále v Istanbule 2006. Turnaje ITF: víťazka 10-tisícového
v postugalskom Amarante 2005
a finalistka 25-tisícového v kanadskom St. Georges de Beauce
a 50-tisícového v americkom Charlottesville
JANETTE HUSÁROVÁ
Narodená: 4. júna 1974 v Bratislave. Výška/váha: 169 cm/56
kg. Profesionálka: od roku 1991.
Najlepšie postavenie v rebríčku
dvojhry - štvorhry: 31. (január
2003) – 3. (apríl 2003). Zárobok
v kariére: 1,75 milióna USD. Víťazné turnaje WTA Tour vo štvorhre: 19. Víťazstvo vo štvorhre na
MS WTA Tour 2002 s Jelenou Dementievovou (Rus.)

THAJSKO
TAMARINE TANASUGARNOVÁ
Narodená: 24. mája 1977 v Los
Angeles (USA). Výška/váha: 165
cm/63 kg. Najlepšie postavenie
v rebríčku dvojhry - štvorhry:

19. (máj 2002) - 15. (september
2004). Zárobok v kariére: 2 milióny USD. Víťazné turnaje WTA
Tour vo dvojhre: 1 (Hajdarabád
2005), finále: 5
Víťazné turnaje WTA Tour vo
štvorhre: 5, finále: 4
SUCHANAN VIRATPRASERTOVÁ
Narodená: 1. január a 1983
v Bangkoku. Najlepšie postavenie v rebríčku dvojhry - štvorhry:
172. (august 2004) - 357. (február
2004). Zárobok v kariére: 93-tisíc
USD. Turnaje ITF: víťazka turnaja
v Ho Či Minovom Meste 2004
MONTINEE TANGPHONGOVÁ
Narodená: 30 apríla 1985 v Samut
Sakhone. Najlepšie postavenie
v rebríčku dvojhry - štvorhry: 272.
(máj 2006) - 277. (máj 2006). Zárobok v kariére: 42-tisíc USD. Turnaje ITF: víťazka dvojhry v Dillí
2004 a Djakarte 2003
NUDNIDA LUANGNAMOVÁ
Narodená: 27. februára 1987
v Sukhothai. Najlepšie postavenie
v rebríčku dvojhry - štvorhry: 426.
(máj 2006) - 557. (jún 2005). Zárobok v kariére: 16-tisíc USD. Turnaje ITF: víťazka dvojhry v Chennai
2006 a v Djakarte 2005
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EKOTECHNA - AG MEDIA CUP
V sobotu, dňa 3. júna sa uskutočnil Ekotechna AG MEDIA Cup,
firemný tenisový turnaj priaznivcov bieleho športu s viacročnou
tradíciou , v prekrásnom prostredí Tatranskej Lomnice v areáli
Penziónu Teniscentra SIMI.
Napriek nepriaznivej predpovede
počasia sa hráči nedali odradiť a oplatilo sa. Slniečko zohrialo odvážlivcov
pri rozohrávkach pod holým nebom,
hoci sa turnaj odohrával v novej krytej hale Teniscentra SIMI.
Na turnaji sa, okrem oslovených
firemných hráčov, registrovali aj
miestni hráči – amatéri. Prišli aj
miestne osobnosti. Súťažilo sa
vo dvoch kategóriách – vo dvojhre
a štvorhre.
Z firemných hráčov bolo v tomto
ročníku veľa nováčikov, ktorým sa
tak zapáčil turnaj, že prisľúbili účasť
aj na ďalšom ročníku.
Príjemne unavení hráči sa, po
celodennom zápolení, potúžili na
večernej recepcii, kde aj slávnostne
vyhlásili víťazov Ekotechna AG MEDIA
Cup-u.
Tí najlepší odchádzali domov
s hodnotnými cenami, ako LCD
televízor alebo DVD prehrávač,
v sprievode zaslúženého potlesku
súperov.
Vo dvojhre na 1. mieste skončil

miestny hráč M. Dolák. Ďalšie
poradie: 2. J. Dvorský z Bratislavy,
3.G. Ondrovič z Tatier. Štvorhra:
1. G.Ondrovič (exprimátor Tatier ) I. Lyach , 2. J. Dvorský – M. Dolák, 3. N.
Gidová – A. Borovikov z Bratislavy.
Aktívny oddych vďaka tenisu,
príjemné prostredie, nové pracovné
kontakty a priateľstvá, tak by sa dali
zhodnotiť dva dni strávené v našich
veľhorách.
Penzión - pohľad na vnútorný dvor Teniscentra SIMI

Víťaz dvojhry: M. Dolák z Tatranskej Lomnice

Najcennejšie trofeje zo štvorhry získala dvojica Ondrovič - Lyach

N. Gidová, krajšia polovička
jednej z dvojíc vo štvorhre
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KONTAKTY
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 Macková
tel.: 02/492 09 832
fax: 02/492 09 882
miriam.mackova@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
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
redaktor:
prom. fil. Eduard Bednárik
tel.: 02/492 09 895
eduard.bednarik@stz.sk
Počítačové oddelenie:
Správca퀯siete:
Ing. Augustín Straka
augustin.straka@stz.sk

tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539
Úradné hodiny:
pondelok - piatok
8.00 - 12.00 h
Okrem stredy:
14.00 - 19.30 h

Bratislavský
tenisový zväz

Sekretárka:
Dagmar Regendová
tenis@sportbb.sk
Sídlo:
Partizánska cesta 93,
975 84 Banská Bystrica
Listový kontakt:
P. O. Box 158, 975 84
Banská Bystrica
tel./fax: 048/41 42 252
tel. byt: 048/42 54 266
mobil: 0905 91 81 01
Úradné hodiny:
pondelok - piatok
9.00 - 15.00 h

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:
Miroslav Repík
zapadotenis@stonline.sk
Sídlo: TK Kúpele Piešťany,
E. Beluša 2
Listový kontakt:
Pod Párovcami 14,
921 01 Piešťany
tel.: 033/77 42 675
tel./fax.: 033/76 26 628

Stredoslovenský
tenisový zväz

Východoslovenský
tenisový zväz
Sekretár:

Ing. František Krepelka
krepelka@netkosice.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:
Lenka Černušáková
tel.: 02/492 09 845
lenka.cernusakova@stz.sk
Technický riaditeľ:
Ing. Pavel Polák
tel.: 02/492 09 800
fax: 02/492 09 840
pavel.polak@stz.sk
zástupca riaditeľa:
Ing. Peter Grandtner
tel.: 02/492 09 831
fax: 02/ 492 09 878
peter.grandtner@stz.sk
Marketing:
Marketingová riaditeľka:
Mgr. Iveta Hanušková
mobil: 0903/219 462
tel.: 02/492 09 807
iveta.hanuskova@stz.sk
Lucia Cvengrošová
mobil: 0908 743 869
tel.: 02/492 09 808
lucia.cvengrosova@stz.sk

SLOVENSKÝ TENIS – oficiálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu. Vydáva STZ Marketing, spol. s r. o. Redakcia: Príkopova 6, 831 03 Bratislava,
telefón 02/492 09 895, web: www.stz.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Zuzana Wisterová, redaktor: prom. fil. Eduard Bednárik. Redakčná rada: Ing. I. Moška, Dr. T. Macko,
Dr. Ľ. Páleník, Ing. V. Habas, Ing. J. Siebenstichová, Mgr. I. Hanušková. Vychádza mesačne. Rozširuje Mediaprint kapa Bratislava. Tlač: Róbert Jurových - NIKARA. Prepress:
ERB studio s.r.o..Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko
predplatného tlače, Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava 15, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk. Objednávky inzercie: STZ Marketing, Príkopova 6, 831 03 Bratislava,
tel.: 0903 219 462, 02/492 09 807, e-mail: iveta.hanuskova@stz.sk. Uzávierka tohto čísla 22. 6. 2006. Reg. č. MK SR 922/94.
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CENNÍK INZERCIE
strana
4
2, 3

obálka

rozmery
210x297
210x297

formát
1/1
1/1

cena
25 000
20 000

Riadková inzercia
poznámka

vzor
A
A

+spadávka 3mm
+spadávka 3mm

vnútro Časopisu
rozmery formát cena farebnej inz.
210x297
1/1
15 300
190x264
1/1
15 300
93x264
1/2
  8 200
190x130
1/2
  8 200
190x85
1/3
  6 200
93x130
1/4
  4 900
93x85
1/6
  3 500

cena čb inz.
11 300
11 300
7 000
7 000
5 000
4 000
3 000

+spadávka 3mm
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec
sadzobný obrazec

6 - 8 krát: 9%

vzor
A
B
C
D
E
F
G

9 - 12 krát: 13%

Storno poplatky pred uverejnením
14 - 8 dní: 20%
vzor A
1/1
na spadávku
210 x 297 mm
+ 3 mm
spadávka

7 - 4 dni: 50%
vzor B
1/1
190 x 264 mm
sadzobný
obrazec

vzor C
1/2
93 x 264 mm
sadzobný
obrazec

50,- Sk

každé ìďalšie slovo

10,- Sk

Cena za vkladanie

poznámka

Zľavy za opakovanie
3 - 5 krát: 5%

cena za prvé slovo

do 3 dní: 100%
vzor D
1/2
190 x 130 mm
sadzobný
obrazec

vzor E
1/3
190 x 85 mm
sadzobný
obrazec

3,- Sk/ks

Cena je uvedená v Sk a je za uverejnenie v jednom čísle. K cenám
sa pripočítava DPH vo výške 19%.

Kontakt
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
vzor F
1/4
93 x 130 mm
sadzobný
obrazec

vzor G
1/6
93 x 85 mm
sadzobný
obrazec

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

