WANG YANG VÍŤAZOM ANKETY STOLNÝ TENISTA ROKA 2021
Stolným tenistom roka 2021 sa na Slovensku stal Wang Yang, ktorý prevzal
pomyselné žezlo od Barbory Balážovej, víťazky za rok 2019. Vlani sa anketa pre
pandémiu koronavírusu nevyhlasovala. Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ)
dekoroval najlepších v jednotlivých kategóriách za uplynulý rok na utorkovej slávnosti
v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Rači.
V jednotlivých kategóriách vznikli hlasmi zástupcov extraligových klubov, členov VV
SSTZ, generálnej sekretárky SSTZ, predsedov krajských zväzov a trénerov
reprezentácie SR nominácie, z ktorých potom vzišli víťazi ankety.
Víťaz ankety Stolný tenista roka 2021 Wang Yang dosiahol v uplynulom hodnotenom
období najväčšie úspechy vo dvojhre, v ktorej si zopakoval osemfinálovú účasť na
svetovom šampionáte v americkom Houstone. Na olympijských hrách v japonskom
Tokiu, kam sa prebojoval ako jeden z víťazov svetovej kvalifikácie, sa dostal medzi
32 najlepších, čo je najlepší slovenský výsledok v ére samostatnosti. Navyše, vo
svetovom rebríčku figuruje najvyššie zo Slovákov - na 32. mieste. Hráč francúzskeho
TTC Caen dostal v hlasovaní prednosť práve pred Barborou Balážovou a Emou
Labošovou, ktoré získali v roku 2021 medaily na kontinentálnych šampionátoch.
Mládežníčkou roka sa takisto ako pred dvoma rokmi stala talentovaná Ema
Labošová, ktorá získal bronz vo štvorhre po boku Tatiany Kukuľkovej na ME do 21
rokov v belgickom Spa, kde bola aj štvrťfinalistkou dvojhry. S Kukuľkovou sa medzi
osem najlepších párov prebojovali v deblovej súťaži žien na ME v poľskej Varšave.
Dvadsaťročná Labošová si navyše vybojovala tituly vo dvojhre na M-SR žien i do 21
rokov.
Objavom roka sa stal Pavol Kokavec, piaty hráč svetového rebríčka vo svojej
mládežníckej vekovej kategórii a finalista dvojhry do 13 rokov na WTT Your
Contender v maďarskom Szombathelyi.
Trénerom roka bol reprezentačný kouč Jaromír Truksa, ktorý obhájil túto poctu z roku
2019. Truksa stál za úspechmi mixu Pištej - Balážová vrátane striebra z ME vo
Varšave, bol pri osemfinálovej účasti Wang Yanga v dvojhre na majstrovstvách sveta
v americkom Houstone i jeho prieniku medzi 32 najlepších singlistov na olympijských
hrách v Tokiu, ako aj pri bronzovej medaile páru Labošová - Kukuľková na ME do 21
rokov v Spa i ďalších úspechoch tejto dvojice.

Cenu pre najlepšieho rozhodcu roka si do tretice po obnovení ankety odniesol Matej
Hamran, ktorého počas roka 2021 komisia rozhodcov ITTF delegovala na päť
medzinárodných turnajov do pozície hlavného rozhodcu alebo jeho zástupcu. Spolu
s Truksom a Labošovou obhájil prvenstvo z predchádzajúceho ročníka ankety.
Ocenenie názvom Stolnotenisové srdce za významný počin udelili Marte Brúderovej,
jednej z najskúsenejších funkcionárok na Slovensku. Pôsobila ako trénerka mládeže,
ale aj ako lektorka vzdelávania trénerov a rozhodcov. Napísala viacero
stolnotenisových publikácii ako napríklad Stolný tenis do vrecka, Stolnotenisová
retrospektíva Východniarov a najpozoruhodnejšie dielo prišlo v roku 2020 pri
príležitosti 95. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska, keď
vydala spolu s kolektívom autorov výnimočnú knihu Stolnotenisová mapa Slovenska.
V kategórii "Najkrajšia výmena“ zvíťazil v internetovom hlasovaní Pavol Kokavec za
výmenu s Čechom Jindřichom Morávekom.
V rámci vyhlasovania výsledkov ankety SSTZ tentoraz neuviedli do Siene slávy
slovenského stolného tenisu ďalšie osobnosti, ale pamätnú medailu Slovenského
stolnotenisového zväzu si za dlhoročnú prácu rozhodcu odniesla bývalá
reprezentantka a majsterka Československa, členka bronzového družstva žien na
ME 1976, neskôr držiteľka trénerskej A-licencie a medzinárodná rozhodkyňa Anna
Szabová-Číková.
Čestné uznanie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) za
dlhoročnú aktivitu pri šírení olympizmu a pamätnú medailu SSTZ za dlhoročnú prácu
rozhodcu získal tiež Vladislav Kmeť, rozhodca a dlhoročný funkcionár krajského
stolnotenisového zväzu. Stolnotenisový klub v Dunajskej Strede sa stal pod jeho
vedením niekoľkonásobným majstrom SR v družstvách žien.
V rámci slávnosti si ocenenia od SOŠV odniesli tri stolnotenisové osobnosti.
Bronzový odznak získala Valentina Popovová, ktorá patrí historicky medzi
najúspešnejšie stolné tenistky Európy a v drese SR si na ME 1994 vybojovala bronz
v mixe s Jaromrom Truksom. Rovnaký odznak patrí aj Jozefovi Bardoňovi, ktorý bol
úspešným slovenským stolným tenistom a neskôr presedlal na trénerský post.
Úspešne sa venoval najmä talentovanej mládeži a má podiel na viacerých
slovenských medailách z ME mládeže. Bronzový odznak si prevzdal aj Jarolím
Koprda, ktorý patrí medzi dlhoročných hráčov, trénerov, rozhodcov a funkcionárov
stolného tenisu na Slovensku. Dlhé roky sa venuje aj pedagogickej činnosti. Bol
spoluautorom učebných osnov stolného tenisu pre športové školy a vydal aj viacero
odborných stolnotenisových publikácií.
Hlasy laureátov ankety Stolný tenista roka 2021:
Wang Yang: "Nebol to ľahký rok, pre pandémiu koronavírusu ho sprevádzala aj
karanténa, ale som rád, že to takto dopadlo a som veľmi šťastný, že som sa
stal najlepším stolným tenistom na Slovensku. Z dosiahnutých výsledkov si
najviac cením osemfinále na svetovom šampionáte. V tomto roku sa budem
snažiť na to nadviazať a dosiahnuť ďalšie úspechy. Vo svetovom renkingu by
som sa rád posunul do prvej tridsiatky."
Ema Labošová: "Je to odmena za moju prácu a drinu, ktorú som odviedla
minulý rok. Bolo to náročné pre pandémiu koronavírusu a som rada, že to

niekto ocenil. Nemôžem povedať, že som čakala toto ocenenie, ale v každom
prípade som bola spokojná s mojimi výsledkami. Nominácia v hlavnej kategórii
bola pre mňa veľmi príjemné prekvapenie."
Jaromír Truksa: "Pred dvoma rokmi som bol pri zisku tohto ocenenia emotívny,
lebo sme získali jednu medailu na ME do 21 rokov. Teraz sme ich z vrcholných
podujatí doniesli dve, takže to vyzerá, že si pomaly zvykáme na úspechy. Pre
mňa ako trénera je to zadosťučinenie a zároveň záväzok, že sa ešte máme kam
posúvať. Tréner bez hráčov neznamená nič. Ja mám šťastie na hráčov, akých
máme. Keby však poslúchali a počúvali viac, tak by dosahovali ešte lepšie
výsledky..."
Matej Hamran: "Som veľmi vďačný a v každom prípade beriem toto ocenenie
ako aj spätnú väzbu od mojich kolegov - rozhodcov či trénerov, že spolupráca
funguje. Snažíme sa totiž, aby zo strany organizátorov a rozhodcov sa
podmienky zlepšovali a tým pádom mali aj hráči čo najlepšie podmienky pre
svoj šport. Budem rád, ak budem môcť byť naďalej aktívny na vrcholných
podujatiach ITTF a WTT. Čaká ma nová skúsenosť, keď som dostal prvýkrát
nomináciu ako zástupca hlavného rozhodcu na ME dospelých v Mníchove."
Marta Brúderová: "Dostalo sa mi tejto pocty ako tretej v poradí. Je to výnimočné
ocenenie, ktoré beriem osobne popri Bronzovom odznaku SOŠV ako jedno z
najvýznamnejších. Srdce vždy evokuje minimálne dve veci - lásku a záchranu.
V tomto prípade ide oživenie bohatej stolnotenisovej histórie, z ktorej časť sa
mi podarilo zverejniť v publikácii a ďalšiu plánujeme zverejniť pri príležitosti
storočnice organizovaného stolného tenisu na území Slovenska."
Martin Kokavec (otec Pavla Kokavca): "Podľa výsledkov, ktoré počas roka
dosahoval, bol Paľko jedným z kandidátov na toto ocenenie. Keď sa dozvedel,
že sa stal objavom roka, bol veľmi rád. Stolný tenis hrá od šiestich rokov, je to
jeho život a čas trávi prakticky stále v hale. Stolný tenis miluje a aj táto cena je
pre neho veľká motivácia do ďalšej práce. V najlepšej výmene bol síce ten,
ktorý na jej konci smútil, ale s odstupom času ho teší, že bol jej aktérom."
Výsledky ankety:
Stolný tenista roka 2021
VÍŤAZ: WANG YANG
nominovaní:
2. miesto
Barbora Balážová - 44. miesto vo svetovom rebríčku, striebro v mixe na ME vo
Varšave s Ľubomírom Pištejom, osemfinále dvojhry na ME vo Varšave, osemfinále
mixu na OH v Tokiu, osemfinále štvorhry na MS v Houstone.
1. miesto
Wang Yang - 32. miesto vo svetovom rebríčku, víťaz na turnaji svetovej olympijskej
kvalifikácie, osemfinále dvojhry na MS v Houstone, postup medzi 32 najlepších
singlistov na OH v Tokiu.
3. miesto
Ema Labošová - 30. miesto vo svetovom rebríčku dvojíc vo štvorhre s Tatianou
Kukuľkovou, bronz vo štvorhre na ME "21" v Spa s Tatianou Kukuľkovou, majsterka

Slovenska 2021 vo dvojhre žien i hráčok do 21 rokov, štvrťfinále dvojhry na ME "21",
štvrťfinále štvorhry žien na ME vo Varšave, semifinalistka štvorhry na WTT
Contender v Budapešti a Olomouci.
Mládežnícky hráč/hráčka roka
VÍŤAZKA: EMA LABOŠOVÁ
nominovaní:
1. miesto:
Ema Labošová - 30. miesto vo svetovom rebríčku dvojíc vo štvorhre s Tatianou
Kukuľkovou, bronz vo štvorhre na ME "21" v Spa s Tatianou Kukuľkovou, majsterka
Slovenska 2021 vo dvojhre žien i hráčok do 21 rokov, štvrťfinále dvojhry na ME "21",
štvrťfinále štvorhry žien na ME vo Varšave, semifinalistka štvorhry na WTT
Contender v Budapešti a Olomouci.
2. miesto
Dominika Wiltschková - 37. miesto vo svetovom rebríčku do 17 rokov, osemfinále
dvojhry na MS "15" vo Vila Nova de Gaia, 6. miesto na európskom turnaji Top 10 v
kategórii kadetiek, majsterka SR v kategórii do 15 rokov.
3. miesto
Adam Klajber - 37. miesto vo svetovom rebríčku do 19 rokov, 10. miesto na
európskom turnaji Top 10 v kategórii juniorov, účastník MSJ, majster SR "19" vo
štvorhre, finalista vo dvojhre.
Objav roka
VÍŤAZ: PAVOL KOKAVEC
nominovaní
1. miesto
Pavol Kokavec - 5. miesto vo svetovom rebríčku do 13 rokov, finalista dvojhry do 13
rokov na WTT Your Contender v Szombathelyi, ako jediný hráč zo SR sa dostal
medzi vybrané talenty do kempu najlepších hráčov do 13 rokov v Európe.
2. miesto
Rastislav Švec - najlepší slovenský hráč v kategórii najmladšieho žiactva.
3. miesto
Jakub Holubčík - víťaz SPM staršieho žiactva.
Najlepší tréner
VÍŤAZ: JAROMÍR TRUKSA
nominovaní:
1. miesto
Jaromír Truksa (tréner reprezentácie mužov a žien) - na ME vo Varšave zisk
striebra v mixe s párom Pištej - Balážová, zisk bronzovej medaily z majstrovstiev
Európy do 21 rokov vo štvorhre v Spa v podaní Tatiany Kukuľkovej a Emy
Labošovej, osemfinále Wang Yanga na MS v Houstone, účasť zverencov na
olympijských hrách v Tokiu.
2. miesto
Lucia Čolovičková (trénerka STC ŠKST Bratislava) - zisk titulu majstra Slovenska v
družstvách žien, jej štyria hráči sa zúčastnili v roku 2021 na ME kadetov vo
Varaždíne. Má významný podiel na hernej príprave úspešnej reprezentantky
Dominiky Wiltschkovej.

3. miesto
Andrej Dzelinský (tréner ŠG Košice a ÚTM STK Lokomotíva Košice) - má
významný podiel na hernej príprave medailistu z ME mládeže Adama Klajbera.
Rozhodca roka
VÍŤAZ: MATEJ HAMRAN
nominovaní:
2. miesto
Marián Bystričan - medzinárodný rozhodca ITTF, držiteľ Blue Badge, účastník
viacerých medzinárodných turnajov v rámci ITTF, rozhodca pri stole na
paralympiáde 2020 v Tokiu.
1. miesto
Matej Hamran - medzinárodný hlavný rozhodca ITTF, delegovaný komisiou
rozhodcov ITTF na päť medzinárodných turnajov v roku 2021 do pozície hlavného
rozhodcu
alebo zástupcu hlavného rozhodcu, lektor pre školenia rozhodcov.
3. miesto
Jaroslav Freund - medzinárodný rozhodca ITTF, rozhodoval na mnohých
významných podujatiach ITTF, hlavný rozhodca SSTZ.
Najkrajšia výmena
Pavol Kokavec v zápase s Jindřichom Morávekom z Česka na turnaji v poľskom
Wladyslawowe
Stolnotenisové srdce
Marta Brúderová - je jednou z najskúsenejších stolnotenisových funkcionárok na
Slovensku. Od roku 2018 je čestnou členkou SSTZ. V stolnom tenise prešla za svoje
vyše šesťdesiatročné pôsobenie takmer všetkými pozíciami. Bola úspešnou hráčkou
vo Vranove, Humennom a Spojoch Košice. Neskôr sa stala trénerkou, rozhodkyňou,
lektorkou, funkcionárkou a organizátorkou stolnotenisového života v klube,
Košiciach, východoslovenskom regióne i na Slovensku. Bola predsedníčkou
Východoslovenského stolnotenisového zväzu, desať rokov členkou VV SSTZ, kde
mala na starosti najmä trénersko-metodický úsek a vzdelávanie. Podieľala sa na
organizácii takmer všetkých významných stolnotenisových podujatí na Slovensku.
Pôsobila ako trénerka mládeže, ale aj ako lektorka vzdelávania trénerov a
rozhodcov. Napísala viacero stolnotenisových publikácii ako napríklad Stolný tenis
do vrecka, Stolnotenisová retrospektíva Východniarov a v roku 2020 pri príležitosti
95. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska vydala spolu s
kolektívom autorov výnimočnú knihu Stolnotenisová mapa Slovenska. Pripravovala
ju takmer dva roky a zachytila v nej tisíce historických údajov o našom športe
doplnených cennými historickými fotografiami.
Ľuboš Bogdányi, 1.3.2022

