
Ernests Gulbis vyhral v Delray Be-
ach svoj prvý turnaj na okruhu ATP. 
To je dobrý dôvod napísať o ňom. O 
talente 21-ročného Lotyša sa hovorí 
už dlho. Nedávno aj pričinením toho, 
že jeho prvé turnajové víťazstvo pred-
stihla medializácia sexuálnej aféry, 
do ktorej sa zaplietol počas lanského 
októbrového turnaja vo Švédsku. To, 
pravda, nebola dobrá reklama. 

Najprv spoznávali 
Gulbisa v tenise ako 
nadaného hráča kopí-
rujúceho cestu Novaka 
Djokoviča. Ernests je o necelý rok 
mladší ako svetová dvojka zo Srbska. 
Chlapci sa spolu ocitli v Piličovej 
akadémii v Nemecku. Lotyš tam 
začínal v dvanástich, to už mal Nole 
rok nemeckého tréningového pobytu 
za sebou. U Piliča bol Lotyš do osem-
nástich a vlani sa po tom, čo aktívnu 
kariéru ukončil Marat Safi n, stal jeho 
trénerom Hernán Gumy, bývalý zná-
my argentínsky profesionál.

Rodák z Rigy Ernests Gulbis po-
chádza zo zámožnej rodiny. Jeho otec 
Ainars je bohatý obchodník, mama 
Milena herečka. Ernests je z piatich 
súrodencov. Pravda, z dvoch zväzkov. 
Staršia sestra Elina študuje právo v 
Londýne, traja mladší súrodenci – 
poloviční – sa orientujú na šport. 
Laura (14) je na Floride v Saddleb-
rooku v tenisovej akadémii. Tam je i 
Kristaps (16), ktorý chce byť profe-
sionálnym hráčom golfu a 10-ročná 
Monika hrá tiež tenis. Tá pochádza 
z druhého manželstva mamy Mileny 
s Gintarsom Kavacisom.

Šport a umenie má v rodine tra-
díciu. Gulbisov starý otec Alvils bol 
basketbalistom ASK Riga a členom 
tímu Sovietskeho zväzu, ktorý získal 
titul majstrov Európy. Druhý starý 
otec, Uldis Pucitis, bol populárnym 
hercom a fi lmovým producentom. 
Nie div, že Ernests dostal do vienka 
nadanie, ale zrejme zdedil aj sklony 
k bohémstvu. V jeho tenise má prsty 

stará mama – tá ho ako 
päťročného priviedla prvý 
raz na dvorce.

Juniorskú kariéru Gul-
bis preskočil. Hneď naštartoval 
kariéru medzi dospelými. Ešte nemal 
osemnásť, keď sa stal hráčom prvej 
svetovej stovky. Aj vďaka challengero-
vému fi nále v Oberstaufene a Tampe-
re v júli 2006 a jesennému semifi nále 
v tom istom roku na turnaji ATP v 
Petrohrade, kde skvelo využil voľnú 
kartu. Vo vydarenom roku 2007 bol 
znovu úspešný na challengeroch. V 
októbri vyhral v Monse ako najvyššie 
nasadený a stal sa hráčom TOP 50. 
Preskočil aj hráča v najvyššej pozícii 
narodeného tiež roku 1988 Argen-
tínčana Juana Martina Del Potra. 
V Monse získal už štvrtý challen-
gerový titul a vyvolal v tenisových 
kruhoch ešte väčší záujem.

Najlepším grandslamovým výsled-
kom Lotyša je parížske štvrťfi nále 
roku 2008. Vyradil Simona Greula, 
siedmeho nasadeného Jamesa Bla-
ka, skúseného antukára Nicolasa 
Lapenttiho i domáceho favorita 
Michaela Llodru. Vo štvrťfi nále však 
narazil na „starého“ známeho Nova-
ka Djokoviča a hoci si robil zálusk na 
prekvapenie, Srbovi podľahol v troch 
setoch, aj keď veľmi tesných. Keď v 
tej istej sezóne dohral dramatický 
štvorsetový zápas druhého kola s 
Andym Roddickom na US Open, vy-
svitlo, že obaja sa narodili v rovnaký 
deň – 30. augusta. V ten deň sa hral 
ich prvý vzájomný zápas. Ale dôvod 
osláviť ho víťazne mal o šesť rokov 
starší Američan. Ani Ernests nemusel 
smútiť – v auguste 2008 bol v rebríčku 
už 38., najvyššie v kariére. Tento 
štatistický údaj odvtedy neprekonal, 
hoci potenciál na to rozhodne má! 
V antukovej sezóne 2009 mal slabé 
výsledky, neobhájil body na Roland 
Garros a postupne strácal miesto 
v elitnej stovke. Nakrátko z nej aj 
vypadol, ale našťastie v tomto roku 
pád pribrzdil a vracia sa na niekdaj-
šiu pozíciu (uprostred apríla 44.). 
V Memphise dosiahol svoje druhé 
semifi nále kariéry na úrovni ATP. 

Na ceste do neho vyradil oboch naj-
lepších Čechov Štěpánka i Berdycha 
a prehral s ambiciórnym Querryem 
z USA, neskorším šampiónom. Vo 
februári sa potom dočkal prvého 
titulu v Delray Beach po fi nálovom 
víťazstve nad Chorvátom Karlovičom 
a vrátil sa do TOP 50.

Ako daviscupový reprezentant sa 
vlani v septembri zaslúžil o historický 
postup Lotyšska do I. skupiny euro-
africkej zóny. A v októbri sa z neho 
vykľul hriešnik hazardujúci nielen so 
svojím menom, ale s talentom, ktorý 
dostal do vienka. V Štokholme pred 
turnajom upadol do podozrenia, že si 
žiadal do hotelovej izby prostitútku. 
V krajine je prostitúcia postihovaná 
neobvykle – trest nedostáva ten, kto 
službu ponúka, ale ten, kto za sex 
platí. A aj keď polícia mená údajných 
dvoch hriešnikov tajila, jedno predsa 
len vyšlo na povrch - Ernests Gulbis. 
Hráča zadržala. 

„V sexuálnej afére lieta syn lotyš-
ského miliardára,“ hlásali médiá. 
Gulbis strávil noc v štokholmskom 
väzení, zaplatil pokutu 2500 švéd-
skych korún (asi 200 eur), prehral v 
prvom kole so Španielom Lopezom a 
zo švédskej metropoly rýchlo odces-
toval. S hanbou, ktorú mu iste budú 
dlho pripomínať, aj keď sa k afére 
pred novinármi odmietol vyjadriť. 
Má čo robiť, aby si napravil reputá-
ciu. V Delray Beach prvým víťazným 
turnajom naznačil, že sa v súvislosti 
s ním azda bude písať viac o tenise 
ako o škandále...

Zuzana WISTEROVÁ

Tenisový bohém sa poučil

VIZITKA ERNESTSA GULBISA
Narodil sa 30. 8. 1988 v Rige, rezidenciu si uvádza Jurmalu ✪ Tituly v ATP - dvoj-

hra: Delray Beach 2010, štvorhra: Indianapolis 2009 (s Tursunovom), Houston 

2008 (so Schüttlerom) ✪ V kariére zarobil 1,5 milióna dolárov ✪ Najvyššie 

v rebríčku 38. (august 2008)

necelý rok

p
r

bis presko

PROFIL

SIBAMAC_A4_bez_spadavky.eps   21.8.2006   16:07:20

2727  



K
o

m
p

le
tn

ú
 

p
o

n
u

k
u

 
h

ľa
d

a
jt

e
 

n
a

 
w

w
w

.t
tk

.s
k

 
• 

N
a

v
št

ív
te

 
n

á
š 

in
te

rn
e

to
v

ý
 

o
b

ch
o

d

Nad wimbledonskou šampión-
kou z Ruska a bývalou svetovou 
jednotkou, viedla Slovenka 6:0, 5:0. 
Malý šok! Aj pre malú Dominiku. 
Tá napokon vlani vyhrala 6:0, 6:2 a 
až v semifi nále našla premožiteľku 
v Safi novej, vtedy úradujúcej líderke 
svetového rebríčka.

„Roland Garros 2009 boli naj-
krajšie momenty mojej tenisovej 
kariéry. Tie by som nevymenila za 
nič. S odstupom roka si vyčítam, že 
som do semifi nále šla ako malé dec-
ko – tešila som sa z neho, ale šancu 
som nechytila za správny koniec. 
Dnes už viem, že sa to dalo hrať,“ 
rekapitulovala 21-ročná tenistka. 

„Teraz sa špeciálne teším do Pa-
ríža. Pevne verím, že budem zdravá 
a vo forme. Prvý raz sa vraciam na 

turnaj, na ktorom som odohrala 
pred rokom neuveriteľné zápasy. 
Všetky zážitky sa mi vybavia. Teraz 
idem s iným trénerom, ale dúfam, 
že výsledky nebudú iné...“ dodala 
zverenka Jarolava Bulanta, ktorú 
vlani v areáli v Buloňskom lesíku 
viedol Vladimír Pláteník.

Slovensko bude mať v hlavnom 
turnaji dvojhry mužov (23. 5. – 6. 
6.) dvoch zástupcov – premiérovo 
Lukáša Lacka a po päťročnej absen-
cii Karola Becka. Vlani bol mužský 
singlový pavúk bez našich, čo sa 
stalo prvý raz od roku 1994. Ženy 
budú mať trojnásobné zastúpenie - 
hrať majú Daniela Hantuchová, 
Dominika Cibulková a 
Magdaléna Rybáriko-
vá. Do kvalifikácie 

by sa mali dostať Dominik Hrbatý, 
Martin Kližan a možno aj Pavol 
Červenák, zo žien Zuzana Kučová, 
Lenka Wienerová a asi aj Michaela 
Pochabová. Kristína Kučová má od 
polovice apríla na 5 týždňov zafi -
xované ľavé zápästie pre preťaženie 

šľachy a jej parížske vystúpe-
nie je otázne. Z deblistov 

by nemali na Roland 
Garros chýbať so svo-

jimi partnermi Michal Mertiňák, 
Filip Polášek, Igor Zelenay. 

Tituly obhajujú Roger Federer a 
Svetlana Kuznecovová. Až šiesti by 
mali nastúpiť s chráneným rebríč-
kom – Argentínčan David Nalban-
dian, Španiel Carlos Moya, Chorvát 
Mario Ančič, Rus Dmitrij Tursunov, 
Belgičan Kristof Vliegen a zo žien 
Slovinka Katarina Srebotniková.

(zw)

Cibulková spomína na Šarapovovú
Na Roland Garros päť Slovákov v hlavnom turnaji dvojhry, ďalší idú do kvalifi kácie

Aká je najkrajšia spomienka historicky prvej a zatiaľ jedinej 
slovenskej ženskej semifi nalistky Roland Garros na najťažší antukový 
turnaj na svete? Dominika Cibulková odpovedá z voleja: „Štvrťfi nále 
so Šarapovovou!“

Fanúšikovia tenisu 
budú môcť sledovať Ro-

land Garros v 3D. Všetky 
zápasy z centrálneho dvorca v 

Paríži budú vysielané technikou, 
ktorú použili aj autori prelomového 
fi lmu Avatar. 

Strategické partnerstvo pri 3D 
prenosoch z grandslamového podu-
jatia uzavreli televízna stanica, fi rmy 
Panasonic a Orange a Francúzska 
tenisová federácia (FFT). Športová 

stanica bude cez satelit vysielať 3D 
produkovaný fi rmou Orange. Diváci 
budú môcť prenosy sledovať v 3000 
obchodoch spoločnosti Panasonic po 
celej Európe.

Premiéru majú už za sebou fut-
balové zápasy. Televízna stanica 
Sky ponúkla v januári 3D prenos v 
deviatich britských puboch. Počas 
svetového šampionátu v Juhoafric-
kej republike plánuje 3D vysielanie 
americký kanál ESPN.

Tohtoročnému tenisovému šam-
pionátu Francúzska predchádzala 
horúca diskusia na tému o sťaho-
vaní areálu z Buloňského lesíka. 
Rozhodnutie by malo padnúť vo 
februári 2011 na kongrese Fran-
cúzskej tenisovej federácie (FFT). 
Súčasný areál Roland Garros už ne-
stačí narastajúcemu počtu divákov 
(ročne bránami prejde 450-tisíc). 
Na stiesnené priestory sa pono-
sujú aj hráči. Rekonštrukcia pri 

Buloňskom lesíku a 
dostihovej dráhe Aute-
uil by stála 270 miliónov 
dolárov. Postavenie nového 
areálu – pravda mimo centra – tri 
razy toľko. K rekonštrukcii sa však 
úrady a obyvatelia z okolia stavajú 
negatívne. FFT má k dispozícii štyri 
štúdie v predmestských lokalitách. 
Jedna je pri Versailles, ďalšia v Mar-
ne-La-Vallee neďaleko parížskeho 
Disneylandu. 

V Paríži pred 
veľkým rozhodnutím

Z centrálneho 
dvorca 3D prenos

Obhajcovia 
trofeje na Roland 

Garros: Roger FEDERER 
a Svetlana 

KUZNECOVOVÁ
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Najbližšie do NTC to mala zo spomína-
nej trojice Lucia Butkovská. „Získala som 
lepšie podmienky, kvalitný sparing. Naďalej 
cestujem na tréningy mestskou hromadnou 
dopravou, ale do NTC to mám možno bližšie 
ako na dvorce v Petržalke,“ hovorí hráčka, 
ktorá od ôsmich rokov trénovala v Slávie 
Agrofert STU. 

Tenis kedysi hrávala jej stará mama, rodi-
čia boli atléti – mama 
prekážkarka, otec sa sú-
ťažne venoval trojsko-
ku. Lucia mala po kom 
zdediť danosti, ktorými 
si v tenise urobila dob-
ré meno. Na testoch 
fyzickej zdatnosti vždy 
patrila medzi najlep-
ších. „Rodičia ma viedli k tomu, aby som 
nezanedbala kondíciu. Roku 2008 som bola 
na trojstovke halovou majsterkou Slovenska 
medzi staršími žiačkami,“ pripomína Lucia. 
Vďaka tomu sa dostala do výberu na Interna-
tional Children Games v San Franciscu, kde 
na 400 m zvíťazila v kategórii do 15 rokov. 
Ako jediná zabehla štvrťku pod minútu. 
„Bol to pekný zážitok. Prvý raz v Amerike...“

S tenisom začínala Lucia celkom náhodne 
- v mestskom prázdninovom kempe. „Potom 

ma zobrali rodičia do klubu a až doteraz 
som tam bola. Pred nástupom do NTC som 
nevedela, čo môžem očakávať. Ale som rátala 
s tým, že budem viac trénovať aj cestovať. 
A čo je podstatné, na turnajoch je so mnou 
tréner,“ poznamenáva. Trochu tým ušetrila 
čas rodičom. Mama, učiteľka, musela v mi-
nulosti obetovať prázdniny sprevádzajúc ju 
na turnaje a často ťahajúc so sebou aj Luciinu 

mladšiu sestru. 
Tretiačka osemroč-

ného gymnázia teraz 
chodí do svojej školy 
v Karlovej Vsi menej 
ako v minulosti. Má 
individuálny plán, kaž-
dý týždeň, keď je doma, 
píše písomky. Ale uče-

nie stíha. Ba s úsmevom vraví, že o rok chce 
maturovať a vyberie si matematiku a fyziku. 
„To ma baví. Rada čítam. Najmä detektívky. 
Koníčky mám vždy také, čo práve letí. Pre-
padla som napríklad skladaniu korálok,“ 
dodáva. Popri tenise stíhala aj ľudovú školu 
umenia, šesť rokov hrala na fl aute, ale uspo-
riadať koncert by si už netrúfl a.

V NTC Luciu trénuje Peter Huber, kondič-
ným trénerom trojice nováčikov je Ladislav 
Olasz.

Nováčikovia stlačili 
vekový priemer

MUŽSKÁ ZLOŽKA ŽENSKÁ ZLOŽKA
 Lukáš Lacko Lenka Wienerová

 Martin Kližan Klaudia Boczová

 Andrej Martin Zuzana Luknárová

 Miloslav Mečíř Jana Čepelová

 Jozef Kovalík Lucia Butkovská

 Filip Horanský Karolína Schmiedlová

 Adrian Partl Michaela Pochabová

  Romana Tabaková

D o  N á ro d n é h o  te n i s o vé h o  c e n t r a 

v priebehu ostatných mesiacov pribudli tri 

mladé hráčky, ktoré stlačili vekový priemer 

členov centra. Najmladšou z nich je len 

15-ročná Košičanka Karolína Schmiedlová. 

Ďalšia Košičanka, už ostrieľaná juniorka 

Jana Čepelová a Bratislavčanka Lucia 

Butkovská sú rovesníčky – v máji budú mať 

sedemnásť. Všetky sú už hráčkami svetovej 

stovky rebríčka ITF do 18 rokov. 

Tréner Peter HUBER a Lucia BUTKOVSKÁ

Predstavujeme najmladšie členky 

Národného tenisového centra 

Aktuálny stav členov NTC

Na flautu 
zabudla
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Tréner Milan Martinec, 
ktorý vedie v NTC najmlad-
šiu hráčku centra Karolínu 
Schmiedlovú, tvrdí: „Prišla 
práve včas.“ Pätnásťročná 
Košičanka si zatiaľ na Bra-
tislavu zvyká a myslí si, že 
čas ukáže, či to bolo správne 
rozhodnutie.

„V októbri som bola na-
krátko na teste. Páčilo sa 
mi, no vedela som, že to 
bude veľká zmena,“ vraví 
študentka prvého ročníka 
košického športového gym-
názia. Zatiaľ nemá istotu, či 
má školu zmeniť. „Ukáže 
sa, ako mi to pôjde. A či ju 
budem stíhať aj v Košiciach.“

Schmiedlovci všetky tri 
svoje deti viedli k športu. 
Karolínu i o tri roky mladšiu 
Kristínu dali na tenis. Ich 
mladší brat hrá futbal. Deti 
teda nešli v šľapajach rodi-
čov. Otec hral hokej a mama 
súťažila na vodných lyžiach.

„Ja som mala čosi cez 
sedem, keď som začínala s 
tenisom. Moje zápasy vždy 
najviac prežíva otec. Ale 
aj mama, no nedáva to tak 

najavo,“ smeje sa Karolína. 
Do NTC prišla začiatkom 

roka. Domov sa prvý raz 
dostala až koncom februá-
ra. Ale aj keď býva v Dome 
športu a nemá typické do-
máce zázemie ako Jana a 
Lucia, rodičia ju prídu vždy 
výdatne podporiť. Prehrýzť 
sa cez školské povinnosti jej 
pomôžu kamarátky – aj keď 
na diaľku. Vďaka počítaču sa 
dnes vzdialenosť zmenšuje. 
Karolína verí, že najmä jej 
tenisu prechod do Bratislavy 
pomôže. V rebríčku sa už 
po juhoamerickom turné 
významne posunula. Na 
Copa Gerdau uhrala pekné 
štvrťfi nále. 

O najbližších plánoch 
Karolína hovorí: „Do kon-
ca roka by som chcela byť 
v prvej svetovej juniorskej 
štyridsiatke. Teraz by som sa 
mala usilovať dostať do hlav-
nej súťaže Roland Garros. Či 
to vyjde, neviem, ale bolo by 
skvelé, keby to vyšlo!“

Dvojstranu autorsky 
pripravila:

Zuzana WISTEROVÁ

Larry jej robí spoločnosť
Za titul majsterky Slovenska 

v mladších žiačkach vydrankala 
Jana Čepelová od rodičov mal-
tézskeho psíka. Dala mu meno 
Larry. Keď Janka prešla z Košíc 
do Bratislavy, sťahoval sa s ňou 
aj jej miláčik. Doma jeJ robí 
spoločnosť. V Bratislave však nie 
je talentovaná tenistka sama – na 
veľkú zmenu sa podujali i jej 
rodičia. Kúpili byt pár metrov od 
NTC, a keď to dcéra potrebuje, 
sú s ňou v Bratislave.

„Ak práve nie som na turnaji, 
tak sa v sobotu zberáme do 
Košíc. Zostávame do pondelka, 
vybavím si školu a vraciame sa 
do Bratislavy,“ popisuje tretiačka 
košického športového gymnázia 
kolobeh, ktorý so sebou priniesol 
jej prechod do NTC.

Jana Čepelová bola pred pár 
týždňami hráčkou TOP 10 
v juniorskom rebríčku, ale naj-
väčší ohlas malo jej víťazstvo na 
Australian Open v juniorskej 
štvorhre po boku krajanky Chan-
tal Škamlovej. „Mojou prioritou 
je dvojhra. V nej chcem v tomto 
roku ísť na všetkých grandsla-
moch čo najďalej,“ hovorí naj-
lepšia slovenská juniorka. 

Čepelovci sú tenisoví fanatici. 

Pred 10 rokmi založili klub Tenis 
Komplex Košice, vybudovali 
areál. Tam pod otcovým vede-
ním tenisovo rástla Janka až do 
14 rokov. Aj jej starší brat hral 
tenis, teraz už trénuje deti. Pred 
príchodom do Bratislavy viedol 
Janu tréner Ján Sabovčík, v NTC 
ju má v opatere Peter Huber. Čo 
chýba tínedžerke z prostredia, 
v ktorom vyrastala?

„Rodina, keď nie je práve so 
mnou. A kamaráti. Ale ja som 
prispôsobivá, v Bratislave som si 
rýchlo zvykla. Veľa som získala, 
najmä kvalitný sparing, to mi už 
v Košiciach chýbalo,“ zdôraz-
ňuje Jana Čepelová. S trénerom 
Huberom si sadli, mladá hráč-
kami oceňuje, že má skúsenosti 
a cestuje s ňou a ďalšími hráčmi 
na turnaje. V Janinom programe 
prevažujú juniorské turnaje, ale 
už si vyskúšala aj ženské poduja-
tia. Zapísala sa do rebríčka WTA, 
ba nedávno si zahrala i fi nále na 
desaťtisícke v izraelskom Eilate. 
„V máji bude hrať extraligu,“ 
dopĺňa novinku. Hoci je stále 
hráčkou Tenis Komplexu Košice, 
v najvyššej slovenskej tímovej 
súťaži bude hosťovať v bansko-
bystrickom Dixone.

Radikálna zmenaRadikálna zmena

Jana ČEPELOVÁ

Karolína SCHMIEDLOVÁ
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Národné tenisové centrum

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

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

Jana Mošková,

Marketingové oddelenie, 

 tel.: 02 / 49 209 802, mail: janka.moskova@stz.sk 

www.stz.sk 
S lovenský  tenisový  z väz

Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum  
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reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk
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www.stz.sk, www.ntc.sk a www.etenis.sk  

je 1500 navštevníkov denne

Cena už od 65 €/mesiac
(1958,19 Sk)

Slovenský tenisový zväz a Národné tenisové centrum 

vám ponúkajú prenájom 

reklamného priestoru formou banneru na webovej stránke stz, ntc a etenis.sk
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Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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STZ Marketing s.r.o.
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
kontaktná osoba: Ing. Andrea Kostíková
Mobil: 0903 184 234
Tel.: +421/2/4920 9885
Fax: +421/2/4920 9878
E-mail: andrea.kostikova@stz.sk

OBÁLKA
strana rozmery formát cena € / SK poznámka vzor

1* 60 x 15 banner 165,97€ / 5 000Sk sadzobný obrazec X
4 210 x 297 1/1 995.82€ / 30 000 Sk +spadávka 3mm A
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VNÚTRO ČASOPISU
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190 x 137 1/2 323,30€ / 9 800Sk sadzobný obrazec D
190 x 90 1/3 245,63€ /  7 400Sk sadzobný obrazec E

93 x 137 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec F
190 x 67 1/4 195,84€ / 5 900Sk sadzobný obrazec G

93 x 90 1/6 139,41€ / 4 200Sk sadzobný obrazec H

ZĽAVY ZA OPAKOVANIE
3 - 5 krát: 5% 6 - 8 krát: 9% 9 - 12 krát: 13%
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RIADKOVÁ INZERCIA
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každé ďalšie slovo 0,33-€ / 10,- Sk 
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Americká tenistka Serena Williamsová sa 
po pauze zavinenej zranením kolena vráti do 
súťažného kolotoča na turnaji WTA v Ríme. 
Organizátori podujatia v areáli Foro Italico, 
ktoré odštartuje 3. mája, udelili svetovej jed-
notke voľnú kartu. 

Serena triumfovala na talianskej antuke 
v máji 2002 a o mesiac neskôr vyhrala grand-
slamový Roland Garros v Paríži. V tejto sezóne 
hrala iba na dvoch januárových turnajoch – 
v Sydney, kde vo fi nále podľahla Dementievovej 
a na Australian Open, kde vo fi nále zvíťazila 
nad Heninovou. V Ríme sa predstaví až deväť 
hráčok z elitnej svetovej desiatky, chýbať bude 
iba dvojnásobná šampiónka US Open Belgi-
čanka Kim Clijstersová.

Turnaj mužov Internazionali BNL d‘Italia 
v Ríme už koncom apríla testuje nový štadión 
s kapacitou 10 500 divákov. Na budúci rok chcú 
v  Ríme usporiadať súčasne ženský i mužský 
turnaj. 

Serena WILLIAMSOVÁ 
využila tenisové voľ-
no nielen na liečenie 
zranenia, ale na svoje 
obľúbené spoločenské 
aktivity

 Srbský tenista Novak Djokovič 
sa pripravuje už iba pod vedením 
slovenského trénera Mariána 
Vajdu. Druhý hráč svetového 
rebríčka ATP ukončil spoluprácu 
s Američanom Toddom Marti-
nom, ktorá odštartovala v auguste 
minulého roka.

„Pracovať s dvomi trénermi 
bolo pre mňa príliš komplikované. 
Spolupráca s Toddom Martinom 
je už minulosťou. Mojím jediným 
trénerom zostal Marián Vajda, 
ktorý opäť pracuje na plný úvä-
zok a bude so mnou chodiť na 
všetky turnaje. Dúfam, že spolu 
dosiahneme veľa úspechov,“ po-

vedal počas podujatia Masters 
v Monte Carle Djokovič, ktorý 
pod vedením Vajdu v roku 2008 
triumfoval na grandslamovom 
Australian Open v Melbourne 
i na prestížnom Turnaji majstrov 
v Šanghaji.

Djokovič tvrdí, že s tréne-
rom Martinom sa rozišli v dob-
rom. „Todd je fantastický človek 
s obrovskými skúsenosťami. Sna-
žil sa pracovať na mojom podaní, 
zmeniť ho, no vyskytli sa ťažkosti 
a na konci našej spolupráce to 
začalo škrípať, preto sme sa do-
hodli na rozchode,“ dodal rodák 
z Belehradu. 

Djokovič trénuje už iba s Vajdom

Tenisový tréner Leon Smith, ktorého bývalým zverencom bol aj Andy 
Murray, sa stal kapitánom britského daviscupového tímu. Smith na tomto 
poste nahradil Johna Lloyda. Ten rezignoval po prehre Britov v 1. kole II. 

skupiny euroafrickej zóny 
v Litve. Táto prehra zna-
mená, že britskí tenisti 
musia v júli zdolať Turec-
ko, aby nevypadli do naj-
nižšej IV. skupiny euro-
africkej zóny. Prvoradou 
Smithovou úlohou bude 
presvedčiť Murrayho, aby 
pomohol svojej krajine v 
Davisovom pohári, keďže 
v dueli s Litvou chýbal.

Leon SMITH, nov ý da-
viscupový kapitán Veľkej 
Británie

Serena sa vracia

Marián VAJDA a jeho úspešný 
zverenec Novak DJOKOVIČ

Briti s novým kapitánom

Nadal, štvornásobný víťaz Roland 
Garros, nenašiel na monackej antu-
ke premožiteľa už v 32 zápasoch. V 
prvom sete fi nálového duelu urobil 
s Verdascom krátky proces a svojmu 
kolegovi zo španielskeho daviscupo-
vého tímu ušted-
ril kanára. Aj v 
druhom Nadal 
jasne dominoval 
a upravil vzá-
jomnú bilanciu 
s Verdascom na 
10:0.

Rodák z Manacoru získal svoj 
37. singlový titul a prémiu 434 000 
eur. „Po víťazstve mnou lomcovali 
veľké emócie. Turnaj v Monte Carle 

je jednoducho mojou srdcovkou. 
V Monaku som prežil jeden z naj-
krajších týždňov za posledné ob-
dobie,“ povedal Nadal. „Dúfam, že 
Rafu raz prestane baviť stále vyhrávať 
tento turnaj. Potom príde šanca pre 

ďalších hráčov, vrátane 
mňa,“ pobavil publikum 
sklamaný Verdasco. Nadal 
získal svoj 16. titul v sérii 
Masters a  vyrovnal sa 
Federerovi. Oboch delí 
už len jedno víťazstvo 
od vyrovnania Agassiho 

maxima. Nadal hral v Monte Carle 
svoje 49. fi nále na okruhu ATP, 37. ví-
ťazné. V rámci série Masters odohral 
22 fi nále s bilanciou 16:6.

Nadal má jedinečný poltucet

Tituly série Masters
1. Andre Agassi 17

2. Roger Federer 16

 Rafael Nadal 16

4. Pete Sampras 11

5. Thomas Muster 8  

Španiel Rafael Nadal je vôbec prvým tenistom v open ére, ktorý 
vyhral na tom istom turnaji šesťkrát v rade. Po šiesty raz za sebou 
sa stal víťazom antukového turnaja ATP Masters v Monte Carle 
(dotácia 2,543 milióna eur). Ako nasadená jednotka vo fi nále dvojhry 
deklasoval svojho krajana Fernanda Verdasca (6.) za 86 minút 6:0, 
6:1 a ukončil jedenásťmesačné čakanie na turnajový titul. Naposledy 
zdvihol nad hlavu cennú trofej vlani v máji v rímskom Foro Italico. 
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Legendárnej americkej tenistke s českosloven-
skými koreňmi Martine Navrátilovej diagnostiko-
vali rakovinu prsníka. Informoval o tom prestížny 
magazín People s dôvetkom, že prognózy na 
vyliečenie bývalej svetovej jednotky sú priaznivé, 
keďže chorobu zistili už v zárodku.

„Plakala som. Bol to pre mňa poriadny šok 
a nečakaný úder. Bola som po tej správe úplne 
bezmocná,“ povedala 53-ročná držiteľka osem-
nástich grandslamových titulov vo dvojhre. 
Navrátilová vo februári absolvovala rutinné 
mamografi cké vyšetrenie u lekára, ktoré odhalilo 
hrčku v jej ľavom prsníku.

Navrátilová od mája začne s liečbou zákernej 
choroby, ktorá je však v jej prípade liečiteľná, keď-
že ide o nezhubný nádor. Nádej pražskej rodáčky 
na prežitie je podľa odborníkov mimoriadne dob-
rá, ale Navrátilová musí preklenúť ťažké obdobie a 
podrobiť sa početným cyklom ožarovania.

Napriek diagnóze nebude Martina chýbať v 
úlohe komentátorky ani na tohtoročnom turnaji 
Roland Garros. Päťdesiatriročná česká rodáčka 
pre média uviedla, že sa cíti výborne z fyzickej 
stránky a ani šesťtýždňové ožarovanie jej neza-

bráni v účasti na turnaji. „Môj život sa výrazne 
nezmenil, musím však šesť týždňov chodiť na rá-
dioterapiu. Naďalej však hrávam hokej, cez víkend 
tenis, pričom na Roland Garros a vo Wimbledone 
budem komentovať pre Tennis Channel,“ uviedla.

 Držiteľka 18 grandslamových titulov, ktorá má 
od roku 1981 americké občianstvo, je aj naďalej 
ambasádorkou AARP (Americká asociácia pre 
ľudí na dôchodku) - neziskovej organizácie, ktorá 
pomáha ľuďom vo veku nad 50 rokov zlepšovať 
úroveň a kvalitu života. Navyše, v decembri plá-
nuje výstup na africkú horu Kilimandžáro.

 „Hovoriť verejne o osobných veciach, ktoré 
sa týkajú môjho tela, nie je jednoduché. Nedá 
sa to porovnať s prípravou tenisového zápasu.... 
Bolo to pre mňa náročné rozhodnutie, ale som 
šťastná, že zverejnením svojho osobného prípadu 
môžem pomôcť nepriamo zachrániť ďalšie živo-
ty,“ priznala Navrátilová. Rádioterapia je liečebná 
metóda, ktorá využíva pôsobenie ionizujúceho 
žiarenia na nádorové bunky. Je nenahraditeľnou 
súčasťou liečby nádorových ochorení. Približne 
60% pacientov s nádorovým ochorením sa 
v priebehu svojho ochorenia lieči ožarovaním.

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

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

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

CENNÍK
PRENÁJMU TENISOVEJ 

NAFUKOVACEJ HALY

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

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€/hod./zima* 
Sk/hod./zima*

HODINOVÝ 
PRENÁJOM

€/hod. 
Sk/hod.

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€ /hod./zima*
SK/hod./zima* 

HODINOVÝ 
PRENÁJOM

€/hod. 
Sk/hod.DEŇ ČASOVÉ PÁSMO

hod.

PONDELOK
-

PIATOK

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

SOBOTA
- NEDEĽA

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

Šok pre NavrátilovúŠok pre Navrátilovú

Český tenista Radek Štěpánek bude dva me-
siace pauzovať pre únavový syndróm. Tridsaťje-
denročný hráč tak vynechá začiatok antukovej 
sezóny. Ohrozená je aj jeho účasť na grandslamo-
vom turnaji Roland Garros i na Svetovom pohári 
družstiev v Düsseldorfe. Štěpánkovi vyšiel úvod 
sezóny, keď na turnaji v Brisbane postúpil až do 
fi nále dvojhry. Na grandslamovom Australian 
Open v Melbourne však český daviscupový 
reprezentant vypadol hneď v 1. kole a na ďalších 
turnajoch neprešiel cez druhé kolo. „Už na Davis 
Cupe v Belgicku cítil, že to nie je ono,“ citoval 
Štěpánka hovorca českého daviscupového tímu 
Karel Tejkal. V Amerike podstúpil Radek sériu 
vyšetrení a  výsledky krvných testov potvrdili 
únavový syndróm.

Štěpánek pauzuje Štěpánek pauzuje 
 pre únavový syndróm pre únavový syndróm
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Ako Romeo 
a Julia

Bývalý kapitán pakistanskej kriketovej reprezentácie Šoaib Malik 
(28) a indická tenistka Sania Mirzová (23) sa stali manželmi. Ich 
príbeh pripomína Romea a Juliu. Tu však nejde o spojenie dvoch ne-
priateľských rodov, ale o dvoch reprezentantov znepriatelených krajín. 
V oboch spôsobila správa o príprave svadby búrku nevôle.

Mirzová je najväčšou indickou tenisovou hviezdou, bola už 27. 
na svete (teraz 92.). Športovci sa spoznali tohto roku v austrálskom 
Hobarte, kde Sania vypadla v  prvom kole. Pakistanský kriketový 
kapitán tam hral tiež, ale odvtedy má ročný dištanc za disciplinárne 
prehrešky. Mirzová už bola zasnúbená s  kamarátom z  detstva a 
menovcom Sohrabom Mirzom. Zásnuby zrušila. Aj Malik ukončil 
svoj vzťah s dievčaťom, s ktorým sa pred piatimi rokmi zoznámil cez 
internet. Rozviedol sa tesne pred svadbou so Saniou.

Sobáš mladých moslimov dvoch politicky znepriatelených krajín sa 
na želanie nevestinej rodiny konal o tri dni skôr, ako bol plánovaný. 
Obrad sa uskutočnil v hoteli v Hajdarábade, kde žije Mirzovej rodina. 
Nevesta mala oblečené tradičné červené sárí, v ktorom sa pred 25 
rokmi vydávala jej matka. Pár sa rozhodol usadiť v Dubaji. Niektoré 
hinduistické skupiny požadovali, aby Mirzová už nereprezentovala 
Indiu. „Je to moja vlasť a vždy ňou zostane,“ povedala hráčka. Pre 
obchodníkov – ako vidieť na snímke - bola svadba dvoch hviezd dobrou 
šancou zarobiť. Z príležitosti svadby ponúkali ako suvenír kriketové 
pálky s fotografi ami mladomanželov.

VÝHRADNÝ DOVOZCA :
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o.  
JUNÁCKA 6
832 80 BRATISLAVA
TEL/FAX: 02 44636666 
MOBIL: 0905278855
email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

PODPORA MLADÝCH TALENTOV:
(SCOUTING A SPONZORING) 

email: yonex@yonex.sk
www.yonex.sk   

Mladomanželia MIRZOVÁ a MALIK
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Opakovanie je matka múdrosti. 
A  tak je najvyšší čas pred letnou 
sezónou opäť pripomenúť 
tenistom náš projekt 
www.zasportujsiopen.
sk. Nielen to, aby 
hrali, ale aby ne-
zabudli zapi-
sovať výsled-
ky a  tým sa 
porovnávať 
s  ostatnými 
hráčmi. 

Mo ž n o s ť 
v y z ý v a n i a 
súperov, zapisovanie výsledkov, 
rebríčky, fórum, inzeráty, vizitky 

a  turnaje, to všetko je pripravené 
pre návštevníkov portálu. 

Najlepšie odporúčanie: 
Chodťe sa pozrieť. Mož-

no niektorý z  vašich 
známych tam už je 

registrovaný. A 
v  rebríčku je 

možno v Top 
Ten. A vy ste 
pritom lepší! 
Tak prečo to 
nedať ostat-
ným na ve-
domie!

Za relatívne krátku históriu (od 
20. 8. 2009) má portál napriek 

zimnému spánku už 241 členov. 
Zapísaných je 350 tenisových, 82 
bedmintonových a 13 squashových 
zápasov a niekoľko turnajov. V teni-
sovom rebríčku je 32 hráčov (mini-
málne 6 odohratých zápasov). Pred 
letom je to veľmi solídny základ. 
Priamo zo systému si môže každý 
registrovaný člen vytlačiť vizitky, 
ktoré môže následne poskytnúť 
komukoľvek, koho uvidí s raketou, 
a  tak rozširovať rady športových 
nadšencov. 

A  čo je najpodstatnejšie: ak sa 
chystáte organizovať turnaj, mô-
žete dať prostredníctvom portálu 
na vedomie všetkým jeho členom 

informácie o ňom. Takto si môžete 
zabezpečiť dobrú účasť. Pomocou 
rebríčkov môžete pripraviť vyloso-
vanie, aby mal turnaj čo najvyššiu 
športovú úroveň. Nemá význam 
ak sa na turnaji amatérov stretnú 
hráči, medzi ktorými je veľký vý-
konnostný rozdiel. Rozdelenie do 
výkonnostných skupín vám umožní 
odohrať kvalitný turnaj so spokoj-
nými účastníkmi. 

Projekt www.zasportujsiopen.
sk by mal v lete nabrať obrátky. So 
vzrastajúcou aktivitou hráčov určite 
pribudne veľa nových registrácií. 

Prečo by ste nemohli byť práve 
vy tým ďalším?       (es)

LETENKY DO

CELÉHO SVETA
www.letomsvetom.sk

Letná mobilizácia

Detský Davis Cup a  Fed Cup s  Nadáciou 
SPP vstupuje v  máji do fázy, v  ktorej sa 
o  postup v  tímovej súťaži pre 9-ročné deti 
bojuje na klubovej úrovni. V júni (19. – 20.) 
sú na programe oblastné kolá a po nich – už 
v septembrovom termíne (4. – 5.) – nasleduje 
regionálne fi nále. Pre celoslovenské fi nále pod 
strechou Národného tenisového centra je vy-
týčený termín cez prvý októbrový víkend. Kto 
by to chcel dotiahnuť až do záverečného štádia, 
ale i tí, ktorí si také ambície ešte robiť nemôžu, 
musia pamätať na jeden dátum: 31. mája 2010 
je uzávierka prihlášok do aktuálneho ročníka!

Nezabudnite: uzávierka 31. mája

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 
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Priebeh seminára sa niesol v 
dobrej atmosfére. Väčšina zú-
častnených sa aktívne zapájala do 
diskusie svojimi pripomienkami, 
otázkami a osobnými skúsenos-
ťami. 

Časť o pravidlách sa orientovala 
hlavne na zmeny v nich a na objas-
nenie kritických a často diskutova-
ných otázok. Postupne sme prebrali 
problematiku oblečenia hráčov, 
prekážok v hre, otázky týkajúce sa 
penalizácie a ošetrovania hráčov. 
Prednášky sme na ilustráciu pod-
porili videoprojekciou. V diskusii 
sme narazili na určité diferencie 
medzi pravidlami ITF a pravidlami 
uvedenými v predpisoch STZ. To 
podnietilo zúčastnených členov 
rady STZ, aby sa témou zaoberali 
na svojom plánovanom zasadnutí 
na jeseň tohto roku. 

Z aujímavá debata vznik la 
v otázke ošetrovania hráčov počas 
zápasu. Tá súvisela aj so zavede-

ním nového pravidla o ošetrovaní 
pri kŕčoch hráčov, ktoré platí na 
medzinárodných turnajoch od 
začiatku tohto roku. 

V oblasti napomínania a penali-
zácie hráčov, či už za nedodržanie 
času alebo kódexu, sme objasnili 
všeobecne diskutované otázky. 
Ale sme rozobrali aj konkrétne 
prípady, ktoré predostreli rozhod-
covia. Najčastejšie išlo o také, ktoré 
súviseli so správaním sa hráčov 
a ich sprievodom počas zápasov. 
Dohodli sme sa, že hráčov mlad-
ších vekových kategórií treba 
trestať za ich priestupky voči kó-
dexu tvrdšie. Najmä čo sa týka ich 
správania sa na dvorcoch, v snahe 
zastaviť negatívny trend nesluš-
ných, či až vulgárnych prejavov 
hráčov počas zápasov. 

Nové pravidlo o kŕčoch

Dlhoročné polemiky o tom, či 
kŕče sú zranenie, alebo je to dô-

sledok úbytku fyzických síl, viedli 
v tomto roku k ďalšej úprave pra-
vidiel. Na základe nového znenia 
platí: ak hráč dostane kŕče, nie je 
možné hru prerušiť a povoliť troj-
minútový čas na ošetrenie. Hráča 
možno ošetriť iba počas zmeny 
strán. Takéto ošetrenie môže dostať 
len dva razy počas zápasu, teda cez 
dve striedania medzi hrami, resp. 
setmi. V prípade, že hráč dostane 

kŕče počas hry, je vyzvaný, aby 
v hre pokračoval. Ak pokračovať 
nemôže, má možnosť prepustiť 
body súperovi a nechať sa teda 
ošetriť v rámci času (60 s, resp. 90 
s) počas striedania strán. Ak hráč 
nechce po výzve rozhodcu pokra-
čovať v hre, prepustiť body súpe-
rovi, prípadne už má vyčerpané 
obidve ošetrenia, je penalizovaný 
podľa kódexu za zdržovanie hry.  

Na mladých prísnejší meter
O seminári v NTC píše Michal VARMUS, rozhodca s medzinárodnou licenciou ITF

V Bratislave sa v priestoroch NTC uskutočnil 17. marca seminár 
rozhodcov, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 40 rozhodcov prvej, 
druhej a tretej triedy. Hlavnými témami seminára boli športovo-
technické predpisy, pravidlá tenisu a postup vrchných rozhodcov 
pri zápasoch bez hlavného rozhodcu. 

TK Baník Prievidza usporiadal počas Veľkej 
noci 2. ročník tenisového sústredenia v Chor-
vátsku, na ktorom sa okrem detí z Prievidze 
zúčastnili aj hráči z iných klubov. V TK TEN-
Nis FUN Banská Bystrica sme radi, že sme pri 
tom mohli byť tiež. 

Trénerský kolektív sa počas pobytu staral o 
17 tenistov, medzi ktorými boli poprední hráči 
v jednotlivých vekových kategóriách ako aj 
tenisti širšej špičky. Na sústredení boli Andrej 
Halaša, Milan Habrman, Alexander Duda, 
Filip Šobáň, Lukáš Klein, Tomáš Liška, Adrián 
Kočiš, Peter Kmec, Alex Mokrý, Pavol Habšu-

da, Šimon Habšuda, Viktor Frühwald, Alžbeta 
Bullová, Alexandra Boľošová, Petra Kerdíková, 
Veronika Köberlingová a Dominik Homola.

Základom vydarenej akcie bolo dobré poča-
sie počas celého týždňa, výborné podmienky na 
dvojfázový tréning a regeneráciu, dobrá partia 
detí a trénerov a nechýbali obetaví rodičia, 
ktorí sa starali o všetkých. Poďakovanie patrí 
Jozefovi Mokrému a Karolovi Köberlingovi, 
ktorí celé sústredenie organizačne zabezpečili. 
Verím, že sa v rovnakej zostave stretneme aj 
o rok. Na snímke chlapci využívajú tenisové 
voľno v bazéne.                  Andrej JAKÁL

Michal VARMUS (vpravo) a Michal NEMEC, dvaja prednášatelia na seminári 
rozhodcov v NTC

Tenisová Veľká noc 
v Chorvátsku

Na dvorcoch Mladej Gardy v Bratislave sa 
17. – 20. mája 2010 uskutočnia akademické 
majstrovstvá Slovenska v tenise.

Žiadame všetkých záujemcov z radov štu-
dentov, aby posielali svoje prihlášky na adresu 
metodika STZ: Ing. Ladislav Macko, Príkopova 
6, 83103 Bratislava (ladislav.macko@stz.sk).

Prihlásiť sa môžu študenti, ktorí spĺňajú 
nasledovné kritériá:

● študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, 
absolventi VŠ štúdia – školský rok 2008/2009

● študenti maturitného ročníka 2009/2010, 
vek do 27 rokov

● štartovať môžu aj študenti, občania Slo-
venskej republiky, študujúci na VŠ v zahraničí 
a zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR

Podmienkou štartu je platný doklad o štú-
diu – index, ISIC u  študentov VŠ, diplom 
o ukončení štúdia v školskom roku 2008/2009 
u absolventov, potvrdenie o návšteve maturit-
ného ročníka príslušnej školy u stredoškolá-
kov, preukaz poistenca a nominačný list od 
predsedu športovej komisie tenisu.

Prihláste 
sa na 

akademické 
majstrovstvá 

Slovenska
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SLOVENSKÝ TENISOVÝ 
ZVÄZ

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Prezident

RNDr. Tibor Macko

tel.: 033/76 26 628 

02/492 09 889

fax: 02/492 09 879

tibor.macko@stz.sk

Generálny sekretár

Ing. Igor Moška

tel.: 02/492 09 875

fax: 02/492 09 878

igor.moska@stz.sk

Sekretariát

tel.: 02/492 09 801

fax: 02/492 09 878

Trénerský úsek

Ústredný tréner:

Ing. Vladimír Habas

tel.: 02/492 09 809

fax: 02/492 09 882

vladimir.habas@stz.sk

Metodik STZ

Ing. Ladislav Macko 

tel.: 02/492 09 836

ladislav.macko@stz.sk

Asistentka

Mgr. Miriam Ďuricová

tel.: 02/492 09 832

fax: 02/492 09 882

miriam.duricova@stz.sk

Koordinátor tenisu detí

Mgr. Rudolf Horváth

tel.: 02/492 09 894

rudolf.horvath@stz.sk

Medzinárodný úsek

Sekretár:

PaedDr. Ľubomír Páleník

tel.: 02/492 09 877

fax: 02/492 09 879

lubomir.palenik@stz.sk

Športovo-technický úsek:

Sekretárka:

Ing. Janka Siebenstichová

tel.: 02/492 09 886

fax: 02/492 09 879

janka.siebenstichova@stz.sk

Alena Černušáková

tel.: 02/492 09 887

alena.cernusakova@stz.sk

Zdena Šuhajová

tel.: 02/492 09 886

zdena.suhajova@stz.sk

STZ MARKETING 
spol. s r. o.

Príkopova 6,

831 03 Bratislava

Finančný riaditeľ

Ing. Ivan Greguška

tel.: 02/492 09 805

ivan.greguska@stz.sk

Marketing

Ing. Andrea Kostíková

mobil: 0903 184 234

tel.: +421/2/4920 9885

andrea.kostikova@stz.sk

Pokladňa:

Oľga Liptáková

tel.: 02/492 09 880

olga.liptakova@stz.sk

Tlačové oddelenie

Šéfredaktorka:

PhDr. Zuzana Wisterová

tel.: 02/492 09 881

zuzana.wisterova@stz.sk

Počítačové oddelenie

Správa siete

Ing. Augustín Straka

augustin.straka@stz.sk

Robert Mokráň

robert.mokran@stz.sk

BRATISLAVSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

Doc. Ing. Michal Nemec, PhD.

michal.nemec@stz.sk

Sídlo: Príkopova 6, 

831 03 Bratislava

tel./fax.: 02/492 09 876

mobil: 0903 207 642

Úradné hodiny:

Pondelok: 9.00 - 13.00 h

Utorok a štvrtok:

14.00 - 18.00 h 

ZÁPADOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Miroslav Repík

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo: TK Kúpele Piešťany, 

E. Belluša 2

Listový kontakt: 

Pod Párovcami 14, 

921 01 Piešťany

tel.: 033/77 42 675

fax.: 033/76 26 628

tel. byt: 033/76 22 341

mobil: 0905 315 539

Úradné hodiny:

pondelok, streda

15.00 - 17.00 h

utorok, štvrtok, piatok 

9.00 - 11.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

975 84 Banská Bystrica

Listový kontakt: 

P. O. Box 158, 

975 84 Banská Bystrica

tel./fax: 048/41 42 307

tel. byt: 048/42 54 266

mobil: 0905 91 81 01

Úradné hodiny: 

pondelok - piatok

9.00 - 15.00 h 

VÝCHODOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretár

 Ing. František Krepelka

krepelka@azet.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 
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