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Je tu už čas predplatiť si 
mesačník TENIS na rok 2008

Ak chcete dostávať náš mesačník od 
dvojčísla 1-2 pravidelne k prvému dňu 
jednotlivých mesiacov aj roku 2008, treba 
si ho u nás objednať a predplatné (220 Sk) 
poukázať do konca roka 2007 na číslo účtu 
262 502 2137/1100, variabilný symbol 
2008. Objednávací lístok nájdete aj na našej 

webovej stránke www.stz.sk. Treba ho poslať 
na adresu: alena.cernusakova@stz.sk alebo 
poštou na adresu: 

mesačník teniS

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

objednávam si mesačník 

na rok 2008
Meno a prezvisko objednávateľa:

Adresa:

Zaväzujem sa poukázať do konca roka 2007  
predplatné 220 Sk  

na účet 262 502 2137/1100, variabilný symbol 2008.
V prípade, že predplatné poukážete bankovým prevodom, 

uveďte do poznámky svoje meno.

Náš mesačník TENIS dostávajú všetci hráči s platnou registráciou, rozhodcovia, 
tréneri, funkcionári a kluby. Ostatní záujemcovia si ho môžu od vlaňajška, ako je vám 
možno známe, objednať nie u Slovenskej pošty, ale len u nás. 
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Čo  ste  v  tenise  dokázali,  keď  ste 
mali deväť rokov? spýtali sme sa troch  
fedcupových šampiónok, ktoré sa zú-
častnili na slávnostnom otvorení celo-
slovenského finále Detského 
Davis Cupu a Fed Cupu 
s Nadáciou SPP.

„Vyhrávala  som 
turnaje  dvanásťroč-
ných,“  odpovedala 
Radka  Zrubáková 
(36). 

„Začínala  som  hrať 
tenis,“  vravela  Janette 
Husárová (33). 

„Už som pravidelne štartovala na 
medzinárodných  turnajoch,  hlavne 
v Čechách,“ povedala Henrieta Na-
gyová (27).  

Tri skvelé tenistky prišli medzi deti, 
obliekli  si  tričká  s  logom  projektu, 
prihovorili  sa  malým  tenistom  vo 
veku do 9 rokov a absolvovali auto-
gramiádu. Radka Zrubáková, ktorá 
počas  profesionálnej  kariéry  stihla 
študovať právo, si už založila rodinu. 
Má  dve  deti  –Nikiho  a Aniku.  Zo 
syna asi bude hokejista podľa vzoru 

otca.  „Dcéra  v októbri  po  prvý  raz 
dala loptu cez sieť desať ráz,“ pozna-
menala pyšná mama. Obe jej deti sú 
vyťažené  rôznorodými  aktivitami, 

ktoré  najviac  zamestnávajú  asi 
Radku. „Dopoludnia sa sta-

rám  o domácnosť,  potom 
deti  rozvážam  –  škola, 
tréning, gymnastika,  ta-
nec,  klavír,  angličtina... 
Popoludní sa im venujem 
sama.  Ja  som  začínala 

s tenisom v útlom detstve. 
Už ako osemročná som vyhra-

la  na  halových  majstrovstvách 
Slovenska  medzi  dvanásťročnými,“ 
spomína  Zrubáková,  ktorá  bola  vo 
svojich 21  rokov v kariére najvyššie 
– 22. na svete. Radka odporúča s te-

nisom  začínať  skoro.  „Je  to  pre  deti 
ešte hra. Ale naučia sa systematicky 
pracovať a popri hre sa podriadiť aj 
disciplíne,“ hovorí.

Z trojice sa aktívne venuje tenisu 
už len Husárová. Začínala podstatne 
neskôr.  „Tenis  som  videla  prvý  raz 
hrať  ako  osemročná  na  dovolenke. 
Mala  som  deväť,  keď  som  v Lama-

či,  kde  sme  bývali,  búchala 
s bedmintonovou  raketovou 
penovú loptičku o stenu,“ po-
pisuje svoje začiatky deblová 
majsterka  sveta  2002.  Prvé 
vážne  tenisové  kroky  robila 
na  Mladej  garde.  „Keď  som 
mala  dvanásť  a bývali  sme 
v Prahe, už som súťažne hra-
la. V Čechách majú tradíciu 
tímové  súťaže,  páči  sa  mi, 
že  tam  muži  a  ženy  tvoria 
v  extralige  spoločný  tím,“ 
poznamenáva fedcupová re-
prezentantka Slovenska, ma-
jiteľka 23 titulov v turnajoch 
WTA Tour vo štvorhre.

Henrieta Nagyová ukonči-
la aktívnu kariéru pre pretr-

vávajúce  problémy 
s chrbtom a dala sa 
na  pólo  a  indické 
masáže.  „Jazda  na 
koni mi dá zabrať. 
Tenis  v  aktívnej 
forme mi vôbec ne-
chýba,“ hovorí No-
vozámčanka  roky 
žijúca v Bratislave. 
V lete funguje aj pri 
tenise,  organizuje 
pre deti kempy. Te-
raz ju zasa zamest-
náva  hľadanie  priestorov, 
kde si otvorí centrum, ktoré 
sa bude volať Paradesh – čo 
po indicky znamená raj. 

„Strávila  som  mesiac 
v Indii, masáže, joga a rôz-
ne  procedúry  mi  pomohli. 
Skúsenosti  chcem  uplatniť 
doma.  V  centre  bude  pra-
covať diagnostička a  ľudia 

priamo  z  Indie.  Klientelu  by  mali 
tvoriť športovci po operáciách, ale aj 
ženy s nadváhou,“ hovorí šarmantná 
Heňa.  V počte  získaných  deviatich 
singlových  titulov  na  okruhu  WTA 
stále  drží  medzi  Slovenkami  prím. 
Netají sa, že má aj tenisové plány. „V 
profesionálnej kariére som pričuchla 
k manažérstvu. Rada by som skúse-

nosti uplatnila a pomáhala mladým 
hráčom.“

Na záverečné vyhlasovanie víťazov 
prišla aj Dominika Cibulková, ktorá 
sa  deň  predtým  vrátila  z  turnajov 
v Ázii. Vzrastom malá tenistka medzi 
deti zapadla. „Nebojte sa, aj keď veľmi 
nenarastiete,  dokážete  vyhrávať,“ 
povzbudila 18-ročná    fedcupová re-
prezentantka deti. „Ja som začínala 
s  tenisom  ako  osemročná,“  vravela. 
Jej mama si spomenula, že ako úplná 
začiatočníčka  sa  dostala  na  tradič-
nom Victoria Cupe do finále. „Vyhrala 
Dominika Lacková, Lukášova sestra. 
Svoj prvý turnaj som vyhrala až ako 
desaťročná,“ dodala hráčka svetovej 
päťdesiatky.   

  (zw)

Šampiónky spomínali 
na tenisové začiatky

Autogram Henriety NAGYOVEJ 
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Radka ZRUBÁKOVÁ v NTCJanette HUSÁROVÁ, majsterka sveta vo štvorhre
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Dominika CIBULKOVÁ odovzdáva cenu
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Termínová LisTina 2008
ako mimoriadna príloha časopisu Tenis č. 12

•informácie o termínoch a pod-
mienkach turnajov a súťaží v teni-
sovej sezóne 2008: medzinárodné 
podujatia v SR; majstrovstvá SR, 
majstrovstvá regiónov a krajov; 
turnaje / mladšie žiactvo, staršie 
žiactvo, dorast, dospelí, veteráni /; 
pracovné formuláre: zoznam tré-
nerov a rozhodcov STZ; propo-
zície MASTERS; prihlášky na tur-
naje; hracie plány, rozpis turnaja; 

správa z podujatia; prihláška turnaja do TL • úspe-
chy a zaujímavosti z tenisového diania roku 2007• 
plány a projekty slovenského tenisu na ďalšie roky

Využite príležitosť zviditeľniť vašu firmu  
či vaše produkty a objednajte si včas  
inzerciu v TermínoVej LisTine 2008

Termín uzávierky:  15. 11. 2007 Ceny sú uvedené bez DPH vo výške  19% 

Cenník inzerCie     

Prosíme vážených inzerentov, aby inzeráty príslušného rozmeru doručovali výhradne v dátovej forme pdf pre tlač!
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oBjeDnÁvkY a inFormÁCie: Stz marketing 
s.r.o., Príkopova 6, 831 03 Bratislava. kontaktná 
osoba: ing. andrea kostíková (mobil: 0903 184 
234, tel.: +421/2/4920 9885, Fax: +421/2/4920 
9878, e-mail:  andrea.kostikova@stz.sk

OBáLKA
strana rozmery formát cena poznámka vzor

1* 60x15 banner 5 000 sadzobný obrazec X
4 210x297 1/1 30 000 +spadávka 3mm A

2, 3 210x297 1/1 24 000 +spadávka 3mm A

VNúTRO čASOPISU
rozmery formát cena fareb. a čb inzercie poznámka vzor
210x297 1/1 17 500 15 000 +spadávka 3mm A
190x264 1/1 17 500 15 000 sadzobný obrazec B
93x264 1/2   9 800 7 000 sadzobný obrazec C

190x130 1/2   9 800 7 000 sadzobný obrazec D
190x85 1/3   7 400 6 500 sadzobný obrazec E
93x130 1/4   5 900 5 000 sadzobný obrazec F
190x63 1/4 5 900 5 000 sadzobný obrazec G
93x85 1/6   4 200 3 700 sadzobný obrazec H

VKLADAčKY
cena za vkladanie               5,- Sk/ks

vzor G
1/6 >

93 x 85 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor F
1/4 >

93 x 130 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor E
1/3 >

190 x 85 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor D
1/2 >

190 x 130 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor C
1/2 >

93 x 264 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor B
1/1 >

190 x 264 mm 
sadzobný  

obrazec

vzor A
1/1 >  

210 x 297 mm 
spadávka

 + 3 mm  

vzor X
banner >  

60 x 15 mm 
sadzobný  

obrazec  

OBÁLKA

X

* V cene za banner na titulnej strane je 2x opakovanie vo vnútri časopisu

 Gvzor G
1/4 >

190 x 63 mm 
sadzobný  

obrazec

sTáLy sprieVodca  
TenisoVej sezóny 2008 

prináša pre hráčov, rodičov, trénerov,  
funkcionárov ale aj fanúšikov
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O dva týždne neskôr si pozval na 
prvý tenisový tréning s normálnymi 
loptičkami Vlada Hlavicu, s kto-
rým kedysi hrával. Ivan Gabovič, 
Hrbatého kondičný tréner, strážil 
29-ročného slovenského tenistu, aby 
prvý pokus neprehnal. 

Pochopiteľne, ešte v ten deň bol 
Dominik u svojho viedenského leká-
ra profesora Weinstäbla. Ten mu dal 
zelenú. Po krátkom tréningu sa dlho-
ročná opora slovenskej daviscupovej 
reprezentácie delila o svoje pocity 
v kruhu zvedavých novinárov.

Prvý test

„Začínam  pozvoľna.  Potom  sa 
budem  môcť  postupne  odraziť 
k  normálnym  tréningovým  dáv-
kam. Keď človek poldruha mesiaca 
nehrá, cit sa čiastočne stratí. Treba 
si zvyknúť. Bolesť ešte môže prísť pri 
záťaži, aj očakávam reakciu svalov 
a šliach. Prvé týždne – to bude iba 
ťukanie  podľa  odporúčania  profe-
sora  Reinharda  Weinstabla.  Začal 
som o jeden a pol mesiaca skôr ako 
som  očakával.  Profesor  povedal, 
že  ruka  sa  veľmi  dobre  uzdravu-
je.  Bolo  by  zbytočné  odkladať  to, 
keď  je  dobrá.  Ešte  ju  nevystriem 
úplne,  chýba mi nejakých 10 – 15 
stupňov.  Odborníci  vravia,  že  to 
môže trvať aj pol roka kým to bude 
dobré. Alebo  je možné,  že  ju v  ži-
vote  nevystriem  úplne.  Profesor 
povedal, že mám hrať pol hodinku 
denne.  A  po  pár  dňoch  –  keď  ma 
ruke  nebude  bolieť  –  môžem  skú-
siť  hrať  aj  hodinu.  Teraz  sme  sa 
vídali  častejšie.  Bol  turnajovým 

lekárom vo Viedni, stretali sme sa, 
zistil  som, že  je  to veľmi príjemný 
človek. Rozprával mi o operáciách 
viacerých  hráčov,  aj  Steffi  Grafo-
vej.  Bolo  zaujímavé  počúvať  ho.“

australian open

„Či budem v Melbourne štartovať 
závisí  od  toho,  ako  rýchlo  budem 
môcť hrať v plnom rozsahu, servovať 
naplno. A či ma ruka nebude bolieť. 
Na  konci  roka  budem  okolo  130. 
miesta.  Ak  budem  zdravý,  verím, 
že sa do stovky dostanem späť. Do-
hodol som sa s kamarátom Vladom 
Hlavicom  a Michalom  Mackom,  že 
mi  budú  chodiť  sparingovať.  Vlado 
je môj rovesník, spolu sme hrávali od 
ôsmich rokov, stali sme sa majstrami 
Slovenska  vo  štvorhre,  v  žiackych 
družstvách sme získali československý 
titul. Viac  sme  toho  spolu povyhrá-
vali.“ 

o trénerovi

„Mám zatiaľ vyhliadnutých dvoch 
trénerov. Nebudem o nich ešte kon-
krétne hovoriť. Možno až o niekoľko 
týždňov, keď sa s nimi porozprávam. 
Chcel by som niekoho, s kým sa do-
hodnem, že pár týždňov v roku bude 
so mnou cestovať na turnaje. Najmä 
na väčšie. Myslím si, že budem viac-
menej cestovať sám. Mám vek na to, 
aby  som  sa  dokázal  postarať  sám 
o seba. V tomto roku som bol mesiac 
na turnajoch bez trénera, viem veľa 
vecí vyriešiť sám. Mne už tréner – tak 
ako  mladým  hráčom  –  nepomôže. 
Nič nové ma nenaučí, musím vylep-
šovať to, čo viem.“

týždne bez tenisu

„Strávil  som  ich  starostlivosťou 
o  ruku.  Chodím  na  pravidelnú 
rehabilitáciu  do  Tennis  Pointu  pri 
Schwechate,  ale  aj  k  doktorke  Eve 
Vaskej do fakultnej nemocnice. Ona 
má obrovskú zásluhu na tom, ako sa 
ruka dáva do poriadku. Vždy si nájde 
na  mňa  čas.  Vyťažený  som  celý 
deň, lebo medzitým robím 
aj  kondičku.  Z  domu 
odídem  ráno  o  ôsmej 
a  večer  o  siedmej  sa 
vraciam. Mám čo robiť, 
aby  som  všetko  stihol. 
Za  dva  mesiace  som 
nemal na nič poriadne 
čas.  Do  kina  som  sa 
dostal asi dva razy.“ 

Po tréningu

Po prvom teni-
sovom tréningu sa 
Dominik priznal, 
že zažil za po-
sledné týždne je-
den z najkrajších 
pocitov. V mi-
nu l o s t i  n e -
mával časté 
absencie na 
turnajoch. 
R a z  p r e 
ú n av ov ú 
zlomeni-
nu chýbal 
šesť  týž-
d ň ov.  Z 
aktívnych 
tenistov 
je, aj 
vďaka tomu, 
jediným, ktorý neprerušil účasť na 
grandslamových turnajoch. V sérii 
ich odohral 44. Keď bude zdravý, rád 
by si predĺžil kariéru. Sám vravieva, 

že by chcel byť na olympiáde v Lon-
dýne 2012. To by mal už 35 rokov 
a patril by k tenisovým veteránom. 

(zw)

Hrbatý už trénoval 
a mal krásny pocit

Najlepší slovenský tenista podstúpil 4. septembra operáciu ruky 
vo Viedni. Bol pripravený na dlhú tenisovú prestávku. Štyri týždne 
po operácii Dominik Hrbatý oznamoval: „Už som si zatrénoval 
s penovou loptou.“ 
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V závere tohtoročnej hlavnej 
tenisovej sezóny usporiadali seniori 
Slovana Slovenská sporiteľňa už 5. 
ročník turnaja štvorhier „Memo-
riál Vlada Mihala“. Tento turnaj sa 
usporadúva na počesť dlhoročného 
člena a reprezentanta TK Slovan, 
ktorý bol vynikajúcim hráčom 

štvorhry, čo dokázal aj tým, že sa 
stal dvojnásobným majstrom Slo-
venska v miešanej štvorhre spolu 
s Helenou Srnánkovou-Melkovou. 
A tí skoršie narodení spomínajú na 
jeho skvelý výkon, ktorý podal vo 
štvorhre, keď spolu s Krajčíkom, 
hladko porazili uznávanú maďar-

skú daviscupovú dvojicu Ashbót 
– Ádam.  

Na turnaji mohli hrať 50-roční 
a starší členovia Slovana, pričom 
zápasy sa hrali na jeden dlhý set 
do 9 hier. Výsledky záverečných 
zápasov: Blahutiak, Štrempek 
– Adamcová, Dula 9:6, Dolský, 

Ondrej – Mečíř st., Šafárik 9:3. Fi-
nále: Blahutiak, Štrempek – Dolský, 
Ondrej 9:2. Víťazi získali na jeden 
rok putovný pohár a repliky tohto 
pohára, ktoré venoval Vladov syn 
Mojmír „Muro“ Mihal, tréner 
a kapitán fedcupového družstva 
Slovenska.  -im-  

Jubilejný memoriál Vlada Mihala
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Zelené olympijské centrum je 
novým komplexom s hľadiskami 
pre 10-tisíc divákov na centrálnom 
dvorci, pre 4000 na jednotke a 2000 
divákov na dvojke. Na siedmich ďal-
ších kurtoch pokrytých decoturfo-
vým povrchom je po 200 sedadiel.  

Pekinské olympijské hry, s pora-
dovým číslo XXIX., sa môžu začať. 
Aspoň z pohľadu získanom pri prvej 

návšteve mesta, ktoré na budúci rok 
v auguste bode hostiť športovcov 
celého sveta.

Bude to olympiáda so svojimi špe-
cifikami. Číňania sa asi ťažko naučia 
európskemu správaniu sa. Pľuvanie, 
smrkanie a iné zlozvyky sú u nich 
hlboko zakorenené. Všadeprítom-
ný zápach (presnejšie smrad) som 
pociťoval aj v horách a pri čínskom 

múre. Teplota vzduchu do 40 stup-
ňov Celzia a 95-percentná vlhkosť sú 
nepríjemné. Ešte viac však otravuje 
ľudí smog. Viditeľnosť maximálne 
do tisíc metrov sa nezmenila ani pri 
pokuse, ktorý v meste podnikli, keď 
na päť dní vyradili súkromné autá 
z mestskej dopravy.

Zúčastnil som sa na niektorých 
predolympijských súťažiach. Videl 
som športoviská, na ktorých sa bude 
bojovať o medaily. S uznaním mu-
sím skonštatovať, že takmer všetky 
športové objekty - okrem hlavného 
štadióna a olympijskej dediny - sú 
hotové. Aj s pekne upraveným 
okolím. 

Ľudia, ktorí nám pomáhali orien-
tovať sa, boli dobrovoľníci. Mal som 
s nimi veľmi dobré skúsenosti už na 
OH v Sydney aj v Aténach, kde som 
bol  lekárom slovenskej olympijskej 
výpravy. S Číňanmi bude asi väčšia 
zábava. Po anglicky hovoria slabšie 
a písať v tomto jazyku vedia ešte 
menej. Pravda, všetko dokážu vyba-
vovať s neopakovateľným úsmevom 
a ochotou.

Športovci sa budú cítiť v Pekingu 
dobre. Už len účasť na vrcholnom 
športovom podujatí ich musí mo-
tivovať. Atmosféra na olympijských 
hrách je neopakovateľná. Už teraz 
cítiť v Pekingu duch olympiády.

Dva malé turnaje – mužský futures a ženské podujatie ITF – 
otestovali v októbri čínsku pripravenosť na olympijský tenisový turnaj 
2008. „Všetci sme boli spokojní s nádherným štadiónom a postupom 
príprav za posledné mesiace,“ povedal v Pekingu Francesco Ricci Bitti, 
šéf Medzinárodnej tenisovej federácie. 

Propozície turnaja dovoľujú  účasť aj ro-
dinným príslušníkom. Hrá sa - vo vekových 
kategóriách po 5 rokov - dvojhra, štvorhra, 
miešaná štvorhra, útecha a prestížna tímová 
súťaž „Pohár národov“. Po dvoch predchádza-
júcich finále sme tentoraz skončili v semifiná-
le, keď sme - po víťazstvách nad Indonéziou 
a Švédskom – podľahli tímu USA 1:2.

Z ostatných výsledkov vyniká predovšetkým 
1. miesto páru Angst – Ondrej, finálová účasť 
dvojíc Mareček – Držík a Angst – Vocásková. 
Vo dvojhre sa dostali do semifinále Ondrej 
a Držík. V úteche zvíťazil vo dvojhre Rakov-
ský, druhé miesta obsadili Svoreň, Bielich 
a Ondrejová.

Pre nás je veľmi dôležitým víťazstvom aj 
rozhodnutie, že organizátorom tohto turnaja 
bude roku 2010 Slovensko. Na budúci rok sa 
turnaj uskutoční v chorvátskom Umagu.

Miroslav ONDREJ,
prezident lekárskej tenisovej spoločnosti 

na Slovensku

Družstvo Tc 
STŠ Michalovce 
v zložení Pillá-
rová, Seničová, 
Jendrálová a Rus-
náková sa zúčast-
nilo  koncom sep-
tembra na turnaji 
detí do 9 rokov 
v  Ost rave .  Z o 
skupiny postúpi-
la len Jendrálová a 
napokon vyhrala 
celý turnaj. Vý-
konmi sklamala 
mierne zranená 
Rusnáková, ktorá 
obsadila v úteche 
3. miesto,  podob-
ne ako Pillárová. 
Seničová iba zbie-
ra prvé skúsenosti 
na veľkom dvor-
ci a zrejme bude  
prínosom pre toto 
mladé družstvo.
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 V Pekingu sa skončil  
olympijský test tenistov
O skúsenostiach z dejiska OH 2008 píše pre Tenis lekár MUDr. Roman Fano
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Centrálny tenisový dvorec v Pekingu. Šéf ITF Francesco Ricci Bitti na októbrovom teste v olympijskom meste. Tenisový štadión zvonka.

Dobré správy zo San Diega

lekári s raketami

V prekrásnom prostredí San Diega v Kalifornii usporiadala 
(6. – 13. 9. 2007) Svetová lekárska tenisová spoločnosť  
37. ročník tenisového turnaja. Štartovalo na ňom vyše 
300 účastníkov z 24 krajín sveta. Od roku 1998 sa na ňom 
zúčastňujeme aj my, lekári zo Slovenska. V tomto roku sme 
boli s 15 hráčmi najpočetnejšou výpravou z Európy.

Slovenská výprava v San Diegu



Usporiadatelia pripravili pre 
účastníkov veľmi kvalitné dvorce, 
ubytovaní boli v Penzióne SET, 
ktorý je priamo v tenisovom areáli 
a dokonca vyšlo i počasie. 

Do kvalifikácie sa prihlásilo 13 
dievčat a 14 chlapcov. Do hlavnej 
súťaže z nich postúpilo po šesť naj-
lepších. V hlavnej súťaži štartovalo 
po 48 tenistov a tenistiek z 12 krajín 
Európy, z toho zo Slovenska bola 
presná polovica. Najvyššie nasade-
nými boli, podľa rebríčka, Belgičan 
Julien Cagnina (38.) a Češka Sandra 
Bendlová (46.). 

Schmiedlová v semifinále

Zo slovenských tenistiek si dobre 
počínali Natália Karaffová (SPU 
AX-V Nitra), Karolína Schmiedlo-
vá (Tenis Komplex Košice) a Zuzana 
Ondrušová (TK Inter), ktoré sa 
prebojovali až do štvrťfinále. Treba 
spomenúť aj veľmi pekné vystúpenie 
Barbory Kötelešovej (Akademik Ko-
šice), ktorá v treťom kole podľahla, 
po veľkom boji, poľskej reprezen-
tantke Czarnikovej.

V semifinále najviac na seba 
upútalo pozornosť stretnutie dvoch 
vyrovnaných súperiek, Karolíny 
Schmiedlovej a Češky Sandry Ben-
dlovej. Stretnutie sa skončilo ví-

ťazstvom českej reprezentantky, 
ktorá triumfovala aj vo finále, keď 
jednoznačne porazila Belgičanku 
Estelle Balanovú.

Vo finále štvorhry dievčat, v ktorej 
štartovalo 19 párov, sa stretli iba 
Slovenky, domáce Ostrožlíková a 
Bessenyeiová s dvojicou Ondrušová, 
Karaffová. Stretnutie malo jedno-
značný priebeh najmä v prvom sete 
a z víťazstva sa, po dramatickom 
druhom sete, tešili Ondrušová s 
Karaffovou.

Dvojhru vyhral Belgičan

V chlapčenskej súťaži si zo Slo-
vákov najlepšie počínali Michal 
Kianička, a Tomáš Kmeťko (obaja 
Slávia Agrofert STU), ktorí skončili v 
3 kole. Do štvrťfinále sa zo Slovákov 
prebojoval len Patrik Fabián (Mla-
dosť Košice), ktorý zdolal Čecha 
Brenka, ale v postupe do semifinále 
mu zabránil Chorvát Mateo Fabera. 
Celkovým víťazom chlapčenskej 
súťaže sa zaslúžene stal Belgičan 
Julien Cagnina. 

Vo štvorhre chlapcov jednoznačne 
dominoval pár Cagnina – Pavlásek 
(Belg./ČR), ktorý v treťom kole 
porazil slovenskú dvojicu Blaško, 
Čelovský (Akademik Košice/NT 
Academy Košice) a vo štvrťfinále 

ďalšiu slovenskú dvojicu Maruščák, 
Šipoš (Slávia Agrofert STU/Tatran 
Prešov). Vo finále predviedol veľmi 
pekný útočný tenis a rozdrvil ma-
ďarský pár Biro, Madarász.

všetko išlo ako po masle

Turnaj mal veľmi dobrý a plynulý 
priebeh, o čo sa zaslúžil aj vrchný 
rozhodca Ing. Vladimír Gerhard 
a hlavný rozhodca Tomáš Záborský. 
Naša vďaka patrí aj generálnemu 
sponzorovi tejto súťaže - VSE a.s. a 
jej predstaviteľom, ktorí sa zúčast-
nili na odovzdávaní cien, čo celému 
podujatiu pridalo na vážnosti. Ne-
smiem zabudnúť ani na to, že,  STV 
odvysielala zo súťaží dva vstupy, 
o turnaj sa zaujímal aj Slovenský 
rozhlas v športovom vysielaní a dve 

správy boli uverejnené aj v regionál-
nych novinách.

V neposlednom rade treba po-
vedať, že o tento turnaj bol záujem  
i medzi priaznivcami tenisu v Koši-
ciach. Veď účasť približne 50 divákov 
na jednotlivých finálových bojoch 
hovorí o tom, že novo založený 
tenisový klub AKADEMIK vsadil 
na dobrú kartu, keď začal pracovať 
s mládežou. Naša vďaka patrí aj ma-
jiteľom Penzióna SET s tenisovými 
kurtami, ktorí sa nám snažili pomá-
hať pri organizovaní turnaja.

Už teraz sa tešíme na rok 2008, 
keď budeme, v dňoch 17. - 23. mar-
ca, organizovať halový turnaj TEJT 
AKADEMIK Cup U 14.

Ladislav STEINER,
riaditeľ turnaja

Víťazka dvojhry Sandra BENDLOVÁ preberá víťaznú trofej z rúk sponzora

V Košiciach sa po dlhom čase uskutočnil medzinárodný turnaj 
staršieho žiactva TEJT AKADEMIK CUP U 14 2007 (17. -23. 9.) 
Trochu bol poznačený tým, že sa na ňom nemohli zúčastniť starší žiaci, 
narodení roku 1993, čo riadiaci orgán neskoro oznámil jednotlivým 
federáciám. Z tohto dôvodu aj počet prihlásených do kvalifikácie 
rapídne poklesol.

Obe jednotky hrali na 
jednotku
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D v o j h r a
kvalifikácia
1. kolo: Viroux (Bel.) – J. Belán 60, 61,  
M. Belán – Kosnáč 61, 62, 2. kolo (finále):  
Y. Panak (1-Nem.) – Flak 60, 60, Chlpík – Urda 

(2-Rum.) 63, 60, Kuta (3-Poľ.) – Acciari (Tal.) 
46, 63, 64, Zorek (4-Poľ.) – J. Blaško 60, 76(6), 
Viroux – Gass (5-Maď.) 63, 64, Papík (6-ČR) 
– M. Belán 61, 60.
hlavná súťaž
1. kolo: Andiľ – Novák 62, 06, 61, M. Kianička 
– Gerhart 62, 61, Tavor (Izr.) – Jakubov 76(3), 

61, Kačij – Kuta 64, 16, 76(2), Mercean (Rum.) 
– Pavlovský 62, 61, Maruščák – Virág (Maď.) 
61, 61, Papík – Horbacz 60, 61 , M. Blaško 
– Dzuroška 75, 62, Chlpík – M. Belán 62, 62, 
Čelovský – Kulich 62, 61, Šipoš – Vološin 
61, 76(0), Grzesinski (Poľ.) – Selecký 63, 62, 
Viroux – Zorek 62, 46, 62, Hric – Zeleňák 63, 
63, Teodori (Tal.) – Kaszas (Maď.) 61, 63, Po-
livka – Senaj 61, 61, 2. kolo: Cagnina (1-Bel.) 
– Andiľ 60, 62, M. Kianička – Y. Panak (16) 61, 
61, Ketyi (12-Maď.) – Tavor 62, 62, Pavlásek 
(5-ČR) – Kačij 60, 60, Lunkin (4-Rus.) – Mer-
cean 64, 63, Benussi (14-Tal.) – Maruščák 63, 
61, Jakubski (11-Poľ.) – Papik 64, 62, Kmeťko 
(8) – M. Blaško 64, 62, Brenk (7-ČR) – Chlpík 
60, 60, Fabián (10) – Čelovský 62, 64, Biro 
(13-Maď.) – Šipoš 76(5), 60, Faber (3-Chorv.) 
– Grzesinski 62, 63, Šebesta (6-ČR) – Viroux 
64,3 61, Kondulukov (9-Rus.) – Hric 61, 63, 
Teodori (Tal.) – P. Panak (15-Nem.) 60, 62, 
Madarász (2-Maď.) – Polivka 64, 60, 3. kolo: 
Cagnina – M. Kianička 62, 63, Pavlásek – Ke-
tyi 62, 63, Lunkin – Benussi 62, 62, Jakubski 
– Kmeťko 62, 64, Fabián – Brenk 61, 61, Faber 

– Biro 60, 64, Kondulukov – Šebesta 63, 64, 
Teodori – Madarász 64, 64, ŠF: Cagnina 
– Pavlásek 76(6), 63, Lunkin – Jakubski 
64, 63, Faber – Fabián 63, 62, Kondulukov 
– Teodori 62, 62, SF: Cagnina – Lunkin 62, 
75, Faber – Kondulukov 64, 61, F: Cagnina 
– Faber 64, 62.

Š t v o r h r a

1. kolo: M. Blaško, Čelovský – Kuta, Zorek 62, 
63, Jakubski, Grzesinski – Zeleňák, Jakubov 
63, 60, Kulich, Hric – Gerhart, Kačij 60, 76(3), 
2. kolo: Cagnina, Pavlásek (1) – M. Blaško, 
Čelovský 61, 60, Maruščák, Šipoš – M. Belán,  
J. Belán 61, 60, Jakubski, Grzesinski – Y. Panak, 
P. Panak (4) w.o., Horbacz, Novák – Kaszas, 
Virag 62, 60, Chlpík, Selecký – Tavor, Benussi 
63, 46, 62, Fabián, Kmeťko (3) – Brenk, Papík 
75, 64, M. Kianička, Polivka – Urda, Mercean 
62, 64, Biro, Madarász (2) – Kulich, Hric 62, 
61, ŠF: Cagnina, Pavlásek – Maruščák, Šipoš 
60, 61, Jakubski, Grzesinski – Horbacz, Novák 
62, 60, Fabián, Kmeťko – Chlpík, Selecký 62, 
63, Biro, Madarész - M, Kianička, Polivka Najlepší v Košiciach s organizátormi, rozhodcami a sponzormi



Vzácne jubileum 
levického tenisu

Pravda, vždy to tak nebolo, lebo 
aj tenis sa za tých dlhých sto rokov 
musel boriť s nejednou prekážkou, 
nejeden dvorec – hoci jeho výstavba 
si vždy vyžadovala obrovské úsilie 
nadšencov a nemalé finančné ná-
klady – sa necitlivo zlikvidoval. Ba 
v rokoch 1956 – 1962 nebol v Levi-
ciach ani jeden tenisový dvorec, ani 
jeden tenisový klub.

Ale semienko, zasiate vyznavačmi 
tohto krásneho športu, prekonalo 
obdobie sucha a opäť vzklíčilo v po-
dobe tenisového oddielu Lokomotí-
va Levice, ktorý bol v rokoch 1962 
– 1993 hlavným reprezentantom 
levického tenisu na mestskej a ne-
skôr aj regionálnej úrovni. 

Na sklonku tohto obdobia vznikli 
TK Levice, TK Fortuna (zanikol), 
TK Mladosť, TK Grund (zanikol) 
a roku 1996 TK Ratufa Levice, ktorý 
drží tenisovú zástavu vysoko nad 
jeho dovtedajšou úrovňou, lebo má 
zastúpenie aj v najvyšších celoštát-
nych súťažiach. V tomto roku kon-
krétne, muži „A“ hrali v extralige, 

muži „B“ v I.lige a ženy v II. lige. 
Pričom hráčmi týchto družstiev sú 
prevažne odchovancami levického 
tenisu. 

Z mládežníkov robí levickému 
tenisu výbornú reklamu bratská 
dvojica Gašparetzovcov , Alexander 
a Róbert, ktorá sa môže popýšiť 

nejedným kvalitným výsledkom. 
Veľkým talentom disponuje v žiac-
kej kategórii Rebeka Hörömpöliová, 
dobrú rezervu tvoria tenisti mlá-
dežníckych kategórií Ivan Štarke, 
Roman Németh, Boris Štutika, 
Jakub Kúdela a sestry Mókušové, 
Olympia s Alexandrou.

Predsedom klubu je Milan Mó-
kuš, ktorý je aj členom Výkonného 
výboru Slovenského tenisového 
zväzu. Úspešne nadväzuje na prácu 
svojich predchodcov vo funkcii 
predsedov, či tajomníkov tenisového 
klubu v Leviciach - I. Kolárika, N. 
Feinera, R. Abraháma, L. Čengera, 
O. Wernera, M. Lampera, Z. Černá-
ka, J. Lutovského a L. Pohanku. Bez 
ich obetavosti a systematickej práce 
na zveľaďovaní tenisu v Leviciach by 
zrejme nebolo čo oslavovať... 

V Leviciach mala nedávno 
tenisová rodina veľký sviatok. 
Dňa 12. októbra, spolu s Klubom 
filatelistov Levice, oslavovala 
100. výročie založenia tenisu, 
ktorý v súčasnom období patrí 

v Leviciach medzi najúspešnejšie športy. 
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Pri príležitosti 
storočnice tenisu 
v Leviciach vydal 
TK Ratufa 92-stra-
novú brožúru, ktorej 
autorom je dlhoroč-
ný hráč a funkcio-
nár, Ladislav Čen-
ger. Je v nej toľko 
f a k t o g raf i c k ý c h 
údajov, až sa z nich 
točí hlava. Autor, 
ktorý vlani prevzal 
na s láv nostnom 
vyhlasovaní anke-
ty „Tenista roka“ 
vyznamenanie Za 
zásluhy o rozvoj te-
nisu, je – podľa jeho 
slov – aj vášnivým 
filatelistom, zame-
raným na zbieranie 
známok s tenisovým 
námetom. Svoju 
zbierku vystavoval 
o.i. v Montreale, 
Moskve a Havane, a 
získal za ňu nejedno 
ocenenie. V závere 
brožúry jej autor 
píše: “Pri príležitosti 
90. výročia tenisu 
v Leviciach a MM 
SR seniorov roku 
1997 sme vydali 
rôzne filatelistické 
materiály. Aj k sto-
ročnici sme vydali 
– za pomoci vedenia 
TK, tenisových nad-
šencov a sponzorov - 
poštové obálky a ce-
niny s príležitostnou 
pečiatkou.“

Tieto riadky vy-
svetľujú, prečo levic-
kí tenisti a filatelisti 
tvoria jednu veľkú 
rodinu...Nech im 
to vydrží do ďalšej 
storočnice!P
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64, 62, SF: Cagnina, Pavlásek – Jakubski, 
Grzesinski 63, 63, Biro, Madarász - Fabián, 
Kmeťko 61, 63, F: Cagnina, Pavlásek – Biro, 
Madarász 60, 62.

DievČatÁ
D v o j h r a

kvalifikácia
1. kolo: Szatmáriová (Rum.) – Lagodová 
(Rus.) 63, 76(0), 2. kolo (finále): Szlavikovic-
sová (1-Maď.) – Hrubá (ČR) 64, 63, Eppelová 
(Maď.) – Weiszerová (2) 62, 62, Fiľarská (3) 
– Pírová 75, 60, Ljubičová (Chorv.) – Vasiľ-
ková (4) 62, 61, Szatmáriová – Gončarovová 
(5-Ukr.) 63, 46, 64, Maroková (Maď.) – Pav-
liková (6) 60, 61.
hlavná súťaž
1. kolo: Brestovičová – Schmidtová 61, 
61, Juhászová (Maď.) – Hercegová 61, 61, 
Harčárová – Želinská 46, 64, 62, Mihaľovová 
– Blahová 64, 46, 64, Szatmáriová – Baníková 
64, 60, Tymčenková (Ukr.) – Hrubá 61, 46, 61, 
Bubelová – Oravkinová 61, 60, Kötelesová 
– Stachová 63, 64, Maroková – Smoleňová 
62, 63, Krištofovičová – Sorgerová 61, 

62, Hönigová (ČR) – Gančarovová 61, 61, 
Ljubičová – Silvaiová 64, 60, Eppelová 
– Fiľarská 46, 64, 60, Žilincová – Ilavská 61, 
61, Pantůčková (ČR) – Bojanovská (Ukr.) 36, 
64, 61, Szubová (Poľ.) – Čobejová 61, 62, 
2. kolo: Bendlová (1-ČR) – Brestovičová 
61, 61, Gajstruková (15-Ukr.) – Juhászová 
62, 63, Perová (9-Chorv.) – Harčárová 61, 
62, Karaffová (6) – Mihaľovová 60, 60, 
Schmiedlová (3) – Szatmáriová 60, 64, 
Szlavikovicsová (13) – Tymčenková 75, 63, 
Czarniková (10-Poľ.) – Bubelová 36, 61, 
60, Kötelesová – Kňazevová (8-Rus.) 63, 
57, 64, Dinhofová (7-Rak.)– Maroková 60, 
60, Bessenyeiová (11) – Krištofovičová 61, 
63, Hönigová – Maciejewská (16-Poľ.) 61, 
60, Ljubičová – Ostrožlíková (4) 36, 63, 62, 
Ondrušová (5) – Eppelová 63, 62, Müllerová 
(12-Maď.) – Žilincová 76(4), 63, Pantůčková 
– Čošovičová (14-Chorv.) 62, 64, Balanová 
(2-Bel.) – Szubová 62, 75, 3. kolo: Bendlová 
– Gajstruková 61, 62, Karaffová – Perová 
76(4), 76(5), Schmiedlová – Szlavikovicso-
vá 63, 63, Czarniková – Kötelesová 64, 62, 

Dinhofová – Bessenyeiová 62, 63, Ljubičová 
– Hönigová 64, 61, Ondrušová – Müllerová 
75, 60, Balanová – Pantůčková 63, 76(5),  
ŠF: Bendlová – Karaffová 62, 63, Schmiedlo-
vá – Czarniková 63, 61, Ljubičová – Dinhofo-
vá 75, 62, Balanová – Ondrušová 61, 16, 64, 
SF: Bendlová – Schmiedlová 36, 60, 76(6), 
Balanová – Ljubičová 60, 75, F: Bendlová 
– Balanová 63, 61.

Štvorhra
1. kolo: Bojanovská, Gončarovová – Bala-
nová, Hrubá 63, 75, Brestovičová, Bubelová 
– Ilavská, Baníková 62, 64, Kötelesová, 
Sorgerová – Eppelová, Szatmáriová 76(5), 
60, 2. kolo: Ondrušová, Karaffová (1) 
– Bojanovská, Gončarovová 62, 16, 76(4), 
Tymčenková, Gajstruková – Pantůčková, 
Hönigová 13 skr., Brestovičová, Bubelová 

– Maciejewská, Czarniková (4) 76(4), 67(4), 
64, Kňazevová, Szubová – Harčárová, Čo-
bejová 62, 63, Krištofovičová, Hercegová 
– Blahová, Stachová 76(4), 75, Čošovičová, 
Perová (3) – Mihaľovová, Silvaiová 62, 64, 
Szlavikovicsová, Mullerová – Schmiedlová, 
Žilincová 75, 64, Ostrožlíková, Besseny-
eiová (2) – Kötelesová, Sorgerová 61, 60,  
ŠF: Ondrušová, Karaffová – Tymčenková, 
Gajstruková 76(1), 63, Brestovičová, Bube-
lová – Kňazevová, Szubová 76(2), 63, Čošo-
vičová, Perová – Krištofovičová, Hercegová 
60, 62, Ostrožlíková, Bessenyeiová – Szlavi-
kovicsová, Mullerová 57, 64, 62, SF: Ondru-
šová, Karaffová – Brestovičová, Bubelová 62, 
76(2), Ostrožlíková, Bessenyeiová – Čošovi-
čová, Perová 76(1), 75, F: Ondrušová, Karaf-
fová – Ostrožlíková, Bessenyeiová 60, 75.
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Víťazné tímy celoslovenského finále Detského Davis Cupu a Fed Cupu s Nadáciou SPP – dievčatá TC Topoľčany a chlapci 
TA NET Trnava s osobnosťami slovenského tenisu. Vzadu zľava: Marcela MOKRÁ (kapitánka Topoľčian), Dominik HRBATÝ, 

Henrieta NAGYOVÁ, Dominika CIBULKOVÁ, Miloslav MEČÍŘ a Daniel ČÁLIK, Zuzana HRUŠKOVÁ (dvaja kapitáni Trnavy).
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Pravidelné testovanie kon-

dičných schopností členov 

Centier talentovanej mlá-

deže sa uskutočnilo dňa  

16.  októbra v Trnave a  

o deň neskôr v Košiciach.

Testovanie kondičných schopností
Celkové poradie 

podľa dosiahnutých 
bodov:
Chlapci

 1. Blaško 32
 2. Hostačný 31
  Marko 31
  Fabian 31
 5. Pôbiš 30
  Vološin 30
 7. Polivka 29
  Šálek 29
  Gajdošech 29
  Stodolovský 29

Dievčatá
 1. Ostrožlíková 33
 2. Vajdová Nat. 32
  Schmiedlová Kar. 32
  Doláková 32
 5. Pondušová 31
  Vršková B. 31
  Horáková 31
  Krištofovičová 31
  Čepelová 31
 10. Ondrušová 30
  Kötelesová 30
  Schmiedlová Kr. 30
  Harčárová 0
  Fiľarská 30

najlepší v jednotlivých ročníkoch
rok nar. Beh na 50 m hod medicinbalom Skok hod kriketovou loptou zbieranie lôpt Sed-ľah 12´beh

1998 Brna 8,7 Brna 5, 20 Liška 173 Liška 31,90 Brna, Liška 17,1 Brna 54 Brna 2850

Kupková 8,5 Kupková 4,55 Kupková 155 Kupková 26,00 Kupková 18,0 Kupková 46 Valková 2360

1997 Selecký Mi. 8,1 Pouš 6,30 Pouš 193 Pouš 34,5 Selecký Mi. 15,3 Pouš 58 Šobáň 2870

Šobáň 8,1 Košanová 5,70 Doláková 185 Danášová 28,4 Doláková 15,37 Doláková 69 Doláková 2740

Schmiedlová Kr. 8,1

1996 Blaško 7,5 Belanec 6,8 Marko 220 Blaško 39,5 Blaško 14,4 Blaško 65 Beták 2900

Marko 75 Kotelesová 7,00 Vršková 206 Juráková 33,50 Kotelesová 14,7 Kotelesová 63 Frišová 2700

Vršková B. 7,8

1995 Vološin 7,4 Vološin 8,40 Vido Marek 214 Cvik 42,30 Maruščák 14,3 Molčan 72 Vološin 2850

Vajdová 7,5 Staruchová 8,00 Grondžáková 210 Bachárová 34 Vido Matej 14,3 Harčárová 58 Pavličková 2900

Vološčin 14,3 Grondžáková 58

Grondžáková 14,5

1994 Fabian 7,1 Polívka 10,00 Valach 221 Polívka 50,70 Fabian 14,0 Chlpík 71 Valach 3060

Schmiedlová Kar. 7,2 Ondrušová 10,30 Stanová 223 Ostrožlíková 43 Schmiedlová Kar. 14,2 Ostrožlíková 59 Krištofovičová 2900

1993 Pôbiš 6,8 Horanský 10,70 Pôbiš 257 Pôbiš 51,10 Kasák 13,3 Vittek, Kasák 74 Pôbiš 3120

Čepelová 7,3 Horáková 9,60 Čepelová 211 Horáková 37,90 Pondušová 13,8 Horáková 60 Pondušová 3020

1992 Brtko 6,2 Šálek 12,20 Mucha 240 Šálek 54,90 Brtko 13,1 Masár 71 Šálek 3070

Parajová 7,3 Kovaľová 9,00 Kovaľová 205 Kovaľová 35,20 Peterčáková 13,9 Kovaľová 53 Peterčáková 2720

1991 Stodolovský 6,7 Stodolovský 11,00 Stodolovský 247 Stodolovský 61,30 Stodolovský 12,51 Stodolovský 69 Stodolovský 2660

štartoval ako jediný z r. 91

Okrem členov CTM sa na testoch zúčast-
nili aj tenisti, ktorí splnili rebríčkové kritériá 
pre rok 2008.

V Trnave sa testovali hráči z Bratislavy, 
západného a stredného Slovenska, v Koši-
ciach z východu.

Na štadióne AŠK Slávia Trnava sa zú-
častnilo na testovaní 88 tenistov, v košic-
kom areáli Vysokej školy technickej 32, teda 
spolu sa na testoch zúčastnilo 120 mladých 
tenistov.

Potešiteľné boli zlepšené výsledky najmä 
u dievčat, z ktorých až 14 dosiahlo 30 a viac 
bodov.

Poďakovanie za vytvorenie kvalitných 
podmienok patrí funkcionárom oboch 
klubov a trénerom CTM za pomoc pri 
zabezpečení bezproblémového priebehu 
testovania.

Prehľady výsledkov uverejňujeme v prí-
lohe:

Jakub HOSTAČNÝ z Baníka Prievidza získal 31 bodov a umiestnil sa 
v testovaní na druhom mieste
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TA NET Trnava s osobnosťami slovenského tenisu. Vzadu zľava: Marcela MOKRÁ (kapitánka Topoľčian), Dominik HRBATÝ, 

Henrieta NAGYOVÁ, Dominika CIBULKOVÁ, Miloslav MEČÍŘ a Daniel ČÁLIK, Zuzana HRUŠKOVÁ (dvaja kapitáni Trnavy).

FOTO: Dušan BARBUŠ



Juniorky SR do �� rokov, strieborné na ME �00�
Zľava – Lenka JURÍKOVÁ, Kristína KUČOVÁ, Klaudia BOSZOVÁ s trénerom Petrom HUBEROM
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Do vašej knižnice
D o  o d b o r n e j 

tenisovej knižni-
ce pribudol ďalší 
titul. Ide o bohato 
ilustrovanú knihu 
„Moderní výuka 
tenisové techniky“ 
z pera známeho a 
uznávaného od-
borníka Richarda 
Schönborna. Au-
tor bol svojho času 
10 rokov členom 
čs. daviscupového 
tímu a počas 16-
ročnej kariéry víťa-
zom 33 národných 
a medzinárodných 
turnajov. Po emig-
rovaní do Nemecka 
bol 26 rokov hlav-
ným trénerom Nemeckého tenisového zväzu (DTB) a za-
stával aj celý rad ďalších významných funkcií v súvislosti so 
zvyšovaním kvalifikácie trénerov. Knihu si možno kúpiť aj 
na STZ (športovo-technický úsek). Stojí 650.- Sk. 

�� 

Taký je život tenisového profesionála. 
Piešťanský rodák trénujúci v NTC sa 
však teraz naň nemusí sťažovať. Darí sa 
mu. Po výhre v Koldingu poskočil zo 
155. miesta svetového rebríčka na 133. 
– najlepšie v kariére. Vo finále s Luxem-
burčanom Gillesom Mullerom ukázal 
výborný tenis. 

„V prvom sete sme si obaja držali 
podanie. Rozhodol tajbrejk, v ktorom 
sa mi darili returny. Súper potom stratil 
koncentráciu, rýchlo som ho v druhom 
sete brejkol a už som mal kontrolu nad 
zápasom,“ znel stručný komentár hráča, 
ktorý má 3. novembra 20 rokov.  Tréner 
Milan Martinec hovorí, že do jesene 
vstupoval Lukáš s predsavzatím získať 
toľko bodov do rebríčka, aby sa dostal do 
hlavného turnaja Australian Open. 

„Znamená to, že by mal byť do 110. 
miesta a k tomu mu chýba ešte 70 bodov,“ 
vravel Martinec po Koldingu. „V tomto 
roku bol Lukáš v troch finále. V Rijeke na 
pomalej antuke a v Istanbule na stredne 
rýchlom povrchu prehral. V Koldingu 
sa hralo na extrémne rýchlom dvorci. 
Povrch bol ako mydlo. Víťazstvo na 
turnaji mu zdvihlo sebavedomie,“ po-
chvaľuje si.

Pred voľbou turnajov v Kórei sa tréner 
zaoberal aj úvahou, či neuprednostniť 
kvalifikácie v Európe. Rozhodnutie však 
padlo na veľké challengerové podujatia 

v ďalekej Ázii. „Mohli sme si ešte zvoliť 
malé turnaje na starom kontinente, ale to 
už hráči s Lukášovým rebríčkovým posta-
vením nerobia. Všetci sa chcú dostať čo 
najbližšie k stovke,“ zdôrazňuje tréner.

V daviscupovom stretnutí s Kórejskou 
republikou sa Lacko – pri absencii Hrba-
tého - prvý raz predstavil v pozícii lídra 
tímu. Teraz sa v slovenskom tenise črtá 
mikrosúboj Hrbatý – Lacko o pozíciu slo-
venskej jednotky. Lukáš môže Dominika, 
ktorý po operácii klesne v koncoročnom 
rebríčku asi na 130. miesto, predstihnúť. 
„Bavil som sa o tom s Hrbatým v minu-
lých dňoch. Podstatné však je, že Dominik 
už trénuje. Potešilo ma to,“ poznamenáva 
Martinec, ktorý je i trénerom daviscu-
pového tímu Slovenska. A myslí na to, 
že najlepší slovenskí hráči sa vzájomne 
potrebujú v tréningu – kvalitných spa-
ringpartnerov nikdy nie je dosť.

Teraz je namieste otázka: kedy sa dosta-
ne Lukáš Lacko do svetovej stovky? 

Na začiatku tohto roka bol o sto miest 
horší ako teraz. Pokrok v hre - i počítači 
- je evidentný. Lukášovým predchodcom 
vo svetovej stovke bol zo Slovákov Karol 
Beck. Pod Martincovou taktovkou bol 
v apríli 2002 ako 20-ročný 269. na svete. 
Lacko, 133. na svete, je na tom momen-
tálne lepšie ako bol dvadsaťročný Beck. 
Zvolenčan sa do svetovej stovky dostal 
v januári 2003.               (zw)

Ešte  šťastie,  že v administra-
tíve NTC ani v jeho marketingu 
nie sú nijakí ženbychtiví mláden-
ci, lebo inak by na Príkopovej ul. 
č. 6 určite zavládol veľký smútok. 
Jedna pôvabná, priam exportná 
kočka – z tých niekoľkých slečien, 
čo  sú  ešte  tu  -  sa  totiž  predne-
dávnom dostala pod čepiec a zo 
slečny Miriam  Mackovej  sa, 
z ničoho nič, stala pani Miriam 
Ďuricová.  Nielen  rozhodcovia, 
ktorých  má  služobne  pod  pal-
com, ale i celé osadenstvo NTC 
jej drží palce a želá, akože ináč, 
do roka proroka!!! 

Ladislav MACKO, metodik STZ, vedie dcéru 
Miriam pred oltár

Lackovi sadol rýchly povrch
Po víťazstve na turnaji v Koldingu dosiahol hráč NTC najlepší ranking kariéry

Tvrdý tenisový život. Niet času na oslavy. V tretiu októbrovú nedeľu vyhral 
Lukáš Lacko 50-tisícový halový challenger v dánskom Koldingu. So šéftrénerom 
NTC Milanom Martincom sa vrátil v pondelok domov, vymenil si spotené tričká 
za čisté a za tri hodiny opäť nabral smer letisko. Pred novembrovým Tatra banka 
Open si naplánoval ešte dva veľké challengery v Kórei.

Lukáš LACKO po víťazstve v Koldingu
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