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identifikácia účtovnej jednotky
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Generálny sekretár:
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Právna forma:  občianske združenie

  register občianskych združení Ministerstva vnútra SR 

pod č. VVS/1 – 900/90-36
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Poslanie a úlohy STZ

Základné údaje o STZ v roku 2018
Počet klubov 203

Počet registrovaných hráčov 14 635 

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 5764

Počet novo zaregistrovaných hráčov 1042

Počet klasifikovaných hráčov (bez seniorov) 3418            

Počet klasifikovaných hráčov iba vo svojej kategórii 2309

Počet klasifikovaných hráčov v súťažiach seniorov 286

Počet turnajov – leto 225

Počet turnajov – zima 188

Počet družstiev v súťažiach (bez seniorov a detí) 469

Počet družstiev v súťažiach seniorov 49

Počet družstiev v súťažiach detí (bez Detského DC a FC) 171 

Počet družstiev v Detskom DC a FC 235

Počet trénerov s platnou licenciou 321   

Počet rozhodcov s platnou licenciou 960

Počet vyškolených trénerov v roku 39

Počet vyškolených rozhodcov a kapitánov družstiev v roku 248

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 talento-
vaných športovcov, zaraďuje športov-
cov do zoznamu talentovaných špor-
tovcov

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 materiálno 
-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 mi-
moriadne športové výsledky vo vrcho-
lovom tenise a osobnosti, ktoré sa vý-
znamne 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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V Davisovom pohári, majstrov-
stvách sveta tenisových družstiev 
mužov, štartoval tím Slovenska v I. 
skupine euro-africkej zóny. Na začiat-
ku roka došlo v realizačnom tíme Slo-
venska k významnej zmene, dlhoroč-
ného nehrajúceho kapitána Miloslava 
Mečířa nahradil v tejto funkcii Dominik 
Hrbatý. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 
6. – 7. 4. 2018 už  zmeneným spôso-
bom, t. j. v priebehu dvoch dní a jed-
notlivé zápasy sa hrali na dva vyhraté 
sety z troch.  Na stretnutie s Bosnou 
a Hercegovinou v NTC nominoval ne-
hrajúci kapitán Martina Kližana, Jozefa 
Kovalíka, Andreja Martina, Norberta 
Gombosa a Igora Zelenaya. Stretnutie 
bolo veľmi vyrovnané, slovenské druž-
stvo sa opieralo o Martina Kližana, kto-
rý zdolal Bašiča a vo výbornom zápase 
i Džumhura. Žiaľ, na víťazstvo to ne-
stačilo, po prehre Norberta Gombosa 
vo dvojhre a páru Andrej Martin, Igor 
Zelenay vo štvorhre, prehral po trojse-
tovom boji aj Jozef Kovalík s Bašičom. 

Nasledujúce  stretnutie sloven-
ského tímu bolo mimoriadne dôležité. 
Vzhľadom na reformu Davisovho po-
hára umožňovalo prípadné víťazstvo 
bojovať v roku 2019 vo svetovej skupi-

ne o postup medzi najlepšie družstvá 
do záverečnej časti súťaže v Madride.  
Hralo sa opäť v NTC  v dňoch 26. – 27. 
10. 2018. Súperom slovenského tímu 
bolo Bielorusko. V nominácii nehra-
júceho kapitána boli Martin Kližan,  
Norbert Gombos, Filip Horanský, An-
drej Martin a Filip Polášek.  Hrdinom 
stretnutia bol Kližan, ktorý ukázal, že 
na antuke patrí k svetovej špičke. Po-
radil si s oboma súpermi a spolu s Po-
láškom zabezpečili bod aj vo štvorhre. 
Filip Polášek sa vrátil do reprezentácie 
po dlhšej odmlke a dokázal, že stále 
môže byť vo štvorhre prínosom.  

Posledným víťazstvom si da-
viscupový tím zabezpečil 29. miesto 
v koncoročnom rebríčku krajín, čo mu 
umožní v roku 2019 štartovať v rozší-
renej svetovej skupine. Hráčsky káder 
je pomerne široký, ale s kvalitnejšími 
súpermi sa družstvo môže spoliehať 
iba na Martina Kližana. Nehrajúci ka-
pitán sleduje všetkých adeptov tímu, 
pochvaľuje si spoluprácu s osobnými 
trénermi i ochotu hráčov reprezen-
tovať. Pri dobrom zdravotnom stave 
a predpokladanom zlepšovaní mla-
dých hráčov môžeme očakávať zlep-
šenie postavenia v rebríčku krajín.

Reprezentácia 
a vrcholový tenis

Po víťazstve Slovenska nad Bieloruskom oslavoval tím so svojimi fanúšikmi

DAVISCUPOVÝ  
REBRÍČEK
k 26. 11. 2018

1. Francúzsko 32637

2. Chorvátsko 30257

3. Argentína 15685

4. Belgicko 14941

5. Veľká Británia  11916

6. USA 9849

7. Španielsko 9149

8. Srbsko 7000

9. Austrália 6712

10. Taliansko 5826

11. Nemecko 4343

12. Kazachstan 3868

13. Česko 3412

14. Švédsko 2940

15. Rakúsko 2930

16. Kanada 2750

17. Japonsko 2562

18. Kolumbia 2032

19. India 1987

20. Maďarsko 1740

21. Holandsko 1737

22. Rusko 1633

23. Švajčiarsko 1625

24. Uzbekistan 1575

25. Čile 1458

26. Portugalsko 1408

27. Bosna a Herceg. 1365

28. Brazília 1362

29. SLOVENSKO 1262

30. Čína 1125

Davis Cup: Slovensko do svetovej skupiny 
reformovanej súťaže
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Dominik hrbatý  
neskrýval dojatie po postupe  

do svetovej skupiny

Martin kližan sa podieľal  
v roku 2018 v dvoch stretnutiach  

na piatich bodoch Slovenska

Zaslúžené hobla pre Martina kližana

Čestné kolo slovenského tímu po výhre nad Bieloruskom

SlOVeNSkO 

V DAViS CuPe 2018

2. kolo l. skupiny euro-
africkej zóny Davisovho 

pohára Bratislava

6. a 7. apríla 2018,  
antuka, NTC aréna

SLOVENSKO – BOSNA  
A HERCEGOVINA 

 2:3

Norbert Gombos - Damir 
Džumhur 4:6, 1:6; Martin Kližan 
- Mirza Bašič 7:6(5), 6:1; Andrej 
Martin, Igor Zelenay – Mirza Ba-
šič, Tomislav Brkič 2:6, 4:6; Mar-
tin Kližan – Damir Džumhur 6:3, 
7:6(3) Jozef Kovalík – Mirza Bašič 
6:7(0), 6:2, 3:6 

O postup do svetovej 
skupiny Davisovho pohára

26. a 27. októbra 2018, 
antuka, NTC aréna

SLOVENSKO – BIELORUSKO 
3:1

Martin Kližan - Alexander Zgirov-
skij 6:1, 6:4; Norbert Gobos - Je-
gor Gerasimov 6:3, 4:6, 4:6; Filip 
Polášek, Martin Kližan - Max Mir-
nyj, Andrej Vasilevskij 6:7 (5), 6:4, 
6:3; Martin Kližan - Jegor Gerasi-
mov 6:4, 6:3  
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Slovenské družstvo sa opäť 
predstavilo v II. svetovej skupine 
Fed Cupu, majstrovstiev sveta žen-
ských tenisových družstiev. V pr-
vom stretnutí sa vo februári stretlo 
v NTC s družstvom Ruska. Sloven-
skému tímu chýbala Dominka Cibul-
ková, ruské družstvo tiež nastúpilo 
v oklieštenej zostave. Kapitán Matej 
Lipták nominoval na stretnutie Mag-
dalénu Rybárikovú, Janu Čepelovú, 
Karolínu Schmiedlovú a Viktóriu 
Kužmovú.  Víťazstvo 3:1 sa nerodi-
lo ľahko, po prvom dni bolo 1:1, keď 
Kužmová podľahla ruskej jednotke 
Vichľancevovej a  Rybáriková zdola-
la Kalinskú. Výborný výkon na druhý 
deň podala Čepelová, ktorá nahradila 
Rybárikovú a zvíťazila nad Vichľance-
vovou. Tretí, rozhodujúci bod, zaria-
dila Kužmová po trojsetovom víťaz-
stve nad Potapovovou. Štvorhru za 
rozhodnutého stavu vyhrala dvojica  
Čepelová, Schmiedlová.

V čase stretnutia o postup do I. 
svetovej skupiny medzi družstvami 
Bieloruska  a Slovenska sa podobne 
ako v predchádzajúcom roku  čakalo, 
že I. svetová skupina sa môže rozšíriť 
na 16 družstiev. Napriek tomu sa 
k stretnutiu pristupovalo s plnou 
vážnosťou. Žiaľ, opäť nemohli nastúpiť 
naše rebríčkovo  najlepšie hráčky 
Cibulková a Rybáriková. Kapitán 
nominoval na stretnutie Viktóriu 
Kužmovú, Karolínu Schmiedlovú, 

Janu Čepelovú a Rebeccu Šramkovú. 
Súper disponoval veľmi kvalitnými 
mladými hráčkami Sobolenkovou, 
Sasnovičovou a výbornou dvojicou 
na štvorhru Lapková, Morozovová. 
Po dvojhrách bolo 2:2, keď o oba 
body Slovenska sa zaslúžila 
Kužmová, ktorá po vynikajúcich 
výkonoch zdolala výborné súperky. 
Vo štvorhre nastúpila dvojica 
Kužmová, Schmiedlová, keďže 
Čepelová mala zdravotné problémy. 
Skúsenejšie a zohratejšie súperky 
zvíťazili a zabezpečili Bielorusku 
celkové víťazstvo 3:2 a tým aj postup 
do I. svetovej skupiny. Rozšírenie 
svetovej skupiny sa ani pre rok 
2019 neuskutočnilo, a tak družstvo 
Slovenska bude v nastávajúcom roku 
opäť štartovať v II. svetovej skupine.

Výsledky družstva vo Fed Cupe 
zodpovedajú aktuálnym možnos-
tiam. Opäť sa ukazuje, že šance na 
úspech so špičkovými družstvami 
máme iba v optimálnom zložení. Stá-
lym problémom sa ukazuje štvorhra, 
v ktorej v súčasnosti zrejme najlepšie 
zloženie Kužmová, Rybáriková ešte 
vo Fed Cupe nenastúpilo, i keď ich 
výsledky na niektorých turnajoch sú 
prísľubom.  Napriek viacerým problé-
mom môžeme vystúpenie družstva 
Slovenska vo Fed Cupe hodnotiť po-
zitívne, postavenie Slovenska v kon-
coročnom rebríčku krajín na 12. mies-
te je vynikajúce. 

FEDCUPOVÝ REBRÍČEK 
k 12. novembru 2018

1. Česko 35 520 

2. USA 26525

3. Bielorusko 12 347

4. Francúzsko 11 972

5. Nemecko 7875 

6. Belgicko 6240

7. Švajčiarsko 6162

8. Rumunsko 5512

9. Austrália 5425

10. Holandsko 4615

11. Rusko 3782 

12. SLOVENSKO 3712

13. Japonsko 3620

14. Španielsko 3290

15. Lotyšsko 3050

16. Taliansko 2947

17. Kanada 2832

18. Veľká Británia 2647

19. Paraguaj 2527

20. Ukrajina 2522

Fed Cup: Po historickej výhre nad Ruskom 
prehra v Bielorusku

Viktória kužmová preberá z rúk kapitána Mateja liptáka mikrofón pred 
nováčikovským príhovorom 

Fedcupová debutantka Viktória 
kužmová v roku 2018 vybojovala 

rozhodujúci bod proti Rusku a oba 
slovenské body v Bielorusku
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Dvojica karolína Schmiedlová - Jana Čepelová

Radosť Slovenska po historickom víťazstve nad Ruskom,  
prvom v 25-ročnej ére samostatnosti

SlOVeNSkO 

VO FeD CuPe 2018

1. kolo ii. svetovej skupiny 
Fed Cupu

SLOVENSKO - 

RUSKO 4:1

10. – 11. 
februára 2018,  
NTC Bratislava,  

tvrdý povrch

Viktória Kužmová - Natalia 
Vichľancevová 4:6, 2:6; Magda-
léna Rybáriková - Anna Kalinská 
5:7, 6:3, 6:4; Jana Čepelová - Nata-
lia Vichľancevová 6:4, 6:4; Viktória 
Kužmová - Anastasia Potapovová 
3:6, 6:3, 6:4; Karolína Schmied-
lová, Jana Čepelová - Veronika 
Kudermetovová, Anna Kalinská 
6:3, 6:2

Play off o účasť  
vo svetovej skupine  

Fed Cupu

BIELORUSKO - 

SLOVENSKO 

3:2 

21. – 22. apríla 2018,  
aréna Čižovka, Minsk,  

tvrdý povrch

Aleksandra Sasnovičová - Jana 
Čepelová 7:6 (6), 7:5;  Arina Sobo-
lenková - Viktória Kužmová 2:6, 
6:2, 6:7 (5); Arina  Sobolenková 
- Karolína Schmiedlová 6:3, 6:4; 
Aleksandra  Sasnovičová – Vik-
tória Kužmová 1:6, 6:7 (3);   Vera 
Lapková, Lidia Morozovová - 
Viktória Kužmová, Karolína Sch-
miedlová 6:3, 6:4
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V priebehu roka prišlo k zmene 
pri tvorbe rebríčka ATP, do ktorého 
sa prestali započítavať body z men-
ších turnajov, a tak celkový počet 
hráčov v rebríčku ATP výrazne pokle-
sol. V jeho koncoročnej podobe figu-
ruje 9 slovenských hráčov vo dvojhre 
a 9 vo štvorhre.

Najlepším slovenským hráčom je 
po roku Martin Kližan, ktorý sa na-
chádza na 41. mieste so ziskom 1050 
bodov. Rok začínal na 141.  mieste 
a postupne sa vďaka výbornej hre, 
najskôr na challengerových turnaj-
och a neskôr aj na turnajoch ATP, 
prepracovával na vyššie pozície, na 
najlepšie 41. miesto bol zaradený 
už v rebríčku z 19. 11. 2018.  Dokázal 
zdolať aj výborných hráčov ako na-

príklad Djokoviča, Thiema, Wawrin-
ku, Fogniniho. Najviac sa mu darilo 
na turnaji v Kitzbüheli (ATP 250), kde 
zvíťazil. Na turnaji v Petrohrade (ATP 
250) prehral až vo finále. Veľmi cen-
né je aj štvrťfinále na turnaji v Bar-
celone (ATP 500), kde nad jeho sily 
bol až Nadal. Možno konštatovať, že 
Kližan výrazne zlepšuje svoju hru, na 
čom má nepochybne podiel aj jeho 
spolupráca s Dominikom Hrbatým. 
Ak bude pokračovať v tomto tren-
de, môže atakovať podstatne vyššie 
pozície v rebríčku dvojhier. Štvorhry 
hrával málo, väčšinou iba na challen-
gerových turnajoch. Dvakrát bol vo 
finále - s Filipom Poláškom a raz s Jo-
fejom Kovalíkom. V rebríčku štvorhier 
sa nachádza na 245. mieste.

Výrazné zlepšenie postavenia 
v rebríčku zaznamenal Jozef Kova-
lík. Rok odštartoval na 165. mieste, 
po viacerých pozoruhodných vý-
sledkoch sa prebojoval na najlepšie 
80. miesto (22. 10.). V koncoročnom 
rebríčku je na 85. mieste vo dvojhre 
a 332. mieste vo štvorhre, ktorú hrá-
val málo. Jeho postavenie mohlo byť 
ešte lepšie, ale posledné 4 mesiace 
pauzoval pre vleklé zranenie. Z tur-
najových výsledkov treba vyzdvih-
núť semifinále na turnajoch v Ham-
burgu (ATP 500) a Sofii (ATP 250). 
Slovenských fanúšikov potešil aj ví-
ťazstvom na challengerovom turnaji 
v Poprade.

Nevyrovnané výkony charakteri-
zujú rok Lukáša Lacka. Po úspešnom 
predchádzajúcom roku sa bol na 92. 
mieste rebríčka ATP, čo mu umožňo-
valo štartovať na veľkých turnajoch. 
Za zmienku stojí postup do 2. kola 
na Australian Open a vo Wimbledone 
a najmä finále na turnaji v Eastbour-
ne (ATP 250), po ktorom sa nachádzal 
na 71. mieste, čo bolo jeho najlepšie 
postavenie v roku. V závere sezóny 
neobhájil niektoré úspešné výsledky 
na challengerových turnajoch, a tak 
sa v koncoročnom rebríčku dvojhier 
nachádza na 114. mieste. Štvorhry 
hráva málo, je na 537. mieste.

Andrej Martin sa nachádza na 
183. mieste rebríčka, čo je mierny 
pokles, na začiatku roka bol 159. Po 
úspešnom vstupe do roka bol v aprí-
li už na 118. mieste, následne sa mu 
už nedarilo, lepšie výsledky dosaho-
val v štvorhrách. Na konci roka bol 
na 171. mieste. V dvojhre zvíťazil na 

individuálne výsledky 
profesionálov
Muži: Kližan sa vrátil do TOP 50

Martin kližan po challengeri v indian Wells s Dominikom hrbatým

Alex Molčan, finalista challengeru 
v Seville, s víťazom kimmerom 

Coppejansom z Belgicka
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lukáš lacko, víťaz challengeru 
v Glasgowe  

Najlepšie 
výsledky 
Slovákov 

Martin KLIŽAN

-  víťaz ATP turnaja 
v Kitzbüheli 

-  finalista ATP turnaja 
v Petrohrade 

-  víťaz challengerového 
turnaja v Indian Wells 

Jozef KOVALÍK

-  semifinalista ATP turnajov 
v Hamburgu a v Sofii

-  víťaz challengeru Poprad 
- Tatry 

-  finalista challengeru 
v Braunschweigu 

Lukáš LACKO

-  finalista ATP turnaja 
v Eastbourne 

-  osemfinalista ATP turnaja 
v Petrohrade 

-  víťaz challengerového 
turnaja v Glasgowe vo 
dvojhre

Andrej MARTIN

-  semifinalista ATP turnaja 
v Quite 

-  víťaz challengeru v Liberci
-  víťaz challengeru v Banja 

Luke vo štvorhre

Filip HORANSKÝ

-  víťaz challengeru v 
Meerbuschi

-  semifinalista challengerov 
v Prahe a Bastade

-  finalista ITF turnaja v 
Zalaegerszegu

Igor ZELENAY

-  finalista ATP turnaja 
v Gstaade vo štvorhre

-  štvrťfinalista ATP turnajov 
v Umagu, Chengdu 
a Pekingu vo štvorhre

-  víťaz challengerov 
v Cordenons, Prostějove, 
Tunise, Barlete a Žuhai vo 
štvorhre

challengeri v Liberci, úspechom  bolo 
semifinále na ATP turnaji v Quite. Vo 
štvorhre zvíťazil na turnaji v Banje 
Luke, na rôznych challengeroch bol 
päťkrát v semifinále a raz vo finále.

Podstatné zlepšenie evidujeme 
u Filipa Horanského. Rok začínal na 
321. mieste, čo znamenalo, že musel 
štartovať na turnajoch nižších kategó-
rií. Postupne sa usadil na challengero-
vých turnajoch, jeden vyhral a dvakrát 
bol v semifinále, čo mu umožnilo zara-
denie na 199. miesto na konci októbra.  
Na konci roka sa nachádzal na 215. 
mieste, ale má všetky predpoklady na 
výrazný postup.

Nevydarený rok má za sebou Nor-
bert Gombos. Prehral niekoľko dobre 
rozohraných zápasov, a tak nehrával 
v potrebnej pohode. Postup z kva-
lifikácie do hlavnej súťaže vo Wim-
bledone  a semifinále na challengeri 
v Granby  nestačili na obhájenie pozícií 
z predchádzajúceho roka. V rebríč-
ku  ATP na konci roka klesol na 247. 
miesto. 

Z mladých hráčov sa najlepšie uka-
zuje Alex Molčan, ktorý sa nachádza 

na 347. mieste. Aj v jeho prípade boli 
očakávania vyššie, kvalitné výkony 
predviedol na viacerých turnajoch, 
ale podobne ako v predchádzajúcom 
roku, máva časté problémy so zrane-
niami. V ATP rebríčku dvojhier je ešte 
Lukáš Klein na 520. mieste a Andrej 
Glváč na 527. mieste.

Špecialistom na štvorhru je Igor 
Zelenay, jeho dlhodobá výkonnosť je 
obdivuhodná.  Má za sebou úspešný 
rok, s partnerom Molčanovom  získal 
6 challengerových prvenstiev, darilo 
sa im aj na ATP turnajoch v Gstaade 
a Pekingu, čo mu vynieslo 68. miesto 
v rebríčku na konci roka.  

Po dlhšej prestávke sa do tur-
najového kolotoča vrátil ďalší deblový 
špecialista Filip Polášek. Musel začať 
od najmenších turnajov, do rebríč-
ka bol zaradený až koncom júna. Po 
viacerých prvenstvách na turnajoch 
kategórie futures bol úspešný aj na 
challengerových turnajoch. Jeho po-
stup v rebríčku je pozoruhodný, na 
konci roka bol na 163. mieste, pričom 
na začiatku decembra bol dokonca na 
156. mieste.   

Andrej Martin, víťaz challengeru 
v liberci 

Martin kližan, finalista v Petrohrade 
a jeho premožiteľ Dominic Thiem

Filip horanský, víťaz challengeru 
v Meerbuschi
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Podobne ako u mužov, aj v tvorbe 
rebríčka WTA, došlo k zmenám, kto-
ré znížili počet zaradených hráčok 
do rebríčka. Na konci roka 2018 fi-
gurovalo v rebríčku dvojhier 13 žien 
zo  Slovenska, v rebríčku štvorhier 9 
žien. 
Slovenskou jednotkou je Domini-
ka Cibulková, ktorá sa ziskom 1805 
bodov zaradila na 25. miesto v kon-
coročnom rebríčku WTA v dvojhre. 
Dominika si stabilne udržiava vyso-
kú výkonnosť, rok začínala na 26. 
mieste. Výborné výsledky dosiahla 
na grandslamových turnajoch vo 

Wimbledone postupom do štvrťfiná-
le a na US Open postupom do osem-
finále. Cenné sú finálové účasti na 
turnajoch v Budapešti a Štrasburgu 
i štvrťfinále na septembrových čín-
skych turnajoch. Dokázala zdolať 
viaceré top hráčky ako napríklad Ha-
lepovú, Stephensovú, Kerberovú, Ka-
satkinovú, ale nevyhla sa i niektorým 
prehrám v úvodných kolách turnajov. 
Jej turnajový program bol menej na-
bitý ako v minulosti, čo bolo spôso-
bené aj zdravotnými problémami. 
I Magdaléna Rybáriková zápasila so 
zdravotnými problémami. Nenadvia-

zala tak na úspešný predchádzajú-
ci rok. Sezónu 2018 začínala na 20. 
mieste a prvú časť mala úspešnú. 
Na Australian Open sa prebojovala 
do osemfinále, v ňom nestačila na 
Wozniacku, na Roland Garros postú-
pila do 3. kola. V júni sa jej darilo na 
turnaji v Birminghame, postúpila do 
finále, ale v ňom nestačila na Kvito-
vú. Potom už hrala menej a bez väč-
ších úspechov, čo spôsobilo pokles 
na koncoročné 48. miesto v rebríčku 
dvojhier. V priebehu roka bola naj-
lepšie na 17. mieste. Štvorhru hrala 
na 4 turnajoch (na Roland Garros 
a US Open s Kužmovou), v rebríčku 
jej patrí 172. miesto.   
Mimoriadne úspešný rok absolvova-
la Viktória Kužmová. Z počiatočné-
ho 138. miesta sa postupne prepra-
covala na koncoročné 50. miesto v 
rebríčku dvojhier, čo je jej najlepšie 
postavenie v kariére. Mala dobrý vý-
ber turnajov, vyhýbali sa jej problé-
my, čo sa prejavilo na jej aktivite. Jej 
hra sa sústavne zlepšuje, má všet-
ky predpoklady ďalšieho postupu. 
Vyhrala turnaje v Šenzene, Trnave, 
Budapešti, bola vo finále v Dubaji, 
semifinále v Budapešti, Istanbule, 
Hertogenboschi. Nevyhýbala sa ani 
štvorhrám, s partnerkou Kalinskou 
vyhrali 2 turnaje, na grandslamových 
turnajoch hrala úspešne s Rybáriko-
vou. Vo štvorhre jej patrí koncoročné 
123. miesto.  
Anna Karolína Schmiedlová  po dvoch 
nevydarených sezónach zazname-
nala solídny obrat a bez väčších 

Ženy: Cibulková je stálica, zlepšenie Kužmovej a skok do TOP 50

karolína Schmiedlová vyhrala antukový turnaj v 
kolumbijskej Bogote, získala tretí titul na WTA Tour (2015 
katovice a Bukurešť) a vrátila sa do prvej svetovej stovky

Dominika Cibulková našla v Budapešti na turnaji WTA 
premožiteľku až vo finále v Belgičanke Alison Van 

uytvanckovej. Dekorovala ich Monica Selesová.

Magdaléna Rybáriková na trávnatom turnaji WTA v Birminghame prehrala 
vo finále s Češkou Petrou kvitovou
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problémov sa usadila v TOP 100. 
Rok začínala na 137. mieste rebríčka, 
zlom prišiel po aprílovom víťazstve 
na WTA turnaji v Bogote, nasledova-
lo semifinále na turnaji v Budapešti, 
štvrťfinále na turnajoch v Hiroši-
me a Taškente, čo po turnaji v Lin-
zi znamenalo postup na 67. miesto 
v októbri.  V koncoročnom rebríčku 
sa nachádza na 78. mieste, určite je 
v jej schopnostiach sa naďalej zlep-
šovať. 
Spoločným znakom nasledovných 
troch hráčok sú dlhodobé zdravot-
né problémy a pokles v postavení 
v rebríčku. Jana Čepelová bola na 
konci roka na 188. mieste, čo je ďa-
leko za jej maximom (50. miestom 
v roku 2014). Pritom ešte v marci 

bola na 99. mieste a výborne zvládla 
i stretnutie Fed Cupu proti Rusku. 
V TOP 100 v minulosti bola aj Kristí-
na Kučová, ktorá pauzovala viac ako 
3 mesiace, na konci roka bola na 259. 
mieste. Po viacerých problémoch sa 
o  návrat na stratené pozície pokúša 
i Rebecca Šramková, ktorá v kon-
coročnom rebríčku obsadila 241. 
miesto. U všetkých troch pretrváva 
názor, že po odstránení zdravotných 
ťažkostí majú výkonnosť, ktorou 
môžu atakovať TOP 100.
Veľkému talentu z minulosti Tereze 
Mihalíkovej sa napriek snahe a ak-
tivite nedarí výraznejšie presadiť 
vo dvojhre. V koncoročnom rebríčku 
sa nachádza na 355. Mieste. Veríme, 
že stagnácia je prechodná a už v na-
sledujúcom roku nadviaže na úspeš-
nú juniorskú kariéru.
Štvorhry hrávali naše popredné 
hráčky málo. V polovici roka sa roz-
hodla špecializovať na štvorhru 
Chantal Škamlová, ktorá v junior-
skom veku patrila k najlepším deb-
listkám. Po úspechoch na menších 
turnajoch sa posúvala v rebríčku, 
prišla možnosť štartu aj na kva-
litnejších podujatiach. S rôznymi 
partnerkami zvíťazila na turnajoch 
v Budapešti a Hechingene. Jej akti-
vita - štartovala na 24 turnajoch - sa 
prejavila na postavení v rebríčku. 
Na konci roka je na 118. mieste, čo 
je najlepšie umiestnenie slovenskej 
hráčky v rebríčku štvorhier.

Viktória kužmová,  
víťazka 60-tisícového turnaja 

v Šenzene vo dvojhre i štvorhre

Rebecca Šramková bola vo finále 
25-tisícového turnaja iTF v poľskom 

meste Toruň

Viktória kužmová vyhrala 
100-tisícový antukový turnaj iTF  

v Budapešti

Najlepšie výsledky 
Sloveniek

Dominika CIBULKOVÁ

-  štvrťfinalistka Wimbledonu, 
osemfinalistka US Open

-  finalistka WTA turnajov 
v Štrasburgu a Budapešti 

-  štvrťfinalistka WTA turnajov 
v Sydney, Wu-chane a Pekingu 

Viktória KUŽMOVÁ

-  semifinalistka WTA turnajov 
v Budapešti a Hertogenboschi 

-  víťazka 100-tisícových turnajov 
v Budapešti, Trnave vo dvojhre 
a 60-tisícového v Šenzene vo 
dvojhre i štvorhre

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ

-  osemfinalistka Australian Open 
-  finalistka WTA turnaja 

v Birminghame, štvrťfinalistka 
v Monterrey 

Karolína SCHMIEDLOVÁ

-  víťazka WTA turnaja v Bogote 
-  štvrťfinalistka WTA turnajov 

v Hirošime, Taškente a Bole vo 
dvojhre

Jana ČEPELOVÁ

-  finalistka 100-tisícového turnaja 
v čínskom Su-čou

-  osemfinalistka WTA turnajov 
v Tchien-ťine a Budapešti 

Rebecca ŠRAMKOVÁ

-  semifinalistka 60-tisícového 
turnaja vo Valencii, štvrťfina-
listka 80-tisícového v Biarritzi, 
finalistka 25-tisícového v Torune 
a Starých Splavoch 
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Svetové rebríčky ATP 2018
DVOJHRA

1. Novak Djokovič (Srbsko) 9045

2. Rafael Nadal (Španielsko) 7480

3. Roger Federer (Švajčiarsko) 6420

4. Alexander Zverev (Nemecko) 6385

5. Juan Martín Del Potro (Argentína) 5300

6. Kevin Anderson (Juhoafrická republika) 4710

7. Marin Čilič (Chorvátsko) 4250

8. Dominic Thiem (Rakúsko) 4095

9. Kei Nišikori (Japonsko) 3590

10. John Isner (USA) 3155
SLOVÁCI

41. Martin Kližan 1050 

85. Jozef Kovalík 638 

114. Lukáš Lacko 514 

183. Andrej Martin 277 

215. Filip Horanský 231 

247. Norbert Gombos 189 

347. Alex Molčan 60

520. Lukáš Klein 10

527. Andrej Glváč 8
ŠTVORHRA

1. Mike Bryan (USA) 10 840

2. Jack Sock (USA) 7925 

3. Oliver Marach (Rakúsko) 7250 

4. Mate Pavič (Chorvátsko)  7250 

5. Robert Farah (Kolumbia) 6140 

     Juan Sebastián Cabal (Kolumbia) 6140 

7. Jamie Murray (Veľká Británia) 5450 

     Bruno Soares (Brazília) 5450 

9. Lukasz Kubot (Poľsko) 5270 

     Marcelo Melo (Brazília) 5270
SLOVÁCI

68. Igor Zelenay 1230

163. Filip Polášek 411

171. Andrej Martin 368

245. Martin Kližan 216

332. Jozef Kovalík 108

415. Norbert Gombos 53

537. Lukáš Lacko 25

562. Lukáš Klein 20

653. Filip Horanský 15

Svetové rebríčky WTA 2018
DVOJHRA

1. Simona Halepová (Rumunsko) 6921 

2. Angelique Kerberová (Nemecko) 5875

3. Caroline Wozniacka (Dánsko) 5586 

4. Elina Svitolinová (Ukrajina) 5350 

5. Naomi Osaková (Japonsko) 5115 

6. Sloane Stephensová (USA) 5023 

7. Petra Kvitová (Česko) 4630 

8. Karolína Plíšková (Česko) 4465 

9. Kiki Bertensová (Holandsko) 4335 

10. Daria Kasatkinová (Rusko)  3415 
SLOVENKY

25. Dominika Cibulková 1805 

48. Magdaléna Rybáriková 1056 

50. Viktória Kužmová 1052

78. Karolína Schmiedlová 759 

188. Jana Čepelová 310

241. Rebecca Šramková 234 

259. Kristína Kučová 207 

331. Michaela Hončová 122 

346. Zuzana Zlochová 113 

355. Tereza Mihalíková 107
ŠTVORHRA

1. Barbora Krejčíková (Česko) 7775

     Kateřina Siniaková (Česko) 7775

3. Kristina Mladenovicová (Francúzsko) 7765

     Tímea Babosová (Maďarsko) 7765

5. Barbora Strýcová (Česko) 6535

6. Jekaterina Makarovová (Rusko) 6205

7. Ashleigh Bartyová (Ausstrália) 6101

8. Demi Schuursová (Holandsko) 5925

9. Andrea Sestini-Hlaváčková (Česko) 5840

10. Gabriela Dabrowská (Kanada) 5085
SLOVENKY

118. Chantal Škamlová 620

123. Viktória Kužmová 568

172. Magdaléna Rybáriková 391

230. Tereza Mihalíková 303

273. Michaela Hončová 262

457. Vievien Juhászová 98

564. Jana Jablonovská 50

793. Laura Svatíková 18

874. Alica Rusová 10

Poznámka: rebríčky k 31. 12. 2018
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Súťaže juniorov

Tímové súťaže sa v Európe orga-
nizujú v kategóriách do 12, do 14, do 
16 a do 18 rokov, vždy samostatne 
pre juniorov a juniorky. Organizujú sa 
halové ME pod názvom Winter Cups 
a ME na otvorených dvorcoch pod ná-
zvom Summer Cups, pričom kategória 
do 18 rokov sa organizuje iba v lete. 
Vo všetkých prípadoch sa začína v 4 
kvalifikačných skupinách, z ktorých 
najlepšie dve družstvá postupujú 
do osemčlenného finále. Družstvá 
sú trojčlenné, v každom stretnutí sa 
hrajú dve dvojhry a jedna štvorhra. 
Slovensko obsadzuje všetky tieto sú-
ťaže a v minulosti dosiahlo niekoľko 
pozoruhodných úspechov. 

Na halových ME z kvalifikačných 
skupín postúpilo do finále iba druž-
stvo juniorov do 16 rokov. Štartovalo 
v zložení Lukáš Palovič, Jakub Kaťuch, 
Michal Novanský, kapitánom bol Ras-
tislav Nakládal. Vo finále po prehrách 
s Talianskom 1:2, Ruskom 0:3 a výhre 
nad Bulharskom 2:1, obsadili koneč-
né 7. miesto. Z ostatných kategórií 
ešte skončili v kvalifikačnej skupi-
ne juniorky do 16 rokov na 3. mieste 
a juniori do 14 rokov na 4. mieste.

Do finálovej časti ME na otvore-
ných dvorcoch postúpili juniori do 14 
rokov, juniorky do 16 rokov a juniorky 
do 18 rokov. Postup troch družstiev 
do záverečných bojov považujeme 
za úspech. Juniori do 14 rokov v zlo-
žení Peter Benjamin Privara, Karol 
Vlčko, Peter Naď, s kapitánom Danie-
lom Čálikom po prehrách s Ruskom 
1:2, Švajčiarskom 1:2 a Belgickom 1:2, 

skončili na 8. mieste. Juniorky do 16 
rokov v zložení Nina Stankovská, Ro-
mana Čisovská, Eszter Méri, s kapi-
tánmi Reném Hanákom (kvalifikačná 
skupina) a Rastislavom Nakládalom 
(finále) obsadili konečné 4. miesto 
po výhre nad Bieloruskom 3:0 a pre-
hrách s Ukrajinou 1:2 a Španielskom 
1:2. Tento výsledok znamenal, že 
družstvo postúpilo na MS, ktoré sa 
uskutočnili v Budapešti. Juniorky do 
18 rokov štartovali v zložení Lenka 
Stará, Viktória Morvayová, Michae-
la Kadlečková, vedené kapitánom 
Jánom Sabovčíkom, skončili na 3. 
mieste po výhre nad Rumunskom 
2:1, prehrali s Bieloruskom 0:2 a v boji 
o bronz zdolali Taliansko 2:1.

Majstrovstvá sveta juniorských 
družstiev sa organizujú v kategóriách 
do 14 a 16 rokov. Z ME postupuje na 
MS päť družstiev. Juniorky do 16 ro-
kov štartovali na MS v zložení Nina 
Stankovská, Romana Čisovská, Esz-
ter Méri, kapitánom bol René Hanák. 
V skupine postupne zdolali Rusko 2:1, 
Hongkong 3:0, Peru 2:1, vo štvrťfinále 
Indonéziu 3:0, v semifinále podľahli 

USA 0:2 a v boji o bronz vyhrali nad 
Ruskom 2:0. Výsledné 3. miesto na 
MS je výborným výsledkom mladého 
tímu. 

Majstrovstvá Európy jednotlivcov 
sa uskutočňujú na otvorených dvor-
coch v kategóriách do 14, 16 a 18 ro-
kov. Každá krajina môže do každej 
súťaže vyslať dvoch hráčov. V junior-
ských kategóriách sa majstrovstvá 
sveta neorganizujú. V kategórii do 
14 rokov štartovali Peper Benjamin 
Privara, Karol Vlčko, Emma Tóthová 
a Sára Šarinová. Najlepším výsledkom 
bolo osemfinále dvojhry Privaru a 3. 
kolo páru Privara, Vlčko. V kategórii 
do 16 rokov štartovali Lukáš Palo-
vič, Jakub Kaťuch, Romana Čisovská 
a Nina Stankovská. Do štvrťfinále sa 
prebojoval Kaťuch vo dvojhre a dvo-
jica Čisovská, Stankovská vo štvor-
hre. V kategórii do 18 rokov štartovali 
Samuel Puškár, János Fekete, Lenka 
Stará a Viktória Morvayová. Do osem-
finále dvojhry sa prebojovali Puškár 
a Stará. 

Úspešnosť juniorskej reprezen-
tácie môžeme sledovať aj aktivitami 
a výsledkami na medzinárodných tur-
najoch. Osobitne sledujeme účasť na 
grandslamových juniorkách. Postave-
nie v rebríčku umožňovalo štartovať 
v hlavnej súťaži Lenke Starej v Paríži, 
Wimbledone a na US Open a Viktó-
rii Morvayovej na Australian Open. 
V kvalifikácii vo Wimbledone štar-
tovala Romana Čisovská a v Paríži 
Viktória Morvayová. Druhé kolo bolo 
konečnou stanicou pre Morvayovú 
v Austrálii i Starú vo Wimbledone a na 
US Open. Týmito výsledkami zaostá-
vame za úspešnými rokmi.

Samuel Puškár, junior roka 2018 lenka Stará, víťazka iTF 1 v kazani

Nina Stankovská a Romana Čisovská 
na vyhlásení ankety Tenista roka
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Výsledky juniorov na turnajoch 
najlepšie dokumentuje ich postave-
nie v rebríčkoch. V kombinovanom 
rebríčku ITF juniorov do 18 rokov má 
Slovensko 21 chlapcov a 28 dievčat, 
čo ukazuje na pomerne veľký počet 
štartov na medzinárodných turnaj-
och. Medzi juniorkami je v konco-
ročnom rebríčku Lenka Stará na 52. 
mieste, 16-ročná Romana Čisovská na 
54. mieste, Michaela Kadlečková na 
143. Mieste. V prvej stovke v priebehu 
roka bola aj Viktória Morvayová, kto-
rá v druhej polovici roka hrávala iba 
ženské turnaje. V rebríčku juniorov je 
najlepší Samuel Puškár na 301. mies-
te, nasleduje János Fekete na 319. 
mieste a Krištof Minárik na 376. mies-
te. Umiestnenie chlapcov je najhoršie 
za posledné roky, i keď tiež musíme 
konštatovať, že 18-ročný Puškár hrá-
val viac turnaje mužov. V žiackych 
rebríčkoch TE v kategórii do 14 rokov 
sa nachádza 21 chlapcov a 31 dievčat. 
Počet hráčov štartujúcich na turnaj-
och bol značný, výsledky skôr prie-
merné. V rebríčku chlapcov je najlepší 
Peter Privara na 24. mieste, čo je veľ-
mi dobré, ďalší dvaja Norbert Marošík 
a Peter Naď sú až v druhej stovke na 
127. mieste. Medzi dievčatami je naj-
lepšia Salma Drugdová na 59. mieste, 
nasleduje, 13-ročná Emma Tóthová 
na 62. mieste a na 137. mieste je Ni-
kola Daubnerová. 

STZ sústavne vyvíja aktivity na 
zvýšenie úrovne juniorského tenisu 

a dosahovanie lepších výsledkov na 
medzinárodnej scéne. Keďže príprava 
väčšiny juniorských reprezentantov 
sa uskutočňuje v kluboch, zaviedol 
STZ v roku 2017 nový systém podpory 
klubov. Podpora sa uskutočňuje na 
základe kvantitatívnych ukazovate-
ľov (počet hráčov do 23 rokov, ktorí sa 
v priebehu roka zúčastnili aspoň na 3 
oficiálnych súťažných akciách) a kva-
litatívnych ukazovateľov (výsledky 
klubu v najvyšších tímových súťa-
žiach a postavenie hráčov v rebríč-
koch). Na základe týchto kritérií bolo 
v roku 2018 podporených 174 klubov 
v celkovej výške 829 490 eur. Od roku 
2017 je novým prvkom aj individuálna 
podpora hráčov, ktorá má slúžiť na 
zníženie ekonomickej náročnosti pri 
zabezpečovaní tréningového proce-
su a účasti na turnajoch. Individuálna 
podpora sa v roku 2018 týkala 106 
hráčov vo veku 12 – 20 rokov a pred-
stavovala 317 000 eur. Kritériá na 
zaradenie do podpory jednotlivcov 
i systém podpory klubov sú zverej-
nené na internetovej stránke STZ, 
rovnako je zverejňovaný i konkrétny 
rozdeľovník na kluby i hráčov na prí-
slušný rok. 

STZ v rámci svojich možností 
zabezpečuje štart v medzinárod-
ných súťažiach pre početnú skupinu 
juniorských reprezentantov, prípadne 
aj adeptov reprezentácie. Počet takto 
organizovaných štartov stále rastie, 
rovnako aj celková výška prostriedkov 

určených na tento účel. Skutočnos-
ťou zostáva, že STZ nemá prostried-
ky na pokrytie turnajových nákladov 
všetkých juniorských reprezentantov 
(21 dievčat a 20 chlapcov), a tak sa 
na turnajovom programe význam-
ne podieľajú rodičia, prípadne kluby. 
Dôležitým prvkom práce s juniorskou 
reprezentáciou je organizácia sústre-
dení. V roku 2018 bolo zorganizova-
ných 7 sústredení v rozsahu 3 – 6 dní 
a 5 sústredení pred významnými sú-
ťažami družstiev v rozsahu 1 – 2 dni. 

Samostatnou formou prípravy sú 
tréningy v Národnom tenisovom cen-
tre. Zmluvy o zaradení do tejto prípra-
vy v roku 2018 podpísalo 9 mužov a 6 
žien, z toho boli 2 juniori a 3 juniorky. 
Ďalšie 3 hráčky a 1 hráč, ktorí spĺňa-
li kritériá na zaradenie do NTC, boli 
podporovaní individuálne a pripravo-
vali sa v kluboch. V NTC sa na základe 
osobitných zmlúv môžu pripravovať 
aj všetci reprezentanti zaradení do 
družstiev pre Davis Cup a Fed Cup. 
V prípade voľných kapacít sú do NTC 
prizývaní aj ďalší hráči a hráčky, naj-
mä z juniorskej reprezentácie. Táto 
forma spolupráce s hráčmi sa v roku 
2018 zintenzívnila. 

Efektivitu všetkých prijatých 
opatrení na zvýšenie úrovne junior-
ského tenisu na Slovensku STZ sle-
duje a v stanovenom čase bude o nej 
informovať, prípadne hľadať ďalšie 
možnosti na splnenie stanovených 
cieľov. 

Bronzový tím junioriek do 18 rokov na letných Me – zľava Michaela kadlečková, lenka Stará, Viktória Morvayová 
a kapitán Ján Sabovčík
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Svetové rebríčky iTF 2018

JUNIORI DO 18 ROKOV

1. Chun Ssin Tseng (Taiwan) 3857

2. Hugo Gaston (Francúzsko) 2547

3. Sebastian Baez (Argentína) 2490

4. Adrian Andrejev (Bulharsko) 1926

5. Brandon Nakashima (USA) 1885

6. Facundo Diaz Acosta (Argentína) 1763

7. Nicolas Mejia (Kolumbia) 1751

8. Lorenzo Musetti (Taliansko) 1738

9. Thiago Seyboth Wild (Brazília) 1551

10. Sebastian Korda (USA) 1527

SLOVENSKÍ JUNIORI

301. Samuel Puškár 184

319. János Fekete 175

376. Krištof Minárik 146

411. Lukáš Palovič 132

494. Adam Arbet 106

592. Jakub Kaťuch 81

599. Adam Behúň 80

702. David Čierny 65

974. Simon Sedliak 37

1126. Simon Habšuda 25

JUNIORKY DO 18 ROKOV 

1. Clara Burelová (Francúzsko) 3100

2. Cori Gauffová (USA) 2707

3. Xiju Wang (Čína) 2388

4. Clara Tausonová (Dánsko) 2252

5. Maria Osorio Serrenová (Kolumbia) 2245

6. En Shuo Liang (Taiwan) 1981

7. Inga Swiateková (Poľsko) 1945

8. Xinju Wang (Čína) 1900

9. Caty McNallyová (USA) 1798

10. Qinwen Zheng (Čína) 1698

SLOVENSKÉ JUNIORKY

52. Lenka Stará 682

54. Romana Čisovská 655

143. Michaela Kadlečková 341

218. Viktória Morvayová 243 

222. Katarína Kužmová 240

314. Nina Stankovská 172

435. Vanda Vargová 121

496. Anika Jašková 105

602. Ema Bolebruchová 82

634. Radka Zelníčková 75

Juniorky Slovenska do 16 rokov, tretie na Junior Fed Cupe, majstrovstvách sveta hráčok do 16 rokov.  
Zľava Romana Čisovská, Nina Stankovská, eszter Méri, kapitán René hanák.
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Medzinárodné turnaje na Slovensku 2018
Pod gestorstvom STZ sa v roku 

2018 uskutočnilo 6 turnajov do-
spelých, 5 pre tenistov do 18 rokov 
a 6 pre kategórie do 16 a 14 rokov. 
V Bratislave boli dve stretnutia 
Davis Cupu: Slovensko – Bosna a 
Hercegovina a Slovensko – Bielo-
rusko a jedno fedcupové stretnu-
tie Slovensko – Rusko. Už tradične 
sú Piešťany dejiskom kvalifikač-
nej skupiny ME juniorov do 18 ro-

kov. V súťažiach jednotlivcov sa 
na Slovensku uskutočnil aj jeden 
turnaj challengerovej série ATP 
Poprad – Tatry organizovaný súk-
romnou spoločnosťou, jeden tur-
naj pre tenistov na vozíku a dva 
medzinárodné turnaje seniorov.  
Na viacerých podujatiach boli v roku 
2018 úspešní domáci hráči. Po prvý 
raz v 16-ročnej histórii challenge-
ru Poprad – Tatry vyhral dvojhru 

slovenský tenista – Jozef Kovalík. 
Najvýznamnejší ženský turnaj Em-
pire Slovak Open v Trnave vyhrala 
Viktória Kužmová. Alex Molčan pre-
miérovo získal všetky tri tituly na 
slovenských futuresoch. Turnajo-
vými víťazstvami na domácej pôde 
sa môžu pochváliť Samuel Puškár, 
János Fekete, Katarína Kužmová, 
Michaela Kadlečková, Salma Drug-
dová.

Alex Molčan vyhral na turnajoch v Piešťanoch,  
Trnave aj v Bratislave 

Aktérky finále štvorhry v Slovenskej Ľupči zľava: Sára Suchánková, 
Martina Marušinová, Michaela kadlečková, Bianca Behúlová

Jozef kovalík sa stal prvým slovenským víťazom 
challengeru Poprad – Tatry

János Fekete (vľavo) vyhral v Slovenskej Ľupči, 
kde vo finále zdolal krajana Adama Arbeta


