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Každodenná cesta do samotného 
tenisového centra trvala mikrobusom 
menej ako 5 minút, veľmi dobre fun-
goval pravidelný servis. La Manga 
Club je známy predovšetkým golfom 
(sú tam tri 18-jamkové areály) a te-
nisom (20 antukových, 4 betónové 
a 4 dvorce s umelou trávou). Najmä 
v zimných mesiacoch je v plnej per-
manencii desiatka futbalových tráv-
nikov, kde chodia na sústredenia re-
prezentácie i viaceré špičkové eu-
rópske kluby. Tenisový komplex  je 
of iciálnym zimným tréningovým 
centrom LTA (britskej tenisovej aso-
ciácie). Podmienky na turnaji, ale aj 
na tréningového možnosti, boli sku-
točne veľmi dobré.

žrebovanie je lotériou

Samotnému žrebovaniu predchá-
dzala už tradičná schôdza kapitánov 
všetkých výprav, z ktorej vyplynie 
nasadenie. Najmä do 12 rokov nie sú 
k dispozícii žiadne rebríčky, ale ani v 
kategórii do 14 nie je ľahké vopred 
odhadnúť kvalitu mimoeurópskych 
hráčov. So žrebom sme však na-
pokon boli spokojní, veď v troch ka-
tegóriách boli naši hráči nasadení, 
ako sa neskôr ukázalo, opodstatnene 
vysoko. Najsilnejšie obsadenie mala 
kategória chlapcov do 14 rokov. Je-
dine v tomto pavúku dostala uspo-
riadateľská krajina jedno miesto na-
vyše - voľnú kartu pre Martiho -  aj na 
základe toho, že pred dvoma rokmi 
vyhral súťaž do 12 rokov. Na čele pa-
vúka bola súčasná svetová jednotka, 
taktiež Španiel, Carlos Boluda. Obaja 
nasadenie potvrdili a neskôr sa pre-
bojovali do finále. 

imponujúci nástup  
R. Gašparetza

Slovenská jednotka Róbert Gaš-
paretz  začínal ako nasadený až v 2. 
kole. Jeho súper An z Južnej Kórey vy-
hral prvý gem až za stavu 0:2 v dru-

hom sete. Robo výborne servoval a na 
jeho nátlakovú hru súper nestačil 
hlavne bekhendom. Vo štvrťfinále ho 
čakal Švéd Rivera. Tento zápas vyznel 
ako “hra mačky s myšou“. Za 44 minút 
bol koniec, jediný dlhší bol štvrtý gem 
druhého setu, keď mal súper  výhody. 
Aj tohto súpera Robo doslova pre-
valcoval a pri jeho veľkom tlaku ne-
dochádzalo temer k žiadnym dlhším 
výmenám. Úvodné výsledky, ale naj-
mä herný prejav, viedli k optimizmu 
i pred semifinálovým zápasom s už 
spomínaným Martim. 

Predčasný optimizmus

Mimoriadne pohyblivý Španiel 
však tentoraz odolal. Cez jeho jed-
noručný rezaný bekhend, ktorý níz-
ko odskakoval, tlačiť veľmi nešlo, tlak 
cez forhend súper ustál. Robo sa tiež 
neraz dostal pod tlak a jemu hra ďa-
lej za základnou čiarou nesedí. Škoda 
však, že nezúročil  vedenie 4:1 v dru-
hom sete. Prednosti hry tohto nášho 
- v súčasnosti  určite najlepšieho 
-  „žiaka“ sú známe. Ak dokáže sú-
pera dostať pod tlak a stojí niekde na 
úrovni základne čiary, resp. vo dvorci, 
tak vie poraziť kohokoľvek. Má k to-

mu potrebné podanie, kvalitu oboch 
úderov zo základnej čiary i dobrý vo-
lej. Postupne s vekom však čoraz me-
nej bude môcť byť jeho víťazným úde-
rom stopbal. K ešte lepšej hre po-
trebuje zlepšiť pohyb, aby spomínanú 
nátlakovú hru mohol účinnejšie pre-
sadiť. Fyzicky budú dospievať aj sú-
peri, teda len sila stačiť nebude.

Optimálne nasadenie 
jůrovej

V súťaži dievčat do 14 rokov re-
prezentovala Slovensko Petra Jůro-
vá. I jej nasadenie bolo optimálne, 
papierovo ťažšie súperky ju čakali až 
neskôr. V tomto pavúku bolo len 20 
dievčat, chýbala čínska hráčka, ktorá 
sa tesne pred súťažou odhlásila. Pet-
ra začínala tiež až v 2. kole proti Ju-
hoafričanke Simmondsovej. Samotný 
zápas začal asi o tri hodiny neskôr ako 
bol plánovaný, čo nie je nikdy prí-
jemné. Ľavoruká súperka bola síce 
pohyblivá, ale málo dôrazná, Pet-
ra sa po trocha rozháranom začiatku 
(2:2) následne rýchlo dostala do 
„svojho“ pravidelného rytmu a hlad-
ko vyhrala. Vo štvrťfinále narazila na 
ďalšiu ľaváčku, len 11-ročnú  Rusku  

Chromačevu. Tá zo začiatku dokázala 
vhodne zatlačiť, pričom  v kombinácii 
s veľmi dobrým bekhendovým stop-
 balom často bodovala. Ale len do 
stavu 3:3, potom Petra hru ovládla 
a druhý set mal už jednoznačný prie-
beh (23 minút). Celkovo za 58 minút, 
aj s dlhšou prestávkou medzi setmi, 
bolo po zápase. 

Nevšedný talent z USA

So súperkou podobného herného 
prejavu aký mala v semifinále Ka-
itlyn Christianová z USA, sa doma 
v žiackej, ale ani dorasteneckej ka-
tegórii stretnúť nemôže. Ani ja si ne-
spomínam, kedy som to v žiackej ka-
tegórii dievčat naposledy videl. Pre-
dovšetkým hráčka s výbornou an-
ticipáciou, ktorá sa pohybom akoby 
dlhých skokov ku všetkému dostala. 
Zo základne čiary dokáže forhendom 
zatlačiť, následne zahrať vysoký lif-
tovaný úder,  ktorý súperke odskočí 
niekde okolo hlavy a už je pri sie-
ti, kde hrá dobrý volej alebo z dvor-
ca priam geniálny forhendový stop-
bal. Z bekhendu dokáže taktiež za-
tlačiť, čo strieda s obojručným čo-
pom,  pripomínajúcim úder sekerou. 

NiKE jUNiOR TOUR iNTERNATiONAl MASTERS 2006 

Jubilejný 10 . ročník finálového 
turnaja série Nike Junior Tour 
sa v tomto roku uskutočnil na 
prelome októbra a novembra 
v španielskom La Manga Clube, 
vzdialenom cca  20 km od 
Murcie .  Zúčastnili sa na ňom, 
rovnako ako vlani, najlepší z 21 
krajín .  Zo Slovenska to boli 
víťazi letných majstrovstiev 
SR vo dvojhrách mladšieho 
a staršieho žiactva .
Aj v tomto roku sme boli veľmi 
úspešní, keď sme v Pohári 
národov obsadili 3 . miesto za 
víťaznými Nemcami a druhými 
Američanmi . 

Slováci v Pohári národov  bronzoví

Slovensko v kompletnom zložení (zľava): Patrik FABIAN, Róbert GAŠPARETZ, Karolína SCHMIEDLOVÁ, 
Rudolf VRÁBEL a Petra JŮROVÁ
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Ak zatlačí súperka, zahrá výborný lob. 
Každú loptu v tomto zápase hrala inak 
a Petre nedala vôbec možnosť dostať 
sa do nejakej pravidelnej hry. Možno 
ešte to za stavu 3:2 v druhom sete vy-
zeralo, že by sa zápas mohol aj otočiť, 
ale o chvíľu bol koniec. V tejto časti 
pavúka bolo dosiahnuté semifinále 
pre Petru optimálne.

Stop už v druhom kole
Jediný nenasadený z našich bol 

v kategórii chlapcov do 12 rokov Pat-
rik Fabian,  lebo mu chýbal nejaký vý-
raznejší výsledok z medzinárodných 
turnajov do 12 rokov. V 1. kole ho 
čakal Savransky z Izraela. Náš hráč 
začal sebavedome, vyhral úvodných 
sedem lôpt, rýchlo bolo 3:0, ale se-
bavedomie mu vydržalo len pokiaľ 
viedol (6:4,2:2). Potom „hlava dole“, 
nasledovalo šesť rýchlych gemov 
(2:6, 0:2). Našťastie, aj súper po-
mohol a v polovici tretieho setu sa 
skóre posledných raz otočilo. Záver 
lepšie zvládol náš hráč. V sumáre roz-
hodol väčší počet súperových chýb. 
Pri hodnotení techniky by som nášmu 
hráčovi vyčítal najmä nerovnomerné 
nadhadzovanie lopty  na podanie 
a technické chyby v hre pri sieti. Už 
v 2. kole sa však prejavila absencia 
aj ďalších úderov. Američan Krueger 
hrá doma určite na tvrdých dvorcoch 
a zrejme i preto sa často pokúšal cho-
diť k  sieti aj na antuke, Fabian ho 
však prakticky nedokázal  prehodiť 
ani lobom. Len začiatok druhého 
setu (3:0) bol nádejný, inak mal zá-
pas v réžii súper. 

Hráva sa aj útecha

Na  tomto turnaji sa už tradične 
hrajú súťaže útechy pre hráčov, kto-
rí prehrajú v prvých dvoch kolách. 
Tam sa hrá rozhodujúci set formou 
tajbrejku do 10 bodov a v ňom bol 
Talian Faraone, v súboji s Fabianom, 
tým šťastnejším, keď set vyhral 10:8 
s dvoma záverečným „prasiatkami“. 
Myslím, že to bola pre nášho hráča 
prvá veľmi dobrá medzinárodná skú-
senosť. Zistil, že to, čo doma stačilo 
aj na titul majstra SR, v medzinárod-
nej konkurencii jednoducho nestačí. 
Je mi jasné, že u nás sa v kategórii do 
12 rokov pri sieti nehrá, ale hru pri 
sieti a prehodenie útočiaceho súpera 
musí do tréningu postupne zaradiť. 
Jeho ľavácky servis musí byť v bu-
dúcnosti tiež väčšou výhodou.

Schmiedlová potvrdila 
nasadenie

Najväčší úspech z našich dosiah-
la tentoraz Karolína Schmiedlová 
z dievčat do 12 rokov. Potrebné na-
sadenie sa mi podarilo, na už spo-
mínanej schôdzi kapitánov, presadiť 
a Schmiedlová ho potvrdzovala. Za-
čínala v 2. kole proti Nemke Wag-
nerovej. Výsledkom hladký zápas 
(6:2, 6:3) trval temer 2 hodiny. Len 
uprostred druhého setu začala hrať 
naša reprezentantka  až veľmi bo-
jazlivo a defenzívne, čo fyzicky zdat-
nejšia súperka ihneď využila a pre-
vzala iniciatívu. Vo štvrťfinále ju ča-
kala menom „typická“ Španielka 
– Jekaterina Tugarinova. Veľmi vy-
rovnaný prvý set trval 80 minút. Naša 
hráčka udržala, proti fyzicky lepšej 

a aktívnejšej súperke, 
otvorenú výmenu,  na-
vyše v pohybe ju jasne 
prevýšila. Ani „toalet-
ná“ prestávka po sete 
súperke nepomohla 
a druhý set, ktorý tr-
val 30 minút,  mal už 
jednoznačný priebeh.  
V semifinálovom stret-
nutí bola Belgičanka 
Balanová aktívnejšia 
a dirigovala hru. Mi-
nimálne dva sety ro-
bila ona body, ale aj 
chyby. V prvom sete 
bolo skóre stále vyrov-
nané do stavu 3:3, po-
tom naša hráčka  vie-
dla 5:3, ale opatrným 
servisom a tým, že ne-
využila  za stavu 5:4 
a 30:0 setbaly, dostala 
set do tajbrejku, ktorý 
vďaka mimoriadnej bo-
jovnosti otočila z 2:5 

na 7:5. Ak prvý set trval temer ho-
dinu, v druhom hrala 22 minút len sú-
perka. Tretí set však už mal iný prie-
beh, Schmiedlová dostala hru pod 
kontrolu, rýchlo viedla 5:1 a čistou 
hrou dotiahla zápas do víťazného 
konca. Bolo to doslova vydreté ví-
ťazstvo po dvoch hodinách ... 

Finále beznádejne zmoklo
V záverečnom dni sme tak mali jed-

no finálové zastúpenie. Program sa 
začínal o 9:15 stretnutím Schmied-
lová – Minová (USA). S miernym meš-
kaním, ktoré si vyžiadala príprava fi-
nálového dvorca po miernom rannom 
daždi, začala  proti Američanke kó-
rejského pôvodu veľmi sebavedome 
a dobre. Za stavu 2:0 však začalo bez-
nádejne pršať a po druhej schôdzi ka-
pitánov sa turnaj po 16,00 hod. skon-
čil tak,  že vo všetkých kategóriách 
vyhlásili na záverečnom bankete 
oboch finalistov za víťazov. Som pre-
svedčený, že naša reprezentantka by 
bola turnaj aj tak vyhrala.. Pravda, 
možno inak by to bolo vyzeralo na 
„harde“ alebo na umelej tráve, čo 
boli alternatívy, ak by bolo vôbec pre-
stalo pršať. V La Manga Club-e hala 
nie je (najbližšia je v 100 km vzdia-
lenom Alicante) a popravde  ju, vzhľa-
dom na celoročne krásne počasie, 
ani nepotrebujú. Ešte k hre našej re-
prezentantky: je to bojovníčka na po-
hľadanie, pohyblivá, s technicky veľ-
mi dobrými základmi, forhendom do-
káže veľa. Do hry však ešte potrebuje 

zabudovať zmenu rytmu (napr. stop-
 bal) a druhé podanie musí mať lepšiu 
dĺžku. Ak už som raz napísal, že do 
subtilnej postavy sila príde s vekom, 
mám pripomienku k jej jedeniu. Aj jej 
hladké zápasy sú časovo dosť dlhé, 
a jej „telíčko“ musí energiu z niečoho 
čerpať. Voda, či Gatorade, ktoré boli 
počas turnaja plne k dispozícii, ne-
stačia. Niečo na zjedenie si musí pri-
niesť aj na dvorec...  

Spokojnosť s prístupom 
hráčov

V spomínanom príjemnom prostre-
dí sme tréningovo i „spoločensky“ vy-
tvorili opäť spoločný tím s českými 
hráčmi. Aj to prispievalo  k dobrej 
atmosfére v našom družstve. Ako 
kapitán družstva môžem vysloviť 
s  prístupom hráčov len úplnú spo-
kojnosť.  Vďaka spolupráci Nike Slo-
vensko a STZ sa už pravidelne žiacki 
majstri Slovenska zúčastňujú na tej-
to prestížnej akcii. Síce nebodovanej, 
ale takej, ktorá sa teší napríklad  po-
zornosti zástupcov renomovaných 
tenisových firiem. Ak si tu hráč uro-
bí dobré meno, môže mu to pomôcť  
k dobrej zmluve na oblečenie, či ra-
kety. Nike Slovensko vždy bohato vy-
baví účastníkov, na mieste ich čakali 
ďalšie veci, navyše aj od partnerskej 
spoločnosti Tretorn.

Určite veľmi dobrá odmena pre deti 
za ich úsilie a  výkonnosť. 

Rudolf VRÁBEL,
kapitán družstva 

VýSLEDKy SLOVÁKOV NA NIKE JUNIOR TOUR 2006
R . Gašparetz (4) – An (Kor.) 60, 62, - Rivera (Švéd.) 60, 60, - Marti (Šp.) 46, 67(2),
Jůrová (4) – Simmondsová (JAR) 62, 61, - Chromačeva (Rus.) 63, 61, - Christianová (USA 
- 8) 16, 36. Druhou finalistkou bola Nemka Nowaková.
Fabian – Savransky (Izr.) 64, 26, 64, - Krueger (USA - 7) 26, 36, útecha –Faraone (Tal.) 
46, 61 (8:10). Finálovú dvojicu vytvorili Cagnina (Bel.- 1) – Kaczynski (Nem. - 5), 
Schmiedlová (3) -  Wagnerová (Nem.) 62, 63, - Tugarinova (Šp.) 75, 61, - Balanová 
(Bel..- 7) 76(5), 06, 63, Minová (USA- 4) 20, nedohrané.

Slováci v Pohári národov  bronzoví

Zmoknuté finalistky a súčasne víťazky – Ame-
ričanka MINOVÁ s Karolínou SCHMIEDLOVOU

Snímky: TENIS

Náš štvorlístok tentoraz v „prestrojení“...
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2006
pre každého

(OBJEDNAJTE SI HO U NÁS)
Náš mesačník sa stal za trinásť roč-

níkov vychádzania užitočným infor-
mátorom slovenských tenistov od naj-
mladších až po veteránov. Odoberajú ho 
– a automaticky dostávajú - registrovaní 
hráči, tréneri, funkcionári, 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, me-
todických materiálov, informácií o ak-
ciách - aj pohľad na dianie v slovenskom 
a svetovom tenise. Iste ste si všimli, že 
časopis prešiel drobnou inováciou. Pred 
rokom sme sa prostredníctvom ankety 
zaujímali o názory čitateľov, čo ich naj-
viac púta v našom mesačníku. Aj napriek 

prudkému rozmachu informovanosti, 
prístupu na internet, naši čitatelia 
si naďalej želali uverejňovanie vý-
sledkov Slovákov na turnajoch v po-
dobe, v akej ich prinášame. Vyše 80 
percent odberateľov chce čítať roz-
hovory s tenistami, referencie o do-
mácich tenisových podujatiach v na-
šom časopise zaujíma 98 percent či-
tateľov, 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 KORÚN, 
poukázať ho treba na číslo účtu 262 502 
2137/1100, variabilný symbol 2007. Vy-
plnený objednávací lístok nájdete aj na 
stránke www.stz.sk a môžete ho poslať 
e-mailom na adresu: alena.cernusako-
va@stz.sk alebo poštou 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.

Len to najlepšie pre zdravie, 
�tness a krásu.

20-percentná zľava 
pre registrovaných hráčov STZ

WELLNESS IN PERFECTION

tecnifibre12cb.qxd  17.11.2006  1:26  Page 1
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ANAlýzy

Tenisový rok 2006 – hodnotenie TR STZ ............... 11/20,21

ANKETy

Najpopulárnejší tenista/tka roka 2005 .................. 1 - 2/5

Hrbatý vyhral všetko .....................................1 - 2/12,13 

Najpopulárnejší tenista/tka roka 2006 ..........11/15, 12/13

dETSKý dc a Fc

3/10,4/26,5/19,8/8,10,12,10/17-19, finále 11/2-6 

dOMácE SÚťAžE
Halové M SR - ml. a st. žiactvo, 

ml.dorast  ....1 – 2/29 – 32,

st. dorast ............ 4/12, 13

Halové M SR žien a mužov....................................... 3/40

I. a II. ligy po 3. kole ............................................. 6/22

Letné majstrovstvá SR –

st. žiactvo ............... 7/17,

ml. žiactvo .......... 7/18, 19,

ml. dorast ..........7/28, 29,

st. dorast ............8/20,21,

seniori ..................... 8/22

Extraliga – Bratislava si udržala tituly ...................7/30,31

I. a II. liga po 6. kole ............................................. 7/35

Konečné výsledky I. a II. ligy ................................... 8/35

Majstrovstvá SR mužov a žien .................................. 9/26

Letné majstrovstvá SR družstiev ........................10/27-29

dAViS cUP A FEd cUP

Pred 1. kolom DC v Čile.......................................1 - 2/17

Po prehre našich v Čile ..........................................3/2-5

Začína sa Pohár federácie ...................................... 4/2,3

Čerstvý šofér Lacko ............................................... 4/17

Z Plovdivu bez prehry do baráže FC  .........................5/2-5

Argentína túži po šalátovej mise  ............................. 5/12

Slováci o účasť medzi elitou s Belgickom  .................. 5/13
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V diskusii kongresu vystúpil, okrem 
iných, i Ján Novota, predseda TK Zla-
té Moravce, ktorý pripomenul pred-
chádzajúce snemovanie tenisovej ko-
munity. „Bolo to 23. novembra 2002. 
Kongres bol v Dome športu a de-
legáti si prezerali maketu NTC. Zda-
lo sa mi nepredstaviteľné, že bude 
tento stánok skutočnosťou. A dnes 
tu sedíme.“ 

Dejiskom kongresu bola 17. no-
vembra 2006 časť tréningovej haly, 
kde si za predsednícky stôl sadli 
i dvaja významní hostia - Pavol Mac-
ko, generálny riaditeľ sekcie štátnej 
starostlivosti o šport Ministerstva 
školstva SR a František Chmelár, 

predseda Slovenského olympijského 
výboru. 

V obsiahlej správe prezidenta zvä-
zu Tibora Macka figurovalo na po-
prednom mieste, medzi mnohými 
úspešnými výsledkami slovenských 
tenistov, víťazstvo Dominika Hrbaté-
ho a Daniely Hantuchovej v Hopma-
novom pohári 2005. V sumári indi-
viduálnych výsledkov majú svoje za-
stúpenie aj juniorské úspechy, v po-
slednom čase najmä grandslamové. 
„Stúpa nám počet hráčov v reb-
ríčkoch, a to i vďaka organizovaniu 
turnajov na Slovensku,“ zdôraznil 
prezident zväzu. 

Pavol Macko, generálny riaditeľ 

sekcie štátnej starostlivosti o šport 
Ministerstva školstva SR, vo svojom 
príhovore pripomenul, že pozvánka 
na kongres bola jeho prvou po uve-
dení do funkcie a ocenil najmä to, 
že tenis presadzuje vo svete dobré 
meno Slovenska. František Chme-
lár, predseda SOV, uviedol, „že tenis 
je jedným z lídrov slovenského špor-

tu“ a že stánok, akým je Národné te-
nisové centrum, je snom všetkých 
športových odvetví.

Delegáti kongresu STZ po voľbe 
staronového prezidenta, ktorý bol 
jediným kandidátom, a na čele zvä-
zu je od jesene 1998, schválili pra-
covné materiály a koncepciu rozvoja 
tenisu do roku 2010.

KONGRES STz

Prezidentom zväzu opäť Tibor Macko
Na kongrese Slovenského tenisového zväzu zvolilo 75 delegátov (96-
percentná účasť) za prezidenta na najbližšie štyri roky opätovne 
Tibora Macka . Pod jeho vedením tenis na Slovensku zavŕšil ďalšie 
úspešné štvorročné obdobie . Vrcholom boli dva medzníky - výstavba 
Národného tenisového centra, ktoré slúži od septembra 2003 
a decembrové finále Davisovho pohára 2005 . Dejiskom jednej z 
najslávnejších udalostí v novodobej histórii slovenského športu 
bola práve Sibamac aréna NTC . 

Tibor MACKO (vpravo), prijíma blahoželanie k zvoleniu za prezidenta 
STZ od Františka CHMELÁRA, predsedu SOV. Uprostred Pavol  
MACKO, nový generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport  
Ministerstva školstva SR.            Snímka: Dušan BARBUŠ

Uznesenie zo zasadnutia Kongresu STz
17. 11. 2006 v Bratislave

Kongres STZ zvolil:
Prezidenta STZ Tibora Macka

Kongres STZ berie na vedomie:
-  správu o činnosti STZ za roky 

2003
-  2006 prednesenú prezidentom STZ 

Tiborom Mackom,

-  správu kontrolnej a revíznej ko-
misie STZ, prednesenú predsedom 
KRK Jánom Moncoľom,

-  správu o hospodárení STZ, STZ 
Marketing s. r. o. a NTC a. s. za 
roky 2003 - 2006, prednesenú Iva-
nom Greguškom, finančným ria-
diteľom STZ

-  návrh koncepcie rozvoja STZ na 
roky 2007 – 2010.

Kongres STZ ukladá:
-  Rade STZ rozpracovať závery Kon-

gresu STZ na konkrétne podmienky 
a pravidelne raz ročne ich na za-
sadnutí Rady STZ vyhodnocovať,

-  Výkonnému výboru STZ doplniť 
do Návrhu koncepcie rozvoja STZ 
časť súvisiacu s problematikou 
dopingu.

Návrhová komisia v zložení: Milan 
Baláž, Radovan Ledník, Vladimír 
Gerhardt, Michal Gallo

Rada STZ schvaľuje:
−  správu o činnosti Rady STZ za 

roky 2003-2006, prednesenú 
Jánom Frančákom, predsedom 
Rady STZ 

−  správu o výsledkoch hospodárenia 
STZ za rok 2005 a správu o vý-
sledkoch hospodárenia STZ Mar-
keting, s. r. o. a NTC a. s. za rok 
2005, prednesenú Ivanom Gre-
guškom, finančným riaditeľom 
STZ 

−  úpravu športovo-technických 
predpisov STZ s účinnosťou od 1. 
12. 2006, prednesenú Jankou Sie-
benstichovou, sekretárkou špor-
tovo-technického úseku STZ.

Rada STZ zvolila:
1. predsedu Rady STZ:
- Jána Frančáka

2. členov predsedníctva Rady STZ: 
- Radomíra Ledníka
- Ľubomíra Barana
- Vladimíra Gerharta
3. predsedu KRK STZ:
- Jána Moncoľa
4. členov VV STZ: 
- Antona Liteckého-Švedu
- Michala Nemca
- Milan Baláža
- Milana Mókuša
- Juraja Valentýniho
- Borisa Okánika
- Františka Krepelku
- Vavrinca Sedláka
Rada STZ schválila zoznam kandi-
dátov na zaradenie do Siene slávy 
STZ: Juraj Bartoš, Karina Cíleková-
Habšudová, Ladislav Hecht, Jozef 
Jedľovský, Ľudovít Kozár, Ján Kraj-

čík, Ivan Lichner, Miloslav Mečíř, Bo-
ris Okánik, Karol Šafárik, František 
Vrba, Radka Zrubáková
Rada STZ berie na vedomie:
−  informáciu o prepokladanom pl-

není rozpočtu STZ, STZ Marketing 
s.r.o. a NTC a.s. za rok 2006, pred-
nesenú Ivanom Greguškom, fi-
nančným riaditeľom STZ

−  členstvo predsedov regionálnych 
zväzov vo VV STZ (v súlade so Sta-
novami STZ):

- Pavel Polák
- Rudolf Vrábel
- Ladislav Longauer
- Július Bacsó
Rada STZ ukladá:
−  VV STZ podrobne rozpracovať 

koncepciu rozvoja tenisu za roky 
2007-2010 na konkrétne úlohy a 

pravidelne každoročne informo-
vať Radu STZ o ich plnení 

−  VV STZ pripraviť návrh ekonomic-
kého zabezpečenia činností STZ 
na rok 2007.

 Termín: február 2007
−  VV STZ zabezpečiť zverejnenie 

úprav športovo-technických pred-
pisov, predložených na rokovanie 
Rady STZ, prostredníctvom me-
sačníka Tenis č. 12/2006 a na in-
ternetovej stránke STZ. 

 Termín: 30 . 11 . 2006
−  VV STZ vydať platné športovo-

technické predpisy STZ v kniž-
nom vydaní

Termín: 30 . 12 . 2006 
Návrhová komisia v zložení: Ra-
dovan Ledník, Jozef Mihok, Ján Stu-
denič, Ľubomír Baran

Uznesenie zo zasadnutia Rady STz
17. 11. 2006 v Bratislave
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Slovenský tenis stojí na zdravých základoch
Zo správy prezidenta Slovenského tenisového zväzu  Tibora Macka na Kongrese STZ 17. novembra 2006

Myšlienka vybudovať na Slovensku 
moderný, dôstojný stánok na or-
ganizáciu významných tenisových 
podujatí bola stará. Obdivovali sme 
výstavbu pražskej Štvanice, ktorá sa 
začala po mimoriadnych úspechoch 
československého tenisu začiatkom 
osemdesiatych rokov, ale podobný 
projekt sa na Slovensku zdal byť utó-
piou. Hlavnou úlohou, po vzniku sa-
mostatného štátu, bolo presadiť 
sa v medzinárodnom meradle a do-
kázať, že slovenský tenis je postavený 
na zdravých základoch a môže dôs-
tojne reprezentovať Slovensko na 
najvýznamnejších športových pod-
ujatiach. Zásluhou vynikajúcich re-
prezentantov i dobrej organizačnej 
práce výsledky prišli veľmi skoro. Slo-
vensko sa presadzovalo v juniorských 
súťažiach, výborné výsledky do-
sahovali najlepší jednotlivci na sve-
tových turnajoch a aj v tímových sú-
ťažiach, kde sme museli začínať z naj-
nižších skupín, sme sa postupne dra-
li vyššie. 

NTc slúži športu i kultúre

Museli sme organizovať stále ná-
ročnejšie podujatia, na Slovensko 
začali chodiť špičkoví tenisti, navyše 
podstatne rástli aj nároky na prí-
pravu reprezentantov. V týchto sú-
vislostiach bola myšlienka NTC opäť 
aktuálna. Projekt bol pripravený v re-
kordnom čase a začala sa nesmierne 
ťažká práca presvedčovania kom-
petentných o jeho zmysluplnosti. 
Rozhodujúcou udalosťou na začatie 
prác bola podpora projektu vo vlá-

de Slovenskej republiky  roku 2001. 
Nestretla sa s jednoznačným pri-
jatím. Boli rôzne názory, ba vyskytli 
sa aj neobjektívne a nepravdivé in-
formácie. Vážime si všetkých, ktorí 
v tom čase výstavbu NTC podporili, 
a treba povedať, že to boli predo-
všetkým telovýchovné organizácie, 
na čele so SOV. Jedinou vhodnou od-
poveďou kritikom bola rýchla a kva-
litná práca. 

Tréningová hala bola postavená 
v rekordnom čase a okamžite začala 
slúžiť na prípravu reprezentantov 
i širokej verejnosti. Rozostavala sa 
i centrálna hala a STZ stál pred ďal-
ším náročným rozhodnutím. Zdro-
je od štátu boli vyčerpané, bolo tre-
ba zvážiť ako ďalej. Zostať na pol-
ceste alebo ísť do rizika, získať úver, 
čo tiež nebolo jednoduché, snažiť sa 
stavbu dokončiť. Bolo treba veľa op-
timizmu a viery vo vlastné schop-
nosti, aby padlo rozhodnutie pre ri-
zikový variant. Úver vo výške 290 mi-
liónov korún umožnil dobudovanie 
stavby v plánovanom rozsahu. Vý-
zvou sa stalo stretnutie Davisovho 
pohára Slovensko – USA. Privítať naj-
silnejší tím sveta, mnohonásobného 
držiteľa tejto významnej trofeje v na-
šom novom stánku. Fantastickú prá-
cu odviedli firmy Sibamac a Stavokov 
a ich dodávatelia -a v septembri 2003 
sa sen stáva skutočnosťou. Nádherné 
dielo architektov V. Cvengrošovej a V. 
Droppu, ktoré sa navyše stalo stav-
bou roka, začína slúžiť svojmu úče-
lu. Práce na niektorých častiach síce 
ešte pokračovali, ale  roku 2004 sa 

začala v NTC plná prevádzka. Napriek 
mnohým kuvičím hlasom, v NTC pul-
zuje život, organizujú sa športové, 
kultúrne i spoločenské podujatia. 
Tisíce užívateľov i návštevníkov sa 
presvedčili a jeho funkčnosti i efek-
tívnosti. NTC sa stalo predmetom ob-
divu priamych i televíznych divákov 
siedmich stretnutí Davisovho pohára, 
vďaka čomu sa o schopnostiach na-
šich ľudí a firiem hovorí v celom te-
nisovom svete. 

Treba sa poďakovať všetkým tvor-
com tohto krásneho diela, osobitne 
pracovníkom STZ na čele s Igorom 
Moškom, ktorí svojím umom i nes-
miernou húževnatosťou dokázali ne-
možné. Poďakovanie patrí i všetkým, 
ktorí na rôznych úrovniach vznik a vý-
stavbu NTC podporovali. 

Práce v súvislosti s NTC sa ne-
skončili dostavbou a spustením pre-
vádzky. Sme v náročnom období, keď 
musí NTC fungovať efektívne, aby sa 
získali prostriedky na jeho prevádzku, 
údržbu i na splácanie úveru. Táto úlo-
ha sa plní prostredníctvom a.s. NTC. 
Aj preto je potrebné organizovať 
množstvo podujatí, aby sa využívali 
všetky priestory a možnosti, ktoré 
NTC poskytuje. Pravdou je, že niekedy 
je to na úkor športovej činnosti, ktorá 
je v NTC dominantná. Treba zdôrazniť, 
že získavanie prostriedkov – ročne 
je to približne 53 miliónov korún na 
prevádzku, údržbu, splácanie úrokov 
a minimálnej čiastky istiny – nie je na 
úkor činnosti STZ. Ako bude zrejmé 
zo správy o hospodárení, ani v jednej 
oblasti nepristúpil STZ k reštrikčným 
opatreniam.

Vrchol: daviscupové finále

Úspešnosť športu vníma široká 
verejnosť najmä prostredníctvom 
výsledkov reprezentácie. Predchá-
dzajúci Kongres STZ sa konal bez-
prostredne po vynikajúcom triumfe 

našich žien vo Fed Cupe. Vtedy sme 
konštatovali, že zo 4 významných 
tímových súťaží - Davis Cup, Fed 
Cup, Svetový pohár a Hopmanov po-
hár - sme zvíťazili už v troch. Chý-
bal iba titul v najvýznamnejšej, v 
Davisovom pohári. Minulý rok sme 
boli veľmi blízko, siahali sme naň, 
Žiaľ, posledný krok nevyšiel, ale aj 
tak je účasť vo finále súťaže, ktorá 
má viac ako storočnú tradíciu a ne-
smiernu popularitu, najväčším úspe-
chom slovenského tenisu v jeho do-
terajšej histórii. 

Chcem poukázať aj na iný rozmer 
Davisovho pohára. Mali sme možnosť 
privítať v Bratislave vynikajúce druž-
stvá z krajín, kde je tenis veľmi po-
pulárny a rozšírený. Väčšinou prišli 
do Bratislavy aj s početnou skupinou 
priaznivcov, ktorí boli na Slovensku 
po prvý raz. Bratislava sa im páčila, 
nešetrili slovami uznania na NTC i na 
náš tenis. Rovnako sa vyjadrovali aj 
najväčší predstavitelia svetového te-
nisu, ktorí sa zúčastnili na finálovom 
stretnutí. Mimoriadne pozitívne hod-
notili kvalitu usporiadania a naše or-
ganizačné schopnosti. Právom mô-
žeme byť na naše účinkovanie v DC 
roku 2005 hrdí.

Fed cup: pozitívny obrat

Aj družstvo žien vo Fed Cupe malo, 
po triumfe roku 2002, problémy. 
V nasledujúcich rokoch nastúpilo v 
kompletnej zostave iba raz, na stret-
nutie s Nemeckom  roku 2003, kto-
ré sme vyhrali. Reorganizácia sú-
ťaže  roku 2004, keď sa svetová sku-
pina zúžila na 8 družstiev, spôsobila, 
že sme sa - po nešťastnej prehre s Ra-
kúskom - ocitli vo svetovej skupine II. 
Ba roku. 2005 sme, po nevýrazných 
výkonoch vo Švajčiarsku a Thajsku, 
opustili aj túto 8- člennú skupinu 
a museli sme pokračovať až v euro-af-
rickej zóne. Rok 2006 bolo rokom po-

Predchádzajúci kongres schválil koncepciu rozvoja tenisu na 
roky 2003 – 2006 a vo svojej správe sa k nej budem odvolávať . 
Jednou z hlavných priorít činnosti STZ v uplynulom období 
bola dostavba a spustenie plnej prevádzky Národného 
tenisového centra . 
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