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Z histórie mesta 

S históriou tenisu v Prievidzi do roku 1988 sa čitatelia Prievidzského 

občasníka stretli už v roku 2011, keď si v čísle 2/11 mohli prečítať článok 

z pera Margity Mihálovej, rod. Kardošovej, manželky jedného z výz-

namných osobností prievidzského tenisu, zakladateľa i prvého predsedu 

tenisového oddielu Slavoj Prievidza Jozefa Mihála (1922 – 2003). 

Sto rokov tenisu v Prievidzi 

T enisové korene siahajú v Prievidzi až do začiatku minulého storočia, 

prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1907. Ako šport sa oficiálne 

datuje od roku 1913, keď vznikla prvá tenisová spoločnosť, ktorá prijala 

vlastné stanovy. Tento dátum je z historického hľadiska považovaný za počia-

tok organizovaného tenisu v Prievidzi. Do roku 1945 pôsobili v Prievidzi 

viaceré tenisové spoločnosti, ktoré mali kurty vybudované prevažne v súkrom-

ných záhradách. Po roku 1945 nastali v tenisových spoločnostiach veľké 

problémy, pretože dvorce boli nefunkčné a v dôsledku výstavby mesta zanikli 

aj súkromné dvorce. Záujemcovia chodili hrávať tenis do kúpeľov Bojnice, 

kde boli dva dvorce, a niektorí Prievidžania aj na dvorce Nováckych che-

mických závodov v Novákoch. 

Renesanciu tenisu zaznamenalo mesto až v roku 1953 potom, čo sa 

30. júna uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie tenisového oddielu pri Dobro-

voľnej športovej organizácií (DŠO) Slavoj Prievidza. V zápisnici zo zakla-

dajúceho zhromaždenia sa píše: „Aby sa rozšírila športová činnosť v našom 

meste aj na odvetvie tenisu, aby sa telesná zdatnosť mládeže posilňovala 

všestrannejšie a bola rozmanitejšia príležitosť rozptýlenia sa aj pre starších, 

rozhodli sme sa navrhnúť založiť v Prievidzi v DŠO Slavoj aj tenisový od-

bor.“... „Do výboru tenisového oddielu boli zvolení Jozef Mihál ako predseda, 

Ing. Urban Kardoš organizačný vedúci, Ing. Ľudovít Badínyi pokladník 

a členovia výboru MUDr. Jozef Longauer a Rudolf Meliško.“ 

V snahe oživiť a rozvinúť tenisový život usporiadala tenisová sekcia 

okresu v dňoch 7. – 8. novembra 1953 prvý okresný prebor jednotlivcov. 

Prvými preborníkmi v tenise v roku 1953 boli: dvojhra muži – Jozef Mihál, 

dvojhra ženy – Margita Takáčová, štvorhra muži – J. Mihál, MUDr. J. Lon-

gauer, štvorhra zmiešaná – Anna Matrtajová, Ing. U. Kardoš. 
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V roku 1954 sa tenisový oddiel Slavoj Prievidza prihlásil do krajskej 

súťaže v Nitre. Prvými hráčmi Prievidze, ktorí začali hrať súťaž v rámci 

Nitrianskeho kraja boli: J. Mihál, Ing. Ľ. Badínyii, MUDr. J. Longauer, 

Ing. U. Kardoš, Ivan Dzubák, Tibor Mydlík, Juraj Zaturecký, Klára Toma-

nová, Georgína Badínyiová, Alžbeta Flaková, A. Slimáková. Najväčší 

úspech dosiahlo tenisové družstvo v roku 1965, keď pod hlavičkou Baníka 

Prievidza vyhralo pohár Krajského výboru Československého zväzu tele-

snej výchovy Banská Bystrica v zložení MUDr. Jaromír Moravčík (prišiel 

v roku 1959 z Partizánskeho) Bernard Danek (prišiel v roku 1958 z Novák) 

a Antónia Štetinová z Bratislavy. 

Keďže sa v Prievidzi nenachádzali žiadne regulárne kurty, tak sa všetky 

tenisové stretnutia hrali na dvorcoch v Bojniciach i v Novákoch. V roku 1967 

boli v areáli ZDŠ S. Chalupku na sídlisku v Prievidzi dané do prevádzky 

štyri dvorce, ktoré sa až do roku 1999 stali domovským stánkom prievidz-

ského tenisu. Systematicky sa začalo pracovať s mládežou pod vedením 

trénerov Ing. U. Kardoša, Vladimíra Hagaru st. a Ladislava Mečířa. Prvé 

výsledky v práci s mládežou sa dostavili v roku 1971, keď historicky prvú 

medailu z majstrovstiev Slovenska prinieslo tenisové družstvo v zložení 

Milan Slafkovský, Jozef Mihál ml., Pavol Bátora, Pavol Páva, Peter a Pavol 

Kulichovci, Jana Ščepková a Erika Holéciová. Žiackymi a dorasteneckými 

majstrami Slovenska jednotlivcov sa stali Vladimír Hagara ml., Peter Kulich, 

Roman Grueber, J. Ščepková, Vlasta Havlíková, Pavol Cintula a reprezen-

tantom Slovenska bol M. Slafkovský. B. Danek bol v rokoch 1955 – 1957 

päťnásobným majstrom Slovenska dorastu dvojhre a štvorhre, keď hrával 

ešte za Nováky. Postupom času sa dobré výsledky prejavili v rámci ČSSR. 

Miloslav Mečíř, ako najlepší mládežnícky hráč tenisového oddielu Baníka 

Prievidza, odišiel do strediska vrcholového športu v Bratislave. Tam pokračo-

vala jeho vynikajúca tenisová kariéra, ktorú v roku 1988 na Olympijských 

hrách v Soule spečatil olympijským víťazstvom. R. Grueber a M. Slafkovský 

sa stali majstrami Československej federatívnej republiky. Karin Habšudová, 

ktorá ako žiačka získala v Prievidzi dobré tenisové základy, odišla tiež do 

Bratislavy a stala sa hráčkou svetového formátu. Vo funkciách predsedov 

tenisových oddielov Slavoj, Lokomotíva, Baník Prievidza pôsobili Jozef 

Mihál (1953 – 1968), Ing. Milan Krajan (1968 – 1969) Ing. Otakár Manasil 

(1970 – 1978) a Ing. Teodor Petrus (1979 – 1987). 

Rozmach prievidzského tenisu nastal v rokoch 1988 – 2013, keď došlo 

k radikálnej zmene v živote Tenisového klubu (TK) Prievidza, ktorý bol sú-
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časťou Telovýchovnej jednoty Baníka. Nový výbor TK na čele s predsedom 

Ing. Františkom Vrtákom začal pracovať v zložení Karol Kőberling st., Eva 

Pasovská – hospodár, MUDr. Kazimír Kukla, Ing. Peter Obertík, Ing. Pavol 

Bátora, JUDr. Ján Ondruš – členovia. 

Činnosť TK bola zameraná na rozvoj masovosti tenisu v radoch mládeže 

na vrcholový šport a vybudovanie nového tenisového areálu. S mládežou 

začali systematicky pracovať tréneri v tréningovom stredisku mládeže (TSM), 

z ktorého najlepší odchádzali do vrcholových stredísk. Dobrá práca trénerov 

Ing. Petra Kulicha, Ing. Rastislava Kolářa, Petra Klátika, Martina Ryšového 

a Ing. Karola Kőberlinga priniesla prvé úspechy. Mládežnícke družstvá 

získali sedem titulov majstrov Slovenska a 15 titulov majstrov Slovenska 

vo dvojhrách a štvorhrách (Andrej Vrták, Peter Kulich ml., Jana Bieliková, 

Lucia Vršková, Zuzana Zlochová, Juraj Masár, Mário Turčan, Veronika 

Kőberlingová, Tomáš Líška). Dosiahnuté úspechy mladých tenistov zvý-

šili záujem o tenis a v snahe zlepšiť tréningové podmienky sa výbor TK 

rozhodol pustiť v roku 1997 do výstavby nového tenisového areálu. 

Výsledkom úsilia bolo presťahovanie tenisového klubu v roku 1999 

do nových priestorov areálu na Ulici Olympionikov v Prievidzi s deviatimi 

antukovými dvorcami. Pásku slávnostne prestrihol odchovanec Prievidze 

a olympijský víťaz Miloslav Mečíř, predseda okresného úradu Ing. Miroslav 

Štorcel, primátor mesta Ing. Ivan Vaňo a predseda TK Ing. František Vrták za 

prítomnosti nestorov tenisu J. Mihála, Ing. T. Petrusa, MUDr. J. Moravčíka, 

Dpt. Andreja Bevelagua a desiatok mladých tenistov. Tenisový klub Baník 

Prievidza sa svojou činnosťou a výsledkami radí medzi popredné kluby na 

Slovensku. Jeho členovia za roky 1949 – 2013 získali 533 medailových umiest-

není, 36 titulov majstrov Slovenska a 160 titulov regionálnych víťazov. 

Do pomyselnej „Siene slávy prievidzského tenisu“ bolo uvedených osem-

násť významných osobností – funkcionárov, olympionikov, reprezentantov 

Slovenska a viacnásobných majstrov Slovenska Jozef Mihál (1922 – 2003), 

Ing. Urban Kardoš (1922 – 1998), MUDr. Jaromír Moravčík (1933 – 2007), 

JUDr. Alojz Mečiar (1930 – 1999), Dpt. Andrej Bevelague (1938 – 2006), 

Ing. František Vrták (1954), Ing. Peter Kulich (1959), Miloslav Mečíř 

(1964), Karin Cileková – Habšudová (1973) Mgr. Bernard Danek (1939), 

Prof. JUDr. Jozef Klimko DrSc. (1942), Mgr. Jana Ščepková (1955), Ro-

man Grueber (1971), Andrej Vrták (1983), Jana Bieliková (1986), Lucia 

Vršková (1991), Zuzana Zlochová (1990), Jakub Hostačný (1991), Juraj 

Masár (1992) a Tomáš Líška (1998). 
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