
Najmladším hráčom prvej svetovej 
dvadsiatky je Marin Čilič. Chorvát-
sky tenista má iba 20 rokov a pred 
sebou skvelú profesionálnu kariéru. 
Chorváti si nemusia robiť starosti 
o tenisovú budúcnosť ani po nedáv-
nom vyhlásení Ivana Ljubičiča, že sa 
blíži záver kariéry tohto charizmatic-
kého strojcu davicsupového triumfu 
roku 2005, ktorému sa v súčasnosti 
príliš nedarí. Tridsaťročný rodák z 
Banja Luky má skvelých nástupcov 
v Ančičovi, Karlovičovi, ale predo-
všetkým v Čiličovi.   

Príklady priťahujú. Pre Marina 
Čiliča ním bol splitský rodák Goran 
Ivaniševič. „Bola to fantastická česť 
trénovať s Goranom, keď bol špičko-
vým hráčom a národným hrdinom,“ 
hovorí Čilič.

Marin mal vynikajúce výsledky už 
ako junior. Stal sa najvýraznejším 
chorvátskym talentom. Už vtedy 
mu predpovedali budúcnosť hráča 
TOP 10. 

Pochádza z Medjugorje, kde sa 
narodil i jeho otec Zdenko Čilič. Pra-
coval ako ekonóm, Marinova mama 
Koviljka bola zamestnaná v banke 
a starali sa o štyroch synov. Marin je 
v poradí tretím. Vinko má 25, Goran 

22 a Mile 14 rokov. Obaja rodičia sú 
už v penzii. 

Tenis v tri a pol tisícovom meste 
nemal nikdy tradíciu. Čiličovci boli 
prvým hráčmi na nových miestnych 
kurtoch, ktoré postavili roku 1991. 
Do športových snov malých chlap-
cov však zasiahla vojna v Bosne 
a Hercegovine.

„Od začiatku som mal talent pre 
šport. S bratmi som raz chcel hrať 
futbal, inokedy hádzanú. S tenisom 
som začínal ako sedemročný, keď 
k nám prišla na návštevu moja ses-
ternica Tanja z Nemecka,“ rozpráva 
Marin Čilič. 

Spočiatku hral tri razy v týždni, 
nasledovali prvé lokálne víťazné 
turnaje, neskôr potreba trénera 
a prechod do Záhrebu. Goran Iva-
niševič, najslávnejší chorvátsky 
tenista histórie, mal mladého hráča 
na očiach. Bývalá svetová dvojka 
a wimbledonský šampión 2001 takto 
spomína na prvý kontakt s Čiličom.

„Mal trinásť, keď som sa s ním 
stretol prvý raz. Priniesli mi ho 
a pýtali sa, čo si o ňom myslím. Tré-
noval som s ním a dal mu rady. Je to 
výborný chlapec i skvelý hráč.“ 

Goran bol v tom čase na vrchole. 

„Bola to česť trénovať s ním,“ spomí-
na Marin. „Vďaka jeho vplyvu som 
pochopil, ako tvrdo potrebujem robiť. 
Tenis sa stal v mojom živote číslom 
jeden,“ vraví Čilič, ktorý sa rozhodol 
odísť od rodičov a zostať v Záhrebe. 
Žil u starého otca. Pochopiteľne, 
v citlivom veku – veď mal iba štrnásť 
– mu rodičia chýbali. Naučil sa však 
samostatnosti. 

Ivaniševič ho zobral pod svoje 
ochranné krídla a sprostredkoval mu 
v lete roku 2004 stretnutie s austrál-
skym trénerom Bobom Brettom pô-
sobiacim v akadémii v San Reme.

„V tom čase som nebol psychicky 
dostatočne silný. Mal som však vý-
borné základné údery a potenciál,“ 
vraví Marin. „S Bobom sme praco-
vali na všetkom. A mohol som ísť na 
juniorské turnaje.“ 

Brett pomáhal Beckerovi, keď 
mal devätnásť a neskôr aj mladému 
Ivaniševičovi. „Marin bol šikovný 
pätnásťročný tenista s výborným 
bekhendom,“ spomína Bob Brett 
na začiatky spolupráce. „Dobre 
sa pohyboval na dvorci, rozmýšľal 
o hre, ale chýbala mu ešte sila.“ 
Marin sa pod jeho vedením zlepšo-
val, dal si záležať aj na škole. Keď 

mal voľno, učil sa a skladal skúšky. 
Roku 2005 sa predstavil na chal-

lengeri v Záhrebe. Tam ho videl Lju-
bičič prvý raz. „Nezaujal ma. Prehral 
v slabom zápase s Franciscom Cos-
tom 4:6, 2:6,“ zaspomínal si Ljubo. 
„Ale o dva týždne vyhral juniorskú 
dvojhru na Roland Garros.“

Rok ukončil ako druhý junior 
sveta za Američanom Donaldom 
Youngom. Vyhral štyri turnaje, 
vrátane Paríža. „Ako junior som 
hral uvoľnene. Bol to však úplne iný 
tenis ako medzi mužmi,“ spomína 
hráč, ktorý svoju prvú profesionálnu 
sezónu ukončil na 660. mieste rebríč-
ka. Nasledujúcu už na 173. priečke 
a rok 2007 uzatváral ako 71. hráč 
sveta. Vlaňajšok už ako chorvátska 
jednotka na 22. mieste. Roku 2008 
získal svoj prvý titul na okruhu ATP 
na turnaji v New Havene a skončil 
s 558 esami šiesty medzi najlepšie 
servujúcimi hráčmi sveta (v 37 zápa-
soch). Rok 2009 začal perfektne – v 
Chennai získal druhý titul na okruhu 
ATP a v príjme z odmien sa prehupol 
cez prvý milión dolárov. Tretí titul 
pridal vo februári na domácom 
dvorci v Záhrebe, kde vo fi nále zdolal 
krajana Maria Ančiča.          (zw) 

Čiličovi ukázal cestu 
wimbledonský šampión

NAJMLADŠÍ HRÁČI TOP 50

7.
Juan Martin Del Potro 

(23. 9. 1988)

Argentína

19.

Marin Čilič
(28. 9. 1988)

Chorvátsko

42.
Ernests Gulbis

(30. 8. 1988)

Lotyšsko  

Juan Martin DEL POTRO Ernests GULBIS

Radosť Marina ČILIČA po finálovej výhre nad krajanom Ančičom a so záhrebskou trofejou
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Radšej maturita ako hra 
cez bolesť, povedala si Kristí-
na Kučová začiatkom marca 
a vypustila z programu pôvodne 
plánovaný výjazd na turnaj do 
Španielska.

„Lekári mi odporučili boľavé 
zápästie nezaťažovať. Tak si 
urobím na obchodnej akadémii 
maturitné písomky a medzitým 
sa budem venovať iba kon-
dičnému tréningu,“ vravela 
juniorská šampiónka US Open 
2007, ktorá bude mať v máji 
19 rokov.

Kika, ako familiárne volajú 
v tenisovej komunite Bratislav-
čanku, vlani na jeseň ukončila 
pôsobenie v NTC i polročnú 
spoluprácu s Henrietou Nagy-
ovou a dohodla sa s nemeckým 
trénerom Marcusom Schnei-
derom.

„Prvý impulz vznikol, keď 
som bola v lete ako kvalifi-
kantka vo fi nále 25-tisícového 
turnaja v Hechingene. Spre-
vádzali ma tam rodičia a tré-
ner nás oslovil. Neskôr sme sa 
rozprávali v Maribore. Aj tam 
som ako kvalifi kantka bola vo 
fi nále. Marcus Schneider získal 
sponzora pre mňa a prišiel 
s konkrétnou ponukou,“ vysvet-
ľovala genézu aktuálnej spolu-
práce K. Kučová. Pôvodne sa 
mal tréner venovať jej i Nemke 
Carmen Klaschkovej. „Z tejto 
spolupráce zišlo, ale je možné, 
že druhá hráčka ešte pribudne,“ 
poznamenáva Kika.

Na začiatku novej sezóny 
mala tenistka bratislavského 
Slovana sériu zdravotných 
problémov – vírusom počnúc, 
boľavým ľavým zápästím kon-
čiac. Na južnej pologuli, kam sa 
vybrala pokúsiť sa kvalifi kovať  
na Australian Open, mala na-
vyše smolu. „Posledná hráčka, 
ktorá sa dostala do kvalifi kač-
ného pavúka, mala ranking 
219. A ja som bola v čase pri-
hlasovania 220.“ Medzičasom 
sa posunula Kristína už do 
druhej stovky, keď profi tovala 

z decembrového semifi nále na 
75-tisícovom turnaji v Dubaji. 
Ale v Melbourne jej to nepo-
mohlo. Na prvom grandslame 
roka si nezahrala a zamierila 
na ďalšie turnaje do USA.

„Nebola som fi t, objavili sa 
mi vyrážky na tvári a vzniklo 
podozrenie na celiakiu, čo by 
znamenalo veľmi prísnu diétu. 
Našťastie, diagnóza sa nepotvr-
dila. Zdá sa, že išlo len o nejakú 
alergickú reakciu,“ popisovala 
peripetie mladá hráčka, ktorá 
oba údery hrá obojručne. Prob-
lémy so zápästím má už dlhšie, 
v USA jej chýbala preto pohoda 
v hre. „Viac ma zápästie bolí pri 
forhende. Ale hrám i cez bolesť. 
Napríklad v Dubaji som zaťala 
zuby a napokon som získala 
až 20 bodov,“ spomína Kika 
koncoročný vydarený turnaj. 
„Mám veľmi fl exibilné zápästie, 
vraj nedorastenú kostičku. Vo 
Frankfurte som bola za lieči-
teľom, ktorého manipulácie mi 
trochu pomohli, ale v USA mi 
lekári rozprávali aj o operácii. 
Uvidím, ako mi pomôže teraz 
turnajová prestávka. Návštevy 
lekárov ma pribrzdili a nepri-
dali na pohode. Prešla som aj 
veľkou zmenou v mojom teniso-
vom živote. Prvé dva mesiace v 
roku som nebola doma. Na to si 
musím zvyknúť,“ dodáva.

Doma chce stihnúť maturitné 
písomky, dokončiť skúšky na 
vodičský preukaz. A v liečbe 
zápästia vyskúšať kryokomo-
ru... „Potrebujem byť znovu 
fi t. V tomto roku som na Aus-
tralian Open nehrala, ale na 
budúci by som už chcela byť 
v hlavnej súťaži,“ naznačila 
ambície mladá tenistka, ktorej 
vo svetovom rebríčku patrí 180. 
miesto. Aktuálna slovenská päť-
ka patrí do okruhu fedcupových 
reprezentantiek, z ktorých bude 
kapitán Matej Lipták tvoriť 
zostavu na aprílové stretnutie 
o postup do svetovej skupiny vo 
Francúzsku. 

Zuzana WISTEROVÁ

K. Kučová: Chcem byť fit a hrať

Konkurentky v rebríčku WTA
Urszula Radwanská (Poľ.) 107.

Anastasia Pavľučenková (Rus.) 42.

Kristína Kučová (SR) 180.

Nikola Hofmanová (Rak.) 391.

Anastasia Pivovarovová (Rus.) 179.

V tabuľke je prvých päť hráčok koncoročného juniorského rebríčka 

2007. Poradie WTA je k 9. 3. 2009. 

Kristína KUČOVÁ vlani pred finále v Hechingene

Sleduje aj bývalé konkurentky 
Kristína Kučová, niekdajšia tretia 

juniorka sveta (september 2007), sa 
postupne etabluje v ženskom tenise. 
Sama sleduje, ako si počínajú bývalé 
súperky a rovesníčky z juniorských čias. 
Z nich sa najviac presadila talentovaná 
Ruska Pavľučenková. Víťazka lanského 
bratislavského Ritro Slovak Open je 
v prvej päťdesiatke rebríčka WTA. Na 
US Open 2007 ju Kučová vyradila vo 
štvrťfinále. Vo finále vtedy Slovenka 

v New Yorku vyhrala nad Poľkou Urszulou 
Radwanskou, ktorá si to namierila do 
prvej stovky. „Od týchto dvoch som 
čakala, že sa dostanú vysoko. Viac ma 
prekvapuje, že Milevská a Kalašnikovová 
zatiaľ zaostávajú,“ poznamenáva Kristína. 
Bieloruska je v tretej, Gruzínka až vo 
štvrtej stovke rebríčka. Podobne ako 
Kučová sa držia v druhej stovke i Rusky 
Pivovarovová a Pervaková, ktoré patrili 
tiež medzi desať najlepších junioriek sveta.
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 Kedy ste sa vlastne rozhodli 
pre zmrazenie rebríčka a polročnú 
pauzu?

Bola som už dva mesiace mimo 
turnajov, keď som požiadala o špe-
ciálny ranking. Pravda, kvôli prob-
lémom s kolenom som už dávno 
spela k tomuto rozhodnutiu.

 Rozmýšľali ste aj o konci ka-
riéry?

Mnoho ráz. A to nielen teraz, aj 
v minulosti. Ja viem, že raz to príde. 
Budem mať onedlho 35 rokov a už 
dlho hrať nebudem. Preto sa teraz, 
po návrate, zameriam iba na veľké 
turnaje. Na nich mi nebude chýbať 
motivácia.

 Aké to je zrazu nebyť pod tla-
kom, ktorému je tenisová profesi-
onálka permanentne vystavená?

Spočiatku nezvyklé. Človek stále 
balí, cestuje, trénuje. Prvý mesiac 
som akosi zo zotrvačnosti chodila 
do posilňovne.

 Čo ste robili celú zimu?
Užívala som si. Na istý čas som 

vypustila fyzické aktivity a bola 
som rada, že si môžem robiť, čo 
chcem. Trochu som cestovala. 
Bola som v Grécku, USA, pozrela 
som si miesta, na ktoré sa počas 
turnajov nedostanem. Trochu som 
spoznávala Los Angeles aj zimný 
New York. Obvykle tam chodím len 

v lete počas US Open.

 Ale teraz už opäť tré-
nujete, čoraz častejšie vás 
vidieť v NTC. Beriete to 
vážne?

Keď sa rozhodnem vrátiť 
na dvorce, vždy to beriem 
vážne. So zmrazeným reb-
ríčkom som 28., normálne 
som už v siedmej desiatke 
a onedlho mi vypadnú veľ-
ké body za rímske finále. 
Chránené poradie môžem 
využiť od prvého turnajo-
vého štartu na 8 poduja-
tiach za rok. Z nich iba na 
jednom grandslamovom. 
Ale na niektoré turnaje sa 
dostanem aj s mojím prie-
bežným poradím.

 S kým budete hrávať? 
Máte už nejaké dohodnuté 
partnerky na turnaje?

Oznámim na WTA, že 
sa vraciam, a kde plánujem 
hrať. Partnerky môžem 
osloviť ja, ale po takejto 
informácii sa aj prihlásia. 
Začínať by som mala hneď 
v úvode apríla v Marbelle na 
novom turnaji, ktorého ria-
diteľkou je moja dlhoročná 
kamarátka, wimbledonská 
šampiónka, Conchita Mar-
tinezová. 

 Vy nemáte chuť zorga-
nizovať nejaký turnaj na 
Slovensku?

Chuť by bola, sponzorov 

je málo. Uvažujem o 10-tisícovom 
turnaji v lete. Už v tomto roku, ak 
sa mi podarí získať sponzorov. Bolo 
by to dobré pre hráčky, ktoré vstu-
pujú do ženského tenisu. Pamätám 
si, že v čase mojich začiatkov som 
na taký turnaj musela cestovať do 
španielskej Valencie. Kvalifi kácia 
bola otvorená, v pavúku až 128 
hráčok. A keď som sa prebojovala 
do hlavného turnaja, už som takmer 
nemala síl.

 Viete si predstaviť, že by ste po 
kariére organizovali turnaje?

Viem. Rozhodne chcem zostať 
pri tenise.

 Bude toto vaša posledná se-
zóna?

Asi.

 Pociťujete nostalgiu, keď si to 
na niektorých miestach uvedo-
mujete alebo sa vás na to ľudia 
vypytujú?

Nie. Beriem to reálne. Sama so 
sebou som to už vyriešila, vôbec 
s tým nemám problém.

 V príjme z odmien ste sa vlani 
dostali cez dva milióny dolárov. 
Znamená to, že ste sa dobre za-
bezpečili pre budúcnosť?

Vždy to závisí od toho, ako člo-
vek žije. Rada cestujem, a vtedy aj 
míňam. Ale viem byť aj na zemi. 
Nepotrebujem vysoký štandard.

 Na fedcupovom stretnutí Slo-
venska s Belgickom ste boli ako 
diváčka. Keby vás oslovil ka-
pitán Matej Lipták pred súbo-
jom s Francúzskom, ktorý bude 

koncom apríla, aká by bola vaša 
odpoveď?

To je ešte ďaleko! V apríli len za-
čínam hrať na turnajoch a až potom 
sa uvidí, ako mi to pôjde. 

  O jednotke Francúzska Corne-
tovej máte dosť dobré vedomosti, 
veď ste po jej boku vyhrali vlani 
v Budapešti štvorhru, čo bol váš 
24. deblový titul na okruhu WTA. 
Ako ste sa vlastne dali dokopy?

V rámci hľadania partnerky som 
oslovila aj ju a pristala na to. Je to 
veľmi ctižiadostivá mladá hráčka, 
plná energie. V Budapešti vyhrala 
dvojhru a hoci nebola celkom 
fi t, nastúpila aj vo fi nále štvorhry 
a vyhrali sme. Je svedomitá a veľmi 
bojovná.  

 Zažili ste v kariére éru mno-
hých výrazných osobností tenisu. 
Aký tenis sa hral v minulosti a aký 
je dnes?

Kedysi technickejší, dnes silo-
vejší, výbušnejší, rýchlejší. Dlhé 
roky bola líderkou Grafová, prišiel 
nástup Selešovej, sekundovali im 
Španielky Sanchezová, Martinezo-
vá, Argentínčanka Sabatiniová, po-
tom ich striedala Hingisová, ktorá 
hrala pekne. Keď sa však začalo hrať 
rýchlejšie, už nedominovala ona, ale 
Williamsové. Tie sa vrátili opäť na 
výslnie. Medzitým tu boli Belgičan-
ky Clijstersová a Heninová, ktoré 
skončili veľmi mladé. A nesmieme 
zabudnúť na Mauresmovú. Aj tá 
je už čo nevidieť tridsiatničkou. 
Patrím medzi najstaršie, no je ešte 
v profi tenise zopár takých vytrval-
kýň, ako som ja.

Zuzana WISTEROVÁ

Viem, že príde koniec
Janette Husárová o veľkej prestávke, návrate i závere kariéry

Na autogramiáde počas vlaňajšieho celoslovenského finále Detského Davis 
Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP. Vedľa HUSÁROVEJ Marián VAJDA.

Veteránka slovenského fedcupového tímu, Janette HUSÁROVÁ,  
majsterka sveta vo štvorhre 2002, sa pri testovacej otázke, s kým 
a proti komu hrala naposledy, nenechala nachytať. Svoj posledný 
zápas odohrala vlani po boku Číňanky Peng v osemfi nále štvorhry 
na US Open. Asi si zafi xovala, že na dvorci bola ona – a tri Číňanky, 
lebo súperkami boli Jan a Ženg. Vtedy ešte Husárová netušila, že si 
dá od súťažného tenisu polročný oddych.

Janette HUSÁROVÁ ako ju často nevídať 
– cestou na banket fedcupového tímu
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 S akou predstavou ste sa vybrali 
do zámoria?

V prípade Klaudie išlo o prvé 
turnaje v sezóne a vyberali sme 
ich tak, aby nadväzovali na zimnú 
prípravu na tvrdom povrchu. Keď-
že Klaudia postavením v rebríčku 
ešte nepatrí medzi hráčky, ktoré 
volia klasický program na začiatku 
roka - teda štart na južnej pologuli 
a potom Australian Open - rozhodli 
sme sa pre turnaje v USA. V pláne 
sme mali štyri, absolvovali sme tri 
reagujúc na vývoj situácie, aby sa 
výjazd zbytočne nepredražil.

 Prekvapilo vás niečo na týchto 
podujatiach?

Boli sme v Midlande v štáte 
Michigan, odtiaľ sme smerovali 
do arizonského Surprisu a potom 
do floridského Clearwateru. Vo 
všetkých prípadoch išlo o veľmi silné 
turnaje, i keď sa dotácia pohybovala 
od 25 do 75-tisíc dolárov. Posledná 
hráčka v hlavnom turnaji 25-tisí-
cového Fort Walton Beach mala 
ranking 170 a taký býva na našom 
Ritro Slovak Open so stotisícovou 
dotáciou. Napokon sme tento turnaj 
už neabsolvovali. 

 Čo podľa vás spôsobilo taký 
vzostup konkurencie? 

Viac faktorov. Rozprával som sa 
s trénermi, ktorí chodia pravidelne na 
túto sériu podujatí. Vplyv na vzras-
tajúcu konkurenciu majú zmeny, 

ktoré urobila Ženská tenisová asoci-
ácia WTA. Tá sa usiluje o to, aby na 
turnajoch WTA už v kvalifi káciách 
štartovali dobré hráčky. Napríklad 
v Memphise znížili pavúk kvalifi ká-
cie z 32 na 16. Táto snaha smeruje 
k tomu, že sa na turnaje WTA do-
stanú iba hráčky, ktoré naozaj na to 
majú a nie tie, ktoré sa vďaka bodom 
z rôznych exotických turnajov posú-
vajú v rebríčku. 

 Nie je problémom aj to, že v 
tomto období je nedostatok tur-
najov?

Čiastočne. Celosvetová hospo-
dárska kríza tenis neobišla. Zisťu-
jem to pri prezeraní turnajového 
kalendára. Teraz som zaregistroval 
nové škrty v marci a apríli. Počet 
turnajov sa zmenšuje, a tým aj 
výber pre hráčky. Viaceré tenistky 
doteraz uprednostňovali turnaje 
ITF, hoci mohli nastúpiť do kvali-
fi kácií turnajov WTA. Volili teda 
ľahšiu cestu. Ďalšia zmena by ich 
mohla motivovať, aby sa snažili 
o presadenie sa v tvrdšej konkuren-
cii. WTA totiž zaviedla pravidlo, že 
v kvalifi kácii hradí organizátor tur-
naja hráčke minimálne dva nocľahy. 
Tie si doteraz na turnajoch WTA 
platili hráčky.

 Ako sa na tieto zmeny pozeráte 
ako tréner hráčok, ktoré sú vo fáze 
prechodu z juniorského tenisu do 
ženského, teda sa ich dotýkajú?

Vítam ich. Skvalitnia sa turnaje. 
Niektoré hráčky naháňali body cez 
nenáročné turnaje vo vzdialených 
destináciách. Ale koniec - koncov, 
ak sa chcú presadiť, konfrontácii 
s najlepšími sa nevyhnú. V nich 
sa ukážu ich kvality. Chápem, čo 
sleduje WTA. Chce, aby sa na tur-
najoch objavovali najlepšie hráčky. 
Tie sú pre asociáciu marketingo-
vým produktom, na ktorý lákajú 
sponzorov. 

 Vráťme sa k vašej nedávnej 
americkej ceste a k hodnoteniu 
Klaudie Boczovej. Splnila to, čo 
ste od nej očakávali?

Vzhľadom na to, že turnajový 
zápas hrala naposledy v októbri, a že 
tri mesiace venovala výlučne tréno-
vaniu, neboli naše očakávania veľké. 
Chýbala jej zápasová prax. Klaudia 
má osemnásť rokov, teraz bude mať 
prvú sezónu bez obmedzenia počtu 
turnajov. Musí teda hrať. Chcel som, 
aby odohrala turnajové zápasy, ale 
aj tréningové, s dobrým sparin-
gom. V optimálnych podmienkach, 

a najmä v teple. Výjazd si platila 
sama. Hráčky teraz peniaze, ktoré 
tenisom zarobia, investujú do tenisu. 
A ešte im musia pomáhať rodičia. 
Ku konkurencii na týchto americ-
kých turnajoch ešte jedna poznám-
ka. Keďže ide o posledné menšie 
podujatia pred veľkými turnajmi 
v Indian Wells a Miami, viaceré 
hráčky sa  chcú pred ich kvalifi ká-
ciami rozohrať. Aj preto je o tieto 
malé turnaje veľký záujem.

 Zažili ste niečo netradičné, čo 
vás prekvapilo?

Prvý raz sme v USA využili 
takzvaný housing, keď nám orga-
nizátori sprostredkovali bývanie 
v rodine. Vždy ide o tenisových 
fanatikov, obvykle už dôchodcov, 
ktorí sú veľmi obetaví. Bývali sme 
v ich dome, poskytli nám transport 
do klubu, kde sa hralo, a ešte aj 
podporu na zápasoch. To je čosi, čo 
si neviem v našich podmienkach 
predstaviť. Ušetrili sme peniaze 
za ubytovanie a získali nových 
priateľov. 

Kríza neobišla ani tenis
Tréner NTC Peter Huber o februárovom tenisovom výjazde do USA

Februárový výjazd trénera žien NTC 

Petra Hubera s Klaudiou Boczovou 

do USA ponúkol niekoľko zaují-

mavých postrehov a poznatkov. 

Stali sa témou nášho rozhovoru 

s trénerom. 

Na amerických turnajoch si výborne počínala belgická 
jednotka Yanine Wickmayerová, ktorú sme nedávno videli 
v Bratislave vo fedcupovom stretnutí so Slovenskom. Kuriozitou 
je, že bola na dvoch turnajoch vo všetkých fi nále – vo dvojhre 
i štvorhre, ale tri z nich sa neskončili mečbalom. V Surprise 
Belgičanke Ukrajinka Vakulenková vo fi nále dvojhry vzdala 
a v Clearwateri si Wickmayerová proti Francúzke Julie Coinovej 
vyslúžila diskvalifi káciu za zasiahnutie čiarového rozhodcu do 
ramena loptičkou mimo hry. Na fi nále štvorhry už nemohla 
nastúpiť a prehrala ho bez boja. Devätnásťročná belgická jed-
notka za stavu 6:3, 1:1 vo svoj prospech udrela do loptičky po 
nevydarenom servise súperky tak nešťastne, že trafi la čiarového 
rozhodcu. Po diskvalifi kácii prišla o prémie i body získané na 
tomto podujatí. Hoci bola v dvoch fi nále, v kolónke prize money 
a bodov má v oboch prípadoch nulu.

Klaudia BOCZOVÁ medzi arizonskými kaktusmi

Wickmayerovej  kuriozita
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DANIELA HANTUCHOVÁ sa 
rozišla s trénerom Portasom a v 
Indian Wells sa objavil po jej boku 
švédsky kouč Thomas Högstedt 
(45 r.), ktorý v minulosti trénoval 
M. Normana, Björkmana, J. Jo-
hanssona, Haasa i Kiefera. Ešte do-
nedávna – po ukončení spolupráce 
s Angelom Giménezom z barce-
lonskej akadémie - viedol Slovenku 
Španiel Albert Portas. S Högstedtom 
plánovala Hantuchová absolvovať 
ako prvý test americké turnaje a 
po nich malo padnúť rozhodnutie 
o ďalšej spolupráci.

V Indian Wells, kde v rokoch 2002 
a 2007 Slovenka triumfovala, tohto 
roku v osemfi nále podľahla rakúskej 
ľaváčke Bammerovej (ďalšie dve 
Slovenky Cibulková a Rybáriková 
prehrali hneď vo svojich prvých 

zápasoch). Hantuchová na svojom 
najlepšom turnaji – 8. účasť, zá-
pasová bilancia 22:6 – neobhájila 
lanské štvrťfi nále, ale v prvom kole, 
po výhre nad Belgičankou Yanine 
Wickmayerovou, zaznamenala 350. 
singlové víťazstvo v profesionálnej 
kariére.

MICHAL MERTŇÁK vyhral 
štvorhru ATP v Acapulcu s Čechom 
Františkom Čermákom. Slovenský 
tenista na turnaji ATP World Tour 
500 Abierto Mexicano Telcel (do-
tácia 1 226 500 USD, antuka) získal 
už svoj siedmy titul vo štvorhre na 
okruhu ATP, v tomto roku prvý.

DOMINIK HRBATÝ podľahol 
vo fi nále challengeru v Belehrade 
(dotácia 106 500 eur, tvrdý po-
vrch Synthetic v hale) domácemu 
Troickému, 46. hráčovi svetového 
rebríčka, 4:6, 2:6. Hrbatý sa vďaka 
70 bodom posunul v rebríčku už do 
druhej stovky. V turnajovom fi nále 
bol naposledy roku 2006 v Paríži na 
ATP Masters Series. V Belehrade 
štartoval Hrbatý ako kvalifikant, 
odohral 8 zápasov, z nich 7 vyhral.

KAROL BECK v tomto roku vy-
hral už tretí challenger vo štvorhre 
po boku Čecha Jaroslava Levinského. 
Po januárovom víťazstve v Heilbron-
ne získali spolu vo februári titul vo 
francúzskom Besancone a potom aj 
v talianskom Bergame (oba turnaje 
s dotáciou 106 500 eur).

FILIP POLÁŠEK, najlepší sloven-
ský deblista, so svojím americkým 
partnerom Travisom Parrottom, bol 
vo fi nále turnaja ATP v Memphise 
(dotácia 1 226 500 USD). Na ďalšom 
turnaji v Acapulcu podľahla dvojica 

v semifi nále páru Mertiňák, Čermák.
MAREK SEMJAN vyhral v ka-

zašskej Almaty na turnaji kategórie 
futures (dotácia 15 000) dvojhru po 
fi nálovom víťazstve nad Martinom 
Kližanom. Obaja Slováci spoločne 
vyhrali štvorhru.

LUKÁŠ LACKO vyhral turnaj ka-
tegórie futures v Záhrebe. Podobný 
turnaj vyhral už v januári vo Veľkej 
Británii.

IGOR ZELENAY a Čech Škoch 
prehrali na challengeri vo francúz-
skom Besancone vo fi nále s dvojicou 
Beck, Levinský.

MARTIN KLIŽAN bol vo fi nále 
na dvoch marcových turnajoch 
kategórie futures v Kazachstane. 
Na prvom podľahol domácemu 
Kedrjukovi, na ďalšom Semjanovi, 
čo znamená, že stále čaká na svoje 
prvé turnajové víťazstvo.

TOP výsledky Slovákov
Od polovice februára do polovice marca zaznamenali slovenskí 

tenisti zopár pekných výsledkov. Cenné je najmä Mertiňákovo 
víťazstvo vo štvorhre v Acapulcu, Hrbatého prienik do finále 
belehradského challengeru v pozícii kvalifi kanta a v Indian Wells 
vystúpenie Hantuchovej  - najlepšie zo slovenského ženského tria. 
Dvojnásobná víťazka tohto turnaja vypadla až v osemfi nále.  

Daniela HANTUCHOVÁ v Indian Wells 2009

Autogramiáda hviezd a fotenie s fanúšikmi v Indian Wells – Maria KIRILEN-
KOVÁ a Daniela HANTUCHOVÁ

Karol BECK a Jaroslav LEVINSKÝ, 
víťazi štvorhry v Bergame

Dominik HRBATÝ, finalista challengeru v Belehrade
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Regionálni šampióni a medailisti 
sa stretli opäť v NTC, aby si vypoču-
li krátke hodnotenie halovej sezóny 
a prevzali diplomy a trofeje.

Prológ pravidelného Valného 
zhromaždenia Bratislavské-
ho tenisového zväzu je 
vždy milou slávnosťou. 
Hráči prichádzajú do 
NTC v sprievode svo-
jich rodičov a trénerov. 
Sekretár zväzu Michal 
Nemec okrem čokoládovej 
odmeny nachystal pre úspeš-
ných aj v tomto roku veľmi pekné 
poháre. Halové majstrovstvá Bra-
tislavského regiónu sa uskutočnili 

v štyroch vekových kategóriách. 
„Vo viacerých nafukovacích ha-

lách sa zlepšili podmienky, tešil 
nás väčší záujem o štvorhry, najmä 

u mužov. O deblové tituly 
bojovali všetky kategórie, 

okrem žien,“ pripome-
nul v hodnotení halovej 
sezóny dlhoročný funk-
cionár bratislavského 
Slovana Ladislav Mečíř, 

otec nášho olympijského 
šampióna a daviscupového 

kapitána. 
V duchu tradície vyznelo i pora-

die najlepších klubov. S výrazným 
34-bodovým náskokom je v ňom na 

čele Slávia Agrofert STU Bratislava. 
František Horváth, šéf Strediska 
vrcholového tenisu v tomto klube 
vraví, že nevie, či je taká dobrá Slá-
via alebo ostatné kluby zaostávajú.

„Viem však, že sme u nás utvorili 
systém v práci s mladými a ten sa 
osvedčil. Máme trénerov, ktorí sa 
venujú malým deťom. A keď tie 
splnia kritériá, dostanú sa do tré-
ningového strediska mládeže, kde 
sa im venujú Mário Popovič a Šte-
fan Pántik. Potom sa najšikovnejší 
z nich posúvajú do SVT,“ dodáva 
Horváth. Ambíciou strediska je, 
pochopiteľne, dostať čo najviac 
hráčov do Národného tenisového 
centra. Zo Slávie STU sa takto do 
NTC dostali v minulosti Martin Kli-
žan, Marek Semjan, po nich Lenka 
Juríková a vlani Adrian Partl.

(zw) 

Vítanie so sladkou odmenou
Bratislavský tenisový zväz hodnotil halovú sezónu 2009

Na začiatok sladká odmena. Každý z úspešných tenistov 
Bratislavského regiónu dostal na uvítanie pred tradičným marcovým 
vyhodnotením zimnej sezóny čokoládu. 

Medailisti halových majstrovstiev Bratislavského regiónu z najúspešnejšieho klubu Slávie Agrofert STU 
– zľava: Hana KOŠANOVÁ, Marta ŠRAMKOVÁ, Lucia BUTKOVSKÁ, Martin PÁNTIK, Matej MARUŠČÁK, 
Mikuláš SZAPU, vzadu tréner František HORVÁTH

Vítanie so sladkou odmenou – Matejovi MA-
RUŠČÁKOVI dáva čokoládu člen výboru BTZ Milan 
UŠIAK

Predseda BTZ Pavel POLÁK blahoželá 
Michalovi MACKOVI, ktorý sa stal 
halovým majstrom mužov Bratislav-
ského regiónu po tretí raz za sebou
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BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

Ruska Maria Šarapovová chýba od 
lanského augusta v profi okruhu. Po 
prvom teste – v Indian Wells si zahra-
la štvorhru po boku krajanky Vesni-
novej – je jej návrat stále neistý. 

Po októbrovej operácii pravého 
ramena ešte nie je fi t. Pôvodne pláno-
vala hrať aj v Miami, ale pár dní pred 
turnajom svoju účasť odriekla. Bý-
valá svetová jednotka a trojnásobná 
grandslamová šampiónka už vypadla 
z prvej tridsiatky rebríčka.

Vo štvorhre v Indian Wells skončila 
s partnerkou už v prvom kole. Tešila 
sa však, že sa po dlhých siedmich me-
siacoch znovu objavila pred divákmi. 

„Chcela som si vyskúšať aktuálny 
stav. Ešte nemôžem naplno trénovať, 
potrebovala by som odohrať dva – tri 
sety denne. Zatiaľ sa mi to darí tri 
– štyri dni a potom musím zvoľniť,“ 
povedala Ruska, ktorej vlani ušli dô-
ležité podujatia, vrátane olympijskej 
premiéry. Hráčka, ktorá sa pripravuje 
v Bollettieriho akadémii na Floride, 
nemohla tohto roku obhajovať ani 
prvenstvo na Australian Open. Svoju 
zatiaľ poslednú dvojhru odohrala 
v pozícii svetovej trojky vlani v au-
guste v Montreale proti Poľke Do-
machowskej. V 3. kole proti Japonke 
Sugijamovej už nenastúpila.

Čo je so Šarapovovou?



ŠPORTOVÝ KLUB 
TENIS CENTRUM DÚBRAVKA

Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

Sponzor 26 tenisových turnajov
MiSo TOUR 2009

TENISOVÁ ŠKOLA 
Mgr. MICHAL VAVRO

0905 / 240532

Predaj: tenisové rakety, lopty, bagy, výplety, gripy...

T E N I S O V É  R A K E T Y :

AKCIA 159 € / 4790 Sk!!! AKCIA 139 € / 4188 Sk!!!

WILSON K SIX.ONE TOUR WILSON K PRO TEAM
WILSON K SIX ONE TEAM WILSON K SIX LITE

WILSON K TOUR BABOLAT PURE DRIVE
WILSON K BLADE HEAD MicroGel Radical MP

BABOLAT AERO PRO DRIVE HEAD MicroGel Instinct
HEAD MicroGel Prestige MP

PRENÁJOM TENISOVÝCH A BEACH VOLLEYBALOVÝCH DVORCOV
HODINOVÉ OBJEDNÁVKY: 0905 / 109 378
CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY: 0905 / 240532

OBJEDNÁVKY: 
Mgr. MICHAL VAVRO 

0915 / 417 334
www.miso.ofirme.sk

miso.sro@inethome.sk

Miesto
TK Kúpele Piešťany, Bellušova 2

Riaditeľ turnaja
Ing. Rudolf Vrábel  

Tel./Fax: 033-7626628
E-mail: tk.kupele.py@stonline.sk 

Prihlášky (písomne)
Rudolf Horváth, STZ, Príkopo-

va 6, 831 03 Bratislava
Tel: 02 49209 894, Fax:  
02- 49209 879 E-mail:  
rudolf.horvath@stz.sk 
Uzávierka prihlášok

20. apríl 2009
Termín

Kvalifikácia: 17. - 18. 5. 2009
Hlavná súťaž: 19. 5. - 24. 5. 2009

Prezentácia
Kvalifikácia: sobota, 16. 5. 2009, 

16.00 – 18.00 hod. v klube
Hlavná súťaž:

pondelok, 18. 5. 2009, 13.00 
– 16.00 hod. v klube
Počet štartujúcich 

kvalifikácia: 32 CH + 32 D
hlavná súťaž: 64 CH + 64 D

Povrch
antuka – 10 dvorcov

Lopty
Tretorn Serie+ STZ

Vklady
kvalifikácia –  20 euro 
hlavná súťaž – 40 euro

Pobytové náklady
kompletné bezplatné ubytovanie 
a stravovanie (hospitality) slo-
venských hráčov bude poskyt-
nuté  len pre členov oficiálneho 

družstva Slovenska
Ubytovanie

rezervovať písomne do  
11. 5. 2009 (fax alebo email)!!!

Medzinárodný turnaj  
staršieho žiactva

„The 16th PSS  
Piestany Cup“  

TEJT Category 1 U14
17. 5. – 24. 5. 2009

TORO SPORT s.r.o.

www. sk

Na podujatí štartovalo 16 mu-
žov v dvoch kategóriách: ITN 
3-5 a ITN 6-7, hrali sa i štvorhry. 
Turnaj sa uskutočnil v krytej 
nafukovacej hale firmy DOBRO 
s. r. o. Prešov. Veľká vďaka patrí 
hráčom za bezproblémový prie-
beh a Marekovi Matejovi, uspo-

riadateľovi  z PLYNOMY Prešov. 
Na prelome mája a júna plánu-

jeme zorganizovať ďalšie turnaje 
ITN v Prešove a na september 
potom pripravujeme turnaj vo 
štvorhrách. Tešíme sa na nové 
tenisové stretnutia a pekné zá-
žitky.

ITN: Vstup v Prešove
Koncom februára sa v Prešove uskutočnil 

prvý tohtoročný turnaj ITN. Už tradične ho 

podporil Slovenský tenisový zväz, hlavným 

sponzorom bola firma PLYNOMA Prešov. 

Turnaj ITN v Prešove

ITN V PREŠOVE VO FAKTOCH
ITN 3 - 5

1. Peter Karas (Prešov)
2. Ján Hennel (Stará Ľubovňa)
3. Ladislav Lukačik (Sereď)
4. Viktor Murin (Prešov)

ITN 6 - 7
1. Anton Roguľa (Prešov)
2. Peter Potanka (Vyšné Ružbachy)
3. Straka S. (Hanušovce), Vladislav Mihaľ 
(Prešov)

Š t v o r h r a :
1. Murin, Karas (obaja Prešov)
2. Roguľa, Tall (obaja Prešov)
3. Straka Š., Straka S. (obaja Hanušovce) 
a Potanka, Hennel (Vyšné Ružbachy, 
Stará Ľubovňa)

V Michalovciach 
vyhrala Kužmová

TC STŠ Michalovce usporiadal vo svojom centre v prvej polovici 
marca turnaj mladších žiačok B-kategórie, o ktorom nám napísal 
vrchný rozhodca Tibor Lešniak. Vyjadril spokojnosť s prístupom 
hráčok aj ich rodičov, sponzorom vyslovil poďakovanie za podporu. 
Vo finále dvojhry zvíťazila Viktória Kužmová (VSE TK Akademik 
Košice) nad Tamarou Kupkovou (TC Slávia Trnava)  6:3, 6:2. Vo 
štvorhre najvyššie nasadené Kužmová, Gerendová podľahli v semi-
finále Mihalíkovej so Sujovou. Tie však našli vo finále premožiteľky 
v dvojici Valková, Kupková. 

Viktória KUŽMOVÁ, víťazka a Tamara KUP-
KOVÁ, finalistka v Michalovciach
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Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

ROZPIS EXTRALIGY 2009 
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

1.  Riadenie súťaže: súťaž riadi STZ.
2.  Usporiadateľ súťaže: usporiadateľom jednotlivých stret-

nutí sú tenisové kluby (oddiely) určené vyžrebovaním 
súťaže.

3.  Časový rozvrh súťaže: 
  4. 5. 2009 – pondelok – 1. kolo
  6. 5. 2009 – streda – semifi nále a zápasy o 5. - 8. miesto
  8. 5. 2009 – piatok – fi nále a zápasy o umiestnenie
4.  Miesto súťaže: stretnutia sa hrajú na dvorcoch usporiada-

júcich TK/ TO, prípadne na dvorcoch nimi určenými. 
5.  Účastníci súťaže:

Muži:
160 b. TK Slovan Sl. sporiteľňa Ba
135 b. TK Slávia Agrofert STU Ba
90 b. TK Inter Bratislava
70 b. TKM Tlmače
65 b. TK Ratufa Levice „A“
45 b. TK Tatran 2007 Prešov
30 b. TC Slávia Trnava
0 b. TK Kúpele Piešťany
Ženy:
175 b. TK Slovan Sl. sporiteľňa Ba 
140 b. TK Kúpele Piešťany
83 b. TC SPU AX – V Nitra
73 b. TJ Slávia Právnik Ba
60 b. TK Ružomberok
60 b. TK STŠ Michalovce
60 b. TK Slávia Agrofert STU Ba 
0 b. TK Žilina

6.  Vyžrebovanie súťaže: 12. 3. 2009 o 10,00 h. na 
STZ. Žrebovanie je zverejnené na www.stz.sk 
Nasadenie a žrebovanie družstiev sa uskutoční podľa 
súčtu bodovej hodnoty získanej za umiestnenie v po-
sledných troch ročníkoch extraligy (viď bod 5), pričom 
body sa zarátavajú vo výške 100% (rok 2008), 50% (rok 
2007) a 25% (rok 2006) Platí princíp reciprocity, t.j. v 
prípade, že sa v nasledujúcom ročníku súťaže stretnú 
družstvá, ktoré spolu hrali v predchádzajúcich rokoch, je 
automaticky usporiadateľom tohto stretnutia (domácim 
družstvom) TK/TO, ktorý v poslednom hranom stret-
nutí (od r. 2004) bol družstvom hostí, t.j. nemal výhodu 
domáceho prostredia. Ak sa stretnú družstvá, ktoré 
doposiaľ spolu nehrali, výhoda domáceho prostredia je 
určená žrebom.

7.  Náhradné termíny: v prípade nepriaznivého počasia sú 
družstvá povinné odohrať, resp. dohrať stretnutie v hale. 
Pokiaľ domáci klub nemá k dispozícii halu a stretnutie 
sa kvôli nepriazni počasia neuskutoční, je náhradným 
termínom nasledujúci deň. Ak však stretnutie kvôli ne-
priazni počasia nie je možné zabezpečiť na otvorených 
dvorcoch ani v nasledujúci deň, je domáci klub povinný 
zabezpečiť odohratie stretnutia v hale (aj mimo svojho 
pôsobiska) a hosťujúci klub je povinný akceptovať výber 
haly.

8.  Hospodárske smernice: všetky stretnutia sú usporiadané 
v réžii tenisových klubov. Ak nedôjde k inej dohode, tak 
hradí:
a) usporiadajúci klub všetky výdavky spojené s usporiada-
ním stretnutia, vrátane  poplatkov rozhodcom a výdavky 
svojho družstva pri stretnutí.
b) hosťujúci klub všetky výdavky svojho družstva spojené 
so stretnutím, t.j. cestovné, stravné a ubytovanie. 
c) Slovenský tenisový zväz po ukončení súťaže dodá 
usporiadateľom jednotlivých stretnutí spotrebovaný 
počet lôpt na základe zápisov zo stretnutí.

9.  Lopty: TRETORN Serie Plus - STZ, každý zápas dvojhry, 
štvorhry a tretí set sa hrá tromi novými loptami. Lopty 
na stretnutie zabezpečí usporiadajúci klub.

10.  Tituly a ceny: Majstri SR získajú pohár, diplomy a me-
daily. Družstvá na 2. a 3. mieste medaily a diplomy.

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 
pravidiel tenisu a tohto rozpisu:
a) Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva 
vyhrané sety, v každom sete za stavu 
6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 
7 bodov). Za rozhodnutého stavu, po 
dohode oboch kapitánov, sa môže vo 
zvyšných zápasoch hrať prípadný roz-
hodujúci tretí set ako supertajbrejk do 
10 bodov.
b) Dvorec musí spĺňať podmienky súťaž-
ného poriadku článok 22, 23 a 105.

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa roz-
pisu súťaže. Za družstvo môžu nastúpiť 
hráči zaregistrovaní v príslušnom klube 
alebo tí, ktorí majú schválené hosťova-
nie do tohto klubu a nachádzajú sa na 
súpiske družstva.

3.  Podmienky štartu: klub musí mať 
kolektívnu registráciu na rok 2009 a 
družstvo štartuje na súpisku vyhotovenú 
klubom a potvrdenú STZ.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: do 
31. 3. 2009, prostredníctvom systému 
eTenis. Súpisku spracovanú systémom 
eTenis netreba posielať poštou. Na sú-
piske musí byť uvedených minimálne 5 
hráčov. Všetci hráči uvedení na súpiske 
musia mať k 31.3.2009 platnú registrá-
ciu. Žiadny zahraničný hráč nemôže byť 
dopísaný na súpisku družstva po odo-
hraní I. kola súťaže. Potvrdené súpisky 
zašle STZ klubom na adresu uvedenú na 
prihláške do súťaže družstiev.

5.  Systém súťaže: hrá sa vylučovacím 
systémom podľa vyžrebovania. Víťazné 
družstvá hrajú o umiestnenie na 1. 
– 4. mieste. Družstvá, ktoré prehrali v 
prvom kole, pokračujú v stretnutiach o 
umiestnenie na 5. – 8. mieste. Jednotlivé 
stretnutia pozostávajú zo 7 zápasov (5 
dvojhier a 2 štvorhry). Družstvo na 8. 
mieste zostupuje do I. ligy.

6.  Začiatky stretnutí: sú o 9,00 hodine, hrá 
sa bez poludňajšej prestávky. Začiatky 
stretnutí môžu byť podľa potreby po-
sunuté po vzájomnej dohode kapitánov 
družstiev a vrchného rozhodcu. V takom 
prípade sú kapitáni oboch družstiev 
povinní, s dostatočným predstihom, 
písomne oznámiť súhlasné stanovisko 
s dohodnutým začiatkom stretnutia 
na STZ. Za vyrozumenie rozhodcu je 
zodpovedné domáce družstvo.

7.  Postup a zostup: víťaz extraligy sa stáva 
Majstrom Slovenska družstiev mužov 
alebo žien. Posledné družstvo zostupuje 
do I. ligy.

8.  Námietky: kluby ich môžu podávať v 
súlade s príslušnými ustanoveniami 
SPT.

9.  Zápis o stretnutí:
a) vyhotoví sa v troch exemplároch.
b) ihneď po ukončení stretnutia je vrch-
ný rozhodca povinný oznámiť výsledok 
stretnutia na telefónnom čísle 0905 
822 532 (J. Siebenstichová). V prípade 
neprítomnosti vrchného rozhodcu túto 
povinnosť preberá domáce družstvo.
c) dôsledne vyplnené obidve strany 

zápisu odoslať faxom (02/ 492 09 879) 
alebo elektronickou poštou (janka.
siebenstichova@stz.sk) po skončení 
alebo prerušení stretnutia riadiacemu 
zväzovému orgánu, najneskôr však 
nasledujúci deň do 9,00 h. Elektronic-
kú formu zápisu o stretnutí nájdete na 
internetovej stránke www.stz.sk 
d) originál zašle usporiadajúci klub 
doporučene do 48 hodín po skončení 
stretnutia na adresu: Slovenský tenisový 
zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhodcov na 
jednotlivé stretnutia deleguje STZ. 

11.  Nástup družstiev: pred začiatkom 
súťaže zabezpečia kapitáni družstiev 
spoločný nástup pod vedením vrchného 
rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať roz-
hodcovskú kvalifi káciu minimálne IV. 
triedy.

13.  Poriadkové pokuty:
sa udeľujú v súlade s jednotlivými usta-
noveniami SPT, osobitne:
- klubu

❖ 663,90 € (20 000,- Sk) odstúpenie 

družstva zo súťaže po vyžrebovaní

❖ 331,90 € (10 000,- Sk) za nenastúpenie 

družstva na stretnutie

❖ 166 € (5 000,- Sk) za nenastúpenie 

družstva na dohrávku rozohraného 

stretnutia

❖ 33,20 € (1 000,- Sk) za každé voľné 

miesto v zostave stretnutia (chýbajúci 

hráč)

❖ 16,60 € (500,- Sk) za nepredloženie 

súpisky vrchnému rozhodcovi 

❖ 6,60 € (200,- Sk) za nepredloženie 

registračného preukazu za každého 

hráča

❖ 6,60 € (200,- Sk) ak kapitán nemá 

rozhodcovskú kvalifi káciu minimálne 

IV. triedy

❖ 16,60 € (500,- Sk) ak funkciu kapi-

tána prevezme náhradník, ktorý nie je 

na súpiske a nepreukáže sa poverením 

klubu, resp. ak kapitán nie je prítomný 

na stretnutí

❖ 16,60 € (500,- Sk) neoprávnený štart 

hráča

❖ 16,60 € (500,- Sk) za neskoro alebo 

neúplne odovzdanú súpisku, zápis o 

stretnutí

- rozhodcovi

❖ 16,60 € (500,- Sk) ak rozhodca ne-

oznámi výsledok zápasu na STZ (bod 

9/b)

14.  Propagácia: usporiadajúci klub je po-

vinný

a) zabezpečiť propagáciu stretnutí

b) zabezpečiť ukazovatele skóre s me-

novkami hráčov v každom zápase.

STZ zabezpečí po ukončení súťaže infor-

máciu pre médiá a tlačové agentúry.

15.  Záverečné ustanovenia: všetky infor-

mácie (rozpis, žreb, súpisky, kontakty, 

výsledky, schválené zmeny) budú prie-

bežne uverejňované na internetovej 

stránke STZ www.stz.sk.
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ROZPIS I. a II. LIGY 2009
A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

1.   Riadenie súťaže: súťaž riadi 
STZ.

2.  Usporiadateľ súťaže: usporia-
dateľom jednotlivých stretnutí 
sú tenisové kluby, uvedené na 
prvom mieste vyžrebovania 
súťaže.

3.  Časový rozvrh súťaže: súťaž sa 
hrá od 25. 4. do 20. 6.

4.  Miesto súťaže: stretnutia sa 
hrajú na dvorcoch usporia-
dajúcich klubov, prípadne na 
dvorcoch nimi určených.

5.  Účastníci súťaže: žrebovanie sa 
uskutočnilo 12. 3. 2009 o 10,00 
h na STZ.
I. liga muži
1. TK Mladosť Košice
2. TK Žilina
3. TC Topoľčany
4. TC Draci Matúškovo ,,A“
5. TK Ratufa Levice „B“
6. Tenisia Banská Bystrica
7. VŠK Ekonóm Bratislava
8. TJ Slávia Právnik Ba
II. liga muži – západ
1. K Slovan Galanta
2. TK Matchball Bratislava
3. TC SPU AX-V Nitra
4. TK ŠTK Šamorín
5. ATYP Interiér TK LOB D. N. V.
6. TK Strojár Malacky
7. TK Spoje Bratislava
8. TC Draci Matúškovo ,,B“
II. liga muži – východ
1. TK Tenis Centrum Bojnice
2. TK Spišská Nová Ves
3. TK Baník Prievidza
4. TK Ružomberok
5. TK F1 Poprad
6. TK Jednota Košice
7. TJ Sokol Prešov
8. TKM Martin
I. liga ženy
1. AŠK Skalica
2. Tenisia Banská Bystrica
3. TK Pezinok
4. TKM Martin
5. TK Ratufa Levice
6. TC Draci Matúškovo
7. TK 77 Skalica
8. TK Hanaka Zlaté Moravce ,,A“
II. liga ženy
1. TK Ružomberok ,,B“
2. ŠK TCTT Trenčianske Teplice
3. TK Hanaka Zlaté Moravce ,,B“
4. TK Žilina
5. TK Sereď  ,,B“
6. TK Šaľa

6.  Termíny stretnutí: 
Pre 8 družstiev (I. a II. liga 
muži, I. liga ženy)
1. kolo – 25. 4. (4-8, 5-3, 6-2, 7-1)
2. kolo –   2. 5. (8-7, 1-6, 2-5, 3-4)
3. kolo –   9. 5. (3-8, 4-2, 5-1, 6-7)
4. kolo – 30. 5. (8-6, 7-5, 1-4, 2-3)
5. kolo –   6. 6. (2-8, 3-1, 4-7, 5-6)
6. kolo – 13. 6. (8-5, 6-4, 7-3, 1-2)
7. kolo – 20. 6. (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
Pre 6 družstiev (II. liga ženy)
1. kolo – 25. 4. (3-6, 4-2, 5-1)
2. kolo –   2. 5. (6-5, 1-4, 2-3)
3. kolo –   9. 5. (2-6, 3-1, 4-5)
4. kolo – 30. 5. (6-4, 5-3, 1-2)
5. kolo –   6. 6. (1-6, 2-5, 3-4)
Stretnutie sa musí uskutočniť 
v termíne stanovenom roz-

pisom. Všetky stretnutia je 
možné po vzájomnej dohode 
oboch TK/TO a odsúhlasení 
STZ predohrať, ak bola zmena 
nahlásená najneskôr 7 dní pred 
plánovaným termínom prísluš-
ného kola. Kapitáni oboch 
družstiev sú povinní písomne 
(e-mailom) oznámiť súhlas-
né stanovisko s predohraním 
stretnutia a požiadať tým STZ 
o schválenie dohodnutého 
termínu. Schválený termín pre-
dohrávky je usporiadajúci klub 
povinný oznámiť rozhodcovi.
V zdôvodnených mimoriad-
nych prípadoch je možné po-
žiadať o odohranie stretnutia 
po stanovenom termíne (napr. 
nespôsobilé dvorce na začiatku 
sezóny, mimoriadna akcia STZ 
na dvorcoch domáceho druž-
stva). Žiadosť o zmenu termínu 
je usporiadajúci klub povinný 
doručiť na STZ písomne naj-
neskôr 7 dní pred plánovaným 
termínom príslušného kola. 
V prípade pozitívneho stano-
viska k žiadosti, STZ určí ter-
mín, ktorý sú účastníci povinní 
rešpektovať.

7.  Náhradný termín: v prípade 
nepriaznivého počasia sa môžu 
kapitáni dohodnúť a dohrať, 
resp. odohrať stretnutie v iných 
podmienkach (hala). Pokiaľ 
sa stretnutie pre nepriaznivé 
počasie neuskutoční alebo ne-
dohrá, náhradným termínom 
je nasledujúci deň alebo iný 
deň do začiatku nasledujúceho 
kola, na ktorom sa dohodnú 
kapitáni družstiev. Ak nedôjde 
k dohode kapitánov, zostáva 
v platnosti, že náhradný termín 
je nasledujúci deň. 
Záznam o dohode musí byť 
uvedený v zápise prerušeného 
(resp. nedohraného) stret-
nutia.
Ak sa pre nepriaznivé počasie 
ani v takto dohodnutom ter-
míne stretnutie nemôže usku-
točniť, určí náhradný termín 
STZ (v termínoch 8. 5. alebo 
27. 6., v nutnom prípade aj 
iný). Tento termín sú družstvá 
povinné rešpektovať.

8.  Hospodárske smernice: všet-
ky stretnutia sú usporiadané 
v réžii tenisových klubov. Ak 
nedôjde k inej dohode, tak 
hradí:
a) usporiadajúci klub všetky 
výdavky spojené s usporiada-
ním stretnutia, vrátane lôpt, 
poplatkov rozhodcom a vý-
davky svojho družstva pri 
stretnutí,
b) hosťujúci klub všetky vý-
davky svojho družstva spojené 
so stretnutím, t.j. cestovné, 
stravné a ubytovanie. 

9.  Lopty: TRETORN, na každý 
zápas dvojhry, štvorhry tri nové 
lopty. 

1.  Predpis: hrá sa podľa SPT, platných 
pravidiel tenisu a tohto rozpisu:

a)  Zápasy v stretnutí sa hrajú na dva 
vyhraté sety, v každom sete za stavu 
6:6 tzv. rozhodujúca hra (tajbrejk do 
7 bodov). Za rozhodnutého stavu, 
po dohode oboch kapitánov, sa môže 
vo zvyšných zápasoch hrať prípadný 
rozhodujúci tretí set ako supertajbrejk 
do 10 bodov.
b) Dvorec musí spĺňať podmienky 
súťažného poriadku článok 22 a 23. 
Hrá sa minimálne na 3 dvorcoch. V 
stretnutiach kde domácim družstvom 
je TK Strojár Malacky je iba pre túto 
sezónu udelená výnimka, t.j. hrá sa 
na 2 dvorcoch.

2.  Štartujúci: štartujú družstvá podľa 
rozpisu súťaže. Za družstvo môžu 
nastúpiť hráči zaregistrovaní v prí-
slušnom klube alebo tí, ktorí majú 
schválené hosťovanie do tohto klubu 
a nachádzajú sa na súpiske družstva.

3.  Podmienky štartu: klub musí mať 
kolektívnu registráciu na rok 2009 
a družstvo štartuje na súpisku vyho-
tovenú klubom a potvrdenú STZ.

4.  Lehota na predloženie súpisiek: do 
31. 3. 2009 prostredníctvom systému 
eTenis. Súpisku spracovanú systé-
mom eTenis netreba posielať poštou. 
Na súpiske musí byť uvedených mini-
málne 5 hráčov. Všetci hráči uvedení 
na súpiske musia mať k 31.3.2009, 
platnú registráciu. Žiadny zahraničný 
hráč nemôže byť dopísaný na súpisku 
družstva po odohraní I. kola súťaže. 
Potvrdené súpisky zašle STZ klubom 
na adresu uvedenú na prihláške do 
súťaže družstiev.

5.  Systém súťaže: hrá sa jednokolo-
vo systémom každý s každým, na 
miestach podľa vyžrebovania.

6.  Začiatky stretnutí: stretnutia sú jed-
nodňové so začiatkom o 9,00 hodine, 
hrá sa bez poludňajšej prestávky. 
Začiatky stretnutí môžu byť podľa 
potreby posunuté po vzájomnej do-
hode kapitánov družstiev a rozhodcu. 
Kapitáni oboch družstiev sú povinní, 
po dohode všetkých zúčastnených 
strán (obe družstvá a rozhodca), pí-
somne (e-mailom) oznámiť súhlasné 
stanovisko s dohodnutým začiatkom 
stretnutia na STZ.

7.  Postup a zostup: víťazné družstvá 
mužov a žien z I. ligy postupu-
jú do extraligy. Víťazné družstvá 
v oboch skupinách mužov i žien 
z II. ligy postupujú do I. ligy. 
Z I. ligy mužov zostupujú do II. 
ligy posledné dve družstvá. Z I. ligy 
žien zostupuje do II. ligy posledné 
družstvo. Počet zostupujúcich z II. 
ligy mužov závisí od počtu zostupu-
júcich družstiev z I. ligy do príslušnej 
skupiny II. ligy (zostupovať môžu 1-3 
družstvá). 

8.  Námietky: kluby ich môžu podávať 
v súlade s príslušnými ustanoveniami 
SPT.

9. Zápis o stretnutí:
a) vyhotoví sa v troch exemplároch
b) do zápisu stretnutia sa zapíšu hráči 

len ak boli nahlásené zostavy (podľa 
čl. 108 SP sa zostavy hlásia rozhod-
covi len v prípade, že poveternost-
né podmienky nebránia zahájeniu 
stretnutia) 
c) domáce družstvo je povinné odo-
slať obidve strany zápisu faxom (02/ 
49209879) alebo e-mailom (janka.
siebenstichova@stz.sk) najneskôr 24 
hodín od skončenia alebo preruše-
nia stretnutia na STZ. Elektronickú 
formu zápisu o stretnutí nájdete na 
internetovej stránke www.stz.sk. 
Pokiaľ sa stretnutie uskutoční v deň 
pracovného voľna, resp. pracovného 
pokoja, je potrebné zápis doručiť do 
12,00 hodiny prvého pracovného 
dňa nasledujúceho po príslušnom 
dni pracovného voľna.
d) originál zašle usporiadajúci klub 
doporučene do 48 hodín po skon-
čení stretnutia na adresu: Slovenský 
tenisový zväz, Príkopová 6, 831 03 
Bratislava.

10.  Rozhodcovia: vrchných rozhodcov 
na jednotlivé stretnutia I. ligy deleguje 
STZ. Funkciu rozhodcu v stretnu-
tiach II. ligy vykonávajú kapitáni 
družstiev.

11.  Nástup družstiev: pred začiatkom 
stretnutia zabezpečia kapitáni druž-
stiev spoločný nástup pod vedením 
vrchného rozhodcu.

12.  Kapitáni družstiev: musia mať roz-
hodcovskú kvalifi káciu minimálne IV. 
triedy.

13.  Poriadkové pokuty: sa udeľujú v sú-
lade s jednotlivými ustanoveniami 
SPT, osobitne:
❖ 663,90 € (20 000,- Sk) odstúpenie 
družstva zo súťaže po vyžrebovaní
❖ 331,90 € (10 000,- Sk) za nenastú-
penie družstva na stretnutie
❖ 166 € (5 000,- Sk) za nenastúpenie 
družstva na dohrávku rozohraného 
stretnutia
❖ 33,20 € (1 000,- Sk) za každé 
voľné miesto v zostave stretnutia 
(chýbajúci hráč)
❖ 16,60 € (500,- Sk) za nepredlože-
nie súpisky vrchnému rozhodcovi 
❖ 6,60 € (200,- Sk) za nepredloženie 
registračného preukazu za každého 
hráča
❖ 6,60 € (200,- Sk) ak kapitán nemá 
rozhodcovskú kvalifi káciu minimálne 
IV. triedy
❖ 16,60 € (500,- Sk) ak funkciu 
kapitána prevezme náhradník, ktorý 
nie je na súpiske a nepreukáže sa 
poverením klubu, resp. ak kapitán nie 
je prítomný na stretnutí
❖ 16,60 € (500,- Sk) neoprávnený 
štart hráča
❖ 16,60 € (500,- Sk) za neskoro 
alebo neúplne odovzdanú súpisku, 
zápis o stretnutí

14.  Propagácia: usporiadajúci klub je 
povinný zabezpečiť propagáciu stret-
nutí

15.  Záverečné ustanovenia: všetky in-
formácie (rozpis, súpisky, kontakty, 
výsledky, schválené zmeny) budú 
priebežne uverejňované na interne-
tovej stránke STZ www.stz.sk.
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TORO SPORT s.r.o.

www. sk

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 Bordášová Zuzana 95 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 28. 2. 2009 TK Dixon B. Bystrica

2 Czödörová Dominika 95 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky B 21. 2. 2009 TAC Dunajská Lužná

3 Čech Daniel 70 1. priest. ospr. po termíne - - - muži D 5. 3. 2009 TK Dunaj

4 Dao Mario 94 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci C 14. 3. 2009 TK Ratufa Levice

5 Demčíková Veronika 95 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky B 21. 2. 2009 TAC Dunajská Lužná

6 Fatinová Nicole 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

7 Fekete Richard 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci B 7. 3. 2009 TK Ratufa Levice

8 Gábrišová Katarína 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

9 Gubáňová Martina 97 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky C 14. 2. 2009 TK Klimatech Nové Mesto

10 Hudaček Filip 97 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 14. 2. 2009 TK Akademik Košice

11 Husáková Patrícia 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

12 Chamraz Ondrej 98 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 14. 2. 2009 TK Akademik Košice

13 Janovič Šimon 97 2. priest. HS bez ospr. 16.60 500 1. 4. 2009 st. žiaci C 7. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

14 Kolesárová Karin 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 21. 2. 2009 TK BRANCO Lučenec

15 Kovalík Jozef 92 1. priest. ospr. po termíne 33.20 1000 17. 3. 2009 dorci HMSR 14. 2. 2009 TK Inter Bratislava

16 Kršáková Dominika 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

17 Machálková Monika 92 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 14. 3. 2009 TK Klimatech Nové Mesto

18 Malatincová Lucia 99 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 21. 2. 2009 TK BRANCO Lučenec

19 Malenovská Karin 96 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky B 14. 3. 2009 TK F1 Poprad

20 Martinková Silvia 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 14. 3. 2009 TK Klimatech Nové Mesto

21 Matušková Laura 94 1. priest. ospr. po termíne - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

22 Mihalovičová Jana 91 2. priest. bezdôv. nedohr. súť. 16.60 500 1. 4. 2009 dorky B 7. 3. 2009 TK HANAKA Z. Moravce

23 Milučký Samuel 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci C 21. 2. 2009 AŠK Skalica 

24 Petrišin Jaroslav 98 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - ml. žiaci C 14. 2. 2009 TK Akademik Košice

25 Polivka Richard 94 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. 33.20 1000 uhradené dorci HMSR 14. 2. 2009 TK Inter Bratislava

26 Reichstädter Bruno 97 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 28. 2. 2009 TK Jednotka

27 Ruffi  niová Barbora 93 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - dorky C 21. 2. 2009 ŠK TCTT Trenč. Teplice

28 Ruffi  niová Barbora 93 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 27. 3. 2009 dorky C 28. 2. 2009 TK Dixon B. Bystrica

29 Smoľák Lukáš 92 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 7. 3. 2009 TK F1 Poprad

30 Sommerová Sophia 96 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiačky C 14. 2. 2009 TK Ratufa Levice

31 Spiššáková Diana 97 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky B 21. 2. 2009 TAC Dunajská Lužná

32 Stano Marko 93 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 uhradené dorci D 14. 2. 2009 TK Tenkur Trenčín

33 Stano Marko 93 3. priest. ospr. po termíne 16.60 500 24. 3. 2009 dorci C 21. 2. 2009 AŠK Skalica 

34 Stano Marko 93 4. priest. HS bez ospr. 16.60 500 24. 5. 2009 dorci C 28. 2. 2009 TK Vysoké Tatry

35 Šebíková Petra 97 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky C 14. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

36 Šimová Petra 95 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky C 7. 3. 2009 TK Dunaj

37 Škoda Tomáš 96 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiaci C 14. 2. 2009 TK HANAKA Z. Moravce

38 Šproch Dominik 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci B 7. 3. 2009 TK F1 Poprad

39 Šustek Marek 95 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci D 14. 2. 2009 TK Tenkur Trenčín

40 Timková Miriam 99 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiačky D 21. 2. 2009 TK BRANCO Lučenec

41 Urban Matej 93 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci C 21. 2. 2009 AŠK Skalica 

42 Urban Matej 93 2. priest. ospr. po termíne 16.60 500 8. 4. 2009 dorci C 14. 3. 2009 TK Ratufa Levice

43 Vaško Filip 97 1. priest. bezdôv. nedohr. súť. - - - ml. žiaci C 14. 2. 2009 TK Akademik Košice

44 Vološin Viktor (1994) 95 - neoprávnené štarty 398.40 12000 1.3.09-28.2.10 ml. žiaci - sezóna 2007 všetky turnaje ml. žiactva
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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 


