
MILOSLAV ME�Í� 

Miloslava Me�í�a (nar. 19. mája 

1964 v Bojniciach) považujú za 

najznámejšieho Slováka vo 

svete. Kamko�vek príde, všade 

v �om spoznávajú skvelého 

tenistu so známou prezývkou 

Ve�ká ma�ka. To preto, že svoje 

majstrovstvo a kradmé pohyby 

na kurte vždy demonštroval 

nenúteným spôsobom.  

Olympijský ví�az zo Soulu 1988, 

dvojnásobný grandslamový 

finalista (US Open ´86, 

Australian Open ´89) a ví�az 

desiatich turnajov v profikariére, 

sa aktívneho športu vzdal pre 

dlhodobé problémy s chrbtom už 

ako 26-ro�ný. Nepomohli mu ani 

operácie - musel skon�i�. 

S tenisom za�ínal v Prievidzi pod otcovým vedením, pokra�oval v bratislavskom Slovane pod 

trénerskou taktovkou Karola Šafárika. V šestnástich vyhral v Pardubiciach na dorasteneckých 

majstrovstvách �SSR, neskôr aj na juniorskom šampionáte do 21 rokov, reprezentoval 

v Galeovej pohári i Krá�ovskom pohári. Vyhral v premiére Hopmanovho pohára miešaných 

tímov s Helenou Sukovou, na Svetovom pohári družstiev v Düsseldorfe s Milanom Šrejberom 

a Tomášom Šmídom, po boku ktorého sa stal v Londýne 1987 majstrom sveta. K prvenstvu 

na Svetovom pohári 2000 doviedol ako neoficiálny kapitán i Slovensko s Dominikom 

Hrbatým, Karolom Ku�erom a Jánom Krošlákom. 

V najprestížnejšej tímovej sú�aži - Davisovom pohári - odohral za �eskoslovensko v 13 

stretnutiach 32 zápasov (23 – 9). Ale historické finále zažil až vo funkcii nehrajúceho 

kapitána roku 2005 s tímom Slovenska, ktorý vedie nepretržite od roku 1994. Aj po aktívnej 

kariére teda tenis zostal jeho životnou nápl�ou. Pod jeho vedením sa Slovensko postupne 

prepracovávalo v Davisovom pohári z najnižších poschodí takmer na samý vrchol.  



Me�í�, niekdajší štvrtý hrá� sveta (22. februára 1988), disponoval pod�a odborníkov 

najvä�ším zrýchlením nôh a neuverite�ným citom pre rovnováhu. Jeho parádnym úderom bol 

mimoriadne presný obojru�ný bekhend. Bol známy ako postrach švédskych tenistov - 

postupne zdolal Edberga, Järryda, Wilandera, ale aj iných velikánov - Connorsa, Noaha, 

Lendla. „Hrá tak inteligentne, že sa proti jeho hre nedá ni� robi�,“ hodnotil Me�í�ov štýl hry 

John McEnroe, niekdajšia svetová jednotka. Vrcholom kariéry hrá�a s obrovským zmyslom 

pre fair play bolo olympijské zlato v Soule. I v�aka nemu sa stal najúspešnejším slovenským 

tenistom histórie.  

Zásluhou podpory manželky Petry, má Me�í� vo svojej rodine pokra�ovate�ov. Tenisu sa 

venuje syn Miloslav (nar. 1988) a dcéra Lucia (1991). Nieko�ko rokov bol trénerom Karola 

Ku�eru, ktorý sa stal pod jeho vedením roku 1998 šiestym hrá�om sveta. Okrem postu 

daviscupového kapitána zastáva v sú�asnosti aj funkciu prezidenta TK Slovan Slovenská 

sporite��a Bratislava.  

 
 

Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu 18. 4. 2007. 


