
O TENISE

 S čím ste boli spokojný v roku 
2009 v slovenskom tenise?

Rok 2009 v slovenskom tenise 
považujem za rok obratu. Po úžas-
ných úspechoch, ktoré vyvrcholili 
daviscupovým fi nále Slovenska roku 
2005, prišiel v rokoch 2006 - 2008 
ústup z pozícií. Stalo sa tak z rôz-
nych dôvodov. Spomeniem dopin-
govú aféru Karola Becka, Kučerov 
záver kariéry, Hrbatého dve operácie 
ruky. Slovenský mužský tenis sa už 
nemohol opierať o svoje dlhoročné 
hviezdy. Vznikla diera, ktorú nie je 
jednoduché zaplátať. Rok 2009 je 
rokom obratu z viacerých dôvodov: 
Cibulková, mladá hráčka, ktorá 
vzostup naznačila už roku 2008, 
ho vlani naplno potvrdila. Uhrala 
skvelý výsledok na Roland Garrros 
a spolu s Hrbatým vyhrali Hopma-
nov pohár. Víťazstvá v tejto súťaži 
vždy predznamenajú veľký úspech v 
slovenskom tenise, takže dúfam, že 
aj teraz sa to potvrdí. Progresom je 
skok Lukáša Lacka do prvej stovky. 
Po Beckovi je to po piatich rokoch 
prvý mladý slovenský tenista, ktorý 
v šestnástich rokoch prišiel do NTC 
a po päťročnej príprave sa prebo-
joval do stovky. Za veľký úspech 
považujem účinkovanie našich 
juniorských reprezentantov na 
grandslamových turnajoch. Najmä 
Horanského, ktorý bol v Paríži vo 
štvrťfinále a stal sa aj majstrom 
Európy do 16 rokov. Chválim i 
tím dievčat v zložení Čepelová, 
Juhászová, Škamlová, ktorý na ME 
aj MS vybojoval medaily. Slovenský 
tenis je opäť na vzostupe, dosahuje 
lepšie výsledky ako za ostatné dva 
- tri roky a verím, že nadviaže na 
úspechy spred roku 2005, keď náš 
tenis patril do širšej svetovej špičky 
i medzi najlepšie slovenské športy. 
Rok 2009 by som považoval za 
zlomový s úspešnou bodkou. Po-
darilo sa nám v čase krízy udržať 
medzinárodný šampionát mužov 
a žien s dotáciou 175-tisíc dolárov. 
Nebolo to jednoduché, a preto to 
považujem za veľký úspech celého 
slovenského tenisu.

 Čo vám v súčasnosti najviac v 
slovenskom tenise chýba?

Výrazný úspech v Davis Cupe 

alebo vo Fed Cupe. Lebo aj v hor-
ších rokoch v tímových súťažiach, 
sporadicky jednotlivci ukázali dobré 
výsledky. Hrbatý uhral finále na 
turnaji Masters v Paríži, Hantu-
chová semifinále na Australian 
Open, Cibulková minulý rok na 
Roland Garros... Jednotlivci sa 
blysli významnými výsledkami, ale 
prenikavý úspech v najvýznamnej-
ších tímových súťažiach mi chýbal. 
Tenistky mali k nemu blízko vlani i 
predvlani. Postavili sme veľmi dobré 
družstvo, ktoré je schopné zdolať 
aj najsilnejších súperov. Ale akosi 
nás obchádzala povestná šťastena. 
Od takéhoto úspechu sa odvíja aj 
spoločenská prestíž tenisu a jeho 
vnímanie ako úspešného športu.

O NTC

 V ostatných rokoch hráči NTC 
nenadviazali na úspechy svojich 
predchodcov v centre. Sú aktuálne 
výsledky adekvátne prostriedkom, 
ktoré zväz vkladá do NTC?

V tenisovom hnutí sa vždy rozo-
berá projekt Národného tenisového 
centra. Právom. Je to najdrahší 
projekt, ktorý realizoval STZ. Ne-
mám na mysli výstavbu NTC, ale 
fungovanie prípravy najtalento-
vanejších hráčov v priestoroch 
NTC. Je pravda, že tento projekt už 
existuje desaťročie a z toho polovicu 
času už v priestoroch NTC. Teda v 
optimálnych podmienkach. Projekt 
NTC dokázal vygenerovať do prvej 
svetovej stovky z mužov Karola 
Becka, ktorý prišiel do NTC ako 
17-ročný a z centra odchádzal ako 
šesťdesiaty hráč sveta po štvorroč-
nej príprave a vlani Lukáša Lacka. 
Zo žien sa dostala blízko svetovej 
päťdesiatky Kurhajcová, do stovky 
sa prebojovala Fislová a naposledy 
sa to podarilo Rybárikovej, ktorá z 
NTC odchádzala vlani ako hráčka 
prvej päťdesiatky. V NTC sa viac 
darilo v práci s mladými talentami 
v prvej fáze - teda od šestnásť do 
osemnásť rokov. Tu dosiahlo cen-
trum naozaj vynikajúce výsledky 
s juniormi. Kližan vyhral Roland 
Garros, s Martinom bol vo fi nále 
Wimbledonu, Rybáriková bola v 
dvojhre vo fi nále vo Wimbledone, 
Kučová vyhrala US Open, Lacko 
i Čapkovič boli v semifi nále v Pa-

ríži... Pravda, v ďalšej fáze sme si 
sľubovali viac aj napríklad od také-
ho talentu ako Kamil Čapkovič. A 
sme sklamaní, že sa mu nepodarilo 
dostať do prvej stovky, lebo mal na 
to všetky predpoklady. Mali sme 
i ďalšie talenty, ktoré z rôznych príčin 
napredovanie nedosiahli. Všetkým 
kritikom, ktorým sa zdá efektivita 
NTC nízka, môžem povedať, že nie 
sme na tom vôbec zle v porovnaní 
s efektivitou iných krajín. Za desať 
rokov sa z hráčov NTC do stovky 
prebojovalo päť. Nám všetkým sa 
to zdá málo. Pochopiteľne, nie som 
s takouto efektivitou spokojný. 
Chcel by som vyššiu. Ale v porov-
naní s inými krajinami je dobrá. Ešte 
by som chcel povedať, že mimo NTC 
sa za posledných desať rokov na Slo-
vensku žiadnemu hráčovi - okrem 
Cibulkovej - nepodarilo dostať do 
prvej svetovej stovky. Hoci už u nás 
pôsobí niekoľko akadémií - Mihalo-
va, Krošlákova, Hrunčákova, ktoré 
sa presvedčili, že to vôbec nie je také 
jednoduché. Pravda, netvrdím, že 
sme absolútne spokojní s fungova-
ním NTC. Rezervy sa nájdu vždy. 
Trénerský káder treba skvalitňovať a 
dať našim talentovaným hráčom na-
ozaj najlepších odborníkov. Verím, 

že budeme pokračovať v trende, že 
každý rok v NTC vyprodukujeme 
hráča do stovky. 

 V tenisovom zákulisí sa hovori-
lo o strate renomé NTC. V určitom 
čase boli i hráči, ktorí nerefl ekto-
vali na ponuku vstúpiť do centra. 
Čo je s nimi?

Juhászová sa ešte pred ponu-
kou vstúpiť do NTC rozhodla 
dať prednosť centru v Prostějove. 
Je to legitímne. Neurobila tam 
žiadny zázračný pokrok. O prípravu 
v NTC neprejavil v minulosti záu-
jem Róbert Gašparetz. Podobne ako 
Juhászová, jeden z najväčších talen-
tov európskeho tenisu do 14 rokov. 
V prostějovskom centre neurobil 
výkonnostný vzostup a je otázne, 
či vôbec bude pokračovať v tenise. 
Z NTC nám odišiel Červenák, hráč, 
o ktorého sme stáli. Neodišiel z vý-
konnostných dôvodov, ale preto, že 
nebol spokojný. V centre sa dostal 
do tretej stovky rebríčka a postave-
nie počas dvojročného pôsobenia 
v Borgulovej akadémii neprekonal. 
Žiadna akadémia na Slovensku, ale 
málo je takých aj v zahraničí, nepo-
núka lepší pomer cena - výkon ako 
je to v NTC. Buď sú akadémie veľmi 

                sa pýta, 
Igor Moška odpovedá

Na prelome rokov je dobré hovoriť o tom, čo máme za sebou a čo 
pred sebou. Bilancovanie slovenského tenisu zo športovej stránky 
vyznieva optimistickejšie ako pred rokom. Pravda, aj tenisu sa dotkla 
ekonomická kríza. Na novú realitu musel reagovať aj Slovenský 
tenisový zväz, ktorý zabezpečuje fungovanie populárneho a na 
Slovensku úspešného športu.  Generálny sekretár STZ Igor MOŠKA 
sa vo svojich odpovediach na otázky mesačníka Tenis dotkol všetkých 
sfér činnosti.
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drahé a bežní ľudia si to nemôžu 
dovoliť, alebo aj keby neboli také 
drahé, lepšie podmienky ako sú v 
NTC neponúkajú. Málokto si uve-
domuje, že NTC v Bratislave je jed-
ným z mála stredísk v Európe, kde 
sa pripravuje na jednom mieste do 
desať špičkových juniorov a zrátajúc 
všetkých mužov a ženy v dvojhre i 
štvorhre aspoň desať hráčov širšej 
svetovej špičky medzi dospelými. To 
je unikát nášho tenisového stánku, 
v ktorom trénujú všetci poprední 
reprezentanti.

 Pri vzniku NTC bolo hlavným 
zámerom pomôcť mladým hráčom 
v prechode z juniorského tenisu do 
dospelého. Novým členom centra 
je 22-ročný Miloš Mečíř. Nikdy 
v minulosti do NTC nezaradili 
hráča v takomto veku. Čím to 
zdôvodňujete?

Je to výnimka. Ale nechcem, aby 
sa stala pravidlom. V roku 2009 
sme urobili v NTC dve koncepčné 
výnimky. Jednou z nich je prijatie 
Horanského ako špičkového juniora 
s jeho vlastným trénerom, ktorého 
mu platí sponzor. To v minulosti 
možné nebolo. Využíva všetky 
výhody NTC, vrátane sparingpart-
nerov. Keďže má individuálneho 
trénera, ktorý sa venuje len jemu, 
akceptovali sme to. V minulosti sme 
to neprijali napríklad u Cibulkovej, 
čo považujem za chybu. Nemám 
problém to priznať. Pokojne sa 
mohla stať členkou NTC aj s tréne-
rom Hrunčákom, ale vtedy sme na 
to nepristúpili. Ak vie niekto nájsť 
fi nančné prostriedky, aby dal hráčo-
vi viac, nemusíme sa striktne držať 
písaných zásad. Môžeme urobiť aj 

nejakú nepísanú výnimku. A to sme 
v prípade Horanského urobili. Takže 
sa stal členom NTC s mimoriadnym 
štatútom. Druhou výnimkou je 
prijatie 22-ročného Miloša Mečířa, 
teda hráča mužského tenisu. Nie je 
to preto, lebo je synom nehrajúceho 
kapitána daviscupového tímu, ale 
preto, že sa dostal v rebríčku do 
prvej päťstovky a to bez koncen-
trovanej prípravy. Odborníci sú 
presvedčení, že má potenciál na to, 
aby v budúcnosti hral v Davisovom 
pohári. Teraz záleží len na ňom, 
či šancu využije a potvrdí názory 
tenisových odborníkov.

O PRÁCI ZVÄZU 

 Zväz zvýšil poplatok za registrá-
ciu. Čo za tento poplatok dostávajú 
registrovaní členovia? Čo všetko 
robí zväz ako servisné pracovisko 
pre tenis na Slovensku?

STZ robí všetku administratívnu 
prácu pre družstvá i jednotlivcov, 
aby mohli súťažne hrať. Zväz robí 
rebríčky, vyhodnocuje do 500 tur-
najov v roku od mládežníckych 
až po najvyššie kategórie, súťaže, 
do ktorých je zapojených bezmála 
šesťsto družstiev. Tento výpočet je 
potrebné uviesť aj preto, lebo sme 
od prvého januára zaviedli zvýšené 
registračné poplatky. Podrobný 
komentár k tejto téme máme na 
našej webovej stránke. Zvyšovanie 
poplatkov je vždy nepopulárny krok. 
Myslíme si však, že celý servis, ktorý 
našim členom poskytujeme, musí 
stáť aspoň toľko, čo je cena jednej 
krabice lôpt. Alebo cena jednej 
tenisovej hodiny v hale. Toľko pre 
ilustráciu. 

 Pri organizovaní najvýznam-
nejších turnajov má zväz domi-
nantné postavenie. Sú tieto turnaje 
aj zdrojom zisku? 

Z turnajov, ktoré organizujeme, 
nemá zväz žiaden zisk. Všetky 
tieto turnaje dotujeme z peňazí, 
ktoré získavame za Davis Cup a Fed 
Cup. Samozrejme, na turnajoch sa
fi nančne podieľajú aj kluby, ktoré 
ich usporadúvajú. Zisk máme len z 
domácich daviscupových stretnutí, 
ak je súper atraktívny. Ak taký nie 
je - napríklad vlani Uzbekistan - tak 
máme i stratu. Mierny zisk sme v 
ostatných dvoch - troch rokoch 
dosahovali pri fedcupových stret-
nutiach a pri organizovaní medzi-
národných majstrovstiev Slovenska 
mužov a žien. Tieto tri podujatia 
- teda Davis Cup, Fed Cup a šampi-
onát - fi nančne držia činnosť STZ. 
Samozrejme, mimo príspevkov od 
štátu. Aby mali členovia predstavu - 
príspevok zo štátu sa dnes pohybuje 
okolo 20 miliónov korún. Tvorí asi 
tretinu nákladov, ktoré STZ má. Tie-
to prostriedky sú účelovo viazané a 
prevažne určené na reprezentáciu a 
talentovanú mládež. Zvyšok pokrý-
va zväzové marketingové aktivity a 
príjmy z iných zdrojov. STZ sa stará 
o 10 tréningových stredísk mládeže, 
4 strediská vrcholového tenisu, NTC 
ako útvar, kde sú sústredení talento-
vaní hráči, až po tímy v Davisovom 
pohári a Pohári federácie. Toto 
všetko STZ zabezpečuje. Okrem 
toho sa, pochopiteľne, stará o chod 
tenisového stánku - NTC. 

O TURNAJOCH

 Turnaje na Slovensku orga-
nizujú aj súkromné osoby. Aký 

je prínos takýchto turnajov pre 
slovenský tenis? 

Prínosom je to, že tieto turnaje 
ponúkajú väčšie príležitosti sloven-
ským hráčom zahrať si v domácom 
prostredí. Teda aj súkromné turnaje 
prispievajú k rozvoju slovenského 
tenisu a diváci majú možnosť vidieť 
medzinárodný tenis aj v iných lo-
kalitách Slovenska mimo Bratislavy 
- v Košiciach, Michalovciach, Žiline, 
Trnave... Pravda, treba povedať, že 
momentálne na tieto turnaje chodí 
veľmi málo návštevníkov. Treba ve-
riť, že ich v budúcnosti príde viac. 

 Sú pre zväz súkromné turnaje 
konkurenciou?

Slovenský trh je malý. Nie je tu 
veľa firiem schopných generovať 
peniaze do športu. Stretávame 
sa s tým, že riaditelia privátnych 
turnajov obiehajú tých istých spon-
zorov, s ktorými máme kontrakty 
aj my. Znamená to, že si viac me-
nej konkurujeme pri získavaní 
prostriedkov na ich organizáciu. To 
sa nedá nikomu zakazovať. Ale treba 
jednoznačne povedať, že zisk zo 
súkromných turnajov ide do vrecka 
organizátorov. Z našich akcií - Davis 
Cupu, Fed Cupu a medzinárodných 
majstrovstiev - ide zisk do rozvoja 
slovenského tenisu. 

 Nemá zväz v pláne organizovať 
exhibície, podobné ako boli dva 
ročníky Tennis Classic?

Videl som veľa exhibícií a som 
presvedčený, že nie je poslaním 
zväzu organizovať exhibície hviezd, 
ktoré už skončili s aktívnou čin-
nosťou. 

O BÝVALÝCH HRÁČOCH

 Majú bývalí úspešní tenisti záu-
jem o prácu v slovenskom tenise? 

V minulosti som sa stretával s ná-
zorom, že achillovou pätou sloven-
ského tenisu je, že sú v ňom zabetó-
nované niektoré tváre v trénerskej, a 
možno aj vo funkcionárskej branži. 
A že málo využívame skúsenosti 
bývalých hráčov. S mnohými z nich 
som hovoril o prípadnej spolupráci. 
Dostali aj konkrétne ponuky, aby sa 
zapojili do práce s talentami v NTC. 
Niektorí to i skúsili - napríklad 
Marián Vajda i Henrieta Nagyová. 
Ďalší nereflektovali na ponuky a 
niektorí si založili vlastné akadémie 
- Ján Krošlák alebo neskôr Nagyová. 
Musím však povedať jedno, čo mož-
no v hnutí nevedia: všetci títo hráči, 
ktorí skončili s aktívnou činnosťou, 
si väčšinou chcú oddýchnuť a ne-
chcú cestovať. Preto nemôžu robiť 
špičkových trénerov v NTC, lebo 
každý talent, ktorý v centre je, po-
trebuje stráviť aspoň 12 - 15 týždňov 
v zahraničí aj so svojimi trénermi. 
Bývalí hráči chcú pomáhať, ale 
nechcú s hráčmi cestovať. Toto sa 
časom môže zmeniť. Zdôrazňujem, 
že zväz o spoluprácu s bývalými 
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osobnosťami stojí. Musí to však byť 
efektívna spolupráca pre obe strany. 
S niektorými bývalými hráčmi zväz 
spolupracuje - Mečíř je daviscupo-
vým kapitánom od roku 1994, do 
tímu sa zapojil ako tréner Kučera, 
vedúcou fedcupového družstva je 
Nagyová. 

 Chceli by ste niekoho z nich 
získať v budúcnosti pre systema-
tickú prácu? 

Konkretizovať to neviem, ale 
viem, že ak bude produkcia talentov 
pokračovať, môže sa stať, že hráči, 
ktorí vstupujú do prvej stovky ako 
Lacko, Beck, potenciálne Kližan, 
Kučová, Wienerová - budú potrebo-
vať trénerov, ktorí majú skúsenosti 
zo svetového tenisu, podobných ako 
Vajda, Krošlák, Pláteník alebo Zru-
báková. Keď už hráčov dotiahneme 
do stovky, chceli by sme, aby mali s 
kým spolupracovať a nemuseli sia-
hať po zahraničných tréneroch. 

O KRÍZE

 Kríza sa dotkla všetkých oblas-
tí, aj športu. Ako sa dotkla STZ? 

Výrazne. Okamžite nám znížila o 
polovicu naše marketingové príjmy. 
Rátam, že tento trend bude pokra-
čovať aj v roku 2010. Čaká nás teda 
ďalší ťažký rok. Museli sme niektoré 
aktivity skresať - napríklad nedávne 
vyhlasovanie Tenistu roka sme nero-
bili v rozsahu ako v minulosti. Kríza 
sa podpísala aj pod skutočnosť, že 
rodičia nemôžu tenis svojich detí 
podporovať tak ako v minulosti. 
Som však rád - a to vidím v našom 
zariadení - že ľudia v čase krízy ne-
prestali športovať. Rovnako chodia 
hrávať squash, tenis, bedminton.

 Čo si slovenský tenis mohol 
dovoliť v minulosti a v čom sa musí 
uskromňovať v čase krízy?

Zamestnancom nemôžeme zvy-
šovať platy. Znížili sme odmeny. 
To sú klasické nástroje, ktoré urobí 
ako prvé každý manažér. Výdavky 
redukujeme. Nemôžeme podporo-
vať strediská tak ako v minulosti, 
znižovali sme podporu turnajom. 
Kríza sa dotkla mnohých činností. 
Výrazne sme znížili pomoc hráčom 
v NTC, ktorá bola vyše milión korún 
na hráča za rok. Teraz je to výrazne 
menej a hráči sú hodnotení len za 
postup v rebríčku a výsledky. To je 
veľká kvalitatívna zmena. A podľa 
mňa správnym smerom. 

 Patríte medzi uznávaných slo-
venských športových manažérov. 
Máte nespornú zásluhu na vybu-
dovaní NTC. Projekt bol vašou 
dlhoročnou víziou. Povedzte po 
poltucte rokov - je športový zväz 
schopný utiahnuť takýto objekt?

Mať takéto zariadenie znamená 
veľkú výzvu pre každý športový 
zväz. Keď má schopný tím ľudí, čo 

môžem po sedemnástich rokoch 
vo zväze povedať, že my takých od-
borníkov máme, je schopný takéto 
centrum manažovať. Keby som bol 
generálnym manažérom hokeja 
alebo futbalu, určite by som chcel 
mať národný stánok pod svojím 
manažovaním. Ak športový zväz 
nemá svoj výrobný prostriedok, tak 
je polovičný. My ho máme a myslím 
si, že ani tie dva najväčšie športové 
zväzy - futbal a hokej - by sa toho 
nemali báť. Stúpne tým ich vážnosť, 
ich sila, zmysluplnosť a môžu lepšie 
robiť svoju prácu. 

 A to hovoríte aj napriek tomu, 
že STZ tlačí pred sebou od exis-
tencie NTC jeden balvan - veď 
na výstavbu centra si zobral úver 
260 miliónov korún a ten musí 
splácať...

 Žiaľ, nemali sme také šťastie ako 
futbal a hokej. Oba tieto športy 
dostanú na výstavbu svojich národ-
ných štadiónov 100 percent od štátu. 
STZ dostal od štátu 55 percent, a 
tak sme si zobrali úver. Ročné splá-
canie istiny a úrokov predstavuje 
25 miliónov korún. Za šesť rokov 
sme zaplatili bankám zhruba 150 
miliónov korún. Keby sme splácať 
nemuseli, mali by sme na rozvoj te-
nisu každoročne o 25 miliónov viac. 
A to musím zdôrazniť, že všetky 
náklady na fungovanie stánku NTC 
hradí zväz. Od štátu nedostávame na 
energie a prevádzku nič. 

O PROJEKTOCH

 Aká je vízia zväzu v oblasti ďal-
šieho rozvoja tenisových centier?

Chceli by sme urobiť ďalšie NTC 
v Košiciach. Viac ráz som hovoril o 
tom s košickým magistrátom. Zatiaľ 
nám mesto nebolo schopné ponúk-
nuť pozemok, ktorý by bol vkladom 
mesta. O všetko ostatné by sa posta-
ral STZ. Máme projekt, pre banky 
sme spoľahlivý partner, vieme získať 
fi nančné prostriedky na výstavbu. Je 
to škoda, lebo na východe nám rastie 
veľa talentov a rozvoju slovenského 
tenisu by to veľmi pomohlo. Mojím 
snom je urobiť NTC 2 v Košiciach. 
Malo by mať všetko to, čo má Bra-
tislava, okrem štvortisícovej arény. 
Keby sa to podarilo v horizonte 4 
- 5 rokov, bolo by to vynikajúce. A 
chceme ešte posilniť pozíciu zväzu, 
a teda poskytnúť viac fi nančných 
prostriedkov ďalším trom - štyrom 
klubom tak, aby rozvíjali súťažný 
tenis na špičkovej úrovni. Myslím 
na Piešťany, Trnavu, Žilinu, Prie-
vidzu. 

 Zväz sa usiluje o rozvoj základ-
ne a podporu rekreačného tenisu. 
Je v týchto oblastiach úspešný?

Dozrel čas, aby sa tenis ako šport 
na celý život začal vyučovať na 
školách. Podobne ako dostávajú 
deti základy v niektorých športoch, 
dostali by ich aj z tenisu. Tento 
projekt sme už začali realizovať. Na 
Slovensku máme dvetisíc základ-
ných škôl. V nich máme ambíciu 
presadiť do osnov telesnej výchovy 
tenis. Aby deti zvládli jeho základy. 
Je to projekt, ktorý by mal vplyv 
na rozvoj tenisu a má veľký zmy-
sel. Prvý krok už vyšiel. Tenis je v 
učebných osnovách. Darí sa nám 
prelomiť bariéru, keď si ľudia myslia, 

že tenis sa dá hrať len na dvorcoch 
a s veľkými raketami... Už existujú 
nové metodické postupy. Deti môžu 
hrať tenis v telocvičniach a naraz ich 
môže hrať aj tridsať. Učia sa to s ma-
lými raketami a mäkkými loptami 
rýchlo. Deti sa môžu oboznámiť s 
tenisom v telocvični alebo na škol-
skom dvore. V mojich časoch sme sa 
základy učili s veľkými raketami aj 
dva mesiace. Doba pokročila. Škoda 
by bolo to nevyužiť. A neposunúť 
tenis medzi športy na celý život. 
Ďalším našim projektom, tentoraz 
pre rekreačných hráčov, je projekt 
zašportujsi.sk a zašportujsiOpen.sk. 
Chceme, aby sa rozšíril do všetkých 
klubov. Tak, ako si dnes vyberajú 
ľudia cez ticketportal divadlo alebo 
kino, tak si budú môcť rezervovať 
športovanie. 

 Vráťme sa ešte k bilančnej téme. 
Rok 2009 ste nazvali rokom obra-
tu. Aký bude rok 2010?

Každý z nás má sny. Mojím je 
želanie, aby sme urobili dobrý vý-
sledok v tímových súťažiach. Bolo 
by perfektné, keby naše tenistky 
zdolali Čínu a otvorili si cestu do 
prvej svetovej osmičky vo Fed Cupe. 
A to isté platí u mužov v Davis 
Cupe. Keby sme zdolali Rakúsko a 
znovu sa pokúsili bojovať o postup 
do svetovej skupiny. Ďalším mojím 
prianím je, aby sa Lacko udržal vo 
svetovej stovke. A niekto z mladých 
hráčov ho v tomto roku napodobnil. 
Želám si, aby rodičia neprestali vo-
diť deti na tenis, lebo je to niečo, čo 
im zostane na celý život. Ak niektoré 
z týchto prianí vyjde, budem o rok 
spokojný. 

Zuzana WISTEROVÁ

Fedcupový žreb – zľava Guillaume DUCREST, generálny riaditeľ Peugeot Slovakia, Tibor MACKO, prezident STZ 
a Igor MOŠKA

r Moška odpovedá
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Argentínskeho tenistu Juana 
Martina del Potra zvolili v jeho 
vlasti za športovú osobnosť 
roka. Víťaz US Open 2009 
ukončil sezónu na piatej prieč-
ke svetového rebríčka ATP. Del 
Potro, ktorý vo fi nále grand-
slamového podujatia v New 
Yorku zdolal svetovú jednotku 
Rogera Federera, si vlani vy-
bojoval tituly aj na turnajoch 
v Aucklande a Washingtone. 
Ďalšími ocenenými na cere-
moniáli v Buenos Aires boli 
futbalista FC Barcelona Lionel 
Messi (v decembri ho vyhlásili 
za hráča roka) a golfi sta Angel 
Cabrera.

* zima: 6.10. 2009 – 19. 4. 2010 /28. týždňov/   Celoročné prenájmy sú viazané na konkrétny deň a hodinu, nedajú sa prekladať ani nahrádzať.

CELOROČNÉ OBJEDNÁVKY: 0905/240 532 HODINOVÉ OBJEDNÁVKY: 0905/109 378

ŠPORTOVÝ KLUB TENIS CENTRUM DÚBRAVKA
Lysáková ulica, Bratislava – Dúbravka

CENNÍK
PRENÁJMU TENISOVEJ

NAFUKOVACEJ HALY

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

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€/hod./zima*
Sk/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.

CELOROČNÝ
PRENÁJOM

€ /hod./zima*
SK/hod./zima*

HODINOVÝ
PRENÁJOM

€/hod.
Sk/hod.DEŇ ČASOVÉ PÁSMO

hod.

PONDELOK
-

PIATOK

7,00 – 10,00 9 271 252 7588 10 301 14 422 392 11809 15 452
10,00 – 13,00 8 241 224 6748 9 271 14 422 392 11809 15 452
13,00 – 22,00 13,3 400 372,4 11200 14 422 14 422 392 11809 15 452

SOBOTA
- NEDEĽA

7,00 – 21,00 11 331 308 9268 12 361 14 422 392 11809 15 452
2 hodiny dohromady 20 602 560 16856 21,5 640 28 844 784 24752 29 874

Ellison kúpil Indian Wells 
Americký miliardár Larry Ellison (na snímke) oznámil kúpu tenisového turnaja 

v Indian Wells, vrátane rozľahlého štadióna, kde sa podujatie série Masters odohráva. 
Kontroverzný jachtár, ktorý nadobudol bohatstvo podnikaním v oblasti vývoja soft waru, 
kúpil turnaj od zakladateľov Charlieho Pasarella a Raymonda Moorea, bývalých hráčov 
Peta Samprasa, Chris Evertovej a Billie-Jean Kingovej a Amerického tenisového zväzu. 
Turnaj v ženskej i mužskej časti sa každoročne odohráva v kalifornskej púšti na mieste 
vzdialenom približne 160 kilometrov východne od Los Angeles. V tomto roku sa usku-
toční v dňoch 8. - 21. marca. „Teší ma, že v Indian Wells každoročne v marci privítam 
najlepších hráčov sveta. Tento turnaj má neuveriteľne silný základ, vrátane jedného 
z najlepších tenisových stánkov a manažmentu. Mojím zámerom je stavať na týchto 
základoch a pokračovať vo vízii budovania jedného z najväčších športových podujatí na 
svete,“ povedal Ellison. Turnaj v Indian Wells píše svoju históriu od roku 1976. Pasarell 
sa stal riaditeľom v roku 1981 a spolu s Moorom bude pokračovať v manažovaní turnaja, 
už však v novom režime.

Belgičanom zrušili trest
Medzinárodná tenisová federácia (ITF) zrušila ročný dištanc belgic-

kým tenistom Yanine Wickmayerovej a Xavierovi Malissemu za poruše-
nie antidopingových pravidiel. Rozhodnutie ITF prišlo dva dni po tom, 
čo dištanc zrušil aj belgický súdny zákaz. Dvadsaťročnú Wickmayerovú, 
semifi nalistku US Open, a Malisseho potrestal súd dištancom ešte 
5. novembra za to, že Svetovej antidopingovej agentúre (WADA) trikrát 
neuviedli miesto svojho pobytu v čase, keď sa mali dostaviť na dopingovú 
kontrolu. Obaja Belgičania sa však voči rozhodnutiu odvolali.

Arantxa musí platiť
Bývalá španielska tenistka Arantxa Sánchezová-Vicariová musí na 

daniach doplatiť 3,5 milióna eur. Taký je verdikt španielskeho naj-
vyššieho súdu. Zamietol tak odvolanie niekdajšej svetovej jednotky 
a potvrdil prvo- i druhostupňový rozsudok. Sudcovia odmietli argu-
mentáciu 37-ročnej Španielky, že v inkriminovanom období rokov 1989-
1993 nemala trvalé bydlisko na území Španielska, ale v Andorre, a to 
so zdôvodnením, že ohlásené bydlisko nie je rozhodujúcim faktorom 
z hľadiska daňovej povinnosti.

David NALBANDIAN

Smoliar 
Nalbandian

David Nalbandian sa vrátil na dvor-
ce po siedmich mesiacoch, ale mal 
opäť smolu. Argentínčan od mája pau-
zoval so zraneným bokom a v auguste 
sa podrobil aj operácii. Mal už nastúpiť 
na Australian Open, ale pri tréningu 
v Aucklande si zranil brušný sval, a tak 
musel vynechať ďalší grandslamový 
turnaj. Nalbandian bol vo svojej karié-
re najvyššie na tretej priečke svetového 
rebríčka a odohral semifi nále všetkých 
štyroch grandslamových turnajov. 
Počas nútenej prestávky sa prepadol 
na 63. priečku. Najväčším úspechom 
finalistu Wimbledonu 2002 je jeho 
víťazstvo na Turnaji najstrov 2005.

Del Potro pred Messim

Juan Martin DEL POTRO
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Partiu, ktorá sa v novembri vybrala 
do Nepálu v spoločnosti deblovej sve-
tovej šampiónky Janette Husárovej, 
spojil dávny sen - podniknúť expedíciu 
do Himalájí.

„Ja som nápad nosila v hlave dlho. 
Realizáciu priblížilo náhodné stret-
nutie vo Wimbledone v lete 2009,“ 
začala svoje rozprávanie o expedícii 
35-ročná slovenská tenistka. Janette 
sa pri trávnatých kurtoch dala do 
reči s mladou Češkou a jej priateľmi. 
Téma o Nepále ich zblížila natoľko, 
že si hneď naplánovali novembrový 
výlet. „To je obdobie, keď je tam sucho, 
prijateľné klimatické podmienky - a ja 
som mala už po sezóne.“

Expedíciu s Husárovou utvorili 
traja Česi - dve ženy a jeden muž, 
ktorého Janette spoznala až na le-
tisku v Londýne. „O Annapurne, 
ktorá bola hlavným lákadlo na našej 
ceste, mali viac informácií ako ja. 
Ale tiež iba sprostredkovaných, od 
priateľov,“ hovorí Janette. Týždne 
pred cestou venovala tenistka orga-

nizovaniu a prípravám. Všetko 
na vlastnú päsť.  Jej známy 

z Bratislavy, ktorý už podobný výlet 
podnikol, jej radil, čo si obliecť a 
obuť. Na treking okolo Annapurny 
si v nepálskej agentúre objednala 
sprievodcov a nosičov. Všetko klaplo. 

Vo výške 5416 metrov

„Trek okolo Annapurny trval tri 
dni. Vystúpili sme na Th orong La Pass 
do výšky 5416 metrov. Z tenisových 
zápasov v Bogote som poznala pobyty 
vo vyšších nadmorských výškach. Člo-
vek sa tu rýchlejšie unaví, pohybuje 
sa pomalšie. Fantastický pohľad sa 
naskytol na Tilicho Lake, najvyššie 
položené jazero na svete, čo predsta-
vuje výšku 4919 metrov. Na trek sme 
vyrážali skoro ráno o pol štvrtej s če-
lovkou na hlave a v diaľave sme videli 
svetielka desiatok turistov, ktorí sa na 
svoje trasy tiež vyberali v hlbokej tme. 
To ma fascinovalo...“ rozpráva svoje 
zážitky Husárová. 

Hráčka, ktorá na tenisových ces-
tách strieda väčšinou komfortné ho-
tely, sa počas výletu musela uspokojiť 
s drevenými pričňami s matracmi. „To 
v lepšom prípade! Často sa leží v spa-
cákoch aj na holej zemi. Drevené po-
stele boli už luxusom za dolár,“ 
s úsmevom popisovala 

Janette nepálske cenové relácie. „Pri-
znám sa ale, že som čakala sparťan-
skejšie podmienky. V polmiliónovom 
mestečku pri jazere Pochara bola už 
posteľ za šesť dolárov. To bolo miesto, 
kde sa dalo oddychovať. Strávili sme 
tam ďalšie tri dni. Požičali sme si 
skútre a prejazdili okolie. Zaujímali 
nás hlavne jedinečné budhistické 
kláštory.“  

Ochutnávky v Káthmandú

Pobyt v Káthmandú, hlavnom mes-
te Nepálu, ponúkol skupinke pohľad 
nielen na kultúru a tamojší život, ale 
aj exkurziu do miestnej gastronómie. 
„Videli sme ako sa tradičné jedlá 
pripravujú, ochutnali sme biele pivo. 
Jedli sme dalbad, čo je miestne jedlo 
z ryže, šošovicovú polievku, jedlá 
s ostrými koreninami. Ochutnali sme 
momo, čo sú pirohy so zeleninou alebo 
s mäsom. Spoznali sme ľudí, ktorí sú 
srdeční a majú svojský humor. Človek 
mal medzi nimi pocit bezpečia.“

Štvorčlenná partia, ktorú spojila 
túžba vidieť Himaláje, strávila spolu 
27 dní. „Boli sme vlastne spolu 24 ho-
dín denne. Predtým sme sa nepoznali, 
ale - sadli sme si,“ hovorí o parťákoch 

Janette. „Človek na takomto mieste 
vníma čas intenzívnejšie ako 

doma. Toto iste nebol môj 
posledný výlet do Nepálu. 

Myslím aj na ďalší, samozrejme, po 
inej trase,“ dodáva tenistka, ktorá sa 
bezmála na mesiac vedela obísť bez 
mobilu. „Nebol signál. Mobil fungoval 
iba v mestách...“

Nové priority

Pre Janette Husárovú sa rok 2010 
začal neštandardne. Neletela, podob-
ne ako vlani, do ďalekej Austrálie, 
kde vždy otvárala novú sezónu. Po-
zvoľna končí aktívnu kariéru 
a hoci má ešte možnosť hrať 
s chráneným rebríčkom a 
chce si zarobiť v ligách 
okolitých krajín, v jej 
plánoch na tento rok 
dominuje organizá-
torské zabezpeče-
nie dvoch ženských 
turnajov. Repríza 
vlaňajšej piešťan-
skej desaťtisícky a 
premiéra májového 
podujatia s 25-tisícovou 
dotáciou, pre ktoré ešte 
hľadá spoločne s Radkou 
Zrubákovou dejisko. „Oba 
termíny turnajov - májo-
vý a júnový - sú také, že 
na nich môžu hrať naše 
talentované juniorky,“ 
zdôrazňuje Janette.

Zuzana WISTEROVÁ 

Luxus za dolár

Najvyššie 
zo Slovákov

Zo všetkých popredných slo-
venských hráčov dosiahla Janette 
Husárová najvyššie postavenie vo 
svetovom rebríčku pre nasadzova-
nie na turnaje. Ako singlistka bola 
najvyššie na 31. mieste, ale ako 
deblistka bola tretia na svete (obe 
pozície dosiahla v apríli 2003)! 
Vyššie postavenie - pozíciu svetovej 
jednotky - dosiahol na jeden týždeň 
roku 2004 Dominik Hrbatý. Pravda, 
nie v rebríčku pre nasadzovanie, ale 
v Race. Bolo to v januári 2004, keď 
vyhral v sérii prvé dva turnaje v roku 
v Adelaide a Aucklande.

Slováci v prvej dvadsiatke 
dvojhry a štvorhry

3. Janette Husárová (štvorhra)

4. Miloslav Mečíř (dvojhra)

5. Daniela Hantuchová (dvojhra aj štvorhra)

6. Karol Kučera (dvojhra)

10. Karina Habšudová (dvojhra)

12. Dominik Hrbatý (dvojhry, 14. štvorhra)

12. Dominika Cibulková (dvojhra)

14. Michal Mertiňák (štvorhra)

A4.indd 1 14.1.2010 12:04
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Seminár mal vysokú odbornú 
úroveň, lektormi boli špičkoví od-
borníci: profesor Tomáš Kampmil-
ler a docent Eugen Laczo z Fakulty 
telesnej výchovy a športu, vedúci 
tréner Národného tenisového cen-
tra a kapitán družstva žien pre 
Pohár federácie Matej Lipták, náš 

popredný fyzioterapeut Zdenko 
Ďuriš. Po vystúpeniach lektorov 
bola rozsiahla diskusia. Z jednotli-
vých vystúpení sme vybrali:

Komplexný rozvoj
 silových schopností

 v tenise

Z prednášky prof. PaedDr. To-
máša Kampmillera, PhD.: Prof. 
Kampmiller, ktorý je garantom 
trénerského štúdia na FTVŠ UK, dl-
horočný tréner v oblasti kondičných 
schopností (v tenise spolupracoval s 
mnohými úspešnými reprezentant-
kami a reprezentantmi Slovenska), 
teoretický pracovník v športovom 
tréningu, uviedol niekoľko aspektov 
nevyhnutnosti komplexnejšieho 
chápania rozvoja silových schop-
ností tenistov.

1. Prvý je aspekt komplexnos-
ti vyváženej svalovej topografie 
všetkých svalových skupín, aby ne-
vznikli slabé články v pohybovom 
reťazci športovca.

2. Druhý aspekt vidí v komplex-
nom rozvoji jednotlivých silových 
schopností (maximálnej, rýchlej, 
výbušnej, vytrvalostnej sily), ktoré 

sa vo väčšej alebo menšej miere 
realizujú v tenisovom hernom vý-
kone. Tieto silové schopnosti úzko 
súvisia s úrovňou rýchlostných 
schopností jednorazového aj loko-
močného charakteru (akceleračná, 
deceleračná rýchlosť, zmeny smeru, 
údery a pod.).

3. V treťom aspekte hovoril 
o komplexnom ponímaní silových 
schopností v úlohách kondičnej 
prípravy. Ide o tieto úlohy:

a) podpora herného výkonu 
prostredníctvom špeciálnych silo-
vých schopností;

b) prevencia vzniku zranení 
(dlhý športový život), pôsobenie 
na hĺbkové svalstvo, odstraňovanie 
oslabení svalovej dysbalancie (ne-
vyváženosti); 

c) kompenzácie jednostranného 
zaťaženia (lateralita, jedna strana 
pletenca hornej končatiny, svaly, 
kĺby, šľachy, väzivá, ktoré sú najviac 
preťažené špeciálnym pohybom). 

4. Ďalší aspekt môžeme chápať 
z hľadiska komplexnosti silových 
schopností spojených so základný-
mi a aj technickými (špeciálnymi) 

Ďalší pravidelný se-

minár trénerov A, B, 

C licencie sa usku-

točnil 5. decembra 

v pr iestoroch Ná-

rodného tenisového 

centra v Bratislave. 

Skutočnosť,  že sa 

na ňom zúčastnilo 

60 trénerov z celé-

ho Slovenska, svedčí 

o záujme trénerov 

o získavanie nových 

poznatkov, ako aj 

o vzájomnú výmenu 

skúseností.

Eugen LACZO 

Tomáš KAMPMILLER

Pokračovanie na s. 23

Nikolaj DAVYDENKO  (Rusk

Hlad po poznatkoch
O seminár v NTC prejavilo záujem 60 trénerov z celého Slovenska
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Tenisti roka 2009 
Dominika 
CIBULKOVÁ



Michal 
MERTIŇÁK



Nikolaj DAVYDENKO  (Rusk



usko), víťaz ATP World Tour Finals 2009
pohybovými vzormi hráča. Ide 
o tzv. funkčné posilňovanie.

5. Piaty aspekt komplexnosti sa 
prejavuje vo využívaní tzv. viackĺbo-
vých cvičení, ktoré pôsobia nielen 
na silu, ale aj na koordináciu pohy-
bu v reálnych a nie v analytických, 
izolovaných podmienkach (upozor-
nil na nevhodnosť jednostranných 
trenažérov).

6. Komplexnosť rozvoja sa musí 
prejaviť v ich koncepčnom pou-
žívaní od najmladších vekových 
kategórií počas dlhodobej športovej 
prípravy. Zmienil sa o prekonaných 
mýtoch nevhodnosti posilňovania 
v mladších vekových kategóriách. 
Zdôraznil princípy a zásady pri-
meranosti, technickej dokonalosti, 
biomechanickej a  funkčne – anato-
mickej odôvodnenosti používaných 
silových prostriedkov aj s ohľadom 
na pohlavné osobitosti. 

7. Siedmy aspekt je v zámerných 
(volených podľa priestorových 
znakov) a špeciálnych (volených 
podľa časovo – priestorových a 
dynamických znakov) jednotlivých 
posilňovacích cvičení.

8. Komplexný rozvoj sily súvisí 
aj s novými trendmi tzv. IQ prin-
cípov posilňovania. Spočívajú v 
princípe používania jednoduchých 
a neskôr stále zložitejších cvičení 
na vnútro svalovú a medzi svalovú 
koordináciu.

Zaujímavé bolo vysvetlenie me-
chaniky svalovej práce, využívanie 
pasívnej a aktívnej svalovo-šľacho-
vej pružnosti v pohybe tenistov. Na 
záver sa venoval procesom adaptač-
ných mechanizmov pod vplyvom 
rozličných tréningových podnetov 
(svalová neogenéza sarkomerov, 
svalová horúčka a pod.)

Prednášku ukončil prezentáciou 
niektorých posilňovacích cvičení v 
ich postupnosti a s využitím prin-
cípu proprioreceptívnej stimulácie 
na balančnom náradí a s využitím 
klasických činiek. Prednášku spre-
vádzali mnohé zaujímavé otázky 
praktického metodického charak-
teru od trénerov, ktorí prednášajú-
ceho odmenili potleskom. 

Problematika tréningového 
zaťaženia mládeže v tenise

Z vystúpenia Doc. Eugena Lacza 
(FTVŠ): Problematika tréningové-
ho zaťaženia v mládežníckom tenise 
má veľa úskalí.

Pre úspešné zvládnutie intenzi-
fi kačných trendov je nevyhnutné 
sa pozrieť na tréningový proces 
z komplexného pohľadu.

Súčasťou tréningového pôsobe-
nia je aj racionálna výživa, pitný 
režim, cielené tréningové a súťažné 
zaťaženie, aktívna a pasívna re-
generácia a psychohygiena, resp. 
mentálny tréning. Tieto prvky 
musia tvoriť funkčný celok, aby 
organizmus mohol efektívne fun-

govať. Skvalitnenie tréningového 
zaťaženia vyžaduje adekvátnu ra-
cionalizáciu v oblastiach, ktoré nie 
sú priamymi súčasťami procesu, 
ale vytvárajú potenciálne pred-
poklady pre efektívnu realizáciu 
tréningových jednotiek. Preto 
určité poznanie nových trendov v 
oblasti detoxikácie, odkyslovania 
organizmu, udržiavanie rovnováhy 
medzi oxydačným stresom a anti-
oxydačným statusom, imunitná a 
energetická stimulácia organizmu, 
efektívne regeneračné postupy ako 
aj adekvátny účinný mentálny tré-
ning sú nevyhnutné pre zvyšovanie 
tréningových efektov.

Jednorazové a kumulatívne tré-
ningové efekty v konečnom dô-
sledku určujú úroveň špeciálnej 
trénovanosti hráčov.

Dávkovať intenzitu z jednotlivých 
oblastí je treba podľa vekových 
kategórií, ale tréner by mal rozšíriť 
poznatky aj u rodičov a celého rea-
lizačného tímu.

Optimalizácia denného režimu 

(zaťaženie – odpočinok) ako systém 
všeobecného a špeciálneho zaťaže-
nia v mikro, mezo a makrocykloch, 
je podmienkou rastu herného 
výkonu.

Záverom môžeme konštato-
vať, že predpokladom zvyšovania 
počtu špeciálnych tréningových 
jednotiek sú okrem všeobecných a 
špeciálnych spevňovacích cvičení 
celého skeletu (zámerné silové a 
rýchlostno – silové cvičenia) aj 
oblasti racionálneho stravovania, 
pitného režimu, regenerácie, psy-
chohygieny.

Takto komplexne pochopený 
tréningový proces vytvára adek-
vátne predpoklady pre efektívny 
adaptačný proces v každej vekovej 
kategórii a predovšetkým pre mož-
né zvyšovanie špeciálnych trénin-
gových jednotiek aj po ukončení 
biologického rozvoja organizmu.

Šéftréner o NTC,
fyzioterapeut o regenerácii

Vedúci tréner Národného te-

nisového centra Matej Lipták vo 
svojom vystúpení informoval o 
tréningovom procese a celkovej 
činnosti NTC. Osobitne sa zameral 
na informácie o športovej príprave 
nášho daviscupového reprezentanta 
Lukáša Lacka, ktorého je aj osob-
ným trénerom.

V praktickej časti vystúpenia 
predviedol spolu s hráčom Slovana 
Bratislava Michalom Mackom mo-
derné metódy a formy tréningového 
procesu, zamerané na najčastejšie 
zápasové situácie. V diskusii odpo-
vedal na množstvo otázok týkajú-
cich sa činnosti NTC.

Náš popredný fyzioterapeut 
Zdenko Ďuriš vystúpil s pred-
náškou na tému: Praktické skúse-
nosti zo zavedenia nových foriem 
regenerácie. Hlavnou myšlienkou 
prednášky bolo vlastne vyhodnote-
nie ročnej spolupráce s novovznik-
nutými tenisovými akadémiami.

Dôraz kládol na komunikáciu v 
realizačnom kolektíve – tréner, kon-
dičný tréner, rodič, fyzioterapeut.

Veľmi zaujímavé boli poznatky a 
skúsenosti nefyziologicky riadené-
ho tréningového procesu.

Tréningový proces môže byť 
riadený správne metodicky, ale ne-
správne fyziologicky, o čom svedčia 
prípady deformácie pohybového 
aparátu už u 10 – 12 ročných detí 
vinou ťažkej rakety a nesprávnej 
kondičnej záťaže, nefyziologický-
mi kompenzačnými cvičeniami 
a sústavným preťažovaním detí 
v období najprudšieho rastu nea-
dekvátnymi kondičnými príprava-
mi. Aj Z. Ďuriš odpovedal na otázky 
účastníkov, ktoré boli zaujímavé 
a prednáška sa natiahla o 40 mi-
nút.

Ladislav MACKO,
metodik STZ

Matej LIPTÁK s demonštrátorom Michalom MACKOM

Zdenko ĎURIŠ 

Dokončenie zo s. 18

Hlad po poznatkoch

2323  



Základné údaje o STZ

Dôležité štatistické údaje uvádza-
me v Tabuľke č. 1. Počet registrova-
ných klubov sa v posledných rokoch 
pohybuje okolo čísla 200, výnimkou 
bol iba rok 2003, kedy bol doteraz 
najväčší počet registrovaných klu-
bov 219. Treba uviesť, že približne 
štvrtina klubov sa prakticky ne-
zapája do súťažného tenisu a ich 
činnosť má rekreačný charakter. 
Napriek tomu vnímame ich aktivity 
pozitívne a hľadáme cesty ako robiť 
primeraný servis aj pre takéto kluby, 
prípadne ich členov. 

Obraz o členskej základni súťaž-
ného tenisu poskytujú údaje o počte 
registrovaných hráčov, a najmä 
o počte hráčov s platnou registrá-
ciou. Keďže platnosť registrácie je 
dva roky, tak údaj o držiteľoch plat-
nej registrácie sa mení a vyhodno-
covať ho môžeme len z dlhodobého 
hľadiska. Potešiteľné je, že počet 
držiteľov platnej registrácie rastie, 
za posledných 10 rokov sa zvýšil 
o viac ako 1000 (v roku 2000 to 
bolo 3479). Z pohľadu jednotlivých 

vekových kategórií je aktuálna situ-
ácia nasledovná: platnú registráciu 
má 50 chlapcov do 9 rokov (nie je 
povinná pre účasť v súťažiach), 558 
mladších žiakov, 404 starších žiakov, 
348 mladších dorastencov, 237 star-
ších dorastencov, 638 mužov (do 35 
rokov), 671 seniorov (mužov nad 35 
rokov), 42 dievčat do 9 rokov (nie je 
povinná pre účasť v súťažiach), 583 
mladších žiačok, 342 starších žia-
čok, 307 mladších dorasteniek, 185 
starších dorasteniek, 192 žien (do 
35 rokov), 18 senioriek.  Podrob-
nejšie údaje o súťažiacich hráčoch 
v jednotlivých regiónoch poskytujú 
Tabuľka č. 2, kde uvádzame počty 
klasifikovaných hráčov v jednot-
livých vekových kategóriách a 
najmä Tabuľka č. 3, kde uvádzame 
počty klasifikovaných hráčov len 
vo svojej vekovej kategórii. Celko-
vý počet súťažiacich v posledných 
rokoch mierne rastie (teraz o 43 
viac ako v r. 2008), zvyšuje sa najmä 
počet hráčov v kategórii mladšieho 
žiactva (v porovnaní s rokom 2005 
je to o 69 chlapcov a 72 dievčat viac). 
Tento trend vnímame pozitívne, na 

druhej strane sa musíme zamyslieť 
nad poklesom záujmu o súťaže v do-
rasteneckých vekových kategóriách, 
kedy početná skupina aktívnych 
hráčov neobnovuje registráciu 
a prestáva súťažiť. Určite to súvisí 
s vyššími nárokmi na štúdium na 
strednej škole i s rozšírením záuj-
mov mimo športu. Napriek tomu by 
sme mali hľadať cesty na ich udrža-
nie v súťažnom športe. Postavenie 
najpočetnejšieho regiónu si s pre-

vahou udržuje Západoslovenský 
región (817 súťažiacich), nárast sme 
zaznamenali vo všetkých regiónoch 
s výnimkou Bratislavy. 

Situácia v rekreačnom tenise 
je neprehľadná. Vzhľadom na 
neochotu niektorých klubov po-
skytnúť údaje o svojom členstve 
a rekreačných aktivitách, nemôže-
me uviesť vierohodné informácie. 
V minulosti sa sľubne rozbehol 
projekt ITN. Uskutočňovali sa 
testovania hráčov a STZ organizo-
val aj niekoľko turnajov. Turnaje 
boli zaujímavé, účastníci si ich 
pochvaľovali, ale kluby a RTZ 
nemali záujem organizovať ďalšie. 
V súčasnosti projekt ITN stagnuje. 
Čiastočne ho môže nahradiť nový 
projekt STZ „Zašportuj si Open“. 
Využíva systém vyzývania a vy-
tvára aj rebríček, ktorý zohľadňuje 
výsledky i aktivitu hráčov. V krátkej 
dobe sa už do neho zapojilo 194 
hráčov a realizovalo sa množstvo 
vyzývacích zápasov. Predpokladá-
me, že sa naplno rozbehne v letnej 
sezóne 2010, potom budeme môcť 
hodnotiť jeho prínos.

V oblasti vzdelávania bol rok 
2009 prechodným. Dokončili sa 
rozbehnuté školenia a prechádza 
sa na päťstupňový systém vzdelá-
vania trénerov. Zmeny sa týkajú 
aj rozsahu a čiastočne i obsahu 
vzdelávania jednotlivých stupňov. 
Podobné zmeny sa týkajú aj škole-
ní rozhodcov. V priebehu roka sa 
uskutočnili plánované semináre, 
mali početnú účasť, čo umožnilo 
obnoviť licencie mnohým trénerom 
a rozhodcom. Aj preto sa podstatne 
zvýšil počet držiteľov trénerských 
licencií (o 126 v porovnaní s rokom 
2008) i počet rozhodcov s platnou 
licenciou (o 77). 

Slovenský tenis 2009
Uplynulý tenisový rok v číslach a faktoch

Prinášame pravidelný prehľad o dianí na slovenských dvorcoch 
v uplynulom roku. Údaje sú spracované k termínu zasadania Rady 
STZ (november 2009), niektoré podrobnejšie informácie sú prístupné 
na internetovej stránke STZ. Prehľad tradične pripravuje Tibor 
MACKO, prezident STZ, v spolupráci so sekretariátom zväzu.   

Lukáš LACKO, aktuálna slovenská jednotka, si na Ritro Slovak Open po prvý raz zahral v semifinále

Základné údaje o STZ
Tabuľka č. 1

Rok 2009 2008 2005

Počet klubov 201 195 196

Počet registrovaných hráčov 7243 6485 4449

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia 4575 4404 3581

Počet novozaregistrovaných hráčov 758 733 620

Počet hráčov klasifi kovaných v rebríčkoch dvojhry 3648 3666 3434

Počet hráčov klasifi kovaných iba vo svojej vekovej kategórii 2603 2560 2364

Počet turnajov - leto 321 338 320

Počet turnajov - zima 138 139 57

Počet  družstiev v súťažiach  (bez seniorov a bez detí) 516 482 473

Počet družstiev v súťažiach seniorov 67 52 46

Počet trénerov s platnou licenciou 318 192 297

Počet rozhodcov s platnou licenciou 177 100 168

Počet vyškolených trénerov v roku 123 53 114

Počet vyškolených rozhodcov v roku 181 199 73

Pokračovanie na s. 25
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Súťaže družstiev

Systém súťaží družstiev i termíny 
sa v posledných rokoch menili mini-
málne, a tak sa mohli kluby na svoje 
stretnutia dlhodobo pripravovať. 
Všetky súťaže prebiehali v súlade 
so zverejneným rozpisom, prípadné 
problémy riešili riadiace orgány. 
Informáciu o kvantitatívnych uka-
zovateľoch podáva Tabuľka č. 4. 
V nej neuvádzame súťaže detí, ktoré 
rozoberáme samostatne. Počet štar-
tujúcich družstiev sa v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom zvýšil 
o 49, pričom nárast sme zaznamena-
li vo všetkých vekových kategóriách. 
Potešiteľná je aj skutočnosť, že viac 
družstiev štartovalo aj v každom re-
gióne (v BA o 8, v Zs o 15, v Ss o 13, 
vo Vs o 13). Najviac družstiev (188) 
sa zúčastňovalo súťaží zo Západo-
slovenského regiónu. 

Najvyššia súťaž dospelých, Ex-
traliga, sa uskutočnila na začiatku 
mája. Termín sa ukazuje ako vyho-
vujúci, väčšina družstiev štartovala 
v optimálnych zostavách. Finálové 
stretnutia mužov i žien sa uskutoč-
nili na dvorcoch Slávie Agrofert 
STU Bratislava. Mali veľmi dobrú 
úroveň, najmä u mužov sme mohli 
sledovať výborné a dramatické 
zápasy. Tituly, rovnako ako v pred-
chádzajúcom roku, po zásluhe 
získali družstvá Slovana Slovenská 
sporiteľňa Bratislava. Veľmi atrak-
tívne bolo aj semifi nálové stretnutie 
mužov Trnavy so Slovanom Brati-
slava. Na súboj Becka s Hrbatým, 
či Vaněka so Stachovským bolo 
zvedavých množstvo divákov a vi-
deli skutočne výborný tenis. Veľké 
uznanie si zaslúži najmä Dominik 
Hrbatý, ktorý ešte deň pred stretnu-
tím odohral ťažké zápasy na turnaji 
v Belehrade, po náročnej ceste 
v noci nastúpil a mal hlavný podiel 
na víťazstve svojho družstva. Prí-
stup Slovana Bratislava k extralige 
v posledných rokoch je príkladný. 

Verme, že ho budú nasledovať aj 
ďalšie družstvá.  

V I. lige mužov i žien štartovalo 
po 8 družstiev. Aj keď sa väčšina 
stretnutí uskutočnila v súlade s roz-
pisom súťaží a v športovom duchu, 
vyskytli sa i porušenia predpisov, 
ktoré viedli ku kontumačným vý-
sledkom. Tie ale nemali vplyv na 
postup, prípadne zostup družstiev. 
Víťazom I. ligy mužov sa stalo druž-
stvo TC Draci Matúškovo a víťazom 

I. ligy žien sa stala Tenisia Banská 
Bystrica. Stretnutia oboch skupín 
II. líg mužov i II. ligy žien sa usku-
točnili v stanovených termínoch, 
víťazmi sa stali muži TK Slovan 
Galanta i TK F1 Poprad a ženy TK 
Ružomberok. 

Štandardným modelom sa usku-
točňujú aj súťaže družstiev mládeže. 
Každoročne sa začína v regionál-
nych súťažiach. Z nich dve najlepšie 
družstvá postúpia na majstrovstvá 

Slovenska, ktoré vrcholia v sep-
tembri. Žiaľ, nedá sa zabrániť 
termínovým kolíziám, čo postihlo 
niektoré dorastenecké družstvá, 
ktoré sa museli zaobísť bez svojich 
najlepších hráčov štartujúcich na 
US Open. Podujatia usporiadali 
skúsení organizátori, vyskytlo sa 
málo problémov, aj keď niektorým 
súťažiam neprialo počasie. Športová 
úroveň majstrovstiev bola veľmi 
dobrá, najmä stretnutia o prven-
stvo boli mimoriadne dramatické. 
Okrem kategórie dorastencov sa 
vždy rozhodovalo až v záverečných 
štvorhrách, v štyroch kategóri-
ách bol konečný výsledok 4:3. Na 
medailovej bilancii sa podieľalo 
9 klubov, najúspešnejšia bola Slávia 
Agrofert STU Bratislava, ktorá zís-
kala 5 medailí, z toho 2 zlaté. 

Súťaže jednotlivcov

Termínová listina súťaží jednot-
livcov pre rok 2009 bola bohatá. Plá-
novaných bolo 25 medzinárodných 
turnajov a 518 domácich súťaží 
jednotlivcov. Z medzinárodných 
turnajov sa neuskutočnili dva, 
ktoré odriekli organizátori z eko-
nomických dôvodov. Skutočnosť, 
že sa v náročných ekonomických 
podmienkach podarilo zorganizo-
vať 23 turnajov vo všetkých veko-
vých kategóriách, vrátane turnaja 
vozičkárov, je veľkým úspechom. 
Poďakovanie patrí usporiadateľom 
o to viac, že organizácia všetkých 
bola na vysokej úrovni, čo oceňo-
vali všetci účastníci. Vrcholným 
podujatím boli medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska Ritro Slovak 
Open. Mužský turnaj s dotáciou 
106 500 eur mal vynikajúcu úro-
veň a potešil aj postup Hrbatého 
do fi nále, Lacka do semifi nále, či 
deblové víťazstvo Zelenaya so spo-
luhráčom Marxom. Ženský turnaj 
mal nižšiu dotáciu a zákonite aj 
štartové pole bolo slabšie. Škoda, 

Detský Davis Cup a Fed Cup každoročne prináša radosť účastníkom i orga-
nizátorom

Počty hráčov v rebríčkoch SR (DV) 
Tabuľka č. 2

Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 82 59 76 54 90 75 204 58 698

ZS 111 156 119 154 130 141 242 81 1134

SS 125 139 123 125 150 103 183 44 992

VS 111 93 131 91 123 94 147 34 824

SR - 2009 429 447 449 424 493 413 776 217 3648

SR - 2008 415 405 429 422 525 459 767 244 3666

Počty hráčov v rebríčkoch SR - iba vo svojej vekovej kategórii
Tabuľka č. 3

Ml. žiaci Ml. žiačky St. žiaci St. žiačky Dorastenci Dorastenky Muži Ženy Spolu

BA 82 59 48 27 70 51 164 27 528

ZS 111 156 70 78 91 95 183 33 817

SS 125 139 69 67 108 57 130 15 710

VS 111 93 67 39 83 55 92 8 548

SR - 2009 429 447 254 211 352 258 569 83 2603

SR - 2008 415 405 252 224 365 283 541 75 2560
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že sa v tejto situácii viac nepresadili 
aj naše hráčky. Oba turnaje sa hrali 
v rovnakom termíne v NTC, k tra-
dične výborným podmienkam pre 
hráčov pribudlo tentoraz jastrabie 
oko, čo bolo atrakciou najmä pre 
divákov. Spokojnosť možno vysloviť 
aj s návštevnosťou tohto nesporne 
vydareného podujatia. 

Domáce šampionáty sa usku-
točnili v kategóriách mladšieho 
žiactva, staršieho žiactva, mlad-
šieho dorastu a staršieho dorastu. 
Neuskutočnili sa majstrovstvá 
v kategórii dospelých. Hlavným 
dôvodom bola slabšia účasť v mi-
nulosti, i potreba úsporných opat-
rení. Víťazi regionálnych majstrov-
stiev na otvorených dvorcoch mali 
možnosť bojovať o voľné karty 
na medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska. Majstrovstvá Slovenska 
mládeže v zime i v lete sa usku-
točnili v plánovaných termínoch 
v súlade s rozpisom. Na halových 
majstrovstvách štartovalo v každej 
kategórii 32 hráčov, na letných 
rozpis stanovoval 48 účastníkov. 
Plánované počty boli dodržané, iba 
na letných majstrovstvách mlad-
ších dorastencov štartovalo  46 
hráčov. Organizačné zabezpečenie 
bolo veľmi dobré, problémy robilo 
iba počasie. Športová úroveň bola 
dobrá, i keď v niektorých kategóri-
ách neštartovali favoriti. Dôvodom 
neúčasti bolo v niektorých prípa-

doch zranenie, v dorasteneckých 
kategóriách aj štart na významných 
medzinárodných súťažiach. Išlo 
o štart na Roland Garros a turnaj 
na tráve pred Wimbledonom. 
V kategórii starších dorasteniek 
časť dievčat štartuje už iba na 
turnajoch žien. Pozitívne hodno-
tíme aj organizáciu majstrovstiev 
regiónov, uskutočnili sa v pláno-
vaných termínoch a v primeranom 
rozsahu. 

Prehľad o súťažiach jednotlivcov 

poskytuje Tabuľka č. 5. Termínová 
listina turnajov je vyvážená. Umož-
ňuje účasť na turnajoch v dostup-
ných vzdialenostiach pre všetky 
vekové a výkonnostné skupiny. 
Osvedčujú sa zásady pre tvorbu 
termínovej listiny, ktoré limitujú 
počet turnajov v rovnakých termí-
noch a zabezpečujú vhodný pomer 
medzi počtami turnajov jednotli-
vých tried, čo bezprostredne súvisí 
s klasifi káciou. Počet turnajov je 
vzhľadom na počet hráčov stále 

vysoký. To je aj najčastejšou príči-
nou nízkeho počtu účastníkov na 
niektorých turnajoch, prípadne 
zrušenia turnajov pre malý počet 
prihlásených. V halovej sezóne 
boli zrušené 3 turnaje, na otvore-
ných dvorcoch bolo úplne alebo 
čiastočne zrušených 25 turnajov. 
V drvivej väčšine turnajov na otvo-
rených dvorcoch sa nenaplnil počet 
účastníkov udávaných v termíno-
vej listine. Malý počet účastníkov 
na turnaji zhoršuje ekonomiku 
pre organizátora i znižuje športo-
vú úroveň pre hráčov. To všetko 
oprávňuje robiť výber usporiada-
teľov turnajov s väčším dôrazom 
na kvalitu. Výbornou pomôckou 
pre organizátorov i účastníkov je 
systém etenis. Poskytuje najmä 
hráčom primeranú informovanosť, 
umožňuje efektívne prihlasovanie 
i odhlasovanie na turnaje, umož-
ňuje lepšiu kontrolu výsledkov 
i dodržiavanie predpisov. To sa 
podpísalo aj pod pomerne veľký 
počet priestupkov. V halovej sezó-
ne to bolo 136 porušení predpisov 
(najviac ospravedlnenie po termí-
ne 94 a neúčasť bez ospravedlnenia 
31). V letnej sezóne to bolo 632 
priestupkov (najviac ospravedl-
nenie po termíne 362, neúčasť na 
turnaji bez ospravedlnenia 199). 
Nedostatky pri turnajoch boli 
zistené aj zo strany niektorých 
usporiadateľov. Závažné chyby 
boli zistené na 19 turnajoch (napr. 
nesprávny žreb, povolený štart 
hráčovi, ktorý mal zákaz činnosti, 
povolený štart rozhodcu, neza-
slanie dokladov a pod.). Všetky 
priestupky hráčov i nedostatky na 
turnajoch sú priebežne zverejňo-
vané na internetovej stránke STZ. 
Naším cieľom je upozorniť na chy-
by a zamedziť ich opakovaniu.  

V extralige sa z oboch titulov tešili slovanisti – prezident STZ Tibor MACKO odovzdáva trofej Milošovi MEČÍŘOVI, 
prezidentovi bratislavského klubu

Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
Tabuľka č. 4

RTZ

Celoslovenské Regionálne súťaže družstiev

Celkom spolu
Extraliga 1. a 2.liga

m
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M Ž M Ž

BTZ 3 3 6 1 16 - 12 8 12 9 12 10 27 119

ZsTZ 4 2 7 9 25 - 20 25 20 24 18 24 10 188

SsTZ - 2 6 4 17 - 24 16 18 20 18 22 14 161

VsTZ 1 1 5 - 12 - 14 14 16 10 14 12 16 115

SR 2009 8 8 24 14 70 0 70 63 66 63 62 68 67 583

SR 2008 8 8 24 16 68 0 65 59 57 60 58 59 52 534

Prehľad súťaží jednotlivcov
Tabuľka č. 5

ZIMA LETO
Spolu

MSR MR B C D deti seniori MSR MR MK A B C D deti Seniori

Bratislavský TZ 4 8 4 15 12 1 - - 4 - 3 6 14 20 9 2 102

Západoslovenský TZ 2 8 6 21 13 3 - 3 4 - 6 5 15 44 19 11 160

Stredoslovenský TZ 1 7 3 8 4 1 4 - 4 - 6 10 15 36 15 7 121

Východoslovenský TZ 1 8 9 20 4 8 2 1 4 - 3 7 15 30 16 7 135

Spolu 2009 8 31 22 64 33 13 6 4 16 0 18 28 59 130 59 27 518

Spolu 2008 10 26 22 67 29 12 9 4 16 0 17 28 61 144 64 24 533

Pokračovanie zo s. 25
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