
       Máme tu vyhodnotenie 4. kola kvízu! 
 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Správne na všetky otázky 

odpovedalo 42 z vás.  

 

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  

1️. miesto: MATÚŠ JURČÁK, ktorý získava tréningové tričko s podpisom 

Yanga Wanga, VOUCHER, kalendár SSTZ a reklamné predmety SSTZ. 

2️. a 3️. miesto: MIROSLAV TICHÝ a ERIK HAJDUK ktorí získavajú 

kalendár a reklamné predmety SSTZ. 

 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom. 

 

      12.04.2021 sa môžete tešiť na 5.kolo kvízu, kde budú otázky z OH ATÉNY 

2004! 

Okrem podpísaného trička môžete získať aj VOUCHER na tréningovú hodinu v 

NSTC v Bratislave s našimi reprezentačnými trénermi.      

 

 

OH 2000 Sydney (Austrália) 

 

(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

Olympijské hry 2000 v Sydney boli prvými bez slovenskej 

stolnotenisovej účasti. Cez kvalifikačné sito sa nepodarilo prejsť 

žiadnemu slovenskému reprezentantovi, najbližšie k tomu mala 

skúsená Valentina Popová. Olympijské hry potvrdili dominanciu Číny, 

Tá získala 7 z 8 finálových účastí až 8 (odpoveď na 1. otázku) z celkom 

rozdeľovaných 12 medailí. 

Dvojhra mužov sa niesla v znamení švédsko-čínskeho súboja. Tieto dve 

krajiny (odpoveď na 2. otázku) obsadili semifinále a rozdelili si aj 

finálové miestenky. V súbojoch proti sebe nastúpili švédske legendy 

prvej polovice 90. rokov proti čínskym superstar druhej polovice 90. 



rokov. V súboji posledných dvoch olympijských víťazov a tiež 

posledných dvoch majstrov sveta z rokov 1997 a 1999 sa tešil 

nestarnúci Jan-Ove Waldner (35 rokov) po výhre nad Liu Guoliangom 

3:0. V druhom semifinále nastúpil Kong Linghui, ktorý predošlé kolá 

vyhral obe tesne 3:2, proti Jörgenovi Perssonovi. Po výhre 3:1 sa 

tentokrát tešil čínsky hráč. V súbojoch o zlato aj bronz sa presadili 

Číňania – Kong Linghui (odpoveď na 3. otázku) sa stal olympijským 

víťazom po dramatickom zápase, v ktorom viedol 2:0 na sety, ale 

napokon rozhodoval až 5. set. V zápase o bronz sa tešil obhajca 

prvenstva Liu Guoliang po výhre 3:1. Úspešné vystúpenie európskych 

mužov na týchto OH potvrdzuje aj účasť 5 Európanov vo štvrťfinále, 

popri 3 čínskych hráčoch. Zaujímavosťou je aj prvá účasť Timo Bolla, 

ktorý sa dostal až do osemfinále, kde prehral 2:3 s Rakúšanom 

Schlagerom. Taktiež opakovaný neúspech Bielorusa Samsonova, ktorý 

po predchádzajúcich OH v Atlante aj tentokrát vo štvrťfinále viedol 2:0 

na sety a napriek tomu do semifinále nepostúpil.   

 



 

 

Vo dvojhre žien sa opäť presadili reprezentantky Číny. V čínskom finále 

zvíťazila Wang Nan (odpoveď na 4. otázku) nad Li Ju najtesnejšie 3:2 na 

sety. Na treťom mieste skončila Chen Jing z Tchajwanu po výhre 3:1 

nad Jing Junhong zo Singapuru. Z európskych hráčok sa do štvrťfinále 

podarilo prebojovať dvom (odpoveď na 5.ptázku) – Nemke Qianhong 

Gotch a Rumunke Mihaele Steff.  



 

 

 

 

V štvorhre došlo v oboch kategóriách k čínskym finále. U žien vyhrali Li 

Ju – Wang Nan, čím sa už na tretej olympiáde po sebe podarilo získať 



najúspešnejšej hráčke double. Druhé boli Sun Yin – Yang Ying a tretie 

Kim Moo-Kyo – Ryu Ji-Hea z Južnej Kórey.  

V mužskej štvorhre zvíťazili Wang Liqin – Yan Sen, ktorí porazili vo 

finále obhajcov titulu Kong Linghui-Liu Guoliang. Z bronzu sa tešili 

Francúzi Jean-Philippe Gatien a Patrick Chila. 

V hodnotení krajín si medaily tentoraz rozdelilo 5 asociácií, z toho 3 

európske. Pre Južnú Kóreu to boli z jednou bronzovou medailou zatiaľ 

najmenej úspešné Olympijské hry.  

 


