7. – 12.

30 000 EUR
+Hospitality

Košice, tenisový areál Anička

KOŠICE OPEN

JÚNA

2010

Príhovor organizátorov
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Na čele Košice Open stoja dvaja bývalí tenisoví profesionáli – Miloslav Mečíř a Branislav Stankovič

Cíťte sa v Košiciach
ako doma
Turnajom v Košiciach sme roku 2003 nadviazali na tradíciu známeho challengeru z deväťdesiatych rokov. Predchodca súčasného turnaja challengerovej série ATP v Košiciach po siedmich ročníkoch zanikol. My však pokračujeme! Vstupujeme do
ôsmeho ročníka nášho podujatia. Aj napriek vlaňajšej ekonomickej kríze a náročnému zháňaniu partnerov a podporovateľov,
sme veľkí optimisti. Veríme, že sa dočkáme jubilejného ročníka a budeme plánovať ďalej.
Ako organizátori dokážeme ovplyvniť všetko, okrem jediného – počasia. Preto na prvom mieste vyslovujem želanie, aby
v júnové dni, keď chceme na výborný tenis do areálu na Aničke prilákať čo najviac divákov, bolo v Košiciach slnečno a bez
dažďa. To, aby sa splnilo naše ďalšie želanie, mať konečne na Košice Open slovenského víťaza dvojhry, je v rukách našich
hráčov. V moci organizátorov je všetko to, prečo k nám hráči radi chodia. Myslíme tým na pohostinnosť, kvalitné dvorce
a bohatý mimoturnajový program, ktorý má tradíciu. Osvedčené veci nemeníme. Kvalitné hospitality patrí k nášmu turnaju.
Hráči budú bývať v hoteli Hilton, kde si dokonca môžu dávať zadarmo prať bielizeň. To je naozaj nadštandardná služba s akou
sa na iných turnajoch tenisti nestretávajú. V tomto roku sme rozšírili servis pre hráčov o masáže zdarma, novinkou bude aj
možnosť zajazdiť si na vodných lyžiach. Už roky zabezpečujeme pre účastníkov hráčsku party, máme golfový turnaj a tenisti
s obľubou vyhľadávajú akciu casino night.
Počas Košice Open nemyslíme iba na tenis. Prostredníctvom neho pamätáme aj na iných. Turnaj má i charitatívny rozmer.
Tohto roku vydražíme vzácnu raketu, ktorú nám venuje legendárny Ivan Lendl, najlepší hráč československej tenisovej histórie.
Výťažok z rôznych akcií, i z tejto dražby, venujeme Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach na nákup prístrojov. V histórii turnaja sa nám podarilo takto získať vyše milión korún a peniaze sme vždy venovali na dobrú vec. Turnajom žije nielen areál na
Aničke, ale aj mesto. V obchodnom dome Optima inštalujeme minidvorec, kde sa môžu záujemcovia otestovať 4. – 6. júna,
v ďalších troch dňoch bude dvorec na Hlavnom námestí. Na 10. júna budú brány Aničky otvorené pre deti z detských
domovov. Pre nádejných tenistov TK VSE Akademik Košice sa naskytne jedinečná šanca zahrať si s Karlom Nováčkom,
bývalým ôsmym hráčom sveta, významným hosťom turnaja.
Chceme sa poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám zachovali priazeň, predovšetkým mestu Košice, ako hlavnému partnerovi turnaja a zaželať divákom, hosťom, no predovšetkým hráčom, príjemný týždeň. Cíťte sa v Košiciach ako doma!
Miloslav MEČÍŘ
Branislav STANKOVIČ
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TURNAJ CHALLENGEROVEJ SÉRIE ATP

DOTÁCIA:

Čestné predsedníctvo
turnaja:

30 000 EUR + H

DEJISKO:
TA Anička Košice, Kostolianska cesta, Košice

Pavol Paška

PROGRAM - KVALIFIKÁCIA:

predseda Národnej rady SR

5. – 6. júna 2010
František Knapík

HLAVNÁ SÚŤAŽ:
7. – 12. júna 2010
1. kolo:
7. - 8. júna
2. kolo:
9. júna
štvrťfinále: 10. júna
semifinále: 11. júna
finále:
12. júna

primátor mesta Košice
od 13.00 h
od 13.00 h
od 13.00 h
od 13.00 h
od 11.00 h

George Babcoke
prezident U. S. Steel Košice s. r. o.

Norbert Schürmann

POVRCH: antuka

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE a. s.

LOPTY: Tretorn SERIE +

Renata Zmajkovičová

ORGANIZÁTOR:

poslankyňa Národnej rady SR

TeniSta s. r. o., Tomášikova 10/F, Bratislava

GARANT PODUJATIA:
TeniSta s. r. o.

RIADITEĽ TURNAJA:

Program:
4. – 9. júna

Miloslav Mečíř

TECHNICKÝ RIADITEĽ:

Detský minitenis, autogramiáda športovcov

Branislav Stankovič

a charitatívny program
4. – 6. júna v obchodnom dome

SUPERVISOR:

Optima (16.00 – 18.30)

Stéphane CRETOIS (Francúzsko)

7. – 9. júna na Hlavnom námestí

EMPAJROVÍ ROZHODCOVIA:
Grzegorz Wojcik (Poľsko), Harri Luohos
(Fínsko), Kateřina Dymanusová (Česko),
Andrej Slezák, Martin Babik, Michal Varmus
(Slovensko)

HLAVNÝ TURNAJ: 32

9. júna

Players Party

10. júna

Casino Night

11. júna

Golfový turnaj VIP, stretnutie s finalistami turnaja

12. júna

Tenis VIP, detský minitenis v areáli Anička

KVALIFIKÁCIA: 32

Koľko bodov a aké prémie sú v Košiciach?

Dotácia turnaja: 30 000 EUR + H
Rozdelenie odmien v EUR
Dvojhra
Víťaz
Finalista
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
Osemfinalisti
1. kolo
6

Košice Open 2010

Štvorhra (pre pár)
4300
2500
1500
875
530
310

Víťazi
Finalisti
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
1. kolo

Body do rebríčka za dvojhru
1900
1100
650
400
200

Víťaz
Finalista
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
Osemfinalisti
1. kolo

80
48
29
15
6
0
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Slovintegra Energy, s. r. o.
Priemyseln? park G ?a 5603 / 60A, 934 01 Levice
telef n: +421 36 2333 245, fax: +421 36 2333 215
e-mail: office@slovintegraenergy.sk

▲

2003: Martin Vassallo Arguello

VÍŤAZI
Pred rokom v Košiciach
vyhral opäť Francúz

▲

2004: Peter Luczak

▲

2005: Razvan Sabau

▲

2006: Nicolas Devilder

Minulý rok to na Košice Open zo Slovákov najďalej dotiahol Martin Kližan, ktorý vyradil v 2.
kole najvyššie nasadeného Španiela Venturu, vtedy 122. v rebríčku ATP. Vo štvrťfinále však
Kližana zastavil Španiel Miguel Ángel López, finalista 2008, a tak sa ani talentovanému
ľavákovi nepodarilo v dvojhre prerušiť víťaznú hegemóniu zahraničných účastníkov.
Vo francúzsko – českom finále 2009 zvíťazil v dvoch tajbrejkoch Stéphane Robert nad Jiřím
Vaněkom a nadviazal na košické úspechy svojich krajanov. Robert je už tretím francúzskym
víťazom challengeru v Košiciach. Tridsaťročný Robert bol nenasadený, v areáli na Aničke
hral ako tenista tretej stovky svetového rebríčka (v osemfinále vyradil Hrbatého).
V Košiciach sa parádne odpichol a odvtedy neustále stúpa v rebríčku, v máji bol 64. na
svete. Z tria francúzskych víťazov je momentálne najvyššie v rebríčku Chardy – minulý mesiac bol 44.
V troch zo siedmich doterajších ročníkov slávili úspech domáci tenisti vo štvorhre. V
Košiciach sa darilo Igorovi Zelenayovi, ktorý deblovú trofej získal s Čechom Luxom roku
2005 a roku 2008 s Poliakom Bednarekom. Filip Polášek, najlepší slovenský tenista 2008
podľa ankety STZ, vyhral po boku Čecha Rosola roku 2007, raz sa tešil aj Viktor Bruthans.
Jediným hráčom, ktorý v Košiciach dosiahol double v jednom roku – vyhral dvojhru i
štvorhru – je Austrálčan Peter Luczak (2004). Čechovi Lukášovi Rosolovi sa najprv podarilo vyhrať vo štvorhre (2007) a o rok neskôr aj v dvojhre. Pred rokom boli vo finále štvorhry
Dominik Hrbatý s Martinom Kližanom. Najvyššie postavenie v rebríčku z účastníkov doterajších siedmich ročníkov košického turnaja dosiahol v kariére Čech Jiří Novák (5.),
Cyperčan Marcos Baghdatis sa vyšplhal na 8. miesto, Dominik Hrbatý bol 12., Izraelčan
Harel Levy 30., Francúz Jérémy Chardy 31., Janko Tipsarevič 33., atď.

DOTERAJŠÍ KOŠICKÍ VÍŤAZI:
FINÁLE DVOJHRY V KOŠICIACH 2003 - 2009

▲

2007: Jeremy Chardy

▲

2008: Lukáš Rosol

▲

2009: Stéphane Robert

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Martin Vassallo-Arguello (Arg.) - Hermes Gamonal (Čile) 6:3, 6:3
Peter Luczak (Austr.) - Janko Tipsarevič (Srb.) 7:5, 7:5
Razvan Sabau (Rum.) - Adam Chadaj (Poľ.) 6:1, 6:2
Nicolas Devilder (Fr.) - Gorka Fraile (Šp.) 6:0, 6:1
Jérémy Chardy (Fr.) - Denis Gremelmayr (Nem.) 4:6, 7:6(5), 6:4
Lukáš Rosol (ČR) - Miguel Ángel López Jaén (Šp.) 7:5, 6:1
Stéphane Robert (Fr.) – Jiří Vaněk (ČR) 7:6(5), 7:6(5)

VÍŤAZI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ŠTVORHRY V KOŠICIACH 2003 - 2009
Stephen Huus, Myles Wakefield (Austr./JAR)
Devin Bowen, Peter Luczak (USA/Austr.)
Petr Luxa, Igor Zelenay (ČR/SR)
Viktor Bruthans, Pavel Šnobel (SR/ČR)
Filip Polášek, Lukáš Rosol (SR/ČR)
Tomasz Bednarek, Igor Zelenay (Poľ./SR)
Ruben Ramirez Hidalgo, Santiago Ventura (Šp.)
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Kto vydraží raketu

Ivana Lendla?
V Košiciach sa v minulosti dražila raketa svetovej dvojky Srba Novaka Djokoviča, ale aj Daniely
Hantuchovej, štvornásobnej grandslamovej šampiónky v mixe, bývalej piatej hráčky sveta
a stále aktuálnej slovenskej jednotky. Vlani vydražili raketu Miloša Mečířa.
Raketu takého tenisového esa, akým bol Ivan Lendl, ešte v Košiciach nedražili!
Slávnu adidasku s podpisom IVAN LENDL.
Kto ju získa?
Ivan Lendl, ostravský rodák, oslávil 7. marca tohto roku svoje 50. narodeniny. Hráč, ktorý bol
270 týždňov svetovou jednotkou, vyhral 1070 zápasov (viac dokázal iba Connors 1222)
a získal osem grandslamových titulov, mal pred niekoľkými dňami naplánovaný pobyt
v Prostějove. Sľúbil, že sa počas tamojšieho challengeru exhibične predstaví aj na dvorci, ale
svoj čas plánoval tráviť predovšetkým golfom. Stal sa z neho náruživý hráč.
Na hru najlepšieho tenistu čs. histórie sa môžu tešiť 5. novembra v Ostrave. Lendl nastúpi
v exhibícii proti Švédovi Björnovi Borgovi. Na exhibícii sa predstavia ešte Mats Wilander
a Miloslav Mečíř.
Ivan Hrozný, ako Lendla volali, vyhral Australian Open (1989, 1990), Roland Garros (1984,
1986, 1987) US Open (1985, 1986, 1987). Z veľkej štvorky nevyhral iba Wimbledon, kde bol
dva razy vo finále (1986, 1987). Český rodák emigroval do USA roku 1986, americkým
občanom sa stal roku 1992. Člen tenisovej Siene slávy (od 2001) hral profesionálne v rokoch
1978 – 1994 a získal 94 turnajových titulov v dvojhre, na
odmenách zarobil 21 miliónov dolárov. Roku 1980 bol členom
víťazného československého daviscupového tímu.
Ivan sa roku 1989 oženil s Američankou Samanthou Frankelovou.
Spolu majú päť dcér - Mariku (nar. 1990), dvojčatá Isabelle a
Caroline (1991), Danielu (1993) a Nikolu (1998). Tri z nich sa venujú na univerzite golfu. Lendl sa k tenisu kvôli bolestiam chrbta vrátil
až po 16 rokoch v apríli 2010. Na exhibícii v Atlantic City si zahral
s Matsom Wilanderom.
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Košice Open
Miloslav Mečíř, riaditeľ turnaja Košice Open a Norbert Schürmann,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Východoslovenskej energetiky a. s., odovzdávajú šek na podporu tenisu v TK VSE Akademik
Košice tajomníkovi klubu Radovanovi Kužmovi

Dekorácia finalistov štvorhry Martina Kližana a Dominika Hrbatého.
Vľavo Miloš Mečíř, riaditeľ turnaja, Marek Kuchta, zástupca generálneho partnera Edymax Holding, vpravo George Babcoke, prezident U. S.
Steel Košice

Stéphane Robert, víťaz Košice Open 2009, rozdáva autogramy

Olympijský šampión Miloslav Mečíř a majsterka sveta Janette Husárová
dávajú na Hlavnom námestí v Košiciach tenisovú lekciu nádejnej hráčke

Jiří Vaněk, český
finalista Košice
Open 2009
(vľavo) a víťazný
Francúz Stéphane
Robert

Ruben Ramirez Hidalgo, Santiago Ventura zo Španielska vyhrali vlani
štvorhru

Slovenskí finalisti štvorhry na Košice Open 2009
Martin Kližan a Dominik Hrbatý
16

Košice Open 2010

2009

2009
vo fotografiách

Za jedno euro si mohli záujemcovia kúpiť pred rokom
reklamné predmety a prispieť tak na dobrú vec. Výťažok
z akcie venovali organizátori Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach na nákup prístroja na diagnostiku dýchania detí s cystickou fibrózou.

Marek Kuchta, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Edymax Holding a. s., hlavný zástupca vlaňajšieho generálneho partnera Košice Open a Renata Zmajkovičová, poslankyňa NR SR, ktorá je členkou čestného predsedníctva turnaja

Pavol Paška, predseda NR SR a člen čestného
predsedníctva turnaja, medzi tanečnicami

Vzácnu drevenú raketu olympijského šampióna Miloša
Mečířa vydražili pre generálneho riaditeľa Edymaxu
Holding Mareka Kuchtu. Na snímke s Mečířom zástupkyňa agentúry a Kuchtov spolupracovník Dano Bercel.

Janette Husárová, majsterka sveta 2002 vo
štvorhre, rozdávala v Košiciach autogramy

Takto sa dá hrať tenis v obchodnom dome Optima.
Vydarenú akciu si Košičania môžu vyskúšať aj v tomto
roku.
Pavol Miškov bol hostiteľom golfového turnaja VIP
na Alpinke

Branislav Stankovič, technický riaditeľ turnaja,
venoval do tradičnej dražby víkendové lekcie
tenisu v penzióne Teniscentrum v Tatranskej
Lomnici. Získal ich Vladimír Humaj.

Prezident U. S. Steel Košice s. r. o., člen čestného predsedníctva
turnaja, má zmysel pre dobrú zábavu – neváhal si zobrať gitaru
a sekundovať hudobníkom na čele s Mariánom Čekovským

TeniSta s.r.o.
ďakuje ďalším partnerom:

KOŠICE OPEN 2010
MEDIÁLNE PODPORILI

7. – 12.

Radosť fedcupového tímu Slovenska po výhre nad Čínou – zľava Daniela Hantuchová,
kapitán Matej Lipták, Kristína Kučová, Magdaléna Rybáriková, Dominika Cibulková

Vo Fed Cupe
Slovensko
opäť medzi
elitou
Najprenikavejší výsledok v sezóne 2010 dosiahol v slovenskom tenise fedcupový
tím. Po víťazstvách nad Čínou a Srbskom sa družstvo vedené kapitánom Matejom
Liptákom prebojovalo do svetovej skupiny, teda najlepšej osmičky sveta!
Stálica tímu Daniela Hantuchová sa postarala o tri víťazné body v play off stretnutí
v Belehrade. V prvom súboji proti Číne v Bratislave mal kapitán k dispozícii aj
Dominiku Cibulkovú, ktorá pre zranenie proti Srbsku chýbala. Slovensko roku
2002 Pohár federácie vyhralo. Roku 2004 vypadlo z elitnej skupiny, teraz sa do nej
vrátilo. A roku 2011 bude môcť opäť zabojovať o cennú trofej. Slovensko má silné
družstvo, v ktorom sú tri hráčky svetovej päťdesiatky.
Rok 2010 odštartoval slovenský tenis na Australian Open ziskom grandslamového
titulu. V Melbourne sa vyznamenali dve juniorky Jana Čepelová a Chantal
Škamlová, ktoré vyhrali štvorhru dievčat a rozšírili tak zoznam slovenských grandslamových šampiónov.
Za ostatných päť rokov je to už po Martinovi Kližanovi (Roland Garros 2006),
Kristíne Kučovej (US Open 2007) tretí titul nádejných slovenských hráčov na turnajoch veľkej štvorky. A to v juniorskom finále v dvojhre bola vo Wimbledone aj
Magdaléna Rybáriková a vo štvorhre dvojica Andrej Martin – Martin Kližan.
Aj mužský tenis sa po určitej stagnácii vzmáha. Koncom roku 2009 sa stal Lukáš
Lacko ďalším Slovákom vo svetovej stovke. Hráč NTC bol v marci už 60. na svete!
Najlepším deblistom je stále Michal Mertiňák. Semifinalista Marsters 2009 patrí do
svetovej dvadsiatky. A už sa zlepšujú aj mladí – talentovaný ľavák Martin Kližan po
prvý raz zdolal Dominika Hrbatého. Ešte vlani v slovenskej extralige dlhoročnej
daviscupovej opore podľahol, v máji tohto roku vyhral. Nová generácia hráčov
Lacko, Kližan s podporou šikovných deblistov Mertiňáka a Poláška by mala na
jeseň zabojovať o udržanie Slovenska v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho
pohára.

Lukáš Lacko sa stal hráčom svetovej stovky
Jana Čepelová a Chantal Škamlová vyhrali v Melbourne štvorhru junioriek na Australian Open 2010
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TeniSta s.r.o.
ďakuje za záštitu:
POD ZÁŠTITOU PREDSEDU
NÁRODNEJ RADY SR
PAVLA PAŠKU

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA
MESTA KOŠICE
ING. FRANTIŠKA KNAPÍKA

pokope

Jedna skvelá tenisová generácia bude v Košiciach po rokoch pokope. Čo kvarteto
Miloslav Mečíř, Karel Nováček, Marián Vajda a Branislav Stankovič spája? Okrem
iného aj jedna nádherná spomienka spred vyše štvrťstoročia.
Roku 1984 sa títo tenisti postarali v 35. ročníku Galeovej pohára o československé
víťazstvo. Získali v uznávanej juniorskej súťaži v poradí už siedmu trofej pre ČSSR
(predchádzajúcu vyhrali roku 1975 Složil, Šmíd, Birner). O rok neskôr z tímu pre
prekročenie vekového limitu 20 rokov vypadol Miloš Mečíř, z tejto partie jediný hráč
ročníka 1964. Družstvo kapitána Jindřicha Höhma už úspech nezopakovalo. Z vynikajúcich juniorov sa stali rovnako úspešní profesionáli. Všetci sa prebojovali do svetovej
stovky. Cestu Miloša Mečířa po kariére sleduje slovenská tenisová verejnosť
bezprostredne, veď od roku 1994 vedie daviscupový tím Slovenska. Marián Vajda
trénoval Hrbatého, Kučeru a momentálne je veľmi úspešný tréner druhého hráča sveta
Srba Novaka Djokoviča. Branislav Stankovič je aktívny organizátor tenisových turnajov vďaka čomu majú Košičania aspoň raz ročne možnosť vidieť kvalitný tenis na challengerovej úrovni. A čo robí prostějovský rodák Karel Nováček, ktorý prisľúbil navštíviť
Košice z príležitosti turnaja? Stal sa z neho uznávaný finančník. Víťaz 13 turnajov, semifinalista US Open, zarobil na odmenách v kariére štyri milióny dolárov. Roku 1991 bol
ôsmy na svete. Karel sa zaujímal o finančníctvo a po kariére zakotvil v pobočke
Morgan Stanley na Floride, kde sa usadil. Otec troch detí si budoval kariéru finančného
poradcu orientujúceho sa spočiatku na športovcov. Po šestnástich rokoch sa
rozhodol vrátiť domov, do Češka. Teraz pracuje pre UniCredit v Prahe. So šéfom
Košice Open Braňom Stankovičom v čase profikariéry vyhrali štvorhru v Prahe 1992.

Jedna skvelá tenisová generácia
Miloslav Mečíř (nar. 19. 5. 1964 v Bojniciach, najvyššie v rebríčku – 4.)
Karel Nováček (nar. 30. 3. 1965 v Prostějove, najvyššie v rebríčku – 8.)
Marián Vajda (nar. 24. 3. 1965 v Považskej Bystrici, najvyššie v rebríčku – 34.)
Branislav Stankovič (nar. 30. 5. 1965 v Piešťanoch, najvyššie v rebríčku – 86.)

7. – 12.
Víťazný tím v Galeovej pohári 1984
– zľava Branislav Stankovič,
Marián Vajda,
vedúci družstva Ladislav Macko,
miss Francúzska ‘84,
nehrajúci kapitán Jindřich Höhm,
Karel Nováček, Miloslav Mečíř
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Stará partia takmer

2010

Slovenskí hráči na

KOŠICE
OPEN
7. – 12. JÚNA 2010
Martin KLIŽAN
Hráč Slávie Agrofert STU Bratislava (nar. 11. 7. 1989) je
členom NTC, kde ho trénuje Ladislav Simon. Jeho
kondičným trénerom je Juraj Dulík. Roku 2007 bol
v Košiciach v semifinále, vlani ako najlepší zo Slovákov bol
vo štvrťfinále. Pred rokom štartoval na Košice Open ako
483. hráč svetového rebríčka, teraz je už slovenskou trojkou (za Lackom a Beckom). V apríli 2010 sa prepracoval
k svojmu najlepšiemu rankingu kariéry (183.), v máji v rámci
extraligy prvý raz zdolal Dominika Hrbatého. Na antuke je
Kližan jedným z najlepších slovenských hráčov. Vlani vyhral
v Stupave a Bolzane dva svoje prvé turnaje kategórie
futures, tohto roku v januári v Maroku ďalší. V apríli potom
v Casablanke na 450-tisícovom turnaji ATP ako kvalifikant
postúpil do osemfinále, keď v 1. kole hlavnej súťaže vyradil
Ukrajinca Dolgopolova, 70. hráča rebríčka. Roku 2006
vyhral ľavák Kližan ako prvý Slovák juniorskú dvojhru na
Roland Garros a bol i svetovou juniorskou jednotkou v
rebríčku ITF. Roku 2005 bol majstrom Európy do 16 rokov
vo dvojhre a po boku Andreja Martina aj vo štvorhre. Vo
Wimbledone bol dva razy vo finále juniorskej štvorhry. Roku
2007 mal premiéru v Davisovom pohári proti Kórejčanom a
stal sa vo veku 18 rokov a 72 dní najmladším debutantom
slovenskej daviscupovej histórie. Tohto roku nastúpil v DC
proti Rakúsku v pozícii slovenskej tímovej dvojky a zaknihoval si prvú víťaznú dvojhru – zdolal Köllerera, hráča svetovej
stovky.

Dominik HRBATÝ
Dlhoročná slovenská daviscupová opora (nar. 4. januára
1978 v Bratislave), hráč Slovana Bratislava, ktorý v máji
2010 zaznamenal v slovenskej extralige 50. víťazný singlový
zápas, bol roku 1999 semifinalistom Roland Garros.
Slovenský rekordér v počte štartov na grandslamových turnajoch (48) bol okrem parížskeho semifinále dva razy vo
štvrťfinále Australian Open, raz na US Open, vo
Wimbledone bol najďalej v treťom kole. Člen víťazného tímu
Slovenska vo Svetovom pohári 2000, finalista Davis Cupu
2005, víťaz Hopmanovho pohára 2005 (s Hantuchovou) a
2009 (s Cibulkovou), bývalý 12. hráč sveta, sa podrobil na
jeseň 2007 dvom operáciám ruky, po ktorých mal polročnú
pauzu a vypadol zo svetovej stovky. V nej bol nepretržite
dvanásť rokov! Železný muž svetového tenisu aj ako 32ročný venuje maximum času tréningu. Chce si udržať formu
kvôli štartom v zahraničných ligách a na menších turnajoch.
Dominik je profesionálom od roku 1996, v kariére zarobil na
odmenách sedem miliónov dolárov, vyhral šesť turnajov
ATP. Prvý roku 1998 v San Marine, ostatný roku 2004 v
Marseille. Vo finále bol na ďalších siedmich turnajoch,
pamätné je jeho posledné roku 2006 v parížskej Bercy v
majstrovskej sérii, keď ho už prenasledovali problémy s
rukou. V minulosti v Košiciach vyhrával na veľkom challengeri, vlani vypadol v 2. kole, predvlani vo štvrťfinále.
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7. – 12.
Andrej MARTIN
Hráč Slovana Bratislava, člen NTC (nar. 20. 9. 1989),
nemal ani jeden z doterajších štyroch kvalifikačných
pokusov prebojovať sa do hlavného turnaja v Košiciach
úspešný. V tejto sezóne sa zverencovi trénera Branislava
Sekáča darí, je už hráčom tretej svetovej stovky.
„Zlepšenie je výsledkom jeho kvalitnej tréningovej práce,“
hovorí tréner Sekáč. „V zimnej príprave veľa pracoval
s kondičným trénerom Petrom Nedelickým. Ukazuje sa,
že aj mentálne dozrieva, lepšie zvláda ťažké situácie.“
Andrej je majstrom Európy do 16 rokov vo štvorhre
s Martinom Kližanom a bronzový v dvojhre na ME 2006,
finalistom juniorskej štvorhry vo Wimbledone 2006
s Kližanom, vo štvorhre do 18 rokov získal s Eugenom
Brázdilom bronz na ME 2007. Doteraz vyhral 5 mužských
turnajov kategórie futures v dvojhre, v tejto sezóne tri –
dva v Izraeli a ďalší vo Veľkej Británii. Na jar začal už hrať
viac challengerové turnaje. Najvyšší ranking kariéry dosiahol 3. mája – 283.

Miloslav MEČÍŘ ml.
Najlepšiu reklamu si hráč bratislavského Slovana (nar. 21. 1. 1988), syn olympijského šampióna zo Soulu 1988 a slovenského daviscupového kapitána Miloša Mečířa, urobil v apríli tohto roku, keď v Aténach na challengeri ako kvalifikant prekvapujúco vyradil v prvom
kole Benjamina Beckera. Nemec bol v tom čase 40. na svete! Miloš sa stal koncom minulého roka hráčom NTC, kde trénuje pod
vedením Branislava Sekáča. Vlani v októbri bol 414. v rebríčku ATP, ale body neobhájil a vo februári klesol na koniec šiestej stovky.
Víťazstvo vo februári na turnaji futures v Izraeli mu pomohlo vrátiť sa na niekdajšie pozície – v polovici mája bol 443. V Košiciach štartuje šiesty raz v sérii. Roku 2005 vypadol v kvalifikácii, v rokoch 2006 a 2007 ako držiteľ voľnej karty skončil v prvom kole hlavného
turnaja, roku 2008 vyhral svoj prvý zápas a vlani ďalší, v druhom kole zostal na rakete Rumuna Ungura. Aj tohto roku štartuje na voľnú
kartu.
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Marko DANIŠ
Prešovský rodák pochádza zo športovej rodiny (stará
mama bývalá ligová hádzanárka, starý otec Dušan
Daniš, dlhoročný úspešný tréner, bývalý reprezentačný
kouč hádzanej). Marko opäť patrí medzi najmladších
účastníkov turnaja (nar. 23. októbra 1991). Aj tohto roku
sa dostal do pavúka hlavného turnaja na základe pridelenej voľnej karty. Trénuje pod vedením otca Adriána
a pomáha mu bývalý špičkový profesionál Karol Kučera.
Tenisu sa venuje od siedmich rokov, býva v Dunajskej
Lužnej pri Bratislave. V rebríčku ATP sa za ostatný rok
posunul o päťsto miest (vlani v máji na 1505. mieste,
tohto roku 1020.).

Pavol ČERVENÁK
Tohto roku sa Bratislavčan (nar. 1. júla 1987), ktorý bol
v juniorských rokoch až do jesene 2007 v Národnom
tenisovom centre, stal hráčom Slovana a prispel k zisku
extraligového titulu. Najvyššie v rebríčku bol na 224.
mieste (máj 2010), vo svetovom rebríčku juniorov bol roku
2005 dvadsiaty. Bol členom tímu Slovenska – juniorských
vicemajstrov Európy 2004 (Lacko, Miklušičák). Roku 2006
sa na 100-tisícovom challengeri Tatra banka Open
postaral o senzáciu, keď postúpil až do semifinále! V
Košiciach roku 2006 v kvalifikácii vypadol v druhom kole,
o rok neskôr i roku 2008 bol vo štvrťfinále. Niekoľkokrát sa
zverenec trénera Borisa Borgulu pokúšal kvalifikovať na
grandslamový turnaj, zatiaľ bez úspechu. V tejto sezóne
sa mu darilo na sérii turnajov kategórie futures v tureckej
Antalyi, kde jeden vyhral, raz bol vo finále a raz v semifinále. V kariére zarobil na odmenách zatiaľ 113-tisíc
dolárov.

Marek SEMJAN
Hráč Slávie Agrofert STU (nar. 7. novembra 1987) sa z NTC, kde bol do vlaňajška, vrátil takpovediac na domovské dvorce. Na nich pôsobí tenisová
akadémia Jána Krošláka a k nej sa Semjan pripojil. V marci 2009 Marek atakoval tretiu stovku – bol 312. v rebríčku. Body neobhájil a v lete spadol do piatej
stovky. Ani začiatkom tohto roka sa mu nedarilo, v marci klesol až na 445.
miesto. Ale postupne sa opäť posúva hore aj vďaka dvom semifinále na turnajoch kategórie futures v Kazachstane a Kórei. Vysoký Bratislavčan (193 cm)
svedomito pracuje ďalej, patrí medzi najusilovnejších hráčov a verí, že sa dočká
odmeny v podobe výsledkov i rebríčkového postupu. V kariére zatiaľ na
odmenách zarobil 75-tisíc dolárov.
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TJ ŠPORTVÝROBA KOŠICE, s.r.o.
KONTAKT: TA ANIČKA
Kostolianska cesta, 040 01 Košice, Tel.: 0907 422 032

Dieter Kindlmann

Filip Krajinovič

Posledný z 22 hráčov, ktorí sa k 18. máju 2010 dostali do hlavného turnaja Košice
Open, je Čiľan Capdeville, 215. hráč svetového rebríčka. Medzi prihlásenými na 8.
ročník turnaja figurujú na akceptačnom liste dvaja hráči svetovej stovky – český
daviscupový reprezentant Jan Hájek, člen tímu ČR, ktorý sa vlani prebojoval do
finále DC a Talian Fabio Fognini. Zo Slovákov sa priamo do hlavného turnaja na
základe rebríčka dostal z prihlásených iba Martin Kližan. Voľnú kartu dostanú Miloš
Mečíř ml. a Andrej Martin, ďalší domáci tenisti sa pokúsia o postup bojovať v kvalifikácii. Medzi prihlásenými sú traja antukoví špecialisti zo Španielska, vrátane
Rubena Ramireza Hidalga a Santiaga Venturu, vlaňajších víťazov štvorhry. Ďalším
košickým víťazom medzi prihlásenými je Čech Lukáš Rosol. Na Aničke vyhral dvojhru roku 2008.
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Fabio Fognini

Jan Hájek
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Martin Kližan
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PARTNER PRE GLOBÁLNU LOGISTIKU

Na podporu komplexnosti a flexibility služieb
s cieľom rozvoja zákazníckeho servisu,
Express Slovakia „Medzinárodná preprava a.s.“
vytvorila skupinu s tromi dcérskymi

spoločnosťami pôsobiacimi v rôznych
oblastiach. Skupina dnes vytvára komplexný
komerčný rámec pre poskytovanie globálnych
logistických služieb, dokáže naplniť najvyššie

očakávania zákazníkov a zaistiť profesionálne
služby vo vnútrozemskej a medzikontinentálnej
výmene tovarov, ponúka integrovanú sieť
prostredníctvom železničnej, kontajnerovej,

cestnej, námornej a riečnej nákladnej prepravy
s jediným cieľom - dopraviť tovar v stanovenom
termíne na požadované miesto podľa
požiadaviek zákazníkov.

Dcérske spoločnosti:

Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
Slovak Republic
phone: + 421 2 582 582 22,
Fax.: + 421 2 582 583 33
e-mail: info@express-mp.sk
www.express-mp.sk

EXPRESS RAILTRANS, a.s.
Plynárenská 7/B, BBC V., 821 09 Bratislava,
Slovak Republic
Phone: +421 2 3355 4616,
Fax: +421 2 3355 4606
e-mail: info@express-railtrans.sk

Express Truck Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
Slovak Republic
Phone: +421 55 726 5312, +421 55 726 5355
e-mail: info@express-truck.com
www.express-truck.com

GEMOR FASHION s.r.o., Košická 44, Prešov
Tel.: +421 51 75 971 50, Fax: +421 51 77 640 68
gemor@gemor.sk

Express Rail, s.r.o.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava,
Slovak Republic
Phone:+421 2 2029 3502
Fax: +421 2 582 582 55
e-mail: info@express-rail.sk
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