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Reštauračno-hotelový komplex E M I N E N T 

sa nachádza v centre Zlatých Moraviec na Bernolákovej ulici. 
Svoju prevádzku začal v roku 1993- 

Vybavením a kvalitnými službami zodpovedá európskemu štandardu.

tomto komplexe nachádza

• kaviareň s kapacitou 40 miest • jedáleň s kapacitou 40 miest • salónik s kapacitou 12 miest • záhrad
ná reštaurácia s kapacitou 80 miest, ktorej súčasťou je i záhradná rotunda s grilom* pred dokončením 

je hotelová časť o kapacite 23 izieb a 46 lôžok, ako i banketová sála s kapacitou 50 miest.

Kulinárske špeciality

Menu pozostáva predovšetkým z gastronómie slovenskej a k špecialitám patria • 
• grilované rebierka • kuracie stehná • pstruhy, ako i domáca klobása.

Ďalšie možnosti r e š t a u r a č n o • h o t e I o v é h o komplexu:

• usporadúvanie konferencií, spoločenských podujatí /svadby, 
promócie, životné jubileá, maturitné i pomaturitné stretávky/
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Na titulnej strane zľava zhora: Celkový pohľad do dejiska 
šampionátu. Dajana Filistovová s Ľubomírom Pištejom skonči
li vo štvorhre tretí. Pekné tretie miesto k svojmu striebru pripo
jila vo štvorhre s Georgínou Pótaovou i Nina Kolafová. Tréne
ri našej výpravy Richard Kmeť (kadetky), Martin Kosán (juni
ori), Dušan Michalka (kadeti). Stupeň víťazov, zľava strieborná 
Nina Kolafová. Pohľad do obecenstva.

Foto : Ľubomír Navrátil (5), Miroslav Kolár (1)

V Brémach
sa rozhodne, ako ďalej
Netradičný augustový štart stolnotenisovej sezóny 
1999/2000 v holandskom Eindhovene sa slovenskej repre
zentácii príliš nevydaril. Na MS súťaže jednotlivcov sa naši 
hráči medzi najlepších neprebojova
li... Spokojnosť možno vysloviť azda 
iba s umiestnením dvojice Valentína 
Popova-Zuzana Poliačková, ktorá v 
ženskej štvorhre vybojovala umiest
nenie na 16. - 32. mieste. Fakt, že 
takmer všetci z našej reprezentačnej 
deviatky prehrali s rebríčkovo lepší
mi hráčmi, je slabou náplasťou na 
ospravedlnenie rozpačitého úvodu 
olympijskej sezóny. Oveľa viac ra
dosti nám urobili naše talenty na ME mládeže vo Frýdku- 
Místku. V silnej konkurencii opäť potvrdili našu príslušnosť 
medzi eurpskou juniorskou a kadetskou elitou, keď získali 
jednu striebornú a dve bronzové medaily. Nina Kolaŕová, 
Dajana Filistovová a Ľubomír Pištej - to sú mená, o ktorých 
určite budeme ešte počuť.

S nemalými ekonomickými problémami zápasí v tomto ob
dobí celý slovenský šport, náš zväz i takmer všetky družstvá 
štartujúce v pravidelných súťažiach. Viacero tímov sa nep
rihlásilo do domácich súťaži a napríklad do Superligy ne
nastúpili dievčatá z Hubeného, hoci postup si zabezpečili. 
Ešte horšie dopadol majstrovský tím žien Plastiky Nitra, 
ktorý z finančných dôvodov nevycestoval na zápas PEM do 
Bulharska a odstúpil z rozobratej Superligy. S podobnými 
ťažkosťami však zápasia aj kluby Česka, Rakúska i Maďars
ka a tak je budúci ročník tejto populárnej súťaže ohrozený. 
Úsporné opatrenia sa pravdepodobne prejavia na nižšom 
počte štartujúcich družstiev i počte odohratých kôl.

Viac radosti nám zatiaľ priniesla Európska liga, hoci po 
omilostení družstiev Juhoslávie sa naše ženy vrátili späť do
I.divízie. Muži po odstúpení Švédska (finančné dôvody) zos
tali v /.divízii a tentoraz už nič nenechali na náhodu. Po 
víťazstvách s Dánskom a Ruskom nečakane vyhrali skupinu 
a prebojovali sa do semifinále l.divize. V súboji s Juhoslá
viou sa im otvára šanca, o akej v minulých rokoch mohli iba 
snívať. Smolu malo naše ženské družstvo, ktoré síce tiež zdo
lalo dvoch súperov-Anglicko a Luxembursko - ale stačilo to 
v skupine iba na 3. miesto a boj o záchranu proti nevyspy
tateľnému celku Česka.

Tvár Európskej ligy sa však pravdepodobne už od sezóny 
2000/2001 výrazne zmení. Ako potvrdilo novembrové zasad
nutie riadiaceho výboru ETTU v Seville, EL by sa mala hrať v 
dvojročnom cykle v troch 12-člermých skupinách systémom 
doma-vonku. Mala by byť pre družstvá postupovou súťažou na 
ME. Tie by sa od r. 2002 v Záhrebe hrali v troch skupinách po 
12 tímoch a mali by byť o dva dni kratšie ako doteraz. Prav
da, všetky tieto návrhy podliehajú schváleniu na aprílovom 
kongrese ETTU v Brémach, kde sa s definitívnou platnosťou 
rozhodne o ďalšom smerovaní európskeho stolné tenisu

PhDr.Zdenko KRÍŽ 
predseda SSTZ
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____________________________________ SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS___________________________

Informácie z rokovaní
Bratislava 12. 8.1999
• Súhlasil s uskutočnením súťaží krajských 
výberov mládeže (8.-9.10.1999), dvojčlen
ných družstiev v príslušných vekových ka
tegóriách - ml., st. žiactvo a dorast.

Hráči štartujú vo svojich kategóriách bez 
obmedzenia s tým, že rozpis súťaže vypra
cuje a na KSTZ rozpošle ŠTK SSTZ.

Náklady na štart v tejto súťaži si hradia 
KSTZ z finančných prostriedkov na účel 
krajských výberov. Nájomné, úhradu roz
hodcov a loptičky hradí usporiadajúci 
KSTZ z prostriedkov na krajské výbery.

• Schválil prerozdelenie finančných 
prostriedkov na CTM, ŠT a Krajské výbe
ry mládeže na r. 1999 z prostriedkov MŠ na 
talentovanú mládež nasledovne :

CTM: Rača 14.500,-Sk, Topoľčany
14.500, -Sk, Malacky 7.500,-Sk, Košice
7.500, -Sk, Čadca 6.000,- Sk.

ŠT: ZŠ Topoľčany, Dunajská Streda, 
Malacky, Nitra á 18.000,-Sk.

Gymnázium Ružomberok 32.000,- Sk
ŠT: na Športovom gymnáziu Košice má 

zabezpečené finančné prostriedky v rámci 
gymnázia.

KSTZ: pre krajské výbery mládeže á 
15.000,- Sk na KSTZ.

VV zobral na vedomie ukončenie čin
nosti ŠT na ZŠ Malacky k 1.7.1999. MŠ 
bolo o tomto informované.

• VV súhlasil so štartom reprezentantov 
na MM Nemecka a MM Francúzka podľa 
nominácie KŠR. Schválil tiež účasť na MT 
mládeže v Nemecku 10.-12.9.1999.

• Rozhodol usporiadať dňa 7.9.1999 
tlačovú poradu SSTZ (pohárové súťaže ET
TU, EL, Superliga, I. liga, činnosť RD SR) 
za účasti Dr. Kríža, M. Bystričana, V. Mi- 
hočku, Ing. J. Miku, L. Vozára.

• Uskutočnil hodnotenie Celoslovenskej 
konferencie SSTZ 19.6.1999 a schválil 
postup realizácie prijatých uznesení CK s 
tým, že s otázkami odznelej diskusie sa bu
de VV zaoberať na septembrovom zasad
nutí. VV hodnotil priebeh CK a jej organi
začného zabezpečenia pozitívne. Uložil M. 
Gáborovi, predsedovi Legislatívnej komi
sie SSTZ do začiatku septembra 1999 vy
dať Súbor predpisov SSTZ s predajnou ce
nou á 100,- Sk.

• Zobral na vedomie predbežné hodnote
nie účasti a výsledkov RD mládeže na MEJ 
99 vo Frýdku-Místku. Ocenil získanie 3 me
dailí. Zdôraznil však, že treba naďalej prípra
vu RD ml. skvalitňovať a prijať opatrenia, ve
dúce k úspešnému štartu reprezentácie mlá
deže SR na MEJ 2000 v Bratislave.

VV hodnotil účinkovanie a výsledky 
reprezentantov SR mužov a žien na MS 99 
v Eidhovene ako výkonnostne priemerné, 
bez výraznejšieho individuálneho výkonu. 
Pozitívnejšie hodnotil len umiestnenie Po- 
povej s Poliačkovou vo štvorhre žien (pos
tup medzi 32 párov). Uložil V. Mihočkovi, 
predsedovi KŠR a ÚT predložiť na zasad

nutie V V 16.9.1999 komplexné hodnotenie 
reprezentácie a návrh na opatrenia ku skva
litneniu práce RD SR na MEJ 2000, na OH 
kvalifikáciu, MS a ME 2000.

Uložil TMK a KŠR zvolať odborný se
minár trénerov Superligy, I. ligy, CTM a 
ŠT na október 1999 v Bratislave k uve
deným otázkam.

• Zobral na vedomie informáciu M. 
Bystričana, predsedu ŠTK o príprave li
gových súťaží 1999/2000. Informačný Bul
letin ŠTK SSTZ bude vydaný začiatkom 
septembra 1999.

• Schválil poskytnutie loptičiek zn. Nit- 
taku klubom, ktoré usporiadajú celoslo
venské resp. medzinárodné turnaje, zarade
né do športového kalendára SSTZ 
1999/2000 s tým, že ŠTK dodá upresnený 
zoznam usporiadajúcich klubov. 100 ks 
loptičiek tie akcie, kde je vypísaná kategó
ria mužov a žien a 50 ks, kde na tejto akcii 
je len jedna kategória. Vydanie loptičiek 
zabezpečí p. Tichý, ekonóm - manažér 
SSTZ, po odsúhlasení ŠTK.

• VV zobral na vedomie informáciu o 
príprave MM kadetov 1999 v Bratislave. 
Schválil znenie rozpisu. Otázky zloženia 
OV, rozhodcovského zboru a organizácie 
MM kadetov a ekonomického * zabez
pečenia budú prerokované na septembro
vom zasadnutí VV.

• VV zobral na vedomie informáciu 
RNDr. Brúderovej, predsedkyne komisie 
rozvoja ST o príprave „Týždňa ST 1999“. 
Uložil publikovať uvedenú informáciu v 
Spravodaji ŠTK SSTZ.

• Zaoberal sa listom p. R. Horského, 
predsedu STK Cukrovar Trenčianská Teplá 
vo veci z intenzívnenia riešenia masového 
a výkonnostného ST na Slovensku. Uložil 
KTM SSTZ zaoberať sa uvedenými otázka
mi a predložiť návrh na riešenie do VV 
16.9.1999. Súhlasil so zvolaním seminára 
trénerov tejto oblasti.

• VV súhlasil s účasťou reprez. SR na MT 
v Linzi 27.8.1999, v zložení: Truksa, Illáš, 
Bardoň, P. Šereda, Marčeková, Filistovová, 
na MT mládeže V-4 3.-5.9.1999 v Bratislave 
: P. Šereda, Pištej, Demír, Hamran, Hašek, 
Gajdoš, Klačanská, Filistovová, Kolárová, 
Tančiboková, Bokrošová, Kubríková, na MT 
mládeže v Nemecku 10.-12.9.1999 : Palček, 
Baženov, Gajdoš, Tôrók, Kmotorková, 
Lenčová, Kolárová, Kubríková.

Nomináciu na EL Maďarsko-Slovensko 
mužov 8.9.1999 schválil v tomto zložení : 
Truksa, Illáš, Bardoň, tréner V. Mihočko, 
vedúci Dr. P. Hájek.

• Schválil Mgr. Martina Kosána na funk
ciu vedúceho trénera RD SR mládeže 
dňom 15.8.1999. Schválil tiež pracovnú 
náplň na vykonávanie uvedenej funkcie.

Bratislava 16. 9.1999
• VV zobral na vedomie informácie predse
du SSTZ PhDr. Zdenka Kríža o uskutočne

ní zasadnutí manažmentu OV a OV MEJ 
2000 13. a 14. 9. 1999, dalej o stretnutí EL 
mužov - L divízie Maďarsko-Slovensko s 
výsledkom 4:1. Za Slovensko neštartoval 
hráč Truksa (úmrtie otca) a M. Bardoň, 
ktorého ŠKST Sporiteľňa Bratislava neu- 
volnila.

• Schválil nomináciu medzinárodných 
rozhodcov na základe pozvania na tieto 
akcie :
MM Nemecka - MUDr. Novotný,

Ing. Chamula
MM Rakúska - Ing. Čermák, Dufek M., 
MM Belgicka, tel. postihnutých - Bystri- 
čan, Hatala, Švento, Šopoň

Súhlasil s účasťou Ing. Goláňa na MM 
Nemecka vo funkcii zástupcu hlavného 
rozhodcu na základe pozvania usporiada
teľov.

• Súhlasil s usporiadaním stretnutia EL 
mužov L divízie Slovensko-Dánsko
5.10.1999 v Stolnotenisovej hale SSTZ s 
tým, že usporiadateľom bude STK ŠKP 
Bratislava.

• Rozhodol, že na zasadnutí VV SSTZ
28.10.1999 sa prerokujú otázky racionali
zácie práce sekretariátu SSTZ.

• Prerokoval diskusné príspevky Celos
lovenskej konferencie SSTZ 19.6.1999. 
Poveril M. Vozára a E. Demctroviča zasla
ním odpovede na diskusné príspevky Mgr. 
Koláfa, Ľ. Valárika. Na list STK Hubeného 
Bratislava vo veci CTM zašle odpoveď M. 
Vozár a V. Mihočko.

• Prerokoval hodnotenie výsledkov rep
rezentácie SR na MEJ 99 a na MS 99 jed
notlivcov. Ocenil výsledky na MEJ 99 (1 
strieborná a 2 bronzové medaily). Konšta
toval však veľmi slabé výsledky mužov a 
žien na MS 99 jednotlivcov. Schválil návrh 
predložených opatrení ku skvalitneniu 
prípravy a riadenia RD na MEJ 2000 v 
Bratislave na OH kvalifikáciu, MS a ME 
2000. Uložil V. Mihočkovi, UT a predsedo
vi KŠR ich realizáciou.

• Schválil nomináciu na predolympijské 
kvalifikácie.

Dvojhry: Truksa, Popová, Ódorová
Štvorhry: Poliačková, Popová
Tréneri: V. Mihočko, J. Miko 

O prípadnej ďalšej nominácii hráčov - 
reprezentantov SR na náklady klubov bu
de rozhodnuté prezidiálne (PhDr. Kríž, V. 
Mihočko).

• Zobral na vedomie informáciu M. Vozá
ra, predsedu KTM a RNDr. Brúderovej, 
predsedkyne komisie rozvoja ST o rokovaní 
KTM k otázkam masového a výkonnostného 
ST mládeže na Slovensku. Súhlasil, aby uve
dené otázky boli prerokované na seminári 
trénerov ŠŠS, ktoré zvolanie zabezpečí úsek 
mládeže SSTZ V. Mihočko, Mgr. Kosán za 
priamej spolupráce R. Horského, predsedu 
STK Cukrovar Trenčianska Teplá.

• VV súhlasil s usporiadaním celoslo
venského seminára trénerov vrcholového
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Výkonného výboru SSTZ
stolného tenisu (Superliga, I. ligy, CTM, 
ŠT, RD) podlá predloženého písomného 
materiálu TMK.

• VV zobral na vedomie informáciu J. 
Tichého, ekonóma - manažéra SSTZ o hos
podárení SSTZ a HZ SSTZ za 1.-8. mesiac 
1999 s tým, že je potrebné zabezpečiť ús
porné opatrenia na každom úseku činnosti 
SSTZ i v sekretariáte zväzu. Uložil aktivi
zovať sponzorské aktivity a rokovania o 
prenájme hotela SSTZ.

• Uložil šéfredaktorovi časopisu SSTZ 
VI. Kmeťovi a predsedovi RR Dr. Krížovi 
vydať č. 3/99 časopisu do decembra 1999. 
Návrh obsahu bude predložený do VV 
SSTZ 28.10.1999.

• Zobral na vedomie informáciu o prípra
ve MM kadetov SR 1999 v Bratislave v 
dňoch 5.-7.11.1999. Schválil zloženie OV, 
štart družstiev SR a niektoré dalšie organi
začné otázky MM.

• Schválil „Návrh na vytvorenie obchod- 
no-marketingovej spoločnosti SSTZ“, 
predložený podpredsedom VV SSTZ a 
predsedomn Ekonomicko-sponzorskou ko
misiou SSTZ Ing. Hamranom.

• Zobral na vedomie, že novým predse
dom KSTZ Banská Bystrica sa stal Ing. 
Igor Beleš (Veľký Krtíš).

Bratislava 28.10.1999
• VV z hľadiska potrieb finančných prostri
edkov pre zabezpečovanie činnosti SSTZ 
schválil prenájom Športhotela TOP SSTZ 
od 1.11.1999 na 1 rok s možnosťou pred
ĺženia, na základe zmluvy. Uložil prís
lušným vedúcim pracovníkom doriešiť pra
covno-právne otázky pracovníkov HZ 
SSTZ v zmysle ZP.

• Potvrdil delegáciu PhDr. Zdenka Kríža v 
SOV za SSTZ. VV navrhol PhDr. Kríža ako 
kandidáta SSTZ na funkciu predsedu SOV, 
tento však poďakoval V V za dôveru, ale kan
didatúru neprijal. Na pléne SOV 20.11.1999 
bude PhDr. Kríž voliť za predsedu SOV, ta
kého kandidáta, ktorý bude mať najprija
teľnejší program pre športové zväzy.

• Súhlasil požiadať ITTF o súhlas štartu 
hráča Elcina Gasymova za Slovensko na 
medzinárodných podujatiach.

Schválil trest hráčom E.Gasymovovi a 
M. Macháčkovi zákazu ich štartu na vr
cholných domácich a zahraničných stolno
tenisových podujatiach do 31.8.2000, za 
neoprávnený štart na MEJ 99 vo Frýdku- 
Místku.

• Zobral na vedomie list STK Dunajská 
Streda k odstúpeniu ich družstva z II. ligy 
žien 1999/2000. Prípad bol postúpený DK.

• Na základe sťažnosti KSTZ na ŠTK vo 
veci štartu hráčov Chmelíka a Ivanova za 
družstvo Holíča VV súhlasil s úpravou reb
ríčka a zaradenia uvedených hráčov na 
posledné miesta v rebríčku SR.

• Zobral na vedomie písomnú informáciu 
TMK o uskutočnení celoslovenského semi

nára trénerov vrcholového ST 12.10.1999 
v Bratislave, seminára trénerov ŠŠS a oddi
elov mládeže 23.10.1999 v Trenčianskej 
Teplej, ktorých sa zúčastnil tiež predseda 
SSTZ PhDr. Kríž. Semináre mali dobrú 
úroveň a boli prínosom pre skvalitňovanie 
prípravy hráčov v ST na Slovensku. Závery 
zo seminára v Trenč. Teplej prerokuje 
KTM a postup ich realizácie predloží VV.

• Predseda SSTZ PhDr. Kríž v mene VV 
zablahoželal PhDr. Ernestovi Demetro- 
vičovi, generálnemu sekretárovi SSTZ k 
jeho životnému jubileu - 65. narodeninám. 
Poďakoval mu za dlhoročnú prácu v pros
pech rozvoja slovenského ST a zaželal mu 
veľa zdravia a dalšie tvorivé úspechy v ST. 
PhDr. Kríž taktiež zablahoželal k jubileu - 
55. narodenín RNDr. Marte Brúderovej, 
predsedkyni KSTZ Košice a členke VV 
SSTZ.

• Zobral na vedomie informáciu V. Mi- 
hočku, UT SSTZ a trénera RD mužov o 
stretnutiach EL 1. divízie Slovensko- 
Dánsko (4:3) a Slovensko-Rusko(4:0). 
Konštatoval zlepšenú výkonnosť RD 
mužov v týchto stretnutiach a oceňuje do
siahnuté výsledky. Vyslovil nespokojnosť 
s doterajšou prípravou J. Truksu na pre- 
dolympijskú kvalifikáciu na základe hod
notenia trénera RD mužov V. Mihočku a 
prijal postup na zlepšenie tohto stavu. 
Schválil nomináciu na nadchádzajúce po
dujatia a štarty RD. Zobral na vedomeie 
vypracovanie projektu prípravy RD SR 
na MS a ME 2000.

• Prerokoval správu o prípravách MEJ 
2000 v Bratislave, ktorú zobral na vedo
mie. Konštatoval plynulú prípravu MEJ 
podľa stanoveného harmonogramu úloh.

• Zobral na vedomie informáciu o príp
rave MM kadetov 1999 v Bratislave 
(prihlášky zo 17 krajín, 30 družstiev

chlapcov a 27 družstiev dievčat). SR bu
de reprezentovať 10 kadetov a 10 kadeti
ek.

• V súlade s cieľom VV SSTZ schválil 
ukončenie pracovného pomeru PhDr. Er
nesta Demetroviča (je v dôchodkovom 
veku), generálneho sekretára SSTZ k 
31.7.2000. Na uvedenú funkciu bude v 
priebehu I. polroku 2000 vypísaný kon
kurz. Niektoré ďalšie personálne otázky 
pracovníkov aparátu a trénerov SSTZ bu
de VV riešiť v období do 31.12.2000.

• VV neprijal Správu o činnosti CTM a 
ŠT a návrh na ich skvalitnenie. Uložil V. 
Mihočkovi, UT SSTZ a M. Vozárovi, 
predsedovi KTM, správu, vzhľadom na 
jej dôležitosť, prepracovať z hľadiska 
komplexnejšej a kvalitatívnej stránky čin
nosti UTM v stolnom tenise. Správa bude 
znova vo VV prerokovaná v januári 2000.

• Zobral na vedomie informáciu ŠTK o 
priebehu ligových súťaží 1999/2000.

• Uložil M. Gáborovi, predsedovi Le
gislatívnej komisie SSTZ vypracovať 
urýchlene opravu niektorých chýb v Sú
bore predpisov SSTZ.

• Súhlasil s plánom vzdelávacích akcií 
trénerov v rámci SSTZ na rok 2000 : 
máj - celoslovenský seminár trénerov 
vrcholového ST (40 osôb, aula TŠ SSTK 
- Dom športu)
október - celoštátna konferencia trénerov 
mládeže „K otázkam výberu, prípravy a 
súťaženia talentovaných detí v stolnom 
teniseô (55 osôb, aula TŠ SZTK, možno
sť účasti 6-8 trénerov mládeže aj Českej 
republiky) s tým, že projekt trénerskej 
konferencie bude do VV predložený v ja
nuári 2000.

PhDr. E. Demetrovič, 

generálny sekretár SSTZ
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SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

Naši reprezentanti na Majstrovstvách
MS 99 jednotlivcov v Eindhovene očami ústredného trénera SSTZ

Majster sveta Liu Guoliang (Čína) Majsterka sveta Wang Nan (Čína)

ITTF zverila organizáciu MS 99 Juhoslá
vii, ale kvôli vojnovému konfliktu boli MS 
v Belehrade zrušené a organizáciou bolo 
poverené Holandsko-Eindhoven pre súťaž 
jednotlivcov v termíne 2.-8.8.1999 a súťaž 
družstiev presunutá na rok 2000 v termíne 
19.-26.2.2000 v Kuala Lumpur (Malajzia). 
MS 99 boli mimoriadne nielen termínmi, 
ale aj rozdelením súťaží jednotlivcov a 
družstiev. Táto skutočnosť ovplyvnila príp
ravu jednotlivých štátov na MS, bola pris
pôsobená zmene termínu MS.

Vzhľadom na súčasnú výkonnosť našich 
hráčov, mužov a žien sme neočakávali 
výraznejšie výsledky a úspechom by bolo 
prebojovanie sa niektorého hráča medzi 
najlepších 32 stolných tenistov.

Už samostný systém nasadenia hráčov do 
hlavnej súťaže, najmä u mužov, nám dával 
veľmi malú nádej na prebojovanie sa do
2.kola, ked všetci naši hráči - muži museli 
hrať kvalifikáciu. Hráči, ktorí postúpili do 
hlavnej súťaže, boli dožrebovaní k hráčom 
priamo nasadeným a žreb v mnohých prípa
doch bol veľmi krutý, čo postihlo aj našich.

U žien sme mali o málo priaznivejšiu si
tuáciu v tom, že naše tri - Popovová, Po- 
liačková, Ódorová - boli zaradené priamo 
do hlavnej súťaže, ale žiaľ, aj túto výhodu 
po priemerných výkonoch nedokázali vy
užiť a do 2. kola sa prebojovala len Popo
vová. Najhodnotnejšie umiestnenie a prís
nejšie kritériá znesie len umiestnenie páru 
Popovová-Poliačková, ktorý postúpil me
dzi najlepších 32 párov.

Dosiahnuté výsledky a umiestnenia na 
MS 99 jednotlivcov ukazujú, že naši repre

zentanti nedosiahli žiadny výraznejší ús- 
pech-víťazstvo nad kvalitným súperom. Je 
pravdou, že ani neprehrali so slabším súpe
rom. Treba však otvorene povedať, že za 
priemernými hráčmi sme jasne zaostávali a 
to hlavne u mužov, nielen herným poňatím 
(hlavne starší hráči), ale aj úderovou varia
bilitou, istotou, rýchlosťou pohybu v hra
com priestore ako i súčinnosťou podania a 
jeho príjmu. Z toho vychádza, že zaostáva
me vo viacerých ukazovateľoch, ov
plyvňujúcich hemú kvalitu a výkon. Je 
pravdou, že máme veľmi úzku špičku 
hráčov, čo je v príprave určite veľkou 
nevýhodou, ale treba si uznať, že sú rezervy 
aj v príprave (kvalita TP) - komplexný TP 
a treba si nájsť cestu za kvalitným sparin- 
gom tak v reprezentácii, ako i v kluboch.

Samozrejme, je to závislé aj od ekono
mických podmienok zväzu a klubov.

Na MS 99 jednotlivcov potvrdila Čína 
svoje dominantné postavenie vo svetovom 
stolnom tenise a to hlavne v kategórii žien. 
Finálové zápasy vo všetkých disciplínach 
boli záležitosťou len čínskych hráčov. Do
konca vo štvrťfinále zmiešanej štvorhry bo
li zastúpené len čínske dvojice.

Z čínskych hráčov sa presadili najmä 
hráči, pôsobiaci doma. Ešte výraznejšie 
postavenie majú Aziatky a najmä Číňanky.
V kategórii žien bolo v osemfinále 14 Azi- 
atiek (z toho len dve naturalizované hráčky 
Tian-Zomer (GER) a Ni Xia Lián (LUX).
V Číne nie je len veľa kvalitných hráčov, 
ale aj hráčov s rozličným herným poňatím, 
držaním rakety, hrajúcimi s rozličnými 
druhmi poťahov. Dokonale využívajú a ov

ládajú vývojové tendencie a prvky súčas
ného stolného tenisu, t.j. dynamická, vý
bušná, agresívna útočná hra s kvalitným 
účinným podaním a príjmom, variabilnosti 
podaní, ktorá je založená na vysokej kon
dičnej pripravenosti hráčov. Z európskych 
hráčov sa výraznejšie presadili najmä 
Waldner (ŠVÉD) a Schlager (RAK), ktorí 
sa prebojovali až do semifinále. Waldner o
päť potvrdil, že na vrcholné podujatia sa 
vie dokonale pripraviť.

Výsledky slovenských reprezentantov:
Kvalifikácia:
Dvojhra mužov:

Truksa - Kalaluka (ZAM) W:0, - Diaz 
(COL)2/0 (11,12),

Grman - Alôvarado (COL) 2/0 (7,7), - 
E1 Demerdash (PLE) 2/0 (11,13),

Illáš - Saiti (MKD) 2/0 (8,5), - Winters- 
dorff(LUX) 2/0 (17,18),

P. Šereda - Sargsyan (ARG) W:0, - 
Helmy (EGY) 1/2 (-16,19,-15),

M. Bardoň - Mamedov (AZE) 2/0 
(10,7), - Raison (LUX) 2/1 (20,-19,16), - 
Chán (HKG) 1/2 (-17,16,-15)

Dvojhra žien:
Marčeková - Raharinosy ( MAD) 2/0 

(8,10), - Detrigne (BEL) 2/1 (-20,17,18)

Hlavná súťaž:
Dvojhra mužov:
I kolo:
Truksa - Blasczyk (POL) 1/3 (-18,-17,15,
17), Grman -Karlsson (SWE) 0/3 (-10,-10,
14), Illáš -Prean (ENG) 0/3 (-11,-7,-15)
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sveta bez výraznejšieho úspechu
Dvojhra žien:
1. kolo
Popovová -Ozerová (BEL) 3/1 
(-19,11,14,12), Poliačková-Mullerová 
(NED) 0/3 (-19,-14,-14), Ódorová -Xu.Jing 
(TPE) 0/3 (-12,-14,-20), Marčeková -J.Ryu 
(KOR) 0/3 (-13,-7,-9)

2. kolo
Popovová-Gao Jian (USA) 1/3 (-14,
11,19.-7)

Štvorhra mužov
1. kolo
Truksa, Bardoň-Miller, Koller (SUI) 1/2 
(11,-12,-19), Grman,Illáš-Martin,Voinula 
(EST) 2/0 (8,13), P.Šereda.Klásek (CZE)- 
Lashin.Sobhi (EGY) 1/2 (14,-19,-14)

2. kolo
Grman, Illáš-MA Lin.Qin (CHN) 0/2 
(-7,-10)

Štvorhra žien
1. kolo
Popovová, Poliačková-voľný žreb, Ódoro
vá, Marčeková-Odendaalová, Mayerová 
(RSA) 2/0(13,14)

2. kolo
Popovová, Poliačková -Weberová, Vachov- 
cová(CZE) 2/1 (17,-9,14), Ódorová,
Marčeková -Yang, Sun (CHN) 0/2 (-15,-12)

3. kolo
Popovová, Poliačková-Zhangová, Zhango- 
vá (CHN) 0/2 (-15,-15)

Zmiešaná štvorhra

1. kolo
Truksa, Ódorová-volný žreb
Bardoň, Poliačková-volný žreb
Illáš, Popovová-volný žreb
P. Šereda, Marčeková-Cameros, Heman-
déz (ESP) 2/0 (16,22)

2. kolo
Truksa, Ódorová-Skafar, Halásová (SL 
OV) 0/2 (-15,-22), Bardoň,Poliačková- 
Keller, Schmidová (SUI) 2/0 (14,17), Illáš, 
Popovová-Crisan (ROM), Prusiene (LTU) 
0/2 (-15,-16), P. Šereda, Marčeková-C. 
Lee, J. Ryu (KOR) 0/2 (-10,-11)

3. kolo
Bardoň, Poliačková-QIN, Yang (CHN) 0/2 
(-7,-13)

Konečné poradie a výsledky MS 99 jednot
livcov v jednotlivých disciplínach

Dvojhra muži:
Semifinále: Ma Lin (CHN) - Waldner 
(SWE) 3/2, LIU Guoliang (CHN) - Schla- 
ger (AUT) 3/1

Finále: LIU Guoliang (CHN) - Ma Lin 
(CHN) 3/2

Dvojhra ženy:
Semifinále: Wangova (CHN) - Ryu (KOR) 
3/2, N. Liu (HN) -Y. Zhang (CHN) 3/2 
Finále: Wang (CHN) -N. Liu (CHN) 3/2

Štvorhra muži:
Semifinále: L. Kong, G.Liu (CHN) -Sam- 
sonos (BLR).Primorac (CRO) 3/1, 
L.Wang,S.Yan (CHN) -Kim,Park (KOR) 
3/2
Finále: L. Kong, G. Liu (CHN) -Wang, 
Yan (CHN) 3/2

Štvorhra ženy
Semifinále: Wangová,Liu (CHN) -Zhang, 
Zhang (CHN) 3/0, Yang, Sun (CHN) -Kim, 
Park (KOR) 3/1
Finále: Wang, Liu (CHN) -Yang, Sun 
(CHN) 3/0

Zmiešaná štvorhra:
Semifinále: L. Wang, Wang (CHN) -L. 
Ma, Y. Zhang (CHN) 3/2, Feng, Sun 
(CHN) -Qin.Yang (HN) 3/0 
Finále: L. Ma, Y. Zhang (HN) -Feng, Sun 
(HN) 3/1

Vladimír Mihočko 

útredný tréner SSTZ 

foto archív SSTZ

Sila ducha
V júli tohoto roku sa v Piešťanoch 
konali majstrovstvá Európy telesne 
postihnutých stolných tenistov.

V jedenástich kategóriách (od sto
jacich až po vozíčkarov) bojovalo za 
zelenými stolmi viac ako 350 stol
ných tenistov z celej Európy. Pri po
hľade na ich majstrovské ovládanie 
loptičky sa človeku zatajoval dych. 
Mimoriadnu pozornosť pútal 34-ro- 
čný reprezentant Nemecka v 
najťažšej kategórii medzi stojacimi, 
Rainer Schmidt (na snímke). Naro
dil sa bez rúk, s pravou nohou kra
tšou asi o 20 cm. Raketu mal upev
nenú na ľavej ruke siahajúcej po ľa- 
keť. Kto ho nevidel hrať, neuverí je
ho majstrovstvu. V Nemecku hrá 
medzi zdravými súťaž na úrovni 
našej IV.- V.ligy. Naviac, vyštudoval 
teológiu a pôsobí ako evanjelický fa
rár.

Obdivuhodné. Sila ducha nepozná 
hraníc...

Text a foto -el-
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Stolnotenisový svet v tieni veľmocí
Pohľad do zákulisia stolnotenisových MS jednotlivcov v Eindhovene

______________________________________  SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS______________________________________

Svetový šampionát stolných tenistov je každé 
dva roky sviatkom celuloidovej loptičky. Je to 
mamutie podujatie, na ktorom sa zvyčajne zíde 
500 - 600 hráčov, v poslednom desaťročí vždy 
viac ako zo 100 krajín. Majstrovský titul môže 
získať teoreticky každý. Stačí maličkosť - vy
hrať za sebou v neprerušenej sérii 7-10 zápa
sov v jednej disciplíne. Politika otvorených 
dverí je jednou zo zásad Medzinárodnej stolno
tenisovej federácie /ITTF/ prakticky od jej 
vzniku v roku 1926. Sympatická myšlienka sa 
však realizuje čoraz ťažšie, pretože členských 
krajín je v stolnotenisovej rodine stále viac a vi
ac. Dnes má ITTF už 189 federácií a v podobe 
pridruženého člena za dverami čaká jubilejná 
Stredoafrická republika. Ak by raz na MS priš
li všetky členské krajiny v maximálnych povo
lených počtoch, bola by to nevídaná stolnoteni
sová spartakiáda. Takmer 2000 mužov a žien 
by potrebovalo najmenej 150 hracích a 100 tré
ningových stolov. To však je už stolnotenisové 
sci-fi pre budúce tisícročie.

Zrod tohtoročných majstrovstiev sveta máta
li úplne iné bolesti ako počty účastníkov. Jubi
lejný 45. svetový šampionát sa mal pôvodne 
hrať v Belehrade. Organizačný výbor MS, v 
ktorom pracovalo pod vedením ostrielaného 
stolnotenisového diplomata a bývalého podp
redsedu ITTF a predsedu UTTU Mihovila Ka- 
petaniča niekoľko ministrov juhoslovanskej 
vlády, pripravoval na toto podujatie novú, mo
dernú halu. Jej parametre sú porovnatelné so 
športovými stánkami v USA, či Japonsku. Ked 
bola atypická stavba v novej časti Belehradu 
pred dokončením a prihlásené družstvá si už 
objednali letenky do hlavného mesta Juhoslá
vie, vypukla naplno kosovská kríza. Bolo jasné, 
že v Belehrade sa hrať nebude. V jednej chvíli 
však nebolo isté, či sa MS vôbec uskutočnia.

Vedenie ITTF žeravilo niekoľko týždňov vo 
dne v noci linky medzi svojimi centrálami v Čí
ne, Kanade a Anglicku, až nakoniec v časovej 
tiesni telefonickým hlasovaním rozhodlo. Po 
prvý raz rozdelilo MS na dve časti. Z núdze 
urobilo to, o čo sa viac rokov usilovalo nie
koľko krajín v snahe skrátiť pridlhé podujatie. 
Súťaž jednotlivcov ITTF pridelila Holandsku a 
meraním síl družstiev poverila Malajziu. Ho
lanďanom zostali na prípravu MS presunutých 
z apríla na august slabé štyri mesiace a Malaj- 
zíjčanom, ktorí budú mať svoju svetovú premi
éru vo februári 2000, niečo vyše trištvrte roka. 
Až doteraz v stolnotenisovom svete platilo, že 
takáto akcia sa skôr ako za dva roky pripraviť 
nedá. Život ale potvrdzuje, že takmer nič nie je 
nemožné. Treba však povedať, že predstavitelia 
Holandského stolnotensisového zväzu nie sú 
žiadni dobrodruhovia. MS jednotlivcov vzali 
na svoje plecia po zrelej úvahe, keďže vlani v 
rovnakých podmienkach v Eindhovene organi
zovali v celku vydarené stolnotenisové ME a 
toho roku sa zabehnutý organizačný výbor 
pripravoval na súťaž „Pro tour“. Nezačínali te
da na poslednú chvíľu na zelenej lúke, ale aj tak 
to bola odvaha.

Všešporotvá eindhovenská Indoor aréna a 
približne 500 metrov vzdialený zimný štadión 
privítali účastm'kov MS v nečakanom čínskom 
štýle. Už v oficiálnom názve súťaže sa objavilo

meno čínskej odevnej firmy DAWEI, ktorá s 
pol miliónom dolárov bola hlavným sponzo
rom súťaže. Ďalší kľúčový sponzor bol opäť z 
Číny - Double fisch, spoločnosť, ktorá dodala 
stoly, loptičky, ohrádky, proste kompletné 
vybavenie. Zo zelených ohrádok sa okrem čín
skych znakov a ich anglických prekladov usmi
evala aj olympijská víťazka z Atlanty a dvojná
sobná majsterka sveta Deng Yaping. Prezident
ka novoutvorenej firmy DENG YAPING však 
zatiaľ na súboje za stolmi, ani obchod nemá čas, 
pretože v Cambridge študuje angličtinu a mar
keting, aby čoskoro doviedla firmu k po
dobným obchodným úspechom aké ona dosi
ahla za stolmi.

Jej krajania ale nenechali nič na náhodu. 
Najväčší televízny štáb, ktorý vysielal z Ho
landska do Číny 40 hodín, robil veľkolepú rek
lamu stolnému tenisu, čínskym hráčom a 
výrobkom. Sympatická tvár dvojnásobného 
majstra sveta v dvojhre Jiang Jialianga (1985, 
1987) uvádzala programy, ktoré vraj diváckou 
sledovanosťou zatienili všetky populárne tele
vízne seriály. Nie náhodou, veď stolný tenis v 
Číne po dlhé roky je športom číslo jeden. ,JPin 
pan čou“ si v tejto krajine prerazil cestu do u
čebných osnov a vari niet v Číne človeka, kto
rý by ho niekedy nehral.

V úvode Einhovenských MS sa zdalo, že Čí
na ustúpi zo svojich pozícií. Aspoň na diploma
tickom poli. Dva roky šéfujúci prezident ITTF 
Číňan Xu Jinsheng, ktorý pri rokovaniach za
mestnával súčasne dvoch tlmočníkov, z pra
covných dôvodov nekandidoval na najvyšší 
post. Kongres ocenil jeho účinkovanie v čelnej 
funkcii spôsobom standing ovation. Podobne 
potleskom rozhodli delegáti o jeho nástupcovi 
Kanaďanovi Adhamovi Shararovi. Dlhoročný 
stolnotenisový funkcionár arabského pôvodu, 
inžinier cez elektrickú energiu perfektne ovlá
dajúci päť svetových jazykov bol doteraz zastu
pujúcim prezidentom ITTF s vysokým kredi
tom a‘tak vo voľbách nenašiel protikandidáta. 
Čínsky vplyv na vedenie svetového stolného te
nisu sa však nijako neoslabil. Novým výkon
ným viceprezidentom sa stal totiž Jan Shuan, 
človek profesionálne sa podieľajúci na riadení 
čínskeho stolného tenisu, ktorému nerobí žiad
ne problémy komunikácia v anglickom jazyku. 
Jeho krédom je posunúť popularitu svetového 
stolného tenisu na úroveň tenisu.

Zatiaľ čo za stolmi v Indoor aréne sa boje o 
každú loptičku iba rozbiehali, v neďalekom 
Evoulon centre, kde rokoval kongres ITTF sa 
hralo už na druhý deň finále. O veľkosť loptičky 
Idea, s ktorou prišiel dnes už nebohý prezident 
ITTF Japonec Ičiro Ogimura, dostala po dlhých 
debatách a starostlivých pokusoch, reálnu po
dobu v návrhu zväčšiť stolnotenisovú loptičku z 
38 na 40 milimetrov.

Ofenzívna reklama, ktorá sľubovala po zave
dení novinky spomalenie letu o 4 - 8 %, a tým 
aj väčšiu zrozumiteľnosť hry, najmä pre tele
víznych divákov, mala zabezpečiť potrebných 
75 % hlasov na schválené zmeny. Proti hovori
la tradícia, zníženie dynamiky hry, zvýšenie fi
nančnej náročnosti, znehodnotenie zásob. Ar
gumenty, najmä výrobcov loptičiek, ktorí pre
ferovali status quo, aby nemuseli meniť zabeha

né výrobné linky, natlačené milióny obalov a 
znehodnotiť svoje zásoby, by sotva stačili, ne
byť vystúpenia predsedníčky hráčskej komisie 
Francúzky Claude Bergeretovej. Tá konštato
vala, že pretekárske pole je rozdelené na dva 
približne rovnako veľké tábory. Návrh v opako
vanom hlasovaní získal „iba“ 73,64 % hlasov a 
tak stolnotenisová loptička poletí do tretieho ti
sícročia nezmenená. S najväčšou pravdepodob
nosťou o dva roky na kongrese ITTF v Osake sa 
hlasovacia tortúra o jej rozmeroch zopakuje. 
Darmo dva milimetre je v stolnom tenise nie
kedy príliž veľa a zmena ešte musí dozrieť.

Zmena pomeru síl v tradičnom súboji medzi 
Áziou a Európou sa však udiala veľmi rýchlo - 
bez hlasovania. Po site kvalifikácií a úvodných 
kôl sa zdalo, že v Eindthovene sa hrajú majst
rovstvá Ázie, či skôr Číny. Európske esá horeli 
jedno za druhým ako fakle. Štvrťfinále mixov 
bolo napríklad výlučne čínskou záležitosťou. 
Nadšenie v ázijskom tábore sa stupňovalo, eu
rópski tréneri boli v šoku. Všetky nádeje Staré
ho kontinentu sa nakoniec skončili v semifimá- 
le. Časť Európy zachraňovali bronzami v muž
skej dvojhre iba Švéd Jan Ove Waldner, po
maly už legenda za stolmi a dravý Rakúšan 
Wemer Schlager, ktorý bol ešte nedávno na 
výkonnostnej úrovni slovenských hráčov. Tre
tiu a poslednú bronzovú medailu vybojovala bi- 
elorusko-chorvátska dvojica Vladimír Samso- 
nov - Zoran Primorac. Chudobná bilancia akú 
Európa nepamätá. Ďalšie tri kovy si vybojovali 
reprezentanti Južnej Kórei a štrnásť medailí 
vrátane všetkých piatich zlatých a strieborných 
medailí, putuje priamo do Číny.

Liu Guoliang a Wang Nan, dnes už aktuálne 
svetové jednotky, budú určite aj hlavnými ašpi- 
rantmi na olympijské zlato na OH 2000 v 
Sydney. Noví majstri sveta v dvojhrách, ale aj 
ďalší Číňania výrazne prevyšovali svojich sú
perov, najmä v podám, v príjme, v razantnom 
útoku po servise, v pohybe za stolom, v údero- 
vej istote z každej pozície a najmä v túžbe po 
víťazstve. Priebeh šampionátu ukázal, že prie
pastný rozdiel medzi Áziou a Európou je najmä 
v ženskej dvojhre. Európanka získala v tejto 
disciplíne naposledy svetový titul pred 44 rok
mi, keď v holandskom Utrechte vyhrala v ru
munskom drese hrajúca A. Roseanuová. Hlbo
ko v poli porazených zostali v Eindhovene aj 
slovenskí reprezentanti. Nikto z nich síce 
výrazne nesklamal, ale neprekvapil víťazstvom 
nad lepším hráčom. Potešil iba postup Valen
tíny Popovej so Zuzanou Poliačkovou vo 
štvorhre medzi 32 najlepších párov sveta. Je to 
určite dobrý odrazový môstik do olympijskej 
kvalifikácie, avšak zďaleka nie dôvod k spokoj
nosti.

Výsledky tohoročných MS uspokojili azda 
jedinú krajinu. Čína zavŕšila v Holandsku svo
ju ofenzívu obdivuhodným spôsobom. Preko
nala aj svoj úspech spred štyroch rokov na MS 
na domácej pôde v Tianjine, pretože tentoraz 
jej titul bol komplexnejší. Presadila sa ako stol
notenisová veľmoc číslo jeden nielen za ze
lenými stolmi, ale na všetkých sférach, ktoré s 
nimi súvisia. A to je dnes vo svetovom športe 
naozaj ojedinelý zjav.

Zdenko Kríž
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SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

Slovenské prekvapenie v Európskej lige

V EL - I. divízii mužov v ročníku 1998/99 
obsadilo RD SR posledné 8. miesto a zostú
pilo do II. divízie. Náhoda a šťastie sa však 
priklonilo na našu stranu, keď sa do „Super- 
divízie“ neprihlásilo Švédsko. Táto situácia 
zapríčinila, že žiadne družstvo nezostúpilo 
do II. divízie a tým sme si zachovali účasť aj 
v ročníku 1999/2000.

Zostupové miesto z predchádzajúceho 
ročníka nás dávalo do role outsidera. Po 
prehre v Maďarsku 1:4, keď pre rodinné 
problémy nenastúpil Truksa a klub neuvoľnil 
M. Bardoňa, tomu všetkému aj nasvedčova
lo. Aj stretnutie v Bratislave s Dánskom sa 
nevyvíjalo pre nás dobre, veď sme prehráva
li až 1:3. V piatom zápase tohto stretnutia 
nastúpil Grežo proti súperovej jednotke 
Bentsenovi a malo byť všetko rozhodnuté v 
prospech Dánska. Grežo však po veľmi kva
litnom a bojovnom výkone dokázal nad 
Bentstenom zvíťaziť ! Ako ukázal ďalší vý
voj v stretnutí bol to on, kto ho otočil v náš 
prospech, keď Truksa zdolal potom Mazeho 
a v rozhodujúcom stretnutí Illáš - Tugwella. 
Po víťazstve Ruska nad Maďarskom nám to
to víťazstvo nečakane ponúklo šancu bojovať
v poslednom stretnutí s Ruskom na domá
cich stoloch o semifinále I. divízie EL. Šan
cu sme dokonale využili a nad súperom, kto
rý aj keď nenastúpil v najsilnejšom zložení, 
sme presvedčivo zvíťazili 4:0. Po víťazstve 
Dánska nad Maďarskom sme sa stali víťa
zom skupiny pred tímom Dánaska. Z outsi
dera v skupine sa stal nečakene víťaz skupiny 
a semifinalista. Víťazstvo v skupine nám da
lo výhodu domáceho družstva v semifinále 
proti Juhoslávii.

Nečakaný úspech v tomto ročníku EL 
ukázal, že opatrenia po ME 96 v olympijs
kom cykle 1997-2000 za účelom omladenia 
RD mužov a budovania nového RD s prog
nózou až do OH 2004 boli správne a treba v 
nich pokračovať. V tom čase mladí perspek
tívni hráči Illáš, Grežo, Bardoň si pri Trukso-
vi zaistili stále miesto v družstve a dokazujú 
to i svojimi výsledkami.

V prípade potreby stále ešte môžeme rátať 
so skúseným Milanom Grmanom a z mla
dých najmä s Petrom Šeredom.

Rekapitulácia účinkovania v predchádzajú
cich ročníkoch EL:

1993 - prehra o nastúpníctvo s CR 
1993/94 - II. divízia - prehra v semifinále s 
Gréckom
1994/95 - 1. miesto v II. divízii - postup do I. 
divízie
1995/96 - víťazstvo v baráži s TUreckom (5.- 
ó.miesto)- I.divízia
1996/97 - baráž o záchranu - víťazstvo nad 
Tureckom -1. divízia

1997/98 - baráž o záchranu - víťazstvo nad 
Holandskom -1. divízia 
1998/99 - 8. miesto v I. divízii (po neprih
lásení sa Švédska do „Superdivízie“ udrža
nie sa)
1999/2000 - ?

Prehľad výsledkov RD mužov v EL -1. divízie 
v súťažnom ročníku 1999/2000:

Maďarsko - SR 4:1
Varga - Ľláš 2/1, Pázsy - Csólle 2/0, Fazekas 
- Grežo 1/2, Pázsy,Németh - Illáš, Csolle 2/0, 
Pázsy - Illáš 2/0

SR - Dánsko 4:3
Grežo - Maze 0/2, Illáš - Bentsen 1/2, Tťuk- 
sa - Túgwell 2/1, Truksa,V. Jančí - Maze.Tug- 
well 0/2, Grežo - Bentsen 2/1, Truksa - Ma
ze 2/0, Illáš - Tugwell 2/0

SR - Rusko 4:0
Illáš - Adriánov 2/1, Truksa - Kuzmin 2/1, 
Grežo - Gavrilov 2/0, Truksa,M.Bardoň - 
Kuzmin,Gavrilov 2/1

Tabuľka EL I. divízie mužov
Skupina A
1. Slovensko
2. Dánsko
3. Maďarsko
4. Rusko

3 2 0 
3 2 0 
3 1 0 
3 1 0

1 9:7 5
1 11:5 5
2 6:9 4
2 5:10 4

Semifinále
Slovensko - Juhoslávia 
Španielsko - Dánsko
Baráž
Anglicko - Maďarsko 
Rusko - Chorvátsko

Vladimír Mihočko, 
ústredný tréner SSTZ

Slovo rozhodcu
V dňoch 16. až 25. 7. 1999 som sa zúčast
nil spolu s ďalšími jedenástimi medziná
rodnými rozhodcami zo Slovenska svojich 
už tretích juniorských ME za sebou, na kto
rých Ing. Jozef Goláň, kolega z našej 
početnej výpravy mal tú česť vykonávať 
funkciu zástupcu hlavného rozhodcu. Slo
venskí rozhodcovia tak mali opätovne šan
cu v tak hojnom počte sa zúčastniť vrcholo
vého európskeho podujatia.

Tohtoročné MEJ sa konali v moravskom 
Frýdku - Místku. Podujatia sa zúčastnilo až 
46 štátov a v štartovnej listine som napočítal 
do 590 hráčov a hráčok a podujatie viedlo 95 
rozhodcov. Tento nebývalý počet účastníkov 
opätovne nastolil otázku rozdelenia šampio
nátu zvlášť pre kadetov a zvlášť pre juniorov.

Priznám sa, že som bol trochu rozčaro
vaný z riadenia rozhodcovského zboru. Mali 
sme jediné spoločné stretnutie hneď na úvod 
šampionátu, kde sme absolvovali školenie, 
ktoré však nevystihovalo tie hlavné prob
lémy s ktorými sa môžeme počas ME stret
núť. Nedozvedeli sme sa napríklad také zá
važné skutočnosti, akými bolo napríklad 
ujednotenie sa vo vyplňovaní zápisov zo 
súťaží družstiev. Tí, čo sme sa zúčastnili už 
viacerých ME opakovane sme sa máme 
snažili presvedčiť ostatných napríklad o tom, 
že sa skóre zápasu družstiev zapisuje do zá
pisu narastajúcim spôsobom. Nejednotnosť 
vládla aj pri ukazovateľoch priebežného sta
vu na ohrádkach, kde hlavný rozhodca ne
mal žiadaný prehľad. Kriticky by som sa 
vyslovil i k oblečeniu kolegov. Časť z nich 
rozhodovala v košeliach a časť v sakách. Zle 
to pôsobilo hlavne v tých prípadoch, keď sa 
jednalo o jednu rozhodcovskú posádkach. 
Takto sa žial prezentovala i jedna zo slo
venských posádok. Zarážajúce bolo i to, že

na vrcholnom európskom podujatí sa rozho
dovalo v češtine, ale i v slovenčine a to aj pri 
zápasoch hráčov zo západnej Európy.

Čo sa týka úrovne hráčov, tradične výbor
ní boli Nemci, ktorí nazbierali najviac titu
lov, prijemným prekvapením pre mňa boli 
Poliaci, no najviac na mňa zapôsobil Maďar 
Zwickl, ktorý vyhral vo Frýdku-Místku všet
ko, čo sa dalo.

U dievčat medzi najvýraznejšie osobnosti 
patrila „typická“ Rakúšanka Liu Jia.

Ak mám porovnať vystúpenie našich, op
roti vlaňajšku bol to ústup z pozícií.

MEJ sa prezentovalo aj úsmevnými zážit
kami a príhodami. Komických zážitkov bolo 
nadostač, najmä od českých hráčov, ktorí si 
neuvedomovali, že ešte po česky rozumie
me, takže za ich niektoré nemiestne poz
námky sme im udelili zopár žltých kariet. 
Netradičná bola i reakcia nášho starého zná
meho Rakúšana Voriseka, ktorý po udelení 
žltej karty rozhodcom sa tak rozčertil, že kar
tu vytrhol z rúk rozhodcu a dotrhal ju. Komi
sia rozhodcov tento prípad vyriešila veľmi 
zaujímavo. Ohodnotila tento čin ako poško
denie osobného vlastníctva a nariadila vinní
kovi škodu nahradiť. Ten doniesol na druhý 
deň poškodenému desať žltých kariet, vraj, 
aby mal čo udeľovať. Doslova peklo sme 
prežívali pri rozhodovaní gréckej dvojici Ei- 
kosipendaki - Ntoulaki, najmä keď hrali pro
ti dvojičkám Veskovským z Macedónie, kto
ré boli na nerozoznanie. Stíhať vysloviť me
no Grékyň a súčasne sledovať, ktoré z dvo
jičiek prijíma podanie tak, aby sme vedeli, 
ktorá z nich má byť v tej chvíli v poradí bol 
pre nás neriešiteľný problém, ktorý sa na 
šťastie vyriešil sám. Nikto neprotestoval.

Dr. J. Novotný 
medzinárodný rozhodca
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Naše talenty rozšírili zbierku medailí na
SLOVENSKY STOLNÝ TENIS

Už 42. Majstrovstvá Európy juniorov (MEJ) sa v roku 1999 po dvoch rokoch (1996) opäť vrá
tili do českého Frýdku-Místku. Je potešiteľné, že ani z týchto majstrovstiev sa naša mladá gar
nitúra nevracala naprázdno a dokázala k medailovej zbierke z MEJ pridať dalšie. Treba priz
nať, že pred majstrovstvami sme s veľkým optimizmom neovlývali. Naši mladí hráči sa v eu
rópskych rebríčkoch jednotlivých mládežníckych kategórií neobjavovali na papierovo medai
lových miestach a preto zisk medailí je o to cennejší. Najviac sa o medailový zisk pričinila ka
detka Nina Kolafová (MKST Hubeného), ktorá získala striebornú medailu v zmiešanej štvorh
re s Beniverom (BEL) a bronzovú vo štvorhre s Pótovou (MAĎ). Ďalšiu medailu získala pre 
naše farby zmiešaná štvorhra juniorov Ľubomír Pištej (Hubeného Bratislava), Dajana Filisto- 
vova (SK Dun. Streda). K medailovému zisku pridali aj veľmi cenné a z hľadiska budúcich 
MEJ prespektívne umiestnenie na 5.-8. miestach: štvorhra juniorov P.Šereda, Cioti (RUM), 
štvorhra kadetiek Kubríková,'Tichomírova (RUS) a 7.miesto družstvo kadetiek. Žiaľ, nie vždy 
sa naplnili naše očakávania Družstvo kadetov po vlaňajšom 5. mieste z MEJ v Norcii kleslo 
na 12. miesto. Je to dôsledok toho, že družstvo je novozložené a hráči Baženov, Gajdoš, Tôrok 
štartovali na MEJ po prvý raz. Potvrvdzuje sa pravidlo, že RD v mládežníckych kategóriách sa 
musia budovať perspektívne dlhodobejšie za účelom dosiahnutia vrcholu vo svojej kategórii po 
2-3 rokoch kvalitnej prípravy a primeranom počte medzinárodných štartov. Šťastie sa nám ob
rátilo chrbtom v súťaži junioriek, keď už v úvodnej skupine sme mali za súperky družstvá Chor
vátska a Francúzska, neskoršie finalistky. Smola nás neopustila ani po skupine, keď sme o pos
tup medzi najlepších 8 družstiev znovu narazili na Francúzsko, ktorému sme podľahli v súťaži 
druhý raz. Družstvo juniorov, zložené najmä z minuloročných kadetov (P.Šereda, Pištej) sa po 
20. mieste z Norcii pokúšalo prebojovať do elitnej skupiny MEJ (16 družstiev). V úvode nás 
prekvapila nečakaná prehra s Ukrajinou 3:4, čo nám cieľ čiastočne skomplikovalo. V závere 
súťaže sme si aj po zisku až 18. priečky postup vybojovali (17.a 18. postúpil) a zabezpečili si 
štart RD juniorov v elitnej I. skupine MEJ 2000 v Bratislave. MEJ 1999 potvrdili, že v mlá
dežníckych kategóriách držíme krok s vyspelými stolnotenisovými štátmi Európy (pozri ta
buľku). Myslím, že v porovnaní s inými štátmi a vzhľadom na nie veľkú členskú základňu a sla
bšie ekonomické zabezpečenie a systém práce s talentovanou mládežou v nadväznosti na príp
ravu a medzinárodné štarty mladých, perspektívnych vrcholových hráčov, je to pozitívny jav.

Podškrtnuté a spočítané, na MEJ sme v rokoch 1993-1999 získali 5 zlatých, 4 strieborné me
daily a 9 bronzových medailí ako aj 25 umiestnení na 5 - 8. mieste.

Výsledky reprezentačných druž
stiev na MEJ 99 vo Frýdku-Místku

Zloženie výpravy SR:

Michal Vozár - predseda KVŠTM, 
vedúci výpravy

Vladimír Mihočko - ústredný tréner, 
technický vedúci

Mgr. Martin Kosán - vedúci tréner mládeže, 
tréner RD juniorov 

Ing. Jarolím Miko - tréner RD junioriek 
Dušan Michalka - tréner RD kadetov 
Richard Kmeť - tréner RD kadetiek 

RD juniori:
Peter Šereda 
Vladimír Poliaček 
Ľubomír Pištej
Peter Krkoška (súťaž družstiev)
Amel Demír (súťaž jednotlivcov)

RD juniorky:
Viera Marčeková 
Viktória Lučenko 
Iveta Kľačanská 
Dajana Filistovová 

RD kadeti:
Valentín Beženov 
Martin Gajdoš
Lukáš TOrôk (súťaž družstiev)
Martin Palček (súťaž jednotlivcov)

RD kadetky:
Nina Kolafová 
Andrea Kubríková 
Denisa Lenčová 
Kristína M i ková

DRUŽSTVÁ JUNIOROV
SR - Macedónsko 4:0

- Fínsko 4:0
- Ukrajina 3:4
- Slovinsko 4:1 (o 17.- 24. miesto)
- Lotyšsko 4:0 (o 17.- 24. miesto)
- Izrael 4:3 (o 17.- 20. miesto)
- Portugalsko 3:4 (o 17.- 18 miesto)

DRUŽSTVÁ JUNIORIEK
SR - Španielsko 3:0

- Francúzsko 1:3
- Chorvátsko 0:3
- Švédsko 3:0 (nadstavbová časť)
- Rusko 1:3 (L- 16.miesto)
- Ukrajina 2:3 (1.- ló.miesto)
- Česká Rep. 3:2 (o 13.- 16.miesto)
- Juhoslávia 1:3 (o 13.- 14.miesto)

PORADIE DRUŽSTIEV JUNIOROV
1. Poľsko
2. Francúzsko
3. Rusko
4. Juhoslávia
5. Nemecko
6. Belgicko
7. Česká Republika
8. Dánsko
18. Slovensko.

ÚSPEŠNOSŤ JUNIOROV
Šereda 9:0 
Pištej 5:4 
Poliaček4:3 
Krkoška 2:3

PORADIE DRUŽSTIEV JUNIORIEK
1. Chorvátsko
2. Francúzsko

3. Nemecko
4. Maďarsko
5. Rumunsko
6. Taliansko
7. Rakúsko
8. Rusko
14. Slovensko

ÚSPEŠNOSŤ JUNIORIEK
Marčeková 5:3 
Lučenko 3:6 
Kľačanská 0:4 
Filistovová 0:2 

DRUŽSTVÁ KADETOV 
SR - Španielsko 2:3

- Taliansko 2:3
- Chorvátsko 1:3
- Lotyšsko 3:0 (nadstavbová časť)
- Nemecko 0:3 (o L- 16. miesto)
- Juhoslávia 3:1 (o 9.- 16. miesto)
- Ukrajina 2:3 (o 9.- 12. miesto)
- Belgicko 0:3 (o 11.- 12. miesto) 

DRUŽSTVÁ KADETIEK
SR - Belgicko 3:0

- Slovinsko 3:1
- Nemecko 0:3
- Grécko 3:0 (o L- 16. miesto)
- Rusko 1:3 (vo štvrťfinále)
- Portugalsko2:3 (o 5.- 8. miesto)
- Francúzsko 3:1 (o 7.- 8. miesto) 

PORADIE DRUŽSTIEV KADETOV
1. Maďarsko
2. Nemecko
3. Rusko
4. Česká Republika
5. Francúzsko
6. Portugalsko
7. Chorvátsko
8. Švédsko
12. Slovensko

ÚSPEŠNOSŤ KADETOV
Baženov 9:3 
Gajdoš 1:9 
Torok 0:1

PORADIE DRUŽSTIEV KADETIEK
1. Nemecko
2. Rusko
3. Juhoslávia
4. Maďarsko
5. Česká Republika
6. Portugalsko
7. Slovensko
8. Francúzsko

ÚSPEŠNOSŤ KADETIEK
Kolafová 7:3 
Kubríková 3:3 
Miková 0:2

DVOJHRA JUNIOROV
Kvalifikácia

Demír- Diduch (UKR) 0:2

l.kolo
Šereda - Andersen (NOR) 2:0 
Pištej - Arjamaa (FIN) 2:0 
Poliaček - Koroghu (TUR) 2:0
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stolnotenisových MEJ vo Frýdku Místku

2. kolo
Šereda - Comciauro (ITA) 2:0 
Pištej - Janjič (YUG) 2:0 
Poliaček - Súch (POL) 0:2

3. kolo
Šereda - Matuszewski (POL) 0:2 
Pištej - Pósfai (HUN) 1:2

DVOJHRA JUNIORIEK
1. kolo
Marčeková - Lozano (ESP) 2:0 
Lučenko - Popová (BUL) 2:0 
Klačanská - Kiritsa (RUS) 0:2 
Filistovová - Pečkaj (SLOV) 2:1

2. kolo
Marčeková - Šafran (SLOV) 2:1 
Lučenko - Bondoux (FRA) 1:2 
Filistovová - Cistiakova (EST) 1:2

3. kolo
Marčeková - Szvitán (HUN) 0:2

DVOJHRA KADETOV

1. kolo
Baženov - voľno 
Gajdoš - Pavič 2:0 
Palček - Vachta 0:2

2. kolo
Baženov - Husník (CZE) 2:1 
Gajdoš-Locci (ITA) 1:2

3. kolo
Baženov - Carlos(ESP) 0:2

DVOJHRA KADETIEK

1. kolo
Kolárová - voľno 
Kubríková - voľno 
Miková - Sallaerts (BEL) 2:0 
Lenčová - Assenova (BUL) 0:2

2. kolo
Koláfová - Borza (ROM) 2:1 
Kubríková - Percira (POR) 2:1 
Miková-Póta (HUN) 1:2

3. kolo
Koláfová - Dvorák (ESP) 2:1 
Kubríková - Curtet (FRA) 2:0

4. kolo
Koláfová - Rohr G. (GER) 0:2 
Kubríková - Vecenovská (CZE) 0:2

ŠTVORHRA JUNIOROV
1. kolo
Šereda, Cioti (ROM) - Gascoyne (ENG), 
Jenkins (WAL) 2:0
Pištej, Trascu (ROM) - Marcinkievicius,
Ostanuvka (LTU) 2:0
Poliaček, Demír - Christ, Moritz (GER) 0:2

2. kolo
Šereda, Cioti - Kouprianov (RUS), Býkov 
(BLR) 2:0
Pištej, Trascu - Vukelič, Miloševič (YUG) 0:2

3. koIo
Šereda, Cioti - Pósfai, Katus (HUN) 2:1

4. kolo • štvrťfinále
Šereda, Cioti - Fazekas (HUN), Yu (NED) 0:2

ŠTVORHRA JUNIORIEK
1. kolo
Klačanská, Filistovová -Fantova, Ha- 
dačová (CZE) 1:2
Lučenko, Marčeková - Ozturk, Birden Oz- 
ge (TUR) 2:0

2. kolo
Lučenko, Marčeková - Kardauskaite, Kate- 
ivaite (LTU) 2:1

3. kolo
Lučenko, Marčeková - Szvitán, Kurimay 
(HUN) 1:2

ŠTVORHRA KADETOV 
l.kolo
Baženov, Gajdoš - Vachta (UKR), Ignjatov 
(YUG) 1:2
Palček, Cioran (ROM) - Jakab, Molnár 
(HUN) 0:2

ŠTVORHRA KADETIEK
1. kolo
Koláfová, Póta (HUN) - voľno 
Kubríková, Tichomírová (RUS) - voľno 
Miková, Lenčová - Creemers, Yu (NED) 2:0

2. kolo
Koláfová, Póta (HUN) - Včková, Manche- 
va (MKD) 2:0
Kubríková, Tichomírová - Ambras, Mura 
(HUN) 2:1
Miková, Lenčová - Koltsova, Stachova 
(UKR) 2:0

3. kolo
Koláfová, Póta- Borza, Nekula (ROM) 2:0 
Kubríková, Tichomírová - Doboš, Ramič 
(CRO) 2:0
Miková, Lenčová - Rohr G., Rohr M, 
(GER) 0:2

4. kolo-štvrťfinále
Koláfová, Póta- Voronova, Abramova 
(RUS) 2:1
Kubríková, Tichomírová - Erdelji, Tapai 
(YUG) 0:2 
semi Finále
Koláfová,Póta - Rohr G., Rohr M. (GER) 1:2

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
1. kolo
Pištej, Filistovová - Vaske, Bagina (RUS) 2:0 
Šereda, Marčeková - Jazbec, Mrzel (SLO) 2:0 
Demír, Klačanská - Tomáši, Štefanova 
(ITA) 0:2
Poliaček, Lučenko - Delporte, Bermann 
(BEL) 2:1

2. kolo
Pištej, Filistovová - Poutanen, Husári 
(FIN) 2:0
Šereda, Marčeková - Asamoah, Norden- 
berg(SWE) 1:2
Poliaček, Lučenko - Janjič (YUG), Koku- 
muna (UKR) 2:0

3. kolo
Pištej, Filistovová - Vráblik (CZE), Paovič 
(CRO) 2:1
Poliaček, Lučenko - Moritz, Stumper 
(GER) 0:2

4. kolo
Pištej, Filistovová - Schanne, Gobel (GER) 2:0

5. kolo - štvrťfinále
Pištej, Filistovová - Pósfai, Kurimay 
(HUN) 2:0

semifinále
Pištej, Filistovová - Yu (NED), Liu (AUT) 1:2

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA KADETOV
1. kolo
Boniver (BEL), Koláfová - voľno 
Jachec (LUX), Kubríková - voľno 
Baženov, Miková - Lyevskyn (UKR), Bor
za (ROM) 2:0
Palček, Lenčová - Jaatinen, Nieminen 
(FIN) 2:0

2. kolo
Boniver, Koláfová - Rubáš, Smištíková 
(CZE) 2:1
Jachec, Kubríková - Mladenovski, Man- 
cheva (MKD) 2:0
Palček, Lenčová - Mitreski, Včkova 
(MKD) 2:1

3. kolo
Boniver, Koláfová - Palček, Lenčová 2:0 
Jachec, Kubríková - Axelquist, Johansson 
(SWE) 2:0

4. kolo
Boniver, Koláfová - Suss, Rohr G. (GER) 2:0 
Jachec, Kubríková - Provost, Durand 
(FRA) 0:2

5. kolo, štvrťfinále
Boniver, Koláfová - Čonič, Erdelji (YUG) 2:0

semifinále
Boniver, Koláfová -Door, Rohr M. (GER) 2:0

finále
Boniver, Koláfová - Zwickl, Póta (HUN) 0:2

Vladimír Mihočko 

ústredný tréner SSTZ
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Jeden z najtalentovanejších stolných tenistov 
pochádza zo Zlatých Moraviec
Zlaté Moravce nepatria medzi stolno
tenisové centrá a v súčasnosti tu v 
dlhodobých súťažiach nehrá ani jedno 
mužstvo. A predsa práve z tohoto mes
ta pochádza azda najväčší talent slo
venského stolného tenisu Kristián KO- 
BES, ktorý sa narodil 4. októbra 1990 
- má teda len deväť rokov. So stolným 
tenisom začal v januári 1998. Jeho pr
vým a doteraz jediným trénerom sa 
stal skúsený odborník na úseku výcho
vy mládeže Karol Bokroš. K stolnému 
tenisu Kristiána priviedol jeho otec 
Štefan, bývalý výborný hráč SNL, kto
rý musel so stolným tenisom prestať v 
dôsledku operácie ramena. Súťažne za
čal hrať po polročnom každodennom 
tréningu. Medzi jeho prvé úspechy 
patrí titul majstra školy. Na celookres- 
nom turnaji škôl obsadil najskôr 3. mi
esto, ale na druhom turnaji sa už stal 
víťazom. Práve toto víťazstvo ho zara
dilo do reprezentačného výberu školy, 
ktorá vyhrala i majstrovstvá škôl v ok
rese Zlaté Moravce. Pravidelne sa za
čal zúčastňovať i slovenských, ako i 
krajských bodovacích turnajov. Vo 
februári 1999 sa zúčastnil i svojich pr
vých majstrovstiev kraja v kategórii 
mladšieho žiactva, kde sa vo dvojhre 
prebojoval medzi 16. najlepších 
hráčov a v zmiešanej štvorhre sa do
konca s Ivetou Urbanovou (Nitra) pre-

LIU Guoliang medzi nádejami Slovenska 
Kobesom a Ježom

bojoval až na stupeň víťazov, kde obsa
dili tretie miesto a postarali sa aj o naj
väčšie prekvapenie majstrovstiev, ked 
vyradili v druhom kole najvyššie nasa
dený pár Tomáša Polúcha z Topoľčian 
a Alexandru Kreškócziovú z Nitry. 
Okrem účasti na domácich turnajoch 
má Kristián za sebou i prvé zahraničné 
turnaje, na ktorých zanechal veľmi 
dobrý dojem a odborníci jeho výkony 
hodnotili veľmi vysoko. V Budapešti 
na turnaji 8-10-ročných hráčov po pr
výkrát upozornil že veru i na medziná
rodnom poli s ním treba počítať ako s 
favoritom. Začiatkom júla sa zúčastnil 
v americkom Landerdale na Floride už 
68. ročníka Medzinárodných majst
rovstiev USA v stolnom tenise, na US 
OPEN 99. Celkovo na tomto podujatí 
štartovalo 849 hráčov a hráčok z celé
ho sveta, od najmladších až po veterá
nov. V kategórii do 10 rokov sa Kristi
án prebojoval zo základných kôl až do 
záverečnej časti turnaja. Po dvoch 
víťazstvách nad domácimi hráčmi 
zvíťazil aj v semifinále nad hráčom z 
Peru, čím sa prebojoval do finále. Vo 
vyrovnanom finálovom súboji nakoni
ec podľahol svojmu súperovi, Jordán- 
covi Zeid Shebanovi tesne 1:2 na sety. 
Výborne hral i na 10. ročníku mlá
dežníckeho turnaja v stolnom tenise v 
Dússeldorfe. Na tomto turnaji, ktorého 
sa zúčastnilo okolo 2000 hráčov a 
hráčok z celého sveta v družstvách 
spolu s Filipom Ježom z Trenčianskej 
Teplej skončil na druhom a v jednot
livcoch na treťom mieste. Výborne 
zahral i na medzinárodnom turnaji SA
TELIT v auguste tohoto roka.

Čo však hovorí o svojom zverencovi 
jeho tréner Karol Bokroš, ktorý za ne
celé dva roky dosiahol už rad domá
cich, ale i medzinárodných úspechov.

„Kristián je veľkým talentom, má 
výborné pohybové danosti. Je ctižia
dostivý, nerád prehráva, čo je veľmi 
dobré pri formovaní jeho ďalšej stolno
tenisovej budúcnosti. V tréningoch je 
usilovný, snáď pre jeho mladý vek je 
ešte občas menej koncentrovaný. Za 
pomerne krátky čas zvládol okrem 
bekhendového topspinu všetky údery. 
Má dobré podanie, čo je základ ús
pešného rozvinutia ďalšieho priebehu 
hry. Nakoľko tu v Zlatých Moravciach 
nie je žiadne družstvo, Kristián je 
hráčom Plastiky Nitra, kde sme aj do
chádzali na tréningy. Nakoľko v Nitre 
sú problémy s ďalším bytím stolného

Kristián s cennou trofejou z USA

tenisu, chodíme i do Topoľčian, kde 
máme širšie možnosti na výber spa- 
ringpartnerov. Okrem toho absolvuje
me každoročne viacero sústredení s 
kvalitnými sparingpartnermi v Marti
ne, Ružomberku, Považskej Bystrici i 
v Ostrave. V poslednej dobe z inicia
tívy vedenia dunajskostredského stol
ného tenisu vznikla sľubná spolupráca 
s Centrálnou športovou školou v Buda
pešti, a to formou mesačných sústrede
ní, striedavo v Zlatých Moravciach, 
Dunajskej Strede a Budapešti. Práve 
koncom roka, presnejšie 26. až 30. de
cembra bude toto sústredenie v Buda
pešti a okrem nás tam budú i najlepší 
hráči z Nemecka. Dúfajme, že i táto 
spolupráca prispeje k úspešnému nap
redovaniu môjho zverenca“.

Nechcem sa hrať na proroka, ale sle
dujúc hru tohoto mladého zanietenca 
sa mi zdá, že pre Slovensko rastie veľ
ký talent, no ten ešte treba dlhé roky 
usmerňovať a hlavne zabezpezpečovať 
mu tie najlepšie podmienky pre jeho 
vývoj. Tie vďaka rodičom má, a aj od 
neho bude záležať, či svoj talent bude 
vedieť zúžitkovať maximálne a či raz 
vystúpi na tie najvyššie méty, ako jeho 
stolnotenisové vzory Bielorus Samso- 
nov a Švéd Waldner.

Vladislav Kmeť 
foto: rodinný archív
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Marcel Laco
nar. 15.1.1987 
Žiak 7. C triedy (mat. trieda) 
ZŠ, Vančurova ul. 38, Trnava 
Hráč: STK Bricon Trnava 
Rebríček Slovenska mladších 
žiakov: 4.miesto 1998/99 
Rebríček Slovenska starších 
žiakov: 9.miesto 1999/2000 
Tréner: Alojz Šarvajc
Marcel Laco, hráč najmladšej ge
nerácie, jeden z najtalentova
nejších hráčov vo svojej kategó
rii na Slovensku. V kategórii 
mladších žiakov dosiahol vyni
kajúce výsledky, ale hlavne svo
jim herným prejavom dokazuje, 
že pri tvrdom a kvalitnom trénin
gu mohol by siahnuť aj po najvy
šších miestach v kategórii 
starších žiakov, v ktorej bude 
štartovať v súťažnom ročníku 
1999/2000.

Marcel svojim útočným poňa
tím a zvládnutím všetkých úde
rov musí pod vedením trénera 
skvaliniť a zdokonaliť pohybovú 
štruktúru hráčskej techniky a zle
pšiť kondíciu. Samozrejme, že 
klub a tréneri mu budú napomá
hať odstrániť chyby, ale bude zá
ležať na samotnom Marcelovi, 
aby na sebe tvrdo pracoval.

Marcel si samozrejme uvedo
muje, že popri športe sa musí 
dobre učiť. Navštevuje metama- 
tickú triedu, kde dosahuje veľmi 
dobré vyučovacie výsledky a na 
prírodovedných olympiádach ob
sadzuje popredné miesta v rámci 
okresu.

Výbor STK Bricon Trnava sa 
snaží Marcelovi vytvárať dobré 
podmienky pre ďalší športový 
rok a bude mu fandiť.

Výsledky: štvornásobný majs
ter okresu Trnava v kategórii 
mladší žiak, trojnásobný majster 
kraja v kategórii mladší žiak, raz 
majster kraja v kategórii starších 
žiakov, dorastenecký majster 
kraja vo štvorhre, 5.-8.miesto v 
kategórii mladších žiakov na Sa
telitnom turnaji v Budapešti, 3. 
miesto v dvojhre mladších žia
kov na majstrovstvách Slovens
ka, 3. miesto vo štvorhre v kate
górii mladších žiakov na majst
rovstvách Slovenska.V súťažnom 
ročníku pravideľne hrával 2.SNL 
a dorasteneckú ligu.

VII. ročník stolnotenisového turnaja 
BRICON CUP 99
Dňa 28. 8. 1999 usporiadal stolnotenisový 
oddiel STK Bricon Trnava VII. ročník tur
naja BRICON CUP 99, ktorý bol súčasťou 
II. ročníka Slovenského pohára mužov. 
Turnaj prebiehal v dvoch súťažných discip
línach: dvojčlenné družstvá a dvojhra 
mužov, ktorého sa zúčatnilo 73 mužov z 25 
oddielov a 5 hráčov z Poľska (Lodž).

Už prvá disciplína ukázala kvalitu a 
vyrovnanonsť pretekárov na turnaji. Po ťaž
kých a namáhavých zápasoch si prvenstvo 
odniesla dvojica skúsených hráčov hrajú
cich momentálne v zahraničí, Krajčík a 
Kutiš, ktorí vo finále zvíťazili nad dvojcou 
z SK MOSTEX Rača, P.Seredom a Ka- 
uckým. Tretie miesto obsadili dvojice 
Šereda T.-Martinka (SK Mostex Rača) a 
Pištej-Jaslovský (SKST Sporiteľňa Bratis
lava), ktoré svoje účinkovanie ukončili v 
semifinále.

Kvalitu a vyrovnanonsť bolo vidieť aj v 
hlavnej disciplíne- v dvojhre mužov, v 
ktorej dominoval Kaucký Petr, momen
tálne nová posila SK Mostex Rača, ktorý

počas celého turnaja nenašiel premožiteľa 
a tak po prvý krát získal prvenstvo na 
tomto turnaji zahraničný hráč. Na dru
hom mieste skončil mladý, nádejný a ta
lentovaný hráč SK Mostex Rača Peter 
Šereda, ktorý svojmu oddielovému kole
govi podľahol až vo finále, keď v semifi
nálovom boji zvíťazil nad skúseným 
hráčom Antonom Kutišom, ktorý v ko
nečnom sumári obsadil spolu s Jozefom 
Wilschkom tretie miesto.

Výsledky dvojčlenných družstiev mužov:
1. Krajčík, Kutiš ( hrajú v zahraničí)
2. Šereda P. Kaucký (SK MOSTEX Rača)
3. Šereda T., Martinka (SK MOSTEX 
Rača), Pištej, Jaslovský (SKST Sporiteľňa 
Bratislava)

Výsledky dvojhry mužov:
1.Kaucký Petr (ŠK Mostex Rača)
2.Sereda Petere (ŠK Mostex Rača) 
3.Wiltschka Jozef (hrá v zahraničí)

Kutiš Anton (hrá v zahraničí)
-černý-

Zasvätil život stolnému tenisu
65-ročná jubileum PhDr.Ernesta Demetroviča
Svieži 65-ročný jubilant PhDr Emest De- 
metrovič /nar. 29. 9. 1934/je síce o desať 
rokov mladší ako história slovenského 
stolného tenisu, ale patrí medzi výrazné 
osobnosti, ktoré sa nemalou mierou 
pričinili o kvantitatívny i kvalitatívny roz
voj tohto športu v bývalom Českoslovens
ku i na Slovensku. Súčasný generálny sek
retár SSTZ sa v mladosti venoval stolnému 
tenisu ako aktívny hráč v Malackách, nes
kôr v Nymburku a Jihlave. Potom uplatnil 
svoje skúsenosti i vedomosti ako tréner v 
Lokomotíve i v CH Malacky. V rokoch 
1961-68 bol trénerom reprezentačného 
výberu Slovenska a v r. 1968-70 viedol aj 
mužskú reprezentáciu ČSSR. Jeho odborné 
, riadiace a organizátorské schopnosti oce
nilo hnutie v roku 1970, keď si ho zvolilo 
za predsedu Cs.zväzu stolného tenisu. Túto 
funkciu zastával 16 rokov, počas ktorých 
dosiahol čs.stolný tenis mnoho vynikajú
cich výsledkov na MS, ME i MEJ. Stolný 
tenis zostal blízky jeho srdcu, aj keď uko
nčil pôsobenie na čele federálneho zväzu a 
z funkcie podpredsedu ÚV ČSZTV /1973- 
86/ prešiel na post predsedu SÚV ČSZTV 
(1986-99). Významnou mierou pomáhal 
stolnému tenisu naďalej, najmä pri zabez
pečovaní materiálno-technickej základne. 
Aktívny však bol a aj je ako autor meto
dických publikácií a odborných prác o stol
nom tenise. Napríklad jeho Encyklopédia 
slovenského stolného tenisu je zaují
mavým čítaním pre všetky generácie 
vyznávačom celuloidovej loptičky a súčas
ne pulbikáciou, akou sa môže na Slovens

ku pochváliť iba niekoľko športov. E.De- 
metrovič má veľký podiel aj na zabez
pečení európskeho šampionátu dospelých 
v r. 1996 v Bratislave i troch juniorských 
ME v Topoľčanoch, ako aj ďalších 
významných medzinárodných športových 
podujatí i trénerských konferencií a semi
nárov na Slovensku. Jubilantovi, ktorý stá
le aktívne zabezpečuje chod sekretariátu 
SSTZ a je tajomníkom organizačného 
výboru MEJ 2000 v Bratislave, želáme do 
ďalšieho obdobia pevné zdravie a veľa ra
dosti z úspechov slovenských stolných te
nistov na vrcholných svetových a eu
rópskych podujatiach.
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Teoreticko-metodické aspekty výberu a prípravy
PhDr. Ernest Demetrovič, tréner licencie A, člen TMK SSTZ

______________________________________  SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS______________________________________

Jedným z rozhodujúcich faktorov súčasné
ho, predovšetkým budúceho výkonnostného 
rastu stolného tenisu a zvyšovania športové
ho výkonu vrcholových hráčov na Slovens
ku je systematické fúngovanie výberu, príp
ravy a súťaženia stolnotenisovo nadaných 
detí - minikadetov, teda najmladšej vekovej 
kategórie.

Riešenie problematiky teórie, metodiky a 
praxe stolného tenisu najmladšieho žiactva - 
minikadetov, považujú stolnotenisovo 
vyspelé krajiny (Nemecko, Francúzsko, Čí
na, Rumunsko, Rusko, Maďarsko, Chorváts
ko, Taliansko, Poľsko, resp. ďalšie) za kľúčo
vú, ba priamo strategickú úlohu ich stolnote
nisových zväzov a klubov. Je to v úzkej spo
jitosti so zaradením stolného tenisu do prog
ramu OH (1988), ako aj s perspektívnym bu
dovaním reprezentačných družstiev a ich ús
pešnosti na vrcholných svetových a eu
rópskych stolnotenisových podujatiach.

I keď práca s talentovanou mládežou sa na 
Slovensku v posledných rokoch rozvinula 
(boli vytvorené CTM a ŠT, znova začali s 
činnosťou ŠŠS a práca s krajskými výbermi 
mládeže), predsa systémová práca, pre
dovšetkým v oblasti minikadetov, nie je ešte 
na adekvátnej úrovni. S problematikou čin
nosti výberu, prípravy a účasti najmladšieho 
žiactva (minikadetov) v súťažiach sa u nás 
zaoberajú špecificky len niektoré kluby (To
poľčany, Trenčianska Teplá, Považská 
Bystrica, Michalovce, Rača, Dunajská Stre
da, Nitra, Trnava, Malacky, Hubeného Bra
tislava, Ružomberok, Žilina, Šarišské Mi
chaľany, Valaliky, Prešov, resp. niektoré da
lšie. S touto závažnou problematikou sa dos
tatočne nezaoberá ani KTM SSTZ a KSTZ. 
Starostlivosť o kategóriu najmladších na
daných stolných tenistov na Slovensku si 
vyžaduje uplatniť systémový prístup vo 
výbere a ich príprave. Predovšetkým však 
akceptovanie trénerskej práce so stolnoten- 
sovo nadanými deťmi z hľadiska uplatňova
nia teoretických a metodických princípov v 
trénerskej praxi, v súlade s osobitosťami ve
kového vývoja detí a ich výkonnostného for
movania v rámci dlhodobého športového tré
ningu.

Proces formovania dlhodobého rastu 
vrcholovej výkonnosti talentovanej mládeže 
sa uskutočňuje v štyroch na seba naväzujú- 
cich etapách športovej prípravy :

1. Etapa športovej predprípravy - deti vo 
veku 6-8 rokov (pohybové a zábavné hry, zís
kavanie vzťahu detí o stolnotenisovú aktivitu, 
hry s loptičkou, základné zručnosti s lop
tičkou a raketou, držanie rakety, rozvoj pohy
bovej rýchlosti, pohybovej reakcie, všeobec
ná príprava zameraná na základný rozvoj 
pohybových a koordinačných, kinesteticko- 
diferenciačných schopností, základé postave
nie, premiestňovanie v hernom priestore, os
vojovanie základov úderovej abecedy).

2. Etapa základného športového tréningu - 
deti vo veku 9-11 rokov (pohybové stolnote

nisové hry detí, základná pohyblivosť a koor
dinácia v priestore a osvojovanie si základ
nej pohybovej a úderovej činnosti, základné 
herné činnosti a hemé situácie, rozvíjanie 
rýchlosti reakcie, pohybovej reakcie, osvoje
nie základnej techniky, tréningové zápasy, 
sparing, použitie zásobníka loptičiek a stol
notenisového robota).

3. Etapa špecializovaného tréningu - mlá
dež 12-15 ročná (formovanie pohybovej 
všeobecnej a špeciálnej činnosti, rozvoj kon
dičných a koordinačných schopností, nácvik 
a zdokonaľovanie štruktúry a úderovej tech
niky, variabilnosti podania a jeho príjmu, bu
dovanie funkčnej výkonnosti hráča, modelo
vanie herných situácií a taktických kombiná
cií). Tréningové prostriedky teda majú byť 
zamerané na vybudovanie širokého všestran
ného pohybového základu v náväznosti na

špecifiku zvyšovania techniky pohybovej a 
úderových aktov a herných činností. Pritom 
treba z metodického hľadiska dbať na väzbu 
všeobecného špeciálneho a špecifického tré
ningového zaťaženia a na snahu častého 
urýchľovania športového výkonu maladých 
hráčov, čo môže priniesť pri nesprávnom 
modelovaní prípravy aj negatívne prejavy a 
tiež zníženie výkonnosti (obr. č. 1)

4. Etapa vrcholového tréningu - hráči 16 
roční a vyššie (príprava, zameraná na dosiah
nutie najvyššej športovej výkonnosti hráča. 
Maximálny rozvoj funkčnej a kondičnej 
výkonnosti hráča, zdokonaľovanie a stabili
zácia pohybovej a úderovej techniky hráča 
formou individualizácie prípravy, vylaďova
nie športovej formy, sparing s najkvalit
nejšími hráčmi, modelovanie herných situá
cií očakávaného zápasu, psychická odolnosť,

koncentrácia a výkonová motivácia, regene
rácia a obnova síl hráča).

Zvláštnu pozornosť trénerov mládeže v 
kluboch i vo zväzovej úrovni si vyžaduje 
predovšetkým tréningové obdobie, kedy pre
bieha budovanie všestranného základu 
hráča, jeho rozvoja pohybových schopností a 
začiatočného osvojovania si prvkov pohybo
vej a úderovej techniky a citu pre stolnoteni
sovú hru detí. Ide o obdobie formovania zák
ladov stolného tenisu a to etapu športovej 
predprípravy a základného športového tré
ningu 6-12 ročných detí-najmladších a mla
dších žiakov.

V období veku 6-9 rokov u detí sa najefek
tívnejšie rozvíja senzomotorika, koordinačné 
schopnosti, rozvoj rýchlosti, pohyblivosti, 
kinesteticko-diferenciačných schopností. Sú 
vytvorené predpoklady na vedomé vykoná

vanie pohybovej, vôlovej a motivačnej akti
vity. Tieto mechanizmy sú riadené nervovou 
sústavou - mozgom. (Choutka, 1991, Šimo- 
nek- Zrubák, 1996, Demetrovič 1981, 1987, 
1996, Švábová 1981, Z. Kollárovits, Gerhát, 
Teplická, 1993, Preuss, 1999).

Na základe uvedených poznatkov i poz
natkov stolnotenisovej praxe možno tréne
rom mládeže v kluboch, ŠT, ŠŠS a CTM 
doporučiť uskutočňovanie výberu detí pre 
stolnotenisový šport začať vo veku 6-7 ro
kov, kedy sa už prejavujú nielen všeobecné 
(základné motorické), ale aj špecifické 
predpoklady (rýchlosť reakcie, rýchlosť 
pohybu v hernom priestore, hráčsky steh, 
pohybová koordinácia, zmeny smeru pohy
bu, základné technické úderové zručnosti s 
loptičkou a raketou, ako aj vnímanie a 
postreh).
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talentovaných detí v stolnotenisovom športe

I. Niektoré všeobecné a špecifické (meto
dické) východiská výberu talentovaných de
tí pre prípravu v stolnom tenise :

- Zo všeobecného aspektu možno uviesť, 
že cieľom prípravy detí a mládeže v stolnote
nisovom športe je smerovaná na vrcholné 
medzinárodné súťaže (ME kadetov a junio
rov, TOP 12 juniorov, MM kadetov a junio
rov, MT mládeže CEFTA a DP) i celoštátne 
domáce majstrovstvá, KT, BTM, kde štartu
jú kadeti do 15 rokov a juniori do 18 rokov. 
K tomuto sa prispôsobuje z hľadiska veku aj 
výber a príprava talentovaných detí už v ra
nom veku. To však vyžaduje v praxi up
latňovať zákonitosti biologického a psycho
logického rozvoja detského organizmu, v je
ho jednotlivých etapách vývoja.

- V súlade s princípmi metodiky dlhodo
bej koncepcie tréningu talentovanej mlá
deže, je základným predpokladom realizácia 
trojstupňového systému výberu detí. Pričom 
najvhodnejšie obdobie pre výber sa ukazuje 
vek 6-7 rokov. Výber nadaných detí pre príp
ravu v stolnom tenise nie je jednorázovou 
záležitosťou, ale procesom prebiehajúcim 
počas jednotlivých etáp športového tréningu. 
V týchto sa uplatňujú pri selekcii hráčov 
výberové kritériá. Ide predovbšetkým o 1.-3. 
etapu prípravy, (obr. č. 2)

- Priebežne prebiehajúci výber detí a 
mládeže v trojstupňovej forme (priro
dzený, empirický a odbomo-špecializo- 
vaný výber) umožňuje trénerom v kluboch, 
ŠSS, ŠT a CTM uskutočňovať na základe 
testovania motorických, všeobecných a 
špeciálnych kritérií a špecifických herných

požiadaviek selekciu hráčov. Priebežne ob
javovať a rozvíjať ich schopnosti a hráčsku 
výkonnosť až na úroveň vrcholového špor
tového výkonu. Pritom treba dbať na prin
cíp budovania širokého všestranného zák
ladu, na ktorom je možno stavať aj rast 
výkonnosti v nasledujúcich etapách.

- Špecifické metodické východiská pri 
výbere detí pre stolnotenisovú prípravu sú 
najzákladnejším ukazovateľom ich nadania 
pre hernú činnosť. Predovšetkým umožňu
jú trénerom pozorovať špecifické prejavy

rýchlosti reakcie, pohybovej rýchlosti, 
pohybovej orientácie a koordinácie v pohy
bovej činnosti.

Spoznávať smelosť, odvahu, koncentrá
ciu, cit pre loptičku a jej zacieľovanie, roz
voj technickej zručnosti s raketou a lop
tičkou (koordinačné cvičenia so švihad
lom, s tyčou, žonglovanie s loptičkou, šta
fety a dalšie).

Pokračovanie v ďalšom čísle 
časopiosu SSTZ

Spolupráca, ktorá má dlhoročnú tradíciu
Priateľské vzťahy medzi stolnotenisovým 
hnutím Českej, Slovenskej a Maďarskej re
publiky má dlhoročnú tradíciu. V pos
ledných rokoch okrem vzťahov medzi ce
loštátnymi zväzmi týchto troch krajín sa 
spolupráca rozšírila i na regionálnu. Dôka
zom toho je i spolupráca troch miest, a to 
Budapešti, Topoľčian a Hluku, z ktorej 
vzišla i konkrétna myšlienka každoročne 
organizovať medzinárodný turnaj pre mlá
dež pod názvom Satelit.

Po prvýkrát sa uskutočnil v roku 1993 a v 
tomto roku sa uskutočnil už jeho siedmy ro
čník. Skúsenosti, ktoré sme za tie roky dosi
ahli v plnej miere potvrdzujú, že sa turnaj 
stal obľúbeným a hlavne každým rokom na
rastá i jeho športová, ale i spoločenská úro
veň. Teší nás, že z viacerých jeho účastm'kov 
sa stali neskoršie majstri Európy a ich kvali
tatívny rast naďalej pokračuje.

K tomu, aby sme však v plnej miere po
chopili význam tohoto turnaja je potrebné 
poznať i to, čo tento turnaj predchádzalo.

Stolnotenisový zväz Budapešti mal v 
usporiadaní takýchto turnajov už dlho

ročné skúsenosti. V trojčlenných družs
tvách hrali mladší žiak, starší žiak a doras
tenec a tie isté vekové kategórie platili pre 
dievčenské družstvá. Každá veková kate
gória si zahrala voči svojim rovesníkom a 
tak výsledky sa končili 3:0, alebo 2:1. Ten
to turnaj sme pomenovali po niekdajšom 
našom majstrovi sveta Zoltánovi Mechlo- 
vitsovi. Na začiatku osemdesiatich rokov 
sme na tento turnaj pozvali i družstvá z 
okolitých štátov. Medzinárodná účasť 
zvýšila úroveň tohoto turnaja a zabez
pečila možnosť konfrontácie mládeže i na 
medzinárodnom poli. V roku 1992 naši 
priatelia z Topoľčian a z Hluku prišli s veľ
mi dobrou myšlienkou, a to náš turnaj ro
zšíriť tak, aby sa odohral náväzne za sebou 
vo všetkých troch mestách pri dodržaní 
pôvodného rozpisu turnaja. Takto sa mlá
deži umožní za 10 dní zúčastniť sa troch 
kvalitných turnajov. Každý hráč sa môže 
rehabilitovať v prípade horšieho výsledku 
na tom ktorom turnaji, no a vysokú moti
váciu im dá i samotný fakt, že okrem 
dieľčích výsledkov sa na záver vyhodno

cuje i celkový výsledok zo všetkých troch 
turnajov. No a zanedbateľné nemôže byť 
ani to, že sa za krátky čas účastníci turna
ja, relatívne za minimálne finančné nák
lady stretnú v troch odlišných miestach s 
odlišným prostredím, v odlišných halách.

Dnes nás teší, že nášho turnaja sa zúčas
tňuje 40-50 chlapčenských a asi 30-35 di
evčenských družstiev, čo predstavuje asi 
240-250 hráčov a hráčok. Pri našej radosti 
však s takýmto veľkým počtom účastníkov 
vznikajú i určité priestorové i časové prob
lémy. Jednotlivé turnaje sa musia už odoh
rať v priestoroch, kde sa zmestí 20-25 sto
lov a aj časové dva dni pre jeden turnaj sa 
už stávajú nedostačujúcimi.

Nedávno sme sa v Topoľčanoch dohodli 
už o organizácii VIII. ročníka tohoto turna
ja a sme radi, že i takto prispievame k pro
pagácii stolného tenisu medzi mládežou a 
hlavne dávame možnosť jej rozvoju.

Timár János 
predseda Budapeštianskeho 

stolnotenisového zväzu
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V Michalovciach stolný tenis
Zo spomienok pamätníkov sa v Michalovciach dopátrali k približnému dátumu začiatkov stolného tenisu v 
tomto meste. Ako prvý tu celuloidovú loptičku „cvičil“ vraj istý Gero Pogány, lekár, ktorý si základy hry 
osvojil na štúdiách v Anglicku. Bolo to v roku 1899.

Ďalšia spomienka je z roku 1913. Hovorí, že stolný tenis sa hral medzi väčším počtom záujemcov v býva
lej meštianskej škole. Na masový rozvoj však v Michalovciach stolný tenis musel čakať až do konca prvej 
svetovej vojny, predovšetkým však do založenia miestneho gymnázia. Aby organizačná forma mohla pojať 
všetkých záujemcov, aby mala k nemu verejnosť neobmedzený prístup, bolo treba čakať až do roku 1928.

Prvý veľký úspech si Michalovce vychutnali o dvadsať rokov, v roku 1948. Práve v tomto roku sa oddi
el Juventus prebojoval do I. slovenskej stolnotenisovej ligy. V lige hral Juventus dve sezóny (1948/49 a 
1949/50). V roku 1950 bol stolnotenisový oddiel Juventus rozpustený. Veľká väčšina jeho hráčov a hráčok 
sa preregistrovala do oddielu Poštár Michalovce. Výkonnostne na seba práve v tomto oddieli upozornila 
Eva llčíková, ktorá sa neskôr presadila aj v celoštátnej súťaži. (ČSAO, ČSAD, Lokomotíva Košice) Medzi 
mužmi najväčšie úspechy dosiahol MUDr. Milan Macháček.

Tri generácie stolných tenistov rodiny Macháčkovcov. Milan Macháček (vnuk) Ing. Milan Ma
cháček (syn), MUDr. Milan Macháček (dedo) a Martin Macháček (vnuk).

Na doterz najvyšší vrchol stolnote
nisovej histórii Michaloviec ho vynie
sol oddiel, ktorý bol založený v roku 
1992, a to SK TIPSO Michalovce. O je
ho začiatkoch, ale aj o súčasnosti sme 
sa porozprávali s jednou s legiend a 
súčasne sponzorom stolnotenisového 
oddielu Ing. Milanom Macháčkom.

Napriek tomu, že stolný tenis v Mi
chalovciach má bohatú históriu, naj
väčšie úspechy zaknihoval oddiel v 
posledných dvadsiatich rokoch. Čo k 
tomu prispelo ?

Podstatou dobre fungujúceho oddielu 
sú dostatočné finančné možnosti pre 
prácu, fundovaná práca s mládežou a 
hlavne vlastné priestory pre činnosť. V 
roku 1985 sa nám podarilo v rámci ce
lej Telovýchovnej jednoty zriadiť si 
svoj vlastný riadiaci výbor, v ktorom 
okrem mňa pracovali MUDr. Ladislav 
Mrug, Jozef Vafo a Otto Schottek. V 
roku 1989 sa predsedom oddielu stal 
MUDr. Ladislav Mrug. Pod jeho vede
ním sa nám podarilo postupne napĺňať

naše predsavzatia. Podarilo sa nám v 
rámci firmy TIPSO spoločnosť s r.o., 
rekonštruovať jej voľné priestory a tak

v roku 1994 sme sa po prvýkrát v histó
rii mohli hrdiť tým, že naše športové 
odvetvie v Michalovciach získalo svoju 
vlastnú herňu. V tomto roku sa nám 
tiež podarilo prijať do nášho klubu pro
fesionálneho trénera Ing. Andreja Dze- 
linského, ktorý sa stal i hráčom muž
stva dospelých. Bolo to prvý raz v his
tórii michalovského stolného tenisu, 
ked sa do neho zaradil platený tréner a 
súčasne hráč vysokých kvalít s medzi
národnými skúsenosťami. Tento krok 
čoskoro priniesol i svoje ovocie. V ro
ku 1996 sa muži umiestnili v I. slovens
kej stolnotenisovej lige v zložení Ing. 
Milan Macháček, Ing. Andrej Dzelins- 
kij a Ing. Štefan Gajdoš na treťom mi
este. Dodnes sú naši muži účastníkmi 
tejto súťaže a snažíme sa, aby medzi 
mužmi vždy dostali miesto i tí najtalen
tovanejší spomedzi mladých. Jedným z 
nich je napríklad Martin Palovčík, ešte 
len starší žiak. No medzi mužmi prí
ležitosť dostali už aj Patrik Senkulič,

Najúspešnejšie stolnotenisové družstvo Michaloviec v celej jeho doterajšej histórii. V roku 
1996 sa umiestnilo na treťom mieste v I. slovenskej stolnotenisovej lige. Zľava: Ing. Milan 
Macháček, Ing. Andrej Dzelinskij a Ing. Štefan Gajdoš
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hrali už pred sto rokmi
Martin Macháček, Lukáš Melikant, Ed- 
gar Mertenz, Tomáš Sokologorský a 
Milan Macháček. Naša filizofia je jed
noduchá - hrať s vlastnými odchovan
cami. K tejto alternatíve nás núti i fi
nančná situácia oddielu. Okrem mini
málnej podpory mesta takmer celý 
chod oddielu financujú rodičia detí a 
moja firma Electric Power, s.r.o.

Z uvedeného teda vyplýva, že v 
blízkej budúcnosti Michalovce zaú
točia i na majstrovské tituly v družs
tvách žiakov a dorastencov.

Je to tak, je to náš najbližší ciel. Nie
kedy k nám do herne chodilo 30-40 detí. 
Uvedomili sme si však, že na masovosti 
stavať nemôžeme. Z nich sme vybrali tých 
najtalentovanejších a v súčasnosti máme 
10-12 detí a tak sa môžeme sa venovať 
kvalite. A tá sa už ukázala v účinkovaní 
Martina Paľovčíka na tohoročnom medzi
národnom Satelitnom turnaji, kde skončil 
na 4. mieste. Okrem už spomenutých žia
kov máme i jedno dievča, Oľgu Dzelinskú, 
no ona hrá súťažne za Lokomotívu Košice, 
nakoľko u nás nemáme ženské družstvo. 
Trénuje však u nás a patrí medzi veľké ta
lenty slovenského dievčenského stolného 
tenisu“.

Vladislav Kmeť 
foto: archív ŠK Tipso Michalovce

Historická udalosť - slávnostné odovzdávanie klubovne stolných tenistov v roku 1994. Pred
seda ŠK Tipso - stolnotenisový oddiel v Michalovciach MUDr. Ladislav Mrug vyjadruje vďa
ku generálnemu riaditeľovi firmy Tipso Michalovi Šárovi (vľavo)

Vydarený turnaj v Baťovanoch-Partizánskom
Stolný tenis v Baťovanoch-Partizánskom 
oslávil v tomto roku 60 rokov činnos
ti.Pri tejto príležitosti zorganizoval stol
notenisový oddiel Kresťanského športo
vého klubu Partizánske dňa 4. septembra 
1999 turnaj. Takmer 40 bývalých a

súčasných hráčov Baťovian a Partizáns
keho zohralo v troch vekových kategóri
ách viac ako 60 zápasov.

V kategórii neaktívnych hráčov do 50 
rokov zvíťazil donedávna ešte aktívny 
hráč Peter Mozola. Na druhom mieste

skončil bývalý majster Slovenska v kate
górii mladších žiakov Mgr. Ľubomír 
Popluhár, na treťom mieste sa umiestnil 
Peter Mikuláš, štvrtý bol Jaroslav Špet- 
ko. V kategórii nad 50 rokov si zmerali 
sily úspešní veteráni Partizánske
ho,väčšinou šesťdesiatnici. Bez straty se
tu zvíťazil Alojz Klapka pred prof. Júliu
som Gálisom, Františkom Klučiarom, 
Pavlom Muchom V najsilnejšej kategórii 
aktívnych hráčov sa zišla silná konkuren
cia druholigových a treťoligových 
hráčov. Po veľmi dobrej hre si víťazstvo 
odniesol Štefan Sagáčik, hráč druholigo- 
vého MEZ Vsetín (Česká Republika). 
Druhé miesto obsadil v súčasnosti naj
lepší hráč Partizánskeho a prvý hráč ok
resného rebríčka Ing. Radovan Eliáš z 
KŠK Partizánske, tretie Mgr. Ľudovít 
Miklós z ŠK Veľké Uherce, štvrté Mgr. 
Jozef Svrček z KŠK Partizánske. Príjem
né prostredie, výborná športová atmosfé
ra a srdečné stretnutia po rokoch to boli 
hlavné atribúty vydareného stolnoteniso
vého turnaja.

Text a foto Ing. Rudolf Eliáš 
predseda KŠK Partizánske

Najlepší v kategórii aktívnych hráčov. Zľava: Mgr. Jozef Švrček (4. miesto), Mgr. Ľudovít Mik- 
lóš (3. miesto), Ing. Radovan Eliáš (2. miesto) a Štefan Sagačík (1. miesto).
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Európa musí spolupracovať, ak chceme 
aspoň minimálne zmenšiť náskok Ázie
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Judit Faragóová pri rozhovore so šéfredaktorom časopisu

Exkluzívny rozhovor s členkou me- 
nežmentu ETTU, predsedkyňou Komisie 
mládeže pri ETTU, generálnou sekretárkou 
Maďarského stolnotenisového zväzu Judit 
Faragóovou.

Sme po Majstrovstvách Európy junio
rov a kadetov vo Frýdku-Místku. Mohli 
by ste v krátkosti zhodnotiť jeho úroveň, 
ako po organizačnej, tak i po hráčskej 
stránke ?

„Po organizačnej stránke to bol vyda
rený šampionát. Hráči mali fantastické 
podmienky ku hre v priestoroch prekrásne
ho zimného štadióna. Obdivujem organizá
torov, ktorí sa po troch rokoch podujali zor
ganizovať tento šampionát znovu, ved všet
ci veľmi dobre vieme, že to bolo východis
ko z núdze. Pôvodne sa tento šampionát 
mal uskutočniť v Sofii (Bulharsko), no ve
denie ETTU muselo Bulharom v poslednej 
chvíli odobrať právo usporiadania tohoto 
šampionátu, nakoľko nesplnili všetky svoje 
záväzky, ku ktorým sa zaviazali pri svojej 
žiadosti o jeho usporiadanie, Co sa týka 
hráčskej kvality, tak i m sa objavili výraz
nejšie osobnosti, ktoré sa môžu v nes
korších rokoch výrazne presadiť i v kategó
riách dospelých. Nesporne medzi nich bu
de patriť Dán Maze.“

I napriek tomu, že pracujete na úseku 
mládežníckeho stolného tenisu, i Vás iste 
znepokojuje prílišná suverenita ázijské
ho stolného tenisu, ktorá sa prejavuje 
hlavne v kategóriách dospelých.

„Ak nechceme, aby nám tento ázijský 
stolnotenisový vlak unikol až do nedohľad
ná, musíme tu v Európe vytvoriť čo naj
lepšie podmienky už pre tých najmenších. 
ETTU sa už predbežne zaoberala týmto 
problémom a pracuje sa na tom, aby sa naš
li finančné prostriedky k zriadeniu akéhosi 
tréningového tábora pre najtalentovanejšiu 
mládež z celej Európy. Pre tento tábor bu
dú musieť tréneri a stolnotenisoví odborní
ci vypracovať vhodný program, ktorého na
pĺňaním sa v čo najkratšej dobe k Ázii as
poň výkonnostne priblížime. Ďalším ta
kýmto našim opatrením je i zavedenie 
súťaží pre vekovú kategóriu do 21 rokov, 
ktorá by mala pomôcť zabezpečiť čo najvi
ac medzinárodných stykov i pre tých talen
tovaných pretekárov, ktorí už nie sú junior
mi, ale u mužov sa ešte nevedeli v plnej 
miere presadiť.“

Vráťme sa však znovu k Majstrovst
vám Európy juniorov a kadetov. Ak som 
dobre informovaný, malo v roku 2000 
dôjsť k rozdeleniu týchto kategórií tak, 
aby sa európske podujatia konali samos
tatne pre každú kategóriu. Napriek to
mu v Bratislave v roku 2000 budú ešte ti
eto majstrovstvá spolu.

„Organizovať podujatia takéhoto rozme
ru je veľmi ťažké. ETTU nechce pristúpiť k 
obmedzovaniu účasti na tomto podujatí

žiadným krajinám, hráčom, či hráčkam. 
Každoročne počet účastníckych krajín, ale 
i účastníkov na tomto šampionáte však na
rastá. Napríklad na posledných majstrovst
vách vo Frýdku-Místku štartovalo 42 kra
jín a viac ako 500 pretekárov a pretekárok. 
Tento počet každým rokom bude narastať. 
Preto ETTU prijalo predbežné uznesenie 
rozdeliť od roku 2000 tento šampionát, a to 
v tom prípade, ak o usporiadanie šampio
nátu v doterajšej forme nenájde záujemcu. 
Nakoľko sa o možnosť usporiadanie Majst
rovstiev Európy v roku 2001 prihlásili až 
dve krajiny, a to Rusko (Moskva) a Tali
ansko (Temi), táto alternatíva zatiaľ ne
našla svoju opodstatnenosť.“

Spomenuli sme rok 2000, v ktorom sa 
šampionát uskutoční v Bratislave. Ako

ste spokojná s doterajšími prípravnými 
prácami okolo zabezpečovania tohoto 
šampionátu?

„Stolnotenisoví priatelia zo Slovenska 
majú veľké skúsenosti s organizovaním ta
kýchto celoeurópskych podujatí. Dokázali 
to už neraz, či už pri organizácii mlá
dežníckych šampionátov, tak i Majstrovsti
ev Európy dospelých. Majú skúsených or
ganizátorov a preto očakávam, že i toto po
dujatie bude na vysokej úrovni. Bola som 
sa už pozrieť v Bratislave a som zatiaľ spo
kojná. Zimný štadión, kde sa šampionát 
bude hrať, je prekrásny, na vysokej úrovni 
bude zabezpečené i ubytovanie.“

Vladislav Kmeť 

foto: Ľubomír Navrátil

9 j q a
Najviac titulov majstra sveta získal Madar Viktor Barna (1911 - 1972) - celkom 
22. Päťkrát bol majstrom sveta vo dvojhre, desaťkrát vo štvorhre a sedemkrát bol 
členom víťazného maďarského družstva.

Prvé Majstrostvá Európy sa konali 2.-9. marca 1958 v Budapešti. Najús
pešnejším hráčom šampionátu bol Zoltán Berczik, ktorý vyhral v súťaži jednot
livcov, získal titul i vo štvorhre, ako i v zmiešanej štvorhre a bol členom víťaz
ného maďarského družstva.

Najďalej vydžal hrať stolný tenis Francúz Jean-Marc Sins. Bez prerušenia ho 
hral 150 hodín, 14 minút a 23 sekúnd a vystriedalo sa voči nemu 20 protihráčov. 
Behom každej hodiny si mohol na tri minúty posadiť a každých 24 hodín mohol 
si pospať tri hodiny. O jeho zdravotný stav sa staralo 14 masérov, ortopéd a kar
diológ.
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p®nmm ymuman nmmtam lamom

Cieľ je len jediný - záchrana
Trnovec nad Váhom sa ako nováčik v II. lige nechce stratiť
Stolný tenis v Trnovci nad Váhom, okres Šaľa, je pomerne mladým špor
tovým odvetvím. V tejto dva aj pol tisíc obyvateľov rátajúcej obci ho za
čali hrať v roku 1980 pod vedením zanietenca pre tento šport Ing. Joze
fa KUKANA. Neznamená to však, že do toho času tu o tento šport nebol 
záujem, veď podľa spomienok pamätníkov sa tu tento šport už v 50-tych 
a 60-tych rokoch tohoto storočia hrával, no nebol organizovaný, teda 
nehral sa súťažne.

Dnes v Trnovci nad Váhom patrí stolný tenis k najúspešnejším špor
tom. Postup do II. ligy je vyvrcholením snaženia zakladateľa tohoto 
športu v tejto obci, prezidenta klubu Ing. Jozefa Kukana, ktorý nám o 
genéze trnovského stolného tenisu ochotne porozprával.
„V začiatkoch sme sa venovali hlavne mlá
deži a postupne cez ňu sme začali prenikať 
do povedomia športovej verejnosti i v mužs
kých kategóriách. V prvých rokoch to boli 
úspechy v okresných súťažiach, neskoršie 
naše mužské družstvo postúpilo do kraj
ských súťaží. Vrchol nášho snaženia bol pos
tup do III. ligy, v ktorej sa nám i nad očaká
vanie darilo. Žiaľ, vždy nám postup z nej 
unikol len o vlások. Nakoniec prišla súťažná 
sezóna 1998/1999, v ktorej sa nám podaril 
historický úspech, ktorý sa zlatými písmena
mi zapísal do histórie našej obce a to postup 
do II. ligy. Zaslúžili sa oň hráči Ing. Róbert 
Karas, Jaroslav Polák, Boris Guman a Juraj 
Kobolka. Dnes sa káder mužstva, účastníka
II. ligy, čiastočne doplnil o nové tváre. Po 
rozpadnutí družstava mužov v Nitre mužstvo

doplnili Peter Benč a Vladimír Vnuk, kto
rých doplnil náš odchovanec Juraj Kriško a 
tak spolu s členmi bývalého kádra (Ing. Ka
ras, Polák, Guman) vytvorili velmi dobré 
mužstvo, v silách ktorého je záchrana v II. li
ge. Hneď po postupe do nej sme sa dohodli, 
že nechceme v nej byť hosťom, ludovo pove
dané, len na jednu noc, ale možno týždne i 
roky, to však bude záležať i na ďalších, mimo 
nás prebiehajúcich skutočností.

Medzi tie najdôležitejšie patria ako vša
de financie. Napriek tomu, že máme dobrú 
spoluprácu s obecným úradom, väčšinu fi
nancií pre chod nášho oddielu zabezpečuje 
firma MERKANT Sala, v ktorej som vý
robným riaditelom. K tomu, aby sa mohol 
stolný tenis ešte viac v našej obci rozvinúť 
je však potrebný i kladný prístup občanov,

podnikatelov našej obce k tomuto nášmu 
športu. Okrem už spomenutých hráčov v 
ďalších našich družstvách, ktoré hrajú IV. 
ligu a I. okresnú súťaž, ešte hrajú Juraj Ko
bolka (ten sa pre zanepráznenosť vzdal čle
nstva v prvom mužstve), Dušan Čičmiš, 
Jozef Jaroš, Jozef Kukan mladší, Miroslav 
Ševčík, František Kocka. Poslední dvaja 
hráči sú už „starší seniori“ ktorí majú nad 
šesťdesiat' rokov a to Štefan Putera a ja. Za- 
počali sme aj úzku spoluprácu s miestnou 
základnou školou. Náš hráč Juraj Kriško 
týždenne dvakrát trénuje záujemcov o ten
to šport v miestnej telocvični a pripravuje 
ich na celookresný prebor základných škôl. 
Dúfajme, že z tejto spolupráce vzídu ďalší 
pokračovatelia stolného tenisu tu v Tmov- 
ci nad Váhom a nadviažu na naše dnešné 
úspechy, za ktoré sme boli pre rok 1998 v 
okrese Šaľa vyhlásený za najúspešnejší ko
lektív roka do úrovne krajských súťaží.

Ešte na záver by som rád spomenul tých, 
ktorí tu u nás niekedy súťažne hrali. Ako 
rarita to bola Petra Bilichová, ktorá mala 
povolenie hrať mužskú súťaž družstiev, no 
a niekdajší prvoligista, súčasne tréner v 
Nitre Jozef Marko. Bez nich by sme iste 
nemohli hovoriť o dnešku a preto aj im pat
rí vďaka.“

Vladislav Kmeť 
foto archív stolnotenisového oddielu

Boli pri zrode historického úspechu trnovského stolného tenisu. Ing. Róbert Karas, Jaroslav Polák, Boris Guman, Ing. Jozef Kukan a klasia
ci Juraj Kobolka.
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3. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA KADETOV V STOLNOM 
TENISE CEZ OBJEKTÍV

Štvrťfinalistka vo dvojhrách Lenka Kmotorková

Medailisti dvojhry kadetov : 1. Christian Siiss, 2. Dale Barham, 3. Antonín Gavlas a Tomáš 
Konečný

Družstvá kadetiek:
1. Juhoslávia „A“, Česká Republika 
„A“, 3. Česká Republika „B“, 4. Ne

mecko „A“

Dvojhra kadeti:
1. Christian Siiss (GER), 2. Dale Bar
ham (ENG), 3. Tomáš Konečný 
(CZE), 4. Antonín Gavlas (CZE)

Dvojhra kadetky:
1. Ana-Marija Erdelji (YUG), 2. Iveta 
Vacenovská (CZE), 3. Martina Smiští- 
ková (CZE), 4. Renáta Mura (HUN)

Na medzinárodných majstrovstvách 
Slovenska kadetov v stolnom tenise, 
ktoré sa uskutočnili v dňoch 5. až 7. 
novembra v Bratislave - Krasňanoch 
štartovalo 143 súťažiacich zo 17 kra
jín. Hlavným organizátorom súťaže bol 
stolnotensiový oddiel Mostex Rača 
Bratislava.

Konečné poradie
Družstvá kadetov:
1. Česká Republika „A“, 2. Slovensko 
„A“, 3. Juhoslávia „A“, 4. Nemecko
„A“

Klingspon (GER), 3. Dale Barham - 
Peter Cleminson (ENG), 4. Dmitry 
Baltrushka - Aliaksandr Misak (BLR)

Štvorhra kadetky:
1. Ana-Marija Erdelji - Ema Recko 
(YUG), 2. Katarína Schneider - Márie 
Ollmer, 3. Monika Jančová - Martina 
Smištíková (CZE), 4. Georgína Walter 
- Kate Steward (ENG)

foto: Marian Marton Štvrťfinalista vo dvojhrách Valentín Baženov

Štvorhra kadeti:
1. Christian Siiss - Patrick Baum 
(GER), 2. Benjamín Rôsner - Jens

Medajlistky dvojhry kadetiek: 1. Anna-Marija Erdelji, 2. Iveta Vacenovská, 3. Martina 
Smišíková
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Zoznam trénerov s predĺženou 

licenciou A-B do roku 2001 a 2002
Výkonný výbor SSTZ, na návrh TMK, 
schválil dňa 12.8.1999 zoznam tréne
rov s predĺženou licenciou A a B, na 
základe splnenia podmienok, stano
vených Súborom predpisov SSTZ 
(Smernica č. 1/94 a č. 1/99 - školenie 
a udeľovanie licencií trénerom stol
ného tenisu). Tréneri s platnou (pred
ĺženou) licenciou A a B, uvedení v 
tomto zozname, majú oprávnenie 
vykonávať prácu trénera v stolnom te
nise na obdobie, potvrdené v li
cenčnom diplome.

Ďalší tréneri, nenachádzajúci sa v 
tomto zozname, nesplnili podmienky 
podľa uvedenej smernice, resp. vô
bec nepožiadali SSTZ o udelenie tré
nerskej licencie.
Licencia A
(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Číslo li
cencie, Lokalita)
L Vendelín Balčák 026 Šar. Michaľany

2. Doc. ing. Ivan Baránek,csc. 016 Trnava
3. Miroslav Čerňan 023 Nižná
4. PhDr. Ernest Demetrovič 011 Bratislava
5. Jozef Fabo 004 Toporčany
6. Mgr. Ján Gál 029 Košice
7. Ivan Ihnatišin 009 Žilina
8. Viliam Kajzer 001 Topoľčany
9. Egon Král 007 Košice
10. Alexander Kiss 035 Galanta
11. Ľubomír Kokeš 034 Bratislava
12. Karol Korbel 036 Bratislava
13. Milan Mach 025 Bratislava
14. Miroslav Marek 020 Malacky
15. Anton Mihály 008 Prievidza
16. Vladimír Mihočko 012 Malacky
17. Ivan Michlík 013 Žilina
18. Ing. Jarolím Miko 010 Bratislava
19. Viliam Polakovič 006 Bratislava
20. Ing. Stanislav Reguli 019 Bratislava
21. Marian Serbák 024 Humenné
22. Ladislav Vozár 033 Bratislava
23. Michal Vozár 003 Topoľčany

Predĺžená platnosť licencie A do roku 2002

(Poradové číslo, Meno a priezvisko, Číslo li
cencie, Lokalita)

24. Nataša Demírová 015 Bratislava
25. Ján Mlkvy 018 Bratislava
26. PaedDr. ing. Štefan Kollárovits 030 Bratislava

27. Tomáš Tóth 022 Košice
28. Ľudovít Valárik 130 Čadca

Predĺžená platnosť licenciei B do roku 56. Rudolf Vido 129 Svätý Jur
2001 a 2002 57. Anna Vilčinská 118 Nižná
1. Karol Bokroš 003 Zlaté Moravce
2. František Belica 006 Topoľčany Predĺžená platnost licencie B do roku 2002

3. Jozef Bardoň 036 Bratislava 58. Alexander Comisso 132 Poprad

4. Miroslav Bednár 051 Tvrdošín 59. Marta Daubnerová 136 Bratislava

5. Mária Benediková 104 Dun. Streda (r.2003)

6. Michal Berik 013 Ban. Bystrica 60. Milan Dufek 074 Bratislava

7. Dr. Ján Bezecný 070 Dub. n. Váhom 61. Jozef Ďurika 103 Bratislava

8. František Bizík 128 Nové Zámky 62. Juraj Feješ 098 Košice

9. RNDr. Marta Brúderová 019 Košice 63. Imrich Gôrôg 060 Bratislava

10. Ing. Ján Buczacki 055 Tvrdošín 64. Ing. Roman Grigel 088 Klasov

11. Marián Bystričan 123 Ružomberok 65. Zuzana Grigelová 089 Klasov

12. Ing. Ľudovít Čermák 077 Bratislava 66. Anton Gurčík 096 Spiš. Vlachy

13. Szilárd Csôlle 120 Dun.Streda 67. Mgr. Róbert Hajduk 056 Prešov

14. Vít Dobiš 044 Hlohovec 68. Ján Jakubu 038 Istebné

15. Ing. Peter Eckert 054 Tvrdošín 69. Ján Jančovič 014 Sereď

16. Ing. Rudolf Eliáš 047 Partizánske 70. Ján Rusko 052 Košice

17. Miroslav Gábor 124 Prešov 71. PaedDr. Milan Kánya 022 Trnava

18. Mgr. Vladimír Guba 043 Malacky 72. Jozef Kužma 065 Vran. n. Topľou

19. Milan Grman 106 Topoľčany 73. Viliam Leňo 011 Michalovce

20. Ľubomír Haluška 018 nové Zámky 74. Ing. Peter Maňák 083 Topoľčany

21. Karol Hašek 107 Malacky 75. Ing. Miroslav Michalka 084 Topoľčany

22. Ing. Tibor Haneš 009 Prievidza 76. Alexander Múčka 035 Bratislava

23. Július Hlubina 078 Považská Bys. 77. Jozef Marko 135 Nitra

24. Rudolf Horský 071 Trenč. Teplá (r.2003)

25. Pavol Chmelár 050 Bratislava 78. Jozef Mládek 131 Malacky

26. Jozef Jantoš 015 Ružomberok 79. František Obermayer 005 Bratislava

27. Ing. Ferdinand Jakubík 094 Žilina 80. Juraj Pytel 133 Vdká Lomnica

28. Dušan Jančí 042 Malacky 81. Ing. Antonín Reisinger 045 Košice

29. Vladimír Jančí 108 Malacky 82. Viliam Sýkora ml. 134 Krupina

30. Jaroslav Jaslovský 079 Bratislava 83. Dušan Šebian 057 Zvolen

31. Nikoleta Jendraššáková 121 Trstená 84. Ing. Viliam Štrauch 072 Tren. Teplá

32. Richard Kmeť 109 Dun.Streda 85. Jozef Vitko 028 Poprad

33. Ing. Kristián Knoblich 066 Vran . a Topľou 86. Ing. Milan Zadubenec 076 Bratislava

34. Mgr. Miroslav Koláf 110 Bratislava 87. Štefan Zeitšek 064 Košice

35. Jana Koláfová 111 Bratislava 88. Vladimír Penčík 017 Ružomberok

36. Vladimír Kondel 080 Bratislava Absolventi školenia trénerov B licencie v
37. PhDr. Ján Kováč 030 Rožňava roku 1999 s platnou trénerskou licenciou
38. Mgr. Martin Kosán 112 Bratislava do 31.12. 2003
39. Miroslav Kožuch 114 Malacky 89. Roman Cibula 137 Ružomberok
40. Peter Kultan 119 Kys. N. Ves 90. Ing.Peter Dittrych 138 Ružomberok
41. Ing. Anton Kutiš 113 Topľčany 91. Ľubica Gogová 139 Malacky
42. Pavol Marček 116 Dun. Streda 92. Peter Krajčí 140 Žilina
43. Patrik Marek 115 Malacky 93. Milan Kačník 141 Ružomberok
44. Vladimír Mihočko rpl. 117 Malacky 94. Róbert Krajčík 142 Topoľčany
45. Dušan Michalka 086 Topoľčany 95. Milan Lenkey 143 Dobšiná
46. Ing. Vojtech Mikloš 019 Bratislava 96. Ján Mroščák 144 Pov. Bystrica
47. Ing. Július Mikša 127 Košice 97. Ivan Peko 145 Trnava
48. Ľudovít Nagy 126 Senee 98. Viliam Polák 146 Košice
49. MUDr. Jaroslav Novotný 100 Kežmarok 99. Alojz Šarvajc 147 Trnava
50. Ľubomír Pinzík 008 Rim. Sobota 100. Ing.Ľubomír Tužinský 148 Ružomberok
51. Ing. Milan Podmaník 090 Pov. Bystrica 10 L Róbert Valúch 149 Žilina
52. Peter Šagát 062 Trenčín
53. Ing. Ladislav Šranko 125 Košice Trénersko-metodická komisia SSTZ
54. Ing. František Szakáll 082 Nitra PhDr. Ernest Demetrovič
55. Doc. Ing. Elena Thoraasová, CSc. 034 Bratislava generálny sekretár SSTZ člen TMK
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Výsledky z bodovacích
Malacky - 25. septembra 1999

Starší žiaci:
1. Baženov, 2. Palček, 3. Paľovčík, 4. 
Grežďo, 5.-6. Kovalík, Žoldoš, 7.-8., 

Svitáč, Blažek, 9.-12. Mertenz, Senku- 
lič, Gasymov, Adam, 13.-16. Polúch 
Daniel, Bednár, Gumán, Pavelka, 17. 
Slovák, 18. Laník, 19.-20. Uhlárik, 
Melikant, 21.-24. Csillag, Sárinec, 
Vŕba, Matula, 25.-32. Baláž Michal, 
Macháček, Ježo, Gavura, Polúch To
máš, Šlesar Michal, Báčik Matej, Gri- 

gel, 33.-48. Rajčan, Pincfura, Vašek, 
Gramantík, Petráš Stano, Ertl, Homo- 
la, Butora, Vatolík, Blažíček, Laczo, 
Šlesar T., Kucko, Studený, Merčák, 
Hnilica, 49.-64. Sokologorský, Štefko- 
vič, Čukan, Valachovič, Sykora, Ka- 
júch, Požony, Kobes, Baláž Miroslav, 
Hamran, Báčik J., Kudrec, Vatolík, Po
lák, Fapšo, Greif, 65.-88. Matocha, 
Borovský, Hrdlička, Gallo, Raček Pa
vol, Oboňa, Dzubina, Trenčanský, Ha- 
lon, Čeveň, Torda Silvester, Sasko, 
Bendík, Zeman, Raček Stanislav, Ka- 
lody, Kuboš, Kocúr Tomáš, Sekera, 
Bogda, Scheer M., Petényi, Nevlaha 
Martin

Staršie žiačky:
1. Lenčová, 2. Kmotorková, 3. Bakai- 
ová, 4. Dzelinská, 5.-6. Andelová, 
Drotárová, 7.-8. Rajtoková, Horčíko
vá, 9.-12. Režná, Hrudová, Palenčáro- 
vá, Koláfová, 13.-16. Drinková, 
Bošková, Suletyová, Zátková, 17. 
Kreškocziová, 18. Okrajková, 19.-20. 
Pelcmanová, Urbanová, 21.-24. Kúro- 
vá Z., Hetényiová, Hudecová, Pú
chovská, 25.-32. Kaszycká, Bundzelo- 
vá, Medfíková, Kovarovičová, Kúrová 
M., Sojčáková, Soboličová, Kováčová, 
33.-41. Matúšková, Pavlíčková, Tari- 
nová, Hrmová, Žambokrétyová, Beli- 
anska, Piešová, Hipíková, Rybárová.

Štvorhry - starší žiaci:
1. Baženov - Palovčik, 2. Palček - 
Grežďo, 3.-4. Polúch T. - Blažek, Gu
mán - Mertenz, 5.-8. Šlesar - Šlesar, 
Žoldoš - Laczo, Adam - Merčák, 
Gasymov - Slovák, 9.-16. miesto Hni
lica - Bútora, Grigel - Pavelka, Bednár 
- Blažíček, Polúch D. - Uhlárik, 
Pindura - Bendík, Kovalík - Báčik, 
Studený - Nevlaha, Senkulič - Ma
cháček, 17. - 32. miesto Borovský - 
Petényi, Petráš - Torda, Čukan - Baláž,

Laník - Csillag, Kucko - Požony, Vala- 
chocič - Trenčiansky, Sokologorský - 
Gallo, Liška - Halon, Svitač - Vŕba, 
Matula - Vatolík, Melikant - Kudrec, 
Hamran - Raček, Kocúr - Matucha, 
Ertl - Vašek, 32, - 64. Scheer - Kajúch, 
Báčik - Sekera, Kobes - Ježo, Bogda - 
Kolody, Sarinec - Fapšo, Baláž - Gra- 
mantik, Homola - Rajčan, Gavura - 
Kuboš, Sasko - Dzubina

Štvorhry - staršie žiačky:
L Drotárová - Palenčárová, 2. 
Horčíková - Dzelinská, 3-4. Lenčová
- Zátková, Kmotorková - Andelová, 5.
- 8. Bakaiová - Kováčová, Režná - 
Rajtoková, Hiúiková - Pelcmanová, 
Sojčáková - Okrajková, 9. - 16. miesto 
Suletyová - Hudecová, Rybárová - 
Pavlíčková, Urbanová - Bundzelová, 
Púchovská - Medríková, Hrudová - 
Kreškocziová, Kúrová - Kurová, Žam- 
bokretyová - Hrmová, Hetényiová - 
Drinková, 17. - 32. Matúšková - Kova
rovičová, Piešová - Bošková, Sobo
ličová - Kaszycká.

Michalovce -11. septembra 1999

Dvojhra mladší žiaci:
L Blažek, 2. Polúch T., 3. Balaž, 4. 
Senkulič, 5. Gasymov, 6. Macháček 
Martin, 7. Hnilica, 8. Melikant, 9. Sa
rinec, 10. Marton, 11. Kobes, 12. 
Pinďura, 13. Samuelys, 14. Polák, 15. 
Straka, 16. Čukan, 17. Báčik, 18. Leit- 
ner, 19. Balog, 20. Petényi, 21. Ježo, 
22. Dzubina, 23. Veverka, 24. Kucko,
25. Greif, 26. Kolody, 27. Šaffa, 28. 

Klačanský, 29. Dragula, 30. Eliáš M., 
31. Šimoňak, 32. Dudaš, 33. Lariš, 34. 

Kolody, 35. Gallo, 36. Rajčan, 37. 
Krkoš, 38. Konečný, 39. Sasko, 40. 
Gogh, 41. Gábor, 42. Meheš, 43. 
Vyrostko F., 44. Malackanič, 45. Ker- 
tes, 46. Drotár, 47. Vyrostko R. 48. 
Prokopovič, 49. Eliáš R., 50. Valuch, 
51. Mariňak, 52. Kukučka, 53. Lip- 
nicky, 54. Bajus

Dvojhra mladšie žiačky:
1. Dzelinská, 2. Kariková, 3. Kolafová,
4. Pecháčová, 5. Ferenčíková, 6. Dro
tárová, 7. Hudecová, 8. Pelcmanová, 9. 
Púchovská, 10. Suletyová, 11. Režná,
12. Daubnerová, 13. Medfíková, 14. 
Mišinská, 15. Kurová, 16. Hatalová,
17. Bošková, 18. Andraščíková, 19.

Kristína Miková

Pavlíčková, 20. Daubnerová S., 21. 
Hipiková, 22. Rybárová, 23. Šimová, 
24. Belianska, 25. Páčková, 26. Kac- 
vinská, 27. Malovcová, 28. Ferencová, 
29. Dubcová

Štvorhra - mladší žiaci:
L Gasymov - Blažek, 2. Senkulič - 
Macháček, 3. Polúch - Sarinec, 4. Kuc
ko - Hnilica, 5. Báčik - Čukan, 6. Gal
lo - Leitner, 7. Ježo - Kobes, 8. Marton
- Melikant, 9. Kolody - Kolody, 10. 
Samuelys - Kukučka, 11. Šimoňak - 
Prokopovič, 12. Polák - Greif, 13. Gá
bor - Balog, 14. Dragula - Meheš, 15. 
Drotár - Straka, 16. Baláž - Klačanský, 
17. Dzubina - Sasko, 18. Lariš - 
Rajčan, 19. Pinďura - Krkoš, 20. Šaffa
- Kertés, 21. Dudaš - Petényi, 22. 
Hogh - Valuch, 23. Lipnicky - Mariňak

Štvorhra - mladšie žiačky:
I. Kolafová - Kariková, 2. Dzelinská - 
Drotárová, 3. Pecháčová - Ferenčíko
vá, 4. Suletyová - Hudecová, 5. And
raščíková - Mišinská, 6. Púchovská - 
Medfíková, 7. Kurová - Režná, 8. Pav- 
ličková - Dubcová, 9. Pelcmanová - 
Hipiková, 10. Belianska - Malovcová,
II. Daubnerová - Daubnerová, 12. 
Bošková - Rybárová, 13. Hatalová - 
Puchová

Tvrdošín - 2. októbra 1999

Dvojhra mladší žiaci:
1. Blažek, 2. Senkulič, 3. Polúch T., 4. 
Baláž, 5. - 6. Sárinec, Macháček M., 7.
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turnajov SR
- 8. Gasymov, Melikant, 9. - 12. Pavel
ka M., Kobes, Čukan, Polák, 13. - 16. 

Leitner, Iskra, Balog, Kuboš, 17. Pin- 
dura, 18. Vaverka, 19. - 20. Gallo, 
Rajčan, 21. - 24. Lipnický, Kukučka, 
Báčik, Samuelis, 25. - 32. Guláč, Dzu
bina, Zeman, Klačanský, Haviar, Ertl, 
Lelkeš, Klačanský, 33. - 48. Greif, Ku- 
balík, Hogh, Hnilica, Haviar, Valúch, 
Dudáš, Méheš, Matlák, Márton, Kuc
ko, Straka, Mago, Pavelka V., Petényi, 
Lariš, 49. - 62. Valúch, Ježo, Michalík, 
Danižík, Šmotlák, Gábor, Drotár, Vašš, 
Látečka, Krkoš, Paluš, Bača, Ďurnek, 
Eliáš, 63. - 70. Sasko, Uhlík, Hruboš, 
Trenčanský, Pavlec, Abrosimov, Bal- 
lek, Jakubovič

Dvojhra mladšie žiačky:
1. Pecháčová, 2. Ferenčíková, 3. Dze
linská, 4. Drotárová, 5.-6. Koláfová, 
Kariková, 7. - 8. Režná, Medfíková, 9.
- 12. Hippíková, Andraščíková, Beli
anska, Suletyová, 13. - 16. Páčková, 
Hudecová, Pelcmanová, Daubnerová
S. 17. Tarinová, 18. Mišinská, 19. - 20. 
Púchovská, Kovarovičová, 21. - 24. 
Vlčáková, Vaverková, Hatalová, Heté
nyiová, 25. - 31. Prnová, Vlčáková, 
Daubnerová A., Fapšová, Barteková, 
Bačová, Kacvinská

Štvorhra mladší žiaci:
1. Senkulič - Macháček, 2. Blažek - 
Polúch, 3. Čukan - Baláž, 4. Gasymov
- M. Pavelka, 5. - 8. Iskra - Kuboš,

Ľubomír Pištej

Sárinec - Melikant, Ježo - Kobes, Ertl
- Márton, 9.-16. Hnilica - Kucko, Ze
man - Lelkeš, Polák - Greif, Sasko - 
Dzubina, J. Haviar - Kubalík, Jakubo
vič - Uhlík, T. Klačanský - Rajčan, 
Krkoš - Pindura, 17. - 27. Vašš - 
Šmotlák, Gábor - Lipnický, Kukučka
- Samuelis, Valúch - Hogh, J. 
Klačanský - Ďurnek, Petényi - Dudáš, 
Bača - Hruboš, Drotár - Straka, Leit
ner - Gallo, Paluš - Trenčanský, Lariš 
P. Haviar

Štvorhra mladšie žiačky:
L Ferenčíková - Pecháčová, 2. Dze
linská - Koláfová, 3. Belianska - Tari
nová, 4. Režná - Kariková, 5. - 8. 
Fapšová - Páčková, Púchovská - 
Medfíková, Pelcmanová - Hippíková, 
Andraščíková - Mišinská, 9. - 14. 
Vlčáková M. - Barteková. Daubnerová 
A. - Daubnerová S., Drotárová - Kac
vinská, Kovarovičová - Hetényiová, 
Hudecová - Suletyová, Bačová - 
Vlčáková N.

Čadca - 4. decembra 1999

Dvojhra dorastenci:
L Pištej, 2. Hamran, 3. Demír, 4. 
Hašek, 5. Petráš, 6. Baženov, 7. Torôk, 
8. Gajdoš, 9. - 12. Maniak, Hudec, 
Vŕba, Polúch D. 13. - 16. Blažek, Po
rubský, , Mikloš, Krehlík, 17. Debnár,
18. Mráz, 19. - 20. Kovalík, Slovák, 
21. - 24, Bocko, Marotta, Gumáň, Sa
rinec, 25. - 32. Kmecik, Čemák, Treti- 
ník, Škuril, Šranko, Maďar, Gasymov, 
Kudela, 33. - 48. Jakubec, Bednár, Lo- 
jek, Môcik, Chylo, Cích, Sládeček, Va- 
tolík V., Svitač, Rácz, Littva, Zelman, 
Vatolík I., Tomáš, Vyskoč, 49. - 59. 
Rajčan, Hamran, Huťka, Grigel, Hoff- 
man, Eliáš J., Gramantik, Eliáš M., 
Fapšo, Blcha, Vejmelka

Dvojhra dorastenky:
L Koláfová N., 2. Miková, 3. Kubríko
vá, 4. Glosová, 5. Mišejová, 6. Porubs
ká, 7. Bokrošová, 8. Kleňová, 9. - 12. 
Lenčová, Kreškóciová, Rajtoková, 
Hrudová, 13. - 16. Bielichová, Ko
váčová, Csibová, Andelová, 17. Letko- 
vá I., 18. Krochmalová, 19. - 20. Baka- 
iová, Nečasová, 21. - 24. Cichová, 
Cmarová, Jurkechová, Gumáňová, 25.
- 32. Majorošová, Hudecová, Drinko
vá, Ferencová, Andraščíková, Hrotko-

vá, Lopuchovská, Koščová, 33. - 38. 
Mišinská, Bundzelová, Horčíková, 
Csillaghyová, Hanúsková, Púchovská

Štvorhra dorastenci:

1. Pištej - Demír, 2. Debnár - Mráz, 3. 
Hašek - Môcik, 4. Hamran - Baženov,
5. - 8. Petráš - Mariak, Kovalík - Tre- 
tiník, Mikloš - Krehlík, Šranko - Gu
máň, 9. - 16. Vejmelka - Škuril, Ma- 

retta - Huťka, Gajdoš - Torôk, Sarinec
- Fapšo, Porubský - Kobes, Slovák - 
Polúch, Bednár - Gasimov, Grigel - 
Hamran, 17. - 30. Vŕba - Blažek, 
Vskoč - Cích, Jakubec - Rajčan, Lo- 
jek A. - Kmecik, Eliáš J. - Kudela, 
Rácz - Kocúr, Svitač - Čemák, Gra
mantik - Chylo, Hoffman - Lojek M., 
Eliáš M. - Sládeček, Tomáš - Bocko, 
Zelman _ Hudec, Maďar - Littva, Va- 
tolik - Vatolik

Štvorhra dorastenky:
L Koláfová - Kubríková, 2. Miková - 
Bokrošová, 3. Glosová - Bielichová, 4. 
Horčíková - Rajtoková, 5. - 8. Lenčová
- Kleňová, Nečasová - Majorošová, 
Csibová - Kováčová, Hrudová - Baka- 
iová, 9.-16. Púchovská - Drinková, 
Jurkechová - Hudecová, Andelová - 
Kreškocziová, Mišejová - Csillaghyo
vá, Hrotková - Gumáňová, Lopu
chovská - Ferencová, Cmarová - 
Krochmaľová, Cichová - Koščová, 17. 
-18. Bundzelová - Hanúseková, And
raščíková - Mišinská.

Denisa Lenčová

21



SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

Adresár medzinárodných rozhodcov 
platný k 1.11.1999

1. Bystričan Marian, Ružomberok 2. 
Csaplár Ladislav, Vrakúň 3. Čermák 
Ľudovít, Bratislava 4. JUDr. Čupka 
Štefan, Dunajská Streda 5. Dufek Mi

lan, Bratislava 6. Ing. Eckert Peter, 
Tvrdošín 7. Ing. Eliáš Rudolf, Parti
zánske 8. Fabo Jozef, Topoľčany 9. 
Ing. Goláň Jozef, Bratislava 10. Ing. 
Hamran Anton, Bratislava 11. Hatala 
Bernard, Ružomberok 12. Herman 
Pavol, Topoľčany 13. Hlubina Július, 
Považská Bystrica 14. MVDr. Hájek 
Pavol, Nitra 15. Ing. Chamula Milan, 
Veľký Krtíš 16. Koprdová Mária, Nit
ra 17. Mokrošová Mária, Kremnica 
18. MUDr. Novotný Jaroslav, 
Kežmarok 19. Ing. Pullman Karol, 
Bratislava 20. Ing. Reguli Stanislav, 
Bratislava 21. Šagát Peter, Trenčín 
22. Šopoň Ivan, Kremnica 23. Ing. 
Šranko Ján, Košice 24. Švento Juraj, 

Likavka 25. RNDr. Tancer Jozef, 
Bratislava 26. Tarnek Anton, Po
važská Bystrica 27. Ing. Thomasová 
Elena, Bratislava 28. Valárik Ľudo
vít, Čadca 29. JUDr. Vaniak Ján, Bra

tislava 30. Vassal Georges, Bratislava

Adresár rozhodcov licencie „A“ 
platný k 1.11.1999
1. Balčák Vendelín, Šarišské Mi

chaľany 2. Ing. Bartovic Tibor, Bra
tislava 3. Berik Michal, Banská 
Bystrica 4.Bielčík Miroslav, Stará 
Turá 5. Bodnár Ladislav, Vojčice 6. 
Bokroš Karol, Zlaté Moravce 7. Bol- 
ha Jozef, Matejovce 8. Ing. Buczacki 
Ján, Tvrdošín 9. Cibula Alexander, 
Bratislava 10. Cibula Roman, 
Ružomberok 11. Čerňan Miroslav, 
Tvrdošín 12. Čička Vladimír, Žilina

13. Dobiš Vít, Hlohovec 14. Dostál 
Marian, Dunajská Streda 15. Ing. 
Drahoš Viliam, Topoľčany 16. 
Drončovský Ján, Žilina 17. Fabová 

Eva,Topoľčany 18. Gábor Miroslav, 
Prešov 19. Gajdoš Vladimír, 
Nemšová 20. Galanská Viera, Po
važská Bystrica 21. Galánsky Jozef, 
Považská Bystrica 22. Garabík Fran
tišek, Bytča 23. Mgr. Guba Vladimír, 
Malacky 24. Gurčík Anton, Spišské

Vlachy 25. Haneš Tibor, Prievidza
26. Hanušovský Matúš, Krompachy

27. Hašek Karol, Malacky 28. Hassel 
Alfréd, Svätý Jur 29. Hegedus Ladis
lav, Nové Zámky 30. Horský Rudolf, 
Trenčianska Teplá 31. Hrčka Rudolf, 
Bratislava 32. Ihnatišin Ivan, Žilina
33. Ing. Jakubík Ferdinand, Žilina

34. Jančí Dušan, Malacky 35. Jantoš 
Rudolf, Ružomberok 36. Mgr. Jarina 
Marián, Považská Bystrica 37. Jirá- 
sek Ján, Žilina 38. Juroš Dušan, Hraň 

39. Kačáni Jozef, Trenčín 40. Kmeť 
Vladislav, Dunajská Streda 41. Kaj- 
zer Viliam, Topoľčany 42. Ka- 
randyšovský František, Humenné 43. 
Mgr. Kolár Miroslav, Bratislava 44. 
Kondel Vladimír, Bratislava 45. Ko
nečný Jozef, Nitra 46. Korec Vojtech, 
Veľké Uherce 47. PhDr. Kováč Ján, 
Rožňava 48. Král Egon, Košice 49. 
Kubinda Ján, Košice 50. Kužma Jo
zef, Vranov nad Topľov 51. Dr. Kve- 
ták Štefan, Bratislava 52. Ing. Július 

Lukáč, Bardejov 53. Málek Miroslav, 
Stará Turá 54. Márton Marián, Bra
tislava 55. Miháli Anton, Prievidza 
56. Michlík Ivan, Žilina 57. Ing. Mik

loš Vojtech, Bratislava 58. Milan Ján, 
Ružomberok 59. Milrádová Vlasta, 
Nitra 60. Mitaš Miroslav, Považská 
Bystrica 61. Novák Alojz, Trenčín
62. Oravec Štefan, Žiar nad Hronom

63. Papáč Emil, Košice 64. Ing. Pod- 
maník Milan, Považská Bystrica 65. 
Píibyla Róbert, Žilina 66. JUDr. 

Račko Boris, Bratislava 67. Režný 
Boris, Považská Bystrica 68. Samlek 
Eduard, Tlmače 69. Soós Mikuláš, 
Michalovce 70. Stropkay Štefan, 
Košice 71. Ing. Szakál František, Nit
ra 72. Sýkora Viliam, Krupina 73. Ša
gát Miroslav, Trenčín 74. Šagát Peter 
ml., Trenčín 75. Ing. Šamaj Jozef, 
Nová Dubnica 76. Šebian Dušan, 
Zvolen 77. Šedivec Ivan, Horná 
Žďaňa 78. Šinský Alojz, Bánovce nad 
Bebravou 79. Ing. Šranko Ladislav, 
Košice 80. Štefanča Stanislav, Žiar 
nad Hronom 81. Štrauch Viliam, 

Trenčianska Teplá 82. Šupka Kornel, 

Rajecké Teplice 83. Tarina Vojtech, 
Topoľčany 84. Tibor Peter, Poprad 
85. Tóth Tomáš, Košice 86. Ujhelyi 
František, Vojčice 87. Vido Rudolf,

Svätý Jur 88. Vozár Michal, To
poľčany 89. Ing. Vyhnalik Alojz, 
Trenčín 90. Záhradník Jozef, Poprad 
91. Zaitšek Štefan, Košice 92. Ing. 
Žarnovický Peter, Bratislava

Adresár rozhodcov licencie „B“ 
platný k 1.11.1999

1. Mgr. Babicová Magdaléna, Zvolen
2. Bajzík Matúš, Topoľčany 3. RNDr. 
Brúderová Marta, Košice 4. Dančak 
Ľubomír, Trebišov, 5. Dekýš Ján, 
Trnava 6. Dihdová Miroslava, 
Kežmarok 7. Dobiáš Tibor, Trenčín 
8. Galajda Juraj, Gemerská Poľana 9. 
Gubková Anna, Veľké Uherce 10. 
Hatala Ondrej, Martin 11. Hlubina 
Peter, Považská Bystrica 12. Jankura 
Rastislav, Kežmarok 13. Ing Jakub 
Ján, Bardejov 14. Mgr. Jurč Miloš, 
Šarišské Michaľany 15. Ing. Kašuba 

Ján, Humenné 16. Kleberc Valentín, 
Bratislava 17. Kormanec Bohdan, 
Čadca 18. Kožuch Miroslav, Malacky

19. Lazarová Petra, Nitra 20. Kubri- 
ková Veronika, Topoľčany, 21. Ing. 
Kukan Jozef, Trnovec nad Váhom 22. 
Kundrik Jozef, Prešov 23. Kunovský 
Ľubomír, Topoľčany 24. Lazar Ladis
lav, Nitra 25. Ing. Maňák Peter, To
poľčany 26. Marček Pavol, Dunajská 
Streda 27. Martaus Vladimír, Prešov
28. Medo Pavol, Topoľčany 29. Mi- 
kula Jozef, Prešov 30. Milrádová 
Zdena, Nitra 31. Mládek Jozef, Ma
lacky 32. Novotná Sylvia, Kežmarok 
33. Pitoňák Ján, Slovenská Ves 34. 
Popellár Ladislav, Bratislava 35. Po- 
rosznyák Róbert, Galanta 36. Ing. 
Prekop Štefan, Nová Dubnica 37. Sa- 

bovik Tibor, Košice 38. Svák Ondrej, 
Bratislava 39. Surovský Ľuboš, Drie- 
toma 40. Szakál Alexander, Nitra 41. 
Šárik Bartolomej, Košice 42. Ing. 
Šereda Marian, Bratislava 43. Šifra 

Miroslav, Vernár 44. Šránko Ladis
lav, Košice 45. Šrámek Ján, Malacky 
46. Štípala Jozef, Martin 47. Ing. Š- 

vec Milan, Bratislava 48. Tadial Ivan, 
Bratislava 49. Takáč Rudolf, Bytča 
50. Ing. Tiso Bohuslav, Bytča 51. Vit- 
kovský Ján, Kysucké Nové Mesto

Ladislav Vozár 
sekretár SSTZ
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So Zdenkom Krížom po zasadnutí 
riadiaceho výboru Európskej stol
notenisovej únie v Seville
Na ME podľa poradia v Európskej lige
Na víkendovom zasadnutí riadiaceho výboru Euróspkej 
stolnotenisovej únie v španielskej Seville sa zúčastnil aj náš 
zástupca v tomto orgáne, predseda Slovenského stolnoteni
sového zväzu Zdenko Kríž. Keďže sa podlá programu malo 
hovoriť predovšetkým o reorganizácii kľúča súťaže družstiev 
na ME od roku 2002 i novom štatúte Európskej ligy, ktorá 
by sa mala stať atraktívnejšou tým, že bude postupovou 
súťažou na ME, zaujímalo nás, k akým záverom dospelo ro
kovanie tohto orgánu.

„Reorganizáciu súťaže družstiev na ME i budúcnosť 
Európskej ligy sa naozaj stali prioritnými bodmi na zasad
nutí exekutívy ETTU,“ povedal nám po návrate zo Sevilly 
Zdenko Kríž. „Keďže na poslednom kongrese nezískal pod
poru delegátov návrh na zredukovanie počtu družstiev, mu
selo víkendové zasadnutie riešiť aspoň zníženie počtu zápa
sov. Docielili sme to prijatím zásady, že na ME sa nebude 
dať v druhom stupni postupovať do vyšších skupín, ale o ich 
zložení sa bude rozhodovať len v Európskej lige.“

Môžete nám uviesť konkrétny klúč, ako to bude od na
sledujúcej sezóny vyzerať ?

„Od sezóny 2000/2001 bude mať Európska liga tri diví
zie, v každej bude dvanásť účastníkov. Bude sa hrať v dvoj
ročnom cykle a vždy bude vrcholiť pred ME. Dnes má prvá 
i druhá divézia po osem účastníkov. Rozšírenie na dvanásť 
sa uskutoční po skončení tohto ročníka. Tucet superdivízie 
bude tvoriť osem tímov, ktoré v nej hrajú v súčasnosti, dva 
najlepšie celky z I. divízie a dve družstvá postúpia do dva
nástky na základe umiestnenia na ME 2000 v Brémach. Platí 
to rovnako pre mužov i pre ženy. Účastníci prvej divízie vzí- 
du z ďalšieho umiestnenia v aktuálnom ročníku prvej divízie 
a pribudnú aj najlepšie družstvá z druhej divízie. Zloženie 
jednotlivých divízií bude predstavovať aj skupiny na ME. O 
medaily budú môcť, an rozdiel od súčasnosti, bojovať len 
účastníci A-skupiny, ktorá bude totožná so seperdivíziou 
Európskej ligy.“

Naši muži teda majú šancu bojovať o účasť v superdi- 
vízii. Stačí na to víťazstvo v blížiacom sa súboji s 
Juhosláviou doma...

, Je to tak. Ak vyhráme nad Juhosláviou, budeme jedným 
z dvoch najlepších družstiev I. divízie a postúpime. Ak nie, 
budeme musieť, takisto ako naše ženy, bojovať o dve postu
pové miestenky na majstrovstvá Európy na budúci rok v 
Brémach.“

Je už známe, ako sa bude do jednotlivých divízií po
stupovať a z nich zostupovať?

„Nie. Aj tieto zmeny, o ktorých sme rozhodli, ešte musí 
schváliť kongres v Brémach, ale nemal by s tým byť žiaden 
problém. Na ňom sa bude hovoriť určite aj o otázkach po
stupu a zostupu.“

Týmito opatreniami by sa mala zvýšiť aj atraktívnosť 
Európskej ligy. Na rozdiel od súčasnosti, nebudú môcť 
najlepší hráči ignorovať túto súťaž. Zaujímalo nás však, 
aj o ktorých ďalších témach sa počas víkendu v Seville 
hovorilo.

„Veľká kritika sa zniesla na rozhodcov a ich jazykové zna
losti, šéf ETTU Steffano Bossi referoval o svojej ceste po 
krajinách bývalého ZSSR i o podmienkach pre stolný tenis 
v nich a riešilo sa aj viacero tradičných pracovných otázok.“

Ľubomír Lučanič 
(Šport-9.11.1999)

Cenné úspechy mládeže
V nemeckom Dusseldorfe sa uskutočnil 10. ročník 
Olympiády v stolnom tenise chlapcov a dievčat do 14 rokov. 
Detská Olympiáda sa konala za účasti 1700 hráčov a hráčok, 
okrem Slovákov sa na nej predstavili aj nádeje z Nemecka, 
Talianska, Švajčiarska, Belgicka a Chorvátska. V obdivu

hodnej forme sa na nej prezentovali aj stolnotenisové náde
je z Trenčianskej Teplej. Na kvalitne obsadenom medziná
rodnom zápolení potvrdili vynikajúci vzostup formy. 
Družstvo chlapcov Trenčianskej Teplej (ročník 1985-1986), 
v zložení Martin Palček a Lukáš Hudec obsadilo 1. miesto. 
Družstvo chlapcov (ročník 1989-1990) v zložení Filip Ježo 
(Trenčianska Teplá) a Kristián Kobes (Plastika Nitra) získa
lo druhú priečku.

Vzácny úspech, 1. miesto, zaznamenalo aj družstvo die
včat Cukrovaru, (ročník 1989-1990), v zložení Zuzana 
Suletyová a Soňa Hudecová. Aj v súťaži jednotlivcov vyč
nievali Teplania. V kategórii chlapcov obsadil prvú priečku 
nádejný Martin Palček (1986), Filip Ježo (1990) skončil 
druhý.

V šľapajách chlapcov na tejto stolnotenisovej Olympiáde, 
kráčali v súťaži jednotlivcov aj dievčatá, hoci nezískali ani 
jedno prvé miesto. Soňa Hudecová (1990) obsadila tretie a 
Zuzana Suletyová (1989) tretie miesto.

Karol Óurina 

(Hlas ľudu-8.11.1999)

Telesne postihnutí stolní tenisti 
SR bohatší o devätnásť medailí.
Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise telesne postihnu
tých si priniesli zo Svetových hier vozíčkárov na Novom 
Zélande a predparalympijských hier v Sydney spolu 19 me
dailí, z toho 10 zlatých. S výkonom svojich zverencov 
Márie Pillárovej, Jána Riapoša, Jána Košča (všetci Kúpele 
Piešťany), Aleny Kánovej, Ladislava Gáspára (obaja 
Artmodul Ružomberok) a Richarda Csejteyho (Integra 
Bratislava) i s ďalšími splnenými cieľmi trojtýždňového po
bytu na opačnej pologuli vyjadril reprezentačný tréner Ján 
Bezecný spokojnosť.

„Dôležité je aj to, že sa každému nominovanému poda
rilo upevniť si pozície vo svetovom rebríčku ziskom ďa
lších cenných bodov. Druhým pozitívom je, že sme hrali s 
najlepšími ázijskými hráčmi. Keďže išlo o skúšku pred 
budúcoročnou paralympiádov v Sydney, vyskúšali sme si 
aklimatizáciu. Potvrdilo sa, že je na ňu potrebných aspoň 
osem dní. Odskúšali sme si, ako pomôcť vozičkárom pre
žiť dlhú 24-hodinovú cestu. Celý pobyt splnil svoj účel, aj 
tých devätnásť medailí stálo za to.“

TASR
(SME- 5.11.1999)
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SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

Poďakovanie
Slovenský stolnotenisový zväz a 

redakcia časopisu Slovenský stol
ný tenis ďakuje všetkým spolupra
covníkom za spoluprácu pri tvorbe 
nášho časopisu v roku 1999.

Súčasne želáme všetkým do no
vého milénia pevné zdravie a veľa 
úspechov v osobnom živote a pri 
rozvoji nášho stolného tenisu.

Redakcia

y

Chcete, aby o Vás vedeli všetci 
milovníci stolného tenisu na Slovensku?

-V *

Celú čiernobielu stranu môžete svojím inzerátom zaplniť už za 4000 korún.

Plnofarebný inzerát na celú stranu Vás vyjde len na 10 000 korún.

Neváhajte a zavolajte na číslo 0905/358 232!
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E M I N E N T
ŠPORTOVÉ POTREBY

Župná 1 5 953 0 1 • Zlaté Moravce.* t e I.: 08 1 4 423 1 21

Široká ponuka športových a poľovníckych potrieb
♦ šuštiakové súpravy Nittaku (od 
1580,- Sk) ♦ rakety Nittaku - Amst- 
rong L 64, OFF, AL, Leader, Trumpf, 
Messina OFF. Defense OOP, Carbon 
94, Stability ALL, Dreher OFF, OFF 90 
ALL + 82, Junior, OFF compl., Carbon 
86 (od 390,- Sk) ♦ rakety Yasaka - 
Classic, Allround (1000,-SK) ♦ ra
kety Tibhar - Chila TOP, OFF (od 
600,- Sk) ♦ rakety Andro - Tornádo 
92, Fang 88, Regent 80, Carbon 94, 
Cosmos 87 (od 790,- Sk do 1290,- 
Sk) ♦ rakety Double Happ PF 4 
(550,- Sk) ♦ poťahy - Friendship 
729, Frindship 837, Pallo, Xushaofa 
999, Rite 2000, Impartial, Delta Sen- 
sito, Mágie Carbon, Joola Pulse, 
Rally Yasaka, Super Frind 729, Rite

729, Salvo Speed, Sriver, Ekrips, 
Magical Spin, Screw, Elgard, 
Frindship OX hlad., Ekrips, tráva OX 
Gold Way, Sriver FX, Sriver D 13 L, 
Tibhard Rapid, pena Gold Way, Tar- 
bitTSP, Sriver D 13 L-S, Mark „V“ 
Yasaka, Resilon sendvič, PF 4 C 8 
tráva, THE Sav Nittaku, Hl Super 
Drive, Zenit Andro G, Gold Way 
938, Feint Soft, Feint Long (od 
120,- Sk) ♦ loptičky - Yasaka xxx, 
Yasaka Tréning, Nittaku xxx (od 
12,- Sk za kus) ♦ puzdrá - Yasaka, 
Butterfly, Nittaku (od 350,- Sk) ♦ 
dresy - Nittaku 97 ( 760,- Sk) ♦ 
krátke nohavice Nittaku 98 ( 685,- 
Sk) ♦ PP lepidlo Nittaku - ekolo
gické (750,- Sk)

POTREBY PRE FITNESCENTRÁ
♦ bežecký trenažér MAG, Rotoped s magnetickou brzdou, vzduš
ný chodec, Euro stepper, posilovacia lavica Total Gym, veslovací 
trenažér, Posilovacia veža Home Gym, rotopedy

BICYKLE, PRÍSLUŠENSTVO A 
SÚČIASTKY

♦ horské, trekingové, cestné

Futbalová výstroj ♦ kopačky, siete, dresy, 
štulpne, trenírky, rozhodcovský výstroj ♦ Ho
kejové koplety ♦ hokejky, puky, samostatné 
nože, hokejové rukavice, vesty, chrániče krku, 
suspenzory, prilby, dresy, ochranné mriežky

Športová obuv Nike, Pu
ma, BK, Adidas, Reebok ♦
Poľovnícke potreby a ob
lečenie ♦ strelivo, zbrane, 
ďalekohľady, puškohľady, 
keramika s poľovníckou te
matikou

ŠPORTOVÁ OBUV

♦ stoličky, stoly, 
variče, Stany, ter

mosky, kotlíky, 
drevné uhlie, slneč
níky, záhradné hoj

dačky

KEMPINGOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
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