
CENNÍK
PRENÁJMU TENISOVEJ 

NAFUKOVACEJ HALY

HORNÁ HAL A (4 DVORCE) DOLNÁ HAL A (4 DVORCE)

CELOROČNÝ

PRENÁJOM

Sk/hod./zima*

EUR/hod./zima*

HODINOVÝ 

PRENÁJOM

Sk/hod.

EUR/hod.

CELOROČNÝ

PRENÁJOM

SK/hod./zima*

EUR /hod./zima*

HODINOVÝ

PRENÁJOM

Sk /hod.

EUR/hod.DEŇ
ČASOVÉ PÁSMO

hod.

PONDELOK

-

PIATOK

271 7588 301 391 10948 391

241 6748 271 391 10948 391

400 11200 422 421 11788 452

SOBOTA

- NEDEĽA

331 9268 361 391 10948 400

602 16856 640 700 19600 750

Čo prezrádzajú 
čísla

Fernando 
VERDASCO bol 

hrdinom víťazného 
španielskeho tímu 

vo finále Davisovho 
pohára 2008 
v Argentíne

Skôr, než daviscupové tímy vstúpia 
do 98.  ro ční ka súťaž e,  nezaško dí 
sa pozrieť  za minulým ročníkom. 
Niekoľko zaujímavých faktov ponúkajú 
čísla, s ktorými sa pohrali na webstránke 
www.daviscup.com.

1 – prvý štart v DC zaznamenalo Mongolsko (4. skupina ázijsko-
oceánskej zóny).
3 – Španielsko získalo tretí raz daviscupovú trofej.
4 – krajiny vyhrali baráž a postúpili do svetovej skupiny: 
Chorvátsko, Čile, Holandsko, Švajčiarsko.
11 – o víťazstve Chorvátska v play off  svetovej skupiny nad 
Brazíliou rozhodovalo až 11 tajbrejkov, čo je nový rekord 
v DC.
14 – Španielsko je 14. tímom v doterajších 97 fi nále DC, 
ktorý vyhral trofej po tom, čo prehral otvárací zápas.
14 – vo veku 14 rokov a 31 dní sa Katarčan Mousa Zayed 
stal najmladším hráčom, ktorý nastúpil vo dvojhre DC.
16 – Rusko vyhralo svoje 16. daviscupové stretnutie 
doma, keď zdolalo vo štvrťfi nále Česko, čo je najdlhšia 
domáca víťazná šnúra v histórii DC.
19 -  Marcos Baghdatis natiahol svoju víťaznú sériu 
v daviscupovom tíme Cypru na 19.
28 – Česko, Švédsko a USA sú už 28. raz vo svetovej 
skupine. Každá z týchto krajín chýbala v elitnej spoloč-
nosti, ktorá vznikla roku 1981, iba raz.
73 – zápasov, ktoré odohral Domenico Vicini v repre-
zentácii, je daviscupovým rekordom San Marína.

77 – najdlhší zápas DC 2008, čo do počtu hier (77) vybojovali 
v bratislavskom stretnutí I. skupiny euro-africkej zóny Sloven-
sko – Gruzínsko: Irakli Labadze zvíťazil nad domácim Lukášom 
Lackom 4:6, 7:6, 3:6, 6:3, 19:17.
83 -  Leander Paes odohral v DC 83 víťazných zápasov v repre-
zentácii Indie a posunul sa v historickej tabuľke na 4. miesto. 
Pred ním sú Talian Nicola Pietrangeli, Rumun Ilie Nastase 
a Španiel Manolo Santana.
120 – krajín štartovalo v DC roku 2008, už 13. raz v rade v 
súťaži hrá 120 a viac krajín.
150 – víťazstvo nad Lotyšskom, zabezpečujúce účasť v I. skupine 
euro-africkej zóny pre rok 2009, bolo 150. daviscupovou výhrou 
Talianska. Znamená to, že iba USA a Austrália vyhrali v histórii 
viac stretnutí ako Taliansko.
524 – toľko hráčov nastúpilo v stretnutiach DC roku 2008.
550 000 – približne toľko divákov sledovalo roku 2008 daviscu-
pové stretnutia priamo v hľadiskách.
15 000 000 – návštevníkov zaznamenala webstránka 
www.daviscup.com v roku 2008.
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Argentínska prehra sa neo-
bišla bez dozvukov. David Nal-
bandian dostal od Medzinárod-
nej tenisovej federácie pokutu 
10 000 USD za to, že neprišiel 
po sobotňajšej prehre vo štvorhre 
na tlačovú konferenciu. Odzneli 
i hlasy o tom, že v budúcnosti ne-
chce reprezentovať Argentínu.

 „Takéto veci ma zraňujú. Pre 
mňa je pocta hrať za Argentínu,“ 
znela Nalbandianova odpoveď. 
V zákulisí sa objavili informácie, 
že mal po prehranej štvorhre 
hádku s Callerim. Ale pravdepo-
dobnejšia je asi verzia, že Calleri 
hasil Nalbandianove výpady na 
Del Potra, ktorému vyčítal, 
že nevenoval dostatok času 
prípave na fi nále. Ako je zná-
me, argentínska jednotka pred 
fi nále premiérovo štartovala na 
Masters Cupe v Šanghaji. Del 
Potro, ktorý vlani z 81. miesta 
svetového rebríčka poskočil na 
8., neskôr medializoval svoje vý-
hrady voči vysokým odmenám, 
ktoré dostal za DC Nalbandian. 
Ušla sa mu z prémie 2,8 milióna 
USD polovica, čo Del Potro po-
važoval za nespravodlivé. Takže 
za napätím v argentínskom tíme 
nie je iba sklamanie z prehry, 
ale, pochopiteľne, sú za ním aj 
peniaze...

Španieli vyhrali 
aj bez Nadala!

Po prehre v daviscupovom fi nále 
sa favorizovaní Argentínčania rozhádali

Je to splnený sen. Teraz dostala 
moja tenisová kariéra svoje napl-
nenie. Hral som za svoju krajinu v 
najdôležitejšom zápase proti naj-
lepšiemu tímu a bol som úspešný,“ 
citovali médiá Fernanda Verdasca, 
ktorý ako náhradník za pôvodne 
nominovaného Davida Ferrera zís-
kal v nedeľňajšom súboji s Juanom 
Martinom Del Potrom rozhodujúci 
tretí bod. 

„Mentálna sila a vedomie, že mô-
žeme zvíťaziť aj bez našej jednotky 
Nadala, nás celý čas hnala vpred,“ 
uviedol Verdasco.

Verdascova senzácia

Finálové stretnutie úspešnejšie 
odštartovali domáci vďaka Davidovi 
Nalbandianovi, ktorý zdolal v prvej 
dvojhre Davida Ferrera. „Lepšie to 
už ani byť nemohlo. Zvolil som si 
rýchlu cestu k víťazstvu a vyšlo mi 
to,“ žiaril spokojnosťou po troch 
víťazných setoch Nalbandian. Špa-

nieli ešte v piatok vyrovnali, lebo 
zdravotne indisponovaný prvý hráč 
domáceho tímu Juan Martin Del 
Porto nestačil na Feliciana Lópeza. 
Súperi bojovali o druhý bod 199 
minút. 

Argentínsky kapitán Alberto 
Mancini postavil za stavu 1:1 do 
štvorhry na tvrdom povrchu v hale 
Estádio Islas Malvinas v Mar del 
Plate dvojicu Nalbandian – Calleri, 
namiesto pôvodne nominovaného 
páru Acasuso – Calleri. Ľaváci 
López, Verdasco sa však postarali 
o skvelý obrat – vyhrali v štyroch 
setoch a Španieli sa ujali vedenia 
2:1. Od celkového triumfu ich delil 
už len jediný bod!

Obaja kapitáni zmenili pred ne-
deľňajším stretnutím tímových 
jednotiek nomináciu. Šťastnejšiu 
voľbu urobil Emilio Sánchez, keď 
proti Acasusovi (nahradil zraneného 
Del Potra) poslal Fernanda Verdasca 
namiesto Davida Ferrera. Verdasco 

zobral réžiu rozhodujúceho zápasu 
fi nále do svojich rúk. Šestnásty hráč 
sveta to nemal jednoduché. Acasuso 
vzdoroval päť setov, 236 minút. 
Vo fi niši ho už prenasledovali kŕče 
od únavy a od stavu 2:2 vo štvrtom 
sete uhral len dve hry. K závereč-
nému súboju Nalbandian – López 
už nedošlo. 

Obaja kapitáni skončili

Španielska tenisová armáda vybo-
jovala tri body vďaka trom ľavákom. 
Aj keď medzi nimi nebol Nadal! Ar-
gentína doma prehrala v Davis Cupe 
po sérii 13 víťazstiev. Naposledy ju 
zdolali Slováci roku 1998 v baráži 
v Buenos Aires. 

Vo fi nále prehrali Argentínčania 
v minulosti už s USA roku 1981 v 
Cincinnati 1:3 a roku 2006 v Moskve 
2:3. Na domácom dvorci očakávali 
zisk vytúženej trofeje. Nestalo sa. 
Nehrajúci kapitán Alberto Mancini 
rezignoval na svoju funkciu. Jeho 
nástupcom sa stal 59-ročný Modesto 
Vázquez, bývalý Vilasov spoluhráč 
v Davisovom pohári v ročníkoch 
1968 a 1970, ktorý bol v rokoch 
1986 – 1988 kapitánom Argentíny. 
Aj Španiel Emílio Sánchez Vicario 
po troch rokoch skončil. Pravda, 
dosiahol vrchol – vyhral s tímom 
trofej. Štafetu odovzdal novému 
kapitánovi Albertovi Costovi.

Argentína, ktorá bola hostiteľom fi nále Davisovho pohára 2008, 
so svojím súperom Španielskom v minulosti v prestížnej tímovej 
súťaži prehrala dva razy. V Mar del Plate, v prvom vzájomnom fi nále, 
však bola v závere novembra 2008 favoritom. Súper totiž nastupoval 
bez svojho zraneného najlepšieho hráča, svetovej jednotky Rafaela 
Nadala. Ale Argentína prehrala aj do tretice! Španielsko získalo Davis 
Cup tretí raz v histórii a médiá prirovnali triumf nad favoritom 
k zázraku.

Finále Davisovho pohára
21. – 23. 11. 2008

Mar del Plata, Estádio Islas Malvi-

nas, tvrdý povrch Acrylic v hale: 

ARGENTÍNA - ŠPANIELSKO 1:3; David 

Nalbandian - David Ferrer 6:3, 6:2, 6:3, 

Juan Martin Del Potro - Feliciano López 

6:4, 6:7(2), 6:7(4), 3:6, Agustin Calleri, 

David Nalbandian - Feliciano López, 

Fernando Verdasco 7:5, 5:7, 6:7(5), 3:6, 

José Acasuso - Fernando Verdasco 3:6, 

7:6(3), 6:4, 3:6, 1:6, David Nalbandian 

- Feliciano López – záverečná dvojhra 

sa nehrala

Prehľad ostatných 
desiatich finále

2008 Argentína – Španielsko 1:3

2007 USA - Rusko 4:1

2006 Rusko - Argentína 3:2

2005 Slovensko - Chorvátsko 2:3

2004 Španielsko - USA 3:2

2003 Austrália - Španielsko 3:1

2002 Francúzsko - Rusko 2:3

2001 Austrália - Francúzsko 2:3

2000 Španielsko - Austrália 3:1

1999 Francúzsko - Austrália 2:3

Nalbandian 
platil pokutu

Víťazné Španielsko – zľava 
Emilio SÁNCHEZ, Feliciano 
LOPEZ, Marcel GRANOLLERS, 
Fernando VERDASCO, 
David FERRER
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Tennis Club Cagliari naposledy 
hostil daviscupové stretnutie roku 
2004, keď tu domáci na antuke 
zdolali Gruzínsko. Vtedy išlo o 
súboj v II. skupine euro-africkej 
zóny, teraz ide o stretnutie 2. kola 
I. skupiny rovnakej zóny. Kapitán 
Talianov Corrado Barazzutti iste 
neráta so Simone Bolellim, kto-
rého národná federácia vylúčila 
z tímu pre neúčasť v ostatnom 
daviscupovom stretnutí Talian-
ska s Lotyšskom. Pravda, Bolelli, 
víťaz Tatra banka Open 2007, 
nie je jediným Talianom z prvej 
stovky rebríčka. Jednotkou je 
Andreas Seppi, hráč prvej päťde-
siatky. Pozíciu medzi tenistami 
prvej stovky si držia Potito Starace 
i Fabio Fognini, vlani boli v tíme 
i Volandri a Cipolla.

Víťaz z Cagliari postúpi do sep-
tembrového stretnutia o účasť vo 
svetovej skupine 2010. Zdolaný 
bude hrať s niektorým z tria Bielo-
rusko, JAR, Macedónsko o udrža-
nie sa v I. skupine zóny. Slovensko 
by hralo s Bieloruskom vonku, 

s JAR i Macedónskom doma.
V rovnakom termíne sa hrajú 

aj stretnutia svetovej skupiny 

Davisovho pohára. Víťaz minu-
lého ročníka, Španielsko, privíta 
Srbsko, barážového premožiteľa 
Slovenska, v 70-tisícovom Beni-
dorme na východnom pobreží 
krajiny neďaleko Valencie. S po-
mocou miestnej radnice tu vybu-
dujú hľadisko pre 14 000 divákov 
v parkovej časti Terra Mítica. 

Pochopiteľne, hrať sa bude na an-
tuke. Našu pozornosť bude pútať 
aj Ostrava, tam Česi privítajú silné 
Francúzsko. Američania vybrali 
proti Švajčiarsku Birmingham 
v Alabame. Diváci sa v hľadisku 
pre 17 000 fanúšikov môžu tešiť 
na Federera. Svetová dvojka pri-
sľúbila svoju účasť.

Naši poletia do Cagliari
Slovensko bude hrať 6. – 8. marca 2009 s Talianskom v stretnutí 2. kola 

I. skupiny euro-africkej zóny DC na antuke

Všetko podľa očakávania: Taliani, ktorí hostia 6. – 8. marca 
v Davisovom pohári Slovensko, vybrali antukový povrch a dejisko 
stretnutia na juhu. Hrať sa bude v Cagliari, v hlavnom meste 
Sardínie. 

Daviscupový rebríček
k 24. novembru 2008
1. Rusko 27 647

2. Španielsko 26 493

3. USA 26 455

4. Argentína 22 363

5. Švédsko 8434

6. Nemecko 8380

7. Chorvátsko 6525

8. Francúzsko 5750

9. Austrália 4850

10. SLOVENSKO 4218

28. Taliansko 1157

SVETOVÁ SKUPINA DAVISOVHO POHÁRA 2009 
1 .  k o l o ,  6 .  -  8 .  m a r c a

Kapitán Talianska Corrado BARAZZUTTI s najlepším hráčom tímu Andreasom SEPPIM

Argentína - Holandsko

 Buenos Aires, Estádio Parque Roca, 

antuka vonku

Česko - Francúzsko

Ostrava, ČEZ Arena, 

Tarafl ex v hale

USA - Švajčiarsko

Birmingham (Alabama), Jeff erson Convention Complex Arena, 

tvrdý povrch Premier v hale

Chorvátsko - Čile

Poreč, Višenamjenska Sportska Dvorana Žatika, 

zatiaľ nešpecifi kovaný povrch v hale

Švédsko - Izrael

Malmö, Baltic Hall, 

Tarafl ex v hale

Rumunsko - Rusko

Sibiu, Sala Transilvania, 

Greenset v hale

Nemecko - Rakúsko

Garmisch-Partenkirchen, Olympia Eissportzentrum,

Rebound Ace v hale

Španielsko - Srbsko

Benidorm, Parque Temático Tierra Mítica, 

antuka vonku
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Hrbatý získal po roku 2005 trofej 
už po druhý raz (predtým s Han-
tuchovou), Cibulková štartovala 
premiérovo a nenašla premožiteľ-
ku ani v jednom zápase. Zdolala 
všetky singlové súperky, vrátane 
tretej hráčky sveta Dinary Safi-
novej. Aj po dvoch mixoch po 
boku svojho klubového kolegu zo 
Slovana, v ktorých nastúpili proti 
súperom v Burswood Dome, sa 
naši tešili z víťazstva. Dvojica si 
získala ohromné sympatie. Veď ide 
o hráčov, ktorí v reprezentácii vždy 
podávajú výkony na hranici svojich 
možností a to demonštrovali aj na 
Hopmanovom pohári. 

Devätnásťročná Cibulková sama 
konštatovala: „Je to iné, keď hrám 
na turnajoch iba za seba. Pocit 
spolupatričnosti na kurte bol ob-
rovský. V tomto sme s Domi-
nom rovnakí. Aj preto sme to 
dotiahli do celkového triumfu.“
Keďže televízia ponúkla prenosy 
z Perthu, a počas voľných sviatoč-
ných dní si ich mohli fanúšikovia 

vychutnať, aj v tenisovej komunite 
sa vystúpenie Slovákov stretlo 
s veľkou odozvou. Mnohí žasli nad 
výkonmi Hrbatého, ktorý zdolal 
Američana Blakea, odohral vyrov-
naný zápas s Hewittom a vo fi nále 
proti Safi novi si nenechal zobrať 
víťaznú šancu. 

„Som šťastný, že sa mi podarilo 
znovu vyhrať,“ povedal 31-ročný 
hráč, ktorý mal narodeniny 4. ja-
nuára v Perthe. Dominika mu daro-

vala fi gúrku starnúceho tanečníka. 
Tá sa stala talizmanom dvojice. 
A prinášala šťastie. Dominik oslávil 
víťazstvo netypicky – zasnúbil sa 
s českou priateľkou Nellou Petro-
vou, ktorá ho v Perthe sprevádzala 
a výdatne povzbudzovala.

Čo zdobí oboch slovenských 
hráčov? Predovšetkým bojovnosť. 
Obaja bojovali do poslednej loptič-
ky a to sa najmä proti silným Rusom 
vo fi nále vyplatilo. 

„Hral ako voľakedy,“ povedal 
Safi n. „Po zranení síce klesol vo sve-
tovom rebríčku, ale ak bude takto 
pokračovať, určite sa dostane medzi 
najlepších,“ dodal Marat na sláv-
nostnom vyhlasovaní. Nenechala si 
ho ujsť ani 88-ročná Lucy Hopma-
nová, manželka legendárneho aus-
trálskeho daviscupového kapitána, 
ktorého meno nesie súťaž. Ba ani 
prezident Medzinárodnej tenisovej 
federácie Francesco Ricci Bitti pre-
hovárajúci Safi na, aby pokračoval 
v kariére, lebo Rus avizuje, že toto 
je jeho posledná sezóna. Hrbatý si 
po stretnutí s Hewittom vyslúžil 
pochvalu aj od Wallyho Masura, 
austrálskeho daviscupového tré-
nera. Slováci odohrali s Austráliou 
najdlhšie stretnutie Hopman Cupu 
– trvalo 8 hodín a 7 minút.

Jednu exkluzívnu trofej – dia-
mantovú loptičku – má Hrbatý už 
spred štyroch rokov. Najnovšia má 
hodnotu 33 000 eur a jej vlastníčkou 
sa stala, pochopiteľne, aj Cibulková. 
Okrem toho slovenskí tenisti zís-
kali prémiu 240 000 austrálskych 
dolárov. Naozaj príjemný začiatok 
nového roka.

Pohár je opäť náš!
21. ročník Hopmanovho pohára a cenné diamantové loptičky vyhral slovenský tím

Senzačný začiatok roka. 
Slovensko zásluhou Domi-
nika Hrbatého a Dominiky 
Cibulkovej vyhralo Hopmanov 
pohár! Do neofi ciálneho sve-
tového šampionátu miešaných 
tímov vstupovalo ako siedme 
z ôsmich družstiev, ale z Perthu 
odchádzalo z 21. ročníka podu-
jatia ako najúspešnejšie. 

Atraktívny Hopmanov po-
hár na začiatku sezóny sledujú 
médiá celého sveta. Slovenské 
víťazstvo sa stretlo s veľkou 
odozvou: 

„Slováci Dominik Hrbatý 
a Dominika Cibulková boli na-
sadení až ako siedmi z ôsmich 
tímov, ale vo fi nále po výborných 
výkonoch vo dvojhrách zdolali 
Marata a Dinaru Safi novcov,“ 
napísala francúzska agentúra 
AFP. 

Rakúska APA skonštatovala: 
„Ruské duo Marat Safi n a Di-
nara Safi nová nevyužilo šancu 
stať sa druhým víťazným súrode-
neckým párom v Hopmanovom 
pohári. Rusi sa vo fi nále museli 
skloniť pred Slovenskom.“ 

„V Perthe sa nezrodil ruský 
rodinný triumf, ale tretí sloven-
ský,“ napísala nemecká agentúra 
DPA. „Slováci získali prestížnu 
trofej po tretí raz,“ zdôraznila 
vo svojom spravodajstve ČTK.

„Cibulková s Hrbatým poko-
rili svet,“ znel titulok v sloven-
skej Pravde. „Slováci prekvapili 
všetkých,“ nadpísali spravodaj-
stvo z Perthu v denníku Sme. 
Slovenský Šport priniesol na 
titulke veľkú fotografi u úspešnej 
dvojice s trofejami a výrazný 
titulok: „FANTÁZIA!“

Hopmanov pohár 2009: Dominik HRBATÝ, Dominika CIBULKOVÁ

Rozhodnuté: bojový prejav radosti Dominiky a Hrbatého priateľky Nelly 
a spontánna radosť Dominika po výhre nad Safinom

Svet 
spozornel
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Prehľad víťazov Hopmanovho pohára

1989 Československo (Helena Suková, Miloslav Mečíř)

1990 Španielsko (Arantxa Sánchezová-Vicariová, Emilio Sánchez)

1991 Juhoslávia (Monica Selešová, Goran Prpič)

1992 Švajčiarsko (Manuela Maleevová-Fragnierová, Jakob Hlasek)

1993 Nemecko (Steffi   Grafová, Michael Stich)

1994 Česko (Jana Novotná, Petr Korda)

1995 Nemecko (Anke Huberová, Boris Becker)

1996 Chorvátsko (Iva Majoliová, Goran Ivaniševič)

1997 USA (Chanda Rubinová, Justine Gimelstob)

1998 Slovensko (Karina Habšudová, Karol Kučera)

1999 Austrália (Jelena Dokičová, Mark Philippoussis)

2000 JAR (Amanda Coetzerová, Wayne Ferreira)

2001 Švajčiarsko (Martina Hingisová, Roger Federer)

2002 Španielsko (Arantxa Sánchezová-Vicariová, Tommy Robredo)

2003 USA (Serena Williamsová, James Blake)

2004 USA (Lindsay Davenportová, James Blake)

2005 Slovensko (Daniela Hantuchová, Dominik Hrbatý)

2006 USA (Lisa Raymondová, Taylor Dent)

2007 Rusko (Naďa Petrovová, Dmitrij Tursunov)

2008 USA (Serena Williamsová, Mardy Fish)

2009 Slovensko (Dominika Cibulková, Dominik Hrbatý)

Hopman Cup 1998: Karol KUČERA, Karina HABŠUDOVÁHopman Cup 2005: Dominik HRBATÝ, Daniela HANTUCHOVÁ

Hopmanov pohár vo faktoch

A-skupina

Nemecko – Austrália 2:1; Lisická 

– Dellacquová 46, 62, 75, Kiefer - 

Hewitt 76(6), 36, 26, štvorhra: 67(5), 

63, 10:5.

Slovensko – USA 3:0; Cibulková 

– Shaughnessyová 62, 62, Hrbatý – Bla-

ke 63, 46, 76(4), štvorhra: 64, 76(4).

Slovensko – Austrália 2:1; Cibulková 

– Dellacquová 75, 62, Hrbatý – Hewitt 

67(4), 76(1), 46, štvorhra: 67(5), 63, 

76(4).

Nemecko – USA 2:1; Lisická – Shau-

ghnessyová 46, 60, 64, Kiefer – Black 

67(3), 76(7), 46, štvorhra: 63, 36, 10:7.

USA – Austrália 2:1; Shaughnessyová 

- Dellacquová 36, 46, Blake – Hewitt 62, 

62, štvorhra: 63, 57, 10:6.

Slovensko – Nemecko 3:0; Cibulková 

– Lisická 76(3), 64, Hrbatý – Kiefer 13 

skr., štvorhra: skr.

Konečné poradie: 1. Slovensko 3 vý-

hry (na body 8:1), 2. Nemecko 2 (4:5), 3. 

USA 1 (3:6), 4. Austrália 0 (3:6).

B-skupina

Francúzsko – Taiwan 3:0; Cornetová – Su-wei 

Hsieh 64, 64, Simon – Jen-hsun Lu 63, 76(6), 

štvorhra: 64, 76(9).

Rusko – Taliansko 2:1; Safi nová – Pennettová 

75, 63, Safi n – Bolelli 76(5), 64, štvorhra: 75, 

46, 2:10.

Taliansko – Francúzsko 2:1; Pennettová – Cor-

netová 57, 26, Bolelli – Simon 63, 63, štvorhra: 

64, 76(2).

Rusko – Taiwan 2:1; Safi nová – Su-wei Hsieh 46, 

62, 75, Safi n – Jen-hsun Lu 76(6), 75, štvorhra: 

64, 36, 8:10. 

Rusko – Francúzsko 2:1; Safi nová – Cortnetová 

63, 62, Safi n – Simon 67(5), 36, štvorhra: 64, 63.

Taliansko – Taiwan 3:0; Pennettová – Su-wei 

Hsieh 75, 63, Bolelli – Jen-hsun Lu skr., štvor-

hra: skr.

Konečné poradie: 1. Rusko 3 výhry (na body 

6:3), 2. Taliansko 2 (6:3), 3. Francúzsko 1 (5:4), 

4. Taiwan 0 (1:8).

FINÁLE: Slovensko – Rusko 2:0; Cibulková 

– Safi nová 67(3), 61, 64, Hrbatý – Safi n 67(5), 

75, 76(3).

Perth

HOPMAN
CUP

Slovensko – USA 3:0 Slovensko – Austrália 2:1 Slovensko – Nemecko 3:0 Slovensko – Rusko 2:0
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UE - International s. r. o.

DUNLOP
Championship

138€ kus
(41.42 SK)

550€ = 4 Loptičky

SLAZENGER
Wimbledon

163€ kus
(48.95 SK)

650€ = 4 Loptičky

PENN Ti

120€ kus
(36.15 SK)

480€ = 4 Loptičky

HEAD No. 1

113€ kus
(33.98 SK)

450€ = 4 Loptičky

(050€ /15 SK) 1 Grip

Akcia
P r o’s  P r o

Super Tacky Grip
Balenie 60x

30€
903.78SK

Mládežnícka 16, 84110 Bratislava

Igor Prieložný - MOBIL: 0903 197365
info@ue-international.eu      www.ue-international.eu

Všetky ceny sú konečné, UE-International s.r.o. nie je platcom DPH

LiquidMetal Radical MP

MicroGel Extreme Pro

MicroGel Extreme Team

LiquidMetal Instinct

MicroGel Extreme

MicroGel Prestige MP

A K C I O V É  C E N Y  N A
T E N I S O V È  R A K E T Y 

HEAD
133€

4006.- SK

POWER BRIDGE - 
NOVÁ KOLEKCIA

TORO SPORT s.r.o.

www. sk

Novým šéftrénerom mužov sa 
stal Matej Lipták, ktorý nastúpil na 
post Milana Martinca. Ten zostáva 
v NTC a bude sa venovať Marekovi 
Semjanovi, Branislav Sekáč dostal 
na starosť Andreja Martina a dvoch 
nových hráčov – 16-ročného Jozefa 
Kovalíka a o rok mladšieho Adria-
na Partla. Ťažiskom práce Liptáka 
bude starostlivosť o Lukáša Lacka 
a Martina Kližana. Väčšie zmeny 
boli u žien. Zodpovedným trénerom 
je Peter Huber. Pôsobenie v centre 
ukončila z výkonnostných dôvodov 
Dominika Nociarová a vlastným 
rozhodnutím Kristína Kučová, kto-
rú už individuálne trénuje Nemec 
Marcus Schneider. Ako fedcupová 
reprezentantka však naďalej môže 

– a aj využíva - tréningové pod-
mienky NTC. Novou členkou NTC 
je 17-ročná Zuzana Luknárová 
z Piešťan. Aj po výraznom vzostupe 
v rebríčku zostala členkou centra 
Magdaléna Rybáriková, ktorá tré-
nuje pod vedením Ladislava Simona. 
Peter Huber sa venuje Lenke Wiene-
rovej a Klaudii Boczovej, Martin Za-
thurecký sa stará o trojicu Juríková, 
Tabaková a Luknárová.

V NTC sú traja nováčikovia
V centre bude roku 2009 trénovať tucet mladých tenistov

Národné tenisové centrum, 
ktoré vstúpi v lete do desiateho 
roku svojej existencie (vznik 
1. 7. 2000), hodnotí na konci se-
zóny hráčov a plnenie ich výkon-
nostných plánov. Nie všetkým 
sa – z rôznych dôvodov – po-
darilo naplniť rebríčkové pred-
savzatia. Momentálne má NTC 
12 členov, z nich sú traja noví.

M U Ž I

Lukáš Lacko 1987

Marek Semjan 1987

Andrej Martin 1989

Martin Kližan 1989

Jozef Kovalík 1992

Adrian Partl 1993

Ž E N Y

Magdaléna Rybáriková 1988

Lenka Wienerová 1988

Klaudia Boczová 1990

Lenka Juríková 1990

Romana Tabaková 1991

Zuzana Luknárová 1991

Členovia NTC 

Za menom je ročník narodenia.

Zuzana LUKNÁROVÁ Adrian PARTL Jozef KOVALÍK
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Komunikácia s hráčmi 
kľúčom k úspechu

O seminári trénerov v Národnom tenisovom centre píše Ladislav MACKO, metodik STZ

O Sympóziu trénerov Tennis Eu-
rope informoval v úvode metodik 
STZ Ladislav Macko (podrobne 
sme o ňom písali v decembrovom 
čísle nášho mesačníka).

Tomáš Malik, náš bývalý úspeš-
ný fedcupový kapitán sa podelil 
o skúsenosti na tomto poste. Oso-
bitný záujem bol o jeho pôsobenie 
v roku 2002, kedy naše družstvo 
žien dosiahlo historický úspech 
– víťazstvo v súťaži. V diskusii 
odpovedal na otázky vzájomnej 
spolupráce jednotlivých členov 
realizačného tímu a o komunikácii 
s hráčkami.

Eugen Laczo z FTVŠ sa za-
meral vo svojom vystúpení na 
nasledovné okruhy problémov: 

tréningové zaťaženie v jednotlivých 
mládežníckych kategóriách; vzťah 
všeobecného a špeciálneho kon-
dičného programu v týždennom 
tréningovom cykle; využívanie 
kompenzačných cvičení ako súčasť 
regeneračného procesu; význam 
správnych stravovacích návykov 
a pitného režimu.

Náš popredný fyzioterapeut 
Zdeněk Ďuriš vo svojej prednáške 
- Nové formy regenerácie - pouká-
zal hlavne na komunikáciu medzi 
členmi realizačného tímu, medzi 
trénerom, kondičným trénerom 
a fyzioterapeutom. Ten ako je-
diný má prehľad o skutočnom 
a aktuálnom stave športovca v 
oblasti kvality svalového tonusu a 

mechaniky, na základe vyšetrenia 
svalovej disbalancie a jednostran-
nej záťaže alebo celkovej záťaže. 
Preto je nutné v rámci tréningové-
ho procesu pracovať kolektívne a 
dokonale komunikovať. Ak tréner 
neakceptuje tieto pripomienky a 
nekomunikuje s ostatnými člen-
mi realizačného tímu, dochádza 
k preťaženiu a zraneniu hráča. 
Z. Ďuriš názorne predviedol na 
modeli niektoré základné metódy, 
ktorými sa dá na pohľad stanoviť 
problém vo funkčnej mechanike 
športovca. Záverom prednášky 
informoval o svojich skúsenostiach 
z práce vo francúzskych tenisových 
akadémiách, o systéme riadenia, 
komunikácie a výsledného efektu 
na športovca a jeho ďalší rast.

Tréneri NTC Martin Zathurec-
ký a Branislav Sekáč oboznámili 
prítomných s hlavnými úlohami 
v práci s hráčmi zaradenými do 
centra. Trénerom podali informá-
cie o turnajovom programe ako aj 

o ekonomických otázkach činnosti. 
V praktickej časti demonštrovali 
ukážky tréningového procesu za-
merané na herné cvičenia podobné 
zápasovým situáciám. V ukážkach 
vystúpili Romana Tabaková, členka 
NTC a  Michal Macko, hráč Slova-
na Bratislava.

Prednášku Psychologická prí-
prava v tenise predniesol Tomáš 
Gurský. Téma sa sústredila najmä 
na motivačné aspekty tenisu (viď 
príspevok Motivácia v tenise, 
Tenisový tréner, november 2008). 
Ďalej odzneli informácie o predzá-
pasovej príprave, koncentrácii a o 
psychologických aspektoch teni-
sového tréningu. Tréneri rôznych 
cieľových skupín prejavovali živý 
záujem najmä o tému motivácie, 
čo sa prejavilo v záverečnej dis-
kusii. Tu bol zdôraznený význam 
pedagogickej práce u trénerov ako 
aj správna komunikácia a usmer-
ňovanie podpory rodičov, najmä 
u začínajúcich a mladých hráčov. 

Pravidelný seminár tenisových trénerov, ktorý usporiadal 
trénersko – metodický úsek STZ, sa v priestoroch NTC uskutočnil 
v závere novembra. O takéto formy vzdelávania a výmeny skúseností 
je tradične veľký záujem. Potvrdila to účasť 55 trénerov, ktorí dostali  
najnovšiu publikáciu Tenisový tréner.

Martin ZATHURECKÝ (v popredí) a Branislav SEKÁČ hovorili o práci s hráčmi v NTC • Tréneri na seminári boli pozornými poslucháčmi
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Prvé lekcie majú už niektoré deti 
za sebou. Jednoduchou, hravou for-
mou, vo väčších skupinách, získajú 
žiaci nielen základy tenisu, ale aj 
vzťah k športu a pravidelnému pohy-
bu. Realizáciu projektu odštartovali 
listy na školy s letáčikom, ktorý vyzý-
va: „Tenis je ľahký, zábavný a zdravý. 
Začni hrať a už neprestaneš!“ 

Slovenský tenisový zväz ich ad-
resoval do 1600 škôl na Slovensku. 
Tretina z nich odpovedala. Do pr-
vých, bezmála dvoch stoviek škôl, 
už tenisový zväz, ako hlavný garant 
materiálneho vybavenia, expeduje 
v týchto týždňoch balíky so súprava-
mi pozostávajúcimi z lôpt, rakiet pre 
deti i učiteľa. Súčasťou je metodický 
materiál. Podľa neho môže základy 
učiť ktokoľvek z pedagógov – nemusí 

ísť o telocvikára ani tenisového 
špecialistu.

Upozorňujeme, že projekt sa týka 
výlučne škôl a nie klubov. Do prvej 
etapy – na základe záujmu škôl – sa 
zapojí 25-tisíc žiakov. Pravda, STZ 
očakáva záujem ďalších škôl a bude 
mať pre nich pripravené materiálne 
vybavenie. Podľa odpovedí zo škôl 
niektoré ešte čakajú na finanč-
né prostriedky. Tenisový balíček 
pre školu obsahujúci 60 plastových 
tenisových rakiet, 25 detských ra-
kiet, 120 penových lôpt, 60 lôpt 
na detský tenis a 2 rakety pre učite-
ľov, stojí 431,19 eur. Dobrá investícia. 
Vráti sa v podobe získania dobrých 
návykov detí na pohyb a hru, kto-
rá patrí medzi najpopulárnejšie 
vo svete športu. 

Tenis do škôl: ŠTART!
Projekt Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu a STZ pre I. stupeň ZŠ

Tenis sa stal súčasťou osnov telesnej výchovy na školách 
prvého stupňa. Zo spolupráce Ministerstva školstva SR, 
Štátneho pedagogického ústavu a Slovenského tenisového zväzu 
sa zrodil projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je umožniť žiakom 
1. – 4. ročníka oboznámiť sa so základmi tenisu.

Pod názvom GIORGIO a NOBA 
CUP 08 sa v Trenčíne uskutočnil 
pred Vianocami turnaj vo štvor-
hre, na ktorom zvíťazila dvojica 
Michal Brtko, Marek Mauer. Na 
podujatí štartovalo 16 tenistov. Hralo 
sa vo dvoch skupinách systémom 
každý s každým, vo fi nále, v ktorom 
sa stretli víťazi skupín, zdolala dvojica 
Michal Brtko, Marek Mauer pár Gior-
gio Jánošík, Ivan Sokolík 6:3, 4:6, 7:4. 

Každý sa chcel ukázať
„Na turnaji sa všetci chce-

li ukázať v najlepšom svetle. 
Zápasy mali výbornú úroveň, 
podania niektorých hráčov 
lietali aj rýchlosťou okolo 
200 km za hodinu,“ napísal nám 
hlavný organizátor G. Jánošík. 
Turnaj ukončili tenisti tradičnou 
vianočnou kapustnicou a pre-
beraním cien, na ktoré prispel 
sponzor, fi rma NOBA.
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Základné údaje o STZ

Stav členskej základne tenisu 
dokumentuje Tabuľka č. 1. Z dlho-
dobého hľadiska ho hodnotíme ako 
stabilizovaný. Počet registrovaných 
klubov mierne klesol, čo súvisí 
najmä s nejasnými majetkovými 
vzťahmi k tenisovým dvorcom a are-
álom. Najvyšší stav v počte klubov 
bol v roku 2003, kedy sme evidovali 
219 klubov. Následne zanikli ale-
bo sa zlúčili niektoré kluby, ktoré 
pôsobili na prenajatých dvorcoch 
a väčšinou sa nezúčastňovali súťaží. 
Zoznam všetkých registrovaných 
klubov je na internetovej stránke 
STZ a prehľad o ich súťažných akti-
vitách možno získať aj z príslušného 
rebríčka klubov (časť z neho uvádza-
me v Tabuľke č. 6). 

Počet registrovaných hráčov zá-
konite stúpa, potešiteľné je, že sa 
zvýšil počet hráčov s platnou regis-
tráciou (o 838 v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom). Nárast sme 
zaznamenali vo všetkých vekových 
kategóriách (deti do 9 rokov o 34, 
žiactvo o 193, dorast o 265, dospelí 
o 224, seniori o 122). K termínu 
zasadania Rady STZ malo platnú 
registráciu 29 chlapcov do 9 rokov, 
536 mladších žiakov, 399 starších 

žiakov, 607 dorastencov, 633 mužov, 
633 seniorov (t.j. mužov 35-ročných 
a starších), 37 dievčat do 9 rokov, 
526 mladších žiačok, 343 starších 
žiačok, 483 dorasteniek, 166 žien 
a 12 senioriek. Treba uviesť, že po-
čet hráčov s platnou registráciou sa 
v priebehu roka mení, najvyšší stav 
býva pred začatím súťaží družstiev. 
Uvádzame aj počet novo registrova-
ných hráčov, ktorý mierne stúpa.  

Presnejšie údaje o súťažiacich 
hráčoch (bez kategórie detí a seni-
orov) poskytujú Tabuľky č. 2 a č. 3. 
Na súťažiach sa zúčastnilo celkom 
2560 hráčov, čo je o 109 viac ako 
v predchádzajúcom roku. Opätovne 
zaznamenávame nárast v kategó-
riách mladšieho žiactva (chlapci 
o 18, dievčatá o 47), čo je dobrým 
signálom pre budúcnosť. Na druhej 
strane sme nečakali mierny pokles 
v  kategóriách staršieho žiactva. 
Rozdiely z hľadiska pohlavia sú 
v žiackych kategóriách minimálne, 
pokles súťažiacich dievčat zazna-
menávame v doraste a najmä u žien. 
Výraznejšie sa nemení ani situácia 
v jednotlivých regiónoch. Najväčší 
počet súťažiacich je v Západosloven-
skom regióne – 792, kde evidujeme 
aj najväčší nárast - o 59. Mierne klesá 

počet hráčov v Bratislave, naopak, 
stúpa v Stredoslovenskom i Výcho-
doslovenskom regióne. 

Vierohodné kvantitatívne údaje 
o rekreačnom tenise nevieme po-
skytnúť. V mnohých mestách sa 
uskutočňujú rôzne súťaže pre rekre-
ačných hráčov, ale príslušné údaje 
od väčšiny klubov nevieme získať. 
Pozornosť sme venovali aj projektu 
ITN, ktorý bol určený najmä pre 
rekreačných hráčov. Testovaných 
bolo 480 záujemcov a uskutočnilo 
sa 6 turnajov pre držiteľov ITN 

(4 v Bratislave a 2 v Prešove). Všetci 
účastníci hodnotili tieto podujatia 
pozitívne, žiaľ, stále je malá infor-
movanosť o týchto akciách, chýba 
nám aj väčšia aktivita klubov. 

Zložitá situácia je v trénerskej 
a rozhodcovskej oblasti. Niekoľko 
rokov sa diskutuje o zmene systému 
vzdelávania trénerov a rozhodcov 
i o udeľovaní oprávnení na výkon 
týchto činností. Snaha o zjednotení 
podmienok v krajinách Európskej 
únie síce nepriniesla výsledok, ale 
nový systém nadobudne v roku 
2009 účinnosť. STZ dokončí pre-
biehajúce školenia a následne prejde 
na päťstupňový systém vzdelávania 
trénerov a trojstupňový systém 
vzdelávania rozhodcov. Súčasný 
stav v počte držiteľov trénerských 
a rozhodcovských licencií je alarmu-
júci. Napriek tomu, že sa pravidelne 
uskutočňujú doškolovacie semináre 
a organizujú nové školenia, počet 
držiteľov licencií klesá. Je skutočnos-
ťou, že veľa trénerov vykonáva tré-
nerskú činnosť bez licencie a často 
i bez akéhokoľvek vzdelania, a teda 
i oprávnenia na výkon tejto činnosti. 
Kvalita takejto práce je často nevy-
hovujúca. Cieľom zavedenia licencií 
bolo najmä sprístupniť informácie 
o nových trendoch v tréningovom 
procese, o vývoji hry, a takto zvy-
šovať kvalitu tréningu. Tenis sa 
nesmierne rýchlo vyvíja, je čoraz 
náročnejší, vyžaduje nové postupy, 
ktoré chceme na doškolovacích 
seminároch sprístupňovať, prípadne 
o nich diskutovať. Držiteľ licencie 
má doklad o účasti na týchto akci-
ách, a teda i predpoklad na využitie 
najnovších poznatkov. Navyše má 

Slovenský tenis 2008
Sumár tenisového roka na Slovensku v číslach a faktoch

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sme spracovali 
niektoré údaje o slovenskom tenise, najmä z pohľadu súťaží 
vo všetkých vekových kategóriách. Údaje sú tradične spracované 
k termínu zasadania Rady STZ (november 2008). Porovnávame ich 
s predchádzajúcim rokom a so situáciou v roku 2004, aby sme mohli 
sledovať vývoj v posledných rokoch. 

Základné údaje o STZ

Tabuľka č. 1

Rok 2008 2007 2004

Počet klubov 195 197 210

Počet registrovaných hráčov 6485 5752 3990

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 4404 3566 3489

Počet novozaregistrovaných hráčov 733 721 634

Počet hráčov klasifi kovaných v rebríčkoch dvojhry 3666 3539 3632

Počet hráčov klasifi kovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2560 2451 2485

Počet turnajov - leto 338 343 354

Počet turnajov - zima 139 106 92

Počet  družstiev v súťažiach  (bez seniorov a bez detí) 482 465 478

Počet družstiev v súťažiach seniorov 52 49 42

Počet trénerov s platnou licenciou 192 248 254

Počet rozhodcov s platnou licenciou 100 144 164

Počet vyškolených trénerov v roku 53 91 81

Počet vyškolených rozhodcov v roku 199 194 165

Slovan Slovenská sporiteľňa Bratislava, víťaz extraligy žien 2008 Pokračovanie na s. 29
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