
V porovnaní s minulosťou chý-
balo pomerne veľa hráčov, ktorí na 
testovanie boli pozvaní. V niekto-
rých prípadoch išlo o objektívne 
dôvody (zdravotné, resp. štart na 
vopred naplánovaných poduja-
tiach). Domnievam sa však, že istá 
časť hráčov sa na testoch nezúčast-
nila nie z objektívnych dôvodov. 
Stále máme pocit, že niektorí hráči, 
resp. ich tréneri a rodičia, nepocho-
pili význam testov. Testovanie je 
určené hlavne pre samotných hrá-
čov a ich trénerov! Oni sami môžu 
získať veľmi dôležité informácie 
o tom, v akom stave je ich fyzická 
pripravenosť a na čo sa majú zame-

rať do budúcnosti. Naviac sa môžu 
porovnávať so svojimi rovesníkmi, 
čo je určite tiež veľmi dobré. Chcem 
veriť, že už na jesennom testovaní 
sa účasť výrazne zvýši.

V tomto roku testovaniu veľmi 
prialo i počasie, čo má, samozrej-
me, pozitívny vplyv na dosahované 
výsledky. Zo všetkých hráčov si 
za dosiahnuté výsledky zaslú-
žia najväčšiu pochvalu Karolína 
Schmiedlová s Luciou Butkovskou. 
Obe získali najviac bodov spomedzi 
všetkých otestovaných chlapcov 
i dievčat.

Vladimír HABAS,
športový riaditeľ STZ

Pochvala Butkovskej a Schmiedlovej
Testovanie kondičných schopností členov Centier talentovanej mládeže

Pravidelné testovanie kondičných schopností členov CTM ako aj 
ďalších hráčov do 16 rokov plniacich kritériá a reprezentantov sa 
uskutočnilo v dňoch 7. apríla v Trnave a 8. apríla v Košiciach. Spolu 
sa na testovaní zúčastnilo 61 mladých tenistov.

Lucia BUTKOVSKÁ patrí na testoch vždy k najlepším

Poradie najlepších podľa bodov - chlapci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Testy CTM R. nar. Výška Hmot. 50 m Body
Hod

medic.
Body

Skok z 

miesta
Body

Hod kriket.

loptičkou
Body

Zbieranie

lôpt
Body Sed-ľah Body

12´ 

Beh
Body

Súčet

bodov 

Meno (cm) (kg) (s) (m) (cm)  (m) (s) (počet) (m)

Patrik Fabian / TSM Mladosť Košice 1994 177 67 6,46 5 11,72 5 250 5 63,0 5 13,31 4 67 5 2790 2 31

David Čelovský / SVT Akademik Košice 1994 173 70 6,90 5 13,50 5 230 4 61,0 5 14,37 3 65 5 2860 3 30

Marcel Beták  / TSM Kúpele Piešťany 1996 154 39 7,16 5 7,20 3 209 3 44,6 4 14,20 5 70 5 3120 5 30

Michal Kianička / SVT Slávia STU Bratislava 1994 178 64 6,95 5 10,20 3 235 4 50,0 4 14,20 4 67 5 2960 3 28

Filip Vittek  / TSM Slávia Trnava 1993 177 65 6,73 5 10,80 3 232 4 51,7 3 13,80 4 72 5 3000 3 27

Filip Šobáň  / TK Nová Dubnica 1997 159 39 7,36 5 6,60 3 193 3 36,2 3 14,40 4 57 4 3000 4 26

Lukáš Klein  / TK Spišská Nová Ves 1998 152 43 8,00 3 6,20 4 192 3 37,3 4 16,35 3 67 5 2570 3 25

Matej Vido  / TSM Kúpele Piešťany 1995 177 71 7,40 4 8,70 3 214 3 46,8 4 14,20 4 61 4 2840 3 25

Mário Burda  / 1. TC Humenné 1994 177 64 7,25 4 9,70 3 230 4 46,3 3 14,88 3 70 5 2420 1 23

Poradie najlepších podľa bodov - dievčatá 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Testy CTM R. nar. Výška Hmot. 50 m Body
Hod

medic. 
Body

Skok z 

miesta
Body

Hod kriket. 

loptičkou
Body

Zbieranie

lôpt
Body Sed-ľah Body 12´ beh Body

Súčet 

bodov

Meno (cm) (kg) (s) (m) (cm) (m) (s) (počet) (m)

Karolína Schmiedlová  / TSM Mladosť Košice 1994 170 53 7,20 5 10,12 5 226 5 38,6 5 13,25 5 57 5 2900 5 35

Lucia Butkovská  / SVT Slávia STU Bratislava 1993 177 66 6,89 5 13,30 5 236 5 45,7 5 14,10 4 66 5 2960 5 34

Marta Šramková  / SVT Slávia STU Bratislava 1995 165 60 7,36 5 9,10 5 202 4 35,3 5 15,10 3 64 5 2750 4 31

Jana Čepelová  / Tenis Komplex Košice 1993 168 58 7,22 5 8,00 3 220 5 38,9 5 13,46 4 61 5 2700 3 30

Petra Široká  / TSM Slávia Trnava 1996 161 54 7,73 5 8,20 5 194 4 32,0 5 15,90 3 48 4 2730 4 30

Alexandra Viteková  / TSM Žilina 1997 171 61 7,74 5 7,10 4 200 4 29,4 5 15,80 4 47 4 2600 4 30

Tamara Kupková  / TSM Slávia Trnava 1998 157 51 7,70 5 7,20 5 188 4 35,3 5 15,50 4 45 4 2415 3 30

Alexandra Stanová  / TSM Žilina 1994 168 63 7,45 5 10,20 5 217 5 33,9 4 15,00 4 47 3 2580 3 29

Nina Bubelová  / SVT Kúpele Piešťany 1994 167 64 7,64 5 9,15 4 202 4 36,4 5 14,20 4 53 4 2420 2 28

Alžbeta Houbová  / TSM Žilina 1996 170 57 7,13 5 6,40 3 221 5 33,4 5 15,20 4 53 4 2270 2 28

Najlepší v jednotlivých ročníkoch

Chlapci Dievčatá

R. nar. Meno Súčet bodov Meno Súčet bodov

1993 Vittek 27 Butkovská 34

1994 Fabian 31 Kar. Schmiedlová 35

1995 Vido 25 M. Šramková 31

1996 Belanec 31 Široká 30

1997 Šobáň 26 Viteková 30

1998 Klein 25 Kupková 29

1999 Mokrý 23 Köberlingová 26
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Počas svojej dlhej histórie sa klub 
tešil zo svojich úspechov v súťažnom 
tenise, v ktorom mal TK Spišská Nová 
Ves zastúpenie vo všetkých vekových 
kategóriách. Počas uplynulých rokov 
sa však venovala pozornosť najmä 
seniorskému a rekreačnému tenisu, 
pričom sa pozabudlo na koncepčnú 
prácu s mládežou. Dôsledkom toho 
sme postupne neboli schopní postaviť 
družstvá mladších žiakov, starších žia-
kov a dorastu. 

Naštartovali
prácu s mládežou

V roku 2005 sa začínalo prakticky od 
nuly, pričom sa udržalo iba družstvo 
mužov, ktoré však zostúpilo z I. ligy. 
Postupne sme však začali vychovávať 
tenisovú mlaď, čo už prináša svoje 
prvé ovocie v podobe úspechov našich 
mladých hráčov.  

V roku 2009 máme v súťaži prihlá-
sené 4 družstvá. Už tradične mužov, 
ktorí hrajú v II. lige. Družstvo je zložené 

z odchovancov klubu a doplnené o do-
rastencov z TK Vysoké Tatry. Ďalšie tri 
mládežnícke družstvá - mladší žiaci, 
starší žiaci a deti do 9 rokov - budú hrať 
v regionálnych súťažiach. 

Našou najväčšou nádejou je nepo-
chybne Lukáš Klein, štvrťfi nalista maj-
strovstiev Slovenska v dvojhre a víťaz 
štvorhry. Momentálne je na treťom 
mieste v rebríčku mladších žiakov. 
Ďalším nádejným tenistom je Matúš 
Hadidom, ktorý v minulom roku dosa-
hoval výborné výsledky medzi deťmi do 
9 rokov a pevne veríme, že sa mu bude 
dariť aj tohto roku na bodovaných tur-
najoch v kategórii mladších žiakov. 

S výstavbou haly
pomôže mesto

Každoročne usporadúvame tenisové 
turnaje pre rôzne vekové kategórie. 
Jedným z najvýznamnejších sú už tra-
dičné majstrovstvá Slovenska seniorov. 
Aj rekreační hráči si merajú sily na 
klubových turnajoch. Z  nich najobľú-
benejším je nočný turnaj, ktorý vrcholí 
v neskorých nočných hodinách.  

V súčasnosti má moderný Tenisový 
klub Spišská Nová Ves všetky predpo-
klady na úspešný rozvoj aj v budúcnosti. 
V tom by mohla veľkou mierou pomôcť 
aj výstavba tenisovej haly s pomocou 
mesta Spišská Nová Ves.

I pri zložitých transformujúcich sa 
ekonomických podmienkach je pri 
dobrej vôli možné nadviazať na úspeš-
nú tradíciu tenisu v Spišskej Novej 
Vsi. A vytvoriť tak v našom areáli pod 
Modrým vrchom v malebnej Spišskej 
Novej Vsi dobré predpoklady pre bu-
dúce generácie tenisových priaznivcov 
a aktívnych hráčov. 

Tenisový klub Spišská Nová 
Ves odjakživa ponúka príjemné 
prostredie obkolesené zeleňou 
nielen pre súťažných hráčov, ale 
aj pre ľudí hľadajúcich aktívny 
odpočinok na dvorcoch, ktorých 
história siaha až do roku 1903. Do-
dnes majú hráči možnosť zahrať si 
na jednom z najstarších kurtov na 
Slovensku, ktorý slúži nášmu klu-
bu už 106 rokov. Tento zaujímavý 
fakt uviedol hneď v úvode svojho 
článku tenisový funkcionár klubu 
Peter Vlk, ktorý prispel do nášho 
seriálu.  

Lukáš KLEIN a Matúš HADIDOM, tenisové nádeje zo Spišskej Novej Vsi

Spod 
Modrého vrchu 
hľadia 
do budúcna
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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!!!

TORO SPORT s.r.o.
www.wilson.sk

Na ľahké podvrtnutie
 stačí obklad

Kolenný kĺb je vystavený vysokým 
mechanickým nárokom. Obzvlášť to 
platí u športovcov. Jeho jednoduché 
podvrtnutie, pri ktorom vznikne 
iba bolesť a mierny opuch, bez evi-
dentného výpotku tekutiny v ňom, 
stačí iba krátkodobo nezaťažovať. Na 
koleno prikladáme studené obklady  
alebo Prieznitzove obklady. Takáto 
liečba je často dostatočne efektívna. 
Použitie antireumatík v gélovej alebo 
masťovej forme urýchli odstránenie 
opuchu poškodených tkanív a účin-
kuje proti bolesti. Pomôcť si môžeme 
aj vínovým, prípadne octovo-alko-
holovým obkladom.

Ak sa nachádza v kolennom kĺbe 
po úraze krv, znamená to poško-
denie niektorého väzu, kĺbového 
puzdra, meniskov alebo chrupavky, 
prípadne priľahlých kostných štruk-
túr. Prítomnosť krvi v kolennom 
kĺbe je prakticky vždy indikáciou 
k artroskopickému vyšetreniu a 
ošetreniu kĺbu. 

V pooperačnom období sa snaží-
me imobilizovať kolenný kĺb na čo 

najkratšiu dobu, a aj to iba vo výni-
močných prípadoch. Pohyblivosť 
v kĺbe sa snažíme obnoviť ihneď, 
a to do takej miery, aby ošetrené 
štruktúry, najmä väzy, neboli pri 
mobilizácii neúmerne zaťažované 
alebo preťažené. Primerané včasné 
zaťaženie kĺbu urýchli hojenie a pev-
nosť jaziev, okrem toho sa zmenšuje 
negatívny vplyv imobilizácie, najmä 
na kostný skelet, kĺbovú chrupavku 
a okolité svalstvo. Imobilizácia kĺbu 
má výrazne negatívny vplyv hlavne 
na chrupavku, ktorá je vyživovaná 
iba difúziou a nemá vlastné cievne 
zásobenie. Pri imobilizácii kĺbu 
vzniká aj skorá atrofi a stehnového 
svalstva, ktoré je súčasťou stabilizá-
torov kolenného kĺbu. 

Po operácii treba
hneď rehabilitovať

Po operácii je potrebné začať 
s rehabilitáciou už v deň operácie. 
Preto je dôležité tlmenie bolestí 
v tomto období u pacienta ľadovými 
obkladmi, ale aj podávaním liekov 
proti bolesti. Ak je v nevyhnutnom 
prípade potrebné naloženie sádrovej 

imobilizácie po operácii, je nutné 
ihneď začať s tonizáciou svalstva 
stehna. Zachovanie primeraného 
tonusu svalstva je významné pre sko-
rý návrat pacienta do normálneho 
a športového života.

Pomerne často aj u tenistov pri-
stupujeme po roztrhnutí predného 
skríženého väzu v kolene k jeho  ope-
račnej plastike- rekonštrukcii. Treba 
zdôrazniť, že jeho plnohodnotné 
zaťaženie je možné až po 6 mesia-
coch. V tomto období sa snažíme 

dosiahnuť rehabilitáciou primeraný 
rozsah pohyblivosti v postihnutom 
kĺbe, dobrý tonus svalstva, pritom 
sa musíme vyhýbať extrémnemu 
zaťaženiu, aby sme nezmarili pred-
pokladaný efekt operácie. V dobe 
liečenia je používanie ortézy nevy-
hnutnosťou. V každom prípade po 
úraze kolena je potrebné konzultovať 
ďalší návrat na dvorce s odborným 
lekárom. V prípade operačného 
riešenia úrazu s lekárom, ktorý 
operoval pacienta.

S

F

o

Starostlivosť o kolenný kĺb po úraze
Tenistom radí MUDr. Roman Fano, lekár slovenskej tenisovej reprezentácie

Kolenný kĺb patrí medzi váho-

nosné kĺby, zdôrazňuje na úvod 

svojho príspevku MUDr. Roman 

Fano (romanfano@hotmail.

com). Lekár slovenskej teniso-

vej reprezentácie nadväzuje po 

prestávke v našom mesačníku 

na príspevky, v ktorých radí 

hráčom.

Kolenná ortéza
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Škót Andy Murray sa po triumfe 
v Miami, už treťom turnajovom 
v tejto sezóne, vrátil na Ostrovy a na 
streche slávnej O 2 arény promoval 
koncoročný Masters. Po Šanghaji 
preberá štafetu v organizácii lukra-
tívneho turnaja Londýn. 

Novembrové podujatie, na ktoré 
už teraz pozýva divákov Murray, 
sa uskutoční pod názvom Barclays 
ATP World Tour Finals v britskej 
metropole po prvý raz v 40-ročnej 
histórii súťaže. A, pochopiteľne, 
21-ročný Andy Murray, štvrtý 
hráč sveta, verí, že na ňom nebude 
chýbať.

„Hrať pred domácim obecen-
stvom by bolo fantastické. Diváci 
mi môžu veľmi pomôcť v zápasoch 
proti najlepším hráčom sveta,“ 
pripomína Andy, ktorý sa stal pr-
vým britským víťazom v 25-ročnej 
histórii turnaja v Miami.

Vstup do sezóny mal Murray sen-
začný. Turnajové víťazstvá v Dohe, 
Rotterdame, Miami a fi nále v In-
dian Wells ho posunuli v rebríčku 
blízko tretieho Djokoviča. Od Srba, 
ktorého vo fl oridskom fi nále zdolal 
v dvoch setoch, ho delilo uprostred 
apríla len 170 bodov. Pred antuko-
vou časťou roka bola jeho pozícia 
nádejná. „Až po Wimbledon ne-
musím veľa bodov obhajovať,“ po-
znamenáva Škót dúfajúc, že čosi na 
antuke nazbiera, aj keď to nie je jeho 
ideálny povrch. Ani jeden z jeho 
11 titulov nie je z antuky.

Na turnajoch získal tie najcenej-
šie skalpy. V Dohe vyradil Federera 
v semifi nále, v Rotterdame vo fi nále 
zdolal Nadala, s ktorým však vo 
vetristom finále v Indian Wells 
hladko prehral. Výhrou nad Djo-
kovičom v Miami skompletizoval 

tohtoročné úspechy nad veľkou 
trojkou. „Ak bude v sezóne takto 
pokračovať, očakávam, že na konci 
roka v Londýne zabojuje o post 
svetovej jednotky a titul svetového 
šampióna,“ predpovedá wimble-
donský víťaz Pat Cash z Austrálie. 
Po miamskom úspechu si Škót po-
silnil sebavedomie pred dôležitými 
grandslamovými turnajmi. Zápas 
s Djokovičom zvládol senzačne. Po 
vyhratom prvom sete v druhom 
prehrával 2:5, ale s chladnou hlavu 
udržal kontrolu nad vývojom. Srb si 
sypal popol na hlavu: „Bol som sám 
sebe najväčším súperom,“ vravel 

Djokovič opäť zmorený z horúčavy 
ako v januári v Melbourne. Murray 
znížil pomer vzájomnej bilancie 
proti nemu na 3:4, keď vyhral tri 
zápasy v sérii.

V ATP World Tour mal Andy po 
troch mesiacoch najlepšiu zápasovú 
bilanciu 26 – 2. Od lanskej júlovej 
wimbledonskej štvrťfi nálovej pre-
hry s Nadalom odohral 64 dvojhier, 
z nich 57 víťazných (Nadal 50 - 7). 
Zlepšil sa kondične a na tom si 
veľmi zakladá. „Dobrá kondícia 
dodáva sebavedomie aj psychickú 
pohodu,“ vraví.

Uvidíme, ako si bude Andy počí-

nať na pomalej antuke. Angažoval 
výborného poradcu – Španiela 
Alexa Corretju, dvojnásobného 
fi nalistu Roland Garros. Už vlani 
to skúsili spolu a výsledkom bolo 
tretie kolo, zatiaľ najlepší parížsky 
výsledok rodáka z Dunblanu. 

Pred turnajom v Monte Carle 
hovoril o výzve, lebo na antuke 
nikdy nebol ďalej ako vo štvrťfi nále. 
Murray, lanský fi nalista US Open, 
bude potrebovať veľa trpezlivosti. Tá 
zdobí pri hre na antuke najmä Ra-
faela Nadala, štvornásobného víťaza 
Roland Garros a lídra rebríčka.

(zw)

Murray už pozýva do Londýna
Mladému Škótovi na antuke radí skúsený Španiel Alex Corretja 

Andry MURRAY si takto užíval v Miami víťazstvo

Tenis hral ako trojročný

DOHA ROTTERDAM MIAMI

Andy začínal s tenisom veľmi 
skoro – už ako trojročný. Jeho 
mama Judy je hnacím motorom 
rodiny. Bývalá tenisová repre-
zentačná trénerka Škótska nikdy 
nechýba na dôležitých zápasoch 
svojho úspešnejšieho syna. Tenis 
opantal aj staršieho, 23-ročného 
Jamieho, ale ten sa medzi profe-
sionálmi presadzuje len vo štvor-
hre. Andy vynikal už ako junior 
– vyhral US Open, na Roland 
Garros bol v semifi nále v dvojhre 
a s bratom aj vo štvorhre. Roku 
2004 ho BBC ocenila titulom 
mladá športová osobnosť roka. 
Koučom 190 cm vysokého aske-
tického tenistu je Miles Maclagan. 
Andyho priateľka Kim je dcérou 
tenisového trénera Nigela Searsa, 
ktorý roky viedol našu Danielu 
Hantuchovú.

ANDY MURRAY 2009
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„Ja sám raz ročne chodím na 
seminár, aby som sa čo najviac 
dozvedel o vývoji materiálov a do-
kázal čo najodbornejšie poradiť 
zákazníkom,“ hovorí Juraj Kútik. 
„Z banskobystrického seminára 
si každý čosi odniesol. Poslucháči 
získali všeobecne platné poznatky, 
teda nielen informácie o výrobkoch 
Babolatu, najstaršej fi rmy orientu-
júcej sa na raketové športy.“

Robil servis aj Samprasovi

Hlavný prednášajúci Lucien 
Nogues vysvetlil proces výroby ma-
teriálov Babolatu až po ich predaj. 
„Získal som nové poznatky o teni-
sových rámoch a výpletoch. Nimi 
môžem poslúžiť ľuďom, ktorí si ku 
mne dajú vypletať rakety,“ hovorí 
Karol Kučera st., otec nášho býva-
lého špičkového profesionála, ktorý 
sa v NTC venuje nielen vypletaniu, 
ale ako majiteľ špeciálneho stroja 
aj diagnostike rakiet. „Technológia 
výroby rakiet pokročila. Objavujú 
sa vždy nové materiály. Nogues sa 
venuje vypletaniu profesionálne 

a školí ľudí, ktorí remeslo robia na 
celom svete. Pôsobil ako vypletač 
na stovkách turnajov a desiatkach 
grandslamových,“ poznamenáva 
Kučera st. 

Keďže Francúz vypletal rakety 
okrem iných hviezd aj Samprasovi, 
zaujímali Karola Kučeru seniora 
hodnoty Američanovej rakety. 
„Dozvedel som sa, že celú kariéru 
hral s raketou, ktorá vážila 395 gra-
mov. Ja viem, že môj syn Karol hral 
s takou, ktorá kompletne vážila 345 
gramov. Dnes väčšinou hráči pou-
žívajú rakety vážiace 325 gramov, 
ženy o desať gramov menej.“

Zo seminára s certifikátom

Aj pre skúseného matadora v te-
nisovej brandži, akým je pán Ku-
čera, boli viaceré informácie o vý-
robe čriev mimoriadne zaujímavé. 
„Prírodný výplet je z kravských 
čriev (najmä z Argentíny). Kedysi 
sa vyrábali aj z baraních čriev. Na 
výrobu 12-metrového prírodného 
čreva treba dve a pol kravy. Na 
začiatku procesu výroby, ktorý trvá 
dva a pol mesiaca, vážia črevá 30 kíl. 
Hmotnosť konečného produktu je 
16 gramov. Babolat vyrobí ročne 
1,8 milióna prírodných výpletov. 

Špičkový hráč používa prírodný 
výplet tri – štyri dni,“ sumarizuje 
Kučera odpovede na otázky, ktoré 
na seminári kládol francúzskemu 
odborníkovi.

Mladý tréner Rudolf Horváth 
robí servis najmä hráčom, s ktorými 
trénuje. „Pre mňa bolo dôležité, že 
som okrem certifi kátu o absolvo-
vaní seminára získal aj poznatky 
o tom, akému hráčovi aký druh 
výpletu treba odporučiť. Nieke-
dy musíme, najmä rekreačných 
tenistov, presviedčať o správnom 
výbere. Dôležité je však dobre radiť 
predovšetkým mladým hráčom. 
Aj to, akú si majú vybrať raketu. 
Podľa Luciena sa pri výbere dĺžky 
rakety treba vzpriamene postaviť 
s raketou vo voľne spustenej ruke. 
Ak je v takomto postoji raketa päť 
centimetrov nad zemou, jej dĺžka 
vyhovuje,“ dodáva Horváth.

Hlava, ruky, stroj

Ešte jedna zaujímavosť - Roger 
Federer si necháva denne vypletať 
desať rakiet. Pre profesionála jeho 
formátu, pochopiteľne, cena nehrá 
rolu. Ale nás zaujímala. K. Kučera 
st.: „Výplet z prírodného čreva stojí 
30 eur, z umelého 5 – 6 eur. Hráči 
používajú aj kombináciu oboch. 
Prírodné črevá zaručujú komfort 
hrania a šetria ruku.  Pravda, za-
tiaľ ešte neexistuje materiál, ktorý 
by splnil tri najvážnejšie atribúty 
- komfort, trvácnosť a silu. Jeden 
z nich vždy chýba.“ Aj vypletač 
má podľa Kučerových slov tri pod-
mienky na to, aby sa zaradil medzi 
najlepších v tomto fachu: musí mať 
dobrú hlavu, ruky a kvalitný stroj. 

(zw)  

Na jeden výplet dve a pol kravy
Zaujímavosti z banskobystrického seminára pre vypletačov

Lucien NOGUES v Banskej Bystrici medzi slovenskými vypletačmi

Zástupca firmy Babolat 
na Slovensku Juraj Kútik sa 
podujal zorganizovať koncom 
marca seminár pre slovenských 
vypletačov. Stretli sa v Banskej 
Bystrici, kam Kútik pozval 
Francúza Luciena Noguesa, 
člena manažmentu uznávanej 
fi rmy, ktorá je od zrodu tohto 
športu vedúcim výrobcom 
v oblasti tenisových výpletov 
(vznik fi rmy 1875). 

Časť účastníkov banskobystrického seminára
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BRATISLAVSKÝ 
REGIÓN

Záujem o súťaž družstiev v Bra-
tislavskom regióne potvrdilo 28 
tenisových klubov z celkového 
počtu 44. Tieto kluby aj v tomto 
roku venujú veľkú pozornosť súťaži 
družstiev a prihlásili 102 družstiev. 
Je to o pár družstiev viac ako vlani. 
O súťaž je z roka na rok vyšší záujem 
predovšetkým v kategórii dospe-
lých (avšak iba mužov) a seniorov. 
Dokonca v tomto roku sa bude 
hrať o regionálny titul aj v kategórii 
seniorov 65+ a to aj napriek tomu, 
že nie je zahrnutá v súťažnom po-
riadku. Menej priaznivá je situácia 
u žien a dievčat, kde máme z roka 
na rok menej a menej hráčok a tým 
aj družstiev. V tomto roku sa do 
súťaže prihlásilo iba 27 družstiev 
dievčat (10 mladšie žiačky, 9 staršie 
žiačky a 8 dorastenky). Koncom 
marca sa v Bratislavskom regióne 
uskutočnilo školenie vedúcich druž-
stiev a 1. apríla 2009 bolo žrebovanie 
súťaží mládeže a dospelých. Tieto 
dve akcie výrazne podporili diskusiu 
v základných tenisových otázkach a 

dávajú predpoklady na dobrý prie-
beh súťaže.

Začiatok súťaže družstiev je 25. 
apríla a záver 28. júna. Tým sme 
vytvorili priestor, aby sa v júli 
už mohli naplno hrať iba súťaže 
jednotlivcov. Pre priebeh a spra-
covanie výsledkov súťaže druž-
stiev bude určite aj v tomto roku 
prínosom veľmi dobrý program 
na počítači a jednoduchosť práce 
s týmto programom. No na druhej 
strane treba upozorniť na skutoč-
nosť, že neboli dotiahnuté všetky 
úpravy v samotnom súťažnom 

poriadku v súvislosti so zavedením 
počítačového programu aj do súťaže 
družstiev. Do ďalšej sezóny budú 
určite aj tieto problémy riešené.

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
REGIÓN

Do súťaží družstiev Západoslo-
venského regiónu sa prihlásilo 155 
tímov (+ 15) a 17 družstiev senio-
rov. V súťažiach riadených STZ je 
22 družstiev z tohto regiónu. Z 58 
klubov sa zapojilo do súťaže 42, ďal-
ších 16 klubov je bez družstiev. Vo 

všetkých kategóriách postavili druž-
stvá Kúpele Piešťany, SPU AX-V 
Nitra, AŠK Skalica, HANAKA Zlaté 
Moravce (ženy chýbajú v Slávii Tr-
nava, TC Topoľčany, TK Senica). To 
isté sa týka aj súťaží riadených STZ. 
Tenis dospelých je doménou v TC 
DRACI Matúškovo – v tomto roku 
prihlásili 6 družstiev mužov s počet-
ným hosťovaním, ale i družstvo žien. 
Tri kategórie mládeže majú v RM-I 
6 družstiev, mladší žiaci a starší žiaci 
budú mať po 4. Účastníci Rady ZsTZ 
a kluby RM-I dorasteniek umožnili 
organizačnú výnimku pre HANAKA 
Zlaté Moravce, kde bude štartovať 7 
družstiev. V kategóriách mládeže je 
v Západoslovenskom regióne najviac 
družstiev u mladších žiačok (24), 
najmenej je mladších žiakov (18). 
Aj tento región naplánoval začiatok 
súťaží na 25. apríla.

STREDOSLOVENSKÝ 
REGIÓN

V Stredoslovenskom regióne sa 
do súťaže prihlásilo 144 družstiev, 
z nich je 11 seniorských, 17 muž-
ských, 24 družstiev dorastencov, 15 
dorasteniek, 18 starších žiakov, 20 
starších žiačok, 18 mladších žiakov 
a 21 družstiev mladších žiačok. Tak 
ako v minulom roku aj tento rok je 

súťaž detí do 9 rokov rozdelená 
na dve skupiny – sever a juh 
a bude sa hrať turnajovým 
spôsobom. Do súťaže detí sa 
prihlásilo 29 družstiev, z toho 
10 družstiev chlapcov, 7 druž-
stiev dievčat a 12 družstiev 
je miešaných. Potešiteľné, že 
je to je o 7 družstiev viac ako 
v minulom roku. V súťaži 
seniorov 35+ oproti minulým 
rokom nastala zmena v tom, 

že stretnutia sú jednodenné. Hrá sa 
v nedeľu systémom každý s každým 
podľa upravených bergerových 
tabuliek. Družstvá seniorov 45+ a 
60+ hrajú turnajovým spôsobom. 
Najviac družstiev do súťaží prihlá-
sil TK Žilina (15). Súťaž družstiev 

v regióne sa začína 25. apríla a končí 
28. júna. Sobota je vyhradená pre 
kategóriu mužov a staršieho žiactva, 
v nedeľu hrajú dorast, mladšie žiac-
tvo a seniori 35+.

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
REGIÓN

Do súťaží riadených Východo-
slovenským tenisovým zväzom 
sa prihlásilo 116 družstiev, čo je 
najviac za posledných päť rokov. 
V súťažiach družstiev štartujú všetky 

vekové kategórie, okrem žien. 
Najviac družstiev - 15, bude 
v súťaži starších žiakov. Desať 
družstiev, čo je najnižší počet, 
bude v súťaži starších žiačok. 
V ostatných kategóriách štar-
tuje 12 – 14 družstiev. Najviac 
družstiev do súťaže prihlásili 
tenisové kluby 1. TC Humenné 
– 11, TK Tatran 2007 Prešov 
– 10, TC 92 Levoča – 9 druž-
stiev. V kategóriách mládeže 

a dvoch kategóriách seniorov 35+ 
a 45+ sa bude súťažiť o postup na 
majstrovstvá Slovenska družstiev, 
ktoré sa uskutočnia v septembri. 
Východoslovenský tenisový zväz už 
šiesty rok po sebe na svojej jesennej 
konferencii rozdeľuje 10 – 11 sád 
pohárov pre najlepšie tri družstvá 
v každej kategórii. 

V regiónoch hrá viac 
ako 500 družstiev

Súťaže mládeže a dospelých odštartovali v apríli, vyvrcholia koncom júna

Pred súťažou družstiev v regiónoch, o ktorých 

nás informujú sekretári zväzov, bol pozitívnym 

signálom stúpajúci počet prihlásených tímov. 

Na východe zaznamenali najväčší záujem 

za ostatných päť rokov, v Západoslovenskom 

regióne s najväčším počtom až 155 súťažiacich 

družstiev, stúpol počet oproti vlaňajšku 

o 15 tímov. Vyžrebovanie, termíny, výsledky ako 

vždy možno nájsť v sekcii jednotlivých regiónov 

na webovej stránke www.stz.sk.

POČTY DRUŽSTIEV 
V REGIONÁLNYCH 

SÚŤAŽIACH

Bratislava 102

Západoslovenský 155

Stredoslovenský 144

Východoslovenský 116
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Moskovská rodáčka Safi nová je ďalšou tenist-
kou, ktorá sa stala svetovou jednotkou bez toho, 
aby vyhrala grandslamový turnaj. V minulosti 
to boli Mauresmová a Clijstersová, ktoré boli 
skôr svetovými jednotkami ako grandslamovými 
šampiónkami. Z 19 jednotiek nemajú titul z veľkej 
štvorky iba Srbka Jankovičová a Safi nová. Ruska 
bola v grandslamovom fi nále dva razy – vlani na 
Roland Garros a tohto roku na Australian Open. 
V olympijskom fi nále v Pekingu prehrala vlani 
s krajankou Dementievovou a svojmu veľkému 
bratovi Maratovi po zisku striebra odkázala: „Toto 
si ty nedokázal!“

Pravda, 29-ročný Marat, ktorý bol svetovou 
jednotkou a v kariére vyhral 15 turnajov, má dva 
grandslamové tituly (US Open 1999, Australian 
Open 2005). Takže mladšia sestra má ešte čo 
doháňať.

„Som hrdá na svoje vlaňajšie výsledky,“ vravela 
Dinara po oznámení o poste svetovej jednotky. 
Zverenka 30-ročného chorvátskeho trénera Zeljka 
Krajana, ktorého v hráčskych časoch trénoval 
Slovák Ľubomír Kurhajec, mala naozaj brilantný 
rok. Líderské postavenie sa jej ponúkalo už pred 
pár týždňami, musela by však byť vo fi nále v Indian 
Wells. Tam prehrala s Azarenkovou vo štvrťfi nále. 
Takže až teraz jej k postu číslo 1 dopomohol Sere-
nin neúspech v Marbelle.

„Bola by som radšej, keby som sa k postu sveto-
vej jedntoky dopracovala inou cestou. Ale chcem 
každému v nasledujúcich týždňoch dokázať, že 
mi právom patrí,“ vravela 23-ročná tenistka s 
rezidenciou v Monte Carle. „Každá hráčka sníva 
o tom, že chce byť svetovou jednotkou. Pre mňa 

to bolo motiváciou navyše, že jednotkou bol aj 
môj brat.“

Vlani Dinaru vyhlásili za hráčku roka na okruhu 
(zo 17. miesta v rebríčku sa prepracovala na 2.). 
V minulosti bola štyri razy úspešná v súbojoch 
s úradujúcimi jednotkami – roku 2005 zdolala 
v Moskve Šarapovovú, v Berlíne 2008 Heninovú 
a na Roland Garros opäť Šarapovovú, na OH Jan-
kovičovú. Stala sa tak prvou hráčkou histórie, ktorá 
získala skalp troch aktuálnych svetových jednotiek 
v jednej sezóne. Víťazka US Open série 2008 aj 
v tomto roku nadviazala na vynikajúcu lanskú 
sezónu, veď po fi nále na Hopman Cupe (Rusko 
prehralo so Slovenskom, Safi nová s Cibulkovou) 
bola vo fi nále v Sydney i na Australian Open.

Safi novci sú silnou športovou rodinou – otec Mi-
chail je riaditeľom tenisového klubu v Moskve, mama 
Raisa Islanova trénerkou, ktorá roky sprevádzala na 
profesionálnom okruhu dcéru. Safi novci sú prvou 
dvojicou brat – sestra na poste svetových jednotiek.

Američanku Serenu Williamsovú zosadila 
z trónu Dinara Safi nová. Ruska sa stala v po-
radí 19. svetovou jednotkou od zavedenia 
rebríčka. K líderskému postaveniu jej dopo-
mohla čiastočne aj Serena, ktorá pár dní po 
prehre vo fi nále v Miami prehrala v prvom 
kole turnaja v Marbelle a k 20. aprílu prišla 
o post svetovej jednotky.

Emotívna Dinara SAFINOVÁ pripomína brata 

Striedanie na poste svetovej jednotky – štafetu od Sereny WILLIAMSOVEJ preberá Dinara SAFINOVÁ

Dinara je ako jej veľký brat
Ruska Safi nová sa stala novou svetovou jednotkou, v poradí 19. v histórii

Svetové jednotky
Chris Evertová (USA) 3. 11. 1975 (260)

Evonne Goolagongová-Cawleyová (Austr.) 26. 4. 1976 (2)

Martina Navrátilová (USA) 10. 7. 1978 (331)

Tracy Austinová (USA) 7. 4. 1980 (22)

Steffi Grafová (Nem.) 17. 8. 1987 (377)

Monika Selešová (USA) 11. 3. 1991 (178)

Arantxa Sánchezová-Vicariová (Šp.) 6. 2. 1995 (12)

Martina Hingisová (Švajč.) 31. 3. 1997 (209)

Lindsay Davenportová (USA) 12. 10. 1998 (98)

Jennifer Capriatiová (USA) 15. 10. 2001 (17)

Venus Williamsová (USA) 25. 2. 2002 (11)

Serena Williamsová (USA) 8. 7. 2002 (72)

Kim Clijstersová (Belg.) 11. 8. 2003 (19)

Justine Heninová (Belg.) 20. 10. 2003 (117)

Amélie Mauresmová (Fr.) 13. 9. 2004 (39)

Maria Šarapovová (Rus.) 22. 8. 2005 (17)

Ana Ivanovičová (Srb.) 9. 6. 2008 (9)

Jelena Jankovičová (Srb.) 11. 8. 2008 (18)

Dinara Safinová (Rus.) 20. 4. 2009 (?)

Za menom je dátum, ku ktorému zaujala hráčka prvý raz post 

svetovej jednotky, v zátvorke počet týždňov v pozícii č. 1.

Vizitka Dinary Safinovej
✦ Narodila sa 27. 4. 1986 v Moskve, reziden-
ciu má v Monte Carle.
✦ V kariére vyhrala 9 turnajov WTA Tour 
v dvojhre, v ďalších 9 bola vo fi nále, vrátane 
OH 2008 v Pekingu. 
✦ Vo štvorhre vyhrala 8 turnajov WTA 
Tour. 
✦ V kariére zarobila 6,3 milióna dolárov. 
✦ Jej trénerom je Chorvát Zeljko Krajan, 
kondičným Dejan Vojnovič.

Otázky 
a odpovede
Na svojej webovej stránke má Dinara 

Safinová zopár otázok a odpovedí o 
svojej kariére. Z nich sme sa dozvedeli: 
že jej obľúbenými hráčkami, keď tenisovo 
rástla, boli Davenportová a Heninová, že 
s Maratom zápas nehrala, len trénovala 
a šancu zdolať ho by mala, keby brat hral 
ľavou rukou. Denne trénuje 4 hodiny tenis 
a dve hodiny kondičku, za svoju  najväčšiu 
zbraň na kurte považuje bojovnosť. A sla-
bina? „To je tajomstvo,“ odpovedá Dinara. 
Z ďalších športov si vyskúšala futbal a na 
otázku, dokedy chce hrať tenis, odpovedá 
spontánne: „Do smrti!“ Za svoje najbližšie 
priateľky na okruhu pokladá Vesninovú a 
Kuznecovovú, jej obľúbenou športovkyňou 
je žrdkárka Isinbajevová. Keby si Dinara 
mohla vybrať akékoľvek turnajové víťaz-
stvo - bolo by to určite grandslamové.
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V rumunskom tenise došlo k zmene na poste prezidenta 

federácie. Legendárneho Ilie Nastaseho vystriedala vo funkcii 

Ruxandra Dragomirová, 36-ročná rodáčka z Pitešti. Víťazka 

štyroch turnajov WTA Tour bola roku 1997 v semifi nále 

Roland Garros, čo je jej najlepší grandslamový výsledok. 

Po ňom sa vo svetovom rebríčku vyšplhala na 15. miesto. 

Bývalá fedcupová reprezentantka Rumunska (30 víťazných 

zápasov) sa vo svojom rozvojovom programe zameria 

na modernizáciu Národného tenisového centra, podporu 

klubov, propagáciu tenisu, atď. V Rumunsku sa vo funkciách 

čoraz viac presadzujú ženy – ministerkou športu je bývalá 

členka Európskeho parlamentu Monica Iacob Ridzi.

A predsa! Kim sa vracia
Kim Clijstersová koncom marca oznámila, že sa po 

dvojročnej tenisovej odmlke vracia na dvorce. To je 
výborná správa nielen pre belgický tenis, ktorého dve 
najväčšie hviezdy – Clijstersová a Heninová – ukončili 
kariéru vo veľmi mladom veku, ale aj pre svetový tenis. 
Kim vždy patrila medzi najpopulárnejšie hráčky.

Dvadsaťpäťročná Clijstersová oznámila svoje 
rozhodnutie na tlačovej konferencii v meste Bree, 
kde má rezidenciu. Televízna stanica RTL dokonca 
tlačovku vysielala priamym prenosom. Bývalá sve-
tová jednotka svoj návrat naplánovala na august 
a prejavila záujem o voľnú kartu na US Open, kde 
roku 2005 triumfovala. Už predtým by chcela hrať 
v Cincinnati a Toronte. Pochopiteľne, keďže nefi-
guruje v rebríčku, aj na tieto turnaje potrebuje od 
organizátorov voľnú kartu. Už v máji sa objaví na 
exhibícii vo Wimbledone v rámci otvorenia centrál-
neho dvorca s novou zaťahovacou strechou. Na 14. 
júna má naplánovaný exhibičný zápas v holandskom 

Hertogenboschi proti domácej Michaelle Krajicekovej, 
v júli bude hrať za klub St. Louis Aces v základnej časti 
zámorskej profesionálnej Svetovej ligy tímov (WTT).
Kim ukončila kariéru v máji 2007. Vydala sa 
za amerického basketbalistu Briana Lyncha a vlani 
vo februári porodila dcéru Jade Ellie. Návrat plánuje 
v sprievode dieťaťa, ako to predčasom urobila Ame-
ričanka Lindsay Davenportová. Belgičanka si práve 
od nej pýtala rady, ako cestovať na turnaje s dieťaťom. 
Clijstersová, majsterka sveta 2002, 2003, držiteľka 
34 turnajových titulov, priznala, že neočakáva, že sa 
opäť zaradí na špicu.

„Hlad po tenise je späť,“ oznamovala Kim. 
Každého hneď zaujímalo, či podobné rozhodnutie 
nechystá aj Justine Heninová, ktorá opúšťala tenis 
ako svetová jednotka, čo je historický zápis. Hlasy z 
jej tábora túto možnosť jednoznačne vylúčili s odô-
vodnením, že Justine sa pri tenise naplno realizuje 
v rámci svojich akadémií na Floride a v Belgicku. 

Federer je mladoženáč
„Drahí fanúšikovia, dnes som sa 

v mojom rodisku v Bazileji v kruhu 
blízkych priateľov a rodiny oženil 
s Mirkou. Bol to krásny jarný deň 
a vynikajúca príležitosť,“ oznámil na 
osobnej webovej stránke počas Veľ-
kej noci svoju svadbu 27-ročný Ro-
ger Federer. Pod spoločným menom 
manželia Federerovci zaželali svojim 
priaznivcom šťastné sviatky.

Po nedávnom oznámení, že Mirka 
čaká v lete dieťa, to nebolo žiadne 
prekvapenie. Ale pre médiá predsa 
len vďačná správa. Roger sobáš 
s 31-ročnou bývalou tenisovou 
profesionálkou, ktorá sa narodila v 
Bojniciach, dokázal dokonale utajiť. 
Pravda, medové týždne musela dvo-
jica odložiť, lebo Federer si to hneď 
po svadbe namieril do Monte Carla 
na svoj prvý tohtoročný antukový 
turnaj. Tento povrch je zatiaľ pre 13-násob-
ného grandslamového šampióna najproble-
matickejší. Zo svojich 57 turnajových titulov 
iba 7 získal na antuke, ale medzi nimi chýba 
najvzácnejší z Roland Garros. 

Druhý hráč sveta do konca marca ešte v tejto 
sezóne nevyhral turnaj a to sa mu stalo vôbec 
prvý raz, odkedy zbiera turnajové vavríny 

(od 2001). V jedinom tohtoročnom fi nále na 
Australian Open podľahol Nadalovi a v Miami 
po prehranom semifi nále s Djokovičom ho 
nespokojnosť s vlastnou hrou natoľko vytoči-
la, že na dvorci roztrieskal raketu. To sa veru 
Švajčiarovi už dlho nestalo. Možno sa Roger 
po svadbe upokojí a znovu sa vráti k svojmu 
typickému prejavu pokrového hráča.

Dragomirová nahradila Nastaseho
Roger FEDERER s rozlámanou raketou v Miami

Ilieho NASTASEHO strieda Ruxandra 
DRAGOMIROVÁ

SIBAMAC_A4_bez_spadavky.eps 21.8.2006 16:07:20
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Mitická
vhodná na každodenné pitie.

jej pitie sa odporúča všetkým
vekovým kategóriám počas celého roka. 

www.miticka.eu

Dominika Cibulková si udržala 
aj po americkom výjazde miesto 
v prvej dvadsiatke na svete. Bola vo 
štvrťfi nále v Ponte Vedra Beach a na 
miliónovom turnaji v Charlestone. 
V Miami i na zelenej antuke v Char-
lestone však musela kvôli zdravot-
ným problémom stretnutia vzdať. 
Na Floride sa tak stalo v treťom 
kole proti Medinovej-Garriguesovej 
za stavu 7:6 (4), 1:6, 5:5 z pohľadu 
postupujúcej Španielky. Slovenskú 
tenistku po vyše troch hodinách boja 
premohli kŕče. „Nemohla som po-
kračovať, v ľavej nohe som mala silný 
kŕč. Nahnevalo ma to, hrali sme tri 
hodiny a musela som zápas prene-
chať súperke...“ povedala Cibulková, 
ale uznala, že Španielka hrala veľmi 
dobre. Vo štvrťfi nále v Charlestone 
proti Dementievovej vzdala za stavu 
4:6, 0:1 pre bolesti slabín, čo bolo 
vážnejšie, lebo slovenskú jednotku 
čakalo po tomto turnaji fedcupové 
stretnutie vo Francúzsku. 

Daniela Hantuchová hrala v USA 
na troch turnajoch. V Indian Wells, 
kde dva razy v minulosti triumfovala, 
visela prehra v druhom kole na vlás-
ku. Po voľnom prvom kole zvíťazila 
nad Wickmayerovou 5:7, 6:3, 7:6 (4), 
ale proti Belgičanke čelila za stavu 
5:6 v treťom sete pri svojom servise 
dvom mečbalom! Toto víťazstvo 
bolo 350. singlovým v profesionálnej 
kariére slovenskej tenistky. Po výhre 
nad Češkou Cetkovskou napokon 
skončila na svojom obľúbenom 
kalifornskom turnaji v osemfi nále 
na rakete rakúskej ľaváčky Bam-
merovej. V Miami bola v druhom 
kole a v Ponte Vedra Beach ju vo 
štvrťfi nále zastavila neskoršia víťazka 
turnaja Dánka Wozniacká.

Magdaléna Rybáriková neza-
znamenala výraznejšie výsledky. 
V Indian Wells vypadla v prvom 
kole, v Miami v druhom (Maure-
smová) a na antuke v Barcelone 
prehrala v osemfi nále s Bieloruskou 
Jakimovovou (6:3, 3:6, 0:6), keď 
dovolila súperke v koncovke uhrať 
deväť gemov v sérii.

Lenka Wienerová sa presadzo-
vala na menších turnajoch. Bola 
v semifi nále v Káhire (25-tisícový) 
a vo štvrťfi nále v Latine (50 000). 
V Charlestone sa kvalifi kovala na 
miliónovom podujatí a vyhrala svoj 
prvý zápas v hlavnom turnaji WTA 
Tour. V 2. kole prehrala s Nemkou 
Lisickou, ktorá sa stala prekvapujú-
cou víťazkou tohto podujatia.

Kristína Kučová na 25-tisíco-
vom turnaji v španielskej La Palme 
podľahla až vo fi nále Lotyške Sevas-
tovovej. Spoločne uhrali semifi nále 
vo štvorhre.

Karol Beck po troch prehrách 
v prvých kolách (vrátane kvalifi kácie 
v Miami) sa vybral do JAR, kde na 
tvrdom povrchu stotisícového chal-
lengeru v Johannesburgu prehral vo 
štvrťfi nále s domácim De Voestom, 
180. hráčom rebríčka.

Dominik Hrbatý po štyroch 
antukových prehrách sa v Aténach 
na 100-tisícovom challengeri prebo-
joval do štvrťfi nále, keď vyradil Iva 
Minářa, hráča prvej stovky.

Lukáš Lacko na turnajoch kategó-
rie futures v Rusku potiahol víťaznú 
šnúru. Vyhral v Moskve dvojhru 
a po boku domáceho Kravčuka aj 
štvorhru. Aj v Ťumeni, na ďalšom 
15-tisícovom podujatí, sa zverencovi 
Mateja Liptáka darilo, keď nenašiel 
premožiteľa ani v desiatom zápase za 
sebou a vyhral aj tento turnaj.

Kamil Čapkovič na turnaji ITF 
kategórie futures v uzbeckom An-
dijane (dotácia 15 000 USD) prehral 
v semifinále s domácim Inojato-
vom.

Filip Polášek po boku Ukrajinca 
Sergija Stachovského po tom, čo 
sa v Indian Wells s Američanom 
Parrottom rozlúčili v druhom kole, 
uhral v Sunrise semifi nále na 125-
tisícovom challengeri.

Michal Mertiňák s Čechom Fran-
tiškom Čermákom vybojovali na 
turnaji ATP World Tour Masters 
1000 v Miami cenné štvrťfinále. 
K 20. aprílu boli ako pár v tímovom 
poradí na ôsmom mieste.

TOP výsledky Slovákov
Podrobný prehľad výsledkov slovenských tenistov, ktorý každý 

nájde na internete, sme nahradili výberom najlepších vystúpení. Vždy 
mapujeme iba obdobie od predchádzajúceho čísla nášho mesačníka, 
v tomto prípade ide o výsledky od 20. marca do 20. apríla. 

Dominika CIBULKOVÁ zaujala v Miami svojim outfitom

Dominik HRBATÝ uhral na aténskej antuke štvrťfinále

Daniela HANTUCHOVÁ prehrala v Ponte Vedra Beach s Wozniackou, ktorá 
už atakuje svetovú desiatku
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Rozpis majstrovstiev Slovenskej 
republiky v tenise juniorov na rok 2009

A/ Všeobecné ustanovenia B/ Technické ustanovenia

1.  Predpis: hrá sa podľa platných 
pravidiel tenisu, súťažného po-
riadku a tohto rozpisu.

2.  Kategórie: ml. žiaci, ml. žiačky, 
st. žiaci, st. žiačky, ml. dorasten-
ci, ml. dorastenky, dorastenci, 
dorastenky.

3.  Disciplíny: dvojhra, štvorhra

4.  Spôsob hry: vylučovací na dva 
víťazné sety, v každom sete za 
stavu 6:6 tzv. rozhodujúca hra (taj 
- brejk) do 7 bodov. V štvorhre sa 
prípadný tretí rozhodujúci set hrá 
supertajbrejk do 10.

5.  Počet štartujúcich a nominá-
cie: 

    V prípade neprihlásenia fi nalis-
tov z MSR NVK, sa zväčší počet 
priamej nominácie podľa rebríčka 
NVK. Ak región nenaplní svoju 
nomináciu, zvýši sa počet voľných 
kariet STZ.

    Náhradníci: v prípade neúčasti 
hráča, hráčky nominovaného 
priamo podľa rebríčka postupuje 
náhradník na priamu nomináciu, 

určený na základe rebríč-
kového postavenia. Ak sa 
hráč nominovaný priamo 
za región posunie do priamej 
nominácie, resp. nepríde na 
prezentáciu, má právo štar-
tu náhradník z príslušného 
regiónu. V prípade neúčasti 
hráča nominovaného STZ, 
má právo štartu náhradník na 
voľnú kartu STZ. Vo všetkých 
ostatných prípadoch rozho-
duje usporiadateľ.

6.  Podmienky štartu: plat-
ný registračný preukaz, 
v prípade, že hráč nepred-
loží registračný preukaz 
postupuje sa podľa čl. 54 
a 55 SP.

7.  Prezentácia:
mladšie žiactvo: v prvom 
hracom dni chlapci do

9,00 h., dievčatá do 10,30 h.
staršie žiactvo: v prvom hracom 
dni chlapci do 10,30 h., dievčatá 
do 9,00 h.

 dorast: v prvom hracom dni 
chlapci do 9,00 h., dievčatá do 
12,00 h.

 8.  Žrebovanie: 15 minút po skon-
čení prezentácie.

 9.  Časový rozpis: zverejní riadi-
teľstvo pred majstrovstvami. 
Úprava programu je v právomoci 
riaditeľstva majstrovstiev.

10.  Lopty: TRETORN Serie + 
STZ. Na každý zápas dvojhry 
a od semifi nále štvorhry 3 nové 

lopty. Od semifinále dvojhier 
a vo fi nále štvorhry výmena lôpt 
pred 3. setom.

11.  Rozhodcovia: jednotlivé zápasy 
sa hrajú bez hlavných rozhod-
cov. Usporiadateľ je povinný od 
semifi nálových zápasov dvojhry 
a na fi nále štvorhry zabezpečiť 
hlavných rozhodcov, prípad-
ne môže zabezpečiť rozhodcov 
aj na predchádzajúce kolá.

12.  Námietky: písomne riaditeľstvu 
majstrovstiev podľa súťažného 
poriadku.

13.  Povinnosti usporiadateľa:
- umožniť hráčom tréning deň 
pred ofi ciálnym otvorením M 
SR v čase od 18,00 h. a kaž-
dý ďalší deň pred otvorením 
a po skončení programu dňa,
- zabezpečiť ukazovatele skóre 
s menovkami hráčov od 1. kola,
- denne spracovávať výsledky 
cez systém eTenis a po skončení 
majstrovstiev kompletnú správu 
a vyhodnotenie zaslať na STZ,
- informovať o výsledkoch TASR 
(e-mail: sport@tasr.sk, 
fax. 02/ 5921 0324) a SITA 
(e-mail: spo@sita.sk, 
fax. 02/ 5249 2732).

1.  Riadiaci orgán: Slovenský 
tenisový zväz

2.  Kategórie a triedy: 
mladšie, staršie žiac-
tvo, starší dorast (trieda 
M – 8), mladší dorast 
(trieda M – 6)

3.  Dátum, usporiadateľ: 
organizačné výbory budú 
zverejnené na www.stz.sk.

4.  Prihlášky: Hráč sa pri-
hlasuje samostatne cez 
systém eTenis v termíne 
do:
mladšie žiactvo: 20. 5.
staršie žiactvo: 25. 5.
mladší dorast:   1. 6.
starší dorast: 18. 5.

    Po uzavretí prihlášok 
a spracovaní priamej no-
minácie zašle STZ zoznam 
prihlásených hráčov re-
gionálnym tenisovým 
zväzom, ktoré nominujú 
hráčov (vrátane náhrad-
níkov) za svoj región a za-
šlú ich na STZ najneskôr 
8 dní pred ofi ciálnym za-
čiatkom M SR jednotlivých 
kategórií. Do súťaže môžu 
byť zaradení len v termí-
ne prihlásení hráči, kto-
rých nomináciu potvrdí 
príslušný región. Týmto 
podmienkam nepodlieha 
iba udelenie voľnej karty 
STZ a usporiadateľa. 

   Hráči sú povinní informo-
vať sa o svojom prijatí resp. 
neprijatí do súťaže. No-
mináciu účastníkov na M 
SR, vrátane náhradníkov, 
uverejníme na internetovej 
stránke STZ (www.stz.sk) 
v časti domáce súťaže (nie 
v systéme eTenis) 7 dní 
pred začiatkom súťaže.

5.  H o s p .  p o d m i e n k y : 
Účastníci si hradia všetky 
pobytové náklady (ces-
tovné, stravu a ubytova-
nie). Vklad do súťaže sa 
neplatí.

6.  Titul: víťazi jednotli-

vých disciplín získajú ti-
tul „Majster SR na rok 
2009“, dostanú diplomy, 
medaily a pohár, fi nalisti 
a semifinalisti diplomy 
a medaily.

7.  Povinnosti hráčov:
a) Štartovať vo dvojhre 
a riadne dohrať súťaž
b) Nevzďaľovať sa po 
dobu účasti v súťaži, 

bez súhlasu riaditeľstva 
z tenisového areálu.

8.  Informácie, ubytova-
nie: informácie podávajú 
organizační pracovní-
ci jednotlivých M SR. 
Usporiadateľ zabezpečí 
ubytovanie pre rozhodcov 
a na základe písomných 
požiadaviek aj pre hráčov. 
Žiadosť o zabezpečenie 
ubytovania treba zaslať 
na adresu usporiadateľa 
najneskôr 14 dní pred za-
čiatkom súťaže, t.j. nie až 
po zverejnení nominácie. 
Usporiadateľ nie je povin-
ný zabezpečiť ubytovanie 
hráčom a sprievodu, ktorí 
o to v termíne nepožia-
dali.

  3. –   7. 6. 
2009

mladšie 
žiactvo

Nike Junior Tour 
by Peugeot

TK Kúpele 
Piešťany

  8. – 12. 6. 
2009

staršie 
žiactvo

Nike Junior Tour 
by Peugeot

TK Kúpele 
Piešťany

15. – 19. 6. 
2009

mladší 
dorast

TC Slávia 
Trnava

  1. –   5. 6. 
2009

starší 
dorast

TK Tatran 
2007 Prešov

ml.ž. st.ž. ml.dor. dorast

Počet štartujúcich 48 48 48 48

Priama nominácia 20 14 14 14

Finalisti z MSR NVK 0 2 2 0

Priama nominácia podľa rebríčka NVK 0 4 4 6

Nominácia regiónov /4x6=24/ 24 24 24 24

Voľné karty STZ 2 2 2 2

Voľné karty usporiadateľ 2 2 2 2
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V tretí marcový víkend sa uskutočnil v Prešove v nafukovacej hale Šariš Cup 
pre mladších žiakov. Z celého regiónu prišlo na posledný turnaj zimnej sezóny 
24 tenisových nádejí, ktoré počas troch dní súťažili o prvenstvo v turnaji 
C-kategórie. Pomerne dobrá účasť a napokon aj vyrovnané zápasy potvrdili, 
že počas zimného  obdobia naša tenisová mládež nezaháľala . Treba podo-
tknúť, že veľkým prínosom pre tenis počas zimnej prípravy je v posledných 
rokoch zvýšený počet krytých antukových nafukovacích hál. Veď len v samot-
nom Prešove je zakrytých 6 antukových a 2 dvorce s umelou trávou. Tento 
fakt umožnil preniesť z nevhodných školských telocviční tréningový proces 
do lepších podmienok. Víťaznú trofej si z turnaja odniesol Róbert Turzák 
z TK Mladosť Košice, ktorý vo fi nále zdolal Maroša Joneka z 1. TK Prešov. 
Tretiu priečku obsadili Boris Krajčovič z TK Tatran 2007 Prešov a Martin 
Ferenc z 1. TK Prešov.

Marián ULIAŠ

V Prešove 
rozlúčka so zimou

Finalista Šariš Cupu Maroš JONEK a víťaz Róbert TURZÁK

Tenisový klub Žilina v spolupráci so 
športovo-cestovnou agentúrou ESTA 
Slovakia s.r.o zorganizoval už po sied-
my raz tenisové sústredenie v Poreči v 
Chorvátsku (28. 3. - 4. 4. 2009). 

Z celkového počtu 33 tenistov (od 
10 do 18 rokov) bolo 22 zo Žiliny, ďalší 
išli z Michaloviec, Považskej Bystrice, 
Banskej Bystrice, Detvy, Ružomberka, 
Přerova, ba jeden aj z Nemecka. Pod 

vedením trénerov Pavla Matláka, An-
tona Blašku a Pavla Huťku z Přerova, 
ktorým pomáhali Michal Ďurovec a 
Juraj Petráš, trénovali hráči a hráčky 
na 12 kvalitne pripravených dvorcoch 
dopoludnia v homogénnych v dvoj 
až trojčlenných skupinách technicko 
- taktickú prípravu. V odpoludňajších 
hodinách pokračovali tréningové 
zápasy, kondičná príprava a na záver 

regenerácia. V záverečných dňoch 
sme usporiadali turnaj a kondičné 
testy. 

Počasie nám tento rok neprialo 
tak ako v minulosti. Krásne dni pra-
videlne striedali dni s dažďom, ale 
celkový program sme do bodky splnili 
a myslím, že sústredenie splnilo svoj 
zámer: doladenie športovej formy po 
halovej sezóne a tesne pred hlavným 

súťažným obdobím, kvalitný sparing 
s rovnocennými súpermi, získanie 
zápasovej praxe, zlepšenie obratnosti 
a rýchlosti. 

Chcel by som sa poďakovať všetkým 
trénerom za dobrú prácu, ale aj 
rodičom, ktorí nám veľmi pomohli 
s organizáciou. 

Anton BLAŠKO,
tréner TK Žilina

Formu ladili v Poreči

Lanská majsterka Európy do 14 rokov Petra Uberalová chýbala na tur-
najoch pre zranenie členka šesť týždňov. V čase, keď sa pozvoľna vracala 
na dvorce, mala jednu príjemnú povinnosť. Z rúk generálneho sekretára 
STZ Igora Mošku prevzala ocenenie Tennis Europe pre najlepšiu hráčku 
roka 2008 tejto vekovej kategórie na starom kontinente (obaja na snímke).  
„Chcel by som pripomenúť, že Uberalová nadviazala na Vivien Juhászovú, 
ktorá sa stala európskou hráčkou roka v rovnakej kategórii za rok 2007. 
V ženskom tenise máme naozaj výborne zasiate,“ uviedol Moška, keď Bra-
tislavčanke odovzdával medailu a diplom. Tenistku Slávie Agrofert STU, 
ktorá vlani bola aj vo fi nále Masters do 14 rokov, trénuje Peter Hrunčák.

Petra Uberalová 
s ďalšou 

medailou
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TORO SPORT s.r.o.
www.wilson.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 Áč Filip 99 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

2 Bončo Jaroslav 95 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiaci C 21. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

3 Čentéšová Nicole 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky D 21. 3. 2009 ŠK TC Dúbravka

4 Dobrovolná Tamara 90 1. priest. ospr. po termíne - - - ženy C 21. 3. 2009 TK Ratufa Levice

5 Hlinka Denis 96 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiaci C 21. 3. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

6 Horváth Milan 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 21. 3. 2009 ŠK TC Dúbravka

7 Kargóová Alexandra 97 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky C 21. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

8 Kostroňová Petra 96 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiačky C 28. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

9 Kupková Tamara 98 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky C 28. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

10 Matia Kamil 89 1. priest. HS bez ospr. - - - muži D 26. 3. 2009 TK Dunaj

11 Mazúchová Ivana 95 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky C 21. 3. 2009 TK Spartak Komárno

12 Morvay Martin 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

13 Mydla Matúš 90 1. priest. ospr. po termíne - - - muži C 21. 3. 2009 TK Ratufa Levice

14 Oravkin Eduard 97 2. priest. HS bez ospr. 16,60 500 uhradené ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

15 Pavlovičová Barbara 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiačky C 21. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

16 Popluhárová Andrea 91 1. priest. HS bez ospr. - - - dorky C 28. 3. 2009 TK Dunaj

17 Pozdech Samuel 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci D 21. 3. 2009 ŠK TC Dúbravka

18 Shamshubarov Amir 96 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiaci C 21. 3. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

19 Schmiedlová Karolína 94 1. priest. HS bez ospr. - - - ženy B 14. 3. 2009 O&K Tenis Academy

20 Schmiedlová Kristína 97 2. priest. ospr. po termíne 16,60 500 uhradené st. žiačky C 28. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

21 Schmiedlová Kristína 97 3. priest. neoprávnený štart 16,60 500 uhradené dorky C 28. 3. 2009 O&K Tenis Academy

22 Slamka Mário 99 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

23 Sommerová Sophia 96 2. priest. ospr. po termíne 16,60 500 28. 4. 2009 st. žiačky C 28. 3. 2009 TK Dixon B. Bystrica

24 Strempeková Barbara 95 2. priest. ospr. po termíne 16,60 500 uhradené st. žiačky D 4. 4. 2009 TK Dunaj

25 Šandor Matej 98 1. priest. HS bez ospr. - - - ml. žiaci C 21. 3. 2009 TK Tatran 2007 Prešov

26 Ščamba Marek 98 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

27 Ščasný Ľubomír 96 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiaci C 21. 3. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

28 Šinková Mária 95 1. priest. ospr. po termíne - - - st. žiačky D 4. 4. 2009 TK Dunaj

29 Škvarka Michal 91 1. priest. ospr. po termíne - - - muži C 21. 3. 2009 TK Ratufa Levice

30 Škvarka Michal 91 2. priest. HS bez ospr. 16,60 500 uhradené dorci C 28. 3. 2009 TK Vysoké Tatry

31 Škvarka Peter 89 1. priest. ospr. po termíne - - - muži C 21. 3. 2009 TK Ratufa Levice

32 Štarke Ivan 95 1. priest. ospr. po termíne - - - dorci C 28. 3. 2009 TK Dunaj

33 Tilichkin Nikita 96 1. priest. HS bez ospr. - - - st. žiaci C 21. 3. 2009 TJ Slávia Právnik Bratislava

34 Vydra Marek 97 1. priest. ospr. po termíne - - - ml. žiaci C 28. 3. 2009 TK Kysucké Nové Mesto

35 Zeman Matej 93 2. priest. ospr. po termíne 16,60 500 28. 4. 2009 dorci C 28. 3. 2009 TK Dunaj
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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 


