
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 
oslovuje dve vekové kategórie – 9-ročných a 7-
ročných tenistov. Do projektu sa môžu zapojiť 
kluby, tenisové školy, telovýchovné subjekty, 
základné školy a ďalšie útvary, ktoré pracujú 
s mládežou. Na súťaži sa môžu zúčastniť deti, 
ktoré sa dlhšie obdobie systematicky pripravujú. 
Ale aj také, ktoré sa do prípravy zapojili len pred 
niekoľkými mesiacmi. Môžu získať prvé dôležité 
skúsenosti s tenisovou tímovou súťažou.

Súťaž detí do 9 rokov bude mať štyri úrovne: 
klubové kolá (realizuje sa vo vlastnom klube), ob-
lastné kolá, regionálne kolá a celoštátne finále. 

Vyvrcholením súťaže Detský Davis Cup a Fed 
Cup s Nadáciou SPP je celoštátne finále, ktoré-
ho pravidelným dejiskom je Národné tenisové 

centrum, reprezentačný stávok Slovenského te-
nisového zväzu. Už samotné miesto vyvrcholenia 
motivuje deti k veľkej bojovnosti a k snahe ukázať 
svoje tenisové majstrovstvo. Celoslovenské finále 
je vždy príležitosťou stretnúť popredných sloven-
ských reprezentantov, odfotografovať sa s nimi, 
vypýtať si od nich autogram. Každoročne sa na 
slávnostnom otvorení a záverečnom dekorovaní 
zúčastňujú tenisové hviezdy minulosti i súčas-
nosti – olympijský šampión Miloš Mečíř, bývalí 
daviscupoví reprezentanti Karol Kučera, Ján 
Krošlák, Dominik Hrbatý i popredné tenistky 
Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, 
atď.

Hlavným cieľom projektu je prilákať deti, aby 
trávili voľný čas športom. Tenis je vhodný na 

rozvoj kondičných, ale najmä koordinačných 
schopností – rozvoj jemnej motoriky. Výhodou 
tenisu je možnosť skorého zapojenia sa do súťaže 
jednotlivcov i družstiev.

Súťaž detí do 7 rokov bude mať dve úrovne. 
Klubové kolá organizuje príslušný klub, regio-
nálne zasa STZ.

V minulom roku sa do súťaže Detský Davis 
Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP zapojilo 147 
družstiev v kategórii do 9 rokov a 89 družstiev 
v kategórii do 7 rokov.

Veríme, že v tomto roku projekt osloví ďalšie 
kluby, ktoré sa do neho ešte nezapojili, a tak dúfa-
me, že opäť stúpne počet štartujúcich družstiev.

Rudolf HORVÁTH,
koordinátor detského tenisu STZ

Nová šanca pre najmladších
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP vstupuje do 6. ročníka

Slovenský tenisový zväz v spolupráci s Nadáciou SPP bude aj 

tohto roku organizovať Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou 

SPP. Mimoriadne úspešný projekt, určený pre najmladších hráčov, 

vstupuje do svojho šiesteho ročníka. 

Detský DC a FC s nadáciou SPP do 9 rokov
Klubové kolá: máj - jún 2010
Oblastné kolá: 19. - 20. 6. 2010
Regionálne kolá: 4. - 5. 9. 2010
Celoštátne finále v NTC: 1. - 3. 10. 2010

Detský DC a FC s nadáciou SPP do 7 rokov
Klubové kolá: september – október 2010
Regionálne kolá: november 2010

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 
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Mária 
Ančincová

Mária Ančincová (nar. 30. de-
cembra 1930 v Kysuckom Novom 
Meste) sa venovala tenisu skoro svoj 
celý život – ako hráčka a neskôr ako 
trénerka a funkcionárka. 

Ako žiačka začínala roku 1940  
v tenisovom oddiele v Žiline. Pod 
dievčenským menom Rárková sa 

roku 1948 stala prvou slovenskou 
víťazkou juniorských majstrovstiev 
Českoslovenka. Po boku Čecha 
Jiřího Javorského získala i titul 
v miešanej štvorhre. V rokoch 1955 
– 59 hrala za bratislavský Slovan 
v celoštátnej lige. V tom období 
boli hráčmi Slovana vynikajúci 
slovenskí tenisti – Mečiar, Vrba, 
Šafárik, Klimo, Golonka, Meruňka, 
Hantuchová, Štetinová. 

„Ančincová zbierala v povojno-
vých rokoch tituly majsterky Slo-
venka ako na bežiacom páse a pre 
Slovan bola prínosom,“ spomínajú 
v Kronike TK Slovan Bratislava jej 
autori J. Kšiňan a I. Lichner. Tituly 
majsterky Slovenska získala v ro-
koch 1948 – 51, 1955 – 58 a 1960. 
Zúčastňovala sa aj na medzinárod-
ných majstrovstvách Českosloven-
ska, v celoštátnom rebríčku patrila 
medzi 10 najlepších čs. hráčok, 
najvyššie bola štvrtá v rokoch 1950 
a 1958. „Bola to mimoriadne talen-
tovaná tenistka,“ spomína slovanis-
ta Karol Šafárik, renomovaný tréner 
a člen Siene slávy slovenského teni-
su na Ančincovú. „Keby je to osud 
doprial a mala by lepšie podmienky, 
mohla byť svetovou hráčkou. Aj pre 
vyspelé české tenistky bola neprí-
jemnou súperkou.“

Od roku 1960 hrala Mária An-
čincová v TJ Žilina I. slovenskú 
ligu a roku 1976 pomohla oddielu 
k postupu do celoštátnej tenisovej 
ligy. Po skončení aktívnej športovej 
kariéry sa venovala trénerskej práci 
v Žiline. Pracovala aj vo výbore 
tenisového oddielu TJ Žilina, podie-
ľala sa na organizácii majstrovstiev 
Slovenska usporadúvaných v Žiline. 
Vo svojom živote dostala viacero 
telovýchovných vyznamenaní. 

Mária Ančincová zomrela po 
ťažkej chorobe 18. apríla 2002. Do 
Siene slávy slovenského tenisu je 
uvedená in memoriam 4. februára 
2010.  

Jan Kukal
Jan Kukal (nar. 13. septembra 

1942 v Prahe) je prvým cudzincom 
v Sieni slávy slovenského tenisu. 
Pražský rodák žijúci na Slovensku 
však v slovenskej tenisovej rodine 
vonkoncom nie je cudzincom! 
Naopak, jeho spojenie s tenisom 
na Slovensku nesúvisí len s etapou 
spoločného štátu, ale aj s rokmi po 
rozdelení federácie. Jan Kukal bol 
prvým fedcupovým kapitánom 
Slovenska. Roku 1994 vstupovala 
reprezentácia pod jeho vedením 
na scénu najprestížnejšej tímovej 
súťaže žien.   

Bývalý československý reprezen-
tant a dlhoročný tenisový tréner je 
nezmar. Ešte aj dnes vydrží hrať te-
nis štyri hodiny denne. Spoločne so 
synom Romanom trénuje 19-ročnú 
Nikolu Hofmanovú, českú rodáčku 
žijúcu v Rakúsku. Pred Australian 
Open s ňou strávil tri týždne prípra-
vy v Thajsku, ale cestu do Melbour-
ne už neabsolvoval. „Bol som tam 
vari tridsaťkrát,“ vravel v rozhovore 
pre mesačník Tenis pri oslave svo-
jich 65. narodenín. Ubehli bezmála 
tri roky, ale život skvelého diskutéra, 
milovníka umenia, pekných záhrad 
a tenisového fanatika, sa nezmenil. 
„Stále je vyťažený. Chystá výstavu 
Galandovcov v Mirbachovom palá-
ci,“ vravela manželka Editka, Kuka-
lova opora v súkromí i v práci. 

Kukalovci žijú v dedinke Boldog 

pri Senci. V tejto súvislosti sa vyná-
ra jedna úsmevná spomienka. Keď 
Jan Kukal trénoval Henrietu Nagy-
ovú, sledujúc jej kolísavý výkon v 
zápase na wimbledonskej tráve, sa 
zamyslel: „Na tenise ma fascinuje aj 
fakt, že cez deň ani neviem, kde bu-
dem večer zaspávať. Či v Londýne, 
keď moja zverenka vyhrá. Alebo už 
doma v Boldogu...“

Jan Kukal bol pri deviatich grand-
slamových tituloch viacerých veľ-
kých hviezd - Mandlíkovej, Lendla, 
Mustera, atď. Ako špičkový hráč 
však ľutoval, že sám žiadny grand-
slamový titul nezískal (po boku Ko-
deša bol v semifinále Rolad Garros 
1972 a vo štvrťfinále Wimbledonu 
1973). Nežil iba tenisom, mal rád 
umenie, rád chodil po galériách, 
vyštudoval záhradníctvo na vysokej 
škole poľnohospodárskej. 

Roku 1968 bol majstrom Česko-
slovenska v dvojhre, v rokoch 1971, 
1973 bol medzinárodným šampió-
nom republiky vo štvorhre i mixe. 
V Davisovom pohári reprezentoval 
v rokoch 1966 – 73. Hráčsku ka-
riéru ukončil roku 1973, presedal 
na trénerskú a aj v nej bol úspešný. 
S čs. tímom získal roku 1983 Fed 
Cup. Ako kapitán a tréner sedel na 
lavičkách ôsmich rôznych repre-
zentácií, vrátane slovenskej. Rád 
spomína aj na desaťročie prostějov-
ského pôsobenia a na spoluprácu s 
Jiřím Novákom, ktorému pomohol 
k piatemu miestu na svete.        (zw)

Noví členovia Siene slávy
Sieň slávy Slovenského tenisu má od 4. februára 
2010 sedemnásť členov. Prvých dvanásť 
významných osobností má svoju tabuľku vo 
vestibule NTC od roku 2007. O rok neskôr pribudli 
ďalší traja noví členovia a stretnutie Slovensko 
– Čína bolo prí ležitosťou na slávnostné 
uvedenie ďalších dvoch bývalých vynikajúcich 
hráčov a neskôr dlhoročných trénerov: Márie 
Ančincovej in memoriam a Jana Kukala, ktorý je 
rodákom z Čiech, ale žije na Slovensku. Prijatie 
do Siene slávy je prejavom uznania za jeho 
prínos do slovenského tenisu.  

mária ančincová

juraj Bartoš

karina Cíleková-

Habšudová

ladislav Hecht

jozef jedľovský

eugen klimo

Ľudovít kozár
jan kukal

ján krajčík

ján ležovič

ivan lichner

miloslav mečíř

Boris okánik

karol Šafárik

marián vajda

Ferdinand vrba

radka zrubáková

Členovia Siene SlÁvY SlovenSkÉHo teniSu
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trápenie  
s boľavým chrbtom

Monika Staníková začínala z na-
šich ako prvá. Žreb jej za súperku 
určil Srbku Radanovičovú, nad kto-
rou v minulosti už dva razy vyhrala. 
V oboch setoch musela Monika 
doťahovať a obracať vývoj. Nepodala 
optimálny výkon, počas zápasu ju 
bolel chrbát, ale vďaka bojovnosti 
postúpila. Pred druhým kolom 
som zvažoval, či vôbec má nastúpiť. 
Napokon nastúpila, prvý set hladko 
prehrala a zápas skrečovala, čo bolo 
lepšie, ako keby si situáciu s chrb-
tom ešte skomplikovala. Problémy 
mala už na halových majstrovstvách 
Slovenska, ale po nich odpočívala, 
bola u lekára, ktorý súhlasil, aby do 
Tarbes išla. 

Barbora Kötelesová proti domá-
cej Faureovej urobila veľa chýb a pre-
hrala hneď v prvom kole. Nastúpila v 
súťaži útechy a aj v nej hneď podľahla 
Američanke Stitelerovej, ktorá bola 
v úteche napokon vo finále. Barbora 
odohrala proti nej lepší zápas ako 
v prvom kole hlavnej súťaže. 

Chlapci tentoraz  
lepšie ako dievčatá

Oliver Nagy začínal vystúpenie 
v Tarbes proti domácemu Bre-
chemierovi, nad ktorým zvíťazil 
s prehľadom. Keby si vedel pomôcť 
prvým servisom, bol by výsledok 
ešte jednoznačnejší. V ďalšom zápa-
se proti Britovi Parisovi hral Oliver 

súperovi cez jeho lepší forhend. Aj 
tak dokázal zvíťaziť. V osemfinále 
s ďalším Britom Sapwellom odohral 
Oliver tesný a dobrý zápas, v ktorom 
podľahol súperovi v treťom sete 4:6. 
V Nagyovi vidím veľký potenciál. 
Aj keď je dosť vysoký, dobre sa 
pohybuje. Vytýkam mu jediné – že 
nevyužil taktické možnosti, ktoré 
ponúkal dvorec s menšími výbehmi. 
Zdôrazňoval som mu, aby svoj druhý 
servis hral tak, aby nútil ním súpera 
k chybám. Ak by to využil, mohol 
aj zvíťaziť.

Martin Blaško odohral so Špa-
nielom Barrosom vyrovnaný zápas, 
ale ani 8 setbalov mu nestačilo, aby 
úvodný set získal. Ale v druhom 
a treťom, i keď v ňom urobil dosť 
chýb, bol lepším hráčom. V dru-
hom kole odohral vyrovnaný zápas 
s Rumunom Andriucom. Náš tenista 
začal dobre, viedol 4:1, ale pristúpil 
na hru súpera a zápas sa začal otáčať. 
Rumun hral veľmi dobre od základ-
nej čiary a prvý set získal v tajbrejku.  
Blaško začal meniť proti súperovi 
rytmus hry, hral dlhé lopty, krátke 
lopty a set vyhral. Myslel som si, že 
v tejto hre bude pokračovať. Žiaľ, 
nedokázal sa vyhecovať ako Rumun, 
ten pôsobil na kurte živšie. Martino-
vi chýbal pozitívnejší prístup k hre, 
takže zápas napokon prehral. 

Štvorhry: Naše tenistky vypadli 
veľmi hladko v prvom kole, keď 
nepodali štandardný výkon. Chlapci 
odohrali dobrú štvorhru. Vyradili 
francúzsky aj rakúsky pár, vo štvrť-
finále narazili na kvalitnú austrálsku 
dvojicu. Tá vyhrala celý turnaj, pred-
vádzala skutočne skvelý tenis. Obaja 
chlapci boli šikovní na sieti, dobre 
returnovali, vyslovene deblovo, nie 
prehnané liftované údery a boli 
rýchlejší. Naši im vzdorovali, mali 
i setbal v druhom sete, no napokon 
prehrali v tajbrejku.

Na záver niekoľko slov ku kaž-
dému: Kötelesová sa snažila, ale jej 
výkonnosť nestačila, aby súperky 
zdolala. Staníková sa trápila viac so 
svojimi zdravotnými problémami, 
ako so súperkami. Blaško odo-
hral dva výborné zápasy, odviedol 
dobrý štandard. Najlepšie hral 
Nagy. Dostal sa z našich najďalej 
a mohol, podľa mňa, ísť ešte ďalej, 
až do semifinále. Tentoraz sa mu to 
však nepodarilo. V Tarbes som bol 
spokojný najmä s výkonmi oboch 
chlapcov.   

 (red)

výsledky našich
 tarbes (25. 1. 2010)

C H l a P C i
D v o j h r a

nagy (3) – Brechemier (Fr.) 61, 64, - Paris 
(V. Brit) 61, 76(3), - Sapwell (V. Brit.) 
67(5), 64, 46.
Blaško (11) – Barroso Campos (Šp.) 67(9), 
62, 64, - Andriuc (Rum.) 67(2), 63, 26.

Š t v o r h r a
Blaško, nagy (1) – Brechemier, Daubig-
ney (Fr.) 63, 64, - Miedler, Ofner (Rak.) 64, 
61, ŠF: - Kokkinakis, Tu (Rak.) 26, 67(3).

D i e v Č a t Á
D v o j h r a

B. kötelesová – Faureová 16, 36.
Staníková – Radanovičová 75, 64, - De-
anová (11-V. Brit.) 06, skr.

Útecha
B. kötelesová – Stitelerová (USA) 04, 24.

Š t v o r h r a
Tsujiová, Zubkovová (Jap./Biel.) – Staní-
ková, B. Kötelesová 6:2, 6:1

Tenisti nestarnú
 Dôkazom je aj Martin Fillo zo Záhorskej Bystrice, ktorý sa v per-

fektnej forme dožíva v marci 70 rokov. Bývalý amatérsky futbalista 
presedlal na tenis už v zrelom veku. Je aktívnym registrovaným 
hráčom, členom TJ Záhorák a pravidelne sa zúčastňuje na tenisových 
turnajoch seniorov. Spolu s Jaroslavom Prokopom je za rok 2009 
majstrom Bratislavy vo štvorhre v kategórii 65+. V letnej sezóne sa 
významne podieľa na aktivitách tenisového klubu TJ Záhorák v Zá-

horskej Bystrici 
a aktívny je aj 
medzi teniso-
vými nadšen-
cami združe-
nými v SATEX 
(Svetová asoci-
ácia tenisových 
expertov). Ju-
bilantov recept 
na dobré zdra-
vie je jedno-
duchý – veselá 
myseľ a aspoň 
tri razy v týžd-
ni tenis. Že-
láme mu veľa 
zdravia, poho-
dy a víťazných 
fiftínov.

v Tarbes len čiastočná spokojnosť
Vystúpenie slovenskej štvorice na tradičnom turnaji vo Francúzsku hodnotí tréner F. Horváth

Naši tenisti sa každoročne zúčastňujú na turnaji I. kategórie  
do 14 rokov v Tarbes. Najďalej sa z nich dostal do osemfinále Oliver 
Nagy. Medzi chlapcami vyhral turnaj nenasadený Halys z Francúzska, 
medzi dievčatami zvíťazila turnajová osmička Tsujiová z Japonska. 
Vystúpenie slovenskej štvorice Oliver Nagy, Martin Blaško, Monika 
Staníková, Barbora Kötelesová vo Francúzsku hodnotí tréner František 
Horváth.

Slovenskí tenisti v Tarbes – zľava Oliver NAGY, Martin BLAŠKO, Monika 
STANÍKOVÁ, Barbora KÖTELESOVÁ a tréner František HORVÁTH

Bomba na letisku
Slovenská výprava si na cestu do Tarbes privstala. Z Bratislavy vyrazila 

o 4.30 ráno, na schwechatskom letisku bola za necelú hodinu a o siedmej 
už sedeli tenisti s trénerom v lietadle. Pre zamrznuté klapky a poruchu 
na navigačnom systéme vzlietlo lietadlo až o poldruha hodiny neskôr. Po 
pristátí v Paríži všetci ledva čakali, aby vystúpili, ale smola sa im lepila 
ďalej na päty. Ďalšiu hodinu museli stráviť v lietadle, lebo terminál A1 
museli evakuovať pre nahlásenú bombu. „Priznám sa, keď sme absol-
vovali let z Paríža do Tarbes bez problémov, bol som veľmi rád,“ dodal 
tréner Horváth. 
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O esofii na internete
Od funkcionárov SC ESOFIA Prešov  sme dostali príspevok, v ktorom sa 

sťažujú, že klubu pre rok 2009 regionálny zväz neschválil jeden z ich turnajov. 
Svoje stanovisko k problému vyjadril v odpovedi na prešovskú sťažnosť sekretár 
Východoslovenského tenisového zväzu František Krepelka. Redakčná rada nášho 
mesačníka sa rozhodla – aj vzhľadom na rozsah oboch príspevkov - že ich uverejní 
v plnom znení na zväzovej internetovej stránke www.stz.sk.

Cena předplatného na 1 rok   27,39 € / 825 Sk
Hodnota výtisku v předplatném   2,28 € / 68,75 Sk
Cena ve volném prodeji   3,15 € / 94,90 Sk

Jak si objednat Tennis Arenu 

Vyplněním formuláře na www.tennis-arena.cz
Emailem na:  luboslava.konecna@tennis-arena.cz
Telefonicky:+421 905 395 962

1 x Dunlop Fort (4 míče)
Prémiový all court vysoké kvality. Nové HD Core zvyšuje 

životnost a zlepšujeherní vlastnosti. Dunlop fl uoro melton 
zvyšuje viditelnost míčů.

 
1 x Tretorn Serie+ (4 míče)

Závodní míč nejvyšší kvality, vhodný i pro rekreační hru. 
Ofi ciální míčATP Challenger Series. TRI-TEC technologie.

Poznámka: Nabídka platí do vyčerpání zásob

Perioda vydání: měsíčník
Plakát v každém čísle
VYCHÁZÍ V ČESKU 
A NA SLOVENSKU

DÁREK K PŘEDPLATNÉMU 2 tuby míčů v hodnotě 20 Euro

Tenisový & Lifestylový Magazín

předplatné
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Tenisový & Lifestylový magazín

DÁREK PRO PŘEDPLATITELE • K DOSTÁNÍ V ČESKU I NA SLOVENSKU

Červenec 2009

Ceny platné v roce 2009
65 Kč / 3,15 € / 94,90 Sk

Příští vydání - Srpen 2009

Upsal se 
móděAnna ozdobila

Prostějov

Wimbledonský 
šampion na Štvanici

Richard Schönborn:  Prohoz – obrana jako útok
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Duben 2009

Tenisový & Lifestylový magazín

MĚSÍČNÍK PRO PŘÍZNIVCE TENISU • PRODEJ V ČESKU I NA SLOVENSKU

Ruskékrásky

Ceny platné v roce 2009
65 Kč / 3,15 € / 94,90 Sk

Příští vydání - Květen 2009
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Skandály 
nejen v Dubaji

Hrála tenis 
i v Redakci!

Metodika
„Zač je toho zápěstí?“

Dynastie 
Koželuhů

Tenisový & Lifestylový magazín

DÁREK PRO PŘEDPLATITELE • K DOSTÁNÍ V ČESKU I NA SLOVENSKU

Tenisový & Lifestylový magazín

Květen 2009

Ceny platné v roce 2009
65 Kč / 3,15 € / 94,90 Sk

Příští vydání - Červen 2009
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Pozvánka
na Roland Garros

Metodika
Richard Schönborn: 

Tajemství kvality tréninku

Prezident Beneš drtil diplomaty

Přehled raket

re
r

V čem na kurt?
hled raket
če

Tenisový & Lifestylový magazín

DÁREK PRO PŘEDPLATITELE • K DOSTÁNÍ V ČESKU I NA SLOVENSKU

Srpen 2009

Ceny platné v roce 2009
65 Kč / 3,15 € / 94,90 Sk

Příští vydání - Září 2009 Ro
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El Bombardero de La Reina
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ECM Prague Open: 
Benešová bojovala a Bahrami kouzlil

Muži 
v semifinále 
Davis Capu!

Ruské
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Metodika
„Zač je toho zápěstí?“

Dynastie 
Koželuhů

Tenisový & Lifestylový magazín

DÁREK PRO PŘEDPLATITELE • K DOSTÁNÍ V ČESKU I NA SLOVENSKU

1–2/2010
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Hana Mandlíková:
Tenis na 100 %

Svatostánky 
světového tenisu

Smrtící špagety

Psychologie: 
Mluvte sami 
k sobě!

Ceny platné v roce 2010:
65 Kč / 3,15 € / 94,90 Sk

Příští vydání: 3/2010

Usměvavý 
sudí Smíšek

A 

€ 

Seminár trénerov
Pravidelný seminár trénerov A, B a C licencie sa uskutoční dňa 10. apríla 

2010 v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Program seminára uverejníme 
neskôr. Prihlášky posielajte na metodika STZ: Ladislav Macko, Príkopova 6,  
831 03 Bratislava (ladislav.macko@stz.sk, fax: 02/49209879)

��  



Medzinárodný turnaj staršieho dorastu

ITF 2 U18  
„The 32nd Interspa Slovakia Cup 2010“ 

20. - 25. 4. 2010 

Miesto: TK Kúpele Piešťany, E. Belluša 2
Riaditeľ turnaja: Ing. Rudolf Vrábel
 Tel.: 0905-254194, Fax: 033/7626628
 E-mail: tk.kupele.py@stonline.sk
Prihlášky (faxom/on line): ITF / cez IPIN hráča 
 Fax: +44 208 392 4735 (oficiálny formulár ITF) 
 Informácie na: www.itftennis.com/juniors
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na STZ 

alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: 23. marec 2010 (15.00 SEČ)
Termíny: kvalifikácia 18. - 19. 4. 2010 
 hlavná súťaž: 20. - 25. 4. 2010
Prezentácia:  kvalifikácia – sobota, 17. 4. 2010, 16.00 – 18.00 hod. 

v klube
  hlavná súťaž – pondelok, 19. 4. 2010, 15.00 – 18.00 

hod. v klube.
Počet štartujúcich: kvalifikácia 32 chlapcov + 32 dievčat
 hlavná súťaž 48 chlapcov + 48 dievčat.
Povrch: antuka – 10 dvorcov
Lopty: Tretorn 
Vklady:  kvalifikácia – 40 USD, hlavná súťaž – 65 USD  

(ekvivalent v EUR)
Ubytovanie:  rezervovať písomne do 15. 4. 2010 

(súrne p. Repík: 0905-315539) 
Pozn.: Riaditeľ turnaja upozorňuje slovenských hráčov na zme-
nený systém prihlasovania a odhlasovania hráčov na / z turnaja. 
V žiadnom prípade nezasielajte prihlášky na usporiadateľa alebo 
na STZ! 

Medzinárodný turnaj starších žiakov

TEJT Category 2 U14 
 – „Trnava Cup 2010“

19. 4. - 25. 4. 2010

Miesto:  TC Empire Trnava a.s,
 Hajdóczyho 11, 
 91700 Trnava
Riaditeľ turnaja: Marek Kubiček
 Mobil: 0905 385240, Fax: 033-5920865
 E-mail: m.kubicek@centrum.sk
Prihlášky (faxom/on line): Tennis Europe  / cez  IPIN hráča 
 Fax : +41 61 331 7253
 Informácie na: www.tenniseurope.org
 www.stz.sk
  V žiadnom prípade nezasielajte prihlášku na  STZ 

alebo usporiadateľovi!
Uzávierka prihlášok: Utorok, 23. marec 2010 do 14.00 GMT
Termín:  kvalifikácia, 19. - 20. 4. 2010 

hlavná súťaž, 21. 4. -25. 4. 2010
Prezentácia:  kvalifikácia, 

nedeľa 18. 4. 2010 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
  Hlavná súťaž, 

utorok 20. 4. 2010 od 16.00 do 18.00 hod. v TK
Počet štartujúcich: kvalifikácia, chlapci – 32, dievčatá – 32
 hlavná súťaž, chlapci -  48 , dievčatá - 48
Povrch: antuka 
Lopta: Tretorn 
Vklad: kvalifikácia – 20 eur, hlavná súťaž – 30 eur 
Ubytovanie:  rezervovať písomne do 10. 4. 2010 priamo v hoteli 

Empire
 Kontakt: E-mail: recepcia@empire-centrum.sk
 Tel.: 033 - 5920800

  

www.ntc.sk
Národné tenisové centrum
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Ing. Andrea Kostíková,
 Marketing Manager, tel.: 02 / 49 209 885, mobil:

+ 421 0903 184 234, mail: andrea.kostikova@stz.sk

Jana Mošková,
Marketingové oddelenie,
tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk

www.stz.sk
Slovenský tenisový z väz
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

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

Priemerná návštevnosť stránok 

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

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

�� 
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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. Belluša 2
Listový kontakt:  

Pod Párovcami 14,  
921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

fax.: 033/76 26 628
tel. byt: 033/76 22 341
mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:
pondelok, streda
15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok  
9.00 - 11.00 h

STreDOSlOveNSKý 
TeNiSOvý ZväZ

Sekretárka
Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.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 

�0  


