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Tri hráčky prvej svetovej päť-
desiatky Dominika Cibulková, 
Daniela Hantuchová, Magdaléna 
Rybáriková a najmladšia členka 
tímu Kristína Kučová, to je kvar-
teto, ktoré by rád nominoval aj 
nový kapitán tímu Matej Lipták. 
„Menovku budeme robiť desať dní 
pred stretnutím. Dovtedy majú 
hráčky pred sebou ešte turnajové 
vystúpenie,“ vravel Lipták pred 
Australian Open a uzávierkou 
nášho mesačníka. Zostavu ozna-
moval 28. januára, prípravu na 
stretnutie naplánoval od prvého 
februára.

Slovensko nastúpi proti Belgicku 
ako favorit. Víťazstvo v treťom vzá-
jomnom súboji s týmto súperom by 
posunulo družstvo do baráže o I. 
svetovú skupinu, v ktorej Slovensko, 
víťaz Pohára federácie 2002, napo-
sledy hralo roku 2004. K návratu do 
elitnej osmičky po piatich rokoch 
potrebuje Slovensko vyhrať nad 
Belgickom a potom aj na súperom, 
ktorého mu vyžrebujú do aprílovej 
baráže. Belgicko má momentálne 
iba jednu hráčku vo svetovej stovke. 
Kapitánkou tímu sa roku 2007 stala 
bývalá špičková tenistka Sabine 
Appelmansová. 

Nástup na víťaznú vlnuNástup na víťaznú vlnu
Zasa má Slovensko silný fedcupový tím. Keby proti Belgicku 7. – 8. 

februára na stretnutie 1. kola II. svetovej skupiny nastúpilo v Sibamac 
aréne NTC v zložení aké je na hornej snímke, bol by to pre fanúšikov 
ďalší tenisový sviatok.

Daniela HANTUCHOVÁ, Dominika Cibulková, Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, Kristína KUČOVÁ

Kirsten FLIPKENSOVÁ Yanina WICKMAYEROVÁ Tamaryn HENDLEROVÁ Caroline MAESOVÁ

Program Pohára federácie

I. svetová skupina  - Moskva: Rusko – Čína, Orleans: Francúzsko – Taliansko, Surprise: 

USA – Argentína, Brno: Česko – Španielsko (dvojice sú zoradené podľa pavúka).

II. svetová skupina – Bratislava: SLOVENSKO – Begicko, Zürich: Švajčiarsko – Nemecko, 

Belehrad: Srbsko – Japonsko, Charkov: Ukrajina – Izrael

Postavenie najlepších hráčok 
Slovenska a Belgicka v rebríčku

19. Dominika CIBULKOVÁ 73. Yanina WICKMAYEROVÁ

21. Daniela HANTUCHOVÁ 110. Kirsten FLIPKENSOVÁ

50. Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 300. Tamaryn HENDLEROVÁ 

185. Kristína KUČOVÁ 349. Caroline MAESOVÁ

Rebríček dvojhry je k 19. 1. 2009. 

PROGRAM V SIBAMAC ARÉNE NTC

7. februára 13.00 h cena: 5 EUR (150,65 Sk)

8. februára 13.00 h cena: 7 EUR (210,90 Sk) 

Vstupenky si možno zakúpiť v recepcii NTC a v sieti www.ticketportal.sk
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 Vo vašom životopise zaujal 
fakt, že ste rodákom z Prahy. Aj 
ste tam žili?

Nie, vyrastal som v Kremnici, ale 
mama pochádza z Čiech a chcela, 
aby som sa narodil v Prahe. Žili 
sme však v Kremnici, tam som začal 
hrať tenis. 

 S aktívnym tenisom ste však 
skončili veľmi skoro. Aký bol 
dôvod?

Zdravotný. Mal som problémy 
s chrbtom, lekári mi zakázali vôbec 
športovať. Bolo to počas štúdia na 
FTVŠ.

 Aká bola vaša prvá reakcia na 
ponuku postu kapitána fedcupo-
vého tímu Slovenska?

Pozitívna. Tím je perspektívny, 
mladý, poznám všetky hráčky, ktoré 
sú v ňom. S každou si viem predsta-
viť bezproblémovú komunikáciu. 

 Rozprávame sa pár týždňov 

pred stretnutím s Belgickom. Iste 

ste už oslovili hráčky. Od koho 

máte prísľub štartu?

Od všetkých hráčok. Od Cibul-

kovej, Hantuchovej, Rybárikovej 

a rátam aj s Kristínou Kučovou. 

Pochopiteľne, musím počkať na 

januárové turnajové výsledky.

 Kedy padne defi nitívne rozhod-
nutie o zostave?

Tesne pred oznámením nominá-
cie, čo je desať dní pred stretnutím.

 O Husárovej ste neuvažovali?
Jej chránený rebríček zasahuje 

do termínu súboja, myslím, že až 
v marci by mohla hrať.

 Kto bude vo fedcupovom reali-
začnom tíme?

Tím je bez zmien, aj vedúcou 
družstva zostáva Henrieta Nagyová. 
Momentálne riešime už len post 
trénera. Ale koncepcia práce je zalo-
žená aj na účasti osobných trénerov 
hráčok. Budem sa usilovať s nimi 
čo najužšie spolupracovať. Trénera 
tímu môžeme využiť v príprave, do 
ktorej by mohli byť zapojené ďalšie 
mladé hráčky. Momentálne sú pod 
čiarou Wienerová a Boczová. 

 Poznáte belgické hráčky?
Wickmayerovú, tímovú jednotku, 

poznám najviac. O dvojke Flip-
kensovej mám poznatky ešte z 
juniorských čias, keď som trénoval 
Gajdošovú. Dokonca sa stretli v se-
mifi nále wimbledonskej juniorky, 
Belgičanka získala vtedy titul. Aj 
náš súper má mladý tím, papierovo 
budeme favoritmi, ale Belgicko ne-
môžeme podceniť.

 V každom prípade je však 
v tomto ročníku Fed Cupu 
aktuálna ambícia postúpiť 
opäť do elitnej skupiny. Je 
to aj pre vás v kapitánskej 
funkcii výzva?

Samozrejme! Keď budú 
hráčky v plnej zostave, 
zdravé, v optimál-
nej forme, bol by 
som veľmi rád, 
keby sa nám to 
podarilo.

 P a t r í -
t e  m e d z i 
m l a d ý c h 
trénerov, ale 
veľmi produk-
tívnych, už roky 
m áte  p e r m a -
nentné angaž-
mány. S kým ste 
pracovali?

Pre d  rok m i 
som bezmála tri 
sezóny trénoval 
Gajdošovú po-
čas jej junior-
skej kariéry. 
Keď odišla do 
USA, asi po 
mesiaci som začal spolupracovať 
s Beckom. Bol som s ním necelé 
dva roky. Potom som rok pracoval 
v NTC, viac – menej s Lukášom Lac-
kom. Asi pol roka som bol doma 
a trénoval Joja Kovalíka i ďalších 
mladých. Následne som dostal po-
nuku do Čiech a  poldruha roka som 
robil s Petrou Kvitovou. 

 Tá sa pod vaším vedením z hráč-
ky štvrtej stovky rebríčka stala te-
nistkou prvej päťdesiatky. Nebolo 
vám ľúto ukončiť spoluprácu, ktorá 
stále prinášala ovocie?

Mojou hlavnou prioritou je teraz 
rodina, a tak som jej vysvetlil, že 
chcem byť viac doma. Cestovanie 
bolo pre mňa už náročné. Hovorili 
sme aj o alternatíve, že by bola ona 
v Bratislave. No napokon sme sa 
dohodli, že bude pre ňu optimálne, 
keď zostane v Prostějove a bude 
mať trénera, ktorý s ňou bude robiť 
naplno. Dostala toho najlepšieho, 
aký v Prostějove je – Davida Kotyzu. 
V minulosti pracoval so Šafářovou 
i Benešovou. 

 Budete vyťažený. Ste šéft réne-
rom mužov NTC. Najviac sa bude 
od vás očakávať, že potiahnete 
Lukáša Lacka do prvej stovky reb-
ríčka. Nepociťujete to ako tlak?

Momentálne nie je Lukáš v dobrej 
situácii, ale som presvedčený, že 
má na to, aby bol v stovke, čo je, 
samozrejme, tlak aj na mňa. Spo-
lupráca s Lukášom je veľmi dobrá, 

najdôležitejšia je vzájomná 
dôvera. Potrebujeme ešte 
veľa trpezlivosti, je to dlhá 
cesta. 

 Aká je vaša trénerská 
fi lozofi a?

Snažím sa hľadať 
cestu k hráčovi, 
komunikovať, nájsť 
optimálny herný 
štýl pre hráča, aby 
sa presadil v silnej 
konkurencii. Tomu 
sa usilujem prispô-

sobiť tréning. Veľmi 
dôležité je, aby tréner 

hľadal riešenia. Nie 
vždy sme na správnej 
ceste. A keď tréner in-
tuitívne cíti, že to nie je 
optimálne, musí hľadať 
inú cestu. 

 Aké bude rozlo-
ž eni e  trénerských 
síl v mužskej zložke 
NTC?

Ja sa budem veno-
vať Lackovi a Kližanovi, 
Branislav Sekáč trom 
mladým, Milan Marti-

nec pracuje so Semjanom. 

 Vy ste doteraz trénovali Kovalí-
ka, ktorý sa stal členom NTC a zrej-
me budete v tejto práci kontinuálne 
pokračovať.

Trénoval som ho dva roky, niečo 
som do neho vložil a chcem mať 
nad ním naďalej dohľad. Pravda, 
prioritou je pre mňa teraz Lacko 
a pomáham Kližanovi.  

 Prevažne budete pôsobiť v muž-
skom tenise, ale máte prehľad 
o ženskom. Takže by vám nemali 
vyčítať, že vám ako fedcupovému 
kapitánovi chýbajú aktuálne in-
formácie?

Hráčky zo stovky mám solídne 
zmapované. Bol som ešte donedáv-
na na okruhu. Je tam veľa mladých 
tenistiek. Sú to väčšinou tie, ktoré 
som vídal aj ako juniorky, keď som 
trénoval Gajdošovú. 

 Kapitáni to nemávajú v roko-
vaní s hráčkami jednoduché. Zdá 
sa, že ste sa rýchlo s nimi dohodli. 
Čomu vďačíte za tento úspech?

Možno je to tým, že sa roky 
poznáme, hrával som s nimi ako 
sparingpartner, máme dobré vzťahy. 
Povedali sme si, čo od seba vzájomne 
očakávame. Snažím sa prispôsobiť 
i realizačný tím, aby im vyhovoval. 
Príprava bude taká, aby boli nachys-
tané nielen na Fed Cup, ale aj na 
ďalšie turnaje.

Zuzana WISTEROVÁ

Tím je silný a perspektívny
S Matejom Liptákom, novým kapitánom fedcupového družstva Slovenska

Po troch rokoch má slovenský fedcupový tím nového kapitána. 
Mojmíra Mihala strieda 32-ročný Matej Lipták, ktorý sa stal 
šéft rénerom mužov NTC. Vlani ukončil úspešnú spoluprácu s Češkou 
Kvitovou a náročnú etapu spojenú s pendlovaním medzi turnajmi, 
Prostějovom a Bratislavou uzavrel. V januári sa jeho manželke 
Kataríne, mimochodom sestre jeho mladého zverenca Jozefa 
Kovalíka, narodil syn, ktorý dostal meno po otcovi. Matej Lipták 
teda prežíva šťastné obdobie v súkromí i v trénerskej kariére.

Nový kapitán Matej LIPTÁK

S HANTUCHOVOU si LIPTÁK zatrénoval pred jej odchodom do Austrálie

Danielou
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V predvečer Hopman Cupu 
pomohol Hrbatý v Perthe vydražiť 
dres futbalistov Manchestru United 
a na charitu prispel aj sám - hodi-
novou lekciou a darovanou raketou. 
Miestna podnikateľka jeho bonus 
vydražila za 2000 dolárov. Ešte pred 
odletom do Perthu sme si s Domi-
nikom Hrbatým sadli k rozhovoru, 
v ktorom sme hovorili aj o jeho 
budúcnosti.

 S čím vstupujete do novej se-
zóny? Ako sa cítite po intenzívnej 
príprave na ňu a čo od tenisového 
roku 2009 očakávate?

Som v pohode. Operovaná ruka 
ma nebolí. A telo ma tiež poslúcha. 
Som rád, že môžem trénovať štyri 
hodiny denne. I na dvorci sa môžem 
viac sústrediť na tenis a nie na to, či 
ma ruka bolí alebo nie. 

 Ako vidíte svoju pozíciu po 
zmenách v bodovaní turnajov? 
Budete sa môcť presadiť?

Výhodu majú hráči, ktorí uhrajú 
dobré výsledky na veľkých tur-
najoch. Podľa mňa sa bude dať 
dostať vyššie aj cez challengery, na 
ktoré budem chodiť, aby som si 
zahral zopár zápasov. Keby som hral 
solídne, možno skúsim kvalifi kácie 
aj na väčších turnajoch. 

 Dá sa s vami roku 2009 rátať v 
Davisovom pohári?

Určite.

 Pozdáva sa vám výber sardín-
skeho Cagliari za dejisko stretnu-
tia s Talianskom?

Myslím si, že je to jedno, kde 
budeme hrať. Rátal som skôr so 
Sicíliou, kde môže byť teplejšie. 

Teší ma, že ma pár ľudí oslovilo, 
že sa chystajú cestovať na toto 
stretnutie a povzbudiť nás. Ide 
o skalných fanúšikov, ktorí s nami 
chodili aj v minulosti. Mohlo by to 
byť pekné, daviscupové stretnutia 
vonku boli vždy zaujímavé. Viacerí 
vnímajú fakt, že si v tíme už dlho 
nezahrám...

 Na konci roka si vždy dožičíte 
atraktívnu dovolenku. Minulý rok 
ste si vybrali Tanzániu. Bola v nie-
čom iná ako predchádzajúce?

Navštívil som opäť nádherné 
miesta, milujem voľnú prírodu, 
safari, divočinu. 

 Je takáto dovolenka dostatočne 
komfortná pre unaveného profe-
sionála?

Myslím, že to bolo až veľmi 
komfortné. Najlepšie miesto, kde 
som v živote bol. Aj keď sme spali 
v stanoch, nechýbalo pohodlie. Boli 
tam postele aj sprchy. Luxus však 
nie je pre mňa podstatný, dovolenky 
si vyberám podľa toho, či ide pre 
mňa o čosi nové a zvláštne. Rád 
objavujem nové miesta. 

 Bolo ťažké vrátiť sa po dvoch 
operáciách, ktoré ste mali v sep-
tembri a decembri 2007?

Telo sa inak správa, keď ide 
hráč na operáciu v dvadsiatich 
a inak v tridsiatke. Mne trvalo 
dlho dostať sa znovu späť. Keby 
som to mal ešte raz absolvovať, 
trebárs ako 32-ročný, a plaziť sa 
po turnajoch kategórie futures 
a challengeroch, začínať od nuly, 
už by som to nerobil.

 Ako vidíte svoj prípadný záver 
kariéry?

Možno to bude už tohto roku, ako 
som o tom hovoril po US Open. Ale 
ak sa mi bude dariť, môžem koniec 
oddialiť. Iste však nebude hrať 
dlhšie ako do roku 2012. To budú 
OH v Londýne... Všetko závisí od 
zdravia a od toho, ako sa mi bude 
dariť. Ak by hrozila ďalšia operácia, 
už by som s tenisom skončil.

 Viete si predstaviť, že budete 
v tenise pokračovať v inej pozícii 
ako hráč?

Chcel by som byť blízko te-
nisu a činný by som chcel byť aj 
v olympijskom hnutí. Nebudem 
asi trénerom, už by som nerád 
veľa cestoval. Skôr by som chcel 
pomáhať mladým nejakými radami, 
najmä pri podpisovaní kontraktov. 
Viem, ako to chodí. Radil by som im 
tak, aby nepodpisovali nevýhodné 
zmluvy. Pôsobil by som ako ma-
nažér. Mám dosť skúseností, vedel 
by som si predstaviť, že by som im 
dokázal pomôcť vybavovať voľné 
karty, garancie. Človek sa musí 
v tenise pohybovať, aby vedel, aké 
sú možnosti. 

 Vy už služby manažérskej agen-
túry nevyužívate?

Len keď nemám čas. Vtedy sa 
obrátim na Octagon. Ale veľa si 
už vybavujem sám. Napríklad 
účasť na Hopmanovom pohári pre 
mňa a Dominiku Cibulkovú aj so 
štartovným som vybavil sám. Aj 
kontrakty na oblečenie si vybavu-
jem sám. Bol som dlho v špičke, 
podpisoval som zopár zmlúv, viem 
čo môžem pýtať. Zažil som časy, 
keď bol tenis na vrchole, napríklad 
roku 1997. Neskôr to klesalo. Teraz 
je zasa lepšie obdobie. 

 V novembri ste si exhibične 
zahrali v Bratislave so Sampra-
som. Chcete hrať viac podobných 
zápasov na sklonku kariéry?

To bolo asi ojedinelé. Keby som 

však chcel jednu exhibíciu napláno-
vať, tak by som rád k nám dotiahol 
Rogera Federera. To by bolo pekné, 
sme kamaráti. Exhibičné stretnutie 
so Samprasom malo svoj ohlas 
u slovenského diváka, ale nie je 
ľahké čosi také usporiadať. Najmä 
zohnať  peniaze. Veľké fi rmy u nás 
do športu nedávajú peniaze. A keď 
dajú, tak uprednostnia futbal a ho-
kej. A ešte jedna vec: na Slovensku 
nie je taká veľká hala na exhibičné 
stretnutie, aby zabezpečovala ná-
vratnosť zo vstupného, ako to bolo 
v 15-tisícovej aréne v Prahe. U nás 
sú haly malé a lístky sú potom 
drahšie.

 Od roku 1997 ste nikdy v ka-
riére nehrali v grandslamovej 
kvalifi kácii a iba raz ste chýbali na 
veľkej štvorke vlani v Melbourne. 
Teraz ste sa rozhodli do kvalifi ká-
cie nastúpiť. Aký je to pocit? 

Mám rád tenis. Je to môj život. 
Stále ma baví naháňať sa za loptou. 
Aj keď viac prehrávam. Stále však 
s tenisom trávim nádherný čas. 
Neprekáža mi drieť na kurte. Ne-
hral som tenis kvôli sláve. Alebo 
peniazom. Slávneho zo mňa urobili 
médiá. Bohatého zasa moje výsled-
ky. Vždy som mal ambíciu zdolávať 
súperov, aj svetové jednotky. Zdolal 
som všetkých hráčov, ktorí boli 
v mojich najlepších rokoch sveto-
vými jednotkami. Okrem Hewitta. 
Jediné, čo sa mi nepodarilo, bolo 
prebojovať sa do TOP 10. Bol som 
však blízko. Teraz hrám tenis aj 
preto, že som ešte zdravý a relatívne 
mladý.

 Je pre vás tenis akousi dro-
gou?

Šport vôbec. Môžete sa mu na 
vrcholovej úrovni venovať iba určité 
obdobie. A keď raz príde koniec, už 
sa k nemu nedá vrátiť. Je to jedno-
smerný vlak - keď z neho vystúpim, 
bude koniec.

Zuzana WISTEROVÁ

Po Samprasovi Federer?
Ak bude Dominik Hrbatý zdravý, chce hrať až do roku 2012

Rok 2009 začínal ako v najlepšom období kariéry. Dominik Hrbatý 
sa opäť vybral do Austrálie. V Perthe zvíťazil v Hopmanovom pohári 
s Dominikou Cibulkovou. V areáli Burswood International bol 
31-ročný slovenský reprezentant ako doma. Pred štyrmi rokmi 
tu po boku Hantuchovej získal víťaznú loptičku zdobenú diamantmi. 
Tá jeho v trezore má 160, novšia až 260 vzácnych kameňov. 

Dominik HRBATÝ pred 
novembrovou exhibíciou 

v Bratislave na tlačovej 
konferencii s Petom 

SAMPRASOM
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Anketa v znamení zmien:  v
V ankete Slovenského tenisového zväzu o hráčov 

roka došlo na poste víťazov k striedaniu. Rok 2008 

sa v tradičnom hlasovaní niesol v znamení zmien. 

Premiérovo si prvenstvo vybojovali Filip Polášek 

a Dominika Cibulková. Víťazstvo hráčky Slovana bolo 

presvedčivé, najlepší slovenský deblista súperil o priazeň 

hlasujúcich odborníkov, novinárov a funkcionárov 

so sedemnásobným víťazom ankety Dominikom 

Hrbatým. Polášek napokon vyhral o 9 bodov. Cibulková 

sa stala víťazkou aj čitateľskej ankety mesačníka Tenis 

o najpopulárnejšieho hráča roka, v ktorej jednoznačne 

dominovala. 

Muži
1. Filip Polášek 111 

2. Dominik Hrbatý 102

3. Karol Beck 49

Ženy
1. Dominika Cibulková 174

2. Daniela Hantuchová 90

3. Magdaléna Rybáriková 50

Juniori
1. Filip Horanský 105

2. Jozef Kovalík 96

3. Adrian Partl 76

Juniorky
1. Romana Tabaková 109

2. Klaudia Boczová 86

3. Lenka Juríková 69

Tímy
1. Družstvo žien vo Fed Cupe 147

2. Tím junioriek SR do 18 rokov 98

3. Tím žiakov SR do 12 rokov 42

Talent roka
1. Petra Uberalová 132

2. Jana Čepelová 53

3. Adrian Partl 32

Tenista – vozičkár
Jozef Felix

1. Dominika Cibulková 203

2. Lenka Wienerová 70

3. Filip Polášek 24

Výsledky

 ankety 

Tenista roka 2008

Najpopulárnejší 

tenista 2008 

podľa mesačníka Tenis 

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ, kapitán Mojmír MIHAL, Dominika CIBULKOVÁ - časť z fedcupového družstva vyhláseného 
za Tím roka 

Filip POLÁŠEK, víťaz medzi mužmi

Junior roka Filip HORANSKÝ prijíma gratuláciu od Jána 
KROŠLÁKA, bývalého daviscupového reprezentanta SR

Talent roka Petra UBERALOVÁ prebrala ocenenie od 
olympijského šampióna Miloša MEČÍŘA
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Už po pätnásty raz sa schádzali 
pozvaní hostia a hráči na tradičné 
vyhlásenie ankety TENISTA ROKA. 
Tým, čo do Národného tenisového 
centra prišli s predstihom, ostal čas 
na privítanie a priateľskú debatu. 
Počas programu sa potom už každý 
sústreďoval na dianie na javisku, kde 
mali hlavné slovo moderátor Stano 
Ščepán, oslávenci a kapela Desmod 
s Kulym na čele. Po programe sa 
národ vrhol na pripravené pochúťky 
a občerstvenie, a tak na reči nezosta-
lo veľa času. Ale to už tak býva...

Hostí už tradične vítali prezi-
dent STZ Tibor Macko a generálny 
sekretár zväzu Igor Moška. Z miest 

vyhradených novinárom bol dobrý 
výhľad a šanca obdivovať najmä 
hráčky, ktoré sa premenili, akoby šib-
nuté čarovným prútikom, na dámy  

hodné obdivu. Na ich čele žiarila,  
ako hviezda prvej veľkosti, Domini-
ka Cibulková, ktorá sa stala nielen 
hráčkou roka, členkou víťazného 

tímu roka, ale aj najpopulárnejšou 
tenistkou v ankete nášho mesačníka. 
Dominika s úspechom a tradičným 
širokým úsmevom zvládla aj pre-

káračky s moderátorom Stanom 
Ščepánom, hoci spočiatku – ako 
priznala - bola nervózna zo svojich 
šiat. Myslela si, že jej - pri vystupo-

vaní na pódium - bude vidieť pod 
minisukňu...

Keby neplatilo, že hráčky, ktoré 
sa v ankete dostali na výslnie, vy-
nikli celkom jednoznačne iba vďaka 
celoročnej nezávideniahodnej drine 
a dobrým výsledkom, zdalo by sa, že 
ich vyberali podľa krásy! A tej bolo 
dosť aj v hľadisku. 

Aj tenista roka Filip Polášek je 
veľký fešák, takže ani „silnejšie po-
hlavie“ nemusí smútiť...

Tenisová rodina sa rozchádzala 
až dve hodiny po polnoci. Zdržali 
by ste sa niekde tak dlho, keby ste 
sa nudili, keby ste sa necítili dobre 
v kruhu priateľov? Asi nie!

MUŽI
Filip Polášek

Narodený: 21. júla 1985 vo Zvolene

Klubová príslušnosť: Fresh Club Zvo-

len

Člen daviscupového tímu v roku 2008

Víťaz turnajov ATP vo štvorhre: Pet-

rohrad, Gstaad, osemfi nalista vo Wim-

bledone, finalista challengerového 

turnaja v Segovii, 36. v rebríčku ATP 

vo štvorhre

ŽENY
Dominika Cibulková

Narodená: 6. mája 1989 v Bratislave

Klubová príslušnosť: TK Slovan Sloven-

ská sporiteľňa Bratislava

Členka fedcupového tímu Slovenska

Finalistka WTA turnajov v Amelia Island 

a Montreale vo dvojhre, 3. kolo na Ro-

land Garros vo dvojhre, osemifnále na 

OH v Pekingu vo dvojhre, štvrťfi na-

listka na US 

Open vo štvor-

hre, štvrťfi nalistka WTA turnajov v Pe-

kingu, Standforde a v Dohe vo dvojhre, 

19. v rebríčku WTA vo dvojhre 

JUNIOR
Filip Horanský

Narodený: 7. januára 1993

Klubová príslušnosť: TK Kúpele Pieš-

ťany

Štvrťfinalista na ME jednotlivcov do 

16 r. v Moskve vo štvorhre, víťaz ITF 3 

turnaja do 18 rokov v Rumunsku a ITF4 

turnaja do 18 rokov na Cypre vo dvoj-

hre, fi nalista ITF5 turnaja do 18 rokov 

v Trnave vo dvojhre, halový majster SR 

do 16 rokov vo dvojhre, 211. miesto 

vo svetovom juniorskom rebríčku ITF 

do 18 rokov

JUNIORKA
Romana Tabaková

Narodená 7. mája 1991

Klubová príslušnosť: TK Slovan Sloven-

ská sporiteľňa Bratislava, členka NTC

Semifinalistka juniorského Wimble-

donu vo dvojhre, semifi nalistka juni-

orského Roland Garros vo štvorhre, 

semifi nalistka ITF1 turnaja do 18 rokov 

v Nottinghill vo dvojhre, štvrťfi nalistka 

na ME jednotlivcov do 18 rokov vo 

štvorhre, víťazka 10-tisícového turnaja 

v Poľsku vo dvojhre a v Rumunsku vo 

štvorhre, 44. v juniorskom svetovom 

rebríčku ITF

TÍM ROKA
Fedcupový tím žien SR 

Zloženie: Dominika Cibulková, Magda-

léna Rybáriková, Kristína Kučová, Janet-

te Husárová, kapitán Mojmír Mihal

Družstvo v roku 2008 prehralo v zápase 

II. svetovej skupiny s Českou republikou 

2:3 a následne v zápase o udržanie 

sa v II. svetovej skupine zvíťazilo nad 

Uzbekistanom 5:0

TALENT ROKA
Petra Uberalová

Narodená 11. apríla 1995

Klubová príslušnosť: TK Slávia Agrofert 

STU Bratislava

Víťazka ME jednotlivcov do 14 rokov 

vo dvojhre

V koncoročnom európskom rebríčku 

EJT do 14 rokov sa stala európskou 

jednotkou 

Víťazka turnaja EJT2 do 14 rokov v 

Nemecku vo dvojhre a štvorhre

Víťazka turnaja EJT1 do 14 rokov vo 

Francúzsku vo dvojhre

TENISTA VOZIČKÁR
Jozef Felix

Narodený 14. februára 1978 v Bra-

tislave

Slovenský reprezentant, účastník para-

lympijských hier v Pekingu

Prvý slovenský tenista-vozičkár s víťaz-

ným zápasom na paralympiáde

Víťaz  6 turnajov vo dvojhre roku 2008

Vo svetovom rebríčku je 22. vo dvojhre 

a 32. vo štvorhre

:  vyhrali Cibulková a Polášek

Nerozhodovala 
krása...

VÍŤAZI 2008Hviezda večera Domnika CIBULKOVÁ so svojím špeciálnym hosťom, rakúskym 
tenistom Jürgenom Melzerom, ktorý je priateľom slovenskej jednotky

Romana TABAKOVÁ, juniorka roka, s moderátorom galavečera Stanom 
ŠČEPÁNOM
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 Ako ste vnímali polemiku 
o tom, že sa tenistom roka na Slo-
vensku nestal rebríčkovo najvyššie 
postavený singlista Beck, ale vy ako 
deblista s najlepším rankingom 
spomedzi Slovákov?

Polemiku som nevnímal. Zare-
gistroval som, že moje víťazstvo 
v ankete je prekvapením, aj to, že sa 
viacerí čudovali, že vyhral deblista. 
Vraj ma ani poriadne nepoznajú. 
Taký je údel deblistov. Ešte nie sme 
veľmi populárni. Ja som však spokoj-
ný s rokom 2008. Z môjho pohľadu 
bol výborný. 

 Výsledkom ankety je sumár sub-
jektívnych názorov. Napríklad z 15 
hlasujúcich novinárov vám prven-
stvo prisúdilo 13, aj mnohí z kruhu 
tenisových odborníkov vám dali 
hlas. Čo podľa vás zavážilo?

Myslím si, že reprezentácia. Karol 
Beck skončil v ankete až na treťom 
mieste, hoci je zo Slovákov v rebríč-
ku dvojhry najvyššie. Umiestnil sa 
až za Dominikom Hrbatým, ktorý 
nikdy nechýba v daviscupovej repre-
zentácii. Karol odmieta reprezento-
vať, má na to svoje dôvody, ktoré my 
riešiť nemusíme. V mojom prípade 
zavážil aj záver sezóny. Podarilo sa 
mi zvíťaziť na veľkom turnaji v Pet-
rohrade a vďaka tomu som sa viac 
zviditeľnil.

 Roku 2008 ste okrem premié-
rového víťazstva v ankete zažili 
sériu prvých veľkých skúseností vo 
veľkom tenise. Napríklad grand-
slamový debut, katapultovanie sa 
vo svetovej stovke a ďalší vzostup 
nahor, prvé veľké turnajové výhry. 
Čo ste ešte nezažili vo svojej deb-
lovej kariére?

Aktuálne štart na Australian 
Open. V Melbourne budem hrať 
roku 2009 prvý raz. A ešte som 
nehral na záverečnom turnaji naj-
lepších deblových párov. To si nechá-
vam ako métu na ďalšiu sezónu. 

 Je Američan Travis Parrott, 
s ktorým najviac hrávate, tým part-
nerom, s ktorým by ste to mohli 
dosiahnuť?

Myslím si, že je. Výsledky v hale 
a náš vzostup v rebríčku to potvr-
dzujú. Rozumieme si a ako dvojica 
sa neustále zlepšujeme. Dúfam, že 
v sezóne 2009 nadviažeme na dobré 
výsledky z predchádzajúcej. 

 V koncoročnej pauze ste sa zú-
častnili v Paríži na univerzite ATP. 
Prečo vybrali vás a o čom boli 
prednášky?

Asociácia oslovuje predovšetkým 
nováčikov medzi prvými dvoma 
stovkami singlistov a stovkou deblis-
tov z okruhu. Absolvoval som sériu 
prednášok o fungovaní ATP. Mňa 
zaujal mediálny tréning a oblasť 
marketingu.

 Prezraďte, aké inštrukcie ste 
dostali na mediálnom tréningu, 
na čo ATP dáva dôraz v styku 
s novinármi?

Ukazovali nám pozitívne i ne-
gatívne príklady, upozorňovali na 
výbuchy hráčov pred zástupcami 
médií. Prednášajúca nám hovorila 
o svojich skúsenostiach zo spolu-

práce s hráčmi NBA a NFL. Pre-
mietali nám rozhovory s hráčmi 
bezprostredne po zápasoch, v kto-
rých po prehrách reagovali hráči 
prehnane impulzívne. 

 Čo je teda podstatné v styku 
s médiami?

Vystupovať tak, aby hráč čo naj-
lepšie propagoval svoj šport. Špor-
tovec potrebuje médiá a opačne, ide 
o vzájomnú spoluprácu a prehnaná 

agresivita zo strany hráčov by tenisu 
iba škodila.

 Parížske prednášky sa iste dotkli 
aj zmien, s ktorými svetový tenis 
vstupuje do novej sezóny. Skúste 
ich skomentovať.

Bol som rád, že som sa mohol 
v rozhovoroch na tejto pôde lepšie 
zorientovať v novinkách. Hlavným 
zámerom zmien bolo sprehľadniť 
systém ATP. Veľa ľudí asociáciu 
nepozná, nevie, ako sa bodujú tur-
naje. Športoví fanúšikovia dôverne 
poznajú futbalovú Ligu majstrov, 
ale už menej systém turnajov, ktoré 
zastrešuje ATP. 

 Pokúste sa o podrobnejšie vy-
svetlenie. V čom spočívajú hlavné 
zmeny?

Bodovací systém sa podľa nových 
pravidiel zjednoduší. Budú štyri 
kategórie turnajov. Dve základné 
kategórie - ATP World Tour 250, 
kde sa za víťazstvo bude udeľovať 250 
bodov a ATP World Tour 500, tam 
bude za výhru 500 bodov. Potom sú 
bývalé turnaje série Masters s ná-
zvom ATP World Tour Masters 1000, 

kde získa víťaz 1000 bodov. Osobitnú 
kategóriu tvoria štyri grandslamové 
turnaje, na ktorých dostávajú víťazi 
po 2000 bodov. A na záver roka sa 
bude hrať niekdajší Masters Cup pod 
názvom ATP World Tour Finals. 
Štartuje tu 8 najlepších singlistov a 8 
najlepších párov. Ten, kto nazbiera 
na týchto turnajoch najviac bodov, 
stane sa majstrom sveta – ATP 
World Tour Champion.

 Podľa tohto delenia sa zrejme 
prehĺbi rozdiel medzi turnajmi 
a pravdepodobne aj bodové rozdie-
ly medzi hráčmi budú väčšie.

Áno, k tomu iste dochádza. Naj-

Polášek má hlasy i 
 Tenista 2008 o úspešnej minulej sezóne i novinkách, ktoré čakajú  h

Tenistom roka 2008 na Slovensku sa stal Filip Polášek, 36. hráč 
svetového rebríčka štvorhry. Anketu STZ vyhral prvý raz. Na konci 
vydarenej sezóny si získal nielen uznanie a sympatie mnohých 
hlasujúcich, ale aj ich hlasy. Dvadsaťtriročný člen Fresh Clubu Zvolen 
už roky žije a trénuje v Bratislave, kde vlani hosťoval vo víťaznom 
extraligovom tíme Slovana. 

Radosť u Poláškovcov – Filip sa teší z víťazstva v ankete s rodičmi
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i sympatie
ú  hráčov v ATP World Tour 2009

Jozef VIRÁG (65 r.) sa naj-
prv venoval synovi – tenistovi 
a potom sa stal tenisovým funk-
cionárom v TO TJ B. Z. VIL 
Ružomberok. Po rozpade TJ 
Texicom Ružomberok, vznikol 
roku 1994 TK Ružomberok ako 
občianske združenie. Roku 1995  
J. Virága Valné zhromaždenie 
zvolilo za predsedu klubu. Vo 
funkcii bol dve sezóny, od roku 
1997 až dodnes je tajomníkom 
a hospodárom klubu. Súčasne je 
i správcom tenisových dvorcov. 
Od roku 1991 sa popri práci 
funkcionára venoval aj trénerskej 
činnosti, neskôr aj rozhodovaniu, 
je rozhodcom 1. triedy.

Ladislav KMETZ (76 r.), ro-
dák zo Sokolian, sa od mladosti 
venoval tenisu. Aj vďaka otcovi 
Imrichovi Kmetzovi, správcovi 
dvorcov v Košiciach. Tenis si zís-
kal aj jeho mladších súrodencov 
Imricha a Magdu. Na známej 
Pardubickej juniorke, roku 1952, 
obsadil L. Kmetz 3. miesto. Od 
polovice päťdesiatych rokov 
patril k významným hráčom 
Jednoty Košice, neskôr bol čle-
nom VSS Košice, za ktoré  hral 

ešte ako 45-ročný. Dodnes sa 
venuje výchove mladých hráčov. 
Tenisu podriadil aj svoj súkrom-
ný život, ale ako hráč prvého 
tímu Košíc holdoval i hokeju. 
Celý život je verný milovaným 
dvorcom v Sade gen. Petrova 
v Košiciach.

Ladislav BARTHA (70 r.), štú-
rovský rodák, sa v osemnástich 
stal dorasteneckým majstrom 
SR vo štvorhre. Postupne hrá-
val vo viacerých popredných 
slovenských oddieloch, súťažne 
až do svojich 44 rokov. Neskôr 
štartoval v seniorských kategóri-
ách až do svojej šesťdesiatky. Bol 
členom slovenského družstva, 
ktoré získalo bronz na ME. Po 
pracovnom príchode do Nových 
Zámkov roku 1969 stál pri zrode 
tenisu v tomto meste a v rokoch 
1972 – 74 i za vybudovaním 
areálu vtedajšieho tenisového 
oddielu TJ Agrostav, predchod-
cu dnešného klubu Ellite Team. 
V tomto areáli vyrástlo viacero 
špičkových hráčok, ktoré úspeš-
ne reprezentovali Slovensko. 
Dlhodobo pôsobil ako tréner 
i rozhodca. 

lepší hráči však majú povinnosť hrať 
veľa turnajov vyššej kategórie a tur-
naje nižších kategórií nebudú zrejme 
hrávať vôbec. Hráči TOP 30 majú 
povinné grandslamové turnaje, ďalej 
podujatia ATP World Tour Masters 
1000 a štyri turnaje ATP World 
Tour 500. Je to 16 povinných štar-
tov a môžu mať iba dve akcie ATP 
World Tour 250. Aj keby vyhral hráč 
štyri turnaje hodnotené 250 bodmi, 
rátajú sa mu iba dva. Znamená to, že 
na malých turnajoch budú hrať takí 
hráči len výnimočne. Najlepší budú 
hrať na veľkých turnajoch, slabší na 
menších a budú mať šancu presadiť 
sa vyššie, lebo tam budú najlepší 
chýbať. 

 Podobná filozofia je aj vo 
štvorhre?

Zatiaľ nie. My sme mali iný sys-
tém bodovania. Nám sa rátalo 14 
najlepších turnajov a nezväzovali 
nás žiadne povinnosti. Zmenu na 
začiatku roka ATP nestihla, ale 
rátam s tým, že v priebehu sezóny 
to môžu zmeniť. 

 Sú už nejaké návrhy?
Jednou z úvah je zaviesť 18 bo-

dovacích turnajov s povinnosťou 
štartovať na grandslamoch a  ATP 
World Tour Masters 1000. Zname-
nalo by to, že keby som na takomto 
turnaji hral a prehral v prvom kole, 
zarátal by som nulu. Bez ohľadu na 
to, že by som mal pod čiarou bodo-
vané akcie. 

 Bolo by to spravodlivé?
Ja sa prihováram za túto zmenu. 

Hráč má určitú zodpovednosť za vý-
hodu štartovať na kvalitnom turnaji, 
kde hrá prvých – dajme tomu - 35 
hráčov, ktorí môžu získať veľa bodov 
už aj za prvé kolo. 

 Po vyhlasovaní Tenistu 2008 sa 
objavil jeden váš zaujímavý názor. 
To, že ste sa stali deblistom  nebolo 
len preto, že ste sa nepresadili me-
dzi singlistami. Vraj ste vždy mali 
ku štvorhre vrelší vzťah ako iní 
hráči. Ako to vlastne bolo?

Svoj prvý turnaj vo štvorhre som 
vyhral ako dvanásťročný. Už v de-
siatich ma štvorhra viac bavila ako 
dvojhra. Takmer nikoho to z deciek 
nebavilo a ja som sa vždy tešil, že si 
štvorhru zahrám. Už v tom čase sa 
medzi špičku dostalo viac Čechov 
z generácie Suk, Damm, Vízner, 
Pála... Vravel som si, že keď oni hrajú 
predovšetkým debla, a dobre, prečo 
by som to nedokázal aj ja! 

 Už ste vypustili z plánov dvoj-
hru?

Celkom nie. Pravda, sústredím 

sa predovšetkým na štvorhru. Ak 
bude šanca nastúpiť v kvalifi kácii 
dvojhry, budem sa ju snažiť využiť. 
Nový systém prihlasovania – dva 
týždne pred turnajom – mi to 
umožní. Budem vždy vedieť, kam 
idem. Nemusím vyčkávať do soboty 
a v tom prípade môžem ísť na kvali-
fi káciu už o deň skôr. To iste využije 
viac deblistov. 

 Byť v rebríčku v TOP 40 vám 
umožňuje plánovať si jasnejšie 
sezónu. Na koľkých turnajoch 
chcete hrať?

Menšie turnaje, ATP World Tour 
250, sa naozaj dajú ľahšie plánovať. 
Na ne sa dostaneme. Predpokladám, 
že v roku odohráme 28 – 32 tur-
najov. Do extrému, napríklad hrať na 
36 turnajoch, by som šiel nerád. 

 Keďže ste hovorili o ambícii 
štartovať raz na Masters, azda 
v budúcom roku, je namieste otáz-
ka, či by vás nejaké veľké víťazstvo 
nemohlo posunúť medzi osem 
najlepších párov už v tomto roku? 
Turnaj sa bude hrať v novembri 
po prvý raz v Londýne, čo je iste 
lákavé.

Asi by jeden veľký výsledok ne-
stačil. Vlastne by aj stačil, museli by 
sme však vyhrať grandslamový tur-
naj, lebo taký víťaz má automaticky 
účasť istú. My však potrebujeme hrať 
dobre po celý rok. S Travisom som 
sa dohodol na prvú časť roka. Až 
po marcovom Davis Cupe budeme 
plánovať presnejšie ďalej. 

 Do reprezentácie ste sa prvý 
raz dostali vlani už ako 22-ročný. 
Bolo však evidentné, ako si šancu 
vážite a tešíte sa na účasť v tíme. Je 
pre hráča, ktorý dozrieva, podobná 
príležitosť väčšou výzvou ako pre 
mladíkov, ktorí to berú ako samo-
zrejmosť?

Možno som si to viac uvedomoval 
ako mladí, talentovaní hráči, kto-
rých kariéra rýchlejšie stúpa. Keď 
má hráč cestu nahor tŕnistejšiu, 
trápi sa, chodí po menších turnajoch 
a potom sa dostane do Davis Cupu, 
viac si to cení a je vďačný za ohodno-
tenie dlhoročnej snahy a práce. 

 Ešte jedna otázka pre tenisové-
ho profesionála atypická: stíhate 
školu, ukončíte univerzitu vo Zvo-
lene tak ako ste si to naplánovali?

Mám poslednú štátnicu, rád by 
som ju urobil po Australian Open. 
Potom mám ešte skúšky a v letnom 
semestri ma čaká obhajoba diplo-
movej práce z oblasti marketingu. To 
ma baví, dúfam, že to všetko v tomto 
roku zvládnem. 

Zuzana WISTEROVÁ

Ocenení  funkcionári na galavečere v NTC Jozef VIRÁG a Ladislav 
BARTHA

Tenis 
na celý život

Ceny za rozvoj tenisu pri príležitosti slávnostného vyhlasovania 
ankety Tenista roka 2008 udelil Slovenský tenisový zväz trom 
funkcionárom, zhodou okolností trom inžinierom, ktorí sa roky 
venujú nielen funkcionárskej, ale aj trénerskej a rozhodcovskej 
práci. 
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TOP 20 NA SVETE
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JUNIORKY

A
T

P
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R
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1. Nadal (Šp.) 13160
2. Federer (Švajč.)     10700
3. Djokovič (Srb.) 10650
4. Murray (V.Brit.) 7190
5. Davydenko (Rus.) 5330
6. Del Potro (Arg.) 4060
7. Tsonga (Fr.) 3995
8. Simon (Fr.) 3960
9. Roddick (USA)  3940

10. Blake (USA) 3550
11. Nalbandian (Arg.) 3500
12. Ferrer (Šp.) 3390
13. Monfi ls (Fr.) 3010
14. González (Čile) 2840
15. Verdasco (Šp.) 2830
16. Wawrinka (Švajč.) 2670
17. Söderling (Švéd.) 2650
18. Almagro (Šp.) 2540
19. Andrejev (Rus.) 2490
20. Čilič (Chorv.) 2450

1. Zimonjič (Srb.)        10940
2. Nestor (Kan.) 10940
3. Bryan B. (USA)  10700
3. Bryan M. (USA)  10700
5. Ram (Izr.) 6635
6. Bhupáthí (Ind.) 6590
7. Knowles (Bah.)  6550
8. Ullyett (Zimb.)  6530
9. Björkman (Švéd.) 6280

10. Paes (Ind.) 5950
11. Erlich (Izr.) 5390
12. Dlouhý (ČR) 5046
13. Coetzee (JAR) 4920
14. Moodie (JAR) 4535
15. Fyrstenberg (Poľ.) 4500
15. Matkowski (Poľ.) 4500
17. Llodra (Fr.) 4020
18. Horna (Per.) 3950
19. Sá (Braz.) 3380
20. Melo (Braz.) 3380

1. Jankovičová (Srb.) 9200
2. Williamsová S. (USA) 7932
3. Safi nová (Rus.) 7754
4. Dementievová (Rus.)  7596
5. Ivanovičová (Srb.) 6732
6. Williamsová V. (USA) 6544
7. Zvonarevová (Rus.) 5744
8. Kuznecovová (Rus.) 5190
9. Šarapovová (Rus.)       5030

10. Radwanská A. (Poľ.) 4472
11. Petrovová (Rus.) 3882
12. Wozniacká (Dán.) 3350
13. Pennettová (Tal.) 3240
14. Azarenková (B-rus.) 3066
15. Schnyderová (Švajč.) 3050
16. Cornetová (Fr.) 3032
17. Bartoliová (Fr.) 2820
18. Čakvetadzeová (Rus.) 2724
19. CIBULKOVÁ (SR) 2603
20. Srebotniková (Slo.) 2404

1. Blacková (Zimb.)  10120
1. Huberová (JAR) 10120
3. Medinová-Garriguesová (Šp.) 6400
4. Srebotniková (Slo.) 6240
5. Ruanová-Pascualová (Šp.) 6050
6. Sugijamová (Jap.)  5970
7. Peschkeová (ČR) 5730
8. Raymondová (USA)  5510
9. Stubbsová (Austr.) 5330

10. Bondarenková K. (Ukr.) 5030
11. Bondarenková A. (Ukr.) 4960
12. Azarenková (B-rus.) 4469
13. Stosurová (Austr.) 4366
14. Čia-Jung Čuang (Taiw.)  4160
15. Jung-Jan Čan (Taiw.) 3960
16. Zi Jang (Čína) 3910
17. Jie Ženg (Čína) 3710
18. Vesninová (Rus.) 3560
19. Peerová (Izr.) 3508
20. Dellacquová (Austr.) 3412A
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TOP 10 REBRÍČKA ITF

1. Tsung-hua Jang (Taiw.) 1173
2. Bhambri (Ind.) 1110
3. Dimitrov (Bul.) 1087
4. Tomic (Austr.) 980
5. Pereira (Braz.) 725

6. Basič (BaH) 681
7. Krajinovič (Srb.) 635
8. Buchanan (USA) 630
9. Vazquez-Valenzuela (Arg.) 630

10. Uriguen (Guat.) 617

1. Lertcheewakarnová (Th aj.) 1082
2. Bogdanová A. (Rum.) 995
3. Halepová (Rum.) 987
4. Bogdanová E. (Rum.) 981
5. Robsonová (V.Brit.) 980

6. Tomljanovičová (Chorv.) 803
7. Narová (Jap.) 790
8. Oudinová (USA) 757
9. Jovanovská (Srb.) 741

10. Embreová (USA) 706

ATP
DVOJHRA

140. Beck Karol 638

251. Hrbatý Dominik  302

298. Čapkovič Kamil 246

301. Červenák Pavol 240

325. Lacko Lukáš   214

348. Klec Ivo 196

378. Semjan Marek 176

403. Stančík Ján  156

507. Martin Andrej 106

608. Kližan Martin 74

616. Somogyi Alexander 72

624. Mečíř Miloslav 70

795. Sikora Adrián  38

878. Pažický Michal 28

939. Mertiňák Michal  22

1193. Polášek Filip 8

1294. Krošlák Ján 6

1389. Zelenay Igor  4

1412. Hromec Martin 4

1554. Daniš Marko 4

1660. Bruthans Viktor 2

1660. Janči Tomáš  2

1660. Macko Michal 2

ŠTVORHRA
35. Polášek Filip 2706

38. Mertiňák Michal  2454

78. Zelenay Igor   1710

209. Hrbatý Dominik  562

410. Semjan Marek 240

431. Čapkovič Kamil  226

615. Martin Andrej 136

661. Klec Ivo 116

670. Somogyi Alexander 112

686. Stančík Ján 108

744. Lacko Lukáš 82

808. Sikora Adrián 72

959. Červenák Pavol 48

973. Trnovský Mário 44

1114. Mečíř Miloslav 32

1239. Hromec Martin 24

1329. Bruthans Viktor  16

1407. Pažický Michal 16

1515. Baea Peter 8

WTA TOUR
DVOJHRA

19. Cibulková Dominika 2604

21. Hantuchová Daniela  2372

50. Rybáriková Magdaléna 1174

185. Kučová Kristína 314

190. Wienerová Lenka  300

227. Tvarošková Lenka  246

234. Kučová Zuzana  232

284. Boczová Klaudia 176

285. Nociarová Dominika 174

337. Pochabová Michaela 138

338. Juríková Lenka 138

460. Balogová Martina 86

493. Kochanová Monika 74

534. Vajdová Nikola 62

542. Zemenová Zuzana 60

562. Veresová Patrícia 56

586. Tabaková Romana 50

592. Morgošová Karin 48

596. Diešková Dominika 48

731. Kachlíková Katarína  30

809. Suchá Martina  22

833. Hrozenská Stanislava  20

853. Poljaková Katarína 20

856. Vršková Lucia 20

863. Zlochová Zuzana 20

960. Babáková Martina 12

1004. Širilová Monika 10

ŠTVORHRA

37. Husárová Janette  2288

48. Hantuchová Daniela  1944

134. Cibulková Dominika 576

185. Tvarošková Lenka  408

267. Rybáriková Magdaléna 258

318. Kučová Kristína 196

332. Babáková Martina  182

357. Kochanová Monika 160

413. Diešková Dominika 128

426. Boczová Klaudia 122

434. Wienerová Lenka 118

480. Tabaková Romana 94

485. Kachlíková Katarína  92

486. Kučová Zuzana   92

516. Juríková Lenka 80

528. Pochabová Michaela 76

558. Poljaková Katarína 66

587. Zlochová Zuzana 58

691. Nociarová Dominika 36

729. Veresová Patrícia 32

791. Rebrová Andrea 24

817. Hrozenská Stanislava 22

864. Beznáková Kristína 18

REBRÍČEK ITF 

JUNIORI

119. Kovalík Jozef 206

130. Horanský Filip 191

144. Košec Ivan 178

442. Masár Juraj 63

556. Gajdošech Henrich 45

616. Havaj Filip 38

825. Gašparetz Róbert  20

943. Lazarčík Martin 15

943. Kittler Richard 15

1050. Partl Adrián 12

1076. Brtko Michal 10

1564. Hrunčák Tomáš 2

1564. Farkaš Viktor 2

1564. Čelovský Dávid 2

1564. Vittek Filip 2

1564. Bronček Branislav 2

1668. Bartalos Ákos 1

JUNIORKY

34. Luknárová Zuzana 448

36. Tabaková Romana 440

96. Čepelová Jana 282

112. Škamlová Chantal 260

162. Jůrová Petra 202

169. Hončová Michaela 197

173. Juhászová Vivien 195

272. Baranová Katarína 136

333. Mészárosová Michaela 116

346. Kuľhová Petra Mária 112

347. Parajová Simonka 112

376. Vršková Lucia 105

434. Záteková Veronika 90

464. Lazarová Barbora 85

533. Butkovská Lucia 67

559. Hríbiková Miroslava 63

579. Maľová Viktória 60

589. Molnáriová Vanesa 60

609. Morgošová Karin 53

717. Zavarčíková Lucia 40

767. Kovaľová Lucia 35

854. Popluhárová Andrea 30

894. Mečířová Lucie 27

944. Uberalová Petra 23

1086. Kuricová Renáta  17

1212. Pochabová Petra 12

1293. Schwartzová Anita 10

1509. Kucharová Michala 5

1509. Pondušová Karolína 5

REBRÍČEK TE
do 14 rokov

CHLAPCI

59. Kulich Adam 110

62. Caro Martin 105

69. Blaško Martin  95

75. Maruščák Matej 90

203. Štarke Ivan 25

325. Nagy Olivek 13

329. Vido Matej 10

329. Oravec Jakub 10

329. Cvik Patrik 10

329. Selecký Matej 10

399. Leško Samuel 5

DIEVČATÁ

1. Uberalová Petra 760

61. Vajdová Natália 160

86. Kötelesová Barbora 135

174. Hercegová Linda 65

193. Hadnaďová Dominika 55

206. Oravkinová Nikola 50

267. Abrahámová Aneta 30

275. Česneková Šarlota 30

291. Čobejová Jana 25

296. Šramková Marta 25

362. Frišová Pavla 15

429. Harčárová Dana 12

432. Leskovská Natália 10

432. Staníková Monika 10

432. Bachárová Tatiana 10

SLOVENSKÍ HRÁČI 
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Magdaléna Rybáriková si vyskúšala 
začiatkom decembra úlohu modelky. 
Urastená tenisová profesionálka sa na 
prehliadke Orange Fashion nestratila 
medzi modelkami. Na móle sa v úlohe 
modeliek predviedli aj ďalšie športovky-
ne - atlétka Lucia Klocová a strelkyňa 
Danka Barteková.

Po príjemnom rozptýlení však prišla 
tvrdá drina na dvorci, príprava na 
novú sezónu a štart u protinožcov. 
V Aucklande podľahla v prvom kole 
Kanaďanke Wozniakovej v 37-stupňovej 
teplote, keď v rozhodujúcom treťom sete 
nevyužila vedenie 4:2. 

Do ďalšieho turnaja v Hobarte vstúpi-
la senzačne – po výhre nad Ukrajinkou 

K. Bondarenkovou vyradila v osem-
finále turnajovú jednotku Talianku 
Pennettovú, 13. hráčku sveta! Po zisku 
najcennejšieho skalpu kariéry zvíťazila 
v náročnom štvrťfi nále nad maďarskou 
kvalifikantkou Czinkovou a prebojo-
vala sa do svojho druhého semifi nále 
kariéry na okruhu WTA (vlani prvý raz 
v Taškente). Napriek finálovej prehre 
s Češkou Benešovou si Magda pochvaľo-
vala formu. „Hrám dobre, zdolala som 
kvalitné súperky, bola to veľmi dobrá 
príprava na Australian Open,“ uviedla 
členka NTC, ktorú trénuje Ladislav Si-
mon a kondičný tréner Ladislav Olasz. 

Pred prvým grandslamovým tur-
najom roka sa Rybárikova dostala vo 
svetovom rebríčku do prvej päťdesiat-
ky. Mimochodom – pred rokom bola 
uprostred januára 229. na svete... So 
svojím tenisovým profilom debutuje 
slovenská fedcupová reprezentantka už 
i v ofi ciálnom sprievodcovi o hráčkach  
profi okruhu pre rok 2009. Keď odcho-
vankyňa piešťanského tenisu, pripravu-
júca sa už piaty rok v NTC, vyplňovala 
dotazník Ženskej tenisovej asociácie, 
bola sympaticky úprimná. Naznačila 
v ňom svoje ambície: na tento rok si dala 
plán byť v prvej svetovej dvadsiatke, jej 
dlhodobým cieľom je preraziť do TOP 10 
a byť raz svetovou jednotkou!

O šťastie na ceste do tenisových výšin 
by sa jej – podľa media guidu – mal starať 
medvedík, talizman, ktorý ju v tenisovej 
batožine sprevádza na cestách po svete.

(zw)

Pred rokom zažívala v Melbourne 
Daniela Hantuchová nádherné chvíle. 
Na Australian Open 2008 dosiahla 
svoj najlepší grandslamový výsledok 
kariéry - semifi nále. Potom sa však trá-
pila s únavovou zlomenonou päty, ktorá 
najlepšiu hráčku slovenskej tenisovej 
histórie vyradila z turnajov bezmála na 
tri mesiace. 

Okrem toho, že stratila postavenie v 
TOP 10, vlani ku koncu sezóny ju po 
siedmich rokoch v líderskom postavení 
slovenskej jednotky vystriedala Domi-
nika Cibulková a v koncoročnej ankete 
Tenistka roka neobhájila prvenstvo. 

Do novej sezóny vstupovala Hantu-
chová ako hráčka tretej desiatky pod 
vedením nového trénera Alberta Porta-
sa. S 35-ročným barcelonským rodákom 
sa objavila v Bratislave už na jeseň. Ku 
koncu minulej sezóny spečatili spolu-
prácu. Rozišla sa s koučom Angelom 
Giménezom a barcelonskou akadémiou, 
kde zakotvila po predchádzajúcom 
rozchode s britským trénerom Nigelom 
Searsom. Giménez, ktorý nerád cestoval 

na turnaje, jej veľmi pomohol. Pod jeho 
vedením sa tenistka známa tréningovou 
usilovnousťou vrátila opäť do svetovej 
desiatky. Pod Portasovou taktovkou sa 
na sezónu pripravovala na Floride. 

Rok 2009 u protinožcov však 25-ročná 
popradská rodáčka nenaštartovala ide-
álne - na turnaji v Brisbane vypadla v 
prvom kole, keď od Talianky Erraniovej 
v treťom sete inkasovala kanára a v Syd-
ney v druhom kole po prehre s Poľkou A. 
Radwanskou. Náplasťou na slabší úvod 
bolo brisbanské deblové semifi nále po 
boku Japonky Sugijamovej. Držiteľka 
troch titulov z okruhu WTA a komplet-
nej grandslamovej zbierky v mixe má 
stále vysoké ambície. Pred touto sezónou 
sa nechala počuť, že by na jej konci opäť 
chcela štartovať na MS WTA Tour. V 
minulosti sa jej to podarilo ako jedinej 
Slovenke dva razy (2002 a 2007). 

Daniela bude mať v máji tohto roku 
malé jubileum - 10 rokov profi kariéry. 
V januári 2003 bola najvyššie v rebríčku 
- 5. na svete. Hráčkou TOP 10 bola vo 
dvoch etapách 90 týždňov. 

Na móle 
sa nestratila

Hantuchová trénuje s Portasom
RYBÁRIKOVÁ po semifinálovej prehre 
s BENEŠOVOU v Hobarte

Na módnej prehliadke Orange Fashion

1111  



„Zažili sme dve pekné česko – slo-
venské fi nále. Vo dvojhre i štvorhre 
dievčat. Pravda, podstatné je, že obe 
vyhrali naše tenistky,“ zdôraznil 
tréner Daniel Čálik, ktorý za volan-
tom zväzového Peugeotu odtiahol s 
kvartetom slovenských nádejí trať 
Bratislava – Paríž a späť.

Uberalová pevne
 za víťazstvom

Štvoricu tvorili trinásťročné slo-
venské nádeje – dievčatá Petra 
Uberalová, Natália Vajdová a dvaja 
chlapci, najlepšie umiestnení v reb-
ríčku, Adam Kulich a Martin Caro. 
Uberalová išla do Paríža, kde bola 
pred rokom vo fi nále, 
s odhodlaním turnaj 
vyhrať. A to sa jej aj 
podarilo a po boku 
Vajdovej sa Slovenky 
tešili aj z deblového 
prvenstva. 

Naša európska 
šampiónka do 14 ro-
kov a líderka rebríčka 
bola, pochopiteľne, 

najvyššie nasadená. „Petra si želala 
zavŕšiť výborný rok víťazstvom, lebo 
roku 2009 sa už bude objavovať v 
konkurencii starších hráčok. Navyše, 
v zime nie je veľa turnajov, tak jej 
parížsky, ktorý je kvalitný, zapadol 
do kalendára,“ komentuje Čálik a 
dodáva: „Mnohé hráčky v pozícii 
Uberalovej by sa obávali ísť do kon-
kurencie aká sa zišla v Paríži. Veď je 
jednotkou, šampiónkou a mohla so 
súperkami, nad ktorými vyhrávala, 
aj prehrať. Náporom na jej psychiku 
bolo iste aj očakávané potvrdenie 
líderskej pozície. Vystúpenie zvládla 
výborne. Až po štvrťfinále vždy 
uštedrila súperkám kanára. Na jej 

fi nále s Češkou Rohanovou prišlo 
– tak ako tradične na tomto turnaji 
- veľa divákov.“

Natália Vajdová dostala v prvom 
kole ťažkú súperku Francúzku Zer-
boneovú. Prehrala s ňou, ale v súťaži 
útechy sa rozohrala a účasťou v se-
mifi nále potvrdila, že mala na lepší 
výsledok. Napokon s Petrou získali 
prvenstvo vo štvorhre, keď nestratili 
ani set. „V ostatných rokoch chodím 
ako tréner na parížsky turnaj. Ešte 
nikdy sme nezískali dve víťazstvá ako 
tentoraz,“ prízvukuje Čálik.

Chlapci stroskotali
v prvom kole

Obaja chlapci – Lučenčan Kulich 
z Dixonu B. Bystrica a Caro zo Slávie 
STU Bratislava - vypadli v prvom 
kole. Podľa trénera mali ťažkých 
súperov, ale na takomto turnaji si 
nemožno vyberať. „Všetci hrajú 
dobre. Ani naši nehrajú zle, ale ešte 

zaostávajú za európskou špičkou,“ 
konštatoval Čálik. 

Na trénerskom mítingu si spoloč-
ne s belgickým kolegom vypočul po-
chvalné slová najmä na účinkovanie 
dievčat. „Aj reprezentanti Belgicka, 
ďalšej malej krajiny, zanechali v 
Paríži veľmi dobrý dojem. V tejto ve-
kovej kategórii sa nám v posledných 
rokoch darí presadiť, menej úspešní 
sme zatiaľ v prechode mládeže medzi 
dospelých,“ poznamenáva Čálik.

Aj Česi odchádzali z Paríža spokoj-
ní. Zastúpenie mali vo fi nále dvojhry 
a štvorhry dievčat a vyhrali štvorhru 
chlapcov. Prvenstvo vo dvojhre vybo-
joval nenasadený Rus Vasilenko.

Slovenský triumf 
na turnaji v Paríži
Na TIM ESSONE 2008 do 14 rokov najúspešnejší reprezentanti Slovenska a Česka

Domicilom decembrového turnaja hráčov do 14 rokov s názvom 
TIM ESSONE 2008 je Sainte Geneviéve des Bois Cedex. Tenisti však 
majú podujatie zafi xované ako parížsky turnaj. Je jedným z dvoch 
zimných turnajov prvej kategórie – ďalší podobný bude v Tarbes na 
prelome januára a februára. 

BALIACA TECHNIKA A MATERIÁL

NÁKLADNÁ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava

Tel.: +421244632016

www.miroplast.sk

...viac než 
distribúcia

CHEMSTAR SLOVAKIA a.s.
Novosvetská 18, 811 06  Bratislava
tel.: 02 – 54 41 75 57, fax: 02 – 54 41 75 59
www.chemstar.sk

Slováci v hodnotení európskych
hráčov roka do 14 rokov

C H L A P C I 

ROK PORADIE  MENO

1995 3. Miloslav Grolmus

2000 1. Kamil Čapkovič

D I E V Č A T Á

ROK PORADIE  MENO

1992 3. Henrieta Nagyová

1996 2. Katarína Bašternáková

1997 3. Martina Babáková

1999 3. Katarína Kachlíková

2001 3. Jarmila Gajdošová

2004 2. Klaudia Boczová

2007 1. Vivien Juhászová

2008 1. Petra Uberalová

VÝSLEDKY Z PARÍŽA
C H L A P C I

D v o j h r a: Caro – Donati 

(11-Tal.) 26, 06, Kulich – Sels 

(Hol.) 57, 06.

Útecha: Caro – Weidinger 

(Rak.) 24, 24.

Š t v o r h r a: Caro, Kulich 

– Mozgovoj, Vasilenko (Rus.) 

16, 57.

D I E V Č A T Á

D v o j h r a: Uberalová (1) – Boja-

novská (Ukr.) 61, 60, - Gogvadzeová 

(Gruz.) 61, 60, - Reyová (16-Fr.) 60, 

61, ŠF: - De Sutterová (6-Bel.) 64, 

60, SF: - Liebensová (Bel.) 76(6), 63, 

F: - Rohanová (3-ČR) 62, 64. Vajdová 

– Zerboneová (Fr.) 06, 26.

Útecha: Vajdová – Guyomardová 

(Fr.) 53, 53, - Lysá (1-Ukr.) 35, 40, 42, 

ŠF: - Marchettiová (Tal.) 57, 63, 11:9, 

SF: - Heilová (4-Rak.) 62, 46, 8:10.

Š t v o r h r a: Uberalová, Vajdová (4) 

– Csoregiová, Ducová (Rum.) 64, 63, 

ŠF: - Maetschkeová, Nabelová (Nem.) 

63, 62, SF: - Chromačevová, Lysá (1-

Ukr.) skr., F: - Pantůčková, Rohanová 

(2-ČR) 64, 64.
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Úspešné Slovenky v Paríži – zľava Natália VAJDOVÁ, Petra UBERALOVÁ

Tematínska 5, 851 05 Bratislava
email: sedven@nextra.sk, 

tel./fax: 00421 02 6353 6491, 00421 02 6353 6492, 
mobil: 0905 604 975

www.sedven.sk

• tenisové ihriská

• nafukovacie haly

•  predaj a dovoz balenej 

antuky

• umelé športové povrchy

•  výstavba športových 

areálov

•  inžinierska a projektová 

činnosť

• detské ihriská

Medzi štyrmi hráčmi roka 2008 
v kategóriách do 14 a 16 rokov má 
vďaka Petre Uberalovej zastúpenie 
aj slovenský tenis. V minulosti sa 
podobným titulom mohli popýšiť 
viaceré hviezdy Rafael Nadal, Andy 
Murray, Novak Djokovič, Justine 

Heninová, Kim Clijstersová, ale aj 
slovenskí hráči. Do 14 rokov Kamil 
Čapkovič, Vivien Juhászová, do 16 
rokov Filip Kaščák (1991), Ľudmila 
Richterová (1993)  a Martin Kližan 
(2005). 

Petra Uberalová, európska jed-

notka do 14 rokov, získala titul 
na júlových majstrovstvách Európy 
2008, v sezóne vyhrala päť singlo-
vých a štyri deblové turnajové tituly 
a bola vo fi nále juniorského Masters. 
Za ňou skončili dve Rusky - veľká 
súperka Slovenky Julia Putincevová 

a na treťom mieste Daria Gavri-
lovová. Hráčom 2008 do 14 rokov 
sa medzi chlapcami stal Holan-
ďan Moos Sporken, v kategórii 
do 16 rokov získali ocenenie Cristi-
na Dinuovú z Rumunska a Bielorus 
Pavel Filin.

Európski hráči roka

Celkový rebríček krajín 
European Tennis Trophy 2008 

1. Rusko 6099

2. Francúzsko 3782

3. Španielsko 3677

4. Nemecko 3606

5. Holandsko 2498

6. Taliansko 2229

7. Veľká Británia 1639

8. Česko 1569

9. Rumunsko 1257

10. Rakúsko 1195

16. Slovensko 833
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