RADKA ZRUBÁKOVÁ
Viacnásobná reprezentantka

eskoslovenského a slovenského tenisu (nar. 26. 12. 1970

v Bratislave) dosiahla vo svojej kariére najlepšie umiestnenie 21. októbra – 3. novembra
1991,

ke

svetovom rebrí ku

bola

vo

na

22.

mieste. Bola lenkou ví azného
eskoslovenského

družstva

v Pohári federácie roku 1988.
Tenis

za ala

štvorro ná

hra

ako

v Slovane

Bratislava pod vedením trénera
Karola Šafárika. Na prvých
turnajoch hrala ako šes ro ná
a prvý

titul

majsterky

Slovenska do 12 rokov si
vybojovala, ke mala 8 rokov. Nešlo zrejme o náhodu, lebo v juniorskom veku potvrdila svoj
talent, ke

získala roku 1982 zlato vo dvojhre i vo štvorhre na majstrovstvách sveta do 12

rokov a na majstrovstvách Európy do 14 rokov. Tituly vo dvojhre a striebro vo štvorhre jej
patrilo aj na ME do 14 rokov (1984), do 16 rokov (1985) a do 18 rokov (1986).
V reprezenta ných družstvách sa pri inila o ví azstvá SSR v rokoch 1985 – 1988 na Youth
Cupe, Continental Cupe, Sophia Cupe, Winter Cupe a Soisbault Cupe.
Radka sa stala aj majsterkou

SSR do 12 a 14 rokov, majsterkou Slovenska do 12, 14, 18

rokov i v kategórii žien.
Z turnajov žien vo dvojhre sú najcennejšie ví azstvá na turnaji ITF futures v Erlangene (1994)
a na turnajoch WTA Tour v Bruseli (1989), Štasbourgu (1991), Prahe (1992) a Pod bradoch
(1996). Vo štvorhre získala titul so svojou astou partnerkou Petrou Langrovou na turnaji
v Paríži (1991). Bola ú astní kou olympijských hier v Barcelone (1992) a v Atlante (1996).
Vo svojej knihe „S raketou až na vrchol“ Radka spomína aj najcennejšie ví azstvá nad
hrá kami svetovej dvadsiatky. Na jej rakete ostali: Arantxa Sanchezová-Vicariová, Mary Joe
Fernandezová, Hana Mandlíková, Helena Suková, Jana Novotná, Larisa Sav enková, Leila
Meschiová, Nataša Zverevová, Sandra Cecchiniová, Kimiko Dateová, Judith Wiesnerová,
Helen Kelesiová a Amanda Coetzerová.

„Bola som lenkou reprezenta ného družstva žien SSR a SFR od roku 1987 do roku 1993,
potom družstva SR do roku 1997 a roku 1998 som bola kapitánkou družstva Slovenska
v Pohári federácie,“ rekapituluje vo svojej knihe Radka.
Dlhú aktívnu hrá sku kariéru, v ktorej na prémiách zarobila milión dolárov, skon ila roku
2000 v Bratislave na októbrovom turnaji Eurotel Slovak Indoor, kde hrala s Katarínou
Bašternákovou v kvalifikácii štvorhry. Odvtedy sa za ala venova trénerstvu. Má dve deti,
Nikiho (1998) a Aniku (2003). Vydatá je za hokejového trénera Jána Jaška, bývalého hrá a
„á ka“ Slovana Bratislava.
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