VÝROČNÁ SPRÁVA
Slovenského tenisového zväzu
za rok 2017

Magdaléna Rybáriková, semifinalistka
Wimbledonu 2017

Výročná správa STZ za rok 2017

Slovenský tenisový zväz
je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 17. mája 1990

Od roku 1993 je STZ členom
Európskej tenisovej asociácie (Tennis Europe)
a
Medzinárodnej tenisovej federácie (International Tennis Federation)

Sídlo STZ
Príkopova 6, 831 03 Bratislava
IČO: 30811384

1

www.stz.sk
Slovenský tenisový zväz ďakuje partnerom:

Reklamní partneri STZ

Oficiálni dodávatelia STZ

TM

O F I C I Á L N A

L O P T A

TM

Mediálni partneri STZ

Výročná správa STZ za rok 2017

Výročná správa za rok 2017
OBSAH
Identifikácia účtovnej jednotky......................................................................................................................................................... 4
Poslanie, ciele a základné údaje STZ..............................................................................................................................................5
Reprezentácia a vrcholový tenis......................................................................................................................................................6
Davis Cup.............................................................................................................................................................................................6
Fed Cup.................................................................................................................................................................................................8
Individuálne výsledky profesionálov...............................................................................................................................................9
Muži ..................................................................................................................................................................................................10
Ženy ...................................................................................................................................................................................................12
Svetové rebríčky ATP a WTA.....................................................................................................................................................14
Súťaže juniorov...............................................................................................................................................................................15
Svetové rebríčky ITF......................................................................................................................................................................17
Medzinárodné turnaje na Slovensku............................................................................................................................................18
Slovak Open mužov a žien 2017.............................................................................................................................................20
Výkonnostný a rekreačný tenis........................................................................................................................................................21
Súťaže jednotlivcov.......................................................................................................................................................................21
Súťaže družstiev............................................................................................................................................................................24
Tenis detí...........................................................................................................................................................................................26
Tenis seniorov.................................................................................................................................................................................27
Organizácia a riadenie.................................................................................................................................................................27
Súťaže družstiev 2017.................................................................................................................................................................28
NTC tím 2017.............................................................................................................................................................................................29
Finále halových a letných M SR jednotlivcov............................................................................................................................30
Slovenské rebríčky 2017......................................................................................................................................................................32
Tenisti roka 2017.....................................................................................................................................................................................33
Finančná podpora tenisových klubov na rok 2018................................................................................................................34
Majetková a výnosová situácia........................................................................................................................................................38
Výsledok hospodárenia.......................................................................................................................................................................38
Zamestnanci.............................................................................................................................................................................................38
Majetková situácia.................................................................................................................................................................................39
Výnosová situácia.................................................................................................................................................................................40
Náklady..............................................................................................................................................................................................40
Výnosy................................................................................................................................................................................................42
Hospodárenie dcérskych spoločností..........................................................................................................................................45
Príloha č. 1 - Účtovná uzávierka STZ...........................................................................................................................................55
Správa audítora pre STZ.....................................................................................................................................................................83
Príloha č. 2 - Účtovná uzávierka NTC a. s..................................................................................................................................85
Správa audítora pre NTC a. s. .........................................................................................................................................................113
Príloha č. 3 - Účtovná uzávierka STZ Marketing s. r. o .....................................................................................................115
Správa audítora pre STZ Marketing s. r. o. .............................................................................................................................143
Príloha č. 4 - Účtovná uzávierka NTC Košice a. s. ...............................................................................................................145
VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVENSKÉHO TENISOVÉHO ZVÄZU ZA ROK 2017
Vydal Slovenský tenisový zväz a STZ Marketing s.r.o. v Bratislave
Adresa vydavateľa: Príkopova ulica 6, 831 03 Bratislava
VÝROČNÁ SPRÁVA ČÍSLO 6, ročník VI. vydaná 15. marca 2018, ISSN 1339-861X
Výročnú správu overil: Ing. Vladimír Matyó, audítor, licencia SKAU 262
Predkladá: Ing. Igor Moška, generálny sekretár
Spracovali: Ing. Michal Sihelník, finančný riaditeľ, Ing. Vladimír Habas, športový riaditeľ STZ,
RNDr. Tibor Macko, prezident STZ, PhDr. Zuzana Wisterová, redaktorka
Grafická úprava: ERB Studio s. r. o.; Fotografie: archív STZ

3

Výročná správa STZ za rok 2017
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V roku 2017 došlo k zmene predpisov v súlade so Zákonom o športe.
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Poslanie a úlohy STZ
Poslaním STZ je poskytovať všestrannú starostlivosť o rozvoj tenisového športu, vytvárať podmienky na jeho rozvoj
a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré združuje. Na plnenie tohto poslania STZ vykonáva najmä tieto hlavné úlohy:
a) z
 astupuje, chráni a presadzuje záujmy
tenisu vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, medzinárodným športovým organizáciám, iným športovým organizáciám, ktorých je členom a iným právnickým a fyzickým osobám

h.) vydáva predpisy, podľa ktorých sa riadi
činnosť v rámci STZ,

o.) z
 apisuje sa do Registra právnických
osôb v športe,

i.) p
 omáha zabezpečovať materiálno-technický rozvoj riadnych členov
a podporuje výstavbu športovej infraštruktúry,

p.) v
 edie zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k STZ,

b.) n
 avrhuje športových reprezentantov
na zaradenie do rezortného športového strediska,

j.) p
 oskytuje metodickú pomoc tenisovému hnutiu v SR,

r.) r ealizuje a podporuje aktivity, ktorých
cieľom je ochrana proti negatívnym
javom v športe, zabezpečuje vo svojej
pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu,
opatrení proti manipulácii priebehu
a výsledkov súťaží a iných opatrení proti
negatívnym javom v športe, vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí; nedodržanie týchto pravidiel
je závažným disciplinárnym previnením.

c.) o
 rganizuje a riadi celoštátne i medzinárodné tenisové súťaže,

k.) v
 súčinnosti s masovo-komunikačnými
prostriedkami zabezpečuje primeranú
propagáciu tenisu,

d.) z
 abezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich
účasť na medzinárodných súťažiach,

l.) podporuje rozvoj tenisového športu
vo všetkých kategóriách (dospelí, deti
a mládež),

e.) m
 etodicky riadi a usmerňuje prípravu
a zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov, zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov

m.) o
 ceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom tenise a osobnosti, ktoré sa významne zaslúžili o propagáciu a rozvoj
tenisu,

f.) r iadi oblasť vrcholového tenisu,

n.) vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej
sfére v snahe dosahovať hospodársku
rovnováhu medzi možnými zdrojmi
a potrebnými výdavkami. Na naplnenie
tohto cieľa zriaďuje aj vlastné dcérske
obchodné spoločnosti a nadobúda obchodné podiely v iných spoločnostiach,

g.) u
 rčuje druhy športových odborníkov
pre tenis vrátane vyžadovanej odbornej spôsobilosti, zabezpečuje ich odbornú prípravu, overuje ich odbornú
spôsobilosť, a uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov,

q.) v
 edie evidenciu zmlúv a dohôd v zmysle ustanovení Zákona o športe,

s.) poskytuje súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy
pri plnení úloh v oblasti športu,
t.) z
 verejňuje na svojom webovom sídle
a v informačnom systéme športu informácie v súlade so Zákonom o športe,
u.) plní ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle ustanovení Zákona o športe.

Činnosť STZ sa riadi stanovami schválenými kongresom STZ. Úplné znenie stanov je zverejnené na www.stz.sk.

Základné údaje o STZ v roku 2017
Počet klubov
Počet registrovaných hráčov

201
13 593

Počet registrovaných hráčov – platná registrácia

5507

Počet novo zaregistrovaných hráčov

1056

Počet klasifikovaných hráčov (bez seniorov)

3182

Počet hráčov klasifikovaných iba vo svojej kategórii

2232

Počet klasifikovaných hráčov v súťažiach seniorov

304

Počet turnajov – leto

232

Počet turnajov – zima

181

Počet družstiev v súťažiach (bez seniorov a detí)

446

Počet družstiev v súťažiach seniorov

51

Počet družstiev v súťažiach detí (bez Detského DC a FC)

138

Počet družstiev v Detskom DC a FC

190

Počet trénerov s platnou licenciou

329

Počet rozhodcov a kapitánov s platnou licenciou

743

Počet vyškolených trénerov v roku
Počet vyškolených rozhodcov a kapitánov družstev

53
235
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Reprezentácia a vrcholový tenis
Davis Cup: Slovensko naďalej v I. skupine
V majstrovstvách sveta tenisových družstiev mužov, Davis Cupe,
štartovalo slovenské družstvo opäť
v I. skupine euro-africkej zóny. Súperom v úvodnom kole bolo rovnako ako v predchádzajúcom roku
Maďarsko. V NTC nastupovalo naše
družstvo ako mierny favorit. Kapitán
Miloslav Mečíř nominoval na stretnutie Martina Kližana, Lukáša Lacka,
Jozefa Kovalíka a Andreja Martina.
Výber povrchu ovplyvnili najmä skutočnosti, že všetci naši hráči sú na hard
v NTC zvyknutí a maďarská dvojka Balázs dosahoval dobré výsledky iba na
antuke. Tesne pred stretnutím ochorel
Lukáš Lacko, čo sa ukázalo ako výrazná strata, keďže na Australian Open
sa prezentoval vo výbornej forme. Na
úvodné dvojhry nastúpili Martin Kližan
a Jozef Kovalík a po piatku bol stav 1:1.
V sobotňajšej dramatickej štvorhre
naša dvojica Kližan, Martin zaostala
za očakávaním a z víťazstva sa tešil
súper. Následne v súboji jednotiek
zdolal výborne hrajúci Márton Fucsovics Martina Kližana a bolo rozhodnuté. Posledná dvojhra sa už nehrala.

Prehra 1:3 je sklamaním a odsúdila náš
tím do boja o záchranu proti Poľsku.
Stretnutie sa tiež uskutočnilo v NTC,
povrchom bola tentoraz antuka. Kapitán Mečíř nominoval
Norberta
Gombosa, Jozefa Kovalíka, Andreja
Martina a Igora Zelenaya. V úvodných
dvojhrách zvíťazili Gombos aj Martin
zhodne 3:1 na sety. Vo štvorhre, podľa očakávania, zvíťazil poľský pár, ale
následne vyhrali Gombos i Kovalík v
záverečných dvojhrách a upravili stav
stretnutia na konečných 4:1.
S celkovým vystúpením tímu v Davis Cupe nemôžeme byť spokojní. I keď
sa ukazuje, že kvalita jednotlivých tímov sa zvyšuje, náš súper, Maďarsko,
nakoniec postúpil do svetovej skupiny, cieľom aj naďalej zostáva postup
do svetovej skupiny. Slovensko sa na
konci roka nachádzalo na 21. mieste
v hodnotení krajín a pri priaznivom
žrebe je tento cieľ splniteľný. Dôležité
je, aby v tíme bola dobrá, optimistická
atmosféra, aby nastupoval v kompletnom zložení, aby hráči boli ochotní
prispôsobiť svoj individuálny program
záujmom družstva.

DAVISCUPOVÝ
REBRÍČEK
k 27. 11. 2017

1. Francúzsko

30 218

2. Argentína

22 201

3. Belgicko

19 695

4. Veľká Británia

19 480

5. Chorvátsko

12 698

6. Austrália

10 387

7. Srbsko

8812

8. Švajčiarsko

8162

9. Talinasko

6470

10. USA

4895

11. Španielsko

4312

12. Česko

4250

13. Kazachstan

3237

14. Nemecko

3147

15. Kanada

3000

16. Japonsko

2893

17. Holandsko

2475

18. Maďarsko

2449

19. Rusko

2185

20. India

2118

21. SLOVENSKO

1717

Radosť po výhre nad Poľskom – v popredí Norbert Gombos, Andrej Martin, Jozef Kovalík, Igor Zelenay
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SLOVENSKO
V DAVIS CUPE 2017
2. kolo
I. skupiny euro-africkej
zóny
Bratislava, 3. – 5. 2. 2017,
tvrdý povrch, AEGON aréna

Norbert Gombos získal proti Poľsku
prvý raz v DC stretnutí dva body

Miloslav Mečíř bol v roku 2017
na kapitánskom poste 24. rok

SLOVENSKO - MAĎARSKO
1:3

Martin Kližan - Attila Balázs 6:1,
6:2, 3:6, 6:4, Jozef Kovalík - Márton Fucsovics 2:6, 7:6 (4), 3:6,
4:6, Martin Kližan, Andrej Martin
– Márton Fucsovics, Attila Balázs
3:6, 6:2, 3:6, 7:6(5), 1:6, Martin
Kližan – Márton Fucsovics 6:3,
3:6, 3:6, 5:7

2. kolo play off o účast
v I. skupine euro-africkej
zóny
Bratislava, 15. – 17. 9.
2017, antuka, otvorená
strecha, AEGON aréna
SLOVENSKO - POĽSKO
4:1

Andrej Martin
Štvorhra proti Poľsku Igor Zelenay, Andrej Martin proti dvojici Mateusz
Kowalczyk, Lukasz Kubot

Norbert Gombos - Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4, Andrej Martin - Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3,
6:3, Martin, Igor Zelenay - Lukasz
Kubot, Mateusz Kowalczyk 7:6
(3), 3:6, 3:6, 2:6, Norbert Gombos
– Kamil Majchrzak 6:1, 6:2, 6:4,
Jozef Kovalík – Hubert Hurkacz
6:4, 7:5
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Radosť v talianskom Forli – zľava Daniela Hantuchová, Karolína Schmiedlová, Rebecca Šramková, Jana Čepelová, kapitán Matej Lipták

Fed Cup: Cenné víťazstvo v Taliansku
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Žreb II. svetovej skupiny Fed
Cupu, majstrovstiev sveta ženských
tenisových družstiev, prisúdil nášmu
tímu Taliansko, jedno z najúspešnejších družstiev tejto súťaže. Hralo sa
na antuke vo Forli, súper bol vysokým
favoritom aj preto, že naše družstvo
nastúpilo bez svojich dvoch najvyššie postavených hráčok v rebríčku,
Dominiky Cibulkovej a Kristíny Kučovej. Kapitán Matej Lipták nominoval
na stretnutie Janu Čepelovú, Danielu
Hantuchovú, Karolínu Schmiedlovú
a Rebeccu Šramkovú.
Tesne po žrebe zo zdravotných
dôvodov vypadla Čepelová, a tak na
úvodnú dvojhru nastúpila Schmiedlová, ktorá prehrala s Francescou
Schiavoneovou. V ďalšom zápase
po výbornom výkone vyrovnala na
1:1 debutantka Rebecca Šramková.
Vo výborných výkonoch pokračovali naše hráčky aj v nedeľu. Najskôr
bodovala Daniela Hantuchová a rozhodujúci tretí bod získala vo svojej
fedcupovej premiére Rebecca Šramková. Štvorhra mala už formálny
charakter, výsledok 3:2 patrí k najpríjemnejším prekvapeniam našich
družstiev v histórii tímových súťaží.
Osobitné uznanie si za výkony zaslúži Šramková i skúsená Hantuchová,
ktorá aj významne prispela k priateľskej atmosfére v družstve.
V boji o postup do svetovej skupiny medzi najlepších osem družstiev sme hostili v NTC družstvo
Holandska. Hralo sa opäť na antuke
a kapitán nominoval Dominiku Cibulkovú, Kristínu Kučovú, Janu Čepelovú
a Rebeccu Šramkovú. Týždeň pred
žrebom sa na tréningu zranila Cibulková, a tak ju v nominácii nahradila
Daniela Hantuchová. Po tomto citeľnom oslabení sa favoritom stalo
družstvo Holandska a ich líderka Kiki

Bertensová potvrdila výbornú formu
a zvíťazila v oboch svojich dvojhrách.
Tretí bod pridala Richel Hogenkampová po výhre s Kristínou Kučovou,
vo štvorhre naše družstvo už iba
skorigovalo výsledok na 2:3.
V hre o postup do svetovej skupiny ešte zostávalo jej rozšírenie na
16 družstiev (podobne ako v Davis
Cupe), tento návrh mal značnú podporu, ale na augustovom zasadaní
ITF k dohode neprišlo, a tak náš tím
zostal v II. svetovej skupine. Napriek
tomu môžeme uplynulý rok hodnotiť
pozitívne, Slovensko sa nachádzalo
na 16. mieste v rebríčku krajín, disponuje viacerými kvalitnými hráčkami,
do tímu sa tlačia aj mladé tenistky.

FEDCUPOVÝ REBRÍČEK
k 13. novembru 2017

Daniele Hantuchovej k Cene za oddanosť od ITF za dlhoročné reprezentovanie vo Fed Cupe blahoželá
prezident STZ Tibor Macko
Počas prípravy i pri stretnutiach je
v družstve priateľská atmosféra,
čo je tiež predpokladom pohody na
dvorci. Dôležité je, aby hráčky boli
zdravotne v poriadku, a ak bude
družstvo nastupovať v najsilnejšom
zložení, postup do svetovej skupiny
je reálny.

SLOVENSKO
VO FED CUPE 2017
1. kolo II. svetovej skupiny
TALIANSKO SLOVENSKO
2:3

11.-12. februára 2017, antuka,
hala PalaGalassi, Forli
Francesca Schiavoneová - Anna Karolína Schmiedlová 6:3, 6:1, Sara Erraniová - Rebecca Šramková 6:2, 3:6,
4:6, Erraniová - Daniela Hantuchová
2:6, 0:6, Schiavoneová - Šramková
2:6, 4:6, Jasmine Paoliniová, Martina
Trevisanová - Šramková, Schmiedlová 5:2 - skreč

1. Česko

29 852

2. USA

22 172

3. Bielorusko

14 580

4. Francúzsko

12 925

5. Švajčiarsko

9465

6. Nemecko

8392

7. Holandsko

7732

8. Rusko

7302

9. Belgicko

5990

10. Ukrajina

3885

11. Rumunsko

3590

2:3

12. Španielsko

3422

13. Austrália

3345

22. – 23. apríla 2017, AEGON
aréna, Bratislava, antuka v hale

14. Kanada

3267

15. Taliansko

3192

16. SLOVENSKO

3025

17. Srbsko

2390

18. Veľká Británia

2237

19. Paraguaj

2225

20. Argentína

2062

Play off o účasť vo svetovej
skupine pre rok 2018
SLOVENSKO HOLANDSKO

Jana Čepelová - Richel Hogenkampová 6:3, 6:2, Rebecca Šramková Kiki Bertensová 1:6, 3:6, Jana Čepelová – Kiki Bertensová 3:6, 3:6, Kristína
Kučová – Richel Hogenkampová 5:7,
4:6, Daniela Hantuchová, Šramková
- Cindy Burgerová, Arantxa Rusová
2:1 - skreč

Výročná správa STZ za rok 2017

Individuálne výsledky profesionálov

Magdaléna Rybáriková, semifinalistka Wimbledonu, skončila v ankete Klubu športových redaktorov
Slovenského syndikátu novinárov
Športovec roka 2017 na piatom
mieste. V ankete najúspešnejších
slovenských športovcov boli pred
ňou víťazný cyklista Peter Sagan,
alpské lyžiarky Petra Vlhová a Veronika Velez Zuzulová a atlét Ján
Volko.
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Norbert Gombos vyhral challenger v Orléanse

Muži: chýba turnajové víťazstvo na okruhu ATP
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V rebríčkoch ATP sa ku koncu
roka 2017 nachádzalo 23 slovenských hráčov v dvojhre a 18 vo štvorhre. Slovenskou koncoročnou jednotkou je Lukáš Lacko, ktorý je na
92. mieste. Rok začal zo 122. miesta
a mal výborný štart, keď sa na Australian Open z kvalifikácie prebojoval
do 3. kola, v ktorom prehral s Japoncom Nišikorim. Už tradične v priebehu roka jeho forma kolísala, medzi
jeho úspechy treba zaradiť postup
do štvrťfinále na turnaji ATP v Atlante a na challengerových turnajoch
v Saint Brieuc a Kaohsiungu. Výborný mal záver roka, keď opäť zvíťazil
na Peugeot Slovak Open v Bratislave
a na challengri v Brescii.
Na 132. mieste je Norbert Gombos. Začiatkom roka bol na 142. mieste, v priebehu roka po výborných
výsledkoch sa v máji prvý raz prebojoval do TOP 100, keď sa nachádzal
na 92. mieste: Najlepšie bol v októbri
na 80. mieste, ale potom prišiel útlm,
nedotiahol do úspešného konca viac
dobre rozohraných zápasov, neob-

hájil niektoré minuloročné výsledky a vypadol z TOP 100. Medzi jeho
najlepšie výsledky patrí štvrťfinále
na ATP turnaji v Marseille, víťazstvo
na challengeri v Orléanse a finále
v Heilbronne. Spoľahlivo hral v Davisovom pohári.
Na začiatku roka mal jednoznačne najlepšiu pozíciu Martin Kližan,
ktorý rok začínal na 35. mieste, v polovici januára bol najlepšie na 34.
mieste. Výborné postavenie si udržiaval zásluhou dobrých výsledkov
na turnajoch ATP. Vo štvrťfinále bol
v Rotterdame, Mníchove, Budapešti
a Sofii. Príležitostne hrával aj štvorhru, bol v semifinále v Sofii a spolu
s Kovalíkom zvíťazili na challengri
v Ríme. Od polovice roka bol zranený
a tak zákonite prišiel pokles v rebríčku, na konci roka sa nachádza na 141.
mieste, ale pri dobrom zdravotnom
stave má všetky predpoklady na návrat na stratené pozície.
Andrej Martin sa nachádza na
160. mieste. Aj on sa boril so zdravotnými problémami a zákonite aj s kolí-

savou výkonnosťou. Rok začínal na
137. mieste, najlepšie bol v máji na
106. mieste. Úspešný bol na challengrových turnajoch. Zvíťazil v Prahe
a San Luís Potosi, vo štvrťfinále bol
v Qingdaou, Anningu, Heilbronne,
Quite a Bogote. Víťazstvom v dvojhre prispel k triumfu nad Poľskom
v Davis Cupe.
Striedavé výsledky dosahoval
aj Jozef Kovalík. Rok začínal na 117.
mieste rebríčka ATP, v januári bol už
aj na 109. mieste, ale po niektorých
nevydarených turnajoch klesol na
koncoročné 165. miesto. Pritom dokázal zdolávať aj výborných hráčov,
ale tiež má problém vyvarovať sa výkyvov. Najväčším turnajovým úspechom je štvrťfinále na turnaji ATP
v Chennai a finále na challengrovom
turnaji v Ríme. Na tomto podujatí
zvíťazil spolu s Kližanom aj vo štvorhre. Pri jeho pracovitosti je predpoklad výrazného zlepšenia v nasledujúcom roku.
V rebríčku štvorhier je najlepším
slovenským hráčom Igor Zelenay,
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Najlepšie výsledky

Najlepšie výsledky

Slovákov

Sloveniek

Norbert Gombos

Magdaléna Rybáriková

- štvrťfinalista ATP turnaja
v Marseille
- víťaz challengerového turnaja
v Orléanse
- finalista challengerového
turnaja v Heilbronne
Lukáš Lacko

Lukáš Lacko, víťaz challengeru
v Brescii
ktorý sa nachádza na 106. mieste.
S rôznymi partnermi zvíťazil na challengerových turnajoch vo Francaville,
Cherbourgu, Quimperi, Braunschweigu, vo finále bol v Heilbronne, Mestre
a Cordenonse. Jeho dlhodobá, spoľahlivá výkonnosť si zaslúži uznanie.
Ďalší poprední hráči hrávajú štvorhry
skôr výnimočne, v rebríčku nasledujú
Jozef Kovalík na 280. mieste a Martin
Kližan na 334. mieste.
Potešiteľné zlepšenie a postup
v rebríčkoch evidujeme u niektorých
mladých hráčov. Výrazne postúpili
najmä Lukáš Klein, ktorý je na 534.
mieste a Patrik Néma na 567. mieste.
Zlepšenie zaznamenali aj Filip Horanský, ktorý je na 321. mieste a talentovaný Alex Molčan na 499. mieste.
Žiaľ značne ho limituje dlhodobé zranenie.
Andrej Martin, víťaz challengeru
v mexickom San Luis Potosí

- 3. kolo na Australian Open
- štvrťfinalista ATP turnaja
v Atlante
- víťazstvá na challengeroch
Peugeot Slovak Open
a v talianskej Brescii
Andrej Martin
- víťaz challengerových turnajov
v Prahe a San Luis Potosí
- štvrťfinalista challengerových
turnajov v Qingdao, Anningu,
Heilbronne, Quite a Bogote
Jozef Kovalík
- štvrťfinalista ATP turnaja
v Chennai vo dvojhre
- víťaz challengerového turnaja
v Ríme vo štvorhre spolu
s M. Kližanom
- finalista challengerového
turnaja v Ríme vo dvojhre
- finalista challengerového
turnaja v Scheveningene vo
štvorhre
Martin Kližan
- štvrťfinalista ATP turnajov
v Rotterdame, Mníchove,
Budapešti a Sofii
- semifinalista ATP turnaja
v Sofii vo štvorhre
- víťaz challengerového turnaja
v Ríme vo štvorhre
s J. Kovalíkom
Igor Zelenay
- víťaz challengerových turnajov
v Francaville, Cherbourgu,
Quimperi, Braunschweigu
vo štvorhre
- finalista challengerových
turnajov v Heilbronne, Mestre
a Cordenonse vo štvorhre

- s emifinalistka Wimbledonu
- fi
 nalistka WTA turnaja v Linzi
- s emifinalistka WTA turnaja
v Nottinghame
-v
 íťazka 100-tisícových
turnajov v Surbitone
a Ilkley, 80-tisícového v Gifu
a 60-tisícového vo Fukuoke
Dominika Cibulková
-3
 . kolo Wimbledonu
a Australian Open
- fi
 nalistka WTA turnaja v New
Havene
- s emifinalistka WTA turnajov
v Petrohrade a Dauhe
-v
 íťazka turnaja WTA vo
štvorhre v Hertogenboschi
Jana Čepelová
-2
 . kolo na Roland Garros
a US Open
- s emifinalistka WTA turnaja
v Istanbule
-v
 íťazka 100-tisícového
turnaja v Budapešti
Viktória Kužmová
-p
 ostup do hlavnej súťaže US
Open
-2
 . kolo na WTA turnaji v Linzi
-v
 íťazka 25-tisícových
turnajov v Mildure a Imole
- fi
 nalistka 25-tisícových
turnajov v Perthe, Istanbule
a Chiswicku
Karolína Schmiedlová
-v
 íťazka 25-tisícových
turnajov v Grade a Starých
Splavoch
- s emifinalistka 60-tisícového
turnaja v Las Vegas
- s emifinalistka 25-tisícových
turnajov v Moskve
a Wiesbadene
Kristína Kučová
-2
 . kolo Australian Open
a Wimbledonu
-2
 . kolo WTA turnaja
v Charlestone
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Magdaléna Rybáriková v Surbitone, Ilkley a v Linzi so svojou finálovou premožiteľkou Barborou Strýcovou

Ženy: Rybáriková prvý raz v TOP 20
V singlovom rebríčku WTA je 19 slovenských hráčok, vo štvorhrách 16
hráčok. Jednotkou na konci roka je
Magdaléna Rybáriková. Hráčka, ktorá
v minulosti bojovala s viacerými zraneniami, sa do turnajového kolotoča
vrátila po polročnej pauze a po dvoch
operáciách. Na začiatku roka sa nachádzala na 153. mieste, v marci klesla dokonca na 453. miesto. Po návrate
začínala na menších turnajoch, na víťaznú vlnu nastúpila v máji triumfom
na japonských turnajoch v Gifu a Fukuoke. Po prehre v 2. kole na Roland
Garros odštartovala úspešnú sériu na
trávnatých dvorcoch. Vyhrala turnaje
v Surbitone a Ilkley, bola v semifinále
v Nottinghame. Mimoriadny úspech
zaznamenala vo Wimbledone, kde
zdolala viaceré vynikajúce hráčky
a zastavila ju až v semifinále Španielka Muguruzová. Z ďalších turnajov

spomenieme postup do 3. kola na US
Open (opäť ju zastavila Muguruzová)
a finále na turnaji v Linzi. Prebojovala
sa na „malý turnaj majsteriek“ do Čuchaj, kde skončila v skupine po jednej
výhre a jednej prehre. Jej koncoročné
umiestnenie v rebríčku na 20. mieste
je najlepšie v kariére.
Dominika Cibulková po mimoriadne
úspešnom roku 2016 začínala sezónu na 5. mieste rebríčka WTA. Na
Australian Open sa prebojovala do 3.
kola, v semifinále bola na turnajoch
v Petrohrade a Dauhe a po úspešnom americkom turné sa 20. marca
dostala na 4. miesto rebríčka WTA. Je
to skvelý výsledok a stala sa našou
najvyššie postavenou ženou v tomto
rebríčku, keď prekonala Danielu Hantuchovú. Náročný turnajový program
sa odzrkadlil na kolísavých výsledkoch. Po 3. kole vo Wimbledone sa jej

Magdaléna Rybáriková a Norbert Gombos vyhrali v roku 2017 po prvý raz
anketu Tenista roka

12

darilo na turnaji v New Havene, kde
postúpila do finále. Po ázijských turnajoch sa rozhodla v októbri náročný
rok ukončiť a neobhajovať úspešné
výsledky zo záveru roka 2016. To
spôsobilo jej pokles v rebríčku na
koncoročné 26. miesto.
Stabilnú výkonnosť si udržuje Jana
Čepelová. Rok začínala na 98. mieste
rebríčka, v máji bola už na 85. mieste,
nevydarila sa jej obhajoba na niektorých turnajoch, a tak je na konci roka
na 109. mieste. Vydaril sa jej turnaj
v Budapešti, kde zvíťazila, v semifinále bola na turnaji v Istanbule,
úspechom je i postup do 2. kola na
Roland Garros i US Open. Má predpoklady výraznejšieho postupu v rebríčku, tak ako v minulosti podmienkou je dobrý zdravotný stav.
Návrat na stratené pozície odštartovala Anna Karolína Schmiedlová.
Rok začala na 226. mieste, koncom
januára bola dokonca na 273. mieste,
Karolína Schmiedlová
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Viktória Kužmová

Jana Čepelová
potom prišlo postupné zlepšovanie.
Vzhľadom na postavenie v rebríčku
štartovala najmä na turnajoch s dotáciou 25-tisíc USD, vyhrala turnaje
v Grade a Starých Splavoch, v semifinále bola na turnaji s dotáciou
60-tisíc USD v Las Vegas. Najviac sa
jej darilo v októbri na 80-tisícovom
podujatí v Macone, kde zvíťazila. Aj
zásluhou týchto výsledkov sa na
konci roka nachádzala na 137. mieste.
Sústavne sa zlepšuje iba 19-ročná
Viktória Kužmová. V rebríčku sa postupne posúvala z 222. miesta na
začiatku roka na koncoročné 138.
miesto, pričom v októbri bola už na
130. mieste. Vyhrala 25-tisícové turnaje v Mildure a Imole, v semifinále
bola na turnajoch v Perthe, Istanbule
a Chiswicku. Na US Open sa z kvalifikácie prebojovala do hlavnej súťaže,
v ktorej podľahla Venus Williamsovej. Úspešne zvládla aj kvalifikáciu
na turnaji WTA v Linzi, kde navyše
postúpila do 2. kola. Vzhľadom na

spôsob hry, pracovitosť a sústavné
napredovanie patrí k veľkým nádejam slovenského ženského tenisu.
Zdravotné problémy trápili Kristínu
Kučovú i Rebeccu Šramkovú. Obe
absentovali pol roka. Pritom mali
rok veľmi dobre rozbehnutý, Kučová bola v januári na 75. mieste rebríčka a mladá hrdinka fedcupového
stretnutia v Taliansku Šramková bola
v máji už na 111. mieste. Nasledujúcu
sezónu odštartujú s chráneným rankingom a majú predpoklady na návrat na predchádzajúce pozície.
V rebríčku štvorhier je najvyššie
Chantal Škamlová na 154. mieste,
nasledujú Cibulková na 197. mieste
a Michaela Hončová na 207. mieste.
Až na výnimky hrávajú naše popredné hráčky štvorhru málo, čo sa prejavuje aj na ich postavení v rebríčkoch.
Škamlová je výnimkou, z víťazstva
sa tešila na 5 turnajoch, hodnotné
sú i semifinále na WTA turnajoch v
Štrasburgu a Budapešti. Zásluhou

Dominika Cibulková, finalistka v New Havene a víťazka Daria
Gavrilovová z Austrálie

pracovitosti sa značne zlepšila aj
v dvojhre, koncom roka bola na 233.
mieste, čo ju radí na 6. miesto v slovenskom rebríčku.
V júli ukončila bohatú tenisovú kariéru Daniela Hantuchová, hráčka
ktorá stála pri najväčších úspechoch
slovenského ženského tenisu. Jej
dlhá kariéra je obdivuhodná. Na WTA
rebríčku sa prvý raz objavila v roku
1999 ako 16–ročná, v tom istom roku
debutovala aj vo Fed Cupe. V roku
2001 bola už v TOP 100. V stovke
bola dlhých 16 rokov. Jej najlepším
umiestnením v rebríčku dvojhier bolo
5. miesto, na ktoré sa prvý raz dostala v januári 2003, v rebríčku štvorhier
sa na najlepšie 5. miesto dostala už
v auguste 2002. Výpočet jej skvelých výsledkov na turnajoch je dlhý,
rovnako i úspešných zápasov vo Fed
Cupe. V roku 2017 sa ešte podieľala
na skvelom triumfe nášho tímu v Taliansku.

Dominika Cibulková s Belgičankou Kirsten Flipkensovou, víťazky štvorhry v Hertogenboschi
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Svetové rebríčky ATP 2017

Svetové rebríčky WTA 2017

DVOJHRA
1. Rafael Nadal (Španielsko)

DVOJHRA
10 645

1. Simona Halepová (Rumunsko)

2. Roger Federer (Švajčiarsko)

9605

2. Garbine Muguruzová-Blancová (Španielsko) 6135

3. Grigor Dimitrov (Bulharsko)

5150

3. Caroline Wozniacka (Dásko)

6015

4. Alexander Zverev (Nemecko)

4610

4. Karolína Plíšková (Česko)

5730

5. Dominic Thiem (Rakúsko)

4015

5. Venus Williamsová (USA)

5597

6. Marin Čilič (Chorvátsko)

3805

6. Elina Svitolinová (Ukrajina)

5500

7. David Goffin (Belgicko)

3775

7. Jelena Ostapenková (Lotyšsko)

5010

8. Jack Sock (USA)

3165

8. Caroline Garciová (Francúzsko)

4385

9. Stan Wawrinka (Švajčiarsko)

3150

9. Johanna Kontová (Veľká Británia)

3610

10. Pablo Carreno-Busta (Španilsko)

2615

10. CoCo Vandeweghová (USA)

SLOVÁCI

3258

SLOVENKY

92. Lukáš Lacko

605

132. Norbert Gombos

423

141. Martin Kližan

393

109. Jana Čepelová

589

160. Andrej Martin

344

137. Karolína Schmiedlová

437

165. Jozef Kovalík

335

138. Viktória Kužmová

435

321. Filip Horanský

20. Magdaléna Rybáriková

2141

26. Dominika Cibulková

1860

149

233. Chantal Škamlová

240

499. Alex Molčan

70

248. Kristína Kučová

222

534. Lukáš Klein

60

261. Michaela Hončová

204

567. Patrik Néma

52

328. Rebecca Šramková

137

10

401. Vivien Juhászová

993. Juraj Masár
1. Marcelo Melo (Brazília)

96
ŠTVORHRA

ŠTVORHRA
9220

1. Martina Hingisová (Švajčiarsko)
Latisha Čchan (Taiw.)

10 130
10 130

Lukasz Kubot (Poľsko)

9220

3. Henri Kontinen (Fínko)

8540

John Peers (Autrália.)

8540

5. Ivan Dodig (Chorvátsko)

5550

5. Andrea Sestini-Hlaváčková (Česko)

6885

6. Nicolas Mahut (Francúzsko)

5535

6. Lucie Šafářová (Česko)

6800

7. Jean-Julien Rojer (Holandsko)

5130

7. Tímea Babosová (Maďarsko)

5600

8. Horia Tecau (Rumunsko)

5070

8. Bethanie Matteková-Sandsová (USA)

5591

9. Jamie Murray (Veľká Británia)

4980

9. Šuaj Pcheng (Čína)

4890

Bruno Soares (Brazília)

4980

3. Jekaterina Makarovová (Rusko)
Jelena Vesninová (Rusko)

10. Casey Dellacquová (Austrália)

7320
7320

4715

SLOVENKY

SLOVÁCI

14

6175

106. Igor Zelenay

811

151. Chantal Škamlová

479

280. Jozef Kovalík

208

197. Dominika Cibulková

381

334. Martin Kližan

170

207. Michaela Hončová

359

647. Filip Horanský

71

263. Jana Čepelová

262

685. Norbert Gombos

62

267. Vivien Juhászová

260

704. Andrej Martin

60

308. Tereza Mihalíková

203

933. Patrik Néma

34

411. Magdaléna Rybáriková

131

Lukáš Klein

34

545. Jana Jablonovská

76

1203. Marek Semjan

16

559. Viktória Kužmová

71

1250. Lukáš Lacko

15

671. Karolína Schmiedlová

47

Poznámka: rebríčky k 25. decembru 2017
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Súťaže juniorov
Tímové súťaže organizuje Tennis
Europe v kategóriách do 12, 14, 16 a 18
rokov. V týchto vekových kategóriách
sa uskutočňujú majstrovstvá Európy
na otvorených dvorcoch, v kategóriách do 12, 14 a 16 rokov sa uskutočňujú aj halové ME. Organizačná
štruktúra všetkých ME je dvojstupňová, začína sa v štyroch kvalifikačných
skupinách, z ktorých dve najlepšie
družstvá postupujú do osemčlennej
finálovej skupiny.
Slovensko sa zúčastnilo na týchto súťažiach vo všetkých vekových
kategóriách. Na halových ME postúpili do finálovej skupiny iba juniorky
do 12 rokov. Družstvo tvorili Emma
Tóthová, Sára Šarinová, Irina Balus,
kapitánom bol R. Jakab. Vo finálovej
skupine najskôr podľahli juniorkám
Ruska 1:2, potom zdolali Bulharsko
i Poľsko zhodne 3:0 a obsadili konečné 5. miesto.
Dievčatá do 12 rokov postúpili do
finálovej skupiny aj na ME na otvorených dvorcoch. Podobne ako v hale
obsadili 5. miesto po dvoch výhrach
a dvoch prehrách. Družstvo tvorili
Emma Tóthová, Emma Filipková, Sára
Šarinová s kapitánom T. Ševcovom.
Postup do finálovej skupiny si zabezpečili i dievčatá do 14 rokov v zložení
Vanda Vargová, Anika Jašková, Inez

Emma Tóthová
Maria Kotlíková s kapitánom J. Jančovičom. Po prehre s Ukrajinou 0:3, výhre s Veľkou Britániou 3:0 a Bulharskom 2:1, obsadili 5. miesto, čo znamenalo postup na MS, ktoré organizovalo ITF v Prostějove. Tam dievčatá
po štyroch prehrách a dvoch výhrach
obsadili konečné 11. miesto. V ostatných vekových kategóriách sa našim
tímom nedarilo a skončili už v kvalifikačných skupinách.
V súťažiach jednotlivcov osobitne sledujeme juniorky na grandslamových turnajoch a ME jednotlivcov.
V týchto súťažiach zaznamenávame
značný ústup z pozícií. Na grandsla-

mové juniorky sa nekvalifikoval ani
jeden junior, a tak jedinými pozitívami boli 2. kolá Barbory Matúšovej na
Roland Garros a Viktórie Morvayovej na US Open. ME jednotlivcov sa
uskutočňujú vo vekových kategóriách do 14, 16 a 18 rokov. Každá krajina
môže nominovať dvoch jednotlivcov
do každej súťaže, čo Slovensko plne
využíva. Bilancia z týchto podujatí je
skromná. Na ME do 14 rokov v Plzni
bolo konečnou stanicou pre juniorky
Vandu Vargovú a Inez Mariu Kotlíkovú
3. kolo, chlapci Filip Žilkay a Radovan
Michalík skončili ešte skôr. Na ME do
16 rokov v Moskve sa do 3. kola prebojoval János Fekete, Krištof Minárik,
Viktória Morvayová i Nina Stankovská
neprešli cez prvé zápasy. Na ME do
18 rokov v Klostersi v 3. kole skončili Martin Fekiač i Barbora Matúšová,
Samuel Puškár v 2. kole a dvojica Barbora Matúšová, Lenka Stará skončili
v osemfinále štvorhry. Výsledky jednoznačne zaostávajú za očakávaním.
Významným juniorským podujatím boli EYOF v Györi, kde reprezentovali Romana Čisovská, Eszter
Méri, Lukáš Palovič a Jakub Kaťuch.
Úspešní boli Čisovská a Palovič, ktorí
sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry,
Kaťuch skončil v osemfinále a dvojica
Čisovská, Méri skončila vo štvrťfinále.
STZ v rámci svojich ekonomických možností organizoval štarty
aj na ďalších juniorských súťažiach

V ankete STZ Tenista roka v kategórii junioriek zvíťazila Viktória Morvayová (cenu jej odovzdával Karol Kučera),
juniorom roka sa stal Martin Fekiač
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v zahraničí. Celkom to bolo 84 akcií a
reprezentačné výjazdy mládeže podporil čiastkou 129 970 eur. Viaceré
turnaje si hráči zabezpečovali individuálne, s významným podielom rodičov, prípadne klubov a sponzorov.
Úspešnosť jednotlivcov a ich aktivita
sa prejavuje v postavení v rebríčkoch.
V kombinovanom rebríčku ITF (do
18 rokov) je na konci roka v TOP 100
iba Viktória Morvayová na 66. mieste. V priebehu roka bola v TOP 100
aj Barbora Matúšová, ale v druhej
polovici roka štartovala už na turnajoch žien a klesla na koncoročné
145. miesto. Prísľubom sú umiestenia
17-ročnej Lenky Starej na 155. mieste
a najmä 15-ročných Romany Čisovskej na 176. mieste a Niny Stankovskej na 225. mieste. Medzi juniormi
nie je v TOP 100 žiaden slovenský
hráč, v priebehu roka bol najlepšie
Martin Fekiač, ktorý bol v máji na
189. mieste, ale potom už juniorský
program obmedzil a klesol na 294.
miesto. Z mladších hráčov sa nádejne
ukazujú najmä 15-roční Lukáš Palovič
a Jakub Kaťuch, zo starších stále sa
zlepšujúci Samuel Puškár.
V rebríčkoch EJT (do 14 rokov) je
sľubné postavenie dievčat. V koncoročnom TOP 100 sa nachádzajú
Vanda Vargová na 12. mieste, Inez
Maria Kotlíková na 15. mieste, Sara
Suchánková na 44. mieste a Bianca
Behúlová na 76. mieste. Medzi chlapcami je v TOP 100 iba Filip Žilkay na
96. mieste. Prísľubom je postavenie
niektorých mladších dievčat, najmä
iba 12-ročnej Emmy Tóthovej na 142.
mieste.
Výsledky juniorskej reprezentácie
značne zaostávajú za úspešnými rokmi z minulosti. Signály ústupu z pozícií sme registrovali aj v minulých
Lukáš Palovič
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Vanda Vargová

Romana Čisovská

rokoch, ale k systémovej zmene mohol STZ pristúpiť až v roku 2017, keď
na základe nového zákona o športe
začalo plynúť do športu viac prostriedkov. To spolu s prostriedkami
z marketingových aktivít STZ umožnilo pripraviť nový systém podpory
klubov, ktorý zohľadňuje kvantitatívne ukazovatele (povinnosť zo zákona
o športe) a kvalitatívne ukazovatele
(aktivita STZ). Novinkou je individuálna podpora hráčov, ktorá sa každoročne týka viac ako 100 jednotlivcov.
Za tenisový rok 2017 (t.j. 1.11.2016 –
31.10.2017) bolo klubom vyplatených
531 657 eur (do roku 2017 sa podporovalo 12 – 14 klubov čiastkou ročne do
200 000 eur). Na individuálnu podporu v uvedenom období malo nárok
103 hráčov v celkovej čiastke 306 000
eur. Cieľom tohto systému podpory
je zvýšiť členskú základňu mládeže
a zainteresovať kluby na dosahovaní
lepších výsledkov, t. j. zvýšiť kvalitu
tréningového procesu. Športová príprava väčšiny juniorských reprezentantov sa uskutočňuje v kluboch,
úloha klubov pri príprave mladých
hráčov je nezastupiteľná. Nový systém podpory má pomôcť klubom vy-

tvárať pre talentovanú mládež lepšie
podmienky. Zároveň predpokladáme,
že sa pre talentovanú mládež zníži
ekonomická náročnosť prípravy, i keď
nutnosť podpory zo strany rodičov,
klubov, prípadne iných subjektov zostáva. Všetky informácie o systéme
podpory klubov i hráčov sú zverejnené na internetovej stránke STZ.
K zvýšeniu úrovne športovej
prípravy v rámci reprezentačných
družstiev mládeže má prispieť i organizácia sústredení. V roku 2017
sa organizovalo 5 sústredení v hodnote 23 000 eur. Osobitnou formou
prípravy je príprava v Národnom tenisovom centre. Zmluvy o zaradení
do prípravy v NTC uzavrelo 7 mužov
a juniorov a 5 žien a junioriek. Menovitý zoznam a hodnotenie uvádzame
samostatne. Individuálne STZ podporoval ďalšie 4 hráčky, ktoré spĺňali
podmienky, zmluvy do NTC neuzavreli a pripravujú sa individuálne. Využívať priestory v NTC môžu i všetci reprezentanti z kategórie dospelých na
základe osobitných dohôd. V prípade
voľných kapacít sa do NTC pozývajú
aj ďalší hráči a hráčky, predovšetkým
z juniorskej reprezentácie.
Barbora Matúšová
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Svetové rebríčky ITF 2017
JUNIORI DO 18 ROKOV

JUNIORKY DO 18 ROKOV

1. Axel Geller (Argentína)

1302

1. Whitney Asuigweová (USA)

1588

2. Jibing Wu (Čína)

1045

2. Marta Kosťuková (Ukrajina)

1313

3. Alexej Popyrin (Austrália)

1025

3. Jelena Rybakina (Rusko)

1056

4. Timofej Skatov (Rusko)

921

4. Claire Liu (USA)

1036

5. Emil Ruusuvuori (Fínsko)

915

5. Xinyu Wang (Čína)

940

6. Zsombor Piros (Maďarsko)

888

6. Olga Danilovičová (Srbsko)

801

7. Marko Mladinovič (Srbsko)

830

7. En Šuo Liang (Taiwan)

792

8. Jurij Rodionov (Rakúsko)

829

8. Amanda Anisimová (USA)

745

9. Juta Šimizu (Japonsko)

804

9. Emiliana Arangová (Kolumbia)

725

10. Uisung Park (Kórejská republika)

786

SLOVENSKÍ JUNIORI

10. M. C. Osoriová Serranová (Kolumbia)

724

SLOVENSKÉ JUNIORKY

294. Martin Fekiač

170

407. Samuel Puškár

130

145. Barbora Matúšová

276

647. Lukáš Palovič

88

155. Lenka Stará

263

658. János Fekete

87

176. Romana Čisovská

242

718. David Juras

77

225. Nina Stankovská

207

768. David Čierny

72

293. Michaela Kadlečková

173

874. Krištof Minárik

60

464. Kiara Petrovická

120

901. Filip Kucbeľ

57

519. Adriana Šenkárová

107

970. Jakub Kaťuch

51

648. Katarína Kužmová

85

27

702. Sofia Milatová

77

1321. Samuel Paulovčák

66. Viktória Morvayová

427

Najúspešnejší slovenský juniorský tím
v roku 2017, dievčatá do 14 rokov, obsadil
5. miesto vo finálovej skupine letných ME.
Dievčatá postúpili na MS, na ktorých skončili
jedenáste. V tíme kapitána Juraja Jančoviča
boli Anika Jašková, Inez Maria Kotlíková,
Vanda Vargová.
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Anika Jašková (vľavo),
víťazka TEJT 3 U16 School Lobik 2017
v Trenčianskych Tepliciach

V Piešťanoch na ITF futures sa v semifinále stretli
členovia NTC Lukáš Klein (vľavo) a Patrik Néma. Klein
vyhral, ale titul nezískal.

Medzinárodné turnaje na Slovensku 2017
Veľkú pozornosť venuje STZ organizácii medzinárodných súťaží.
Počet tímových súťaží závisí od žrebu Davis Cupu a Fed Cupu. V roku
2017 sa uskutočnili v Bratislave dve
stretnutia Davis Cupu: Slovensko
– Maďarsko a Slovensko – Poľsko
a jedno fedcupové stretnutie Slovensko – Holandsko. Už tradične
sú Piešťany dejiskom kvalifikačnej
skupiny ME juniorov do 18 rokov.
V súťažiach jednotlivcov sa na
Slovensku uskutočnilo 20 turnajov,

18

18 bolo riadených STZ, 1 turnaj bol
pre tenistov na vozíku a 1 turnaj bol
organizovaný súkromnou spoločnosťou. Rozdelenie turnajov podľa
vekových kategórií je nasledovné:
muži – 5, ženy – 2, juniori do 18
rokov – 4, juniori do 16 rokov – 3,
juniori do 14 rokov – 3, seniori – 2,
tenis na vozíku – 1.
Počet juniorských podujatí je
na hornej hranici povoleného počtu podľa predpisov ITF a TE, počet
profesionálnych podujatí mužov

Žilina Junior Open tenistov do 18 rokov vyhral Maďar Péter Makk (celkom
vľavo). Ostatní finalisti boli zo Slovenska: zľava víťazka dvojhry dievčat
Nina Stankovská, finalisti Kiara Petrovická, Samuel Puškár.

a žien závisí od možností lokálnych
organizátorov, ktorí musia zabezpečiť značné finančné prostriedky
na organizáciu i finančnú dotáciu
turnaja. Všetky podujatia organizované na Slovensku sa stretli
s priaznivou odozvou účastníkov
a sú vysoko hodnotené riadiacimi
medzinárodnými
organizáciami.
Vzhľadom na početnú účasť hráčov
i ich sprievodu významne prispievajú k propagácii Slovenska i slovenského tenisu.

Podujatie TEJT 2 U14 Trnava Cup
2017 na dvorcoch TC Empire vyhrala
Vanda Vargová (vľavo)
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Medzinárodné turnaje na Slovensku 2017
DOSPELÍ

ITF 2 U18 The 39th Slovakia Cup 2017

ATP Challenger 106 000 EUR + H

Finále: Michael Vrbenský (ČR-1) – Ondřej Styler (ČR-2)

Peugeot Slovak Open 2017 – NTC Bratislava

7:5, 6:3, Francesca Jonesová (V. Brit.-2) – Denisa Hindová

Semifinále: Lukáš Lacko (SR–8) - Jürgen Zopp (Est.)

TK Kúpele Piešťany

(ČR-1) 6:2, 6:7(5), 6:2

7:6(5), 6:2, Marius Copil (Rum.–4) – Michail Kukuškin (Kaz

ITF 4 U18 Žilina Junior Open 2017

–1) 6:3, 3:0 skreč, finále: Lukáš Lacko – Marius Copil 6:4,
7:6(4)

TK Žilina
Finále: Péter Makk (Maď.-2) – Samuel Puškár (SR-3) 7:5,

ITF Pro Circuit Women´s 100 000 USD
EMPIRE Slovak Open 2017 – TC Empire Trnava

4:6, 6:3, Nina Stankovská (SR-3) - Kiara Petrovická (SR-4)
6:3, 6:2

Semifinále: Markéta Vondroušová (ČR-6) – Jekaterina

MLÁDEŽ DO 16 ROKOV

Alexandrovová (Rus.-3) 6:0, 2:1 skreč, Veronica Cepedeová Roygová (Par.-5) – Anastasia Potapovová (Rus.) 6:2,

TEJT 3 U16 School Lobik 2017

6:7(4), 7:5, finále: Markéta Vondroušová - Verónica Ce-

ŠK TCTT Trenčianske Teplice

pedeová Roygová 7:5, 7:6(3)
ITF Women´s 15 000 USD
Empire Women´s Indoor 2017 – TC Empire Trnava
Finále: Pernilla Mendesová (ČR) – Michaela Hončová
(SR-2) 6:2, 6:7(2), 7:6(4)
ITF Pro Circuit Men´s 15 000 USD
Slovakia F1 – TC Empire Trnava
Finále: Danylo Kaliničenko (Ukr.-3) – Arťom Dubrivnyj

Finále: Dawid Taczala (Poľ.-2) – Mikolaj Lorens (Poľ.-1)
6:3, 6:2, Anika Jašková (SR-4) – Eszter Méri (SR-3) 6:4, 6:3
TEJT U16 Pepas Cup 2017 - ŠK Pepas Slovenská Ľupča
Finále: Péter Fajta (Maď.-1) – Maks Kasnikowski (Poľ.-2)
5:7, 6:2, 6:3, Rozalia Gruszczynska (Poľ.-1) – Natália Slabá
(SR) 6:1, 4:6, 7:6(5)
TEJT 3 U16 Trnava Cup 2017 - TC Empire Trnava
Finále: Michal Novanský (SR) – Simon Mališ (ČR) w.o.,

(Rus.) 6:4, 3:6, 6:2
ITF Pro Circuit Men´s 15 000 USD
Slovakia F2 - HSC Piešťany

Diana Shnaiderová (Rus.-2) – Simona Ogescuová (Rum.3) 6:3, 6:3

Finále: Gregoire Jacq (Fr.-2) – Lukáš Klein (SR) 6:4, 3:6, 6:3

MLÁDEŽ DO 14 ROKOV

ITF Pro Circuit Men´s 15 000 USD

TEJT 2 U14 Slovan Open 2017

Slovakia F3 - TK Slávia Agrofert STU Bratislava
Finále: Filip Horanský (SR-4) – Lukáš Klein (SR) 6:4, 6:4

MLÁDEŽ DO 18 ROKOV

TK Slovan Bratislava
Finále: Vojtěch Burian (ČR) - Péter Kalocsai (Maď.) 1:6,
6:3, 6:1, Agáta Černá (ČR) – Pola Wygonowska (Poľ.-6)
6:3, 6:1

ITF 2 U18 The 24th Slovak Junior Indoor 2017

TEJT 2 U14 Trnava Cup 2017

TK Slávia Právnik Bratislava

TC Empire Trnava

Finále: Arťom Dubrivnyj (Rus.-1) - Nikita Maštakov (Ukr.-

Finále: Jones Pinnigton (V. Brit.-1) – Adam Jurajda (ČR-3)

2) 6:3, 6:2, Kamila Rachimovová (Rus.-4) - Anastasia

7:5, 6:1, Vanda Vargová (SR-2) - Agáta Černá (ČR) 6:3, 6:1

Charitonovová (Rus.) 7:5, 7:5

TEJT 1 U14 The 24th Piešťany CHIROSAN Cup 2017

ITF 4 U18 Empire Cup 2017

TK Kúpele Piešťany

TC Empire Trnava

Finále: Hamad Medjedovič (Srb.-1) – Sean Cuenin (Fr.-12)

Finále: Admir Kalender (Chor.) – Samuel Puškár (SR)

6:4 skreč., Vanda Vargová (SR-4) – Oksana Šelechmete-

7:6(5), 7:6(4), Lenka Stará (SR-4) – Barbora Matúšová

vová (Rus.-1) 6:4, 7:5

(SR-1) w.o.

Poznámka: Turnaje organizoval STZ
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Slovak Open
mužov a žien
2017
Peugeot Slovak Open 2017 vyhral
Lukáš Lacko, keď vo finále zvíťazil
nad štvrtým nasadeným Rumunom
Mariusom Copilom 6:4, 7:6(4). Slovenský tenista sa stal tretí raz víťazom bratislavského turnaja. Celkovo
to bol pre 30-ročného piešťanského
rodáka, ktorý v hlavnom turnaji v NTC
hrá bez prerušenia od roku 2004, desiaty titul z challengerového turnaja.
Pre Rumuna to bola v Bratislave už
druhá finálová prehra za sebou, rok
predtým podľahol Norbertovi Gombosovi.
V roku 2017 mal bratislavský turnaj challengerovej série ATP vyššiu
dotáciu (106 000 eur + H) a veľmi
dobrú úroveň. Štartovalo päť hráčov
svetovej stovky, v pavúku bolo zopár
zvučných mien – okrem Lukáša Lacka
a Norberta Gombosa aj ďalší z minulých víťazov Cyperčan Marcos Baghdatis. Ťahákmi boli aj najvyššie nasadený Kazach Michail Kukuškin, Rus
Michail Južnyj, či austrálsky búrlivák
Bernard Tomic. Zo slovenských tenistov si priamu účasť zabezpečili Lukáš
Lacko, Norbert Gombos, Andrej Martin, Jozef Kovalík. Voľné karty do hlavnej súťaže dostali Lukáš Klein, Patrik
Néma a Tomáš Líška. Diváci nevideli

Lukáš Lacko so svojím tímom – Filipom Havajom a kondičným trénerom
Davidom Olaszom
v akcii Martina Kližana, ktorý predčasne ukončil sezónu, ani operovaného
Alexa Molčana, jednu z mladých nádejí slovenského tenisu. V kvalifikácii
sa predstavilo ďalších 6 slovenských
tenistov, ale nik z nich si nevybojoval
postup do hlavného turnaja.
Krátko pred turnajom spoločnosť
Peugeot, generálny sponzor podujatia, podpísal so Slovenským zväzom
zmluvu na novú trojročnú spoluprácu. Takže aj 19. ročník medzinárod-

Dekorácia na Empire Slovak Open 2017 – zľava riaditeľ turnaja Miroslav
Hlavna, finalistka Verónica Cepedeová-Roygová, víťazka Markéta
Vondroušová, zástupca riaditeľa turnaja Tomáš Boleman, generálny
sekretár STZ Igor Moška
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ných majstrovstiev Slovenska v tenise mužov 3. – 11. novembra 2018
ponesie meno Peugeot Slovak Open.
Najväčší ženský turnaj na Slovensku – májový Empire Slovak Open
– vyhrala talentovaná 17-ročná Češka Markéta Vondroušová. Trnavský
úspech ju katapultoval do svetovej
stovky. ,,Počas finále som na to myslela,“ priznala šampiónka, ktorá vo
finále premohla Paraguajčanku Verónicu Cepedeovú-Roygovú 7:5, 7:6 (3).
Vondroušová, bývalá líderka juniorského rebríčka, je štvrtou Češkou
s trofejou z Trnavy po Sandre Záhlavovej, Barbore Strýcovej a Kateřine
Siniakovej.
Slovenské tenistky sa na šampionáte 2017 nepresadili. Z pätice
v hlavnom pavúku sa do osemfinále
prebojovala iba Viktória Kužmová.
Ďalšie – Rebecca Šramková (semifinalistka 2016), Vivien Juhászová, Karolína Schmiedlová, Tereza Mihalíková – vypadli v prvom kole. Napokon
ani vo štvorhre Slovenky nepotešili,
všetky domáce páry vypadli v úvode.
Antukový turnaj v Trnave, ktorý
mal v roku 2017 opäť dotáciu 100-tisíc
USD, bude mať v roku 2018 v termíne
12. – 20. mája svoj jubilejný desiaty
ročník (Slovak Open od roku 2013).
V doterajších 9 ročníkoch iba raz
zvíťazila slovenská tenistka – v roku
2014 Karolína Schmiedlová.
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Výkonnostný a rekreačný tenis
Súťaže jednotlivcov
Všetky oficiálne súťaže riadené
STZ sú zaradené do termínovej listiny
na príslušný rok a môžu na nich štartovať iba účastníci s platnou registráciou.
Platnosť registrácie je 2 roky, počet registrovaných je pomerne objektívnym
údajom o počte reálne športujúcich
tenistov. Údaje o počte hráčov s platnou registráciou uvádzame z októbra
príslušného roka, t. j. bezprostredne
po skončení klasifikačného obdobia,
keďže rebríčky zohľadňujú výsledky do
30. 9. V roku 2017 bol celkový počet registrovaných osôb 13 593, z toho s platnou registráciou bolo 5507 osôb, čo je
415 viac ako v predchádzajúcom roku.

ROZLOŽENIE OSÔB S PLATNOU REGISTRÁCIOU
PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ
Chlapci do 10 rokov (nar. 2007 a mladší)

781

Mladší žiaci (nar. 2005 – 2006)

390

Starší žiaci (nar. 2003 – 2004)

325

Dorastenci (nar. 1999 – 2002)

452

Muži (nar. 1983 – 1998)

556

Seniori (nar. 1982 a starší)

655

Dievčatá do 10 rokov (nar. 2007 a mladšie)

818

Mladšie žiačky (nar. 2005 – 2006)

446

Staršie žiačky (nar. 2003 – 2004)

364

Dorastenky (nar. 1999 – 2002)

470

Ženy (nar. 1983 – 1998)

217

Seniorky (nar. 1982 na staršie)

33

Extraligu mužov roku 2017 vyhrali hráči TK Slávia STU Bratislava – na snímke zľava kapitán František Horváth,
hráči Marek Semjan, Matej Maruščák, Patrik Néma, Alex Molčan, Filip Horanský
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ROZDELENIE OSÔB S PLATNOU REGISTRÁCIOU
PODĽA REGIÓNOV
Bratislavský tenisový zväz

1237

Západoslovenský tenisový zväz

1697

Stredoslovenský tenisový zväz

1602

Východoslovenský tenisový zväz
Na uvedenom náraste osôb
s platnou registráciou má najväčší
podiel kategória detí, kde u chlapcov
do 10 rokov zaznamenávame nárast
o 113, u dievčat dokonca o 157. Mierny nárast je vo všetkých kategóriách
okrem mužov (pokles 13) a dorastencov (pokles 29). Z pohľadu regionálnych tenisových zväzov zaznamenávame zvýšenie počtu v každom regióne, najväčší rast je SsTZ o 152. STZ
eviduje aj údaj o počte hráčov, ktorí
sa registrovali prvý raz, v roku 2017
ich bolo 1056. Z tohto údaju a uvedeného prehľadu vidíme, že každoročne
je pomerne veľký počet hráčov, ktorí
neobnovia registráciu.
V termínovej listine bolo 484 súťaží jednotlivcov, vrátane súťaží detí
a seniorov. Z toho bolo 413 turnajov,
181 v halovej sezóne a 232 na otvorených dvorcoch, zostávajúce boli maj-
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971
strovstvá regiónov a Slovenska. Počet
turnajov je vzhľadom na počet hráčov
dostačujúci, tvorba termínovej listiny sa riadi zverejnenými pravidlami.
Turnaje sú lokalizované do všetkých
oblastí, cieľom je umožniť dostatočný
turnajový program pre všetkých hráčov v primeranej vzdialenosti od bydliska. Dokumentuje to aj rozdelenie
súťaží podľa jednotlivých regiónov:
BTZ – 113, ZsTZ – 136, SsTZ – 135, VsTZ
– 100, čo čiastočne zohľadňuje počet
hráčov v jednotlivých regiónoch. Spôsob organizácie súťaží určuje súťažný
poriadok tenisu a príslušné rozpisy
jednotlivých súťaží.
Informácie o súťažiach a ich riadenie zabezpečuje STZ prostredníctvom
systému etenis a u seniorov prostredníctvom systému zašportujsiopen. Oba systémy poskytujú všetky
potrebné údaje o turnajoch, umožňu-

Chlapci TA Prešov, víťazi Detského Davis Cupu 2017

jú efektívne prihlasovanie na turnaje,
sledovanie akceptácie, umožňujú
elektronické žrebovanie, operatívne
zverejňovanie výsledkov a ich prenos
do predbežných rebríčkov, ktoré sú
denne aktualizované. Zároveň umožňujú aj kontrolu dodržiavania predpisov a eviduje ich porušenia zo strany
účastníkov i usporiadateľov. Všetky
informácie sú priebežne zverejňované, a tak umožňujú kontrolu uvádzaných údajov aj všetkým účastníkom
súťaží. V roku 2017 bolo zrušených
21,5 turnajov (0,5 počítame ak bola
zrušená iba časť turnaja, t.j. buď CH
alebo D), z toho 3 v halovej sezóne.
Najčastejšou príčinou bol nedostatočný počet prihlásených, ale vyskytli
sa aj technické problémy usporiadateľov. Evidovali sme 413 (366 v roku
2016 ) priestupkov usporiadateľov,
nárast je spôsobený aj dôslednejšou
kontrolou a vylepšením systému.
Najčastejšími priestupkami sú neskoro zverejnený rozpis, nedostatky
pri tvorbe akceptácie, nedodržiavanie niektorých údajov z rozpisu (napr.
minimálna výška výhier), neskoro zaslané výsledky, rozhodcovia nemali
požadovanú kvalifikáciu a podobne.
Všetky priestupky organizátorov sa
premietajú do hodnotenia turnajov
a môžu byť zohľadnené pri prideľovaní turnajov v nasledujúcom roku.
Priestupky hráčov sú priebežne spracovávané a zverejňované na
internete. Bolo zaevidovaných 588
priestupkov (613 v roku 2016), z toho
111 v kategórii mladšieho žiactva, 126
v staršom žiactve, 165 v doraste, 69
u dospelých a 117 v kategórii detí. Najčastejšími priestupkami boli ospravedlnenie po termíne (337 prípadov)
a neúčasť v súťaži bez ospravedlnenia (200 prípadov). Všetky priestupky
sú obodované a po dosiahnutí stanovenej hranice dostávajú previnilci
zákaz štartu na 28 dní, v roku 2017
bol zákaz štartu udelený 59 krát (54
v roku 2016).
Majstrovstvá regiónov boli riadené regionálnymi tenisovými zväzmi
a uskutočnili sa v plánovaných termínoch. Majstrovstvá Slovenska sa
organizujú v kategóriách mladšieho
žiactva, staršieho žiactva, mladšieho
dorastu a staršieho dorastu. Majú
rovnakú štruktúru, na halových štartuje po 32 účastníkov a na otvorených
dvorcoch po 48 účastníkov. Nominácie na základe prihlášok a rozpisu robí
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Dievčatá TŠP – Tenisová škola Petržalka, víťazky Detského Fed Cupu 2017
pre priamu nomináciu STZ, regionálne
zväzy robia nominácie v stanovenom
počte podľa vlastných kritérií. Účasť
na M SR bola veľmi dobrá, štartovali
všetci poprední hráči, čiastočnou výnimkou bola kategória dorastu, kde
niektoré hráčky boli uvoľnené na medzinárodné súťaže alebo štartovali už
v súťažiach žien. Na medailovej bilancii z M SR sa podieľa 31 klubov, suverénne najviac 40 (z toho 13,5 zlatých)
medailí získali hráči TC Empire Trnava,
nasleduje TK Slovan Bratislava s 13 (5
zlatých) medailami a Tenisová akadémia Prešov s 11,5 (2 zlaté) medailami. Finálové výsledky majstrovstiev
Slovenska uvádzame samostatne.
Organizačné zabezpečenie všetkých
majstrovstiev bolo veľmi dobré.
Dlhodobú výkonnosť hráčov najlepšie odrážajú rebríčky. Celoštátny
rebríček zohľadňuje výsledky z celého súťažného obdobia a uzatvára
sa k termínu 30. 9. príslušného roka.
Od začiatku nového súťažného obdobia sa tvorí predbežný rebríček,
ktorý zahŕňa dosiahnuté výsledky
v danom období a jeho podoba k 30.
9. je totožná s celoštátnym rebríčkom. Rebríčky sa tvoria v kategóriách
mladšieho žiactva, staršieho žiactva,
dorastu a dospelých. V kategórii detí
sa v súlade s odporúčaniami ITF rebríček nevytvára. Osobitný systém je pri
tvorbe rebríčkov seniorov. Rebríčky

popri informáciách o výkonnosti hráčov poskytujú aj obraz o ich aktivite
a umožňujú sledovať aj kvantitatívne ukazovatele o počte reálne súťažiacich v konkrétnych kategóriách.
V celoštátnych rebríčkoch uvedených
kategórií je celkom 3182 hráčov (o 7
menej ako v roku 2016), pričom niektorí hráči sú evidovaní vo viacerých
kategóriách. Presnejší obraz o počte
získame, ak budeme každého hráča
uvádzať iba v jeho vekovej kategórii. V takto upravených tabuľkách je
evidovaných 2232 hráčov (o 14 menej
ako v roku 2016). Rozloženie podľa
jednotlivých vekových kategórií je nasledovné (v zátvorke uvádzame počet
v roku 2016): mladší žiaci – 250 (253),
mladšie žiačky – 324 (295), starší žiaci
– 194 (183), staršie žiačky – 227 (200),
dorastenci – 284 (320), dorastenky –
277 (274), muži – 577 (620), ženy – 99
(101). Podľa očakávania sa zvyšuje počet dievčat vo všetkých juniorských
kategóriách, u žiakov sú zmeny malé,
výrazný je pokles dorastencov a mužov. V budúcnosti očakávame nárast
najmä v súvislosti so zvyšujúcim sa
počtom detí a novým spôsobom výraznejšej podpory klubov pracujúcich
s mládežou. Uvedieme ešte rozdelenie hráčov podľa jednotlivých regiónov: BTZ – 438 (458), ZsTZ – 724
(697), SsTZ – 677 (683), VsTZ – 393
(408).

Nina Kiara Kučíková (LTC Leopoldov) preberá z rúk prezidenta STZ
Tibora Macka ocenenie pre najbojovnejšiu hráčku celoslovenského
finále Detského Davis Cupu a Fed
Cupu s Nadáciou SPP
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Medzi deti prišli Dominika Cibulková, Magdaléna Rybáriková, Dominik Hrbatý, Jana Čepelová, Michal Mertiňák,
Branislav Stankovič, Rebecca Šramková, Martina Suchá, Kristína Kučová

Súťaže družstiev
V prvom májovom týždni sa v tradičnom formáte uskutočnila najvyššia
súťaž družstiev mužov i žien. V extralige žien dominovalo opäť družstvo
TC Empire Trnava po víťazstve 4:3 nad
TK Slovanom Bratislava. Stretnutie
bolo mimoriadne dramatické, v poslednej štvorhre vyhral pár Miháliko-
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vá, Škamlová 46, 61, 75. Na súpiske
TC Empire Trnava figurovali aj viaceré
zahraničné hráčky, ale súťaž odohrali
v zložení R. Šramková, V. Juhászová, L.
Juríková, Ch. Škamlová, T. Miháliková,
S. Jamrichová, B. Matúšová, L. Stará,
kapitánom bol M. Durdík. V extralige
mužov triumfovalo družstvo TK Slávia
STU Bratislava, ktoré vo finále porazilo družstvo TC Empire Trnava 5:2.

Aj toto stretnutie bolo dramatické,
rozhodovalo sa až vo štvorhrách. Za
víťazný tím nastupovali N. Gombos,
F. Horanský, A. Molčan, P. Néma, M.
Maruščák, I. Košec, M. Semjan, kapitánom bol F. Horváth. Všetky extraligové stretnutia sa odohrali v stanovených termínoch a v súlade s rozpisom. Treba poznamenať, že viaceré
družstvá nenastupovali v najsilnej-

Tradičný Peugeot Tennis Day 2017 sa opäť tešil záujmu detí najmä vďaka prítomnosti slovenských hviezd
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Najlepšie slovenské hráčky Magdaléna Rybáriková a Dominika Cibulková opäť neúnavne rozdávali autogramy

šom zložení, keďže termíny stretnutí kolidujú s turnajovým programom
špičkových hráčov. Nájsť termín tak,
aby nekolidoval s individuálnymi záujmami všetkých hráčov je prakticky
nemožné, a tak zostáva extraliga zatiaľ v tradičnom formáte.
V 1. lige mužov sa bez protestov
odohrali všetky stretnutia, prvenstvo získali hráči TC Baseline Banská
Bystrica, ktorí zvíťazili vo všetkých
stretnutiach. Rovnako vo všetkých
stretnutiach triumfovalo družstvo
TK Ružomberok v 1. lige žien. V tejto
súťaži musel byť upravený výsledok

v jednom stretnutí, keďže v ňom nastúpila hráčka s neplatnou registráciou. V 2. lige žien zvíťazilo družstvo
TK Kúpele Piešťany B, v 2. lige západ u mužov družstvo TK Jednotka
a v 2. lige východ u mužov družstvo
Tenisová akadémia Prešov B. Vo
všetkých týchto súťažiach sa odohrali
všetky stretnutia v súlade s rozpisom.
Súťaže mládeže vo všetkých kategóriách začínajú v regiónoch a z regionálnych súťaží 2 najlepšie družstvá
postupujú na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa hrajú rovnakým systémom ako finálové skupiny na ME.

Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v stanovených termínoch a odohrali sa všetky stretnutia. Najvyrovnanejšie stretnutia o prvenstvo boli
v kategórii mladších žiačok, kde družstvo TK Slovan Bratislava porazilo TC
Baseline Banská Bystrica 4 : 3 a v kategórii starších žiačok, kde TK Slovan
Bratislava porazil TC Empire Trnava
4 : 3. V zostávajúcich kategóriách
mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov i dorasteniek zvíťazili družstvá TC Empire Trnava. Na celkovej
medailovej bilancii z M SR (u dospelých
počítame Extraligu) sa podieľa 13 klubov, s bilanciou 5 zlatých a 2 strieborné suverénne vedie TC Empire Trnava.
Vo všetkých dlhodobých súťažiach družstiev štartovalo 635
družstiev (606 v roku 2015). Väčšina
súťaží sa uskutočňuje v pôsobnosti regionálnych tenisových zväzov.
Uvádzame údaje o počte družstiev
v regionálnych súťažiach podľa vekových kategórií: muži – 61, dorastenci –
58, dorastenky – 62, starší žiaci – 48,
staršie žiačky – 64, mladší žiaci – 42,
mladšie žiačky – 55, deti do 10 rokov
– 111, deti do 8 rokov – 27, seniori – 49.
Počet družstiev zo všetkých súťaží
podľa jednotlivých regiónov je nasledovný: BTZ – 129, ZsTZ – 201, SsTZ –
205, VsTZ – 100.
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Tenis detí
Súťaže detí sa uskutočňujú v kategóriách do 10 rokov a do 8 rokov.
Súťaže do 8 rokov sa hrajú na skrátenom dvorci s predpísanými mäkkými loptami a zjednodušeným počítaním. Súťaže do 10 rokov sa hrajú na
štandardnom dvorci, s predpísanými
loptami a na jeden set. Za základe
odporúčania ITF sa v týchto vekových
kategóriách nerobia rebríčky a deťom
sa neumožňuje štartovať v starších
vekových kategóriách. Prehľad o počte detí máme na základe registrácií,
keďže súťaží sa môžu zúčastňovať
iba registrované deti. V roku 2017
malo platnú registráciu 781 chlapcov
(668 v roku 2016) a 818 dievčat (661
v roku 2016). Zvyšovanie počtu registrovaných detí by sa malo postupne
prejavovať aj v žiackych kategóriách,
v nasledujúcom roku by mohlo do
mladšieho žiactva prejsť 211 chlapcov
a 245 dievčat.
V halovej sezóne bolo v termínovej listine 24 turnajov pre deti do 10
rokov a 6 turnajov pre deti do 8 rokov.
Najviac štartujúcich v kategórii do 10
rokov 51 bolo na turnaji v TŠP – tenisová škola Petržalka, 46 na turnaji
v TC Topoľčany a 44 na HSC Piešťany.
V kategórii do 8 rokov 31 účastníkov
bolo na turnaji v TK Jednotka, 30 v TC
Topoľčany. Na otvorených dvorcoch
bolo v termínovej listine 39 turnajov
pre deti do 10 rokov a 22 turnajov pre
deti do 8 rokov. Z plánovaného počtu
boli zrušené 2 turnaje detí do 8 rokov
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pre malý počet prihlásených. Najviac
štartujúcich v staršej kategórii bolo
na turnaji v TK Mladosť Košice, kde
hralo 57 detí, nasleduje HSC Piešťany
s 53 účastníkmi a TK Kúpele Piešťany
s 52 účastníkmi. V mladšej kategórii
bolo najviac 41 v TK Jednotka, nasledujú TK Kúpele Piešťany so 40 účastníkmi a TC Topoľčany s 39 účastníkmi. Ukazuje sa, že počet turnajov je
dostatočný, vo väčšine prípadov nebola naplnená plánovaná kapacita.
Rovnako vyhovujúca je i ich lokalizácia a voľba termínov.
Regionálne tenisové zväzy organizovali aj dlhodobé súťaže družstiev.
Celkom v nich štartovalo 138 družstiev (117 v roku 2016), z toho bolo 111
v kategórii do 10 rokov a 27 v kategórii
do 8 rokov. Rozdelenie podľa regiónov je nasledovné: BTZ – 34, ZsTZ –
33, SsTZ – 53, VsTZ – 18.
Tradičným spôsobom sa uskutočnili aj Detský Davis Cup a Fed Cup
s Nadáciou SPP do 10 rokov a Mini
Davis Cup a Fed Cup do 8 rokov. Súťaže sa hrajú rovnakým systémom
ako známe súťaže mužov a žien. Kategória do 10 rokov začína oblastnými
kolami, najlepší podľa stanoveného
kľúča postupujú na regionálne kolá
a z každého regionálneho kola 3 najlepšie družstvá chlapcov a dievčat
postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutočňuje v NTC. Záverečné
súťaže v NTC sú skutočným športovým sviatkom, hra v NTC je pre deti
zážitkom. Stretnutia majú výbornú
športovú úroveň. Spoluorganizátor,

spoločnosť Peugeot pripravila pre
deti rôzne atrakcie, deti prišli povzbudiť mnohí súčasní i minulí reprezentanti. V súťažiach zvíťazili u chlapcov
družstvo Tenisovej akadémie Prešov
a u dievčat družstvo TŠP – tenisová
škola Petržalka. Súťaže v Mini Davis
Cupe a Fed Cupe sa uskutočňujú iba
v regionálnych kolách. Celkom v týchto súťažiach štartovalo 190 družstiev
(167 v roku 2016), z toho 130 v kategórii do 10 rokov a 60 v kategórii do 8
rokov. Rozdelenie podľa regiónov je
nasledovné: BTZ – 44 (23 chlapcov +
21 dievčat), ZsTZ – 49 (21 + 28), SsTZ –
62 (33 + 29), VsTZ – 35 ( 17 + 18).
Na propagáciu a rozšírenie tenisu
detí slúžia projekty „Dajte deti na tenis“ a „ Tenis do škôl“. Prvý propaguje
tenis detí počas akcií organizovaných
STZ a počas televíznych prenosov
zo stretnutí Davis Cupu a Fed cupu.
Druhý slúži na oboznámenie detí so
základmi tenisu v rámci hodín telesnej výchovy na školách. V tomto projekte je v súčasnosti zapojených 404
škôl, STZ ho podporuje metodickými
materiálmi, v prípade záujmu poskytuje metodické poradenstvo a čiastočne zabezpečuje aj materiálne vybavenie (rakety, lopty). Iba pomaly sa
rozbieha projekt „Krúžky na školách“,
v ktorom je reálne zapojených 30
škôl, v niektorých ďalších školách neboli splnené požadované podmienky.
Uvedené projekty môžu byť efektívne
iba v prípade spolupráce s tenisovými
klubmi, v tejto oblasti sú značné rezervy.

Magdaléna Rybáriková a Dominik Hrbatý si v rámci Peugeot Tennis Day zahrali s deťmi
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Tenis seniorov
Súťaže seniorov sa riadia osobitným predpisom, ktorý zohľadňuje
osobitosti týchto vekových kategórií.
Na organizáciu a riadenie súťaží seniorov slúži systém zašportujsiopen.
Súťaže jednotlivcov sa organizujú vo
vekových kategóriách 35 + a následne vždy po 5 ročnom intervale. V termínovej listine turnajov seniorov bolo
plánovaných 17 domácich súťaží a 2
medzinárodné turnaje. Odohralo sa
5 halových turnajov a 13 turnajov na
otvorených dvorcoch. Najväčší počet
účastníkov bolo na halových a letných majstrovstvách Slovenska, po
64. Z turnajov najväčší počet 39 bolo
na turnaji v Liptovskom Mikuláši. Celkovo bolo klasifikovaných 304 hráčov,
rozdelenie podľa vekových kategórií
je nasledovné: 35 + - 26, 40 + - 50,
45 + - 49, 50 + - 47, 55 + - 38, 60 +
- 37, 65 + - 36, 70 + - 11, 75 + - 5, 80
+ - 2, ženy – 3. Systém zašportujsiopen slúži aj na propagáciu aktivít pre
neregistrovaných hráčov, propagáciu
a organizáciu podujatí rekreačného
tenisu. Evidujeme v ňom 2584 osôb,
z toho 2005 neregistrovaných v STZ.
Súťaže družstiev seniorov sa organizujú podobným spôsobom ako
u mládeže. Začína sa v regiónoch,
najlepšie družstvá postupujú na majstrovstvá Slovenska. Súťaží sa v kategóriách 35 +, 45 +, 55 +, a 65 +. Celkom sa súťaží zúčastnilo 51 družstiev,
rozdelenie podľa regiónov je nasledovné: BTZ – 20, ZsTZ – 13, SsTZ – 11,
VsTZ – 7.

MAJSTRI SLOVENSKA
V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
Kategória 35 +

ŠK Slávia Filozof Bratislava

Kategória 45 +

TK Slávia STU Bratislava

Kategória 55 +

TK ProSet Bratislava

Kategória 65 +

TK Kúpele Piešťany

kluby i jednotlivcov, najmä trénerov
a rozhodcov. Viaceré zmeny sa týkajú oblasti vzdelávania a udeľovania
licencií odborníkom v športe. Stále
však nie je prijatá nová Vyhláška MŠ
SR, ktorá by konkretizovala niektoré
povinnosti, a tak po jej prijatí bude
nevyhnutné aktualizovať súčasné
smernice STZ o vzdelávaní. V oblasti
vzdelávania sa priebežne plnili stanovené úlohy, STZ eviduje 329 trénerov s platnou licenciou a 743 (186
+ 557) rozhodcov a kapitánov družstiev s platnou licenciou. Uskutočnili
sa plánované školenia a semináre,
vyškolených bolo 53 nových trénerov
a 235 (48 + 187) rozhodcov a kapitánov družstiev. STZ eviduje 7 rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a 1
vedúceho rozhodcov. Databáza všetkých trénerov a rozhodcov i s dobou
platnosti licencie je zverejnená na internetovej stránke STZ.
Značnú pozornosť venuje STZ poskytovaniu informácii o činnosti na
jednotlivých úsekoch a najmä o dosahovaných výsledkoch. Slúži k tomu

internetová stránka zväzu www.stz.
sk. Na stránke sú zverejnené stanovy STZ, všetky športovo technické
predpisy, jej súčasťou sú spomínané
systémy etenis a zašportujsiopen.
Na stránke sa zverejňujú informácie
o hospodárení STZ, o podpore klubov
i jednotlivcov, poskytujú sa informácie o plánovaných aktivitách v oblasti
vzdelávania, informácie o dodávateľoch športových potrieb i o aktivitách
klubov v oblasti súťažného i rekreačného tenisu. Pri príležitosti medzinárodných podujatí vydáva STZ bulletiny, ktoré poskytujú informácie o akcii
a propagujú niektoré aktivity a výsledky STZ. Každoročne sa organizuje
aj slávnostné vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov „Tenista roka“.
V roku 2018 sa uskutoční zasadanie Rady STZ, ktoré vyhodnotí uplynulé štvorročné obdobie a stanoví
hlavné úlohy na nový štvorročný cyklus. Na tomto zasadaní bude v súlade
so zákonom o športe podaná aj správa o činnosti STZ a správa o hospodárení v roku 2017.

Organizácia a riadenie
Orgány STZ pracovali v roku 2017
podľa schváleného plánu. Riešila sa
najmä problematika úloh súvisiacich
s novým zákonom o športe, úlohy vyplývajúce zo schválenej „Koncepcie
rozvoja tenisu na roky 2015 – 2018“
a aktuálne úlohy. Väčšinu konkrétnych činností zabezpečoval Sekretariát STZ a regionálne tenisové zväzy.
V súlade so zákonom o športe
bolo treba riešiť úlohy súvisiace s evidenciou členstva v STZ a napĺňanie
centrálnych databáz. Zákon vyžaduje
transparentnosť v používaní finančných prostriedkov, STZ zverejňuje
všetky požadované údaje na svojej
internetovej stránke, navyše vykonáva poradenskú činnosť pre tenisové

Spoločnosť Peugeot a Slovenský tenisový zväz spája partnerstvo už od
roku 2003. Prestížna automobilová značka bude podporovať slovenský
tenis aj v rokoch 2018 - 2021. V rámci Peugeot Tennis Day v NTC spečatili
pokračovanie spolupráce podpisom zmluvy Matúš Paľa, generálny riaditeľ
Peugeot/Citroën Slovakia a Tibor Macko, prezident STZ.
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TC EMPIRE Trnava, víťaz extraligy 2017 – zľava: Barbora Matúšová, Sandra Jamrichová, Lenka Stará, Chantal
Škamlová, Tereza Mihalíková, Lenka Juríková, Vivien Juhászová

Súťaže družstiev 2017
3. TC EMPIRE Trnava (B)

6. TK TENNis FUN B.Bystrica

1. TK Slávia STU Bratislava

4. MBTK Dunajská Streda

7. TK Slovan Bratislava

2. TC EMPIRE Trnava A

5. TK HANAKA Zlaté Moravce

8. TC BASELINE Banská Bystrica

3. TC DRACI Matúškovo A

6. ŠK Blava 1928 J.Bohunice

4. TK Kúpele Piešťany A

7. Lieskovský tenisový klub-LTC

1. TK Slovan Bratislava

5. TK LOVE 4 tennis A

8. AŠK Skalica

2. TC EMPIRE Trnava

EXTRALIGA MUŽI

6. TK Spišská Nová Ves

3. TK Žilina

7. TK Slovan Bratislava

1. TC EMPIRE Trnava

4. Tenisová akadémia Prešov

8. TK Nová generácia

2. Lieskovský tenisový klub-LTC

5. TC Topoľčany

3. TK Slávia STU Bratislava

6. TC BASELINE Banská Bystrica

1. TC EMPIRE Trnava A

4. TK Slovan Bratislava

7. TK Slávia STU Bratislava

2. TK Slovan Bratislava

5. TK Nová Dubnica

8. TK Mladosť Košice

3. TK Slávia SPU Nitra

6. Tenisová akadémia Prešov

4. TK Kúpele Piešťany A

7. ŠK Blava 1928 J.Bohunice

1. TC EMPIRE Trnava

5. HTC Hlohovec A

8. TKM Betliar

2. TK AS Trenčín

EXTRALIGA ŽENY

6. TK Žilina

DORASTENKY

MLADŠÍ ŽIACI

3. TK Mladosť Košice

7. TK Slávia STU Bratislava

1. TC EMPIRE Trnava

4. Tenisová akadémia Prešov

8. TK Senica

2. TK Kúpele Piešťany

5. TK Žilina

3. TK Slávia STU Bratislava

6. TK Slávia STU Bratislava

1. TC BASELINE Banská Bystrica

4. TK Slovan Bratislava

7. TŠP-tenisová škola Petržalka

2. TC EMPIRE Trnava (B)

5. TK Banská Bystrica

8. Lieskovský tenisový klub-LTC

3. TK Spoje Bratislava (A)

6. Tenisová akadémia Prešov

4. TK Žilina (A)

7. TK Žilina

1. TK Slovan Bratislava

5. TK Nová Dubnica

8. TC Slávia UPJŠ Košice

2. TC BASELINE Banská Bystrica

I. LIGA MUŽI

6. TC 92 Levoča (A)

STARŠÍ ŽIACI

MLADŠIE ŽIAČKY

3. TK Žilina

7. Tipex Bratislava

1. TC EMPIRE Trnava

4. Tenisová akadémia Prešov

8. Tenisová akadémia Prešov (A)

2. Tenisová akadémia Prešov

5. TC EMPIRE Trnava

3. ŠK Blava 1928 J.Bohunice

6. LTC Leopoldov

1. TK Ružomberok

4. TK Slávia STU Bratislava

7. TK Mladosť Košice

2. Tenisová akadémia Prešov

5. TK Mladosť Košice

8. TK Jednotka

I.LIGA ŽENY
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DORASTENCI

STARŠIE ŽIAČKY

