
Novinky SSTZ č. 4 

(Nové projekty, naj medzinárodné výsledky v 2.polroku, reprezentanti 

v zahraničných ligách, naši v svetových rebríčkoch) 

 

Sezóna už je v plnom prúde, blíži sa jej polovica a po prvý raz redukcia mládežníckych rebríčkov 

v novom systéme k 1.januáru. Spustili sme opäť aj nové projekty a ďalšie sme práve schválili na 

zasadnutí Výonného výboru SSTZ. Poďme sa teda pozrieť na niektoré bilancie prvej polovice sezóny.  

Hneď v úvode sezóny sa uskutočnil seminár s jedným z najvýznamnejších svetových trénerov Mariom 

Amižičom. Potešil početný záujem o podujatie medzi odbornou verejnosťou. Napriek tomu, že 

diskusie na seminári boli oveľa širšie ako stanovené témy, Amižič odovzdal mnohé dôležité odkazy 

najmä pre trénerov mládeže. Súhrn najzaujímavejších názorov nájdete v novom čísle časopisu 

Slovenský stolný tenis. Keďže do budúcnosti plánujeme podobné semináre opakovať, prosíme 

účastníkov o spätnú väzbu, aj keď s odstupom času (zaberie asi 5 minút, môžete ju zadať tu). V roku 

2019 sa u nás uskutočnia až dva semináre s podporou ETTU – Women´s coaching conference (Ženská 

trénerská konferencia, bude však otvorená pre všetkých našich trénerov) a národný trénerský 

seminár. Predpokladané termíny sú jún a október, bližšie informácie budú zverejnené v dostatočnom 

predstihu na webovej a facebookovej stránke SSTZ.  

V septembri v prvom kole a od posledného týždňa novembra v kompletnom cykle sme rozbehli nový 

projekt propagácie stolného tenisu v školách. Cieľom projektu je spropagovať stolný tenis medzi 

deťmi najnižších ročníkov základných škôl a spojiť takúto propagačnú akciu s náborom detí do 

stolnotenisových krúžkov. Tvárou kampane je dvojnásobná olympionička Eva Ódorová. Za partnera 

projektu bol vo výberovom konaní určený Butterfly. Škola obdrží stolnotenisový materiál, ktorý má 

slúžiť pre účely stolnotenisového krúžku. Prvé reakcie na projekt sú výborné, dokonca sa akcia 

v Turčianskych Tepliciach dostala do športových správ RTVS (vďaka pánovi Mendelovi) a do lokálnych 

televízii. Viac reportáží z projektu na stránke SSTZ. 

Pripravujeme zmenu organizačnej štruktúry. Výkonný výbor schválil na ostatnom zasadnutí zriadenie 

pozícií Výkonného riaditeľa a Športového riaditeľa. Tento model je podobný štruktúre, ktorú má 

väčšina vyspelých stolnotenisových zväzov. Umožňuje riadiť odbornú športovú činnosť expertom na 

stolný tenis a marketing, riadenie ekonomiky a administratívy a vonkajších vzťahov (napr. 

s ministerstvom školstva) odborníkom zameraným na marketing a riadenie. Cieľom je, aby títo 

riaditelia do budúcnosti boli hlavnými predstaviteľmi pre výkon činností zväzu, podriadenými priamo 

výkonnému výboru.  

Výkonný výbor SSTZ sa zaoberal aj prípravou rozpočtu pre rok 2019. Vzhľadom k tomu, že pre 

nasledujúci rok očakávame ďalší výrazný nárast príspevku od Ministerstva školstva, boli 

prediskutované priority pre využitie navýšenej sumy príjmov. Medzi priority boli dohodnuté –  

budovanie mládežníckeho reprezentačného centra, investícia do rozvoja trénerov – od zvyšovania 

možností získavania ďalších znalostí a skúseností až po postupnú profesionalizáciu trénerov (rovnako 

ako v ČR), ďalej vybudovanie nového informačného systému. Taktiež ďalšie investície do potrebných 

rekonštrukcií haly SSTZ. Navýšenie príspevku od štátu bude znamenať aj zvýšenie celkovej sumy 

prideľovanej športovým klubom na podporu mládeže do 23 rokov. Výkonný výbor potešil výrazný 

nárast počtu žiadateľov v tomto roku, ako aj nárast nových registrácii mladých hráčov v priebehu 

roka 2018. Záujem klubov o prácu s mládežou je veľmi pozitívny.  

 

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-32018/#/strana/1/zvacsenie/100/
http://www.surveymonkey.com/r/LMT2LT3
http://www.sstz.sk/aktuality-detail/622


Ďalšou novou iniciatívou je príprava novej štruktúry ocenení SSTZ, v rámci ktorej chceme 

spropagovať a morálne oceniť osobnosti slovenského stolného tenisu. Už v decembri bude spustená 

anketa o osobnosti roka 2018, ktorá bude slávnostne vyhlásená v januári budúceho roka. Aneta bude 

vyhlásená v kategóriách : 

- hráč roka  

- mládežnícky hráč roka (do 21 rokov) 

- objav roka 

- tréner roka 

- rozhodca roka 

- čin roka. 

V ankete budú hlasovať stolnotenisoví odborníci. Súčasne s jej vyhodnotením vyhlásime nového 

člena Siene slávy SSTZ. V budúcnosti budeme anketu v podobnej forme organizovať každý rok.  

 

Medzinárodné výsledky     

Tento rok je zrejme rokom štvrťfinálových výsledkov na ME. Po marcovom štvrťfinále na ME U21 

(štvorhra mužov Kalužný-Kotowski) potešili ďalšie tri štvrťfinále na ME mládeže v rumunskom Kluži 

(družstvá kadeti a juniorky a štvorhra kadeti), z ktorých bolo jedno premenené na vytúženú medailu – 

Adam Klajber a Filip Delinčák vo štvorhre kadetov. Reportáž z ME mládeže si prečítajte v časopise. 

Zavŕšením bolo piate tohtoročné štvrťfinále - na ME dospelých Ľubo Pištej s Barborou Balážovou 

v zmiešanej štvrohre. Ľubo s Baškou boli pravdepodobne osobnosťami druhého polroka, keď v mixe 

popri štvrťfinále, s ktorým však neboli spokojní vzhľadom na vyššie ambície, sa kvalifikovali na 

Európske hry a po ďalších úspešných vystúpeniach na turnajoch World Tour aj na decembrové 

vyvrcholenie série World Tour – Grand Finals 2018 v kórejskom Incheone. Pre Bašku je to už druhá 

účasť medzi najúspešnejšími 8 pármi sveta po minuloročnej štvorhre s Hankou Matelovou (ČR), 

s ktorou tento rok skončili ako druhé náhradníčky. Úspech zvýrazňuje aj to, že vo všetkých 

kategóriách sa okrem nášho páru predstavia iba dvaja Európania – Boll a Franziska vo dvojhre mužov. 

Sledovať ich môžete tu.   

Naši v zahraničných ligách 

Bilancujeme našich reprezentantov hrajúcich v zahraničí, mnohým sa v prvej polovici súťaží skutočne 

darilo : 

• Barbora Balážová (v drese US 9 TT Saint Denis) a Eva Ódorová (TTAC Poitiers) vo francúzskej 

lige, kde je Baška s jedinou prehrou (od Evy 😊) a Evine družstvo obhajcu titulu zatiaľ v čele 

tabuľky   

• Lucia Truksová (SVS Hradec Králové), Nikoleta Puchovanová (SKST Hodonín), Monika Uríková 

(KST Hluk) a Natália Grigelová (SKST Baník Havířov) v českej extralige  

• Eva Jurková (ATS Bialystok) s dobrým skóre vo veľmi silnej poľskej Extraklase 

• Ľubo Pištej (SPG Linz) v 1.rakúskej lige - Ľubo je najlepším hráčom silnej rakúskej súťaže  

• Wang Yang (Dzialdovo) v poľskej najvyššej súťaži a v Lige majstrov;  v mimoriadne silnej 

poľskej lige má vysoko aktívne skóre a jeho družstvo je na prvom mieste 

• Alexander Valuh (TTC Bad Homburg) v 2.nemeckej lige s výrazne pozitívnou bilanciou 

• Ingo Péter a Tomáš Kopányi (obaja Kopings BTK) držia svoj tím v boji o záchranu v 2. švédskej 

lige 

https://www.ittf.com/tournament/2825/seamaster-2018-ittf-world-tour-grand-finals/#information
http://www.fftt.com/pro/joueur.php?numero=7641398
http://www.fftt.com/pro/joueur.php?numero=5932661
http://www.fftt.com/pro/index.php?job=division&id=proad
http://www.fftt.com/pro/index.php?job=division&id=proad
https://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?ct=&id=3151&rocnik=2018&oblast=420000
https://ligi.pzts.pl/druzyna/6/32/318/ats-east-rent-bialystok/
https://www.ttbundesliga.at/ligen/herren-1/tabelle-und-rangliste/
http://ligi.pzts.pl/druzyna/6/31/321/ks-dekorglass-dzialdowo/
https://www.ettu.org/en/events/table-tennis-champions-league-men/schedule-results/
https://www.tischtennis.de/2blh/spieler.html?tx_neundreivierteltournament_frontend%5Bfederation%5D=HeTTV&tx_neundreivierteltournament_frontend%5Bseason%5D=18%2F19&tx_neundreivierteltournament_frontend%5BplayerId%5D=486422&tx_neundreivierteltournament_frontend%5BclubId%5D=31024&cHash=3d5885fcc470b55d9916abd73a4cbd8d
https://www.profixio.com/fx/serieoppsett.php?t=SBTF_SERIE_AVD10229&k=LS10229&p=1&stat=2
https://www.profixio.com/fx/serieoppsett.php?t=SBTF_SERIE_AVD10229&k=LS10229&p=1&stat=2


• Adam Brat (TTC Seligenstadt) aj reprezentačný tréner žien Peter Šereda (TTC Schwalbe 

Bergneustadt) v nemeckej Regionalliga West (4.liga) 

• Tibor Špánik (SKST Baník Havířov) a Samuel Kalužný (SKST Liberec) v českej extralige , Samo 

s výbornou úspešnosťou pomáha tímu k aktuálnemu 4.miestu v tabuľke 

 

Svetové rebríčky dospelých  

Na záver ešte postavenie našich v najnovšom svetovom rebríčku za december a porovnanie so 

začiatkom roka: 

Ženy  - potešujúce je, že Baška Balážová, Táňa Kukuľková, Nika Puchovanová a Ema Labošová sú 

práve na kariérnych maximách a Lucka Truksová ho tiež dosiahla počas roka 2018. Tým, že si Eva 

Odorová drží umiestnenie okolo 200. miesta a Baška s Táňou stúpli, družstvo žien sa počas roka 2018 

posunulo na 30.miesto na svete. Baške umiestnenie prinieslo účasť na európskom TOP 16 vo februári 

2019.  

 
Poradie 

31.12.2018 
Poradie 

1.1.2018 

BALAZOVA Barbora 59 119 

KUKULKOVA Tatiana 139 186 

ODOROVA Eva  214 247 

TRUKSOVA Lucia  261 311 

PUCHOVANOVA Nikoleta 340 777 

LABOSOVA Ema  409 808 

GRIGELOVA Natalia 503 - 

JURKOVA Eva  611 411 
 

Muži – u mužov, rovnako ako u žien, slovenská jednička Ľubo Pištej dosiahla kariérne maximum 

v roku 2018 (a v decembri ho znova takmer prekonal). Okrem neho dosiahli počas roka zatiaľ 

najlepšie umiestnenia Samo Novota, Sašo Valuch, Ingo Péter, Jakub Zelinka, Martin Gumáň a Dano 

Oráč.  

 
Poradie 

31.12.2018 
Poradie 

1.1.2018 

PISTEJ Lubomir (107445) 63 86 

WANG Yang (112735) 72 94 

NOVOTA Samuel (115019) 263 322 

VALUCH Alexander (115100) 273 329 

SEREDA Peter (108480) 329 197 

PETER Ingemar (114712) 428 645 

ZELINKA Jakub (121869) 503 561 

GUMAN Martin (103308) 562 596 

KALUZNY Samuel (116697) 641 833 

ORAC Daniel (121871) 675 - 

SPANIK Tibor (120284) 688 1081 
 

Všetkým stolnotenisovým nadšencom a fanúšikom prajeme krásne sviatky v kruhu rodín a úspešný 

rok 2019 !!! 

https://www.tischtennis.de/rlol/spieler-rangliste.html?tx_neundreivierteltournament_frontend%5Btype%5D=0&tx_neundreivierteltournament_frontend%5BgroupId%5D=334909&tx_neundreivierteltournament_frontend%5BgroupSystem%5D=bundessystem6&cHash=709617b9de14f8c86fc795b4f78dc1fe
https://stis.ping-pong.cz/htm/uspesnost.php?id=3227&rocnik=2018&oblast=420000

