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1. V úvodnej časti prednášky nás 
oboznámil  juniorský a seniorsky ma-
nažér Luca Santilli s obsahom čin-
nosti medzinárodnej tenisovej fe-
derácie. Predstavil nám všetky ob-
lasti, ktoré riadi a koordinuje ITF. 
Okrem samotného juniorského a pro-
fesionálneho tenisu, zastrešujú napr. 
súťaže vozičkárov,  podieľajú sa na or-

ganizácii tenisového turnaja olym-
pijských hier, organizujú školenia tré-
nerov, vysielajú svojich pracovníkov 
do historicky menej tenisovo zná-
mych oblastí (momentálne najviac 
do Číny, kde sa snažia v pred- olym-
pijskom období zintenzívniť spo-
luprácu s čínskou tenisovou federá-
ciou), majú vytvorený podporný tím 

juniorských hráčov z chudobnejších 
krajín (ako Venezuela,  Mexiko, Bie-
lorusko, Kolumbia + ázijské krajiny 
a pod.), ktorým pomáhajú zdarma 
cestovať na najdôležitejšie juniorské 
turnaje. ITF organizuje súťaže druž-
stiev ME, MS - v poslednom období 
premenované na junior Davis Cup and 
Fed Cup by BNP.

2. Účastníkom fóra sa prihovoril 
Alex Corretja – dvojnásobný finalista 
Roland Garros, víťaz Davisovho po-
hára. Alex prišiel odovzdať mladým 
hráčom a hráčkam svoje tenisové 
a ľudské skúsenosti. Zdôraznil, že on 
- ako mladý hráč - keď mal  možnosť, 
vždy reprezentoval svoju krajinu v sú-
ťažiach družstiev i majstrovstvách 
jednotlivcov. Dodal, že mu to vý-
razne pomohlo aj pri vzostupe jeho 
výkonnosti, pretože sa neustále na 
týchto podujatiach stretával s tými 
najlepšími hráčmi z iných krajín a po-
rovnával si s nimi svoju výkonnosť. 
Pripomenul hráčom, že vzadu na trič-
ku nesú na tomto turnaji nápis svo-
jej krajiny a nešportové správanie 
si diváci ihneď všímajú a spájajú to 
s krajinou, ktorú reprezentujú. Tak-
tiež zdôrazňoval, že sponzori si po-
čas celého pobytu na turnaji, ale aj 
inde, všímajú aj charakter, povahu 
i správanie hráčov a často práve tie-
to atribúty rozhodnú o uzatvorení 
sponzorskej zmluvy. Corretja spo-
menul, ako veľmi rád reprezentoval 

svoju krajinu v Davis Cupe a dokázal 
tam podať nadpriemerné výkony, naj-
mä, keď sa mu podarilo na tráve po-
raziť 7-násobného víťaza Peta Sam-
prasa. Na konci svojho príhovoru sa 
vyjadril aj k spolupráci hráčov s mé-
diami. S istou športovou novinárkou 
dokonca predviedol, ako by mal vy-
zerať správny rozhovor. 

3. Dr. War van Zost z Holandska si 
pripravil stručnú prednášku o výžive 
a pitnom režime v tenise. Pre nás síce 
nepovedal nič, čo by sme už nevedeli, 
no podal to zaujímavou formou ob-
rázkov, ktorá zabrala najmä u diev-
čat. Na druhý deň bolo totiž vidieť,  
že namiesto čipsov a Coca-coly, dr-
žali v rukách oriešky, banány, džús 
a minerálne vody.

4. Dr. Antonio Pascual nám pred-
niesol, ako vlastne funguje an-
tidopingová kontrola po celom sve-
te. Rozdal nám maličkú brožúrku so 
všetkými zakázanými látkami. Upo-
zornil hráčov, že už aj na juniorských 
turnajoch im môžu odobrať vzorku 
na testovanie. Hráči si musia kon-
trolovať pri chorobe, aké lieky berú, 
či sa tam nevyskytujú aj zakázané 
látky. Uviedol niekoľko prípadov ako 
skončili športovci, ktorí dlhší čas uží-
vali zakázané látky a ako sa to ne-
skôr veľmi negatívne odzrkadlilo na 
ich zdraví. Na konci vyzval všetkých 
prítomných, aby takéto experimen-
tovanie nikdy neskúšali.

Úspešné vzdelávacie fórum v Barcelone
Medzinárodná tenisová federácia iTF usporiadala  pre hráčov, hráčky, 
vedúcich výprav a trénerov, účastníkov MS,  krátke vzdelávacie fórum 
zamerané na štyri témy: 1 . Obsah činnosti iTF, 2 . Rady a diskusia 
3 . Základné lekárske rady pre hráčov - najmä výživa a pitný režim, 
4 . Doping v tenise

Pohľad do výsledkov - zľava: Lenka JURÍKOVÁ, Kristína KUČOVÁ, Klaudia BOCZOVÁ a kapitán Martin 
ZATHURECKÝ

Vzdelávacie fórum: uprostred Alex CORRETJA

Optimizmus –  
cenná zbraň

V boji o ňu nám v ceste stáli Chor-
vátky, naše premožiteľky z ME, kto-
ré nastúpili v nezmenenej zostave. 
Začali sme veľmi zle, lebo Boczová 
dostala výprask od Martičovej. No 
Kučová potom, po vynikajúcom vý-
kone, zdolala Mrdežovú a o všet-
kom rozhodovala  štvorhra, do kto-
rej som postavil Kučovú s Boczovou. 
Dievčatám v nej vychádzalo úplne 
všetko. Výborne returnovali, v kro-
se nepokazili loptu, používali množ-
stvo signálov, menili pozície na dvor-
ci, Klaudia umne prebiehala pri sie-
ti a navyše dala dve esá. Dievčatá 
hladko zvíťazili, získali cenné me-
daily a odišli z Barcelony so  zdvih-
nutou hlavou.

Pozorní  
usporiadatelia

Organizátori turnaja pripravili 
všetkým účastníkov MS nemálo prí-
jemných prekvapení – pre trénerov 
i hráčov dve párty, ohňostroj, vý-
chovné fórum a krásny záverečný 
ceremoniál, spojený s odovzdá-
vaním cien a medailí na stupňoch 
víťazov. Bol pre nás všetkých sil-

ným emotívnym zážitkom, umoc-
neným ziskom bronzu pre našu 
krajinu. Je nepochybné, že tento 
výsledok sa navždy zapíše do his-

torických tabuliek i napriek tomu, 
že sme aj trochu sklamaní, lebo 
sme mali reálnu šancu na ešte vý-
raznejší úspech.

Teší, že dievčatá získali bronz 
nielen zásluhou kvalitnej hry, ale 
aj vďaka tímovej súdržnosti a dob-
rými vzťahmi medzi sebou.

MS DO 16 ROKOV
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Vivien Juhászová vyhrala Masters

„Je to veľký úspech nádejnej te-
nistky,“ hodnotí Tibor Macko, ktorý 
Vivien trénersky usmerňuje v TK Kú-
pele Piešťany. V troch zápasoch Mas-
ters stratila Juhászová iba jeden set. 
Vo štvrťfinále vyradila Poľku Zaniew-
skú, v semifinále druhú nasadenú Ma-
ďarsku Babosovú a vo finále zdolala 
európsku jednotku Orlikovú. 

Naša prvá víťazka

Z poltucta Sloveniek, ktorým sa do-
teraz podarilo prebojovať do finále na 
Masters do 14 alebo 16 rokov, sa Vi-
vien stala prvou šampiónkou. „Keď 
sme pricestovali na turnaj, vraveli 
sme si, že bude pekné, keď prejde pr-
vým kolom,“ prezrádza mama pred-
stavy oboch rodičov - Ladislava a Mo-
niky Juhászových. „Napokon z toho 
bolo víťazstvo,“ dodáva.

Tréner Kováč si v konkurencii 8 naj-
lepších európskych dievčat do 14 ro-
kov tiež želal účasť svojej zverenky 
v semifinále. „Súperky boli fyzicky 

vyspelejšie, ale Vivien mala v každom 
zápase psychicky navrch. To je jej sil-
ná stránka - dokáže udržať emócie 
pod kontrolou, vie meniť rytmus hry 
a uvedomuje si, čo jej zdôrazňujem, 
že každý tenisový súboj sú vlastne 
dva zápasy. Jeden sa odohráva na 
kurte a druhý v hlave hráčky,“ vraví 
36-ročný tréner, ktorého Vivien volá 
Zoli a tyká mu. Spája ich bezmála de-
saťročie spoločnej práce. Tri dni tré-
nujú dvojfázovo v Komárne, ďalšie tri 
dni strávi Juhászová väčšinou s ma-
mou v Piešťanoch, kde jej radí tré-
ner Tibor Macko, a kde má viac spa-
ringpartnerov ako doma v Komárne. 
„Najčastejšie trénujem s Filipom Ho-
ranským a najradšej hrám vonku na 
antuke,“ hovorí čerstvá šampiónka. 

Tréner zdôrazňuje:  
hraj aj hlavou

Pre ôsmačku základnej školy je te-
nis od lanského novembra, keď sa 
stala členkou TK Kúpele  Piešťany, po-

riadnou zaberačkou. Ale aj tak patrí 
medzi jednotkárky a bez váhania ho-
vorí, že matematika je jedným z jej 
obľúbených predmetov. „Ráno cho-
dím až na druhú hodinu, koncom týž-
dňa v škole vynechávam, ale v Pieš-
ťanoch sa snažím doháňať učenie,“ 
poznamenáva slovenská tenisová ná-
dej. Tenis si vybrala sama. „Raz pri-
šla zo školy a povedala, že aj ona ho 
chce hrať ako jej spolužiačka,“ spo-
mína otec Ladislav Juhász. „Ale prvú 
raketu si musela zaslúžiť. Manžel vra-
vel, že kým nevidí, že hrá cieľavedo-
me, výstroj jej nekúpi. Najprv hrala 
s požičanou raketou,“ poznamenáva 
mama. Ako sedemročná dostala Vi-
vien, inak jedináčik, novú raketu 
a v ôsmich sa vybrala s rodičmi na 

svoj prvý turnaj. Na HTO v Skalici po-
stúpila do druhého kola a v ňom pod-
ľahla o rok staršej Saskii Rumanovej 
0:6, 0:6. Mama si spomína, že po tom-
to výprasku ani neplakala.

„Vivien je skromné a úprimné diev-
ča, spolupráca s ňou je bezproblémo-
vá,“ vraví tréner Kováč. Oceňuje jej 
bojovnosť a vysoko hodnotí súčasnú 
kombináciu individuálneho tréningu 
v Komárne a skupinového v piešťan-
ských klubových podmienkach. „Pod-
statné je, že stále napreduje,“ zdô-
razňuje Zoltán Kováč. V tomto roku 
vyhrala jeho zverenka päť turnajov, 
ten najcennejší titul získala 8. ok-
tóbra v talianskom meste Reggio Ca-
labria na Tennis Europe Juniors Mas-
ters 2006.                                       (zw)

Trinásťročná tenistka Vivien Juhászová z Komárna sa v talianskom 
meste Reggio Calabria stala víťazkou Masters v kategórii do 14 
rokov . Zverenka trénera Zoltána Kováča, narodená 17 . 7 . 1993, je 
najmladšou hráčkou prvej európskej dvadsiatky . Po víťazstve na 
Masters sa posunula na druhé miesto európskeho rebríčka hráčok do 
14 rokov za Bielorusku Hannu Orlikovú, ktorú zdolala vo finále . 

ViViEN JUHáSZOVá (4 . NASADENá) V REggiU CAlABRiA
Štvrťfinále: Sandra Zaniewská (Poľ.) 6:0, 5:7, 6:1
Semifinále: Timea Babosová (2-Maď.) 6:1, 6:3
Finále: Hanna Orliková (1-B-rus.) 7:6(2), 7:5

Ďalší víťazi: do 16 rokov Alessandro Gianessi (Tal.) a Jekaterina Gorgodzeová (Gruz.), do 
14 rokov Carlos Boluda (Šp.)

SlOVENSKé VíťAZKy A FiNAliSTKy MASTERS DO 14 A 16 ROKOV

1996 do 14 rokov Katarína Bašternáková finalistka
 do 16 rokov Andrea Šebová finalistka
1997 do 14 rokov Martina Babáková finalistka
2001 do 14 rokov Jarmila Gajdošová finalistka
2004 do 14 rokov Martina Balogová finalistka
2006 do 14 rokov Vivien Juhászová víťazka Vivien JUHÁSZOVÁ v akcii           Snímka: Dušan BARBUŠ

Reggio Calabria 2006: víťazka Masters do 14 rokov Vivien JUHÁSZOVÁ 
s trénerom Zoltánom KOVÁČOM   
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Slovenský tenisový zväz vyhlási  
výsledky tradičnej ankety na ga-
lavečeri 20. decembra. Na ňom 
sa zúčastnia aj dvaja šťastní vý-
hercovia nášho mesačníka, kto-
rých vyžrebujeme spomedzi pri-
spievateľov do ankety. Tenisoví 
nadšenci si iste nenechajú takúto 
príležitosť ujsť. 

Zväz každoročne na slávnosti 
ocení nielen dospelých, ale aj naj-
lepších juniorov, tenistu – vozičká-
ra, talent roka a nezabúda ani na 
trénerov a funkcionárov. Mesačník 
Tenis za pomoci svojich čitateľov 
zasa ocení toho, kto získa najviac 
hlasov v našej čitateľskej ankete:

Vyjadrite svoje sympatie, 
vyhráte účasť na galavečeri

Chcete sa zúčastniť na vyhlasovaní najlepších tenistov roka? Zapojte sa do našej 
ankety, v ktorej čitatelia mesačníka Tenis volia najpopulárnejšieho slovenského 
hráča alebo hráčku sezóny 2006 .

ANKETA 
O NAJPOPULÁRNEJŠIEHO  

SLOVENSKÉHO  
TENISTU / TENISTKU  

ROKA 2006

MENO TENISTU alEbO TENISTKY:

Meno a adresa odosielateľa ankety:

O NAJPOPULÁRNEJŠIEHO  
SLOVENSKÉHO TENISTU/TENISTKU 2006

Pripomíname, že pred rokom našu anketu vyhral 
Dominik Hrbatý. Anketový lístok nájdete aj v druhom 
ročníku čitateľského hlasovania na internetovej stránke 
Slovenského tenisového zväzu www.stz.sk a môžete 
ho do 26 . novembra posielať e-mailom na adresu: 
anketa@stz .sk alebo poštou na: 

Slovenský tenisový zväz
mesačník Tenis
Príkopova 6
831 03 Bratislava

Na lístok uveďte iba jedno meno hráča alebo hráčky. 
A NEZABUDNiTE napísať svoju adresu. 

DVAJA vyžrebovaní hlasujúci získajú pozvanie na de-
cembrové vyhlasovanie Tenistu roka 2006 .

MASTERS JUNIOROV

pre každého
(OBJEDNAJTE SI HO U NÁS)

Náš mesačník sa stal za trinásť roč-
níkov vychádzania užitočným in-
formátorom slovenských tenistov od 
najmladších až po veteránov. Odo-
berajú ho – a automaticky dostávajú 
- registrovaní hráči, tréneri, funk-
cionári, samozrejme, dostávajú ho aj 
v kluboch. 

Tenis je oficiálnym spravodajom Slo-
venského tenisového zväzu, ale našou 
ambíciou je ponúknuť v ňom - okrem 
pravidelných súťažných rozpisov, 
metodických materiálov, informácií 
o akciách - aj pohľad na dianie v slo-
venskom a svetovom tenise. Iste ste si 
všimli, že časopis prešiel drobnou ino-
váciou. Pred rokom sme sa prostred-
níctvom ankety zaujímali o názory či-
tateľov, čo ich najviac púta v našom 
mesačníku. Aj napriek prudkému roz-
machu informovanosti, prístupu na 
internet, naši čitatelia si naďalej že-
lali uverejňovanie výsledkov Slovákov 
na turnajoch v podobe, v akej ich pri-
nášame. Vyše 80 percent odberateľov 
chce čítať rozhovory s tenistami, re-
ferencie o domácich tenisových pod-
ujatiach v našom časopise zaujíma 98 
percent čitateľov, články o slovenskom 
tenise si prečíta 94 percent, atď. 

Po určitom čase iste zopakujeme 
našu sondu. Súčasne však vyzývame 
iniciatívne kluby na celom Slovensku, 
aby o svojich aktivitách informovali. 

V Tenise sa ich príspevky vždy uplat-
nia v rubrike Z vašich listov. Privítame 
aj fotografické momentky z turnajov. 
Spestria časopis a súčasne rozšíria náš 
redakčný archív, ktorý sa za roky fun-
govania samostatného zväzu podarilo, 
aj vďaka našim spolupracovníkom, vy-
budovať na dobrej úrovni. 

Náš časopis odoberajú nielen re-
gistrovaní členovia, ale aj mnohí te-
nisoví fanatici. Im adresujeme naše 
upozornenie na zmenu, aby si Tenis na 
rok 2007 neobjednávali u Slovenskej 
pošty, ako doteraz. 

MUSíTE SI TENIS 
OBJEDNAŤ PRIAMO U NÁS 

Ak chcete mať už dvojčíslo 1 – 2, kto-
ré vyjde koncom januára a potom i na-
sledujúcich 10 čísiel vychádzajúcich 
vždy k prvému v mesiaci, treba si ča-
sopis objednať a zaplatiť predplatné 
DO KONCA ROKA 2006 . 

PREDPLATNÉ NA ROK JE 220 KO-
RÚN, poukázať ho treba na číslo účtu 
262 502 2137/1100, variabilný sym-
bol 2007. Vyplnený objednávací lís-
tok nájdete aj na stránke www.stz.sk 
a môžete poslať e-mailom na adresu: 
alena.cernusakova@stz.sk alebo poš-
tou na adresu: 

Mesačník TENiS
STZ Marketing, s .r .o .
Príkopova 6, 831 03 Bratislava

Objednávam si mesačník 

na rok 2007

Meno a prezvisko objednávateľa:

adresa:

Zaväzujem sa do konca roku 2006 poukázať na účet 
262 502 2137/1100 predplatné 220 Sk. 

V prípade, že platbu poukážete bankovým prevodom, 
uveďte do poznámky svoje meno.

ANKETA
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Za šesť rokov sa na Tatra banka Open 
predstavili desiatky hráčov, ktorí patri-
li v minulosti medzi popredné esá. Veľa 
je aj takých, ktorí do Bratislavy pri-
šli ako neznámi tenisti a dnes už pat-
ria do absolútnej špičky. V aktuálnej 
svetovej desiatke je Cyperčan Marcos 
Baghdatis, dvojnásobný účastník Tat-
ra banka Open. Pred dvoma rokmi vy-
hral, vlani bol v semifinále. Čech Tomáš 
Berdych, semifinalista z roku 2003, je 
už 11. v rebríčku, jeho krajan Radek 
Štěpánek, ktorý pred niekoľkými týž-
dňami atakoval TOP 10, nechýbal v pre-
miére roku 2000. Chorvát Mario Ančič 
patrí tiež do galérie účastníkov turnaja 
Tatra banka Open, ktorým sa podarilo 
dostať do svetovej desiatky. Majster 
sveta Španiel Alex Corretja bol druhý 
na svete. U nás si zahral semifinále na 
sklonku kariéry. Jeho rovesník Karol 

Kučera bol roku 1998 šiestym hráčom 
sveta. V zbierke trofejí slovenského 
profesionála nechýba ani typický ihlan 
z Tatra banka Open 2001. Marc Rosset 
bol v najlepšom období kariéry deviaty 
na svete, získal olympijské zlato a vy-
trvalo chodil do Bratislavy, kde vždy 
oslávil svoje narodeniny. Jeho 33. boli 
spojené aj s oslavou víťazstva na Tat-
ra banka Open 2003. Fín Jarkko Nie-
minen, Srb Novak Djokovič, ktorého 
trénuje Slovák Marián Vajda, náš naj-
lepší hráč Dominik Hrbatý, Švéd Robin 
Söderling alebo jeho starší krajan Tho-
mas Enqvist, Nemec Rainer Schüttler, 
či Francúz Cédric Pioline - to sú všet-
ko mená hráčov, na ktorých sa v mi-
nulosti - pravda, na mnohých z nich 
i v súčasnosti - tešili organizátori tur-
najov i diváci.   

Zuzana WiSTEROVá   

Grandslamové eso na obzore
Siedmy ročník turnaja Tatra banka Open, patriaci do prestížnej 
challengerovej série ATP, sa v Sibamac aréne Národného tenisového 
centra zaradí k najkvalitnejším podujatiam tejto kategórie . V 
minulých rokoch sa na turnaji zúčastnili svetové tenisové hviezdy, 
ale i slovenská špička . V tomto roku bude prvenstvo obhajovať 
najlepší slovenský tenista, Dominik Hrbatý, ale uvidíme aj hráčov 
nastupujúcej generácie na čele s daviscupovým reprezentantom 
lukášom lackom . Ba prvý raz k nám zavíta na turnaj aj grandslamový 
šampión - Švéd Thomas Johansson, víťaz Australian Open 2002 .

Očakávame ich v Sibamac aréne v Bratislave

Thomas 
JOHANSSON
(švédsko)

Igor
ANDREJEV
(Rusko)

Benjamin 
BECKER
(Nemecko)

Janko 
TIPSAREVIČ
(Srbsko)

Simon 
GREUL
(Nemecko)

Stefan
KOUBEK
(Rakúsko)

Feliciano 
LOPEZ
(Španielsko)

VíťAZi TATRA BANKA SlOVAK OPEN 
ROK DVOJHRA ŠTVORHRA 
2000 Davide Sanguinetti (Tal.) Paul Hanley, Paul Rosner (Austr./JAR)
2001 Karol Kučera (SR) Petr Luxa, Radek Štěpánek (ČR)
2002 Anthony Dupuis (Fr.) Scott Humphries, Mark Merklein (USA/Bah.)
2003 Marc Rosset (Švajč.) Jonathan Erlich, Harel Levy (Izr.)
2004 Marcos Baghdatis (Cyp.) Simon Aspelin, Graydon Oliver (Švéd./USA)
2005 Dominik Hrbatý (SR) Chris Haggard, Jean-Claude Sherrer (JAR/Švajč.)

AKO HRAli NAJVyŠŠiE NASADENí V BRATiSlAVE A iCH REBRíčEK
ROK HRáč   AKO HRAl REBRíčEK
2000 Rainer Schüttler (Nem.) prehral vo finále 59.
2001 Jan Vacek (ČR) vypadol v prvom kole 64.
2002 Dominik Hrbatý (SR) vypadol vo štvrťfinále 51.
2003 Dominik Hrbatý (SR) vypadol vo štvrťfinále 61.
2004 Dominik Hrbatý (SR) prehral vo finále 14.
2005 Dominik Hrbatý (SR) vyhral turnaj 20.

VíťAZi TATRA BANKA OPEN A iCH POSTAVENiE V REBRíčKU
ROK VÍŤAZ  REBRÍČEK NASADENIE
2000 Davide Sanguinetti  (Tal.) 86. 6. nasadený
2001 Karol Kučera  (SR) 112. nenasadený
2002 Anthony Dupuis  (Fr.) 80. 4. nasadený
2003 Marc Rosset  (Švajč.) 131. nenasadený
2004 Marcos Baghdatis  (Cyp.) 205. nenasadený
2005 Dominik Hrbatý  (SR) 20. 1. nasadený

PROgRAM

KVAliFiKáCiA 4 . - 6 . 11 . 2006 

HlAVNá SúťAŽ 6 . - 12 . 11 . 2006
6 . 11 . 2006 1. kolo začiatok 11.00 hod.
7 . 11 . 2006 1. kolo začiatok 11.00 hod.
8 . 11 . 2006 2. kolo začiatok 11.00 hod.
9 . 11 . 2006 2. kolo začiatok 11.00 hod.

10 . 11 . 2006 štvrťfinále začiatok 14.00 hod. 
11 . 11 . 2006 semifinále začiatok 14.00 hod.
12 . 11 . 2006 finále začiatok 14.00 hod.

Dva týždne pred 7. ročníkom tur-
naja Tatra banka Open figurovalo 
v akceptačnom liste ATP pätnásť hrá-
čov svetovej stovky. Už to bol signál, 
že v Sibamac aréne uvidíme opäť veľa 
známych tenistov a špičkový tenis. 
Do hlavného turnaja sa, ako posled-
ný, zmestil najlepší Poliak Lukasz 
Kubot, ktorému v čase prihlášky pat-
rilo 120. miesto. Hráči, ako Dán Ken-

neth Carlsen, Čech Bohdan Ulihrach, 
Švéd Andreas Vinciguerra, najlepší 
Ukrajinec Sergej Stachovskij, kto-
rého trénuje Slovák Ján Krošlák, sa 
už ocitli pod čiarou. 

Veľký rešpekt vzbudzuje meno 
Švéda Thomasa Johanssona, kto-
rý sa, v prípade štartu, stane pr-
vým grandslamovým šampiónom 
v histórii Tatra banka Open. Zaradí 

sa tak do zoznamu víťazov veľkej 
štvorky, ktorí už na Slovensku hrali 
v turnajoch a daviscupových stret-
nutiach v minulosti – ako Rusi Ka-
feľnikov a Saf in, Španieli Nadal 
a Costa, Američan Roddick, či Bra-
zílčan Kuerten. Johansson, niekdajší 
siedmy hráč sveta (v júni 2002) a ví-
ťaz 9 turnajov ATP (zatiaľ posledný 
vlani v Petrohrade) má smoliarsku 

sezónu. Vo februári ho pri tréningu 
v Rotterdame trafila loptička zo ser-
visu do ľavého oka, museli ho ope-
rovať a vynechal v turnajovom ko-
lotoči dva mesiace. 

Belehradský rodák Janko Tip-
sarevič mal v júni 22 rokov a ho-
re ide ako raketa. Na konci minulej 
sezóny bol 138. v rebríčku, v ok-
tóbri mu patrilo v počítači už 67. 

SUMáR SlOVENSKEJ účASTi NA TATRA BANKA OPEN 2000 – 2005

Rok Kvalifikácia Postup z kvalifikácie Hlavná súťaž Celkove
2000 10 0 4 14
2001 14 1 5 19
2002 11 1 6 17
2003 11 1 5 16
2004 10 0 6 16
2005 22 2 5 27

Získajte kartu z limitovanej edície Tatra banka Open, ktorá vám ponúka veľa jedinečných výhod. 
Autorom výtvarného návrhu je Martin Kližan, juniorský víťaz Roland Garros 2006.

Turnaj za rekordnej účasti hviezd z rebríčka ATP!

Tatra banka Open 2006
6. – 12. novembra 2006 | Sibamac aréna, NTC

:najlepší hrajú s nami

tb inzercia tb open 2006 210x2971   1 19.10.2006   9:45:31
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miesto.  igor Andrejev, 23-roč-
ný Moskovčan, patrí medzi Rusov, 
ktorí si to namierili do Španielska 
a tam zveľaďovali svoj talent (Sa-
fin, Kuznecovová). Igor mal pät-
násť, keď šiel do Valencie, a tak, 
okrem ruštiny a angličtiny, plynulo 
hovorí aj po španielsky. Je víťazom 
troch turnajov ATP, na odmenách 
zarobil 1,5 milióna dolárov. Španiel 

Feliziano lopez sa vracia do Bra-
tislavy po poldruha roku. Na pred-
chádzajúci pobyt nemá dobré spo-
mienky – Slovensko vlani vo febru-
ári vyradilo v 1. kole DC Španielsko, 
ktoré k nám prišlo v role obhajcu ti-
tulu. Ľavák Lopez už hral v NTC roku 
2003. Na Tatra banka Open sa ob-
javil, na niekoľko hodín, ako part-
ner Alexa Corretju. Vo štvorhre vy-

padli v prvom kole. Rumun Andrei 
Pavel, ďalší skvelý hráč, vyhral tri 
turnaje ATP, medzi nimi - v pozícii 
nenasadeného hráča - montrealský 
z majstrovskej série (2001). Dvad-
saťpäťročný Nemec Benjamin Bec-
ker je známy nielen slávnym priez-
viskom svojho legendárneho kra-
jana, najmladšieho šampióna Wim-
bledonu v histórii, Borisa Beckera, 

ale aj tým, že bol posledným sú-
perom Agassiho pred jeho rozlúčkou 
s aktívnou kariérou. 

Talian Potito Starace na seba 
najviac upozornil na Roland Garros 
2004, keď - ako kvalifikant - vyradil 
Tursunova i najlepšieho Francúza 
Grosjeana a v treťom kole odohral 
päťsetový maratón so Safinom. 

(zw)

TATRA BANKA OPEN 2006

Andrei 
PAVEL
(Rumunsko)

Raemon
SLUITER
(Holandsko)

Jiří 
VANĚK
(Česko)

Robin 
VIK
(Česko)

Potito
STARACE
(Taliansko)

Dominik
HRBATÝ
(Slovensko)

Lukáš 
LACKO
(Slovensko)

Pred rokom sa riaditeľ turnaja Igor 
Moška tešil vydarenému ročníku Tatra 
banka Open. Vyhral najvyššie nasadený 
a ešte k tomu domáci hráč Dominik Hr-
batý, ktorý - spoločne s Michalom Mer-
tiňákom - bol i vo finále štvorhry. 

Príležitosti sa chopil Pavol Čer-
venák. Ako debutant s voľnou kar-
tou v hlavnej súťaži vyradil Nemca 
Greula, dnes už tenistu svetovej stov-

ky. Do kvalifikácie nastúpil rekordný 
počet 22 Slovákov. Postúpili z nej 
iba dvaja - ale aj toto číslo stojí za 
zaznamenanie, lebo v minulosti buď 
nemali nikoho medzi postupujúcimi, 
alebo nanajvýš jedného hráča. Pod-
statné bolo, že na záverečné dni sa 
zaplnili tribúny v Sibamac aréne. Di-
váci videli tenis výbornej úrovne, 
šesť hráčov svetovej stovky a na-

pokon sa tešili z triumfu Hrbatého. 
Aj v siedmom ročníku očakávame 

najlepších domácich tenistov. Ich 
rady sa, po skončení kariéry Kučeru 
a absencii dištancovaného Becka, 
výrazne preriedili. Ale šanca hrať na 
najvýznamnejšom domácom turnaji 
je veľkou motiváciou pre nastupujúcu 
generáciu. Voľnú kartu musí mať Hr-
batý, ako hráč svetovej päťdesiatky, 

dostane ju i Lukáš Lacko, hráč NTC, 
ktorý vo dvoch predchádzajúcich 
ročníkoch vždy v prvom kole stros-
kotal na Hrbatom. Teraz by sa naj-
lepšiemu Slovákovi rád vyhol. V pa-
vúku bude i meno ďalšieho člena NTC, 
Martina Kližana, 17-ročného víťaza 
juniorského Roland Garros, ktorému 
kartu sľúbil riaditeľ turnaja hneď po 
jeho parížskom triumfe. 

Vyhlasovanie víťaza dvojhry roku 2005 - zľava Igor Moška, riaditeľ turnaja, Daniele Bracciali, finalista z Talianska, Dominik Hrbatý, víťaz a Ra-
iner Franz, generálny riaditeľ Tatra banky           Snímka: Dušan BARBUŠ

Výzva pre novú generáciu

na 7. ročníku turnaja Tatra banka Open
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 Prežili ste rušné tenisové leto 
s vynikajúcim finále v Rimini . Ne-
ľutovali ste, že ste sa nedostali 
na kúpalisko tak často, ako by ste 
chceli?

O nič som neprišla. Keď mám voľ-
no, zájdem k bazénu na Tehelné pole, 
ale naozaj len vtedy, keď je čas na re-
laxáciu. Pravda, priznávam, som plá-
žový typ, mám rada vodu, spoločnosť, 
kamarátov. Ale tenis je vždy na pr-
vom mieste.

 Má profesionálna tenistka čas 
na kamarátov?

Prečo nie? Ja sa v posilňovni stre-
távam s hokejistami, futbalistami, 
basketbalistami Rančíkovcami... Keď 
som ich spoznala, zaujímali sa o môj 
tenis. Najmä o to, ako hrám, keď som 
taká nízka. Potom sa prišli pozrieť na 
Pohár federácie a povedali, že sa im 
páči ako hrám.

 Aj Ukrajinec Sergej Stachov-
skij patrí do kategórie kamarátov?

Sergej je viac... Stretávame sa už 
dva roky, spája nás tenis i spoločné 
záujmy. Vidíme sa však málo, aj keď 
žije a trénuje v Bratislave. Máme roz-
dielne turnaje, ale pri návratoch sa na 
seba tešíme.

 Ešte nikdy ste nehrali na rov-
nakom mieste?

Nie, ale budeme. Ak sa dostanem 
do kvalifikácie Australian Open, kto-
rá by mi už nemala ujsť. Melbourne 
bude prvým miestom nášho spo-
ločného turnaja.

 S trénerom Hrunčákom ste 
naštartovali spoluprácu s plánom 
byť v tomto roku do tristého mies-
ta v rebríčku . Vysoko ste ho prekro-
čili - 224 . miesto je rozhodne viac, 
než ste čakali .

To bolo tak. V januári som hrala 
v Melbourne v juniorskej dvojhre a 
dala som si tajný cieľ. Byť nielen do 
tristého miesta v rebríčku WTA, ale 
vrátiť sa na Australian Open o rok 
a štartovať v kvalifikácii žien. Už by 
mi táto príležitosť nemala uniknúť. 
Bol by to môj prvý grandslamový tur-
naj medzi ženami.

 Juniorské turnaje teda už hrať 
nebudete . Medzi ženami už ide aj 
o odmeny . Je to aj otázka takejto 
motivácie?

Na peniaze teraz ešte nemyslím. 
Chcem sa dostať čo najvyššie v reb-
ríčku, stretávať sa s dobrými hráč-
kami, konfrontovať moje schopnosti 
v silnej konkurencii.

 Boli ste v troch finále v tomto 
roku . Zdolali ste tri hráčky svetovej 
stovky . Kedy ste mali najlepší pocit 
zo svojho tenisu?

Na 50-tisícovom turnaji v Rimini, 
kde som v auguste do finále postúpila 
ako kvalif ikantka. Rodičia ma vy-
prevádzali, že prídu za mnou, keď po-

stúpim do semifinále. Hrala som vý-
borne, môj najlepší tenis, a tak som 
sa tešila, že si ma pozreli. Stihli fi-
nále, cestovali celý deň autom, hralo 
sa večer a pre dážď sa turnaj natiahol 
až do pondelka. Ale stálo to za to!

 Aké je prostredie ženských 
turnajov?

Menej priateľské ako juniorských. 
Hráčky sú chladnejšie, už sú pro-
fesionálky a veľké rivalky.

 Máte na turnajoch niekoho 
blízkeho?

Medzi hráčkami nie. Teraz všade 
cestujem s trénerom, väčšinu času 
strávime spolu.

 Nehrozí ponorková nemoc?
Keď sa mi darí, určite nie. 

 Kedy ste si uvedomili, že 
sa dokážete vyrovnať popredným 
hráčkam?

Najviac v Taškente začiatkom ok-
tóbra v osemfinále s Bieloruskou Aza-
renkovou, ktorá už patrí do stovky. 
Je to výborná hráčka a ja som s ňou 
držala krok.

 V plovdivskom turnaji Pohára 
federácie vás vyhlásili za vicemiss . 
Je príjemné takéto ocenenie?

Každému dievčaťu to polichotí. Ale 
vďaka tomu sa zápasy nevyhrávajú... 
Pravda, bola by som neúprimná, keby 
som tvrdila, že móda a fotografovanie 
sú mi cudzie. No mám to pod kon-
trolou. Aj moja mamina podobné 
aktivity stráži. U nej je tenis na pr-
vom mieste. 

 Máte ponuky?
Fotografovala sa som pre Völkl, za-

viazala som sa, že budem tvárou fir-
my. V Miami som mala autogramiádu, 
viseli tam moje plagáty, bolo to prí-

jemné i zábavné. Sú to len prvé skú-
senosti.

 Aj tenisové modelky si musia 
strážiť líniu . Darí sa vám to?

Nemám s tým väčšie problémy. 
I keď zbožňujem dobrú čokoládu. 
Pri mojom apetíte ma tréner nazval 
Mlynček, že všetko zošrotujem. 

 Mlynček sa pekne rýmuje s va-
šou druhou prezývkou Domček . Kto 
vám ju dal?

Mama. Od detstva. Otec mi vraví 
Pusa... Moja pohoda na dvorci má po-
zadie aj v dobrom rodinnom zázemí. 
Rodičia mi pomáhajú a aj keď so mnou 
prežívajú ťažké zápasy, tvária sa, že 
je všetko v pohode.

 Majú veľké očakávania?
Normálne. Keď boli veľké, tak sa 

mi väčšinou nedarilo.
 čo si želáte vy v budúcej se-

zóne?
Chcem sa pevne usadiť v ženskom 

tenise. Hrať toľko turnajov, aby som 
mala čas aj na kvalitný tréning.      

Zuzana WiSTEROVá

ROZHOVOR

Mama jej hovorí Domček, tréner Mlynček
Dominike Cibulkovej a trénerovi Petrovi Hrunčákovi sa splnilo všetko, čo si predsavzali
Sedemnásťročná Dominika Cibulková je dievča do voza i do koča . 
Keď treba drieť na dvorci, je ochotná vypustiť i dušu . Keď sa postaví 
pred objektív fotoaparátu - pôsobí ako modelka . Šťúpla tenistka má 
šarm, je veselá, priateľská, ľahko si nájde kamarátov . Aj trénerovi 
Petrovi Hrunčákovi uľahčuje prácu nielen ochotou trénovať, ale 
aj svojou bezproblémovou povahou . Od lanskej jesene, keď začali 
spolupracovať - a Dominika bola 650 . v rebríčku - do tohtoročného 
októbra, sa Bratislavčanka, študentka športového gymnázia  
v Trenčianskych Tepliciach, posunula o viac ako 400 miest .

Peter HRUNČÁK a Dominika CIBULKOVÁ. Porcia obeda patrí tentoraz 
trénerovi.                                  Snímky: Tenis

Dominika v póze modelky

Tréner sa 
spolieha 

na tímovú 
podporu
Peter Hrunčák aj po výbornom 

roku zostáva pri zemi: „Doterajší 
vzostup bol príjemný, ale už musí-
me rátať s menšími posunmi v reb-
ríčku. Čaká nás ešte náročná cesta, 
kým sa podarí Dominike dostať do 
druhej stovky. Nechceme nič upo-
náhľať, preháňať počet turnajov, 
musíme si nechať čas na serióznu 
tréningovú prácu. Štarty v grand-
slamových juniorkách jej už ube-
rajú z koncentrácie, zrejme ich vy-
necháme. Ani štvorhra nás priveľmi 
nezaujíma, bude iba doplnková, 
chceme sa sústrediť na dvojhru. 
Dominika sa už herne dotiahla na 
hráčky okolo 100. až 150. miesta, 
dokáže s nimi držať krok. Vyčítam 
jej, že si prestane po nevydarenom 
zápase veriť. Ale to môžeme zmeniť 
my, ktorí jej pomáhame. Spolieha-
me sa na podporu tímu - v ňom, 
okrem mňa a kondičného trénera 
Maroša Molnára, ktorý na tomto 
poste po šiestich rokoch vystriedal 
Ivana Gaboviča, sú aj rodičia mo-
jej zverenky. Za občasnými výkyvmi 
Dominiky vidím ešte nezrelosť. Na-
pokon, má iba sedemnásť.“
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Pre 23-ročnú Bratislavčanku to 
bolo piate finále turnaja WTA Tour 
v kariére. No z víťazstva sa tešila len 
raz, pred štyrmi rokmi v Indian Wells. 
Po prehranom zápase so Šarapovovou 
však nebola sklamaná. „Bol to pre 
mňa výborný týždeň. Samozrejme, že 
ma mrzí, že ten celkom posledný krô-
čik mi nevyšiel, šance tam určite boli, 
no myslím, si, že môžem byť napriek 
tomu spokojná,“ povedala Daniela 
po finále. 

Poďakovala sa najmä švajčiarskym 
divákom, ktorí jej až do poslednej 
loptičky držali palce. A to napriek 
tomu, že v prvom kole vyradila do-
mácu Schnyderovú. „Ne-
viem, asi je to tým, že 
viem po nemecky a vždy, 
keď mám príležitosť pri-
hovoriť sa obecenstvu, 
tak ju aj využijem. Chodím 
do Zürichu už niekoľko ro-
kov, odohrala som tam 
pár kvalitných zápasov, 
tak možno je to aj preto. 
Faktom však je, že sú tu ku mne  vždy 
veľmi milí,“ usmiala sa Daniela, kto-
rá sa vďaka finálovej účasti posunula 
vo svetovom rebríčku na 16. miesto. 
„Myslím si, že teraz mám dosť toho 
natrénované, takže som si verila hneď 
od prvého kola. Aj keď žreb som mala 
veľmi ťažký. Hneď v úvodnom zápase 
Schnyderová, čo je pre mňa asi naj-
nepríjemnejšia súperka. To, že som ju 
zdolala, mi dodalo veľa sebavedomia. 
Aj povrch v Zürichu mi vyhovoval.“ 

Vo štvrťfinále čakala Danielu sve-
tová jednotka Francúzka Amélie Mau-
resmová. Pred súbojom sa jej však ob-

novilo zranenie ramena a z turnaja 
odstúpila. Po neplánovanom dni od-
dychu sa v semifinále Hantuchová 
stretla s Ruskou Kuznecovovou, kto-
rej nedala šancu. Po zápase pre-
to mala dôvod na úsmev. „Súperku 
som dokázala udržať v pohybe a na 
tom som postavila svoju hru,“ zhod-
notila. 

Finále to však bola iná káva. Po 
prvom sete využili obe hráčky mož-
nosť  konzultácie s trénerom. Kým 
Šarapovová hovorila s Mikom Joy-
ceom, tak Daniela sa obrátila na 
mamu. Podľa švajčiarskeho časopisu 
Tennis Magazine sa ukázalo, že ma-

terinské rady pomáhajú. Daniela po 
zápase prezradila, že mama jej po-
vedala, aby si zachovala chladnú hla-
vu a nepúšťala sa do extrémnych úde-
rov. Mala sa viac koncentrovať na do-
držiavanie taktiky. Tennis Magazine 
iba skonštatoval, že na výsledku vi-
dieť, že mamine rady zabrali. 

Absencia španielskeho trénera An-
gela Giméneza podľa Daniely nič ne-
znamená. Ako povedala, v spolupráci 
pokračujú, no nebude s ňou chodiť na 
všetky turnaje. Na Hantuchovej však 
vidieť, že tréningy pod jeho vedením 
jej prospievajú. 

Okrem finále dvojhry si spolu s Ja-

ponkou Sugijamovou zahrala v Züri-
chu aj semifinále štvorhry. „Ledva 
sa hýbem, na dvorci som strávila pek-
ných pár hodín. Skoro každý deň od 
rána do večera. Štvorhra mi ubrala dosť 
energie, čo som cítila vo finále najmä 
v treťom sete. Je však pekné mať taký 
problém, že človek je po dobrom tur-
naji unavený.“ 

Okrem zlepšenej hry a peknej nem-
činy si švajčiarske médiá opäť všímali 
aj Danielinu postavu, keď ju vyhlásili 
za turnajovú „Miss dlhé nohy.“ 

Napriek tomu, že v prvom sete Šar-
povová našu tenistku takmer pre-
valcovala, sa nevzdávala, a verila, 
že po svetovej štvorke Kuznecovovej 
môže zdolať aj jej ešte úspešnejšiu 
krajanku. „Možno zohralo úlohu aj 
to, že Maria bola v tomto roku vo via-
cerých finále, bola na to lepšie pri-
pravená. Ale myslím si, že keď budem 
pokračovať v takejto hre, finálových 

zápasov bude aj u mňa 
pribúdať.“ Pod výsledok 
v prvom sete, kde Da-
niela uhrala iba jediný 
gem sa nepodpísala ani 
tak únava, ako mierna 
nervozita. „Človek sa 
snaží príliš nevnímať, že 
hrá finále. Chcete to brať 
ako každý iný zápas. Keď 

si to veľmi pripomínate, potom je nie-
kedy problém trafiť loptičku do dvor-
ca,“ vravela s úsmevom. „Na každého 
asi príde nejaká počiatočná nervozita. 
Je to normálne, ale treba sa jej striasť 
a myslieť len na to, ako najlepšie hrať 
na dvorci každú jednu loptičku. Ja som 
si naozaj verila až do konca.“  

Hantuchová sa po turnaji v bilancii 
zárobkov prehupla cez hranicu 4 mi-
lióny dolárov, keď jej po zürišskom fi-
nále pribudlo na konto 105 800 do-
lárov (čo je v prepočte bezmála 3 mi-
lióny korún.) 

Michaela gRENDElOVá

Daniele radila v Zürichu mama
Dlhých 15 mesiacov čakala naša tenisová jednotka Daniela 
Hantuchová na účasť v turnajovom finále . Oplatilo sa . V zápase dvoch 
tenisových krások sa bila o titul prestížneho podujatia kategórie Tier 
i . vo švajčiarskom Zürichu (dotácia 1,34 milióna dolárov) . Napokon 
sa tešila svetová trojka Ruska Maria Šarapovová . Danielu zdolala 6:1, 
4:6, 6:3, ale Slovenka v Zürichu zanechala výborný dojem .

Ohlasy médií
Neue Zürcher Zeitung: „Han-

tuchová nemusí byť z prehry smut-
ná. Väčšina z 5143 divákov si v de-
viatom geme tretieho setu že-
lala pokračovanie drámy a za sta-
vu 15:30 pri Šarapovovej podaní na 
titul skandovaným potleskom stála 
na strane súperky. Aj Slovenke treba 
vysloviť vďaku za to, že Zürich Open 
2006 sa zaradilo k vydareným roč-
níkom s atraktívnym rozuzlením.“ 
www .wtatour .com: „Hantuchová 
síce teraz má vo finálových zá-
pasoch bilanciu 1:4, ale jej účin-
kovanie v Zürichu pripomenulo 
cestu za dosiaľ jediným titulom na 
inom podujatí so štatútom Tier I v 
Indian Wells pred štyrmi rokmi. Vy-
radila dve hráčky z hornej svetovej 
desiatky, obe bez straty setu. Na-
vyše, zdolaním aktuálnej štvorky 
Kuznecovovej vyrovnala svoje do-
terajšie maximum: úspech proti vte-
dy takisto rebríčkovo štvrtej Hingi-
sovej práve v Indian Wells 2002, 
respektíve víťazstvo nad Maures-
movou v Eastbourne v roku 2004.” 
On The Baseline: „Pred týždňom by 
nik nepredpokladal, že v konkuren-
cii Mauresmovej, Kuznecovovej, De-
mentievovej, Schnyderovej a Hingi-
sovej sa Hantuchovej podarí dostať 
do finále turnaja kategórie Tier I v 
Zürichu. Jedna z najvyčnievajúcej-
ších hráčok na okruhu WTA si za-
bezpečila popularitu víťazstvom 
v Indian Wells 2002. Ale napriek 
rebríčkovej piatej pozícii následne 
dosahovala lepšie výsledky spo-
radicky. Teraz však bolo všetko inak. 
Najmä proti Kuznecovovej hrala ex-
celentne a bolo skvelé vidieť Da-
nielu znova vo finale.”

HANTUCHOVEJ FiNálE

2002 indian Wells – Hingisová (Švajč .) 6:3, 6:4
2002 Filderstadt - Clijstersová (Belg.) 6:4, 3:6, 4:6
2004 Eastbourne – Kuznecovová (Rus.) 6:2, 6:7 (2), 4:6
2005 Los Angeles – Clijstersová (Belg.) 4:6, 1:6
2006 Zürich - Šarapovová 1:6, 6:4, 3:6

Dekorácia po zürišskom finale - víťazka Maria ŠARAPOVOVÁ a finalistka Daniela HANTUCHOVÁ                 Snímka: TASR
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Pri hodnotení reprezentácie do-
spelých sú z pohľadu STZ najvýznam-
nejšími faktormi výsledky našich 
družstiev v Davisovom pohári a Po-
hári federácie. 

Muži robili čo mohli

V Davisovom pohári sme sa ne-
priblížili k skvelým výsledkom z ro-
ku 2005. Naše družstvo odohralo len 
dve stretnutia, s Čile a Belgickom. 
V oboch náš tím ťahal za kratší ko-
niec. Príčin tohto poklesu je viacero, 
ale za najdôležitejšiu možno po-
važovať skutočnosť, že náš tím bol, 
v porovnaní s rokom 2005, oslabený 
o dvoch stabilných členov kádra, K. 
Becka a K. Kučeru. Plnohodnotne 
sme ich novými členmi nahradiť ne-
dokázali. Hlavná ťarcha na získavanie 
bodov tak ležala na D. Hrbatom, kto-
rý mal v Čile zdravotné problémy. 
V stretnutí  s Belgickom, napriek jeho 
tradične obrovskej bojovnosti, nebol 
úspešný ani vo dvojhre v súboji s O. 
Rochusom a ani vo štvorhre po boku 
M. Mertiňáka.

M. Mertiňák prakticky vo všetkých 
zápasoch, v ktorých sa v tomto roku 
predstavil, podal veľmi dobrý vý-
kon, ale ani raz z nich neodišiel ako 
víťaz.

Z hľadiska budúcnosti bolo naj-
príjemnejšou skutočnosťou účin-
kovanie L. Lacka, ktorý svojimi vý-
konmi v Čile i doma s Belgickom uká-
zal, že by sa mohol v budúcnosti stať 
jedným zo stabilných členov DC tímu 
a že by sa mohol stať aj jeho úspeš-
nou oporou.

Je realitou, ktorú treba vziať do 
úvahy, že náš tím v oboch tohtoroč-
ných zápasoch hral, vzhľadom na si-
tuáciu, v ktorej sa nachádzal, na hra-
nici súčasných schopností a podľahol  
lepším tímom. Vypadnutie zo sveto-
vej skupiny nehodnotíme ako žiadnu 
športovú tragédiu, veď vo svetovom 
tenise vládne obrovská vyrovnanosť 
a zapôsobila aj  a určitá zhoda okol-
ností. Ale o miesto v najlepšej 16-ke 
v budúcom roku nás pripravila aj nie 
práve najlepšia športová výkonnosť. 
Tím okolo M. Mečířa sa však rozhodne 
pokúsi o návrat do svetovej skupiny 
už v nasledujúcom roku.

(MT) Ženám vyšlo všetko
Väčšiu radosť sme v tejto sezóne 

zažívali s fedcupovým tímom žien. 

Vo Fed Cupe prišlo k zmene na poste 
kapitána, keď sa v tejto funkcii pred-
stavil skúsený Mojmír Mihal. Tomu 
sa podarilo dať dokopy veľmi dob-
rý tím, v ktorom sa vhodne skĺbila 
skúsenosť s mladosťou. Kľúčovým 
momentom na jeho úspešné fungo-
vanie bol - po dvojročnej pauze - ná-
vrat D. Hantuchovej do jeho radov. 
Jej profesionálny prístup bol vzo-
rom pre mladé hráčky a víťazstvá vo 

všetkých stretnutiach, ktoré v tomto 
roku odohrala, boli pre družstvo zá-
kladom úspechu. 

Skvele si v celom roku počínala i M. 
Rybáriková. Ako dvojka tímu zvládla 
všetky dôležité zápasy, v ktorých sa 
predstavila a naznačila svoju veľkú 
perspektívu pre budúcnosť.

D. Cibulková i J. Husárová si však 
za účinkovanie v tíme tiež zaslúžia 
veľkú pochvalu. Rozhodne prispe-
li k výbornému výsledku sezóny. Po-
tešiteľné je, že nášmu družstvu sa 
po roku podarilo vrátiť medzi 16 naj-
lepších tímov sveta, pretože - vzhľa-
dom na silu kolektívov, ktoré sa 
v tomto roku o zaradenie do najlepšej 
16-ky pokúšali - to vôbec nebolo ľah-
ké a jednoduché.

Ako hrali  
na vlastné tričko?

MUŽi - Popri výsledkoch v tímových 
súťažiach sa naši najlepší muži i ženy 

po celý rok pokúšali o čo najlepšie vý-
sledky na individuálnych turnajoch. 
Asi najobjektívnejšie o ich snažení 
vypovedá ich aktuálne rebríčkové po-
stavenie a prípadne jeho porovnanie 
s rebríčkovým postavením pred ro-
kom. U mužov si absolutórium zaslúži 
D. Hrbatý. Aj v ďalšom roku svojej 
profesionálnej kariéry sa drží okolo 
20. miesta rebríčka ATP, čo je výborný 
výsledok v tak ťažkej konkurencii. 
Slovenskou rebríčkovou dvojkou je 
momentálne I. Klec, ktorý sa v tom-
to roku prebojoval do najlepšej dvoj-
stovky a v budúcnosti, keďže prejavil 
záujem o reprezentáciu Slovenska, by 
mohol priniesť do tímu pre DC takú 

želateľnú konkurenciu. Výborný rok 
má za sebou i dvojica našich ešte len 
19-ročných reprezentantov. L. Lac-
ko sa opäť výrazne zlepšil, herne i vý-
sledkovo a tiež už atakuje svetovú 
dvojstovku. P. Červenák sa zlepšil za 
rok o vyše 1000. miest a bol veľmi mi-
lým prekvapením sezóny. M. Mertiňák 
sa zaradil do širšej svetovej špičky vo 
štvorhre a zrejme len táto jeho špe-
cializácia mu znemožňuje výraznejšie 
výsledky vo dvojhre.

ŽENy - U žien je našou jasnou 
jednotkou D. Hantuchová. Vo dvoj-
hre sa tiež udržuje okolo 20. mies-
ta na rebríčku WTA a navyše má i vy-
nikajúce výsledky vo štvorhre. Našou 
rebríčkovou dvojkou je J. Gajdošová, 
ktorá má za sebou vydarenú sezónu 
a tohtoročné výsledky potvrdzujú 
jej tenisový talent. M. Suchá si udr-
žuje svoje rebríčkové postavenie vo 
svetovej stovke, ktoré potvrdzuje jej 
vysoké herné kvality. Z mladých hrá-

čok zaznamenala najväčší rebríčkový 
vzostup 17-ročná D. Cibulková, kto-
rá tak potvrdila, že jej zaradenie 
do fedcupového tímu bolo opráv-
nené. Len zdravotné problémy a ob-
medzený počet štartov na ženských 
turnajoch zapríčinili, že podstatne 
lepšie sa na rebríčku neumiestnila 
i M. Rybáriková.

Reprezentácia mládeže

Aj pri hodnotení reprezentácie 
mládeže sa trénerská rada zaoberala 
výsledkami mládežníckych tímov i vý-
sledkami jednotlivých reprezentan-
tov. V tímových súťažiach nám naj-
väčšiu radosť v tomto roku pripravili 

dievčatá do 16 rokov. Toto družstvo, 
v zložení K. Kučová, K. Boczová a L. 
Juríková, sa najprv v zime prebojova-
lo do finálovej skupiny halových ME 
(Winter Cup) a obsadilo tam celkove 
6. miesto. V lete potom skončilo na 
letných ME (Helvetia Cup) na 5. mies-
te, vďaka čomu sa prebojovalo na MS 
(Junior Fed Cup). Vystúpenie na MS 
bolo vrcholom tohto tímu a zisk bron-
zu za 3. miesto je naozaj výborným 
výsledkom.

Spokojnosť možno vysloviť i so 4. 
miestom na letných ME (Galea Cup), 
ktoré vybojovali chlapci do 18 ro-
kov v zostave M. Kližan, A. Martin 
a M. Durdík.

Príslušnosť k európskej špičke po-
tvrdili aj dievčatá do 18 rokov, kto-
ré na letných ME (Soisbault Cup) ob-
sadili 5. miesto. O tento výsledok sa 
zaslúžili D. Cibulková, K. Malenovská, 
M. Pochabová a K. Kučová.

Výsledkovo sme v tomto roku za 

Tenisový rok 2006 v hodnotení Trénerskej rady STZ

Ženy a mlaď zlepšili bilanciu
V uplynulých dňoch Trénerska rada  STZ hodnotila tenisový rok 
2006 z pohľadu reprezentácií SR v kategórii dospelých i mládeže . 
O tomto hodnotení nám  poskytol informácie športový riaditeľ STZ 
Vladimír HABAS .

Naše úspešné trio v hľadisku šampionátu  (zľava): Klaudia BOCZOVÁ, Lenka JURÍKOVÁ a Kristína KUČOVÁ
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CHlAPCi 

ROčNíK 1989 

Martin Kližan, 
Slávia Agrofert STU 

Andrej Martin, 
Slovan Slovenská sporiteľňa

Eugen Brázdil, Kúpele Piešťany
Matúš Béreš, Slávia Trnava

ROčNíK 1990 
Zalán Klempa, ŠTK Šamorín
Róbert Janúch, TKM Martin

Alexander gašparetz,  
Ratufa Levice

ROčNíK 1991 
ivan Košec, Slávia Agrofert STU

Marko Daniš, 
TO ŽP Šport Podbrezová

Peter Šuran, Inter Slovnaft

ROčNíK 1992 

Róbert gašparetz, Ratufa Levice
Jozef Kovalík, 

Slovan Slovenská sporiteľňa
Michal Brtko, Kúpele Piešťany

Jakub Hostačný, Baník Prievidza

ROčNíK 1993 
Filip Horanský, Kúpele Piešťany
Adrián Partl, Slávia Agrofert STU

Filip Vittek, Slávia Trnava
Juraj čižnár, Slávia Právnik

Milan Freibold, Fresh Club Zvolen

ROčNíK 1994 
Patrik Fabian, Mladosť Košice

Tomáš Kmeťko, 
Slovan Slovenská sporiteľňa

ROčNíK 1995
Matej Maruščák, Slávia Právnik

najlepšími zaostali v kategórii chlap-
cov do 16 rokov i v oboch žiackych 
kategóriách. Obe žiacke kategórie 
však tiež naznačili určité pozitívum 
pre budúcnosť. U chlapcov sa v tí-
me výborne predstavil R. Gašparetz, 
ktorý sa dokonca dostal i do druž-
stva do 16 rokov a nebol v ňom len 
do počtu. U dievčat sa nádejne uká-
zali 13-ročné V. Juhászová i J. Če-
pelová, ktoré môžu tvoriť základ tímu 
na rok 2007.

Kližan rozčeril hladinu

Pri hodnotení mládežníckych re-
prezentantov sme brali do úvahy 
hlavne výsledky na najdôležitejších 
podujatiach sezóny i celoročné účin-
kovanie hráčov, ktoré sa najviac od-
zrkadľuje na príslušných medzinárod-
ných rebríčkoch mládeže.

V juniorskej kategórii v tomto 
roku najviac zarezonovali výsledky  
na juniorských grandslamoch. Naj-
väčším úspechom bolo nepochybne 
víťazstvo 17-ročného M. Kližana na 
grandslamovom turnaji v Paríži. Tur-
naj v Paríži je v juniorskom tenisovom 
svete považovaný za asi najťažší a ví-
ťazstvo na ňom je nesmierne cenné. 
Nepochybne je i základom skvelého 
postavenia Kližana na svetovom ju-
niorskom rebríčku, kde sa nachádza 
na 2. mieste. Len málo chýbalo, aby 
podobný úspech, ako Kližan v Pa-
ríži, nedosiahla M. Rybáriková vo 
Wimbledone. V každom prípade však 
i účasť vo f inále bola skvelou re-
prezentáciou slovenského tenisu. Fi-
nále vo Wimbledone si zahrali i Kli-
žan s Martinom. Aj toto deblové fi-
nále potvrdilo, že obaja  patria k ju-
niorskej špičke.

Na juniorských rebríčkoch sa 
u chlapcov najviac presadili už spo-
mínaní Kližan a Martin. Niektoré dob-

ré medzinárodné výsledky dosiahli 
aj ďalší 18-roční reprezentanti, Me-
číř a Síkora, ale oni - a tiež  ich ďal-
ší vekoví rovesníci - sa už začali viac 
venovať turnajom mužov. Slušné vý-
sledky i rebríčkové postavenie do-
siahol E. Brázdil, čím si vytvoril veľ-
mi dobrú pozíciu pred budúcim ro-
kom. Zo 16-ročných hráčov sa najviac 
medzinárodne presadzoval Z. Klem-
pa a škoda, že rebríčkovo nepotvrdili 
svoj herný rast R. Janúch a A. Gaš-
paretz. Pätnásťroční reprezentanti sa 
vo svojom prvom roku medzi juniormi 
prakticky nepresadili vôbec. 

Už sa tlačia medzi ženy

U junioriek treba povedať, že naše 
najlepšie, M. Rybáriková a D. Ci-
bulková, sa zamerali najmä na ženské 
turnaje, a tak ich juniorské rebríčkové 
postavenie treba brať s veľkou re-
zervou. Najviac sa na juniorskom 
rebríčku zviditeľnili 16-ročné K. Ku-
čová a K. Boczová. Najmä K. Kučová 
dosahovala v priebehu celého roka 
veľmi dobré výsledky, ktoré ju radili 
do najlepšej dvadsiatky na svete. K. 
Boczová sa výborne uplatňovala vo 
štvorhre. Vďaka lepším výsledkom 
v závere sezóny sa dostala do naj-
lepšej tridsiatky sveta.

Spokojnosť možno vysloviť i s účin-
kovaním M. Pochabovej, ktorá sa, 
vďaka svojmu postaveniu, pred-
stavila i na grandslamoch v Paríži 
a Wimbledone. Rebríčkovo za ňou 
tesne zaostala K. Malenovská. Prí-
jemným prekvapením sezóny sú i vý-
sledky 16-ročnej M. Širilovej, ktorá sa 
dostala do svetovej stovky, čo je pre 
ňu veľmi dobré vysvedčenie. Do sve-
tovej stovky sa potešiteľne zaradila 
i M. Kochanová. Aj niektoré 17-ročné 
dievčatá už viac uprednostnili turnaje 
žien, a tak aj z tohto dôvodu figurujú 

na juniorskom rebríčku nižšie. Okrem 
spomínaných hráčok r. 1990, Ku-
čovej, Boczovej a Širilovej, sa už ani 
jedna ďalšia hráčka výraznejšie ne-
presadila. Ani dievčatá ročníka 1991 
sa zatiaľ medzinárodne neuplatnili. 
Potešiteľné zlepšenie však ukázali 
Tabaková a Morgošová, ktoré v re-
prezentačných tímoch neboli.

Potlesk R. Gašparetzovi 
a V. Juhászovej

V žiackej kategórii bol u chlap-
cov najvýraznejšou postavou R. Gaš-
paretz. Skvele sa predviedol na ME 
v Ostrave, kde sa - ako nenasadený 
hráč - prebojoval do finále dvojhry 
a spolu s J. Kovalíkom aj do finále 
štvorhry. Robo je tak ďalším našim 
žiakom, ktorý, po Grolmusovi, K. 
Čapkovičovi a L. Lackovi, končil svo-
je účinkovanie vo finále ME. Jeho reb-
ríčkové umiestnenie  nezodpovedá 
jeho reálnej výkonnosti, lebo žiac-
kych turnajov odohral málo. Reb-
ríčkovo najlepším žiakom je J. Ko-
valík, ktorý bol celú sezónu veľmi ak-
tívny. Ako som už spomenul, s R. Gaš-
partzom vybojoval striebro vo štvor-
hre na ME. Vyhral viaceré turnaje 
a vydaril sa mu záver sezóny. Z re-
prezentantov ročníka 1992 sa ešte 
solídne medzinárodne presadzoval 
M. Brtko a 40. miesto na rebríčku 
EJT je vcelku slušný výsledok. Z re-
prezentantov ročníka 1993 bol jasne 
najúspešnejší F. Horanský. Okrem R. 
Gašpartza sa herne i výsledkovo vy-
rovnal všetkým, o rok starším spo-
luhráčom z reprezentácie. V rámci 
svojho rebríčka sa v Európe zaradil 
k najlepším a pred budúcou sezónou 
má výborné východiskové postavenie 
v žiackom medzinárodnom tenise.

U dievčat sa jednoznačne naj-
úspešnejšou žiackou reprezentantkou 

stala len 13-ročná V. Juhászová. Vý-
borne si počínala na medzinárodných 
turnajoch do 14 rokov, z ktorých via-
ceré vyhrala a výbornú sezónu ukon-
čila nečakaným, ale zaslúženým ví-
ťazstvom na turnaji masters. Vzhľa-
dom na to, že v kategórii do 14 rokov 
môže štartovať ešte i na budúci rok, 
je tento jej výsledok veľmi nádejný.

Z hráčok ročníka 1992 sa reb-
ríčkovo najviac presadila P. Kuľhová. 
Hoci sa jej neveľmi darilo v zime, v le-
te sa nakoniec - vďaka viacerým vý-
borným výsledkom - dostala do prvej 
dvadsiatky európskeho rebríčka, čo je 
zrkadlom veľmi dobrej výkonnosti. P. 
Jůrová potvrdila svoje kvality na do-
mácich národných šampionátoch (fi-
nále v zime a víťazstvo v lete), ale me-
dzinárodne jej výsledky zaostali za 
očakávaním. Veľmi kvalitne sa na me-
dzinárodných turnajoch prezentovali 
aj ďalšie dve hráčky ročníka 1993 - J. 
Čepelová a M. Meszárošová. J. Če-
pelová, halová majsterka SR, sa kvô-
li zraneniam začala výraznejšie pre-
sadzovať až v lete, ale nakoniec jej 
výsledky hodnotíme ako veľmi dob-
ré. Aj M. Meszárosová patrila do špič-
ky - už aj medzi o rok staršími hráč-
kami - a jej medzinárodné výsledky 
sú tiež slušné.

Na základe vyhodnotenia celoroč-
nej sezóny, trénerská rada navrhla 
zloženie mládežníckej reprezentácie 
na rok 2007. Túto nomináciu schvá-
lil aj VV STZ. Na tomto mieste by som 
chcel pripomenúť, že zloženie mlá-
dežníckej reprezentácie sa môže do-
pĺňať i v priebehu roka. Trénerská 
rada si je vedomá, že v kategórii mlá-
deže je vývoj hráčov veľmi dynamický 
a že medzi kandidátmi reprezentácie 
sú hráči, ktorí sa môžu, pri dosiahnutí 
dobrých výsledkov, do reprezentácie 
plnohodnotne zaradiť.

Mládežnícka reprezentácia na rok 2007
DiEVčATá 

ROčNíK 1989 

Dominika Cibulková, 
Slovan Slovenská sporiteľňa

Michaela Pochabová, SPU AX-V Nitra
Klaudia Malenovská, 

Slávia Agrofert STU

ROčNíK 1990 
Kristína Kučová, 

Slovan Slovenská sporiteľňa
Klaudia Boczová, Ellite Team N. Zámky

Monika Širilová, Tatran Prešov

ROčNíK 1991 
Zuzana luknárová, Kúpele Piešťany

lucia Vršková, Baník Prievidza
Romana Tabaková, 

Slovan Slovenská sporiteľňa
Karina Morgošová, MTK Martin

ROčNíK 1992 

Petra Mária Kuľhová, Slávia Právnik 
Petra Jůrová, 

Slovan Slovenská sporiteľňa

ROčNíK 1993 
Vivien Juhászová, Kúpele Piešťany

Jana čepelová, Tenis Komplex Košice
Michaela Meszárosová, 

Slávia Agrofert STU
Chantal Škamlová a  
Veronika Záteková, 

obe Dixon club B. Bystrica

ROčNíK 1994 
Karolína Schmiedlová, 

Tenis Komplex Košice
Michala Kucharová, Slávia Agrofert STU

ROčNíK 1995 
Petra Uberalová, Slávia Agrofert STU
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Sympózium európskych trénerov

Tenis má výhody: je jednoduchý
a prístupný, zábavný a zdravý

HRAJME TENIS LEPŠIE

V dňoch  12 . – 15 .októbra sa 
uskutočnilo v Štokholme sym-
pózium európskych tenisových 
trénerov . Zúčastnilo sa ňom  80 
trénerov z rekordného počtu 33 
krajín . Sympózium organizoval 
Tennis Europe v Štokholme pre-
to, lebo Švédsko oslavuje ju-
bileum - 100 rokov tenisu v 
krajine .

Na sympóziu sa zúčastnil celý rad 
tenisových expertov, ako napr. Frank 
Van Frayenhoven, Bernard Pestre, 
Peter Born, Richard Schönborn a ďal-
ší. Ozdobou sympózia bola účasť šesť-
násobného grandslamového šam-
pióna - Stefana Edberga s bývalým 
nehrajúcim kapitánom DC tímu Švéd-
ska Carl–Axel Hageskogom.

Obsahom programu bolo 20 tém 
s rozsiahlou trénersko–metodickou 
problematikou formou prednášok i s 
praktickými výstupmi na dvorci.

Z niektorých vystúpení vyberá-
me:

Delegát medzinárodnej tenisovej 
federácie ITF Dave Miley oboznámil 
prítomných s iniciatívou ITF „Hraj 
tenis a zostaň hrať“. Jej cieľom je 
popularizácia tenisu vo svete a zo-
trvanie pri tenisovom športe. To-
muto cieľu musia byť prispôsobené 

aj rakety, lopty, veľkosť dvorcov ako 
aj systém počítania. Tenis, ako špor-
tové odvetvie, má nesporné výhody, 
je jednoduchý a prístupný, zábavný 
a zdravý, má teda na rozšírenie všet-
ky predpoklady.

Vzhľadom na prítomnosť viacerých 
bývalých nehrajúcich kapitánov Da-
vis Cupu a Fed Cupu, dostala so do 

programu aj bohato diskutovaná 
oblasť pôsobenia nehrajúcich ka-
pitánov a činnosť realizačných tí-
mov, najmä:

- kompetencie jednotlivých členov 
realizačného tímu,

- mentálne pôsobenie na hráčov 
a celková mentálna stratégia ktorú 
zabezpečuje mentálny tréner,

- konkrétne pôsobenie nehrajúce-
ho kapitána počas stretnutia,

- spolupráca s médiami pred, po-
čas a po stretnutí.

V oblasti výberu talentov zdô-
razňovali požiadavky vysokej úrov-
ne koordinačných schopností, sily, 
rýchlosti, agility a flexibility. V men-
tálnej oblasti schopnosť hrať pod tla-
kom, pevná vôľa zlepšovať sa, schop-
nosť tvrdo pracovať a riešiť náročné 
situácie. 

Ďalšou témou bola úloha tré-
nerov v oblasti zlepšenia prístupu 
hráčov k tréningu a k zápasom. Tré-
neri musia mať dobré znalosti v da-

nej problematike, ovládať pravidlá 
tenisu, mať schopnosť určovať rôzne 
stratégie a taktiky, schopnosť ana-
lyzovať zápasy a riešiť vyskytujúce 
sa problémy.

Súčasťou sympózia bola aj náv-
števa semifinálových stretnutí ATP 
turnaja Stockholm Open, kde sme 
sledovali zápasy Blake – Söderling 
a Johansson – Nieminen.

Na záver sympózia vystúpil Ste-
fan Edberg spolu s Carl–Axe Ha-
geskogom. Vo svojom emotívnom 
vystúpení informoval Edberg o svo-
jej bohatej kariére a o rozhodujúcich 
medzníkoch, ktoré ovplyvnili jeho 
tenisový rast. Vystúpenie malo živý 
ohlas a rozpútala sa k nemu bohatá 
diskusia.

Seminár oficiálne zakončili pre-
zident Švédskeho tenisového zväzu 
Jan Carlzon a prezident Tennis Eu-
rope John James. 

ladislav MACKO,
metodik STZ   

Tenisová legenda Stefan EDBERG (vpravo) s Ladislavom MACKOM

Instruktáž Beniho LINDERA                        Snímky: Tenis




