IVAN LICHNER
Dr. Ing. Ivan Lichner (nar. 10. júna 1928
v Bratislave), sa do dejín slovenského tenisu zapísal
najmä ako významný funkcionár. Už ako aktívny
hrá ŠK Slovan Bratislava (istý as hral aj za
Sláviu SVŠT) sa stal lenom výboru Slovana ako
zástupca hrá ov a absolvoval rozli né školenia. Po
skon ení aktívnej

innosti roku 1963 sa stal

trénerom I. triedy a medzinárodným rozhodcom pre
daviscupové stretnutia. Od roku 1960 bol lenom
komisie rozhodcov tenisovej sekcie STV v Prahe.
Roku 1965 ho zvolili za predsedu trénerskej rady
STZ, neskôr za podpredsedu STZ a nominovali ho
do výboru ústrednej sekcie tenisového zväzu STV
v Prahe. V januári 1966 sa stal predsedom
tenisového oddielu Slovana CHZJD a túto funkciu
zastával nepretržite viac ako 15 rokov, hoci ho roku
1968 zvolili za predsedu Ústrednej trénerskej rady
a za kapitána

eskoslovenskej tenisovej asociácie v Prahe. V tejto funkcii bol ve a ráz nielen

vedúcim reprezenta ných družstiev v Európe, USA, Južnej Amerike, Austrálii a na Novom
Zélande, ale aj kou om Jana Kodeša (v avo na snímke s I. Lichnerom) pri jeho ví azstvách na
Roland Garros v Paríži 1970 a 1971, pri jeho ceste do finále na US Open v New Yorku, ví azstve
vo Wimbledone 1973, at . Ako tréner pôsobil od roku 1981 do 1987 v Rakúsku. Po návrate na
Slovensko sa stal roku 1988 podpredsedom výboru TO Slovan a o dva roky neskôr ho zvolili do
predsedníctva slovenského i eskoslovenského tenisového zväzu. Za iatkom roka 1993 prijal
funkciu medzinárodného sekretára už samostatného Slovenského tenisového zväzu a pripravil jeho
prijatie do Európskej tenisovej asociácie a Medzinárodnej tenisovej federácie.
Intenzívne sa venoval aj publika nej innosti. Okrem odborných lánkov do asopisov Tréner
a cvi ite a Slovenský tenis treba spomenú jeho knižné publikácie Tenis je ich život (1976),
Encyklopédia tenisu (1980), jej

alšie dve rozšírené vydania (1983) i eskú verziu (1985),

metodickú príru ku Ako za a s tenisom (1987), knihu Tenisia –

eskoslovenský tenis a svet

(1990). Roku 2000 spracoval, na základe objednávky STZ, ro enku Slovenský a svetový tenis 1993
– 2000 a od roku 2001 v nej pravidelne pokra oval. Zomrel 8. septembra 2009 po ažkej chorobe.
Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu 18. 4. 2007.

