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Od začiatku roka vidíme na všetkých turnajoch silnejšie a početnejšie 

zastúpenie, ako to bolo v minulosti. Nový spôsob rebríčkov motivuje 

hráčov a hráčky k účasti na turnajoch, inak im budú body chýbať. Tomuto 

trendu sa musíme prispôsobiť. Na druhej strane je to dobre, nakoľko medzinárodnú konfrontáciu 

potrebujeme čo najviac.  

Svetové rebríčky 

Na čele svetových rebríčkov mužov došlo od začiatku roka už prvej zmene – Ovtcharova na pozícii lídra 

nahradil reprezentačný kolega Boll. Pre túto nemeckú legendu je to návrat na svetový vrchol po 

mnohých rokoch. A vo veku necelých 37 rokov sa stal nastaršou svetovou jedničkou v histórii.  

Naši muži si máličko polepšili – Ľubo Pištej sa priblížil svojmu kariérnemu najlepšiemu umiestneniu 

z januára 2018 a je na 88. mieste, Wang Yang na 106. mieste, reprezentačný tréner žien Peter Šereda je 

stále našim tretím najlpeším mužom na 194. mieste. Vzhľadom na jeho ukončenie reprezentačnej 

kariéry potrebujeme pre udržanie umiestnenia vo svetovom rebríčku družstiev (vplyv na výšku dotácie 

od štátu), aby ho v priebehu roka nahradil niektorý z ďalších hráčov.  

U žien poklesla Barbora Balážová v dôsledku minuloročného výpadku v štartoch spôsobenom zranením 

až na 247. miesto. Slovenskou jedničkou v rebríčku žien sa tak stala na 172. mieste juniorka Táňa 

Kukuľková. Tretia Eva Odorová je na 270. mieste, tiež doplácajúc na malý počet štartov.  

V družstvách sú tak muži na 26. mieste, ženy však klesli až na 41.miesto.  

Progres zaznamenali muži do 21 rokov, najlepší Samuel Kalužný sa posunul na 57. miesto. U žien do 21 

rokov je najlepšia juniorka Kukuľková, ktorá však poklesla na 90. miesto.  

Umiestnenie najlepších v európskych rebríčkoch mládeže : 

Juniorky – 21. Kukuľková, 22. Púchovanová, 28. Grigelová, 32. Labošová  

Juniori – 19. Zelinka, 20. Peko, 52. Oráč  

Kadetky – 56. Lacenová, 59. Illášová, 71. Kováčová 

Kadeti – 17. Klajber, 20. Delinčák, 40. Ivančo 

Medzinárodné výsledky 

Pri historicky nabitej konkurencii, vrátane účasti Číny a Japonska, na Czech Junior&Cadet Open sme 

zaznamenali pár úspechov v podobe štvrťfinálových účastí, aj keď na medaily sa dosiahnuť nepodarilo. 

https://www.ittf.com/2018/03/06/march-2018-world-rankings-explained/


Vo štvorhre sa po výhre nad Japoncami do štvrťfinále prebojovali Peko so Zelinkom. V družstvách 

potvrdili kadeti (Klajber, Delinčák, Ivančo) príslušnosť k širšej európskej špičke a v nabitej konkurencii sa 

dostali do štvrťfinále, kde prehrali s Indiou. Detailné výsledky tu.  

 

V Olympijskej kvalifikácii na OH mládeže sa zatiaľ našim nepodarilo z ťažkých kvalifikačných turnajov 

postúpiť. Naposledy sa o postup pokúšali Peko a Kukuľková v Hodoníne pred Czech Open. Turnaje sú 

však nesmierne ťažké s minimálnym počtom postupujúcich. V Hodoníne to boli v dvoch jednodňových 

samostatných turnajoch vždy iba víťazi turnaja. Stále ostáva niekoľo kvalifikačných možností, najbližšie 

v marci v Tunisku. Ostáva aj malá šanca postúpiť na základe umiestnenia v rebríčku.  

Národné majstrovstvá 

V prvý marcový víkend sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska mužov a žien. Historické z dvoch pohľadov 

– počtu účastníkov a prvej súťaže v kategórii do 21 rokov. Všetky výsledky nájdete na stránke SSTZ, 

spomeniem iba nových majstrov Slovenska v dvojhre – Barbora Balážová v ženách, Wang Yang 

v mužoch, Tatiana Kukuľková v ženách do 21 rokov a Adam Brat v mužoch do 21 rokov.  

Keďže marcový termín je vyhradený na národné majstrovstvá v celej Európe, vo väčšine krajín sa taktiež 

uskutočnili majstrovstvá. Pozrime sa teda na najzaujímavejšie výsledky : 

Česká republika – ženy 1. Matelová, 2. Čechová, 3. Štrbíková a Kubátová 

      muži 1. Širuček, 2. Jančařík, 3. Vráblik a Reitšpies   

Nemecko – ženy 1. Han Ying, 2. Krämer, 3. Yuan Wan a Winter 

       muži 1. Boll (už 12.titul vo dvojhre, 2. Ort, 3. Franziska a Steger 

Francúzsko – ženy 1. Yuan Jia Nan, 2. Grundisch, 3. Gasnier a Le Mansec 

          muži 1. A.Robinot, 2. Angles, 3. Ouaiche a Akkuzu 

Rakúsko – ženy 1. Polcanova, 2. Liu Yuan, 3. Mischek a A.Solja 

     muži 1. D. Habesohn, 2. Fegerl, 3. Pfeffer a Chen 

Bielorusko – majstri Baltushite (ženy) a Platonov (muži) 

Taliansko – ženy Giorgia Piccolin, muži Stoyanov 

Holandsko – ženy Shuo Han Men, muži Oostwouder 

Anglicko – ženy Ho Tin Tin, muži Pitchford 

Dánsko  - ženy H Christensen, muží Lind 

Belgicko – ženy Lung, muži Nuytinck 

Slovinsko – ženy Galič, muži Jorgič  

Chorvátsko – ženy Petek, muži Gaćina 

Švédsko – ženy Ekholm, muži K.Karlsson 

Portugalsko – ženy Chramko, muži Carvalho 

Rusko – ženy Mikhailova, muži Shibaev 

Srbsko – ženy Maksuti, muži Crepulja 

Grécko – ženy Toliou, muži Konstantinopoulos 

Fínsko – ženy Lundstrom, muži Olah 

http://sstz.sk/WT/hodonin2018/juniorboys/index.html
http://www.sstz.sk/aktuality-detail/447
https://www.ping-pong.cz/ze-zlata-se-radovali-hana-matelova-pavel-sirucek/


Litva – ženy Priedziute, muži Stankevicius 

Nórsko – ženy Doval, muži Lindholm 

Luxembursko – ženy De Nutte, muži Glod 

Lotyšsko – ženy Musajeva, muži Reinholds 

 

Na marcovom zasadnutí Výkonného výboru SSTZ bol hlavnou témou rozpočet na rok 2018. Priority pre 

navýšený rozpočet boli stanovené na predchádzajúcom zasadnutí. Teraz VV prerokoval a schválil 

detailne rozpracovaný rozpočet. Pridávame zopár informácií k niektorým z nich : 

- Projekt Stolný tenis do škôl – pripravujeme projekt na podporu náboru detí v najnižších 

ročníkoch základných skôl, prípadne materských škôl. Projekt by mal prebehnúť vo viacročnom 

cykle, postupne budú vyberané prioritné školy z pohľadu potenciálu na nárast mládežníckej 

základne a spolupráce medzi školami a klubmi 

- Príspevok klubom na mládež – spolu s nárastom rozpočtu bude príslušne zvýšená suma na 

rozdelenie klubom s aktívnou mládežou do 23 rokov. Toto by alo byť taktiež motiváciou pre 

kluby na získavanie nových členov z radov mládeže 

- Príspevok regionálnym zväzom – celková dotácia bude navýšená o 100%, pre rozdelenie 

navýšenej sumy však bude vytvorený kľúč na rozdelenie podľa aktivity a úspešnosti zväzov (napr. 

v získavaní mládeže) 

- Regionálne centrá – rozpočet počíta s vytvorením regionálnych centier mládeže a postupným 

presmerovaním zo súčasných UTM/CTM k regionálnym centrám 

- Reprezentačné centrum dospelých – KŠR pripravuje projekt na vytvorenie centra pre mužov 

a ženy v hale SSTZ. Centrum vytvorí priestor pre ďalšie zlepšovanie reprezentácie dospelých 

a tiež napredovanie hráčov po skončení juniorského veku. Prechod z juniorského veku je 

v súčasnosti jedna z najväčších slabín nášho stolného tenisu.  

Svetový deň stolného tenisu – počet prihlásených projektov na organizáciu svetového dňa (15) je 

príjemným prekvapením. Presvedčilo nás, že kluby majú záujem aj kreativitu v prípade podpory vytvoriť 

rozmanité aktivity.  

 


