
Máme tu vyhodnotenie 2.kola kvízu! 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili.  

Na všetky otázky správne odpovedalo 25 z vás.  

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali pomocou Random Name Picker 

výhercov:  

1. miesto: VESELOVSKÝ STANISLAV, ktorý získava tréningové tričko s podpisom 

Barbory Balážovej a Yanga Wanga, VOUCHER, kalendár SSTZ a reklamné 

predmety SSTZ. 

2️. a 3.miesto: ĽUDOVÍT a MARCELA ŽUFFOVÁ, ktorí získavajú kalendár                       

a reklamné predmety SSTZ. 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom 

 

OH 1992 Barcelona  

(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

Olympijské hry 1992 v Barcelone boli posledným vystúpením Československa, 

keďže iba o pár mesiacov sa rozdelilo na samostatné republiky. Podobne to bolo 

u športovcov bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí štartovali pod hlavičkou 

Spoločenstva nezávislých národov. V drese Československa sa Olympijských hier 

v Barcelone zúčastnli piati stolní tenisti (otázka č. 3), z toho traja zo Slovenska 

(otázka č. 4, zvýraznení hrubým písmom) – Marie Hrachová, Petr Korbel, Tomáš 

Jančí a Roland Vími v dvojhrách a Jaroslava Mihočková sa kvalifikovala iba vo 

štvorhre spolu s Marii Hrachovou.  

V dvojhre mužov sa potvrdila európska dominancia v tomto období, keď sa vo 

finále stretli dvaja najvyššie nasadení hráči Jan-Ove Waldner (Švédsko) a Jean-

Philippe Gatien (Francúzsko). Majster sveta z roku 1989 a finalista MS 1991 

Waldner vyhral po jednoznačnom priebehu 3-0 (otázka č. 1). O jeho suverenite 

svedčí, že počas celého turnaja v dvojhre stratil iba jeden set. Na OH v Barcelone 

získali bronzové medaily obaja porazení semifinalisti Kim-Taek Soo (J.Kórea) 

a Ma Wenge (Čína). Perličkou bol postup neskoršieho finalistu Gatiena cez 

štvrťfinále – proti Rakúšanovi čínskeho pôvodu Dyng Yi prehrával 1-2 na sety 

a v koncovke štvrtého bol na pokraji vyradenia, keď sa mu pustila krv z nosa. Po 

ošetrení a zdravotnej prestávke sa mu podarilo otočiť zápas. Aj takéto situácie 

môžu rozhodovať o medailách.  



 

Vo dvojhre žien sa opäť presadli reprezentantky Číny – víťazkou sa stala 

súverénne najlepšia hráčka tohto obdobia, viacnásobná majsterka sveta Deng 

Yaping. Tá, rovnako ako mužský víťaz, počas turnaja stratila iba jeden set, keď vo 

finále porazila svoju krajanku Qiao Hong 3-1. V semifináe skončili hráčky z oboch 

strán kórejského polostrova Hyun Jung-Hwa (J.Kórea) a Li Bun-Hui (KĽDR). 

Medaily z dvojhry žien tak putovali do 3 krajín (otázka č. 2). 

 



Vo štvrohre mužov sa presadili čínski hráči Lu Lin a Wang Tao, ktorí vo finále 

zdolali majstrov sveta z roku 1989 Nemcov Jörga Rosskopfa a Steffena Fetznera.  

V semifinále skončili obe dvojice z Južnej Kórey – Kang Hee-chan – Lee Chul-

Seung a Kim Taek-Soo – Yoo Nam-Kyu.   

Vo štvorhre žien zvíťazili spoločne súperky z finále dvojhry Deng Yaping a Qiao 

Hong, čím sa prvá menovaná stala prvou v stolnom tenise, komu sa podarilo 

získať na OH zlaté double. Druhé skončili tiež Číňanky – Chen Zihe a Gao Jun a na 

treťom mieste sa umiestnili kŕejské páry Li Bun-Hui – Yu Sun-Bok (KĽDR) a Hyun 

Jung-Hwa – Hong Cha-Ok (Južná Kórea).  

Československým reprezentantom sa darilo menej ako na predchádzajúcich 

hrách v Soule. Najlepší výsledok sa postupom zo skupiny do osemfinále podaril 

Marii Hrachovej (otázka č. 5). Po výhre v skupine podľahla v osemfnále hráčke 

Hong Kongu Chai Po Wa 0-3. Petr Korbel skončil v skupine druhý, keď v boji 

o postup zo skupiny prehral s Číňanom Ma Wenge 1-2 na sety (skupiny sa hrali 

na dva víťazné sety). Roland Vími a Tomáš Jančí skončili vo svojich skupinách 

zhodne na tretích miestach. Do súťaže štvorhry zasiahli aj ženy v štvrohre, 

Hrachová-Mihočková po víťazstve nad Švédkami prehrali v 2.kole s kórejskými 

hráčkami.  

 

 

 



 

 

 

V hodnotení národov sa medaily ušli tentokrát až šiestim krajinám, čo je 

historicky najvyšší počet na všetkých olympiádach. Dominovala Čína s 3 zlatými, 

2 striebornými a 1 bronzovou medailou. Päť medailí získali stolní tenisti Južnej 

Kórey, avšak ani raz sa im nepodarilo prejsť bránami semifinále. Avšak boli to 

práve hráči Južnej Kórey You Nam-Kyu (muži) a Hyun Jung-Hwa (ženy), ktorí ako 

prví v histórii zísali medaily na dvoch po sebe idúcich Olympijských hrách.  

 


