
družstvo dostalo pohár, účastníci medailu, 
diplom, plyšáka a sladkosti. Všetci bojovali 
ako draci, bola radosť, slzičky, napokon i 
spokojnosť.“ 

V regionálnom kole VÝCHOD štarto-
vali 4 družstvá.

zÁPaD
Daniel Čálik bol pyšný, že sa v Trnave 

zišla rekordná účasť. „V hale SOU Ener-
getikov bolo vari 200 ľudí,“ hovorí Čálik, 
tréner a zdatný organizátor, ktorý to so 
svojimi spolupracovníkmi aj tentoraz zvlá-

dol na výbornú. „Deti odohrali 80 stretnu-
tí, veď ich bolo až 95! Na dvoch dvorcoch 
sme postavili 7 mini ihrísk. Nás len teší, 
že je o turnaj v Trnave taký veľký záujem,“ 
dodáva Čálik pochvaľujúc si úroveň hry 
detí. „Vidieť, že sa s nimi pracuje.“ Najlep-
šiu trojku chlapcov tvorili LTC Leopoldov 
A, TC Topoľčany A, Kúpele Piešťany, na 
stupni víťazov dievčat bolo poradie TJ 
Senica, TK Červeník, TC Partizánske A.

V regionálnom kole ZÁPAD štartova-
lo 33 družstiev.

Mini Davis Cup a Fed Cup s nadáciou SPP

  zÁPaD  

  BratiSlava  

BratiSlava
Bratislava si dala zraz v  Petržalke v areáli na Nobelovom 

námestí. Tradičným organizátorom súťaží detí je Ľubomír Ku-
rek z TŠ Trčka&Kurek Právnik. „V nafukovačke sme hrali na  
6 dvorcoch a mali sme viac detí ako pred rokom. Ale aj výkonnosť 
bola v tomto ročníku vyššia,“ hovorí Kurek, skúsený mládežnícky 
tréner. Kompletnú medailovú kolekciu vybojovali družstvá TC 
Talent. Medzi chlapcami zvíťazil ŠK Grantšport Bratislava pred 
družstvami TC Talent A a B. Medzi dievčatami bol najlepší TC 
Talent Bratislava A, druhý skončil TŠ Právnik Bratislava A, tretí 
Love 4 Tennis Bratislava. 

V regionálnom kole BRATISLAVA štartovalo 26 družstiev.
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Turnaje triedy „A“ 
hrá sa s loptami WILSON – konkrétny typ lopty určí usporiadateľ

14. 07. - 15. 07. TC 92 Levoča  UNIKOV CUP 2012 5 Antuka
Miesto konania: TA-TC 92 Levoča, Potočná 26, 054 01 Levoča
M   65+ - 85+  14. 07. do 8:00
M   55+ - 60+  14. 07. do 8:30
M   45+ - 50+  14. 07. do 9:00 
M   35+ - 40+  14. 07. do 10:00
Ž  15. 07. do 08:00
Vavrinec Sedlák, m.: 0903 906325, mail: tc92@levoca.eu, vased@zoznam.sk

21. 07. - 22. 07. TK Tatran 2007 Prešov  MIKONA CUP 2012  8 Antuka
Miesto konania: Nábrežná č.5, 080 01 Prešov
M   55+ - 85+  21. 07. do 9:00
M   35+ - 50+  21. 07. do 10:00
Ž  21. 07. do 11:00
Ivan Lyach, m.: 0905 741798, mail: tktatran@host.sk

18. 08. - 20. 08. TK Ratufa Levice  RATUFA CUP 2012 9 Antuka
Miesto konania: Za futbalovým štadiónom, Levice
M   50+ - 85+  18. 08. do 8:30
M   35+ - 45+  18. 08. do 11:00
Ž  18. 08. do 8:30
Ing. Erik Lamper, m.: 0903 803626, mail: agrostavlevice@stonline.sk

01. 09. - 02. 09. TJ Elán Veľký Krtíš  IKE CUP 2012 7 Antuka
Miesto konania: Banícka 51, Veľký Krtíš
M   50+ - 85+  01. 09. do 9:00
M   35+ - 45+  01. 09. do 10:00
Ing. Jozef Suláček,, m.: 0903 133528, mail: jozef.sulacek@gmail.com

Turnaje triedy „B“ 
hrá sa s loptami WILSON – konkrétny typ lopty určí usporiadateľ

21. 01. - 22. 01. LTK Liptovský Mikuláš  LTK CUP 2012 3 Taraflex
Miesto konania: Tenis aréna – Aquapark Tatralandia Liptovský Mikuláš
M   50+ - 65+  21. 01. do 8:30
M   40+ - 45+  21. 01. do 9:30
Ž  22. 01. do 10:00
Jan Smeringai, m.: 0905 186415, mail: veterny@zoznam.sk

04. 02. - 05. 02. 1.TC SCORP Michalovce  SCORP WINTER CUP 2012 2 Antuka
Miesto konania: Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce
M   50+  04. 02. do 9:00
M   35+ - 45+  04. 02. do 10:00
Ing. Štefan Laurinčík, m:0905 644415, mail: laurincik@scorpmi.sk

Dátum Organizátor turnaja Názov turnaja Počet dvorcov, Povrch
Účasť Prezentácia

Kontakt
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17. 03. - 18. 03. TJ Elán Veľký Krtíš  IKE CUP 2012 2 Graboflex
Miesto konania: športová hala pri plavárni, ul. Škultétyho, Veľký Krtíš
M   55+ - 85+  17. 03. do 8:00
M   50+  17. 03. do 9:00
M   45+  17. 03. do 9:30
M   40+  17. 03. do 10:00
M   35+  17. 03. do 10:30
Ing. Jozef Suláček, m.: 0903133528, mail: jozef.sulacek@gmail.com

26. 05. - 27. 05. LTK Liptovský Mikuláš  DOLLIS CUP 2012 6 Antuka
Miesto konania: Tenisové dvorce LTK Lipt. Mikuláš, Vajanského 28
M   55+ - 70+  26. 05. do 8:30
M   45+ - 50+  26. 05. do 10:00
M   35+ - 40+  26. 05. do 11:30
Ž  27. 05. do 8:30
Jan Smeringai, m.: 0905 186415, mail: veterny@zoznam.sk

02. 06. - 03. 06. 1.TC SCORP Michalovce  SCORP CUP 2012 6 Antuka
Miesto konania: Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce
M   50+ - 60+  02. 06. do 9:00
M   35+ - 45+  02. 06. do 10:00
Ing. Štefan Laurinčík, m:0905 644415, mail: laurincik@scorpmi.sk

16. 06. - 17. 06. TK Nová Dubnica    6 Antuka
Miesto konania: Hviezdoslavova 2, 018 51 Nová Dubnica
M   45+ - 85+  16. 06. do 8:30
M   35+ - 40+  16. 06. do 10:00
Ž  16. 06. do 10:00
Ing. Ivan Ďurech, m.: 0905 322691,mail: tknovadubnica@pobox.sk

30. 06. - 01. 07. TC Slávia Univerzita Košice  UPJŠ CUP 2012 4 Antuka
Miesto konania: Medická 6, 040 01 Košice
M   50+ - 75+  30. 06. do 9:00
M   35+ - 45+  30. 06. do 10:30
Ž  01. 07. do 10:00
Ing. Igor Frič, m.: 0904 701163, mail: igorfric@yahoo.com

Dátum Organizátor turnaja Názov turnaja Počet dvorcov, Povrch
Účasť Prezentácia

Kontakt

 TENISOVÁ HALA
Zima 2011 / 2012

Od 8 € / hod.
     w w w.miso.ofirme.sk    

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Dúbravka - Lysáková ulica

Celoročné  
objednávky: 

0905 240532

Hodinové  
objednávky:  

0905 109378
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Ako sa volá kráľovná tenisového roku 2011? 
Petra Kvitová.  
Česká tenistka z Fulneku síce nefiguruje na pr-

vom mieste svetového rebríčka, ale túto sezónu na 
profesionálnom okruhu zvládla bravúrne. V lete 
prekvapila prvým grandslamovým triumfom vo 
Wimbledone, na jeseň ovládla Turnaj majsteriek. 
Istanbulské prestížne podujatie vyhrala vo svojej 
premiére impozantným spôsobom – bez prehry. 
V  roku 2011 vyhrala sedem turnajov, v  hale 
neprehrala ani jeden z 21 zápasov. A s českým 
družstvom triumfovala vo Fed Cupe!

Aký ale bol v  jej podaní Turnaj majsteriek 
v Istanbule? Mimoriadny. V  piatich zápasoch 
prehrala len dva sety, zdolala svetovú jednotku a 
tri razy zvrátila nepriaznivý stav zápasu. Porcia 
1500 bodov za triumf ju vyniesla na druhé miesto 
svetového rebríčka. V  histórii českého tenisu 
rúbali tak vysoko len Martina Navrátilová a Jana 
Novotná. Sezónu pritom Petra Kvitová začínala 
ako 34. tenistka sveta! Momentálne post svetovej 
jednotky má na dohľad. 

„Pozícia prvej hráčky sveta ma nezaujíma. 
Pre budúcu sezónu bude najdôležitejšie zžiť sa 
s úlohou favoritky,“ tvrdila po triumfe.

Ako vyzeralo jej päť krokov k  prestížnemu 
titulu?

krok prvý – vera zvonarevová. 

Z nepríjemnej Rusky mala obavy. Krátko pred 
Istanbulom od nej dostala v Tokiu kanára, pri-
čom v prvom sete viedla 5:1. „Pre nervozitu som 
nebola schopná rozcvičiť sa,“ popisovala. Kurt v 
desaťtisícovej aréne Sinana Erdema ovládla bra-
vúrne. „Vošla som do haly, v ktorej bola zvláštna 
tma. Len dvorec rozsvietený. Bude šou, povedala 
som si. Takéto zápasy milujem,“ usmievala sa po 
tom, ako zdolala študentku diplomacie 6:2, 6:4.

krok druhý – Caroline Wozniacka. 

Dánska svetová jednotka rozvírila pred ich 
vzájomným duelom polemiku, čo je v  tenise 
viac: grandslamový titul alebo post svetovej 
jednotky? Kvitovej tréner David Kotyza netajil: 
„Wimbledon, to sú spomienky, momenty, emócie. 
Niečo nezabudnuteľné.“ Jeho zverenka zacho-
vala diplomatický tón: „Najlepšie je mať obe.“ 
Na dvorci nebrala na svetovú jednotku ohľad. 

Wozniacku zdolala 6:4, 6:2 a pripísala si na konto 
druhé víťazstvo kariéry nad úradujúcou najlepšou 
hráčkou sveta. „Užívam si to, ale stále sa musím 
sústrediť,“ upozornila.

krok tretí – agnieszka radwanská. 

V treťom zápase základnej skupiny predviedla 
česká tenistka jeden zo svojich obratov. S poľskou 
kamarátkou prehrávala v úvodnom sete 1:5 – a 
vyhrala ho. „Trochu jej však vyhrávala dievčenská 
skupina Panika…“ smial sa tréner David Kotyza. 
Že Radwanskej stačilo získať v ich vzájomnom 
súboji set na postup do semifinále, netušila. „Nie 
som ten typ, ktorý ide na kurt a odpinká to. Chcela 
som vyhrať,“ priznala Kvitová po víťazstve 7:6, 6:3.

Po základnej skupine Češka žiarila – skvele jej 
fungoval ľavoruký servis, súperky ničila agresív-
nym forhendom, darila sa jej rýchla nátlaková hra 
a nechýbala bojovnosť. V súboji o cennú trofej ju 
potrebovala. Lebo prišiel...

krok švrtý, semifinále:  
Samantha Stosurová. 

Austrálska šampiónka z  US Open ako prvá 
na turnaji vyhrala v súboji s Kvitovou set. Petra 
stratila istotu, ale nie vôľu. Po prehranom prvom 
sete bojovala, typickým piskľavým „poď“ sa 
hecovala po každom víťaznom údere. Postupne 
na jej konte pribúdali, v treťom sete viedla aj 5:0. 

„V hlave som bola neustále v pohode. Verila som, 
že to pojde,“ vravela po víťazstve nad austrálskou 
kulturistkou 5:7, 6:3, 6:3.

krok piaty, finále:  
viktoria azarenková. 

Po dvadsiatich minútach viedla česká tenistka 
5:0.  Ale bieloruská siréna, ako Azarenkovú pre-
zývajú pre jej hlučnosť pri úderoch, vyrovnala 
na 5:5 a výborným returnom a sústredenou hrou 
donútila mladú Češku bojovať o cennú trofej 
takmer dve a pol hodiny. Rozhodujúci bol brejk 
v úvode tretieho setu a české vedenie 3:0. Druhý 
mečbal Kvitová využila. „Je to neuveriteľné. Ako 
sen,“ rozplývala sa. 

 „Petra je výnimočná. Takto vyhrávajú len šam-
pióni,“ vystrihol jej poklonu tréner David Kotyza. 
„O mnohých veciach hovoríme ako partneri. Už si 
sama dokáže vybrať to, čo je pre ňu doležité. Je síce 
mladá, ale dospieva rýchle a dozrieva v osobnosť 
aj mimo kurtu.“

Na ňom jej sebavedomie hrá prím. Mimo 
dvorcov sa však Petra Kvitová z  českej levice 
mení v  skromnú usmievavú dievčinu. Až keď 
v Istanbule tretí raz dostala otázku, ktorá tenistka 
je hráčkou roku 2011, konečne sa odhodlala ku 
konkrétnej odpovedi. „Asi už to môžem o sebe 
povedať. Po takom turnaji áno.“

Martina KUČEROVÁ, Istanbul

mS Wta tour vo FaktoCH
istanbul, turecko, 25. 10. – 30. 10. 2011 

dotácia 4,9 mil. uSD
D v o j h r a

Červená skupina: Kvitová (3-ČR) – Zvona-
revová (6-Rus.) 62, 64, Wozniacka (1-Dán.) 
– A- Radwanská (8-Poľ.) 57, 62, 64,  Kvitová 
– Wozniacka 64, 62, A. Radwanská – Zvona-
revová 16, 62, 75, Kvitová – A. Radwanská 
76(4), 63, Zvonarevová – Wozniacka 62, 46, 63.
1. Kvitová 3 3:0 6:0
2. Zvonarevová 3 1:2 3:5
3. Radwanská A. 3 1:2 3:5
4. Wozniacka 3 1:2 3:5

Biela skupina: Azarenková (4-B-rus.) – Stosu-
rová (7-Austr.) 62, 62, Na Li (5-Čína) – Šarapo-
vová (2-Rus.) 76(4), 64, Azarenková – Na Li 62, 

62, Stosurová – Šarapovová 61, 75, Stosurová 
– Na Li 61, 60, Bartoliová (9-Fr., nahradila 
zranenú Šarapovovú) – Azarenková 57, 64, 64.
1. Azarenková 3 2:1 5:2
2. Stosurová 3 2:1 4:2
3. Na Li 3 1:2 2:4
4. Bartoliová 1 1:0 2:1

Semifinále: Kvitová – Stosurová 57, 63, 63, 
Azarenková – Zvonarevová 62, 63.
Finále: Kvitová – Azarenková 75, 46, 63.

Š t v o r h r a
Semifinále: Peschkeová, Srebotniková (1-
CZE/SLO) – Kingová, Švedovová (4-USA/KAZ) 
63, 64, Huberová, Raymondová (2-USA) – 
Dulková, Pennettová (3-Arg./Tal.) 46, 63, 10-7.
Finále: Huberová, Raymondová – Peschkeová, 
Srebotniková 64, 64.

Na každom zápase sedí vedľa 
trénera Davida Kotyzu na tréner-
skej lavičke kondičný kouč. Slovák 
Jozef Ivanko je jedným zo strojcov 
úspechu Petry Kvitovej. Sledoval jej 
triumf vo Wimbledone aj v Istanbu-
le. „Urobila obrovský pokrok. Ona je 
jedinečná osobnosť, má silnú vôľu a 
je bojovníčka,“ pochvaľuje si českú 
tenistku kondičný tréner Národného 
športového centra, ktorý v minulosti 
spolupracoval s  olympijskou víťaz-

kou vo vodnom slalome Elenou Ka-
liskou, rýchlostnými kanoistami či 
chodcami. „Je to normálna skromná 
baba a neobávam sa, že by ju úspech 
zmenil,“ hovorí.

V kondičnej príprave ich spoločne 
čaká ešte veľa práce. Ivanko však 
verí, že jej výsledkom bude posun 
Petry Kvitovej na prvé miesto sveto-
vého rebríčka. „Klamal by som, keby 
som povedal, že neverím. No stále 
musíme pracovať čo najlepšie,“ tvrdí.

Český triumf má aj 
slovenský rukopis

Kvitová 
je tenisová kráľová
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HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



Prvý týždeň  bola súťaž družstiev 
(29 krajín v 10 vekových kategóri-
ách). Jednoznačne najúspešnejšou 
krajinou boli USA, ktoré zvíťazili  
v  7 súťažiach. Druhý týždeň bol 
turnaj jednotlivcov. História ve-
teránskych súťaží pod záštitou 
Medzinárodnej tenisovej federácie 
ITF má už 30-ročnú tradíciu. Na jej 
súťažiach štartuje viac ako 1000 
hráčov. Táto skutočnosť viedla ITF 
k rozdeleniu súťaží seniorov na dve 
časti - kategóriu od 35 do 55 rokov 
a kategóriu superseniorov od 60 do 
85 rokov. Časť turnajov je pre obe 
kategórie, ale MS sú organizované 
zvlášť pre každú skupinu.

Malá skupina slovenských super-
veteránov Eugen Klimo, Eleonóra 
Adamcová, Igor Dula a  Rudolf 
Kusý vyrazila na skusy po prvý 
raz pred troma rokmi. Naša účasť 
na turnajoch seniorov je skutočne 
sporadická, limituje nás viacero fak-
torov. Hlavne malý záujem ostatných 
seniorov zúčastňovať sa na takýchto 

turnajoch a v neposlednom rade aj 
finančná náročnosť súvisiaca s účas-
ťou na podujatí. Preto je veľmi ťažké 
konkurovať hráčom, ktorí absolvujú 
6 - 8 turnajov ročne. Napriek tomu 
sa aj slovenskí superseniori môžu 
pochváliť viacerými úspechmi – pár 
Klimo, Adamcová v roku 2009 získal 
titul majstrov Európy v  miešanej 
štvorhre v rakúskom Poertscha-
chu a  Adamcová po dvoch štvrť-
finálových účastiach na turnajoch  
1. kategórie bola v januári 2011 na 
64. mieste svetového rebríčka. 

Žiaľ v tomto roku bola naša účasť 
na MS jediným turnajom, na ktorom 
sme hrali, čo ovplyvňuje postavenie 
v rebríčku. To znamená, že v 1. kole 
nám môže žreb prisúdiť nasadeného 
súpera. To sa na MS v Turecku stalo 
Adamcovej i Kusému. Prvé kolo bolo 
teda našou konečnou zastávkou, 
vrátane Klimu. Takže nám zostala 
už len účasť v súťaži útechy. Len Igor 
Dula zdolal svojho súpera v hlavnej 
súťaži - vyradil Rumuna Dumitru 

Puzdrea 6:1, 6:4. Napokon sme sa 
však predsa tešili aspoň s nejakého 
úspechu korunovaného aj pekným 
pohárom – Eleonora Adamcová 
vyhrala súťaž útechy 65+ vo finále 
vyhrala nad Rakúšankou Lydiou 
Krammerovou 6:1, 6:3.

Zúčastniť sa na takomto podujatí 
je mimoriadny zážitok. Tenisti ani 
v pokročilom veku nestrácajú chuť 
šporovať, bojovať s  plným nasade-
ním, aj keď niekedy pokrivkávajúc... 
Pekné je stretávať sa s ľuďmi z celého 
sveta s rovnakým životným štýlom.

 Kompletný návrh a realizácia športovísk
 Bezpečné športové povrchy s najvyšším štandartom
 Výber typu a farby povrchu pre všetky druhy športov
 Certifikované športové povrchy ITF, IAAF, FIFA, UEFA, FIH
 Umelé trávniky pre futbal, miniihriská, viacúčelové ihriská, tenis, golf, minigolf
 Povrchy pre bedminton, basketbal, hadzanú, volejbal, nohejbal
 Tartanové povrchy pre atletické disciplíny, ale aj iné loptové hry
 Umelý ľad na hokej
 Squashové kurty a detské ihriská
 Kompletný sortiment príslušenstva pre vonkajšie aj vnútorné športy
 Údržba, čistenie a servis športovísk

futbal viacúčelové ihriskátenis atletika detské ihriská

M.Cup s.r.o., Muchovo nám. 12, 851 01 Bratislava, Slovensko, tel./fax: +421 2 624 12 578 , mobil: +421 915 785 016, email: mcup@mcup.sk, www.mcup.sk

golf

Skórujteu na nasich povrchoch

Slovenskí superveteráni na MS

Traja slovenskí účastníci na MS superseniorov – zľava Rudolf KUSÝ, Eleonóra 
ADAMCOVÁ, Eugen KLIMO

V  októbri bojovalo s  obdivuhodným nasadením vyše 500 
superseniorov v tureckom klube Ali Bey Manavgat v Antalyi o titul 
majstrov sveta. O  šampionáte nám napísala Eleonóra Adamcová, 
jedna zo štyroch slovenských účastníkov.



Zložená jedna báseň!

Limitovaná edícia kreditnej karty venovaná spisovateľovi
Ľubomírovi Feldekovi je dostupná exkluzívne v Tatra banke do vyčerpania počtu kusov. 
Príďte si po novú súkromnú kreditnú kartu – ak ňou do 31. 12. 2011 uskutočníte platby 
v objeme minimálne 300 EUR, získate bonus 30 EUR*.

Potešte kartou aj svojich blízkych! Požiadajte o vydanie dodatkovej karty do 31. 12. 2011 
a získate zľavu 100 % z mesačného poplatku na celý čas jej používania.

*Platby môžete zrealizovať v objeme 300 EUR kumulatívne, resp. čiastkovo, pričom kredit 30 EUR bude pripísaný na kartový účet po ukončení kampane 31. 12. 2011. Akcia sa vzťahuje na platby zúčtované do 31. 12. 2011.

Ľubomír Feldek, spisovateľ
držiteľ Ceny Nadácie Tatra banky za umenie

02/6866 1000 > 02/5919 1000 > 0903 903 902 > 0906 011 000 > 0850 111 100 | dialog@tatrabanka.sk | www.tatrabanka.sk
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Pred tromi rokmi odštartoval 
Slovenský tenisový zväz projekt 
s  názvom Tenis do škôl. Cieľom 
projektu je, aby sa deti na prvom 
stupni základných škôl zoznámili 
v rámci telesnej výchovy s tenisom. 

Aby telesná výchova nebola len 
o  atletike, basketbale, hádzanej, 
vybíjanej, volejbale – ALE AJ O 
TENISE.

Projekt sa na začiatku zdal riadite-
ľom škôl i učiteľom náročný. Každý 
má zafixované, že tenis sa hrá iba na 
tenisovom dvorci, cez sieť, s veľkými 
raketami. Mnohé školy, samozrejme, 
nemajú tenisové dvorce. Pravda, 
moderná metodika Medzinárodnej 
tenisovej federácie spracovaná pre 
rozširovanie tenisu medzi širokú 
populáciu, dáva návod, ako sa dá 
s tenisom zoznámiť v Afrike medzi 
palmami, ale aj v školskej telocvič-
ni. A to bez toho, aby bol potrebný 
tenisový dvorec. 

Na báze týchto skúseností sme 
spracovali metodický vyučovací 
program s lekciami na 10-hodín pre 
žiakov prvého stupňa ZŠ.. Presadili 
sme to na ministerstve školstva do 
základných osnov telesnej výchovy. 
Paralelne Slovenský tenisový zväz 
vyškolil učiteľov telesnej výchovy, 
aby vedeli metodiku realizovať na 
hodinách telesnej výchovy. 

Slovenský tenisový zväz každej 
škole, ktorá sa prihlásila do tohto 
programu, posiela materiálne vy-
bavenie. Polovicu ceny tenisového 
balíčka hradí Slovenský tenisový 
zväz a  druhú polovicu si mala 
hradiť škola. O projekt je enormný 
záujem. Mnohé školy však nemajú 
prostriedky na nákup balíčka. A tak 
sa nemohli k projektu pripojiť. 

Preto náš zväz oslovil Tatra banku. 
V spolupráci s touto finančnou inšti-
túciou zabezpečíme aj v tomto roku 
pre ďalších 46 škôl prísun tenisových 
balíčkov. Počet škôl, v  ktorých sa 
počas vyučovania telesnej výchovy 
učia hrať aj tenis, tým stúpol na 320. 

Chcel by som sa poďakovať Tatra 
banke, že podporuje tento skvelý 
projekt. Veľkou odmenou sú listy, 
ktoré nám píšu deti zo škôl, kde 
sa už učia hrať tenis. Tento šport 
im robí radosť. Píšu nám o tom, ako 

sa telocvik zatraktívnil, a ako sa tešia 
na hodiny tenisu. To je najväčšia 
odmena pre zväz i pre Tatra banku, 
nášho partnera v tomto projekte. 

Keď sme pred tromi rokmi projekt 
odštartovali, mali sme métu získať 
do neho každú desiatu základnú 
školu. V praxi to znamenalo dostať 
program z dvoch tisícok základných 
škôl na Slovensku do dvoch stoviek 
škôl. Po troch rokoch môžem s ra-
dosťou konštatovať, že sme sa dostali 
na číslo 320. 

Znamená to, že v 15 percentách 
základných škôl už učia hrať na 
prvom stupni tenis. To je veľký 
úspech projektu. Pripravujeme už 
ďalšiu etapu – chceme organizovať 
tenisové krúžky na druhom stupni 
škôl. Táto etapa by nadväzovala už 
na výber talentov, čo by významne 
pomohlo v rozvoji tenisu na Sloven-
sku. Cieľom projektu je, aby sa deti 
na školách v rámci telesnej výchovy 
zoznámili s tenisom ako so športom, 
ktorý sa dá rekreačne hrať v každom 
veku.

Tenis sa dá hrať aj bez dvorca
Igor MOŠKA, generálny sekretár STZ, o projekte Tenis do škôl

Čo obsahuje tenisový balíček
✔  60 plastových rakiet
✔  120 penových lôpt
✔  25 detských rakiet
✔  60 detských lôpt
✔  2 rakety pre učiteľov
✔  2 metodické materiály po 10 hodín, 

spolu 20 vyučovacích hodín

Čísla o zapojenosti škôl 
do projektu

●  Na Slovensku je 2100 základných škôl
●  STZ e-mailom a poštou oslovil všetky 

školy
●  Celkovo sa do projektu zapojilo 320 škôl
●  Od minulého roku pribudlo do projektu 

70 škôl
●  Záujem o  projekt podporili školenia 

organizované Slovenským tenisovým 
zväzom a Metodicko-pedagogickým 
centrom

●  Školenia už absolvovalo 250 učiteľov
●  Školy, ktorých učitelia absolvovali 

dvojdňové školenie, získali vďaka 
spolupráci STZ a Tatra banky základný 
tenisový balíček zdarma

PROJEKT 
TENIS DO ŠKÔL 

PODPORUJE 
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3 Tenisové turnaje
3 Firemné dni
3 Športové  eventy
3 Spoločenské a rodinné podujatia

www.elfoclub.sk, ivancik@elfoclub.sk, 0917 845 102
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Len to najlepšie pre zdravie, 
�tness a krásu.

20-percentná zľava 
pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

w w w . n t c . s k

tenis

squash

bedminton

fitness

DARČEKOVÁ KARTA NTC
00001

www.ntc.sk
Národné tenisové centrum, a .s., Príkopova 6, 831 03 Bratislava, tel.: +421/2/492 09 888
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