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Adrenalín je tu opäť!
Dvadsať rokov. Nebyť prestávky pre covidovú 
pandémiu v roku 2020, oslavoval by náš challenger, 
najväčší antukový na Slovensku, dvadsaťročné 
jubileum. Pred dvoma rokmi sa turnaj uskutočnil 
tiež, ale mimo programu challengerovej série ATP, 
prevažne s účasťou domácich tenistov a tenistiek.

Takže tohto roku máme pred sebou 19. edíciu 
turnaja, ktorý pripravuje jeho zakladateľ Branislav 
Stankovič, bývalý profesionál, neskôr tréner a vyše 
dve desaťročia aj činný organizátor tenisových 
podujatí. Okrúhle jubileum bude až o rok, ale ako 
hovorí Stankovič: „Adrenalín je prítomný v každej fáze 
turnaja – v jeho príprave, priebehu, a aj po ňom, keď už 
plánujeme ďalší ročník.“

Kooperativa Bratislava Open 6. – 12. júna 2022, turnaj 
challengerovej série ATP na antuke bratislavského 
Slovana, musel o svoj veľmi výhodný termín 
zabojovať. „Je to týždeň po Roland Garros, Bratislava 
nadväzuje na prostějovský challenger, takže pre 
hráčov je optimálna blízkosť miest. Musel som 
zapojiť aj Maroša Vajdu, ktorý má v ATP vysoký 
kredit. Aj s jeho pomocou sa nám podarilo udržať 
termín,“ popisuje Stankovič situáciu okolo turnajového 
kalendára. V „bratislavskom“ týždni sa na antuke hrá 
challenger vo francúzskom Lyone aj talianskej Perugii. 
„Challenger v Perugii býval v októbri, teraz sa dostal 
do nášho termínu,“ poznamenáva riaditeľ podujatia.

Nezabudnuteľná tenisová trojka Mečíř – Vajda – 
Stankovič bude v podpore turnaja pokračovať aj 
v tomto roku. Miloslav Mečíř sa s tenisom zviazal ešte 
pevnejšie, stal sa v apríli prezidentom Slovenského 
tenisového zväzu. Marián Vajda zasa získal po 
ukončení mimoriadne úspešnej 15-ročnej (!) trénerskej 
spolupráce s Novakom Djokovičom viac voľna pre 
seba i tenis na Slovensku.

Pripraviť turnaj je podľa Stankoviča každý rok náročné. 
„Prešli sme dlhú a niekedy aj tŕnistú cestu. Zažili sme 
povodne, nedávno covid a teraz je tu vojna u našich 
susedov na Ukrajine. Takéto udalosti sa nás vždy 
dotýkajú, ale usilujeme sa udržať kontinuitu, aby si aj 
slovenskí diváci mohli vychutnať dobrý tenis,“ vraví 
Stankovič.

Každý partner je dôležitý. Generálnym partnerom 
podujatia je už druhý rok spoločnosť Kooperativa. 
Jej generálny riaditeľ Vladimír Bakeš je priaznivcom 
tenisu. Podobne aj Evžen Balko, predstaviteľ hlavného 
partnera turnaja, spoločnosti Sovereign Invest. 
„Vďaka týmto dvom partnerom mám istotu, že turnaj 
usporiadame. Ale máme aj ďalších spolupracovníkov, 
ktorým patrí moja vďaka za podporu a vytrvalosť,“ 
prízvukuje Stankovič. Vyskladať mozaiku 
podporovateľov je jedna vec, pripraviť zázemie a dobré 
podmienky pre účastníkov ďalšia. Pomáha vrelý 

vzťah všetkých partnerov k športu, špeciálne k tenisu. 
Majú ho radi. Mnohoročné skúsenosti ľudí v popredí 
i v zázemí bratislavského challengeru pomáhajú zasa 
ku kvalitnej organizácii.

Účasť dobrých antukárov, aj popredných domácich 
hráčov a nádejí. Roky túžil Stankovič po domácom 
víťazovi. V Košiciach (2003 – 2014) sa nedočkal, 
v pokračovaní v Poprade (2015 – 2018) vďaka Jozefovi 
Kovalíkovi už áno a aj rok na to v premiére v roku 
2019 v Bratislave zásluhou Norberta Gombosa.

Želania Branislava Stankoviča. „Hlavným želaním je, 
aby slovenskí hráči postupovali na turnaji čo najďalej 
a lákali divákov. Už počas daviscupového stretnutia 
s Talianskom som oslovil našich reprezentantov 
s pozvánkou na turnaj. Do poslednej chvíle budem 
držať voľnú kartu pre slovenskú jednotku, hráča 
TOP 50, Alexa Molčana. Mali by sme vidieť Norberta 
Gombosa, Andreja Martina, Jozefa Kovalíka, Filipa 
Horanského, Lukáša Kleina, verím, že aj našich 
najlepších deblistov. Filip Polášek sľúbil, že ak postúpi 
do finále Roland Garros, v Bratislave si zahrá. Bodaj 
by to vyšlo! Igor Zelenay by mohol na Slovane osláviť 
štyridsiatku. Rád by som medzi fanúšikmi videl veľa 
mladých tenistov so svojimi trénermi. Tak ako sme to 
robili kedysi aj my. Chodili sme odkukávať od starších. 
Vstup je zdarma, hráčov, ktorí dokážu motivovať 
mládež, bolo vždy na našom turnaji dosť.“

Branislav Stankovič,

je počas turnaja vždy vo veľkom nasadení: tradične 
je hlavným dražiteľom na hráčskej party. Na ňu tohto 
roku pozval Ukrajinca Sergija Stachovského, ktorý 
roky žil na Slovensku a teraz venoval do dražby svoju 
raketu. Výťažok z dražby poputuje na pomoc Ukrajine. 
Finálový zápas pravidelne vysiela RTVS, tohto roku je 
začiatok priameho prenosu v nedeľu 12. júna o 11.00 h.
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DOTÁCIA
67 960 € + H

DEJISKO
Tenisový klub Slovan Bratislava, Odbojárov 3, 
Bratislava

PROGRAM 5. – 12. júna 2022
Nedeľa, 5. júna kvalifikácia 11.00 hod.

Pondelok, 6. júna kvalifikácia a 1. kolo 11.00 hod.

Utorok, 7. júna 1. a 2. kolo 11.00 hod.

Streda, 8. júna 2. kolo 11.00 hod.

Štvrtok, 9. júna 2. kolo 11.00 hod.

Piatok, 10. júna štvrťfinále 11.00 hod.

Sobota, 11. júna semifinále dvojhry 11.00 hod. 
  finále štvorhry 

Nedeľa, 12. júna finále dvojhry 11.00 hod.

POVRCH: antuka

LOPTY: Tretorn SERIE +

ORGANIZÁTORI
TeniSta, s. r. o. a TenSta o. z. „ Tomášikova 10/F, 
Bratislava

GARANTI PODUJATIA
TeniSta, s. r. o. a TenSta o. z.

RIADITEĽ TURNAJA Miloslav MEČÍŘ

TECHNICKÝ RIADITEĽ Branislav STANKOVIČ

MANAŽÉR TURNAJA Marián VAJDA

SUPERVISOR Carl Baldwin (Veľká Británia)

EMPAJROVÍ ROZHODCOVIA: Ali Katebi (Irán), Soner 
Sivri (Turecko), Jiří Adamovský (Česko), Christoph 
Damaske (Nemecko), Denis Liško, Samuel Javornický, 
Rudolf Vrábel (všetci Slovensko)

VEDÚCA ROZHODCOV: Bibiana Legnavská

VEDÚCA ZBERAČOV: Eva Kachlíková, Ivica 
Pekarovičová

ORGANIZAČNÝ TÍM: Simonka Antošová, Natália 
Vajdová, Boris Stankovič, Tomáš Stankovič

stringer: Robert Nagy, ERSA Tour stringer

fyzio: Andrej Halász

courts managers: Martin Pír, Pavol Veselý

HLAVNÝ TURNAJ: 32

KVALIFIKÁCIA: 24

Koľko bodov a aké prémie sú na Kooperativa 
Bratislava Open 2022
Rozdelenie odmien v EUR 
Dvojhra

Víťaz 9200 
Finalista 5400 
Semifinalisti 3250 
Štvrťfinalisti 1850 
Osemfinalisti 1100 
1. kolo 660

Body do rebríčka za dvojhru 
Víťaz 90 
Finalista 55 
Semifinalisti 33 
Štvrťfinalisti 18 
2. kolo 8 
1. kolo 0

Štvorhra (odmena pre pár)/body 
Víťazi 3950/90 
Finalisti 2350/55 
Semifinalisti 1380/33 
Štvrťfinalisti 850/18 
1. kolo 460/0

Čestné predsedníctvo turnaja
Ing. Vladimír Bakeš, PhD. „ predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna 
Insurance Group

Ing. Evžen Balko, podpredseda dozornej rady 
Třineckých železiarní a Moravia Steel

JUDr. Radka Zrubáková, bývalá tenisová profesionálka, 
neskôr trénerka, v súčasnosti tajomníčka TK Slovan 
Bratislava

Víkendový program:
Sobota, 11. júna

VIP deň Kooperativa Bratislava Open 2022 
exhibícia tenisových talentov projektu Hrajme 
tenis Slovensko

19.00 Galavečer turnaja – Racquet Club Restaurant 
na Slovane s dražbou rakety Ukrajinca Sergija 
Stachovského

Nedeľa, 13. júna

11.00 priamy prenos RTVS z finále dvojhry 
Kooperativa Bratislava Open 2022

Kooperativa Bratislava Open, ATP Challenger Tour 2022
TURNAJ CHALLENGEROVEJ SÉRIE ATP
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Milí tenisoví priatelia 
a partneri,
tenis je celosvetový fenomén, ktorý svojou 
všestrannosťou oslovuje davy. Je nositeľom elegancie, 
intelektu, bojovnosti, vytrvalosti aj strategického 
myslenia. Vlastností, ktoré sú rovnako dôležité 
aj v našom biznise. Aj preto máme v Kooperative 
tenis veľmi radi. Nielen ako fanúšikovia, ale aj 
ako príležitostní hráči či už na našich firemných 
hrách s kolegami alebo vo voľnom čase s rodinou 
a priateľmi. Tenis je príležitosť na relax aj budovanie 
pracovných vzťahov.

Skrátka, z mnohých dôvodov je pre nás prirodzené, 
že jedným zo športových projektov, ktoré poisťovňa 
Kooperativa podporuje, je práve tenisový turnaj 
Bratislava Open. Teší nás, že naša značka je od roku 
2019 spojená s podujatím, ktoré si za úctyhodných 
19 rokov histórie vybudovalo silné meno a spája 
najlepších s najlepšími. Sme radi, že sme k tomu 
svojím dielom prispeli aj my a v podpore pokračujeme 
už druhý rok po sebe ako generálny partner.

Niet pochýb, že Kooperativa Bratislava Open 2022 
bude napínavým športovým zážitkom v podaní 
veľkých tenisových hviezd, ktorý podporí dobré meno 
slovenského tenisu a veríme, že prinesie kus motivácie 
aj do radov našich budúcich tenisových talentov.

Návštevníkom želám príjemný športový zážitok, 
hráčom veľa úspechov na kurte a organizátorom 
hladký priebeh podujatia.

Ing. Vladimír Bakeš, PhD. 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
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Kooperativa Bratislava Open 2021
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Od roku 2006 sme partnerom súťaže 
Kultúrna pamiatka roka - Fénix.

www.kpr-fenix.sk
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Kvalita prověřená
časem

www.moraviasteel.cz
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VÍŤAZI
Čo rok, to iný víťaz dvojhry. Kooperativa Bratislava Open 2021 vyhral Tallon 
Griekspoor. Po prvý raz na našom turnaji získal singlovú trofej Holanďan. 
V Bratislave hral v pozícii piateho nasadeného ako 131. hráč rebríčka. Postupne 
vyradil Ignatika, Dieza, Lehečku, v semifinále Kližana a vo finále zdolal 
Argantínčana Baeza. Vlani v októbri sa stal hráčom stovky, teraz už atakuje 
25-ročný rodák z Haarlemu prvú päťdesiatku a obhajovať už nepríde. Štvorhru 
vyhral vlani prvý nasadený ukrajinsko – kazašský pár Denys Molčanov, 
Aleksandr Nedoviesov. Tiež išlo o premiérových víťazov na našom turnaji.

Vo dvojhre vyhrali náš challenger doposiaľ reprezentanti 12 krajín. Iba Francúzi 
dokázali vyhrať tri razy, Česi, Nemci, Argentínčania a Slováci po dva razy. 
Double - v jednom roku víťazstvo v dvojhre i štvorhre – vybojovali dvaja hráči: 
Austrálčan Peter Luczak (2004) a Nemec Simon Greul (2011). Zo Slovákov 
vlastnia singlovú trofej Jozef Kovalík (2018) a Norbert Gombos (2019), deblová 
trofej má 6 slovenských majiteľov.

Jediný antukový challenger ATP Tour na Slovensku má v zozname víťazov 
45 mien. Z toho 18 s trofejou za víťaznú dvojhru. Triumf dokázali zopakovať 
iba deblisti - Poliak Tomasz Bednarek (vyhral dva razy) a Slovák Igor Zelenay 
(trojnásobný víťaz).

Najvyššie nasadenému hráčovi sa podarilo vyhrať iba raz – v roku 2006 
Nicolasovi Devilderovi z Francúzska. Vo dvoch ostatných ročníkoch boli 
turnajovými jednotkami Slováci - 2019 Martin Kližan (semifinále) a vlani 
Norbert Gombos, ktorý prehral s Horanským v 2. kole.

Najvyššie postavenie v rebríčku z účastníkov doterajších ročníkov tohto 
challengeru dosiahol v kariére Čech Jiří Novák (5.), Cyperčan Marcos Baghdatis 
a Srb Janko Tipsarevič sa vyšplhali na 8. miesto, Ernests Gulbis bol 10., 
Dominik Hrbatý a Talian Fabio Fognini 12. miesto.

Turnaj sa hral v rokoch 2003 - 2014 v Košiciach, 2015 – 2018 v Poprade, od 
roku 2019 sa hrá v Bratislava

2003 Martin Vassallo -Arguello 2012 Aljaž Bedene

2004 Peter Luczak

2005 Razvan Sabau

2010 Rubén Ramírez -Hidalgo

2011 Simon Greul

2006 Nicolas Devilder 2008 Lukáš Rosol

2007 Jérémy Chardy 2009 Stephane Robert

2015 Adam Pavlásek

2016 Horacio Zeballos

2017 Cedrik -Marcel Stebe

2018 Jozef Kovalík
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DOTERAJŠÍ VÍŤAZI TURNAJA
FINÁLE DVOJHRY 2003 - 2021
2003 Martin Vassallo -Arguello (Arg.) - Hermes Gamonal (Čile) 6:3, 6:3
2004 Peter Luczak (Austr.) - Janko Tipsarevič (Srb.) 7:5, 7:5
2005 Razvan Sabau (Rum.) - Adam Chadaj (Poľ.) 6:1, 6:2
2006 Nicolas Devilder (Fr.) - Gorka Fraile (Šp.) 6:0, 6:1
2007 Jérémy Chardy (Fr.) - Denis Gremelmayr (Nem.) 4:6, 7:6(5), 6:4
2008 Lukáš Rosol (ČR) - Miguel Ángel López Jaén (Šp.) 7:5, 6:1
2009 Stephane Robert (Fr.) – Jiří Vaněk (ČR) 7:6(5), 7:6(5)
2010 Rubén Ramírez -Hidalgo (Šp.) - Filip Krajinovič (Srb.) 6:3, 6:2
2011 Simon Greul (Nem.) - Victor Crivoi (Rum.) 6:2, 6:1
2012 Aljaž Bedene (Slovin.) – Simon Greul (Nem.) 7:6(1), 6:2)
2013 Michail Kukuškin (Kaz.) - Damir Džumhur (Bos. a Herc.) 6:4, 1:6, 6:2
2014 Frank Dancevic (Kan.) - Norbert Gombos (SR) 6:2, 3:6, 6:2
2015 Adam Pavlásek (ČR) - Hans Podlipnik -Castillo (Čile) 6:2, 3:6, 6:3
2016 Horacio Zeballos (Arg.) - Gerald Melzer (Rak.) 6:3, 6:4
2017 Cedrik -Marcel Stebe (Nem.) – Laslo Djere (Srb.) 6:0, 6:3
2018 Jozef Kovalík (SR) – Arthur De Greef (Belg.) 6:4, 6:0
2019 Norbert Gombos (SR) – Attila Balázs (Maď.) 6:3, 3:6, 6:2
2020 Challenger sa pre pandémiu Covidu 19 neuskutočnil
2021 Tallon Griekspoor (Hol.) – Sebastian Baez (Arg.) 7:6(6), 6:3

VÍŤAZI ŠTVORHRY 2003 - 2021
2003 Stephen Huus, Myles Wakefield  (Austr./JAR)
2004 Devin Bowen, Peter Luczak  (USA/Austr.)
2005 Petr Luxa, Igor Zelenay  (ČR/SR)
2006 Viktor Bruthans, Pavel Šnobel  (SR/ČR)
2007 Filip Polášek, Lukáš Rosol  (SR/ČR)
2008 Tomasz Bednarek, Igor Zelenay  (Poľ./SR)
2009 Rubén Ramírez Hidalgo, Santiago Ventura  (Šp.)
2010 Miloslav Mečíř. ml, Marek Semjan  (SR)
2011 Simon Greul, Bastian Knittel  (Nem.)
2012 Tomasz Bednarek, Mateusz Kowalczyk  (Poľ.)
2013 Kamil Čapkovič, Igor Zelenay  (SR)
2014 Facundo Argüello, Ariel Behar  (Arg./Urug.)
2015 Roman Jebavý, Jan Šátral  (ČR)
2016 Ariel Behar, Andrej Golubec  (Urug./Kaz.)
2017 Mateusz Kowalczyk, Andreas Mies  (Poľ./Nem.)
2018 Tomislav Brkič, Ante Pavič  (Bosna a Herc./Chorv.)
2019 Sander Gille, Joran Vliegen (Belg.)
2020 Challenger sa pre pandémiu Covidu 19 neuskutočnil
2021 Denys Molčanov, Aleksandr Nedoviesov (Ukr./Kaz.)

Najvyššie nasadení 
a ich poradie v rebríčku
2003 John Van Lottum (Holansko) 99.
2004 Alexander Popp (Nemecko) 82.
2005 Michal Tabara (Česko) 109.
2006 Nicolas Devilder (Francúzsko) 166.
2007 Jiří Novák (Česko) 157.
2008 Eric Prodon (Francúzsko) 117.
2009 Santiago Ventura (Španielsko) 122.
2010 Jan Hájek (Česko) 75.
2011 Rubén Ramírez -Hidalgo (Španielsko)100.
2012 Alessandro Giannessi (Taliansko) 126.
2013 Jan Hájek (Česko) 87.
2014 Andreas Haider -Maurer (Rakúsko) 104.
2015 Blaž Kavčič (Slovinsko) 77.
2016 Martin Kližan (Slovensko) 51.
2017 Martin Kližan (Slovensko) 45.
2018 Gerald Melzer (Rakúsko) 109.
2019 Martin Kližan (Slovensko) 55.
2021 Norbert Gombos (Slovensko) 81.

2014 Frank Dancevic

2021 Tallon Griekspoor

2012 Aljaž Bedene 2013 Michail Kukuškin

2019 Norbert Gombos

2015 Adam Pavlásek

2016 Horacio Zeballos

2017 Cedrik -Marcel Stebe

2018 Jozef Kovalík



14

Kooperativa Bratislava Open 2021 vo fotografiách

Tradičný záverečný záber zo spoločného fotenia rozhodcov

Momentka so Sebastianom Baezom  
do albumu zberačky

< Dekorácia vlaňajších víťazov štvorhry, ukrajinsko – kazašského páru  
Denys Molčanov, Aleksandr Nedoviesov (v popredí)

Miloslav Mečíř a Branislav Stankovič roky spolu šéfujú júnovému antukovému challengeru

Filip Horanský sa minulý rok prebojoval až do semifinále Kooperativa Bratislava Open

Filip Polášek s čerstvo podpísanou raketou, ktorú venoval do turnajovej dražby

Martin Kližan, niekdajší 24. hráč sveta, uzavrel kariéru vlani vo Wimbledone, ale svoj 
predposledný súťažný zápas odohral na challengeri Kooperativa Bratislava Open 2021. 
Na našom challengeri štartoval sedemkrát. V rokoch 2016 a 2021 bol v semifinále.

Miloslav Mečíř, nový prezident STZ, aj prezident TK Slovan Bratislava, dejiska turnaja, 
v spoločnosti bývalého šéfa zväzu Tibora Macka, generálneho sekretára STZ Igora Mošku 
(vpravo) a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport Karola Kučeru (vzadu).

Úspešná dražba rakiet víťazov Australian Open 2021 vo štvorhre Filipa Poláška a Ivana Dodiga: 
zľava Branislav Stankovič, Evžen Balko a nový majiteľ rakiet grandslamových šampiónov vo 

štvorhre Dušan Guľáš, dlhoročný podporovateľ a partner turnaja
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Kooperativa Bratislava Open 2021 vo fotografiách

Výťažok z dražby rakiet Poláška a Dodiga získali tenisové nádeje z projektu 
Hrajme tenis Slovensko. Šek odovzdáva dvojica Stankovič – Balko.

Tallon Griekspoor, vlaňajší víťaz dvojhry, sa v Bratislave teší so svojimi trénermi 
– vľavo známy bývalý úspešný holandský profesionál Raemon Sluiter>

Dekorácia po finále dvojhry – víťaz Tallon Griekspoor z Holandska a Sebastian Baez z Argentíny>  

< Dekorácia vlaňajších víťazov štvorhry, ukrajinsko – kazašského páru  
Denys Molčanov, Aleksandr Nedoviesov (v popredí)

Miloslav Mečíř a Branislav Stankovič roky spolu šéfujú júnovému antukovému challengeru

Filip Polášek s čerstvo podpísanou raketou, ktorú venoval do turnajovej dražby

Predstaviteľ hlavného sponzora turnaja Evžen Balko s nádejami z projektu 
Hrajme tenis Slovensko, ktorý spoluzakladal a podporuje ho.
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DODÁVKY INVESTIČNÍCH CELKŮ NA KLÍČ
Zajišťujeme tyto činnosti

• rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení

• konzultační a poradenská činnost

• zpracování nabídek a projektů

• dodávky čerpadel včetně příslušenství

• dodávky čerpacích stanic pro energetiku

• montáž a šéfmontáž

• uvádění do provozu, zkoušky

• opravy a servis

• zaškolení obsluhy

SIGMA GROUP a.s.  •  Jana Sigmunda 313  •  783 49 Lutín  
jobs@sigma.cz  •  www.sigma.cz  •  www.facebook.com/sigma.cz

Čerpadla s tradicí od roku 1868.
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Gemor Fashion 
je vždy pri nás

Medzi desiatkami turnajových 
partnerov je jedna spoločnosť, 
ktorá v portfóliu nášho 
antukového challengeru 
nikdy nechýbala – Gemor 
Fashion, s. r. o. z Prešova.

„Spolupráca vznikla v čase, keď 
naša daviscupová reprezentácia 
hrala stretnutia v Prešove,“ lovil 
v pamäti turnajový šéf Branislav 
Stankovič. Bolo to v rokoch 2001 
a 2002. Nezabudnuteľný bol 
najmä súboj s Čile vo vypredanej 
prešovskej Mestskej hale, lebo 
v drese súpera nastúpil Marcelo 
Rios, niekdajšia svetová jednotka. 
Dominik Hrbatý ho vo veľkej 
dráme zdolal, keď otáčal z 0:2 na 
sety a Slovensko zvíťazilo 3:2.

Od toho času sa datuje 
spolupráca Stankoviča 
s Ing. Matúšom Murajdom, 
riaditeľom prešovskej 
spoločnosti Gemor Fashion, ktorá 
oblieka zberačov a rozhodcov 

nášho challengeru. Úspešná 
spoločnosť, výrobca oblečenia, 
dodáva na domáci trh aj na 
export širokú škálu odevov. 
Patrí do európskej špičky vo 
výrobe nepremokavých odevov 
a to najmä so zameraním na 
materiály Goretex. Spoločnosť 
je certifikovaná pre dodávky 
armádam NATO, oblieka aj 
hasičov, policajtov, poštárov, 
záchranné služby a ostatné 
uniformované zložky.

Stankovič hovorí, že dvere 
k partnerom mu otvára vzťah 
k tenisu. Aj šesťdesiatnik Matúš 
Murajda si rád zahrá tenis 
medzi seniormi. Činný je však 
aj v diplomatickej sfére ako 
honorárny konzul Holandského 
kráľovstva na Slovensku so 
sídlom v Prešove a to už od 
roku 2005. Zúčastňuje sa na 
diplomatických tenisových 
turnajoch, na ktorých získal 

viacero trofejí. V Prešove 
pravidelne organizuje tenisový 
turnaj Holland Cup. A keďže 
šport spája ľudí, jeho partnerstvo 
s turnajom so širokým 
medzinárodným obsadením 
je celkom prirodzené. Pred 
rokom sa mohol tešiť z prvého 
holandského víťaza - Kooperativa 
Bratislava Open 2021 vyhral 
Tallon Griekspoor, reprezentant 
krajiny tulipánov. Aj náš turnaj 
teší, že počas dvoch desaťročí jeho 
existencie je Matúš Murajda a jeho 
Gemor Fashion stále pri nás. 

Matúš Murajda (v strede) s diplomatmi 
Eduardom Kukanom (vľavo) a Laurentom 
Stokvisom pred budovou spoločnosti Gemor.
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Od stratégie až po implementáciu
digitálnych riešení
Poznáme biznis a firemné procesy najlepšie vďaka unikátnej kombinácii finančných, 
procesných a IT expertov pod jednou strechou a preto vieme nielen navrhnúť, 
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Najväčšia poradenská spoločnosť 
podľa TREND TOP a týždenníka 
The Spectator.
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Voľné karty 
pre mladíkov

Akceptačná listina 

Organizátor Kooperativa Bratislava Open má tri voľné 
karty do hlavného turnaja, z nich dve dostanú dvaja 
mladí hráči.

Na Slovane by sa mal predstaviť 17-ročný Peter 
Benjamin Privara, vlani junior roka v ankete STZ, 
aktuálne 23. hráč svetového juniorského rebríčka 
(v polovici mája). V kategórii do 16 rokov bol v roku 
2019 zverenec trénera Daniela Trčku európskou 
jednotkou. Tenisová nádej je synom šéfa cyklistického 
zväzu Petra Privaru. Člen TC Empire Trnava 
v poslednom období často meria cestu do Španielska, 
kde dostal šancu pripravovať sa v akadémii Rafaela 
Nadala v Manacore. Talentovaný a cieľavedomý 
tenista bude mať v auguste osemnásť a čaká ho 
náročný prechod medzi mužov. Prvý raz si mužskú 
konkurenciu vyskúšal v Trnave už ako pätnásťročný. 
Tohto roku hral na piatich mužských turnajoch ITF, ale 
jeho hlavná pozornosť patrí juniorským grandslamom 
a popredným turnajom ITF do 18 rokov. Vlani 
v premiére na Roland Garros bol vo dvojhre v treťom 
kole a vo štvorhre v semifinále. V tohtoročnej sezóne 
sa na januárovom Slovak Junior Indoor prebojoval do 
finále, v Brazílii na jednotkovom juniorskom turnaji 
bol vo februári v semifinále, na májovom áčkovom 
podujatí juniorov v Miláne sa prebojoval to 3. kola. 
Pred Bratislavou mal v pláne štart na juniorskom 
Roland Garros.

Miloš Karol, člen Tenisového klubu Madunice, 
trénuje najčastejšie na dvorcoch TC Empire v Trnave. 
Pripravuje sa individuálne, manažuje ho bývalý 
tenisový profesionál Roman Šmotlák. Predčasom 
bol členom NTC, aktuálne má od NTC individuálnu 
podporu. Aj pred rokom štartoval v Bratislave na 
voľnú kartu, v prvom kole prehral so Španielom 
Cerundolom. Potom na júlovom pätnásťtisícovom 
turnaji v Poprade uhral semifinále, ďalší dobrý 
výsledok dosiahol, keď sa v novembri na halovom 
challengeri v NTC aréne kvalifikoval do hlavného 
turnaja. Tohtoročná Milošova sezóna je zatiaľ 
nevýrazná, v rebríčku dvojhry bol hráč s výškou 
198 cm na 893. mieste. Vo štvorhre je 529. aj vďaka 
nedávnemu finále na 15 tisícovom turnaji v Bosne.

Laaksonen, Henri Švajčiarsko 95.

Balázs, Attila Maďarsko 101.

Tseng, Chun-hsin Taiwan 110.

Gombos, Norbert Slovensko 115.

Martin, Andrej Slovensko 130.

Kolář, Zdeněk Česko 136.

Novak, Dennis Rakúsko 150.

Mena, Facundo Argentína 167.

Kopřiva, Vít Česko 169. 

Popko, Dmitrij Kazachstan 180.

Ficovich, Juan Pablo Argentína 181.

Serdarušič, Nino Chorvátsko 188.

Kuzmanov, Dimitar Bulharsko 193.

Horanský, Filip Slovensko 196.

Svrčina, Dalibor Česko 201.

Kovalík, Jozef Slovensko 211. 

Donskoj, Evgenij  217.

Bašič, Mirza Bosna a Hercegovina 219.

Pucinelli De Almeida, M. Brazília 223.

Forejtek, Jonáš Česko 226. 

Kuznecov, Andrej  227.

------------------------------------------------------------------------

Ševčenko, Alexander  237.

Collarini, Andrea Argentína 238.

Bonadio, Riccardo Taliansko 239.

Sačko, Vitalij Ukrajina 240.

Lama, Gonzalo Čile 242. 

Poznámka: Hráči (21) nad čiarou sú zoradení podľa 
rebríčka ATP k 19. 5. 2022, v zozname uvádzame aj 
ďalších päť hráčov pod čiarou. Organizátori udelia 3 
voľné karty, z kvalifikácie postúpi 6 hráčov a 2 miesta 
sú rezervované ako tzv. Special Exempts.
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Priamu účasť na Kooperativa Bratislava Open má istú 
podľa prihlášok a rebríčka k 19. máju 2022 štvorica 
slovenských tenistov – Norbert Gombos (víťaz 2019), 
Andrej Martin, Filip Horanský a Jozef Kovalík (víťaz 
2018). S voľnými kartami by mali štartovať ďalší 
traja, takže v 32-člennom pavúku dvojhry uvidíme 
7 slovenských tenistov, ďalší nastúpia v kvalifikácii 
a pravdepodobne aj vo štvorhre. Znamená to, že 19. 
ročník najvýznamnejšieho antukového turnaja mužov 
u nás bude prehliadkou slovenského tenisu.

V Bratislave budú hrať daviscupoví reprezentanti 
Slovenska, ale aj Česka. Medzi prihlásenými sú Zdeněk 
Kolář aj Vít Kopřiva, členovia z marcového tímu 
kapitána Navrátila v Buenos Aires proti Argentíne. 
V DC hral už aj 21-ročný Jonáš Forejtek, ktorý po 
výhre na US Open 2019 bol juniorskou svetovou 
jednotkou. Aktuálne je na vzostupe, v rebríčku ATP 
je 226. Na Slovane si zahrá aj jeho parťák z úspešnej 
juniorskej štvorhry Dalibor Svrčina (víťazstvo na AO 
2019), ktorý bude mať na jeseň 20 rokov a už dosiahol 
druhú stovku rebríčka. Vlani v Prahe získal svoj prvý 
challengerový titul.

Najvyššie nasadeným v Bratislave by mal byť 
Švajčiar Henri Laaksonen, 30-ročný rodák z fínskeho 
mesta Lohja. Syn fínskej matky a švajčiarskeho otca 
reprezentoval ako junior Fínsko. Vo februári tohto roka 
dosiahol svoje rebríčkové maximum 84. miesto.

Maďar Attila Balázs, finalista nášho turnaja v roku 
2019, štartuje s chráneným rebríčkom. V marci 2020 
bol najvyššie v rebríčku 76., ale na 14 mesiacov ho 
vyradilo z hry zranenie päty. Čaká ho piaty štart 
na tomto podujatí. Meno 20-ročného taiwanského 
talentu Chun -hsin Tseng, ktorého v tenisovom 
svete prezývajú Jason, sa dostalo aj do povedomia 
slovenských tenisových fanúšikov. Nielen preto, že ide 
o juniorského šampióna Roland Garros a Wimbledonu 
2018 a svetovú jednotku v tejto kategórii, ale aj preto, 
že ho trénoval a dlho mu radil Dominik Hrbatý. V apríli 
v Murcii získal svoj druhý challengerový titul po 
finálovej výhre nad Gombosom. Na Slovensku bude 
mať premiéru a mohol by atakovať TOP 100.

Podľa prihlášok je na bratislavskej listine zastúpenie 
12 krajín sveta, vrátane Juhoameričanov z Argentíny 
a Brazílie, ktorí obľubujú antuku. Posledným hráčom, 
ktorý sa dostal priamo do turnaja je Rus Andrej 
Kuznecov, 227. v rebríčku. V najlepšom období kariéry, 
pred šiestimi rokmi, bol 39. na svete.

Henri Laaksonen

Zdeněk Kolář

Facundo Mena

Dmitrij Popko

Nino Serdarušič

Dalibor Svrčina

Mirza Bašič

Jonáš Forejtek

Attila Balázs

Chun-hsin Tseng

Dennis Novak

Vít Kopřiva

Juan Pablo Ficovich

Dimitar Kuzmanov

Jevgenij Donskoj

Matheus Pucinelli De Almeida

Andrej Kuznecov

Kto príde do Bratislavy?
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Alex MOLČAN
Narodený: 1. decembra 1997 v Prešove • 
Hrá: ľavou rukou • Najlepšie postavenie 
v rebríčku dvojhry - štvorhry: 46. (apríl 
2022) – 268. (jún 2021) • Finále turnajov 
ATP: 2021 Belehrad, 2022 Marrákeš, 
víťazné challengery: 2021 – Helsinki, 
Liberec, víťazné turnaje ITF (4) • Zárobok 
v kariére: 700-tisíc USD 

Ako hrali Slováci na turnaji

1. ročník, 2003: V hlavnom turnaji štartovali 4 hráči, 
Sebök a Beljajev vypadli v 1. kole, Švarc a Mertiňák boli 
v druhom kole.

2. ročník, 2004: Z troch Slovákov Lacko a Beljajev 
vypadli v 1. kole, Mertiňák prehral až v semifinále.

3. ročník, 2005: Zo 6 Slovákov v hlavnom turnaji boli 
Švarc a Lacko v 2. kole, Bruthans, K. Čapkovič, Zelenay, 
Beljajev vypadli v prvom.

4. ročník, 2006: Z troch Slovákov bol Lacko vo 
štvrťfinále, Bruthans v 2. kole, Mečíř ml. vypadol 
v prvom kole.

5. ročník, 2007: V hlavnom turnaji bolo 5 Slovákov, 
Mečíř ml. „ Durdík, Semjan vypadli v 1. kole, Červenák 
bol vo štvrťfinále, Kližan v semifinále.

6. ročník, 2008: V hlavnom turnaji 7 Slovákov, Lacko, 
Daniš, Semjan, K. Čapkovič vypadli v prvom kole, Mečíř 
ml. v 2. kole, Červenák, Hrbatý vo štvrťfinále.

7. ročník, 2009: V hlavnom turnaji 5 Slovákov: Semjan, 
K. Čapkovič vypadli v 1. kole, Hrbatý a Mečíř ml. 
v druhom kole, Kližan vo štvrťfinále.

8. ročník, 2010: V hlavnom turnaji 4 Slováci: Kližan, 
Martin a Semjan vypadli v 1. kole, Mečíř ml. vo 
štvrťfinále.

9. ročník, 2011: V hlavnom turnaji v prvom kole 
vypadli Daniš, Mečíř, Martin, vo štvrťfinále bol Hrbatý.

10. ročník, 2012: V hlavnom turnaji zo 6 Slovákov 
Fabian, Čapkovič, Červenák vypadli v 1. kole, Hrbatý 
a Martin v osemfinále a Mečíř vo štvrťfinále.

11. ročník, 2013: Zo štyroch Slovákov v hlavnom 
pavúku boli dvaja – Mečíř a Martin – vo štvrťfinále, 
Daniš a Semjan vypadli v 1. kole.

V hlavnom turnaji nášho challengeru si od roku 2003 zahralo 30 Slovákov na čele s Dominikom Hrbatým, ktorý má 
štyri štarty. Rekordérom čo do účasti je z popredných hráčov Kližan (7), nasledujú Gombos, Martin a Kovalík (po 5), 
Horanský (4). Turnaj vyhrali Kovalík (2018) a Gombos (2019).

12. ročník, 2014: V hlavnom turnaji zo 6 Slovákov 
štyria vypadli v 1. kole (Daniš, Fabian, Pažický, Šproch), 
Martin prehral v osemfinále a Gombos vo finále.

13. ročník, 2015: V hlavnom turnaji z 8 Slovákov, čo 
bolo maximum v počte domácich účastníkov v histórii 
turnaja, vypadli v 1. kole Klec, Simčák, Kovalík, Šproch, 
v osemfinále P. Vajda, Martin, Horanský. Do semifinále 
sa prebojoval Gombos.

14. ročník, 2016: V hlavnom turnaji štartovalo 7 
Slovákov, z nich štyria s voľnými kartami. V 1. kole 
vypadli Klein, Fabian, Šproch, v 2. kole Gombos, vo 
štvrťfinále Kovalík a v semifinále Kližan a Martin.

15. ročník, 2017: Zo 6 Slovákov v hlavnom turnaji 
sa najďalej – do štvrťfinále - dostal Martin Kližan. 
V osemfinále bol držiteľ voľnej karty Alex Molčan, keď 
vyradil Andreja Martina. V 1. kole vypadol aj kvalifikant 
Horanský i držitelia voľných kariet Dominik Šproch 
a Peter Vajda.

16. ročník 2018: V hlavnom turnaji bolo 6 Slovákov. 
V 1. kole vypadli držitelia voľných kariet Peter Vajda, 
Dominik Šproch, Lukáš Klein. V osemfinále skončili 
Filip Horanský a Andrej Glváč, víťazom sa stal Jozef 
Kovalík.

17. ročník 2019: V hlavnom pavúku (48) bolo 7 
Slovákov. V 1. kole vypadli Alex Molčan a David Juras, 
v 2. kole Lukáš Klein a v osemfinále Kližan. Andrej 
Martin, Jozef Kovalík končili vo štvrťfinále a Norbert 
Gombos turnaj vyhral.

18. ročník 2021: Zo 7 Slovákov v hlavnom turnaji (32) 
vypadli v 1. kole držiteľ voľnej karty Miloš Karol a Lukáš 
Klein, v druhom Gombos, Kovalík, Molčan. V semifinále 
prehrali Kližan a Horanský.

Filip Polášek
Narodený: 21. júla 1985 vo Zvolene • Hrá: 
pravou rukou • Najlepšie v rebríčku ATP 
štvorhry: 7. (február 2020) • Zárobok v 
kariére: 2,5 mil. USD • Víťazné turnaje 
ATP vo štvorhre (17): 2008 – Gstaad, 
Petrohrad, 2009 – Bastad, 2010 – Umag, 
2011 – Moskva, Gstaad, Belehrad, 2012 
– Mníchov, Doha, 2013 – Casablanca, 
Záhreb, 2019 – Kitzbühel, Cincinnati, 
Peking, 2021 – Australian Open, Indian 
Wells, 2022 Sydney 
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Jednotky  
sú vždy  
magnetom
Štart najlepších domácich hráčov vždy priťahuje 
záujem divákov. Organizátori by si želali, aby sa na 
Slovane predstavila slovenská singlová jednotka Alex 
Molčan aj deblová Filip Polášek. Aktuálny hráč TOP 50 
vo dvojhre, resp. TOP 20 vo štvorhre, by boli ozdobami 
turnaja.

„Filip sľúbil, že keď postúpi na Roland Garros do finále, 
príde si zahrať v Bratislave, aj keď náš challenger 
nasleduje hneď po parížskom grandslame. Bodaj 
by to tak vyšlo,“ želá si šéf turnaja Braňo Stankovič. 
„V prípade Alexa držím pre neho voľnú kartu do 
poslednej možnej chvíle,“ dodáva k Molčanovi, ktorý ju 
ako hráč päťdesiatky na challenger potrebuje.

Molčanov výkonnostný vzostup môžeme vyjadriť 
jednoduchým porovnaním rebríčka pred rokom 
a dnes: vtedy 276. a teraz 46.! V jeho tenisovom živote 
sa stalo veľa podstatného. Má za sebou daviscupový 
debut, stal sa slovenskou jednotkou, dvakrát sa 
prebojoval do finále turnajov okruhu ATP, prerazil do 
svetovej päťdesiatky a minimálne do konca roka ho 
spolu s Karolom Beckom povedie Marián Vajda, jeden 
z najlepších trénerov sveta! Hoci sa už spolupráca 
Djokovič – Vajda skončila vlani, až turnaj v Belehrade 
bol skvelou príležitosťou urobiť za úspešnou 
kooperáciou bodku. Po belehradskom finále, v ktorom 
Djokovič prehral s Rusom Rubľovom, odovzdal Novak 
Vajdovi symbolickú trofej a ďakoval za 15 spoločných 
rokov, počas ktorých získal 20 grandslamových titulov 
a stal sa svetovou jednotkou. „Spoločne sme dosiahli 
nedosiahnuteľné. Navždy budem vďačný za tvoje 
priateľstvo a obetavosť. Vždy budeš moja rodina,“ 
povedal Djokovič.

Krátko na to prišiel za Vajdom Alex Molčan s prosbou, 
či by sa nepripojil k jeho tímu. Dohodli sa na spolupráci 
zatiaľ do konca roka. Vajda bude Molčana sprevádzať 
na turnajoch ATP. Hráč NTC bude naďalej pracovať aj 
s trénerom Karolom Beckom a kondičným Dávidom 
Olaszom.

Vajda, pochopiteľne, mal viac ponúk. „Alex bol však 
prvý, ktorý ma kontaktoval, navyše je to Slovák, 
čo zohralo dôležitú úlohu. Chcem pomôcť jemu 
i slovenskému tenisu. Vážim si, že som dostal šancu 
s ním pracovať,“ uviedol tréner, ktorého ATP v roku 
2018 vyhlásila za najlepšieho kouča sveta.

Molčan, rodák z Prešova, v Bratislave vďaka obetavej 
mame trénuje od svojich dvanástich rokov. Ako junior 
sa dostal na 18. miesto rebríčka ITF. V roku 2015 sa 
stal víťazom ankety Tenista roka v kategórii juniorov. 
Bol to najlepší rok v jeho mládežníckej kariére, 
prebojoval sa aj do finále juniorskej štvorhry na 
Australian Open. Šikovný ľavák zvládol prechod medzi 
profesionálov, hoci ho na viac ako pol roka od októbra 
2017 vyradila z hry operácia zápästia. Vlani na jeseň, 
ešte pod vedením trénera Ladislava Simona, postúpil 
po úspešnej kvalifikácii, vo svojej grandslamovej 
premiére v hlavnom turnaji, do tretieho kola. Tohto 
roku v Marrákeši vyradil svetovú deviatku Kanaďana 
Auger – Alliasimeho, čo je jeho najcennejší skalp 
kariéry a postúpil až do finále. Pred Rímom, kam ho 
sprevádzal aj Vajda, ho pribrzdila choroba a vypadol 
v prvom kole kvalifikácie. V pláne mal ešte Lyon 
a premiéru na Roland Garros.

Belehrad 2022: Novak Djokovič ďakuje Mariánovi Vajdovi za 15-ročnú úspešnú spoluprácu

Bratislava 2022: Alex Molčan a Marián Vajda oznamujú začiatok spolupráce od mája
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Slováci na Kooperativa
Bratislava Open 2022

Norbert GOMBOS
Narodený: 13. augusta 1990 
v Galante • Hrá: pravou 
rukou • Najlepšie postavenie 
v rebríčku dvojhry - štvorhry: 
80. (október 2017) – 238. 
(október 2015) • Víťaz turnajov 
challengerovej série ATP (7): 
2015 – Cherbourg, Praha, 
2016 – Brest, Bratislava, 2017 – 
Orléans, 2019 – Bratislava, 
Winnipeg • Zárobok v kariére: 
1,9 mil. USD

Slovenská dvojka Norbert Gombos, hráč NTC, vyhral 
Kooperativa Bratislava Open 2019. Nebol to jeho 
prvý titul z domáceho challengeru – už v roku 2016 
vyhral novembrový Peugeot Slovak Open a je tak 
jediným slovenským tenistom s prvenstvami z dvoch 
najvýznamnejších podujatí na domácej pôde. Vlani 
ako najvyššie nasadený prehral na Slovane v júni 
v druhom kole s krajanom Horanským. V tom čase 
bol „Gombi“ v prvej stovke rebríčka. V auguste z nej 
vypadol a odvtedy sa usiluje o návrat. Kariérne 
maximum - 80. miesto – dosiahol v októbri 2017. 
Zverenec daviscupového kapitána Tibora Tótha 
a kondičného trénera Dávida Olasza zažil v lanskej 
sezóne hviezdne chvíle v stretnutí I. svetovej 
skupiny DC proti Čile v Bratislave. Slovensko vyhralo 
v septembri 3:1 a hlavným hrdinom bol Gombos, 
ktorý získal dva body. V súboji tímových jednotiek 
po fantastickej hre deklasoval hráča TOP 20 
Cristiana Garina 6:0, 6:1. Predtým uhral štvrťfinále 
na turnaji okruhu ATP v Bastade, následne vo svojej 
olympijskej premiére v Tokiu vypadol v prvom kole. 
Na challengeri vo francúzskom Mouilleron -le -Captif 
našiel premožiteľa až vo finále (Veselý). Štart do 
roku 2022 bol sľubný: na Australian Open ho po 
troch kvalifikačných výhrach zastavil až v druhom 
kole favorizovaný Čilič. Na lepšiu hru i výsledky si 
musel počkať do apríla. Na challengeri v španielskej 
Murcii podľahol vo finále Tsengovi z Taiwanu 4:6, 1:6. 
„Celý týždeň bol skvelý, ale finále mi nevyšlo. Som 
sklamaný, nedokázal som hrať svoj najlepší tenis,“ 
povedal Gombos, ktorý práve v tom období potreboval 
nazbierať body, aby sa dostal do hlavného turnaja 
Roland Garros. Predvlani v Paríži dosiahol svoj najlepší 
grandslamový výsledok – 3. kolo, vlani vypadol 
v prvom. Teraz musel do kvalifikácie, z ktorej sa mu 
podarilo postúpiť.

Andrej MARTIN
Narodený: 20. septembra 
1989 v Bratislave • Hrá: 
pravou rukou • Najlepšie 
postavenie v rebríčku 
dvojhry - štvorhry: 93. 
(február 2020) – 69. (júl 
2016) • Zárobok v kariére: 1,5 
milióna USD • Finále turnaja 
ATP: 2016 Umag, vo štvorhre: 
2022 Cordoba, víťazné 
turnaje challengerovej série 
ATP: 12, vo štvorhre: 15

Andrej Martin vlani v bratislavskom pavúku chýbal. Na 
našom challengeri hral od roku 2008 s prestávkami. 
Dva razy v kvalifikácii, päťkrát v hlavnom turnaji. 
Najlepšie v Poprade 2016, keď bol v semifinále. 
Bývalý hráč svetovej stovky (najvyššie 93.) prejavil 
športového ducha predvlani, keď sa v čase pandémie 
uskutočnila séria Peugeot Tennis Tour, ktorej súčasťou 
bol aj turnaj Bratislava Open. Andrej absolvoval cesty 
do dejísk na bicykli. Sériu piatich turnajov v domácej 
konkurencii vyhral Klein pred Molčanom, Martin 
skončil tretí. Doma sa ukázal na súťažnom dvorci 
aj v najvyššej súťaži tímov. Vlani výraznou mierou 
prispel zápasovou bilanciou 4:0 k prvému titulu MŠK 
Poprad -Tatry v najvyššej slovenskej klubovej súťaži. 
Tohto roku MŠK Poprad -Tatry titul obhájil, Martin 
v troch zápasoch nenašiel premožiteľa. V Davis Cupe 
sa predstavil naposledy pred dvoma rokmi proti 
Česku.

Tohtoročnú profisezónu otvoril prehrami v úvodných 
zápasoch turnajov v Čile, v kvalifikácii Australian 
Open, na challengeri v Bolívii a argentínskej Cordobe. 
Január priniesol bilanciu 0:4 a veľa cestovania. Ani 
na európskych turnajoch to nebolo lepšie, vrátil 
sa do Južnej Ameriky, kde rád hrá, a zaknihoval 
challengerové štvrťfinále v Mexiku. Vo štvorhre to 
bolo lepšie, s rakúskym partnerom Weissbornom 
dosiahol cenné finále na turnaji ATP v Cordobe. Tesne 
pred kvalifikáciou na Roland Garros uhral singlové 
finále na challengeri v Heilbronne. V Paríži vypadol v 
1. kole grandslamovej kvalifikácie.

Andrej úspešné juniorské roky ozdobil zlatom z ME do 
16 rokov vo štvorhre s Kližanom, bronzom v dvojhre 
na ME 2006 a bol finalista juniorskej štvorhry 
vo Wimbledone 2006 opäť s Kližanom. Andrej je 
ambasádorom charitatívnej organizácie Drahuškovo 
zameranej na autizmus a tiež Červený Nos, v ktorej sa 
ľudia obliekajú ako klauni a prinášajú radosť a smiech 
tým, ktorí to potrebujú.
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Jozef KOVALÍK
Narodený: 4. novembra 
1992 v Bratislave • Najlepšie 
v rebríčku dvojhry - štvorhry: 
80. (október 2018) – 245. 
(apríl 2018) • Víťazné turnaje 
challengerovej série ATP (5): 
2014 – Meerbusch, 2016 – 
Neapol, 2018 – Poprad-
-Tatry, 2019 – Štetín, Maia, 
vo štvorhre (1): 2017 – Rím 
(s Kližanom) • Zárobok 
v kariére: 1,4 milióna USD

Začiatkom mája tohto roku sa po troch rokoch 
Jozef Kovalík po prvý raz ocitol mimo druhej stovky 
rebríčka. Jeho najlepším výsledkom v tejto sezóne je 
semifinále na challengeri 80 v portugalskom Oeiras. 
Najvyšší ranking kariéry dosiahol v októbri 2018 – 80. 
miesto. Na antukovom turnaji ATP World Tour 500 
v Hamburgu v júli 2018 sa prebojoval do semifinále, 
po Sofii toho istého roku svojho druhého, čo je najlepší 
výsledok Kovalíka na okruhu ATP. Na jeseň sa podrobil 
operácii zápästia pravej ruky, kvôli ktorej absentoval na 
tenisových kurtoch až do marca 2019 a v rebríčku klesol 
až na 364. miesto. Na konci sezóny 2019 po desiatich 
rokoch ukončil pôsobenie v NTC, kde ho posledné 
štyri roky viedol tréner Boris Borgula. Víťaz piatich 
turnajov challengerovej série ATP získal prvenstvo na 
domácom podujatí v roku 2018 v Poprade. Vlani na 
Slovane vypadol v 2. kole. Výzvou pre Kovalíka sú, ako 
pre všetkých profesionálov, grandslamy. Od roku 2013 
absolvoval 28 turnajov veľkej štvorky, na tretine z nich 
bol v hlavnom pavúku s bilanciou 9 štartov - 9 prehier. 
V roku 2019 sa Jojo oženil s dlhoročnou priateľkou 
Nikolou, bývalou aktívnou hráčkou, staršou dcérou 
trénera Mariána Vajdu. Majú dve dcéry Nikolu a Oliviu.

Filip HORANSKÝ
Narodený: 7. januára 1993 
v Piešťanoch • Hrá: pravou 
rukou • Najlepšie v rebríčku 
dvojhry - štvorhry: 161. (máj 
2019) – 431. (máj 2022) • 
Víťaz turnaja challengerovej 
série ATP (1): 2018 – 
Meerbusch, vo štvorhre (1): 
Bratislava challenger 90 (so 
Stachovským), víťazné turnaje 
ITF vo dvojhre (11) • Zárobok 
v kariére: 500-tisíc USD

Pokračuje v rodinnej tradícii – otec i brat Lukáš sú 
právnici a aj Filip si zvolil štúdium práva, ktoré zvládal 
popri tenise. Ako junior bol v kombinovanom rebríčku 
ITF tretí na svete. Na Australian Open 2011 získal po 
boku Čecha Jiřího Veselého trofej v juniorskej štvorhre. 
V NTC ho pripravoval do marca 2020 tréner Karol 
Kučera, po ňom Ladislav Simon, v súčasnosti je jeho 

trénerom Miloš Mečíř ml. V daviscupovom tíme sa 
prvý raz objavil v stretnutí proti Bielorusku v roku 
2018. Zápasový debut absolvoval až proti Kanade 
v roku 2019. O senzáciu sa postaral v marci tohto roku 
v súboji s Talianskom. Po výbornom výkone zdolal 
dvojku súpera Lorenza Sonega 7:6(2), 6:3 a potešil 
kapitána Tibora Tótha, ktorý mu dal dôveru, keď na 
poslednú chvíľu vypadol z hry pre chorobu Molčan. 
Medzi Filipove tohtoročné aktíva patrí postup do 3. 
kola kvalifikácie Australian Open. V kvafilikačnom 
finále grandslamu hral prvý raz. V Paríži to pred pár 
dňami nezopakoval – vypadol v prvom kvalifikačnom 
kole. Na challengeroch sa mu v sezóne veľmi 
nedarilo, iba v Bieli postúpil do semifinále. Jediným 
jeho titulom z challengeru zostáva naďalej prvenstvo 
z Meerbuschu v roku 2018.

Lukáš KLEIN
Narodený: 22. marca 1998 
v Spišskej Novej Vsi • Hrá: 
pravou rukou • Najlepšie 
postavenie v rebríčku 
dvojhry - štvorhry: 236. 
(november 2021) – 240. (apríl 
2021) • Víťazný challenger vo 
štvorthre: 2021 – Cherbourg 
(s Molčanom) • Víťazné 
turnaje ITF vo dvojhre/
štvorhre: (6/4) • Zárobok 
v kariére: 148-tisíc USD

Lukáš je v zložitej situácii po 
komplikáciách so zápästím, ktoré ho vyradili z hry 
od lanského septembra až do tohtoročného marca. 
Vlani na jeseň bol už 236. v rebríčku, v máji sa ocitol 
vo štvrtej stovke. Pred dvoma rokmi na Bratislava 
Open v domácej konkurencii zvíťazil a vyhral aj celú 
sériu Peugeot Tennis Tour 2020. Viedol ho český 
tréner Tomáš Krupa, ktorý roky pracoval s najlepšími 
českými tenistami Štěpánkom, Berdychom, 
Veselým, Strýcovou i Karolínou Plíškovou. Cez 
koronakrízu ho tréneroval Ladislav Simon a potom sa 
Kleinovým trénerom v NTC stal Peter Vlk, s ktorým 
spolupracoval v Spišskej Novej Vsi v mládežníckych 
rokoch. V juniorskom veku bol Klein vo víťaznom 
tíme SR v Galea Cupe 2015, vo štvorhre juniorov 
sa prebojoval do štvrťfinále US Open 2015, finále 
Australian Open 2016 a štvrťfinále Wimbledonu 2016. 
V rebríčku ITF bol najvyššie na 23. pozícii. Deblové 
kvality vlani potvrdil spolu s Molčanom na víťaznom 
challengeri v Cherbourgu, v Zadare boli vo finále. 
Od tohtoročného marcového návratu na dvorce, do 
začiatku mája, odohral poltucet turnajov, ale na lepšiu 
formu i výsledky to ešte nestačilo.
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Bezmála 20 rokov trvala profesionálna kariéra 
Sergija Stachovského, dlhoročnej ukrajinskej jednotky, 
daviscupového rekordéra, ktorý žlto -modrú vlajku 
svojej vlasti hájil v 32 stretnutiach v rokoch 2006 – 
2021. Spolu s krajanom Sergejom Bubkom sú jedinými 
dvoma Ukrajincami ocenenými daviscupovou Cenou 
za oddanosť. V čase aktívnej kariéry sa angažoval 
v hráčskej rade ATP, ktorej členom bol v rokoch 
2012 – 2019. Posledný súťažný zápas kariéry odohral 
36-ročný Ukrajinec toho roku na Australian Open.

Na Slovensku ho voláme Stachi.
V čase, keď sa usadil v Bratislave, získal veľa 
kamarátov, prežil krátku lásku s Dominikou 
Cibulkovou, kúpil si byt a z Bratislavy vyrážal na 
turnaje. Pod vedením trénera Tibora Tótha, súčasného 
kapitána daviscupového tímu Slovenska, získal Sergij 
záhrebské víťazstvo roku 2008, prvé na okruhu 
ATP. V tom čase sa stal za posledných 30 rokov iba 
piatym tenistom, ktorému sa podarilo vyhrať turnaj 
ATP v pozícii lucky loser. Potom ešte pridal tri ďalšie 
tituly na okruhu. V roku 2008 sa stal hráčom TOP 
100 (najvyššie 31.). Stalo sa tak po ôsmich rokoch, keď 
jeho ukrajinským predchodcom v podobnej pozícii bol 
slávny krajan Andrej Medvedev.

Hviezdne chvíle kariéry zažil vo Wimbledone 2013, keď 
vyradil v druhom kole sedemnásobného šampióna 
Rogera Federera a prerušil po 36 zápasoch šnúru jeho 
grandslamových štvrťfinále.

Stachovského trénerom bol pred Tóthom aj Ján 
Krošlák, ktorý ho vlastne pritiahol na Slovensko. 
Neskôr ho na turnajoch sprevádzal slovenský 
kondičný tréner Karol Gumán. V čase, keď hral 
štvorhry s Michailom Južným, mu radil Boris Sobkin, 
kouč ruského partnera. Po Bratislave, kde ako člen 
Slovana získal aj extraligový titul, trávil viac času 
v Londýne, keď tam študovala jeho láska Anfisa 
Bulgakova, už 11 rokov jeho manželka, s ktorou má 
tri deti.

Mimochodom, aj Leonard, najmladší z troch bratov, 
pôsobil v našich končinách – v Prostějove mu domáce 
zázemie vytvárala mama, kým otec lekár pôsobil 
v Kyjeve.

Stachi bol v aktívnej kariére svetobežník. Naučil 
sa výborne po slovensky i po česky. Angličtinu 
si zdokonalil na Floride, kde roku 2007 trištvrte 
sezóny pôsobil na Floride u trénera Benhabilesa. 
Obdivovateľ krajana Medvedeva, Austrálčana 
Raftera a legendárneho Samprasa, roky podporoval 
Ukrajinský inštitút rakoviny, kde pôsobil aj jeho otec, 
profesor urológie.

Kto získa Stachovského 
raketu?

VIZITKA
Narodený: 6. 1. 1986 v Kyjeve • Rezidencia: Budapešť 
• Výška/váha: 193 cm/80 kg • Hrá: pravou rukou • 
Najlepšie postavenie v rebríčku dvojhry - štvorhry: 31. 
(september 2010) – 33. (jún 2011) • Zárobok v kariére: 
5,6 milióna USD • Víťazné turnaje ATP v dvojhre (4): 
2008 – Záhreb, 2009 – Petrohrad, 2010 – New Haven, 
Hertogenbosh, vo štvorhre (4): 2008 – Moskva (so 
Staracem), 2010 – Halle, 2011 – Dubaj (oba s Južným), 
2019 – Newport (s Granollersom) • V DC: od 2006 do 
2021 bilancia 48 – 31.
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Keď sa 24. februára 2022 začala ruská invázia 
do Ukrajiny, bol Sergij Stachovskij s manželkou 
a tromi deťmi na dovolenke. Anfisa Bulgakova, ktorá 
v Budapešti žije už viac ako dve desaťročia, perfektne 
rozpráva maďarsky, a patrí vďaka atraktívnemu zjavu 
a aktivite bueauty kouča medzi mediálne známe 
osobnosti, s pohnutím rozprávala o nečakanom konci 
ich dubajskej dovolenky.

„Po šokujúcej správe o vypuknutí vojny bol môj 
manžel na nepoznanie. Ukrajina povolala mužov 
medzi 18 a 60 rokov a ja som s istotou vedela, ako sa 
Sergij rozhodne,“ vravela Anfisa v interview maďarskej 
televízie RTL.

Bývalý profesionálny tenista, tak ako viacero iných 
ukrajinských športových hviezd, si obliekol uniformu 
a zaradil sa medzi vojakov brániť svoju vlasť. O ťažkej 
rozlúčke so ženou a troma deťmi rozprával Sergij 
v BBC, ale aj v slovenských médiách. Manželka, 
pôvodom Ruska, nemohla pochopiť vojnu medzi 
dvoma donedávna bratskými národmi.

Keď v januári Sergij ukončil tenisovú kariéru, veril, že 
bude mať čas na rodinu aj podnikanie s vínom, ktoré 
pred rokmi rozbehol.

Vo februári však musel narukovať. Na začiatku vojny 
pôsobil v územnej obrane Kyjeva. Tam ho vyhľadala 
ukrajinská Pravda a v rozsiahlom článku pripomenula, 
že už v roku 2014 Stachovskij kategoricky odmietol 
hovoriť s ruskými novinármi pre ich klamstvá o situácii 
na Kryme a Donbase.

Sergij priznal, že už 12. februára sa prihlásil do 
armády. „Ak Ukrajina nebude, budem človekom bez 
štátu. Neviem, čo dokáže človek bez štátu. Nechcem 
byť taký, a preto som tu,“ povedal médiu. „Keď vypukla 
vojna, napísalo mi veľa tenistov. Dostal som od nich 
stovky správ a tisícky od iných ľudí. Na našej strane je 
celý svet. Je to naozaj neuveriteľná podpora. Napísali 
mi aj ruskí tenisti. Boli šokovaní. Ale nikto to nepovie 
verejne. Vravia iba: Nie vojne. Na jednej strane to 
chápem, na druhej strane to nedokážem pochopiť,“ 
cituje tenistu ukrajinská Pravda. „Putin zaútočil na 
Ukrajinu a vydiera svet, že ak nám niekto pomôže, 
rozpúta jadrovú vojnu. Je to hrozné,“ dodal.

Po pár týždňoch sa Stachovskij mohol pozrieť za 
rodinou, aby bol s deťmi a mohol osláviť aj narodeniny 
manželky. Na facebook zavesil pri tejto príležitosti 
pekný status: „Dnes oslavujeme tvoje narodeniny. 
Ale ja oslavujem od prvého momentu, čo som ťa 
stretol. Neviem vyjadriť, čo znamenáš pre mňa 
a naše deti. Nikdy neprestanem hovoriť, že ty si môj 
najväčší triumf!“

Bráni svoju vlasť
Sergij Stachovskij s krajanom Andrejom Medvedevom, bývalou svetovou 
štvorkou, rovesníkom a veľkým priateľom Slováka Karola Kučeru

2007 raketa Novaka Djokoviča
2008 raketa Daniely Hantuchovej
2009 raketa Miloslava Mečířa
2010 raketa Ivana Lendla
2011 raketa Dominika Hrbatého
2012 obrazy Martiny Navrátilovej
2013 kniha a tričko Jana Kodeša 

a tričko Björna Borga
2015 raketa Sereny Williamsovej
2016 raketa Rafaela Nadala
2017 raketa Daniely Hantuchovej
2018 raketa Grigora Dimitrova
2019 raketa Rogera Federera
2020 raketa Belindy Benčičovej
2021 rakety Filipa Poláška a Ivana Dodiga

Čo sa dražilo na  
našom turnaji?
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Projekt HTS úspešne pracuje
Branislav Stankovič s Mariánom 
Vajdom a najlepším slovenským 
deblistom Filipom Poláškom, 
založili s podporou Evžena 
Balka ako partnera za Nadáciu 
Sovereign Invest, projekt HRAJME 
TENIS SLOVENSKO na jeseň 
2020. Fungovanie i výsledky 
talentovaných členov tímu HTS 
dokazujú, že sa projekt sľubne 
rozbehol.

Myšlienka založiť HTS sa 
zrodila v roku 2020 počas 
júnového turnaja Bratislava 
Open. Občianske združenie 
HTS si dalo za úlohu vytvoriť 
profesionálne podmienky 
pre mládež a jej trénerov 
v ich materských kluboch. 
Talentovaným hráčom chce 
zabezpečiť finančnú podporu pre 
rýchlejšie dosiahnutie vrcholných 
výsledkov. Pomoc pri realizácii 
nového projektu prisľúbili aj obaja 
dlhoroční kapitáni slovenských 
družstiev v Davis Cupe a Fed 
Cupe Miloslav Mečíř a Matej 
Lipták. V trénerskom tíme sú 
známi tenisoví tréneri Pavol Krta 
a Emil Miške, kondiční tréneri 
Peter Lopata, Pavel Šmela, 
fyzioterapeut Milan Gašpárek 
a športový psychológ Tomáš 
Gurský.

HTS je nezisková organizácia, 
ktorá sa zameriava na nadaných 
hráčov. „Chceme podporiť deti 
na vidieku priamo v ich kluboch. 
Je to náročné, lebo treba 
cestovať po celom Slovensku. 
V mestách ako Piešťany, Trnava, 
Žilina, Košice či Prešov má 
tenis tradíciu. Treba podporiť 
a vzdelávať trénerov v týchto 
regiónoch. Keď deti dozrejú, 
dôležité je, aby boli pripravené 
na veľký tenis, a aby sa s nimi 
dalo ďalej v Bratislave pracovať,“ 
zdôrazňuje Branislav Stankovič, 
ktorý sa osvedčil ako skúsený 
organizátor turnajov. Spojenie 
trojice z jednej tenisovej generácie 
Mečíř – Vajda - Stankovič môže 
byť slovenskému tenisu iba na 
prospech. Nedávno sa olympijský 
šampión Miloslav Mečíř stal 

prezidentom zväzu. V NTC pôsobí 
ako šéftréner a aktuálne má 
nemalú zásluhu na tom, že sa 
do slovenského tenisu naplno 
vrátil Marián Vajda, ktorý ukončil 
15-ročnú spoluprácu so Srbom 
Novakom Djokovičom a stal sa 
trénerom slovenskej jednotky 
Alexa Molčana. Filip Polášek, 
grandslamový šampión, ktorý sa 
do profesionálneho tenisu vrátil 
po takmer päťročnej pauze, môže 
využiť nielen aktuálne hráčske 
skúsenosti, ale už aj trénerské 
z pôsobenia v piešťanskom 
HSC. Aj preto zdôrazňuje: 
„Dôležitá je komunikácia medzi 
deťmi, rodičmi a trénermi, ďalej 
reprezentácia, ale aj študijné 
výsledky talentovaných detí.“ 
Sám ako absolvent vysokej 
školy je príkladom, že popri 
profesionálnom tenise sa dá 
aj vyštudovať. Kľúčové je, že za 
projektom stojí Evžen Balko, 
aktívny podnikateľ v oceliarskom 
odvetví a investor v rôznych 
projektoch. Najmä však dlhoročný 
nadšenec a podporovateľ tenisu 
a zakladateľ Nadácie Sovereign 
Invest, hlavného donora 
projektu HTS.

Sedmička HTS - zľava: Matúš Petráško, Martin Matunák, Nina Košická, Matej Lipták, Nikol Sevald, Kali Šupová 
a Lea Belanská

Kali Šupová, iba 12-ročná členka HTS z klubu HSC 
Piešťany, získala začiatkom mája trofej na turnaji 

kategórie U14 v Bosne a Hercegovine

REALIZAČNÝ TÍM HTS
Tréneri - tenisoví: Emil Miške, 
Pavol Krta, Matej Lipták,  
Kondiční tréneri: Peter Lopata, 
Pavel Šmela  
Fyzioterapia: Milan Gašpárek 
Športová psychológia: Tomáš Gurský
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Tréner Miške: od profesionálky
k mladým talentom tenisu
Debata s Emilom Miškem o ňom prezrádza: 
má záujem o robotu, ktorú robí a tú robí 
s nasadením a entuziazmom. Tak to bolo, 
keď tri roky trénoval českú profesionálku 
Karolínu Muchovú, ktorú priviedol z tretej 
stovky rebríčka blízko TOP 20, a tak je 
to i teraz, keď sa v projekte Hrajme tenis 
Slovensko venuje mladým talentom. 
V trénerskom tíme je od vzniku projektu 
na jeseň 2020.
Neuvažovali ste po ukončení úspešnej spolupráce 
s Muchovou pokračovať v profitenise?

V čase, keď som bol v Prahe, aj tam sa hovorilo 
o zrode podobného projektu ako je HTS. Keď som sa 
napokon mal dohodnúť na ponuke od Bartůňkových, 
oslovil ma Filip Polášek a predstavil mi HTS. Hneď 
som vedel: toto je presne to, kde sa ja vidím.

Základná predstava bola výhľadovo o 16 mladých 
hráčoch. Teraz ich máte sedem. Prečo zatiaľ chýba 
v HTS zástupca z východu?

Keď sme tím skladali, nenašli sme tam nikoho, kto by 
spĺňal naše predstavy o výkonnosti. Ale dvere majú 
šikovní tenisti z východu stále otvorené. Niektorých 
máme v hľadáčiku a spolupracujeme s trénermi. 
Momentálne je v projekte 7 hráčov a postupne ho 
budeme rozširovať o mladších. Vlani sme pracovali 
s ročníkmi 2008 – 09, teraz sa zameriame aj na 
2010 – 11.

Aká je základná filozofia práce HTS?

Hráči sa pripravujú v kluboch a sme s nimi v úzkom 
spojení. Každý týždeň ich naši tréneri navštevujú, 
aj kondičný tréner Peter Lopata. Posielajú nám 
výkazy a konzultácie prebiehajú medzi trénermi HTS 
a osobnými trénermi hráčov, ktorí majú v kluboch, 
pochopiteľne, viac zverencov. Úzko spolupracujeme 
aj so zväzom, lebo takmer všetci naši hráči sú 
reprezentanti.

Členovia majú za sebou výdatné sústredenia, ktoré 
HTS organizuje v zahraničí i doma.

Sústredenia trvajú niekoľko týždňov, vlani sme boli 
v Marbelle, Umagu i Antalyi, v tomto roku plánujeme 
opäť dva týždne v Turecku, po sezóne kondičné 
s testovaním v Tatrách. V novembri by sme chceli 
spojiť sústredenie s účasťou na turnajoch Orange Bowl 
a Eddie Herr.

Spomínali ste, že spolupracujete so Slovenským 
tenisovým zväzom. V čom spočíva táto kooperácia?

Rád by som zdôraznil fakt, že produktom našej 
práce v HTS sú reprezentanti. Spolupráca s STZ 

je nevyhnutná a veľmi korektná. Stretávame sa 
pravidelne so zástupcami zväzu a hovoríme spolu 
o plánoch a spoločných sústredeniach. Predstava je 
taká, že naši hráči v pätnástich rokoch u nás nekončia. 
Aj keď budú, dúfam, pokračovať v NTC, my chceme 
dohliadať na ich vývoj, aby ďalej prosperovali.

Sedem hráčov HTS patrí na Slovensku medzi 
popredných tenistov vo svojich kategóriách. Možno 
dúfať, že sa niekto z nich vyberie v šľapajach 
výrazných osobností slovenského tenisu ako boli 
nedávno Hantuchová, Cibulková, v minulosti Kučera, 
Hrbatý, Habšudová?

Každý z našich hráčov má perspektívu. Projekt im 
pomôže vo výkonnostnom  raste, v prechode od 
mládeže medzi dospelých, čo je v tenise veľmi 
náročné. Sme presvedčení, že táto skupina má 
na to, aby nadviazala na bývalých úspešných 
slovenských tenistov.   
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Tréneri – zľava: Peter Lopata, Matej Lipták, Pavol Krta, Emil Miške
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ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA ● vnútroštátna, dovoz, vývoz, tranzit
CESTNÁ PREPRAVA ● všetky európske destinácie, špecializácia na destináciu Balkán
RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA ● napojenie na sieť riečnych a námorných prístavov
MULTIMODÁLNA PREPRAVA ● kombinácia rôznych druhov prepráv
INTERMODÁLNA PREPRAVA ● využitie kapacít dostupných terminálov, pravidelné kontajnerové linky
DOPLŇUJÚCE SLUŽBY ● priama/nepriama prekládka, skladovanie, colno-deklaračné služby

| OFFERED SERVICES

| PONÚKANÉ SLUŽBY

RAILWAY TRANSPORT ● inland transport, import, export and transit
ROAD TRANSPORT ● all European destinations, specialisation on Balkan destinations
RIVER AND SEA TRANSPORT ● connection with network of river and sea ports
MULTIMODAL TRANSPORT ● combination of various kinds of transport
INTERMODAL TRANSPORT ● use of capacities of available terminals, regular container lines
ADDITIONAL SERVICES ● direct/indirect transhipment, storage, customs declaration services

WWW.BUDAMAR.SK

PLNE PODPOROVANÉ / FULLY SUPPORTED BY

|  WE ARE THE ARCHITECTS OF LOGISTICS

SME 
ARCHITEKTI

PREPRAVY 
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inzercia A5
3xe 

RESPECT SLOVAKIA, s. r. o.
Svet kvalitného poistenia so 
skutočnými benefi tmi a odborníkmi

Poistením chránime najväčšie priemyselné 
riziká na Slovensku a spravujeme celkovo 
210 tis. poistných zmlúv. Firemným klientom 
aj fyzickým osobám poskytujeme profesionálny 
servis prostredníctvom najširšej siete pobočiek 
a zastúpení nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Našim klientom zabezpečíme 
komplexný poistný servis: 

•  expertný audit existujúcich 
poistných zmlúv

• vypracovanie analýzy poistiteľných rizík

• optimalizácia poistného programu

• organizácia výberového konania na poisťovateľa

•  zabezpečenie uzatvorenia poistných zmlúv 
s vybranou poisťovňou

•  vypracovanie prevádzkových manuálov – postup 
pri vzniku poistných udalostí a vyškolenie vybraných 
pracovníkov

•  asistencia pri likvidácii poistných udalostí

•  prerokovanie náhrady škody s poisťovňou

•  stabilizačné programy pre zamestnancov

•  vzdelávacie programy v oblasti poistenia

•  priebežná aktualizácia poistnej ochrany klienta, 
sledovanie noviniek na slovenskom a zahraničnom 
poistnom trhu

•  právne poradenstvo v oblasti poistenia

•  inovácie – vytáranie nových poistných riešení 
pre klientov podľa ich potrieb

•  ďalšie služby v oblasti poistenia po vzájomnej dohode

IONTOVÝ NÁPOJ 
PRE DETI A

DOSPELÝCH 
NA VÝŽIVU, VÝKON

A REGENERÁCIU

+421  905 225 161
TEAM@3XP.SKWWW.3XP.SK

D I S C O V E R  N E W  E R A  O F  P O W E R  D R I N K S
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NECHAJTE SI PORADIŤ 
OD SKUTOČNÝCH 
ODBORNÍKOV
ŽIVOTNÉ POISTENIE PROFI KOMPLET 
S BALÍKOM SLUŽIEB eDOCTOR

kooperativa.sk
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GARANT PARTNER LEGAL

Ďakujeme partnerom podujatia
partneri
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mediálni partneri
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