
 
 

ARPÁŠ SVETOVOU DVOJKOU V KATEGÓRII DO 15 
ROKOV 

 
 
Veľmi potešujúci pohľad priniesol nový svetový rebríček stolných tenistov. V kategórii 
hráčov do 15 rokov má Slovensko svetovú dvojku. Je ňou Samuel Arpáš, ktorý sa 
na túto pozíciu posunul z 3. priečky. Na lídra má odstup 240 bodov. 
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"Myslím, že toto sme na Slovensku ešte nemali. Netreba to preceňovať, ale 
zase na druhej strane ani podceňovať. Niečo také sa však nestáva každý deň a 
v každom prípade je to dobrá vizitka a potvrdenie, že Samko patrí do úzkej 
špičky. Umiestnenie odzrkadľuje, že má najlepšie výsledky. Je tam, kde by 
chcel byť každý hráč a kde by chcel mať svojho zverenca každý tréner," uviedol 
k Arpášovmu umiestneniu reprezentačný tréner kadetov SR Dalibor Jahoda. "Vďaka 
patrí aj Národnému stolnotenisovému centru mládeže v Nitre, kde trénuje. Jeho 
rodičom a ďalšiemu okoliu, ktoré mu tiež vytvára podmienky na výkonnostný 
rast. Je to aj ich vizitka. Snažíme sa zlepšovať a uvidíme, kam to dospeje. Prial 



by som si, aby bol raz najlepší hráč na Slovensku a vyrástol z neho stolný 
tenista, ktorý svojou kvalitou bude vzbudzovať strach a rešpekt u súperov," 
pokračoval Jahoda, ktorý dal Arpášovi šancu v ŠKST Ružomberok. "Hrá u nás 
extraligu mužov, v ktorej dostal príležitosť ako kadet, hoci na to možno vtedy 
ešte ani nemal. Postupne však začína vyhrávať zápasy a stáva sa platným 
hráčom." 
 
 
Zo slovenských stolných tenistov sa na popredné priečky renkingu ITTF dokázali 
prepracovať Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou, ktorí sa v mixe prebojovali na 4. 
priečku. Z jednotlivcov sa tak vysoko ešte nikto nedostal. Tréner sa snaží držať 
Arpáša pri zemi. "Vždy mu zdôrazňujem, že treba k tomu pristupovať s pokorou 
a ísť za svojím cieľom bez toho, aby si o sebe namýšľal viac, ako v skutočnosti 
je. Dúfam, že to ustojí. Snažím sa mu vysvetliť, že áno, je to pekná vec, ale 
netreba sa z nej zblázniť," poznamenal Jahoda. 
 
Keďže lídrom renkingu je Alan Kurmangalijev z Kazachstanu nachádzajúceho sa na 
ázijskom kontinente, Arpášovi teda aktuálne patrí post európskej jednotky. "Nečakal 
som to, ale na začiatku sezóny som si dal cieľ, aby som aspoň raz bol najlepší 
z Európanov. To, že som druhý na svete, je veľký úspech. Zároveň je to 
obrovská motivácia. Budem sa snažiť ešte viac, aby som sa zlepšoval. Dostať 
sa na najvyššiu pozíciu je dosť náročné, hoci súčasnú jednotku som 
naposledy zdolal. Ak sa však naskytne príležitosť prebojovať sa na čelo 
rebríčka, vynasnažím sa ju využiť. Na nedávnom turnaji v katarskej Dauhe som 
bol druhý nasadený a prehral som v semifinále so súperom z Japonska. Je 
náročnejšie hrať, keď ja teraz musím vyhrávať a moji protivníci môžu. Keď 
som začínal, bol som v ich pozícii, teraz je to naopak. Nejako sa s tým však 
musím vyrovnať. Na najbližšie turnaje by už mali prísť aj Číňania, konkurencia 
bude teda väčšia, ale ja sa na to teším. Aspoň sa môžem s nimi porovnávať. 
Som zvedavý, či im môžem konkurovať," povedal 14-ročný Arpáš pochádzajúci z 
Topoľčian, ktorý je v súčasnosti doma v Nitre. 
 
 
Svetový rebríček ITTF hráčov do 15 rokov v 11. týždni: 
 
1. Alan Kurmangalijev (Kaz.) 1260 bodov, 2. Samuel Arpáš (SR) 1020, 3. Balázs Lei 
(Maď.) 895, ... 22. Damián Flóro 285, 49. Pavol Kokavec (všetci SR) 145. 
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