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Hantuchová vyhrala, 
           ide do Madridu!

Napínavý boj Daniely Hantu-
chovej o účasť na madridských 
majstrovstvách sveta WTA Tour mal 
parádny záver. Slovenská tenistka 
vyhrala 28. októbra turnaj v Linzi, 
získala svoj tretí titul na profiokruhu 
a súčasne miestenku na novembrový 
Masters. „Splnil sa mi sen,“ povedala 
24-ročná Slovenka. Dlho figurovala 
v pozícii náhradníčky, ale svoj osud 
zobrala v Linzi do rúk a po zisku 

titulu vytlačila z ôsmeho miesta 
Šarapovovú. Napokon sa aj Ruska 
vošla do osmičky, lebo Venus Wil-
liamsová zo zdravotných dôvodov 
účasť odriekla. Hantuchová bude 
štartovať už na svojom druhom šam-
pionáte. Ku koncu sezóny sa dostala 
do dobrej formy a môže poriadne 
miešať karty medzi tenisovými 
hviezdami, ku ktorým už niekoľko 
rokov patrí i ona. 
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Prológ šampionátu

Prvé nepríjemné správy pred 10. 
medzinárodnými majstrovstvami 
Slovenska prišli ešte pred žrebo-
vaním z domáceho tábora. Dve z 
troch držiteliek voľných kariet sa 
odhlásili z turnaja zo zdravotných 
dôvodov. Jana Juricová pre zranenie, 
Kristína Kučová, juniorská víťazka 
US Open, pre chorobu. Šťastie sa 
usmialo na ďalšie dve členky NTC 
-  Dominiku Nociarovú a Lenku 

Wienerovú. Obe sa tak posunuli z 
kvalifikácie do hlavného turnaja, v 
ktorom na voľnú kartu štartovala aj 
Magdaléna Rybáriková. Dominika 
Cibulková, obhajkyňa prvenstva, sa 
potom dostala do pozície najvyššie 
nasadenej, lebo Američanka Meilen 
Tuová pre zranenie do Bratislavy 
napokon neprišla.

z kvalifikácie  
Slovenky nepostúpili

V kvalifikácii nastúpilo desať Slo-

veniek, ale ani jedna nepostúpila do 
hlavného turnaja. Dve postupujúce 
do druhého kola – Juríková a Kur-
hajcová - vzišli zo súboja krajaniek, 
Boczová zdolala Češku Böhmová 
a Tvarošková prekvapujúco ôsmu 
nasadenú Španielku Suarezovú-
Navarrovú. Ale ani jedna z nich už 
v druhom kole nevyhrala, a tak vo 
finále kvalifikácie chýbalo slovenské 
zastúpenie. Opäť – podobne ako vla-
ni – hrala v eliminácii Nemka Bar-
roisová, ktorá pred rokom potiahla 
až do finále. Tentoraz ju zastavilo 
zranenie – vo finále kvalifikácie si 
v súboji s najvyššie nasadenou 
Ukrajinkou Korytcevovou vyvrtla 
členok a po prehranom prvom sete 
v druhom odstúpila. 

nociarovej nestačilo 5:0 

Pondelkový štart hlavného turnaja 
priniesol pre domáci tenis príjemný 
úvod. Dominika Nociarová viedla 
nad Francúzkou Bremondovou 
5:0. Ale vývoj sa otočil – a bolo 5:7. 
„Zľakla som sa šance,“ povedala 
Banskobystričanka. „Prekvapilo ma, 
ako ľahko som sa dostala do vedenia. 
Súperka bola zrejme nerozohratá,“ 
myslela si slovenská tenistka. V dru-
hom sete Bremondová potvrdila 
agresívnou hrou i konečným vý-
sledkom rolu favoritky. Nociarová 
po polročnej pauze hrala prvý raz 
na tvrdom povrchu. „Psychicky som 
bola pripravená nastúpiť do kvalifi-
kácie. To, 
že som do-
stala kartu 
do hlavnej 
s ú ť a ž e , 
som pova-
žovala za 
dobrú príležitost. Preto som skla-
maná z prehry,“ povedala 23-ročná 
členka NTC. Ani Wienerovej proti 
chorvátskej kvalifikatnke Lisjakovej 
sa nepodarilo prekvapiť, a tak sa po-
zornosť domácich fanúšikov sústre-
dila na Rybárikovú a Cibulkovú. 

nasadené nepochodili

Zvučné meno – slabá hra a pred-
časný odchod. Tak sa dá charakteri-
zovať bratislavský výjazd Dechyovej 
(63. WTA), azda najznámejšej te-
nistky spomedzi  účastníčok turnaja 
v Sibamac aréne. Tretia nasadená 
Francúzka prišla v nedeľu a v ponde-
lok sa už balila. Podobný osud stihol 
turnajovú päťku Talianku Erraniovú. 
Jej skalp, veľmi cenný, lebo išlo o 
hráčku prvej stovky, získala Mag-
daléna Rybáriková. V treťom sete 
prehrávala 19-ročná zverenka tré-
nera Mojmíra Mihala 2:4. „Povedala 
som si buď – alebo… Pridala som 
v aktivite, ukázala som, čo vo mne 
je,“ povedala minuloročná finalistka 

juniorskej dvojhry vo Wimbledone. 
Po dlhej pauze, zavinenej zranením, 
sa prepadla do štvrtej stovky žen-
ského rebríčka a teraz si postupne 
kliesni cestu hore.

rybárikovú vyradila choroba

Aj v druhom svojom zápase Ry-
báriková zbytočne zvoľnila a musela 
hrať s Francúzkou Bremondovou tri 
sety. „Chcem mať zápas rýchlo za 
sebou a potom strácam koncentrá-
ciu,“ vysvetľovala. Konečne ukázala 
v Sibamac aréne lepšie stránky svojej 
hry. Sama je presvedčená, že patrí 
v počítači vyššie. „Hrám sebave-
domejšie. Vedela som, že to musím 
prelomiť,“ tešila sa z postupu do 
štvrťfinále. Drobné strety s rozhod-
cami a zberačkami ospravedlňovala 
nervozitou. „Možno som niekedy 
nepríjemná, ale v zápase je to vždy 
veľké vypätie,“ vravela. Na štvrťfinále 
s Ukrajinkou Savčukovou nastupo-
vala s teplotou a v druhom sete zo 
súboja odstúpila. „Cítila som sa na-
nič, celý deň som preležala,“ ospra-
vedlňovala sa v kruhu novinárov.  
Škoda pre ňu, i turnaj. Rybáriková 
bola poslednou slovenskou zástup-
kyňou vo dvojhre.   

Cibulková oplakala mečbaly

Najväčšou slabinou turnaja bola 
návštevnosť, ale na Cibulkovej zá-
pasy sa tribúny vždy viac zaplnili. 
Dominika má okruh svojich verných 

priazniv-
cov, ktorí si 
želali, aby 
zopakova-
la vlaňajší 
triumf. Po-
chopiteľne, 

aj 18-ročná slovenská dvojka si to 
priala. Pociťovala drobný tlak, ale vy-
kročila vynikajúco. Kolumbijčanku 
Castaňovú vyprevadila za 82 minút. 
„Chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla 
na antukárske liftovanie loptičiek 
súperky. Potom som pridala v rých-
losti a bolo to v poriadku,“ vravela. 
Do osemfinálového súboja s českou 
ľaváčkou Ivetou Benešovou vstúpila 
slabšie, no bola to Cibulková, ktorá 
bola bližšie k víťazstvu. V rozhodu-
júcom sete nevyužila za stavu 5:3 
svoje podanie na víťazstvo. Za stavu 
5:4 pri podaní súperky prepásla tri 
mečbaly! Češka šancu z rúk nepus-
tila a naša tenistka musela oplakať 
nevyužitú príležitosť. „Nehrala som 
excelentne. Kompenzovala som to 
však bojovnosťou. Som smutná a zá-
roveň nahnevaná sama na seba, lebo 
som urobila pár taktických chýb,“ 
rekapitulovala. Absenciu vo vyvr-
cholení dvojhry sa snažila zachrániť 
štvorhrou po boku Chorvátky Lisja-
kovej, ale na finále nedosiahli.

Nemka Maleková sa pýš i slovenským titulom
Ritro Slovak Open - 10. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise žien: z domácich vo štvrťfinále dvojhry Rybáriková, v semifinále štvorhry Cibulková

Nemka Tatjana Maleková sa od poslednej 
októbrovej nedele 2007 môže pýšiť slovenským 
titulom v tenise žien. Dvadsaťročná rodáčka z Bad 
Saulgau, neďaleko Stuttgartu, si týždeň v Bratislave 
užívala. „Prídem aj o rok,“ povedala pri vyhlasovaní 
víťaziek. Nenasadená, 102. hráčka sveta, sa opäť 
vrátila do elitnej stovky.  „To som si predsavzala pred 
turnajom,“ vravela po finále druhého ročníka Ritro 
Slovak Open, v ktorom zdolala 17-ročnú Češku 
Petru Kvitovú.

Dominika CIBULKOVÁ pri interview v rozhlasovej kabínke a v akcii

�  
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Ritro Slovak Open - 10. medzinárodné majstrovstvá Slovenska v tenise žien: z domácich vo štvrťfinále dvojhry Rybáriková, v semifinále štvorhry Cibulková

Slávnostná dekorácia finalistiek – zľava: riaditeľ turnaja Igor MOŠKA, 
supervisorka ITF Denise PARNELLOVÁ, finalistka Petra KVITOVÁ, víťazka 
Tatjana MALEKOVÁ, prezident STZ Tibor MACKO a výkonný riaditeľ Ritro 
Finance Roman DVORČÁK
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Hodnotí riaditeľ turnaja

V Sibamac aréne mala počas 
finále  Ritro  Slovak  Open  pre-
miéru  novinka.  Pri  striedaní 
strán  sa  halou  ozývali  klávesy 
Mariána Čekovského. Klavirista 

z  Humenného  sedel  v  lóži  za 
empajrovým rozhodcom a staral 
sa o príjemnú atmosféru divá-
kov. Tenis sa nechal inšpirovať 
hokejom. 

Finalistkám hral Čekovský

Igor Moška, riaditeľ Ritro Slovak Open bol po turnajovom týždni 
strávenom v Sibamac aréne spokojný i nespokojný zároveň: „Na Ritro 
Slovak Open dostalo príležitosť štartovať a získavať body do svetového rebríčka  
14  domácich  hráčok.  S  tým  môžem  byť  len  spokojný.  To  je  vždy  naj-
väčší  prínos  takéhoto  podujatia  na  Slovensku.  Pravda,  čakal  som 
od  našich  reprezentantiek  viac.  Dominika  Cibulková  bola  najvyššie 
nasadená a ja by som sa veľmi tešil, keby opäť vyhrala. Žiaľ, prehrala 
osemfinále  z  troch  mečbalov  v  tesnom  súboji  s Češkou  Benešovou. 
Magdaléna Rybáriková po sľubnom začiatku pred štvrťfinále ochorela. 
Jedna  smola za druhou. Obe poznačili  tohtoročný Ritro Slovak Open, 
najmä  z  pohľadu  diváckej  účasti.  Videli  sme  ale  veľmi  pekné  finále.  
O  Petre  Kvitovej,  aj  keď  prehrala  vo  finále,  ešte  budeme  počuť.  Tak 
ako v minulosti, keď na našom turnaji štartovali mnohé mladé hráčky 
ako Clijstersová, Mauresmová, Heninová, a môžem k nim už dnes rátať 
aj Cibulkovú,  lebo aj ona sa už presadzuje vo svetovom tenise, aj táto 
mladá Češka má pred sebou peknú budúcnosť.“

Magdaléna 
RYBÁRIKOVÁ sa teší 
po postupe

� 



RITRO SLOVAK OPEN
22. – 28. 10. 2007 

D v o j h r a
kvalifikácia
1. kolo: Korytcevová (1-Ukr.) – Šeděnková 
(ČR) 60, 63, Juríková – Tabaková 46, 64, 
62, Boczová – Böhmová (ČR) 76(3), 63, 
Barroisová (6-Nem.) – Kadurová (Nem.) 
63, 61, Jakimovová (2-B-rus.) – Vajdová 
64, 46, 62, Kurhajcová – Kochanová 64, 
62, Schaulová (Lux.) – Babáková 64, 62, 
Tvarošková - Suarezová-Navarrová (8-Šp.) 
63, 76(2), Domachowská (Poľ.) – Gagliardiová 
(3-Švajč.) 76(4), 76(7), Kaprosová (Maď.) 
– Hrozenská 16, 62, 75, Lisjaková (Chorv.) 
– Savičová (Chorv.) 63, 60, Kutuzovová (7-
Ukr.) – Juraková (Chorv.) 62, 76(6), Görgesová 
(4-Nem.) – Korzeniaková (Poľ.) 61, 75, 
Kustavová (B-rus.) – Malenovská 60, 76(2), 
Hlaváčková (ČR) – Dijasová (Kaz.) 60, 62, 
Záhlavová-Strýcová (5-ČR) – Paštiková (ČR) 
63, 62, 2. kolo: Korytcevová – Juríková 62, 
62, Barroisová – Boczová 62, 63, Jakimovová 
– Kurhajcová 63, 60, Schaulová – Tvarošková 
63, 64, Domachowská – Kaprosová 64, 75, 
Lisjaková – Kutuzovová 64, 63, Görgesová 
– Kustavová 64, 63, Záhlavová-Strýcová 

– Hlaváčková 36, 76(1), 64, 3. kolo (finále): 
Korytcevová – Barroisová 75, 30 skr., 
Jakimovová – Schaulová 76(3), 63, Lisjaková 
– Domachowská 64, 62, Záhlavová-Strýcová 
– Görgesová 64, 67(5), 64.
hlavná súťaž
kolo: Cibulková 
(1) – Castanová 
(Kol . )  64 ,  61 , 
Benešová (ČR) 
– Voráčová (ČR) 
46, 61, 63, Makarovová (Rus.) – Kremerová 
(Lux.) 76(6), 76(7), Osterlohová (USA) – 
Pinová (8-Fr.) 76(2), 32 skr., Byčkovová (Rus.) 
– Dechyová (3-Fr.) 62, 61, Pironkovová (Bul.) 
– Petkovicová (Nem.) 62, 63, Maleková 
(Nem.) – Jakimovová 61, 64, Cetkovská (ČR) 
– Rodionovová (7-Rus.) 26, 62, 62, Rybáriková 
– Erraniová (5-Tal.) 61, 46, 75, Bremondová 
(Fr.) – Nociarová 75, 64, Schruffová (Nem.) 
– Cirsteová (Rum.) 36, 62, 62, Savčuková (Ukr.) 
– Zakopalová (4-ČR) 46, 64, 63, Korytcevová 
(Ukr.) – Kerberová (6-Nem.) 63, 62, Lisjaková 
(Chorv.) – Wienerová 64, 62, Kvitová (ČR) 
– Camerinová (Tal.) 62, 10 skr., Parmentierová 
(2-Fr.) – Záhlavová-Strýcová 61, 36, 63, 2. kolo: 
Benešová – Cibulková 63, 46, 75, Osterlohová 

– Makarovová 16, 75, 64, Byčkovová – 
Pironkovová 36, 64, 62, Maleková – Cetkovská 
75, 76(6), Rybáriková – Bremondová 62, 36, 
76(5), Savčuková – Schruffová 61, 76(6), 
Korytcevová – Lisjaková 76(5), 64, Kvitová – 

Parmentierová 
62, 76(3), ŠF: 
B e n e š o v á  – 
Osterlohová 62, 
64, Maleková 
– Byčkovová 

76(0), 64, Savčuková – Rybáriková 61, 10 
– skreč, Kvitová – Korytcevová 60, 64, SF: 
Maleková – Benešová 75, 76(4), Kvitová 
- Savčuková 64, 61, F: Maleková - Kvitová 
62, 76(4)

Š t v o r h r a
1. kolo: Voráčová, Záhlavová-Strýcová (1), 
– Rybáriková, Wienerová 63, 62, Briantiová, 
Schruffová – Boczová, Tabaková 64, 57, 

10:8, Byčkovová, Tvarošková – Benešová, 
Paštiková (3) 46, 75, 10:7, Suarezová-
Navarrová, Jakimovová – Kremerová, 
Schaulová 75, 64, Cibulková, Lisjaková 
– Kvitová, Šeděnková 62, 64, Makarovová, 
Osterlohová – Cetkovská, Hlaváčková (4) 46, 
64, 10:5, Görgesová, Kerberová – Babáková, 
Cirsteová 63, 63, Rodionovová, Savčuková 
– Korytcevová, Kustavová (2) 75, 76(4), ŠF: 
Voráčová, Záhlavová-Strýcová – Briantiová, 
Schruffová 64, 63, Suarezová-Navarrová, 
Jakimovová – Byčkovová, Tvarošková 46, 
75, 10:7, Cibulková, Lisjaková - Makarovová, 
Osterlohová 63, 64, Rodionovová, Savčuková 
– Görgesová, Kerberová 36, 62, 10:10, SF: 
Voráčová, Záhlavová-Strýcová – Suarezová-
Navarrová, Jakimovová 63, 62, Rodionovová, 
Savčuková - Cibulková, Lisjaková 62, 36, 
1210, F: Voráčová, Záhlavová-Strýcová 
– Rodionovová, Savčuková 64, 64

Víťazka Ritro Slovak Open 2007 Nemka 
Tatjana Maleková má otca Poliaka, mamu Ra-
kúšanku a jej tréner Kristian Straka má české 
korene. „Obaja moji rodičia sú z Čiech, ale ja 
som sa narodil už v Nemecku,“ vravel Straka 
plynulou češtinou. Jeho zverenka, hoci má me-
dzinárodný pôvod, uprednostnila na stretnutí 
s novinármi nemčinu. 

„Priznám sa, nečakala som v Bratislave víťaz-
stvo. Prišla som hrať svoju hru v snahe dostať 
sa ďaleko.“ Skromná hráčka zaujala húževna-
tosťou, výbornou obranou a vo finále pevnými 
nervami. V piatich zápasoch odohrala desať 
setov, štyri z nich rozhodovala v tajbrejkoch. 
Aj vo finále. „Už som získala prax. Nedá sa po-
vedať, že by boli tajbrejky mojou špecialitou,“ 
poznamenala. 

Maleková patrí spolu s Petkovicovou medzi 
nemecké hráčky Hofsäss Tennis akadémie 
v španielskej Marbelle, ktoré podporuje zväz. 
Zo šeku pre víťazku (14 880 USD) vraj čosi 
investuje do dovolenky s priateľom. „Ale ešte 
predtým idem na svoj posledný turnaj do ka-
nadského Quebeku”. 

Finalistka Petra Kvitová sa cítila v Bratislave 
ako doma. Bodaj by nie, veď v apríli si 17-ročná 
česká nádej, pochádzajúca zo sedemtisícového 
Fulneku pri Ostrave, Sibamac arénu otestovala. 
Navyše má slovenského trénera Mateja Lip-
táka (30 r.), ktorý prostredie v NTC dôverne 
pozná. Ešte nedávno v centre krátko pôsobil, 
v minulosti trénoval Gajdošovú a pred dvoma 
rokmi Becka.

Na fedcupové stretnutie Česka so Sloven-
skom prišla na jar urastená juniorka Kvitová 
(181 cm) ako sparingpartnerka. „Bola to skvelá 
skúsenosť trénovať s hráčkami ako Vaidišová 
a Šafářová, ktoré už niečo vo svetovom tenise 
znamenajú,“ vravela Petra. V júli už cestovala 
do Španielska ako členka tímu a zahrala si 
premiérovo štvorhru. 

V Bratislave na Ritro Slovak Open štartovala 
na voľnú kartu. „Je čiernym koňom turnaja,“ 
poznamenal s úsmevom tréner Lipták na 
začiatku turnaja. Smelé vyhlásenie, veď Petra, 
ktorá pred rokom prešla do Prostějova a pred 
štyrmi mesiacmi sa Lipták stal jej trénerom, 
prišla na turnaj ako 214. hráčka rebríčka. 

Ľaváčka hrajúca nátlakový tenis sa nezľakla 
žiadnej súperky. Iba vo finále neukázala to, čo 
produkovala celý týždeň. Mohla však aj tak 
byť spokojná. Matej Lipták sumarizoval profit 
z Bratislavy. „Najcennejšie je, že opäť postúpi 
v rebríčku vyššie. A že našla hernú pohodu.“ 

Bývalý tréner slovenskej fedcupovej repre-
zentácie Štefan Čižmarovič, tradične pozorný 
divák na tenise v Sibamac aréne, porovnal 
Kvitovej vystúpenie k lanskému ťaženiu Ci-
bulkovej. Tá pred rokom nastupovala ako 227. 
hráčka sveta a po turnaji sa katapultovala do 
druhej stovky. A potom stále vyššie. „Kvitová 
má dobrý servis a vie využiť svoje fyzické dis-
pozície i to, že je ľaváčka. Rezervy vidím ešte 
v jej pohybe, ale má potenciál stať sa hráčkou 
stovky,“ hodnotí Češku Čižmarovič.  (zw)
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„V augustovej kvalifikácii nám 
chýbala kvôli zranenému nosu 
Kučová. V talianskej Siene bola 
členkou tímu Balogová, ale do Lleidy 
už cestovala s nami Kika. Bolo to 
krátko po jej úspechu na US Open. 
Keďže sa nasadenie robilo na základe 
juniorského rebríčka a Ruska Klejba-
nová už hrá najmä ženské turnaje, 
bolo Slovensko jednotkou. Pravda, 
najväčším favoritom na víťazstvo 
bolo predsa len Rusko,“ pripomína 
Peter Huber. 

Jeho zverenky odštartovali šam-
pionát suverénnym víťazstvom nad 
Chorvátskom a v semifinále zdolali 
Francúzko. „V prvých dňoch boli 
podmienky zložité, fúkal silný vietor. 
Proti Francúzkam Juríková nedala, 
ako naša dvojka, svojej súperke šan-
cu. Kučová chcela rozhodnúť súboj 
už vo dvojhrách. Nastupovala proti 
Benamarovej, s ktorou prehrala na 
Roland Garros. Kika dobre začala, 
ale súperka jej znepríjemňovala život 
topspinovými údermi, a tak padlo 
rozhodnutie až vo štvorhre. Posta-
vili sme náš najsilnejší pár Kučová 
– Boczová a ten zabezpečil postup 
do finále,“ komentuje tréner. 

Rusko získalo trofej vo dvoch 

predchádzajúcich rokoch a v Lleide 
dosiahlo hetrik. Huber tvrdí, že si 
naše tenistky uvedomovali, že 
nastupujú proti vysokému 
favoritovi, ale aj vo finále 
hrali s chuťou. Juríková 
prinútila svetovú junior-
skú dvojku Pavľučenko-
vú hrať tri sety. „Škoda, 
že v treťom sete Lenka 
stratila koncentráciu. Po-
tom Klejbanová nedala Ku-
čovej šancu. V razancii úderov, aj v 
ich presnosti, vidieť, že je už hráčkou 
druhej stovky ženského rebríčka,“ 

hovorí na adresu Rusky slovenský 
tréner. Huber sa, spolu s ďalšími 

kolegami – Martinom Zathurec-
kým a kondičným trénerom 

Ladislavom Olaszom - po-
dieľa v NTC na príprave 
dvoch členiek tímu. Ju-
ríková by do centra mala 
pribudnúť teraz.

„Všetky naše hráčky 
sú z ročníka 1990. V juni-

orskej kategórii už pozvoľna 
končia a na rade sú ženské turnaje. 
V Lleide potvrdili ziskom striebra 
svoje postavenie v juniorskej kon-

kurencii, čo je výsledok, na ktorý 
môžu nadviazať medzi dospelými. 
Okrem toho, reprezentácia krajiny 
je vždy motivujúca,“ zdôrazňuje 
Peter Huber. Tak, ako v ženskej 
konkurencii, aj medzi mladšími sa 
presadzujú Rusky silou a agresivitou. 
Pochopiteľne, hráčky vyberajú zo 
širokej základne. Podľa slovenského 
trénera sa dnes tenis vyspelých juni-
oriek blíži ženskému. „Je dynamický, 
rýchly, hráčky sú fyzicky dobre pri-
pravené, hrajú s minimom chýb, aj 
keď na hranici rizika,“ poznamenáva 
Huber.

Rusko, Slovensko, Česko. 
Takéto bolo konečné poradie 
finálového turnaja Reina/
Soisbault Cup – majstrovstiev 
Európy družstiev  hráčok  
do 18 rokov - v španielskej 
Lleide. Za posledných 12 rokov 
bolo Slovensko po tretí raz 
vo finále. S favorizovaným 
Ruskom naše trio Kristína 
Kučová, Klaudia Boczová, 
Lenka Juríková, pod vedením 
trénera Petra Hubera, prehralo a 
stalo sa vicemajstrom Európy.

Zľava Klaudia BOCZOVÁ, Lenka JURÍKOVÁ, Kristína KUČOVÁ a tréner Peter HUBER

REINA/SOISBAULT CUP 2007
Finále

Dievčatá do 18 rokov
lleida, Španielsko

26. – 28. 9. 2007
1. kolo: Slovensko – Chorvátsko 3:0; 
(Juríková – Suničová 64, 63, Kučová 
– Stojkovičová 62, 61, Boczová, Juríková 
– Banovečová, Stojkovičová 36, 63, 10:4). 
ďalšie výsledky: Francúzsko – Taliansko 
3:0, Česko – Ukrajina 3:0, Slovinsko 
- Rusko 0:3
Semifinále: Slovensko – Francúzsko 
2:1; (Juríková – Laisneová 61, 62, Kučová 
– Benamarová 57, 36, Boczová, Kučová 

– Benamarová, Guisardová 64, 64). Druhý 
výsledok: Česko – Rusko 0:3
Finále: Slovensko - rusko 0:2; (Juríková 
– Pavľučenková 46, 63, 06, Kučová – 
Klejbanová 36, 26, štvorhra sa nehrala).
o 5. – 8. miesto: Chorvátsko – Taliansko 
1:2, Ukrajina – Slovinsko 3:0. o konečné 
umiestnenie - o 3. miesto: Francúzsko 
– Česko 0:2, o 5. miesto: Taliansko 
– Ukrajina 2:1, o 7. miesto: Chorvátsko 
– Slovinsko 2:1
konečné poradie: 1. Rusko, 2. Slo-
venSko, 3.  Česko,  4.  Francúzsko,  
5. Taliansko, 6. Ukrajina, 7. Chorvátsko, 
8. Slovinsko.

Slovensko vo finále me hráčok do 18 rokov

1996 Granville Slovensko – Španielsko 2:1
Zloženie družstva SR: Válkyová, Váleková, Cervanová

1999 lerida Španielsko – Slovensko 3:0
Družstvo SR tvorili: Hantuchová, Hrozenská, Bašternáková, Babáková

2007 lleida rusko – Slovensko 2:0
Za SR hrali: K. Kučová, Boczová, Juríková
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VSlovenské tenistky sú 
vicemajsterkami Európy

Vo finále v Lleide prehrali naše reprezentantky s Ruskom



 Čo si myslíte, dostane sa po 
návrate na dvorce Karol Beck na 
pozície, na ktorých bol pred dvoma 
rokmi?

Jana Kováčová, Zvolen
- Karol Beck je veľmi talentovaný 

tenista. Má všetky predpoklady 
na to, aby sa vrátil na pozície pred 
dvoma rokmi a v tom mu veľmi  
držím palce.

 Čo dostanú takí hráči, čo sú 
v reprezentácii... Ako ich bude 
STZ podporovať a v čom? Či do-
stanú súpravu Slovakia a tým sa 
to skončilo? 

Anonym
- Záleží na tom, v akej kategórii 

reprezentácie sa hráči nachádzajú. 
Či je to do 12, 14, 16, alebo 18 rokov, 
alebo či sú členmi NTC. Ale v pod-
state možno povedať toto: STZ dáva 
na výjazdy reprezentantov všetkých 
kategórií na turnaje približne dva 
milióny korún, potom dostávajú tep-
lákovú súpravu s názvom Slovakia, 
ako spomínate. Títo hráči sú na 90 
percent členmi nejakého strediska 
vrcholového tenisu alebo tréningo-
vého strediska mládeže. Tieto útvary 
podporujeme približne šiestimi mi-
liónmi korún. Keď sa hráč dostane 
do Národného tenisového centra, 
hradíme mu všetky náklady, čo 
predstavuje sumu cca jeden milión 
ročne na hráča. Keby nebolo NTC, 
v tejto fáze by už mohli hrať len deti 
bohatých rodičov.

 Neodoberám Tenis, ale si ho 
kupujem a vždy tam vidím, že naše 
juniorky chodia po zahraničí (keď 
je fakt dobrá, tak to schvaľujem), 
ale tam chodia aj dievčatá, ktoré 
sa tu na Slovensku nevedia uchy-
tiť a predsa píšete aj o nich.  Na 
slovenskom turnaji tak asi prejdú 
koľko? Mohli by ste niekedy napí-
sať aj o slovenských turnajoch? Keď 
naše dievčatá chodia na turnaje 
do Afriky alebo niekde podobne, 
tak sa čudujeme, že tam vyhrá-
vajú? Ale predsa vidíme titulok: 
VYHRALA

Chlap
- Myslím si, že náš mesačník Tenis, 

ktorý rediguje Zuzana Wisterová, je 
na vysokej profesionálnej úrovni a to 
spravodajstvo je vyvážené v tom, že 
veľa priestoru dáva našim mladým 
hráčom, ktorí cestujú na turnaje 
v zahraničí  a dosť priestoru dostáva-
jú aj domáce podujatia, takže pova-

žujem to za objektívne informovanie 
našej tenisovej verejnosti.

 Pán Moška, v Trnave som 
moderoval Davis Cup medzi SR 
a Poľskom. Bolo to na vaše osob-
né požiadanie, pretože pôvodne 
oslovená moderátorka Jarmila 
Hargašová sa na poslednú chvíľu 
ospravedlnila. Za túto moju troj-
dňovú službu na ploche Mestského 
zimného štadióna v Trnave ste mi 
dodnes nezaplatili ani korunu. 
Kedy tak mienite urobiť?

Jaroslav Lieskovský, Trnava
- Srdečne vás pozdravujem, pán 

Lieskovský. Naozaj je to úsmevné. 
Neviem prečo sa ozývate až po 11 
rokoch, ale v tom čase, myslím, že 
to bolo v roku 1996, na organizácii 
daviscupového stretnutia v Trnave 
pracovalo veľmi veľa ľudí ako 
dobrovoľníci, bez nároku na 
odmenu. Naozaj si nepamä-
tám, aký bol váš prípad, ale ak 
sme sa dohodli na nejakom 
honorári, určite by ste ho 
dostali. V prípade, že sme sa 
na žiadnom honorári nedohod-
li, tak som to bral, podobne ako u 
mnoho iných ľudí, ktorí pracovali 
na tomto zápase, že to bola služba 
dobrovoľná. Slovenský tenisový zväz 
nikdy neostane nikomu nič dlžný 
a všetky svoje záväzky, na každom 
podujatí a voči všetkým partnerom, 
si vždy plní. Takže keby ste sa ozvali 
hneď po zápase, tak by sme to boli 
vyriešili k vašej spokojnosti. Dnes, 
po jedenástich rokoch, si naozaj 
presne nepamätám na všetky okol-
nosti. 

 Pán Moška, rád by som sa vás 
opýtal, ako vidíte budúcnosť nášho 
mužského tenisu? Myslíte, že z toho 
výberu čo máme (Lacko, Kližan, 
navrátilec Beck, Mertiňák, Klec 
a pod.), je niekto z nich schopný do 
2-3 rokov zažiariť tak ako povedz-
me Djokovič, Monfils, a iní, a po-
vedzme, že by sa presadil v TOP 20?  
V čom napríklad spočíva rozdiel 
(teraz neberiem ohľad na veľkosť 
obyvateľov štátu), že v porovnaní 
s Českom máme oveľa menej 
hráčov, ktorí sa dokážu presa-
diť aj v kvalitnejších turnajoch. 
Ďakujem za odpovede.

Lukáš Jeleník, Piešťany
- Budúcnosť nášho mužského 

tenisu vôbec nevidím čierne. Mys-

lím si, že presne tí hráči, ktorých ste 
spomínali (vidím, že máte dobrý 
prehľad) Lacko, Kližan majú najväčší 
potenciál a v krátkej budúcnosti by 
sa mohli dostať do prvej svetovej 
stovky. Rovnako Karol Beck je veľmi 
nadaný hráč a po dvojročnom treste 
verím, že sa vráti na pozície, ktoré 
mal v minulosti. Či je niekto schop-
ný do dvoch, troch rokov zažiariť, 
povedzme ako Djokovič a Monfils? 
Ťažko predpovedať. Musíme si však 
uvedomiť, že taký talent ako Djoko-
vič a Monfils sa rodí raz za 20 – 30 
rokov. Či sú to práve tí naši chlapci? 
Lukáš Lacko, Martin Kližan, ale aj 
Pavol Červenák, majú veľký poten-
ciál, ale v tenise všetky predpovede 
treba robiť veľmi opatrne. 

Čo sa týka ďalšej otázky, či sa 
niekto presadí v TOP 20, 

myslím si, že TOP 100 
je veľký úspech a po 
nejakom čase – keď 
sa  tí hráči etablujú 
v prvej svetovej stov-
ke - možno sa bude 

dať predpovedať, či 
majú potenciál priblížiť 

sa aj k svetovej dvadsiatke 
tak, ako sa pýtate. Dnes je to veľmi 
ťažké.

Ešte k tomu porovnaniu s Čes-
kom: rozdiel je v počte aktívnych 
tenistov. V Čechách, hoci majú len 
dvakrát viac obyvateľov, je približne 
desaťkrát viac tenistov, približne 
dvadsaťkrát viac dobrých klubov, 
približne dvadsaťkrát viac dobrých 
trénerov a približne desaťkrát viac 
dobrých hráčov. Takže to je odpoveď 
na vašu otázku. 

 1. Pravidelne sledujem tenisové 
akcie v NTC a mrzí ma, ako zrejme 
aj vás, že hľadisko nie je vždy plné. 
Najnovšie to bolo počas stretnutia 
DC s Kóreou. Myslím, že to spôso-
buje vysoké vstupné. Neuvažujete o 
tom, že by ste ho konečne zľudoveli? 
2. Na rozličných turnajoch v za-
hraničí, ale aj doma (!!), ťaháme 
neraz za kratší koniec. Mám pocit, 
že máme rezervy v metodike, lebo 
v hodnotení oficiálnych trénerov 
sa spomínajú takmer vždy tie 
isté nedostatky našich. Aký je váš 
názor?

Dušan Krivoš, Bratislava
- 1. Súhlasím s vami. Zdá sa, že 

na daviscupový zápas s Kóreou 
vstupné bolo trošku vysoké. Na 

vysvetlenie by som chcel uviesť, 
že vtedy, keď sme určovali výšku 
vstupného na tento zápas, ešte 
nebolo jasné, že Dominik pôjde na 
operáciu lakťa. Počítali sme s tým, 
že pôjde o zápas dvoch vynikajúcich 
svetových hráčov na čele svojich tí-
mov – Kórejčana Leeho a Dominika 
Hrbatého. Samozrejme, že takýto 
zápas by bol omnoho atraktívnejší 
pre divákov a myslím si, že to je to 
hlavné vysvetlenie, prečo polovica 
hľadiska zívala prázdnotou. Ľudia sú 
jednoducho  zvedaví na Dominika 
a našich mladých hráčov nepoznajú. 
Samozrejme, keď Dominik nehral, 
mohli sme to vstupné znížiť, ale 
už bolo mnoho lístkov predaných 
a bolo by to administratívne kompli-
kované  vymieňať ich za lacné a vra-
cať ľuďom peniaze. Takže sme už 
potom s tým nič nerobili. Davis Cup 
je jediné podujatie na Slovensku, 
ktoré sem prináša špičkový svetový 
tenis. Za posledných päť rokov sme 
na Slovensku videli naozaj takmer 
všetkých elitných svetových hráčov. 
Ponúkli sme divákom superkva-
litný šport, pričom  vstupné nie je 
astronomické. Je primerané veľkosti 
hľadiska, popularite tenisu a navyše 
aj športovému zážitku, ktorý v NTC 
ponúkame. Ale myslíme aj na menej 
solventného fanúšika. Dokazuje 
to aj vstupné na medzinárodné 
majstrovstvá mužov a žien v tenise. 
Na Ritro Slovak Open alebo Tatra 
banka Open, je vstupné 50,- Sk na 
deň a na semifinále a finále 100,- Sk. 
Aj na týchto turnaj och hrávajú hráči 
prvej svetovej stovky, a tak tenisový 
fanúšik môže vidieť zápasy naozaj 
svetovej úrovne na vlastné oči. 

2. Máte pravdu v tom, že momen-
tálne slovenský tenis nie je na tom 
tak, ako bol v minulosti. Ale treba to 
vnímať tak, že v minulosti sme mali 
obrovské šťastie na vynikajúce osob-
nosti. Mám na mysli Karola Kučeru, 
Karinu Habšudovú, Danielu Hantu-
chovú, Henrietu Nagyovú. To boli 
naozaj mimoriadne zjavy a mimo-
riadne by boli v akomkoľvek športe. 
Momentálne prežívame obdobie, 
keď až také supertalenty nevidieť, 
ale myslím si, že do dvoch - troch 
rokov bude situácia priaznivejšia a 
opäť uvidíme nejakých slovenských 
hráčov vo svetovej špičke. 

Problém v metodike alebo v učení 
tenisu je hlbší. Dnes je tenis veľmi 
populárny a atraktívny a keď to tak 
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Igor MOŠKA, generálny sekretár Slovenského tenisového z väzu,  odpovedá na otázky čitateľov mesačník a TENIS
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Aj keď sme malí, naša produktivita je 
v celosvetovom kontexte celkom dobrá

Igor MOŠKA, generálny sekretár Slovenského tenisového z väzu,  odpovedá na otázky čitateľov mesačník a TENIS

poviem natvrdo, kde - kto sa ponúka  
rodičom, že naučí ich deti hrať tenis. 
Preto sa často stáva, že rodičia si 
vyberú trénerov, ktorí nie sú dosta-
točne vzdelaní, nemajú licenciu a nie 
sú vyškolení správnym spôsobom. 
Potom sa mnoho detí  naučí zlú tech-
niku, čo sa veľmi ťažko odstraňuje 
v neskoršom veku. Preto všetkým 
rodičom jednoznačne odporúčam, 
aby sa predtým, ako začnú trénerom 
platiť neraz horibilné sumy, pozreli 
na webovú stránku Slovenského te-
nisového zväzu, prípadne do oficiál-
nej Termínovej listiny, kde je zoznam 
licencovaných - to znamená riadne 
vyškolených - trénerov Slovenské-
ho tenisového zväzu. Samozrejme, 
odporúčam získať pre svoje deti 
trénera, ktorý má licenciu, lebo si ju 
pravidelne každé dva roky musí ob-
novovať na Slovenskom tenisovom 
zväze. Toto je záruka, že sa takémuto 
trénerovi dostávajú tie najnovšie 
poznatky z metodiky, ktoré môže 
potom uplatniť pri výchove svojich 
zverencov. Malo by platiť – čím vyš-
šia licencia, tým kvalitnejší tréner.

 Podľa mojich informácií majú 
tenisové kurty na Lokomotíve, 
Hydrostave - Vrakuňa, Hydro-
stave - Slovnaft, na Právniku, na 
Spojoch, na Borodáčovej - Pošeň 
zmiznúť pre komerčné účely. Do-
hromady ide o viac ako 30 kurtov. 
Obrovská škoda hlavne pre mlá-
dež a potom aj pre náš tenis. Aké 
stanovisko k tomuto problému 
zaujíma STZ a hlavne, ako toto 
mieni riešiť? 

Peter Lipták, Bratislava
- Samozrejme STZ to neteší, práve 

tak ako to neteší ani vás. Ale my 
nie sme majitelia ani tých klubov 
ani tých dvorcov, takže  v podstate 
nemáme žiadne páky, ako tomu 
zabrániť. Môžeme o tom hovoriť, 
môžeme o tom písať, ale dnes platia 
tvrdé komerčné vzťahy a vlastníci 
jednotlivých pozemkov rozhodujú 
o tom, čo na nich bude. Situáciu 
môže zvrátiť len územný plán, 
ktorý bude myslieť na budovanie 
športovísk, z ktorého nebudú žiadne 
výnimky. Toto je problém, ktorý mu-

sia vyriešiť poslanci mestského par-
lamentu v Bratislave. To sú presne tí 
kompetentní. STZ môže len morálne 
pôsobiť a pýtať sa, podobne ako vy. 
STZ, samozrejme, nikdy nepodporí 
to, aby nejaký tenisový klub alebo 
tenisové ihriská mizli z povrchu 
zemského, ale bohužiaľ, nie sme 
vlastníkmi týchto areálov. 

 Aké sú kritériá na zaradenie do 
NTC? Myslím, že na to mám, ale 
neviem, čo mám splniť...

Matúš Béreš, Trnava
- Kritériá na zaradenie do NTC 

sú veľmi tvrdé. Musí ísť o juniora, 
reprezentanta Slovenska, ktorý 
dosahuje skvelé výsledky na medzi-
národnom poli a dokáže sa presadiť 
výsledkami, typu medaila, na indi-
viduálnych majstrovstvách vo svojej 
kategórii, prípadne si vybojovať 
nejaké grandslamové semifinále, 
či finále. Kritériá sú zverejnené na 
internetovej stránke STZ.

 Chcel by som sa opýtať na kon-
cepciu usporadúvania seniorských 

tenisových turnajov na nasledujúce 
roky. Podľa môjho názoru je súčas-
ná koncepcia veľmi zlá. Tri ženské a 
šesť mužských turnajov na okruhu 
ITF je, počas celého roka, na takú 
tenisovú krajinu ako Slovensko, 
žalostne málo. Chcelo by to aspoň 
pridať nejaké 25-tisícové turnaje 
pre ženy a takisto 10-tisícovky pre 
mužov, kde by mohli naše talenty 
zbierať body.

Martin Halik, Stará Ľubovňa
- Súhlasím s vami, že tých turnajov 

na Slovensku by sme mohli organi-
zovať aj viac. Nejde však o žiadnu 
chybnú koncepciu. Ide o prozaický 
dôvod: STZ nemá taký finančný 
rozpočet, aby si mohol dovoliť 
usporiadať toľko malých turnajov. 
Pokiaľ by ste sa pozreli do okolitých 
krajín, kde je naozaj 8 – 10, niekedy 
až 15 turnajov, tak 90 % z nich  (ak 
nejde o grandslamové krajiny ako je 
Francúzsko, Veľká Británia prípadne 
finančne silné Nemecko)  organizujú 
kluby vo vlastnej réžii. Na Sloven-
sku sú však kluby finančne veľmi 
slabé, organizačne nedostatočne 
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pripravené a navyše niet dostatok 
manažérov, ktorí sú schopní zabez-
pečiť 400 – 500 tisíc korún na malý 
turnaj. Prvé lastovičky sú však už aj 
na Slovensku. Tie mestá alebo kluby, 
kde zorganizujú 10-tisícové turnaje, 
si naozaj zaslúžia obdiv a uznanie. 
Dúfam, že ich bude čoraz viac. 
STZ sa sústreďuje na usporiadanie 
medzinárodných majstrovstiev 
Slovenska mužov a žien v tenise, 
ktoré sa snaží dostať do vyšších 
kategórií a prilákať na Slovensko  
najlepších hráčov. Veľmi dôležité 
sú aj menšie turnaje s dotáciou 10 
a 25 tisíc USD, ale to je parketa pre 
funkcionárov našich klubov, ich 
manažérov, starostov miest atď., 
aby takéto športové podujatia zor-
ganizovali. S pomocou STZ, čo sa 
týka organizácie alebo spolupráce 
s medzinárodnými inštitúciami 
môžu, samozrejme, rátať. 

 Podľa čoho budete umiestňovať 
zápasy Fed Cupu a Davis Cupu  
v Košiciach a Bratislave?

Laura Panisová, Prievidza
- Hlavne vždy závisí od termínu, 

súpera a od toho, ako sa rozhodnú 
naši hráči, na akom povrchu chcú 
hrať. V princípe sú Steel aréna a Si-
bamac aréna v NTC  dva štadióny, 
kde možno bez problémov uspo-
riadať špičkové tenisové podujatie. 
O tom sme sa mohli presvedčiť na-
posledy v Košiciach, pri organizácii 
Fed Cupu Slovensko – Srbsko. Takže 
obidve tieto miesta sú rovnocenné 
a zvažovať budeme vždy len termín. 
Problémom v Košiciach je to, že pol 
roka sa tam hrá pravidelne hokejová 
extraliga. V tom čase je veľmi ťažké 
pripraviť halu na dva týždne na teni-
sové podujatie. Takže to je asi hlavné 
obmedzenie pre Košice. 

 Myslím si, že celý systém fi-
nancovania a organizácie športu 
a zvlášť tenisu, je na Slovensku 
na katastrofálnej úrovni. Taktiež 
marketing, čo sa týka tenisových 
medzinárodných súťaží u nás, ani 
neexistuje. Máte návrhy ako sa 
aspoň trochu posunúť vpred alebo 
skončíme medzi najslabšími ?

Maroš Bačo, Košice
- Za posledných 6 - 7 rokov sa zo 

strany štátu prostriedky do športu 
nezvýšili, hoci náklady stúpajú 
približne o 6 – 7 % ročne. Štát má 
zatiaľ iné priority ako šport. Pre-
dovšetkým zdravotníctvo, školstvo, 
výstavbu diaľnic, atď. Ale verím, že 
už možno v súčasnej vláde príde 
na rad aj reforma športu a s ním 
aj zlepšenie jeho financovania. Od 
toho sa, samozrejme, odvíja aj finan-
covanie tenisu. Podľa výsledkov na 
Slovensku je tenis druhým športom, 
podľa popularity je určite na treťom 
mieste, ale zo strany štátu je financo-
vaný ako 10. šport v poradí. Nedarí 
sa nám to zmeniť. Je to jednoducho 
taký predsudok, že tenis je pánsky 
šport a podporu štátu nepotrebuje. 
Preto STZ dostáva financie od štátu 
ako šport na 9. – 10. priečke, čo je 

žalostne málo. Dlhodobo sa usilu-
jeme o to, aby financovanie tenisu 
bolo na úrovni jeho výsledkov a po-
pularity, ale zatiaľ neúspešne. 

Pokiaľ ide o druhú časť vašej 
otázky, týkajúcej sa marketingu, ne-
môžem s vami celkom súhlasiť. Na 
Slovensku sa neorganizujú žiadne 
medzinárodné športové podujatia 
s vyšším rozpočtom aký majú dve 
medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska mužov a žien v tenise, spolu 
približne 20 miliónov Sk. Dovolím 
si tvrdiť, že na Slovensku ďalšie 
takéto športové podniky ani nie sú. 
Aby boli pravidelne organizované, 
pravidelne financované a pravidelne 
zaraďované do medzinárodných 
kalendárov. V minulosti to možno 
bola P-T-S v atletike, ktorá zanikla, 
možno to boli cyklistické preteky 
Okolo Slovenska, ktoré stratili svoj 
kredit, možno to boli ešte iné Veľké 
ceny Slovenska v iných športoch, 
ktoré postupne zanikli, lebo neboli 
schopné sa uživiť. Takže si myslím, 
že tenis je v tomto svetlou výnimkou 
a dlhodobo marketingovo dokáže 
zabezpečiť svoje šampionáty. 

 Na oficiálnej stránke STZ mi 
chýbajú informácie o dopingovom 
programe resp. o zakázaných 
látkach, i keď viem, kde sa 
nachádzajú na stránke ITF 
a WTA, ale nie každý hráč, 
resp. tréner ovláda odborný 
anglický jazyk a tomu porozu-
mie. Preto si myslím, že by bolo 
prínosom informovať o tom v slo-
venskom jazyku. Ďakujem.

Alena Kučová, Bratislava
- Informácie sa dlhodobo na-

chádzajú na úvodnej stránke STZ, 
v článku Doping v športe a tenise, 
kde nájdete odkaz na stránku An-
tidopingového výboru SR, kde sú 
všetky údaje v slovenčine.  

 Aký je postup zväzu pri ude-
ľovaní, prípadne pri získavaní 
voľných kariet pre hráčov? Čo  
a kto o nich rozhoduje?

Peter Mašláni, Piešťany 
- Voľné karty udeľuje športový 

riaditeľ Slovenského tenisového 
zväzu  Vladimír Habas so svojím tí-
mom poradcov. Sú to reprezentační 
tréneri a tréneri Národného teniso-
vého centra. Čo sa týka získavania 
voľných kariet na medzinárodné 
podujatia mimo Slovenska, STZ 
spolupracuje najviac s Českým 
tenisovým zväzom, pričom pri-
chádza k pravidelným výmenám 
voľných kariet, ktoré obidve krajiny 
potom poskytujú svojim špičkovým 
juniorom.  

 Chcel by som sa opýtať, či je 
možné, že aj v roku 2008 sa DC 
alebo Fed Cup bude hrať niekde 
mimo Bratislavy? A ako to vyzerá 
s návratom Karola Becka na teni-
sové dvorce, ak máte o tom nejakú 
informáciu. Ďakujem a držím 
palce, verný fanúšik.

Jozef Luciak, Bzovík

- Fed Cup budeme hrať s Českom 
v Brne a Davis Cup s Gruzínskom 
hráme doma. Ešte sme sa nerozhod-
li, kde ho budeme hrať, na akom po-
vrchu. Máme na to ešte relatívne tri, 
štyri mesiace, takže o DC rozhodne-
me niekedy vo februári. Samozrejme 
je možné, že budeme hrať aj mimo 
Bratislavy. Čo sa týka Karola Becka, 
viem, že sa intenzívne pripravuje na 
návrat a trénuje na dvorcoch Slávie 
STU s Jánom Krošlákom. Počúvam 
chýry, že je v dobrej forme, takže 
mu veľmi držím palce, aby sa mu 
návrat vydaril. 

 Pán Moška mal by som otázku 
ohľadom NTC tímu, respektíve 
družstva. Kto rozhoduje aké hráč-
ky alebo akí hráči zo Slovenska 
sa do neho dostanú? Nie sú tam 
tlaky movitejších rodín na úkor 
väčších talentov alebo presadzo-
vania silnejšieho západu proti 
východu? Viete, pýtam sa preto, 
lebo sám som bývalý športovec 
a stretol som sa už s podobným 
uprednostnením...

Miroslav Wagner, Bratislava
- Môžem vás ubezpečiť, že výber 

do NTC je maximálne 
objektívny. Dohlia-

dam na to, preto-
že ide o najväčší 
investičný mlá-
dežnícky projekt, 
ktorý STZ rea-

lizuje. Naozaj sa 
tam dostávajú deti 

na základe výsledkov 
a 90 % z nich nie je vôbec z bo-
hatých rodín. Práve naopak. Sú 
to deti normálnych rodičov, ktorí 
by bez našej pomoci tieto talenty 
už v 16-, 17-tich rokoch nemohli 
financovať. Keď si predstavíte, že 
náklady na jedného hráča NTC, kde 
sú hráči od 15 až do 21, 22 rokov, 
sú zhruba 1,5 mil. korún, tak je to 
nepredstaviteľná suma pre nor-
málnu rodinu. Takže práve projekt 
NTC umožňuje stať sa špičkovým 
tenistom aj deťom z chudobných 
rodín. Zodpovedný za výber do 
NTC je športový riaditeľ STZ pán 
Habas s komisiou reprezentačných 
trénerov a trénerov NTC. A aj ich 
nomináciu nakoniec schvaľuje VV 
STZ. Čo sa týka východu a západu 
Slovenska, tak naozaj nie sú žiadne 
tlaky, aby sa presadzovali deti z Bra-
tislavy alebo západného Slovenska 
na úkor ostatných. Všetky deti 
majú rovnaké šance a rovnocenné 
podmienky. 

 Prečítal som si v Pravde v roz-
hovore s vami, že sa v NTC od jeho 
existencie objavilo 27 tenistov a 
len traja sa dostali do prvej stovky 
svetového rebríčka. Pritom cieľom 
je, aby ich čo najviac smerovalo do 
stovky. Znamená to, že v tejto fáze 
je projekt NTC dosť neúspešný. 
Ako chcete zvrátiť vývoj?

Ján Petriška, Bratislava
- Aj v tom článku som hovoril, 

že to tak vyzerá na prvý pohľad. To 

znamená, že zhruba každý 10. hráč, 
ktorý sa dostane do NTC,  sa dosta-
ne do stovky. Verím, že v najbližších 
dvoch rokoch tú štatistiku výrazne 
vylepšíme a do stovky sa nám 
dostanú minimálne dvaja chlapci 
a jedno dievča. Štatistika sa vylepší, 
ale môžeme chvíľku polemizovať 
o tom, či úspešnosť 3 z 27 resp. 1 
z 10 je veľká alebo malá. Nedávno 
som bol na zasadnutí generálnych 
sekretárov všetkých európskych 
tenisových zväzov. My máme regis-
trovaných zhruba 4 tisíc mladých 
hráčov, to znamená juniorov, ktorí 
pravidelne hrajú súťaže. Z tejto 
základne vyberieme zhruba 10 – 12 
detí do NTC a potom zhruba kaž-
dého 10. vieme dostať do stovky. Pre 
porovnanie,  aby ste vedeli s akými 
krajinami súťažíme alebo ako je to 
niekde ide: v ČR majú zhruba 10-
krát viac hráčov, ale v prvej stovke 
nemajú 10-krát viac hráčov. Ale oni 
takýto projekt ani nemajú a tie deti 
sa hore dostávajú na náklady svojich 
rodičov, klubov alebo sponzorov. 
V Nemecku majú zhruba 2 milióny 
registrovaných hráčov. Majú asi 4 
alebo 5 takýchto národných centier 
ako máme my. Za posledné 3 roky 
sa im do stovky nedostal ani jeden 
mladý hráč alebo hráčka. Podobný 
projekt je vo V. Británii, podobné 
problémy majú Poliaci atď. Chcem 
tým povedať, že úspešnosť 1:10 je v 
celosvetovom kontexte celkom dob-
rá. Ale, samozrejme, že nás  to  ne-
uspokojuje a chceli by sme to zlepšiť. 
Naopak, sme nespokojní, trápi nás 
otázka, či tie talenty identifikujeme 
správne, či netreba skvalitňovať aj 
prácu našich trénerov, či netreba 
skvalitniť výber turnajov, byť prís-
nejší a tvrdší na jednotlivých hráčov, 
ktorí v NCT sú, aby pracovali ešte 
tvrdšie a ešte poctivejšie... 

 Neuvažuje STZ so zmenou 
štruktúry organizovania domácich 
turnajov, nakoľko dochádza ku 
znevýhodňovaniu dievčat v tom, 
že ich turnaje sa začínajú väčšinou 
v poobedňajších hodinách alebo o 
deň neskôr ako turnaje chlapcov?

Marcel Lacko, Pov.Bystrica
- Predpisy organizovania do-

mácich turnajov schvaľuje každo-
ročne Tenisová rada. Myslím si, 
že vždy sa udejú nejaké menšie 
alebo väčšie zmeny v týchto pred-
pisoch. V prípade, že dáte nejaký 
konštruktívny a zmysluplný návrh 
na Tenisovú radu a tento návrh 
prejde, k zmenám môže dôjsť. Taký 
je asi mechanizmus, pokiaľ chcete 
nejaký predpis zmeniť. Chcem však 
zdôrazniť, že súčasné športovo-
technické predpisy neriešia otázku 
poradia štartu chlapcov a dievčat 
na turnajoch. To znamená, že je to 
celkom v kompetencii usporiadate-
ľa (klubu), ktorý prihlasuje turnaj 
do termínovej listiny.

Chcel by som sa poďakovať 
všetkým záujemcom za otázky.  
Prajem vám všetko najlepšie, držte 
palce slovenskému tenisu! 
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Najvýznamnejší tenisový turnaj 
na Slovensku mal každý rok iného 
víťaza. Medzi nimi sú i traja Slováci. 
Vyhrali ho Karol Kučera, Dominik 
Hrbatý a vlani aj Michal Mertiňák. 
Tomu sa podaril husársky kúsok 
– dokonale nahradil obhajcu pr-
venstva Hrbatého, ktorý sa tesne 
pred začiatkom turnaja odhlásil 
pre problémy s rukou. Jeho voľnú 
kartu zdedil Mertiňák. Dominik 
ho do turnaja vyprevadil slovami: 
„Keď si dostal moju kartu, vyhraj 
namiesto mňa.“

V minulosti Michal dva razy 
vypadol na Tatra banka Open v pr-
vom, raz v druhom kole, ale vlani 
prežil v Sibamac aréne NTC skvelý 
týždeň. Nepatril medzi favoritov, 
veď vo svetovom rebríčku dvojhry 
bol až na 269. mieste. Po víťazstve 
sa posunul na 185. a vybojoval si 
miesto v kvalifikácii Australian 
Open 2007. Na jeho finále s Če-
chom Dlouhým sa prišlo do Siba-
mac arény pozrieť tritisíc divákov. 
„Vynikajúca návštevnosť ma milo 
prekvapila,“ povedal skromný 
víťaz. 

Mertiňák sa stal hráčom s naj-
nižším rankingom, ktorý vyhral 

v Bratislave. Prím pred ním držal 
v tomto smere Cyperčan Marcos 
Baghdatis. Keď roku 2004 vyhral 
ako kvalifikant, bol v počítači 205. 
Na opačnom póle je Hrbatý. Víťaz 
z roku 2005 bol, ako najvyššie na-
sadený, 20. na svete.  Vlani sa na 
bratislavskom challengeri blysol aj 
Pavol Červenák. Na svoju raketu 
dostal aj hráča svetovej stovky Ta-
liana Staraceho a prebojoval sa - ako 
kvalifikant - až do semifinále. 

Aj v tomto roku sa očakáva účasť 
najlepších slovenských hráčov. 
Chýbať z nich bude len Hrbatý, 
ktorý sa v septembri podrobil 
operácii ruky. Do hlavnej súťaže 
sa prvý raz dostane priamo, na zá-
klade rebríčka, Lukáš Lacko, ktorý  
doteraz štartoval vždy na voľné 
karty. Dva razy prehral s Hrbatým, 
vlani s Del Potrom, takže si brúsi 
zuby na prvý víťazný zápas. Karty 
budú potrebovať Michal Mertiňák 
a Martin Kližan. Jednu ponúkol 
riaditeľ turnaja Igor Moška aj Ka-
rolovi Beckovi, ktorému sa skončil 
dvojročný dištanc,ale nereflektoval 
na ňu. V kvalifikácii by sa mali ob-
javiť ďalší mladí Slováci – Červenák, 
Martin, Semjan a Mečíř ml.
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ENMertiňák v úlohe obhajcu
Na 8. ročníku Tatra banka Open sa Lukáš Lacko dostal do hlavnej súťaže

Po októbrovom ženskom turnaji prichádzajú na jeseň do 
Sibamac arény NTC tradične muži. Tatra banka Open 2007, turnaj 
challengerovej série ATP s dotáciou 100 000 USD + H, napíše 
v Bratislave v termíne 5. – 11. novembra ôsmu kapitolu. 

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.)
2006 Michal Mertiňák (SR) Eric Butorac, Travis Parrott (USA)

	Davide	Sanguinetti	(tal.)	 Karol	Kučera	(Sr)

	 anthony	DupuiS	(Fr.)	 Marc	roSSet	(Švajč.)

	 Marcos	BaghDatiS	(Cyp.)	 Dominik	hrBatý	(Sr)

	 Michal	MertiňáK	(Sr)	
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♥
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♥

2004
♥
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♥
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♥
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♥
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♥
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♥
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PROgRAM

Tatra banka Open 2007

kvalifikácia
sobota - nedeľa  

3. – 4. novembra 
Začiatky o 11.00 h

hlavná súťaž
pondelok - nedeľa  
5. – 11. novembra 

Pondelok – štvrtok od 11.00
Piatok - nedeľa od 14.00

Sumár slovenskej účasti

na Tatra banka Open 2000 – 2006

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
2006 14 1 4 18
Za rokom je počet hráčov v kvalifikácii, 
potom počet postupujúcich, nasleduje 
počet v hlavnej súťaži a na konci celkový 
počet štartujúcich Slovákov. 
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1. Federer (Švajč.)     7355
2. Nadal (Šp.) 5385
3. Djokovič (Srb.) 4370
4. Davydenko (Rus.) 3255
5. Roddick (USA)  2505
6. González (Čile) 2245
7. Ferrer (Šp.) 2130
8. Blake (USA) 2110
9. Robredo (Šp.) 2035

10. Haas (Nem.) 1940
11. Berdych (ČR) 1935
12. Gasquet (Fr.) 1885
13. Ljubičič (Chorv.) 1675
14. Caňas (Arg.) 1673
15. Moya (Šp.) 1620
16. Chela (Arg.) 1485
17. Murray (V.Brit.) 1480
18. Južnyj (Rus.) 1465
19. Hewitt (Austr.)  1365
20. Monaco (Arg.) 1350

1. Bryan B. (USA)  5725
1. Bryan M. (USA)  5725
3. Knowles (Bah.)  4050
4. Nestor (Kan.) 4050
5. Zimonjič (Srb.)        3590
6. Björkman (Švéd.)  3425
7. Vízner (ČR) 3420
8. Mirnyj (B-rus.)  3350
9. Hanley (Austr.) 3260
9. Ullyett (Zimb.)  3260

11. Knowle (Rak.) 3210
12. Clement (Fr.) 3180
13. Santoro (Fr.) 3006
14. Aspelin (Švéd.) 3005
15. Dlouhý (ČR) 2995
16. Llodra (Fr.) 2901
17. Paes (Ind.) 2770
18. Damm (ČR)       2770
19. Erlich (Izr.) 2520
19. Ram (Izr.) 2520

1. Heninová (Bel.) 5500
2. Kuznecovová (Rus.) 3775
3. Jankovičová (Srb.) 3475
4. Ivanovičová (Srb.) 3175
5. Šarapovová (Rus.)       3161
6. S. Williamsová (USA) 2766
7. Čakvetadzeová (Rus.) 2625
8. V. Williamsová (USA) 2470
9. HANTUCHOVÁ (SR) 2177

10. Dementievová (Rus.)  2022
11. Bartoliová (Fr.) 2021
12. Petrovová (Rus.) 1976
13. Mauresmová (Fr.)  1921
14. Safinová (Rus.) 1820
15. Vaidišová (ČR) 1710
16. Peerová (Izr.) 1682
17. Schnyderová (Švajč.) 1679
18. Golovinová (Fr.) 1624
19. Hingisová (Švajč.) 1577
20. Szávayová (Maď.) 1363

1. Blacková (Zimb.)  5204
2. Huberová (JAR) 5020
3. Raymondová (USA)  4310
4. Stosurová (Austr.) 4310
5. Santangelová (Tal.) 3320
6. Srebotniková (Slo.) 3317
7. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  3230
8. Jung-Jan Čan (Taiw.) 3170
9. Sugijamová (Jap.)  3105

10. Stubbsová (Austr.) 2894
11. Moliková (Austr.) 2610
12. Dechyová (Fr.) 2415
13. Peschkeová (ČR) 2395
14. Zi Jang (Čína) 2370
15. Safinová (Rus.) 2310
16. Jie Ženg (Čína) 1837
17. Shaughnessyová (USA) 1780
18. Tian-tian Sun (Čína) 1775
19. Mirzová (Ind.) 1680
20. Uhlířová (ČR) 1665
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TOP 10 REBRÍčKA ITF

1. Ignatik (B-rus.) 1312
2. Berankis (Lit.) 1192
3. Trevisan (Tal.) 1023
4. Eysseric (Fr.) 901
5. Romboli (Braz.) 868

6. Jones (Austr.) 843
7. Piro (Fr.) 788
8. Fabbiano (Tal.) 738
9. Jebavý (ČR)  730

10. Klein (Austr.) 705

1. Radwanská U. (Poľ.) 1468
2. Pavľučenková (Rus.) 1087
3. KUČOVÁ (SR) 1010
4. Hofmanová (Rak.) 930
5. Pivovarovová (Rus.) 925

6. Pervaková (Rus.) 890
7. Brengleová (USA) 832
8. Milevská (B-rus.) 817
9. Narová (Jap.) 786

10. Lykinová (Rus.) 775

ATP
RACE - DVOJHRA
77. Hrbatý Dominik  61

189. Lacko Lukáš 6
235. Kližan Martin 2

NASADZOVACIE REBRÍčKY 
DVOJHRA

45. Hrbatý Dominik  720
155. Lacko Lukáš   274
180. Mertiňák Michal  234
212. Klec Ivo 191
325. Červenák Pavol 104
365. Čapkovič Kamil 90
390. Kližan Martin 81
425. Stančík Ján  70
544. Semjan Marek 42
682. Polášek Filip 24
826. Švarc Ladislav  14
832. Zelenay Igor  14
839. Krošlák Ján 13
880. Pažický Michal 11
954. Mečíř Miloslav 9

1061. Bruthans Viktor  6
1141. Somogyi Alexander 5
1160. Sikora Adrián  5
1194. Bocko Matej 4
1194. Janči Tomáš  4
1245. Miklušičák Peter 3
1275. Horečný Matúš 3
1328. Durdík Martin 2
1328. Macko Michal 2
1370. Bohunický Tomáš 2
1474. Csarnakovics Erik  1
1474. Hromec Martin 1
1474. Polyák František 1

ŠTVORHRA
51. Mertiňák Michal  1025

120. Polášek Filip 451
175. Zelenay Igor   320
189. Hrbatý Dominik  290
254. Čapkovič Kamil  215
280. Klec Ivo 190
328. Lacko Lukáš 161
490. Červenák Pavol 83
612. Kližan Martin 57
630. Stančík Ján 54
639. Semjan Marek 52
756. Pažický Michal 36
771. Hromec Martin 34
771. Horečný Matúš  34
921. Somogyi Alexander 20
995. Bruthans Viktor  16

1014. Sikora Adrián 16
1062. Béreš Matúš 13
1080. Martin Andrej 13
1149. Mečíř Miloslav 12
1211. Bocko Matej 9
1278. Janči Tomáš 8
1370. Durdík Martin 4

WTA TOUR
DVOJHRA

9. Hantuchová Daniela  2177
48. Cibulková Dominika 614

138. Gajdošová Jarmila 254
174. Suchá Martina  175
246. Hrozenská Stanislava  109
285. Juricová Jana   85
291. Kučová Zuzana  82
293. Tvarošková Lenka  82
328. Rybáriková Magdaléna 68
346. Wienerová Lenka  62
359. Kachlíková Katarína  58
528. Babáková Martina 29
529. Vajdová Nikola 29
543. Kurhajcová Ľubomíra  27
591. Nociarová Dominika 22
594. Kučová Kristína 22
628. Malenovská Klaudia 19
636. Pochabová Michaela 19
698. Balogová Martina 15
735. Kochanová Monika 13
738. Husárová Janette 13
807. Boczová Klaudia 10
985. Hojčková Lenka 5

1056. Diešková Dominika 4
1118. Zlochová Zuzana 3

ŠTVORHRA
22. Husárová Janette  1485
32. Hantuchová Daniela  1216
71. Gajdošová Jarmila 750

204. Kachlíková Katarína  167
254. Tvarošková Lenka  130
292. Suchá Martina 100
293. Babáková Martina  100
398. Kučová Zuzana   57
403. Hrozenská Stanislava 55
455. Kučová Kristína 44
495. Diešková Dominika 36
534. Kochanová Monika 32
539. Boczová Klaudia 31
610. Juricová Jana 22
712. Hojčková Lenka     16
721. Poljaková Katarína 15
745. Malenovská Klaudia 14
804. Zlochová Zuzana 11
856. Pochabová Michaela 9
876. Wienerová Lenka 8
931. Cibulková Dominika 5
948. Illová Tatiana 5
971. Kurhajcová Ľubomíra  4

REBRÍčEK ITF 
JUNIORI

69. Kližan Martin 360
73. Brázdil Eugen  350

115. Klempa Zalán 277
148. Martin Andrej 237
160. Gašparetz Alexander 220
233. Budoš Marek 168
246. Gašparetz Róbert  161
479. Kovalík Jozef 82

564. Lazarčík Martin 67
806. Janúch Róbert 36

1082. Horváth Jaroslav 20
1146. Havaj Filip 17
1204. Mydla Matúš 15
1259. Brtko Michal 13
1290. Béreš Matúš 12
1375. Bača Peter 10
1817. Daniš Marko 3
1817. Košec Ivan 3
2018. Šuran Peter 2
2018. Sobotka Ľuboš 2

JUNIORKY
3. Kučová Kristína 1010

23. Juríková Lenka 545
44. Boczová Klaudia 421
47. Tabaková Romana 415

141. Luknárová Zuzana 238
146. Širilová Monika 235
219. Kovarčíková Lucia 171
240. Jůrová Petra 162
261. Morgošová Karin 148
273. Poljaková Katarína 142
281. Baranová Katarína 138
305. Hončová Michaela 130
374. Zlochová Zuzana 107
442. Hríbiková Miroslava 88
447. Mečířová Lucie 87
492. Vršková Lucia 80
496. Juhászová Vivien 78
635. Popluhárová Andrea 56
654. Kuľhová Petra Mária 53
755. Pochabová Michaela 42
843. Kucianová Kristína 35
856. Peterčáková Jarmila 35
900. Blašková Veronika 32
972. Rebrová Andrea 27
979. Čepelová Jana 27

1126. Kochanová Monika  20
1139. Jasová Dominika 20
1205. Voščeková Mária 17
1235. Mészárosová Michaela 17
1242. Mravcová Ivana 16
1377. Krommelová Ivana 12
1377. Mansfeldová Klaudia 12
1395. Veresová Patrícia 12
1423. Michaličová Zuzana 10
1423. Kovaľová Lucia 10
1691. Mihalovičová Jana 5
1813. Antoniewiczová Petronella 5

REBRÍčEK TE
DO 14 ROKOV

CHLAPCI
5. Horanský Filip 595
8. Partl Adrian 480
9. Vittek Filip 450

53. Čižnár Juraj 240
113. Kianička Adam 160
134. Freibold Milan 135
213. Freibold Jakub 95
248. Kmeťko Tomáš 82
257. Fabian Patrik 77

266. Opalek Erik 75
347. Novodomec Radoslav 50
372. Urban Matej 47
377. Pôbiš Matej 45
382. Farkaš Viktor 45
408. Šproch Dominik 40
433. Marcinov Lukáš 35
470. Zeman Matej 30
484. Polivka Richard 30
488. Kianička Michal 30
509. Bertovič Marek 25
548. Faith Peter 20
643. Bujňák Ladislav 15
643. Nedelka Roman 15
643. Dubjel Martin 15
643. Simčák Juraj 15
761. Šimon Ján 10
761. Kasák Lukáš 10
786. Maruščák Matej 10
786. Čelovský Dávid 10
786. Šipoš Jakub 10
786. Blaško Martin  10
786. Chlpík Ivan 10
786. Kačij Vladislav 10
786. Hric Ivan 10
786. Andin Robert 10

DIEVčATá
1. Juhászová Vivien 690

14. Čepelová Jana 420
15. Mészárosová Michaela 410
27. Milinkovičová Danica  335
32. Škamlová Chantal 315
35. Záteková Veronika 305
45. Kucharová Michala 255
48. Uberalová Petra 245
85. Schmiedlová Karolína 180
94. Molnáriová Vanesa 170

103. Pondušová Karolína 165
124. Lazarová Barbora 140
126. Ostrožlíková Michaela 140
143. Ondrušová Zuzana 125
145. Karaffová Natália 125
239. Bessenyeiová Ester 85
280. Unčovská Katarína 70
313. Butkovská Lucia 60
356. Petržalková Alexandra 50
400. Polcerová Nikola 40
432. Valková Laura 35
432. Kuricová Renáta 35
466. Brestovičová Gabriela 32
486. Tumová Silvia 30
559. Ochotnická Kristína 20
625. Maľová Viktória 15
626. Gajdošová Zuzana 15
632. Repčíková Alica 15
632. Hránková Viktória 15
688. Kötelesová Barbora 15
770. Bubelová Nina 12
772. Pochabová Petra 10
772. Kršáková Dominika 10
772. Roháčová Michaela 10
799. Žilincová Michaela 10
799. Mihaľovová Nicolette 10
799. Krištofovičová Silvia 10
799. Harčárová Dana 10

SLOVENSKÍ HRáčI 
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V portlandskom Memorial Co-
liseum sa na súboji gigantov 30. 
novembra – 2. decembra očakáva 
denná návšteva 12 000 divákov. Ta-
káto je kapacita štadióna, na ktorom 
chcú Američania, po 12 rokoch od 
posledného triumfu roku 1995, po 
32. raz oslavovať zisk trofeje v naj-
slávnejšej tenisovej tímovej súťaži. 
Najúspešnejšia krajina daviscupovej 
histórie má dlhú pauzu v listine víťa-
zov. Mimochodom, zatiaľ posledné 
víťazstvo (spred 12 rokov) dosiahli 
Američania v zložení Courier, 
Martin, Sampras vo finále s Rusmi 
na moskovskej pôde. Odvtedy boli 
ešte dva razy vo finále – roku 1997 
prehrali vo Švédsku 0:5 a pred tromi 
rokmi v Španielsku 2:3. Doma sa z 
triumfu radovali naposledy roku 
1991, po finálovom víťazstve nad 
Švajčiarskom 3:1 v texaskom Fort 
Worthe. Víťazný tím tvorili Agassi, 
Courier, Sampras a John McEnroe. 

Portland bude hostiteľom finále 
prvý raz. Ale Davisov pohár tu hrali 
Američania už v rokoch 1981 a 1984 
– v oboch prípadoch zdolali v semi-
finále Austráliu. Kapitán domácich 

Patrick McEnroe vedie tím sedem 
rokov. „Očakávam veľkolepé stret-
nutie, Rusi budú chcieť obhájiť titul, 
ale náš tím sa roky formoval a je 
silný,“ vraví americký kapitán, ktorý 
sa bude spoliehať na Roddicka, J. 
Blakea a bratov Bryanovcov.

Rusko, obhajca šalátovej misy, 
sa stalo daviscupovým šampiónom 
v rokoch 2002 a 2006. Posledným 
úspešným obhajcom bolo roku 1998 
Švédsko. Ak by Rusko vyhralo, stalo 
by sa od roku 1990 prvou krajinou, 
ktorá v jednom roku získa Davisov 
pohár i Pohár federácie. Naposledy 
sa double podarilo USA. A Šamil 
Tarpiščev by bol v tom prípade 
prvým kapitánom s obidvoma 
trofejami získanými v jednom 
roku. Koho veľký mág nominuje do 
finálového kvarteta? Zostavu, ktorá 
v semifinále zdolala Nemecko, tvo-
rili Davydenko, Južnyj, Tursunov, 
Andrejev. Ešte je tu Safin, ktorý 
rozhodol o vlaňajšom finálovom 
víťazstve nad Argentínou a dvoma 
bodmi sa podieľal aj na triumfe nad 
Francúzskom v parížskej hale Bercy 
roku 2002.                                  (zw)
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Pgiganti v Portlande
Američania pred daviscupovým finále s Ruskom túžia po 32. titule

Najlepšia vstupenka na tri dni daviscupového finále USA – Rusko 
stojí 600 dolárov. Najlacnejšia je za 90. Členovia Americkej tenisovej 
asociácie si v predpredaji mohli kúpiť lístky o týždeň skôr ako ostatní 
tenisoví fanúšikovia. 
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vzájomné stretnutia
finalistov DC 2007

 1995 Moskva finále Rusko – USA 3:2

 1998 Atlanta 1. kolo USA – Rusko 3:2

 2006 Moskva semifinále Rusko – USA 3:2

 2007 Portland finále USA – Rusko ?:?

Americký tím – zľava: James BLAKE, Mike a Bob BRYANOVCI, Anddy RODDICK 
a kapitán Patrick McENROE

Gruzínsko je podľa rebríčkového 
postavenia svojich hráčov najslab-
ším tímom I. skupiny euro-africkej 
zóny. Jednotkou je Lado Čichladze, 
361. na svete, oveľa známejší Irakli 
Labadze je až 836. Ale celý rok ne-
hral na turnajoch. Bývalý 42. tenista 
sveta odohral jednu dvojhru a jednu 
štvorhru v úvodnom kole I. skupiny 
euro-africkej zóny proti Portugalsku 
a mal podiel na tom, že v Tbilisi Gru-
zínsko vyhralo 3:2. V ďalšom kole,  
z ktorého sa postupovalo do baráže 
o svetovú skupinu, potom podľahlo 
v Belehrade silnému Srbsku na čele 
s Djokovičom 0:5. Ale to už Labadze 
do hry nezasiahol.

Gruzínsko od roku 1994 odo-
hralo v DC 52 stretnutí s bilanciou  
35 - 17. Nikdy nebolo vo svetovej sku-
pine. Najviac zápasov odohral Irakli 
Ušangišvili – 28 za sedem rokov, čo 
reprezentoval. Pravda, najslávnejším 
tenistom histórie, ktorý má gruzínsky 
pôvod, je dnes už 63-ročný Alexander 
Metreveli. Rodák z Tbilisi, sovietsky 
reprezentant, bol Kodešovým finálo-
vým súperom vo Wimbledone 1973. 
Gruzínci  v rebríčku dvojhr y  
k 8. 10.: 355. Lado Čichladze, 831. 
Irakli Labadze, 1143. Nodar Itonišvili, 
1474. George Chrikadze, 1474. Giorgi 
Chanturia. Kapitánom tímu je Gela 
Elerdašvili.

Šťastný žreb ponúka šancu
Slovensko v Davisovom pohári privíta doma 11. – 13. apríla 2008 Gruzínsko

Slovensko by sa mohlo na jeseň 2008 znovu pokúšať o postup 
do svetovej skupiny Davisovho pohára. Po septembrovej prehre  
s Kórejskou republikou bude Mečířov tím hrať aj v nasledujúcom roku 
v I. skupine euro-africkej zóny, ale žreb na nasledujúci rok bol žičlivý: 
Slovensko sa v apríli 2008 na domácej pôde stretne s Gruzínskom.  
Ak vyhrá, na jeseň hrá znovu baráž!

Ohlasy na žreb Slovenska
Tibor Macko, prezident STZ: „  Prvou  výhodou  je  domáce  prostredie, 

ďalšou, že hráme až v apríli. Vtedy už aj naši mladí hráči budú ďalej ako sú 
teraz. V aprílovom termíne je šanca, že v tíme budú aj skúsenejší.“

Igor Moška, generálny sekretár STZ: „Hrozbu ťažkých protivníkov, akých 
je v prvej skupine dosť, šťastný žreb odvrátil. Budeme veľkým favoritom proti 
Gruzíncom. Verím, že už s uzdraveným Dominikom Hrbatým. Z Gruzín-
cov poznám iba Labadzeho. Ale ten už dlho nehrá na turnajoch. O dejisku 
stretnutia je ešte predčasné hovoriť. V každom prípade som veľmi rád, že 
nám žreb tentoraz prial.“

Dominik Hrbatý, slovenská jednotka: „Hráme  doma,  ale  nebude  to 
celkom jednoduchý zápas. Labadze bol v minulosti v prvej stovke svetové-
ho rebríčka. Môže našich mladých hráčov potrápiť. Dúfam, že už budem  
v poriadku a k dispozícii.“

Žreb DC 2008
Svetová skupina - 1. kolo, 8. – 10. februára (podľa pavúka): Rusko 
– Srbsko, Česko – Belgicko, Veľká Británia – Argentína, Izrael – Švédsko, 
Nemecko - Kórejská republika, Peru – Španielsko, Rumunsko – Fran-
cúzsko, Rakúsko - USA  I. skupina euro-africkej zóny – 1. kolo, 8. – 10. 
februára: Macedónsko – Lotyšsko, Švajčiarsko – Poľsko. Chorvátsko, 
Taliansko, Holandsko, Bielorusko, Gruzínsko a Slovensko majú voľný žreb,  
2. kolo, 11. – 13. apríla: Chorvátsko – Taliansko, Macedónsko / Lotyšsko 
- Holandsko, Bielorusko - Švajčiarsko / Poľsko, Slovensko – Gruzínsko.
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Iba po 12 tímov v súťaži chlapcov 
a dievčat sa prebojovalo do brati-
slavského finále.  „Vyhrali všetci,“ 
spontánne komentoval tenisový 
fanatik z Michaloviec, tréner Tibor 
Lešniak, vyhlasovanie víťazov. Má 
pravdu. Skvelý nápad, ktorý mal 
premiéru pred tromi rokmi, sa 

ujal a v kluboch sa stretol s veľkou 
odozvou. „Poďme sa hrať,“ počul 
michalovský tréner dvoch chlapcov 
v útrobách haly. Aj keď priniesli zá-
pasy napätie, ktoré intenzívne preží-
vali najmä rodičia, deti poňali tenis 
a súťaženie správne – ako hru.

Budúce nádeje v Sibamac aréne 

sledovali aj veľké osobnosti sloven-
ského tenisu. Ešte nikdy sa ich na 
finále Detského Davis Cupu a Fed 
Cupu s Nadáciou SPP neprišlo po-
zrieť toľko ako v tomto roku. Deti sa 
tešili zo spoločného fotografovania 
a z autogramiády. Stretnutie s Milo-
slavom Mečířom, Dominikom Hr-
batým, Radkou Zrubákovou, Hen-
rietou Nagyovou, Janette Husárovou 
a Dominikou Cibulkovou, bolo pre 
všetkých veľkým zážitkom.

Do listiny víťazov sa, pod vede-
ním kapitánky Marcely Mokrej, 
po prvý raz zapísali dievčatá TC 
Topoľčany B Tereza Miháliková, 
Barbora Palcátová, Klára Hlavinová. 
Medzi chlapcami boli najlepší  hráči 
z Tenisovej akadémie NET Trnava 
A v zložení Dávid Brna, Roman 
Levčík, Ladislav Ježo, Filip Kánik. 
Viedli ich kapitáni Zuzana Hruško-
vá a Daniel Čálik.

Prezident STZ Tibor Macko, 
iniciátor projektu, hovorí: „Súťaž 
získala stabilné miesto v kalendári 
klubov, ktoré sa systematicky venujú 
mládeži. Vyvrcholenie s 12 tímami 
sa ukázalo ako optimálne z hľadiska 
času. Tentoraz neboli maratóny ako 
so 16 tímami. Súťaž chceme aj pre 
budúcnosť udržať a zefektívniť.“ 
Podľa Macka, skúseného a uznáva-

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Deti sa hrali, všetky vyhrali 
Trofeje z Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP do Trnavy a Topoľčian

Tretie celoslovenské finále Detského Davis Cupu a Fed Cupu 
s Nadáciou SPP, s tradičným trojdňovým vyvrcholením v Sibamac 
aréne NTC, bolo mimoriadne vydarené. Do jedinečného projektu 
Slovenského tenisového zväzu sa zapojilo 117 družstiev na celom 
Slovensku.

Finále
Chlapci

TA NET Trnava A – TK Kalinčiakova 
Bratislava 4:1 (Brna – Áč 6:1, 
Levčík – Hrunčák 1:6, Brna, Levčík 
– Hrunčák, Áč 6:0, Brna – Hrunčák 
6:4, Levčík – Áč 6:1)

Dievčatá
TC Topoľčany B – Akademik 
Košice 3:2 (Palcátová – Flešárová 
6:1, Miháliková – Kužmová 3:6, 
Palcátová, Miháliková – Flešárová, 
Kužmová 6:2,  Miháliková – 
Konopásková 6:0, Hlavinová 
– Laská 1:6)

Chlapci

1. TA NET Trnava A
2. TK Kalinčiakova
3. TK Žilina
4. TK TC Bojnice
5. TK Spišská Nová Ves
6. TA NET Trnava B
7. TK Slovan SLSP Bratislava
8. TC Topoľčany
9. TK Športvýroba Košice

10. TK Banská Bystrica
11. Tc STŠ Michalovce
12. Právnik TŠ Trčka & Kurek

Dievčatá

1. TC Topoľčany B
2. TK Akademik Košice
3. TK Mladosť Košice
4. TC Topoľčany A
5. TŠ Ivanecký
6. TK Kalinčiakova Bratislava
7. Slávia ŽU Žilina
8. TK Baník Prievidza
9. TK Kúpele Piešťany

10. TK Slávia STU Bratislava
11. Tc STŠ Michalovce
12. TK Banská Bystrica

Fakty Detského Davis 

Cupu a Fed Cupu 

s Nadáciou SPP 2007

Konečné poradie

Víťazný tím chlapcov z TrnavyVíťazný tím dievčat z Topoľčian

Plač a radosť...

��  



Marcela Mokrá, kapitánka víťaz-
ného tímu topoľčianskych dievčat, 
neskrývala ambície: „Prišli sme 
vyhrať,“ povedala, keď už bolo roz-
hodnuté. Jej tím potreboval na zisk 
trofeje, od oblastných kôl vrátane 
finále, 10 víťazných stretnutí. 

„Dievčatá trénujem od ich piatich 
rokov. Vlani sme sa museli uspo-
kojiť s víťazstvom v úteche, ale na 
tohtoročné finále cestovali hráčky 
s veľkou motiváciou. Mali sme naj-
vyrovnanejšie družstvo,“ povedala 

Mokrá. V klube sa orientuje na deti 
do deväť rokov a kľúčom k úspechu 
je podľa jej slov dobrá spolupráca 
s deťmi a ich rodičmi. „Pre mňa, 
ako trénerku, je víťazstvo odme-
nou za celoročnú prácu. Mám však 
príjemný pocit aj z toho ako sa tešia 
rodičia. Do Bratislavy sa vybrali 
celé rodiny povzbudzovať. Mladí 
tenisti potrebujú silné rodinné zá-
zemie a to v našom prípade deťom 
nechýba,“ dodáva. Mokrá priviedla 
do NTC z Topoľčian tri družstvá 

– jedno dievčenské zvíťazilo, ďalšie 
skončilo štvrté a chlapci obsadili 
ôsme miesto. 

Zuzana Hrušková velila so svo-
jím bratom, známym mládežníckym 
tréner Danielom Čálikom, trnav-
ským chlapcom. Kvarteto Tenisovej 
akadémie NET Trnava A malo vo 
svojom strede dlhovlasého Dávi-
da Brnu, najbojovnejšieho hráča 
turnaja. V Sibamac aréne nenašiel 
premožiteľa. „Vlani – ešte pod Slá-
viou Trnava – skončili chlapci tretí. 

Od apríla tohto roku sme si založili 
vlastnú akadémiu. Zameriavame 
sa na mládežnícky tenis. Tak ako 
vždy – aj teraz – bolo pre všetkých 
hráčov udalosťou hrať v NTC. Akcia 
je pre deti viac ako turnaj. Učia sa 
zodpovednosti a disciplíne,“ hovorí 
kapitánka Hrušková. Dávid Brna 
bol na všetkých troch ročníkoch, te-
nis hrá od štyroch rokov. Aj Roman 
Levčík, ďalší člen víťazného tímu, je 
nádejný hráč a v súťaži môže štarto-
vať aj v budúcom roku.

DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Slovo majú kapitánky

ného trénera, deti viac vedia. „Vid-
no, že majú za sebou veľa práce. Ku 
kvalitne tréningu prispieva i fakt, že 
sa hrá s mäkkými loptami,“ pozna-
menáva šéf zväzu. Tri zo štyroch do-
terajších víťazstiev získali vo dvoch 
predchádzajúcich ročníkoch deti 
z Právnika TŠ Trčka&Kurek. Tretie 
celoslovenské finále vyhrali chlapci 
z Trnavy a dievčatá z Topoľčian. 
„Tento rok, ale aj minulé, ukázali, že 
dobrý tenis sa dá robiť všade. A to 
sa netýka iba víťazných klubov, ale 
aj Bojníc alebo Spišskej Novej Vsi, 

d r u ž -
stiev, 
ktoré 

sa  do-
stali do záverečných kôl,“ dodáva 
Tibor Macko.

Najbojovnejší
Dávid Brna (TA NET Trnava A) –  
54 víťazných gemov
Viktória Kužmová (TK Akademik 
Košice) – 49 víťazných gemov

Najmladší
Matúš Jurko (TC STŠ Michalovce, 
30. 1. 2001)
Lucia Čanigová (TC Topoľčany A, 
2. 4. 2001)

Najsympatickejší
Tomáš Líška (TK TC Bojnice)
Veronika Köberlingová (TK Baník 
Prievidza)

NAJ...

Pohľad lekára

Nabudúce nezabudnúť 
na pitný režim!

Tradičné a krásne podujatie 
organizované STZ – Detský Davis 
Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 
- mi sčasti poslúžilo aj k prvému 
kontaktu s možnými adeptmi 
reprezentačných dresov.

Oproti predošlým rokom som 
si, z môjho lekárskeho pohľadu, 
všimol u mnohých kvalitné rozcvi-
čenie pred zápasmi, u niektorých 
aj strečing.

Hráči mali na nohách oveľa kva-
litnejšiu obuv vhodnú na povrch, 
ktorý je v NTC. Preto som aj počas 
celých troch dní ošetril iba u dvoch 
hráčov otlaky na nohách.

Samozrejmé bolo aj prezliekanie 

sa do suchých dresov po zápasoch, 
čo v minulých rokoch také jasné 
nebolo. Vo veľkej miere je to zrej-
me zásluha trénerov, ktorí správne 
ovplyvňujú svojich zverencov.

Ale! Niektorí hráči vo veku do 
9 rokov hrali tri aj štyri zápasy 
za deň, takže boli na dvorci až 
štyri hodiny! No vari ani jeden 
nemal na takúto záťaž vhodné 
energetické doplnky výživy a aj  
pitný režim u mnohých hráčov 
bol nedostatočný. Dôrazne upo-
zorňujem na tieto nedostatky!

Verím, že na budúci rok sa už 
s nimi nestretnem.

MUDr. Roman FANODominik HRBATÝ prejavil svoj vzťah 
k deťom

Tenis niekedy bolí – hlavná rozhodkyňa Andrea 
HUBEKOVÁ a žilinský tréner Anton BLAŠKO

Dávid BRNA z Trnavy, člen víťazného 
tímu a najbojovnejší hráč

PoSter S vÍŤazmi

V dnešnom čísle nájde-
te i poster s víťazmi Det-
ského Davis Cupu a Fed 
Cupu s Nadáciou SPP 
2007. Sú na ňom aj teniso-
vé osobnosti, ktoré si prišli 
do NTC akciu pozrieť. 

V budúcom čísle sa 
k podujatiu vráti-
me anketou, ktorú 
urobil mesačník 
Tenis s trénermi 

a kapitánmi tímov.
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