
 
Postupy STC ŠKST Bratislava a Geológu Rožňava na Grand Final Europe Trophy 
 

 
Úspešný veľkonočný víkend má za sebou dvojica slovenských zástupcov v novej európskej pohárovej 
súťaži klubov. TJ Geológ Rožňava i Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava obsadili na turnajoch 
Europe Trophy postupové priečky a vybojovali si účasť na júnovom Grand Final.  
 
Úradujúci slovenský ženský šampión STC ŠKST Bratislava využil domáce prostredie v aréne na Starej 
Vajnorskej na celkový triumf v B-skupine regionálnej zóny EF, keď dosiahol bilanciu 3 víťazstvá - 1 
prehra. "Tímy sme nepoznali, nechceli sme skončiť na poslednom mieste a zároveň sme chceli vyhrať 
nejaké súboje. Navyše, dva dni pred turnajom ochorela Štullerová, Terezková je zranená od finále 
extraligy, a tak sme museli nasadiť mladú Darovcovú. Nemali sme veľké oči. O našom postupe rozhodol 
hneď úvodný duel s rakúskym Kufsteinom, za ktorý hrali tri kvalitné Maďarky. Našou výhodou bolo, že 
sme proti nim hrali hneď na začiatku, keď mali za sebou cestu k nám. V ďalších zápasoch hrali ešte 
lepšie. My sme sa po tesnej prehre s B-tímom talianskej Muravery spoliehali, že nám pomôže Kufstein a 
zdolá nášho premožiteľa. To sa aj potvrdilo a nám to stačilo na zisk trofeje určenej pre víťaza regionálnej 
zóny," uviedla trénerka bratislavského STC ŠKST Lucia Čolovičková. 
 
Rovnakú bilanciu 3 výhry - 1 prehra dosiahli aj muži TJ Geológ Rožňava, ktorým to v českom Havířove 
stačilo v rámci regionálnej zóny EF na 2. priečku. Od prvenstva v skupine ich delila jediná loptička. Keďže 
účinkovali v päťčlennej skupine, z ktorej postupovali prví dvaja, nemuseli smútiť. 
"Nepoznali sme silu súperov, až na pár výnimiek to boli neznámi hráči. Vedeli sme, že domáci budú asi 
nad naše sily. Keď sme videli v akcii ostatných, vychádzalo nám to tak, že sa o postup pobijeme s 
Rakúšanmi. V úvodnom vystúpením proti tímu Aladža z Bosny a Hercegoviny sme stratili jeden set, takže 
to bolo v našej réžii. Nasledoval kľúčový duel s Kennelbachom, ktorý sme vyhrali 3:1. Následne sme mali 
na lopate aj Havířov. Viedli sme 2:0 na zápasy, potom za stavu 2:1 pustil Péter z rúk súboj, ktorý mal pod 
kontrolou. Vyhrával 2:0 na sety a 9:7, no zrazu sa to otočilo. V rozhodujúcom piatom sete sa hralo len do 
šiestich bodov, pre nás to bola novinka. Tentoraz aj negatívna skúsenosť, lebo za stavu 5:5 v piatom sete 
delila Pétera jediná loptička od víťazstva, ktoré by zároveň znamenalo aj náš triumf na turnaji. 
Havířovčania pôsobili dosť sebavedome, ale riadne sme ich vystrašili. Na záver sme si poradili aj s 
hráčmi Přerova - 3:0. Po mnohých rokoch sme sa predstavili na európskej pohárovej scéne a boli sme na 
prahu nášho najväčšieho medzinárodného úspechu. Aj tak sme však s postupom spokojní, neboli to 
jednoduché zápasy," poznamenal šéf rožňavského Geológu Zoltán Gallo. 
 
Dejisko vyvrcholenia Europe Trophy 2021/2022 ešte nie je známe. 
 
Výsledky slovenských klubových zástupcov na turnajoch Europe Trophy 2021/2022 (15. - 16. 4. 2022): 
MUŽI 
Región EF (Havířov/ČR): 
piatok 15. 4.:  
TJ Geológ Rožňava (SR) - STK Aladža (Bosna a Herceg.) 3:0, body: Péter, Zavadskij, Takáč 
TJ Geológ Rožňava (SR) - UTTC Raiffeisen Kennelbach (Rak.) 3:1, body za Rožňavu: Péter 2, Takáč 
sobota 16. 4.:  
SKST Tesla Batteries Havířov (ČR) - TJ Geológ Rožňava (SR) 3:2, body za Rožňavu: Zavadskij, Péter 
SK Přerov 1908 (ČR) - TJ Geológ Rožňava (SR) 0:3, body: Péter, Zavadskij, Takáč 
Konečné poradie: 1. Havířov, 2. Rožňava, 3. Kennelbach, 4. Přerov, 5. Aladža. 
 
ŽENY 
Región EF - B-skupina (Bratislava/SR): 
piatok 15. 4.:  
STC ŠKST Bratislava (SR) - SU Sparkasse Kufstein (Rak.) 3:0, body: Uríková, Wiltschková, Darovcová 
STC ŠKST Bratislava (SR) - AD Muravera TT "B" (Tal.) 2:3, body za STC: Uríková, Darovcová 
sobota 16. 4.:  
STC ŠKST Bratislava (SR) - ASD Quattro Mori Cagliari "B" (Tal.) 3:1, body za STC: Uríková, Wiltschková, 
1x bez boja 
STC ŠKST Bratislava (SR) - AD Muravera TT "A" (Tal.) 3:1, body za STC: Wiltschková 2, Uríková 
Konečné poradie: 1. STC ŠKST Bratislava, 2. Kufstein, 3. Muravera "B", 4. Cagliari "B", 5. Muravera "A". 



 

 
 



 

 

 


