
Vizitka
Ria de Janeiro

833 športovísk, 18 existujúcich, 7 sa buduje bez ohľa-
du na organizátora hier, 2 v závislosti od pridelenia, 
6 dejísk je dočasných

814 športovísk v 10 minútovom dosahu od Olym-
pijskej dediny, 7 v 20 minútovom dosahu, ostatné 
v dosahu 50 minút

8Olympijský park 5 minút od Olympijskej dediny

8Rozpočet 2,82 miliardy dolárov

8Ubytovacie kapacity 48 000 izieb, z toho 13 000 
v hoteloch, 25 000 v novovybudovaných dedinách, 
8500 izieb na vode (výletné lode, dočasné botely), 
1700 apartmánov

8Podpora 85 % Rio, 69 % Brazília

Takmer 50 tisíc ľudí vybuchlo v 
oslavnom opojení na svetoznámej 
pláži Copacabana po tom, ako pre-
zident MOV Jacques Rogge vyslovil 
meno usporiadateľa OH 2016. Rio 
de Janeiro zdolalo v poslednom kole 
volieb španielsky Madrid a zabezpe-
čilo tak, že Hry XXXI. olympiády 
budú po prvý raz v histórii v Južnej 
Amerike.

„Cariocas“, ako obyva-
teľov dvanásťmi-

liónovej aglomerácie volajú v piatej 
najľudnatejšej krajine sveta, sa krát-
ko po verdikte objímali a tancovali 
v rytme samby, niektorí od dojatia 
a šťastia plakali. Ľudia sa zhromaž-
dili v hojnom počte na viacerých 
miestach brazílskeho veľkomesta, 
najväčší dav sa však zišiel pozdĺž 
slávnej pláže.

Rio zaznamenalo úspech na štvrtý 
pokus. Predtým jeho kandidatúry 
v rokoch 1936, 2004 a 2012 stros-
kotali. 

O organizátorovi olympijských 
hier v roku 2016 sa rozhodlo v Ko-
dani v treťom kole voľby pléna 

Medzinárodného olympijského 
výboru, v ktorom Rio 

de Janeiro 

zdolalo  Madrid. Favorizované 
Chicago vypadlo v 1. kole. V ňom 
bolo poradie: Madrid 28, Rio 26, 
Tokio 22 a Chicago 18. Ani v 2. 
kole nikto nezískal na pridelenie 
hier potrebnú nadpolovičnú väč-
šinu, aj keď Rio bolo so 46 hlas-
mi blízko. Madrid mal 29 hlasov, 
Tokio 20. Vo fi nále získal víťazný 
projekt 66 a Madrid len 32 hlasov.     
Nečakaný prepad Chicaga je totál-
nym debaklom pre množstvo ana-
lytikov, ktorí favorizovali Chicago, 
minimálne na fi nále s Riom. Madri-
du sa naopak nedávali takmer žiadne 
šance, lebo proti jedinému európske-
mu konceptu 2016 hrala prirodzene 
aj známa rotácia kontinentov.

Proti americkej bubline sa okrem 
emocionálneho Ria postavila aj 

kompaktná, presvedčivá 
a ľudom pod-

porovaná kandidatúra Madridu. 
A tento koncept mal silnejšiu pod-
poru v osobe Juana Antonia Sama-
rancha, dlhoročného lídra hnutia, 
ktorý udrel aj na strunu svojej 
89-ročnej staroby. Naopak, prezi-
dent USA Barack Obama s manžel-
kou Michelle utrpeli fi asko zrejme aj 
pre prázdne heslá. Napokon ale ani 
sebavedomie, vtip ani Samaranchova 
reč nenašli naplnenie. Rio totiž išlo 
priamo do srdca ľudí. Nebolo to 
presviedčanie o dokonalosti, ale skôr 
apel. Aby hry konečne zakotvili na 
doteraz olympijsky neprebádanom 
kontinente. Hlasujúcich napokon 
okrem atraktívneho prostredia 
presvedčila aj pútavá prezentácia, 
ktorú skvelou pointou o svojom 
storočnom jubileu v roku konania 
hier 2016 odpichol najstarší člen 
MOV, Joao Havelange.

Kruhy v rytme samby
Rio de Janeiro získalo usporiadateľské právo OH 2016

 8 Wall Street Journal: „Ak pán Obama 
a Biely dom urobili chybu, bolo to ich ne-
zdolateľné presvedčenie, že osobné želanie 
Obamovcov všetko zariadi. Olympijská 
porážka však dokázala, že záujmy vo sve-
tových záležitostiach sú silnejšie ako šarm 
a želania. Je lepšie dostať takúto lekciu 
cez športový výsledok ako cez atómové 
zbrane.“

8 El Mundo (Špa-
nielsko): „Madrid 
2016 je mŕtvy, nech žije Madrid 2020! Bra-
zílska diplomacia zničila ilúzie Madridu a 
zosadila z trónu aj Baracka Obamu.“

8 Corriere della Sera (Taliansko): 
„To, že Chicago vypadlo z hry, je pre USA 
šokom a ponížením. Šok preto, lebo Ame-
ričania boli vďaka osobnej intervencii Ba-

racka a Michelle Obamovcov presvedčení 
o víťazstve. Ponížením preto, že sa nielenže 
nepresadilo proti Riu, ale nikto si nedoká-
zal predstaviť, že získa menej hlasov ako 
Madrid a Tokio. Táto prehra nasleduje 
po prehre New Yorku spred štyroch rokov 
a je porážkou Obamu, ktorý ako prvý 
americký prezident v dejinách osobne lobo-

val za kandidatúru 
na pôde MOV.“

8 Le Parisien 
(Francúzsko): „Rio sa zapísalo do dejín. 
Prednosti Ria sú známe - neobyčajné 
prírodné podmienky, podpora celej kra-
jiny a jej vodcu, hospodárstvo patriace 
k najlepším desiatim na svete. Ostáva veriť, 
že počas nasledujúcich siedmich rokov sa 
všetky plány dosiahnu, najmä doprava, 
ktorá je najslabším ohnivkom.“

Ohlasy médií
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Ak chcete dostávať náš mesačník 
od dvojčísla 1-2 pravidelne k prvé-
mu dňu jednotlivých mesiacov aj 
roku 2010, treba si ho u nás objed-
nať a predplatné (11 eur) poukázať 
do konca roka 2009 na číslo účtu 
262 502 2137/1100, variabilný 
symbol 2010. Odporúčame vám 
urobiť tak hneď, aby ste nezabudli! 
Súčasne upozorňujeme, že onesko-
rencom, ktorí zaplatia predplatné až 

po Novom roku, nebudeme posielať 
chýbajúce čísla.

Objednávací lístok nájdete aj na 
našej webovej stránke www.stz.sk. 
Poštou ho treba poslať na adresu: 

Mesačník TENIS
STZ Marketing, s. r. o.

Príkopova 6 
831 03 Bratislava

Prekročia hlasujúci päťstovku?
Anketa mesačníka TENIS o najpopulárnejšieho hráča alebo hráčku 2009

Anketový lístok

NAJPOPULÁRNEJŠÍ 
TENISTA/TENISTKA 2009:

Meno a adresa odosielateľa:

Doterajší víťazi ankety mesačníka Tenis

2005 Dominik HRBATÝ 149 hlasov (288 hlasujúcich)

2006 Dominik HRBATÝ 117 hlasov (294 hlasujúcich)

2007 Daniela HANTUCHOVÁ 84 hlasov (316 hlasujúcich)

2008 Dominika CIBULKOVÁ 203 hlasov (410 hlasujúcich)

Pred rokom prispeli čitatelia mesačníka Tenis do našej 

tradičnej ankety o najpopulárnejšieho slovenského tenistu 

alebo tenistku roka rekordným počtom 410 hlasov. Anketa má 

– najmä v ére internetu - čoraz viac svojich priaznivcov. A tak 

v tomto roku očakávame prekročenie päťstovky hlasujúcich 

spomedzi tenisových fanúšikov.

V ankete Slovenského tenisové-
ho zväzu Tenista roka 2009 budú 
paralelne hlasovať aj odborníci, 
novinári, funkcionári. Tu však ne-
bude rozhodovať popularita teniso-
vých hviezd, ale predovšetkým ich 
výsledky, postavenie vo svetovom 
rebríčku, vzťah k reprezentácii... 
Slovenský tenisový zväz potom 
po zrátaní týchto hlasov ocení 
na svojej koncoročnej slávnosti 
najúspešnejších dospelých, junio-

rov, talent roka, tím i najlepšieho 
tenistu na vozíčku.

Tenisoví fanúšikovia - čitatelia 
mesačníka Tenis sa opäť môžu 
zapojiť do hlasovania v ankete 
o  N A J P O P U L Á R N E J Š I E -
HO  T E N I ST U,  Č I  T E N I ST-
KU SEZÓNY. Lístok do ankety 
nášho mesačníka nájdete aj na 
internetovej stránke www.stz.
sk a môžete ho e-mailom poslať 
do 15. novembra 2009 na adresu 

anketa@stz.sk alebo poštou na 
adresu: Slovenský tenisový zväz,
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Na lístok napíšte iba jedno meno 
hráča/hráčky a môžete aj stručne 
napísať, prečo ho/ju favorizujete. 
A nezabudnite uviesť svoju adresu. 
Dvoch vyžrebovaných hlasujúcich 
Slovenský tenisový zväz ocení 
vzácnou knihou, ktorej autorom 
je wimbledonský šampión Jan 
Kodeš.

Tenis 2010 si už môžete predplatiť
Náš mesačník TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, 

rozhodcovia, tréneri, funkcionári a kluby. Ostatní záujemcovia si 
ho môžu objednať u nás. Objednávam si mesačník    na rok 2010

Meno a priezvisko objednávateľa:

Adresa:

Z a v ä z u j e m  s a  p o u k á z a ť  d o  ko n c a  r o ka  2 0 0 9  p r e d p l a t n é  11  e u r 

na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2010. V prípade, že pred-

platné poukážete bankovým prevodom, uveďte do poznámky svoje meno.

Dominik HRBATÝ, najpopulárnejší 2005, 2006 Daniela HANTUCHOVÁ, najpopulárnejšia 2007 Dominika CIBULKOVÁ, najpopulárnejšia 2008
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Kto by o Yanine Wickmayerovej vo februári 
tohto roku povedal, že o pár mesiacov bude hráč-
kou prvej svetovej dvadsiatky! 

Videli sme ju v Bratislave vo fedcupovom stret-
nutí so Slovenskom v pozícii belgickej jednotky. 
V tom čase bola v počítači za Slovenkami, teraz 
ich preskočila.

Húževnatá, atleticky dobre stavaná 20-ročná 
rodáčka z Lieru pri Antverpách bola začiatkom se-
zóny najlepšou Belgičankou túžiacou po prieniku 

do prvej päťdesiatky. Po návrate Kim Clijstersovej 
je belgickou dvojkou, no 20. hráčkou sveta! Kim 
bola vždy veľkým vzorom Yanine, ktorá môže teraz 
svojej krajanke dýchať na chrbát. 

Slávne obdobie belgického tenisu pripomenuli 
tieto dve hráčky na US Open. Kim vyhrala, Ya-
nine bola v semifi nále, prvom grandslamovom 
v kariére. Nikdy v minulosti sa na veľkej štvorke 
nedostala ďalej ako do druhého kola. 

V zákulisí sa už vtedy hovorilo aj o návrate 
Heninovej. Mnohí si pamätajú príbeh útlej Justine, 
ktorá venovala prvé víťazstvo na Roland Garros 
pamiatke svojej matky. Podobne ako ona, stratila 
v detstve po zákernej rakovine svoju mamu aj 
Wickmayerová. Mala iba deväť rokov a počas 
smutných dní našla záľubu v tenise. „Potrebovala 
som byť myšlienkami inde. Neustále som totiž bola 
pri chorej mame,“ spomínala Yanine vo Flushing 
Meadows.

Otec Marco po smrti manželky zobral pred 
desiatimi rokmi dcéru na 
Floridu. „Bolo to ťažké ob-
dobie, ale rozhodnutie bolo 
dobré,“ vravela tenistka 
s odstupom rokov. Otec ju 
sprevádza celou kariérou, 
jemu venovala aj svoje naj-
väčšie úspechy. 

„Otec sa obetoval a je 
mojou oporou. Vďačím mu 
za chvíle šťastia, ktoré mi 
teraz prináša tenis,“ pove-
dala. Tohto roku vyhrala 
v Estorile svoj prvý turnaj 
na okruhu WTA, ďalší titul pridala uprostred 
októbra v Linzi. A prvým gratulantom bol, po-
chopiteľne, otec Marco.

Takmer tri roky rozvíjala Wickmayerová svoj 
talent v známom tenisovom rezorte Saddlebrook 

pri Tampe. Miestom jej súčasnej rezidencie je 
belgické mesto Deurne. 

Vlani podpísala zmluvu so spoločnosťou IMG, 
najväčšou svetovou marketingovou agentúrou. 

Kto za dva roky poskočí 
zo šiestej stovky počítača 
do prvej, musí mať predsa 
talent. Pravda, potvrdzovať 
to v profesionálnom tenise 
nie je jednoduché. Podarilo 
sa jej to v tejto sezóne. Pre-
bojovala sa na novembrové 
malé MS na Bali, kam sme-
rujú víťazky turnajov série 
International.

Mladá Belgičanka, ktorej 
komplikované meno skracu-
jú na „Wicky“ (v kolotoči sa 

ujalo podobne ako Kuzy – Kuznecovová...) hovorí 
po francúzsky, anglicky a holandsky. Z komuniká-
cie s ňou cítiť, že rýchlo dozrela. Tínedžerské roky 
si priveľmi neužila. Zato si teraz začína užívať 
tenisové úspechy.        (zw)

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

VIZITKA
Narodená: 20. októbra 1989 v Lieri ✪ 

Výška/váha: 182 cm/68 kg ✪ Hrá: pravou 

rukou ✪ Najlepšie postavenie v rebríčku 
dvojhry: 20. (19. 10. 2009) ✪ Zárobok 
v kariére: 820-tisíc USD ✪ Víťazné turnaje 
WTA Tour: 2009 - Estoril, Linz, najlepší 
grandslamový výsledok: semifi nalistka 

US Open 2009

,,Wicky“ je už v dvadsiatke

Yanina WICKMAYEROVÁ po víťazstve v Linzi

Radosť Yaniny a jej otca Marca

3535  



Ukrajinská reprezentácia vstúpila 
na daviscupovú scénu roku 1993. 
Hoci v druhej polovici deväťdesiatych 
rokov za ňu hral Andrej Medvedev, 
niekdajší štvrtý hráč sveta, nikdy sa 
Ukrajinci neprepracovali v súťaži tak 
vysoko ako tohto roku. V septembri 
bojovali v Charleroi s Belgickom 
o postup do svetovej skupiny Davis 
Cupu. 

Favoritom boli domáci, čo napo-
kon aj potvrdili (3:2), ale Stachovskij 
a spol. nepôsobili v známej basketba-
lovej hale ako outsideri.

„Ukrajina má perspektívny tím. 
Najlepší hráči sú vo veku 21 – 23 
rokov a myslím si, že o rok sa do sve-
tovej skupiny táto krajina dostane,“ 
predpovedá Karol Kučera starší, otec 
niekdajšej opory slovenskej reprezen-
tácie. Kým Kučera mladší pôsobí v 
súčasnosti v slovenskom daviscupo-
vom tíme pri kapitánovi Mečířovi 
ako tréner, jeho otec je ofi ciálnym 
vypletačom ukrajinského družstva.

Kučera senior sa ocitol v tíme 
Ukrajiny ako servisman rakiet záslu-
hou jednotky Sergija Stachovského, 
ktorý je v Bratislave jeho dlhoročným 
klientom. Sergij, i jeho mladší krajan 
Sergej Bubka, trénujú u nás pod 
vedením Tibora Tótha. 

„Po stretnutí vo Veľkej Británii, 
v ktorom si Ukrajina vybojovala 
postup do baráže o svetovú skupinu 
proti Belgicku, neboli hráči spokojní 
s tým, ako im britskí vypletači pripra-
vovali rakety. Stachovskij sa obrátil 

na mňa, či by som s nimi necestoval 
do Belgicka. Ako tímová jednotka 
presadil, že po prvý raz mali so 
sebou vonku ofi ciálneho vypletača,“ 
popisuje Kučera senior genézu svojho 
nového zaradenia. 

Pred letom do Belgicka mal naj-
väčšiu starosť o batožinu. Jeho stroj 
váži 45 kíl. „Cestoval som so Stachov-
ským a on vybavil aj prepravu,“ po-
znamenal Kučera. „S komunikáciou 
som problémy nemal. Sergij výborne 
hovorí po slovensky, ale ja som si 
oprášil ruštinu a rozumel som 
všetkým členom tímu,“ dodal.

Počas prvého výjazdu za-
žil Kučera senior neobvyklý 
nápor. „Hralo sa na antuke 
a správca haly ju tak po-
kropil, že na nej stála voda. 
V utorok doobeda sa vôbec 
nedalo trénovať. Keď hráči 
poobede 

nabehli na kurt, nestačil som sa 
čudovať ako im praskali struny... Sta-
chovskij i Bubka hrajú s prírodnými 

črevami a tie 
sú na vlhkosť 
veľmi citlivé. 
Z a  t ý ž d e ň 

s o m  v y -
p l i e t o l 

60 rakiet. Sergij minul všetky črevá 
a na svoj posledný zápas si musel 
požičať od Bubku. Počas samotného 
zápasu som mu vyplietol šesť rakiet!“ 
popisuje neštandardnú situáciu pán 
Kučera.

V ukrajinskom tíme funguje, 
pochopiteľne, aj Tibor Tóth, keďže 
je osobným trénerom dvoch hráčov. 
„Tibora rešpektujú všetci na čele 
s Orestom Tereščukom, bývalým 
profesionálom a teraz kapitánom 
Ukrajiny,“ hovorí Kučera st. 

Keďže Karol Kučera v minulosti 
pôsobil ako vypletač aj na našich 
turnajoch i v rámci fedcupových 
stretnutí, mal teraz možnosť po-
rovnávať. „U nás sme – čo sa 
týka starostlivosti a pohostenia - 
k hráčom veľkorysejší. Belgičania 
ako organizátori si na kvalitnej 
strave nedali veľmi záležať. A tro-

chu Ukrajincov aj podcenili. Keď 
bolo po piatku 2:0, v sobotu sme 

s prekvapením pred štvorhrou zistili, 
že na ukazovateli nahodili skóre 3:0... 
Napokon štvorhru prehrali a pred 
záverečnou dvojhrou bol stav 2:2. 
Pravda, tá bola jednoznačná: Darcis 
zdolal Bubku v troch setoch.“

Keď sa Kučera starší rozchádzal 
s ukrajinským tímom, kapitán Tereš-
čuk mu naznačil, že s jeho službami 
vypletača ráta aj do budúcnosti. 
„Bola to zaujímavá skúsenosť, rád 
si ju zopakujem,“ dodal slovenský 
vypletač ukrajinského daviscupového 
tímu.    (zw)

Syn trénuje Slovákov,
otec vypletá Ukrajincom

Ukrajinskí daviscupoví hráči 
Sergij STACHOVSKIJ a Sergej 
BUBKA, ktorých trénuje sloven-
ský tréner Tibor TÓTH

Najzaujímavejšiu objed-
návku na vypletanie dostal 
Karol Kučera st. roku 2007 
od najlepšieho kórejského 
tenistu Hjung-taik Lee. On, 
ale aj jeho krajania, naťahujú 
krátke struny viac ako dlhé. 
„Je to neobvyklé v porovnaní 
s väčšinou hráčov. Lee kom-
binuje Luxilon s prírodným 
črevom Babolat. Luxilon po-
užíva na dlhé struny a žiada 
29 kíl. Črevo objednal natiah-
nuť na 33 – 35 kilogramov.“

Kučerov
extrém

novy207_A4_210x297_WHITE.indd 1 6.10.2009 10:43

Karol KUČERA st.

3737  



* zima: 6.10. 2009 – 19. 4. 2010 /28. týždňov/   Celoročné prenájmy sú viazané na konkrétny deň a hodinu, nedajú sa prekladať ani nahrádzať.

CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY: 0905/240 532 HODINOVÉ OBJEDNÁVKY: 0905/109 378

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

CENNÍK
PRENÁJMU TENISOVEJ

NAFUKOVACEJ HALY

HORNÁ HAL A ( 4 DVORCE) DOLNÁ HAL A ( 4 DVORCE)

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€/hod./zima*
Sk/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€ /hod./zima*
SK/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.DEŇ ČASOVÉ PÁSMO

hod.

PONDELOK
-

PIATOK

7,00 – 10,00 9 271 252 7588 10 301 14 422 392 11809 15 452
10,00 – 13,00 8 241 224 6748 9 271 14 422 392 11809 15 452
13,00 – 22,00 13,3 400 372,4 11200 14 422 14 422 392 11809 15 452

SOBOTA
- NEDEĽA

7,00 – 21,00 11 331 308 9268 12 361 14 422 392 11809 15 452
2 hodiny dohromady 20 602 560 16856 21,5 640 28 844 784 24752 29 874

Mats Wilander rezignoval na post 
nehrajúceho kapitána švédskej da-
viscupovej reprezentácie. Bývalý 
líder svetového rebríčka chce podľa 
denníka Aft onbladet tráviť viac času 
so svojou rodinou, ktorá žije v USA.

Wilander sa ujal funkcie nehra-
júceho kapitána v roku 2003, jeho 
nástupcom by sa mal stať Thomas 
Enqvist. Švédi v tomto roku skončili 
v Davis Cupe hneď v 1. kole, keď 
doma nestačili na Izrael. V novej edí-
cii bojov o šalátovú misu 5. - 7. marca 
2010 privítajú Argentínu.

Slovan sa lúčil s tenisovým letom
Tradičnou každoročnou 

akciou TK Slovan Sloven-
ská sporiteľňa Bratislava je 
rozlúčka s letnou 
sezónou. V prvý 
októbrový víkend 
vítala členov Slo-
vana na dvorcoch 
Tehelného poľa 
balónová výzdoba 
a pestrý program. 

K rozlúčke s te-
nisovým letom 
patrí vždy turnaj dvojíc zosta-
vených z profesionálov, detí a 
rekreačných hráčov. Dvadsa-
ťosem párov dal dokopy žreb. 
Celý deň sa hralo, deti súťažili 

a zbierali darčeky. Atraktívne 
bolo triafanie servisom do 
fl iaš šampanského – kto trafi l, 

získal fľašu. Vrcho-
lom je vždy grilova-
nie a večerné tance 
pri živej muzike. 
Medzi pochúťkami 
nechýbali ryby od 
známeho rybára 
Miloša Mečířa, pre-
zidenta Slovana, 
ale v ponuke bol 

i guľáš, klobásy a burčiak. 
Najväčšiu zábavu na Slovane 
v takýto deň majú - ako pre-
zrádza fotografi a - deti.

(r)

Wozniacká v podozrení
Tenisová asociácia žien (WTA) 

si posvieti na zápas prvého kola 
turnaja v Luxemburgu, ktorý pre 
zranenie vzdala Caroline Woz-
niacká.

Svetová šestka z Dánska viedla 
nad domácou Anne Kremerovou 
7:5, 5:0, no potom prišiel náhly ko-
niec pre zranenie nohy. Devätnásť-
ročnú hráčku za stavu 3:0 inštruoval 
jej otec a tréner v jednej osobe Piotr 
Wozniacki po poľsky: „Vieš, že s 
týmto zranením nebudeš môcť hrať 
v ďalšom kole, tak skonči. Predtým 

ešte trochu pozabávaj divákov,“ 
cituje jeho slová denník Daily Tele-
graph. Prítomní si ich vypočuli cez 
nainštalované mikrofóny. Krátko na 
to sa spustil ošiaľ u internetových 
stávkových spoločností.

Dánska hráčka akékoľvek spo-
jenie so stávkovaním odmietla: 
„Chcela som dať súperke šancu pred 
vlastným publikom ísť ďalej.“ Pokiaľ 
WTA uzná celú vec ako previnenie 
voči protikorupčným pravidlám, 
Wozniackej hrozí trest peňažnej 
pokuty alebo zastavenia činnosti.

Nalbandian sa vracia
Argentínsky tenista David Nal-

bandian sa vráti na kurty v januári 
na turnaji v austrálskom Aucklande. 
Pre zranenie je mimo hry už od mája, 
v auguste sa podrobil operácii bedro-
vého kĺbu. Turnaj v Aucklande, ktorý 
sa uskutoční 11. - 16. januára, bude 
pre 27-ročného Argentínčana prí-
pravou na prvý grandslamový turnaj 
sezóny Australian Open. Vrcholom 
Nalbandianovej kariéry bolo zatiaľ 
fi nále vo Wimbledone, vo svetovom 
rebríčku bol najvyššie tretí.

Wilander rezignoval

Ošetrovanie Caroliny WOZNIACKEJ
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Novinka vychádza z viacroč-
ných pozitívnych skúseností s 
rezervačným systémom v Národ-
nom tenisovom centre v Bratislave 
a zo spokojnosti jeho takmer 
6 tisícok užívateľov. Umožňuje 
realizáciu ideálnych predstáv 
prevádzkovateľov a majiteľov 
športových klubov a centier so 
zameraním na tenis, squash, 
bedminton, bowling, welness a 
fi tness služby na celom Slovensku, 
ako aj zákazníkov využívajúcich 
tieto zariadenia pre svoje ob-
ľúbené pohybové aktivity. Tým 
ideálom z ich spoločného pohľadu 
je formulka 24/7 – dvadsaťštyri 
hodín denne, sedem dní v týždni 
k dispozícii jeden druhému. A na 
to v súčasnosti existuje spoľahlivý 
pomocník – internet. 

Efektivita v popredí

Už dnes platí (a v budúcnosti 
to bude platiť dvojnásobne), že 
permanentná prezentácia na 
internete, možnosť aktualizácie 
ponúk a zároveň okamžitá mož-
nosť rezervácie športoviska cez 

on-line systém zákazníkom, je 
ideálna príležitosť na dosiahnutie 
maximálnej využiteľnosti športo-
vísk ich prevádzkovateľmi.

Doterajšie (aj keď zatiaľ veľmi 
krátkodobé) skúsenosti z centier, 
ktoré sa už zapojili do systému, sú 
vysoko pozitívne. Každé centrum 
má možnosť informovať verejnosť 
o svojich aktivitách a novinkách, 
samé si určuje svoje špecifické 
podmienky, cenové relácie a má 
dokonalý prehľad o využívaní 
svojich športovísk. Zákazníci 
majú kedykoľvek a odkiaľkoľvek 
dokonalý prehľad o voľných ter-
mínoch vo všetkých športových 
zariadeniach, ktoré sú zapojené 
do systému. Majú možnosť jed-
noduchej rezervácie a on-line 
zaplatenia prostredníctvom svoj-
ho kreditu či platobnej karty bez 
akýchkoľvek iných nákladov.

Jednoduché a spoľahlivé

Výhodou systému z pohľadu 
centier aj zákazníkov je jedno-
duchosť pri práci v systéme a na 
druhej strane jeho spoľahlivosť 

a servis. Tú garantuje Slovenský 
tenisový zväz ako majiteľ a spolu-
tvorca systému.

Veríme, že postupom času sa 
do systému zapojí väčšina vý-
znamných športových centier na 
Slovensku. Umožní tak sebe, ako 
aj svojim klientom, a to nielen 
zo svojho okolia, ale z celého 
Slovenska, využívať tento progre-
sívny spôsob svojej prezentácie a 
okamžitej rezervácie obľúbeného 
športu či pohybovej aktivity.

Bonus pre súťažiacich

A ako bonus ponúka Slovenský 
tenisový zväz všetkým hráčom 
tenisu, squashu či bedmintonu 
(predovšetkým rekreačným), tú-
žiacim po súťaži, možnosť využitia 
svojho ďalšieho projektu s názvom 
ZašportujSiOpen.sk (www.za-
sportujsiopen.sk). Ten záujemcom 
ponúka šancu nájsť si vhodné-
ho a výkonnostne primeraného 
partnera/-ku zo svojho okolia, či 
možnosť zorganizovania turnaja 
pre svojich stálych, ale aj nových 
partnerov, známych, priateľov 
a na konci kalendárneho roku ce-
loslovenský rebríček rekreačných 
hráčov na základe odohraných 
zápasov. Už za niekoľko týždňov 
fungovania projektu sa do systému 
zapojilo viac ako 169 rekrean-
tov, ktorí odohrali 187 stretnutí 
v rámci vzájomných zápasov či 
organizovaných turnajov. 

(ľp)

24 hodín denne, 
7 dní v týždni

Projekt STZ ZAŠPORTUJSI.SK už funguje naplno

Prvého októbra 2009 spustil Slovenský teni-

sový zväz celoslovenský on-line rezervačný 

systém športovísk s názvom Zašportujsi.sk 

(www.zasportujsi.sk).

 má už dva mesiace.
Tretí ročník NASHUATEC 

SLOVAK OPEN bol od svojho 
počiatku zamýšľaný ako prvý, no 
o to dôležitejší krok k tomu, aby 
projekt www.zasportujsiopen.sk 
mohol začať žiť svojím vlastným 
životom. Bolo dôležité ukázať, aké 
výhody ponúka portál „obyčajným“ 
športovcom, ktorí viac alebo menej 
pravidelne hrávajú zápasy, ale chý-
ba im napr.: výzva hrať s niekým 
novým, možnosť sledovať aktivitu 
iných športových fanatikov. Snahou 
organizátorov bolo zaregistrovať 
každého účastníka do systému, 
aby sa následne mohli všetky 
zápasy turnaja na portál zapísať. 
Ku dňu, keď tento článok vznikal, 
bolo v systéme registrovaných 
už 169 členov, čo je za 2 mesiace 
prakticky bez akéhokoľvek marke-
tingu, prekvapujúco dobré číslo. Už 
pred turnajom bolo zapísaných 68 
zápasov a po turnaji ich je už 187. 
V rebríčkoch je už 14 hráčov 
v tenise a 3 v bedmintone. Treba 
pripomenúť, že sa do rebríčka do-
stanú iba tí, ktorí majú odohraných 
viac ako 6 zápasov v danom športe. 
Veríme, že cez zimu urobia všetci 
nadšenci marketingovú kampaň 
typu „v tomto musíš byť“ a v lete 
sa naplno rozbehne pozitívne 
šialenstvo. A budú pribúdať noví 
členovia a zápasy každý deň. Čo si 
myslia o projekte niektorí účastníci 
turnaja prinášame v ich ohlasoch. 
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Projekt vypĺňa dieru v 
amatérskom športe. Som 
nielen fanúšikom, ale aj 
prevádzkovateľom rake-
tových športov. Som rada, 

že už nebude problém nájsť sparing 
na bedminton, či squash... Možnosť 
hrať o body, zvyšovať si rating a 
sledovať tým svoj výkonnostný rast 
(pokles) je tiež jedna z vecí, ktorá 
podľa mňa motivuje každého špor-
tovo zmýšľajúceho človeka.

Eva Filipová
Projekt ma nadchol. Je to 
čosi, čo uvíta veľká teni-
sová rodina, ale aj hráči 
squashu a bedmintonu. 
Môžu si merať sily na 

svojej výkonnostnej úrovni, zozna-
movať sa s novými súpermi a nájsť 
nové priateľstvá.

Iveta Tobišková
Turnaj je výbornou príle-
žitosťou ako získať ďalšie 
skúsenosti, spoznať ľudí 
s rovnakými záujmami 
a v neposlednom rade je 

to spôsob ako napredovať v obľúbe-
nom športe.

Andrea Zererová

Stránka www.zasportujsi-
open.sk je ešte v plienkach, 
ale ak sa jej rodičia budú o 
ňu starať s láskou, má pred 
sebou veľkú budúcnosť. Je 

to vynikajúci komunikačný kanál 
pre ľudí orientovaných na šport, cez 
ktorý môže človek spoznať zaujíma-
vých a príjemných ľudí. Turnaje ako 
bol Nashuatec Slovak Open 2009 
môžu byť spestrením. Vďaka, že sa 
nájdu sponzori a ochotní organi-
zátori! Na turnaji vládla rodinná 
atmosféra a pod ňu sa podpísala 
obetavá rodina Siebenstichovcov.

Juraj Hapl
Klobúk dolu pred orga-
nizátormi! Bola to vy-
darená akcia. Ponúkla 
dostatok možností zahrať 
si. Záviselo od každého 

ako si užije chvíle na kurte. Zašpor-
tujsiOpen považujem za príjemnú 
možnosť elektronického kontaktu 
so známymi a priaznivcami tenisu. 
Skvelý nápad! 

Miroslav Havránek
Keď som pred rokmi začínala s 
tenisom, nemala som si s kým za-
hrať. Dnes mi nový projekt takúto 

možnosť ponúka. Oceňujem, že sa 
to netýka iba tenisu, ale aj iných 
športov.

 Danka Kleinová
Veľkou výhodou novinky zabez-
pečená účasť dostatočného počtu 
rovnocenných hráčov. V tradičnom 
seniorskom turnaji na Slovensku sa 
niekoľkokrát stalo, že sa nehralo pre 
nedostatok účastníkov. Hrá sa na 
jeden set, hráči zostávajú ako diváci, 
lebo o chvíľu hrajú ďalší zápas. Aj 
to je výhoda, ktorá prináša dobrú 
atmosféru. Veľkým oživením je mix. 
Súperenie starších s mladšími hráč-
mi pôsobí motivačne. Turnaj treba 
zaradiť do termínovej listiny.

Miroslav Ondrej
Projekt spája milovníkov tenisu 
– amatérov všetkých vekových kate-
górií. Ponúka možnosť merania síl 
s inými hráčmi, s ktorými sa človek 
nestretáva pravidelne. Jedným slo-
vom – famózny turnaj!

Miloš Vaško
Výhodou je, že si môžem zahrať s 
neznámymi súpermi. Máme spoloč-
ný koníček a to nás spája. Aj preto 
sa budem pravidelne na turnaji 
zúčastňovať.

 Norbet Bak
 Vítam každý projekt orientovaný 
na zmysluplné trávenie voľného 

času, na podporu športového ducha, 
na vytváranie nových kontaktov 
- nových príležitostí na športové zá-
žitky. A toto je práve taký a zaslúži 
si podporu. Evidovaním výsledkov 
zápasov sa vytvára relatívne spo-
ľahlivá mierka výkonnosti, samotná 
existencia rebríčka vytvorí zvýšenú 
motiváciu športovať a súťažiť. 

Stanislav Markuš
Po mojej premiére na turnaji som 
bol prekvapený ako výborne bol 
zorganizovaný. Súboje motivujú. 
Keď hráte so súperom o 30 rokov 
mladším a vyhráte (alebo cítite, že 
by ste mohli vyhrať),posúva vás to 
dopredu.

Dušan Paholík
Oceňujem nápad rozšíriť projekt 
aj o iné športy ako tenis. To by 
pomohlo naštartovať čo najviac 
ľudí, aby sa dali do pohybu. Je to 
i návod pre rodičov ako ísť deťom 
príkladom.

Peter Fuchs
Hlavný prínos vidím v možnosti po-
rovnať si svoje športové kvality s iný-
mi hráčmi. Navyše je tu súťaživosť, o 
ktorú sa stará stránka zasportujsio-
pen. Rebríčky a štatistiky vytvárajú 
motiváciu, stránka ja spracovaná 
zaujímavo. Držím projektu palce!

Alexander Nagy

Podmienky bratislavského NTC boli lákadlom, 
a tak sa zrodila rekordná účasť. Do turnaja sa do-
stalo iba 64 účastníkov. Niektorí prihlásení sa, 
žiaľ, na turnaji z kapacitných dôvodov nemohli 
zúčastniť. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že 
turnaj si v prvých dvoch ročníkoch získal vysoký 
kredit medzi tenistami.

Oproti minulému ročníku sa zdvihla nielen 
herná úroveň účastníkov, ale aj podmienky, ktoré 
boli pre nich pripravené. Poďakovanie za to patrí 
predovšetkým sponzorom, ktorí boli ešte 
štedrejší ako v minulom roku, čo si v čase 
krízy a šetrenia zaslúži obdiv.

Všetci chceli vyhrať, no napriek tomu, 
že v NTC nenájdete na kurte stopu po lop-
tičke, čo je živná pôda pre spory o každú 
loptu, celý turnaj sa uskutočnil v atmosfére 
fair play. Vysoká kvalita a vyrovnanosť 
jednotlivých zápasov sa postarala o to, že 
sa posledné sobotňajšie zápasy dohrávali 
rovnako neskoro, ako na grandslamových 
turnajoch. Katka Kodetová a Edita Rollová 
si ani v pokročilom čase nedarovali fi ft ín 
zadarmo a odchádzali z kurtu 20 minút 
pred polnocou. A v nedeľu ráno o ôsmej sa 
už prezentovali do súťaží štvorhier! 

Boli sme svedkami výborných a vyrov-

naných zápasov, no za zmienku stojí hlavne 
povestné tenisové pravidlo, že zápas sa končí až 
poslednou loptičkou. To využila dvojica Alexan-
der Nagy a Juraj Hapl. V 1. kole štvorhry otočili 
zo stavu 0:4 a 15:40, vo fi nále zasa zo stavu 2:5. 
Odvrátili dva mečbaly a v tajbrejku jednoznačne 
dominovali. Hlavnú zásluhu na tom mal predo-
všetkým vo výbornej forme hrajúci najúspešnejší 
účastník turnaja „Šaňo“ Nagy. Vyhral aj miešanú 
štvorhru s partnerkou Norikou Gregušovou a bol 
i fi nalistom dvojhry v najkvalitnejšej kategórii 
mužov. Zaujímavý bol však pohľad na zápas, 
v ktorom proti sebe hrali hráči, medzi ktorými 
bol 40-ročný vekový rozdiel. Starší z nich mal 62 
rokov! A pritom nešlo o jednoznačnú záležitosť, 
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A práve 
toto bola jedna z vecí, ktorú na tomto turnaji 
obdivoval mnohonásobný úspešný účastník maj-

strovstiev sveta lekárov, najstarší hráč na turnaji 
a zároveň fi nalista štvorhry mužov MUDr. Miro-
slav Ondrej. Svojou hrou ukázal, že aj vo vyššom 
veku je možné hrať skvelý tenis a konkurovať 
ambicióznej mladi. Na záver nám pridal ešte 
veľmi zaujímavý názor: „Formát turnaja určite 
osloví širokú tenisovú verejnosť a tým môže 
garantovať bohatú účasť.V kategórii seniorov sa 
mi neraz stalo, že som bol sám. Hrou na jeden 
set je zabezpečený rýchly priebeh turnaja a tým 
aj obecenstvo, pretože nemá zmysel odchádzať 
medzi zápasmi preč, čo vytvára výbornú atmo-
sféru aj v závere turnaja. Miešané štvorhry sú oži-
vením spoločenskej časti turnaja a sú atraktívne 
nielen účasťou dám, ale aj využívaním špeciálnej 
taktiky pri hre. No a pre nás, starších, je kontakt 
s mladšími hráčmi, ak sa im dokážeme vyrovnať, 
zvlášť osviežujúcim zážitkom.“         (js)

Úroveň stále stúpa
ZašportujSiOpen.sk naostro alebo NASHUATEC SLOVAK OPEN 2009

Tretí ročník tenisového turnaja NA-
SHUATEC SLOVAK OPEN, určený predo-
všetkým pre rekreačných hráčov, sa nerodil 
ľahko. Zmena termínu konania turnaja 
komplikovala jeho prípravu, ale nakoniec 
sa ukázalo, že dni 17. - 18. október boli pre 
turnaj ideálne. 

VÍŤAZI NASHUATEC
 SLOVAK OPEN 2009

D v o j h r y 
Muži rating(R) 4-5 (24) Erich Siebenstich st.

Muži R6 (16) Andrej Kučma

Muži R7-9 (8) Miroslav Jankula

Ženy(16) Eva Filipová

Š t v o r h r y
Muži (16) Juraj Hapl, Alexander Nagy

Ženy (7) Eva Filipová, Katarína Gocalová

Mix (16) Norika Gregušová, Alexander Nagy

Poznámka: V zátvorkách uvádzame počty účastníkov 

v kategórii. Všetky výsledky nájdete 

na  www.zasportujsiopen.sk v sekcii turnaje

OHLASY ÚČASTNÍKOV
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Zaujímavú promo akciu si vymysleli organizátori turnaja ATP World 
Tour Masters 1000 v Šanghaji. Tenisové dvorce na námestiach či strechách 
mrakodrapov už asi zovšedneli. Unikátny malý dvorec tentoraz umiestnili 
do rýchlovlaku, kde si zahrali Jo-Wilfried Tsonga a Fernando Verdasco. Vlak 
uháňa rýchlosťou 430 km/ h, na čo Tsonga poznamenal, že je to výrazne 
viac ako je rýchlosť jeho podania. Hráči si pochvaľovali zážitok z hry vo 
vlaku. Cez jeho okná nestíhali pri závratnej rýchlosti sledovať cestu a okolie. 
Vlak sa pohybuje po magnetickej dráhe a 30-kilometrovú vzdialenosť urobí 
za 8 minút.

(red.)

Tenis v rýchlovlaku v Šanghaji

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

Na Australian Open sa v roku 
2010 bude hrať opäť o viac peňazí 
ako tohto roku. Vedenie prvého 
grandslamového turnaja v roku zvý-
šilo celkovú dotáciu na 24,09 milióna 
austrálskych dolárov (21,15 milióna 
amerických dolárov), čo je navýšenie 
o 4,12 percent. Mužský i ženský víťaz 
si pripíšu zhodne po 2,1 milióna aus-
trálskych dolárov. „V čase ekonomic-

kej neistoty je Australian Open stále 
dôležitou medzinárodnou značkou 
vo svete športu a biznisu,“ povedal 
riaditeľ podujatia Craig Tiley (na 
snímke). „Výskumy ukázali, že tur-
naj vlieva do domácej ekonomiky 
240 miliónov austrálskych dolárov. 
Zaznamenali sme rekordy v sledo-
vanosti, mediálnom pokrytí i klik-
nutí na našej internetovej stránke.“

Tiley sa venoval aj športovej stránke 
nasledujúceho grandslamu. Boj 
o titul bude podľa neho v oboch 
dvojhrách veľmi veľký. „Myslím si, 
že to bude najvyrovnanejší turnaj 
počas posledných rokov. Výhra Del 
Potra, návraty Clijstersovej a Heni-
novej určite otvorili hru o tituly tak 
u mužov ako i u žien,“ predpovedá 
Tiley.

Turnajový titul v 39 rokoch!

Kimiko DATEOVÁ KRUMMOVÁ mala 
v Soule dôvod na oslavu – získala 
titul a oslavovala aj 39. narodeniny

Japonská tenisová veteránka Ki-
miko Dateová Krummová zakončila 
svoju spanilú jazdu v juhokórejskom 
Soule ziskom titulu a dala si tak 
krásny darček k 39. narodeninám, 
ktoré oslávila deň po víťazstve. 

Dateová Krummová získala cel-
kovo ôsmy singlový titul na okruhu 
WTA - prvý od roku 1996. Bývalá 
svetová štvorka sa vrátila do sú-
ťažného kolotoča vlani v apríli a 
v priebehu niekoľkých týždňov vyhra-
la tri turnaje ITF. V Soule na ceste za 
titulom vyradila okrem Hantuchovej 

aj dve Rusky Alisu Klejbanovovú a 
obhajkyňu vlaňajšieho prvenstva 
Mariu Kirilenkovú. Kimiko sa stala 
druhou najstaršou držiteľkou singlo-
vého titulu v Open ére. Historický 
primát stále patrí Američanke Billie 
Jean Kingovej, ktorá v júni 1983 
triumfovala v Birminghame vo veku 
39 rokov, 7 mesiacov a 23 dní. 

Dateová Krummová zaknihovala 
už šiesty turnajový titul na ázijskej 
pôde. V deväťdesiatych rokoch päť-
krát triumfovala v Tokiu. Po triumfe 
v Soule žiarila spokojnosťou. „Som 

veľmi šťastná. Po tomto fi nálovom 
dueli som si ešte raz naplno uve-
domila, že tenis spoznáte až vtedy, 
keď ho hráte na vrcholovej úrovni. 
Nechystám sa zatiaľ do športového 
dôchodku a rada by som hrala ešte 
ďalších päť rokov. Myslím, že s kon-
díciou nebudem mať žiadne prob-
lémy. Som však vydatá, mám dve 
deti a musím sa venovať mnohým 
veciam mimo tenisu, preto budem 
rada, keď v profi kolotoči vydržím 
ešte dva roky,“ povedala Dateová 
Krummová.

Viac peňazí na Australian Open

Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu
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Seniori od 
35 do 90 

rokov 
o tituly

Príjemným prekvapením bol 
záujem žien, pretože v posled-
ných rokoch ich skoro vôbec 
nebolo vídať na seniorských 
turnajoch. Športová úroveň zá-
pasov a aj kvalita hráčov bola na 
tomto podujatí veľmi solídna. 
Aj vďaka hlavnému rozhod-
covi Tiborovi Engelovi z Nitry 
mal turnaj hladký priebeh. 
V tenisovom areáli na Ostrove 
hrali tohto roku seniori z Čes-
ka, Nemecka, Poľska, Rakúska, 
Maďarska a Slovenska. Už tra-
dične k najstarším účastníkom 
seniorských šampionátov u nás 
patria Ján Ležovič, ktorý bude 
mať v marci budúceho roku de-
väťdesiatku a 87-ročný Trenčan 
Alexander Kronberger.

„Seniori si udržujú štandard-
nú úroveň výkonnosti, pravi-
delne sú najsilnejšie kategórie 
od 45+ až 55+. Atmosféra šam-
pionátu bola v minulosti i teraz 
výborná. Slovenskí hráči sa 
poznajú a tešia sa na stretnutia,“ 
hovorí hlavný rozhodca Tibor 
Engel. „Tenisti najsilnejších 
kategórií hrajú pekný tenis, sú 
technicky vyspelí a majú i dob-
rú kondíciu. Ale obdiv patrí aj 
dvom najstarším účastníkom 
- Kronbergerovi a Ležovičovi 
– za ich úsilie a športového 
ducha.“

(rs)
Finálové výsledky seniorov

Trenčín, 15. 8. 2009
M U Ž I

D v o j h r a
35+ Valašík – Valent 60, 62, 40+ Janda 

– Koman 63, 63, 45+ Staník – Suláček 

64, 64, 50+ Skonc – Poruban 60, 63, 55+ 

Kmeť – Antal (Maď.) 61, 62, 60+ Ondrej 

– Kobylka 63, 63, 65+ Horváth – Brna 

64, 62, 70+ Augustín – Juráček 36, 06, 

- Prokop 61, 61, Juráček – Prokop 60, 62. 

Poradie: 1. Juráček, 2. Augustín, 3. Pro-

kop. 75+ Varchulík – Ferienčík 62, 62.

Š t v o r h r a
35+ Komlóssy, Kuchárek – Lapšanský, 

Valašík 75, 61, 45+ Sulaček, Jančiar 

– Šoltinský, Kačenga 64, 63, 55+ Ondrej, 

Kobylka – Žufka, Bagar 61, 64, 65+ Brna, 

Horváth – Augustín, Ležák 60, 62.

Ž E N Y
D v o j h r a

35+ Pániková - Sulačeková 6/1 6/1, Páni-

ková - Lajčáková 7/6 3/6 6/2, Lajčáková 

- Sulačeková 6/1 6/1

Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska v tenise seniorov 
usporiadali v auguste v krás-
nom tenisovom areáli v Tren-
číne. Podujatiu žičilo počasie, 
účasť bola vysoká - prezentova-
lo sa 112 mužov a 8 žien. 

V klubovom rebríčku si na Slo-
vensku drží líderské postavenie 
TK Slávia Agrofert STU Bratislava. 
Jej hráči sa podieľajú v konku-
rencii dvoch stovák slovenských 
klubov na suverénnom víťazstve 

v mládežníckych kategóriách. 
V zložke dospelých získal najviac 
bodov Slovan Slovenská sporiteľňa 
Bratislava. 

Kluby na prvých troch miestach 
sa rok čo rok objavujú v popredí. 

Medzi najlepšími - na štvrtom 
mieste - je už aj TC EMPIRE 
Trnava. Bodový súčet zohľadňuje 
výsledky z najvýznamnejších 
domácich podujatí i umiestnenie 
hráčov v rebríčkoch SR.

Slávia STU opäť najvyššie
Úspešní mládežníci Slávie Agrofert STU Bratislava s trénerom Františkom HORVÁTHOM (v pozadí) – zľava: 
Hana KOŠANOVÁ, Marta ŠRAMKOVÁ, Lucia BUTKOVSKÁ, Martin PÁNTIK, Matej MARUŠČÁK, Mikuláš SZAPU

REBRÍČEK KLUBOV ZA SEZÓNU 2009
Poradie Klub Reg.

MLÁDEŽ DOSPELÍ
Spolu

Poradie Body Poradie Body

1. TK Slávia Agrofert STU Bratislava B 1. 1548 2. 723 2271

2. TK Slovan SLSP Bratislava B 3. 846 1. 1136 1982

3. TK Kúpele Piešťany Z 2. 1195 3. 544 1739

4. TC EMPIRE Trnava Z 4. 822 4. 317 1139

5. VSE TK Akademik Košice V 5. 761 27. 51 812

6. TK Inter Bratislava B 6. 569 9. 221 790

7. TK Žilina S 9. 370 6. 270 640

8. TJ Slávia Právnik Bratislava B 11. 312 5. 307 619

9. TK Mladosť Košice V 7. 456 17. 98 554

10. TK Dixon  Banská Bystrica S 8. 438 39. 34 472

11. TK Baník Prievidza S 12. 283 11. 144 427

12. TK Tatran 2007 Prešov V 10. 357 23. 58 415

13. TK Ratufa Levice Z 21. 120 7. 256 376

14. TC SPU AX-V Nitra Z 13. 203 12. 136 339

15. Tenisia Banská Bystrica S 16. 169 10. 165 334

16. Fresh club Zvolen S 22. 115 13. 129 244

17. TC DRACI Matuškovo Z 120. 5 8. 230 235

18. TC Topoľčany Z 15. 178 34. 38 216

19. TK HANAKA Zlaté Moravce Z 24. 106 18. 96 202

20. TK Ružomberok S 32. 81 14. 119 200

21. Sparta Považská Bystrica S 14. 180 98. 8 188

22. Tenisová akadémia Prešov V 17. 155 43. 30 185

23. TK Ellite Team Nové Zámky Z 38. 56 16. 116 172

24. TK DRANaM Košice V 20. 128 29. 42 170

25. ŠK TCTT Trenčianske Teplice Z 41. 49 15. 117 166

25. Tenis Komplex Košice V 17. 155 89. 11 166
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Svetová tenisová jednotka Se-
rena Williamsová sa v najbližšej 
dobe dozvie, či sa jej trest za slovné 
napadnutie čiarovej rozhodkyne 
počas semifi nále US Open rozšíri. 
Úradujúca wimbledonská víťazka 
už dostala za spomínaný incident 
pokutu 10 000 dolárov.

Dvadsaťosemročná hráčka stále 
čelí vyšetrovaniu, ktoré ju môže 
vylúčiť z najbližších turnajov veľkej 
štvorky. Jej osud má v rukých grand-
slamová komisia. „Najprv by som 
chcela podotknúť, že Serena je veľmi 
dobrý človek a pravý šampión. Svoj 
čin oľutovala. Zoberieme to do úva-
hy. Komisia by mala rozhodnúť do 
konca roka,“ uviedla šéfk a exekutívy 
ženskej tenisovej asociácie (WTA) 
Stacey Allasterová.

Americká tenistka súhlasí s ofi ci-
álnymi výrokmi WTA. „Je dôležité, 
aby sa ľudia poučili zo svojich chýb. 
Ja som sa poučila a nikdy už ne-
spravím niečo podobné,“ povedala 
mladšia zo sestier Williamsových.

Zaujímavá správa prišla zo zá-
moria a týka sa niekdajšej veľkej 
hviezdy Chris Evertovej. Pätnásť 
mesiacov po uzavretí sobáša sa ame-
rická tenistka, niekdajšia svetová 
jednotka, rozchádza s profesionál-
nym golfi stom Austrálčanom Gre-
gom Normanom (obaja na snímke). 
Správa neuvádza, či sa chystajú na 
rozvod. Ak áno, bol by to v poradí už 
tretí rozvod Chris. 

Rodáčka z fl oridského Fort Lau-
derdale bola zasnúbená s Jimmym 
Connorsom v roku 1974, keď obaja 
vyhrali Wimbledon a potom postúpi-
li do fi nále US Open. Romanca však 
nepokračovala, svadba plánovaná 
na november toho istého roku sa 
neuskutočnila. Roku 1979 sa Chris 

vydala za britského tenistu Johna 
Lloyda a zmenila si meno na Chris 
Evertová - Lloydová. Rozviedli sa 
roku 1987 a o rok neskôr sa vyda-
la za Andyho Milla, amerického 
olympionika v zjazdovom lyžovaní, 
s ktorým má troch synov – najstarší 
má 18 rokov a najmladší 13. Dvojica 
sa rozviedla roku 2006, o dva roky 
neskôr sa Evertová na Bahamách 
vydala za Normana. O rozchode 
informoval pár začiatkom októbra. 
V pozadí problémov sú údajne ro-
dinné vzťahy – vraj si deti Normana 
z predchádzajúceho manželstva 
príliš nerozumejú s Chris. Bývalá 
profesionálka aj po kariére zostala 
pri tenise - už roky má svoju akadé-
miu v Boca Ratone.  (zw)

Rozvedie sa 
aj tretí raz?

Minář dostal 8 mesiacov
Medzinárodná tenisová fede-

rácia (ITF) potrestala 25-ročné-
ho českého tenistu Iva Minářa 
osemmesačným dištancom za 
dopingový prehrešok.

Minář  sa  ho dopust i l  vo 
štvrťfinále Davisovho pohára 
11. júla proti Argentíne, kedy 
mu dokázali užitie stimulačného 
prostriedku metylhexanamínu. 
ITF súčasne anulovala všetky 
výsledky českého hráča na tur-
najoch v Stuttgarte, Hamburgu a 
Gstaade, na ktorých síce vypadol 

v prvom kole, na prémiách si 
však zarobil celkove 11 200 eur. 
Osemmesačný trest mu vyprší 
10. marca 2010.

Vzorku metylhexanamínu, 
derivátu stimulantu pseudoefed-
rínu, ktorá fi guruje na zozname 
zakázaných látok antidopingovej 
agentúry WADA, objavilo labo-
ratórium v Montreale. Rodák 
z Prahy, pre ktorého bol osudným 
odber po prehre s Juanom Marti-
nom del Potrom, podľa ITF vinu 
odmietol. 

Minář uviedol, že látka sa 
do jeho tela dostala užitím potravi-
nového doplnku s názvom „Tight! 
Xtreme“ a ITF predložil dôkaz, že 
užívanie prípravku konzultoval 
s odborníkom. Netušiac, že obsa-
huje zakázané látky. 

„Podľa tenisového antidopin-
gového programu je každý hráč 
osobne zodpovedný za to, že sa 
do jeho tela nedostane žiadna ne-
povolená látka. Či ju už obsahuje 
výživový doplnok, alebo niečo 
iné,“ uviedli predstavitelia ITF.

Serena ešte čaká na trest
Dejiskom fi nále Davisovho po-

hára, v ktorom sa stretne obhajca 
trofeje Španielsko a tenisti Českej 
republiky, bude Barcelona. Súboj 

sa uskutoční na antukových 
kurtoch Palau Sant Jordi 
v katalánskej metropole 
4. - 6. decembra. Barce-
lona sa stala dejiskom 
fi nále po tom, ako Me-
dzinárodná tenisová 
federácia odmietla Te-
nerife na Kanárskych 

ostrovoch a juhošpanielsku 
Malagu, pretože v oboch prípa-
doch išlo o nekryté štadióny. Areál 
v Malage dokonca nevyhovuje ani 
z kapacitných dôvodov, pretože ma-
ximálny počet miest na sedenie je 
12 000. Česi sa dostali do fi nále Davi-
sovho pohára po 29 rokoch, pričom 
Španieli svoj prvý triumf zazname-
nali v roku 2000 práve v Barcelone.

Finále DC je 
v Barcelone
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Seminár trénerov 
Pravidelný seminár teniso-

vých trénerov licencií A, B a C 
sa uskutoční  dňa 5. decembra 
2009 v priestoroch Národné-
ho tenisového centra v Brati-
slave. Prihlášky posielajte do 
15. novembra na adresu metodika 
zväzu (Ladislav Macko, Príkopo-
va 6, 831 03 Bratislava; e-mailom:
ladislav.macko@stz.sk alebo 
faxom 02/49209882).

Termínová listina 
na rok 2010

Športovo-technický úsek STZ oznamuje, že 
termínová listina pre vekové kategórie dospelí, 
dorast, mladšie žiactvo, staršie žiactvo a deti do 
9 rokov bude zverejnená počnúc sezónou 2010 
už len prostredníctvom systému eTenis a to naj-
neskôr 15. novembra. Termínovú listinu 2010 pre 
kategóriu seniorov zverejníme v tomto termíne na 
www.stz.sk v sekcii /domáce súťaže/seniori/ a v tla-
čovej forme ju nájdete v 12. čísle mesačníka Tenis.

PRIESTUPKY a POKUTY sezóny 2009
V súlade s článkom 73 súťažného poriadku uverejňujeme abecedný zoznam hráčov, ktorí sa dopustili priestupku voči súťažnému poriadku. Pri 

prvom priestupku ide o upozornenie. Druhý a každý ďalší priestupok znamená pokutu 16,60 € (500,- Sk) a pri troch priestupkoch má hráč zákaz 
štartu na turnajoch triedy A i B a majstrovstvách v príslušnej tenisovej sezóne. Pokutu treba uhradiť  na účet č. 2629730229/1100 vedený v Tatra ban-
ke, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 103 a kópiu dokladu o úhrade zaslať na STZ - fax: 02/49209879 resp. e-mail: zdena.suhajova@stz.sk 
(nezabudnite uviesť meno hráča). Neuhradenie pokuty znamená zastavenie činnosti hráčovi na dva mesiace, počnúc dátumom uvedeným v tabuľke. 
Prípadný štart v súťažiach v období zastavenia činnosti sa podľa čl.28 SP bude posudzovať ako neoprávnený štart so všetkými dôsledkami a hráčovi 
sa nezapočítajú body do klasifi kácie. 

HRÁČ PRIESTUPOK POKUTA zastavenie 
činnosti od

T U R N A J

P.č. Priezvisko, meno roč. poradie druh € Sk vek. kat. trieda dátum usporiadateľ
1 Baláž Andrej 97 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - ml. žiaci C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava
2 Blažová Viktória 97 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 uhradené st. žiačky C 19. 9. 2009 TK Rimavská Sobota

3 Brondoš Martin 89 1. priest. ospr. po termíne - - - muži C 19. 9. 2009 TK BRIA Bratislava

4 Candráková Andrea 92 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

5 Čierny Oliver 97 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

6 Deneš Samuel 97 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiaci D 26. 9. 2009 O&K Tenis Academy

7 Doval Michal Aurel 96 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 st. žiaci D 19. 9. 2009 TK SOU Bratislava

8 Fabianová Mária 91 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorky C 5. 9. 2009 TK DRANaM Košice

9 Fabišiková Júlia 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

10 Falis Michal 91 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

11 Fégl Nicolas 97 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

12 Freibold Milan 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

13 Gajdošech Henrich 92 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

14 Grácová Alexandra 91 3. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 dorky A 19. 9. 2009 TK Ružomberok

15 Hablák Milan 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 TC DRACI Matúškovo

16 Hadidom Matúš 99 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci A 19. 9. 2009 TK Slovan Slov. sp. BA

17 Hložná Simona 97 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiačky D 26. 9. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

18 Hobinka František 93 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

19 Horbacz Adrian 94 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

20 Chebeň Radovan 91 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

21 Jákliová Viktória 98 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiačky C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

22 Jurák Matúš 99 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 TC DRACI Matúškovo

23 Juras Lukáš 93 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

24 Kamanca Filip 99 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiaci C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

25 Kapasný Tomáš 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorci C 5. 9. 2009 TK DRANaM Košice

26 Kapolka Juraj 69 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - muži C 19. 9. 2009 TK BRIA Bratislava

27 Kašičková Sarah 98 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiačky D 26. 9. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

28 Kmeťko Tomáš 94 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

29 Kráľ Matúš 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

30 Lučivjanský Dávid 92 1. priest. HS bez ospr. - - - dorky A 19. 9. 2009 TK Ružomberok

31 Maluniaková Laura 98 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiačky A 19. 9. 2009 TK Slovan Slov. sp. BA

32 Matia Kamil 89 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 muži C 19. 9. 2009 TK BRIA Bratislava

33 Močárová Daniela 97 3. priest. bezdôv. nedohr. súť. 16.60 500 1. 12. 2009 st. žiačky C 19. 9. 2009 TK Rimavská Sobota

34 Mokrá Arianna 97 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 uhradené st. žiačky D 19. 9. 2009 TK SOU Bratislava

35 Mokrá Arianna 97 2. priest. neoprávnený štart 16.60 500 uhradené ml. žiačky D 19. 9. 2009 TC DRACI Matúškovo

36 Moréová Barbara 98 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiačky D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

37 Mušková Nikola 94 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorky C 5. 9. 2009 TK DRANaM Košice

38 Nalevanko Oliver 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

39 Olšovská Dajana 97 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiačky D 26. 9. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

40 Oravkin Eduard 97 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 uhradené st. žiaci D 19. 9. 2009 TK SOU Bratislava

41 Oravkinová Nicole 95 1. priest. HS bez ospr. - - - dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

42 Pekarovičová Ivana 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

43 Petráš Jakub 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 26. 9. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

44 Petržalková Alexandra 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

45 Plencner Beňadik 97 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiaci D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

46 Popluhárová Andrea 91 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 1. 12. 2009 dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

47 Priesol Richard 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

48 Rybárová Linda 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 19. 9. 2009 TC DRACI Matúškovo

49 Sabol Michal 94 1. priest. HS bez ospr. - - - dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

50 Samek Martin 92 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 uhradené dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

51 Simčák Juraj 93 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 uhradené dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

52 Staník Michal 94 3. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 dorci B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

53 Stražancová Alexandra 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky B 26. 9. 2009 TK Baník Prievidza

54 Strhárska Lucia 96 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - st. žiačky C 19. 9. 2009 TK Rimavská Sobota

55 Urban Samuel 98 1. priest. neoprávnený štart - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

56 Urban Samuel 98 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 uhradené ml. žiaci D 26. 9. 2009 O&K Tenis Academy

57 Vachmanský Jakub 99 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

58 Vakula Matej 98 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 12. 2009 ml. žiaci D 26. 9. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

59 Vereš Gabriel 99 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci D 19. 9. 2009 1. TC SCORP Michalovce

60 Xiongová Nikola 98 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - st. žiačky D 19. 9. 2009 TK SOU Bratislava
61 Žáček Simon 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci C 26. 9. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

Za Antonom Kaiserom
Anton Kaiser, dlhoročný funkcionár, tréner a organizá-

tor tenisu v Leopoldove, zomrel koncom augusta po dlhšej 
chorobe vo veku 49 rokov. Bol všestranným športovcom, 
patril medzi prvé tenisové generácie v Leopoldove a vo 
veľkej miere sa tu zaslúžil o vybudovanie prvých tenisových 
dvorcov. Roky bol predsedom Leopoldovského tenisového 
klubu (LTC Leopoldov), spolupodieľal sa nielen na príprave 
detí a mládeže, ale každoročne aj na organizácii viacerých 
celoslovenských a regionálnych turnajov. Z tenisového ži-
vota odišiel ďalší funkcionár, ktorý bol dušou svojho klubu 
a nášmu športu bude určite chýbať. Česť jeho pamiatke!     (r)
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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

 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

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

STREDOSLOVENSKÝ 
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 42 307

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@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

Jana Poláková

tel.: 02/492 09 845

jana.polakova@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 09 840

peter.grandtner@stz.sk

Marketingoví manažéri

Ing. Katarína Havlíková

mobil: 0903/221 552

tel.: 02/492 09 807

katarina.havlikova@stz.sk

Ing. Darina Štuchalová

tel.: 02/492 09 808

fax: 02/492 09 878

darina.stuchalova@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 


