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Identifikácia účtovnej jednotky

Doc. Ing. Ján Frančák, CSc.

Milan Kulich

RNDr. Tibor Macko, prezident

Ing. Igor Moška

Štatutárny orgán: 

Výkonný výbor:  Ing. Július Bacsó, CSc. Ing. Ľubomír Baran

 Ing. Milan Baláž Ing. František Krepelka 

 Ing. Anton Blaško Miloslav Mečíř

 Ing. Milan Mókuš Doc. Ing. Michal Nemec, CSc. 

 Ing. Pavel Polák Vavrinec Sedlák

 Ing. Michal Varmus, Phd. Ing. Rudolf Vrábel

 Igor Zelenay

Predseda Rady STZ:

Kontrolór STZ:

Generálny sekretár:

Názov a adresa:  Slovenský tenisový zväz

 Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Právna forma:  občianske združenie

  register občianskych združení Ministerstva vnútra SR 

pod č. VVS/1 – 900/90-36

IČO:  308 113 84

Deň vzniku:  17. 5. 1990

V roku 2016 došlo k zmene stanov STZ a ďalších predpisov v súlade so Zákonom o športe a k doplneniu 

výkonného výboru STZ o Igora Zelenaya, zástupcu športovcov.
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Poslanie a úlohy STZ

Základné údaje o STZ v roku 2016
Počet klubov 196

Počet registrovaných hráčov 12 537

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 5092

Počet novo zaregistrovaných hráčov 969

Počet klasifikovaných hráčov (bez seniorov) 3189     

Počet hráčov klasifikovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2246

Počet klasifikovaných hráčov v súťažiach seniorov 270

Počet turnajov – leto 247   

Počet turnajov – zima 177  

Počet družstiev v súťažiach (bez seniorov a detí) 437            

Počet družstiev v súťažiach seniorov 52    

Počet družstiev v súťažiach detí  (bez Detského DC a FC) 117            

Počet družstiev v Detskom DC a FC 167       

Počet trénerov s platnou licenciou 388    

Počet rozhodcov s platnou licenciou 374 

Počet vyškolených trénerov v roku 74

Počet vyškolených rozhodcov a kapitánov družstiev v roku 139 (99+40)

a)  zastupuje, chráni  a presadzuje záujmy 
tenisu vo vzťahu k orgánom verejnej 
správy, medzinárodným športovým or-
ganizáciám,  iným športovým organizá-
ciám, ktorých je členom a iným právnic-
kým a fyzickým osobám

b.)  navrhuje športových reprezentantov 
na zaradenie do rezortného športové-
ho strediska,

c.)  organizuje a riadi celoštátne i medziná-
rodné tenisové súťaže,

d.)  zabezpečuje výber a prípravu športov-
cov do športovej reprezentácie a ich 
účasť na medzinárodných súťažiach,

e.)  metodicky riadi a usmerňuje prípravu a 
zabezpečuje starostlivosť o talentova-
ných športovcov, zaraďuje športovcov 
do zoznamu talentovaných športovcov

f.)  riadi oblasť vrcholového tenisu,

g.)  určuje druhy športových odborníkov 
pre tenis vrátane vyžadovanej odbor-
nej spôsobilosti,  zabezpečuje ich od-
bornú prípravu, overuje ich odbornú 
spôsobilosť,  a uznáva odbornú kvalifi-
káciu športových odborníkov,

h.)  vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi 
činnosť v rámci STZ,

i.)  pomáha zabezpečovať materiál-
no-technický rozvoj riadnych členov a 
podporuje výstavbu športovej infraš-
truktúry,

j.)  poskytuje metodickú pomoc tenisové-
mu hnutiu v SR,

k.)  v súčinnosti s masovo-komunikačnými 
prostriedkami zabezpečuje primeranú 
propagáciu tenisu,

l.)  podporuje rozvoj tenisového športu vo 
všetkých kategóriách (dospelí, deti a 
mládež),

m.)  oceňuje športovcov, ktorí dosiahli 
mimoriadne športové výsledky vo vr-
cholovom tenise a osobnosti, ktoré 
sa významne zaslúžili o propagáciu a 
rozvoj tenisu,

n.)  vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej 
sfére v snahe dosahovať hospodársku 
rovnováhu medzi možnými zdrojmi a 
potrebnými výdavkami. Na naplnenie 
tohto cieľa zriaďuje aj vlastné dcérske 
obchodné spoločnosti a nadobúda ob-
chodné podiely v iných spoločnostiach,

o.)  zapisuje sa do Registra právnických 
osôb v športe,

p.)  vedie zdrojovú evidenciu osôb s prís-
lušnosťou k STZ,

q.)  vedie evidenciu zmlúv a dohôd v zmys-
le ustanovení Zákona o športe,

r.)  realizuje a podporuje aktivity, ktorých 
cieľom je ochrana proti negatívnym 
javom v športe, zabezpečuje vo svojej 
pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Sve-
tového antidopingového programu, 
opatrení proti manipulácii priebehu a 
výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe,  vyplývajú-
cich z medzinárodných predpisov a roz-
hodnutí; nedodržanie týchto pravidiel 
je závažným disciplinárnym previnením.

s.)  poskytuje súčinnosť ministerstvu škol-
stva a iným orgánom verejnej správy 
pri plnení úloh v oblasti športu,

t.)  zverejňuje na svojom webovom sídle a 
v informačnom systéme športu infor-
mácie v súlade so Zákonom o športe,

u.)  plní ďalšie povinnosti a úlohy ako ná-
rodný športový zväz v zmysle ustano-
vení Zákona o športe.

Poslaním STZ je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisového športu, vytvárať podmienky na jeho rozvoj 
a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré združuje. Na plnenie tohto poslania STZ vykonáva najmä tieto hlavné úlohy:

 Činnosť STZ sa riadi stanovami schválenými kongresom STZ. Úplné znenie stanov je zverejnené na www.stz.sk.
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Slovenský tím odohral v Daviso-
vom pohári, ktorý je svetovým šam-
pionátom tenisových družstiev mu-
žov, dve stretnutia. Na úvodný súboj 
I. skupiny euro–africkej zóny nastúpil 
v Budapešti proti Maďarsku. Kapitán 
Miloslav Mečíř nominoval štvoricu 
Andrej Martin, Jozef Kovalík, Norbert 
Gombos a Igor Zelenay. Keďže sa hralo 
na antuke, z tímu vypadol Lukáš Lacko, 
ktorému tento povrch nesedí a aj Mar-
tin Kližan, ktorému sa darilo na turnaji 
v Hamburgu a kapitán ho uvoľnil. Na 
dvojhry nastúpili Andrej Martin a Jozef 
Kovalík, obaja podali veľmi dobré vý-
kony a zabezpečili vedenie  po prvom 
dni. Vo štvorhre bol pár Andrej Martin, 
Igor Zelenay jednoznačne lepší a upra-
vil stav stretnutia na 3:0. Vzhľadom na 
nepriaznivé počasie sa zostávajúce 
zápasy nehrali. 

Víťazstvo nad Maďarskom zname-
nalo opätovný postup do baráže o sve-
tovú skupinu.  Žreb bol aj v roku 2016 
krutý, Austrália vonku bola mimoriad-
ne silným súperom. Družstvo Sloven-
ska nastúpilo v rovnakom zložení ako 

proti Maďarsku. Kapitán nominoval aj 
Martina Kližana a Lukáša Lacka, obaja 
sa ospravedlnili zo zdravotných dôvo-
dov. Mečíř mal pochybnosť o oprávne-
nosti ospravedlnenia, najmä keď obaja 
následne hrali na turnajoch. Neúčasť 
týchto hráčov tím oslabila, ale aj pri 
ich účasti by zostal súper jasným fa-
voritom. To sa potvrdilo aj v stretnutí. 
Naši hráči bojovali, hrali na hranici svo-
jich možností, ale súper bol lepší. Ne-
priaznivé počasie úradovalo aj v tomto 
stretnutí, a tak za rozhodnutého stavu 
0:3 sa zostávajúce zápasy nehrali. 

Celkové vystúpenie družstva 
v roku 2016 možno hodnotiť pozitívne, 
opäť sa prebojovalo do baráže o sve-
tovú skupinu, čo mu v koncoročnom 
rebríčku krajín zabezpečilo 18. miesto. 
V oboch stretnutiach hráči podali bo-
jovné a kvalitné výkony, kapitán ocenil 
aj nasadenie hráčov v príprave a dobrú 
atmosféru v tíme. V kompletnom zlo-
žení a pri priaznivom žrebe má druž-
stvo predpoklady prebojovať sa do 
svetovej skupiny, medzi 16 najlepších 
tímov.

Reprezentácia a vrcholový tenis

Slovenské družstvo v Sydney – zľava: 
kapitán Miloslav Mečíř, Andrej Martin, Jozef Kovalík, Norbert Gombos, Igor Zelenay

DAVISCUPOVÝ  
REBRÍČEK

K 28. novembru 2016

1. Argentína  31 817

2. Veľká Británia 2 5 408

3. Chorvátsko  15 702

4. Francúzsko  15 550

5. Švajčiarsko  13 700

6. Česko  12 812

7. Belgicko  11 073

8. Srbsko  7500 

9. Austrália  7093

10. Taliansko  6852

11. USA 4 531

12. Kanada  4525

13. Japonsko  3475

14. Nemecko  3232

15. Rusko  3216

16. Kazachstan  3056

17. Španielsko  2550

18. SLOVENSKO  2222

19. India  1830 

20. Ukrajina  1741

(V rebríčku je 133 krajín)

Davis Cup: Bez postupu medzi elitu
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Kapitán Miloslav Mečíř a Andrej Martin v Budapešti

Štvorhra v stretnutí Austrália – Slovensko na tráve 
v sydneyskom Olympijskom parku

Slovenská radosť po výhre nad Maďarskom

SLOVENSKO 

V DAVIS CUPE 2016

2. kolo 
I. skupiny euro-africkej 

zóny 

Europa Tennis Center, 
Budapešť, 15. – 17. júla

MAĎARSKO - SLOVENSKO 
0:3

Péter Nagy - Andrej Martin 4:6, 
2:6, 4:6, Márton Fucsovics - Jozef 
Kovalík 7:6 (5), 4:6, 6:7 (5), 1:6, 
Fucsovics, Levente Gödry - Mar-
tin, Igor Zelenay 2:6, 2:6, 3:6

Play off o účasť vo 
svetovej skupine 
Davisovho pohára

Ken Rosewall Arena 

v Olympijskom parku 
v Sydney, 16.-18. septembra

AUSTRÁLIA - SLOVENSKO  
3:0 

Nick Kyrgios - Andrej Martin 6:3, 
6:2, 6:4, Bernard Tomic - Jozef Ko-
valík 7:6 (5), 6:4, 6:4, Sam Groth, 
John Peers - Igor Zelenay, Martin 
6:4, 6:2, 6:7(3), 7:6(2)
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Oslava po výhre nad Kanadou – zľava Dominika Cibulková, Jana Čepelová, 
kapitán Matej Lipták, Karolína Schmiedlová, Tereza Mihalíková

Vo Fed Cupe, majstrovstvách sve-
ta družstiev v tenise žien, sa Sloven-
sko predstavilo v II. svetovej skupine, 
teda v druhej osmičke krajín. Prvým 
súperom v Bratislave bolo silné druž-

stvo Austrálie. Kapitán Matej Lipták 
nominoval štvoricu Dominika Cibul-
ková, Anna Karolína Schmiedlová, 
Jana Čepelová a Daniela Hantuchová.  
Stretnutie bolo vyrovnané, drama-
tické, rozhodovalo sa až v závereč-
nej štvorhre. Napriek snahe nenašli 
hráčky zbraň na vynikajúco hrajúcu 
Stosurovú, ktorá vyhrala obe dvojhry 
a rozhodujúcu úlohu zohrala aj vo 
štvorhre. Výsledok 2:3 bol sklama-
ním, ale zodpovedal aktuálnej forme 
aktérok.

V stretnutí o udržanie v II. sve-
tovej skupine nastúpilo Slovensko 
v Bratislave proti Kanade. V zostave 
urobil kapitán zmenu a skúsenú Da-
nielu Hantuchovú nahradila talen-
tovaná juniorka Tereza Mihalíková. 
Víťazstvo sa nerodilo ľahko, ale dva 
body Dominky Cibulkovej a jeden 
Karolíny Schmiedlovej znamenali, 
že bolo rozhodnuté už po dvojhrách. 
V záverečnej štvorhre  tesne prehra-
li Jana Čepelová a Tereza Mihalíková 
s kanadským párom, a tak bol koneč-
ný výsledok 3:2.

V koncoročnom rebríčku krajín sa 
Slovensko nachádza na 15. mieste, čo 
zodpovedá dosahovaným výsledkom 
v posledných rokoch, ale rozhodne 
je v silách tímu posunúť sa dopredu. 
Pozitívom v roku 2016 bolo, že kapi-
tán mal k dispozícii všetky hráčky, aj 
keď ich aktuálna forma bola kolísavá.

FEDCUPOVÝ REBRÍČEK 
K 14. novembru 2016

1. Česko  38 575

2. Francúzsko  15 615

3. Nemecko  11 410

4. Rusko  11 405

5. Holandsko  8362

6. Taliansko  8327

7. Švajčiarsko  7955

8. Bielorusko  6105

9. Španielsko  5592

10. USA  5475

11. Austrália  4215

12. Rumunsko  4110

13. Ukrajina  3247

14. Belgicko  3115

15. SLOVENSKO  2970

16. Taiwan  2690

17. Kanada  2502

18. Poľsko  2457

19. Argentína  2400

20. Paraguaj  2352

(V rebríčku je hodnotených 102 krajín)

SLOVENSKO  
VO FED CUPE 2016

1. kolo II. svetovej skupiny 

SLOVENSKO – 

AUSTRÁLIA 

2:3

Bratislava, AEGON aréna, 
Premier Court v hale,  

6. – 7. februára 

Karolína Schmiedlová - Arina Rodio-
novová 5:7, 7:5, 6:0, Jana Čepelová 
- Samantha Stosurová 3:6, 4:6, Karo-
lína Schmiedlová – Samantha Stosu-
rová 6:7(5), 5:7, Dominika Cibulková 
- Kimberly Birrellová 6:3, 6:1, Daniela 
Hantuchová, Jana Čepelová – Sa-
mantha Stosurová, Casey Dellacqu-
ová 7:5, 1:6, 2:6

Play off  
o účasť v II. svetovej skupine

SLOVENSKO - 

KANADA 3:2

Bratislava, 
AEGON aréna, antuka v hale, 

16. – 17. apríla

Dominika Cibulková - Francoise 
Abandová 4:6, 6:3, 6:1, Karolína Sch-
miedlová - Aleksandra Wozniaková 
6:4, 4:6, 6:4, Jana Čepelová - Aban-
dová 5:7, 2:6, Cibulková - Woznia-
ková 6:2, 6:0, Jana Čepelová, Tereza 
Mihalíková - Sharon Fichmanová, 
Charlotte Robillardová-Millettová 
3:6, 6:0, 8:10 

Fed Cup 2016: Tím SR hral kompletne
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Individuálne výsledky profesionálov

Prezident SR Andrej Kiska prijal svetovú šampiónku Dominiku Cibulkovú po jej úspechu v Singapure.  
Tenistka mu pri tejto príležitosti venovala jednu z rakiet, s ktorými odohrala úspešné finále MS WTA Tour. 
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Najvhodnejším kri-
tériom individuálnych 
výsledkov je postavenie 
hráčov v rebríčkoch. V ATP 
rebríčku je 24 slovenských 
hráčov v dvojhrách a 18 vo 
štvorhrách. Opakovane je 
v najlepšej pozícii Martin 
Kližan, hoci v značnej časti 
roka mal zdravotné prob-
lémy, ktoré ho výrazne 
limitovali.  Najmä záslu-
hou víťazstva na kvalit-
ných ATP World Tour 500 
turnajoch v Rotterdame 

a Hamburgu sa nachádza 
na 35. mieste. Dokázal  
zdolávať špičkových hrá-
čov ako Monfils, Bautista 
– Agut, Cuevas, Seppi, ale 
nevyhol sa aj zbytočným 
prehrám. Nedarilo sa mu 
na grandslamoch, na OH 
chýbal. V priebehu roka 
bol najlepšie po turnaji 
v Rotterdame na 22. mies-
te.  Štvorhry hrával málo, 
vyzdvihnúť treba víťaz-
stvo na turnaji ATP World 
Tour 250 v Umagu, kde 

Dve najvýznamnejšie turnajové víťazstvá v roku 2016: Martin Kližan v Rotterdame a Hamburgu

Z pôvodne nominovaných neštar-
tovali na olympijských hrách v Riu de 
Janeiro Dominka Cibulková (zdravot-
né problémy) a Martin Kližan (obavy 
zo Ziky). V nominácii boli ešte Karo-
lína Schmiedlová do dvojhry a Andrej 
Martin do štvorhry s Kližanom. STZ 
vyvinul značné úsilie, aby Martin mohol 
štartovať vo dvojhre a aby Kližana vo štvorhre mohol 
nahradiť Igor Zelenay, čo sa podarilo. Vystúpenie hráčov 
v dvojhrách hodnotíme ako úspešné. Andrej Martin sa 
prebojoval do osemfinále, v ktorom podľahol výborné-
mu Nišikorimu,  Karolína Schmiedlová si v 1. kole poradila 
s favorizovanou Vinciovou a následne prehrala v trojse-
tovom boji s Makarovovou. Vo štvorhre mal náš pár Mar-
tin, Zelenay ťažký žreb a prehral v 1. kole.

OH v Riu de Janeiro    ATP: Martin v TOP 100  
ako 10. Slovák

Andrej Martin na OH v Riu Lacko bol v 3. kole Wimbledonu
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Jozef Kovalík v Neapole

Najlepšie výsledky 
Slovákov 
Martin Kližan

-  víťaz ATP turnajov v Hamburgu a Rotter-
dame

-  semifinalista ATP turnaja v Sofii  
-  víťaz ATP turnaja v Umagu vo štvorhre
-  semifinalista challengerového turnaja 

Poprad-Tatry 
-  štvrťfinalista challengerového turnaja 

v Prahe 

Andrej Martin

-  osemfinalista dvojhry na OH v Riu de Ja-
neiro

-  finalista ATP turnaja v Umagu 
- 3. kolo dvojhry na Roland Garros
-  víťaz štvorhry na challengerových turnaj-

och v Turíne, Como a Casablance 
-  semifinalista challengerového turnaja 

v Poprade-Tatry vo dvojhre a finalista 
štvorhry

Jozef Kovalík

-  víťaz challengerového turnaja v Neapole 
-  semifinalista challengerových turnajov 

v Santo Domingu, Heilbronne a Prahe 
-  štvrťfinalista ATP turnaja v Mníchove 
-  štvrťfinalista challengerových turnajov 

v Janove, Poprade-Tatry a vo Furthe 

 Lukáš Lacko

-  3. kolo vo Wimbledone
-  finalista challengerového turnaja  

v Guangžou
-  semifinalista challengerových turnajov 

v Taškente, Soule, Manile, Brescii 
-  štvrťfinalista challengerových turnajov 

v Jonkopingu a Izmire 

Norbert Gombos

-  víťaz challengerového turnaja v Breste 
a Peugeot Slovak Open v Bratislave a  

-  finalista challengerového turnaja v Orle-
ánse

-  semifinalista challengerov v Bangkoku 
a Izmire

Igor Zelenay

-  víťaz challengerových turnajov v Prahe, 
Prostějove a Kazani vo štvorhre

-  semifinalista ATP turnaja v Marseille vo 
štvorhre

-  štvrťfinalista ATP turnaja v Mníchove vo 
štvorhre

hral s Marrerom. Aj v roku 2016 
dokázal, že v optimálnej forme 
vie zdolať aj najlepších hráčov, 
ale vysokú výkonnosť musí sta-
bilizovať.

Veľmi úspešný rok má za 
sebou Jozef Kovalík. Rok od-
štartoval z 259. miesta a po 
úspešných vystúpeniach, najmä 
na challengerových turnajoch, 
obsadil v koncoročnom rebríčku 
117. miesto. Vyzdvihnúť treba 
víťazstvo na turnaji v Neapole, 
semifinále na turnajoch v San-
to Domingo, Heilbronne  a Pra-
he. Výborné výkony  podával aj 
v stretnutiach Davis Cupu. Jeho 
pracovitosť prináša výsledky, 
zlepšil sa vo všetkých činnos-
tiach.

Kolísavými výkonmi sa pre-
zentoval Lukáš Lacko. Rok od-
štartoval zo 110. miesta, najlep-
šie bol na 98. mieste (v marci 
i auguste), ale koncoročná 122. 
pozícia je sklamaním. Na via-
cerých podujatiach dokázal, 
že má na viac. Na challengero-
vých turnajoch sa prebojovával 
do záverečných kôl, úspechom 
bol najmä postup do 3. kola vo 
Wimbledone, kde zdolal nasa-
deného Karloviča. Po skvalit-
není prípravy môže pomýšľať 
na podstatne lepšie postavenie 
v rebríčku. 

Niekoľko pozoruhodných 
výsledkov zaznamenal Andrej 
Martin. Vyzdvihnúť treba po-
stup do osemfinále na OH v Riu 
de Janeiro, postup do 3. kola na 
grandslamovom turnaji v Parí-
ži i postup do finále na turnaji 
ATP World Tour 250 v Umagu. 
Výborne hral aj v stretnutiach 
Davis Cupu. V priebehu roka 
sa nachádzal už na 98. mieste 
v rebríčku (júl), stal sa v pora-
dí 10. Slovákom histórie, ktorý 
prenikol do TOP 100, ale keďže 
striedal výborné výkony so slab-
šími, v koncoročnom rebríčku sa 
nachádza na 137. mieste. Po-
merne často, a úspešne, hrával 
aj štvorhry. Zvíťazil na challen-
gerových turnajoch v Turíne, 
Como a Casablance, čo mu pri-
nieslo 82. miesto v ATP rebríč-
ku štvorhier.  Jeho hra vykazuje 
väčšiu disciplínu a spoľahlivosť, 
reálne môže vo dvojhre uva-

žovať o prieniku do TOP 100.
Norbert Gombos vstupoval 

do roka 2016 zo 138. miesta a už 
v predchádzajúcich rokoch ata-
koval prvú stovku, bol  i na 103. 
pozícii.  Žiaľ, v priebehu roka mal 
zdravotné problémy, pauzoval 
v dôsledku operácie, pokles 
v rebríčku bol zákonitý. Klesol 
dokonca až na 347. miesto  (au-
gust). V závere roka sa sľubne 
rozohral, zvíťazil na turnajoch 
v Breste a Bratislave. Veľmi cen-
ný je triumf na domácej pôde 
na challengeri Peugeot Slovak 
Open. Poradil si s viacerými kva-
litnými hráčmi a predovšetkým 
sa prezentoval výbornou hrou. 
Za týchto okolností je koncoroč-
né umiestnenie na 142. mieste 
úspechom. 

Špecialistom na štvorhru 
a spoľahlivým členom DC druž-
stva je Igor  Zelenay. Vo štvor-
hre zvíťazil na challengerových 
turnajoch v Prahe, Prostějove 
a Kazani, bol v semifinále na 
ATP turnajoch v Marseille a Mní-
chove, zúčastnil sa na OH v Riu 
de Janeiro. Žiaľ, aj on pauzoval 
v dôsledku zdravotných problé-
mov, a tak sa nachádza na 118. 
mieste ATP rebríčka štvorhier.

U ostatných sledovaných 
hráčov konštatujeme stagná-
ciu, prísľubom sú niektoré vý-
sledky  nedávnych juniorov, 
z ktorých Alex Molčan už doká-
zal vyhrať turnaj kategórie fu-
tures a v rebríčku sa zaradiť na 
669. miesto. 
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V rebríčku WTA sa v dvojhrách 
i štvorhrách nachádza 20 sloven-
ských hráčok.  Hodnotenie tenisové-
ho roka 2016 je v znamení mimoriad-
neho úspechu Dominiky Cibulkovej.  
Po zložitom roku 2015, keď sa pod-
robila operácii achilovky a chýbala 
na dvorcoch štyri mesiace, poklesla 
v rebríčku. Rok 2016 začínala ako 38. 
hráčka. Postupne stupňovala výkon-
nosť a začali prichádzať aj výsledky. 
Zvíťazila na turnajoch okruhu WTA 
v Katoviciach, Eastbourne a Linzi, 
na ďalších troch bola vo finále. Vo 
Wimbledone sa prebojovala do štvrť-
finále, úspešne reprezentovala vo 

Fed Cupe. To všetko jej zabezpečilo 
postup na turnaj majsteriek – WTA 
Finals v Singapure, kam sa kvalifi-
kovalo osem najlepších hráčok. Na 
ňom ukázala mimoriadnu bojovnosť, 
po náročnom postupe zo skupiny 
zdolala v semifinále v dramatickom 
zápase Kuznecovovú a vo finále po 
skvelej hre aj aktuálnu svetovú jed-
notku Kerberovú. Vynieslo jej to vý-
razný postup v rebríčku a na konci 
roka sa nachádzala na 5. mieste, čo 
je jej doterajšie maximum a vyrovna-
nie najlepšieho umiestnenia Daniely 
Hantuchovej z roka 2003. Dominika 
Cibulková tvrdo pracuje na zlepšova-

ní svojej hry, a tak je reálny predpo-
klad zlepšenia aj tohto mimoriadne-
ho postavenia. 
Slovenskou dvojkou je Kristína Ku-
čová, ktorá má za sebou tiež veľmi 
úspešný rok. Odštartovala ho zo 147. 
miesta, v priebehu roka sa neustále 
zlepšovala, dokázala zdolať aj špič-
kové hráčky ako Kontovú, Bouchar-
dovú, Suarez Navarrovú. Presadila 
sa na viacerých WTA turnajoch, bola 
v semifinále v Montreale, vo štvrť-
finále v Bole, Istanbule, Kuala Lum-
pure. V koncoročnom rebríčku sa 
nachádza na 81. mieste, v septembri 
bola už i na 71. mieste. Aj v jej hre 

 Dominika Cibulková, historicky prvá Slovenka, ktorá vyhrala dvojhru na WTA Finals

WTA: Šampiónka Cibulková piata na svete

Tri trofeje Cibulkovej: Linz, Eastbourne, Katovice
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Najlepšie výsledky 

Sloveniek 
Dominika Cibulková

-  víťazka WTA Finals v Singapure
-  víťazka WTA turnajov v Linzi, 

Eastbourne a Katoviciach 
-  finalistka WTA turnajov vo 

Wuhane, Madride a Acapulcu 
-  štvrťfinalistka Wimbledonu 
-  semifinalistka WTA turnajov 

v Stanfordfe a Hobarte
-  na konci roka 5. miesto v reb-

ríčku WTA 

 Kristína Kučová

-  semifinalistka WTA turnaja 
v Montreale 

-  štvrťfinalistka WTA turnajov 
v Bole, Istanbule a Kuala Lum-
pur 

-  osemfinalistka WTA turnaja 
v Charlestone 

-  najvyššie v rebríčku WTA v prie-
behu roka na 71. mieste

Jana Čepelová

-  semifinalistka WTA turnaja vo 
Tokiu

-  3. kolo dvojhry vo Wimbledone
-  štvrťfinalistka WTA turnaja 

v Soule vo štvorhre
-  semifinalistka 50.000 turnaja 

v Essene
-  na konci roka na 99. mieste 

rebríčka WTA 

Rebecca Šramková

-  víťazka 100 000 turnaja v Biar-
ritzi 

-  semifinalistka 100-tisícového 
turnaja v Trnave vo dvojhre 
a štvorhre

-  finalistka 50-tisícového turnaja 
v Ilkley 

-  semifinalistka 75-tisícového 
turnaja v Prahe 

-  víťazka 25-tisícových turnajov 
v Ríme a Karši 

-  najvyššie v rebríčku WTA v prie-
behu roka na 119. mieste

Karolína Schmiedlová

-  2. kolo na OH v Riu de Janeiro 
-  osemfinalistka WTA turnaja 

v Soule a Sydney 
-  na konci roka na 227. mieste 

rebríčka WTA

evidujeme zlepšenie, čo oprávňuje 
k optimizmu v nastávajúcich rokoch.
V TOP 100 sa nachádza Jana Čepelo-
vá, hráčka, ktorú snáď najviac obme-
dzujú zdravotné problémy. Po sľub-
nom štarte, v roku 2014 už bola na 
50. mieste, každoročne zo zdravot-
ných dôvodov vynechá časť turnajo-
vého programu. Rok 2016 začínala 
na 143. pozícii, vydarili sa jej niektoré 
turnaje, úspech je najmä postup do 3. 
kola vo Wimbledone, kde po postupe 
z kvalifikácie zdolala Muguruzovú 
a podľahla až v dramatickom zápase 
Šafářovej (6:4, 1:6, 10:12). V semifi-
nále bola na WTA turnaji v Tokiu, vo 
štvrťfinále v Essene. V koncoročnom 
rebríčku je na 100. mieste.
Najväčší postup v rebríčkoch zazna-
menala Rebecca Šramková.  Na za-
čiatku roka figurovala na 312. mieste, 
poskočila o 192 miest, v koncoroč-
nom rebríčku je na 120. mieste. Priro-
dzene, začínala na turnajoch s men-
šou dotáciou, vyhrala v Ríme a Kar-
ši, bola vo finále v Ilkey. Postupne 
štartovala aj na turnajoch s vyššou 
dotáciou, jej najväčším úspechom je 
víťazstvo na turnaji v Biarritzi, semi-
finále v Trnave a Prahe. Vzhľadom na 
vek a zodpovedný prístup k príprave, 
patrí Šramková k veľkým nádejám 
slovenského tenisu.
V TOP 200 sa nachádza ešte Mag-
daléna Rybáriková, na 154. mieste. 
Mala dobrý vstup do sezóny, na tur-
naji v Indian Wells sa prebojovala do 
štvrťfinále, kde zdolala, okrem iných, 
Benčičovú, Gavrilovovú, Vinciovú. 

V tom čase sa pohybovala na 73. 
mieste rebríčka. Následne sa zrani-
la, posledný zápas odohrala v júni vo 
Wimbledone, podstúpila dve operá-
cie a do súťažného tenisu sa vráti až 
v roku 2017.
Anna Karolína Schmiedlová má za 
sebou ťažký rok, keď stále nevedela 
nájsť hernú pohodu z predchádza-
júcej sezóny. Zaznamenáva výrazný 
pokles  v rebríčku, na začiatku roka 
bola 26., v koncoročnom sa nachá-
dza na 227. mieste. Tréneri hodnotia 
jej výkonnosť v tréningu vysoko, ale 
na turnajoch sa trápi. Jej najlepším 
podujatím boli OH, na ktorých zdo-
lala Vinciovú a iba tesne prehrala 
s Makarovovou.  Výrazný pokles evi-
dujeme aj u dlhoročnej stálice v po-
predí rebríčkov Daniely Hantuchovej, 
ktorá sa nachádza na 228. mieste. 
Z mladých hráčok najväčší pokrok 
zaznamenala juniorka Viktória Kuž-
mová, ktorá je na 223. mieste, čo je 
zlepšenie o 217. miest. V roku 2016 
dokázala zvíťaziť na 4 turnajoch, na 
ďalších 4 bola vo finále. Prísľubom je 
aj ďalšia juniorka Tereza Mihalíková, 
ktorá sa nachádza na 437. mieste.  
Zlepšenie evidujeme aj u viacerých 
hráčok, v TOP 500 je až 15 žien zo 
Slovenska. 
Štvorhry hrávajú naše najlepšie 
hráčky málo, čo sa prejavuje aj na 
postavení v rebríčkoch. Najlepšia je 
Dominika Cibulková na 178. mieste, 
nasleduje Michaela Hončová na 197. 
mieste a Magdaléna Rybáriková na 
233. mieste. 

Kristína Kučová, semifinalistka 
v Montreale 

Jana Čepelová sa vrátila  
do stovky
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Svetové rebríčky ATP 2016
DVOJHRA

1. Andy Murray (Veľká Británia)  12 410

2. Novak Djokovič (Srbsko)  11 780

3. Milos Raonic (Kanada)  5450

4. Stan Wawrinka (Švajčiarsko)  5315

5. Kei Nišikori (Japonsko)  4905

6. Marin Čilič (Chorvátsko)  3650

7. Gael Monfils (Francúzsko)  3625

8. Dominic Thiem (Rakúsko)  3415

9. Rafael Nadal (Španielsko)  3300

10. Tomáš Berdych (Česko)  3060
SLOVÁCI

35. Martin Kližan  1230

117. Jozef Kovalík 501

122. Lukáš Lacko  492

137. Andrej Martin  451

142. Norbert Gombos  441

425. Filip Horanský  97

601. Patrik Fabian  51

669. Alex Molčan  40 

827. Peter Vajda  20

882. Patrik Néma  19
ŠTVORHRA

1. Nicolas Mahut (Francúzsko)  8550

2. Pierre-Hugues Herbert (Francúzsko)  7935

3. Bruno Soares (Brazília)  7760

4. Jamie Murray (Veľká Británia)  7670

5. Bob Bryan (USA)  6590

     Mike Bryan (USA)  6590

7. Henri Kontinen (Fínsko)  5590

8. Marcelo Melo (Brazília)  5460

9. John Peers (Austrália)  5450

10. Marc López (Španielsko)  4775
SLOVÁCI

82. Andrej Martin  959

118. Igor Zelenay  651

219. Martin Kližan  340

512. Lukáš Lacko  107

717. Patrik Fabian  65

764. Adrian Sikora  58

831. Filip Horanský  24

835. Lukáš Klein  46

836. Patrik Néma  46

956. Martin Blaško  33

Svetové rebríčky WTA 2016
DVOJHRA

1. Angelique Kerberová (Nem.)  8080

2. Serena Williamsová (USA)  7050

3. Agnieszka Radwanská (Poľ.)  5600

4. Simona Halepová (Rum.)  5228

5. Dominika Cibulková (SR)  4875

6. Karolína Plíšková (ČR)  4600

7. Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.)  4236

8. Madison Keysová (USA)  4137

9. Svetlana Kuznecovová (Rus.)  4115

10. Johanna Kontová (V. Brit.)  3640
SLOVENKY

5. Dominika Cibulková 4875

81. Kristína Kučová  778

100. Jana Čepelová  662

120. Rebecca Šramková  498

154. Magdaléna Rybáriková  369

223. Viktória Kužmová  236

227. Karolína Schmiedlová  227

228. Daniela Hantuchová  227

338. Michaela Hončová  103

372. Zuzana Zlochová  102
ŠTVORHRA

1. Sania Mirzová (India)  8135

2. Caroline Garciová (Francúzko)  7920

     Kristina Mladenovicová (Francúzsko)  7920

4. Martina Hingisová (Švajčiarsko)  7810

5. Bethanie Matteková-Sandsová (USA)  7805

6. Jelena Vesninová (Rusko)  6715

7. Lucie Šafářová (Česko)  6501

8. Jekaterina Makarovová (Rusko)  6220

9. Andrea Hlaváčková (Česko)  4460

10. Lucie Hradecká (Česko)  4330
SLOVENKY

178. Dominika Cibulková  371

197. Michaela Hončová  338

233. Magdaléna Rybáriková  271

240. Chantal Škamlová  262

253. Tereza Mihalíková  241

288. Vivien Juhászová  203

429. Jana Čepelová  111

441. Rebecca Šramková  104

453. Viktória Kužmová  101

460. Barbora Kötelesová  98

Poznámka: rebríčky k 26. decembru 2016
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Súťaže juniorov

V tímových súťažiach sa Slo-
vensko zúčastňuje na halových ME, 
ktoré sa uskutočňujú v kategóriách 
do 12, 14 a 16 rokov a ME na otvore-
ných dvorcoch v kategóriách do 12, 
14, 16 a 18 rokov. Najlepšie družstvá 
z ME na otvorených dvorcoch v ka-
tegóriách do 14 a 16 rokov postupu-
jú na MS. Organizačná štruktúra ME 
je dvojstupňová. Začína sa v štyroch 
kvalifikačných skupinách, z ktorých 
dve najlepšie družstvá postupujú do 
osemčlennej finálovej skupiny. 

Na halových ME do finálovej sku-
piny postúpili juniorky do 14 rokov, 
ktoré hrali v zložení Romana Čisov-
ská, Nina Stankovská, Anika Jašková 
po vedením skúsenej kapitánky Rad-
ky Zrubákovej. Vo finálovej skupine 
najskôr zvíťazili nad Nemeckom 2:1, 
následne nad Slovinskom 2:1 a pre-
hrali až vo finále s Ukrajinou 1:2. Vý-
borná hra a 2. miesto na ME je veľkým 
úspechom mladého tímu. Z ostat-
ných družstiev postup tesne unikol 
dievčatám do 12 rokov a juniorom do 
14 rokov, v kvalifikačných skupinách 
obsadili zhodne 3. miesta. 

V lete, na ME na otvorených dvor-
coch, z kvalifikačných skupín postúpi-

li juniori i juniorky do 14 rokov. Chlapci 
v zložení Lukáš Palovič, Jakub Kaťuch, 
Michal Novanský s kapitánom Tomá-
šom Ševcovom skončili vo finále na 6. 
mieste, čo znamenalo postup na MS. 
Dievčatá v zložení Romana Čisovská, 
Nina Stankovská, Sara Suchánková 
s kapitánom Danielom Čálikom skon-

čili na 4. mieste, čo tiež znamenalo 
postup na MS. Z ostatných družstiev 
na 3. mieste v kvalifikačných sku-
pinách skončili juniorky do 12 rokov 
a juniori do 18 rokov. 

MS v kategóriách do 14 rokov sa 
hrali v Prostějove. Výborné výkony 
podávali dievčatá, ktoré medzi 16 
účastníkmi obsadili celkové 5. miesto. 
V skupine zdolali Kóreu 2:1, Lotyšsko 
2:1 a prehrali s USA 1:2, čo znamenalo, 
že hrali iba o 5 . – 8. miesto. Víťazstvá 
nad Kanadou a Hongkongom zhodne 
2:1 znamenali konečné umiestnenie 
na 5. mieste. Chlapci po prehrách 
s Čínou 0:3, Rumunskom 1:2, Francúz-
skom 0:3 a výhrach nad Ekvádorom 
2:1 a Thajskom 3:0, obsadili celkové 
11. miesto. Obe družstvá hrali v rovna-
kom zložení ako na ME. 

Postup oboch žiackych družstiev 
na MS je veľkým úspechom, najmä 
postup chlapcov je príjemným pre-
kvapením. Viac sa čakalo od družstiev 
do 18 rokov, i keď dievčatá z rôznych 
dôvodov nenastupovali v optimálnej 
zostave. V kompletnom zložení by 
určite mali medailové ambície. V ka-
tegóriách do 16 rokov za vyspelými 
krajinami zaostávame. 

V súťažiach jednotlivcov sú naj-
významnejšie juniorky na grandsla-
mových turnajoch a ME jednotlivcov. 
Na grandslamových juniorkách za-
znamenali slovenskí reprezentan-
ti niekoľko cenných výsledkov. Na 

Lukáš Klein (v bielom) na dekorácii úspešných juniorov vo štvorhre  
na Australian Open. Slovák bol vo finále spolu s Čechom Patrikom Riklom 

Strieborné družstvo Winter Cupu hráčok do 14 rokov – zľava  
kapitánka Radka Zrubáková, jej dcéra Anika Jašková, Nina Stankovská  

a Romana Čisovská
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Australian Open Tereza Mihalíková 
bola vo finále dvojhry a zvíťazila vo 
štvorhre, Lukáš Klein sa prebojoval 
do finále štvorhry, na US Open sa do 
finále dvojhry prebojovala Viktória 
Kužmová. Treba podotknúť, že naše 
najlepšie juniorky sa už orientovali na 
profesionálne ženské turnaje a nie-
ktoré významné juniorské súťaže vy-
nechali. K úspešným výsledkom treba 
zaradiť 5. miesto Terezy Mihalíkovej 
na ITF Masters turnaji junioriek, na 
ktorom štartovalo 8 najlepších junio-
riek sveta.

ME jednotlivcov sa uskutočňujú 
v kategóriách do 14, 16 a 18 rokov. 
Spokojnosť možno vysloviť s výsled-
kami juniorov do 14 rokov. Romana 
Čisovská sa prebojovala do štvrťfi-
nále dvojhry a spolu s Ninou Stan-
kovskou obsadili 3. miesto vo štvor-
hre. Pár Jakub Kaťuch, Lukáš Palovič 
sa prebojoval do štvrťfinále štvorhry 
a obaja aj do 3. kola dvojhry. Naopak, 
nedarilo sa juniorom do 16 i 18 rokov. 
Za zmienku stojí iba postup do 3. kola 
dvojhry Lenky Starej v kategórii do 16 
rokov, Róberta Turzáka do 18 rokov 
a páru Lukáš Klein, Róbert Turzák do 
osemfinále štvorhry. Výsledky v tých-
to kategóriách zaostávajú za očaká-
vaním.

STZ zabezpečoval štarty na vý-
znamných podujatiach a vo väčšom 

rozsahu i na turnajoch nižších tried. 
Reprezentačný program bol zabezpe-
čený v rámci ekonomických možností 
STZ, významný bol i podiel rodičov, 
prípadne klubov. Aktivita jednotlivcov 
sa prejavuje v rebríčkoch. V kombino-
vanom rebríčku ITF (kategórie do 18 

rokov) je zo Slovenska 20 dievčat a 19 
chlapcov. V TOP 100 je z chlapcov iba 
Lukáš Klein a z dievčat Tereza Miha-
líková a 15-ročná Viktória Morvayová. 
Treba podotknúť, že najlepší 18-roční 
juniori hrali už v podstatnej časti roka 
medzi dospelými, čo sa týka najmä 
Terezy Mihalíkovej, Viktórie Kužmo-
vej a Lukáša Kleina. V kategórii do 14 
rokov sú v rebríčkoch EJT v TOP 100 
Romana Čisovská na 4. mieste, Nina 
Stankovská na 23. mieste, Sara Su-
chánková na 36. mieste, Anika Jaško-
vá na 59. mieste, Eszter Méri na 84. 
mieste, Jakub Kaťuch na 15. mieste, 
Lukáš Palovič na 32. mieste. Výsled-
ky, osobitne v kategórii dievčat, sú 
veľmi dobré a sú prísľubom do budúc-
nosti.

Športová príprava väčšiny repre-
zentantov sa uskutočňovala vo zvä-
zových centrách talentovanej mlá-
deže. V Národnom tenisovom centre 
sa pripravovalo 8 mužov a juniorov 
a 5 žien a junioriek, v priebehu roka 
pribudla 1 juniorka. Ďalší reprezen-
tanti z kategórie dospelých využívali 
priestory v NTC na prípravu na zákla-
de uzatvorených dohôd. STZ zriadil 
a podporoval 4 strediská vrcholového 
tenisu, v ktorých sa pripravovalo 40 
hráčov. Ďalších 16 reprezentantov pô-
sobilo mimo SVT a boli podporovaní 
individuálne. Strediská vrcholového 
tenisu boli zriadené pri kluboch TK 
Slovan Bratislava, TK Slávia Agrofert 
Bratislava, TC Empire Trnava a Teni-
sová akadémia Prešov. STZ podporo-
val 12 tréningových stredísk mládeže, 
do ktorých bolo zaradených 88 mla-
dých hráčov. Výška podpory sa určo-
vala podľa stanovených kritérií, ktoré 
boli vopred zverejnené a je uvedená 
na internetovej stránke zväzu. Eko-
nomické možnosti STZ neumožňujú 
hradiť v plnej výške športovú prípra-
vu členov stredísk, a tak významnú 
úlohu zohráva podpora v jednotlivých 
kluboch a značnú časť nákladov zná-
šajú rodičia. 

V súlade s koncepciou rozvoja 
tenisu sa v roku 2016 zintenzívnila 
práca s reprezentačnými družstvami 
juniorov. V tomto trende plánuje STZ 
pokračovať a pripravil i nové kritériá 
podpory klubov a jednotlivcov, kto-
ré už začal v závere roka realizovať. 
Všetky informácie o kritériách pod-
pory i jej výšku pre jednotlivé kluby 
i jednotlivcov, sú zverejnené na inter-
netovej stránke STZ.

Tereza Mihalíková, finalistka 
juniorskej dvojhry a víťazka 

štvorhry na Australian Open 2016

Viktória Kužmová (vľavo) sa vo svojom poslednom juniorskom štarte  
prebojovala do finále dvojhry na US Open 2016 
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Svetové rebríčky ITF 2016

JUNIORI DO 18 ROKOV

1. Miomir KECMANOVIČ (Srbsko) 1486

2. Stefanos TSITSIPAS (Grécko) 1211

3. Yosuke WATANUKI (Japonsko) 1114

4. Felix AUGER-ALIASSIME (Kanada) 1033

5. Ulises BLANCH (USA) 1033

6. Yibing WU (Čína) 998

7. Geoffrey BLANCANEAUX (Francúzsko) 916

8. Jurabek KARIMOV (Uzbekistan) 833

9. Benjamin SIGOUIN (Kanada) 816

10. Nicola KUHN (Španielsko) 791

SLOVENSKÍ JUNIORI

97. Lukáš KLEIN 330

245. David JURAS 190

343. Martin FEKIAČ 147

623. David Damian BRNA 85

752. Dominik HRUNČÁK 67

830. Viktor BÁNCZI 57

927. Filip KUCBEL 57

1040. Tomáš LÍŠKA 37

1055. Krištof MINÁRIK 37

1228. Davic ČIERNY 28

JUNIORKY DO 18 ROKOV

1. Anastasia POTAPOVOVÁ (Rusko) 1566

2. Olesia PERVUŠINOVÁ (Rusko) 1268

3. Kayla DAYOVÁ (USA) 1157

4. Rebeka MASAROVÁ (Švajčiarsko) 1038

5. Amanda ANISIMOVÁ (USA) 1025

6. Kaja JUVANOVÁ (Slovinsko) 952

7. Amina ANŠBOVÁ (Rusko) 936

8. Dayana JASTREMSKÁ (Ukrajina) 833

9. Claire LIU (USA) 794

10 . Taylor JOHNSON (USA) 746

SLOVENSKÉ JUNIORKY

96. Tereza MIHALÍKOVÁ 337

104. Viktória MORVAYOVÁ 332

117. Barbora MATÚŠOVÁ 301

127. Viktória KUŽMOVÁ 285

282. Adriana ŠENKÁROVÁ 168

321. Lenka STARÁ 155

390. Dominika SUJOVÁ 135

408. Kiara PETROVICKÁ 130

427. Romana ČISOVSKÁ 125

639. Timea PAVLIČKOVÁ 81

Dievčatá a chlapci Slovenska do 14 rokov na MS  
s kapitánmi Danielom Čálikom a Tomášom Ševcovom

Rebríčky k 19. 12. 2016
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Medzinárodné turnaje na Slovensku 2016
Veľkú pozornosť venuje STZ or-

ganizácii medzinárodných súťaží. 
Počet tímových súťaží závisí od žre-
bu Davis Cupu a Fed Cupu. V roku 
2016 sa uskutočnili v Bratislave dve 
stretnutia Fed Cupu a už tradične 
kvalifikačná skupina ME juniorov do 
18 rokov v Piešťanoch. 

V súťažiach jednotlivcov sa na 
Slovensku uskutočnilo 24 turnajov, 
21 bolo riadených STZ, 1 turnaj bol 
pre tenistov na vozíku a 2 turnaje 

boli organizované súkromnými spo-
ločnosťami. Rozdelenie turnajov 
podľa vekových kategórií je nasle-
dovné: muži – 7, ženy – 4, juniori do 
18 rokov – 4, juniori do 16 rokov – 3, 
juniori do 14 rokov – 3, seniori – 2, 
tenis na vozíku – 1.

Počet juniorských podujatí je 
na hornej hranici povoleného poč-
tu podľa predpisov ITF a TE, počet 
profesionálnych podujatí mužov 
a žien závisí od možností lokálnych 

organizátorov, ktorí musia zabez-
pečiť značné finančné prostriedky 
na organizáciu i finančnú dotáciu 
turnaja. 

Všetky podujatia organizované 
na Slovensku sa stretli s priaznivou 
odozvou účastníkov a sú vysoko 
hodnotené riadiacimi medzinárod-
nými organizáciami. Vzhľadom na 
početnú účasť hráčov i ich sprievodu 
významne prispievajú k propagácii 
Slovenska i slovenského tenisu.  

Andreea Mitová z Rumunska sa stala víťazkou 
25-tisícového turnaja ITF Slovak Indoor v Bratislave

Slovenka Romana Čisovská (vľavo) vyhrala ITF 4 U18 Žilina Junior Open 
2016 po finálovej výhre nad Češkou Kristýnou Lavičkovou

Trnava Cup, turnaj chlapcov a dievčat do 14 rokov 
Tennis Europe Junior Tour 2, vyhral Slovák Lukáš 
Palovič (vpravo) po finálovej výhre nad Čechom 

Jaroslavom Šmédekom

Čech Filip Duda a Slovák Lukáš Klein 
vyhrali štvorhru na 23. ročníku Slovak 

Junior Indoor v Senci
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Medzinárodné turnaje na Slovensku 2016

DOSPELÍ
ATP Challenger 85 000 EUR + H

Peugeot Slovak Open 2016 – NTC Bratislava
Semifinále: Marius Copil (Rum.) - Daniil Medvedev (Rus.-

6) 7:6(8), 7:6(5), Norbert Gombos (SR) - Sergij Stachovskij 

(Ukr.) 6:4, 7:6(4), finále: Norbert Gombos - Marius Copil 

7:6(8), 4:6, 6:3

ITF Pro Circuit Women´s 100 000 USD

EMPIRE Slovak Open 2016 – TC Empire Trnava
Semifinále: Anastasija Sevastovová (Lot.-3) - Rebecca 

Šramková (SR) 6:1, 6:3, Kateřina Siniaková (ČR) - Zarina 

Dijasová (Kaz.-4) 6:3, 0:6, 6:4, finále: Kateřina Siniaková 

- Anastasija Sevastovová 7:6 (4), 5:7, 6:0

ITF Slovak Indoor Women´s 25 000 USD

NTC Bratislava
Finále: Andreea Mitová (Rum.-7) - Denisa Allertová (ČR-

1) 6:2, 6:3

ITF Empire Women´s Indoor 10 000 USD 

TC Empire Trnava
Finále: Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Karolína 

Muchová (ČR-4) 6:1, 6:3

ITF Women´s 10 000 USD Pepas Cup 

ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Finále: Lenka Juríková (SR-4) - Tereza Procházková (ČR) 

6:1, 6:2

ITF Pro Circuit Men´s 10 000 USD Slovakia F1

TC Empire Trnava

Finále: Corentin Denolly (Fr.-8) – Patrik Fabian (SR) 7:5, 

7:6(2)

ITF Pro Circuit Men´s 10 000 USD Slovakia F2

HSC Piešťany
Finále: Vladimír Ignatik (Biel.-1) – Pavel Nejedlý (ČR)  

6:0, 6:1

ITF Pro Circuit Men ´s 10 000 USD Slovakia F3

ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Finále: Petr Michnev (ČR-5) - Grégoire Jacq (Fr.-3) 7:5, 6:2

ITF Pro Circuit Men´s 10 000 USD Slovakia F4

TK Slávia Agrofert STU Bratislava 
Finále: Václav Šefránek (ČR-1) – Vít Kopřiva (ČR)  

7:6(6), 6:1

MLÁDEŽ DO 18 ROKOV
ITF 2 U18 The 23th Slovak Junior Indoor 2016 

TK Slávia Právnik Bratislava
Finále: Jurij Rodionov (Rak.-6) - Kacper Žuk (Poľ.-2)  

7:6 (6), 6:3, Varvara Gračevová (Rus.) - Valerija Zelevová 

(Rus.-3) 6:4, 6:0

ITF 4 U18 Empire Cup 2016

TC Empire Trnava
Finále: Jake Hersey (V. Brit.-6) – Michael Vrbenský (ČR-1) 

7:6, 1:6, 6:1, Gergana Topalovová (Bul.-7) – Adriana Šen-

kárová (SR) 6:3, 6:4

ITF 2 U18 The 38th PROFSTAV Slovakia Cup 2016  

 TK Kúpele Piešťany
Finále: Marvin Möller (Nem.-6) – Jakob Aichhorn (Rak.-

10) 6:3, 6:1, Monika Kilnárová (ČR-1) – Kaja Juvanová 

(Slov.-2) 7:5, 4:6, 6:2

ITF 4 U18 Žilina Junior Open 2016 – TK Žilina
Finále: András Necz (Maď.-12) – Martin Fekiač (SR-3) 6:2, 

6:1, Romana Čisovská (SR) – Kristýna Lavičková (ČR-11) 

6:1, 6:2

MLÁDEŽ DO 16 ROKOV
TEJT 3 U16 School Lobik 2016

ŠK TCTT Trenčianske Teplice
Finále: Lucas Krainer (Rak.-3) – Daniel Khin (Maď.-2) 6:3, 

7:5, Nina Stankovská (SR-7) – Anna Martemyanová (Ukr.) 

6:3, 6:2

TEJT U16 Pepas Cup 2016 – ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Finále: Tobias Puerrer (Rak.-1) – Dominik Palan (ČR-4) 

7:5, 0:6, 6:4, Romana Čisovská (SR-2) – Andreea Velceo-

vá (Rum.-1) 7:6(3), 7:5

TEJT 3 U16 Trnava Cup 2016 – TC Empire Trnava
Finále: Pol Sanchez Vinas (Šp.-7) – Martin Krumich (ČR-

6) 6:1, 6:1, Anna Jakovlevová (Lot.-2) – Mavie Österreiche-

rová (Rak.-5) 0:6, 6:2, 7:6(4)

MLÁDEŽ DO 14 ROKOV
TEJT 2 U14 Slovan Open 2016 – TK Slovan Bratislava

Finále: Alibek Kachmazov (Rus.-1) – Marat Šaripov (Rus.-

3) 6:4, 6:3, Nina Stankovská (SR-1) – Klára Nováková (ČR) 

6:3, 6:2

TEJT 2 U14 Trnava Cup 2016 – TC Empire Trnava
Finále: Lukáš Palovič (SR-5) – Jaroslav Smedek (ČR-

3) 6:3, 6:1, Noa Krznaričová (Chor.-16) – Anna Grossová 

(Rak.-12) 6:1, 6:4

TEJT 1 U14 The 21th PSS Piešťany Cup 2016

TK Kúpele Piešťany
Finále: Vitek Horák (ČR-10) – Lukáš Palovič (SR-11) 7:5, 

6:4, Ziva Falknerová (Slov.-9) – Nina Stankovská (SR-6) 

7:6(3), 6:3
Poznámka: Turnaje organizoval STZ



Výročná správa STZ za rok 2016

20 

Slovak Open 
mužov a žien 

2016
Titul na najvýznamnejšom muž-

skom tenisovom turnaji na Slovensku 
– Peugeot Slovak Open 2016 - získal 
domáci hráč. Norbert Gombos pre-
menil hneď prvú finálovú účasť na 
víťazstvo. Turnaj challengerovej série 
ATP, ktorý bol 17. ročníkom medzi-
národných majstrovstiev Slovenska 
v tenise mužov, mal dotáciu 85 000 
eur + H.

Gombos vo finále zdolal Rumuna 
Mariusa Copila za 129 minút 7:6(8), 
4:6, 6:3 a stal sa šiestym Slovákom, 
ktorý dokázal triumfovať na bratislav-
skom challengeri. Víťaz medzinárod-
ných majstrovstiev Slovenska si pripí-
sal 110 bodov a na konto mu pribudla 
prémia 12 250 eur. 

,,Bol to vždy môj veľký sen, aby 
som bol medzi najlepšími slovenský-
mi tenistami, ktorým sa Slovak Open 
podarilo vyhrať. Je to pre mňa ob-
rovská česť a pocta, že som mohol 
tento turnaj vyhrať. Táto sezóna bola 
pre mňa najnáročnejšia zo všetkých, 
bolo najmä mentálne ťažké sa dostať 
zasa späť. Bez podpory môjho tréne-
ra Laca Simona, kondičných Ladislava 
a Dávida Olaszovcov a môjho men-
tálneho kouča Tomáša Gurského by 
som to nezvládol,“ povedal člen NTC 
Gombos.

Na turnaji v roku 2016 štartova-
lo 11 domácich hráčov v kvalifikácii 
a dvaja – Filip Horanský a Patrik Fa-
bian – sa prebojovali do hlavného 
turnaja. Znamenalo to, že v hlavnom 
pavúku bolo dokopy 10 Slovákov, čo 
je najviac v histórii turnaja. Pravda, až 
9 skončilo v prvom kole. Medzi nimi 
však aj štyria mladí hráči s voľnými 
kartami, ktorí získavali iba skúsenosti. 
Najvyššie nasadený bol Nemec Flo-
rian Mayer (52. ATP), s Bratislavou sa 
však lúčil už po prvom kole. Vo štvor-
hre zvíťazili Bratia Ken a Neal Skupskí 

z Veľkej Británie, ktorí vyhrali v Brati-
slave už v roku 2014.

Najväčší ženský turnaj na Sloven-
sku sa hral v máji v Trnave. Podujatie 
ITF EMPIRE Slovak Open 2016 malo 
dotáciu 100-tisíc dolárov už po druhý 
raz (v Trnave začínali s 25-tisícovou 
dotáciou). Víťazkou 8. ročníka turnaja 
sa stala Češka Kateřina Siniaková, 
ktorá po dramatickom finálovom vý-
voji zdolala Lotyšku Anastasiju Sevas-
tovovú 7:6(4), 5:7, 6:0. Češka získala 
svoj najcennejší titul v kariére, z Trna-
vy si odviezla 140 bodov do rebríčka 
WTA a prémiu 15 200 USD. „Som nad-
šená, mám radosť najmä po druhom 
pokazenom sete, keď som už viedla 
5:1. V Trnave som tretí raz, veľmi sa mi 
tu páči. Keď som bola menšia, hrala 
som v TC EMPIRE aj juniorské turnaje. 
Rada sa sem vrátim,“ povedala spo-
kojná Siniaková.

V hlavnom turnaji hralo 6 Slove-
niek. Najvyššie nasadená bola Mag-
daléna Rybáriková (72. WTA), ale na 
trnavskej antuke pre zranenie vzda-
la v prvom kole Viktórii Kužmovej. V 
úvode vypadla aj najlepšia slovenská 
juniorka Tereza Mihalíková. V druhom 
kole sa lúčili Lenka Juríková a Jana 
Čepelová, vo štvrťfinále v derby drži-
teliek voľných kariet zdolala Rebec-
ca Šramková Kužmovú. Semifinále 
Šramkovej bolo podobne príjemným 
výsledkom domácej zástupkyne ako 
deblové víťazstvo Terezy Mihalíkovej 
po boku Rusky Anny Kalinskej.

Kateřina Siniaková, víťazka ITF EMPIRE Slovak Open 2016, s riaditeľom 
turnaja Miroslavom Hlavnom, jeho zástupcom Tomášom Bolemanom  

a generálnym sekretárom STZ Igorom Moškom

Norbert Gombos, víťaz Peugeot Slovak Open 2016



Výročná správa STZ za rok 2016

21 

Súťaže jednotlivcov

Na oficiálnych súťažiach zara-
dených do termínovej listiny STZ sa 
môžu zúčastňovať iba registrovaní 
hráči. Platnosť registrácie je 2 roky, 
čo znamená, že počet osôb s platnou 
registráciou dáva pomerne presný 
obraz o členskej základni STZ. Keď-
že počet osôb s platnou registráciou 
sa v priebehu roka mení, uvádzame 
údaje z októbra 2016, t. j. po skonče-
ní súťažného roka, keďže rebríčky za 
príslušný rok zohľadňujú výsledky do 
30. 9. V roku 2016 bol celkový počet 
registrovaných osôb 12 537, pričom 
platnú registráciu malo 5 092 osôb, 
čo je o 250 viac ako v roku 2015. 

Výkonnostný a rekreačný tenis
ROZLOŽENIE PODĽA 

VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 

Chlapci (ročník 2006 a mladší) 668

Mladší žiaci (ročníky 2004 – 2005) 381

Starší žiaci (ročníky 2002 – 2003) 290

Dorastenci (ročníky 1998 – 2001) 481

Muži (ročníky 1982 – 1997) 569

Seniori (ročník 1981 a starší) 638

Dievčatá (ročník 2006 a mladšie) 661

Mladšie žiačky (ročníky 2004 – 2005) 403

Staršie žiačky (ročníky 2002 – 2003) 302

Dorastenky (ročníky 1998 – 2001) 458

Ženy (ročníky 1982 – 1997) 210

Seniorky (ročník 1981 a staršie) 31 

TC EMPIRE Trnava, víťaz extraligy žien 2016 – kapitáni Vladimír Pláteník a Martin Durdík, hráčky  Anna Blinková, 
Daria Kasatkinová, Rebecca Šramková, Sandra Jamrichová, Lenka Juríková, Vivien Juhászová
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Potešiteľné je, že na zvýšení sa 
rozhodujúcou mierou podieľajú ka-
tegórie detí a mladšieho žiactva, na-
opak, mierny pokles zaznamenávame 
v kategóriách staršieho žiactva a do-
rastu. 

STZ eviduje aj hráčov, ktorí sa re-
gistrovali prvý raz, v roku 2016 išlo o 
969 osôb. 

V termínovej listine STZ bolo za-
radených 486 domácich súťaží jed-
notlivcov (o 6 viac ako v predchádza-
júcom roku). Z toho bolo 177 turnajov 
v hale a 247 turnajov na otvorených 
dvorcoch, ostatné podujatia tvorili 
majstrovstvá regiónov a majstrov-
stvá Slovenska. Súťaže jednotlivcov 
boli organizované pre všetky vekové 
kategórie a tvorba termínovej listiny 
sa riadila zverejnenými pravidlami tak, 
aby jednotlivé podujatia boli primera-
ne rozdelené medzi všetky oblasti 
Slovenska. Najmä podujatia nižších 
tried boli lokalizované tak, aby boli 

v dostupnej vzdialenosti aj pre výkon-
nostne slabších hráčov. Rozdelenie 
súťaží jednotlivcov podľa jednotlivých 
regiónov: BTZ – 127, ZsTZ – 121, SsTZ 
– 131, VsTZ – 107. Počet turnajov je 
vzhľadom na počet hráčov dostatoč-
ný, STZ musí limitovať počet turnajov 
v jednotlivých obdobiach s cieľom 
zabezpečiť primeranú účasť. Napriek 
tomu sa vyskytujú prípady, že turnaj 
musí byť zrušený pre nedostatočný 
počet prihlásených účastníkov. V roku 
2016 bolo najmä z tohto dôvodu zru-
šených 19 turnajov. 

Súťaže riadi STZ prostredníctvom 
systému etenis a v kategóriách se-
niorov prostredníctvom systému za-
športujsiopen. Systém etenis umož-
ňuje efektívne prihlasovanie na tur-
naje, výber účastníkov v súlade so 
športovými predpismi, žrebovanie sú-
ťaže, zverejňovanie výsledkov i všet-
kých potrebných informácií, následné 
spracovanie výsledkov a ich prenos 

do predbežných rebríčkov, ktoré sú 
denne aktualizované. Zároveň umož-
ňuje aj kontrolu dodržiavania predpi-
sov a eviduje ich porušenia zo strany 
účastníkov i usporiadateľov. V roku 
2016 sme evidovali 366 priestupkov 
usporiadateľov, za priestupky boli 
strhnuté body vo vyhodnotení tur-
najov. To sa môže prejaviť pri prideľo-
vaní turnajov v nasledujúcich rokoch. 
Zo strany hráčov bolo evidovaných 
613 priestupkov, najčastejšie odhlá-
senie z turnaja po termíne (283 x) 
a neúčasť na súťaži bez ospravedlne-
nia (278 x). Za opakované priestupky 
a prekročenie povolenej hranice sa 
hráčovi udeľuje zákaz štartu na ob-
dobie 28 dní. V roku 2016 bol zákaz 
štartu udelený v 54 prípadoch. 

Majstrovstvá regiónov riadili jed-
notlivé regionálne zväzy a uskutočnili 
sa v plánovaných termínoch. Pre malý 
počet prihlásených sa neuskutočnili 
halové M SsTZ a letné M ZsTZ v ka-
tegórii žien. Majstrovstvá regiónov 
určovali aj nomináciu na majstrov-
stvá Slovenska. Tie sa uskutočnili vo 
všetkých mládežníckych kategóriách. 
Na halových M SR štartovalo v kaž-
dej kategórii 32 účastníkov, na otvo-
rených dvorcoch po 48 účastníkov. 
Účasť bola kompletná, organizačné 
zabezpečenie bolo veľmi dobré. Na 
majstrovstvách štartovali všetci po-

Detský Davis Cup s Nadáciou SPP 2016 vyhrali chlapci Fresh clubu Zvolen

ROZDELENIE OSÔB S PLATNOU REGISTRÁCIOU 
PODĽA REGIÓNOV

Bratislavský tenisový zväz 1119

Západoslovenský tenisový zväz  1600

Stredoslovenská tenisový zväz 1450

Východoslovenský tenisový zväz 923
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prední hráči s výnimkou staršieho 
dorastu, kde najlepší boli uvoľnení na 
významné medzinárodné podujatia, 
prípadne už sa orientovali na turnaje 
dospelých. Finálové výsledky maj-
strovstiev uvádzame samostatne. Na 
medailovej bilancii z M SR sa podieľa 
26 klubov. Suverénne najviac 37,5 (15 
zlatých, 9 strieborných a 13,5 bronzo-
vých) medailí získali hráči TC Empire 
Trnava, nasleduje TK Slovan Brati-
slava s 15 medailami a TK Slávia STU 
Bratislava so 14 medailami. Bilancia 
podľa regiónov je nasledovná: BTZ – 
34,5, ZsTZ – 49, SsTZ – 23, VsTZ – 21,5. 

Rebríčky  
– zrkadlo výkonnosti

Aktivitu a výkonnosť hráčov naj-
lepšie vyjadrujú rebríčky. STZ zabez-
pečuje priebežnú tvorbu rebríčka 
v danom období, tzv. predbežný rebrí-
ček. Tento sa k termínu 30. 9. uzatvo-
rí a vznikne celoštátny rebríček, ktorý 
zohľadňuje výsledky za celý súťažný 
rok. V súlade s klasifikačným po-
riadkom sa hodnotia všetky domáce 
podujatia zaradené do termínovej lis-
tiny a oficiálne medzinárodné súťaže. 
Rebríčky sa vytvárajú v kategóriách 
mladšieho žiactva, staršieho žiactva, 
dorastu a dospelých. Nevytvárajú sa 
v kategórii detí (10-roční a mladší), 
čo je v súlade s odporúčaním Medzi-
národnej tenisovej federácie (ITF). 
Samostatné rebríčky sa vytvárajú 
v kategóriách seniorov. Celoštátny 
rebríček poskytuje dobrý obraz o poč-
te reálne súťažiacich hráčov i o ich 
aktivite. V roku 2016 bolo v jednotli-
vých rebríčkoch 3189 hráčov rozdele-
ných nasledovne: mladší žiaci – 253, 
mladšie žiačky – 295, starší žiaci – 
326, staršie žiačky – 358, dorastenci 
– 455, dorastenky – 427, muži – 821, 
ženy – 254. Keďže niektorí hráči štar-
tujú vo viacerých vekových kategóri-
ách, uvádzame aj počty hráčov iba vo 
svojej kategórii, čo je presnejší obraz 
o reálnych počtoch hráčov. Celkom je 
v takto upravených tabuľkách 2265 
hráčov, čo je o 19 menej ako v pred-
chádzajúcom roku. Rozdelenie podľa 
vekových kategórii je nasledovné, 
pričom v zátvorke uvádzame údaj 
z predchádzajúceho roka: mladší žiaci 
– 253 (228), mladšie žiačky 295 (252), 
starší žiaci – 183 (212), staršie žiačky – 
200 (227), dorastenci – 320 (309), do-
rastenky 274 (289), muži – 620 (648), 

ženy – 101 (100). Potešiteľný je nárast 
v kategóriách mladšieho žiactva, čo 
spolu so zvyšujúcim sa počtom re-
gistrovaných detí je prísľubom do bu-
dúcnosti. Uvedieme ešte rozdelenie 
hráčov podľa jednotlivých regiónov: 
BTZ – 458, ZsTZ – 697, SsTZ – 683, 
VsTZ – 408. 

Súťaže družstiev
Vrcholné súťaže dospelých, extra-

liga mužov a extraliga žien, sa tradič-
ne uskutočnili v prvom májovom týžd-
ni. V extraligách štartovalo po osem 
družstiev a hralo sa vyraďovacím 
systémom a príslušnými stretnutiami 
o umiestnenie, čiže každé družstvo 
odohralo tri stretnutia. Víťazom extra-
ligy mužov sa suverénnym spôsobom 
stalo družstvo TC Empire Trnava, kto-
ré postupne porazilo TK Spišskú Novú 
Ves 5:2, TK Novú Generáciu 5:0 a vo 
finále družstvo TC Draci Matúškovo 
5:0. V družstve TC Empire Trnava na-
stupovali Andrej Martin, Hans Cas-
tillo-Podlipnik, Martin Blaško, Kamil 
Čapkovič, Pavol Červenák, Ján Stan-
čík, Igor Zelenay, nehrajúcim kapitá-
nom bol Miloslav Grolmus. V extralige 

žien triumfovalo družstvo TC Empire 
Trnava, ktoré zvíťazilo nad TK Žilina 
7:0, HTC Hlohovec 4:3 a vo finále nad 
TK Slovanom Bratislava 5:0. V jed-
notlivých stretnutiach hrali Daria Ka-
satkinová, Rebecca Šramková, Anna 
Blinková, Vivien Juhászová, Sandra 
Jamrichová, Lenka Juríková, kapitánmi 
boli Vladimír Pláteník a Martin Durdík. 
Družstvá TC Empire Trnava potvrdili 
úlohu favorita, prístup klubu k extra-
lige je príkladný, čo sa prejavuje aj na 
výsledkoch. V extraligách sa odohrali 
všetky stretnutia v stanovených ter-
mínoch a v súlade s rozpisom súťaže. 

V I. lige mužov zvíťazilo a postup 
do extraligy si vybojovalo družstvo TK 
LOVE 4 TENNIS. O postupe rozhodol 
až vzájomný zápas s družstvom TC 
Baseline Banská Bystrica, ktoré malo 
rovnaký počet bodov. V I. lige žien tri-
umfovalo družstvo TC Empire Trnava 
B, na 2. mieste skončilo družstvo TK 
Senica. V II. lige mužov západ zvíťa-
zilo družstvo TK Spoje Bratislava, 
v II. lige mužov východ družstvo Te-
nisovej akadémie Prešov B, v II. lige 
žien západ družstvo MBTK Dunajská 
Streda, v II. lige žien stred družstvo 
Lieskovský tenisový klub – LTC. V sú-

Detský Fed Cup s Nadáciou SPP 2016 vyhrali hráčky DTK Žilina 
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ťažiach sa vyskytli občasné porušenia 
predpisov ktoré sa riešili v súlade so 
športovo technickými predpismi. Dve 
stretnutia museli byť pre závažné po-
rušenie predpisov skontumované. 

Súťaže v mládežníckych druž-
stvách začínajú v regiónoch a usku-
točňujú sa v mesiacoch apríl – jún. 
Dve najlepšie družstvá z každého re-

giónu v každej vekovej kategórii po-
stupujú na majstrovstvá Slovenska. 
Majstrovstvá Slovenska sa uskutoč-
ňujú v auguste a septembri a štartuje 
na nich po osem družstiev, systém 
hry je rovnaký ako v extralige. Všet-
ky sa uskutočnili v plánovaných ter-
mínoch, organizačné zabezpečenie 
bolo veľmi dobré. Majstrami Sloven-

ska sa v jednotlivých kategóriách sta-
li: mladší žiaci – TK Slovan Bratislava, 
mladšie žiačky – TK Slovan Bratislava, 
starší žiaci – TC Empire Trnava, staršie 
žiačky – TC Empire Trnava, dorastenci 
– TC Empire Trnava, dorastenky – TC 
Empire Trnava. Najvyrovnanejšou sú-
ťažou bola kategória starších žiakov, 
v ktorej vo finále zvíťazili žiaci TC Em-
pire Trnava nad družstvom Tenisovej 
akadémie Prešov 4:3. 

Medaily z M SR  
pre 9 klubov

Na medailovej bilancii z M SR sa 
podieľa 9 klubov. Suverénne naj-
úspešnejším klubom je TC Empire 
Trnava s 8 medailami (6 zlatých a 2 
bronzové), nasledujú TK Slovan Brati-
slava a TK Slávia STU Bratislava so 4 
medailami. 

Väčšina súťaží družstiev sa usku-
točňuje v pôsobnosti regionálnych 
tenisových zväzov. Celkový počet 
družstiev v súťažiach bol 606 (v roku 
2015 to bolo 613). Rozdelenie podľa 
jednotlivých regiónoch je nasledov-
né: BTZ – 125, ZsTZ – 181, SsTZ – 202, 
VsTZ – 98. Tieto údaje zahŕňajú aj dl-
hodobé súťaže detí a seniorov. Bez 

Najväčšou hviezdou Peugeot Tennis Day pod strechou NTC bola Dominika Cibulková

Peugeot Tennis Day:  
Karol Kučera, Janette Husárová, Dominika Cibulková a  Miloš Mečíř
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týchto kategórii štartovalo v regio-
nálnych a celoslovenských súťažiach 
437 družstiev (v roku 2015 to bolo 
455). Rozdelenie podľa regiónov: BTZ 
– 72, ZsTZ – 144, SsTZ -141, VsTZ – 80. 
Nárast sme zaznamenali v kategó-
riách mladšieho žiactva (spolu o 11), 
pokles v kategórii staršieho žiactva 
(spolu o 11) a mužov (o 11). 

Tenis detí
Súťaže detí do 10 rokov sa usku-

točňujú v dvoch vekových kategóri-
ách, do 8 rokov na skrátenom dvor-
ci s jednoduchým počítaním a do 10 
rokov na štandardnom dvorci s ob-
vyklým počítaním. Na základe odpo-
rúčania ITF sa v týchto vekových ka-
tegóriách nerobia rebríčky, s čím sa 
stotožňuje aj väčšina trénerov. Pre-
hľad o počte súťažiacich detí máme 
na základe registrácií. V roku 2016 
malo platnú registráciu 668 chlap-
cov do 10 rokov (o 130 viac ako v roku 
2015) a 661 dievčat do 10 rokov (o 117 
viac ako v roku 2015). V nasledujúcom 
roku by malo do kategórie mladšieho 
žiactva prejsť 218 chlapcov a 199 diev-
čat, čo by malo zväčšiť počet súťažia-
cich v tejto vekovej kategórii. 

V halovej sezóne sa uskutočnilo 

15 turnajov pre chlapcov a 16 turnajov 
pre dievčatá do 10 rokov. Na otvore-
ných dvorcoch boli plánované turnaje 
v oboch kategóriách detí, väčšina 
bola organizovaná aj pre chlapcov aj 
pre dievčatá. Plánovaných bolo 37 
turnajov pre deti do 10 rokov, všetky 
sa odohrali, pričom na štyroch hrali 
iba chlapci a na štyroch iba dievčatá. 
Pre deti do 8 rokov bolo plánovaných 
21 turnajov, uskutočnilo sa 18. Celkom 
bolo v termínovej listine 89 turnajov 
jednotlivcov, čo plne postačuje. V ha-
lovej sezóne najviac účastníkov bolo 
na turnajoch v TK Baseline Banská 
Bystrica, kde štartovalo 28 chlapcov 
a 28 dievčat. Početná účasť bola aj na 
turnajoch v TK Jednotka (23 chlapcov 
a 24 dievčat), TC Topoľčany (23 chlap-
cov a 21 dievčat), TC Empire Trnava 
(17 chlapcov a 24 dievčat). V kategórii 
do 10 rokov na otvorených dvorcoch 
bolo najviac štartujúcich na turnaj-
och v HSC Piešťany (35 chlapcov a 43 
dievčat), Kúpele Piešťany (31 chlap-
cov a 38 dievčat), Slávia OZ Trnava 
(27 chlapcov a 32 dievčat). V kategórii 
do 8 rokov štartovalo na turnaji v TC 
Topoľčany 17 chlapcov a 18 dievčat, 
na turnaji v HSC Piešťany 15 chlapcov 
a 17 dievčat.

Dlhodobé súťaže družstiev or-

ganizovali regionálne tenisové zvä-
zy. Štartovalo v nich 117 družstiev (o 
7 viac ako v predchádzajúcom roku), 
z toho bolo 89 družstiev v kategórii 
do 10 rokov a 28 družstiev v kategórii 
do 8 rokov. Rozdelenie podľa jednot-
livých regiónov je nasledovné: BTZ – 
20 do 10 rokov a 10 do 8 rokov, ZsTZ 
26 do 10 rokov, SsTZ – 31 do 10 rokov 
a 18 do 8 rokov, VsTZ – 12 do 10 rokov. 

Hviezdy medzi deťmi 

Samostatnými súťažami družstiev 
sú Detský Davis Cup a Fed Cup do 10 
rokov a Mini Davis Cup a Fed Cup do 8 
rokov. Tieto súťaže sa hrajú rovnakým 
systémom ako známe súťaže repre-
zentačných družstiev mužov a žien. 
Súťaže do 10 rokov začínajú oblastný-
mi kolami, najlepšie družstvá postu-
pujú do regionálnych kôl, kde štartuje 
po 8 družstiev chlapcov a dievčat. 
Z každého regionálneho kola postu-
pujú 3 najlepšie družstvá do celoštát-
neho finále, ktoré sa uskutočňuje 
v NTC. Záverečné finále v NTC malo 
výbornú športovú úroveň a bolo pre 
deti veľmi atraktívne. Na organizá-
cii sa podieľala spoločnosť Peugeot, 
ktorá pripravila pre deti rôzne atrakcie 
a medzi deti prišli viacerí súčasní i ne-

Na autogramiáde v rámci Peugeot Tennis Day bol veľký záujem o selfie s Dominikou Cibulkovou
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dávni reprezentanti. Veľkej pozornos-
ti sa tešila najmä Dominika Cibulková. 
Medzi chlapcami triumfovali hráči 
Fresh club Zvolen, ktorí vo finále zdo-
lali TK Mladosť Košice 5:0, medzi diev-
čatami si prvenstvo odniesli hráčky 
DTK Žilina po finálovom víťazstve nad 
TK Stavbár CZPŠ Žilina 5:0. Súťaže 
v Mini Davis Cupe a Fed Cupe pre deti 
do 8 rokov sa organizujú iba na úrov-
ni oblastných kôl. Celkom sa v týchto 
súťažiach predstavilo 167 družstiev, 
čo je o 17 menej ako v predchádzajú-
com roku. Počet súťažiacich družstiev 
podľa jednotlivých regiónov: BTZ – 31, 
ZsTZ – 54, SsTZ – 48, VsTZ – 34. 

Súčasťou aktivít STZ v oblasti 
tenisu detí je projekt „Tenis do škôl“. 
V rámci tohto projektu sa deti na ZŠ 
na hodinách telesnej výchovy oboz-
namujú so základmi tenisu. V projek-
te je zapojených 400 škôl, STZ spra-
coval metodické materiály, v prípade 
záujmu poskytuje metodické pora-
denstvo a v obmedzenej miere za-
bezpečoval aj materiálne vybavenie. 
Cieľom projektu je popri oboznámení 
detí s tenisom aj urobiť hodiny teles-
nej výchovy zaujímavejšími a pritiah-
nuť deti k pravidelnému športovaniu. 
Nadstavbou tejto aktivity je projekt 
„Krúžky na školách“. V pilotnom pro-
jekte bolo 30 škôl, podmienkou bolo 
vytvoriť na škole aspoň 2 krúžky s mi-
nimálnym počtom žiakov 12 a mini-
málnym počtom 40 hodín v školskom 
roku. STZ sa čiastočne podieľal na 
ekonomickom zabezpečení činnosti 
krúžkov a zabezpečoval metodické 
poradenstvo. V prebiehajúcom škol-
skom roku sa k tejto aktivite hlási 130 
škôl.

Tenis seniorov
V kategóriách seniorov STZ orga-

nizuje súťaže jednotlivcov i družstiev. 
V súťažiach jednotlivcov sa, až na vý-

nimky, môžu zúčastniť registrovaní 
i neregistrovaní hráči. Do klasifikácie 
sa zaraďujú iba registrovaní hráči. 
V jednotlivých vekových kategóriách 
sú nasledovné počty klasifikovaných 
hráčov: 35 + - 34, 40 + - 44, 45 + - 40, 
50 + - 53, 55 + - 33, 60 + - 42, 65 + - 32, 
70 + - 17, 75 + - 9, 80 + - 2, 85 + - 1. Kla-
sifikovaných je 10 žien. Spolu je klasi-
fikovaných 317 hráčov, čo je o 4 viac 
ako v predchádzajúcom roku. V ha-
lovej sezóne sa uskutočnilo 5 súťaží 
jednotlivcov, v letnej 14 a 2 medziná-

rodné turnaje. Najviac štartujúcich 90 
bolo na letných M SR v HSC Piešťany, 
nasledujú halové M SR organizova-
né klubom Ratufa Levice, na ktorých 

štartovalo 72 hráčov. Z domácich tur-
najov bola najväčšia účasť 38 v TK 
Kúpele Piešťany. Na medzinárodnom 
turnaji v Spišskej Novej Vsi štartovalo 
43 hráčov, v Banskej Bystrici 41 hrá-
čov. Súťaže seniorov sa riadia samo-
statným predpisom, ktorý zohľadňuje 
osobitosti týchto vekových skupín. Pri 
organizácii a tvorbe rebríčkov sa vy-
užíva systém „zašportujsiopen“, ktorý 
slúži aj na propagáciu a organizáciu 
rôznych podujatí rekreačného tenisu. 
V ňom evidujeme 1714 osôb (o 23 viac 
ako v roku 2015), ktoré nie sú regis-
trované v STZ.

Súťaže družstiev seniorov sa or-
ganizujú podobným spôsobom ako 
u mládeže. Začína sa v regiónoch, 
najlepšie družstvá potom postupujú 

na majstrovstvá Slovenska. Tie majú 
v kategóriách 35+ a 45+ po osem 
účastníkov, v kategóriách 55+ a 65+ 
po štyroch účastníkoch. 

V regionálnych súťažiach druž-
stiev seniorov štartovalo 52 družstiev, 
čo je o 2 viac ako v predchádzajúcom 
roku. Rozdelenie podľa regiónov: BTZ 
– 23, ZsTZ – 11, SsTZ – 12, VsTZ – 6.

Organizácia a riadenie
V roku 2016 nadobudol účinnosť 

nový zákon o športe, ktorý priniesol 
povinnosť športových spolkov noveli-
zovať stanovy i viaceré interné pred-
pisy. K realizácii týchto úloh bol v zvo-
laný mimoriadny kongres STZ, ktorý 
schválil nové stanovy STZ a upravil 
štruktúru orgánov STZ. Riadne za-
sadanie najvyššieho orgánu STZ, na 
ktorom sa uskutočnia i voľby, je plá-
nované na I. polrok 2018. Činnosť STZ 

ŠK Slávia Filozof Bratislava, majster Slovenska seniorov 35+ - zľava 
 Viktor Bruthans, Michal Varsányi, Emil Miške, Marián Hatiar,  

Branislav Sekáč, Tomáš Janči

MAJSTRI SLOVENSKA  
V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

Kategória 35+ ŠK Slávia Filozof Bratislava

Kategória 45+ TK HSC Piešťany

Kategória 55+ TKM Martin

Kategória 65+ TK ZZO Čadca
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v roku 2016 sa riadila tak, aby bola 
v súlade s novým zákonom o športe. 
To vyžaduje transparentnosť v použí-
vaní finančných prostriedkov a zvýše-
nú administratívu vo všetkých činnos-
tiach. STZ v tejto súvislosti vykonáva 
aj poradenskú činnosť pre tenisové 
kluby i organizovaných jednotlivcov 
a na svojej internetovej stránke zve-
rejňuje odporúčania pre kluby, tréne-
rov, rozhodcov i športovcov. Tieto boli 
aktualizované, keďže v priebehu roka 
sa vyjasňovali niektoré problémy. 

Viaceré zmeny sa týkajú aj evi-
dencie členov. U osôb pracujúcich 
s mládežou sa vyžaduje bezúhon-
nosť, čo je potrebné doložiť výpisom 
z registra trestov. Toto sa týka najmä 
trénerov a rozhodcov. V roku 2016 
eviduje STZ 388 trénerov a 374 roz-
hodcov s platnou licenciou. V priebe-
hu roka sa uskutočnili všetky pláno-
vané školenia a semináre. Vyškole-
ných bolo 74 nových trénerov a 139 
rozhodcov a kapitánov družstiev (40 
rozhodcov a 99 kapitánov). Data-
báza všetkých trénerov i rozhodcov 
s platnou licenciou je zverejnená na 
internetovej stránke zväzu. Početná 
bola aj účasť trénerov na seminároch, 
najmä na novembrovom seminári za 

účasti špičkového trénera Mariána 
Vajdu. V roku 2016 organizoval STZ 
aj školenie medzinárodných empaj-
rových rozhodcov, na ktorom bolo 
úspešne vyškolených 15 rozhodcov. 
V databáze evidujeme 6 medzinárod-
ných rozhodcov s bielym odznakom , 1 
s bronzovým odznakom empajrového 
rozhodcu, 1 so strieborným odznakom 
vrchného rozhodcu a 1 vedúceho roz-
hodcov. Všetky aktivity STZ v oblasti 
vzdelávania trénerov a rozhodcov sú 
operatívne zverejňované na interne-
tovej stránke STZ. Sú tu uvedené aj 
plánované termíny školení i seminá-
rov a podmienky účasti na nich. 

Poskytovanie informácií o činnos-
ti a dosahovaných výsledkoch pre 
svojich členov i širokú športovú verej-
nosť je dôležitou úlohou STZ. Základ-
né informácie poskytuje internetová 
stránka zväzu www.stz.sk. Na stránke 
sú zverejnené stanovy STZ i všetky 
športovo technické predpisy, ktorými 
sa riadi činnosť zväzu. Jej súčasťou sú 
i systémy etenis a zašportujsiopen, 
ktoré slúžia pri organizácii športových 
podujatí, evidencii výsledkov a tvorbe 
rebríčkov. Na stránke sa zverejňujú 
informácie o hospodárení STZ, o pod-
pore klubov i jednotlivcov. Slúži aj na 

informácie o plánovaných aktivitách 
v oblasti vzdelávania, o aktivitách klu-
bov v oblasti súťažného i rekreačné-
ho tenisu, poskytuje informácie o do-
dávateľoch športových potrieb. STZ 
spolupracuje s viacerými informačný-
mi médiami, najmä počas organizo-
vania významných podujatí alebo pri 
dosahovaní mimoriadnych výsledkov. 
Pri príležitosti medzinárodných podu-
jatí vydáva bulletiny, ktoré poskytujú 
informácie o akcii, aktéroch súťaže 
i činnosti STZ. V roku 2016 bolo orga-
nizované i tradičné vyhodnotenie do-
siahnutých úspechov „Tenista roka“.

Orgány STZ pracovali v roku 2016 
podľa schváleného plánu, zasadania 
výkonného výboru sa uskutočnili 
v plánovaných termínoch. Riešili 
sa najmä aktuálne úlohy, úlohy 
vyplývajúce zo schválenej „Koncepcie 
rozvoja tenisu na roky 2015 – 2018“ 
a úlohy vyplývajúce z nového 
zákona o športe. Vzhľadom na to, 
že zákon o športe ukladá vyhodnotiť 
príslušný rok v prvej polovici roka 
nasledujúceho, bude hodnotiace 
zasadanie Rady STZ v apríli 2017. Na 
tomto zasadaní bude predložená 
správa o činnosti STZ a správa 
o hospodárení v roku 2016. 

Miloš Mečíř a Dominika Cibulková v exhibičnom zápase počas Peugeot Tennis Day
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Súťaže družstiev 2016
EXTRALIGA MUŽI

1. TC EMPIRE Trnava A

2. TC DRACI Matúškovo A

3. TK Slávia STU Bratislava 

4. TK NOVÁ GENERÁCIA 

5. TK Spišská Nová Ves 

6. TK Slovan Bratislava 

7. TK Kúpele Piešťany A

8. TK F1 Poprad

EXTRALIGA ŽENY

1. TC EMPIRE Trnava A

2. TK Slovan Bratislava 

3. HTC Hlohovec A

4. TK Nitra 

5. TK Kúpele Piešťany 

6. TK Slávia STU Bratislava 

7. TK Žilina 

8. TJ Slávia Právnik Bratislava

LIGA MUŽI

1. TK LOVE 4 TENNIS (A) 

2. TC BASELINE Banská Bystrica

3. Tenisová akadémia Prešov (A)

4. TK Nová Dubnica

5. TC EMPIRE Trnava (B) 

 TC DRACI Matúškovo (B) 

7. Tipex Bratislava

8. TJ Slávia Právnik Bratislava

LIGA ŽENY

1. TC EMPIRE Trnava (B) 

2. TK Senica

3. ŠK Blava 1928 J.Bohunice

4. Tenisová akadémia Prešov

5. AŠK Skalica

6. TK Ružomberok

7. TK HANAKA Zlaté Moravce

8. TK Vrútky

DORASTENCI

1. TC EMPIRE Trnava 

2. TK Vysoké Tatry 

3. TK Slávia STU Bratislava 

4. TK Kúpele Piešťany 

5. TK Baník Prievidza 

6. Lieskovský tenisový klub-LTC 

7. TK Slovan Bratislava 

8. Tenisová akadémia Prešov

DORASTENKY

1. TC EMPIRE Trnava 

2. TK Baník Prievidza 

3. TK Slávia STU Bratislava 

4. TK Slovan Bratislava 

5. TK Kúpele Piešťany 

6. TC Slávia UPJŠ Košice 

7. Tenisová akadémia Prešov 

8. TK Žilina

STARŠÍ ŽIACI

1. TC EMPIRE Trnava 

2. Tenisová akadémia Prešov 

3. TK Slávia STU Bratislava 

4. TK Slovan Bratislava 

5. Lieskovský tenisový klub-LTC 

6. TK Nová Dubnica 

7. TK Mladosť Košice 

8. ŠK Blava 1928 J. Bohunice

STARŠIE ŽIAČKY

1. TC EMPIRE Trnava 

2. TK Slovan Bratislava 

3. Tenisová akadémia Prešov 

4. 1.TC Humenné 

5. Lieskovský tenisový klub-LTC 

6. TK Žilina 

7. Ostrov Trenčín 

8. TK Slávia STU Bratislava

MLADŠÍ ŽIACI

1. TK Slovan Bratislava 

2. TC BASELINE Banská Bystrica 

3. TC EMPIRE Trnava 

4. TK Slávia STU Bratislava 

5. Tenisová akadémia Prešov 

6. TK Mladosť Košice 

7. STC Tennis Academy Púchov 

8. Ostrov Trenčín

MLADŠIE ŽIAČKY

1. TK Slovan Bratislava 

2. TC BASELINE Banská Bystrica 

3. TC EMPIRE Trnava 

4. TK Kúpele Piešťany 

5. TK Žilina 

6. Tenisová akadémia Prešov 

7. TŠP - tenisová škola Petržalka 

8. TK Mladosť Košice

TC EMPIRE Trnava, víťaz extraligy 2016 – hore zľava: Pavol Červenák, Hans Castillo-Podlipnik, Igor Zelenay, Kamil 
Čapkovič, dole: kapitán Miloslav Grolmus, Andrej Martin, Martin Blaško, Ján Stančík
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