30.000 Euro
+Hospitality
Košice, tenisový areál Anička

EDYMAX Holding, a.s.,
Digital Park, Einsteinova 23, Bratislava
Tel: +421 918 633 336
www.edymax.com
edymax@edymax.com

Príhovor generálneho partnera

Marek Kuchta,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Edymax Holding a. s.

EDYMAX
– fair play
v podnikaní
i športe
Edymax Holding, a. s., je moderný podnikateľský subjekt, orientovaný na aktivity v oblasti poskytovania služieb predovšetkým personálneho leasingu, ale aj komplexných služieb spojených so
správou a údržbou budou (Facility Management) Ďalšími divíziami sú činnosti developmentu
a stavebníctva a novou rozvíjajúcou aktivitou je medzinárodný obchod s komoditami.
Holding združuje spoločnosti Edymax – pracovná a personálna agentúra, Edymaxstav – stavebná spoločnosť, Edymax Cleaning - upratovacia agentúra a Edymax Europe – export a import.
Prvoradým cieľom nášho úsilia je uspokojovať požiadavky a individuálne potreby klientov. Úspech
a spokojnosť holdingu sú priamo prepojené s úspechom a spokojnosťou našich klientov a obchodných partnerov.
Edymax si vytvára svet vlastných hodnôt a neustále rozvíja podnikovú kultúru založenú na
bezpodmienečnom dodržiavaní pravidiel. Pri podnikaní sa bezvýhradne riadime zákonmi a profesijnými štandardmi platnými v Slovenskej republike a Európskej únii. Rovnako striktne uplatňujeme
nepísané zásady férovej hospodárskej súťaže a transparentnosti v obchodných vzťahoch.
Keďže je naše podnikanie založené na zásadách fair play, je nám blízky duch čestnej športovej
súťaživosti. Súčasťou firemnej filozofie Edymax Holding je preto aj podpora športových podujatí
a klubov. Okrem iného sme generálnym sponzorom hádzanárskeho mužstva MHC EDYMAX
Bardejov.
Sme presvedčení, že povinnosťou úspešných obchodných spoločností je podporovať adresnú
filantropiu a vstupovať do zmysluplných sponzorských aktivít. Sme poctení, že sa môžeme
aktívne podieľať na zušľachťovaní spoločenskej atmosféry podporou športu, ktorého poslaním je
spájať všetkých ľudí dobrej vôle.
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Víťaz lanského ročníka
Čech Lukáš Rosol
s Miloslavom Mečířom
a Branislavom Stankovičom

Silné spojenie
s mestom

Branislav Stankovič, bývalý tenisový profesionál, sa pred

„Verím, že sa tohto roku na Košice Open zíde silná

rokmi podujal na neľahkú úlohu organizátora turnaja

konkurencia. Kalendár nám nahráva. V našom týždni sú

v Košiciach. Ani v súčasnom období ekonomickej krízy,

dva turnaje na tráve - v Halle a Queense a iba dva

ktorá poznačila hospodárstvo, ale aj šport, sa nevzdal

antukové challengery - v Košiciach a Lugane. Vypadol

ambície nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky

400-tisícový turnaj vo Varšave, a tak čakám veľký zá-

podujatia patriaceho do challengerovej série ATP.

ujem hráčov. Finále bude opäť v sobotu, 13. júna, čo je

„Priznám sa, teraz nás stálo viac práce zohnať peniaze

výhodné pre tých, ktorí idú na ďalší týždeň na wimble-

ako v minulosti. Preto s nimi musíme nakladať čo naje-

donskú kvalifikáciu,“ pripomína Stankovič. Okrem prí-

fektívnejšie. Cením si každú podporu. Som rád, že sa po

jemného prostredia v areáli na Aničke nájdu účastníci

prvý raz stala generálnym partnerom turnaja spoločnosť

v Košiciach komfortné ubytovanie v hoteli Doubletree

Edymax Holding a že stále máme priazeň mesta

Hilton. „Takéto ubytovanie turnaju zvýši kredit u hráčov.

Košice, ale aj ďalších tradičných partnerov,“ pripomína

Je naozaj zriedkavé, aby inde na podujatí takéhoto

Branislav Stankovič, technický riaditeľ 7. ročníka Košice

rangu

bývali

hráči

na

takejto

úrovni,“

dodáva

Open. Dôkazom silného spojenia s mestom je i turna-

B. Stankovič. Aj tohto roku pripravili organizátori prek-

jová záštita primátora Košíc Františka Knapíka.

vapenie: Košičania uvidia tenis na Hlavnom námestí.

Tak ako v minulosti, aj tohto roku, bude po boku

Budú tam malé dvorce, kde sa bude súťažiť i rozdávať

Stankoviča stáť ako riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř,

autogramy. Medzi športovými hviezdami by nemali

olympijský víťaz ‘88 a daviscupový kapitán Slovenska.

chýbať ani extraligoví hokejoví majstri z Košíc. Súčasťou

Jeho syn bude jedným zo štyroch mladých držiteľov

charitatívnej akcie bude predaj reklamných predmetov

voľných kariet, ktorí dostanú šancu v hlavnom turnaji.

za jedno euro. Výťažok opäť - ako v minulosti – venujeme na dobrú vec: ákup prístroja na diagnostiku dýchania detí s cystickou fibrózou, ktorý plánuje kúpiť Centrum
pre cystickú fibrózu I. KDD DFN v Košiciach.
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Košice Open
CHALLENGER ATP 2009
DOTÁCIA:

Čestné predsedníctvo
turnaja:

30 000 EUR + H

DEJISKO:
TA Anička Košice, Kostolianska cesta, Košice

PROGRAM - KVALIFIKÁCIA:
6. – 7. júna 2008

Pavol Paška
predseda Národnej rady SR

Renata Zmajkovičová
poslankyňa Národnej rady SR

HLAVNÁ SÚŤAŽ:
8. – 13. júna 2008
1. kolo:
8. - 9. júna
2. kolo:
10. júna
štvrťfinále: 11. júna
semifinále: 12. júna
finále:
13. júna

Marek Kuchta
od 13.00 h
od 13.00 h
od 13.00 h
od 13.00 h
od 14.00 h

predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ EDYMAX HOLDING a. s.

Zdenko Trebuľa
predseda Košického samosprávneho kraja

František Knapík

POVRCH: antuka

primátor mesta Košice

LOPTY: Tretorn SERIE +

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

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

GARANT PODUJATIA:

Norbert Schürmann
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE a. s.

TeniSta s. r. o.

Program:

GENERÁLNY PARTNER:

10. júna

EDYMAX HOLDING a. s.

10., 11. a 12. júna

RIADITEĽ TURNAJA:

Players Party

Detský minitenis, autogramiáda športovcov
a charitatívny program na Hlavnom námestí
a v obchodnom dome Optima (16.00 – 18.30)

Miloslav Mečíř

TECHNICKÝ RIADITEĽ:
Branislav Stankovič

11. júna

Casino Night

12. júna

Golfový turnaj VIP, stretnutie s finalistami turnaja
na pozvanie generálneho partnera Edymax
Holding a Pavla Pašku, predsedu NR SR

13. júna

Tenis VIP, detský minitenis v areáli Anička

HLAVNÝ ROZHODCA:
Stephane Cretois (Francúzko)

HLAVNÝ TURNAJ: 32
KVALIFIKÁCIA: 32

Koľko bodov a aké prémie sú v Košiciach?

Dotácia turnaja: 30 000 EUR
Rozdelenie odmien v EUR
Dvojhra
Víťaz
Finalista
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
Oseminalisti
1. kolo
8
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4300
2500
1500
875
530
310

Štvorhra (pre pár)

Body do rebríčka za dvojhru

Víťazi
Finalisti
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
1. kolo

Víťaz
Finalista
Semifinalisti
Štvrťfinalisti
Osemfinalisti
1. kolo

1900
1100
650
400
200

75
45
27
13
5
0
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VÍŤAZI
▲ 2006:
Nicolas Devilder

▲ 2003:
Martin Vassallo
Arguello

2008:

▲

▲ 2005:
Razvan Sabau

▲ 2007:
Jeremy Chardy

Lukáš Rosol

Francúzom sa u nás darí
▲ 2004:
Peter Luczak

Medzi víťazmi dvojhry zatiaľ na turnaji Košice Open chýba slovenský zástupca, ale na východe
Slovenska sa darí Francúzom – zvíťazili už dva razy. V troch zo šiestich doterajších ročníkov
Slováci slávili úspech vo štvorhre. V Košiciach sa darilo Igorovi Zelenayovi, ktorý deblovú trofej
získal s Čechom Luxom roku 2005 a vlani s Poliakom Bednarekom. Predvlani vyhral Filip Polášek,
najlepší slovenský tenista 2008 podľa ankety STZ a raz sa tešil aj Viktor Bruthans. Jediným
hráčom, ktorý v Košiciach dosiahol double v jednom roku – vyhral dvojhru i štvorhru – je
Austrálčan Peter Luczak (2004). Čechovi Lukášovi Rosolovi sa najprv podarilo vyhrať vo štvorhre
(2007) a vlani aj v dvojhre.
Keď prišiel roku 2003 Argentínčan Martin Vassallo Arguello na košický turnaj, bol v rebríčku 255.
Mal 23 rokov a dostatok vytrvalosti. Pred niekoľkými týždňami antukár z Buenos Aires prerazil do
prvej svetovej päťdesiatky. Aj Francúz Nicolas Devilder, víťaz z roku 2006, je už šesťdesiaty na
svete. Ale najlepšie postavenie zo všetkých doterajších košických víťazov má momentálne jeho
krajan, 22-ročný Jeremy Chardy, ktorý je 40. na svete.
Najvyššie postavenie v rebríčku z účastníkov doterajších šiestich ročníkov košického turnaja dosiahol v kariére Čech Jiří Novák (5.), Cyperčan Marcos Baghdatis sa vyšplhal na 8. miesto,
Dominik Hrbatý bol 12., Izraelčan Harel Levy 30., Francúz Julien Benneteau 35. jeho krajania
Florent Serra 36., Arnaud Di Pasquale 39., Nicolas Mahut 40., Srb Janko Tipsarevič 40, atď.

DOTERAJŠÍ KOŠICKÍ VÍŤAZI
2003
2004
2005
2006
2007
2008

DVOJHRA
Martin Vassallo Arguello (Argentína)
Peter Luczak (Austrália)
Razvan Sabau (Rumunsko)
Nicolas Devilder (Francúzsko)
Jeremy Chardy (Francúzsko)
Lukáš Rosol (Česko)

2003
2004
2005
2006
2007
2008

ŠTVORHRA
Stephen Huus, Myles Wakefield (Austr./JAR)
Devin Bowen, Peter Luczak (USA/Austr.)
Petr Luxa, Igor Zelenay (ČR/SR)
Viktor Bruthans, Pavel Šnobel (SR/ČR)
Filip Polášek, Lukáš Rosol (SR/ČR)
Tomasz Bednarek, Igor Zelenay (PĽ/SR)
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Oslava Husárovej po víťazstve
vo Fed Cupe 2002

VIZITKA
JANETTE HUSÁROVEJ
Narodená: 4. júna 1974 v Bratislave
Výška/váha: 169 cm/56 kg
Hrá: pravou rukou
Profesionálka: od roku 1991
Najlepšie postavenie v rebríčku
dvojhry - štvorhry:
31. (január 2003) – 3. (apríl 2003)
Zárobok v kariére: 2 milióny USD
Víťazné turnaje WTA Tour
vo štvorhre: 24 (vrátane víťazstva
na MS WTA Tour 2002 s Ruskou
Dementievovou)
Vo Fed Cupe: od roku 1994,
členka víťazného tímu SR 2002

Šampiónka
chce zostať pri tenise
„Nadišiel čas uzavrieť dlhú kariéru. Toto je moja posledná profesionálna sezóna. Ale pri tenise
chcem zostať,“ vravela Janette Husárová, majsterka sveta vo štvorhre 2002, pred plánovaným posledným štartom na parížskom Roland Garros 2009. Tréning kombinovala s organizačnou prípravou júlového turnaja žien v Piešťanoch. „Chcem využiť svoje skúsenosti a podporiť mladé slovenské hráčky,“ povedala pred svojou premiérou v úlohe riaditeľky 10-tisícového podujatia ITF.
Šesť operácií. Toľko ich so svojimi citlivými kolenami absolvovala dlhoročná tenistka fedcupového tímu SR. Ďalšia by znamenala koniec kariéry. Tak informoval slovenskú hráčku
predčasom austrálsky lekár, ktorý ju operoval roku 1997, keď si na Australian Open v prvom
kole v súboji s Grafovou zranila pravé koleno. Vtedy bola 73. na svete. Z turnajového kolotoča
musela na sedem mesiacov vystúpiť. Po každej operácii sa dokázala vrátiť. V najlepšom
období kariéry trénovala v Taliansku pod vedením Brazílčana Ranzingera. Roku 2002 sa tešila z fedcupového víťazstva i titulu svetovej šampiónky vo štvorhre v Los Angeles. V tej sezóne
s tromi rôznymi partnerkami vyhrala šesť deblových turnajov a roku 2003 sa dostala na tretie
miesto vo svetovom rebríčku štvorhry, najvyššie v kariére. Aj v singlovom rebríčku dosiahla
v tom istom roku svoje maximum – 31. miesto. Chcela sa stať svetovou jednotkou vo štvorhre,
ale opäť zaštrajkovali kolená a bolo po ambíciách.
Svojich 24 titulov na okruhu WTA vybojovala so 14 partnerkami. Najlepšie výsledky dosiahla
s Ruskou Dementievovou, ale vyhrávala i po boku Belgičanky Clijstersovej, Španielky
Sanchezovej a jej krajanky Martinezovej. Vo dvojhre bola na grandslamovom turnaji najďalej na
Australian Open 2002 v osemfinále. Vo štvorhre sa dostala do finále US Open 2002 a dva razy
bola v semifinále mixu.

Husárová vo štvorhre s wimbledonskou
šampiónkou Conchitou Martinezovou

Janette Husárová s Jelenou
Dementievovou, víťazky Masters 2002

Janette s Dominikou Cibulkovou
na fedcupovom bankete

Košice Open 2009
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Chorvátsko letecky z Košíc
cena od 459 Eur / os.
V cene: letenka 3* hotelový komplex s bazénom
- 7 x ubytovanie s polpenziou
- švédske stoly, miestne poplatky

Chorvátsko autobusovou
dopravou
cena od 379 Eur / os.
V cene: autobusová doprava, 3* hotelový komplex
s bazénom - 7 x ubytovanie s polpenziou
- švédske stoly, miestne poplatky
- predaj leteniek s kompletným servisom
- prenájom autobusov SCANIA IRIZAR PB
a KAROSA LC 936
- pobyty na Slovensku
- letecké zájazdy Stredomorie a exotika

CK TRGOTURS s.r.o., Kováčska 11
prevádzka: Kováčska 14, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 623 17 28, 623 07 90, fax: 055 / 623 07 91
zajazdy@trgoturs.sk, letenky@trgoturs.sk
www.trgoturs.sk

Košice Open

Na dvorec v Košiciach 2008 nastupujú
Dominik a Dominika – partneri
tohtoročného víťazného slovenského tímu
v Hopmanovom pohári

Dekorácia po finále dvojhry – zľava: George Babcoke,
finalista Miguel Lopez Jaen, víťaz Lukáš Rosol
a riaditeľ turnaja Miloslav Mečíř

Víťazi
štvorhry
roku
2008:
Slovák
Igor
Zelenay
a Poliak
Tomasz
Bednarek

Raketu Daniely Hantuchovej vydražil vlani
George Babcoke, prezident U. S. Steel
Košice. Odovzdáva mu ju riaditeľ turnaja
Miloš Mečíř.

Dominik Hrbatý v exhibičnom
súboji pohlaví proti Cibulkovej
20
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Charitatívne akcie patria k turnaju. Aj vlani
dali v Košiciach peniaze na dobrú vec.
Podporu získalo detské ihrisko Centra
pre obnovu rodiny Dorka a deti
z Detského domova v Medzilaborciach.

2008

2008
vo fotografiách

Obľúbeným programom mimo tenisu je tradične golf

Branislav Stankovič,
technický riaditeľ
turnaja, sa
prihovára divákom,
vedľa neho
rozhodca
Jozef Mihok

Dominika CIBULKOVÁ dostáva
lekcie od daviscupového
bubeníka Júliusa Merkovského

K tenisu patrí aj zábava

Dominika Hrbatého,
vlani štvrťfinalistu,
vždy vyhľadávajú médiá

Dobrú hudbu má každý rád
Košice Open 2009

21

TeniSta s.r.o.
ďakuje ďalším partnerom:

Penzión SET
Košice

PiváreÀ-PUB MAXISS Ko‰ice

KOŠICE OPEN 2009
MEDIÁLNE PODPORILI

MOTOR – CAR Košice s.r.o., Dopravná 5, 040 01 Košice

Svet v Košiciach

V pavúkoch doterajších šiestich ročníkov košického turnaja figurujú tenisti z 36 krajín sveta.
Prím čo do počtu, pochopiteľne, majú vždy domáci hráči a tenisti z okolitých krajín, najmä
Česka, Poľska a Rakúska. Ale na košickej Aničke s obľubou hrajú aj Španieli
a Juhoameričania, ktorí vždy vyhľadávajú antukové podujatia. Na východe Slovenska štartovali Čiľania, Brazílčania, Argentínčania. Cestu do Košíc si už našli tenisti Juhoafrickej republiky
i známy Cyperčan Baghdatis. Tohto roku zoznam krajín rozšíria USA, ak pricestuje Michael
Russel, i Kazachstan zásluhou Ščukina a Kukuškina.

Opäť pomôžeme
chorým deťom
Súčasťou turnaja Košice Open sú i charitatívne
akcie, z ktorých poputuje výťažok na dobrú vec.
Tohto

roku

peniaze

venujeme

Centru

pre

cystickú fibrózu na I. klinike detí a dorastu
Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. O tom,
ako príspevok klinika využije, napísala MUDr.
Anna Feketeová:

Na klinike je už 12 rokov etablované Centrum pre cystickú
fibrózu, ktoré poskytuje špecializovanú zdravotnícku
starostlivosť detským pacientom s cystickou fibrózou
z celého východoslovenského regiónu. Stará sa o nich
tím zdravotníckych pracovníkov z rôznych odborov, pretože ide o ochorenie postihujúce celý organizmus. Ide
o pacientov s genetických ochorením, nazývaným aj
mukoviscidóza pre nadmernú produkciu väzkého hlienu,
ktorý bol charakteristický pre tieto tzv. „slané deti“, trpiace
týmto ochorením. Podstatou ochorenia je zmena, mutácia génu, zodpovedného za transport soli. Ochorenie sa
Olympijský šampión ‘88 Miloš Mečíř rozdával autogramy počas návštevy Detskej fakultnej nemocnice

prejavuje opakovanými

infekciami dýchacích ciest

vedúcimi k závažnému poškodeniu pľúc. Pľúca sú plné
hustého hlienu, ktorý nedovoľuje deťom voľne dýchať.
U prevažnej väčšiny je prítomná aj porucha výživy na
podklade nedostatočnej funkcie podžalúdkovej žľazy, čo
spôsobuje, že aj pri dobrej chuti do jedla, telo nedokáže
stravu spracovať a využiť. U niektorých detí sa rozvíja aj
cukrovka alebo ťažké poškodenie pečene. Doteraz
nepoznáme liek, ktorý by deti s cystickou fibrózou vyliečil,
ale vieme ju liečiť. Liečba cystickej fibrózy vyžaduje úzku
spoluprácu dieťaťa, rodičov a lekára. Súčasná liečba,
niekoľkokrát denne očista dýchacích ciest, rehabilitácia,
inhalácie dokážu ich

život skvalitniť a predĺžiť. Napriek

tomu aj dnes sú naše úspechy striedavé a niekedy svoj
boj prehrávame. K tomu, aby sme viac zápasov vyhrali,
nám pomáhajú naši priatelia, aj celkom cudzí ľudia, ktorým
V roku 2007 sa na rôznych sprievodných a charitatívnych akciách, vrátane daru U.S. Steel, vyzbieralo
dovedna
750-tisíc
korún.
Detská
nemocnica
v Košiciach získala z výťažku šek na zakúpenie dialýzy,
ktorý prevzala prednostka kliniky Ľudmila Podracká. Na
snímke s Davidom H. Lohrom, Milošom Mečířom
(vzadu) a Branislavom Stankovičom (vpravo)

nie sú osudy detí s cystickou fibrózou ľahostajné.
Všetkým týmto ďakujeme za každé ďalšie nadýchnutie,
za každý ďalší deň. Financie z turnaja použijeme na nákup
prístroja na diagnostiku dýchania detí s cystickou fibrózou
alebo na prístroj, ktorý im pomôže odstrániť hlieny z pľúc.
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. . . dobrá energia

Spoločnosť patrí medzi najvýznamnejšie
teplárenské spoločnosti v Slovenskej republike.
Je výrobcom elektrickej energie a poskytovateľom
podporných služieb potrebných na zabezpečenie
prevádzkovej spoľahlivosti ES SR.
V lokalite Košice je riadiacim dodávateľom tepla
v sústave centralizovaného zásobovania teplom
využívajúc technológie kombinovanej výroby tepla
a elektrickej energie.
Je významným regionálnym energetickým
partnerom, ktorý venuje pozornosť životu v regióne
a trvalo podporuje šport, kultúru a školstvo
v oblasti svojho pôsobenia.

Tepláreň Košice, akciová spoločnosť
Teplárenská 3, 042 92 Košice
Tel.: +421-55-674 17 40; Fax: +421-55-619 28 16
Email: energeticke_poradenstvo@teko.sk
www.teko.sk

TeniSta s.r.o.
ďakuje za záštitu:

POD ZÁŠTITOU PREDSEDU
NÁRODNEJ RADY SR
PAVLA PAŠKU

POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA
MESTA KOŠICE
ING. FRANTIŠKA KNAPÍKA

Nové

partnerstvo

Edymax Holding sa stal generálnym partnerom košického turnaja po
prvý raz. Ale Marek Kuchta (29 r.), predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, nie je v slovenskom športe v pozícii jeho podporovateľa žiadnym nováčikom.
„Naše meno sa spája s extraligovým hádzanárskym tímom mužov
Bardejova. Pravda, máme aj iné aktivity, nie výlučne športové. Napríklad
sme pomohli pri vydaní knihy Tibora Husára, vynikajúceho fotografa,“
uvádza Marek Kuchta jeden príklad z oblasti kultúry.
Do tenisu vstúpila spoločnosť prvý raz. „Naša podpora športu sa spája
s obchodnou stratégiou,“ vraví Bardejovčan, ktorý sa sám venuje tenisu
rekreačne. „Oveľa intenzívnejšie ho hrá môj syn Edo. Aj vďaka nemu
som si našiel cestu na dvorce,“ prezrádza podnikateľ. Spoločnosť, ktorú
vedie už bezmála celé desaťročie, sa v troch divíziách orientuje na služby, stavebníctvo a obchod. „Spojenie obchodu a športu ponúka stretnutia so zaujímavými ľuďmi. Tenis špeciálne,“ dodáva.

Bývalý tenisový profesionál
Branislav Stankovič
s Marekom Kuchtom
pred dvorcami
bratislavského Slovana,
kde Braňo roky hrával
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Slovenskí hráči

▲

Dominik HRBATÝ

Dlhoročná slovenská daviscupová opora (nar. 4. januára 1978
v Bratislave), semifinalista Roland Garros 1999, člen víťazného
tímu Slovenska vo Svetovom pohári 2000, finalista Davis Cupu
2005, víťaz Hopmanovho pohára 2005 (s Hantuchovou)
a 2009 (s Cibulkovou), bývalý 12. hráč sveta, sa postupne
zlepšuje po dvoch operáciách ruky, ktoré podstúpil v septembri
a decembri roku 2007. Železný muž svetového tenisu aj po tridsiatke a veľkej zdravotnej pauze pokračuje naplno a zaslúži si
veľký obdiv za svoju húževnatosť a vôľu. Vo svetovej stovke bol
nepretržite dvanásť rokov, a keď sa mu podarí do nej vrátiť,
bude to veľký výsledok. Dominik je profesionálom od roku 1996,
v kariére zarobil na odmenách 6,9 milióna dolárov a vyhral šesť
turnajov ATP. Prvý roku 1998 v San Marine, ostatný roku 2004
v Marseille. Vo finále bol na ďalších siedmich turnajoch, pamätné je jeho posledné roku 2006 v parížskej Bercy v majstrovskej
sérii, keď ho už prenasledovali problémy s rukou. Do Košíc
chodí rád, v minulosti tu vyhrával na veľkom challengeri. Vlani ho
na Košice Open vyradil vo štvrťfinále neskorší finalista Lopez
Jaen.

▲

Marko DANIŠ

Prešovský rodák pochádzajúci zo športovej rodiny
(stará mama bývalá ligová
hádzanárka, starý otec Dušan Daniš, dlhoročný úspešný tréner, bývalý reprezentačný kouč hádzanej) opäť
patrí medzi najmladších
účastníkov turnaja (nar. 23.
októbra 1991). Vlani prehral
v prvom kole. Aj tohto roku
sa dostal do pavúka hlavného turnaja na základe
pridelenej voľnej karty. Trénuje pod vedením otca
Adriána, tenis hrá od siedmich rokov, býva v Dunajskej
Lužnej pri Bratislave.
V rebríčku ATP bol k 18. máju
na 1505. mieste.
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▲

Miloslav MEČÍŘ ml.

Hráč bratislavského Slovana (nar. 21. 1. 1988), syn
olympijského šampióna zo Soulu 1988 a slovenského
daviscupového kapitána Miloša Mečířa, štartuje
v Košiciach piaty raz v sérii. Roku 2005 vypadol vo
štvrťfinále kvalifikácie, 2006 a 2007 ako držiteľ voľnej
karty skončil v prvom kole hlavného turnaja a vlani
vyhral svoj prvý zápas. Aj tohto roku štartuje na voľnú
kartu. V polovici mája totho roku bol 512. v rebríčku ATP
– čo je zatiaľ jeho najlepšie postavenie. Talent však má
na lepšiu pozíciu. Slováci mu hovoria malý Miloš, Česi
malý Méča – aj keď je už vyšší ako jeho otec. Výborne
stavaný hráč vie všetko, musí však byť na seba tvrdší.
Tohto roku v januári vyhral turnaj kategórie futures
v Rakúsku a bol vo finále vo Švajčiarsku.

Kamil ČAPKOVIČ

▲

Dvojmetrový dlháň (196 cm, nar. 2. júna 1986 v Bratislave), člen Interu Bratislava, trénoval nedávno s Karolom Kučerom, ale v spolupráci už
nepokračuje. Roku 2007 sa niekoľko mesiacov pripravoval vo floridskom Miami v skupine bývalého Roddickovho trénera Tarika Benhabilesa.
Mladší z tenisových bratov Čapkovičovcov pôsobil predtým takmer poltucet rokov v NTC, kam nastupoval ako nádejný mladý hráč. Získal titul
majstra Európy vo dvojhre a štvorhre (s Petrom Miklušičákom) a bol členom víťazného tímu Slovenska na halových ME do 14 rokov. Na Roland
Garros 2003 sa spolu s Gruzíncom Čichladzem dostal až do finále juniorskej štvorhry a o rok neskôr na parížskej antuke postúpil do semifinále
dvojhry (prehral s Monfilsom). V daviscupovom tíme Slovenska bol už roku 2005, ale práve v tej sezóne sa dlhodobo trápil s ramenom, chýbal
na turnajoch a klesol až na 695. miesto. Postupne sa vrátil na niekdajšie pozície, roku 2007 v júni bol 267., najvyššie v kariére, v polovici mája
2009 mu patrila 275. priečka. Tohto roku vyhral futures v Portugalsku a bol v semifinále v Rakúsku a Uzbekistane.
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▲

Marek SEMJAN

Hráč NTC (nar. 7. novembra 1987), člen Slávie Agrofert STU
Bratislava, už klopal v marci tohto roku na dvere tretej stovky
– bol 312. v rebríčku, ale body neobhájil a o pár priečok
klesol. Vysoký Bratislavčan (193 cm) vyhral tohto roku turnaj
kategórie futures v Kazachstane (vo finále zdolal Kližana).
Svoj prvý titul na podobnej úrovni získal roku 2007 v Žiline,
ďalší pridal vlani v Portugalsku. V tejto sezóne na jar sa mu
však príliš nedarilo – na troch májových challengeroch v sérii
vypadol vždy v prvom kole. Marek je pracovitý tenista, jeho
ambíciou je otestovať si v tomto roku grandslamovú kvalifikáciu. Verí, že si zlepší postavenie v počítači a prepracuje
sa do kvalifikácie US Open.

▲

Pavol ČERVENÁK

Člen Slávie Agrofert STU Bratislava (nar. 1. júla 1987) bol v juniorských
rokoch v Národnom tenisovom centre, odkiaľ odišiel na jeseň 2007.
Prešiel trénovať na Inter do skupiny vedenej Borisom Borgulom. Najvyššie
v rebríčku bol na 256. mieste (máj 2007), vlani klesol do piatej stovky, ale
teraz je opäť blízko svojho doterajšieho maxima. Vo svetovom rebríčku
juniorov bol roku 2005 dvadsiaty. Bol členom tímu Slovenska - juniorských
vicemajstrov Európy 2004 (Lacko, Miklušičák). Roku 2006 sa na 100-tisícovom challengeri Tatra banka Open postaral o senzáciu, keď postúpil až
do semifinále! V Košiciach roku 2006 v kvalifikácii vypadol v druhom kole,
o rok neskôr i vlani bol vo štvrťfinále. V tejto sezóne sa v januári pokúšal
kvalifikovať na Australian Open – vypadol v 2. kole. Najviac bodov roku
2009 nazbieral na challengeri v marockom Meknes, kde bol vo štvrťfinále.
V kariére zarobil zatiaľ 80-tisíc dolárov.

▲

Martin KLIŽAN

Bratislavčan (nar. 11. 7. 1989), ktorý v NTC trénuje a na turnaje cestuje
najnovšie s Ladislavom Simonom, uhral v Košiciach roku 2007 semifinále.
Aj tohto roku štartuje na voľnú kartu. Pred rokom bol v apríli v rebríčku
najvyššie v kariére – 342., sužovali ho však choroby, zranenie zápästia
a klesol až do ôsmej stovky. Z nej sa teraz usiluje dostať späť na bývalé
pozície. Roku 2006 vyhral ľavák Martin Kližan ako prvý Slovák juniorskú
dvojhru na Roland Garros, stal sa slovenským juniorom v ankete Tenista
roka 2006, medzi športovcami Bratislavy najúspešnejším juniorom a bol
i svetovou juniorskou jednotkou v rebríčku ITF. Hráč Slávie Agrofert STU
Bratislava bol roku 2005 majstrom Európy do 16 rokov vo dvojhre a po
boku Andreja Martina aj vo štvorhre. Vo Wimbledone bol dva razy vo finále
juniorskej štvorhry. Roku 2007 mal premiéru v Davisovom pohári proti
Kórejčanom a stal sa vo veku 18 rokov a 72 dní najmladším debutantom
slovenskej daviscupovej histórie. Talent nepochybne má, potrebuje pracovať a dozrieť.
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GEMOR FASHION s.r.o., Ko‰ická 44, Pre‰ov
Tel.: +421 51 75 971 50, Fax: +421 51 77 640 68
gemor@gemor.sk

Tenisový areál
ANIČKA:
10 tenisových dvorcov
cvičná stena
2x krytý tenisový kurt
občerstvenie
tenisová škola
firemné a športové akcie

TJ ŠPORTVÝROBA KOŠICE, s.r.o.
KONTAKT: TA ANIČKA
Kostolianska cesta, 040 01 Košice, Tel.: 0907 422 032

Kto príde
do Košíc?

Thiemo De Bakker
Dieter Kindlmann
Michael Russell

Boris Pašanski
Dominik Hrbatý
Miguel Angel Lopez Jaen
Mariano Puerta

Jurij Ščukin

Michail Kukuškin

Marcel Granollers

Jiří Vaněk

Na akceptačnom liste challengeru Košice Open 2009 bol k 19.
máju jediným slovenským hráčom, ktorý sa dostal do zoznamu 22 tenistov hlavného turnaja na základe rebríčka, Dominik
Hrbatý. Pravda, v pavúku budú i ďalší štyria Slováci s voľnými
kartami: Martin Kližan, Miloslav Mečíř, Matúš Horečný a Marko
Daniš. Medzi akceptovanými je deväť bývalých hráčov svetovej stovky, vrátane Hrbatého, bývalej svetovej dvanástky.
V aktuálnom rebríčku bol z nich k dátumu akceptácie iba jeden
v elitnej TOP 100 – Marcel Granollers, člen víťazného
španielskeho tímu v Davisovom pohári 2008. Zaujímavý bude
košický štart finalistu grandslamového Roland Garros 2005
Mariana Puertu z Argentíny. Viacerí hráči sa na turnaj vracajú –
jedným z nich je i lanský finalista Miguel Lopez Jaen.

AKCEPTAČNÁ LISTINA
(podľa rebríčka k 18. 5. 2009)
Marcel Granollers-Pujol (Šp.)

95.

Santiago Ventura (Šp.)

119.

Ruben Ramirez Hidalgo(Šp.)

131.

Jiří Vaněk (ČR)

152.

Dominik Hrbatý (SR)

158.

David Marrero (Šp.)

166.

Michael Russell (USA)

168.

Jurij Ščukin (Kaz.)

178.

Juan Pablo Brzezicki (Arg.)

179.

Miguel Angel Lopez Jaen (Šp.) 180.
Michail Kukuškin (Kaz.)

184.

Mariano Puerta (Arg.)

189.

Boris Pašanski (Srb.)

191.

Pablo Santos (Šp.)

192.

Dieter Kindlmann (Nem.)

204.

Blaž Kavčič (Slovin.)

209.

Thiemo De Bakker (Hol.)

215.

Joao Souza (Braz.)

223.

Adrian Ungur (Rum.)

225.

Stéphane Robert (Fr.)

227.

Andreas Haider-Maurer (Rak.)

232.

Antonio Veič (Chorv.)

236.
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TeniSta s.r.o.
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