
Bývalý daviscupový reprezentant Ladislav Švarc (nar. 13. 11. 1978), ktorý bol ako 
profesionál najvyššie v rebríčku 218. (roku 2002), sa po skončení hráčskej kariéry dal na 
trénerskú dráhu. O svoje skúsenosti sa delí v rozhovore v časti METODIKA, TRÉNERI na 
našom portáli. 

V rámci trénerskej práce sa Láďo udržuje aj v optimálnej hernej forme. Vďaka tomu v roku 
2013 získal v kategórii 35+ titul majstra sveta na seniorskom šampionáte v Turecku. Ako 
tréner pôsobil tri roky v tenisovej akadémii na Interi s Borisom Borgulom, ďalšie tri roky 
pracoval otec 8-ročného nádejného tenistu Tomáša a 4-ročného Lukáša, v Tenisovej škole v 
Petržalke. Aktuálne sa venuje trom hráčom individuálne, o čom hovorí v nasledujúcom 
dialógu: 

Koľko hodín týždenne trénujete technicko-taktickú prípravu, kondičnú prípravu, koľko 
hodín venujete regenerácii? 

V súčasnej dobe sa venujem trom hráčom a každý je iný. Takže ku každému sa snažím 
pristupovať individuálne s ohľadom na vek, hráčsku úroveň a určené ciele.  

Filip Kratochvíla má 18 rokov, práve začína hrávať mužské ITF turnaje, takže zimnú prípravu 
venujeme na prechod do mužského tenisu s dôrazom na zvýšenie celkovej sily. Tenis hráva 6 
dní v týždni, z toho 4 dni dvojfázovo, 4 - 5 razy do týždňa a má kondičnú prípravu,1-2 razy 
týždenne pláva a má masáž. Spolupracujeme s psychológom a raz do mesiaca má 
fyzioterapeuta. Ak je potrebné aj častejšie. 

Adrian Kuchárik má 20 rokov a má zanedbanú kondičnú prípravu, ktorej sa venuje 
momentálne 2-krát denne a tenis hráva len raz denne, keďže najskôr sa chce dostať do 
optimálnej fyzickej pripravenosti, aby bol schopný hrať na mužských zahraničných turnajoch. 

Markus Lazarčík patrí medzi najlepších hráčov do 9 rokov na Slovensku. Hráva tenis 4 – 5-
krát do týždňa, popritom má karate a kondičnú prípravu 2 - 3 razy týždenne, plávanie, masáž 
a fyzioterapeuta raz do týždňa. 

Ako často trénujete podanie, return? 

V prípravnej fáze si s každým zverencom určíme jeden zo štyroch týždňov, v ktorom sa 
intenzívne venujeme podaniu a returnu, inak to býva asi tak 20℅ z bežného každodenného 
tréningu. 

Hrávate pravidelne štvorhry? 

V tomto vidím medzery najmä v zimnom období,  keď nie je toľko priestoru a času, ale opäť 
je to o určení si priorít. Ak hráč má potenciálne väčšie šance vo štvorhre, tak venujeme 
štvorhre viac času, a to nielen zápasom, ale aj jednotlivým herným činnostiam. 

Ako často hrávate tréningové zápasy s vlastnými hráčmi, z iných klubov? 

U starších hráčov sú tréningové zápasy neoddeliteľnou súčasťou každodenného tréningu. Bez 
3 - 4 zápasov za týždeň je veľmi ťažké napredovať. 

 



Koľko hráčov trénuje jeden tréner? 

Ja trénujem svojich hráčov individuálne, ale samozrejme, v nižších vekových kategóriách, sú 
skupinové tréningy veľmi prospešné. 
Myslím si, že do 8 rokov môžu byť na jedného trénera aj 5 hráči na dvorci, do 10 rokov 
maximálne štyria a starší, ak to myslia s tenisom vážne, tak by mali už hrávať dvaja, nanajvýš 
traja na jednom dvorci. 

Robíte písomnú prípravu na tréning? 

Každý rok si spoločne určíme ciele, od ktorých sa potom odvíja tréningová príprava. Plán na 
nadchádzajúcu sezónu by mal obsahovať ciele (rebríčkové), približný počet turnajov a potom 
body pre dosiahnutie stanovených cieľov. Rozdelenie do troch častí (technicko-taktickej, 
mentálnej a fyzicko-regeneračnej) vidím ako dobrý, jednoduchý a prehľadný spôsob na to, 
aby hráč vedel, aká je jeho momentálna úroveň, aké má silné stránky a na čom je potrebné 
každodenne pracovať. 

Spolupráca s rodičmi –pravidelná, občasná, žiadna? 

S niektorými rodičmi komunikujem denne, s inými raz do týždňa. 

Počet trénerov v klube –s platnou licenciou, bez licencie? 

V klube, kde pôsobím posledné 3 roky - Tenisová škola Petržalka - je 6 trénerov s platnou 
licenciou a dlhoročnými skúsenosťami. 

Spolupracujete s psychológom, fyzioterapeutom ? 

Psychológ aj fyzioterapeut majú veľmi významnú úlohu v tréningovom procese, pokiaľ má 
hráč vážny záujem o úspech. Veľmi sa mi osvedčila spolupráca s psychológom Tomášom 
Gurským a fyzioterapeutom Rasťom Petrilom, ktorí sú naozaj profesionálmi vo svojom 
odbore. 

Robíte pravidelne testovanie kondičných schopností?  

V našom klube sa robia dva razy do roka vždy, na jar a na jeseň, testy kondičných schopností. 
Je veľmi zaujímavé porovnať si výsledky z posledných testov, nielen pre trénerov, ale aj 
rodičov a ich deti a zároveň povzbudivé vidieť už v mladom veku, že sa tvrdá práca vypláca. 

Vedú si hráči tréningové denníky? 

Ja som si počas mojej kariéry viedol denník z vlastného presvedčenia, ale až od 19 rokov. 
Musel som dospieť do bodu, kedy som pochopil, ako je to potrebné a ako to pomáha. 
Úloha trénera by mala byt presvedčiť svojho zverenca prečo je to dobré, aby to hráči robili z 
presvedčenia, nie z donútenia. 

Vekové zloženie hráčov? 
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Najväčšie problémy v tréningovom procese – priestory, počty hodín, hráčska disciplína, 
veľké poplatky za prenájom, financie, iné? 

Myslím si, že dnešná doba sa výrazne zmenila v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi. 
Napríklad v Tenisovej škole Petržalka ešte pred pár rokmi bol pomer hráčov, ktorí sa chcú 
venovať tenisu vrcholovo, a hobby hráčmi, 60:40. Z roka na rok sa pomaly pomer posúva a 
vrcholových hráčov ubúda čoraz viac. Dnešný pomer je 90% hobby hráčov a 10℅ 
vrcholových. Problémov je asi niekoľko: od videohier, cez veľké množstvo iných krúžkov, až 
po fakt, že rodičia vidia, aké je to nákladné, časovo náročné a málo pravdepodobné, aby sa z 
ich dieťaťa stala hviezda. Myslím si, že trochu chýba osveta a kvalitné klubové prostredie, 
aby sa najmä rodičom, pretože hlavne na nich záleží ako svoje deti podporia, vysvetlilo aké 
veľké benefity prináša tenis a šport ako taký. Tenis učí deti množstvu vecí, ktoré sa im veľmi 
zídu aj keď budú dospelé. 
Tenis učí 
- vyrovnávať sa s prehrami a neúspechmi 
-robiť rozhodnutia 
- obetovať niečo ak chcem dosiahnuť svoj cieľ 
- ako byť nezávislý 
- sebadôvere 
- zdravý životný štýl 

Taktiež pomáha zvládať ťažké obdobie puberty, v ktorom je lepšie ak majú deti problémy ako 
zlepšiť svoju hru a poraziť ostatných, ako keď majú príliš veľa voľného času, trávia čas vonku 
s kamarátmi a ľahko sa môžu dostať do väčších problémov. V neposlednom rade je tenis 
výborný spôsob ako môžu rodičia s deťmi tráviť spoločne čas, pokiaľ možno v peknom 
prostredí. 
A tu si myslím, že je najväčší priestor na zlepšenie. Bol by som rád, ak by aj u nás bolo viac 
klubov na vyššej úrovni, ako to máme možnosť vidieť v Nemecku či susednom Rakúsku, kde 
celé rodiny spolu trávia čas v peknom prostredí. Mám v pláne podieľať sa na takomto 
projekte s tenisovou školou a pritiahnuť čo najviac ľudí k tenisu. 

  

  

 


