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PRE STOLNOTENISOVÝCH OLYMPIONIKOV DAR OD ŠCP 
 

ĽUBOMÍR PIŠTEJ SI ZA POSTUP NA OH DO TOKIA 

PREVZAL ELEKTRICKÚ KOLOBEŽKU 

 
 

Z trojice slovenských 

reprezentantov kvalifikovaných na 

olympijské hry v Tokiu 2020 sú 

dvaja - Barbora Balážová a Ľubomír 

Pištej - členmi Športového centra 

polície (ŠCP), ktoré ich podporuje a 

pripravilo si pre nich aj menšie 

prekvapenie.  

Na stredajšej tlačovej 

konferencii Slovenského 

stolnotenisového zväzu (SSTZ) 

odovzdali zástupcovia ŠCP Ladislav 

Škantár a Mojmír Gaško dar za 

vybojovanie olympijskej účasti. Balážová sa momentálne pripravuje v Nemecku, takže v 

bratislavskom sídle SSTZ si ho v stredu osobne prevzal len Pištej, ktorý netajil svoje potešenie 

z tejto odmeny v podobe elektrickej kolobežky. "Veľmi sa teším. Videl som, že tento darček 

dostávali aj ďalší športovci ŠCP. Aj preto som tušil, že sa niečo chystá, ale v každom prípade 

ma to potešilo. Kolobežku určite využijem. Bývam neďaleko haly a občas sa preveziem, radosť 

budú mať aj moje deti," poznamenal Pištej, ktorého v Tokiu čaká štart v mixe po boku 

Balážovej. 

Stolní tenisti aktuálne tvoria desatinu slovenskej olympijskej výpravy športovcov. Zisk 

miesteniek v ich podaní ocenil aj zlatý olympijský medailista vo vodnom slalome v disciplíne 

C2 z brazílskeho Ria de Janeiro 2016, ktorý je ako motivátor a osobnosť členom 

stolnotenisového projektu "Team TOKYO 2020NE". 

"Je to obrovský úspech, že sa vám podarilo kvalifikovať na olympijské hry. Nie každý 

športovec má šancu dostať sa na toto podujatie. Aj z vlastnej skúsenosti vieme, koľko úsilia si 

to vyžaduje, aby sa to podarilo. Prijmite tento malý darček, ktorý sa vám teraz hodí a môžete 



si aspoň šetriť boľavé koleno," 

poznamenal pri odovzdávaní 

kolobežky Škantár, ktorý zároveň 

prezradil, že Balážová sa môže na ňu 

tešiť, keď bude v Bratislave počas 

záverečnej prípravy na OH. 

 

 

 

Ľuboš BOGDÁNYI 

Bratislava, 16.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


