
Oproti vlaňajšku došlo na 
čele rebríčka slovenských 
klubov k jednej zmene. Kým 
víťazný TK SLÁVIA AGRO-
FERT STU BRATISLAVA 
a druhý TK Slovan Bratislava 
obhájili minuloročné pozície, 
na bronzový stupeň namiesto 
TK Kúpele Piešťany vystú-
pil tohto roku TC EMPIRE 
Trnava. 

V  petržalskom areáli ví-
ťazného TK SLÁVIA AGRO-
FERT je vždy živo. Riaditeľka 
akciovej spoločnosti Mária 
Kolimárová hovorí, že k vý-
raznej zmene návštevnosti 
došlo po rekonštrukcii areálu. 
„Odvtedy, čo sa z  tenisového 
klubu stal športový, uplynulo 
poldruha roka. Klub má teraz 
tri strediská – tenis, bedminton 
a  fi tness s  welness centrom,“ 
popisuje základnú štruktúru 
klubu Kolimárová.

Tenis – to je SVT, TSM a 2 
tenisové akadémie. V petržal-
skom areáli je v  činnosti päť 
akadémií (bez Krošlákovej, 
ktorá má v prenájme tenisové 
dvorce ). Pre najmenších na 
Slávii funguje tenisová školič-
ka. „Máme teraz 155 detí, čo 
je stopercentný nárast oproti 
minulosti,“ poznamenáva ria-
diteľka spoločnosti. Tréneri, na 
čele s Františkom Horváthom, 
šéftrénerom klubu, utvorili 
trénerskú radu. Na jej zasadnu-
tiach hodnotia prácu a rozho-
dujú o preraďovaní hráčov do 
jednotlivých útvarov. „Debaty 
sú búrlivé, ale konštruktívne,“ 
vraví Kolimárová. 

Domovské zázemie v klube 
našli I. BEDMINTONOVÁ 
LIGA FIRIEM a SLOVENSKÁ 
FIREMNÁ LIGA V BEDMIN-
TONE . Bedmintonu slúži 12 
ihrísk v  pevnej hale. Tenisti 
majú v zime 7 krytých dvorcov 
(z nich dve s  tvrdým povr-
chom), v  lete 12 otvorených 
kurtov (z toho 2 hardy). Podľa 
informácie riaditeľky sa vo fi tku 
denne vystrieda asi 150 cvičen-
cov. „Stanovili sme prijateľné 
ceny a ponúkame aj dve sály 
na aeróbne cvičenia a úpolové 
športy. Na prekvapenie, je o ne 
veľký záujem. Kým klub spláca 
úver, musí ho hlavný akcionár 
podporovať. Ale sme na dobrej 
ceste,“ dodáva Kolimárová. 

Na Slávii tenisovo rástla stá-
lica slovenského tenisu Daniela 
Hantuchová. Veľkú reklamu 
klubu robí v súčasnosti sloven-
ská mužská jednotka Martin 
Kližan, opora extraligového 
majstra. V tímových súťažiach 
získali majstrovský titul SR aj 
dorastenci, dorastenky a starší 
žiaci skončili na druhom mies-
te. Slovenskými jednotkami sú i 
ďalší členovia SLÁVIE AGRO-
FERT juniori do 18 rokov Petra 
Uberalová a Matej Maruščák, 
do 16 rokov Samuel Hodor. 

„Extraligu hrajú hráči bez 
nároku na odmeny. Majú zá-
ujem hrať a  vyhrávať. Odme-
nou pre nich sú podmienky, 
v ktorých trénujú. Teší ma, že 
majú slávistické srdce,“ dodáva 
riaditeľka spoločnosti TK SLÁ-
VIA AGROFERT

(zw)

R E B R Í Č E K   K L U B O V   Z A   S E Z Ó N U   2 0 1 2 

Poradie KLUB Reg.

MLÁDEŽ DOSPELÍ

SPOLU
Por. BODY Por. BODY

1. TK Slávia Agrofert STU Bratislava B 1. 1553 2. 982 2535

2. TK Slovan Bratislava B 4. 1108 1. 1088 2196

3. TC EMPIRE Trnava Z 3. 1193 5. 286 1479

4. VSE TK Akademik Košice V 2. 1249 24. 68 1317

5. TK Kúpele Piešťany Z 7. 646 3. 571 1217

6. Tenisová akadémia Prešov V 6. 670 12. 160 830

7. TC Topoľčany Z 5. 737 27. 60 797

8. TK Žilina S 9. 474 4. 292 766

9. TK Mladosť Košice V 8. 564 17. 104 668

10. TC DIXON TENISIA B.Bystrica S 11. 398 8. 202 600

11. TK Baník Prievidza S 10. 443 13. 146 589

12. TJ Slávia Právnik Bratislava B 14. 228 7. 221 449

13. TK Ratufa Levice Z 31. 88 6. 283 371

14. TK Inter Bratislava B 18. 163 11. 168 331

15. TK Nitra Z 21. 122 9. 193 315

16. TK Jednotka B 16. 207 18. 100 307

17. TK Spišská Nová Ves V 12. 253 59. 23 276

18. TK DRANaM Košice V 22. 119 14. 133 252

19. Lieskovský tenisový klub-LTC S 13. 235 117. 2 237

20. TC TALENT Bratislava B 15. 221 103. 6 227

21. TK Ružomberok S 23. 115 16. 105 220

22. TKM Betliar V 17. 183 96. 10 193

23. TK Senica Z 23. 115 22. 73 188

24. TC DRACI Matúškovo Z 148. 0 10. 179 179

24. Ostrov Trenčín Z 27. 107 23. 72 179

nO troch najúspešnejších zo sloven

AGROFERT obhájil prvenstvo
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Bývalá úspešná profesionálka 
Radka Zrubáková sedí v súčasnosti 
v  TK Slovan Bratislava na dvoch 
stoličkách – ako šéft rénerka klubu 
je i zastupujúcou tajomníčkou. 

Hlavnú zásluhu na tohtoročnom 
druhom mieste Slovana v  sloven-
skom klubovom rebríčku majú 
dospelí, ktorým v  hodnotení patrí 
prvenstvo.

„V Slovane je tradíciou, že majú 
členovia silný vzťah ku klubu. Vy-
pestoval sa vďaka tomu, že na týchto 
dvorcoch hrali od detstva,“ hovorí 
Zrubáková, ktorá v Slovane tenisovo 
rástla a zakotvila tu po kariére ako 
trénerka. Rovnako Miloš Mečíř, 
daviscupový kapitán, ktorý je pre-
zidentom klubu.

Najstarší klub na Slovenku (1923) 
má z hľadiska polohy výhodu v tom, 
že je v  centre Bratislavy. „Na dru-
hej strane je nevýhodou, že klub 
je priestorovo limitovaný, niet ho 
kde rozšíriť. Možnosť by bola, keď 
sa bude riešiť priestor po bývalom 
cyklistickom štadióne,“ pozname-
náva Radka. 

Slovan získal v rokoch 1993 – 2012 
dovedna 14 extraligových titulov, 
najviac zo všetkých slovenských 
klubov. Ženy suverénne kraľujú 

najvyššej súťaži ôsmy rok za sebou. 
Dominika Cibulková, sestry Zuzana 
a Kristína Kučové, Nikola a Natália 
Vajdové, Michaela Hončová patria 
k  popredným hráčkam. Z  mužov 
roky háji farby Slovana Dominik 
Hrbatý, z mladších Andrej Martin, 
Jozef Kovalík, Miloš Mečíř ml., atď. 

V areáli Slovana je 9 antukových 
dvorcov, klub má do 250 členov, 
z  nich asi 150 sú rekreační hráči. 
Radka Zrubáková ako šéft rénerka 
vedie Stredisko vrcholového tenisu 
s  10 členmi (ďalší tréneri Henrik 

Kula, Róbert Janúch), v TSM pôsobí 
ako tréner Michal Macko, príprav-
ky vedú Jozef Mikovíni a  Monika 
Pírová.

„Jediná cesta, ako v tenise dosiah-
nuť dobré výsledky, je viac pracovať. 
To platí, samozrejme, vo všetkých 
športoch. Zatiaľ sa nám nedarí 
plynule posúvať najšikovnejšie deti 
do vyšších centier, viac detí by sme 
potrebovali dostať z  prípraviek,“ 
hovorí Zrubáková. „Slovan nie je 
iba vrcholový tenis, ale aj tenis pre 
všetkých. Rodičia, ktorí k nám cho-

dia so svojimi deťmi,  však musia 
mať jasnú predstavu, či chcú mať zo 
svojich ratolestí v budúcnosti hráčov, 
ktorí sa svojmu športu budú syste-
maticky venovať. Ak áno, nestačí 
hrať dva razy v týždni.“

Slovan tohto roku získal v sloven-
ských tímových súťažiach päť  me-
dailí (2 – 3 – 0). Zlaté boli extraligové 
ženy a dorastenky na majstrovstvách 
Slovenska, tromi striebornými me-
dailami do slovanistickej zbierky 
prispeli extraligoví muži, dorastenci 
a mladšie žiačky.    (zw)

V hodnotení klubov roku 2012 obsadil tretie 
miesto TC EMPIRE Trnava. Športový riaditeľ 
Tomáš Boleman vyzdvihol najmä výborný vstup 
do sezóny. Na halových majstrovstvách SR získal 
klub 15 medailí, najviac zo všetkých klubov. 

„Na kvalifi káciu halových ME sa prebojovali 
Sarah Mária Juráková, Tamara Kupková, David 
Damian Brna, Viktor Bánczi a Adriána Šenkárová. 
Do fi nále sa so svojimi družstvami prebojovali 
Kupková (2. miesto), Juráková (5. miesto) a Šen-
kárová   (5. miesto). Na letných majstrovstvách SR 
sme splnili ciele ziskom 11 medailí,“ vymenúva 
Boleman. Na ME družstiev sa zúčastnili Bánczi, 
Šenkárová, Kupková a   Juráková. Kupková bola 
členka tímu SR, ktorý postúpil na MS do 14 
rokov. Spolu s Kužmovou a Mihalíkovou získali 
Slovenky titul majsteriek sveta. Na majstrovstvá 
SR družstiev sa v  mládežníckych kategóriách 
prebojovalo päť zo šiestich družstiev. Mladší žiaci 
získali titul a starší žiaci a žiačky bronz. Prví boli 
aj seniori 35+. 

„Vyzdvihnem dva individuálne výsledky - 
Bánczi na slovenských turnajoch neprehral ani 
set vo dvojhre a  Kupková sa dostala do TOP 10 
v Európe do 14 rokov. Všetkým hráčom TC EM-
PIRE Trnava patrí vďaka za úspešnú reprezentáciu 
klubu,“ dodáva športový riaditeľ.

Podľa jeho slov základom úspechu sú výborné 
podmienky a kvalitný trénerský kolektív. Tvo-

ria ho šéft réner Juraj Jančovič, tréneri mládeže 
a  dorastu Radovan Jakab a  František   Smrťka 
a trénerky detí  Monika Kupková, Mária Jedlič-
ková a Diana Zelenayová. „Trénerský kolektív sa 
snažíme skvalitňovať,  o  čom svedčí aj príchod 
Miloslava Grolmusa od roku 2013. Pripravujeme 
s ním aj 7 a 10-dňové tréningové kempy pre talen-
tovaných hráčov od 14 rokov. Druhým faktorom je 
hľadanie talentov. Hráčsku základňu sa nám darí 
rozširovať aj prestupmi. V klube pôsobí viac ako 
180 detí. Kľúčová je podpora partnerov a sponzo-
rov klubu. Ďakujem im za pomoc pri zabezpečení 
výborných športových podmienok,“ prízvukuje 
športový riaditeľ TC EMPIRE.

Klub organizuje viac turnajov - slovenských 
alebo medzinárodných - pre všetky kategórie. 
Vrcholom sezóny bude opäť ženský turnaj. No-
vinkou je zmena termínu z leta na úvod antukovej 
sezóny 6. - 12.mája 2013, i  dotácie – zvýšenie 
na 75-tisíc dolárov. Tomáš Boleman: „Na budúci 
rok pribudne aj mužský turnaj kategórie futures 
s dotáciou 10-tisíc dolárov 5. - 11. augusta 2013. 
V našom areáli sa koná množstvo akcií, ktorými 
sa snažíme rozvíjať spoločenský život v  klube. 
Letné detské tenisové tábory sa stretli s veľkým 
záujmom. Podrobný harmonogram turnajov a ak-
cií si je možné pozrieť na našej webovej stránke 
www.tcempire.sk.“

SLOVAN: silný vzťah ku klubu

TK Slovan Bratislava, víťaz extraligy 2012: Michaela HONČOVÁ, Lenka JURÍKOVÁ, Zuzana a Kristína KUČOVÉ, kapitánka 
Radka ZRUBÁKOVÁ, Lenka TVAROŠKOVÁ, Nikola VAJDOVÁ, Chantal ŠKAMLOVÁ

TC EMPIRE: podmienky - kľúč k úspechu 
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Pre Mertiňáka je to prvá deblová trofej na okru-
hu ATP od septembra 2010, keď s  Čermákom 
zvíťazili na podujatí v malajzijskom Kuala Lum-
pure. Dvojici v Moskve nevyšiel úvod fi nálového 

zápasu. Stratila podanie a Taliani sa po potvrdení 
brejku ujali vedenia 2:0. Slovensko-český pár však 
bleskovo vyrovnal na 2:2 a v koncovke setu slávil 
úspech. V druhom sete si po rýchlom brejku vy-

budoval náskok 4:1 
a zápas už dotiahol 
do víťazstva. 

„Odľahlo mi, už 
bolo načase prelo-
miť sériu nešťast-
ných finálových 
prehier. S Frantom 
sme odohrali dob-
ré fi nále. Ja som si 
síce hneď na úvod 
smolne prehral 
podanie, keď mi 
rozhodca odpískal 
chybu nohou, no 
rýchlo sme vyrov-
nali na 2:2 a  po-
tom sme už boli 
lepší. Dôležitý bol 
gem za stavu 6:5, 
v ktorom viedli Bolelli s Braccialim pri svojom 
servise 40:15, no napokon sme ho získali vo svoj 
prospech. Dvakrát sme dobre zareturnovali a po-
tom sme vyhrali krosovú výmenu od základnej 
čiary. Po zisku prvého setu sme sa dostali na koňa 
a v druhom dejstve sme hrali vynikajúco,“ ko-
mentoval Mertiňák, ktorého čakajú v tomto roku 
ešte štyri turnaje – po boku Kližana vo Valencii, 
challenger v  Ženeve s  Dlouhým, Slovak Open 
s Čermákom a na záver Helsinki opäť s Dlouhým. 
„S Frantom sme sa už dohodli na spolupráci na 
rok 2013, zostávame hrať spolu. Začneme v Dau-
he, potom nás čaká turnaj v Aucklande a následne 
grandslamový Australian Open v  Melbourne,“ 
načrtol plány Mertiňák, ktorý z 13 titulov sedem 
získal s Čermákom.

Ukončiť sezónu fi nálovou účasťou sa Daniele 
Hantuchovej nepodarilo. Na turnaji v Luxembur-
gu prehrala v semifi nále s Rumunkou Monicou 
Niculescuovou 1:6, 3:6 a nepostúpila do svojho 
pätnásteho singlového fi nále na okruhu WTA.

„Z mojej strany to nebol taký výkon, aký som si 
predstavovala. Súperka mi to vôbec neuľahčovala, 
hrala špecifi cký tenis s množstvom rotovaných 
úderov a v prvom sete ma zaskočila. Nedokázala 
som nájsť na jej údery odpoveď. Možno až príliš 
som chcela byť v ďalšom fi nále, čo ma trochu 
zväzovalo,“ priznala 29-ročná Slovenka. „Na 
začiatku druhého dejstva som ju hneď brejkla a 
viedla som 2:0, no nedokázala som pokračovať 
v nastúpenej ceste. Pokazila som pár loptičiek, 
bola som netrpezlivá, čo súperka využila. Celkovo 
však hodnotím turnaj v Luxemburgu pozitívne. 
Semifi nále je cenným výsledkom. Odohrala som 
tu tri skvelé zápasy a užívala som si to, tento zápas 
musím čím skôr hodiť za hlavu."

Zverenka španielskeho trénera Eduarda Nico-
lása, v roku 2007 fi nalistka turnaja v Luxemburgu, 
získala prémiu 10 200 dolárov a 130 bodov do 
svetového rebríčka WTA. Daniela sa ešte usi-
lovala o zisk miestenky na Turnaj šampiónok v 
Sofi i, kde sa kvalifi kuje šesť rebríčkovo najvyššie 
postavených víťaziek turnajov International, kto-
ré sa nedostali na MS WTA Tour. Hantuchová vo 

februári obhájila titul v thajskej Pattayi a pripísala 
si na konto piatu singlovú trofej na WTA Tour.

Bývalá svetová päťka odštartovala rok 2012 
vo veľkom štýle, no koncom apríla ju pribrzdilo 
v rozlete zranenie. „Úvod sezóny bol skvelý a vo 
februári som bola štvrtá - piata v rebríčku Cham-
pions Race. Hrala som skvele, postúpila som do 
fi nále v Brisbane, štvrťfi nále v Dubaji a obhájila 
som titul v Pattayi. Všetko bolo na dobrej ceste, 
no skomplikovala mi to únavová zlomenina. 
Zmeškala som najväčšie antukové turnaje vrátane 

Roland Garros, čo ovplyvnilo moje postavenie vo 
svetovom rebríčku. Nebola som nasadená a mala 
som ťažké žreby. Najväčším zážitkom pre mňa 
v uplynulej sezóne bola londýnska olympiáda. 
Dala som do nej všetko, hoci som nebola zdravá 
a nemala som natrénované. Prvé dva zápasy proti 
Na Li a Cornetovej boli výborné, škoda osemfi -
nálovej prehry s Wozniackou. Olympijské hry 
na wimbledonskej tráve boli v každom prípade 
vrcholom roka," dodala k  hodnoteniu sezóny 
Hantuchová. 

Mertiňák sa dočkal v Moskve
Slovenský reprezentant sa dohodol s českým partnerom Čermákom aj na rok 2013

Michal Mertiňák získal trinásty deblový titul na okruhu ATP, keď po boku Čecha Františka 
Čermáka triumfoval na turnaji o Kremeľský pohár v Moskve (dotácia 673 150 dolárov). 
Nasadené jednotky si vo fi nále poradili s talianskym párom Simone Bolelli, Daniele Bracciali 
7:5, 6:3 a získali spoločnú prémiu 36 950 dolárov a 250 bodov do svetového rebríčka štvorhry.

Rozlúčka v semifinále
Daniela Hantuchová v Luxembrugu uzavrela tenisový rok 2012

Daniela 
HANTUCHOVÁ 

v Linzi a 
Luxemburgu      

Moskovský titul 2012 – Michal MERTIŇÁK a František ČERMÁK

Martiňákove tituly 

vo štvorhre 

2006 Chennai

 Záhreb

2007 Umag

 Bukurešť 

2008 Acapulco 

2009 Acapulco

 Stuttgart

 Umag 

 Bukurešť 

 Valencia

2010 Kuala Lumpur 

2012 Moskva 

(Tučne vytlačené sú tituly 

s Čermákom)
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Dominika Cibulková (23) má 
za sebou jednu z najnáročnejších 
sezón. Z  hráčok prvej svetovej 
dvadsiatky patrila medzi najvyťa-
ženejšie – odohrala 27 turnajov 
a  ďalšie dva týždne venovala Fed 
Cupu. Turnajový rok uzavrela 
v  Moskve štvrťfi nálovou prehrou 
s  Dánkou Caroline Wozniackou, 
ktorá Kremlin Cup napokon vy-
hrala. Ak Cibulková skončí na 14. 
mieste WTA, bude to jej najlep-
ší koncoročný rebríček kariéry. 
V  priebežnom poradí bola naj-
vyššie dvanásta.

 Po tejto sezóne asi budete svoj 
kalendár poriadne prehodnoco-
vať...

Druhý raz by som už takéto 
množstvo turnajov nehrala. Ur-
čite budem redukovať. Hrala som 
dobre a chcela som hrať čo najviac. 
Doplatila som na to po olympiáde. 
Výkonnosť išla dole. Do toho prišlo 
zranenie a napokon aj únava.

 Olympijský rok bol predsa 
len špecifický. Už viete čo treba 
vypustiť? 

Určite nepôjdem všetky americké 
turnaje - US Open Series - tak ako 
som šla v tomto roku. A aj na antuke 
som dosť hrala, niečo budem musieť 
vypustiť. Možno Brusel, hoci tam 
som sa dobre rozohrala pred Roland 
Garros. 

 Na konci roka ste mali veľké 
obhajoby - v Linzi fi nále a v Moskve 
víťazstvo. V Linzi ste pre zranenie 
nemohli nastúpiť, v  Moskve ste 
uhrali štvrťfi nále...

Mala som čo obhajovať aj vo 
Wimbledone, kde som vlani bola 
vo štvrťfinále, a  tohto roku som 
vypadla v  prvom kole... Nechcem 
to s obhajovaním šponovať a  stre-
sovať sa. Ale nakoniec bola sezóna 
celkom dobrá. 

 Črtá sa, že budete mať najlep-
ší koncoročný rebríček kariéry. 
S akým umiestnením budete spo-
kojná?

Keď si udržím štrnáste miesto. 
Mohol ma posunúť ešte Peking, ale 
tam ma vyradilo kuriózne zranenie. 
Ešte na predchádzajúcom tokijskom 
turnaji som sa v prvom kole rozohrá-
vala s  Medinovou-Garriguesovou. 
Loptička ma trafi la, ja som sa zľakla 
a pri nešťastnom pohybe ma seklo. 
Dostala som sa z  toho, no v snahe 
o  kompenzáciu som preťažovala 
ľavú nohu a v Pekingu som už ne-
dokázala dohrať zápas prvého kola 
so Švedovovou.

 Za plusy sezóny iste považujete 
turnajové víťazstvo v  Carlsbade, 
fi nále v Barcelone, sedem účastí vo 
štvrťfi nále, vrátane Roland Garros. 
Ale veľkým mínusom bolo 11 vyra-
dení v prvom kole!

Až toľko ich bolo? 

 Boli medzi nimi prehry aj so 
súperkami z  konca prvej stovky. 
Ktorá vás najviac škrie?

Nevydaril sa mi začiatok roka, 
keď som trénovala ešte so Željkom 
Krajanom. Bola som premotivovaná. 
Dobre, že sme spoluprácu ukončili. 
Potom to už bolo lepšie.

 Predsa len, keď sa pozriete späť, 
ktorá prehra vás najviac hnevá?
Olympijská s Pironkovou?

Skôr wimbledonská so Zakopalo-
vou. Tam som si robila väčšie nádeje.

 Od apríla ste trénovali s Petrom 
Miklušičákom. Budete pokračo-
vať?

Dohodli sme sa zatiaľ do konca 
sezóny.

 A  čo sa týka kondičného tré-
nera?

V  príprave na Floride budem 
trénovať s Markom Wellingtonom, 
ktorý v  minulosti spolupracoval 
s Danielou Hantuchovou. Uvidíme, 
ako nám to spolu pôjde. Podľa toho 
sa dohodneme pre ďalšie obdobie.

 Ako bude vyzerať váš záver 
roka?

Dám si dva – tri týždne voľna, 
oddýchnem si na dovolenke, ale asi 
nepôjdem na dlhú cestu, lebo som sa 
tohto roku nacestovala dosť. Možno 
to budú nejaké kúpele. A  potom 
príde klasika – kondičná príprava 
vo Vysokých Tatrách a 3 – 4 týždne 
hernej prípravy na Floride.

 Kto vás v tomto roku najviac 
zaujal v ženskom tenise?

Šokovali ma turnajové víťazstvá 
Sereny Williamsovej. Jej sestra Ve-
nus je už na ústupe, ale so Serenou 
treba stále rátať!

 Čo by ste chceli dosiahnuť 
v roku 2013?

Konečne sa dostať do svetovej 
desiatky. Nechcem hovoriť, že je to 
môj cieľ, to by ma stresovalo. Hovo-
rím o tom ako o mojom sne. Už som 
bola po víťazstve v Carlsbade blízko. 
Možno práve preto, že som veľmi 
túžila uhrať niekde výsledok, neboli 
moje výkony optimálne. Takže sní-
vam o TOP 10.

Zuzana WISTEROVÁ

Cibulková: Šok roka – Serena
S najlepšou slovenskou tenistkou o uplynulej sezóne a plánoch na rok 2013 

Cibulková na konci roka

2012 14.

2011 18.

2010 31.

2009 30.

2008 19.

2007 52.

2006 156.

2005 555.
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Pravidelné testovanie kondičných schopností 
členov Centier talentovanej mládeže sa uskutoč-
nilo dňa 3. októbra  v Trnave a 10. októbra v Ko-
šiciach. Testovaniu prialo počasie a boli vytvorené 
optimálne podmienky i zo strany organizátorov. 

V Trnave sa na testovaní zúčastnilo 60 a v Ko-
šiciach 20 tenistov. Značný počet hráčov sa však 

ospravedlnil, väčšinou zo zdravotných dôvodov, 
medzi nimi viacerí reprezentanti. Niektorí prišli 
na testy nevyliečení a z toho dôvodu neabsolvovali 
potom všetky disciplíny. Je úlohou trénerov, aby 
na testy poslali len úplne zdravých športovcov.

Opäť prišli športovci, ktorí si prepočítavali body 
z tabuliek, čo sa prejavilo pri ich „nasadení“ na 

poslednej disciplíne - dvanásťminútovom behu. 
Poďakovanie za vytvorené kvalitné podmienky 

patrí AŠK Slávii Trnava a Technickej univerzite 
v Košiciach a prítomným trénerom za ich pomoc 
v priebehu testovania.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Na testoch treba byť fi t
Testovanie kondičných schopností členov CTM v Trnave a Košiciach

Absolútne najlepšie výkony 
v jednotlivých disciplínach

Chlapci Dievčatá

Disciplína Meno Výsledok Meno Výsledok

Beh na 50 m Hodor 6,2 Matúšová 6,74

Hod medicinbalom Néma 13,5 Timková 9,8

Skok z miesta Búřil 260 Timková 224

Hod kriketovou

loptičkou
Chren 58,4 Juráková

43

Zbieranie lôpt Chren 13,37 Priščáková 14,36

Sed - ľah Belanec 74 Doláková 80

12´beh Belanec 3150 Timková 2800

Najlepší 
v jednotlivých ročníkoch

Chlapci Dievčatá

R. nar. Meno Súčet bodov Meno Súčet bodov

1996
Belanec 30

Priščáková 29
Chren 30

1997
Néma 28

Doláková 33
Kurek 28

1998 Klein 29 Poláková 25

1999 Gašparovič 31 Timková 33

2000 Puškár 23 Roháčová 31

2001 Fekete 25 Kadlečková 28

Pokračovanie na s. 23

Ladislav MACKO, metodik STZ a žilinský tréner Anton BLAŠKO, pri testovaní v Trnave

Katarína STREŠNÁKOVÁ

Skok z miesta – Samuel HODOR
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Striebro chlapcov: TK Kúpele Piešťany Bronz chlapcov: TK Slávia Agrofert BA



Víťazné tímy 8. celoslove
Davis Cupu s Fed Cupu 



venského finále Detského 
u s Nadáciou SPP 2012



Striebro dievčat: TK ŠTK Šamorín Bronz dievčat: TK Slovan Bratislava A
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Miriam Timková, TA Prešov 1999 176 56 7,42 5 9,8 5 224 5 38,3 5 14,85 4 60 5 2800 4 33

Nikola Doláková, VSE TK Akademik Košice 1997 168 58 7,34 5 9,8 5 218 5 37,4 5 14,42 4 80 5 2750 4 33

Laura Roháčová, TA Prešov 2000 158,5 48 7,52 5 8,7 5 192 4 41,2 5 15,4 4 54 5 2210 2 31

Sandra Jamrichová, Fortuna Tenis Trnava 1997 170 62 7,06 5 9 4 199 4 36 5 16,35 3 62 5 2690 4 30

Katarína Strešnáková. TJ Slávia Právnik Bratislava 1997 165 55 7,34 5 8,9 4 203 4 38 5 15,84 3 60 5 2700 4 30

Sindy Kurtinová, TC Topoľčany 1997 178 67 7,65 5 8,6 4 216 5 36 5 15,87 3 61 5 2580 3 30

Soňa Priščáková, TK Jednotka 1996 172 60 7,33 5 9,7 4 197 3 39,4 5 14,36 4 70 5 2650 3 29

Tereza Tvarošková, TK Slovan Bratislava 2000 160 45 7,2 5 7,1 4 205 5 26 4 16,72 3 51 4 2390 3 28

Michaela Kadlečková, TC Dixon Tenisia B.Bystrica 2001 146 39 8,24 4 5,2 4 193 4 23 4 16,6 3 59 5 2650 4 28

Dokončenie zo s. 18

Poradie najlepších podľa bodov - chlapci 
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Michal Gašparovič, TK Slávia Agrofert STU BA 1999 168 55 7,07 5 10 5 215 4 43 4 14,93 4 73 5 2950 4 31

Matúš Belanec, TK Kúpele Piešťany 1996 173 63 6,4 5 12 4 245 5 56 4 14,38 4 74 5 3150 4 30

Erik Chren, TK Mladosť Košice 1996 175 71 6,63 5 12,2 4 232 4 58,4 5 13,37 4 65 5 2969 3 30

Lukáš Klein, TK Spišská Nová Ves 1998 175 60 7,09 5 9,3 3 221 4 49 4 14,62 4 68 5 2960 4 29

Patrik Néma, TK Slávia Agrofert STU BA 1997 185 85 6,75 5 13,5 5 256 5 57 4 15,9 2 58 4 2965 3 28

Vladimír Kurek, TK Rimavská Sobota 1997 182 73 6,84 5 10,5 4 207 3 55 4 13,64 4 65 5 2950 3 28

Martin Horváth, TK F1 Poprad 1999 185 60 7,05 5 8,3 3 211 4 41 3 14,3 5 65 5 2830 3 28

Filip Šobáň, TK Kúpele Piešťany 1997 181 60 7,03 5 10,5 4 225 4 51 4 16,38 2 64 5 2980 3 27

Patrik Obal, TC EMPIRE Trnava 1996 180 75 6,55 5 12,9 5 240 4 52 3 14,75 3 65 5 2730 2 27

Na testoch treba byť fi t

Záber z testovania v Košiciach
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 Excelentná séria. Čomu pripi-
sujete ten obrat?

Na menších turnajoch som bol 
nasadzovaný, v prvých kolách som 
mal prijateľných súperov, dostal som 
sa do zápasového rytmu. 

 Po zlomenine kostičky na ruke 
zo začiatku sezóny ste chýbali dva 
mesiace na turnajoch a potom to 
šlo dosť ťažko. Mali tieto okolnosti 
vplyv na ukončenie spolupráce 
s trénerom Simonom?

Čiastočne. Na kurte sme si už ne-
rozumeli tak ako predtým. Náš roz-
chod, ktorý sa udial po piešťanskom 
turnaji, poznačil moje vystúpenia na 
ďalších dvoch slovenských poduja-
tiach. Tri slovenské turnaje kategórie 
futures, ktoré sa mi nevydarili, po-
značil náš rozchod. Keď som hral, 
nemyslel som predovšetkým na 
tenis. V hlave som nemal myšlienky 
usporiadané. 

 Vyskúšali ste si samostatnosť. 
Bola to veľká zmena?

Ja s  tým nemám problém, robil 
som si turnajový program, doho-
váral sparing, keď bol doma tréner 
Zathurecký, hral so mnou. Padali 
mi body, musel som sa zamerať na 
turnaje futures, aby som body uhral. 
Na turnaje som sa vybral autom sám.

 Nemali rodičia obavy?

Neboli to veľké vzdialenosti a  ja 
sa z  ciest vždy ozývam, pošlem 
správu, kde som, a kedy dorazím. Na 
turnajoch som našťastie vyhrával, 
nepotreboval som veľa trénovať, 
a  tak som nemal starosti so zhá-
ňaním sparingpartnerov. Keď som 
potreboval, vždy som zohnal.

 Vaša dohoda s  Dominikom 
Hrbatý je na jeden mesiac. Ako 
vznikla?

Oslovil ho otec, či má čas a či sa mi 
môže venovať. Medzitým sa aj Do-

mino dozvedel, že som bez trénera, 
tak sa podujal so mnou pracovať. Je 
to super, bol by som rád, keby ma 
potiahol.

 Teraz hráte na antuke, budete 
v tom pokračovať?

Rád by som, možno aj v novembri 
si na nej zahrám. Pravda, medzitým 
je na tvrdom povrchu Slovak Open. 
Chcel by som na ňom opäť štartovať. 

 Ako ďalej? Zostávate v NTC?

To je predčasné riešiť, mám zmlu-
vu do konca sezóny. Veľa závisí od 
toho, s kým by som trénoval.

 V našom poslednom rozhovo-
re ste spomínali, že by ste chceli 
dosiahnuť takú métu, aby ste sa 
dostali na grandslamovú kvalifi -
káciu. Platí to aj teraz?

Momentálne ma zaujímajú najmä 
aktuálne turnaje, aby som si zlepšil 
rebríčkové postavenie. Chorvátske 

turnaje kategórie futures sú už sil-
nejšie, pätnástky. Prioritou je teraz 
vypracovanie si postavenia, ktoré mi 
pomôže na challengerové podujatia. 

 Ruka je už v  absolútnom po-
riadku?

Chvalabohu. Tie dva mesiace, čo 
som kvôli zraneniu nemohol hrať, 
ma vyviedli zo zabehaného kolobe-
hu. Ešteže bol doma kondičný tréner 
Maroš Molnár, ktorý sa mi venoval. 
Dni bez tenisu boli nanič. Akurát 
dobre, že som stihol zmaturovať.

 Na štúdium nemyslíte?

Teraz nie. Potom sa uvidí, podľa 
toho, ako mi pôjde tenis.

 Čo všetko si vyžaduje samo-
statné manažovanie účasti na 
turnajoch?

Prihlasovanie na turnaje. Ne-
smiem však zabudnúť na termíny 
odhlášok, keď som sa prihlásil na 
viac turnajov. Program si robím na 
tri týždne dopredu. Keď sa chystám 
na turnaj, vezmem fact sheet, po-
zriem si hotelové ponuky. Ak sa mi 
zdajú drahé, hľadám si lacnejšie ale-
bo nejaký privát. Vybavím mailom 
objednávku, pripravím si itinerár, 
keď idem autom. V prípade, že letím, 
s letenkami aj s ich zmenami mi po-
máha otec.       Zuzana WISTEROVÁ  

Kovalík Kovalík 
pod Hrbatého pod Hrbatého 

taktovkoutaktovkou

Jozef Kovalík trénoval v minulých týždňoch s Dominikom Hrba-
tým, s ktorým sa dohodol, že ho bude sprevádzať aj na októbrových 
turnajoch v Dubrovniku. Od júlového rozchodu s trénerom Ladisla-
vom Simonom chodil 20-ročný hráč NTC po turnajoch sám. Počínal 
si však veľmi dobre, vyhral tri zo štyroch futuresov, na ktorých hral 
– v talianskom Trieste, v srbských mestách Sokobanja a Subotica (tu 
aj štvorhru), len v Niši vypadol v semifi nále. K 15. októbru bol 333. 
v rebríčku,  najvyššie v kariére.

Kovalíkove víťazné turnaje
2011 Bosna a Hercegovina

 Tatranská Lomnica

2012 Viterbo

 Trieste

 Subotica

 Sokobanja

Všetkých 6 turnajov je kategórie futures 

na antuke
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Kovalík 
pod Hrbatého 

taktovkou

Sme najlepší v Európe!
Slovenský tenisový zväz 

dostal od prezidenta Tennis 
Europe Jaquesa Dupré blaho-
želanie k  prvenstvu v  hodno-
tení krajín na ME v juniorskej 
kategórii roku 2012. Sloven-
sko zvíťazilo so  290 bodmi 
pred Švédskom a  Maďarskom.

„Tennis Europe si  váži dl-
horočnú výbornú prácu Slo-

venského tenisového zväzu. 
Oceňujeme najmä niektoré 
špičkové juniorské výsledky 
roku 2012: víťazstvo hráčok do 
18 rokov na letných ME tímov, 
zisk titulu majsterky Európy 
do 18 rokov Petry Uberalovej, 
víťazstvo v  Pohári národov 
chlapcov a dievčat do 18 rokov 
a prvenstvo v rebríčku krajín na 

ME vo vekových kategóriách do 
14, 16 a 18 rokov,“ píše Jaques 
Dupre, prezident TE, vo svojom 
blahoprajnom liste prezidentovi 
STZ Tiborovi Mackovi.

K  prvenstvu blahoželal Slo-
venskému tenisovému zväzu 
aj Dušan Čaplovič, minister 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR.            (red.)

1. Slovensko 290

2. Švédsko  230

3. Maďarsko  228

4. Česko  198

5. Ukrajina  190

6. Rusko  170

7. Bielorusko  151

8. Španielsko  150

9. Belgicko  135

10. Taliansko  135

Desať najúspešnejších krajín

na juniorských ME

V  Istanbule odštartovali 23. 
októbra tenisové MS WTA Tour 
(dotácia 4,9 milióna dolárov). 
Žreb rozhodol, že v červenej sku-
pine hrajú Bieloruska Victoria 
Azarenková, Američanka Serena 
Williamsová, Nemka Angelique 
Kerberová a Číňanka Na Li. V bielej 
skupine sú Ruska Maria Šarapovo-
vá, Poľka Agnieszka Radwaňská, 

obhajkyňa titulu Češka Petra Kvi-
tová a Talianka Sara Erraniová. Do 
semifi nále postúpia najlepšie dve 
hráčky z  oboch skupín. Ak niek-
torá z elitnej osmičky prejde celým 
turnajom bez jediného zaváhania, 
získa lukratívnu prémiu 1,75 milió-
na USD a 1500 bodov do svetového 
rebríčka WTA. Vlani sa takýto 
husársky kúsok podaril Kvitovej.

Polášek vo Viedni vo fi nálePolášek vo Viedni vo fi nále
Filip Polášek nezískal vo Viedni 

jubilejný desiaty deblový titul na 
okruhu ATP. Spoločne s domácim 
Rakúšanom Julianom Knowlem 
prehrali vo finále ako nasadené 
dvojky s nemeckým párom Andre 
Begemann, Martin Emmrich 4:6, 
6:3, 4:10 v tzv. supertajbrejku.

Polášek nevyužil šancu získať 
tretiu tohtoročnú deblovú trofej. V 
januári zvíťazil spoločne s Čechom 
Lukášom Rosolom v katarskej Dau-
he, v máji sa s českým deblovým špe-
cialistom Františkom Čermákom 
tešil z prvenstva na antuke v Mní-
chove. S Knowlem si vďaka postupu 
do fi nále vo Viedni rozdelili prémiu 

14 030 eur, do svetového deblového 
rebríčka im pribudlo 150 bodov.

O osude úvodného setu finále 
štvorhry v rakúskej metropole 
rozhodol tretí gem, v ktorom Po-
lášek s Knowlem stratili podanie. 
V druhom dejstve si slovensko-
rakúsky tandem po rýchlom brejku 
vybudoval náskok 3:0. Nemci síce 
vyrovnali na 3:3, no koncovka setu 
patrila Poláškovi s Knowlem, ktorí si 
vynútili rozhodujúci supertajbrejk. 
V ňom však ťahali za kratší koniec. 
Begemann s Emmrichom po dvoch 
minibrejkoch odskočili súperom na 
5:1 a za stavu 9:4 premenili hneď 
prvý mečbal.   

Filip POLÁŠEK (vľavo) na viedenskej dekorácii

Bryanovci opäť č. 1

Americkí tenisti Bob a Mike Bryanovci prekonajú ďalší rekord, ôsmy raz 
budú totiž koncoročnými svetovými deblovými jednotkami. Olympijskí 
šampióni vyhrali od roku 2002 v každej sezóne minimálne päť turnajov, 
čo sa nepodarilo žiadnej inej dvojici.

V septembri získali americké dvojičky rekordnú dvanástu grandslamo-
vú trofej, keď triumfovali na US Open. „Pred začiatkom každej sezóny 
si dávame za cieľ zotrvať na čele svetového rebríčka. Je skvelé, že opäť 
prezimujeme na prvej priečke. Kvalita deblových párov totiž z roka na rok 
stúpa," povedal Bob Bryan, ktorý po boku brata Mika získal už celkovo 
82 titulov vo štvorhre.

V Istanbule sa hrá 
Masters žien 

Bratia BRYANOVCI majú dôvod k radosti

Osmička najlepších hráčok sveta v Istanbule v gala

Slovenský deblista si na jubilejný desiaty 

titul musí počkať
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Na juhu Talianska, v Reggio Ca-
labria, sa uskutočnil Tennis Europe 
Junior Masters 2012, záverečný 
turnaj 8 najlepších hráčov a hráčok, 
ktorých nominoval Tennis Europe 
na základe umiestnenia v  rebríč-
koch Race to Masters Rankings U14 
a U16. Kritériá splnili zo Slovenska 
len Viktória Kužmová (VSE TKA-
kademik Košice) a  Tereza Mihalí-
ková (TC Topoľčany). Žiaľ, prvá pre 
chorobu na turnaj necestovala, a tak 
Slovensko reprezentovala pod mojím 
vedením iba Tereza Mihalíková.

Turnaj sa začal rozpačito. Do 
Talianska neprišla Julia Payolová 
zo Španielska, ktorú v kategórii do 
14 rokov nahradila domáca, 226. 
hráčka rebríčka, Irene Lavinová. 
Nasadzovanie do pavúkov sa robilo 
podľa rebríčka Tennis Europe, teda 
nie podľa Race, čo tiež zamiešalo 
poradím. Doplatila na to aj naša 
hráčka. Tereza bola v rebríčku Race 
druhá nasadená, no takto sa ocitla 
medzi nenasadenými hráčkami. Keď 
k tomu pridáme klasické losovanie, 
mená písané na papier a vyťahova-
né do pavúka trénermi, môžeme 
byť radi, že žreb bol taký, aký bol. 

V  prvom kole sa Tereza stretla 
s Aleksandrou Pospelovou z Ruska, 
ktorej po takmer bezchybnom a kon-
centrovanom výkone vrátila pre-
hru z  Piešťan a  zdolala ju 6:2, 6:2. 
V  semifi nále narazila na jednotku 
turnaja, Dalmu Gálfyovú z  Ma-
ďarska. Odohrala proti nej jeden 
z  najlepších zápasov sezóny a  aj 
keď ho prehrala 5:7, 4:6, z  kurtu 
odchádzala po dobre odvedenom 

výkone. Vo vyrovnanom, a  možno 
najlepšom zápase skupiny U14, 
bola Maďarka v rozhodujúcich mo-
mentoch koncentrovanejšia, urobila 
menej chýb a dokázala zahrať víťazné 
údery s maximálnou dávkou rizika. 
V zápase o  tretie miesto Tereze po 
predchádzajúcich ťažkých stretnu-
tiach chýbali fyzické sily a ku koncu 
druhého setu možno aj kúsok šťastia. 
Turnaj napokon vyhrala Dalma Gál-

fyová po trojsetovom fi nále s Ruskou 
Annou Kalinskou. Vo všetkých ostat-
ných kategóriách dominovali tenisti 
Španielska. Ukázali svoju technickú 
i taktickú vyspelosť, obrovské nasa-
denie a túžbu po víťazstve. 

Masters juniorov je síce krátky 
turnaj, ale hrajú ho len tí najlepší 
hráči, ktorí ho chcú hrať. Každý 
zápas je náročný, hlavne prvý, ktorý 
rozhodne o ceste pavúkom hore, či 

dolu. Je na prospech každému hrá-
čovi. Je i obrovskou motiváciou stre-
távať sa v silnej konkurencii s tými 
najlepšími a  hrať proti najlepším. 
Počas záverečného ceremoniálu dos-
tala Tereza Mihalíková od zástupcov 
Tennis Europe a organizátorov 
turnaja cenu fair play za slušné a ko-
rektné správanie sa počas zápasov, za 
vystupovanie a komunikáciu počas 
celého turnaja.

V dvojhre chlapcov štartovalo 39 
tenistov, 30 dievčat vytvorilo pavúk 
dvojhry. Vo štvorhre bolo 13 párov 
dievčat  a 15 párov chlapcov. Tradične 
sa hral aj mix, ale bolo už cítiť, že deti 
sú unavené, štartovalo iba päť dvojíc.

Vo finále dvojhry chlapcov sa 
stretli Lukáš Klein – Marko Cetner. 
Súboj priniesol tenis dobrej úrovne, 
hráči potvrdili postavenie v rebríčku. 
Najviac bodov do rebríčka si pripísal 
Lukáš za víťazstvo 6:3, 7:5. Z ostat-
ných zaujali bratia Habšudovci, naj-
mä mladší Šimon, ktorý v prvom kole 
zdolal Ogurčáka a  v druhom Špaka. 
Štvorhru vyhrala dvojica Adam 

Kakula – Ondrej Chamraz. Vo fi nále 
zdolali pár Eduard Lešťan, Tomáš 
Čop 6:3, 6:2. Bojovný a sympatický 
výkon predviedla dvojica Ladislav 
Lörincz, Juraj  Hochel. Vyradili druhý 
nasadený pár Dulík, Cetner, v ďalšom 
kole dvojicu Ogurčák, Vachmanský a 
prehrali až v semifi nále. 

Finále dvojhry dievčat bolo tro-
chu poznačené zdravou rivalitou 
súperiek. Laura Roháčová  zdolala 
Alexandru Pillárovú 6:2, 6:1.  Vo 
štvorhre zvíťazila majsterka sveta 
do 14 rokov Viktória Kužmová.
Spolu s Adrianou Šenkárovou zdolali 
vo fi nále dvojicu Alica Rusová – Petra 

Mária Kerdíková 6:3, 6:2. Kužmová 
vyčnievala nad rovesníčkami herným 
prejavom, prístupom a  správaním 
sa na kurte. Pre mňa, ako riaditeľa 
turnaja, bolo potešením vidieť túto 
perspektívnu hráčku v  akcii. Bola 
vzorom aj pre hráčky, ktoré klopú 
na dvere reprezentácie. V  mixe si 
víťazstvo odniesla dvojica Kerdíková, 
Alex Mokrý. Vo fi nále zdolali dvojicu 
Stará, Lörincz 4:1, 4:1.

Vo fi niši sezóny bola úroveň zá-
pasov kvalitná. Hráči pristupovali 
k zápasom zodpovedne, prejavovali 
túžbu po víťazstve. Videli sme v akcii 
niekoľko reprezentantov, aj hráčov, 
ktorí by mohli v budúcnosti reprezen-
tovať. Chcem sa poďakovať všetkým 
účastníkom za ich výkony, prístup 
a zaželať veľa zdravia a  pracovitosti 
v tréningovom procese.

Návrat s cenou fair play 
Tréner Ján STUDENIČ o vystúpení Terezy Mihalíkovej na Tennis Europe Junior Masters 2012

Favoriti nezaváhali 
Poprad Cup 2012 vyhrali Lukáš Klein a Laura Roháčová

Poprad Cup, turnaj starších žiakov a žiačok, vyhrali Lukáš Klein 
a  Laura Roháčová. Podujatie sa uskutočnilo v  Poprade a  žičilo mu 
mesto i počasie. Napísal nám o ňom Tibor LEŠNIAK, riaditeľ turnaja.

Tereza MIHALÍKOVÁ a Ján STUDENIČ, ktorý je aj jej osobným trénerom
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 Máte čas popri tom všetkom aj 
na tenis?

Tohto roku som už sezónu uzav-
rela, oddychujem a zariaďujem, čo 
treba.

 Kde bude mať váš klub sídlo?

V Stupave, kde už škola funguje, 
máme v nej 50 detí z okolia i Brati-
slavy. Sú tam traja tenisoví tréneri, 
dvaja kondiční. Ale školu máme aj 
v zázemí Tennis One na Nobelovej 
v Bratislave, kam pozývame záujem-
cov o tenis.

 Počuli sme, že niektoré deti pôj-
du s vami na kemp do barcelonskej 
akadémie Casal – Sanchez.

Idú deti aj tréneri, ktorí tam 
absolvujú u  Sergia Casala kurz. 
Koncom októbra cestujeme na týž-
deň a budem rada, keď deti uvidia 
ako sa pracuje a trénuje v tamojšej 
akadémii. Systém práce v  španiel-
skom tenise budoval Pato Álvarez, 
známy tréner niekoľkých špičkových 
hráčov. Kládol dôraz na prácu nôh, 
pokrytie dvorcov, dobre prepraco-
vané drily. To všetko sa naši tréneri 
môžu v  akadémii naučiť. V  mojej 
škole sú už deti, ktoré trénujú 4 – 5 
razy v týždni, začínajú hrať na tur-
najoch a chcem, aby hrali aj súťaže 
družstiev. I preto zakladám klub.

 Vy ste uzavreli – až na jednu 
výraznú dvojročnú pauzu do vla-
ňajšieho leta - druhé desaťročie 
profesionálnej kariéry. Ste so se-
zónou spokojná?

Na to, že som vlani v auguste začí-
nala z nuly, a teraz som vo štvorhre 
53., to bol pre mňa prekvapujúco 
dobrý rok. Od leta 2011 som hrala 
na viac ako 30 turnajoch. A  bez 
zranenia!

 To je u  vás po šiestich operá-
ciách naozaj malý zázrak...

Keď som predčasom ukončila 
kariéru, poriadne som ani chodiť 
nevedela. Dvojročná prestávka mi 
pomohla, znovu som mohla začať 
naplno trénovať a hrať. A teraz ma 
nič nebolí, len sa potrebujem dať 
dokopy, aby som na austrálske leto 
v januári nastupovala plná energie. 

Športovec potrebuje byť fi t fyzicky 
i psychicky. Obe zložky sú dôležité, 
psychika vo veľkej miere ovplyvňuje 
výkon. 

 Užívate si tenis aj teraz?

Ja si ho užívam, ale hrám ho pre-
dovšetkým preto, že ešte stále chcem 
vyhrávať! Moje ambície sa nezmeni-
li, motiváciu vyhrávať mám rovnakú 
ako keď som bola tretia na svete.

 Dva roky ste boli mimo te-
nisového kolotoča. Čo sa v  ňom 
zmenilo?

Sú v  ňom mladšie hráčky, viac 
manažérov, rodičov, peňazí a  iná 
atmosféra ako v  minulosti. Menej 
familiárna. U  mužov je to lepšie 
ako u žien. Medzi nimi nikdy neboli 
veľké kamarátstva.

 A úroveň hry?

Vládne väčšia vyrovnanosť, turnaj 
môže vyhrať ktokoľvek.

 Z hráčok starších ako vy je v reb-
ríčku pred vami len Lisa Raymon-
dová. Medzi singlistkami je raritou 
42-ročná Japonka Kimiko Dateová 
Krummová. Chcete ju tromfnúť?

Kimiko teda určite nedobehnem! 
Nachystám sa na budúcu sezónu, 
odohrám ju a na jej konci si to pre-
beriem, či ešte budem pokračovať. 
Svoje aktuálne rebríčkové postavenie 
vnímam v  kontexte s  možnosťou 
dostať sa na väčšie turnaje. A v sú-
vislosti so šancou rozšíriť 25 mojich 
turnajových titulov. Veľké turnaje 
a víťazstvá ma lákajú.   

 Zuzana WISTEROVÁ

V  portfóliu aktivít Janette Husárovej (38), aktuálnej slovenskej 
deblovej jednotky, je organizovanie tenisových kempov, bežeckých 
pretekov pre deti, 10-tisícového turnaja žien a  najnovšie zakladá 
majsterka sveta vo štvorhre spred desiatich rokov klub. Volá sa 
Tenisová škola Janette Husárovej.

Kimiko? Tú neprekonám!
Janette Husárová o 42-ročnej japonskej veteránke profi okruhu a o svojich aktivitách
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Krásna spomienka. Desať rokov 
uplynulo od jedinečného triumfu slo-
venských tenistiek v Pohári federácie. 
Presne 3. novembra 2002 oslavoval 
slovenský tenis v  Maspalomase na 
Kanárskych ostrovoch historické 
víťazstvo v  najprestížnejšej ženskej 
tímovej súťaži na svete.

Pripomeňme si najdôležitejšie 
kroky cesty za úspechom. 

V  prvom kole zdolalo Slovensko 
v Bratislave na antuke Tehelného poľa 
Švajčiarsko 3:2. Líderkou súpera bola 
Patty Schnyderová, členkou tímu hos-
tí aj Miroslava Vavrinecová, bojnická 
rodáčka, manželka Rogera Federera. 
Rozhodovala štvorhra, v ktorej získali 
bod Hantuchová s Husárovou. 

Vo štvrťfi nále s Francúzskom v hale 
Incheby vyhral tím kapitána Tomáša 
Malika 4:1, jediný bod hostí získala 
Amelie Mau-
resmová, 
b ý v a l á 
svetová 

jednotka, po výhre nad Husárovou. 
Hantuchová vybojovala dva body 
a  Martina Suchá rozhodujúci tretí, 
keď zdolala Nathalie Dechyovú. 
Slovensko postúpilo do záverečného 
turnaja, v  ktorom hrali štyri naj-
úspešnejšie družstvá. Dejiskom bol 
Maspalomas, miestom stretnutí kon-
gresový palác s dvojtisícovou kapaci-
tou. Semifi nálovým súperom našich 
bolo Taliansko, v druhom semifi nále 
sa stretli Španielsko – Rakúsko.

V  letovisku vládli vyše tridsať-
stupňové teploty a  vysoká vlhkosť. 
Účastníci bývali v päťhviezdičkovom 
hoteli H 10 Play Meloneras Palace, 
kde mali svoj komfort. O  slovenské 
ženské kvarteto sa starali šiesti muži 
– tradičný šéf fedcupovej výpravy, 
medzinárodný sekretár zväzu Ľubo-
mír Páleník, kapitán Tomáš Malik, 
tenisový tréner Štefan Čižmarovič, 
kondičný Michal Kovarčík, lekár 
Roman Fano a fyzioterapeut Michal 
Danác. Líderkou tímu bola 19-ročná 
Daniela Hantuchová, vtedy 8. hráčka 
sveta a dvojkou 28-ročná Janette Hu-
sárová, 34. v dvojhre a 5. vo štvorhre. 

Henriete Nagyovej patrilo 54. miesto 
v  singlovom rebríčku a  Martine 
Suchej 61.

Po prvom dni semifi nále s Talian-
skom bol stav 1:1. Bodovali tímové 
dvojky – Husárová a Schiavoneová. 
Španielsko vykročilo doma lepšie - 
nad Rakúskom viedlo 2:0, oba body 
získali veteránky Martinezová a Sán-
chezová-Vicariová. Ale druhý deň 
priniesol drámu, o ktorú sa postarali 
vyrovnaním na 2:2 Schettová a War-

tuschová. Španielky istili fi nále až 
v trojsetovej štvorhre, kým Slovensko 
už štvorhru hrať nemuselo. Hantu-
chová zdolala Farinovú-
Eliovú a  Husárová proti 
Schiavoneovej rozhodla. 
Historický postup do fi ná-
le oslavovali Slovenky pol 
hodinou pred polnocou zo 
štvrtka na piatok. V hale 
zostali iba najvytrvalejší, 
ale hlavne verní sloven-
skí fanúšikovia, ktorí sa 
mohli tešiť na víkendový 
boj o trofej.

Lákavá fedcupová misa, 
do  ktorej usporiadatelia nakládli 
ružové ruže, sa núkala Španielkam 

aj Slovenkám. Domáci tím bol 
päťnásobným šampiónom, 

Arantxa Sánchezová-Vica-
riová nechýbala ani pri 
jednom triumfe. Aj proti 
Slovensku chcela vo svo-
jom 58. stretnutí a v 100. 

zápase zavŕšiť rekordnú fedcupovú 
kariéru víťazne. Ale Malikov tím bol 
zásadne proti!

Finále sa nezačalo pre naše hráčky 
najlepšie. Husárová po veľkom boji 
podľahla Martinezovej, no Hantucho-
vá proti Sernovej (nahradila zranenú 
Sánchezovú) po jasnom priebehu 
vyrovnala. S  Martinezovou, najmä 
s jej lift ovanými loptami, však mala 
Daniela starostí neúrekom. Ich trojse-
tový maratón trval tri hodiny 18 mi-

nút. Hantuchová ho vyhrala a potom 
Husárová vyprevadila 30-ročnú Sán-
chezovú do tenisového dôchodku lek-

ciou 6:0, 6:2. Španielka sa 
za stavu 6:0, 5:0, po tom, 
čo domáci divák v  hale 
vykríkol, aby prepustila 
miesto mladším, rozpla-
kala. Bola to smutná roz-
lúčka legendárnej hráčky. 
Tá sa však po rokoch do 
Fed Cupu vrátila – už ako 
kapitánka. Proti Sloven-
sku, ani s  odstupom 10 
rokov, už na novom poste, 

nepochodila. V tohtoročnom 
stretnutí o postup do svetovej skupiny 
zdolalo Slovensko Španielsko v Mar-
belle 3:2. Dva body získala Dominika 
Cibulková a  rozhodujúci Daniela 
Hantuchová, slovenská fedcupová 
rekordérka a v minulosti Sánchezovej 
deblová partnerka. Hantuchová má 
od svojho fedcupového debutu roku 

1999 na svojom konte 25 stretnutí 
za Slovensko, 48 zápasov, z nich 32 
víťazných. Z víťazného kvarteta stále 
hrá aj Janette Husárová, ktorá sa po 
dvojročnej pauze vrátila do profi te-
nisu. Henrieta Nagyová trénuje vo 
svojej tenisovej akadémii v Petržalke 
a  Martina Suchá sa vybrala po 
skúsenosti do zámoria – pôsobí ako 
trénerka v tenisovej akadémii Johna 
McEnroea na Randall Island v New 
Yorku.      Zuzana WISTEROVÁ         

Od triumfu uplynulo 10 rokov

Maspalomas 2002 - zľava Martina SUCHÁ, Daniela HANTUCHOVÁ, Janette HUSÁROVÁ, Henrieta NAGYOVÁ, vzadu zľava Michal DANÁC, Michal KOVARČÍK, 
Štefan ČIŽMAROVIČ, skrytý Roman FANO, Tomáš MALIK, Ľubomír PÁLENÍK a Raul RANZINGER (Husárovej osobný tréner)  
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Nemecký tenista Rai-
ner Schüttler sa roz-
hodol ukončiť aktívnu 
kariéru, počas ktorej 
získal na okruhu ATP 
štyri singlové tituly. 
V  roku 2003 postúpil 
do fi nále grandslamo-
vého turnaja Austra-
lian Open, kde prehral 
s Američanom Andrem 
Agassim. V  roku 2004 

sa vyšplhal na piate miesto svetového rebríčka, čo bolo jeho 
kariérne maximum (teraz je 844.). Na prémiách za jednotlivé 
turnaje zarobil celkovo 7,4 miliónov dolárov. Naposledy sa 
predstavil v profi kolotoči v januári v kvalifi kácii na Austra-
lian Open, kde sa mu nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže.
Rýchlonohý Schüttler sa v nasledujúcom období predstaví 
v  novej úlohe – ako organizátor turnaja na antuke v  Ro-
chusclube v nemeckom Düsseldorfe. Tam sa 19. - 25. mája 
2013 uskutoční turnaj ATP World Tour 250 namiesto dote-
rajšieho Svetového pohára tímov. ATP už zmenu potvrdila, 
o založenie novej tradície v starom dejisku sa zaslúžil práve 
Rainer Schüttler a známy promotér Ion Tiriac.

Na druhom ročníku amatérskeho tenisového turnaja 
Danube Challenge Tennis Cup 2012 vo Viedni štartovalo 
v druhej polovici septembra 100 hráčov zo Slovenska, Česka, 
Rakúska a Turecka. Turnaj organizoval Rakúsko-slovenský 
kultúrny spolok pod záštitou slovenského veľvyslanca v Ra-
kúsku Juraja Macháča a hral sa v Europahalle, najväčšej hale 
nášho kontinentu. V mužskej štvorhre obhájil víťazstvo pár 
Ján Braniša a Miroslav Brna, ženskú štvorhru vyhrali Erika 
Rapavá a Beata Karolová, mix Eva Filipová a Jozef Kucirka.

Francúzsky tenista Jo-Wilfried Tsonga bude reprezento-
vať na Hopmanovom pohári. Nasadenou jednotkou celého 
podu jatia bude srbský pár Novak Djokovič - Ana Ivanovi-
čová. Turnaj sa uskutoční od 29. decembra do 5. januára 
v Perthe. Nasadenými dvojkami budú Američania John Isner 
- Venus Williamsová. Podľa Djokoviča je podujatie ideálnou 
prípravou pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny 
Australian Open 2013. Srbsko sa stretne v skupine s Talian-
skom, Nemeckom a Austráliou. Druhá skupina pozostáva 
z  USA, Španielska, Juhoafrickej republiky a  Francúzska. 
Najlepší tím z každej skupiny postúpi do fi nále.

Francúz Tsonga
na Hopman Cup

V repríze Danube
Challenge 100 hráčov

Zľava Ladislav ČAMBAL, generálny riaditeľ Sekcie štátnej 
starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Slavomíra VANČOVÁ, riaditeľka turnaja, Basa Ali 
RIZA z veľvyslanectva Turecka a Martina HUTEROVÁ

Schüttler skončil
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