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Tenisové tréningy
3 hodiny denne

Kondičné tréningy
4 hodiny týždenne

Fyzioterapia
1 hodina týždenne

Táto cena zahŕňa tenisové a kondičné tréningy, fyzioterapiu.

Cenová ponuka od 650 € týždeň

Medzinárodná ten
isová akadémia EM

PIRE Tennis Academy v Trnave vstupuje už 
do 4. roka svojej existencie a počas svojho 
pôsobenia zaznamenala vynikajúce úspechy 
na čele s Dariou Kasatkinovou. Daria sa za dva 
roky v akadémii posunula z 370. miesta na 24. 

miesto rebríčka WTA. Za týmto úspechom stojí 
šéftréner akadémie Vladimír Pláteník. V ostat
nom období sa trénerský tím rozšíril o zvučné 
mená ako Jaroslav Levinský, Mislav Hizak alebo 
Martin Hromec. 
Členmi akadémie sú ďalší skúsení tenisti, davis
cupoví a fedcupoví reprezentanti Elina Svitoli

nová (Ukrajina), Belinda Bencicová (Švajčiar
sko), Lucie Šafářová (Česko), Andrej Martin, 
Igor Zelenay (obaja Slovensko) či veľmi pers
pektívni hráči ako Kateryna Kozlovová, Anheli
na Kalininová (obe Ukrajina), Anna Blinkovová 
a Arťom Dubrivnyj (Rusko) alebo slovenské tal
enty Tereza Mihalíková a Rebecca Šramková.

Pre viac informácií o akadémii nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, telefónu, našich sociálnych sietí alebo osobne. 
Kontakt: športový riaditeľ Tomáš Boleman, mobil: +421 911 170 738, email: boleman@tcempire.sk

PONUKA

Nájdete nás na weboch aj na sociálnych sieťach
web tcempire.sk empireslovakopen.skempire-tennis-academy.com

facebook /EmpireTennisAcademy /EmpireSlovakOpen/tcempire

Instagram /empireslovakopen/empiretennisacademy

twitter /tcempiretrnava /EMPIRETennis /EMPIRESlovak

youtube /user/ClubEMPIRETrnava/videos
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Šéftréner akadémie Vladimír Pláteník 
zostavil s kolegami tím hráčok a hrá
čov, z ktorých najmä ženy zažili veľmi 
úspešnú sezónu 2017. Zatiaľ čo Ukra
jinka Elina Svitolinová vyhrala až päť 
WTA turnajov, jej krajanka Kateryna 
Kozlovová sa dostala späť do svetovej 
stovky a Tunisanka Ons Jabeurová si 
vstupom do stovky stanovila nové 
osobné maximum. Počas sezóny tím 
posilnila aj Češka Lucie Šafářová a Šva
jčiarka Belinda Bencicová, pričom dru
há menovaná sa po kvalitnej príprave 
práve v klube TC EMPIRE Trnava vrátila 
do prvej svetovej stovky.

Trnavská akadémia vznikla v roku 2014. 
Dostala sa už výraznejšie do povedomia 
tenistov či trénerov aj v zahraničí?
„Po troch rokoch môžeme bilancovať. Dali sme 
dokopy veľmi slušný tím. Chcel by som to, samoz-

rejme, ešte viac sprofesionalizovať, ale o akadémiu 
je veľký záujem. Pohli sme sa dopredu správnym 
smerom. Chodia nám ponuky nielen od hráčov, 
ale aj od trénerov, ktorí sa chcú u nás etablovať. 
Nielen slovenskí či českí, ale aj ďalší zo zahraničia. 
Stabilizovali sme už aj detskú kategóriu s trénerom 
Jaroslavom Kormyšom. To je veľmi dôležité, keďže 
tam by sme mali začínať, mať od tohto veku pro-
fesionálny koncept. Rozrastáme sa, zväčšujeme, 
o niekoľko mesiacov bude dokončená budova 
medzinárodnej akadémie v areáli TC EMPIRE. 
Teraz by sme mali po dohode s pánom majiteľom 
Miroslavom Hlavnom začať druhú fázu rozvoja 
akadémie. Pripravujeme sa na to, budem sa teraz 
trochu aj ja viac venovať manažmentu. Chcem byť 
v tomto aktívnejší.“

Čo bolo pre vás najväčším pozitívom 
pôsobenia akadémie v ostatnom 
období?
„Medzinárodné úspechy slávila Svitolinová, Kozlo-

vová či Jabeurová, Kasatkinová si udržala pozíciu, 
Bencicová sa úspešne vracia na profiokruh. Elina 
mala perfektnú sezónu, až ma to prekvapilo. Naj-
väčší skok zaznamenala Jabeurová z konca druhej 
svetovej stovky na 83. priečku. Takisto som veľmi 
rád, že sa do prvej stovky dostala Kaťja Kozlovová 
spolu s trénerom Jaroslavom Levinským. Veľmi si 
to zaslúžia, pracovali na zmenách. Myslím si, že 
v ženskej kategórii sme boli veľmi úspešní.“

A čo muži?
„Andrej Martin si na konci sezóny našiel nového 
trénera. Počas roka sa udržal v prvej dvestovke. 
Igor Zelenay mal výsledky vo štvorhre, ale chcelo 
by to stabilnejšieho partnera. Potrebuje hrať na 
grandslamoch, ATP turnajoch, aby bojoval o viac 
bodov. Má na to, je to aj dobrý človek. Myslím 
si, že progres zaznamenala aj spolupráca medzi 
Japoncom Onišim a Miloslavom Grolmusom a prišli 
úspechy na turnajoch kategórie Futures. Takisto 
Karol Beck a Arťom Dubrivnyj spolu bojujú. Musia 
si spolu prejsť turnaje Futures, je to ťažké.“

Mohli by ste viac priblížiť progres Ons 
Jabeurovej a postup do svetovej stovky?
„Je to zásluha trénera Mislava Hizaka, s ktorým Ons 
spolupracovala. Je to človek, ktorého som oslovil 
pred rokom na grandslamovom US Open v New 
Yorku. Videl som, s akým entuziazmom pracuje. 
Má skúsenosti, je dobrý tenista, je to vzdelaný 
človek. S hráčkami dobre spolupracuje vo veciach 
techniky, taktiky, dokonca pomáha aj v kondičnej 
príprave. Vie, že hráčky okolo 200. priečky si 
nemôžu dovoliť vlastného kondičného trénera, aj 
Ons poskytol balík služieb. Urobil skvelú robotu.“

Ako podľa vás funguje spolupráca 
medzi Kozlovovou a českým trénerom 
Jaroslavom Levinským?
„Je to veľmi seriózna spolupráca, medzi nimi aj 
s nami. Katka je veľmi milá, týchto ľudí by som 
chcel udržať v akadémii čo najdlhšie. Pracujú, čo 
sa dohodne, to aj platí. Kozlovová aj Levinský os-
távajú v akadémii po celú sezónu 2018.“

Do akadémie prišla v lete a odvtedy sa 
pripravovala v klube TC EMPIRE aj bývalá 
7. hráčka sveta Belinda Bencicová. Po 
operácii sa jej vydaril comeback, vyhrala 
viaceré turnaje a vrátila sa do Top 100. 

Naše hráčky boli veľmi úspešné
Šéftréner Pláteník pripravuje ďalšiu fázu rozvoja akadémie v Trnave Očakávali ste takýto ideálny návrat?

„Nemám rád očakávania, lebo tie tenistov zväzujú. 
Treba byť skromnejší, makať a výsledky prídu. Boli 
tam obavy, keďže v máji mala operáciu. Nebola fit, 
skúšala rôznych trénerov, vymenila sparingpartner-
ov. Jedine, čo sme mohli urobiť bolo to, že sme je 
chceli vyjsť v ústrety, poskytnúť jej to, čo hľadala. 
Belinda je veľmi komunikatívna, samostatná v jej 
veku, veľa vecí si riešila sama. Teraz už to je len 
o tom, aby okolo seba mala dobrý tím ľudí, ktorí ju 
dokážu vrátiť tam, kde bola. Bude to náročné, ale 
tam nie je limit. V prvej desiatke rebríčka WTA už 
bola. Verím, že sa tam postupne prebojuje naspäť.“

V čom je pre ňu výhodné byť v Trnave?
„Pochvaľuje si, že neďaleko býva jej babka, má 
tu rodinné zázemie. Pre ňu tu neexistuje rečová 
bariéra, rozumie si s ľuďmi. Myslím si, že sa tu cíti 
dobre a má vytvorené kvalitné podmienky, ktoré po-
trebuje a nikto na ňu netlačí. Vidieť, že je šťastná, 
že hrá tenis pre seba a chce sa vrátiť medzi špičku. 
Má k dispozícii sparingy, kondičného trénera, fyzi-
oterapeuta. Radi budeme nápomocní k tomu, aby 
sa vrátila na vyššie pozície.“

Elina Svitolinová ukončila rok ako 
svetová šestka, bola to jej najlepšia 
sezóna v kariére. Do akej miery vás to 
prekvapilo?
„Mala skvelú sezónu. Je to dievča, ktoré má 
obrovskú vôľu a je obrovská bojovníčka. Taký je 
tenis, každý je tam, kde si zaslúži byť. Ona si to 
odpracovala. Dokázala podávať stabilné výkony, 
byť disciplinovaná. Má pevnú vôľu. Aj vďaka tomu 
je možné dostať sa na popredné priečky vo sveto-
vom ženskom tenise. Prekvapilo ma to, ale je to 
zaslúžené.“

Je možný príchod ďalších top hráčov/
hráčok zo zahraničia?
„Áno, aj ja som mal po skončení spolupráce s 
Kasatkinovou ponuky hráčok z Top 10. Nakoniec 
som sa rozhodol spolupracovať s Ukrajinkou An-
helinou Kalininovou. Je to aj preto, že ju trochu 
poznám. Chcel som pracovať s niekým, kto je sa-
mostatnejší, dospelejší, a nie je ešte vo svetovej 
špičke – tam už hráčky nie sú ochotné robiť toľko 
zmien vo svojej hre. Kalininová je mladá, nie sú pri 
nej tie vonkajšie vplyvy, čo mi vyhovuje. Anhelina 
bola výborná juniorka. Bohužiaľ sa potom zranila. 
Pred dvomi rokmi mala operáciu ramena. Myslím 
si, že keď teraz bude rok, rok a pol dobre praco-
vať s tímom tu v Trnave, tak má minimálne na prvú 
stovku a potom uvidíme, keďže len začíname. 
Rokujeme aj s ďalšími hráčmi z prvej stovky, ale 
zatiaľ je to otvorené. Napríklad Mislav Hizak, bývalý 

tréner Jabeurovej, mal niekoľko ponúk. Musíme sa 
sústrediť na kvalitu, nie na kvantitu. Tenistky, ktoré 
prišli do medzinárodnej akadémie, splnili očakáva-
nia. Dokonca ich predčili, s čím som spokojný.“

Čo sa týka vašej predošlej spolupráce 
s Dariou Kasatkinovou, rok 2017 sa 
nezačal najlepšie, no následne prišiel 
Charleston a triumf...
„Daria mala tento rok na oveľa viac, ako sa podarilo 
dosiahnuť. Na turnaji v Ríme sa pritrafilo zranenie. 
Bolo to nešťastné. Rozbehla sa a už mohla napre-
dovať po tom, čo mala kvalitnú kondičnú prípravu 
pod vedením Maroša Molnára priamo na turnajoch 
v Indian Wells a Miami. Sezóna však nebola taká, 
aká by mala byť. Je to veľmi talentovaná hráčka, 
treba však vedieť udržať disciplínu. Teraz je na nej 
a jej tíme, aby obhájili predchádzajúce pozície. Tri 

roky našej spolupráce ju určite niekam posunuli, 
prajem jej veľa úspechov. Pokračuje v spolupráci 
s kondičným trénerom Molnárom, bude naďalej 
členkou akadémie. Chce sa tu pripravovať, tomu 
sa nedivím. Má k dispozícii perfektný areál, pod-
mienky. S bratom Alexom, ktorý jej pomáha, si tu 
zvykli, majú tu zázemie. Všade inde by to bolo pre 
ňu komplikovanejšie.“

Na čo sa budete okrem novej zverenkyne 
sústrediť, čo sa týka práce v akadémii?
„Chcem riešiť manažérske veci v súvislosti s akadé-
miou, pomáhať, poradiť aj slovenským hráčom 
a hráčkam, vrátane Rebeccy Šramkovej či Terezy 
Mihalíkovej. Ale som otvorený aj pomoci deťom, 
mladším hráčom, budem mať na to v Trnave teraz 
viac času.“



(6) (7)

EMPIRE  TENNIS ACADEMY 2017 EMPIRE  TENNIS ACADEMY 2017

/EmpireTennisAcademy/EmpireTennisAcademy /EMPIRETennisempire-tennis-academy.com

Mimoriadne vydarenú sezónu má za 
sebou 23ročná ukrajinská tenistka 
Elina Svitolinová, rebríčkovo najlepšie 
postavená hráčka trnavskej akadémie, 
ktorej členkou je od februára 2016. 
Počas uplynulých dvanástich mesia
cov vyhrala prvá Ukrajinka, ktorá sa 
predrala do svetovej desiatky WTA Tour, 
5 ťažkých turnajov a v septembri sa vy
šplhala dokonca na post svetovej trojky. 
Začiatkom decembra si našla vtedy šie
sta najlepšia hráčka sveta čas aj na pár 
loptičiek s deťmi v rámci mikulášskej 
akcie v trnavskom klube TC EMPIRE, 
počas ktorej vznikol aj tento rozhovor.

Ste značkou trnavskej akadémie. Ako ste 
sa sem dostali? 
„Budú to už dva roky. Trénovala som tu a zistila, 
že klub má všetky podmienky, ktoré ako tenistka 
potrebujem k tomu, aby som výkonnostne rástla. 
Príjemne ma to prekvapilo. Trnavský klub je skvelé 
miesto na zlepšovanie tenisovej úrovne.“

Páči sa vám mesto? 
„Už som z neho čo-to videla a vždy sa sem rada 
vraciam. Viem, že keď sem prídem, bude tu o mňa 
dokonale postarané. To je pre mňa veľmi dôležitý 
poznatok.“

Počas mikulášskej akcie ste si  
v TC EMPIRE chvíľku zahrali aj s malými 
deťúrencami. Ako sa vám to pozdávalo? 

„Bolo to milé. Mám deti veľmi rada. Užila som si to.“

Čo ste na Mikuláša dostávali vy? 
„Pokiaľ si pamätám, tak väčšinou tenisové darčeky. 
Už vtedy ma tenis bavil.“

Ako ste spokojná s uplynulou sezónou?
„Bola vydarená. Musím byť šťastná, ale to viete, 
človek chce vždy ešte viac. Rada by som sa po-
sunula ešte vyššie. Veľmi ma však potešilo, ako som 
dokázala počas uplynulých mesiacov zvládať kri-
tické situácie. Hrať pod tlakom nie je jednoduché.“

Máte na to nejaký recept? 
„Každá hráčka sa s tým vyrovnáva inak. Ja viem, že 
sa musím prispôsobiť hre a totálne koncentrovať na 
samotný zápas. Keď som fyzicky aj mentálne hore, 
tak to ide. Nie je to jednoduché, ale k tenisu to patrí 
a už som sa to naučila zvládať. Naozaj ma teší, kam 
som sa za posledných dvanásť mesiacov dostala.“

Aký to bol pocit v septembri stať sa 
svetovou trojkou? 

„Skvelý, ale prekvapenie to nebolo. Keď vyhráte 
päť ťažkých turnajov počas roka, je vám jasné, že 
budete v rebríčku vysoko. Aj z tohto momentu som 
však potom načerpala ďalšiu porciu sebavedomia. 
Stále mám pred sebou ďalší veľký cieľ – skúsiť sa 
stať svetovou jednotkou.“

Ako ďaleko je tento sen?
„Keď budem hrať konzistentne, možné to je. Musím 
však byť stopercentne pripravená na všetky turnaje. 
Byť zdravá a ukázať svoj najlepší tenis. Viem, že to 
bude ťažké, ale som pripravená zabojovať o to.“

Naozaj si tak dôverujete? 
„Samozrejme. Inak by som tenis nehrala. Pre 
každého športovca je pocit byť najlepší jedinečný. 
Je to predsa cieľ každého.“

Nestali ste sa len svetovou trojkou, 
ale ste aj prvou Ukrajinkou v desiatke 
najlepších hráčok WTA Tour. Ktorý 
moment vám chutil viac?
„Asi tá trojka, ale oba pocity som si užívala.“

Vyhrali ste v uplynulej sezóne 5 turnajov – 
na Taiwane, v Dubaji, v Istanbule, Ríme aj 
v Toronte. Ktorý titul vás stál najviac síl? 
„Rím bol ťažký. Je to prestížny turnaj, kde je 
každá z hráčok pod veľkým tlakom. No v Toron-
te som sa k trofeji dopracovala víťazstvami nad 
štyrmi hráčkami z Top 10 a všetky boli náročné. 
Asi prvenstvo v Toronte bol ten najkrajší pocit 
v sezóne.“

Je veľký rozdiel medzi Elinou Svitolinovu 
z roku 2016 a Elinou Svitolinovou z roku 
2017?
„Značný, ale nie je to len vekom. Ďalej som aj vďa-
ka tvrdej práci, ktorú som so svojim tímom urobila. 
Snažím sa byť naozaj pripravená na každý turnaj. 
Tím, s ktorým momentálne pracujem, mám od de-
cembra minulého roku. Trochu to trvalo, kým sme 
sa zladili, ale v súčasnosti fungujeme dobre a to ma 
teší.“

Kto všetko do vášho tímu patrí? 
„Hlavnými trénermi sú Francúz Thierry Ascione, 
bývalý tréner Jo-Wilfried Tsongu a Španiel Gabriel 
Urpi. Fitnes trénera mi robí Angličan Oliver Fawls 
a sparingpartnera, ktorý chodí so mnou na turnaje, 
jeho krajan Andrew Bettles. Mám dosť veľký tím, 
ale funkčný, čo je skvelé a pomáha mi to v napre-
dovaní.” 

Prečo ste sa pred rokom rozhodla pre 
zmenu?
„Keď máte pocit, že stagnujete, inak sa nedá. 
Musíte niečo zmeniť, doniesť do tímu čerstvý vietor.“

Váš veľký cieľ je jasný. S čím však budete 
spokojná v prvé mesiace nadchádzajúcej 
sezóny? 
„Stále s tým istým. Dostať zo seba v každom zápase 
maximum. Na každom turnaji.“

Čo robíte vo voľnom čase?
„Rada chodím domov, keďže cestovania je za celý 
rok skutočne dosť. Som však obyčajné dievča, 
ako každé iné. Vyrazím si s priateľmi, čítam, naku-
pujem. Najmä to čítanie ma baví, lebo si pri ňom 
dokážem vyčistiť hlavu od tenisu.“ 

Váš otec Michajlo Svitolin bol úspešný 
zápasník. Aký iný šport okrem tenisu 
máte radi? Aký vás baví?
„Určite futbal. Ten je populárny na celej Ukrajine.“

Už viete, kde budete trávi vianočné 
sviatky?
„V Londýne, kde momentálne bývam. A potom sa 
už budem pomaly chystať na novú sezónu, na ktorú 
sa veľmi teším.“

Prekvapilo ju,  čo všetko našla v Trnave
Hviezda akadémie Elina Svitolinová prežila skvelý, najlepší rok v kariére a prepracovala sa na tretiu priečku rebríčka WTA vo dvojhre
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Ruska Daria Kasatkinová (20) je členk
ou trnavskej medzinárodnej akadémie 
už viac ako tri roky. Počas tohto ob
dobia a spolupráce so slovenským 
šéftrénerom akadémie Vladimírom 
Pláteníkom sa prepracovala o viac ako 
300 priečok vyššie do prvej svetovej 
tridsiatky a urobila nesmierny progres, 
herný aj rebríčkový. Teraz ju už s novým 
trénerom, čakajú nové výzvy a možno 
aj vstup do Top 20 rebríčka WTA – to 
je to, čo si želá.

Tohtoročná sezóna nebola vôbec zlá, 
veď rok ste zakončili na 24. priečke 
v rebríčku dvojhry. Dúfali ste možno, že 
bude ešte lepšia?
„Sezóna sa podobala na tú minuloročnú. Bolo 
v nej veľa výkyvov, ale zároveň som rada, že 
som zvíťazila na svojom prvom turnaji na okru-
hu WTA. Takisto som celkom dobre ukonči-
la tento rok, bola som vo štvrťfinále dvojhry 
v Pekingu a v singlovom finále v Moskve. 
Keď tak premýšľam nad tým, že som bola 
počas roka aj zranená, neboli to vôbec 
zlé výsledky.“

Ako veľmi dôležitý je pre vás zisk prvého 
titulu na okruhu WTA v apríli?
„Bolo to pre mňa veľmi dôležité, pretože začiatok 
roka sa mi vôbec nevydaril. Nečakala som, že tam 
môžem zvíťaziť. Predtým som prehrala na turna-
joch v úvodných kolách, takže to bolo o to cen-
nejšie. Navyše išlo o turnaj kategórie Premier, nie 
nízkej, čiže som z toho bola nadšená.“

Kedy v roku ste mali pocit, že hráte svoj 
najlepší tenis? Bolo to v spomínanom 
Charlestone?
„Áno, Charleston, ale taktiež v čínskom Wu-chane, 
keď som zdolala Simonu Halepovú. Ten zápas bol 
pre mňa neuveriteľný. Hrala som skutočne dobre. 
Na začiatku som si len hrala svoju hru, bol to bežný 
zápas, ale na konci som dominovala. Bol to pre 

mňa veľmi dôležitý moment i víťazst-
vo.“

Aký bol pre vás záver 
sezóny? 
„Do Moskvy som išla bez ne-
jakých očakávaní. Bola som už 

síce s mojim novým trénerom, 
ale spoluprácu sme len 

odštartovali. Hrala 
som dobre, turnaj je 

v mojom rodnom 
meste, takže je 

fajn ukončiť 
sezónu vo 

finále takého-
to podujatia.“

Čo ste 
plánovali 
po konci 
sezóny?

„Po dovo-
lenke to bolo pre mňa 

viac o kondičnej príprave, ako 
o tenise. Pokračovala som aj 
s tenisom, ale na dvorci som ne-
bola tak často. Do programu ho 
naplno zapájam až na predsezón-

nom kempe na Floride v decembri. 
November bol skôr o kondičke.“

Pripravená na Top 20
Charlestonský titul bol pre Dariu Kasatkinovú vrcholom sezóny

Čo očakávate od nového tenisového 
trénera Philippeho Dehaesa? 
„Nemôžem hneď teraz povedať, že očakávam 
niečo špeciálne. Potrebujem len nový pohľad 
z druhej strany, od inej osoby... Pred tromi rokmi 
sme už spolupracovali. Som nadšená, že ideme 
do toho, pretože či už viac alebo menej, tak 
máme podobný pohľad na moju hru, zmýšľame 
podobne. Teším sa na to, ako sa bude vyvíjať naša 
spolupráca v novej sezóne.“

Tri roky ste strávili so šéftrénerom 
trnavskej akadémie Vladimírom 
Pláteníkom. Posunuli ste sa o viac ako 
300 priečok vyššie v rebríčku WTA, ste 
vo svetovej tridsiatke a máte za sebou 
enormný progres...
„Áno, urobila som obrovský pokrok dopredu. Dal 
mi veľa dôležitých informácií - o túre, o tenise, o in-
ých hráčkach. Som mu za to vďačná.“

Aké sú vaše ciele do ďalšej sezóny?
„Je to ako vždy o zlepšovaní mojej hry. Mám pocit, 
že som pripravená na level, ktorý dosahujú hráčky 
Top 20, chcem ísť vyššie a vyššie, vyhrávať turna-
je. Nepoviem teraz, že budem na tom alebo tom 
mieste v rebríčku, ale chcem odovzdať maximum 
a uvidíme, čo to prinesie. Samozrejme, túžim 
dokázať niečo veľké!“

Čo podľa vás potrebujete, aby ste boli v 
Top 10 rebríčka WTA? 
„Určite viac skúseností. Teraz je to skôr aj o me-
ntálnej príprave, čo je kľúčom k úspechu. Mať 
taktické schopnosti, na ktorých budeme pracovať 
s novým trénerom.“

Voľno po tejto sezóne ste strávili v 
Barcelone, vo vašom obľúbenom meste. 
Ako tam bolo? 
„Neuveriteľne. Boli to najlepšie prázdniny. Milujem 
to mesto, atmosféru, úplne všetko – aj jedlo, futbal. 
Všetko, čo potrebujem, toto mesto aj má. Videla 
som úplne všetko, počas desiatich dní som prešla 
pešo asi 172 kilometrov. Len som si užívala cho-
denie po meste. Bolo ťažké sa s ním rozlúčiť, ale 
musela som sa vrátiť späť k mojej práci - tenisu.“

Ukrajinka Kateryna Kozlovová (23) 
bola v Top 100 rebríčka WTA aj v roku 
2016, ale po ďalšej sezóne sa dostala 
už na svoje nové maximum – 71. miesto 
v septembri 2017. Vo svojej hre však 
musela zmeniť veľa vecí, no spoluprá
ca s českým trénerom Jaroslavom 
Levinským taktiež z trnavskej EMPIRE 
Tennis Academy je zjavne správnou 
voľbou, keďže sa jej darí a zazname
nala progres. Rok 2018 by mohol byť 
pre ňu opäť najlepší, a možno aj preto 
sa ho už nevie dočkať.

Povedzte nám viac o vašej sezóne. Ste 
spokojná s výsledkami?
„Bol to náročný rok. Jeho začiatok nebol dobrý, 
nemala som výsledky. Začala som robiť s mojim 
novým trénerom Levinským, ktorý toho v mojej hre 
veľa zmenil. Bolo pre mňa komplikované zaradiť 
novinky priamo do zápasov a preniesť to do nich 
z tréningov. Ale začalo sa to prejavovať, hrala som 
lepšie, získala som späť svoje sebavedomie. Na-
jmä počas letnej sezóny a po nej. Ak vezmeme do 
úvahy úvod sezóny a jej koniec, nepoviem, že som 
spokojná, ale urobila som krok dopredu. To aj preto, 
že som predtým vypadla do tretej svetovej stovky a 
teraz som naspäť v prvej stovke.“

Čo je pre vás dôležitejšie  že ste získali 
dva tituly, jeden kategórie ITF v Ríme 
a druhý challengerový WTA v čínskom 
Daliane, alebo že ste hrali výborne 
v kvalifikáciách Roland Garros a US 
Open, ktoré ste zvládli a postúpili ste 
do hlavnej súťaže?
„Grandslamové turnaje sú, samozrejme, naj-
významnejšie. Ale bez ostatných výsledkov 
nemôžete vyhrávať zápasy na grandslamoch. Mys-
lím si, že je to istým spôsobom prepojené. Víťazstvo 
v Ríme na 60-tisícke mi dodalo sebadôveru a po-
mohlo v ďalších dueloch. Víťazstvá na US Open, 
keď som postúpila z kvalifikácie do 2. kola hlavnej 
súťaže, boli pre mňa taktiež dôležité, keďže som 
potom vyhrala v Daliane na challengeri.“

Viete si vybrať dvatri duely, v ktorých 
ste hrali ozaj na vysokej úrovni a boli 
ste spokojná nielen s výsledkom, ale 
aj s predvedenou hrou?
„Možno keď som nastúpila v prvom kole proti Ru-
munke Beguovej na US Open. Hrala som dobre do 
stavu 5:2 v druhom sete, no potom som znervózne-
la, keďže som v New Yorku predtým neprešla nikdy 
prvým kolom. Veľmi som chcela ten zápas vyhrať. 
Potom bolo zrazu 5:6 a následne v tajbrejku 2:6, 
ale set som napokon udržala a zvíťazila. Taktiež 
musím spomenúť Dalian v Číne, kde som vo finále 
uspela proti bývalej svetovej dvojke a veľmi skúsenej 
Zvonarevovej. Takisto v semifinále to bolo náročné, 
keďže proti mne stála Zarina Diyasová, ktorá mala 
vtedy skvelú formu.“

Ako ste spokojná s kooperáciou s 
vašim českým trénerom Jaroslavom 
Levinským? 
„Začiatky, ktoré som spomínala, boli ťažké preto, 
lebo po zmenách v mojej hre som musela predviesť 
svoj najlepší tenis. Ale myslím si, že všetko išlo dobre 
a navzájom sme si porozumeli. Dobre sa nám ko-
munikuje. To je medzi hráčom a trénerom kľúčové. 
A takisto máme podobné videnie, vnímanie tenisu...“

Je možné priblížiť, v čom konkrétne vám 
pomohol?
„To nie je jednoduché povedať, pretože ide o veľa 
špecifických vecí. Zmenili sme napríklad môj for-

hend, začala som ho hrať agresívnejšie. Z kom-
plexného pohľadu sa snažím zmeniť štýl mojej hry, 
pretože som predtým na kurte bola defenzívnejšia. 
To je v skratke.“

Akým je typom človeka, sedíte si aj mimo 
kurtu?
„Je to fajn človek, pokojný. Som rada, že na kurte nie 
je prehnane emotívny a negatívny. Pretože tréneri 
chcú niekedy tak veľa, že začínajú byť negatívni. Ale 
to na mňa neplatí. Je pokojný na kurte i mimo neho, 
má zmysel pre humor, ktorý sa mi páči. Pasujeme si 
a budeme pokračovať v spolupráci.“

Máte do novej sezóny vytýčené nejaké 
špeciálne ciele?
„Nechcem hovoriť nič konkrétne o mojej pozícii 
v renkingu a vyvíjať na seba tlak. V mojom vnútri 
mám svoje ciele, ale nechcem teraz nahlas hovoriť, 
že to bude konkrétne miesto v rebríčku. Na začiat-
ku roka chcem odohrať čo najviac zápasov a túžim 
začať lepšie, ako v sezóne 2017. Chcem zlepšiť 
moju hru, aby som sa na kurte cítila sebavedome 
a to je cesta k úspechom. A keď budem vyhrávať, 
prídu ďalšie výsledky a k tomu sa zákonite pripojí aj 
lepší renking.“

Je nejaký turnaj, na ktorý sa v novom 
roku špeciálne tešíte?
„Samozrejme, že prvý veľký turnaj roka Australian 
Open. Na grandslamové podujatia sa teším vždy. 
Ale na sezónu sa celkovo teším, keďže z tej minulej 
som bola unavená, ale teraz už mám v sebe novú 
energiu.“

Prečo máte ako Ukrajinka svoju 
tréningovú základňu trnavskú EMPIRE 
Tennis Academy? V čom je to pre vás 
výhodné?
„Pretože je tu veľmi pekný klub, ktorý sa naďalej 
rozrastá. Keď sa dokončí nová budova medzinárod-
nej akadémie s novou posilňovňou, bazénom či 
hardovými kurtami, bude to pre mňa úplne ideálne. 
Navyše je tu veľmi príjemné, pokojné okolie, čo 
potrebujeme na tréningy. Keď sa všetko dokončí, 
bude to jeden z najlepších klubov a akadémií v celej 
Európe.“

Dôležitý a úspešný rok
Kateryna Kozlovová si 2017 vylepšila kariérne maximum
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Bývalá siedma hráčka sveta Belinda 
Bencicová (20) je od augusta 2017 
členkou miestnej EMPIRE Tennis Acad
emy. V máji musela ísť na operáciu 
zápästia, no aj keď mala obavy, všetko 
dopadlo na výbornú. Zákrok sa vydaril a 
podobne jej vyšiel aj návrat na dvorce. 
Počas troch mesiacov vyhrala tri tur
naje a vyhupla sa naspäť do svetovej 
stovky rebríčka WTA vo dvojhre. A to 
všetko v období, keď si za svoju trénin
govú základňu vybrala trnavský klub TC 
EMPIRE, kde našla všetko, čo potrebu
je pre svoju profesionálnu prípravu.

Kedy ste sa dozvedeli po prvý raz, že 
v Trnave existuje takáto medzinárodná 
akadémia?
„Počula som o nej od Dášky (Kasatkinovej) 
a Vladimíra Pláteníka. Ale vyhrala som tu aj medz-
inárodný turnaj do 14 rokov ešte v roku 2010, no 
vtedy akadémia neexistovala. Počula som, že je 
to tu super, videla som fotografie na oficiálnom 
Instagrame akadémie, i to, že tu chodí Elina Svi-
tolinová, Lucie Šafářová...“

Spomeniete si aj na svoj triumf  
v Trnave v roku 2010?
„Mala som vtedy 13 rokov, turnaj sa hral vonku na 
antuke. Patril do série Tennis Europe. Zvyknem si 
tieto veci pamätať. Bývali sme v hoteli pri kurtoch, 
boli sme prvýkrát na tomto mieste a hlavne viem, 
že to bol jediný turnaj, na ktorom sme sa mohli 
pozerať na zápasy z hotelového balkóna. Preto 
mi to utkvelo v pamäti.“

Čo vás definitívne presvedčilo, aby 
ste sa stali členkou EMPIRE Tennis 
Academy?
„Keď som bola ešte zranená, prišla som sa sem 
osobne pozrieť. Aj Oliver Nagy, ktorý bol vtedy 
mojím sparingpartnerom, mi hovoril, že by sme tu 
mohli dať týždeň prípravy. Prišla som sem, páčilo 
sa mi to, sú tu super podmienky. Poznám na tom-
to mieste veľa ľudí, cítila som sa dobre, povedala 
som si, že prečo nie.... Pripravujem sa tu teraz 
pravidelne medzi turnajmi.“

Naplnili sa vaše očakávanie aj po 
týždňoch prípravy?
„Úplne, mám tu všetko, čo potrebujem. Mala 

som tu super prípravu aj predtým, ako som začala 
hrať tenis. Klub mi dal všetko k dispozícii.“

Sú vo Švajčiarsku takéto akadémie ako 
naša?
„Teraz ich už je viac. Vo Švajčiarsku je zväzové 
národné tenisové centrum v Bieli, kde v podstate 
trénujú všetci. Je tam veľa tenisových hál, ale 
skôr existujú tenisové školy, napríklad pre deti. 
Nie sú tam veľké akadémie, kde by prišli aj viacerí 
hráči zo zahraničia. Každý z rodičov ide tam, kde 
je to pre nich najbližšie.“

Keď ste v máji 2017 podstúpili 
operáciu, čo bolo pre vás počas prvých 
týždňov najťažšie?
„Mala som sadru a nevedela som veľmi veľa 
o tom, ako sa to bude vyvíjať. Bola som z toho 
smutná. Nemohla som hrať, ani niečo poriadne 
robiť, behať. Bola som deprimovaná.“

Kto vás operoval?
„Volá sa Frederik Verstreken, pôsobí v Antver-
pách, operoval aj Clijstersovú, Flipkensovú, 
Goffina. Veľmi veľa hráčov. Aj Slovenku Magdu 
Rybárikovú, ktorej som sa potom začala viac na 
to vypytovať, aké to bolo. Hovorila, že super, a že 
bola spokojná. Potom som išla za ním, urobil na 
mňa dojem. Mal všetko pod kontrolou, všetko 
vedel. Snažil sa mi to vysvetliť, ale do ničoho ma 
netlačil. Už mi volali aj agenti od Nišikoriho ale-
bo Kuznecovovej, boli na to zvedaví. Odporučila 
som ho, je to špecialista na zápästia.“

Kedy u vás pominuli obavy z návratu a 
začali ste si veriť?
„Zo začiatku to ešte bolelo. Každý deň som 
musela pracovať s fyzioterapeutom. Stále som 
volala lekárovi, či to je normálne či je to ok, bola 
som v strese. Keď som hrala prvé bekhendy 
v auguste, bola som tiež opatrná, ale už ma to ne-
bolelo. Začala som veriť tomu, že to bude v pori-
adku. Teraz už tomu kompletne verím a nemusím 
to tejpovať.“

Ako vyzerala rehabilitácia? A kedy bol 
prvý plnohodnotný tréning?

Švajčiarka Belinda Bencicová sa po príprave v trnavskej EMPIRE   Tennis Academy prebojovala naspäť do Top 100 

„Môj fyzioterapeut prišiel za lekárom, ktorý ma 
operoval. Na mieste sa dohodli, čím sa bude 
hýbať, v akom časovom horizonte. Chceli sme 
posilniť svaly, robili sme klasické cvičenia s čink-
ou hore, dole, s expanderom.“

Na okruh ste sa vrátili v septembri 
štýlovo, hneď ste vyhrali turnaj v 
Petrohrade. Aký bol návrat na nižší 
okruh ITF?
„Vôbec mi to nevadilo, v minulosti som hrávala 
podujatia ITF, musela som sa cez ne prebojovať. 
Pre bol mňa „wow” skôr turnaj WTA v Linzi. Nižšie 
dotované turnaje boli dobre zorganizované. A čo 
sa mi hodilo najviac, že sa mi hralo lepšie bez 
takej pozornosti všade navôkol. Nechcela som, 
aby sa to riešilo ako veľký príbeh návratu. Chcela 
som sa sústrediť na to, ako bude držať zápästie. 
Mohla som využiť aj chránený renking, vypýtať 
si divoké karty do hlavných súťaží, ale to som 
nechcela.“

A nemuselo by to potom vyjsť...
„Nemuselo, mohlo ma to opäť začať bolieť. 
Každému by som musela vysvetľovať, čo sa sta-
lo. Keď som zvolila takýto návrat, bolo to pre mňa 
uvoľnenejšie, jednoduchšie. Chcela som si to vy-
bojovať takto. Dohodli sme sa na tom s trénerom, 
mali sme rovnaký názor.“

Ktorý z titulov vo dvojhre si po návrate 
ceníte najviac? Petrohrad, Hua Hin 
alebo Taipei?
„Najviac si cením prvý z Petrohradu, lebo som to 
vôbec neočakávala. Keď som bola na kurte, teši-
la som sa z môjho bekhendu, že môžem vôbec 
hrať. Vtedy som sa cítila najlepšie.“

Čo by ste povedali niekomu v lete 
2017, keby vám prorokoval, že sa 
vrátite po troch mesiacoch do Top 100 
a ešte sa prebojujete aj do hlavnej 
súťaže Australian Open?
„Bola by som veľmi opatrná. Ani by som si nemys-
lela, že je to reálne alebo možné. Bola som rada, 
keď som sa dostala už do kvalifikácie dvojhry - 
s týmto som nepočítala. Je to bonus, ale bola 
som pripravená hrať kvalifikáciu.“

V januári 2018 hráte opäť po roku 
Hopman Cup s Federerom. Ako veľmi 
sa na to tešíte?
„Hlavne vtedy, keď som bola zranená, som si 
hovorila, že dovtedy už budeš určite fit, budeš 
hrať. Bol to taký highlight, na ktorý som sa tešila. 
Nervozita tam je, ale Roger je úplne super. Hrá 
sa s ním veľmi dobre, pomáha. Človek sa s ním 
na kurte cíti veľmi dobre. Chceli by sme spolu 
na Hopman Cupe zahrať ešte lepšie ako napos-
ledy. Na jeho zápasy bolo úplne plné, hrali sa 
nočné duely, potom som nastúpila ja, bolo tam 
veľa ľudí, neskutočná atmosféra. Austrálčania 
žijú pre šport.“

Sadli ste si s vašim trénerom Ianom 
Hughesom?
„Som veľmi spokojná, na jeho tréningoch som 

sa cítila super. Sadli sme si, vyhovuje mi štýl jeho 
trénovania. Snaží sa ma spoznať, informuje sa 
o veciach, učí sa. Je skôr pokojný, taktický typ. 
Veľmi mi pomáha v hre, ukazuje mi detaily, na 
ktorých môžem zapracovať. Ide to dobre.“

Ako sa vám trénuje so slovenskými 
sparingpartnermi, s Oliverom 
Nagyom a Martinom Blaškom z našej 
akadémie?
„Super, trénujem si aspoň slovenčinu (úsmev). 
S Oliverom sme trénovali skoro rok, bolo to 
tiež super. Som mu za všetko veľmi vďačná, je 
súčasťou môjho úspešného návratu. Aj s Maťom 
Blaškom to bolo perfektné, v Ázii sme boli spolu 
na dvoch turnajoch, ktoré som vyhrala. On nes-
kazí loptu, trénuje sa s ním skvelo, intenzívne.“

Máte predstavu, koľko turnajov by ste 
chceli odohrať v sezóne 2018?
„Určite menej, ako som hrávala. V minulosti som 
mala veľa turnajov, ale nevíťazila som toľko. Keď 
som začala vyhrávať, pokračovala som ďalej, ku-
mulovalo sa to. Takže keď teraz nejaký vyhrám, 
dám si prestávku. Chcem to plánovať starostlive-
jšie, aby to moje telo vydržalo. Výhodou je, že 
väčšiu časť roka nemusím obhajovať body na 
turnajoch.“

Dokonalý návrat
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Tuniská členka EMPIRE Tennis Acad
emy Ons Jabeurová (23) je ďalšou 
poprednou hráčkou našej akadémie, 
ktorá mala úspešnú sezónu. Na kon
ci roka 2016 bola na 193. mieste re
bríčka WTA vo dvojhre, aby sa za rok 
posunula o viac ako sto priečok a bola 
už 88. Jeden z najlepších výsledkov 
uhrala v Paríži na Roland Garros, kde 
sa stala prvou Arabkou, ktorá sa prebo
jovala do 3. kola dvojhry na jednom  
z grandslamových podujatí, pričom  
v 2. kole prekvapujúco vyradila dokon
ca svetovú šampiónku Cibulkovú. 

Ako vnímate sezónu 2017?
„Bol to celkom dobrý rok. Začiatok bol trochu 
náročný, keďže som sa musela hore predierať zo 
193. miesta, ale potom sa to zlepšilo a nastal pro-
gres. Musela som pracovať tvrdšie, aby som získa-
la späť svoje sebavedomie. Grandslamový Roland 
Garros bol jedným z najlepších turnajov, aké som 
hrala, ale ja chcem byť v blízkej budúcnosti ešte 
lepšia. Tvrdá práca sa mi vypláca. Teraz som už na 
leveli, ktorý je o dosť komplikovanejší, no v roku 
2018 sa pobijem o to, aby som išla ešte vyššie. Aby 
som vyhrávala a zlepšila som si renking.“

Čo bolo pre vás highlightom roka, 
najmä Roland Garros? Stali ste sa prvou 
Arabkou, ktorá sa dostala do tretieho 
kola na jednom z grandslamových 
podujatí a dokonca ste vyradili 
Cibulkovú, vtedajšiu svetovú šampiónku 
zo Singapuru.
„Áno, bol to aj Paríž, ale to i preto, že tam boli skvelí 
fanúšikovia, moji krajania. Cítila som sa tam ako 
doma, pretože tam bolo veľa Tunisanov, ktorí mi 
fandili a bola som šťastná, že som ich tam videla. 
Francúzski Tunisania sú mi blízki, bolo to pre mňa 
o dobrej atmosfére, emóciách, milujem to tam.“

Bol váš úspech veľkou vecou v Tunisku?
„Áno, bol, ale hneď po Roland Garros som sa 
domov nedostala. Tuniská ministerka sa so mnou 
chcela hneď stretnúť, prísť po mňa na letisko a po-
dobne, takže to bola pre mňa veľká česť. Zaujímajú 
sa o mňa, chcú sa so mnou vidieť, bližšie spoznať, 

ale nanešťastie som sa musela vtedy pripravovať 
na ďalšie turnaje. Nemohla som prísť. Potom sa 
tuniský futbalový tím kvalifikoval na MS vo futbale, 
takže to sa už riešilo viac. Je to trochu smutné, ale 
asi to tak má byť (úsmev).“

Ako veľmi dôležitý je pre vás fakt, že ste 
sa dostali prvýkrát do Top 100 rebríčka 
WTA vo dvojhre?
„Bolo to veľmi dôležité, pretože išlo o jeden z mojich 
cieľov a túžila som po tom už dávno, dlhé roky. Trva-
lo to nejaký čas, ale odkedy som prestala rozmýšľať 
o renkingu, bolo to pre mňa ľahšie. Teraz som z toho 
šťastná. Už viem, že renking nie je treba toľko riešiť, 
poučila som sa. Mojím cieľom je teraz zlepšiť moju 
hru, čo sa potom prejaví aj v lepšom renkingu.“

Mohli by ste vybrať jeden zápas alebo 
aj viac, s ktorými ste boli v sezóne 
špeciálne spokojná?
„Na začiatku roka v januári, keď som hrala v čín-
skom Šen-čene (Jabeurová postúpila z kvalifikácie 
do 2. kola). Vtedy som bola spokojná s predve-
denými výkonmi. Hrala som tak dobre, že som 
sa takmer nespoznávala. Takže ak udržím takýto 
level, môžem zdolať hocikoho. Bola som pokojná, 
nepociťovala som tlak. Nútila som súperky, aby sa 
prispôsobili mojej hre. Pre mňa to bol jeden z na-
jlepších turnajov v roku. Podobne ako potom kon-
com januára v Taipei. Asi to má niečo do činenia 
s turnajmi v Ázii, možno s ich rezancami (smiech). 
A potom, samozrejme, Roland Garros. Vyhrala 
som v Paríži nad dobrými hráčmi, ale herne som 
sa tam necítila tak, ako v Šen-čene alebo v Taipeii.“

Máte v roku 2018 špeciálne ciele?
„Áno, ale nechcem sa zameriavať len na renking 
a počítať každý bod. Ak mám povedať čísla, postup 
do Top 50 v nasledujúcej sezóne by bol fajn. Ak to 
bude lepšie, bude to úžasné. Ale musím ísť za tým 
krok za krokom. Musím si udržať dobrú úroveň, 
sebadôveru a výsledky prídu.“

Ako sa vám spolupracovalo cez rok s 
trénerom Mislavom Hizakom?
„Bolo to dobré, ale spoluprácu sme ukončili. Bolo 
to moje rozhodnutie. Chcela som a potrebova-
la novú skúsenosť. Dúfam, že si nájdem nového 
trénera a budem úspešne pokračovať v mojom 
tenisovom dobrodružstve. Ak ho budem mať, 
začneme spolupracovať v januári 2018.“

Mali ste po sezóne čas ísť domov a byť 
so svojou rodinou?
„Pred novembrovým kondičným kempom, ktorý 
som absolvovala s ďalšími členkami akadémie 
EMPIRE Tennis Academy v Liptovskom Jáne, som 
bola v Paríži. A predtým som išla na svadbu mojej 
sestry, ktorú som si užila. S manželom sme si po-
tom oddýchli na jednom z tuniských ostrovov, mali 
sme sa fajn. Nechcela som veľa cestovať, pretože 
som na cestách celý rok. Bol by to zlý nápad, zase 
niekam ísť, tak sme ostali doma. Som rada, že som 
si užila čas s mojim manželom a rodinou.

Top 50 by bolo fajn
Jabeurová: Môžem zdolať hocikoho, keď budem hrať ako v Šen-čene

Čo ťa nezabije, to ťa posilní. V prípade 
topoľčianskej tenistky Terezy Mihalík
ovej to platí dvojnásobne. Juniorská 
šampiónka z Australian Open 2015 si 
po slušnej sezóne 2016 musela v prvej 
polovici roka 2017 vytrpieť viac než dosť. 

„Nedokázala som vyhrať zápas. Bola som veľmi 
dole,“ priznáva 19-ročná Slovenka. Z dna ju ťahal 
jej chorvátsky osobný tréner v trnavskej EMPIRE 
Tennis Academy Stefano Vukov. „A vytiahol ma. 
Boli to ťažké dni. Plné kriku, odchádzania z trénin-
gov. No zvládla som to. Dnes som rada, že už je to 
za mnou,“ pokračuje Mihalíková. 
Nebol to zďaleka jediný problém sezóny. Ďalšiemu 
musela čeliť, keď ju Vukov z rodinných dôvodov 
musel prestať trénovať a odletel späť na Floridu. 
„Nerozišli sme sa v zlom. Vedela som už tri mesiace 
predtým, že sa chystá odísť, no aj tak platí, že nera-
da mením trénerov. Je to nezvyk ísť na prvý turnaj 
s novým človekom.“

JE TO POHOĎÁK
Jej novým koučom sa stal bývalý tréner Martina 
Kližana Martin Hromec. Tereza sa pri ňom adap-
tovala bez väčších problémov. „Naozaj som si 
rýchlo zvykla. Je to pohoďák, super tréner. Už 
sa teším na novú sezónu a ďalšie turnaje s ním. 
Hlavne som rada, že je to Slovák. Stefano na mňa 
rozprával chorvátsko-anglicky. Už som z toho bola 
taká otupená. Aj doma som občas odpovedala an-
glicky. A do toho som sa pustila do čítania českej 
knihy. Celá som z toho bola zamotaná,“ smeje sa 
Mihalíková a jedným dychom dodáva. „Nový tréner 
mi vravel, že mal takých bláznivejších zverencov. 
Ja som oproti nim tichá, dobrá. Vraj príliš, aspoň 
na kurte by som mala byť trochu horšia. Musím sa 
to naučiť. Sama som zvedavá, čo na mňa povie 
o pol roka.“
Tereza si pôsobenie v trnavskej akadémii poch-
vaľuje. „Som tu veľmi spokojná. S ľuďmi, s pod-
mienkami, mám tu vlastného trénera, kondičného 
trénera, je tu veľa báb na sparing a Bratislava nie 
je príliš ďaleko. Vyhovuje mi to tu,“ prezradila nám 
počas mikulášskej oslavy v klube. 

DLHODOBÝM CIEĽOM JE 
TOP 5 NA SVETE
Pri obzretí sa za skončenou sezónou a otázke, ktorý 
výsledok ju počas nej potešil najviac, dlho hľadala 
odpoveď. „Ani neviem. Dobre sa mi začalo hrať až 
po zmene rakety. Už som nevedela, čo zmeniť, tak 

som zmenila raketu a uhrala konečne nejaké dobré 
výsledky. Pamätám si dobre napríklad na zápase so 
Zvonarevovou začiatkom júla v Egypte. Tam som 
odohrala asi životný zápas, no aj tak som prehrala -  
5:7 v treťom sete. Škoda, no naozaj som tam hrala 
dobre. Dúfam, že na nejakom turnaji WTA budem 
mať šancu to Ruske oplatiť.“
A čo by chcela Mihalíková dosiahnuť v roku 2018? 
„Nemám nič na obhajovanie do konca júna. Cieľom 
je dostať sa na grandslamovú kvalifikáciu, čo by 
nemuselo byť až také ťažké. Delí ma od toho len 
nejakých 200 miest,“ vraví víťazka októbrového tur-
naja ITF v egyptskom Šarm aš-Šajchu. „Môj jediný 
titul v uplynulej sezóne, ale aj tak som rada, lebo 
predtým som vo viacerých finále po sebe prehrala. 
Takže určite potešil. Hádam mi to v novej sezóne 
pôjde lepšie a vykročím aj za svojim veľkým život-
ným snom. Dostať sa raz do prvej päťky vo WTA. 
Vysoký cieľ, ja viem, ale treba si dávať vysoké 
ciele,“ zasnívala sa zverenkyňa Martina Hromca 
v trnavskej akadémii. 

Do novej sezóny 
s novým trénerom

Mihalíková zmenila trénera, raketu i prístup a z dna sa už odrazila hore

Slovenský tréner Martin Hromec sa do-
hodol s EMPIRE Tennis Academy na 
5-ročnej zmluve a s Mihalíkovou zatiaľ na 
jednoročnej. „Je mladá, ako juniorka mala 
jeden obrovský úspech. Za mňa môžem 
povedať, že som nechápal, prečo už nie 
je vyššie v rebríčku WTA. Teraz to nezod-
povedá jej výkonnosti. Mojou primárnou 
úlohou ju bude posunúť čo najvyššie,“ 
vysvetlil Hromec a priblížil aj svoje pocity 
z trnavskej akadémie. 
„Mám po svete pochodených veľa 
akadémií, ale toto, čo v Trnave vybudoval 
a buduje pán Miroslav Hlavna, to je ab-
solútny top. Sformoval sa tu aj veľmi kval-
itný tím trénerov a hráčok, je to na vysokej 
úrovni. S dobudovaním ďalšej budovy 
medzinárodnej akadémie nebude musieť 
stadeto profesionál vystrčiť nohu,“ dodal.



(14) (15)

EMPIRE  TENNIS ACADEMY 2017 EMPIRE  TENNIS ACADEMY 2017

/EmpireTennisAcademy/EmpireTennisAcademy /EMPIRETennisempire-tennis-academy.com

Ženský tím EMPIRE Tennis Academy 
získal výraznú posilu. Štvornásobná 
grandslamová víťazka, štvornásobná 
víťazka Fed Cupu a finalistka dvojhry 
na Roland Garros 2015 Lucie Šafářová 
(30) sa stala členkou trnavskej ten
isovej akadémie a pripojila sa tak 
k ďalším oporám a hráčkam. 
Tvorba družstva je v súlade s koncepciou tr-
navského klubu i akadémie, kde pôsobia v rám-
ci ženského družstva už dlhodobejšie popredné 

hráčky rebríčka WTA. Lucie Šafářová získala 
v januári 2017 spolu s Američankou Bethanie 
Mattek-Sandsovou deblový titul na grandslamo-
vom turnaji v Melbourne. Bol to jej štvrtý v kariére. 
„Do Trnavy som sa veľmi tešila, pretože som si 
chcela všetko pozrieť a zahrať si tu. Doteraz mi 
to môj nabitý program bohužiaľ nedovolil. Ponu-
ku som sa rozhodla prijať, pretože sa mi tento 
projekt páči. A myslím si, že v Trnave sú dobrí 
ľudia, ktorí majú záujem o napredovanie mladých 
tenistov a tenisu všeobecne!“ povedala Šafářová 

pre www.empire-tennis-academy.com. 
Väčšinu informácií o akadémii sa dozvedela od 
Vladimíra Pláteníka, ktorý je v akadémii šéftréner-
om. „S Vladom sa poznáme dlho z WTA okruhu, 
ale okrem neho som počula dobré referencie aj 
od iných hráčov. Tenista nestrávi doma veľa času, 
ale keď budem doma, rada si do Trnavy zájdem po-
trénovať. Je tam ideálne prostredie pre profesionál-
nu prípravu. A Trnava nie je z Brna ďaleko! Tešíme 
sa na našu spoluprácu,“ dodala víťazka siedmich 
turnajov WTA vo dvojhre a trinástich vo štvorhre.

Projekt sa jej páči
Lucie Šafářová členkou akadémie od februára 2017

 finalistka štvorhry (s Vivien Juhászovou 
(SVK)) ITF Womens Circuit, Empire Women’s 
Indoor 2017, Prize Money 15 000$, Trnava, 
Slovensko, hard, hala (február)

 víťazka štvorhry (s Yuliou Kulikovou (RUS)) 
ITF Womens Circuit, Hammamet Open, Prize 
Money $15 000 USD, Hammamet, Tunisko, 
antuka, hala (marec) 

 štvrťfinalistka dvojhry, ITF Womens Cir-
cuit, XIXO Open Dunakeszi, 25 000 USD, 
Dunakeszi, Maďarsko, antuka, vonku (máj)

 víťazka dvojhry, ITF Womens Circuit, NIS 
OPEN 2017, Prize Money $15 000 USD, Niš, 
Srbsko, antuka, vonku (jún) 

 semifinalistka štvorhry (s Tamarou Cu-
rovicovou (SRB)) ITF Womens Circuit, 
PROKUPLJE 2, Prize Money 15 000$, 
Prokuplje, Srbsko, antuka, vonku (júl)

 1. kolo dvojhry (víťazka kvalifikácie), 
grandslamový turnaj Australian Open, Prize 
Money 37 000 000$, Melbourne, Austrália, 
hard, vonku (január)

 účastníčka Fed Cupu, vybojovala 2 body 
po triumfoch nad Schiavone a Errani, Fed 
Cup: Taliansko - Slovensko, Forli, Taliansko, 
antuka, hala (február)

 účastníčka Fed Cupu, Fed Cup: Slovensko 
- Holandsko, Bratislava, Slovensko, antuka, 
hala (apríl) 

 2. kolo kvalifikácie, grandslamový turnaj 
Roland Garros, Prize Money 12 032 000 €, 
Paríž, Francúzsko, antuka, vonku (máj)

 2. kolo kvalifikácie, grandslamový turnaj 
Wimbledon, Prize Money  31 600 000 £, Wim-
bledon, Veľká Británia, tráva, vonku, (jún)

 2. kolo dvojhry, WTA International, Prize 
Money 250 000$, Gstaad, Švajčiarsko, antu-
ka, vonku (júl)

 finalistka štvorhry (so Sandrou Jamricho-
vou (SVK)), ITF Womens Circuit, Empire 
Women’s Indoor 2017, Prize Money 15 000 $, 
Trnava, Slovensko, hard, hala (február)

 víťazka štvorhry (s Kamilou Kerimbayevou 
(KAZ), ITF Womens Circuit, Hammamet 
Open, Prize Money 15 000$, Hammamet, 
Tunisko, antuka, vonku (február)

 finalistka štvorhry (s Agnes Buktovou 
(HUN)), ITF Womens Circuit, XIXO Ladies 
Open Baja, Prize Money 25 000$, Baja, 
Maďarsko, antuka, vonku (jún)

 finalistka štvorhry (s Agnes Buktovou 
(HUN)), ITF Womens Circuit, XIXO Open 
Balatonboglar, Prize Money 25 000$, Balaton-
boglar, Maďarsko, antuka, vonku (september)

 víťazka dvojhry, ITF Womens Circuit, V 
CIRCUITO WTA CASTELLON SPAIN, 15 000 
USD, Benicarlo, Španielsko, antuka, vonku 
(november)

Sandra JamrichováRebecca Šramková Vivien Juhászová

Najväčšie úspechy v roku 2017 Najväčšie úspechy v roku 2017 Najväčšie úspechy v roku 2017

Na Hajdóczyho ulici 11 v Trnave disponujeme 
moderným a najväčším tenisovým areálom na 
Slovensku, ktorý určite obstojí aj v medzinárod-
nej konkurencii. S dostavbou 4 nových antu-
kových dvorcov, ktorá sa konala v roku 2011, 
patrí komplexu s 13 kurtami prvé miesto na 
Slovensku. K tomu treba prirátať tri dvorce v hale 
EMPIRE s povrchom Plexipave Plexicushion 
Prestige, ktorý sa používa aj na grandslamovom 
turnaji Australian Open. Dominantou areálu je 
štvorhviezdičkový hotel EMPIRE, ktorý ponúka 
hráčom vynikajúce podmienky nielen počas 
turnajov, ale aj počas prípravy v medzinárodnej 
tenisovej akadémii EMPIRE Tennis Academy. 
V hoteli nájdu oni prípadne i iní hostia, všetko 
potrebné pre kondičnú prípravu (posilňovňa), re-
generáciu (wellness centrum) až po reštauráciu 
Strawberries s kvalitným jedlom. Z reštaurácie 
ako i hotelových izieb je priamy vyhľad na antuk-
ové dvorce. Na svoje si prídu i deti, ktoré využijú 
minidvorec, odrazovú stenu i preliezky. Súčasťou 
areálu je zeleň, oddychová zóna s altánkom, ten-
isový bar a petangové ihrisko.
Areál TC EMPIRE Trnava sa dostáva do pove-

domia tenisových fanúšikov aj vďaka významným 
domácim i medzinárodným turnajom. Medzi tie 
najvýznamnejšie patria najväčší ženský turnaj 
na Slovensku EMPIRE Slovak Open s dotáciou 
100 000 USD (máj), mužský medzinárod-
ný turnaj EMPIRE Futures Trnava s dotáciou  
15 000 USD (júl) či najnovšie halové podujatie 
Empire Womens Indoor s dotáciou 15 000 USD 
(február) alebo ďalšie juniorské podujatia.

Tenisový areál na Hajdóczyho ulici je domovom 
špičkového klubu TC EMPIRE Trnava. Jeho 
história siaha do roku 1972, kedy sa na kurtoch 
bývalej Slávie začal rozmáhať organizovaný tenis. 
Klub až do roku 2009 vystupoval pod názvom 
TC Slávia Trnava. Za významný míľnik v histórii 
klubu sa považuje transformácia z občianskeho 
združenia na akciovú spoločnosť, ktorá sa udi-
ala v septembri 2006 a umožnila vybudovanie 

krásneho tenisového areálu ako i organizovanie 
významných medzinárodných tenisových podu-
jatí. V roku 2013 sa klub TC EMPIRE Trnava umi-
estnil na 3. mieste v rebríčku slovenských klubov.
V roku 2014 sa stal už najúspešnejším klubom 
na Slovensku, čo zopakoval aj v sezónach 2015, 
2016 a 2017. Našim hlavným cieľom je ponúknuť 
komplexné zázemie a zabezpečiť profesionálnu 
športovú prípravu detí a hráčov klubu a zároveň 
rozširovať hráčsku základňu s dôrazom na det-
skú prípravku. Klub organizuje najväčší počet 
tenisových turnajov na Slovensku počas roka, 
spolu až 17.

AREÁL
TC EMPIRE TRNAVA

TC EMPIRE TRNAVA
KLUB
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Skúsený slovenský deblista a daviscu
pový reprezentant Igor Zelenay (36), 
ktorý má tréningovú základňu v Trnave, 
si s tromi rôznymi hráčmi vybojoval v 
sezóne 2017 štyri deblové challenger
ové tituly. S tým môže byť spokojný, ale 
sám priznáva, že by viac bral úspechy 
na vyššom leveli, teda ATP turnajoch. 
Niekedy k tomu chýba veľmi málo  do
brý žreb, trochu šťastia a razom hráte 
na vyššie dotovaných podujatiach. Po
rozprávali sme sa s ním nielen o tom.

Sezónu ste ukončili skôr ako zvyčajne už 
koncom októbra, čo bolo dôvodom?
„Mal som problém so zápästím. Trápim sa s tým dva 
roky a už to bolo na turnaji neznesiteľné. Takmer 
som nemohol držať raketu. Išiel som na rezonanciu, 
bol som s tým u doktora Fana a potom aj u dokto-
ra Kebrleho v Prahe, pričom mi odporučili, že na-
jlepším riešením by bolo pre mňa pauza do konca 
roka 2017. Nech to zbytočne neliečim nejakými 
injekciami. Nechcel som ukončiť sezónu, ale zdra-
vie si nevyberá. Rehabilitácii a regenerácii dávam 
všetko, aby som bol pripravený na začiatok januára.“

V sezóne 2017 ste získali štyri 
challengerové tituly vo štvorhre. Je to 
pre vás akurát alebo málo?
„Ťažko povedať, či je to málo alebo veľa, ale štyri 
tituly nie sú zlé. Skôr by som bol rád, keby možno 
titulov bolo menej, ale bol by som na tom lepšie 
v deblovom rebríčku ATP. Je ťažké hrať skoro celý 
rok na challengeroch a dosiahnuť vďaka tomu vy-
ššiu pozíciu. Bolo na nich fajn, ale keby som sa 
dostal na väčšie turnaje a dosiahol som niečo tam, 
tak by to bolo lepšie.“

Ktorý z titulov v Quimperi, Cherbourgu, 
Francaville a Braunschweigu si možno 
ceníte najviac?
„Všetky majú svoju hodnotu. Je náročné povedať, 
ktorý bol ťažko vybojovaný. Na turnajoch je vždy 
niečo, čo mi vyhovuje alebo nevyhovuje. Niekedy 
vyhrá človek ťažký zápas v prvom kole a potom 
sú ďalšie zápasy ľahšie. Dôležité je, že tituly som 
získal. Keby bol z turnaja ATP, bol by špeciálny, 
z challengerov to tak už nerátam.“

Tak na ktorom z týchto turnajov ste sa 
cítili najlepšie?
„Mne vyhovuje nemecký Braunschweig s dotáciou 
127 000 eur. Je to na veľmi dobrej úrovni a skoro 
ako na okruhu ATP. Sú tam aj viacerí dobrí hráči, 
ktorí hrávajú na úrovni ATP.“

V sezóne ste spolupracovali s viacerými 
partnermi vo štvorhre. Aké ťažké je si 
nájsť stáleho spoluhráča?
„Nie je to jednoduché preto, že tenisti, ktorí majú 
lepší deblový renking, si chcú so mnou zahrať 
málokedy, pretože pochopiteľne chcú byť na ATP 
turnajoch a byť tam nasadení. Musím teda hľadať 
hráčov, ktorí sú na tom renkingovo horšie. Preto to 
aj dosť často striedam, lebo i keď som spolupra-
coval s Rusom Elginom okolo 70. miesta, tak po 
niekoľkých sľúbených challengeroch sa už sústre-
dil na grandslamové podujatia a ATP turnaje. Strie-
da sa to, niekedy aj preto, že niekto chce ísť na 
turnaj, na ktorý nechcem cestovať. Na spoluprácu 
s hráčmi vplýva viacero faktorov.“

Vy sám ste už skúsený hráč, ale pár ste 
vytvorili aj s už 43ročným rakúskym 
veteránom Julianom Knowlem. Dva tituly 

Niekedy stačí len málo...
Igor Zelenay by rád vymenil challengerové úspechy za postup na  ktoromkoľvek grandslamovom turnaji

 víťaz dvojhry, ATP challenger, San Luis Po-
tosi Challenger, Prize Money 50 000$, San 
Luis Potosi, Mexiko, antuka, vonku (apríl) 

 štvrťfinalista dvojhry, ATP challenger, CHI-
NA INTERNATIONAL CHALLENGER QING-
DAO 2017, Prize Money 125 000$, Qingdao, 
Čína, antuka, vonku (apríl)

 štvrťfinalista dvojhry a semifinalista št
vorhry (s Aleksandrom Nedovyesom (KAZ)), 
ATP challenger, 2017 KUNMING CHAL-
LENGER, Prize Money 150 000$ Anning, 
Čína, antuka, vonku (apríl)

 štvrťfinalista dvojhry, ATP Challeng-
er, NECKARCUP, Prize Money 64 000€, 
Heilbronn, Nemecko, antuka, vonku (máj)

 víťaz dvojhry, ATP Challenger, Advantage 
Cars Prague Open 2017 by Zenova, Prize 
Money 43 000€, Praha, Česko, antuka, vonku 
(júl) 

 štvrťfinalista dvojhry, ATP Challenger, 
Challenger en Los Andes-Quito, Prize Mon-
ey 50 000$, Quito, Ekvádor, antuka, vonku 
(september)

 štvrťfinalista dvojhry, ATP Challenger, 
MILO OPEN, Prize Money 50 000$, Bogota, 
Kolumbia, antuka, vonku (september)

 získal 1 bod vo dvojhre, Davis Cup: Sloven-
sko - Poľsko, Bratislava, Slovensko, antuka, 
vonku (september) 

 semifinalista dvojhry, ATP Challenger, Milo 
Open, Prize Money 50 000$, Cali, Kolumbia, 
antuka, vonku (október)

 štvrťfinalista dvojhry, ATP Challenger, 
Lima Challenger, Prize Money 50 000$, Lima, 
Peru, antuka, vonku (október)

Najväčšie úspechy v roku 2017

Andrej Martin

ste získali v roku 2017 práve s ním, ako 
sa vám s ním spolupracovalo?
„S Julianom hráme veľmi dobre, vyhrali sme pár 
turnajov, sedíme si. Spolupráca s ním je vždy perfe-
ktná. Má veľa skúseností a po zápase si dokážeme 
sadnúť a zhodnotiť ho. A hlavne počas stretnutia 
sa dokážeme navzájom riadiť, čo je dôležité. Má 
dosť dobrý feeling na lopty - kedy a kde prebeh-
núť alebo či ostať. Dokáže podržať tím, výborne sa 
dopĺňame. Takéto čosi je k nezaplateniu. Preto si 
myslím, že sa nám darilo, no potom nastala situá-
cia, že on vyhral jeden ATP turnaj a zrazu bol 60. 
na svete a dostal ponuku i od lepších hráčov. Na 
základe toho sa prerušila naša spolupráca.“

Kde je ten rozdielový moment, situácia, 
ktorá vás delí od pravidelnej účasti na 
vyššie dotovaných turnajoch? Je to 
niekedy o pár loptách, ktoré vás posunú 
ďalej?
„Je to aj o šťastí. A nielen sa na taký turnaj dostať, 
ale potom tam niečo uhrať. Mne sa podarilo to, že 
som sa kvalifikoval do Wimbledonu. Mal som šancu 

niečo spraviť a posunúť sa. To som nevyužil. Ale 
zase sme prehrali v prvom kole s neskoršími final-
istami Wimbledonu. Tu by sa zišlo šťastie aj na žreb, 
nemali sme ho. Alebo si dohodnúť hráča Top 20 na 
spoluprácu, ale to je v mojej situácii veľmi ťažké.“

Ako často ste sa pripravovali v klube TC 
EMPIRE v sezóne 2017?
„Vždy, keď som nebol na turnajoch, bol som v tr-
navskom klube. Myslím si, že sa to tu veľmi zlepšilo 
a je to na dobrej ceste. Mám v Trnave veľmi do-
bré podmienky a chcel by som sa pánovi Hlavnovi 
poďakovať za to, že mi to v akadémii poskytli. Dú-
fam, že spolupráca bude naďalej fajn a verím, že 
tentoraz získame titul v extralige, ktorý nám tesne 
ušiel. Bojovali sme, nechali sme tam všetko a dú-
fam, že na budúci rok to Slávii vrátime.“
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Miloslav Grolmus vedie 21ročného 
japonského tenistu Kena Onišiho od 
mája 2017. Bývalý 28. hráč junior
ského kombinovaného rebríčka ITF sa 
prepracoval počas roka na svoje ka
riérne maximum a zaznamenal herný 
progres. „Už pri príchode bol veľmi 
kompaktný, ale chýbala mu zbraň, na 
čom robíme. V mužskom tenise to nie 
je žiadne tajomstvo, hráč musí mať na 
harde či na antuke výborný forhend,“ 
hovorí Grolmus, ktorý by chcel, aby sa 
Ken v novej sezóne naplno uchytil na 
turnajoch kategórie Futures a zvládol 
už aj challengerovú úroveň.

Spoluprácu s Kenom Onišim ste 
odštartovali v máji 2017.  
Aký je rozdiel medzi Kenom z mája  
a Kenom z decembra 2017?
„V prvom rade chcem povedať, že Ken bol solíd-
ny už v máji, keď prišiel. Japonskí tréneri mi to 
uľahčili, prišiel veľmi slušne pripravený po tech-
nickej stránke. Bol veľmi kompaktný, ale chýbala 
mu zbraň, na čom robíme. V mužskom tenise to 
nie je žiadne tajomstvo, hráč musí mať na harde 
či na antuke výborný forhend. Pri podaní má 
napríklad veľmi dobre zvládnutý kick. Takisto 
sa venujeme dĺžke úderu. Jeho štýl bude vždy 
taký, že súperov musí držať vzadu, musí ísť s nimi 
cez dlhé výmeny a rozložiť ich. Už to dostáva do 

krvi. Na niektorých turnajoch, na ktorých sme 
boli v Ázii v závere roka, hral výborný forhend, 
ale automatické to ešte nie je. Chceme, aby sa 
naň vedel spoľahnúť.“

Na čom ešte pracujete?
„Na fyzickej kondícii. V novembri bol na 
kondičnom sústredení v Liptovskom Jáne. Mys-
lím si, že čo sa týka dynamiky na kurte, v tom má 
najväčší potenciál. Musí byť dynamický, výbušný. 
Keď sa chce presadiť v špičkovom tenise, musí 
byť zviera. V sezóne zahral dve semifinále, zdolal 
niekoľkých tenistov okolo tristovky rebríčka, no 
sám povedal, že sa potrebuje posunúť po fyzickej 
stránke. Zápasy uňho trvajú dlho, niekedy aj dve 
a pol až tri hodiny. Keď hrá po takýchto zápasoch 
už semifinále, má problém udržať razanciu úder-
ov. Keď bude fyzicky zdatný, bude vedieť zahrať 
5 zápasov v jednom týždni. A o týždeň znova. 
Toto dnes tenistom vyhráva turnaje.“

Aký je jeho prístup k tréningom, 
zápasom?
„Má v sebe disciplínu, má stanovené jasné ciele 
a ide si za nimi. Na jeho vek je veľmi chytrý 
a rozhľadený. Kopu vecí si vie sám naplánovať, 
premýšľa dopredu. Mnohí hráči sú v jeho veku 
ešte pubertiaci, o ňom to neplatí. Je profesionál, 
mnoho vecí robí sám pomimo. Občas, samozre-
jme, máme debaty, keď niečo nešlo, prečo to 
nešlo, na čom treba popracovať. Ale nie je to 
o tom, že by na slovo počúval. On si to premyslí 
a komunikuje, pýta sa. To je fajn, lebo tým pádom 
mám spätnú väzbu.“

Čo bolo pre vás najpozitívnejším 
zážitkom v roku 2017?
„Bol to pobyt v Ázii na záver sezóny a to, ako sa 
správala ku mne jeho rodina. Na druhom turna-
ji v Malajzii hral semifinále po tom, čo mu prvý 
nevyšiel a prešiel si tam drobnou krízou, hľadal 

Pracujeme na zbraniach
Miloslav Grolmus oceňuje prístup svojho japonského zverenca Kena Onišiho sa. Toto si veľmi cením. Dokázal hrať na harde 

agresívne, robil body forhendom, išiel k sieti. Hra 
mala dynamické a agresívne parametre. Posled-
ný zápas v sezóne hrali s kamarátom vo štvorhre 
na challengeri v Kobe. Hrali vo štvrťfinále na 
centri proti favoritom, neskorším víťazom McLa-
chlan/Uchiyama a hrali vynikajúco.“

Ako sa vyrovnal s príchodom na 
Slovensko. Bola to preňho veľká 
zmena?
„Myslím si, že dobre. Urobili sme pre jeho do-
brú adaptáciu veľmi veľa spolu s vedením klubu. 
Týkalo sa to prechodného pobytu, víz, ubytova-
nia, cestovania na kondičné cvičenia, plánova-
nia dňa. Maximálne sme to sprofesionalizova-
li. Osobne som ho pozval aj do slovenských 
reštaurácií, ochutnal aj halušky, bravčovú krk-
ovičku, knedľu. Zaujalo ho to. Ten prechod závisí 
aj od toho, ako mu ľudia z jeho okolia pomôžu. 
Navyše je rád, že je v menšom meste, kde má 
pokoj na prípravu. Nie je ohučaný veľkomestom. 
Nie je v strese, oddýchne si.“

Čo bude najbližšie vašim cieľom?
„Aby vyhral turnaje kategórie Futures, nech sa 
posunie do prvej päťstovky rebríčka ATP. Sám 

povedal, že na to ešte v sezóne 2017 nebol 
pripravený. Odohral 18 podujatí, bol v dvoch 
semifinále, hral vo štvrťfinále, veľa druhých kôl, 
ale tam sa mu nenazbierajú body na to, aby 
vstúpil do prvej päťstovky. Skúsime určite aj chal-
lengre, v januári ideme do Austrálie, bude hrať aj 
japonskú ligu.“

Kde vidíte jeho potenciál?
„K tomuto sa nevyjadrujem, nedá sa to predpove-
dať a človek potom dostáva hráča pod zbytočný 
tlak. Komentujem kvalitu hry a nech sa posúva 
v nej ďalej. Cieľom je sa dostať v roku 2018 do 
prvej päťstovky. Aj on si však uvedomuje, že to nie 
je otázka jedného roka a že vystrelí do svetového 
tenisu ako raketa. Musí si to vybojovať.“

Ako ste si zvykli na cestovanie vy? Je 
toho toľko, ako sa vašich hráčskych 
čias?
„Možno aj viac. Túto prácu robím už desať rokov. 
Nerád do toho dávam emócie, som profesionál-
ny tréner. Musím byť schopný reagovať na poži-
adavky svojho zverenca. Patrí to k mojej profesii. 
Dôležité je, aby bolo o zverenca postarané, aby 
mal dostatok informácií o taktike na zápas, aby 
mal analýzu, štatistiky a aby sa posúval ďalej.“

 víťaz dvojhry a štvorhry (s Ondřejom Styl-
erom (CZE)), The 24th Slovak Junior Indoor 
U18 2017, Grade 2, Senec, Slovensko, tvrdý 
povrch, hala (január)

 semifinalista dvojhry a finalista štvorhry  
(s Alejandrom Davidovichom Fokinom 
(ESP)), juniorský ITF, RPM Junior Open 2017, 
Grade 1, Veštec, Česká republika, koberec, 
hala (január) 

 účastník juniorského grandslamu, Roland 
Garros, Prize Money 36 000 000 €, Paríž, 
Francúzsko, antuka, vonku (jún)

 účastník juniorského grandslamu, Wim-
bledon, 31,6 milióna libier, Wimbledon, Veľká 
Británia, tráva, vonku (júl)

 finalista dvojhry, ITF Futures, EMPIRE Fu-
tures Trnava 2017, Prize Money 15 000 USD, 
Trnava, Slovensko, antuka, vonku (júl)

 finalista European Summer Cups do 18 
rokov, Grade C, La Rochelle, Francúzsko, 
antuka, vonku (august)

 štvrťfinalista dvojhry, ITF Futures, Sum-
mer Cup, Prize Money 15 000 USD, Moskva, 
Rusko, antuka, vonku (august)

Najväčšie úspechy v roku 2017

Arťom Dubrivnyj



MUŽI:

MUŽI:ŽENY:

DORAST:

DORAST:

DORAST:

ŽIACTVO:

ŽIACTVO:

DETI:TRÉNERI

TRÉNERI FYZIOTERAPEUT

Eva Šestáková

Mislav Hizak Dylan Bairo (nar.2008)

Sandra Jamrichová (nar.1997)

Kiara Petrovická (nar.2000)

Monika Kupková

Martin Durdík

David Baláž (nar.2006)

Natália Kročková (nar.2008)

Laura Maluniaková (nar.1998)

Vanda Vargová (nar.2003)

Miloslav Doležal

René Hanák

Artur Dosedla (nar.2006)

Timotej Chmelár (nar.2008)

Radka Zelníčková (nar.2003)

Michal Brtko

David Čierny (nar.2000)Sara Suchánková (nar.2003)

Elina Svitolina (nar.1994)

HRÁČI A TRÉNERI KLUBU TC EMPIRE TRNAVA 2018

Kinga Križan

Olga Molchanova (nar.2004)

Anna Molchanova (nar.2001)

Daria Kasatkina (nar.1997)

Michal Bača

Karolína Mráziková (nar.2004)

Adriána Šenkárová (nar.2000)

Belinda Bencic (nar.1997)

Roman Řežáb Andrej Horváth

Paula Nebylová (nar.2004)

Andrea Feodorova (nar.2003)

Lucie Šafářová (nar.1987)

Martin Hromec

Tomáš Boleman

Sára Kašťáková (nar.2007)

Lenka Stará (nar.2000)

Vivien Juhászová (nar.1993)

Diana Zelenayová

Jaroslav Levinský

Vanessa Nováková (nar.2007)

Nina Stankovská (nar.2002)

Lenka Juríková (nar.1990)

Vladimír Pláteník Juraj Jančovič

Terézia Gavalcová (nar.2004)

Kateryna Kozlova (nar.1994)

Daniel Trčka

Jaroslav Kormyš 

Ela Pláteníková (nar.2004)

Rebecca Šramková (nar.1996)

Miloslav Grolmus

Peter Vlk

Romana Zelenayová (nar.2004)

Kamil Čapkovič

Tomáš Výrostko

Stella Krivičková (nar.2005)

Tereza Mihalíková (nar.1998)

Karol Beck

Martin Blaško

Saša Félixová (nar.2006)

Alexander Ovcharov (nar.1998) David Juras (nar.1999) Ergi Kirkin (nar.1999)Patrik Fabian (nar.1994) David Damian Brna (nar.1998)

Andrej Martin (nar.1989) Igor Zelenay (nar.1982)

Artem Dubrivnyy (nar.1999) Ken Onishi (nar.1996)Hans Podlipnik (nar.1988)

Anna Blinkova (nar.1998)

Pavel Shumeiko (nar.2000)

Marek Naňo (nar.2006)Samuel Guzoň (nar.2005) Patrik Hulín (nar.2006)Peter B. Privara (nar.2004) Matej Palčo nar.  (nar.2004) Adrián Štancel (nar.2004) Markus Lazarčík (nar.2005) David Schwarc (nar.2005)

ŽIACTVO:

DORAST:

Adam Arbet (nar.2001)Lukáš Bielik (nar.2001)

Samuel Paulovčák (nar.2000)

Tomáš Lánik (nar.2002) Alfréd Almási (nar.2003) Matúš Barcaj (nar.2003) Filip Žilkay (nar.2003)János Fekete (nar.2001)

Pavol Bíly (nar.2007)
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TC EMPIRE TRNAVA 2017

Daniel Trčka prišiel do trnavského TC 
EMPIRE Trnava v lete 2016 a nastúpil 
do pozície šéftrénera klubu. Jeho fun
govanie už má zmapované a presne 
vie, aké úlohy stoja pred ním, ostatnými 
trénermi i hráčmi. „Jednou z ambícií 
je udržať si dominanciu v slovenskom 
tenise. Ďalej chceme vychovať hráčov, 
ktorí sa budú zúčastňovať pravidelne 
veľkých európskych a svetových tur
najov a druhým krokom by bolo to, že 
by sme na týchto turnajoch ukazovali 
dobré výsledky,“ približuje plány český 
šéftréner.

Pod vaším vedením bol klub prvýkrát 
počas celej sezóny, keďže ste sem 
prišli v lete 2016. Aké to bolo pre vás 
obdobie?
„Rok 2017 z pozície mojej funkcie splnil všetky 
očakávania. Vedel som, že sa budem musieť 
zorientovať v klube, v hráčoch, poznať ich potre-
by, výkonnosť. Vedel som, že to bude náročné 
a že ma čaká veľa roboty. Bol to spoznávací rok, 

aby som presne vedel, v akom prostredí a s kým 
budeme robiť.“

Aký to bol rok z pohľadu výsledkov?
„Myslím si, že sme potvrdili pozíciu v rámci slov-
enského tenisu. Či už v družstvách alebo pri jed-
notlivcoch. Hráči väčšinou splnili predpoklady 
a povinnosti. Na niektoré tituly sme nedosiahli, 
ale byť úspešný na sto percent je ťažké. Čo sa 
týka medzinárodných turnajov, tam som osobne 
mal väčšie očakávania, napríklad v prípade do-
rastu. Nedosiahli sme výsledky, ktoré sme chce-
li, najmä na ME alebo MS. Na turnajoch vyššej 
kategórie máme rezervy. No vieme, v akej sme 
pozícii a odkiaľ sa máme odraziť. Stojí pred nami 
úloha zlepšiť sa v medzinárodnej konkurencii.“

Ktoré individuálne úspechy si najviac 
ceníte?
„K vlastným možnostiam sa najviac priblížila Nina 
Stankovská, zverenkyňa Reného Hanáka. Nina 
išla vyššie počas celej sezóny, zlepšovala sa pos-
tupne. Bolo to stabilné, bez výpadkov, dostala 
sa tesne za 200. priečku kombinovaného junior-
ského rebríčka ITF. Výbornú jar mala zverenkyňa 
Juraja Jančoviča Vanda Vargová, ktorá vyhrala päť 
turnajov po sebe. Dostala sa do prvej desiatky re-
bríčka Tennis Europe do 14 rokov. No potom už 
nepotvrdila postavenie na veľkých tur-
najoch. Netýka sa to však len Vandy. 
Nemáme ešte takého hráča, ktorý by 
sa presadil na väčších turnajoch a mal 
na nich stabilné výsledky. To bude naša 
úloha do ďalších sezón.“

Koho by ste ešte spomenuli?
„Ďalej sa určite posunula Lenka Stará, 
rok 2018 bude jej posledný v junior-
skej kategórii. Práve Lenka a Nina 
Stankovská sú naše dve tenistky, 
ktoré sa budú snažiť bojovať o účasť 
na grandslamových juniorských podu-
jatiach. Šance tam sú, urobíme preto 
všetko. Z našich chlapcov sa nikto 
výrazne nepresadil. Najväčšiu stabilitu 
na domácich turnajoch ukázal János 
Fekete, prvé výsledky sa objavili na 
podujatiach ITF. Dúfajme, že ďalšia 
sezóna bude lepšia.“

Spomedzi členov mužského tímu 
EMPIRE Tennis Academy ukončili 
kariéru Martin Blaško a Filipp 
Kekerčeni. Ako sa bude ďalej vyvíjať 
jeho zloženie?
„Tím sa budeme snažiť doplniť mladými hráčmi, 
pretože potrebujeme, aby sa zlepšili 16 a 17-roční 
tenisti. V tréningovom procese sú už zapojení, 
majú tú kvalitu, aby mohli trénovať s mužmi. Pre-
chod na turnaje dospelých nie je taký rýchly. 
Sme však radi, že prvé body do rebríčka ATP 
uhrali David Brna a David Juras. Náznaky tu sú, 
ale prechod trvá dlhšie. Musíme byť trpezliví, 
výsledky prídu.“

Pomáha mužskému tímu fakt, že v ňom 
sú aj zahraniční hráči ako Dubrivnyj, 
Oniši alebo Ovčarov?
„Určite sú dobrou alternatívou, ako tento tím 
rozširovať. Prioritne hovoríme o slovenských 
hráčoch, ale budeme sa snažiť doplniť tím aj 
o posily zo zahraničia. Máme čo ponúknuť, či 
už zázemie, ale i mladých hráčov, ktorí môžu byť 
sparingpartnermi. Je to ťažšie dať dokopy ako 
v ženskom tenise, tam naše družstvo funguje. 
Je to aj o tom, aby sme dosahovali výsledky 
a sami hráči sa potom nahlásia, že chcú trénovať  
práve u nás.“

Udržať dominanciu do ma a preraziť vo svete
Klubový šéftréner Daniel Trčka rozoberá sezónu 2017 a ambície TC EMPIRE Trnava v novom roku 2018

Vanda Vargová Oľga Molčanová Pavel ŠumejkoLenka Stará

 Víťazka dvojhry na jun-
iorskom ITF Sport Hotel 
Kurz - Junior Classic 18 
& Under 4. kategórie  
v Oberpullendorfe.

Lenka Stará

Víťazka dvojhry na 
juniorskom ITF EMPIRE 
Cup U18 4. kategórie 
v klube TC EMPIRE 
Trnava v marci.

V sezóne 2017 získala 
dovedna 5 singlových 
titulov na okruhu 
Tennis Europe.

Víťazka dvoch turnajov 
Tennis Europe vo 
dvojhre, 16th Realsport 
Open 14 v Miloviciach a 
Adaži Open v Lotyšsku.

Víťaz dvoch junior-
ských ITF turnajov, 
Lion Cup na Ukrajine  
a Epetion Cup  
v Chorvátsku.

Akú bude mať úlohu v klube Martin 
Blaško, ktorý ukončil hráčsku kariéru?
„V klube už začal pôsobiť v pozicii trénera. Ak-
tuálne veľmi využíva svoj potenciál v tom, že je 
stále na úrovni profesionálneho hráča. Spo-
lupracuje ako sparingpartner, modelujeme herné 
situácie, zatiaľ však nemá na starosti konkrétneho 
zverenca. Zoznamuje sa s prácou, s jej obsahom 
na opačnej strane toho, kde doteraz bol. Je pre 
nás veľmi platným pomocníkom, môžeme ho vy-
užiť pre celé spektrum hráčov. Tréningy je scho-
pný odohrať vo vysokom tempe a vysokej hernej 
kvalite. Bol aj na ázijských turnajoch ako sparing 
na konci sezóny s Belindou Bencicovou.“

Ako to vyzerá s návratom Patrika 
Fabiana po operácii zápästia?
„Už sa začal v novembri pripravovať na kurte, pra-
coval s mäkkými loptami. Dlho predtým makal na 
kondičnej príprave, takže v tomto je fit.“

Ste spokojný s progresom Rusa Arťoma 
Dubrivného, ktorý pracuje s Karolom 
Beckom? A čo junior z Ukrajiny Pavel 
Šumejko?
„Spolupráca s Karolom funguje, spokojné sú 
obe strany. Aj ako klub vnímame, že to fungu-
je, nemáme výhrady. Snažíme sa im vychádzať 

v ústrety pri vytváraní podmienok. Dúfam, že sa 
Arťom ešte zlepší, že natrénuje viac a výraznejšie 
prerazí. Nenaplnili sa jedine naše ambície v súvis-
losti s ním a účasťou i výsledkami na grandslam-
ových turnajoch. Ale stále išlo len o juniorku, nie 
mužov. Tam to bude uňho zásadná kategória. 
Pre Šumejka zvolíme do nasledujúcej sezóny 
juniorský program, ale s výhľadom na prechod 
k mužskému tenisu.“

Pod vedením trénera Jaroslava 
Kormyša sa vytvoril systém tzv. bublín 
pre najmladšie ročníky v klube. Prečo 
to je dobré do budúcnosti?
„Myslím si, že sa nám darí budovať systém od 
prípravky až po kategóriu dospelých. Bubliny 
sú vytvárané podľa vekových a výkonnostných 
parametrov. Keď príde rodič 6-ročného dieťaťa, 
my mu vieme ukázať cestu až do jeho 18 rokov. 
V hlavnom prúde prípravy vyberieme najlepších, 
najtalentovanejších a budeme sa to snažiť už od 
detí robiť metodicky správne. Krok za krokom, 
sezónu za sezónou, aby deti zvládli prechody 
v jednotlivých kategóriách, aby zvládli tréningové 
obsahy každej kategórie. Nech sú deti pripravené 
komplexne a nezameriavajú sa len na jednu danú 
sezónu a nenaháňajú sa len za bodmi. Musíme to 
budovať ako produkt TC EMPIRE Trnava – získať 

pozíciu, v ktorej budeme určujúca autorita, ako 
sa bude trénovať. Veľmi často sa stáva, že rodič, 
ktorý príde, má pocit, že keď za tréningy platí, tak 
si bude určovať počty hodín, kedy sa trénuje a aký 
je obsah tréningu.“

Je s kým pracovať, je dosť detí 
v tenise?
„Áno, práve tomuto dávam veľkú nádej, že si ich 
vychováme do budúcnosti. Deti sú tvárne, dá 
sa s nimi pracovať. Pri starších, napríklad do-
rastencoch sa napríklad chyby, ktoré si donies-
li, veľmi ťažko opravujú. Preto je potrebné už v 
detskom tenise dbať na skúsenosti, naši tréneri 
majú skúsenosti s rozvojom hráčov. Vieme, čo 
potrebujú.“

Aké sú vaše priania do budúcej  
sezóny 2018?
„Jednou z ambícií je udržať si dominanciu v slov-
enskom tenise. Ďalej chceme vychovať hráčov, 
ktorí sa budú pravidelne zúčastňovať veľkých eu-
rópskych a svetových turnajov. To je prvý krok. 
Druhým krokom by bolo to, že začneme na tých-
to turnajoch uhrávať dobré výsledky. Toto musí 
byť jednoznačný cieľ pre trénerov a špičkových 
hráčov, ktorí majú záujem pokračovať vo sveto-
vom tenise, pričom je jasné, že je to ťažké.“

TC EMPIRE TRNAVA 2017

Nina Stankovská

Víťazka dvojhry na 
juniorskom ITF Zilina 
Open 2017 4. kategórie 
v Žiline v auguste. 
Petrovická finalistkou.

Víťazka dvojhry na 
juniorskom ITF Moravia 
Steel Sparta Cup  
4. kategórie v Prahe 
v júli.

Nina Stankovská
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Medailisti nášho klubu Medailisti nášho klubu
z halových M-SR 2017 z letných M-SR 2017

HMSR ml.žiaci:
Dvojhra:

Lazarčík TC EMPIRE

Schwarc TC EMPIRE

Štvorhra:
Lazarčík 
Lábaj

TC EMPIRE 
TA Prešov

Schwarc  
Chovanec

TC EMPIRE 
Odema Púchov

MSR st.žiaci:
Dvojhra:

Almási TC EMPIRE

Žilkay TC EMPIRE

Štvorhra:
Almási 
Privara

TC EMPIRE 
TK Slovan BA

Žilkay 
Michalík

TC EMPIRE 
Mladosť Košice

MSR ml. dorastenci:
Dvojhra:

Fekete TC EMPIRE

Štvorhra:
Minárik 
Fekete

TK Jednotka 
TC EMPIRE

Bielik 
Arbet

TC EMPIRE  
TC EMPIRE

Lánik 
Valent

TC EMPIRE  
TC EMPIRE

MSR dorastenky:
Dvojhra:

Stará TC EMPIRE

Petrovická TC EMPIRE

Šenkárová TC EMPIRE

Štvorhra:
Kovačičová 
Kužmová

TC EMPIRE 
Akademik Košice

Petrovická 
Čisovská

TC EMPIRE 
Vysoké Tatry

MSR ml.dorastenky:
Dvojhra:

Stankovská TC EMPIRE

Kovačičová TC EMPIRE

Štvorhra:
Kovačičová 
Stankovská

TK Jednotka 
TC EMPIRE

Kmošková 
Lukáčová

TC EMPIRE 
TA Prešov

MSR dorastenci:
Dvojhra:

Fekiač TC EMPIRE

Štvorhra:
Čierny 
Puškár

TC EMPIRE 
TK Slovan BA

Fekiač 
Hadidom

TC EMPIRE 
Vysoké Tatry

MSR st.žiačky:
Dvojhra:

Vargová TC EMPIRE

Štvorhra:
Vargová 
Behúlová

TC EMPIRE 
Slávia SPU Nitra

Zelníčková 
Ďarmatiová

TC EMPIRE 
Lieskovský ten. klub

MSR ml. žiaci:
Dvojhra:

Schwarc TC EMPIRE

Štvorhra:
Lazarčík 
Lábaj

TC EMPIRE 
TA Prešov

Schwarc 
Guzoň

TC EMPIRE 
TC EMPIRE

MSR ml. žiačky:
Štvorhra:

Gemzická 
Daubnerová

TC EMPIRE  
TK Slovan BA

HMSR st.žiaci:
Dvojhra:

Žilkay TC EMPIRE

Štvorhra:
Žilkay 
Michalík

TC EMPIRE 
Mladosť Košice

HMSR dorastenky:
Dvojhra:

Stará TC EMPIRE

Štvorhra:
Petrovická 
Čisovská

TC EMPIRE 
Vysoké Tatry

HMSR st.žiačky:
Dvojhra:

Vargová TC EMPIRE

Štvorhra:
Zelníčková 
Vargová

TC EMPIRE 
TC EMPIRE

HMSR ml.dorastenci:
Dvojhra:

Arbet TC EMPIRE

Štvorhra:
Minárik 
Fekete

TK Jednotka 
TC EMPIRE

HMSR ml.žiačky:
Štvorhra:

Krivičková,  
Chalupková

TC EMPIRE, 
TŠP Petržalka

Vyhodnotenie HMSR 2017:
TC EMPIRE Trnava / 26 medailí

Dvojhra: Štvorhra: Celková bilancia:

5x 2x 5x 6x 3x 5x 11x 5x 10x 

Vyhodnotenie letných MSR 2017: 
TC EMPIRE Trnava / 31 medailí

Dvojhra: Štvorhra: Celková bilancia:

3x 3x 5x 5x 5x 10x 8x 8x 15x 

HMSR ml. dorastenky:
Dvojhra:

Stankovská TC EMPIRE

Kovačičová TC EMPIRE

Vargová TC EMPIRE

Štvorhra:

Kovačičová 
Stankovská

TC EMPIRE 
TC EMPIRE

Kmošková 
Duhl

TC EMPIRE 
Mladosť Košice

HMSR dorastenci:
Dvojhra:

Fekiač TC EMPIRE

Čierny TC EMPIRE

Paulovčák TC EMPIRE

Štvorhra:

Minárik 
Fekete

TK Jednotka 
TC EMPIRE

Fekiač 
Paulovčák

TC EMPIRE 
TC EMPIRE
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TURNAJ / AKCIA TERMÍN

De
ce

m
be

r

Mikuláš
Rozdávanie mikulášskych balíčkov pri športovom 
dni plnom detskej radosti

2. 12.
2017

Halové majstrovstvá Západoslovenského regiónu 
starších žiakov
24 najlepších chlapcov do 14 rokov sa stretne 
v boji o titul majstra Západoslovenského regiónu

9.–12. 12.
2017

Ja
nu

ár Halové majstrovstvá Slovenska mladších žiačok
32 dievčat do 12 rokov zabojuje o titul halovej 
majsterky Slovenska

13.–16. 1.
2018

Fe
br

uá
r

EMPIRE Women’s Indoor 2018
Medzinárodný turnaj žien s dotáciou 15 000 USD

3.–11. 2.
2018

M
ar

ec

EMPIRE Cup U18 2018
Medzinárodný turnaj dorastu štvrtej kategórie

3.–11. 3.
2018

EMPIRE Kids Cup 2018
Celoslovenský turnaj detí do 8 rokov

17. 3.
2018

Ap
ríl

Deň otvorených dverí
Prezentačný deň klubu TC EMPIRE Trnava plný zá-
bavy a súťaží pre deti spojený so zahájením letnej 
sezóny a náborom detí do prípravky

7. 4.
2018

Trnava Cup 2018
Medzinárodný turnaj staršieho žiactva druhej naj-
vyššej kategórie

22.–29. 4.
2018

M
áj

Extraliga
Najvyššia slovenská mužská a ženská tímová súťaž

30.4. – 4.5.
2018

EMPIRE Slovak Open 2018
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien s dotá-
ciou 100 000 USD

12.–20.5.
2018

Pohár Primátora Mesta Trnava 2018
Otvorený štvorhrový turnaj hráčov Trnavskej teni-
sovej ligy

26. 5.
2018

Jú
n

MTaO – dvojhra OPEN
Otvorený turnaj amatérov Trnavskej tenisovej ligy 
vo dvojhre

02. 6.
2018

Majstrovstvá Slovenska mladšieho dorastu
Turnaj 48 najlepších chlapcov a dievčat  
do16 rokov na Slovensku

11.–15. 6.
2018

Slovakia Open 2018
Prestížny medzinárodný turnaj vozíčkarov tretej 
najvyššej kategórie

21.–24. 6.
2018

EMPIRE Juniors Cup 2018
Celoslovenský juniorský turnaj druhej najvyššej 
kategórie

19.–22. 6.
2018

TURNAJ / AKCIA TERMÍN

Jú
l

EMPIRE Trophy Cup 2018
Celoslovenský turnaj staršieho žiactva najvyššej 
kategórie

30.6.–04.7.
2018

MTaO – štvorhra veteránov / štvorhra OPEN
Deblový turnaj hráčov trnavskej tenisovej ligy

7. 7.
2018

Letný tenisový tábor
Týždenný tenisový tábor pre deti

9.–13. 7.
2018

EMPIRE Cup U16 2018
Medzinárodný turnaj hráčov do 16 rokov tretej 
najvyššej kategórie

15.–22. 7.
2018

EMPIRE Futures Trnava 2018
Medzinárodný mužský turnaj kategórie Futures  
s dotáciou 15 000 USD

21.–29. 7.
2018

Au
gu

st

Memoriál JUDr. Ivana Čierneho 2018
Celoslovenský turnaj mladšieho žiactva druhej 
najvyššej kategórie

3.–6. 8.
2018

EMPIRE Kids Cup 2018
Celoslovenský turnaj tenisových nádejí do 10 rokov

11. 8.
2018

Letný tenisový tábor
Týždenný tenisový tábor pre deti

13.–17. 8.
2018

MTaO – dvojhra veteránov / dvojhra OPEN
Dvojhrový turnaj hráčov Trnavskej tenisovej ligy

18. 8.
2018

Letný tenisový tábor
Týždenný tenisový tábor pre deti

20.–25. 8.
2018

Se
pt

em
be

r

MTaO – štvorhra OPEN / štvorhra veteránov
Turnaj amatérov Trnavskej tenisovej ligy vo štvorhre

1. 9.
2018

Regionálne kolo Detského Davis Cupu a Fed Cupu
Regionálne finále súťaže družstiev detí do 10 rokov

08.–9. 9.
2018

Deň otvorených dverí 
Prezentačný deň klubu TC EMPIRE Trnava spojený 
s náborom detí do prípravky

15. 9.
2018

40. výročie Trnavskej tenisovej ligy
22. 9.
2018

Turnaj rodičov a priateľov klubu
Ukončenie tenisovej sezóny pre rodičov, priateľov  
a sponzorov klubu

29. 9.
2018

No
ve

mb
er Medailové družstvá

Slávnostné posedenie a vyhodnotenie sezóny 
v súťaži družstiev

9. 11.
2018

De
ce

mb
er Mikuláš

Rozdávanie mikulášskych balíčkov pri športovom dni
1. 12.
2018

Halové majstrovstvá Západoslovenského regiónu
8.–11. 12.

2018

Plán turnajov a akcií TC EMPIRE 2018

Rok 2017 opäť priniesol pre klub TC EMPIRE Trnava veľa 
úspechov, čo sa týka väčšiny súťaží družstiev, ale zároveň je 
tu priestor i na neustále zlepšovanie sa. Naše tímy si vybo
jovali päť slovenských majstrovstvých titulov, vrátane žien, 
dorasteniek, dorastencov, starších žiakov a mladších žiakov. 
Muži a staršie žiačky skončili druhí, mladšie žiačky piate. Na 
celoslovenskom detskom Fed Cupe sa darilo dievčatám do 
10 rokov, ktoré sa umiestnili tretie. Druhé priečky patrili našim 
deťom do 8 rokov na Detskom Fed Cupe i Davis Cupe.

Päť titulov
pre naše družstvá

ŽENY: Zľava kapitán Martin Durdík, Barbora Matúšová, Lenka Stará, Sandra Jamrichová, Chantal 
Škamlová, Tereza Mihalíková, Lenka Juríková a Vivien Juhászová. Na foto chýba Rebecca Šramková.

ML. ŽIACI: David Schwarc, Markus Lazarčík, Matúš Barcaj, Karol Vlčko, Alfred Almási, Filip Žilkay, kapitán Kormyš a Norbert Marošík. DORASTENCI: Zľava David Čierny, János Fekete, Samuel Paulovčák, Lukáš Bielik, David Juras, Krištof Minárik a kapitán Vlk.

ML. ŽIAČKY: Zľava kapitánka Monika Kupková, Stella Krivičková,  
Adela Gemzická, Saša Félixová, Nina Kyseľová a Alexandra Vadrnová.

ST. ŽIAČKY: Zľava kapitán Martin Durdík, Ela Pláteníková, Terézia Gavalcová, Bianca Behúlová, 
Vanda Vargová, Radka Zelníčková, Romana Zelenayová a Karolína Mráziková.

ML. ŽIACI: Zľava Artur Dosedla, Patrik Hulín, Samuel Melaga, Max Mikuláš 
Macháč, Samuel Guzoň, Markus Lazarčík, David Schwarc a kapitán Daniel Trčka.

MUŽI: Zľava Igor Zelenay, Karol Beck, kapitán Daniel Trčka, Václav Šafránek, Martin Blaško, Filip Kekerčeni, Andrej Martin a Ján 
Stančík. Na fotke chýbajú David Brna a Arťom Dubrivnyj.

DORASTENKY: Vpredu Kiara Petrovická, zľava Radka Zelníčková, Lenka Stará,
Adriána Šenkárová, Vanda Vargová, Nina Stankovská, Barbora Matúšová a Kristína Mráziková.

  miesto1.   miesto2.

  miesto2.   miesto5.

  miesto1.

  miesto1.   miesto1.

  miesto1.

TC EMPIRE TRNAVA
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O TURNAJI
Májový turnaj EMPIRE Slovak Open je pod Tatra-
mi v sezóne 2018 opäť najväčším ženským ten-
isovým podujatím, ktoré má od roku 2013 štatút 
medzinárodných majstrovstiev Slovenska žien 
v tenise. Podujatie prinieslo počas predchádza-
júcich deviatich ročníkov špičkové výkony mno-
hých hráčok aj z Top 100 rebríčka WTA, čím si 
získalo stabilné miesto nielen na slovenskej, ale 
i svetovej scéne. S dotáciou 100 000 USD patrí 
celosvetovo medzi najväčšie a najkvalitnejšie zor-
ganizované ITF turnaje.
Svoje majstrovstvo na antukových dvorcoch 
nášho areálu v minulosti predviedli také špičk-
ové hráčky ako Anna Karolína Schmiedlová, 
Jana Čepelová, sestry Plíškové, Markéta Von-
droušová, Veronika Cepedeová-Roygová, Barb-

ora Strýcová, Magdaléna Rybáriková, Kateřina 
Siniaková, Daria Kasatkinová, Simona Halepová, 
Cagla Büyükakcayová, Klára Koukalová, Janette 
Husárová, Urszula Radwanská, Lesia Curenk-
ová, Yvonne Meusburgerová, Yanina Wickmay-
erová, Sandra Záhlavová, Anastasija Sevas-
tovová, Michaella Krajiceková, Šahar Peerová, 
Karin Knappová, Lucie Hradecká, Julia Glušk-
ová, Tereza Smitková, Denisa Allertová, Jovana 
Jakšičová či víťazka spred 3 rokov Danka Kovin-
ičová. Popri zvučných menách dostávajú každor-
očne príležitosť aj najväčšie mladé talenty tohto 
športu zo Slovenska.
EMPIRE Slovak Open si získal srdcia nielen 
hráčok, ale aj všetkých priaznivcov , ktorí počas 
celého turnaja vytvárajú vynikajúcu atmosféru. 
Reportáže o podujatí sa pravidelne objavujú 

v športových správach slovenských televízií, 
v najčítanejších periodikách a na najnavštevo-
vanejších internetových stránkach.

PROGRAM TURNAJA

Deň Dátum Čas
Sobota 12. 5. 10.00 1.kolo kvalifikácie

Nedeľa 13. 5. 10.00 2. kolo kvalifikácie

Pondelok 14. 5. 11.00
finále kvalifikácie  
a 1. kolo hlavnej súťaže

Utorok 15. 5. 11.00
1. kolo hlavnej súťaže  
dvojhry a štvorhry

Streda 16. 5. 11.00
1. a 2. kolo dvojhry  
a 1. kolo štvorhry

Štvrtok 17. 5. 11.00
2. kolo dvojhry  
a štvrťfinále štvorhry

Piatok 18. 5. 12.00
štvrťfinále dvojhry  
a semifinále štvorhry

Sobota 19. 5. 13.00 semifinále dvojhry

  
– nie skôr ako 16.00:  
finále štvorhry

Nedeľa 20. 5. 11.00 finále dvojhry

SPRIEVODNÉ AKCIE
Hráčska párty
Počas turnaja je vždy utorkový večer po 19:00 
venovaný špeciálne hráčkam, ktoré majú 
možnosť spoznať sa medzi sebou, ale taktiež 
s partnermi a organizátormi turnaja. Akcia sa 
koná v atraktívnom prostredí hotela EMPIRE**** 
a reštaurácie Strawberries. Neoddeliteľnou 
súčasťou večera sú samozrejme gastronomické 
pochúťky a lahodné nápoje v sprievode príjemnej 
hudby.

Deň pre rodiny s deťmi
Deň plný zábavy sa každoročne koná v sobotu od 
skorého rána a je určený pre všetkých návštevník-
ov, ktorí zavítajú do tenisového centra EMPIRE 
Trnava. Na deti čaká nafukovací hrad, maľovanie 
na tvár, animátorky s množstvom zábavných hier, 
športové a pohybové súťaže a minitenis. Family 
Day vyvrcholí semifinálovými zápasmi dvojhry 
a finálovým zápasom štvorhry. 

Deň s hviezdami
Jubilejný už 10. ročník EMPIRE Slovak Open 
2018 prinesie aj výnimočné stretnutie fanúšikov  
s tenisovými osobnosťami. Pri príležitosti okrú-

Ženský turnaj ITF s dotáciou 100 000 USD10. ROČNÍK
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PONUKA PARTNERSTVA
Názov partnera v názve turnaja ✓ − − − −

TA3 (40 spotov) ✓ ✓ ✓ − −

Rádio Jemné melódie (40 spotov) ✓ ✓ ✓ − −
Mestská televízia Trnava ( reportáže v spra- 
vodajstve a na webovej stránke www.mtt.sk) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bilboardy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Denník Šport (2 x 1/2 strany) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tennis Arena (1 strana A4 + web) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

My Trnavské Noviny (2 x 1/2 strany) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

portál www.trnava-live.sk reklamný článok ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trnavské ECHO (2 x 1/2 strany) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reklama na zadnej strane bulletinu (300 ks) ✓ ✓ − − −

Reklamné letáky A3  
na mestských plochách v Trnave (30 ks) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reklamný banner v meste Trnava ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Internetová reklamná kampaň ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plagáty A3 (50 ks) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plagáty A4 (50 ks) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Plagáty A5 (500 ks) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reklamné bannery (centrálny dvorec) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Reklamné bannery (vedľajšie dvorce) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rollupy v nákupných centrách v Trnave (2 ks) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Príhovor partnera na finálovom vyhlásení víťazov ✓ ✓ − − −

Odovzdávanie cien víťazom ✓ ✓ − − −

Reklamný banner na www.empireslovakopen.sk ✓ ✓ − − −

Služby tenisového centra (permanentky na tenis) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EP   GRP  HRP  RP  MP EP   GRP  HRP  RP  MP

EP – exkluzívny partner   GRP – generálny reklamný partner   HRP – hlavný reklamný partner   RP – reklamný partner   MP - mediálny partner

hleho výročia turnaja sa odohrá exhibícia zná-
mych hráčok miestnej medzinárodnej akadémie 
EMPIRE Tennis Academy. V Trnave takisto 
privítame viaceré minulé víťazky nášho turnaja, 
ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie na-
jväčšieho ženského tenisového podujatia na 
Slovensku.

VIP Day, Deň pre partnerov
Sobota patrí aj partnerom podujatia, pre ktorých 
máme pripravený turnaj vo štvorhre. Deň je 
zakončený večerným rautom v reštaurácii Straw-
berries v hoteli EMPIRE, kde bude okrem bo-
hatého občerstvenia aj odovzdávanie cien víťa-
zom VIP turnaja.

PONUKA PARTNERSTVA
Tenis patrí dlhodobo vo svete i na Slovensku med-
zi najpopulárnejšie individuálne športy, pričom 
dosponuje veľkým marketingovým potenciá-
lom. Svedčí o tom aj umiestňovanie najlepších 

svetových tenistov a tenistiek na popredných 
priečkach najlepšie zarábajúcich športovcov. 
Tenis je športom džentlmenov a okrem udržia-
vania fyzickej kondície je zároveň aj výbornou 
možnosťou pre nadväzovanie nových a udržia-
vanie existujúcich priateľstiev.
Turnaj EMPIRE Slovak Open si získal stabilné 
miesto nielen v kalendári profesionálneho okruhu 
ITF, ale aj v programe hráčok a divákov. Cieľom 
organizačného tímu TC EMPIRE Trnava je neu-
stále zlepšovať podmienky pre hráčky a byť na-
jvýznamnejším tenisovým podujatím na Slovensku. 
Reklamná ponuka partnerstva na turnaj EMPIRE 
Slovak Open dáva jedinečnú príležitosť pre efek-

tívnu marketingovú propagáciu vašej spoločnosti 
na najvýznamnejšom ženskom tenisovom turnaji na 
Slovensku. Naša ponuka zahŕňa široké možnos-
ti marketingových prostriedkov, pričom pre ex-
kluzívneho partnera ponúkame možnosť spojenia 
názvu spoločnosti s oficiálnym názvom turnaja, 
ktorý bude tak uvádzaný aj na webových stránkach 
ITF a v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou.
EMPIRE Slovak Open 2018 je ideálnou príleži-
tosťou na nadviazanie nových osobných, ale aj 
obchodných kontaktov s potenciálnymi partner-
mi, pozvanými hosťami a tenisovými priaznivcami. 
Veríme, že spoločnými silami zrealizujeme opäť 
špičkové tenisové podujatie.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov turnaja: EMPIRE Slovak Open 2018
Miesto konania: Areál TC EMPIRE Trnava
Organizátor: klub TC EMPIRE Trnava
Celková dotácia a kategória: 100 000 USD, ITF
Termín konania: 12. - 20. 5. 2018
Počet hráčok: 32 hlavná súťaž a 32 kvalifikácia

EMPIRE Slovak Open 2018

2017 2017

/user/ClubEMPIRETrnava/videos/EmpireSlovakOpen/EmpireSlovakOpen /EMPIRESlovak empireslovakopen.sk
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Prize Money: 100 000 USD 
Dátum: 7. - 15. máj 
Víťazka dvojhry: 
Kateřina Siniaková (Česko) 
Víťazky štvorhry: 
Anna Kalinská (Rusko) Tereza 
Mihalíková (Slovensko)

Prize Money: 100 000 USD Dátum: 13. - 21. máj
Víťazka dvojhry: Markéta Vondroušová (Česko)
Víťazky štvorhry: Naomi Broadyová (Veľká Británia) 
Heather Watsonová (Veľká Británia)

Prize Money: 100 000 USD
Dátum: 2. - 10. máj
Víťazka dvojhry:
Danka Koviničová (Čierna Hora)
Víťazky štvorhry:
Julia Bejgelzimerová (Ukrajina)
Margarita Gasparjanová (Rusko)

Prize Money: 75 000 USD
Dátum: 5. - 11. máj
Víťazka dvojhry:
Anna Karolína Schmiedlová (SVK)
Víťazky štvorhry:
Stephanie Vogtová (Lichtenštajnsko)
Saisai Zheng (Čína)

Prize Money: 75 000 USD
Dátum: 6. - 12. máj
Víťazka dvojhry:
Barbora Záhlavová-Strýcová (Česko)
Víťazky štvorhry:
Mervana Jugičová-Salkičová 
(Bosna a Hercegovina)
Renáta Voráčová (Česko)

EMPIRE Slovak Open 2015 EMPIRE Slovak Open 2014 EMPIRE Slovak Open 2016

EMPIRE Slovak Open 2017

EMPIRE Slovak Open 2013 

Prize Money: 50 000 USD
Dátum: 30. júl - 5. august
Víťazka dvojhry:
Anastasija Sevastovová (Lotyšsko)
Víťazky štvorhry:
Elena Bogdanová (Rumunsko)
Renáta Voráčová (Česko)

EMPIRE Trnava Cup 2012
Prize Money: 50 000 USD
Dátum: 1. - 7. august
Víťazka dvojhry:
Yvonne Meusburgerová (Rakúsko)
Víťazky štvorhry:
Janette Husárová (Slovensko)
Renáta Voráčová (Česko)

Prize Money: 25 000 USD
Dátum: 8. - 15. august
Víťazka dvojhry:
Sandra Záhlavová (Česko)
Víťazky štvorhry:
Iveta Gerlová (Česko)
Lucie Kriegsmannová (Česko)

Prize Money: 25 000 USD
Dátum: 10. - 16. august
Víťazka dvojhry:
Yvonne Meusburgerová (Rakúsko)
Víťazky štvorhry:
Sandra Klemenschitsová (Rakúsko)
Vladimíra Uhlířová (Česko)

EMPIRE Trnava Cup 2011 EMPIRE Trnava Cup 2010 EMPIRE Trnava Cup 2009

2017 2017

/user/ClubEMPIRETrnava/videos/EmpireSlovakOpen/EmpireSlovakOpen /EMPIRESlovak empireslovakopen.sk



(32) (33)

EMPIRE  TENNIS ACADEMY 2017

/EmpireTennisAcademy/EmpireTennisAcademy /EMPIRETennisempire-tennis-academy.com

TC EMPIRE TRNAVA 2017

Dokopy 11 dní strávili členovia tr
navskej EMPIRE Tennis Academy na 
tradičnom špičkovom kondičnom sús
tredení, ktoré viedol skúsený a známy 
slovenský kondičný tréner Maroš Mol
nár. Na základe predošlých skúseností 
zvolil tentoraz pre našich profesionálov 

trochu iný denný program, aby pred
chádzal prílišnej únave svojich zveren
cov. Čiže okrem ranného behu, jogy, 
posilňovania či poobedňajšieho poby
tu v bazéne alebo telocvični si pre nich 
pripravil aj oddychovejší deň v podobe 
turistiky.

V Liptovskom Jáne bolo s Molnárom dovedna 
sedem tenistov. Kondičný kouč ich rozdelil na 
dve skupiny - v jednej bola Daria Kasatkinová, 
Kateryna Kozlovová a Ken Oniši, v druhej Anhe-
lina Kalininová, Ons Jabeurová, Anna Blinkovo-
vá a Sofia Kovalecová. „Rozdelil som ich, keďže 
Dáša a Kaťja sa začali pripravovať na novú ten-
isovú sezónu už skôr. Pre nich má sústredenie iný 
význam. Majú sa dostať úplne inde ako napríklad 
Jabeurová, pre ktorú je to prvá časť predprípravy 
zameraná na zvýšenie objemu, prípravu celého 
tela. Pre Dášu a Kaťju je to ukončenie základnej 
prípravy, u nich sa strieda vysoká a nízka intenzi-
ta,“ prezrádza detaily o predsezónnej kondičnej 
príprave Maroš Molnár. Výhodou u takýchto pro-
fesionálov je fakt, že tréner ich nemusí špeciálne 
motivovať. Oni dobre vedia, že keď chcú byť 
medzi svetovou špičkou, musia tvrdo makať. Aby 
boli lepší ako ten druhý. 
„Vždy večer sa dozvedia, čo ich čaká na druhý 
deň, čo je jeho cieľom, aby sa na to mentálne 
prichystali. Dáša chce byť najlepšia, tak sa bije, 

Profesionáli z akadémie sa opäť kondične pripravovali na Liptove

Drina, ale aj voľný deň

Termín turnaja: 23. - 30. júl 2017
Dotácia turnaja: 15 000 USD
Riaditeľ turnaja: Tomáš Boleman
Povrch: antuka
Počet kurtov: 4
Kvalifikácia: 64 hráčov
Hlavná súťaž: 32
Supervisor: Michal Varmus
Lopty: DUNLOP All Court

EMPIRE Women‘s Indoor 2017

EMPIRE Futures Trnava 2017
Prehľad doterajších víťazov:

Dvojhra 2017:
Danylo Kaleničenko (Ukrajina)

Štvorhra 2017:
Danylo Kaleničenko (Ukrajina)

Filipp Kekerčeni (Ukrajina)

Dvojhra 2016:
Corentin Denolly (Francúzsko)

Štvorhra 2016:
Danylo Kaleničenko (Ukrajina)

Filipp Kekerčeni (Ukrajina)

Dvojhra 2016:
Jekaterina Alexandrovová (Rusko)

Štvorhra 2016:
RékaLuca Janiová (Maďarsko)
Chantal Škamlová (Slovensko)

Dvojhra 2015:
Anastasija Sevastovová (Lotyšsko)

Štvorhra 2015:
Anna Maria Heilová (Rakúsko)

Anastasija Sevastovová (Lotyšsko)

Dvojhra 2015:
Martin Blaško (Slovensko)

Štvorhra 2015:
 Martin Blaško (Slovensko)

Peter Vajda (Slovensko)

Dvojhra 2014:
Jan Šátral (Česko)

Štvorhra 2014:
Jakub Filipský (Česko)
Dominik Süc (Česko)

Dvojhra 2013:
Kamil Čapkovič (Slovensko)

Štvorhra 2013:
 Lukáš Marsoun (Česko)

Dominik Süc (Česko)

Zľava Arťom Dubrivnyj (finalista dvojhry), Danylo 
Kaleničenko (víťaz) a Tomáš Boleman (riaditeľ turnaja)

Zľava Michal Varmus (supervisor), Michaela Hončová (finalistka dvojhry), 
Pernilla Mendesová (víťazka) a Tomáš Boleman (riaditeľ turnaja).

Zľava Vivien Juhászová a Sandra Jamrichová (finalistky štvorhry), 
Vivian Heisenová a Margarita Lazarevová (víťazky).

Zľava Patrik Néma a Lukáš Klein (finalisti), Danylo Kaleničenko a Filipp Kekerčeni (víťazi štvorhry)

Prehľad doterajších víťazok: 
Dvojhra 2017:

Pernilla Mendesová (Česko)
Štvorhra 2017:

Vivian Heisenová (Nemecko)
Margarita Lazarevová (Rusko)

Termín turnaja: 4. - 12. február
Dotácia: 10 000 USD
Riaditeľ turnaja: Tomáš Boleman
Povrch: Plexipave, 
Počet kurtov: 3
Kvalifikácia: 48 hráčov,  
Hlavná súťaž: 32
Supervisor: Michal Varmus
Lopty: DUNLOP All Court

Termín turnaja v roku 2018: 3. - 11. február

Termín turnaja v roku 2018: 21. - 29. júl
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aby ju Kaťja nepredbehla. Podobne ako nechce 
Kaťja, aby ju Dáša prekonala v bežeckých ve-
ciach. Motivujú samy seba, lebo každý z profe-
sionálov chce byť v novej sezóne čo najlepší. Sú 
tu síce ako kamarátky, ale v princípe sú to rivalky. 
Nikto sa neuleje, nikto to neodflákne, lebo vedia, 
že týmpádom idú proti sebe. Keď jedna urobí tri 
opakovania v posilke viac, tá druhá to chce urobiť 
tiež. Sú nabudené, chcú makať. Po tejto stránke je 
to pre mňa veľmi jednoduché,“ vysvetľuje Molnár, 
ktorý urobil v kempe zmeny oproti minulému roku. 

Aj výlet na Žiarsku chatu
„Po minulé roky sme trénovali princípom dva a pol 
dňa a potom mali pol dňa voľno. Zistil som však, 
že potom už boli dosť unavení. Teraz je to tak, 

že majú ľahký prvý deň, druhý deň je ťažší, tretí 
deň je najťažší s tým, že sa to ukončuje intenzív-
nym intervalovým tréningom. Vtedy dostanú fakt 
riadne zabrať,“ hovorí. 
Ale na štvrtý deň prichádza už nulová intenzi-
ta. Vypustí sa ranná rozvička, každý sa vyspí, 
naraňajkuje sa a ide sa na turistiku na Žiarsku 
chatu. „Bolo to 5,2 kilometra, oddýchli si. Tem-
po bolo voľné. Každý si ho určoval sám. Bola 
guľovačka, úplná pohodička.“ 
Ďalší deň už prišla na rad rozcvička o sied-
mej ráno, potom joga. Následne majú buď 
posilňovňu alebo sú v telocvični rozdelení do 
skupín. Poobede idú vonku, behajú v dvoch 
skupinách. „Jedna skupina sa sústredí na dlhšiu 
vytrvalosť, druhá ide intenzívnejšie, ale krátke 

úseky do kopca. Trénujú síce spoločne, ale 
každý má svoje úlohy, má inak nastavené tepy. 
V tom je to individuálne. Keď sa to skončí, jedna 
skupina ide k fyzioterapeutovi, druhá pokračuje 
napríklad cvičeniami v bazéne. Na ďalší deň sa 
to vymení. Takto nastavené je to omnoho lepšie,“ 
konštatuje kondičný kouč, ktorý uviedol dôvody, 
prečo opäť zavítali na Liptov. 

Perfektné podmienky
„Mám rád miestny hotel, je tu všetko pohromade. 
Je tu slušné ubytovanie, veľká telocvičňa, kde sa 
dajú robiť super šprinty a cvičenia od výmyslu sve-
ta. Majú posilňovňu a kardio kútik, ktorý je solídne 
vybavený. Spinningové bicykle, veslovacie stroje 
– ako stvorené pre tréningové kempy, potom ba-

zén, wellness, sauny, teda i pasívna regenerácia 
či vonkajšie ihrisko. A celá dolina pre nás. Keď sa 
zmení počasie, vieme hneď zareagovaťa urobiť 
náhradný program,“ dodáva Molnár.
A čo hovoria na trénera ďalšie účastníčky kem-
pu Kozlovová či Jabeurová? „Kondičná príprava 
je dôležitou súčasťou tenisu. Na najvyšší level 
musíte byť fit, len vtedy môžete ukázať svoj na-
jlepší tenis. Maroš je kvalitný tréner, pomáha mi 

aj počas sezóny, nielen na tomto kempe. Takis-
to sme v kontakte, keď som na turnajoch. Je to 
profesionál a prácu s ním si chválim,“ tvrdí Ko-
zlovová a Jabeurová sa pridáva: „Takýto kemp 
s dievčatami z akadémie je pod jeho vedením 
veľmi náročný, ale mám to veľmi rada. Už som 
tu po tretíkrát. Vieme spolu makať, ale užijeme 
si i zábavu, zasmejeme sa, čiže vždy sa na toto 
sústredenie veľmi teším.“
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VÝSTAVA V TC EMPIRE

V klubu TC EMPIRE Trnava jsou představeny 
dosavadní práce Jany Šindelové, které jsou 
pozoruhodné svou tematizací nikoli prostoru 
a času, nýbrž místa a okamžiku, textu a grafis-
mu. V Průhledech studovala pohyb procházení, 
který se komplikoval a měnil v pohyb v labyrintu. 
Stal se zároveň nekonečně složitým procesem 
pochybování... Slovy Miroslava Petříčka: „Dez-
orientace slouží k tomu, abychom si uvědomili 

směr. Důležité však je, že autorka dokázala tuto 
úvahu beze zbytku převést do média grafiky 
a vtisknout jí i skulpturální podobu. Svým 
způsobem tak navázala i na land-art, zjevně se 
však inspirovala i různými experimenty s méně 
obvyklými materiály a technologiemi. Podstat-
né je to, že téma místa a okamžiku proměnila 
v záznam osobní zkušenosti a že její grafi-
ka” je nejen označením techniky, ale že má 

význam doslovný: aktivní zachycování prožitku 
v jeho průběhu.“ Vyfotografovat ohňostroj není 
vůbec jednoduché. Když zmáčknete spoušť 
v momentu, kdy vybuchne rachejtle, je pozdě. 
Musíte totiž instinktivně zmáčknout spoušť 
o něco dřív, ale to zase nemusí vybouchnout 
žádná rachejtle a nebo vybouchne někde, kde 
ji nečekáte. Je to trochu dobrodružství lovit ob-
jektivem světlo ve tmě. Ohňostroje jsou hořící 
a vybuchující konstrukce tvořené jednotlivými 
body, kružnicemi a čtverci, jednoduchá geom-
etrie, která ji vždy zajímala. 

Místo a okamžik Jany Šindelové

Jana Šindelová je vizuální umělkyně, teo-
retička umění a kurátorka. Od roku 1996 
vystavuje na výstavách v České republice 
i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny 
například ve sbírce National Gallery of Art 
ve Washingtonu, D. C., a v soukromých 
sbírkách. Od roku 2003 spolupracuje s Vá-
clavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou.

Průhled I.– XII., 2001, linoryt, 1000 x 700 mm
Technika linorytu vybízí k mnoha tvůrčím možnostem, vlastně 
pro mou práci není nikdy definitivní, nejen z hlediska řezání a rytí, 
ale následně i tisku. Pracuji s mnoha variantami soutisků z jedné 
či více postupně odrývaných matric, ale i s kombinací tisku 
z výšky a z hloubky. Většinou nemám jasnou představu o tom, 
jak bude finální tisk vypadat, přistupuji k výsledné fázi intuitivně. 
Grafické listy vytvářím v cyklech, které jsou autorskými tisky 
nebo sériemi s velmi nízkým nákladem.

Ohňostroj I-IV., 1999, sítotisk, 1000 x 700 mm 
Slovy Robinsona Jefferse: „Žádný div, že jsme tak uchvacováni ohňostroji 
– snad je v tom kus touhy vrátit se domů – v dunivý orkán z něhož 
jsme zrozeni.“ Vyfotografovat ohňostroj není vůbec jednoduché. Když 
zmáčknete spoušť, v momentu kdy vybuchne rachejtle, je pozdě. Musíte 
totiž instinktivně zmáčknout spoušť o něco dřív, ale to zase nemusí 
vybouchnout žádná rachejtle, nebo se objeví někde, kde ji nečekáte. Je to 
trochu dobrodružství lovit objektivem světlo ve tmě. Ohňostroje jsou hořící 
a vybuchující konstrukce tvořené jednotlivými body, kružnicemi a čtverci, 
jednoduchá geometrie, která mne vždy zajímala. 

Das Blaue Wunder II., 2002, 
kombinovaná technika, 790 x 1070 mm
Práce nazvaná Modrý zázrak je inspirovaná dominantní a zároveň sub-
tilní stavbou mostu v Drážďanech, který jako jediný přežil bombardo-
vání za druhé světové války a byl jedinou komunikací přes Labe – DAS 
BLAUE WUNDER. Tisky vznikly za mého pobytu v Drážďanech a vy-
chází z designu východoněmeckého linolea, podivné estetiky, kterou 
podvědomě znám, ale neumím ji vysvětlit.Michal Motyčka 2017
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To convert the PEPSI logo to 4 - color process
please use these values;

PEPSI_S1_3PMS_LARGE (4" AND LARGER)

PEPSI_S1_3PMS_MEDIUM (FOR USE 1.5" TO 4")
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Klub TC EMPIRE Trnava na ulici Jána 
Hajdóczyho ponúka možnosť prená
jmu tenisových dvorcov. Počas letnej 
sezóny je k dis pozícii celkom 13 antu
kových a 3 dvor ce s tvrdým povrchom, 
čo je najväčší počet kurtov na Slov
ensku v jednom klube. Počas zimnej 
sezóny prevádzkujeme tri antukové 
dvorce v nafukovacej hale, ako i tri 
dvorce s tvrdým povrchom Plexipave 
v pevnej hale hotela EMPIRE. Dom
inantou areálu je hotel EMPIRE**** 
s reštauráciou Strawberries, fitness 
a wellness centrom a klubová budova 
s tenisovým barom.

TC EMPIRE Trnava ponúka na celú 
letnú i zimnú sezónu permanentky za 
výborné ceny, ktoré je možné zakúpiť 
na telefónnom čísle 0911 170 738 
(Tomáš Boleman). Rezervácia ten
isových dvorcov je možná cez recepciu 
hotela EMPIRE 033/59 20 800 alebo 
cez internet na www.tcempire.sk.

Otváracie hodiny antukových dvorcov  
v letnej sezóne sú:
celý týždeň: 7.00 do 20.00 h

Otváracie hodiny nafukovacej haly  
v zimnej sezóne sú:
pondelok až piatok: 7.00 - 21.00 h
víkend: 8.00 - 21.00 h

Pevná hala hotela EMPIRE je počas 
zimnej aj letnej sezóny otvorená  
do 22.00 h.

Klub TC EMPIRE Trnava organizuje 
množstvo významných domácich i medz
inárodných tenisových podujatí, ktoré sa 
tešia veľkému záujmu nielen tenisovej 
verejnosti. Ponúkame vám jedinečnú 
možnosť zviditeľnenia vašej firmy pros
tredníctvom jej propagácie v priestoroch 
klubu alebo spojením s propagáciou 
niektorého z podujatí. V našej ponuke 
partnerskej spolupráce na tenisovú 
sezónu 2017 existujú nasledovné úrovne 
partnerstva s klubom a s tým súvisiace 
ponúkané služby v závislosti od ročného 
príspevku.

Prenájom kurtov

Ponuka partnerskej spolupráce
GENERÁLNY

PARTNER

40 000 €
Reklamná plocha
vonkajšie dvorce

pevná hala Empire

Hotelové služby
wellness

posilňovňa
reštaurácia

Mediálna kampaň
ÁNO

Permanentka
LETO / ZIMA

HLAVNÝ
REKLAMNÝ
PARTNER

20 000 €
Reklamná plocha
vonkajšie dvorce

pevná hala Empire

Mediálna kampaň
ÁNO

Permanentka
LETO
 ZIMA

REKLAMNÝ
PARTNER

10 000 €
Reklamná plocha
vonkajšie dvorce

Mediálna kampaň
ÁNO

Permanentka
LETO
 ZIMA

MEDIÁLNY
PARTNER

3 000 €

Reklamná plocha
vonkajšie dvorce

Mediálna kampaň
ÁNO

Permanentka
LETO



Kontakt: 
Hotel EMPIRE

Jána Hajdóczyho 11 
917 01 Trnava
Slovenská republika
+421 33 5920 800 
empire@hotelempire.sk
www.hotelempire.sk
GPS 
N 48.386953
E 17.588167

Posilňovňa Wellness centrum

Reštaurácia Strawberries Kongresová miestnosť

Art Empire Tenisová hala

21 hotelových izieb


