
Svetový deň stolného tenisu – 23. majstrovstvá Slovenska novinárov

 Občianske združenie Stôl číslo šesť pripravilo 6. apríla 23. majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise. 
Po prvýkrát v histórii bolo vďaka podpore Slovenského stolnotenisového zväzu súčasťou Svetového dňa stolného 
tenisu. 

 Podujatia sa zúčastnilo 52 novinárov z celoslovenských elektronických a printových médií, ktorí na 12 stoloch 
v telocvični ZŠ Slovanská v Považskej Bystrici súťažili v dvojhrách, štvorhrách a v zmiešanej štvorhre. Súčasťou podu-
jatia bol aj turnaj osobností, v ktorom sa predstavili sponzori, hostia, predstavitelia samospráv. V rámci exhibičného 
vystúpenia predviedla svoje stolnotenisové umenie slovenská reprezentantka Monika Uríková, odborným garantom 
podujatia bol medzinárodný rozhodca Július Hlubina. 

 Počas otvorenia turnaja sa jeho účastníkom prihovoril podpredseda Slovenského stolnotenisového zväzu Ing. 
Róbert Čelko, ktorý priblížil históriu a význam Svetového dňa stolného tenisu, ale aj aktivity Slovenského stolnoteni-
sového zväzu a vyzdvihol výsledky slovenských reprezentantov na medzinárodnom poli. To podstatné sa účastníci 
dozvedeli aj z priložených propagačných materiálov. 

 Takmer všetci účastníci majstrovstiev Slovenska novinárov nastúpili v zelených dresoch s logom Svetového 
dňa stolného tenisu, ktoré venoval Slovenský stolnotenisový zväz. Stolnotenisové rakety od SSTZ odovzdali organizá-
tori tým účastníkom, ktorí nemali vlastné, prípade mali rakety v stave nezodpovedajúcom pravidlám stolného tenisu.  
Jeden z dvoch balení stolnotenisových loptičiek sa organizátori rozhodli venovať mentálne hendikepovaným stol-
ným tenistom Špeciálnej školy  internátnej v Považskej Bystrici, ktorí sa pravidelne zúčastňujú špeciálnych olympiád i 
množstva stolnotenisových podujatí hendikepovaných športovcov. 

 Svetový deň stolného tenisu bol spopularizovaný aj v mediálnych výstupoch z majstrovstiev Slovenska (Tla-
čová agentúra SR – TASR, Televízia Považie, mieste týždenníky). Na slávnostnom vyhodnotení podujatia odovzdávali 
ceny podpredseda SSTZ Róbert Čelko a pracovník SSTZ Anton Hamran. Z cien, ktoré venoval na podujatie SSTZ, sa 
tešili výhercovia v tombole, ktorá bola výhradne pre hrajúcich novinárov, nie pre hostí, sponzorov a organizátorov. 

 Občianske združenie Stôl číslo šesť ďakuje Slovenskému stolnotenisovému zväzu za možnosť zapojiť sa do 
Svetového dňa stolného tenisu. Sme presvedčení, že propagácia stolného tenisu zo strany slovenských novinárov 
bude po tohtoročných majstrovstvách ešte na vyššej úrovni.

Výsledky majstrovstiev SR novinárov v stolnom tenise:
      Dvojhra muži: 1. Andrej Dudáš (Týždenník Dukla), 2. Anton Martaus (TV Považie), 3, Oliver Buza (Spišský patriot) 

a Hubert Vavro (Nový čas)
      Dvojhra ženy: 1. Eva Pokorná (RTVS), 2. Katarína Tekeľová (TV Markíza), 3. Vlasta Konečná (Univerzita Komenské-

ho) a Marcela Šaradínová (TV Považie)
      Štvorhra muži: 1. O. Buza, M. Buza (Spišský patriot), 2. Martin Šeďo (RTVS), Matúš Čunderlík (obaja RTVS), 3. Miro-

slav Antol (Denník Šport), Hubert Vavro a Roman Uhlík (SITA), Miroslav Bukov (Nový čas)
      Štvorhra ženy: 1. Pokorná, Konečná, 2. Zuzana Muthová (voľná novinárka), L. Muthová (Allianz SP), 3. Šaradínová 

(TV Považie), Tekeľová a Miriam Žiaková (Jadrová vyraďovacia spoločnosť), Daniela Grácová (Tablet TV)
      Zmiešaná štvorhra: 1. L. Muthová, O. Buza, 2. Grácová, Martaus (TV Považie), 3. Anton Iglár (RTVS), Pokorná a 

Miroslav Havel, Dana Rybárová (obaja RTVS).

           Ing. Milan Podmaník
                   predseda OZ Stôl číslo šesť 















 


