
Vo dvojhrách chlapcov Hodor 
prehral v  1. kole s  Calvom (Špa-
nielsko) po tuhom boji 0:6, 6:1, 4:6. 
V  úvode zápasu sa mu nedarilo, 
nemal istotu, po hladko prehratom  
prvom sete sa však výrazne zlepšil. 
Rozhodujúci set bol vyrovnaný, zví-
ťazil však Calvo. Búřil mal za súpera 
Švéda Imera Wondwosena hrajúce-
ho vo veľmi dobrej forme. Náš hráč 
neskoršiemu víťazovi celého turnaja 
vzdoroval iba do stavu 2:2, odvtedy 
súper diktoval tempo hry a ukončo-
val bodmi zo základnej čiary. 

Jablonovská 
zaváhala pri mečbale

Jablonovská ako druhá nasadená 
nastúpila proti Španielke Luqueovej. 
Po nevýraznom a prehranom prvom 
sete prišlo radikálne zlepšenie. Jej 
hra bola dynamická, robila veľa 
priamych bodov. Súperka bola 
nebezpečná, hlavne jej bekhend po 
čiare bol výborný. Vo vyrovnanom 

treťom sete rozhodoval až tajbrejk. 
Naša hráčka prehrávala 0:3, viedla 
5:3 a za stavu 6:5 nepremenila meč-
bal. Forhendový return druhého 
podania skončil niekoľko centimet-
rov v  aute. Veľká škoda 
nepremenenej šance.

Juráková vo svojom 
prvom stretnutí 2. kola 
(bola nasadená ako č. 
13) hrala proti domácej 
Guldasovej na divák-
mi solídne zaplnenom 
centrálnom dvorci. Naša 
hráčka bola celý zápas 
lepšia, jasne prevyšovala 
svoju súperku. Nenechala 
sa znervózniť ani pokrikmi súperky, 
či niektorými chybnými rozhod-
nutiami (verím, že neúmyselnými) 
a  zvíťazila 6:1, 6:2. V  treťom kole 
nastúpila proti Češke Siniakovej, 
turnajovej trojke. V zápase dobrej 
úrovne naša reprezentantka prehrala 
4:6, 4:6, keď v druhom sete nevyužila 

nádejné vedenie 4:2. Súperka však 
hrala veľmi dobre, čo potvrdila zis-
kom bronzu.

Dvakrát 
štvrťfinále vo štvorhre

Vo štvorhre Hodor, Búřil po 
hladkom víťazstve v  1. kole nad 
dvojicou Ristic, Bartolozzi (Island), 
nastúpili proti 8. nasadenému páru 
Goldengoren, Kaufman (Izrael). 

Naša dvojica vynikla veľ-
kou bojovnosťou a vyhrala 
nad favorizovaným súpe-
rom v supertajbrejku 10:3. 
Víťazstvo bolo cenné aj 
preto, že v supertajbrejku 
bola po chybnom výroku 
rozhodcu prerušená hra 
na 15 minút. Naši však ne-
znervózneli, sústredili sa 
iba na hru a postupom do 
štvrťfi nále dosiahli pekný 

úspech. Tam nastúpili proti 1. nasa-
denému páru Staubert, Vondrášek 
(Česko), ktorému podľahli 1:6, 1:6.

Vo štvorhre dievčat boli Jab-
lonovská s  Jurákovou tretie na-
sadené. V  druhom kole vyhrali 
nad bieloruským párom Golovná, 
Schlepcovová 6:1, 6:2 a  postúpila 

do štvrťfinále, v ktorom sa stretli 
s  Mikulskyteovou a  Parazinskaite-
ovou z Litvy. Naše dievčatá začali 
výborne, vyhrali prvý set 6:4, veľmi 
dobre sa vzájomne dopĺňali a zdalo 
sa, že bez problémov postúpia do 
semifi nále. V druhom sete dokonca 
viedli 3:1 a 40:0! Nádejný stav však 
nevyužili, prehrali 5 hier za sebou 
a  tým aj set v pomere 3:6. V záve-
rečnom supertajbrejku naše hráč-
ky veľkou bojovnosťou vyrovnali 
z 3:7 na 7:7, napokon však prehrali 
8:10. Žiaľ, nevyužili ponúkajúcu sa 
príležitosť, keď dovtedy boli jasne 
lepším párom.

Naši reprezentanti získali dve 
štvrťfinálové umiestnenia (5.-8. 
miesto) vo štvorhrách. Z  hľadiska 
výkonnosti,  aj predvedenej hry, 
mohli dievčatá dosiahnuť viac. Ško-
da viacerých nevyužitých príležitostí 
– nepremenený mečbal Jablonovskej 
v dvojhre, vysoké vedenie dievčat vo 
štvrťfi nále štvorhry. Tenisové súťaže 
sa hrali v  novom areáli s  krásnym 
centrálnym dvorcom. Účastníci 
festivalu si pochvaľovali vynikajúcu 
organizáciu.

Ladislav MACKO,
tréner tenistov 

Tenisti nevyužili šance
O vystúpení nádejí na XI. letnom európskom olympijskom festivale mládeže 

Na XI. letnom európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 
v tureckom Trabzone reprezentovali v tenise Samuel Hodor, Matej 
Búřil, Jana Jablonovská a Sarah Mária Juráková. Právo štartu mali 
tenisti vo veku do 15 rokov.

Slováci v Trabzone zľava: tréner Michal MACKO, Samuel HODOR, Sarah Mária JURÁKOVÁ, Matej BÚŘIL, Jana JABLONOVSKÁ, tréner Ladislav MACKO

2929  



SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA

S L O V A K N E W S A G E N C Y



„Zostalo len pri želaní. Nemáme slo-
venskú víťazku, ale k mojej spokojnosti 
hralo v Piešťanoch veľa Sloveniek,“ pove-
dala Husárová. Sama si zahrala po boku 
Tvaroškovej štvorhru, no nezopakovala 
trnavský úspech spred niekoľkých dní, 
keď tentoraz vypadli v semifi nále.

V kvalifi kácii dvojhry bol plný pavúk 
– medzi 64 hráčkami až 29 Sloveniek, 
z nich dve si vybojovali postup. „Bol to 
vydarený a silný turnaj, zišla sa na ňom 
najlepšia konkurencia z  troch doteraj-
ších ročníkov,“ poznamenala Husárová. 
Najvyššie nasadenej, 18-ročnej Poľke 
Kaniovej, patrilo 391. miesto v rebríčku. 
Víťazná Švédka bola až 664. Severanka 
bola tohto roku na troch desaťtisíckach 
vo fi nále, výhra jej vyšla až na tretí po-
kus – v Piešťanoch. Pritom ľahko mohla 
skončiť už v  prvom kole v  maratóne 
so Slovenkou Butkovskou, nad ktorou 
vyhrala až v  treťom sete 7:5. Potom už 
nestratila ani set, cestu do záverečného 
zápasu jej v semifi nále uľahčilo zranenie 
Boczovej.

„Som rada, že som udržala priazeň 
sponzorov, bez ktorých by som turnaj 
sotva mohla zorganizovať. Vážim si ich, 
lebo nie je veľa fi riem, ktoré podporujú 
šport. Ako partnerka budem so zväzom 
tohto roku ešte spolupracovať na jesen-
nom turnaji,“ dodáva Husárová, ktorej 
pôvodný plán usporiadať ešte jeden väčší 
turnaj v tomto roku nevyšiel.

Výhra na tretí pokus
V Piešťanoch sa Husárová ako organizátorka turnaja nedočkala slovenskej víťazky

Janette Husárová ako organizá-
torka 10-tisícového turnaja žien 
v piešťanskom areáli HSC si pozvala 
bývalú kolegyňu z  fedcupového 
tímu Slovenska Ľudmilu Cervanovú 
na záverečnú dekoráciu. Dúfala, že 
trofej v treťom ročníku z jej rúk po 
prvý raz prevezme Slovenka. Nestalo 
sa. Cervanová dekorovala Švédku 
Hildu Melanderovú, víťazku ZSE 
Open 2011 a aj prvenstvo vo štvor-
hre poputovalo do zahraničia – zá-
sluhou páru Dobrá, Kriegsmannová 
do Česka.

Smola v rozbehuSmola v rozbehu

FINÁLE
ZSE Open 2011

D V O J H R A 
Hilda Melanderová (Švéd.) - Denisa 

Allertová (ČR-7) 6:3, 6:3

Š T V O R H R A
Simona Dobrá, Lucie Kriegsmanno-

vá (ČR-1) - Paula Kaniová, Martina 

Kubičíková (Poľ./ČR-2) 6:4, 6:2

FAKTY
V 64-člennom pavúku trojkolovej kvalifi kácie štartovalo 29 Sloveniek ✪ V hlavnom turnaji 

dvojhry bolo 10 slovenských tenistiek vrátane kvalifi kantiek Markuškovej a  Zátekovej 

a držiteliek voľných kariet N. Vajdovej (postúpila do osemfi nále), Butkovskej a Jaseňákovej 

✪ Najlepšou Slovenskou bola semifi nalistka Boczová, vo štvrťfi nále hrala ešte Maľová 

✪ České víťazky štvorhry vyradili v semifi nále favorizovaný pár Husárová, Tvarošková, na 

turnaji najlepší zo slovenských dvojíc

DOTERAJŠIE VÍŤAZKY DVOJHRY V PIEŠŤANOCH
2009 Darina Šeděnková (ČR) 2010 Zuzana Zálabská (ČR) 2011 Hilda Melanderová (Švéd.) 

Klaudia Boczová bola na piešťanskom 
turnaji najúspešnejšou Slovenkou a  len 
škoda, že si v  rozohrávke pred semifi nále 
natiahla chrbát a za stavu 0:5 musela vzdať 
neskoršej víťazke Melanderovej.

„Štve ma to,“ reagovala 20-ročná zveren-
ka Emila Miškeho. „Hrala som v  pohode, 
sľubovala som si, že sa konečne rozbehnem 
na turnajoch a teraz musím čakať na verdikt 
fyzioterapeuta, či môžem ísť na ďalší tur-
naj,“ uviedla novozámocká rodáčka, ktorá 
vo štvrťfi nále vyradila najvyššie nasadenú 
Poľku Kaniovú. 

Klaudia trištvrte roka nebola na tur-
najoch, doliečovala si rameno, ale už denne 

trénuje a v blízkych destináciach sa chcela 
otestovať. „Vravela som si, Trnava je blízko, 
to bol len test, ale v  Piešťanoch mi to už 
išlo, veľmi som sa tešila, že konečne hrám,“ 
dodala. Bývalá členka NTC už zvažovala 
štúdium, ale tenisu sa vzdať nechcela. 
„Kombinovať obe by bolo takmer nemožné, 
rozhodla som sa pre tenis a nikdy v minulosti 
som ho nehrala s takou chuťou ako teraz,“ 
hovorí tenistka, ktorá bola pred dvoma rok-
mi 261. v rebríčku. Ako hráčka šiestej stovky 
myslí na návrat na niekdajšie pozície. „Ba 
chcela by som ísť aj vyššie. Len musím byť 
zdravá,“ zdôrazňuje. 

(zw)

Zľava Švédka Hilda MELANDEROVÁ, víťazka, Janette HUSÁROVÁ, šéfka turnaja a  Češka Denisa ALLERTOVÁ, 
finalistka
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R1 Centrum

BNC

30%
jednorázový kupón

na prenájom
 tenisových kurtov*

zľava

Tenisový klub LOVE 4 TENNIS
Vám ponúka kompletnú starostlivosť pre hráčov všetkých vekových 
kategórii, pod vedením trénerského týmu so skúsenosťami z okruhov 
ATP a WTA. (Erik Csarnakovics, Eva Fislová, Ján Stančík, Martina Suchá, 
Katarína Páleníková a Michal Dubovec)

• Prenájom tenisových kurtov
• Možnosť usporiadania firemných akcií
• Tenisové kurzy pre deti aj dospelých
• Prenájom reklamnej plochy
• V letných mesiacoch tenisový tábor

Baumax

Získajte
reklamnú plochu
pre Vašu firmu

ZADARMO

Nábor detí
 na tenis !!!
 September 2011

TENISOVÝ KLUB
LOVE 4 TENNIS
Turbínová 1,
831 04 Bratislava
Tel.: +421 911 508 720
E-mail: info@love4tennis.sk

www.love4tennis.sk

Šport prináša viac ako len pot.
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asics.sk

Skratka ASICS pochádza z latinského výrazu 
Anima Sana in Corpore Sano a znamená 
„v zdravom tele, zdravý duch“

Šport prináša viac ako len pot.Šport prináša viac ako len pot.



Je pravdivým obrazom výkonnosti 
slovenského tenisu výsledok z roku 
2010 alebo z roku 2011? Alebo je rea-
lita niekde uprostred? Každopádne 
si treba uvedomiť, že majstrovstvá 
Európy jednotlivcov sú, okrem 
grandslamových turnajov v kategórii 
do 18 rokov, najkvalitnejšími podu-
jatiami v  sezóne a  výsledok 
na nich môže dosiahnuť 
len hráč so skutočne vy-
sokou medzinárodnou 
výkonnosťou, ktorého 
zastihne šampionát v op-
timálnej forme a má i istý 
kus športového šťastia. Na 
každom šampionáte štartujú 
najlepší hráči vyše 30 krajín Európy 
a skutočnú kvalitu nepredstavujú už 
len hráči z tradičných veľmocí ako sú 
Rusko, Španielsko, či Francúzsko, ale 
aj viacerí jednotlivci z ďalších krajín.

Horanského problémy 
škrtom cez rozpočet

V roku 2010 sme v kategórii do 18 
rokov mali skvelú štvoricu hráčov. 
Čepelová, Škamlová, Horanský, 
Kovalík dokazovali svoju vysokú 
výkonnosť v  priebehu celého roka 

na granslamoch či olympijských 
hrách mládeže a potvrdili ju ziskom 
štyroch medailí aj na ME. I v tomto 
roku sme mali v tejto kategórii isté 
ambície. Žiaľ, jedného z favoritov na 
medailu – Filipa Horanského – po-
stihli zdravotné problémy a okrem 
singlovej šance sme tak prišli aj 

o šancu vo štvorhre. Karolína 
Schmiedlová potvrdila svoj 

veľký talent i  tentoraz 
a nadviazala na minulo-
ročné medaily z Moskvy 
z kategórie do 16 rokov 

aj v kategórii do 18 rokov. 
I osemfi nále Viktórie Maľo-

vej je v kvalitnej konkurencii 
solídny výsledok. Aj Adrian Partl sa 
po zdravotných peripetiách v uply-
nulej časti sezóny predstavil vo veľmi 
dobrom svetle a lepší výsledok mu 
ušiel iba tesne. 

Maruščák 
nenaplnil ambície

V kategórii do 16 rokov sa s vý-
nimkou Natálie Vajdovej predstavili 
v tomto roku iní hráči. Natália mala 
smolu na žreb a už vo svojom prvom 
zápase podľahla neskoršej majsterke 

Európy, ktorej ako jediná  zobrala 
set. Monika Staníková nesklamala. 
Prehra s  výbornou Bulharkou To-
movou nie je hanbou. Osemfi nálová 
prehra vo štvorhre s neskoršími me-
dailistkami bola pre dievčatá 
viac – menej, prihliadnuc 
na papierové predpo-
klady, očakávaná. Matej 
Maruščák mal, vzhľadom 
sa svoju pozíciu šiesteho 
nasadeného, rozhodne 
vyššie ambície ako prebojo-
vať sa len medzi 32 najlepších. 
Hoci, jeho premožiteľ, nenasadený 
Švéd, to dotiahol až do fi nále.  Matej 
Selecký vo svojej premiére na ME 
prehral hneď v  prvom kole. Spolu 
s  Maruščákom slovenská dvojica 
nenaplnila ani ambície vo štvorhre, 
keď ako tretí nasadený pár prehrali 
hneď vo svojom prvom vystúpení. 
V tejto kategórii sa opäť potvrdilo, že 
rebríček TE do 16 rokov je z hľadiska 
výsledkov najmenej predvídateľný, 
pretože sa v tejto kategórii stretávajú 
jednak hráči štartujúci na turnajoch 
ITF do 18 rokov, potom je tu skupina 
tenistov hrajúcich na turnajoch do 
16 rokov, ďalej hráči, ktorí na medzi-
národných turnajoch vystupujú pred 
ME málo, napríklad Španieli, a ich 
výkonnosť je neznáma. U dievčat je 
i skupina hráčok, ktoré sa už objavu-
jú na ženských turnajoch. 

Molčan pritiahol 
pozornosť odborníkov

V kategórii do 14 rokov sa v Plzni 
– v porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom - predstavili všetko noví hráči. 
Výbornými výkonmi sa zaskvel Alex 
Molčan, ktorý sa ako nenasadený 
prebojoval do štvrťfi nále dvojhry, 

v  ktorom podľahol v  trojsetovom 
boji neskoršiemu fi nalistovi. Jeho 
výkony vzbudili pozornosť aj medzi 
viacerými odborníkmi zo zahra-
ničia. Alex Gajdica sa predstavil 

v horšom svetle. Nemrzí tak 
ani jeho prehra, ale skôr vý-

kon a prístup, ktorým sa 
prezentoval. Obe dievča-
tá - Kristína Schmiedlová 
i Viktória Kužmová – ne-

podali optimálne výkony, 
ale preukázali veľkú snahu. 

Tá však na disponovanejšie 
súperky nestačila. 

Dievčatá do 18 rokov 
nevyužili svoj potenciál

Hodnotenie vystúpenia našich 
tímov na ME družstiev je rovnako 
nelichotivé. Celkove sa na letných 
pohároch predstavilo osem našich 
družstiev. Ani jednému sa do fi ná-
lovej skupiny nepodarilo postúpiť! 

Najväčšie očakávania sa viazali k 
družstvám do 18 rokov. V prípade 
chlapcov bola kľúčovým faktorom 
neúčasť nášho najlepšieho juniora 
Filipa Horanského. Bez neho šance 
dosiahnuť väčší úspech výrazne 
klesli a oslabený tím si s papierovo 
lepším Ruskom v  dôležitom semi-
finále neporadil. Tím dievčat do 
18 rokov mal všetky predpoklady 
nielen sa prebojovať do finálovej 
skupiny, ale mal bojovať o najvyššie 
priečky. V tejto kategórii máme na 
Slovensku viacero medzinárodne 
veľmi dobrých dievčat a  kľúčové 
bolo vybrať najlepšie z nich, ktoré by 
mali v prvom rade zvládnuť súboje 
v  kvalifikačnej skupine. I  tu však 
zdravotné problémy Jany Čepelovej, 
najlepšej hráčky, boli rozhodujúcim 

Jediná medaila
Športový riaditeľ STZ Vladimír HABAS hodnotí vystú

Keď sme pred rokom bilancovali vystúpenie 
slovenských mládežníckych reprezentantov 
na ME jednotlivcov a  družstiev, konštatovali 
sme veľkú spokojnosť. Na týchto podujatiach 
získalo Slovensko sedem medailí, čo bolo jedno 
z najlepších vystúpení v histórii samostatného 
slovenského tenisu na týchto podujatiach. 
V hodnotení krajín, ktoré robí Tennis Europe, 
sa Slovensko dokonca stalo najúspešnejšou krajinou podľa výsledkov 
na ME jednotlivcov. Tohtoročná bilancia je omnoho chudobnejšia. 
Jedinú medailu sa podarilo vybojovať Karolíne Schmiedlovej na ME 
do 18 rokov vo švajčiarskom Klosterse. 

Česko získalo cenný tímový mládežnícky titul juniorov do 18 rokov. Lídrom 
družstva bola svetová juniorská jednotka Jiří VESELÝ (vľavo).

Summer Cup do 16 rokov vyhrali po prvý raz v histórii chlapci z Veľkej Británie, 
ktorých kapitánom bol nedávno ešte profesionál Greg RUSEDSKI (vľavo)
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faktorom neúspechu. Je veľká škoda, 
že sa tejto generácii hráčok nepoda-
rilo v tejto súťaži ani v minulom, ani 
v tomto roku vybojovať väčší úspech. 
Tím naň rozhodne mal. 

Do 16 rokov chýbali 
výrazné individuality

Družstvá chlapcov i dievčat do 16 
rokov sa výrazne presadili naposledy 
roku 2009, keď dievčatá i chlapci zís-
kali medailové umiestnenia na ME 
a zúčastnili sa i na MS. Žiaľ, súčasné 
tímy chlapcov ani dievčat tohto roku 
takú výkonnosť nemajú. Chlapci 
v kľúčovom stretnutí prehrali s ne-
skoršími fi nalistami ME Talianmi 

a  dievčatá s  Rumunkami, ktoré sa 
neskôr prebojovali na MS. V oboch 
tímoch chýbali výraznejšie indivi-
duality, ktoré by svojimi výkonmi 
dokázali strhnúť celé družstvo tak, 
aby boli úspešnejší. U dievčat je po-
zitívom pre budúcnosť, že dve jeho 
členky môžu štartovať aj v nasledu-
júcej sezóne a u chlapcov, že v tejto 
kategórii je doma dostatočne široká 
konkurencia, ktorá môže výkonnosť 
tímu potiahnuť tak, aby boli chlapci 
v budúcnosti úspešnejší.

Tímy SR do 14 rokov sa prebo-
jovali, tak ako družstvá do 16 i 18 
rokov, do kľúčových semifi nálových 
súbojov, v  ktorých sa prakticky 
rozhoduje o úspechu, respektíve ne-
úspechu. Chlapci v tomto stretnutí 
nestačili na Španielov a dievčatá na 
Chorvátky. Vždy bolo rozhodnuté 
po dvojhrách. 

Tímová  súťaž hráčov do 12 rokov, 
ktorá sa hrá v  rámci európskych 
súťaží už štvrtý rok, začína byť  
prestížnou záležitosťou viacerých 
tenisových federácií. Pravda, pri 
hodnotení dosiahnutých výsledkov 
si treba zachovať väčší odstup ako 
v kategóriách starších. Chlapci do 12 
rokov boli zo všetkých slovenských 
tímov najbližšie k postupu do fi nálo-
vej skupiny. Delili ich len tri loptičky. 
Dievčatá zasa od bojov vo fi nálovej 
skupine delil len jeden set vo veľmi 
vyrovnanej kvalifi kačnej skupine. 

Slabšie výsledky 
impulzom do práce

Celkové vystúpenia na ME jed-
notlivcov i  družstiev, tak ako som 
skonštatoval v  úvode, dopadli pre 
slovenskú reprezentáciu zle. Nemys-
lím si však, že by bolo správne robiť 

z tohto výsledku tragédiu. Budeme 
sa však musieť zamyslieť, čo sa dá 
konkrétne vylepšiť, či v dlhodobej, 
alebo v krátkodobej príprave 
na kľúčové podujatia a  čo 
sa dá urobiť lepšie na 
samotných podujatiach. 
Z  dlhodobého hľadiska 
sa slovenský mládežnícky 
tenis každoročne takmer 
vždy v hodnotení European 
Tennis Trophy, ktoré vydáva 
Tennis Europe, nachádza v desiatke 
najlepších krajín kontinentu, čo si 

myslím, že nie je zlé vysvedčenie. Vo 
väčšine štatistík, ktoré vydáva Tennis 
Europe, ako sú počty registrovaných 

hráčov, počty klubov, kurtov, 
počty trénerov a  pod. je 

Slovensko vždy až v  tre-
tej desiatke európskych 
krajín. 

Tohtoročné slabšie 
výsledky nech dajú nový 

impulz do práce s  našimi 
najlepšími mladými hráčmi 

tak, aby sme sa v budúcnosti mohli 
tešiť z lepších výsledkov.

MAJSTRI EURÓPY V TÍMOCH

KATEGÓRIA DO 12 ROKOV DO 14 ROKOV DO 16 ROKOV DO 18 ROKOV
CHLAPCI Rusko Rumunsko Veľká Británia Česko

DIEVČATÁ Rumunsko Rusko Taliansko 30. 9. – 2. 10

la sa nám máli
stúpenie mladých slovenských tenistov na ME 2011

Jedinú medailu – bronz na ME do 18 rokov – vybojovala Karolína SCHMIEDLOVÁ

Jana ČEPELOVÁ tohto roku nemohla 
byť pre zranenie oporou ako vlani

Rusko získalo dva tímové tituly – jeden dievčatá do 14 rokov, druhý chlapci 
do 12 rokov (na snímke). Dva tituly má aj Rumunsko. 

Titul majsteriek Európy hráčok do 16 rokov získal tím dievčat Talianska. 
Helvetia Cup vyhralo Taliansko po druhý raz v histórii s odstupom 34 rokov.
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a získajte 30% 
zľavu z cien!

Zaregistrujte 
sa na

Nemáte vhodného sparingpartnera alebo trénera? 
Váš tenisový partner kazí veľa lôpt a vy namiesto hrania iba zbierate lopty? 
Chcete hrať rýchlejšie lopty, ale váš sparingpartner vám nedokáže nahrať rýchlejšie? 

TAK ZAČNITE TRÉNOVAŤ S NAHRÁVACÍMI STROJMI                   !

Elite Freedom

Elite 1

Elite 2

Elite 3  

GrandSlam 4  

GrandSlam 5

II                           !!

Elite te FreFre dedoedomli d m

G

andSlam 5

LOBSTER 

nahrávací stroj 
 je vhodný pre všetkých- 
začiatočníkov, deti, juniorských 
šampiónov, rekreačných hráčov  
a profesionálnych hráčov tiež. 
12 otázok a odpovedí prečo kúpiť 
nahrávací stroj LOBSTER GrandSlam 4: 

Rýchlosť odpalu lopty 35-135km/hod 

Veľmi kvalitná horná aj dolná rotácia, 
horizontálna aj vertikálna oscilácia  Riadenie 
pomocou mikroprocesora  Zásobník na 150 lôpt 

Diaľkové ovládanie Najvýkonnejšia batéria

KLIP K-BOOM vysokokvalitný 
polyester, ktorý dodáva 
o 30% vyššiu rýchlosť 
lopte ako iné polyesterové 
výplety pri maximálnej 
ochrane ruky a stabilite 
tenzie výpletu. Používa 
Oliver Nagy – 2. miesto 
rebríčka TENNIS EUROPE U14.

KLIP NATURAL 
GUT LEGEND – 
najstaršie prírodné 
črevo od najväčšieho 
výrobcu čriev 
na svete. 
Bezkonkurenčná 
cena. Ideálne pre 
všetky kategórie hráčov-najmä mládež.

GOSEN MICRO SHEEP 

– syntetické črevo 
s vlastnosťami ako 
prírodné črevo. 
Vynikajúci výplet 
v kombinácii s KLIP 
K-BOOM. Zaručuje 
rýchlosť a kontrolu lopty 
a maximálnu ochranu ruky.

• V ponuke kolekcia oblečenia TTK 2011 

• Výplety KLIP a GOSEN
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Nahrávací  stroj  Lobster už  za 1090,-€

ávací j 

V septembri  
GrandSlam 4  o 20% lacnejší a ešte  

k tomu aj 150 lôpt  
a tubu na zbieranie  grátis!!!



Na treťom ročníku turnaja Eu-
rospan Cup 2011 do 16 rokov, 
ktorý usporiadal Tc STŠ Micha-
lovce, štartovalo 29 chlapcov a 31 
dievčat. Podujatie ako generálni 
partneri podporili EUROSPAN 
a KEREX.

Nasadená jednotka David Pichler 
z Rakúska potvrdil svoje postavenie 
v rebríčku a vo fi nále zdolal sloven-
ského tenistu Samuela Hodora 6:4, 
6:3. Treba však vyzdvihnúť výkony 
Hodora, odchovanca humenského 
tenisu momentálne pôsobiaceho 
v Bratislave. Víťazné body do rebríč-
ka vo štvorhre si pripísala slovenská 
dvojica Kratochvíla, Vajda, ktorá vo 
fi nále zdolala ďalší slovenský pár 
Gajdica – Kurek 6:3, 1:6 – 10:4.

Dievčatá  nebojoval i  iba 
o body do rebríčka, ale aj o DVD 
prehrávač, ktorý venovali spon-
zori. Najvyššie nasadená Sarah 
Juráková zdolala vo fi nále Ma-
ďarku Szentesovú 7:6(1), 6:4, 
a  tak zostal prehrávač na Slo-
vensku. V konkurencii 10 párov 
vo štvorhre zvíťazila maďarská 
dvojica Szentesová, Bondarová 
po fi nálovej výhre nad Sloven-
kami Vitteková, Houbová 6:2, 
2:6 – 10:4.  Ako riaditeľ turnaja 
sa chcem poďakovať účastníkom 
za ich profesionálny prístup a aj 
vrchnému rozhodcovi Vladimí-
rovi Gerhartovi.

Tibor LEŠNIAK,
riaditeľ turnaja

TK TENNis FUN Banská Bystrica aj v tomto 
roku usporiadal turnaj triedy „D“ mladšieho 
žiactva – Deti deťom s  Nadáciou Jána Korca. 
Napísal nám o ňom riaditeľ turnaja Ivan Uram.

Hralo sa 6. - 8. augusta 2011 na kurtoch TK 
Sliač v príjemnom prostredí miestnych kúpeľov. 
Štartovné od detí 360 eur + 500 eur od Nadácie 
Jána Korca opäť venovali DFNsP v Banskej Bys-
trici. Deti pri prezentácii dostali tričko a podpí-
sali sa na šek s  fi nančným darom. Symbolické 

šeky organizátori odovzdali riaditeľovi DFNsP 
v Banskej Bystrici MUDr. Jánovi Noskovi. Cel-
kovo súťažilo 45 detí vo všetkých disciplínach. 
Úlohu favoritov potvrdili najvyššie nasadení 
vo všetkých finálových zápasoch. Veľké po-
ďakovanie patrí hlavnému partnerovi turnaja 
Nadácii Jána Korca, bez ktorej by sme takéto 
podujatie nezorganizovali. Ale aj reklamnému 
partnerovi, fi rme FOBOS ADVERTISING (info 
– www.detidetom.sk).

V  trinásťročnom Prešovčanovi 
Alexovi Molčanovi, členovi Slávie 
Agrofert Bratislava, má Slovensko 
aktuálne 8. hráča európskeho reb-
ríčka do 14 rokov. V polovici júla sa 
na ME v Plzni prebojoval do štvrť-
fi nále, koncom júla na  Prievidza 
Cup hráčov do 16 rokov až do fi nále. 
Začiatkom augusta na Bavarian 
Junior Open v nemeckom Echingu 
v konkurencii najlepších hráčov  
Európy zvíťazil vo finále dvojhry 
nad Bielorusom Halinkom 6:3, 6:2 a  
úspech zopakoval aj vo štvorhre, keď 

vo fi nále spolu s  Čechom Krstevom 
zdolali ukrajinskú dvojicu Halinko 
- Kramarov 6:3, 6:2. V  súčasnosti 
sa Alex pripravuje pod vedením 
trénera Maťa Potočňáka na jesenné 
turnaje v maďarskom Pécsi a chor-
vátskom Umagu. Má veľkú šancu 
prebojovať sa na výberový turnaj 
8 najlepších hráčov  kontinentu Eu-
ropean Junior Masters do Talianska. 
Na snímke z Echingu Alex Molčan 
s  Kristínou Schmiedlovou, ktorá 
bola vo fi nále dvojhry dievčat.

Marián ULIAŠ

Molčan ôsmy 
v Európe

Deti deťom s Nadáciou J. Korca

V Michalovciach 
vyhrala Juráková

Finalistka Eurospan Cup 2011 Maďarka SZENTESOVÁ a víťazná Slovenka 
Sarah JURÁKOVÁ (vpravo)

Finalistky štvorhry dievčat – zľava: S. ZÁRECKÁ, H. KOKOŠOVÁ, D. HLÁČIKOVÁ 
a L. HLÁČIKOVÁ

Výsledky

D. Čierny – M. Čabák (obaja Lieskovský TK-LTC) 6:0, 

6:2, L. Hláčiková(TK B. Bystrica) - R. Jombíková (Lies-

kovský TK-LTC) 6:0, 6:3, D. Čierny, F. Kucbeľ (TK Detva) 

- M. Čabák, T. Kováč (TK B.B.) 6:0, 6:2, L. a D. Hláčikové 

(TK B. Bystrica) - S. Zárecká, H. Kokošová (obe Lieskovský 

TK-LTC) 6:1,6:1. Z usporiadateľského klubu si 3. miesto vo 

štvorhre vybojovali M. Dušička a E. J. Pavlendová.

Symbolické šeky od organizátorov prevzal riaditeľ DFNsP v Banskej Bystrici 
MUDr. Ján NISKO (v strede)

3737  



š p o r t o v i s k á t i s í c r o č i a3 .

SPORTER  s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava; korešpondenčná adresa: Švermova 28, 927 01 Šaľa, Slovakia

mobil: + 00421 903 735 539, email: sporter@sporter.sk, Internet: www.sporter.sk

HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



Keď v roku 2001 manželia Krú-
povci prenajali starý sklad staveb-
ného odpadu (ešte predtým tam bol 
rybník) a postavili tenisový areál 
s  troma antukovými kurtami, nik 
netušil, s akým záujmom sa stretne 
tenis v Záhorskej Bystrici. 

Najprv sa zapojili 10 - 12 roční 
chlapci a v  roku 2006 usporiadal, 
už vtedy TJ Záhorák, turnaj týchto 
chlapcov. V  ďalších rokoch sa už 
prihlásili do súťaže dorastu v bra-
tislavskom regióne a rok čo rok 
zlepšovali svoju bilanciu. Prvý väčší 
úspech sa dostavil v tomto roku, keď 
družstvo mužov, ktorého káder tvo-
ria aj „chlapci z roku 2006“ (bratia 
Lipčákovci, Krúpovci, Jurík, Hobin-
ka - obyvatelia Záhorskej Bystrice) 
vyhrali súťaž II. triedy a postúpili 
do I. triedy Bratislavského regiónu.

Úspechom je aj 2. miesto TJ 

Záhorák v súťaži seniorov 65+, keď 
v rozhodujúcom stretnutí o majstra 
regiónu prehrali s TŠ Petržalka len 
tesne 1:2.

Dnes sú kurty obsadené od sko-
rých hodín až do večera. V útul-
nom tenisovom areáli trénujú deti, 
dospelí a hrajú aj rekreační tenisti. 
Je potešujúce, že v súčasnosti chodí 
trénovať okolo 20 detí, ktoré by 
mohli v  budúcnosti reprezentovať 
Záhorskú Bystricu.

Každoročne usporiadajú „Zá-
horákopen“ vo štvorhre mužov 
a v dvojhre žien. Na jar tohto roku 
súťažilo 15 dvojíc a až 7 žien. Ví-
ťazom sa stali Straňák - Oravkin 
a Filová. Rozvoj tenisu v Záhorskej 
Bystrici svedčí o tom, že tento pekný 
šport  môže napredovať i v  lokali-
tách, ktoré tenisovú tradíciu nemajú.

(mf)

Júlový turnaj staršieho žiactva 
DERMAPOINT CUP 2011  kategó-
rie C v Žiline sa uskutočnil za účasti 
16 chlapcov a 17 dievčat. 

Každý účastník si  pri prezen-
tácii mohol vybrať pekné tričko 
turnaja buď s  nadalovským alebo 
federerovským motívom. Víťazov 
potešili veľké poháre, okolo ktorých 
sa točili od prvého dňa. Organi-
zátorom, na rozdiel od minulého 
roku prialo počasie.

Víťazom chlapčenskej dvojhry 
sa stal Oliver Blaško z  domáceho 
TK Žilina, ktorý zdolal vo fi nále 
Richarda Feketeho z TK Slovan Ga-
lanta 6:1, 6:1. Na treťom mieste sa 
umiestnili Jakub Petráš (TK Žilina) 
a Milan Hablák (TK Martin). Víťa-

zom štvorhry sa stali Blaško, Petráš, 
ktorí zdolali dvojicu Filip Baxa, 
Richard Fekete 4:6, 6:2 - 10:2.

Víťazom dievčenskej dvojhry sa 
stala Ľubomíra Grossertová z TK 
BRANCO Lučenec, ktorá zdola-
la vo finále Barboru Slúčikovú 
z  domáceho Tenisového klubu 
Žilina 6:4, 7:6. Na treťom mieste sa 
umiestnili domáce hráčky Natália 
Seduchová  a Lenka  Milecová. 
Víťazné poháre za štvorhru si 
odniesla domáca dvojica Lívia 
Bielková, Barbora Slúčiková, ktorá 
zdolala svoje klubové kolegyne 
Lenku Milecovú, Natáliu Sedu-
chovú 6:4, 6:4. 

Mária PETRÁŠOVÁ,
riaditeľka turnaja

Rafa a Roger 
inšpiráciou

Víťazi štvorhry v  Žiline Oliver BLAŠKO, Jakub PETRÁŠ, finalisti Filip BAXA, 
Richard FEKETE

Záhorák ide 
správnym smerom

Na snímke časť družstva mužov, ktorí začínali ako chlapci v  roku 2006 
v TJ Záhorák 

Ladislav Lörincz (VSE 
TK Akademik Košice) 
patrí v ročníku 2000 
medzi štyroch naj-
lepších slovenských 
hráčov. S  Viktorom 
B á n c z i m ,  k t o r ý  j e 
v   r e b r í č k u  m e d z i 
mladšími žiakmi dru-
hý z  ročníka 2000, 
dosiahli vo štvorhre 
v  Piešťanoch semi-
finále a  na turnaji 
v  Ružomberku bola 
dvojica až vo finále. 
Z   tohto turnaja je 
naša snímka – zľava  
Lörincz s   Bánczim.

1. Tenisový klub Humenné uspo-
riadal turnaj pre chlapcov a dievčatá 
do 9 rokov YONEX CUP HU-
MENNÉ  2011  -  HTO TOUR. Na 
turnaji, o  ktorom nám pravidelne 
píše Ladislav Mochnacký, štartovalo 
28 tenistov zo Slovenska, Maďarska 
a  Česka. Deti najprv hrali v  sku-
pinách systémom každý s každým 
a najlepší dvaja postúpili do pavúka, 

v ktorom sa hrá o celkového víťaza, 
ale aj o umiestnenie. Hráči umiest-
není v skupinách na 3. a 4. mieste 
hrali o  cenu útechy. Sponzorom 
turnaja je už tradične fi rma MAX 
SP SLOVAKIA – YONEX. Finále - 
chlapci: J. Kaťuch (TK Mladosť Ko-
šice)   - A. Loziak (1.TC Humenné) 
6:2, dievčatá: L. Duhl (TK Mladosť 
Košice) - L. Gajdošová (Česko) 6:4.

Yonex Cup nádejí

Yonex Cup vyhral Jakub KAŤUCH (vpravo), finalistom bol Alexej LOZIAK
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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

 Ing. Emil Vrábel

zapadotenis@stonline.sk

Sídlo a listový kontakt

Tenisová hala, 

E. Belluša 2, 

921 01 Piešťany

tel.: 033 / 7742675

mobil: 0917976349

fax: 033 / 7626628

Úradné hodiny:

utorok, štvrtok 

17.00 - 19.00 h

sobota

10.00 - 12.00 h

STREDOSLOVENSKÝ 
TENISOVÝ ZVÄZ

Sekretárka

Dagmar Regendová

dagmar.regendova@stz.sk

Sídlo: Partizánska cesta 93, 

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

Marketingová manažérka

Ing. Darina Štuchalová

mobil: 0903/221 552

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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peugeot.sk

Nešetrite svoje emócie, šetrite radšej svoje eurá! 
Využite Dni emócií Peugeot s najlepšími ponukami roka! Slovenský Peugeot 207 v limitovanej edícii Legend môžete mať v legendárnej 
výbave za cenu, ktorú si nesmiete nechať ujsť. Navyše môžete využiť výhodný leasing s 0 % navýšením a zimné pneumatiky s 35 % zľavou. 
Otestujte štýlovú 207 a užite si tie správne emócie na vlastnej koži.

PEUGEOT 207

€ €UŠ    TRIT     AŽ 1 500 *€

ilu
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K DISPOZÍCII
len za 9 990 €
PEUGEOT 207 Legend

• aut. klimatizácia
• ESP

• hliníkové disky
• tempomat

• bluetooth
• rádio s CD/MP3

• imidžový červeno-
-čierny poťah

Kombinovaná spotreba 4,2 – 6,4 l/100 km, emisie CO2 110 – 147 g/km.
* oproti verzii Active s rovnakým motorom
** RPMN od 9,5 % vrátane havarijného poistenia, akontácia od 2 497,50 €, sprac. poplatok 2,99 %, odpred. poplatok 1,8 %, 
počet splátok 36, mesačná splátka od 238,77 € vrátane havarijného, zákonného poistenia
*** platí u participujúcich predajcov na všetky značky pneumatík okrem spoločnosti Bridgestone, ktoré sú so zľavou 30 %

Zimné pneumatikyé pneum

***LEASING
**
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