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BRATISLAVSKÝ TC TALENT SA VENUJE IBA DEŤOM

Zohratý tím trénerov funguje v TC Talent už 
šesť rokov. Štvoricu Dagmar Nemček, Juraj 
Nemček, Martin Knapčok a Marcela Laba-
šová dopĺňa študent Matej Bognár. História 
klubu však siaha oveľa ďalej, až do roku 
1998. To však sídlil na inej adrese. 

Tenisu chtivé deti pobehovali najprv na Ka-
linčiakovej v blízkosti Zimného štadióna On-
dreja Nepelu a klub sa volal TC Kalinčiakova. 
A práve hokej sa stal pre pôvodné sídlo 
klubu osudným. „Na základnej škole sme 
mali prenajaté dva dvorce. Opravili sme ich, 
pretože boli v zdevastovanom stave. Nápad 

vznikol preto, lebo pribúdali deti, ktoré chceli 
začať hrať aj súťažne, čo sa bez klubu nedá. 
Iniciatíva prišla od rodičov, priali si, nech pod 
naším vedením idú týmto smerom,“ vysvetli-
la pre Tennis Arenu Marcela Labašová. 

Lenže v areáli školy pri kurtoch vznikla po-
čas Majstrovstiev sveta v hokeji v Bratislave 
v roku 2011 fanzóna a klubu zabrala miesto. 
„S Kalinčiakovou sme sa museli rozlúčiť. 
Majstrovstvá sveta trvali až do mája, nám sa 
sezóna začína v apríli. Už rok predtým sme 
hľadali, kde pôjdeme. Nebyť šampionátu, 
možno by sme tam ostali.“

Nastal čas sťahovania, našťastie bolo kam. 
„Na Mladej Garde som mala kamaráta, ktorý 
prevádzkuje kurty. Išla som na rokovania 
so Slovenskou technickou univerzitou (STU) 
a prvý rok prenájmu sme sa oťukávali. 
V tomto roku nám dali prijateľné podmienky. 
Je reálne, že tu ostaneme niekoľko sezón,“ 
dúfa Marcela Labašová, ktorá s kolegami 
vedie päťdesiat detí.

Po presťahovaní v roku 2011 klub zme-
nil názov a volá sa TC Talent, dovtedy sa  
venoval najmladším kategóriám detí do 12 
rokov. „Keď sme pôsobili na Kalinčiakovej, 
nemali sme súťaže žiactva. Väčšina detí 
odchádzala do väčších klubov za lepšími 
podmienkami. Povedali sme si, prečo by mali 
ísť od nás preč, veď väčšie kluby im až také 
dobré podmienky neposkytujú! A začali sme 
budovať žiacke a dorastenecké družstvá,“ 
dozvedeli sme sa v klube, ktorý kedysi 
začínal so šiestimi deťmi. Školy nepotrebujú 
oslovovať, deti sa im hrnú samé. „Máme 
bratislavské deti, svojich odchovancov, ale 
pretože sme začali budovať družstvá a venu-

Malý klub 
s veľkými plánmi

Bez nadšenia a entuziazmu by súkromné tenisové kluby na Sloven-
sku nemohli existovať. Presne takým príkladom je TC Talent, ktorý 
sídli na Mladej Garde v Centre akademického športu STU v Bratislave. 
Päťdesiat detí tu našlo športové útočisko, čo by nebolo možné bez 
pomoci rodičov. Na troch dobre zašitých kurtoch vyrastajú nádeje 
slovenského tenisu a možno je len otázka času, kedy o nich budeme 
viac počuť.

Dievčatá s trénerom Martinom Knapčokom Marcela Labašová 
trénuje v klube 
od založenia v roku 1998

Pohybová príprava 
musí byť 

aj v prípravke
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jeme sa  výkonnostnému tenisu, nabrali sme 
aj deti zo zvyšku Slovenska. Máme chlapca 
z Trebišova, z Považskej Bystrice, Trnavy či 
Žarnovice,“ hovorí trénerka Labašová, ktorá 
podobný typ hráčov volá osamelí bojovníci. 
„Sú to deti, ktoré dosiahli určitú výkonnostnú 
úroveň, ale v rámci mesta alebo svojho klu-
bu nemajú parťákov. Stiahli sme ich a u nás 

sa stretnú štyri razy do roka na trojdňovom 
sústredení. Samozrejme, okrem toho, že 
trénujú doma,“ prezrádza bývalá členka čes-
koslovenskej reprezentácie do 16 rokov.

Zaujímavosťou je, že v TC Talent nájdete 
prevažne chlapcov, dievčat je ako šafranu. 
„Zatiaľ sa nám darí získavať iba chalanov. 

Neviem, čím to je. Máme aj dievčatá, ale tie 
nie sú na výkonnostnej úrovni. Hrajú skôr 
rekreačne. Trošku mi je to ľúto,“ prizná sa 
trénerka, ktorá v minulosti viedla súčasnú 
slovenskú reprezentantku Michaelu Hončovú 
a medzi jej prvých zverencov patril Ladislav 
Simon, ktorý je dnes koučom v Národnom 
tenisovom centre (NTC).

Marcela Labašová 
trénuje v klube 
od založenia v roku 1998

Pohybová príprava 
musí byť 

aj v prípravke

V zápale boja treba ísť naplno

Tréneri majú s talentovanými tenistami veľké plány
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Hoci klub pracuje v skromných podmien-
kach, dosiahol na svoje pomery už aj preni-
kavé výsledky v mládežníckych kategóriách. 
V detskom Davis Cupe 2008 v celoštátnom 
finále družstvo A v zložení Dominik Hrunčák 
a Filip Áč získalo 1. miesto na Slovensku. 
Družstvo B bolo na 9. mieste. Už v inej 
zostave sa podarilo zopakovať triumf v rov-
nakej súťaži o dva roky neskôr.

V TC Talent sú momentálne najstaršími te-
nistami dorastenci, ktorí však nie sú odcho-
vancami. Prioritou je teraz kategória star-
ších žiakov a mladších žiakov. Práve v druhej 
postúpilo družstvo klubu na majstrovstvách 
Slovenska, ktoré sa hrali v auguste v Trnave. 
Čo sa týka individuálnych úspechov, Roman 
Levčík patril u mladších žiakov medzi slo-
venských reprezentantov.

A z čoho žije klub? Odpoveď je jednoduchá. 
Jednak z dvoch percent z daní fyzických 
a právnických osôb a z finančných darov 
od rodičov detí, ktoré trénujú v TC Talent. 
Deti si platia tréningový proces vrátane 
trénerov a prenájmu kurtov. Rakety majú 
vlastné, k dispozícii však majú loptičky a na-
jmä útulnú klubovňu. V nej nájdu  miesto 
na oddych, ale aj šatňu, sprchu a toalety.

Členov klubu oblieka Babolat, výhodné 
cenové podmienky pre kúpu výstroje im 
poskytujú aj značky Yonex a Wilson. „V tomto 
roku oslovili rodičia nejaké právnické osoby, 
ktoré poslali dve percentá z daní. Uvidíme, čo 
bude o rok. Je to taká hra. Nikdy neviete, čo 
bude o rok a či sa tí istí ľudia znova pridajú 
k podpore. Zatiaľ nemáme žiadnu dlhodobú 

sponzorskú spoluprácu na niekoľko rokov,“ 
objasňuje Marcela Labašová, ktorá je sestrou 
Braňa Stankoviča, bývalého 86. tenistu sveta.

Filozofia klubu je taká, že by boli neradi, 
aby talenty, ktoré u nich vyrastú, odišli. Raz 
možno pribudnú ako členovia aj dospelí 
a ich počet sa bude rozrastať. „Kluby sa 
budujú desaťročia. To je len vízia a je to 

veľmi ďaleko,“ pripomína trénerka, ktorá 
by neodmietla ani vlastný areál. Dokonca 
už mali na projekt investora. „Veľmi radi 
by sme ho vybudovali, ale v Bratislave je to 
priam nemožné. Bola nádej, že to v jednej 
lokalite bude, no skrachovalo to pre pozem-
ky. Plánovali sme šesť dvorcov,“ dodávajú 
zástupcovia TC Talent, ktorí sa však riadia 
heslom: Nikdy nehovor nikdy.

Tenisové začiatky s mäkkou loptičkou

Areál TC Talent sa skrýva v tichom prostredí medzi bytovkami


