
Šport prináša viac ako len pot.

Čo stačí doma,
medzinárodne je málo

Slovensko v Moskve medzi chlap-
cami reprezentovali finalisti maj-
strovstiev Slovenska 2011 v dvojhre 
Matej Maruščák (Slávia Agrofert 
Bratislava) a Matej Selec-
ký (Slovan Bratislava). Po 
voľnom 1. kole nastúpil 6. 
nasadený Maruščák proti 
Nórovi Anderssonovi. Mal 
nervózny a  neistý vstup 
do setov, prehrával 0:2, ale 
postupne sa dostával do tempa 
a  zvíťazil 6:4, 6:4. Proti Imerovi, 
Švédovi tmavej pleti, však v treťom 
kole rolu favorita nepotvrdil. Sú-
per mal výborný pohyb, s  istotou 
uplatňoval údery so silnou hornou 
rotáciou. Na jeho nepríjemný spôsob 
hry náš hráč nenašiel recept, pri 
pokusoch ukončiť loptu robil chyby, 

a tak súper zaslúžene vyhral 6:3, 6:2. 
Matej Selecký proti Rumuno-

vi Buzelanovi nevyužil relatívne 
priaznivý žreb. V  prvom sete bol 
aktívnejší (6:4), postupne sa však 
pasivitou, príliš voľnými a krátkymi 

údermi dostal pod neustály tlak 
súpera. Celý druhý a tretí set 

sa len bránil a súper ukon-
čoval jeho málo agresívne 
údery. V závere zápasu sa 
u neho vo veľkej horúčave 

prejavili aj kondičné prob-
lémy. Slabšie výkony oboch 

hráčov pokračovali aj vo štvorhre. 
Náš pár ako číslo 3 už v prvom kole 
prehral s dvojicou Imer – Windahl. 
Švédi našich prevýšili v razantnosti 
podania a  returnoch. Od našich 
chlapcov sme čakali viac. Výkonmi 
nepresvedčili. Ak chcú držať korok 
s  európskou konkurenciou, musia 
poriadne pridať. Ukázalo sa, že to čo 
stačí u nás doma, na tvrdú zahranič-
nú konkurenciu nestačí.

Prísny žreb
pre N. Vajdovú

V  dievčenskej konkurencii Slo-
vensko reprezentovali Natália Vajdo-
vá a Monika Staníková. Natália mala 
v prvom kole voľný žreb a Monika 
zasa ľahkú súperku, Šabanovovú 
z Azerbajdžanu, ktorá jej nedala veľa 
príležitostí na kvalitné rozohranie 
sa. V ďalšom zápase mala Bulharku 

Tomovovú, kvalitnú protivníčku 
presadzujúcu sa už v ženskom tenise. 
Naša juniorka s ňou odohrala vyrov-
naný prvý set. Škoda, že prehrala dve 
hry zo 40:15 a napokon aj set 4:6. V 
druhom už nedokázala udržať krok 
s dlhými výmenami, presnými stop-
balmi a často vysoko odskakujúcimi 
loptami - sebavedomá Bulharka 
získavala postupne hru za hrou.

K Vajdovej bol žreb takisto veľmi 
prísny. S Francúzkou Suvrijnovou 
odohrala určite najlepší zápas 2. kola 
a jeden z najlepších až po samotné 
semifi nále. Po sete 3:6 prehrávala v 

druhom už 1:4, ale Natália je bojov-
níčka a nepriaznivý stav zvrátila a set 
získala. Až po fi nále to bol jediný, 
ktorý súperka dokázala vziať precíz-
ne hrajúcej Francúzke. V treťom sete 
už bola naša tenistka menej trpezli-
vá, urobila viac chýb, ale bojovala až 
do konca. Vo štvorhre boli v treťom 
kole Rusky nad sily našej dvojice. 
Predčili ich agresivitou a istotou 
dlhých úderov, čím si vytvárali dobré 
pozície pri sieti. Staníková potrebuje 
hrať častejšie štvorhry, zatiaľ je na 
juniorských turnajoch nová, ťažšie 
si hľadá partnerky. 

Nenadviazali na vlaňajšok
ME jednotlivcov do 16 rokov v Moskve hodnotia tréneri Ladislav MACKO a Rastislav NAKLÁDAL

Slovenskí tenisti do 16 rokov na majstrovstvách Európy jednot-
livcov nenadviazali na vlaňajšok, keď naše juniorsky získali dve 
strieborné medaily (Karolína Schmiedlová v dvojhre a s Natáliou 
Vajdovou vo štvorhre). Šampionát usporiadali v Moskve v Národnom 
tenisovom centre Juana Antonia Samarancha opäť na vysokej úrovni.

Moskva, Rusko, 18. júl 2011
CHLAPCI, dvojhra - 1. kolo: Buzelan (Rum.) 

– Selecký 36, 62, 63, 2. kolo: Maruščák (6) – 

Hajdu-Andersson (Nór.) 64, 64, 3. kolo: Ymer 

(Švéd.) – Maruščák 63, 62.

Útecha - 2. kolo: Kijametovič (BaH) – Se-

lecký 62, 63.

Štvorhra - 2. kolo: Windahl, Ymer (Švéd.) – 

Maruščák, Selecký (3) 63, 75.

DIEVČATÁ, dvojhra - 1. kolo: Staníková 

– Šabanovová (Azer.) 60, 60, 2. kolo: Tomo-

vová (6-Bul.) – Staníková 64, 60, Suvrijnová 

(15-Fr.) – Vajdová 63, 46, 62.

Útecha - 2. kolo: Vajdová – Terzijská (Bul.) 

62, 16, 63, 3. kolo: Eristaviová (Gruz.) – Vaj-

dová 76(3), 63.

Štvorhra - 2. kolo: Staníková, Vajdová (9) – 

Gonenová, Kayrunová (Tur.) 61, 75, 3. kolo: 
Kuličkovová, Šarifovová (5-Rus.) – Staníková, 

Vajdová 61, 61.

Molčan vyradil dobre hrajúceho Taliana Mer-
zettiho aktívnou hrou, ale v závere pôsobil náš 
hráč zbytočne ustráchane. V 3. kole vyhral ľahko 
nad Chorvátom Biljeskom, ôsmym nasadeným,  
keď súperovi nedal žiadnu šancu. V osemfi nále 
sme čakali ťažký zápas s  dobrým Španielom 
Martinezom-Posterom.Alex hral dobrý tenis, 
viedol počas celého súboja, len v koncovke akoby 
vyčkával, že sa zápas dohrá sám... No napokon 
zvíťazil a postúpil medzi 8 najlepších Európanov. 
Štvrťfi nále s favorizovaným Rumunom Frunzom, 
kontinentálnou trojkou, začal suverénne – viedol 

3:0, 4:1, vyhral set a v druhom viedol 2:1. Vtedy 
na neho doľahla kríza, prehral  dôležitý gem, 
Rumun prevzal iniciatívu a  nášho tenistu už 
k ničomu nepustil. 

Vystúpenie Alexa Gajdicu v Plzni bolo bez mo-
tivácie. K významnému šampionátu pristupoval 
ako k céčkovému turnaju na Slovensku, čo nie je 
dobrá vizitka. Naopak, obe naše dievčatá zobrali 
ME priveľmi zodpovedne. A  to ich zväzovalo 

tak, že nesplnili papierové predpoklady. Kristína 
Schmiedlová podľahla 13-ročnej Španielke Pay-
olovej, keď na jej štýl hry nenašla recept. Viktórii 
Kužmovej v treťom sete súboja s Bulharkou Zla-
tanovovou citeľne chýbali víťazné lopty. Z našej 
štvorice teda uspokojil len Alex Molčan. V Plzni 
dosiahol viac ako sme čakali a v rebríčku sa vďaka 
tomu zaradí medzi 20 najlepších Európanov vo 
svojej vekovej kategórii.

ME JUNIOROV DO 14 ROKOV
Plzeň, ČR, 18. júl 2011

CHLAPCI, dvojhra - 1. kolo: Gajdica – Morel (Lux.) 61, 64, 

2. kolo: Molčan – Merzetti (Tal.) 26, 62, 64, Krstev (14-ČR) – 

Gajdica 63, 62, 3. kolo: Molčan – Biljesko (8-Chorv.) 62, 63, 

4. kolo: Molčan – Martinez-Portero (Šp.) 63, 75, ŠF: Frunza 

(Rum.-3) - Molčan 2:6, 6:3, 6:1. Štvorhra - 2. kolo: Gajdica, 

Molčan (16) – Kovač, Lazdinš (ČH/Lot.) 61, 61, 3. kolo: Borza, 

Frunza (1-Rum.) – Gajdica, Molčan 62, 63.

DIEVČATÁ, dvojhra - 2. kolo: Payolová (Šp.) – Kristína 

Schmiedlová (11) 64, 63, Zlatanovová (Bul.) – Kužmová 61, 

57, 61. Útecha - 2. kolo: Kristína Schmiedlová – Tsaggari-

douová (Cyp.) 60, 61, Hemmesová (Hol.) – Kužmová 26, 63, 

11:9, 3. kolo: Kristína Schmiedlová – Borgová (Nór.) 60, 62, 

ŠF: Schmiedlová skreč pre žalúdočné problémy.

Štvorhra - 2. kolo: Kužmová, Kristína Schmiedlová (4) – Ar-

mitanová, Ferrová (Fr.) 64, 46, 10:8, 3. kolo: Buchtová, Reiche-

lová (Rak.) – Kužmová, Kristína Schmiedlová 26, 76(5), 10:7.

Molčan na ME v osmičke
Šampionát do 14 rokov hodnotia tréneri František HORVÁTH a Daniel ČÁLIK

Uctili si 
vicemajstra
V Moskve pri nástupe tímov si 

mladí účastníci šampionátu uctili 
minútou ticha Taliana Andreu 
Stucchiho, fi nalistu 2007, ktorý vo 
veku 20 rokov po niekoľkotýždňo-
vej hospitalizácii v Ríme podľahol 
rakovine lymfatických uzlín. 

Z  slovenského kvarteta na ME hráčov 
do 14 rokov v  Plzni najlepšie obstál Alex 
Molčan. Ako nenasadený sa prebojoval 
do štvrťfi nále. Alex Gajdica i obe dievčatá 
Kristína Schmiedlová a Viktória Kužmová 
prehrali v druhom kole.

Slováci na ME v Moskve – zľava Monika STANÍKOVÁ, 
Natália VAJDOVÁ, Matej MARUŠČÁK, Matej SELECKÝ

ME JUNIOROV DO 16 ROKOV
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asics.sk

Skratka ASICS pochádza z latinského výrazu 
Anima Sana in Corpore Sano a znamená 
„v zdravom tele, zdravý duch“

Šport prináša viac ako len pot.Šport prináša viac ako len pot.
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SLOVENSKÁ TLAČOVÁ AGENTÚRA

S L O V A K N E W S A G E N C Y
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Tenisoví rodičia v  Číne to majú 
pomerne jednoduché. Väčšina 
z nich investuje do svojich detí len 
minimálne. Poplatky na prípravu 
detí vo veku 8 – 12 rokov pred-
stavujú v  priemere 50 – 150 eur. 
Toto je jediné obdobie, keď rodičia 
investujú. Poplatok pokrýva organi-
zované tréningy pre talentovanejšie 
deti na základných a  stredných 
školách a je určený distriktnej vláde 
organizujúcej a  hradiacej všetky 
ostatné výdavky na tréningy. Kvalita 
tenisových trénerov v tomto štádiu je 
na úrovni učiteľov telesnej výchovy. 
Ale niektorí z nich sú naozaj obetaví. 
Nie je zriedkavosťou vidieť talento-
vané deti trénujúce vo svetríkoch 
a nohaviciach.

Tenis až desiaty 
v hierarchii športov

Dvadsaťmiliónový Šanghaj s  18 
distriktmi, kde pôsobím, dotuje 
rozvoj tenisu zo svojej pokladnice. 
Každý distrikt podporuje skupinu 
5 – 10 hráčov. Väčšina Číňanov si 
tieto poplatky nemôže dovoliť. Po-
tom skončia deti pri inom, menej 
nákladnom športe. 

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim 
rozvoj tenisu v Číne je – aj napriek 
jeho vzostupu – jeho menšia popu-
larita. Momentálne je na desiatom 
mieste v  hierarchii obľúbenosti za 
futbalom, basketbalom, volejbalom, 
bedmintonom, stolným tenisom, 
ľahkou atletikou, gymnastikou…

Rozvoj tenisu ovplyvňuje aj ne-
dostatok športovísk. V  menších 
mestách je prístup verejnosti do 
tenisových areálov takmer nulový 
a vo veľkomestách je stále nedosta-
točný. Pravda, vďaka momentálnej 
ekonomickej sile Číny, sa aj v tomto 
smere, tak ako v  mnohých iných 
oblastiach, i v tenise mení situácia 
k lepšiemu. 

Rodičia podpisujú 
zmluvy na celú kariéru

Ak hráč vo veku 10 – 13 rokov 
vyčnieva nad svojimi rovesníkmi, 
cieľ jeho rodičov je jasný. Snažia sa 
podpísať zmluvu s niektorým z pro-
vinčných tímov. Tie sa predbiehajú 
v  boji o  zisk najtalentovanejších 
mladých tenistov. Ako prirovnanie 
uvediem Európu, kde každá krajina 
predstavuje čínsku provinciu, ktorá 
má svoju reprezentáciu - provinčný 
tím. Ten reprezentuje na prestíž-

nych Čínskych športových hrách 
uskutočňujúcich sa v štvorročnom 
cykle. Dostať dieťa do tímu, ktorého 
ročný rozpočet je približne taký, ako 
rozpočet popredného slovenského 
futbalového prvoligového mužstva, 
prináša veľa výhod. Zmluvy sa pod-
pisujú s rodičmi a zaväzujú ich dieťa 
byť v  provinčnom tíme do konca 
kariéry (najkratšia zmluva je na 8 
rokov). Klub sa zaväzuje prevziať 
zodpovednosť za hráča, zabezpečuje 
jeho stravu, ubytovanie, tréningový 
proces, cestovanie na turnaje, atď. 
Hráči – bez rozdielu veku, ale podľa 
výkonnosti – dostávajú mesačný 
plat (vreckové v hodnote 300 – 1000 
eur). Takto začína, i  končí, karié-
ru 95 percent súťažných tenistov 
v Číne.

Ak sa hráč nepresadí, stane sa 
z neho sparingpartner, neskôr väč-
šinou tréner. Samozrejme, výška 
dotácií pre provinčné reprezentácie, 
od lokálneho ministerstva, súkrom-
ných a štátnych sponzorov, závisí od 
úspechov na Čínskych športových 
hrách, postavení v  čínskom a  pro-
fesionálnom rebríčku a  členstve 
v národnom tíme.

Zmluva prináša
aj negatíva

Ako príklad uvediem šanghajský 
tím, v  ktorom pôsobím od vlaňaj-
šieho novembra v pozícii hlavného 
trénera. Tento tím reprezentuje 
provinciu so 40 miliónmi obyvate-
ľov. Má 14 hráčov vo veku 14 - 22 
rokov, zamestnáva 7 tenisových a 2 
kondičných trénerov, lekára, 5 admi-
nistratívnych pracovníkov, 2 údržbá-
rov, šoféra, 5 kuchárov. Náš najlepší 
hráč, 19-ročný Wu Di (404. ATP), je 
majstrom Číny v mužskej kategórii, 
singlovým víťazom Čínskych špor-
tových hier 2010 a  daviscupovou 
dvojkou. Našou najlepšou ženou je 
20-ročná Žou Jimiao (250. WTA).

Každý z  provinčných tímov má 
ročný rozpočet určený pre zamest-
nancov a  hráčov. Kluby posielajú 
hráčov do jednej zo španielskych 
akadémií na tri mesiace, niekedy 
aj dva razy ročne. Je to jeden z bo-
nusov, ktorými priťahuje provinčný 
tím talenty. Pravda, to všetko nie 
je zadarmo. Podpis zmluvy má aj 
negatíva. Nevýhodu vidím v  tom, 
že rodičia i  hráč sú odkázaní na 
rozhodnutia generálneho manažéra 
tímu. Tenista stráca slobodu i kon-

trolu nad svojimi rozhodnutiami. Ak 
sa hráč napríklad nepáči niektorému 
zo zodpovedných trénerov, alebo 
má problém s manažérom, môže to 
zničiť jeho kariéru. Druhou stranou 
mince môže byť určitá protekcia, 
presadzovanie hráča vplyvom poli-
tických tlakov. Platí to aj v daviscu-
povom a fedcupovom tíme.

Čínske športové hry 
sú po OH najviac cenené

Za najvýznamnejšie sa v  Číne 
považujú úspechy na olympijských 
hrách, Čínskych športových hrách 
a Ázijských hrách. Až potom nasle-
duje Davis Cup a Fed Cup a indivi-
duálne výsledky v  rámci turnajov 
ATP, WTA a  ITF. Od tohto sa od-
víjajú dotácie a  odmeny. Víťazstvo 
hráča – člena jedného z provinčných 
tímov na Čínskych športových hrách 
v tenise, je ocenené 125-tisícami eur 
a garantovaným mesačným platom 
v provinčnom tíme 1 – 2 tisíc eur. 
Za víťazstvo na turnaji kategórie 
Futures po náročných zápasoch je 
prémia len asi 1500 eur. Motiváciou 
čínskeho hráča v profesionálnej ka-
riére je udržať si ranking, ktorý mu 
zabezpečí miesto v národnom tíme.

Spomínané poradie najvýznam-
nejších výsledkov je podľa môjho 
názoru hlavnou príčinou, prečo 
Čína zatiaľ neprerazila v tenise tak, 
ako by mohla. Čo ma ako trénera 

najviac prekvapilo, to bola nízka 
úroveň bojovnosti, nasadenia a hú-
ževnatosti. To som neočakával. Hráči 
i  tréneri sú väčšinou dosť leniví. 
Akékoľvek sú ich výsledky, plat majú 
stále rovnaký - ako za socializmu.

Solventnejší rodičia využívajú 
možnosť poslať svoje deti do za-
hraničia – väčšinou do USA alebo 
španielskych akadémií. To si však 
môže dovoliť menej ako 5 percent 
čínskych tenisových rodičov a  ne-
majú pritom jednoduchú situáciu 
pri získavaní víz.

Z  osobnej skúsenosti po prvých 
mesiacoch v  Číne môžem napísať, 
že práca v  úplne odlišnej kultúre, 
s hráčmi a trénermi so slabou zna-
losťou angličtiny, je pre každého tré-
nera výzvou. Pri pôsobení v tomto 
prostredí sa k tomu pridružia poli-
tické tlaky i neochota zamestnancov 
akceptovať zmeny. Len vďaka plnej 
podpore generálneho manažéra 
a  zástupkyne ministerstva športu 
v  Šanghaji sa mi podarilo uplatniť 
dostatok zmien za krátky čas. Bez 
lokálnej spojky – obvykle je to vý-
znamná osoba z  brandže – nemá 
medzinárodný tréner na tejto úrovni 
šancu v  Číne zotrvať. Ako príklad 
úspešného zahraničného trénera 
pôsobiaceho v Číne uvediem Švéda 
Thomasa Hoghstedta, bývalého 
trénera Na Li a  aktuálneho Marie 
Šarapovovej.

V Číne sa tenis vzmáha
Slovenský tréner Ján SOLČÁNI píše o svojom pôsobení v Šanghaji

Úspechy Na Li, fi nalistky Australian Open a víťazky Roland Garros 
2011, i  fakt, že Čína dnes má už štyri hráčky vo svetovej stovke, 
motivujú ministerstvo športu i  vládu najľudnatejšej krajiny sveta 
k  podpore tenisu. Aktuálnym cieľom čínskeho tenisu je mať dve 
hráčky v TOP 10, ale aj zlepšenie postavenia mužov. Najlepším hráčom 
je momentálne Gong, ktorému patrí 341. miesto v  rebríčku ATP.

So Šanghaj tímom trénoval Maďar Márton FUCSOVICS, juniorský šampión 
Wimbledonu a svetová juniorská jednotka 2010. Stalo sa tak na pozvanie 
Jána SOLČÁNIHO (druhý zľava), na snímke je aj zverenec slovenského trénera 
Wu Di a asistent Cao Xiao-Ying.
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Nábeh na sieť a voleje
O útočnej hre v tenise píše pre náš mesačník Branislav SEKÁČ, tréner NTC

Samotné voleje sa v hre nevysky-
tujú tak často, ako ostatné údery, 
ale ich zvládnutie a  dokonalé pre-
vedenie, môžu byť rozhodujúcim 
činiteľom víťaznej výmeny.

Keď sa hráč snaží o aktívnu hru, 
automaticky si vytvára príležitosti na 
nábeh na sieť s následným hraním 
volejov. Či už je to pri dobre podá-
vajúcich hráčoch hra podanie - volej, 
alebo nábeh z hry.

Najčastejšie je to nábeh do otvo-
renej časti dvorca po rozbehaní sú-
pera alebo útok do slabšieho úderu 
súpera. S volejmi v zápasoch  priamo 
súvisí aj nabiehaný úder, ktorého 
kombinácia s  následným volejom 
sa často trénuje.

V samotnom zápase sa stáva len 
zriedkavo, že hráč zahrá viac ako 
dva voleje v jednej výmene. Či už je 
to po zahraní podanie - volej, alebo 
po nábehu z hry.

Tri varianty

Najčastejšie sa vyskytujú tri va-
rianty.

Po nábehu hrá hráč ťažší prí-
pravný volej spod siete s následným 
krytím dvorca.

Po dobrom nábehu hrá hráč volej 
nad sieťou s  možnosťou ukončiť 
výmenu.

A  situácia, keď sa hráč na sieti 
snaží zahrať obhod,  či lob od súpera.

A  práve z  tohto dôvodu sa pri 

zdokonaľovaní nábehu s následným 
hraním volejov snažím vytvárať také 
cvičenia,  ktoré sa čo najviac podo-
bajú samotným herným situáciám.

Nácvik jednotlivých herných 
situácií zameraných na zlepšenie 
prechodu na sieť s  následnými 
volejmi sa dá veľmi dobre trénovať 
formou drilov.

Tréner  nahrávaním lôpt vytvá-
ra žiadané situácie. Platí, že vždy 
začíname s  ľahšími variantmi, kde 
má hráč viac času si ustrážiť veci, 
na ktorých pracuje. Pokračujeme 
až k tréningom drilov,  keď hráč po 
nábehoch musí kryť celý dvorec.

Tréning v skupine

Útočná hra sa veľmi dobre trénuje 
aj v  skupinách. Tu sa dá aj lepšie 
využiť moment súťaživosti, keď sa 
jednotlivé cvičenia hrajú na body, čo 
vždy navodzuje atmosféru zápasov.

Ďalšou výhodou je, že ak jeden 
hráč, alebo skupina, trénujú nábehy 
a voleje, druhý automaticky trénuje 
obranu v zmysle obhodov a  lobov, 
na ktorých tréning sa často zabúda.

Za veľmi dobrý tréning všetkých 
zručností, ktoré sú potrebné na 
zvládnutie prechodu na sieť a  vo-
lejov, je štvorhra. Ak si hráč nájde 
záľubu v  hraní štvorhry, či už na 
zápasoch alebo v tréningu, postupne 
a prirodzene sa učí získavať zručnos-
ti, potrebné na  zvládnutie pohybu 
k  sieti a  volejom. Samozrejme, za 
predpokladu, že je vedený a snaží sa 
o útočnú hru pri štvorhre.

Osvedčené cvičenia

Uvediem pár cvičení, ktoré po-
užívam v trénerskej praxi. Všetky 
cvičenia odporúčam hrať na body 
za predpokladu, že hráči majú 
zvládnutú techniku jednotlivých 
úderov a  nie sú medzi nimi veľké 
výkonnostne rozdiely:

1. cvičenie

Tréner rozohráva z  ruky. Hráč 
A nabieha na vopred určené miesto. 
Hráč B sa snaží zahrať úder na 
nabiehajúceho hráča tak, aby ten 
hral volej spod siete. Hráč A  hrá 
volej do celého dvorca s následným 
dohraním výmeny.

2. cvičenie

Tréner začína výmenu z  ruky. 
Hráč A  nabieha do celého dvorca. 
Hráč B sa snaží obhadzovať alebo 
lobovať. Dohráva sa výmena.

3. cvičenie

Dvaja hráči hrajú výmenu for-
hend alebo bekhend krížom. Jeden 
z  hráčov má za úlohu nabehnúť 
k sieti, či už krížom alebo po čiare 
s cieľom vyhrať bod na voleji. Druhý 
hráč sa snaží získať bod obhodom 
hráča na sieti.

4. cvičenie

Ľubovoľná hra na body, pri ktorej 
hráč, ktorý ukončí výmenu víťaz-
ným volejom, získava dva body 
prípadne fi ft íny.

Nasledujúcich niekoľko cvičení je 
zameraných viac na samotný volej. 
Často ich vídavam  hrávať deblových 
špecialistov. Sú vynikajúce na reak-
ciu a  predvídavosť hráča, ktoré sú 
základom úspešného hráča na sieti.

5. cvičenie

Volejové sety. Hra vo dvojici na 
body. Hrá sa na polovici dvorca. 
Obaja hráči sú na volejoch. Výmenu 
vždy začína raz jeden a  raz druhý 
hráč. Obaja hráči začínajú výmenu 
za čiarou podania s  tým, že hráč, 
ktorý rozohráva, nesmie rozohrať 
tak, aby lopta dopadla pred čiaru 
podania. Hráč má za úlohu získať 
bod. Je povolený aj lob s následným 
dohraním výmeny.

6. cvičenie

Podobné cvičenie, ako predchá-
dzajúce, s  tým rozdielom, že hrajú 
štyria  hráči. Dvaja proti dvom. Hrá 
sa na celý dvorec. Vždy jeden z hrá-
čov rozohráva s následnou snahou 
dvojice získať bod.

7. cvičenie

Cvičenie pre štyroch hráčov. 
Dvojica hráčov stojí za čiarou po-
dania a dvojica za základnou čiarou. 
Výmenu začínajú hráči za základnou 
čiarou. Hrá sa na body. Dvojica na 
sieti stráca bod aj v  prípade, že sa 
lopta na ich strane dotkne zeme. 
Hráči na základnej čiare môžu aj 
nabehnúť na sieť.

V jednom z predchádzajúcich článkov 

sa môj kolega  Martin Ležák  venoval 

podaniu a  returnu. Ja by som sa chcel 

podeliť s niekoľkými postrehmi o tréningu 

nábehu na sieť s následnými volejmi, na 

ktorých zlepšení momentálne so svojimi 

zverencami pracujeme.

Dnešný tenis sa vyznačuje dobrou kon-

dičnou pripravenosťou hráčov, vysokou 

razanciou úderov, snahou hráčov prinútiť 

súpera k chybe.

Jedným z  najznámejších protagonistov útočného tenisu je Čech Radek 
ŠTEPÁNEK

Branislav SEKÁČ
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SPORTER  s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava; korešpondenčná adresa: Švermova 28, 927 01 Šaľa, Slovakia

mobil: + 00421 903 735 539, email: sporter@sporter.sk, Internet: www.sporter.sk

HĽADÁTE DOBRÚ FIRMU 

NA VYBUDOVANIE VÁŠHO TENISOVÉHO KURTU?

NAŠLI STE SPRÁVNE!



 Aké sú hlavné prednosti stavebného sporenia v súčas-
nosti? 
Stavebné sporenie je veľmi obľúbený bankový produkt. Jeho 

najväčšou výhodou je, že stavebný sporiteľ má po splnení pod-
mienok nárok na stavebný úver s nemennou úrokovou sadzbou. 
Jej výška je garantovaná počas celej doby splácania. Túto pred-
nosť ocenia hlavne tí, ktorí u iných bankových produktov pocítili 
na  vlastnej koži nepríjemné priebežné zvyšovanie úrokových 
sadzieb a tým aj splátok úveru. Stavebné sporenie je však nielen 
výhodné, ale tiež stabilné a bezpečné, a ja som presvedčený, že 
to tak zostane aj naďalej.

 V čom spočíva stabilita stavebného sporenia? 
Predovšetkým v tom, že je samostatným systémom s vlastný-

mi podmienkami a pravidlami. Stavebné sporiteľne získavajú fi-
nancie z dlhodobých vkladov svojich klientov, ktoré zodpovedne 
a bezrizikovo spravujú a ktoré potom klienti využívajú výhradne 
na financovanie kúpy, výstavby alebo obnovy svojho bývania. 

 Pre stavebných sporiteľov je mimoriadne dôležitá aj  
bezpečnosť bankového produktu.
Bezpečnosť finančných vkladov stavebných sporiteľov je ga-

rantovaná štátom až do výšky 100 tisíc €. Navyše, stavebné spo-
renie je nezávislé od domácich aj svetových finančných trhov. Je 
to dané tým, že peniaze, ktoré stavebné sporiteľne svojim klien-
tom požičiavajú, sú zo zdrojov, ktoré v nich iní klienti nasporili. 

 Ako je to so zhodnocovaním vkladov klientov Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s.?
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., úročí vklady svojich klientov 

stálou úrokovou sadzbou až 2 % ročne. Určite významným bonu-
som je štátna prémia. Zo zákona má na ňu nárok každý, kto sa 
rozhodol pre stavebné sporenie, až do maximálnej výšky 66,39 € 
ročne. Výsledkom je, že výnos zo sporenia počas šiestich rokov 
v PSS, a. s., je v priemere viac ako 5 % ročne. 

 Prečo je stavebný úver taký výhodný? 
Ako som už spomenul, zrejme najväčším benefitom stavebné-

ho splnenia je, keď klient po splnení podmienok získa nárok 
na  stavebný úver. Úroková sadzba stavebných úverov od 
PSS, a. s., sa začína už od naozaj výhodných 2,9 % ročne. Veľkou 
výhodou je tiež, že stavebný úver až do  výšky 40 tisíc €  
je možné získať bez skúmania výšky príjmu a bez záložného 
objektu. 

 Čo by ste odporučili tým, ktorí potrebujú riešiť otázku 
svojho bývania v krátkom čase alebo okamžite? 
Áno, aj pre týchto občanov máme celú škálu možností. 

Tieto riešenia sú otvorené dokonca aj pre tých klientov, ktorí 
dosiaľ neboli stavebnými sporiteľmi. Dodám, že maximálna 
výška úverových prostriedkov poskytnutých pre jednu osobu 
je 170 tisíc €, resp. na jeden objekt pre manželský alebo part-
nerský pár je to dvojnásobok, teda až 340 tisíc €.

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., už takmer dve desaťročia 
pomáha svojim klientom lepšie bývať. Od roku 1992 doteraz 
si uzatvorili viac ako 3,5 milióna zmlúv o stavebnom sporení 

a vďaka stavebnému sporeniu investovali do svojho 
bývania takmer 6,5 miliardy €. O súčasnosti a perspektívach 
financovania bývania prostredníctvom stavebného sporenia 

sa zhovárame s Ing. Martinom Ranušom, riaditeľom úseku 
marketingu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

STAVEBNÉ SPORENIE 
STABILNÉ, BEZPEČNÉ 

A VÝHODNÉ

Viac informácií získate u obchodných 
zástupcov PSS, a. s., 

na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 
alebo na www.pss.sk.

silne sporenie A4.indd   1 18.7.2011   14:48



DETSKÝ DAVIS CUP A FED CUP 

Termíny 2011: do 9 rokov
Regionálne kolá 3. - 4. septembra 2011

Celoštátne fi nále v NTC 30. 9. – 2. 10. 2011

Termíny 2011: do 7 rokov
Klubové kolá september – október 2011

Regionálne kolá november 2011

ORGANIZÁTORI REGIONÁLNYCH KÔL
BRATISLAVA

Právnik TŠ – Dudova
ZÁPAD

TC Topoľčany
STRED

TK Banská Bystrica
VÝCHOD

Regionálne kolo odohrali 18. – 19. 6. 20011.

POSTUPUJÚCE DRUŽSTVÁ 
Z OBLASTNÝCH DO REGIONÁLNYCH KÔL

BRATISLAVA
Chlapci: TC Talent A, TK Olymp A, TK Slávia Agrofert, 

TC Talent B, Právnik TŠ A, TK Inter B, TK Inter A, Právnik TŠ B

Dievčatá: TK Slávia Agrofert A, TK Slovan B, TK Olymp, 

TK Strojár Malacky, TK Slovan A, TK Slávia Agrofert B, 

TK Slávia Agrofert C, TC Talent

ZÁPAD
TRNAVA

Chlapci: NET Trnava A, ŠK Blava Jaslovské Bohunice, 

TC EMPIRE Trnava A, TK Levice

Dievčatá: TK Šamorín, TK Levice, TC EMPIRE Trnava A, 

ŠK Blava Jaslovské Bohunice

PIEŠŤANY
Chlapci: Kúpele Piešťany A, ESO Piešťany, Kúpele Piešťany 

B, TC Topoľčany 

Dievčatá: A-TAK Hlohovec, HSC Piešťany, TK NOVÁ GENE-

RÁCIA, TC Topoľčany B

STRED
ŽILINA

Chlapci: Slávia ŽU Žilina A, Benet Bytča, Sparta Považská 

Bystrica A, Nová Dubnica 

Dievčatá:  Nová Dubnica, Kysucké Nové Mesto A, 

TK Žilina, Slávia ŽU Žilina C

PRIEVIDZA
Chlapci: TK TC Bojnice A, Lieskovský LTC B, TK Dixon 

Banská Bystrica, TK TC Bojnice B

Dievčatá: Lieskovský LTC A, TK Baník Prievidza, TK TC 

Bojnice A, Lieskovský LTC B

REGIONÁLNE KOLO- VÝCHOD
KOŠICE

Chlapci: Tenisová Akadémia Prešov, TK Mladosť A, 

VSE TK AKADEMIK Košice

Dievčatá: TK Mladosť Košice A, VSE TK AKADEMIK Košice, 

1. TK Humenné

O postupujúcich z oblastných kôl Detského 
Davis Cupu a  Fed Cupu s  Nadáciou SPP sa 
rozhodlo už v  polovici júna. V  Košiciach už 
odohrali aj regionálne kolo Východ. Ďalšie sú 
na programe 3. – 4. septembra v Bratislave, To-
poľčanoch a Banskej Bystrici. Tímová súťaž do 
9 rokov si získala obľubu. Teraz beží 7. ročník 
podujatia, ktorým v  predchádzajúcich rokoch 
prešli desiatky talentovaných detí. Z nich mnohí 
vytrvali v tenise, čoho dôkazom je ich postavenie 
v popredí slovenských rebríčkov.

V REGIÓNOCH
SA UŽ CHYSTAJÚ

silne sporenie A4.indd   1 18.7.2011   14:48
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DAVIS CUP
S V E T O V Á  S K U P I N A

Š T V R Ť F I N Á L E
8. – 10. júla 2011

USA - ŠPANIELSKO 1:3 (Austin, hala – tvr-

dý); Fish – F. López 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (2), 6:8, 

Roddick – D. Ferrer 6:7 (9), 5:7, 3:6, Bob a 

Mike Bryanovci - López, Verdasco 6:7 (3), 6:4, 

6:4, 6:4, Fish - Ferrer 5:7, 6:7 (3), 7:5, 6:7 (5), 

záverečná dvojhra sa nehrala

ARGENTÍNA - KAZACHSTAN 5:0 (Buenos 

Aires, vonku - antuka);    Del Potro - Kukuš-

kin 6:2, 6:1, 6:2, Monaco - Golubev 6:3, 6:0, 

6:4,  Chela, Schwank - Koroľov, Ščukin 6:3, 

6:2, 7:5, Chela - Koroľov 2:6, 6:2, 6:0, Monaco 

- Kukuškin 6:4, 6:1

ŠVÉDSKO - SRBSKO 1:4 (Halmstad, hala - 

tvrdý); Ryderstedt - Troicki 3:6, 1:6, 7:6 (6), 5:7, 

Eleskovic - Tipsarevič 2:6, 0:1 skreč - Eleskovic 

odstúpil, Aspelin, Lindstedt - Djokovič, Zimo-

njič 6:4, 7:6 (5), 7:5, Ryderstedt - Tipsarevič 

2:6, 5:7, 3:6, Lindstedt - Troicki 6:3, 4:6 skreč 

- Lindstedt odstúpil

NEMECKO - FRANCÚZSKO 1:4 (Stuttgart, 

vonku - antuka); Mayer - Gasquet 6:4, 6:4, 

5:7, 3:6, 3:6, Kohlschreiber - Monfi ls 6:7 (3), 

6:7 (5), 4:6,   Kas, Petzschner -Llodra, Tsonga 

6:7 (4), 4:6, 4:6, Petzschner - Llodra 6:3, 6:4, 

Kohlschreiber - Tsonga 7:6 (3), 7:6 (5) 

Z Ó N Y
I .  S K U P I N A 

Euro-africká: Izrael - Poľsko 3:2, Taliansko 

- Slovinsko 5:0, Holandsko - Juhoafrická 

republika 1:3 (štvrtá dvojhra sa neuskutočni-

la), Portugalsko - Švajčiarsko 0:5. Americká: 
Ekvádor - Kanada 2:3, Uruguaj - Brazília 0:5. 

Ázijsko-oceánska: Austrália - Čína 3:1 (štvrtá 

dvojhra sa nehrala), Japonsko - Uzbekistan 4:1 

I I .  S K U P I N A
Euro-africká: Veľká Británia - Luxembursko 

4:1, Bielorusko - Maďarsko 2:3, Bosna a Her-

cegovina - Estónsko 3:2, Dánsko - Lotyšsko 3:2

Americká: Peru - Dominikánska republika 

3:1 (štvrtá dvojhra sa nehrala), Paraguaj - Ve-

nezuela 3:1 (štvrtá dvojhra sa neuskutočnila) 

Ázijsko-oceánska: Kórejská republika - 

Pakistan 4:0 (štvrtá dvojhra sa nehrala), 

Indonézia - Thajsko 1:4

Michal Mertiňák (31) je najstar-
ším členom aktuálneho slovenského 
daviscupového tímu. V  Mečířovom 
družstve debutoval roku 2003 proti 
Luxembursku a odvtedy každoročne 
hral aspoň v jednom stretnutí. Bol 
členom fi nálového kvarteta roku 2005 
a ak bude fi t, lebo v lete pre problémy 
s platničkami vynechal sériu turnajov, 
mal by nastúpiť proti Ukrajine. Na 
konte má 26 zápasov, z nich 15 víťaz-
ných. Akým súperom bude Ukrajina 
podľa Mertiňáka?

„Pre nás je to ťažký súper. Mome-
tálne je, žiaľ, pre nás viac súperov 
veľmi ťažkých. Naši singlisti nie sú 

v  súčasnosti veľmi výrazní a  my 
deblisti, keď uhráme bod, tak to je stá-
le málo,“ hovorí náš najlepší deblista, 
23. hráč sveta vo štvorhre. 

Mertiňák pozná všetkých ukra-
jinských hráčov. „Musíme dúfať, že 
Dolgopolov, ktorý doteraz nebol do-
hodnutý s federáciou, nebude hrať. Je 
to vynikajúci tenista, keby hral, naše 
šance sú malé. Stachovskij je šikovný 
hráč, univerzál, ktorý vie hrať na 
všetkých povrchoch, vonku i v hale. 
Medzi dobrých patrí i Marčenko. Po-
znám aj Bubku, ten býva náladový.“ 

Michal chýbal vo Wimbledone pre 
vysunutú platničku, ktorá mu tlačila 

na nerv. Bola to jeho prvá grand-
slamová absencia za poltucet rokov. 
„Lekári mi odporučili pokoj. Robil 
som špeciálne cvičenia, bol som na 
ozónovej terapii, dostal som protizá-
palovú injekciu a nezaťažoval chrbát. 
Dúfam, že mi to pomohlo a  znovu 
naskočím do kolotoča,“ uviedol semi-
fi nalista londýnskeho Masters 2009. 

Tohtoročnú tenisovú sezónu od-
štartoval Michal po boku skúseného 
Bahamčana Knowlesa. Na šesť tur-
najov v druhej časti roka sa dohodol 
s  Čechom Dlouhým (Knowles hrá 
americkú ligu) a  pravdepodobne 
s ním bude hrať aj na US Open. 

Podľa papiera sa skončili aj stret-
nutia v Halmstadte, kde bol srbský 
obhajca trofeje proti slabým Švédom 
jasným favoritom, ale aj v Austine, 
kde nad USA zvíťazilo Španielsko. 
V súbojoch o postup do fi nále sa v 
septembri stretnú Srbsko – Argen-
tína, Španielsko – Francúzsko. Iba 
Argentína, fi nalista z  rokov 1981, 
2006 a 2008, doposiaľ z tohto kvar-
teta trofej nezískala. 

Švédi nastúpili bez Söderlinga. 
Napokon ani hosťom v  singloch 
nehral ich najlepší hráč, čerstvý 

šampión Wimbledonu a  svetová 
jednotka Novak Djokovič, ktorý po 
boku Zimonjiča prehral vo štvorhre. 
V dvojhrách však proti Tipsarevičovi 
a Troickému nemal kto získať 
trom korunkám bod. Argen-
tína s Kazachstanom nestratila 
ani set a suverénne zdolala no-
váčika svetovej skupiny, ktorý 
v prvom kole vyradil Česko. 

Francúzsko, 9-násobný da-
viscupový šampión, lanský 
fi nalista, naposledy prehralo s Ne-
meckom roku 1938. Ani tentoraz, 

pod vedením kapitána Guya Forgeta, 
tradičnému súperovi nepodľahlo, 
ale pred sebou má veľkého rivala 
– Španielsko, ktoré vo vzájomných 
súbojoch vedie 5:2. 

Španielsko nastúpilo v Austine 
bez Nadala a  pred záverečným 
singlami viedlo 2:1, keď súboj zdra-
matizovali bratia Bryanovci. Ich bod 

bol však jediným americkým 
v tomto stretnutí. Rozhodujúci 
tretí bod získal pre Španielov 
David Ferrer, ktorý v súboji 
jednotiek za 4 hodiny a 11 
minút zdolal Mardyho Fisha. 
Vo vzájomnej bilancii je stav 
USA – Španielsko 5:5, no po 

prvý raz v histórii vyhrali Španieli 
na americkej pôde!   (zw)

Všetko podľa papiera
Septembrové semifi nále DC: Srbsko – Argentína, Španielsko – Francúzsko

V Stuttgarte bolo v  daviscupovom štvrťfi nále Nemecka s  Fran-
cúzskom rozhodnuté o postupe hostí už v po sobotňajšej štvorhre. 
V Buenos Aires, kde sa kvôli voľbám začalo stretnutie Argentína – 
Kazachstan o deň skôr, bol víťaz známy už v piatok. 

3 x 6:0
Kuriózny výsledok dosiahol 

britský tenista Andy Murray v 
Glasgowe v daviscupovom súboji 
s  Luxemburskom. Domáci pre-
hrávali 0:1, keď Škót vyrovnával 
víťazstvom nad Laurentom Bra-
mom 6:0, 6:0, 6:0. Bol to krátky 
proces, trval 52 minút. S bratom 
Jamiem potom Andy vyhral 
štvorhru a  pridal i  rozhodujúci 
bod po výhre nad Mullerom. Veľ-
ká Británia zvíťazila 4:1 a bude 
hrať v  septembri v  Maďarsku 
o  postup do I. skupiny euro-af-
rickej zóny,

Štyri podoby víťaznej radosti: srbská, španielska, francúzska, argentínska

Mertiňák o DC: Bude to ťažké

Michal MERTIŇÁK

DAVISCUPOVÝ REBRÍČEK
K 11. 7. 2011

1. Španielsko 32504

2. Srbsko 28185

3. Francúzsko 19783

4. Argentína 17268

5. Česko 15165

6. USA 10275

7. Rusko 5750

8. Nemecko 5093

9. Kazachstan 5016

10. Izrael 4709

33. UKRAJINA 920

36. SLOVENSKO 790

Žreb play off o svetovú skupinu 
(16. - 18. septembra 2011): Rumunsko 

– Česko, Rusko – Brazília, Izrael – Kanada, 

JAR – Chorvátsko, Čile –Taliansko, Japon-

sko – India, Belgicko – Rakúsko, Austrália 

- Švajčiarsko

2626   


