
BRANISLAV  STANKOVI� 

Branislav Stankovi� (nar. 30. mája 1965 v Pieš�anoch) za�ínal 

s tenisom v šiestich rokoch v rodných Pieš�anoch. Ako 

dvanás�ro�ný pokra�oval v Tréningovom stredisku mládeže 

v Trnave, do bratislavského Strediska vrcholového športu 

prešiel v šestnástich a stal sa �lenom Slovana. Trénovali ho 

Palajová, Pavol Vrábel, Karol Šafárik, �ubomír Kurhajec, 

Mojmír Mihal.  

V mládežníckych rokoch žal slovenské i �s. úspechy. Roku 

1983 bol �lenom ví�azného �s. tímu v Galeovej pohári, 

v ktorom hrali Miloslav Me�í�, Marián Vajda a Karel Nová�ek. 

V roku 1987 sa stal halovým majstrom �SSR medzi mužmi 

a spolu s Richardom Vogelom získali zlato vo štvorhre na 

letnej univerziáde v Záhrebe. 

V profikariére zdolal aj také esá ako Michael Stich a Andrej Medvedev. Najlepšie postavenie 

vo svetovom tenisovom rebrí�ku dosiahol v novembri 1988 - 86. miesto. S  Nová�kom získal 

svoj jediný deblový titul z profesionálneho okruhu v Prahe na GP Czechoslovakia Open roku 

1992. Singlovú kariéru zakon�il o rok neskôr, štvorhru si zahral ešte aj v roku 1994, ke� 

Slovensko vstúpilo v III. skupine euro-africkej zóny na daviscupovú scénu. Ako �len tímu 

kapitána Miloslava Me�í�a odohral pä� zápasov, štyri po boku Jána Krošláka, jeden 

s Karolom Ku�erom, všetko ví�azne.  

Po tenisovej kariére sa venoval ako osobný kou� viacerým hrá�om. Z absolútnej slovenskej 

tenisovej špi�ky viedol Stankovi� dva roky Karola Ku�eru, neskôr Karinu Habšudovú (obaja 

boli v druhej polovici devä�desiatych rokov hrá�mi svetovej desiatky) i �alšieho 

daviscupového reprezentanta Jána Krošláka. Stal sa trénerom Slovenska v najprestížnejšej 

tímovej tenisovej sú�aži a najbližším spolupracovníkom daviscupového kapitána Miloša 

Me�í�a. V tíme bol do roku 2002. V roku 2005, ke� bol kapitán Marián Vajda, bol trénerom 

fedcupového tímu SR.  

V posledných rokoch sa Branislav Stankovi� osved�il ako riadite� tenisových turnajov na 

Slovensku a v �echách. Challenger Košice Open pod jeho taktovkou má za sebou v roku 

2013 už jedenásty ro�ník. Pravda, ešte skôr, hne� po založení svojej spolo�nosti TeniSta 

fungujúcej od roku 1996, sa Stankovi� ukázal ako skúsený organizátor rôznych podujatí 

exhibi�ného charakteru. Mnohé z nich majú charitatívne zameranie. Známe je tradi�né 



hokejové stretnutie tenistov �eska a Slovenska, z ktorého vý�ažok pravidelne putuje na 

podporu detských domovov. Spolu s Petrom Habánom prevádzkuje športový areál HS Centra 

v Pieštanoch, na ktorom sa hrajú aj tenisové turnaje. Na dvorcoch sa Bra�o ešte udržuje vo 

forme, hrá na veteránskych turnajoch, popritom sa usiluje zlepšova� si aj golfový hendikep. 

 

Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu  5. 4. 2014.�


