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Na obálke: Mladí slovenskí reprezentanti dosiahli na majstrov
stvách Európy mládeže v talianskom Temi historický úspech. 
Získali dve zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu, čo 
ich zaradilo na výborné štvrté miesto v medailovej bilancii krajín. 
Na titulnej strane slovenskí medailisti z MEJ.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska kadetov v Bratislave sa 
opäť zmenili na malé majstrovstvá Európy. Dominovali na nich 
reprezentanti Nemecka a reprezentantky Rumunska. Slovenskí 
reprezentanti vybojovali jedinú medailu. Zaslúžili sa o ňu kadeti 
v súťaži družstiev, keď v zloženi Blažek, Baláž, Polúch vybojovali 
tretie miesto (zadná strana).

POHĽAD SPAŤ 
A KROK DOPREDU

Od začiatku sezóny 2001 /2002 
v snahe zrýchliť hru, zvýšiť dra
matickosť súbojov za stolmi, 
skrátil kongres ITTF dĺžku stol
notenisových setov. Toto rozhod
nutie akoby symbolicky vyjadro
valo aj vývoj vo svetovom, európ
skom i slovenskom stolnoteniso
vom dianí. Jeho pulzovanie je čo
raz rýchlejšie, hektickejšie, plné 
nových nečakaných momentov 
i zložitých situácií, ktoré musia členské federácie, 
resp. ich zodpovedné výkonné orgány riešiť väčšinou 
za pochodu, bez dlhých diskusií či podrobných ana
lýz.

Svetový stolný tenis sa musel pred časom vyrovnať 
so zrušením MS v Juhoslávii, s rozdelením svojho 
šampionátu na súťaž družstiev a súťaž jednotlivcov, 
so zväčšením loptičky a teraz sa chystá na realizáciu 
závažnej zmeny v pravidle o servise. Stolnotenisová 
Európa musela zase prehltnúť horkú pilulku v podobe 
výraznej straty medailových pozícií v súboji so svo
jim ázijským rivalom a čoraz úmomejšie sa borí aj 
s preplneným športovým kalendárom, ktorý špičko
vým hráčom nedá vydýchnuť. Jednoduché to 
v uplynulom období nemal ani Slovenský stolnoteni
sový zväz. Dokázal síce výborne zorganizovať niekoľ
ko významných medzinárodných podujatí, zbieral mlá
dežnícke medaily, prebojoval sa medzi 25 slovenských 
štátom podporovaných športov, ale chýbal na OH 
v Sydney. Navyše, podobne ako všetky ostatné slo
venské športové zväzy a občianske združenia zaobe
rajúce sa športom, ocitol sa v zložitej ekonomickej si
tuácii. Podpora športu z verejných zdrojov je čoraz 
slabšia a získať sponzorov pri súčasnej legislatíve 
a v čase bolestnej transformácie slovenskej ekonomi
ky je dnes hotový zázrak...
Toto je len niekoľko z množstva faktov, ktoré budú 

predmetom rokovania celoslovenskej konferencie 
SSTZ, ktorá zhodnotí 4:ročné volebné obdobie a vytýči 
hlavné úlohy pre náš zväz do budúcnosti. Bude tiež 
určite úrodnou pôdou na diskusiu o zmenách 
v Súbore predpisov, v štruktúre súťaží, o úpravách 
Stanov SSTZ a na záver zvolí, resp. potvrdí nové or
gány a funkcionárov zväzu. Toto dôležité rokovanie 
80 delegátov zvolených v ôsmich krajoch uzavrie je
den štvorcový cyklus a súčasne rozkrúti a usmerní 
slovenskú celuloidovú loptičku na ďalšie štyri roky.

PhDr. Zdenko KRÍŽ 
predseda SSTZ

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS - štvrfročník pre priaznivcov celuloidovej loptičky. Vydáva: SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ 
ZVÄZ. Adresa redakcie: Sekretariát SSTZ, Černockého 6, 834 17 Bratislava. Tel.: 07/448 840 42, fax: 07/448 886 15. Predseda 
redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž. Zodpovedný za vydanie: Dr. Ernest Demetrovič. Redakčná rada: PhDr. Zdenko Kríž, Ing. 
Anton Hamran, Marián Bystričan, Vladimír Mihočko. Grafická úprava: Ing. Milan Podmaník, Tlač: Tlačiarne Pardon Trenčín,
Náklad: 500 ks. nepredajné.
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VŠETKY TITULY DO ČÍNY
V poradí 46. MS vjaponskej Osake 23.4. - 6. 5.

2001 sa vyznačovalo niekoľkými zaujímavými 
osobitosťami. Po prvý raz sa svetový šampionát 
hral s väčšími 40 mm loptičkami /doteraz 38 
mm/. Súťaže sa hrali s dvomi rozdielnymi znač
kami loptičiek - družstvá s “TSP" ajednotlivci s 
Nittaku. ' •

Zloženie výpravy SR:
Vedúci výpravy a delegát na kongres ITTF - PhDr. 

Zdenko Kríž /predseda SSZT/
Technický vedúci: Vladimír Mihočko /ústred

ný tréner SSTZ/
Tréneri: Ing. Jarolím Miko /tréner RD mužov/

Vladimír Mihočko ml. /tréner RD žien/

Lekár + masér: MUDr. BranislavDelej, CSc.
Rozhodca MS a delegát: Ing. Anton Hamran
Hráči: 1. JaromírTruksa

2. Erik Illáš
3. Michal Bardoň
4. Peter Šereda
5. Eva Ódorová
6. Valentína Popová
7. Zuzana Poliačková
8. Iveta Klačanská

Účasť:
Počet zúčastnených štátov - 129
Počet družstiev - muži - 88 družstiev
Počet družstiev - ženy - 61 družstiev
Počet jednotlivcov - muži - 341 

- ženy - 240
Na šampionáte sa hrali naposledy spoločne sú

ťaže družstiev a jednotlivcov. Budúce MS v r. 2003 
jednotlivcov sa uskutočnia v Paríži a MS druž
stiev v r. 2004 v Dohe /Qatar/.

Čínski hráči potvrdili hegemónne postavenie 
vo svetovom stolnom tenise, ked získali všetkých 
7 majstrovských titulov. Čínski muži získali už 
svoj 13. titul. Namále však mali v semifinále proti 
družstvu Kórey, keď ich zachraňoval náhradník 
Liu Guoliang., ktorý v rozhodujúcom piatom 
zápase odvrátil proti Kórejčanovi Kŕm Taek Soo- 
kovi vo dvoch setoch sedem mečbolov. Po prvom 
prehratom sete vyhral druhý a tretí set 24/22 a 
25/23. Číňanom v tomto stretnutí “vybuchol" 
olympijský víťaz Kong Ling Hui, ktorý v tomto 
stretnutí nebodoval. Semfinálové stretnutie 
mužov Čína - Kórea bolo nielen najdramatickej
ším, ale aj najkvalitnejším stretnutím družstiev 
na MS 2001. O prevahe čínskych hráčov hovorí 
aj to, že vo finále proti Belgičanom nepostavil 
čínsky tréner Cai Zhenhua svetovú jedničku a 
neskoršieho majstra sveta Wang Ligina a úra
dujúceho majstra sveta Liu Guolianga.

V súťaži družstiev mužov príjemne prekvapilo 
družstvo Belgicka na čele s Jeanom - Michelom 
Saivom, ktorého dopĺňali jeho brat Philipjje, ex- 
bulhar Bratanov a exmadar Podpinka. Prekva
pením bolo najmä ich semifinálové víťazstvo nad 
Švédskom. Švédom nezabodoval Persson a bola 
to preňho smutná rozlúčka so svetovou stolno
tenisovou scénou, keď zahlásil pred šampioná
tom posledný štart na MS. Len tak pre zaujíma
vosť v prípade, že by úspešná švédska trojica 
hráčov Waldner, Persson, Karlsson štartovala aj 
na MS 2004, mal by Waldner a Persson 38 rokov 
a Karlsson 34. V družstvách žien jednoznačne 
dominovali Číňanky a v priebehu súťaže sa iba 
čakalo, ktorému družstvu sa proti nim podarí 
uhrať koľko setov. Európanky stále za Aziatka
mi podstatne zaostávajú a na tomto šampioná
te sa im neušlo ani jedno medailové umiestne
nie v súťaži družstiev i v súťažiach jednotlivcov. 
V kategóriách jednotlivcov pozbierali čínski hrá

či skoro všetky medaily, ostatku Ázie nechali len 
medailové omrvinky. Čínski hráči sa až neuveri
teľne ľahko vysporiadali s hrou s väčšou loptič
kou, o čom svedčí nielen ich medailový zisk, ale 
aj predvedené výkony. I ked väčšia loptička pri
niesla menšie spomalenie herných činností, 
vzhľadom na rýchlosť letu loptičky Číňania pri 
svojej pohyblivosti, variabilite podania, variabi
lite úderov, pridali na razancii úderov a údery s 
krátkym švihom paže, čo hru zrýchlilo a tým aj 
ich účinnosť. S vystúpeniami našich v súťažiach 
družstiev môžeme byť iba čiastočne spokojní. 
Družstvo mužov sa udržalo v “A” kategórii MS. I 
keď naši hráči podávali v súťaži družstiev dobré 
výkony, je potrebné priznať, že náš tím vďačí za 
udržanie sa v “A“ kategórii aj priaznivému žrebu

v baráži o udržanie, ktorý nám prisúdil družstvo 
Izraela. Družstvo žien nám pripravilo nepríjem
né prekvapenie 28. miestom a zostupom do “B" 
kategórie. Pokles sme si zapríčinili vzhľadom na 
nový súťažný systém v podstate už úvodnou pre
hrou v skupine s Juhosláviou 2/3. Proti druž
stvu Juhoslávie sme nastúpili hneď na druhý 
deň ráno po večernom príchode. Nemali sme po
trebnú aklimatizáciu, čo sa v stretnutí prejavilo 
hlavne na Popovej, ktorá potrebuje na obnovu 
síl viac času, ako mladšia Ódorová s Poliačko- 
vou. Treba však priznať, že ani Ódorová s Poliač- 
kovou nepodávali v súťaži družstiev optimálne 
výkony.

Žiaľ, vzhľadom na zavedenie nového súťažné
ho systému družstiev na MS v podstatnej miere 
poradie družstiev od 16. miesta nižšie ovplyvňu
je žreb, pretože podľa predchádzajúceho systé
mu malo družstvo bojujúce o udržanie sa dve 
možnosti na záchranu a teraz len jednu. Príkla
dom je aj umiestnenie medailistov z ME druž
stva mužov z Dánska, ktoré obsadilo 33. miesto, 
družstvo Ruska 25. miesto alebo Rumunska 29. 
miesto. Pri žičlivejšom žrebe a porovnaní našich 
hráčok s hráčkami družstiev, ktoré skončili na 
17. - 24. mieste, si myslím, že výkonnostne patri
me niekde okolo 20. miesta. V súťažiach jednot
livcov si absolutórium zaslúžia len výkony Ódo- 
rovej, ktorá sa v dvojhre prebojovala medzi naj
lepších 17 - 32 hráčok sveta a spoločne s Truk-

som v zmiešanej štvorhre, ked sa prebojovali do 
3. kola, kde podľahli čínskemu páru LIU Guo
liang - Sunová 1/2. Dobre zahral vo dvojhre aj 
Truksa, keď v 1. kole zvíťazil nad Japoncom Sa- 
nadom a v 2. kole vzdoroval striebornému me
dailistovi zo súťaže Belgičanovi J. M. Saivemu 
1/3. Postavenie našich družstiev odzrkadľuje 
súčasný celkový stav seniorského stolného te
nisu na Slovensku a jeho ekonomické zabezpe
čenie. Ženskému stolnému tenisu sa z pohľadu 
vrcholového stolného tenisu venujú len Topoľ
čany a aj to len s čiastočným zabezpečením. To 
je z pohľadu celoštátneho veľmi málo. Určite 
nebude ľahké nahradiť aj hráčku formátu Popo
vej, ktorá sa po MS 2001 vzdala reprezentačnej 
činnosti /cíti sa na svoj vek už obohratá/. Za 
doterajšie účinkovanie reprezentácie SR patrí 
Popovej poďakovanie. V súčasnosti za hráčkami 
ako Ódorová, Poliačková a Popová je veľký vý

konnostný rozdiel a ak chceme do 
budúcnosti vychovať ich nástupky- 
ne, budeme musieť siahnuť až do 
mládežníckych kategórii a vytvoriť 
im na výkonnostný rast optimálne 
podmienky, čo je dnes veľmi ťažká 
úloha.

Súťaže mužov a žien až na Super- 
ligu, majú v porovnaní so zahrani
čím vysokú kvantitu /počet druž
stiev/, ale nízku kvalitu /výkon
nostnú úroveň hráčov/.

Centrálnej prípravy a počtu me
dzinárodných štartov na PRO-TOU 
Roch je veľmi málo vzhľadom na 
nedostatočné zabezpečenie finanč
ných prostriedkov zo štátneho roz
počtu. V takomto prípade si nemô
žeme dovoliť ani recipročnú prípra
vu so zahraničným partnerom.

V budúcom období sa budeme 
musieť hlavne zaoberať:

- reorganizáciou súťaži za kvali
tou a to už od najnižších článkov

- zabezpečiť väčší objem a kvalitu 
centrálnej prípravy RD

- zaradiť do RD mužov a žien hrá
čov s perspektívou výkonnosti, kto

rí v krátkom čase rozšíria slovenskú špičku a 
tým sa zabezpečí väčšina konkurencie

- individualizovať prípravu a štarty hráčov s 
perspektívou k OH 2004 a 2008 

Výsledky slovenských reprezentantov a prehľad 
medailistov:

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV MUŽOV:
Základná skupina:
Slovensko - Belgicko 1/3 
Slovensko - Holandsko 1/3 
v skupine obsadilo 3. miesto.
Baráž o udržanie sa v “A" kategórii MS 
Slovensko - Izrael 3/0.
Týmto víťazstvom si družstvo mužov zabezpeči
lo účasť v elitnej skupine aj v nasledujúcich MS. 
Slovensko - Bielorusko 2/3 
Slovensko - Anglicko 0/3 
Slovensko - Maďarsko 0/3 
Slovensko - Španielsko 3/1 
Celková bilancia družstva: 7 stretnutí - 2 vý
hry - 5 prehier 
celkové 23. miesto.
Bilancia hráčov v súťaži družstiev:
Truksa 5 výhier - 3 prehry 
Illáš 2 výhry - 7 prehier 
Bardoň 3 výhry - 4 prehry 
Šereda 0 výhier - 2 prehry 
Poradie:
1. Čína

(Pokračovanie na 3. strane)

Členovia realizačného tímu. Zľava MUDr. Branislav Delej 
CSc., Jarolím Miko - tréner žien, Vladimír Mihočko - ústred
ný tréner.
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VŠETKY TITULY DO ČÍNY
(Dokončenie z 2. strany]

2. Belgicko
3. - 4. Švédsko a Kórea, 5. Rakúsko, 6. Francúz
sko, 23. Slovensko
Súťaž družstiev žien:
Základná skupina:
Slovensko - Juhoslávia 2/3 
Slovensko - Taiwan 1/3
Baráž o udržanie sa v “A” kategórii MS družstiev: 
Slovensko - USA 0/3 
Stretnutia o 25. - 48. miesto:
Slovensko - Moldavsko 3/0

- Slovinsko 3/1
- Taliansko 0/3

o 27. - 28. miesto: Indonézia 2/3 
Bilancia hráčok v súťaži družstiev:
Ódorová - 4 výhry - 5 prehier
Popová - 2 výhry - 4 prehry
Poliačková - 2 výhry - 5 prehier
Klačanská - 0 výhier - 2 prehry
Poradie: 1. Čína, 2. KĽDR, 3.-4. Japonsko,
Kórea
Súťaže jednotlivcov:
Dvojhra mužov:
Kvalifikácia:
I. kolo:
Illáš - Hsen Wen Táng /TPE/ 1 /2 /9, -16, -21 / 
Bardoň-YoungTerry/ENG/ 1/2/-18, 14, -15/ 
Šereda-Tokič Bojan /SLO/ 1/2/16, -12, -9/ 
Najbližšie k postupu z 1. kola kvalifikácie mal 
Illáš, ktorý v závere 3. setu nedokázal premeniť

ani jeden zo štyroch mečbalov.
Hlavná súťaž:
I. kolo: Truksa-Sanada/JPN/ 3/1 /-17, 11, 16, 
11/
II. kolo: Truksa - Saive Jean-Michel 3/1 /-18, 
20, -15, -10/
Poradie:
1. Wang Ligin /Čína/
2. KONG Linghui /Čína/
3. - 4. CHIANG Peng-Lung /Taiwan/

MA lin /Čina/
Štvorhra mužov:
Kvalifikácia:
I. kolo: Bardoň, Šereda- Ho Wing, Sio Chi /MAC/ 
2/0 /6, 13/
n. kolo: Bardoň, Šereda - Yaldiz, Tavukenoglu / 
TUR/ 1/2 /-19,21,-14/
Poradie:
1. Wang ligin - YAN Sen /Čina/, 2. KONG Linghui 
- LIU Guoliang /Čína/, 3. - 4. CHINAG Peng- 
Lung, CHANG YUN - Shu /Taiwan/, KIMTaek 
Soo - OH Sang Eun /'Kórea/
Dvojhra ženy:
1. kolo: Ódorová - Meyerhoefer /GER/ 3/0 
Poliačková - SUK Eun M. /KOR/ 0/3 
Popová - KIM Kyung Ha/KOR/ 1/3
2. kolo: Ódorová - CHEN Tong Fei - Ming /TPE/ 
3/2
3. kolo: Ódorová - WANG Nan /CHN/ 0/3 
Umiestnenie Ódorovej 17- 32. miesto
Poradie:

1. WANGOVÁNan /Čína/, 2. UNOVÁUng /Čína/ 
,3.-4. ZHANGOVÁYining /Čína/, KIMOVÁYun 
Mi/KĽDR/
Štvorhra ženy:
1. kolo: Popová, Poliačková - Arisi, Negrisoli / 
ITA/ 2/1, Ódorová, Poliačková - Nastase, Gogo- 
rita /ROM/ 0/2
2. kolo: Popová, Poliačková - Svensson A, Svens- 
sonM. /SWE/ 1/2
Poradie:
1, WANGOVÁ Nan - LIOVÁ JU /Čína/, 2. YAN- 
GOVÁYing - SUNOVÁ Jin /Čína/, 3. - 4. ZHAN- 
GOVÁ Yingying - ZHANGOVÁ Yining /Čína/, 
TAKEDOVÁ - KAWAGOEOVÁ /JAP/
Zmiešaná štvorhra:
Kvalifikácia: Šereda, Klačanská - Paniel, Dektiar 
/SR/ 0/2
1. kolo: Bardoň, Poliačková - Mondello, Negrisoli 
/ITA/ 2/0
'Truksa, Poliačková - Jenkins, Daunton /WÄL/ 
2/1
filáš, Popová - Paszy, Molnár /HUN/ 0/2
2. kolo: Truksa, Ódorová - Kiho, Hirano /JAP/ 
2/1
Bardoň, Poliačková - Cioti, Nastase /ROM/
0/2
3. kolo Truksa, Ódorová - LIU Guoliang, SUN 
Jin /CHN/ 1/2
Umiestnenie Truksa - Ódorová 17. - 32. miesto
Poradie:
1. QIN Zhijan - YANGOVÁ Ying /Čína/
2. OH SANG EUN- Kimová Moo Kyo /Kórea/
3. - 4. ZHAN JIEN - BAIOVÁYang /Čína/

LIU Guo-llang - SUNOVÁ Jin /Člna/
Vladimír Mihočko, ústredný tréner SSTZ

VEĽKÁ ZMENA ■ MALÉ SETY!
Na prelome apríla a mája žila japonská Osaka 

nielen svetovým stolnotenisovým šampionátom, 
ale aj športovou diplomaciou. Súbežne s bojmi 
za stolmi sa konali v tomto meste, ktoré sa uchá
dza o usporiadanie OH 2008, aj kongresy Medzi
národnej stolnotenisovej federácie /ITTF/ a Eu
rópskej stolnotenisovej únie /ETTU/, ako aj za
sadnutia všetkých orgánov a komisií svetovej a 
šiestich kontinentálnych združení. Slovenský 
stolný tenis zastupovali na rozhodujúcich za
sadnutiach dvaja delegáti: PhDr. Zdenko Kríž, 
predseda SSTZ a Ing. Anton Hamran, generálny 
sekretár SSTZ. Vrcholom dvojdňového volebné
ho kongresu ITTF, ktorého dejiskom bol hotel 
Rihga, nebolí tento raz voľby čelných funkcio
nárov, ale zmeny pravidiel a predpisov. Zatiaľ čo 
vedenie ITTF na čele s Kanadanom Adhamom 
Shararom zostalo na dalšie dvojročné obdobie 
prakticky bez zmeny, delegáti po dlhej a miesta
mi aj vášnivej diskusii, urobili dva zásadné zá
sahy do platných pravidiel stolného tenisu. Prvá 
sa týka dĺžky setov. V záujme zatraktívnenia hry 
i skrátenia jednotlivých duelov, kongres rozho
dol, že od 1.9. 2001 sa bude hrať na tzv. malé 
sety - teda do 11 bodov. Najvýznamnejšie súťaže 
jednotlivcov sa budú hrať na 4 víťazné sety zo 7 
a súťaže družstiev na 3 víťazné sety z 5.

Ďalšia významná zmena sa tiká servisu, platiť 
však bude až od 1. 9. 2002. Zjednodušene pove
dané, hráč musí servovať tak, aby súper počas 
celého priebehu podania videl loptičku. Toto roz
hodnutie, proti ktorému vystupovali delegáti via
cerých ázijských stolnotenisových veľmocí, by 
mal obmedziť účinnosť podaní najmä čínskych 
a kórej ských reprezentantov...

Kongres ITTF v Osade rozhodol aj o usporiada
teľoch ďalších svetových šampionátov, ktoré sa 
už budú hrať vždy oddelene - samostatne súťa
že jednotlivcov a samostatne kategória družstiev.

MS v r. 2003 sa budú hrať v Paríži /jednotlivci/ 
. MS 2004 v katarskej Dohe /družstvá/. Na uspo
riadanie MS 2005 kandidujú zatiaľ dve mestá: 
Rio de Janeiro a Lausanne. Už v r. 2003 by sa 
mali po prvý raz v histórii hrať oficiálne MS juni
orov /doteraz sa neoficiálne hrali v Japonsku/. 
Zatiaľ je jediným kandidátom India. Na kongrese 
ITTF v Osake sa po prvý raz volili aj členovia

odborných komisií /doteraz boli menovaní exe
kutívou/ . Slovensko má v nich po 14 rokoch po 
druhý raz v histórii svojho zástupcu. Z. Kríž sa 
stal členom mediálnej komisie rnF. Počas MS v 
Japonsku sa konali aj skromné oslavy 75. výro
čia ITTF, v rámci ktorých odmenili delegátov zla
tým odznakom ITTF a exkluzívnou publikáciou 
“Legendy svetového stolného tenisu”. Nevolebný

kongres ETTU v nedôstojných podmienkach kon
gresového centra Osaky sa zaoberal predo
všetkým budúcnosťou európskych šampionáte/. 
Európskej ligy a prípravou stanov ETTU. Po ME 
2002 v Záhrebe sa zmení iytmus organizovania 
európskych šampionátov dospelých - budú sa 
konať vždy v nepárnych rokoch. ME 2003 budú 
v Taliansku a na usporiadanie šampionátu Sta
rého kontinentu 2005 je iba jediný uchádzač - 
Česká republika. Po rozporuplnej diskusii kon
gres znížil povinnosť usporiadateľa šampionátu 

hradiť náklady štartujúcich družstvám 
o 50 %, čo by mohlo zvýšiť záujem eu
rópskych federácií o usporiadanie vrcho
lového podujatia. Niekoľko ME v uply
nulom desaťročí bolo totiž poriadne stra
tových ...

Kongres ETTU odmietol fínsky návrh, 
aby hráči mohli hrať v jednej sezóne za 
dva kluby - za domáci i zahraničný. Na 
druhej strane jednomyseľne schválili 
skrátenie ELv sezóne 2002/2003. Vy
žrebované dvojice sa stretnú iba v jed
nom súboji a nie systémom doma - von
ku ako doteraz. Zaujímavosťou je, že do 
programu Európskeho olympijského fes
tivalu mládeže vr. 2003 v Paríži sa po 12 
rokoch dostal opäť aj stolný tenis a ďal
šiu šancu dostanú dvanásťročné stol
notenisové talenty v programe ETTU 
EUROKIDS. Po dobrých skúsenostiach 
z I. učebno-tréningového tábora v Ta
liansku sa teraz talenty stretnú v au
guste v Luxembursku.

ETTU vzalo na vedomie aj dve prihlášky z nášho 
zväzu. Ružomberok kandiduje na usporiadanie 
tumajaTOP 12 juniorov v r. 2003 a Bratislava sa 
uchádza o ME veteránov v r. 2005 spolu s "IUrec- 
kom, Francúzskom a Chorvátskom. O prvej kan
didatúre sa rozhodne po prezentácii počas M EJ 
2001 v talianskom Temi a o druhej na kongrese 
ETTU v r. 2002 počas ME v Záhrebe. zk-
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V OSAKE Z POHĽADU ROZHODCU * MS V OSAKE Z POHĽADU ROZHODCU

Špeciálny informačný systém
Cesta na majstrovstvá sveta v stolnom te- dzinárodných rozhodcov, z čoho je veľký

ironické ukazovatele stavu, ktoré obsluho
vali špeciálne na to vyškolené osoby. Každý 
rozhodca pri stole mal vyvýšené kreslo, čo 
bolo veľmi praktické, lebo pri štvorhrách 
rozhodca nemusel stáť a každé kreslo malo

nise do Japonskej Osaky začala bezproblé
movým presunom na letisko Viedeň - 
Schwechat a odhaľ do švajčiarskeho Zuri- 
chu. Plánovaný príchod do Osaky v nedeľu 
ráno začal byť ohrozený, ked sme zistili, že 
snehová búrka, ktorá zúrila v Zurichu po
zastavila všetky lety a krátka prestávka na 
prestup sa predĺžila na skoro päťhodinové 
čakanie na lepšie počasie. Z toho dôvodu 
začala byť otázna aj moja účasť na porade 
rozhodcov, ktorá mala byť na druhý deň o 
ôsmej hodine ráno. Po trinásťhodinovom 
presune do Osaky, sme pristáli na umelom 
ostrove vzdialenom asi hodinu autobusom 
od mesta. Hned po príchode sme sa stretli 
s absolútnou organizáciou dopravy 
japonských usporiadateľov. Ako or
ganizátor niekoľkých vrcholných eu
rópskych podujatí na Slovensku 
musím uznať, že táto časť sa poda
rila organizátorom na bezkonkurenč
nej úrovni. Pri akreditácii v luxus
nom hoteli Righa. bolo všetko pri
pravené na hladký priebeh privíta
nia a ubytovania všetkých účastní
kov. S precíznosťou vlastnou azda 
len pre Japoncov rozdelili všetkých 
účastníkov na pripravené hotely, 
batožinu triedili už na letisku a stretli 
sme sa s ňou až na recepciách ho
telov, kde nás ubytovali. Rozhodco
via boli ubytovaní v hoteli Cosmos- 
guare, ktorý sa nachádzal na jed
nom z množstva ostrovčekov v oko
lí Osaky a jediný prístup naň bol 
asi dvojkilometrovým podmorským 
tunelom. Tu mali rozhodcovia dosta
točné súkromie, nakoľko to nebol klasický 
hotel, ale slúžil najmä ako vzdelávacie a 
kongresové centrum. Jednou zo špecifík 
tohto ubytovania bol aj fakt, že sa tu nena
chádzala klasická reštaurácia alebo bar, tak 
rozhodcovia trávili neskoré diskusné veče
ry po práci vo vestibule hotela pri plechov- 
kovom pive z automatov a vlastných záso
bách. Vzniklo tu veľa nových priateľstiev a 
absolvovali sme dlhé diskusie okolo nových 
pravidiel, ktoré vznikali počas majstrovstiev, 
a z ktorých niektoré sú skutočne historic
ky prelomové v stolnom tenise. Majstrov
stvá sa hrali v troch hracích halách na 32 
stoloch /12 + 12+ 8/ a každá z nich mala 
aj vlastnú tréningovú halu. Všetky tieto haly 
boli od seba vzdialené asi 200 m a v tomto 
priestore sa nachádzala aj hala na výdaj 
obedov, čo bola v skutočnosti veľmi vkusne 
upravená pôvodne výrobná, možno sklado
vá hala. Hlavná hala bola veľká a krásne 
architektonicky riešená. Celá bola zapuste
ná do zeme a na streche haly bol parčík a 
veľa zelene, kde tiekli potoky a do haly ste 
vchádzali pod vodnými kaskádami. Druhá 
hala bola tiež zaujímavá najmä tým, že sa 
hralo v “bazéne”. Nie naozaj samozrejme, ale 
bola to plaváreň, ktorá v prípade víťazstva 
Osaky o olympiádu, mala byť olympijským 
bazénom.

Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo spolu 150 
rozhodcov z 57 krajín. Z toho bolo 71 zahra
ničných a 79 domácich rozhodcov. Zaujal 
ma fakt, že v Japonsku majú asi 700 me-

počet žien, čo len svedčí o popularite stol
ného tenisu a tým aj rozhodcovskej profe
sii.

V samotnej rozhodcovskej práci tu bolo 
zavedených niekoľko špecialít. Vedenie roz
hodcovského zboru asi malo záujem čo naj
viac skontaktovať domácich rozhodcov so 
zvyškom sveta a tomu aj podriadilo logiku 
spájania rozhodcovských dvojíc. Kde to len 
bolo možné, vždy sa snažili robiť kombino
vané dvojice a nebolo žiadnou výnimkou, že 
niekedy aj dvakrát za deň sme mali zmene
né osádky. V prvých dňoch to robilo dosť 
problémov, nakoľko veľa japonských rozhod
cov vedelo komunikovať len japonsky a keď

sme si už našli nejaký “komunikačný sys
tém” dostali ste iného rozhodcu a začínali 
ste odznova. Čo sa týka mňa, osobne som 
rozhodoval asi so štyrmi Japoncami, ďalej 
to boli rozhodcovia z Ruska, Kórey, Ho
landska, Slovinska, Lotyšska, Kataru a Ne
pálu. Keď to hodnotím spätne, malo to nao
zaj význam, najmä z pohľadu kontaktov a 
osobného poznania, lebo pokiaľ sú osádky 
celý čas rovnaké, človek zostane v akejsi 
ulite so svojim spoločníkom a nemá toľko 
možnosti na spoznanie, a tým získame skú
senosti a spôsobov rozhodovania v iných 
krajinách a kontinentoch. Jedno z príjem
ných stretnutí bolo aj s rozhodcom z USA 
Pavlom Kováčom, rodákom zo Slovenska, s 
ktorým sme spolu aj s českým kolegom 
Zdeňkom Jiráskom prežili niekoľko prijem
ných "vestibulových “ večerných diskusií. 
Čo sa týka samotnej činnosti na hracej plo
che, vedenie rozhodcovského zboru zavie
dlo špeciálny “informačný systém", kde sme 
okrem hlásenia používali aj oznamovanie po
sunkami pre každú situáciu. Niektoré po
sunky boli dokonca špeciálne vymyslené pre 
tento šampionát, nakoľko v pravidlách stol
ného tenisu sa nenachádzala zmienka o nie
čom podobnom. Ale malo to svoj význam, 
nakoľko sa hralo v troch veľkých halách a 
diváci mali lepši prehľad o tom, čo sa deje 
na hracej ploche, lebo miestami tu bola at
mosféra veľmi spontánna a hluk v hľadisku 
nedával žiadnu šancu niečo počuť. V hlav
nej hale mala každá hracia plocha aj elek-

aj odklopnú plochu, na ktorú sa dali položiť 
stopky, karty resp. poznámkový blok. Naj
ťažšie rozhodcovské chvíľky sme prežívali 
spolu aj s kórejským rozhodcom pred za
čiatkom stretnutia mužov medzi domácim 
Japonskom a Talianskom. Stretnutie sa 
hralo na stole č. 1 a bol to priamy televízny 
prenos. Atmosféra v hale bola búrlivá, keď 
pár minúť pred začiatkom prenosu usúdili 
zástupcovia televízie, že družstvá majú málo 
farebne rozlíšené dresy. Po porade s hlav
ným rozhodcom sme sa dohodli, že vyjde
me v ústrety televízii, lenže tréneri oboch 
družstiev mali iný názor. Nezaostávalo iné 

východisko ako žrebovať, ktoré druž
stvo sa pôjde prezliecť. Žreb “vyhrali" 
Taliani, lenže oni nemali náhradné dre
sy, tak im nezostávalo nič iné, len sa 
rozbehnúť do predajných stánkov a ne
jaké si zakúpiť. Všetko toto sa odohrá
valo pod veľkým časovým tlakom, lebo 
už mal začať televízny prenos. Nako
niec to dobre skončilo, Taliani síce hrali 
v dresoch bez označenia krajiny a spon
zorov, ale náplasťou im bolo isto víťaz
stvo v tomto veľmi dramatickom stret
nutí a postup medzi osem najlepších 
družstiev. Z hľadiska rozhodcovského 
zázemia bolo všetko riešené veľkory
so. Každé ráno sa všetci rozhodcovia 
stretávali v hlavnej miestnosti pre roz
hodcov, lebo každá hala mala vytvore
nú takúto miestnosť s bohatým občer
stvením. Pri rannej prezentácii každý 
musel podpísať prezenčnú listinu ako 
dôkaz svojej účasti a tu dostával aj svoj 
denný rozpis práce. Usporiadatelia sa 

veľkoryso postarali aj o výbavu pre rozhod
cov, keď každý obdržal všetko od stopiek 
cez karty, merítka sieťky, optické meradlá 
hrúbky poťahov až po žrebovátka. V každej 
hale bolo vytvorených toľko žrebovacích 
pracovísk, koľko sa v nej nachádzalo hra
cích stolov, čo zabezpečovalo pohodlné stret
nutie s trénermi družstiev, ktorým sme prá
ve mali rozhodovať. Takisto aj výber lopti
čiek bol sledovaný v každej hale asi šiesti
mi osobami. Celkovo po približnom odhade 
o počte osôb, ktoré zabezpečovali podpor
né činnosti pre rozhodcov, vydávanie a zber 
zápisov, vydávanie loptičiek a sprácovanie 
výsledkov to bolo spolu asi 300 osôb. Všet
ky usporiadatelia boli fantasticky priateľ
skí a ochotní pomôcť v každej situácii. Mal 
som však pocit, že miestami to až kompli
kovalo život, lebo usporiadatelia boli ochot
ní pomôcť, ale neboli schopní operatívne 
reagovať pri vzniku neštandartných situá
cií, ktoré pri takomto obrovskom podujatí 
vznikajú. Na záver môjho pohľadu na maj
strovstvá sveta v stolnom tenise v japon
skej Osake môžem konštatovať len fakt, 
ktorý som doteraz len tušil z pohľadu Eu
rópana. Tak ako si myslím, že futbal treba 
zažiť v Brazílii, tak isto si myslím, že stolný 
tenis treba zažiť v Číne resp. Japonsku. 
Treba pogratulovať usporiadateľom tohto po 
organizačnej aj športovej stránke vydarené
ho podujatia za všetko čo tu pre stolný te
nis vytvorili.

Ing. Anton Hamran
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KONEČNÉ TABUĽKY SUPERLIGY A SÚŤAŽÍ RIADENÝCH SSTZ
SUPERLIGA I. LIGA ŽENY II. LIGA ŽENY - VÝCHOD

V časopise Slovenský stolný tenis 1 /2001 boli 
uverejnené tabuľky Superligy v ročníku 2000/2001 
po základnej časti. Po jej skončení odohrali druž
stvá stretnutia nadstavbovej časti a to semifiná
le, v ktorom sa stretli družstvá umiestnené po 
základnej časti na 1-4, 2-3, 5-8,6-7,9-12 a 10-11 
doma a vonku. V závere nadstavbovej časti sa vo 
finále stretli vítazi horeuvedených stretnutí o cel
kového víťaza. Podobne sa hrali stretnutia aj o 
ďalšie miesta.

SUPERLIGA MUŽI
1. Nie deroste rreich 6:3 62
2. Kecskeméth 3:6 2:6
3. Frýdek - Místek 6:3 5:5
4. Malev Budapest 3:6 5:5
5. Mokré Laze e 5:5 6:3
6, Malacky 5:5 3:6
7. Linz - Altstadt 6:4 5:5
8. Moldan Kuchl 4:6 5:5
9. Mostex Rača 3:6 6:3 sety 20:19
10. NH Ostrava 6:3 3:6 sety 19:20
n. Cegléd 5:5 5:5 sety 2623
12. Čadca 5:5 5:5 sety 2326

SUPERLIGA ŽENY
1. Linz - Froschberg 5:5 6:1
2. Šport Budapest 5:5 1:6
3. Čakovec - Mihovan 7:0 6:1
4. Postás Budapest 0:7 1:6
5. Szekszárd 5:5 6 -2
6. Orosháza 5:5 2:6
7. Duga Resa 6:1 6:4
8. ŠKST Topoľčany 1:6 4:6
9. Vlašim 5:5 63
10. Hodonín 53 3:6
11. Nusle Praha 6 3 6:1
12. Baník Ha vírov 3:6 1:6

I. LIGA MUŽI
1. Sporiteľňa Bratislava 22 22 0 0 263:45 66
2. Nostex Rača B 22 18 0 4 222:86 58
3. Dynamo Nová Stráž 22 15 2 5 186:122 54
4. M STK VTJ Martin 22 15 0 7 191:117 52
5. ŠKST Ružomberok 22 14 1 7 177:131 51
6. Malacky-Trsťany B 22 9 4 9 156:152 44
7. Geológ Rožňava 22 8 5 9 156:152 43
8. ŠKST Michalovce 22 7 4 11 134:174 40
9. Energodata Žilina 22 7 2 13 125:183 38
10. Sokol Vojčice 22 3 2 17 95:213 30
11. STK Trenčianska Teplá 22 3 1 18 105:203 29
12. ŠKST Topoľčany 22 0 1 21 38:270 23

Do Superligy v ročníku 2001/2002 postúpila 
Sporiteľňa Bratislava, družstvá umiestnené na 2. 
- 8. mieste sa stali účastníkmi slovenskej EXTRA- 
LIGY v ročníku 2001/2002. Do 1. ligy skupina 
západ zostúpili ŠKST Topoľčany a STK Cukrovar 
Trenčianska Teplá, do 1. ligy skupina východ zo
stúpili ŠKST Sokol Vojčice a Energodata Žilina.

O MAJSTRA SR - MUŽI
1. Marek a Malacky 3 3 0 0 24:7 9
2. Mostex Rača 3 2 0 1 2120 7
3. Sportiteľňa Bratislava 3 1 0 2 1520 5
4. HCH Čadca 3 0 0 3 1224 3

Titul získali Malacky a majú právo účasti v 
Európskej lige klubov. Mostex Rača a Spori
teľňa Bratislava získali právo účasti v Pohé- 
re Naancy Evans.

1. Trnávka Bratislava 22 20 1 1 159:61 63 1. ŠKST Ružomberok B 14 12 2 0 121:19 40
2. ŠKST Topoľčany B 22 18 1 3 161:59 59 2. Imuna Šar. Michaľany 14 10 3 1 107-33 37
3. MŠKST Nitra 22 16 2 4 160:60 56 3. STO Valaliky 14 8 4 2 91:49 34
4. STO Dobäná 22 13 5 4 146:74 53 4. Lokomotíva Košice B 14 8 2 4 94:46 32
5. Lokomotíva Košice 22 12 5 5 139:81 51 5. Malý Princ Moštenica 14 4 1 9 44:96 23
6. ŠKST Ružomberok 22 12 4 6 140:80 50 6. Športklub MSS Prešov 14 4 0 10 53:87 22
7. Stavnat Plus Malacky 22 9 4 9 110:110 44 7. Družba Bardejov 14 2 1 11 34:106 19
8. Spoje Bratislava 22 8 1 13 104:116 39 8. Regmont Hraň 14 1 1 12 16:124 17
9. STK Trenčianska Teplá 22 5 1 16 83:137 33
10. TTC Považská Bystrica 22 3 1 18 42:178 29 Družstvá umiestnené na 1. - 8. mieste sa

11. Hubeného Bratislava 22 1 3 18 48:172 25
stali účastníkmi 1. ligy skupina východ.

12. ŠKST Topoľčany C 22 1 0 21 28:192 24 II. LIGA ŽENY ZAPAD
Do Superligy v ročníku 2001/2002 postú- 1. Nitra B 20 20 0 0 183:17 60

pila Trnávka Bratislava, družstvá umiestne- 2. Malacky - Trsťany 20 15 2 3 136:64 52
né na 2. - 10. mieste sa stali účastníkmi slo- 3. Dunajská Streda 20 14 3 3 141 ‘59 51
venskej EXTRALIGY v ročníku 2001/2002. 4. Galanta 20 14 1 5 126:74 49
Do 1. ligy skupina západ zostúpili ŠKST To 5. T. Teplá B 20 12 2 6 119:81 46
poľčany C a STK Cukrovar Trenčianska Tep 6. Trnávka BA B 20 7 1 12 74:126 35
lá, do 2. ligy BA zostúpil MKST Hubeného 7. Lazany 20 6 2 12 79:121 34
Bratislava. 8. Nitra C 20 5 2 13 77:123 32

O MAJSTRA SR - ŽENY 9. Mostex Rača 20 5 2 13 77:123 32
1. ŠKST Topoľčany A 3 3 0 0 18:2 9 10. Stav Plus Malacky 20 1 3 16 49:151 25
2. ŠKST Topoľčany B 3 2 0 i 12:11 7 11. Topoľčany D 20 2 0 18 41:159 24
3. Trnávka Bratislava 3 1 0 2 8:15 5 Do extraligy v ročníku 2001/2002 postu-
4. mškst Nitra 3 0 0 3 8:18 3 puje MŠKST Nitra B, družstvá umiestnené
Titul získali Topoľčany A a majú právo účasti na 2- ' 9. mieste postupujú do 1. ligy žien 

v PEM žien. Topoľčany B a Trnávka Brati- skupina západ, Topoľčany D zostúpili do 2. 
slava získali právo účasti v Pohári Nancy ^§ý NR-kraja, Malacky zostúpili do 2. ligy 
Evans. BA-kraja.

II. LIGA MUŽI - VYCHOĎ
1. Čadca - Radola B
2. Trio Tatra Ďurkov
3. TZO íiytča
4. Štart V
5. : K:K r up i n;
6. Rimavská So
7. Tvrdoš
8. Tesco K'
9. SCPRužol
10. Tvrdošín - Nižná B
11. Dukla Bardejov
12. Energodata Žilina B 

Do 1. ligy skupina východ postupujú muž
stvá umiestnené na 1. - 8. mieste, do 2. ligy 
ZA - BB zostupujú Žilina B, TVrdošín - Nižná 
B a SCP Ružomberok, do 2. ligy PO-KE zso- 
tupuje JAS Dukla Bardejov.

II. LIGA MUŽI - ZÁPAD

170:124 48 
:126 47 

166:142 46 
10 158:150

8/1)....044*138 37

3 1 18 73:235 29
0 19 68:240 2 8 
0 2 1 53:25 5 24

I. LIGA DORASTENCI
O 1. - 4. MIESTO

1. Mostex Rača 3 3 0 0
2. HCH Čadca-Radola A 3 111
3. TTC Považská Bystrica 3 111
4. ŠKST Topoľčany 3 0 0 3

O 5. - 8. MIESTO
5. ŠKST Michalovce 3 3 0 0
6. Bricon Trnava 3 2 0 1
7. Malacky - Trsťany 3 10 2
8. Energodata Žilina 3 0 0 3

O 9. - 12. MIESTO

26:4
14:16
15:15
5:25

9. Spoje Tesco Košice 3 3 0 0
10. JAS Dukla Bardejov 3 2 0 1
11. Šarišské Michaľany 3 10 2
12. Čadca - Radoľa B 3 0 0 3
Majstrom SR sa stala Rača, do 2. ligy zost-

pili Šarišské Michaľany a Čadca - Radoľa B.

I. LIGA DORASTENKY

21:9
17:13
12:18
10:20

18:17
15:9

10:13
3:18

12
8

6

4

12
8
5 
5

12
8

7
3

1. TTC Považská Bystrica 22 17 5 0 225:83 61 O 1, -
2. SKVydrany 22 16 3 3 205:103 57 1. ŠKST Topoľčany A
3. Dynamo Nová Stráž B 22 14 3 5 197:111 53 2. MŠKST Nitra
4. STK Nové Zámky 22 13 3 6 181:127 51 3. ŠKST Ružomberok
5. STK Bricon Trnava A 22 12 5 5 197:111 51 4. Stavmat Plus Malacky
6. STK Sene c 22 12 4 6 188:127 50 O 5. -
7. Stavoimpex Holíč 22 11 4 7 169:125 47

5. Lokomotíva Košice
8. Dynamo Tmovec 22 7 4 11 151:157 40

6. Mostex Rača
9. Mostex Rača C 22 6 2 14 116:178 36

7. Hubeného Bratislava
10. Chirana Stará Turá 22 4 0 18 66:242 30

8. ŠKST Topoľčany B
11. Bricon Trnava B 22 2 I 19 73:235 27
12. KST Hlohovec 22 1 0 21 74:234 24 O 9. -

0 0 
0 1 
1 1 
0 3

18:5
14:10
8:15
8:18

20:10
16:14
16:14
8:22

12
9
6
3

12

8
8
3

Do 1. ligy skupina západ postupujú muž
stvá umiestnené na 1. - 8. mieste. KST Hlo
hovec a Bricon Trnava B zostupujú do 2. 
ligy TT kraja, Chirana Prema Stará Túrá zo
stupuje do 2. ligy TN-kraja a ŠK Mostex Rača 
C zostupuje do 2. ligy BA - kraja.

12. MIESTO
9. STO Valaliky 3 3 0 0 26:4 12
10. Unimat Lazany 3 2 0 1 19:11 8
11. TTC Považská Bystrica 3 10 2 15:15 7
12. Športklub MSS Preäov 3 0 0 3 030 3
Majstrom SR sa stali Topoľčany A, do 2.

ligy zostúpil Športklub Prešov.

-5-



2/2001 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

SLOVENSKÁ BILANCIA NA ME JUNIOROV V TERNI

ZLATO, ZLATO, STRIEBRO, BRONZ!
Po troch rokoch (Norcia 1988) sa majstrov

stvá Európy mládeže vrátili opäť do Talian
ska. Tohtoročný šampionát sa uskutočnil 
za účasti 43 štátov v krásnom prostredí 
mesta Temi v údolí pohoria Apeniny. Šam
pionát prebiehal v olympijskom stolnoteni
sovom centre v dvoch spojených halách na 
15 stoloch v hlavnej a desiatich vedľajšej 
stolnotenisovej haly. Na súťaž cestovala naša * 
výprava s cieľom získať dve medailové 
umiestnenia. Najväčšie nádeje sa dávali 
Kmotorkovej v súťažiach kadetiek a držite
ľom dvoch bronzových medailí zo zmiešanej 
štvorhry juniorov Pištejovi s Filistovovou. S 
poprednými umiestneniami sme rátali aj v 
súťažiach družstiev juniorov, pripadne pri 
priaznivom žrebe sa mohli presadiť Šereda 
s Pištejom. Na MEJ 2001 zaznamenal slo
venský stolný tenis jeden z najväčších úspe
chov, keď naši mladi hráči získali dve zlaté, 
striebornú a bronzovú medailu. Podľa hod
notenia kvality medailových umiestnení sa 
Slovensko umiestnilo na štvrtom mieste v 
Európe, čo je najlepšie umiestnenie v ére 
samostatného Slovenska.

Už v súťažiach družstiev nás prijemne pre
kvapilo družstvo juniorov, keď sa prebojo
valo do finále cez také kvalitné družstvá ako 
Rusko, Poľsko a Nemecko. Vo finálovom 
stretnutí proti Francúzsku, ktoré bolo v 
Temi hodnotené ako najkvalitnejšie v súťa
ži družstiev na MEJ, sme mali blízko ku 
zlatu. Za stavu 3/3 v rozhodujúcom zápase 
viedol Baženov, no koncovku žiaľ nezvládol 
a prehral 19:21. Kvalitné výkony podával 
najmä Pištej, ktorý proti Poľsku, Nemecku 
a Francúzsku bodoval naplno. Prijemne pre
kvapil Palček, ktorý od minuloročných MEJ 
zaznamenal podstatný výkonnostný vzostup, 
čo potvrdil bodovým ziskom proti Poľsku, 
Rusku i Nemecku. Peter Šereda uhral svoj 
štandard a taktiež nemalou mierou prispel 
k výbornému druhému miestu.

V súťažiach družstiev sme vybojovali ďal
šie tri medailové umiestnenia. Tie najcen
nejšie získali v zmiešanej štvorhre juniorov 
Pištej s Filistovovou a vo štvorhre kadetiek 
Kmotorková s Juhoslovankou Tapaiovou. 
Bronz pridala v zmiešanej štvorhre kadetov 
Kmotorková s Maďarom Jakabom. Pozoru
hodný je najmä úspech dvojice Pištej - Fi- 
listovová, ktorí sa ku zlatu dopracovali z 
nenasadenej pozície. K dvom bronzovým z 
predchádzajúcich MEJ tak pridali v Temi 
kov najcennejší. Voľbou zahraničných part
nerov ku Kmotorkovej sa nám znovu potvr
dilo, že z pohľadu individualít v našich druž
stvách sú takéto zloženia prínosom a vedú 
k úspechu.

Popri medailových pozitívach sme však za
znamenali aj negatíva. Viac sme očakávali 
najmä od družstva kadetiek, kde sme plá
novali postup z B do A kategórie MEJ. Skla
manie nám pripravilo aj družstvo junioriek, 
ktoré zostúpilo z A do B kategórie. Určité 
zlepšenie sme zaznamenali vo dvojhrách u 
N. Kolárovej a Kubrikovej, ktoré zostávajú 
v juniorskej kategórii aj pre budúci rok. Fi- 
listovová potvrdila, že v zmiešanej štvorhre 
je platnou hráčkou, keď ťaží najmä 
z materiálu (sendvič na bekhende), ale vo 
dvojhre, ani v súťaži družstiev sa nepresa

dila. Stagnácia a pokles výkonnosti ženské
ho stolného tenisu sa, žiaľ, začína prenášať 
aj do kategórie junioriek a len okamžité a 
účinné opatrenia môžu túto situáciu napra
viť.

Družstvo kadetov sa veľmi pomaly rozo
hrávalo a to najmä z dôvodu slabej vyhra- 
tosti a malým skúsenostiam na medzinárod
nom fóre. Paľovčík s Blažekom sa zlepšo
vali od zápasu k zápasu, čo potvrdili udrža
ním sa v A kategórii družstiev, postup oboch

Majstri Európy v zmiešanej štvorhre junio
rov - Ľubomír Pištej a Dajana Filistovová.

vo dvojhrách medzi 32 hráčov a postup do 
osemfinále vo štvorhre. Za prekvapenie 
tohtoročných MRJ možno považovať skutoč
nosť, že minuloroční viacnásobní majstri 
Európy Cioti (ROM) a Vaidová (CRO) nielen
že neobhájili tituly z dvojhier, ale nezískali 
ani jednu zlatú medailu. Najúspešnejšou 
krajinou z pohľadu medailového zisku bolo 
Maďarsko, čo možno tiež považovať za urči
té prekvapenie, hoci Maďarsko patrí dlho
dobo medzi špičku európskeho mládežníc
keho stolného tenisu. Získalo 4 zlaté me
daily a predstihlo stolnotenisové veľmoci ako 
Nemecko, Rusko, Francúzsko.

Tohtoročný šampionát nezaznamenal žiad
ne výraznejšie zmeny vo vývojových tenden
ciách, i keď sa prvýkrát hral so 40 mm lop
tičkou. Majstrovstvám chýbali také osobnos
ti, ako boli v minulých rokoch Bol, Maze či 
Steffová. Na budúcoročných MEJ v Moskve 
by sa mali z našich presadiť najmä hráči a 
hráčky, ktorí majú dostatok medzinárodných 
skúsenosti z MT a ME ako Blažek, D. Ko- 
láŕová, Baženov, Palček, N. Koláŕová, Kub- 
ríková a ďalší, ktorí sa svojimi výkonmi pre
sadia v priebehu sezóny 2001 /2002. Aby 
sme nadviazali na doterajšie úspešné vy
stúpenia na MEJ, musíme prijať účinné 
opatrenia, ktoré sa budú dôsledne uplatňo

vať. Nemali by medzi 
nimi chýbať kvalitnej
šia práca v ÚTM, za
bezpečenie zvýšeného 
objemu centrálnej prí
pravy, zabezpečenie 
kvality TP v centrálnej 
príprave formou sparingu, resp. zahranič
ného partnera a individualizácia tréningu a 
štartov vytipovaných hráčov s prognózou 
popredného umiestnenia na MEJ.

Zloženie výpravy na MEJ: A. Hamran - 
vedúci výpravy, V. Mihočko - technický 
vedúci a tréner junioriek, A. Kutíš - tréner 
juniorov, Ľ. Valárik - tréner kadetov, J. 
Koláŕová - trénerka kadetiek. Zloženie re
prezentačných družstiev:
Juniori: P. Šereda, Ľ. Pištej, M. Palček, V. 
Baženov, K. Hašek
Juniorky: N. Koláŕová, D. Filistovová, A. 
Kubríková
Kadeti: M. Paľovčík, R. Blažek, D. Polúch, 
T. Polúch
Kadetky: L. Kmotorková, D. Koláŕová, A. 
Kreškócziová

Výsledky slovenských reprezentantov 
a prehľad medailistov:

Družstvá juniorov:
Skupina: SR - Izrael 4/1, Ukrajina 4/0, 
Švédsko 2/4
Osemfinále: SR - Rusko 4/0
Štvrťfinále: SR - Poľsko 4/3
Semifinále: SR - Nemecko 4/2
Finále: SR - Francúzsko 3/4
Poradie: 1. Francúzsko, 2. Slovensko, 3.
Nemecko, 4. Švédsko
Družstvá junioriek:
Skupina: SR - Česko 0/3, Maďarsko 0/3, 
Belgicko 3/2
Medzibaráž: SR - Slovinsko 1/3 
Baráž: SR - Portugalsko 1/3 
O 17. - 28. miesto: SR - Bosna - Hercego
vina 3/0, Anglicko 1/3, Estónsko 2/3, Lo
tyšsko 3/0
Družstvo junioriek obsadilo 23. miesto a zo
stúpilo do B kategórie.
Poradie: 1. Maďarsko, 2. Poľsko, 3. Nemec
ko, 4. Rumunsko
Družstvá kadetov:
Skupina: SR - Švédsko 1/3, Francúzsko
0/3, Poľsko 0/3
Medzibaráž: SR - Rakúsko 2/3
Baráž: SR - Anglicko 3/0
O 17. - 28. miesto: SR - Slovinsko 3/0, SR
- Rumunsko 3/1
O 17. - 18. miesto: SR - TUrecko 3/1 
Družstvo kadetov obsadilo 17.. miesto a za
chovalo si účasť v elitnej skupine MEJ pre 
budúci rok.
Poradie: 1. Maďarsko, 2. Rusko, 3. Portu
galsko, 4. Španielsko
Družstvá kadetiek:
Skupina: SR - Škótsko 3/0, Luxembursko 
2/3, Grécko 3/2 
Baráž: SR - Holandsko 0/3 
O 17. - 24. miesto: SR - Belgicko 1/3, Ta
liansko 0/3
Družstvo kadetiek obsadilo 23. miesto a na 
MEJ 2002 bude hrať v B kategórii. 
Poradie: 1. Španielsko, 2. Rumunsko, 3. 
Francúzsko, 4. Maďarsko

(Pokračovanie na 7. strane)
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SLOVENSKÁ BILANCIA NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY JUNIOROV V TERNI

ZLATO, ZLATO, STRIEBRO, BRONZ!
Dvojhra juniorov:
Kvalifikácie: Hašek - Mitreski (MKD) 2:0
1. kolo: Pištej - voľný žreb, Šereda - voľný 
žreb. Palček - Martinkus (LTU) 2:0, Hašek 
- Barham (ENG) 1:2, Baženov - Bertin 0:2
2. kolo: Pištej - Rasmunssen (DEN) 2:0, 
Šereda - Seibot (CZE) 1:2, Palček - Alen- 
sky (ISR) 2:0
3. kolo: Pištej - Grozdanov (BUL) 1:2, Pal
ček - Larsen (DEN) 0:2

Poradie: 1. Gorak (POL), 2. Cioti (ROM), 3. 
Schlichetr (GER) a Suss (GER)
Dvojhra junioriek:
1. kolo: N. Kolárova - Koganeová (LAT) 2:0, 
Filistovová - Platiaová (GRE) 2:0, Kubríko- 
vá - Karkisakaová (FIN) 2:0
2. kolo: N. Koláŕová - Krawczyková (POL) 
2:0, Kubríková - Nunezová (ESP) 2:0, Filis
tovová - Nutraiová (HUN) 1:2
3. kolo: Koláŕová - Rohrová (GER) 1:2, Kub
ríková - Bobetičová (CRO) 1:2
Poradie: 1. Stumperová (GER), 2. Silb'erei- 
senová (GER), 3. G. Rohrová (GER) a Ols- 
sonová (SWE)
Dvojhra kadeti:
1. kolo: Paľovčík - Chmiel (POL) 2:0, Bla
žek - Sapegin (RUS) 2:1, D. Polúch - Josi- 
povič (CRO) 0:2, T. Polúch - Gulier (BUL) 
2:0
2. kolo: Paľovčík - Baker (WAL) 2:0, Blažek 
- Davidivitch (BLR) 2:0, T. Polúch - Pav- 
nios (YUG) 0:2
3. kolo: Paľovčík - Krieger (GER) 1:2, Bla
žek - Zubčič (CRO) 0:2
Poradie: 1. Plentev (RUS), 2. Molnár (HUN),
3. Grigoriev (RUS) a Krieger (GER)
Dvojhra kadetiek:
1. kolo: Kmotorková, D. Koláŕová a Kreškčzi- 
ová mali voľný žreb
2. kolo: Kmotorková - Antomicová (BIH) 2:0, 
D. Koláŕová - Insamová (ITA) 2:0, Kreškóczi- 
ová - Viktorciková (BLR) 0:2
3. kolo: Kmotorková - Feherová (YUG) 2:0, 
D. Koláŕová - Exarchuová (GRE) 2:0 
Osemfinále: Kmotorková - Dodeanová 
(ROM) 0:2, D. Koláŕová - Chyremetliová 
(ROM) 0:2
Poradie: 1. Zelenová (RUS), 2. Duoraková

(ESP), 3. Chirametlivoá (ROM) a Michailová 
(RUS)
Štvorhra juniorov:
Kvalifikácia: Baženov - Palček - Egenber- 
ger, Altermat (SUI) 2:0, Hašek, Corcian 
(ROM) - Brady, Byme (IRL) 2:0
1, kolo: Šereda, Pištej - voľný žreb, Baže
nov, Palček - Saibot, Dávid (CZE) 0:2, Haš
ek, Corian - Ginsburg, Viola (ISR) 1:2
2. kolo: Šereda, Pištej - Molnár, Pengo (HUN) 

2:0
Osemfinále: Šereda, Pištej - 
Zolt, Čomič (YUG) 2:0 
Štvrťfinále: Šereda, Pištej - 
Svensson (SWE), Gorak 
(POL) 0:2
Poradie: 1. Svensson, Go
rak, 2. Krivič, Japec (YUG),
3. Monteiro (PR), Robertson 
(WEL) a Lo, Peretti (FRA) 
Štvorhra junioriek:
1. kolo: Filistovová, Kubrí
ková - Voronovova, Tichomi- 
rova (RUS) 0:2, N. Koláŕo
vá, Kubišová (CZE) - voľný 
žreb
2. kolo: N. Koláŕová, Kubi
šová - Nunezová, Villadao- 
vá (ESP) 0:2
Poradie: 1. Pótaová, Czemi- 
ková (HUN), 2. G. Rohrová, 
M. Rohrová (GER), 3. Ols- 
sonová, Vakkilaová (SWE) a 
Stumperová, Silbereisenová

(GER)
Štvorhra kadetov:
1. kolo: Paľovčík, Blažek - Schaffer, Michel& 
(LUX) 2:0, D. Polúch, T. Polúch - Yamall, 
Bleakley (ENG) 2:0
2. kolo: Paľovčík, Blažek - Stoyanov (ITA), 
Tomse (SLO) 2:0, Polúch, Polúch - Grigo
riev, Pletnev (RUS) 0:2 
Osemfinále: Paľovčík, Blažek - 
Parde, Vary (FRA) 1:2 
Poradie: 1. Jakab, Molnár (HUN),
2, Grigoriev, Pletnev (RUS), 3.
Chmiel, Pietkiewic (POL) a Apo- 
loma, Duran (ESP)
Štvorhra kadetiek:
1. kolo: Kmotorková, Tapoaiová 
(YUG) - voľný žreb, D. Koláŕová
- Chirametliová (ROM) - Derre- 
sová, Lebrumová (BEL) 2:1, 
Kreškócziová, Mellstromová 
(SWE) - voľný žreb
2. kolo: Kmotorková, Tápaiová - 
Choreaunová, Hanffouová (FRA)
2:0, D. Koláŕová, Chirametlivoá
- Smeteková, Golotová (POL)
1:2, Kreškócziová, Mellstromo
vá (SWE) - voľný žreb 
Osemfinále: Kmotorková, Tápa
iová - Silvaová, Costaová (POR) 2:0, 
Kreškócziová, Mellstromová - Dvoraková, 
Ramirezová (ESP) 0:2
Štvrťfinále: Kmotorková, Tápaiová - Visko- 
vá, Pegrelová (HUN) 2:1 
Semifinále: Kmotorková, Tápaiová - Fehe
rová (YUG), Junkerová (BEL) 2:1 
Finále: Kmotorková, Tápaiová - Dvorako
vá, Ramirezová (ESP) 2:0 
Poradie: 1. Kmotorková, Tápaiová, 2. Dvo

raková, Ramirezová (ESP), 3. Feherová (YUG), 
Junkerová (BEL) a Prochorová, Nazarianová 
(RUS)
Zmiešaná štvorhra juniorov:
1. kolo: Pištej, Filistovová a Šereda, Csemyiková 
(HUN) mali voľný žreb, Boniver (BEL), Koláŕová - 
Coroniam, Ticuová (ROM) 1:2, Baženov, Kubrí
ková - Perez, Nunezová (ESP) 2:0
2. kolo: Pištej, Filistovová-Suss, Rohrová (GER) 
2:1, Baženov, Kubríková- Platónov, Juceviciute- 
ová 1:2, Šereda, Csemyiková (HUN) - Sirel, Ti- 
moshirová (EST) 2:0
3. kolo: Pištej, Filistovová - Selt, Uteková (YUG) 
2:0, Šereda, Csemyiková (HUN) - Dávid, Smyští- 
ková (CZE) 2:1
Osemfinále: Šereda, Csemyiková (HUN) -Tomá
ši, Stefanová (ITA) 1:2, Pištej, Filistovová - Kri
vie, Bobetičová (CRO) 2:0 
Štvrťfinále: Pištej, Filistovová - Swensson, Ols- 
sonová (SWE) 2:1
Semifinále: Pištej, Filistovová-Kouprianov, Vo- 
ronovová2:l
Finále: Pištej, Filistovová - Cioti, Vaidová (ROM, 
CRO) 2:1
Poradie: 1. Pištej, Filistovová, 2. Cioti, Vaidová 
(ROM, CRO), 3. Tomáši, Štefanova (ITA) a Ko
uprianov, Voronovová.
Zmiešaná štvorhra kadetov:
1. kolo: Jakab (HUN), Kmotorková a Blažek, 
Kreškócziová mali voľný žreb, Paľovčík, Koláŕová 
- Ahmetovič, Isičová (BIH) 2:0
2. kolo: Jakab (HUN), Kmotorková - Paľovčik. 
Koláŕová 2:0, Blažek, Kreškócziová - Mativel. 
Phaiová (FRA) 0:2
3. kolo: Jakab (HUN), Kmotorková-Delhez, Jun
kerová (BEL) 2:0
Osemfinále: Jakab (HUN), Kmotorková - Klep-
rlík, Zelingerová (CZE) 2:1
Štvrťfinále: Jakab (HUN), Kmotorková - Bol-
trushko, Viktorčiková (BLR) 2:1
Semifinále: Jakab (HUN), Kmotorková - Perek,
Viskiová (HUN) 0:2

Poradie: 1. Péte, Tápaiová (YUG), 2. Perek, Vis
kiová (HUN), 3. Jakab (HUN), Kmotorková a 
Molnár (HUN), Dodeanuová (ROM)
Poradie štátov podľa medailového zisku: 1. 
Maďarsko (4 zlaté, 1,5 strieborné, 2 bronzové), 2. 
Rusko (2 - 2 - 4), 3. Poľsko (1,5 - 1,5 - 1), 4. 
Slovensko (1,5 - 1 - 0,5).

Vladimír Mihočko 
ústredný tréner SSTZ
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Revolučné zmeny v pravidlách stolného tenisu
Kongres ITTF v Eidhovene v roku 1999 začal Viem, že toto porovnanie má chybu v tom, že prvom čísle INFO BULLETIN pre rozhodcov, ktorý 

sériu „revolučných“ zmien pravidiel stolného te- zatiaľ nemáme dostatočnú kvantitu skúseností s vydáva ako „občasník“ Komisia rozhodcov ETTU, 
nisu zavedením loptičky o priemere 40 mm, Kon- „malými“ setmi /40 setov stretnutí predkola Po- boli na túto tému citované názory popredných 
gres ITTF v Osake pokračoval v týchto zmenách hára ETTU Nancy Evans a Superligy/. Použijem svetových hráčov Samsonova, Korbela a ďalších, 
nariadením, že set končí dosiahnutím 11 bodov, teda porovnanie s uvažovaním času trvania setu Výsledkom je návrh zmeny pravidla o správnom 
Logicky sa zmenili aj ďalšie pravidlá, vyplývajúce určeného pravidlami pre zavedenie pravidla o ča- podaní, ktorý pripravila komisia pravidiel ITTF. 
z tejto principiálnej zmeny /časový limit, prestav- sovom limite. Podľa starých pravidiel pri trojseto- Ide o zásadnú zmenu, ktorá má zabezpečiť, aby 
ka medzi setmi, striedanie podania v priebehu vom zápase je to 45 min. a pri päťsetovom zápase počas celého podania od vyhodenia loptičky z dla- 
setu, nárok na utretie sa hráča pod./ Okrem toho je to 75 min. Podľa nových pravidiel je to pre päť- ne podávajúceho až do jej úderu prijímajúci hráč 
kongres ITTF v Osake schválil nové pravidlo o setový zápas /ktorými budú trojsetové zápasy loptičku nielen tušil, ale priamo videl, t. j., aby 
správnom podaní, ktoré však nadobudne účin- nahradené/ 50 min. a pre sedemsetový zápas/ podávajúci ničím /napr. rukou, telom, súčasťou 
nosť až od začiatku sezóny 2002 -2003. To preto, ktorými budú päťsetové zápasy nahradené/ 70 oblečenia, prípadne spoluhráčom vo štvorhre/ 
že vzhľadom na dôležitosť a zásadnosť tejto zrne- min. % loptičku nekryl pred zrakom prijímajúceho. Takto
ny je potrebné detailne premyslieť a dppracovať Samozrejme, že o výslfjjEu tohoto porovndnia koncipované pravidlo je výrazným pokrokom v 
štylizáciu, aby sa predišlo rôznym interpretáciám je možné polemizovať, ale napriek všetkému mô- prospech prijímajúceho hráča, ktoré môže zna- 
a z toho vyplývajúcej potrebe ďalších výkladov žeme konštatovať, že k skráteniu dĺžky setov ne- menať, že bodov z podania /podľa vyššie spomi- 
tohoto pravidla. Ako proces revolučných zmien dôjde, skôr naopak. Takže pri zavádzaní zmien nanej štatistiky/ bude menej a hra bude atrak- 
pravidiel bude pokračovať ukáže budúcnosť... pravidiel proklamovaný zámer spomalenia a za- tívnejšia aj pre diváka. Pre rozhodcu sa však nič

Všeobecne proklamovaný motív série týchto traktívnemahry opäť nebol naplnený. Keď dote- nemení, pretože podľa môjho názoru je rovnako 
zmien je skrátenie zápasov a spomalenie hry, čím raz uvedené poznatky zhrnieme, zistím e,že dve obťažné posúdiť, či úder loptičky hráč urobil „za 
by sa malo dosiahnuť zatraktívnenie stolného spomenuté revolučné zmeny pravidiel motívy ich telom“ /podľa starého pravidla/, alebo v troju- 
tenisu pre divákov a tým by sa mal stať lákavejší zavedenia nenaplnili a otázka komu vlastne pri- holníku, ktorýje definovaný stojančekmi sieťky a 
pre sponzorov. Máme za sebou sezónu, v ktorej sa niesli profit zostáva nezodpovedaná. Už dlhšiu loptičkou v momente úderu /podľa nového pravi- 
medzinárodné súťaže hrali s „veľkou“ loptičkou, dobu sa v odborných kruhoch stolného tenisu dla/, bola prekážka, ktorá bránila prijímajúcemu 
Spomalenie hry z titulu „veľkej" loptičky je hovorí o zložitosti, a tým o obtiažnosti objektív- vidieť loptičku. Komisia pravidiel IľľF po dohode 
zanedbateľné a pre radového diváka nepozorova- neho posúdenia pravidla o správnom podaní. V (Pokračovanie na 9. strane)
teľné. Pri tomto tvrdení vychádzam zo štatistické- ____
ho zisťovania účinnosti podania, ktoré už dlhšiu ry f ďTtXr" O D Íri f> dl /ílrttTTVI l O yyi |
dobu v spolupráci s mojimi kolegami - rozhodca- J. UlV/ 9 IVlClSlv'lV V 1111 vllll
mi robím na významných medzinárodných akci
ách /ME. MEJ, PRO TOUR turnaje a pod. / Sledo- Na majstrovstvá Európy juniorov a kadetov v motný výdaj stravy bol veľmi pomalý a nezriedka
vali sme koľko percent bodov získa hráč z podá- talianskom Temi slovenská výprava cestovala sa čakalo na obed, resp. večeru aj 30 - 40 minút,
nia a počítame aj body pri ktorých je jeho finál- spoločne s českou mládežníckou reprezentáciou. Zdá sa, že tieto ťažké podmienky zdravo nahne-
nym úderom prvý úder okrem podania. To zna- Nálada v obidvoch družstvách bola dobrá a ne- vali naše družstvá a za zelenými stolmi dokázali
mená, že loptička preletí cez sieťku trikrát. Samo- podarilo sa ju pokaziť ani pomerne únavnou všetkým, že stolný tenis hrať vedia, čo potvrdili
zrejme sme sledovali zápasy vyrovnaných šúpe- cestou autobusom, ktorý už zjavne nepatril medailovým ziskom, ktorý nás zaradil na celko-
rov, pretože pri veľkom rozdiele výkonnosti šúpe- medzi najnovšie výdobytky techniky v tejto ob- vč štvrté miesto v hodnotení krajín! Z pohľadu
rov takto získavané body nie sú mimoriadnos- lasti. Oveľa horšie prekvapenia nás čakali po delegáta mládežníckej komisie ETTU môžem
ťou. Výsledky štatistiky hovoria, že hráči získava- príchode do dejiska majstrovstiev Európy, do konštatovať, že tieto majstrovstvá Európy mlá-
jú popísaným spôsobom v priemere 70 - 80 per- olympijského stolnotenisového centra talian- deže, ktoré boli zorganizované na nižšej kvalita-
cent. bodov. A to bez ohľadu na to, či sa hralo s skeho zväzu v Temi. tívnej úrovni, ako majstrovstvá Európy mláde-
malou", alebo „veľkou“ loptičkou. Objektívne Po akreditácii výprav, ktorá bola pomerne bez- že, ktoré sa uskutočnili v roku 2000 v Bratisla- 

možno konštatovať, že k významnej, všeobecne problémová začali útrapy s ubytovaním našej ve. čo konštatovali aj účastníci z ostatných kra-
pozorovateľnej zmene nedošlo a pri zavádzaní reprezentácie. Zistili sme, že výpravy sú ubyto- jin.
zmien pravidiel proklamovaný zámer spomalenia vané asi v dvadsiatich hoteloch rozmiestnených Počas športových zápolení mládežníkov na
a zatraktívnenia hry nebol naplnený. Je to vyso- P° celom okolí mesta a nezriedka vzdialených majstrovstvách Európyjuniorov a kadetov v stol- 
ko efektívny spôsob hry pre hráča, ale pre diváka aJ niekoľko desiatok kilometrov. Náš „hotel“, nom tenise prebiehali rokovania mládežníckej 
nie veľmi atraktívny. Zostáva sa len rozhodnúť, vzdialený asi desať kilometrov od haly, bola vlast- komisie ETTU. Nosným problémom boli hlavne 
čo je pre stolný tenis ako taký prioritou Zdá sa ne zrekonštruovaná historická pevnosť umiest- revolučné zmeny v pravidlách stolného tenisu, 
že zo zavedenia veľkej loptičky zatiaľ profitujú nenáv ťažko dostupnom horskom teréne a upra- ktoré pomaly prenikajú do stolnotenisového ži-
len ich výrobcovia vená na ubytovňu. Je fakt, že hrubé múry pev- vota. Tieto majstrovstvá boli vlastne posledným

Od 1. 9. 2001 /a v Európe vzhľadom na rozbie- nosti poskytovali prijemný chládok v horúča- - rozlúčkovým turnajom so setmi do 21 bodov. V 
hajúce sa poháre súťaže už od 1. 8. 2001 / vstu- vách, ktoré tu práve boli, ale do kvality ETTU súťaži útechy bolo prvýkrát odskúšané pravidlo 
puje do platnosti pravidlo o ukončení setu do- požadovaných troch hviezdičiek to malo riadne s novým podaním, ktoré bude v platnosti od 
siahnutím 11 bodov a súvisiacich pravidiel, ktoré daleko. Ďalšie problémy sa ukázali v najbliž- budúcej sezóny. Výsledok tohoto pokusu bol 
je evidentne zamerané na skrátenie dĺžky zápa- ších dňoch, kcďvedenie výpravy muselo sústav- veľmi rozpačitý, nakoľko rozhodcovia ani hráči 
sov a stretnutí. Pritom počet setov už nie je pra- ne riešiť problémy s uzamykaním izieb, teplou nedodržiavali striktne toto pravidlo, čo viedlo k 
vidlami limitovaný a je len na rozhodnutí prisluš- vodou a inými maličkosťami, ktoré znepríjem- množstvu konfliktných situácií. Podobne aj 
ného riadiaceho orgánu konkrétnej súťaže, aby ňovali pobyt našej výpravy. Ďalšou ranou pre družstvá junioriek budú hrať budúce MEJ v 
určil na koľko víťazných setov sa budú zápasy našu a aj iné výpravy boli problémy s dopravou. Moskve iným hracím systémom. Družstvá budú 
hrať. Napriek tejto voľnosti sa ukazuje, že preváž- Organizátori prvý hrací deň „zabudli" v rozpise trojčlenné ako aj u juniorov a nový hraa systém 
ná väčšina zápasov v súťažiach jednotlivcov, vrá- dopravy na našu ubytovňu a družstvá sa do- s názvom „New Swaythling Cup“ sa bude hrať 
tane k ním patriacich kvalifikácií, sa bude hrať shdi do haly len vďaka operatívnym opatreniam na tri víťazné zápasy z piatich, bez štvorhry. Po- 
na 4 víťazné sety zo 7. vedenia výpravy a využitím autobusu, ktorým radie zápasov je: A-Y.B-X, C-Z, A-X, B-Y. Kategó-

V tejto súvislosti sa núka porovnanie dĺžky tr- sme pricestovali. Niekolko družstiev z iných kra- rie družstiev kadetov sa budú hrať naďalej po- 
vania zápasu pri platnosti doterajších a nových j111 sa mii nedostalo do haly včas a i ch stretnú- vodným systémom /Corbillon Cup/ so štvorhrou, 
pravidiel o konci setu. Priemerný čas trvania setu tia 33 museli preložiť na inú hodinu. Herné pod- Na Záver môžem konštatovať, že tieto majstrov- 
vychádza z praktických skúseností a pri ukonče- mienky však boli dobré a dve hracie haly boli stvá aj napriek rôznym problémom, s ktorými sa 
ní setu dosiahnutím 21 bodov predstavuje 7-9 jediným klimatizovaným priestorom, kde sa dalo naša výprava potykala, budú zaradené do stol- 
min a pri ukončení setu dosiahnutím 11 bodov trošku ochladiť, čo sa už nedá povedať o tré- notenisovej histórie Slovenska ako veľmi úspeš- 
predstavuje 5-7 min. Z toho vyplýva, že podľa sta- ningovej hale. Úplne za „trest“ boli vytvorené né vďaka fantastickému výkonu našich mladých 
rých pravidiel trojsetový zápas trval 21 - 27 min. a priestory pre organizačný výbor a pracovné ko- reprezentantov, za čo im patri vďaka a tiež aj 
päťsetový zápas trval 35 -45 min., ale podľa no- misie, pre ktoré organizátori postavili prístrešky klubom, trénerom a rodičom, ktorí im vytvorili 
vých pravidiel bude päťsetový zápas /ktoiými budú z celtoviny. v ktorých sa teplota pohybovala cez dobré podmienky na prípravu, 
trojsetové zápasy nahradené /trvať 25-35 min. a deň okolo 50 stupňov. Podobný Stan bol pošta- Ing. Anton Hamran
sedemsetový zápas /ktorými budú päťsetové zá- vený aJ na výdaj stravy, ktorý mal aspoň otvore- člen mládežníckej komisie ETTU
pasy nahradené/ trvať 35-49 min. né stený a tým bol° zabezpečené vetranie. Sa-
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Centrum talentovanej mládeže Trenčianska Teplá
Stolnotenisová sezóna 2000/2001 bola pre 

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE a STK 
Cukrovar Trenčianska Teplá mimoriadne úspeš
ná. Na majstrovstvách Slovenska žiactva 
a dorastu jednotlivcov a družstiev sme získali cel
kom 12 medailí. Vyhrali sme kvalifikácie do 1. 
stolnotenisovej ligy dorastencov a dorasteniek a 
i pre súťažný rok 2001/2002 sme udržali pre 

Trenčiansku Teplú prvé stolnotenisové ligy mu
žov a žien. V roku 1998 bolo Trenčianskej Teplej 
pridelené Asociáciou športových zväzov Sloven
skej republiky a Slovenským stolnotenisovým zvä
zom " Centrum talentovanej mládeže". Úspechy, 
ktoré CTM a STK v Trenčianskej Teplej dosiahli 
sú úzko späté s rokom 1992. V roku 1992 vznikol 
STOLNOTENISOVÝ KLUB Cukrovar Trenčianska 
Teplá, ako nezávislá dobrovoľná organizácia, ktorá 
má postavenie samostatnej právnickej osoby. Do 
roku 1992 stolnotenisový oddiel hral pod názvom 
Lokomotíva Trenčianska Teplá a jeho najväčšie 
úspechy za 42 rokov svojej činnosti do roku 1992 
boli: 2. miesto v I.divízii majstrovstiev západoslo
venského kraja družstiev starších žiakov, účasť 
v I. divízii majstrovstiev západoslovenského kraja 
družstiev mužov (3. liga), majstri Slovenska de
dinských družstiev starších žiakov 
a niekoľkonásobná účasť na M-SR ml. a st. žiac
tva, na ktorých sme však nezískali žiadne medai
lové umiestnenie. Vývoj stolného tenisu 
v nasledujúcich rokoch ukázal, že rok 1992 bol 
začiatkom zlatého veku stolného tenisu v ob
ci Trenčianska Teplá. STOLNOTENISOVÝ KLUB 
začal rozsiahlu organizačnú výstavbu. Výrazné 
zmeny zasiahli všetky úseky činnosti klubu. Boli 
vydané Stanovy klubu, ktoré boli zaregistrované 
na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
Z radov rodičov, ktorých deti v tom čase hrali 
stolný tenis, vznikol 5 - členný výkonný výbor 
klubu, tri trojčlenné sekcie a to sekciaTeplanskej 
stolnotenisovej ligy, sekcia školskej stolnoteniso
vej ligy, sekcia klubovej rodinnej turistiky a jedna 
trénersko-metodická komisia. Sekcie a trénersko- 
metodická komisia sa stali poradnými 
a pomocnými orgánmi výkonného výboru klubu.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť pre deti a dospelých 
najlepšie možné podmienky na tréningovú 
a súťažnú činnosť. Prijali sme tri hlavné zásady 
a to: 1. Najlepšie podmienky mládeži, 2. Rodič je 
prvý a posledný sponzor klubu, 3. Nebudeme 
uprednostňovať deti z Trenčianskej Teplej, ale naj
lepším hráčom, alebo hráčkam ktorí prídu do klu
bu i z iných oddielov budeme vytvárať čo najlep
šie podmienky. Každý kto chcel mohol 
v Trenčianskej Teplej hrať. Jedinou podmienkou

Centrum talentovanej mládeže-Trenčianska Teplá. Zľava: Ing. Ježo-tréner, 
Urbanova, Hudcovský,Suletyová, Greždo, Ježo, Palček, Hudecová, Hudec, Pr- 
nová, Horský-vedúci tréner

bolo, že záujem jednotlivca musel mať len jeden 
spoločný cieľ a to vytvárať silný stolnotenisový 
klub. Integrácia hráčov z okolitých oddielov vý
razne urýchlila evolučný vývoj stolného tenisu 
v obci Trenčianska Teplá. Tréningový proces sa 
začal uskutočňovať každý deň, v soboty a nedele 
dvojfázový tréning. Na tréningový proces máme 
dve telocvične základnej školy, kde môžeme hrať 
na 4 - 9 stoloch. Telocvične sme postupne upra
vili na stolnotenisové herne - závesy, ohrádky, 
stolíky pre rozhodcov a ukazovatele skóre vytvo
rili z telocvični útulné prostredie pre vykonávanie

každodennej tréningovej činnosti. Náklady na 
prenájom telocviční riešime prácou pre školu. Do 
opráv telocviční a priľahlých priestorov sme za 
roky 1994 - 2000 vložili finančné prostriedky 
a vykonali svojpomocne práce za viac ako štvrť 
milióna korún. V roku 1993 sme zakúpili tri stol
notenisové roboty a ako prvý a dodnes jediný na 
Slovensku sme začali tréningový proces roboti
zácie tréningového procesu mládeže súčastne na 
troch robotoch. Výhodou používania stolnoteni

sových robotov je 
maximálna eko
nomizácia trénin
gového procesu, 
výrazné zníženie 
času potrebného 
k automatizácii 
jednotlivých úde
rov a pohybových 
prvkov a pri vý
padku hráča 
z tréningového 
procesu (nemoc, 
prázdniny) rých
lejší návrat 
k predchádzajúcej 
výkonnosti bez 
prítomnosti kva
litného sparingu. 
Všetku činnosť, 
ktorú sme začali 
vykonávať sme

Revolučné zmeny v pravidlách
(Dokončenie z 8. strany)

s Komisiou rozhodcov ETTU rozhodla o vyskúša
ní navrhovanej zmeny pravidla o správnom po
daní v súťaži útechy na tohotoročných MEJ v 
Temi /ITA/.

V rámci experimentu, ktorého sa osobne zú
častnili p. Collin Clement, predseda komisie pra
vidiel ITTF ap. Reto Bazzi, predseda komisie roz
hodcov ETTU, priamo na mieste pred začatím 
súťaže útechy prebiehali o novom pravidle inštruk
táže zvlášť pre trénerov a vedúcich delegácii a zvlášť 
pre rozhodcov. Spätné informácie a názory na 
uplatnenie nového pravidla boli zabezpečené jed
noduchým dotazníkom, ktorý tréneri a rozhod
covia mali vyplniť po skončení súťaže útechy. In-

dovali sme s mojim kolegom zápas súťaže útechy 
a keď som v prvom sete za stavu 8:12 započítal tri 
zlé podania za sebou holandskej hráčke jej tréner 
protestoval u zástupcu hlavného rozhodcu, kto
rý nepodporil jednoznačne uplatňovanie nového 
pravidla. Bolo potom ťažké odpovedať na otázku 
v dotazníku, či rozhodcovia a hráči pochopili nové 
pravidlo, keď zástupca hlavného rozhodcu zrej
me nepochopil účel experimentu. Tieto okolnosti 
celý experiment znehodnotili, dôveryhodnosť po
znatkov, získaných z vyplnených dotazníkov, je 
veľmi nízka a v žiadnom prípade experiment ne
možno hodnotiť kladne.

V závere mojej úvahy o revolučných zmenách v 
pravidlách stolného tenisu rozhodne ich nechcem

štruktáž bola vedená len verbálnym spôsobom a označiť za nepotrebné. Jednoznačne dokumen-
citeľne chýbala praktická ukážka s komentárom, 
ktorá by bola pomohla pochopiť nové pravidlo aj 
trénerom a rozhodcom s menšími znalosťami 
angličtiny. Horšie však bolo, že na inštruktáž pre 
trénerov a vedúcich delegácií prišlo iba 30 percent 
zo zúčastnených. Pretože návrh zmien bol s do
statočným predstihom publikovaný, takže infor
movanosť trénerov o navrhovaných zmenách pra
vidla ich neúčasťou na inštruktáži netrpela. Väč
šina z nich však nepochopila účel experimentu a

tujú snahu o progres v tejto peknej hre a to je 
sympatické. Skúsenosti však ukazujú, že nie všet
ky zavedené zmeny vždy znamenajú pokrok a skva
litnenie a to nielen v športe, ale v ktorejkoľvek 
oblasti ľudskej činnosti. Chcem preto mojou úva
hou naznačiť, že len niekoľko sezón nekompro
misného uplatňovania zmenených pravidiel uká
že, či zmeny boli až také revolučné, ako sa pri ich 
zavádzaní predpokladalo, a či s odstupom rokov 
nebudeme o týchto zmenách hovoriť len ako o

z toho vyplývajúcu dôslednosť a prísnosť jeho „pseudorevolučných“.
uplatňovania. Pri tomto konštatovaní sa ople- Jozef Goláň,
ram o príhodu, ktorá sa mi v Temi stala. Rozho- člen rozhodcovskej komisie

začali propagovať v troch informačných skrinkách 
v obci a na základnej škole, v miestnych, okres
ných a krajských novinách. V roku 1993 sme vy
dali 50 minútový film o činnosti stolného tenisu 
v obci pod názvom Teplanský stolný tenis a jeho 
budúcnosť". Kazety sme dali ako propagačný ma
teriál Považskému cukrovaru, obecnému úradu, 
základnej škole a ďalším potencionálnym spon
zorom. V roku 1993 získali staršie žiačky Šariš
ské Michaľany titul majstra Slovenska v súťaži 
družstiev starších žiačok. Nakoľko v tom čase sme 
mali dobrú generáciu dievčat, chceli sme sa učiť 
od najlepších. Oslovili sme pána Balčáka 
a požiadali ho o spoluprácu. V tom istom roku 
sa uskutočnilo v Trenčianskej Teplej spoločné sú
stredenie. V roku 1994 prišli do Trenčianskej Teplej 
bratia Marián a Martin Palčekovci z Dubnice nad 
Váhom a v roku 1995 Hudec Lukáš z Nemšovej. 
Staršia žiacka generácia /Frohn, Baláž, Strán- 
sky/ už nebola ochotná podriadiť sa tvrdému 
stolnotenisovému tréningu na robo
toch, výkonnostne prestala napredovať a z klubu 
odišla. Nastúpila nová stolnotenisová generácia 
/Hudcovský Michal, Grežďo Ladislav, Frohn Mi
roslav, bratia Palčekovci, Hudec Lukáš, sestry Šu- 
šukové, Janúšová Denisa, Urbanová Petra, Na- 
gyová Zuzana. Neskôr odišli z tejto skupiny Nagy- 
ová, sestry Šušukové, Frohn, Janúšová, Palček 
Marián a prišli Hudecová Soňa, Ježo Filip, Sule
tyová Zuzana, Prnová Veronika. Veľmi dôsledne 
začal klub pracovať s rodičmi uvedených detí. Pra
videlné pracovné porady s rodičmi detí sa stali 
neodmysliteľnou riadiacou činnosťou klubu. Táto 
dôsledná práca s rodičmi sa klubu mnohonásob
ne vrátila, nakoľko priniesla minimálne odchody 
detí od stolného tenisu. Ak si zoberieme, že sme 
za uvedené obdobie pracovali systematicky s 18 
deťmi a 9 detí získalo na M-SR medailu, to zna
mená, že každý druhý hráč a hráčka v klube 
a CTM získali medailu na M-SR. Vytvorením vý
borných materiálových podmienok na vykonáva
nie tréningového procesu mládeže sme začali všte
povať deťom, že majú najlepšie podmienky na stol
ný tenis na Slovensku, a preto aj ich cieľ musí 

(Pokračovanie na 10. strane)
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Centrum talentovanej mládeže Trenčianska Teplá
(Dokončenie z 9. strany)

byt aby boli najlepší v Slovenskej republike. Žiaci 
a žiačky CTM trénujú a hrajú súťaže 60 až 80 
hodín mesačne. Hlavnými vrcholmi každej stol
notenisovej sezóny sú leň dva vrcholy a to: M- 
SR jednotlivcov a M - SR družstiev. Na BT SR 
chodíme z tvrdého tréningového procesu, ktorý 
vyplýva z “ročného plánu prípravy" a priamo 
z tréningu na stolnotenisových robo
toch. Robotov z tréningového proce
su vynechávame až v druhom hlav
nom tréningovom období 
a nahradzujeme ich tréningom 
s košikom a loptičkami. Táto nová 
stolnotenisová generácia, ktorá už od 
svojich stolnotenisových začiatkov si 
zvykla na tvrdý stolnotenisový tréning 
na robotoch dokázala sa vždy velmi 
ľahko prispôsobiť hre za stolmi, bez 
robotov. Takto v roku 1999 Greždo La
dislav vzhľadom na výpadok 
v tréningovom procese pre chorobu 
ešte 2 dni pred M-SR mladších žiakov, 
ktoré sa hrali v Považskej Bystrici, tré
noval veľmi tvrdo na stolnotenisovom 
robote, aby dobehol tréningový výpa
dok a na uvedených majstrovstvách 
SR získal strieborné medaily v dvoj hre 
a štvorhre. V roku 2000 Palček Mar
tin ešte v stredu v CTM Trenčianska 
Teplá trénoval tvrdo na stolnoteniso
vom robote a v nedeľu vyhral ako re
prezentant Slovenska medzinárodné 
majstrovstvá Poľska. Dodnes nechá
pem prečo stolnotenisové kluby nepre
šli na tréning na stolnotenisových ro
botoch. Je paradoxom, že pri kupovaní robotov 
vroku 1993 musel si výkonný výbor STOLNOTE
NISOVÉHO KLUBU v Trenčianskej Teplej na ro
botov časť finančných prostriedkov požičať. 
V roku 1997 boli uvedené roboty mechanicky 
opotrebované, a preto sme museli zabezpečiť 
nové. Trenčianska Teplá investovala do roboti
zácie tréningového procesu mládeže (6 robotov) 
celkom 120 tisíc Sk. Táto investícia sa však klu
bu mnohonásobne vrátila. V roku 1996 vstúpili 
do tréningového procesu ďalšie nové prvky prí
pravy a motivácie. Začali sme odmeňovať finanč
ne žiakov za úspechy na M-SR. Najskôr ako 
cieľové prémie, keď sme však zistili, že vyhrať sa 
vždy nedá, začali sme dávať odmeny za uhranú

loptičku, i ked hráč zápas prehral. Tak napr. na 
M-SR družstiev starších žiakov a žiačok v tomto 
roku, každý hráč a hráčka vrátane štvorhry mal 
v semifinále za každú loptičku nad 10 bodov 
v každom sete 2 koruny a vo finále 3 koruny. 
Novým a významným prvkom, ktorý sme začali 
v klube uplatňovať je sila pozitívneho myslenia. 
Pred každými M-SR sa uskutočňujú prednášky

na tému pozitívne a negatívne myslenie a toto 
myslenie aký má vplyv na každú uhranú loptič
ku a tým i na celkový výsledok zápasu. Magne
tická tabuľa, fixky a maľovanie grafov o vplyvoch 
pozitívnych a negatívnych energii na športový 
výkon v stolnom tenise sa stali neodmysliteľnou 
súčasťou prípravy na M-SR. Ďalšou zmenou 
v myslení našich detí boli správne návyky 
v stravovaní. Ak v začiatkoch deti chodili na tré
ning s rožkom, chlebom so syrom a salámou, ze
miakovými lupienkami a pod., postupne začali 
chodiť s ovocím, džúsmi, minerálnymi vodami 
keksmi a mušli tyčinkami. Napr. keď v roku 1997 
na M-SR mladšieho žiactva v Prešove hráči po
čas obedu jedli ťažkú mäsovú stravu Palček Mar

tin s Hudecom Lukášom v tom čase relaxova
li, ľahko trénovali a jedli ovocie. Na týchto M-SR 
sme získali v súťaží chlapcov obidva tituly maj
strov Slovenska tak v dvojhre ako i vo štvorhre. 
Program robotizácie stolnotenisového procesu 
mládeže a všetky ostatné podporné programy, 
ktoré sme začali po roku 1992 uplatňovať 
v STOLNOTENISOVOM KLUBE TrenčianskaTep- 

lá a neskôr v CTM nám priniesli prvú 
medailu z M-SR v roku 1996 a to strie
bornú zo súťaže štvorhier mladších 
žiakov, kedy bratia Palčekovci sa pre
bojovali do finále a hrali o titul maj
stra Slovenska proti Šereda Peter - 
Pištej Ľubomír. Za obdobie 1996-2001 
(za 5 rokov) STOLNOTENISOVÝ 
KLUB a CTM v Trenčianskej Teplej 
získali celkom na M-SR 28 medailí 
z toho 5 v súťaži družstiev. Získali 
sme celkom 13 zlatých, 8 strieborných 
a 7 bronzových medailí. Z celkového 
počtu 28 medailí bolo 17 čistých klu
bových a CTM Trenčianskej Teplej a 
11 sme získali vo štvorhrách s hráčmi 
a hráčkami z iných klubov a oddielov. 
Tréningový proces uvedenej mládeže 
do roku 1997 viedol len jeden tréner. 
Od roku 1998 začali v CTM pracovať 
Ing. Roman Ježo, Ing. Katarína Ježo- 
vá v oblasti stolného tenisu a Mgr. 
Milan Sulety v oblasti kondičnej prí
pravy. Výborné tréningové podmien
ky, pridelenie “Centra talentovanej 
mládeže” do Trenčianskej Teplej sa 
odzrkadlili i v tom, že Palček Martin 
reprezentoval Slovenskú republiku na 

dvoch ME juniorov, vo Frýdku Místku 
a v Bratislave. V roku 1999 robotizácia trénin
gového procesu mládeže v Trenčianskej Teplej 
vzbudila pozornosť i televízie MARKÍZA, ktorá 
v mesiaci december v relácii TOP ŠPORT odvysie
lala tréningový proces CTM a ŠŠS.

Tak rozsiahlu športovú činnosť by sme nemohli 
zabezpečovať bez výraznej podpory sponzorov 
.vynikajúcej spolupráce so základnou ško
lou, obecným úradom v Trenčianskej Teplej 
a finančnej podpory zo strany SSTZ na činnosť 
Centra talentovanej mládeže. Im všetkým patrí 
naše poďakovanie. Rudolf HORSKÝ

predseda stolnotenisového klubu a vedúci 
tréner CTM v Trenčianskej Teplej

Majstrovstvá Slovenska družstiev starších žiačok pre rok 2001 Zľava: 
Cukrovar Trenčianska Teplá: Pmová, Hudecová, Suletyová

1. ročník celoslovenského turnaja mladších žiačok v stolnom tenise

AVENTIS FERMAS CUP 24
Dňa L mája 2001 usporiadal ŠKST Malý Princ 

Moštenica na základe aktuálneho rebríčka SR 
v kategórii mladších žiačok 1. ročník stolnote
nisového turnaja pod názvom AVENTIS FERMAS 
CUP 24. Túmaj sa hral na 4 stoloch v Základnej 
škole v Slovenskej Ľupči. Z pozvaných 24 hrá
čok sa turnaja zúčastnilo 22 hráčok. Pri losova
ní dňa 30. 4. po dohode organizátora 
a zúčastnených zástupcov oddielov a klubov sa 
rozhodlo hrať turnaj pcxlla nových pravidiel, ktoré 
boli schválené na MS v Japonsku. Hralo sa na 
tri víťazné sety z piatich, do získania 11 bodu. 
Zmena podania bola po dvoch podaniach. Bol 
to vlastne prvý stolnotenisový turnaj na Sloven
sku, ktorý sa hral podľa nových pravidiel. Po 
odohraní skupín prvé štyri hráčky postúpili do 
A pavúka, ktorý sa hral vyraďovacím systémom 
na dve porážky. Posledné dve hráčky zo skupín 
boli zaradené do B pavúka, kde sa hralo na 1 
porážku. Každá hráčka odohrala najmenej 6

zápasov. Organizátor turnaja hradil všetkým 
hráčkam cestovné, občerstvenie 
a ubytovanie. Novinkou turnaja bol 
informačný servis. Vyhlasovanie 
poradia zápasov, číslo stola, jednot
livé skupiny, pavúky bolo farebne 
premietané cez počítač na stenu 
vďaka čomu všetci účastníci turnaja 
mali k dispozícii najčerstvejšie vý
sledky bez toho, že by rušili prácu 
rozhodcov. Všetky zúčastnené hráč
ky po skončení turnaja získali hod
notné ceny.

Konečné poradie na prvých šty
roch miestach:

1. SULETYOVÁ Zuzana - Cukro-

Zľava: Pmová Veronika, Hu
decová Soňa, Pelcmanová Ale
xandra, Suletyová Zuzana

var Trenčianska Teplá, 2. PELCMANOVÁ Alexan
dra - ŠKST Topoľčany, 3. HUDECOVÁ Soňa, 4. 
PRNOVÁ Veronika - Cukrovar Trenčianska Tep
lá. Rudolf Horský
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TRÉNERSKO - METODICKÁ RUBRIKA * TRÉNERSKO - METODICKÁ RUBRIKA

Trénerskometodická komisia SSTZ v snahe umožniť trénerom a ďalšim 
odborníkom v oblasti tréningového procesu získať ďalšie odborné infor
mácie i nové poznatky, bude v časopise Slovensky stolný tenis publiko
vať články teoreticko - metodického charakteru i skúsenosti z tréningovej 
praxe.
V tejto časti prinášame materiál od medzinárodne známeho trénera 
Milana Stencela “Tréner a jeho práca” (preklad z nemeckého časopisu

TTA Tibhar - jún 2000 pripravil Ing. Tibor Bartovic). ktorý môže byť pre 
našich trénerov ďalším impulzom pre ich tréningovú prácu.
V tomto čísle prinášame tiež odbomo- metodické články od našich au
torov “Špecifické koordinačné schopnosti hráča" a "Aktuálnosť psycho
logickej prípravy v stolnom tenise i prehľad absolventov školenia tréne
rov B licencie v roku 2001.

TRÉNER A JEHO PRÁCA
Milan Štencelje svetoznámy tréner. Bol veľmi 
úspešný ako národný tréner Belgicka, Holandska 
a Talianska. Teraz pracuje s prichádzajúcou ge
neráciou francúzskeho národného družstva. 
Napísal niekoľko svojich predstáv - čo sa týka 
tréningu a práce trénera.
Väčšina expertov si mysli, že lepšie výsledky je 
možné dosiahnuť len s dobrým trénerom. Stol
notenisoví hráči - samoukovia sú v dnešnom 
stolnom tenise zriedkavosťou. Byť trénerom je 
povolanie presne tak, ako je povolanie byť stol
notenisovým hráčom. Obaja majú jasne defino
vané úlohy. Aj tréner musí vynaložiť neobyčajnú 
námahu, aby preukázal úspechy. Je veľmi dôle
žité, aby tréner mal svoj “džob” rád, aby jeho 
povolanie bolo časťou jeho “ja", inak by bolo pre 
neho stále ťažšie rok po roku ďalej pracovať, bez 
ohľadu na to, ako dobre je zaplatený. Nemožno 
očakávať, že tréner je kúzelník, alebo iba nosič 
batožin.
Prvoradou úlohou trénera je vybudovať si po
trebný kontakt s hráčom. To je dôležitým pred
pokladom pre dobrú prácu. Spolupráca musí byť 
perfektná a možno ju dosiahnuť len vtedy, ak 
má hráč plnú dôveru k príkazom svojho trénera 
a ak vie, že jeho “trýznenie" bude odmenené dob
rými výsledkami.
Najlepší tréneri mnoho nehovoria, ale stále po
zorujú výkony hráča. Pozorne svojho hráča po
čúvajú, keď hovorí o svojich problémoch. Tak 
získavajú informácie o tom, ako ich práca pôso
bí na hráča. Dobrý tréner vždy analyzuje dobré 
kvality hráča a snaží sa ich ešte zlepšiť. Je tak 
isto dôležité eliminovať slabiny hráča, ako zlep
šovať jeho silné stránky. Tento vzťah je približne 
v pomere 1:1. Na druhej strane hráč musí spo
znať, že hrá lepšie a efektívnejšie, ked za ním 
stojí jeho tréner. Hráčovi to musí byť jasné, že 
tréner od neho nežiada hrať exaktne tak, ako 
mu on radil, ale tréner mu ukazuje len najlepší 
smer a záleží len na hráčovi, či tieto rady dokáže 
úspešne realizovať. Tréner musí vypracovať tré
ningovú schému, ktorá je atraktívna a rôznoro
dá. Skúsenosť ukazuje, že niektorí hráči sa svoj

ho športu vzdajú len preto, že ich tréningje jed
notvárny. Optimálne sa pracuje s hráčom, ktorý 
je vo všetkých činnostiach dobrý a všetky úlohy 
ľahko splní. Takých hráčov je však veľmi málo.

Je zlé, ak tréner trvá na niečom, čo hráč nemôže 
zvládnuť. Hráč môže stratiť svoj entuziazmus a 
neprinesie to žiadne pokroky. V zásade by sa 
spočiatku malo sústrediť na dvojhodinovú tré
ningovú jednotku. Cvičenia, ktoré zodpovedajú 
reálnym herným situáciám, sú tak isto dôležité 
(zápasový tréning). Hráči, ktorí tieto cvičenia tré
nujú dlhší časový úsek, budú v zápasoch reali
zovať Inštinktívne. Ďalšia fázaje cielená na zlep
šovanie podania a počas poslednej častí trénin
gu sa hrajú sety s rôznymi hráčmi.
Každý tréning by mal začať zahrievaním. Tréner 
nemôže pripustiť to, aby jeho tréning prebiehal 
neúspešne. Môže sa stať, že časť tréningu je menej 
úspešná, ale celkovo tréning musí byt úspešný. 
Nemala by sa tolerovať nedostatočne tvrdá prá
ca, lenivosť alebo nedostatočná angažovanosť 
hráča. Tréner musí hráča presvedčiť, že všetko

čo robí na tréningu, sa deje z j eho slobodnej vôle 
a nie pod tlakom niekoho iného.
Niekedy sa stane, že hráč na tréningu povie: “Dnes 
nemám žiadnu chuť trénovať". Z času na čas sa 
to stane. Čo mám ako tréner v takejto situácii 
robiť? Spýtam sa hráča, čo sa mu stalo, či sa zle 
vyspal atď. Potom sa s ním skúsim porozprávať, 
aby sa koncentroval na prítomnosť. Hráčovi tre
ba objasniť, že to je tá jediná realita. Povedal by 
som, že hráč by sa intenzívnou koncentráciou 
na loptičku mal dostať do tranzu. Tréningje na 
to, aby sa dosiahol úspech a nie na to, aby sa 
len “zabil" čas. Ako v hudbe, tak aj v stolnom 
tenise existuje pravidlo, že každý, kto chce byť 
majstrom, musí deň čo deň cvičiť rovnaké prvky. 
Ak sa tieto prvky budú raz ovládať tak, že ich 
hráč dokáže inštinktívne nasadzovať, tak sa 
môže koncentrovať na taktiku, na improvizá
ciu, na čítanie zámerov protihráča. Môj hráč musí 
vykonávať cvičenia každý deň tak často a ko
rektne, ako je len možné. Toto sa dosiahne mo
notónnou hrou a opakovaním mnohých diago
nálnych, paralelných a podobných cvičení. Hráč 
toto považuje väčšinou za nudné, pretože by 
radšej hral o body. Bez tvrdého tréningu to však 
nie je možné. Hráč musí všetky údery opakovať 
aby ich automatizoval a aby ich automaticky a 
technicky správne realizoval. Až vtedy, keď do
káže v každej situácií použiť svoj najlepší úder, 
dosiahla jeho hra najvyššiu úroveň. Hoci stolný 
tenis sa hrá rukou, rovnako dôležitá je aj práca 
nôh. Dobrým stolnotenisovým hráčom sa mož
no stať vtedy, ak je dokonalá koordinácia medzi 
prácou rúk a nôh.
Existujú tri najdôležitejšie faktory, ktoré môžu 
trénerovi pri jeho práci pomôcť. Sú to: spätná 
informácia, rešpektovanie individuality a kon
štantný pokrok.
Základné techniky by sa mali trénovať s mladými 
hráčmi vo veku 16 - 17 rokov. Ak sú tieto údery 
zvládnuté, je čas pristúpiť k tréningu súťažných 
zápasov. Musíme zohľadňovať rôzne herné situ
ácie a trénovať na ne správnu odpoveď hráča. 
Použijeme na to starú dobrú metódu “otázka - 
odpoveď". Postavíme hráča pred problém z jednej 
hernej situácie. Zahrávame loptičku do rôznych 
oblastí stola s rôznou rotáciou a rýchlosťou. 
Potom postavíme otázku: “Ako by si reagoval na 
takúto situáciu?" Tak podnietime kreativitu hrá
ča, ktorý zrealizuje to, že každý z jeho úderov 
musí byť zahraný s určitým zámerom. Malo by 
sa pracovať na tom, aby sa zlepšila koncentrá
cia hráča a aby sa utíšila emócia, ktorú by pri 
údere loptičky niektorí hráči mohli mať.
Ak trénujeme správne reakcie na určité situácie, 
cvičíme tieto variácie v zápasoch so sparingpart- 
nermi. Toto je dôležitá súčasť tréningu, pretože 
sa zreteľne pozná, ako jednotliví hráči určité si
tuácie zvládnu. Ak sa niečo zahrá zjavne zle, 
v súťažných zápasoch to bude ešte horšie. 
V takých situáciách sa pokúsime nájsť chybu a 
tú potom analyzujeme. Potom sa to celé trénuje 
ešte raz. Podstatou tréningu i zápasu je to, aby 
sa hráč koncentroval na každý jednotlivý bod a 
nie na set, ako celok. Tak sa môžu najlepšie 
zbierať body. Cieľom takéhoto tréningu je zlep
šovanie individuálneho herného štandardu a nie 
výsledky z tréningových zápasov.

Noví tréneri stolného tenisu
Obhajobou záverečnej práce a závereč

nými skúškami z teórie a didaktiky špor
tu a z teórie a metodiky stolného tenisu 
zakončilo deväť trénerov 3. októbra na 
FTVŠ dvojročné diaľkové štúdium tréne
rov I. triedy (DŠT licencie A). Získali tým 
diplom trénera A-licencie s odbornou spô
sobilosťou vykonávať trénerskú činnosť vo 
vrcholovom stolnom tenise. Úspešnými 
absolventami školenia boli Mária Benedi- 
ková, Szilárd Csolle, Miroslav Gábor, Mar
ta Daubnerová, Jana Koláŕová, Anton Ku
tíš, Patrik Marek, Vladimír Mihočko mladší 
a Viliam Sýkora mladší.

* * *

SSTZ, TMK v spolupráci s Telovýchov

nou školou SZTK usporiadal školenie tré
nerov licencie B. Úspešným zložením zá
verečných skúšok (31. 8. 2001) získali B- 
licenciu nasledovní osemnásti tréneri: Pe
ter Behúl (Piešťany), Ladislav Bodnár (Voj
čice), Štefan Brath (Žilina), Eduard Brych- 
ta (Bratislava), Andrej Dzelinskij (Michalov
ce), Richard Hulman (Moravany), Roman 
Ježo (T. Teplá), Jozef Kudrec (Trebišov), 
Ján Medvecký (Bratislava), Dmitrij Šinkar 
(Michalovce), Mikuláš Macko (Košice), Pe
ter Minárik (Trnava), Tomáš Čemý (Trna
va), Ondrej Svák (Bratislava), Zuzana Ihna- 
tíšinová (Žilina), Valentína Popová (Bratisla
va), Peter Záhradník (Bratislava) a Franti
šek Zibala (Ivánka pri Dunaji). -ed-
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Problematika špecifických koordinačných 
schopností hráča v stolnom tenise

V súčasnom stolnom tenise musi byť špičkový 
hráč nielen bleskurýchly na reakciu, ale aj velmi 
vytrvalý. Musi stále zachovávať pokoj a prehľad, 
ale bez hernej agresivity nemá šancu na úspech. 
Musí mať precízne predstavy a plány (stratégiu 
hry), ako bude hrať proti najbližšiemu súperovi, 
ale bez prekvapivých a vopred premyslených ťa
hov v hre, nemôže dosiahnuť očakávaný špor
tový výkon. Dosiahnuť v stolnotenisovom špor
te špičkovú výkonnostnú úroveň znamená u 
hráčov absolvovanie systematického dlhoročné
ho vysokokvalifikovaného a metodicky premys
leného tréningu a vrcholových súťaží pod vede
ním erudovaných trénerov.
V stolnom tenise hrá významnú úlohu 
sprostredkovanie rozsahu pohybových skúse
ností najmä v žiackom veku. Tieto skúsenosti 
tvoria podklad pre to, aby si rýchlo osvojili nové 
pohyby a aby ich hráči variabilné používali. Pre
dovšetkým tréning, zameraný na koordináciu 
špecifických a špeciálnych schopností, má vyso
kú miestnu hodnotu, lebo motorika a technika 
hráča má rozhodujúcu úlohu a je určujúcim 
faktorom výkonnosti hráča.
Stolnotenisoví hráči musia stále spracovávať 
meniace sa variácie tempa, umiestňovania, ro
tácie a krivky letu loptičky. Prostredníctvom tých
to požiadaviek, práve faktor koordinácie zohrá
va veľký význam. Okrem toho koordinácia má 
podstatný vplyv a výrazovú schopnosť v štyroch, 
pre stolný tenis rozhodujúcich kondičných ob
lastiach - v sile, vytrvalosti, rýchlosti a pohybli
vosti. Ku koordinačným špecifickým schopnos
tiam patria: schopnosť diferencovať, schopnosť 
spájania, reakčná schopnosť, ako aj orientač
ná, rytmická, rovnováhová schopnosť a schop
nosť motorického prispôsobovania a prestavby 
priebehu pohybového aktu.
Koordinačné schopnosti zahŕňajú schopnosť 
relatívne rýchlo si osvojiť pohyby a motorické 
konanie v pravidelných a nepravidelných her
ných situáciách, s istotou a efektívne. Teda ko
ordinačné schopnosti obsahujú základy pre špe
cifické osvojenie si hráčskej techniky a násled
ného použitia tejto techniky v zápase. Tieto 
schopnosti nadobúdajú hráči motorickým uče
ním v tréningovom procese talentovanej mláde
že.
Na základe poznatkov teórie a praxe ST sa 
v metodike tréningu koordinačných schopností 
hráča uplatňujú najmä v zahraničí (Nemecko) 
nové prístupy. Určenie motorickej koordinácie a 
koordinácie špecifických zručností techniky hrá
ča je dôležitý nielen vek medzi 6.-12. rokom, ale 
tie medzi 16.-20. rokom. Predpokladom k tomu 
je absolvovanie všeobecnej pohybovej koordiná
cie (všestranného rozvoja pohybových schopnos
tí), osvojenie si špeciálnych motorických koordi
načných schopností a špecifických (herných) 
koordinačných schopnosti a zručností techniky 
hráča (senzomotorika, rýchlosť, pohyblivosť, ki- 
nesteticko-diferenciačné schopnosti, funkčný 
rozvoj, úderová variabilita a herná istota).
U 6 - 12-ročných deti a mládeže do 16 rokov ešte 
môžu mladí hráči detailne vnímať všetky proce
sy koordinácie. Najvyššia úroveň učenia - tré
ning špecifických koordinačných schopností, tým 
aj zdokonalenie hráčskej techniky sa očakáva u 
mladých špičkových hráčov v období medzi 16. - 
20. rokom. Teda v období puberty, ale aj nemusí 
dôjsť k náhlemu nárastu výkonnosti koordi
načných špecifických schopností. V porovnaní 
s kondičnými schopnosťami koordinačné schop

nosti ubúdajú vekom pomalšie. To je dôležité 
predovšetkým pre stolnotenisové športovanie aj 
po výkonnostnom zenite hráča.
V tréningu špecifických koordinačných schop
ností hráča ide predovšetkým o zameranie na 
dominantné špecifické schopnosti úderových 
zručností techniky v rôznych formách a mali by 
byť cielené a variabilné: - rozsah vzdialenosti od 
stola, pozícia, v ktorej sa bude loptička udierať, 
umiestnenie na strane stola súpera, sila a rých
losť rotácie loptičky, úderové tempo, ale aj rých
losť motoriky práce nôh hráča.
Pritom je potrebné ovládať úderovú variabilnosť, 
úderovú istotu, úderovú rýchlosť a hernú anti
cipáciu (predvídanie rotácie súperovej loptičky, 
umiestnenie a tempo loptičky, postavenie a po
hyb súpera v jeho hernom priestore atď.). Stup
ňovanie, trvanie a intenzita zaťaženia tréningu 
pri nácviku špecifických (herných) koordinač
ných schopností vo forme úderových kombiná
cií a herných situácií, je potrebné určovať podľa 
výkonnostnej úrovne hráčov a ich funkčných 
možností. Je tiež dôležité, aby tréning špecific
kých koordinačných schopností (schopnosť re
akcie, schopnosť diferenciácie) sa uskutočňoval 
nielen na začiatku hlavnej časti tréningu, ale aj

PhDr. Ernest Demetrovič

v závere, aby prebiehal aj v tzv. unavenom stave. 
Aj v tomto stave v zápase musí hráč uplatniť 
účinnú techniku úderov. Je dôležité, aby tré
ning špecifických koordinačných schopností 
úderovej techniky bol systematický a dôsledný, 
nakoľko úroveň týchto schopnosti sprevádza 
hráča počas celej jeho kariéry. Iba požiadavky sa 
musia stupňovať zodpovedajúco výkonnostnej 
úrovni hráča (Esser, Stupbach, 1994, Stork, 200, 
Demetrovič, 2000).

čovi pri vykonaní úderu udeľovať rôznu dotáciu, 
umiestnenie a rýchlosť loptičky, jej razanciu a 
regulovanie tempa hry. V tréningu pri nácviku a 
zdokonaľovaní techniky úderov je potrebné dife
rencovať rýchlosť a silu uskutočnenia úderu (ki- 
nestetisko-diferenciačná rozdielnosť je v podaní, 
topspine, záverečnom údere, flipe, blokingu, ob
rannom údere a stopbale. Umožňuje tiež zvyšo
vať úderový cit hráča). Môžeme uskutočniť napr. 
topspin proti bloku, pričom tempo, rotácia a le
tová dráha môžu byť variabilné. Alebo kontra- 
topspinová hra so zrýchľovaním tempa, z rôznej 
vzdialenosti, z rôznej vzdialenosti herného 
priestoru.
2. Reakčná schopnosť-je rozhodujúcou schop
nosťou hráča, ktorý ak chce byt herne úspešný, 
musí rýchlo a pohotovo reagovať na herné pod
nety súpera. Teda odpovedá adekvátnou údero- 
vou činnosťou na podnet. Takými podnetmi sú 
pohyb súpera, rýchlosť loptičky (jednoduchá re
akcia), zmena hernej situácie (zložitá reakcia). 
V tréningu sa orientuje tréner na nácvik zmeny 
smeru loptičky, pohybovú reakciu zo strehového
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postavenia a podobne (tréning so zásobníkom 
loptičiek, vystreľovač loptičiek a ďalšie), najmä 
na rýchle zmeny pohybu a úderov, preto hráč 
musí byť rýchly, musí mať dobrú prácu nôh, teda 
dokonalú pohyblivosť v hernom priestore. Tieto 
herné komponenty musia byť vo forme tréningo
vých prostriedkov obsahom hlavnej činnosti ta
lentovaných hráčov v ÚTM a v kluboch.
3. Orientačná schopnosť-základom je vníma
nie, hráč musí vnímať podnety rôzneho význa
mu pre jeho orientáciu v priestore a čase. Rôzne 
pozičné pohybové zmeny hráča, v hĺbke a šírke 
herného priestoru (vlastný hráčsky streh, štart 
k zahraniu úderu, zmeny smeru pohybu hráča 
podľa hernej situácie, postavenie súpera a jeho 
pohyb, prípadne partnera vo štvorhre, ale aj rých
losť letu loptičky, jej smer a rotácia). Dôležitá je 
skúsenosť hráča a jeho anticipácie.
4. Rytmická schopnosť - hráč sa vo vhodnom 
okamžiku snaží zmeniť rytmus hry, a tým aj prie
beh setu, zápasu. Túto činnosť výborne ovláda 
Waldner a Kong Linghui - kontratopspinová hra, 
úderová výmena, striedanie tempa nácviku úde
rov, splnov a rezaná rotácia, bloková a spinová 
hra. Má dôležitý taktický význam v súčasnom 
stolnom tenise. Za nepriaznivého stavu, pri zme
ne tempa hry, môže priniesť zmenu sledu setu/ 
zápasu. Ak sa totiž mení rytmus hry počas se- 
tujzápasu), súper sa musí stále prispôsobovať, 
čo mu sťažuje prevziať iniciatívu. V tréningu - 
modelovanou formou sa môžeme zamerať na 
herné tempo a rotačný impulz pri topspinovom 
útoku, najmä pri mnohých blokových variáci
ách. Rytmická schopnosť hráča je spojená aj 
s jeho rýchlosťou, resp. spomalenou hrou, pod
ľa hernej situácie. Vhodným tréningovým špeci
fickým prostriedkom je zásobník loptičiek.
5. Rovnováhová schopnosť - rozvíja sa spolu 
s ostatnými špecifickými schopnosťami. Má však 
význam v dynamickej pohyblivosti hráča, po 
uskutočnení jeho úderového aktu (dynamické 
ukončenie úderu), zachovanie rovnováhy hráča 
(správne brzdenie akcie) a prechod do nového 
strehového postavenia, alebo pokračovanie 
v hernej akcii. V tréningu - nácvik topspinov 
v diagonálach F - B. Dôležitá je rovnováhová 
schopnosť po extrémnych loptičkách z rohov 
stola, ale aj pri vrátení stopbalu a zahrati for
hendového flipu z krátkej loptičky súpera. Veľmi 
dôležitým momentom je nadväznosť úderových 
aktov a herných situácií. Túto schopnosť, jej 
rozvíjanie osvojovaním si plynulosti úderových 
kombinácií, treba zaraďovať už do tréningu mla
dých hráčov.
6. Schopnosť spájania pohybového aktu - je
to schopnosť optimálnej koordinácie jednotli
vých častí pohybovej štruktúry úderovej techni
ky hráča v jeden úderový akt (práca dolných kon
čatín, rotácia trupu, nápravová a švihová práca 
paže s raketou). Ide o súhrn jednotlivých svalo
vých skupín k celkovému pohybu pri údere (ná
cvik B - F topspinov, práca nôh s úderovou tech
nikou), rpsp. podanie z vysokého nadhodu lop
tičky, prechod do hráčskeho strehu a forhendo
vý topspin). Ide tu o rýchle uskutočňovanie po
hybových aktov hráča v jednom slede.
7. Schopnosť motorického prispôsobovania 
a prestavby priebehu pohybového aktu - po
čas smerovania príspôsobovacej schopnosti - 
hráč v procese zápasu musi prichádzajúcu her
nú situáciu antivipovať - predvídať a blesku
rýchle zvoliť zodpovedajúcu úderovú techniku.

(Pokračovanie na 13. strane)
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Problematika špecifických koordinačných 
schopností hráča v stolnom tenise
(Dokončenie z 12. strany)

Hráč musí byť dostatočne flexibilný. Reaguje tak 
na pripadnú zmenu hernej situácie (napr. pri 
zmene očakávaného podania súpera - hráč oča
káva krátke podanie a podanie je predsa len dlhé, 
alebo zmeny účinnosti a razancie topspinov sú
pera a zahranie úderového flipu, atd). K prestavbe 
pohybového aktu dochádza prevažne 
v tréningovom procese pri zdokonaľovaní tech
niky úderov a pohyblivosti hráča smerovanie 
k vyššej úrovni účinnosti podaní, rýchlych 
topspinov, blokingov, kontraspinov a dalšie.

Cielene nacvičovať - učiť špecifické 
koordinačné schopnosti

Podstatnú kvalitatívnu zmenu jednotlivých pa
rametrov technicko - taktických prvkov hráč
skej činnosti možno dosiahnuť výukou týchto 
koordinačných schopností:
Zmenu vzdialenosti od stola - učí schopnosť di
ferencovať, schopnosť orientácie a schopnosť 
spájania.
Zmenu sily rotácie prichádzajúcej loptičky a za
siahnutej loptičky - učí schopnosť diferencovať. 
Zmenu umiestňovania prichádzajúcej a zasiah
nutej loptičky - učí schopnosť orientácie a schop
nosť diferencovania.
Zmenu rýchlosti prichádzajúcej a zasiahnutej 
loptičky - učí schopnosť diferencovať.
Zmenu pozície z tej, v ktorej bola loptička za
siahnutá - učí schopnosť orientácie, schopnosť 
spájania a schopnosť diferencovania.
Pri cvičeniach vid obr. 2, 3 a 5 sa môžu dosiah
nuť zaujímavé varianty týmito metodickými po
kynmi trénera:
Variant 1: Do zásobníka loptičiek možno za
miešať žlté a biele loptičky v pomere 1:3. Po vy
strelení žltej loptičky sa zahrá kontrovaný úder, 
pri bielej loptičke topspin, resp. dalšie obmeny 
úderových prvkov.
Variant 2: Tréner používa raketu na jednej stra
ne s červeným a na druhej s čiernym poťahom a 
zodpovedjúco Ju otáča. Ak zahrá loptičku čier
nym poťahom, trénujúci hráč zahrá kontrovaný 
úder. Pri zahraní so stranou s červeným poťa
hom, trénujúci hráč zahrá topspin alebo dalšie 
údery podľa programu nácviku - vyučovania hrá

čov.
Variant 3: Prvá loptička sa zahrá zo strany a 
druhý hráč tieto loptičky blokuje späť.

Špecifické koordinačné cvičenia 
(s použitím zásobníka loptičiek)

Obr. 1
cvičenie 1: Tréner prihrá dlhú loptičku, hráč za
hrá forhendový topspin, pozícia hráča sa mení. 
Obr. 2

cvičenie 2: Tréner prihrá dlhú loptičku, hráč za
hrá forhendový topspin s rozličnou rotačnou

intenzitou a rozličnými miestami dotyku 
Obr. 3
Cvičenie 3: Tréner prihrá dlhú loptičku, hráč 
zahrá forhendový topspin z forhendovej strany, 
alebo zo stredu.
Obr. 4
cvičenie 4: Tréner prihrá dlhú loptičku (kontra 
alebo topspin), hráč zahrá bekhendový blok, ale
bo kontru, alebo topspin podľa toho, s akou ro
táciou loptička prichádza.
Obr. 5
cvičenie 5: Tréner prihráva nepravidelne, hráč 
zahrá forhendový topspin alebo bekhendovú 
kontru, pripadne topspin.

Niekoľko metodických usmernení
Pre realizáciu tréningu doporučujem niekoľko 
rád trénerom talentovanej mládeže:
* Dávať pozor na pomalé, resp. zrýchlené a pre
cízne prihrávanie loptičky.
* Voliť krátke časové úseky zaťaženia. Zahrať len 
5-15 loptičiek intervalovou formou, ktoré sú 
prispôsobené výkonnostnej úrovni hráča, jeho 
intenzity a na aeróbnu funkčnú prácu.
* Vždy dávať pozor na to, či je hráč ešte schopný 
koncentrovať sa na hru (nepreťažovať), je to 
vhodná forma predlžovania koncentrácie.
* Udávať priame korekcie chýb pohybu hráča 
v priebehu nácviku.
* Cvičenia by sa mali zostavovať tak, aby boli 
bohaté na zmeny a rôznorodosť úderov.
* Pracovať s pomôckami ako sú zrkadlo, video, 
zásobník loptičiek, robot, zvýšená sieťka a ďal
šie (loptičky biele aj žlté).
Rozvoj, osvojovanie a zdokonaľovanie špecific
kých koordinačných schopností hráča stolného 
tenisu je veľmi dôležité predovšetkýmv športovom 
tréningu útvarov talentovanej mládeže a 
v kluboch, kde v celoročnom tréningovom cykle 
je rozhodujúcou náplňou metodiky a obsahovej 
skladby prípravy mladých hráčov. Učenie hráčov 
zvládnuť iýchlo sa meniace herné situácie, uplat
ňovať variabilnú techniku a kreativitu herných 
činností je nutným prvkom súčasného stolného 
tenisu. Preto by tréneri mládeže mali u svojich 
hráčov systematicky rozvíjať špecifické koordi
načné schopností. PhDr. Ernest Demetrovič

Aktuálnosť psychologickej prípravy hráčov v stolnom tenisé
Poznámka: Uvedomujem si, že sa teraz odklá
ňam od série článkov, v ktorých som sa venoval 
problematike najmladších adeptov stolného te
nisu, ale vedie ma k tomu momentálna aktuál
nosť pomoci trénerom a hráčom.
Kongres ITTF, ktorý sa konal pri príležitosti MS 
v stolnom tenise v japonskej Osake, schválil skrá
tený variant hry setov do jedenásť bodov. Táto 
úprava, ako aj striedanie podania po dvoch bo
doch, je značný zásah do systému hry. Rastie 
úloha koncentrácie hráča, intenzívnej sústre
deností najmä na podanie a príjem podaní, ako 
aj na ďalšie prvky stolnotenisovej hry. Tieto oso
bitosti viac vyhovujú naturelu ázijských hráčov. 
Ti sa totiž, na rozdiel od Európanov, dokážu 
koncentrovať na každú loptičku. So skráteným 
variantom hry v stolnom tenise vzrastá nároč
nosť na celú oblasť psychologickej prípravy hrá
ča. Je to cieľ aj tohto článku - upozorniť tréne
rov a hráčov, ako aj stolnotenisovú verejnosť na 
niektoré aspekty širokospektrálnej problemati- 
l*y psychologickej prípravy. Ak chceme vstúpiť do 
polohy poznávania tohto javu, musíme vychá

dzať z axiómy, že stolný tenis patrí po mnohých 
stránkach psychickej záťaže hráča medzí najex
ponovanejšie športové činností. V hre, no naj
mä pri súťažiach, prebieha mnoho stresogén- 
nych faktorov, ktoré vytvárajú silne exponované 
situácie. Tie zanechávajú hlboké stopy na psy
chike najmä mladých hráčov. Každý tréner zažil 
pri súťažiach javy, keď si nebol celkom istý, či 
hráč - aktér neadekvátneho správania nepatrí 
svojou íritáciou do starostlivosti psychológa či 
psychiatra. Väčšina týchto prejavov patrí 
k nešportovým prejavom a mali by pri nich byť 
prísnejší nielen tréneri, no i rozhodcovia - naj
mä v kritickom obdobi puberty hráča. 
Psychické prejavy osobností hráča sa zhoršujú 
v strese (distrese) - najmä v koncovkách setov, 
ako aj pri vyrovnanosti súperov. Psychická záťaž 
sa tu intenzívne prejavuje podráždenosťou, kto
rú spôsobuj e stresor - pôvodca ovplyvnenia vý
voju hry. Tú treba pripomenúť, že psychologická 
príprava musí zaujať pevné miesto vo všetkých 
etapách výchovy a vývoja hráča stolného teni
su. Pozitívne formované psychické faktory plnia

aktivizujúcu funkciu. Uvádzajú do činnosti po
hybové a technické schopnosti a sú schopné 
mobilizovať všetky rezervy hráča (Hošek 1987). 
Zo skúsenosti vieme, že väčšina hráčov hrá 
v zápase horšie, ako v tréningu. Prečo? Lebo špor
tový výkon v zápase nezávisí len od úrovne tech
niky, či kondičnej formy, ale tiež na duševných 
vlastnostiach. Z tohto hľadiska musíme teda 
hľadať možné príčiny slabšieho výkonu hráča 
v zápase v oblasti psychiky. Spomeniem tu le
gendu slovenského stolného tenisu Františka 
Tokára, odchovanca saleziánskeho domu 
v Bratislave. Stalo sa to vtedy, keď Tokár hrával 
za Nitru prvú celoštátnu ligu. Vtedy na zvedavé 
otázky českých kolegov, že ako to robí, keď ako 
päťdesiatnik poráža mladých hráčov, odpovedal: 
"Ping - pong sa hrá nielen rukou a pohybom 
nôh, ale aj hlavou a srdcom.” V tomto vyjadrení 
je povedané všetko!
Treba však pripomenúť, že zápasová atmosféra 
sa dá v tréningu len veľmi ťažko modelovať a 
simulovať. V zápase sa psychické zaťaženie hrá-

(Pokračovanie na 14. strane)

-13-



2/2001 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

TRÉNERSKO - METODICKÁ RUBRIKA * TRÉNERSKO - METODICKÁ RUBRIKA

Aktuálnosť psychologickej prípravy hráčov v stolnom tenise
(Dokončenie z 13. strany)

ča prejavuje nervozitou, vzrušením, zábranami, 
strachom, hnevom a inými javmi. Všetko to pô
sobí na duševný svet hráča a na jeho výkon
nosť. Jeho psyché môže podnety a vzruchy riešiť 
kladne, ale aj záporne, podlá typológie osobnos
ti. (obr. 1). V situácii vyvolanej napätým ovzdu
ším zápasu pri zápornom prejave - psychickej 

‘labilite sa u hráča zníži herná presnosť a koor
dinácia svalových reakcii a údery sa stávajú ne

istými a nepresnými.
Rozdielnosť vo výkone medzi tréningom a zápa
som sa môže ešte viac prehlbovať u tých jedin
cov, ktorí ma] ú sklony k aberáciám. Príčinou tých
to odchyliek môžu byt nasledujúce faktory: de
dičné dispozície, doteraz nám neznáme procesy 
v mozgu, nevhodná výchova, spoločenské 
prostredie, pripadne nízka frustračná toleran
cia. Mnohé konfliktné situácie vznikajú počas 
zápasu, či súťaží. Mnoho hráčov reaguje veľmi 
negatívne, ba až žalostne na rozhodcu (najmä 
ak podania nie sú v súlade s pravidlami stolné
ho tenisu). Hráč to hodnotí zo svojho pohľadu, 
nie však objektívne. Dôsledkom toho je, že pri 
nasledujúcich loptičkách nie je hráč v potrebnej 
miere koncentrovaný. Strata koncentrácie zna
mená aj stratu bodov. Nedostatočné ovládanie 
pravidiel stolného tenisu či súťažného poriadku 
pripravujú hráčom niekedy velmi ťažké chvíle. 
Ďalšou príčinou slabšieho výkonu bývajú nie
kedy rušivé vplyvy a reakcie divákov, dokonca 
trénerov, rodičov, ale aj súperov či spoluhráčov. 
Často stačí malý podnet, že niekto zatlieska pri 
chybne zahratej loptičke, (obr. 2) Značný vplyv 
na výkonnosť hráča majú motivačné a emočné 
faktory. Motivácia totiž bezprostredne ovplyvňu
je úroveň aktivity a v stolnom tenise naviac aj 
pohotovosť k reakcii. Zo skúsenosti vieme, že 
v niektorých prípadoch nadmerná motivácia nie 
je vhodná (zväzuje hráčovi ruky i nohy), Potre
buje optimálnu motiváciu, tá vyhovuje psychic
kému typu hráča, jeho rezistencii, stavu tréno- 
vanosti, tedajeho reálnym možnostiam. Nega
tívne prehnaná motivácia sa prejavuje frustrá
ciou. Jej príčiny vedú k podceňovaniu súpera, 
družstva či trénera. Súvisí aj s osobným zlyha
ním a vyvrchoľuje niekedy k neadekvátnemu

správaniu aj trvalého rázu.
Ak na psychicky labilných hráčov stolného teni
su pôsobia dlhotrvajúce frustrácie, prejavuje sa 
to v tzv. obrannom chovaní. Niektorí na to rea
gujú podráždene, rozčuľujú sa, prejavujú sa ag
resivitou voči sebe, okoliu, niekedy aj poškodzu
jú materiál. Vhodná forma pôsobenia je racio
nalizácia - využitie rozumného zdôvodnenia prí
činy stresu zo strany trénera, či funkcionára, 
alebo u vyspelejších hráčov samotnou rozumo

vou analýzou a úvahou. Osvedčuje sa aj forma 
projekcie - prenášanie obrazu vlastného vnút
ra, napr. ako by pri tejto hernej situácii vystupo
val “môj vzor" - špičkový hráč. Príklady negatív
nych obranných reakcií sú: nadávky - smerom 
k svojej osobe či k súperovi, rozhodcovi, funkci
onárovi, trénerovi či k divákom,
- výhrady voči prítomnosti určitej osoby na zá
pase
- prudké odkopnutie loptičky alebo jej prudké 
odstrelenie mimo hrací priestor
- odhodenie rakety, udieranie do stola či do ohrá
dok,
- niekedy hráč príčinu nevydareného úderu hľa
dá v zlom poťahu rakety
- prenos viny zo seba na trénera
- verbálne komentovanie svojich nedostatkov 
("nejde mi spin”), čím odhaľuje hráč svoju labili
tu, ba ešte naviac upozorňuje tým súpera na 
svoje ťažkosti,
- deti, ale aj adolescenti reagujú na neúspech aj 
plačom.

Frustračný tlak na hráča sa zvyšuje v záverečnom 
sete pri vyrovnanosti súpera a u labilnejších pri
chádza vnútorný zlom. Labilnej ši hráč hru ne
kontroluje, po taktickej stránke hrá nerozum
ne, dokonca sa snaží koniec zápasu urýchliť. 
Značnú pozornosť v stolnom tenise treba veno
vať aj odstraňovaniu distresu. Prekvapivá akcia 
súpera a vyvedenie z pohody distresovou situá
ciou spôsobuje aj u vrcholových hráčov pokles 
pozornosti, spomalenie pohybovej reakcie, chý
ba odvaha na riskovanie, ba niekedy aj strata 
trpezlivosti a zbŕkle riešenie herných akcií - vý
sledkom čoho je prehratý set, ba i zápas. U hrá
čov stolného tenisu, ktorí sú psychicky labilní, 
sa stretávame s niektorými ťažkosťami 
v somatickej a psychickej oblasti. Príkladom so- 
matických príznakov môžu byť bolesti hlavy, ža
lúdka, črevné ťažkosti, zvieranie a tlak v oblasti 
srdca, kolísanie krvného tlaku, pocity únavy a 
iné. V psychickej oblasti sa stretávame so stav
mi predráždenosti, ktoré sú sprevádzané nea
dekvátnymi reakciami, so stavom zníženej schop
nosti koncentrácie ako aj s celkovým psycho- 
motorickým nepokojom. Prejavujú sa aj stavy 
úzkosti, depresívnych nálad, ba aj poruchy spán
ku (D. Seefeldt 1980).
Závery: úlohou trénera od začiatku vývoja hrá- 
čaje poznávanie psychiky, sústavné pozorova
nie jeho reakcii a konania. Psychika sa viac od
haľuje v zápasoch, ako v tréningovom procese, 
preto je potrebné sledovať psychické reakcie naj
mä pri krízových momentoch a pri zvratoch hry. 
Pochopiteľné je, že tréner sa snaží poznať aj po
mery v rodine, v škole, ale aj v mimošportovom 
prostredí, aby poznal všetky vplyvy na osobnosť 
hráča. Najviac rezerv v trénerskej práci, čo sa týka 
oblasti psychologickej prípravy hráčov, máme 
v motivácii, vo vytváraní pozitívnych charakte
rových vlastností a najmä vo výchove odolnosti 
proti frustrácii a neurotizácii.
Úlohou trénerovje učiť hráča ako predchádzať 
neurotickým reakciám, ako odstraňovať akútne 
či chronické konfliktné a distresové situácie, 
eventuálne viezť hráčov k nácviku adaptácie na 
tieto situácie. V tréningovom procese úmyselne 
navodzovať a modelovať psychické záťaže. Mo
delovať ich tak, aby hráča neprekvapili v priebehu 
zápasu. (Macák, 1994)
Pár slov k významu psychickej prípravy. Úspech 
tréner dosiahne, ak vo svojej práci bude cieľave
dome prelínať prípravu kondičnú, technickú, 
taktickú so psychologickou prípravou. Dosiah
ne to vtedy, ak sa bude skutočne zaujímať o 
psychológiu a ak nevynechá žiadnu príležitosť 
k rozširovaniu svojich poznatkov v tejto zaují
mavej vednej disciplíne. Sústavne treba hľadať 
cesty pre využívanie nových poznatkov 
v tréningovom procese, no v prvom rade sa usi
lovať o vlastnú osobnú psychickú vyrovnanosť.

Jarolím Koprda

Stresory pôsobiace na hráča

Škola, zamestnanie

Súper, vývoj zápasu

Herňa, podmienky

Obr. 2

Typ osobnosti hráča 

<----------------------— 
Rodina, tréner, funkcionári
<-------------------------------------------------------—-------------

Životospráva

EYSENCKOVA DVOJDIMENZIONALNA SCHÉMA
ČŔT OSOBNOSTI

LABIUTA

i 1
úzkostlivý / náladový ' nedotklivý

rigidný / \ nepokojný
triezvy / útočný

rezervovaný / výbu&ný
pesimista / impufcrfvny

nespoločenský j optimista
I MELANCHOLIK

CHOLERIK aktívny

pasívny/obozretný 1 FLEGMATIK SANGV1N1K spoločenský
rozvážny \ prístupný
zmierlivý \ hovorný
ovláda sa \ bezstarostný

spoľahlivý n. nenútený
vyrovnaný x. čulý

pokojný dobrý vodca
1

Obr. 1 STABILITA
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Galéria talentov - profily mladých hráčov Slovenska
ĽUBOMÍR PIŠTEJ

(6. 3. 1984, Prešov)
Majster Európy v 
zmiešanej štvor
hre juniorov 2001. 
ŠKST Sporiteľňa 
Bratislava člen re
prezentačného 
družstva juniorov 
Slovenskej repub
liky 1997 - 2001. 
Študent Gymnázia 
ul. L. Sáru 1, Bra
tislava. Pôsobenie 
v predchádzajú
cich kluboch: TJ 

Štart VD Prešov 1993 - 1996 MKST Hube
ného Bratislava 1997 - 1999
* jeho súčasným trénerom v klube ŠKST 
Sporiteľňa Bratislava je Ľubomír Kokeš, tré
ner A licencie
* trénerom v RD SR juniorov na MEJ 2000 
a 2001 bol Ing. Anton Kutíš, hlavný tréner 
mládeže SSTZ
* predchádzajúci tréneri: Vladimír Pištej, 
Mgr. Martin Kosán, Jozef Bardoň, Mgr. Mi
roslav Kolár
* systematického tréningu sa zúčastňuje od 
7 rokov
* v súťažnom ročníku 2000/2001 štartoval 
v 1. celoslovenskej lige, v ročníku 2001/ 
2002 v medzinárodnej Superlige
* za svoje najhodnotnejšie doterajšie výsled
ky považuje: 1999 a 2000 na MEJ bronzo
vé medaily v zmiešanej štvorhre juniorov / 
s Filistovovou/, na MEJ 2001 zlatá medaila 
v zmiešanej štvorhre juniorov /s Filistovo
vou/, strieborná medaila v družstvách ju
niorov, zlatá medaila a vo dvojhre juniorov 
na MMJ Slovinska 2001
* člen družstva ŠKST Sporiteľňa Bratislava 
, ktoré ziskalo titul majstra Slovenska na 
rok 2000
* v rebríčku dosiahol pozíciu: SR - muži: 8. 
miesto /k 1. 1. 2001/
* SR - juniori: 1. miesto /k 1. 4. 2001/, 
EľľU - juniori: 14 miesto /rok 2000/
* hrá s raketou: drevo Stiga - Legend, Tib- 
har rapid D - TECS
* Herný systém: ofenzívny hráč s obojstran
nou topspingovou nátlakovou hrou
* absolvuje 6 tréningov v týždni, v celko
vom počte 12 hodín.
* Jeden z najprogresívnejších a najtalento
vanejších mladých hráčov Slovenskej repub
liky, najúspešnejší hráč RD SR na MEJ 
2001 v Temi. Pri zvýšení a skvalitnení tré- 
novanosti má predpoklady zaradiť sa v ďal
šom období medzi absolútnu špičku sloven
skej reprezentácie.

LENKA KMOTORKOVÁ
(11. 4. 1987, Topoľčany)

* Majsterka Európy 
v štvorhre kadetiek 
2001
ŠKST Topoľčany
* členka reprezen
tačného družstva 
kadetiek Slovenskej 
republiky od r. 1999 
žiačka ZŠ Tríbečská 
ul., Topoľčany
* materský klub - 
ŠKST Topoľčany /

predtým Arttep Pap Topoľčany/
od r. 1994, kedy začala so systematickým
tréningom
* jej klubovým trénerom je Dušan Michal
ka, trénerom individuálnej prípravy na MEJ 
2001 bol Ing. Anton Kutiš, hlavný tréner 
mládeže SSTZ
* predchádzajúcimi klubovými trénermi Len
ky boli: Peter Belica, Soňa Fížová, Jozef 
Fabo, Jozef Bardoň .
* v súčasnosti štartuje za družstvo žien Su
perligy, 1. ligy a dorasteneckej ligy ŠKST 
Topoľčany
* doterajšie najlepšie výsledky:
- zlatá medaila na MEJ 2001 vo štvorhre 
kadetiek /s Tapaiovou - Juh./
- bronzová medaila na MEJ 2001 vo dvoj
hre kadetiek
- bronzová medaila na MEJ 2J001 v zmie
šanej štvorhre kadetov s Jakabom - Maď.
- dvojnásobná majsterka Slovenska vo dvoj
hre mladších žiačok a starších žiakov
- členka družstva žien 1. ligy 1999/2000 
ŠKST Topoľčany - 1. miesto V slovenskom 
a európskom rebríčku kadetiek 2000/2001
- 1. miesto
* používa raketu: drevo Stiga, poťahy - Sri- 
ver
* je hráčkou univerzálneho spôsobu hry
* doterajšia trénovanosť v týždni - 8 trénin
gov, spolu 11 hodín.
* Patrí medzi najtalentovanejšie mladé hráč
ky Slovenska, čo preukázala aj na medziná
rodných štartoch, najmä na MEJ 2000 v 
Bratislave a na MEJ 2001 v Temi. Jej her
ný spôsob jej umožňuje účinnú odpoveď na 
herné situácie súperiek, má dobrú hernú 
istotu i psychickú odolnosť. Pri jej húžev
natostí a postupnom zvyšovaní trénovanos- 
ti sa iste ešte viac preukáže jej veľký talent 
a dosiahne ďalšie prenikavé úspechy.

DOMINIKA KOLÁŔOVÁ 
(19.12.1987, Bratislava)

žiačka ZŠ Plic- 
ul. v Brati

slave
TTC Olympie 

Viedeň
členka reprezen

tačného družstva 
kadetiek Sloven
ska od r. 2000 

hrala v pred
chádzajúcom klu
be MKST Hube- 

Bratislava
od r. 1996
* jej trénermi sú rodičia - Jana Koláŕová a 
Mgr. Miroslav Kolár. Na MEJ 2001 v Temi 
trénerkou RD SR kadetiek bola Jana Ko
láŕová
* v súčasnosti hrá rakúsku ligovú súťaž za 
TTC Olympie Viedeň
* pozoruhodnejšie doterajšie výsledky Do
miniky:
* 6-násobná majsterka Slovenska mladších 
a starších žiačok
* 1.miesto na MM kadetov Juhoslávie v sú
ťaži družstiev dievčat 2001
* 3.miesto na MM kadetov Portugalska v 
súťaži družstiev kadetiek 2000
* pozícia v rebríčku Slovenska st. žiačok 3. 
miesto, v európskom rebríčku kadetiek 15. 
miesto - 2001

* hrá raketou - drevo Joola Kl, poťahy Do
nič
* tréningový proces absolvuje v rozsahu: 8 
tréningov, celkove v mikrocykle 16 hodín
* cení si výsledok, ktorý dosiahla na MM 
mládeže Portugalska a to víťazstvá nad hráč
kami čínskeho pôvodu.
Dominika je húževnatá a športovo ctižiados
tivá mladá talentovaná hráčka s kvalitnou 
hráčskou technikou. Trpezlivý systematic
ký tréning s postupným zaťažovaním jej iste 
prinesie ďalší rast výkonností a napredova
nie v mládežníckej reprezentácii Slovenska.

DANIEL POLÚCH
(9. 2. 1987, 
Bánovce nad 

Bebravou)
* ŠKST Topoľčany
* člen reprezentač
ného družstva Slo
venska kadetov od 
r. 1997. Účastník 
MEJ 2001 v Temi
* žiak Gymnázia v 
Topoľčanoch/
* materským klu
bom je ŠKST Topoľ
čany /predtým Art

tep Pap Topoľčany/
* súčasným klubovým trénerom je Dušan 
Michalka. Predchádzajúcimi trénermi mu 
boli: Viliam Kajzer, Jozef Fabo, Jozef Bar
doň
* systematického tréningu v ŠKST Topoľča
ny sa zúčastňuje od r. 1995
* štartuje za materský klub v súťažiach 1. 
ligy, 3. ligy a 1. dorasteneckej ligy
* doterajšie výraznejšie výsledky Daniela sú:
- 3. miesto vo dvojhre na MT Satelit v Ma
ďarsku
- 1. miesto /2x/ na MT v Haushane /Ne
mecko/
- 4 - násobný majster Slovenska ml. žiakov
- 1. miesto na kontrolnom turnaji SR st. žia
kov
* v slovenskom rebríčku st. žiakov 1. miesto, 
v rebríčku juniorov 15. miesto 2000/2001
* používa raketu: Viskaria, Sriver - Butterf-
ty
* tréningové zaťaženie v mikrocykle : 8 tré
ningov/15 hodín
* ofenzívny obojstranný topspinový hráč. Pre 
jeho ďalší výkonnostný rast a úspešnejšie 
účinkovanie v mládežníckej reprezentácii 
Slovenska, pri jeho talente sa očakáva väč
šia všestranná trénovanosť a úderová čin
nosť.

MATRIX, a. s.
špecializovaná predajňa 

na stolný tenis
ponúka športové oblečenie a 
športové potreby od firiem 
JOOLA a BUTTERFLY 

Matrix, a. s., 
Sasinkova 73,

901 01 Malacky 
Tel.: 034/77233-12
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Ing. Róbert HARENČÁR - 70 rokov

Jubilujúci šéf veteránov
Veteránske stolnotenisové hnutie na Slovensku je z roka na rok sil

nejšie. Jeho hnacím motorom je už niekoľko rokov Ing. Róbert Haren- 
čár, predseda Slovenského klubu veteránov, ktorý tohto roku oslávil 
v dobrom zdraví sedemdesiate narodeniny. Nenapraviteľný optimista, 
skúsený organizátor, ale predovšetkým úprimný ctiteľ stolného tenisu 
je pri všetkých veteránskych súťažiach nielen ako zodpovedný funkci
onár, aic aj ako ich priamy zanietený aktér. Hrá rovnako oduševnene či 
štartuje na turnaji v niektorom kúte Slovenska, alebo v svetových met
ropolách na MS ci ME. Rodák z Hliníka nad Hronom, ktorý vyrástol 
v Dobšinej, sa so stolným tenisom zoznámil ako 8-ročný a hoci koke
toval aj s ďalšími športami ako napríklad futbal, volejbal, lyžovanie, 
basketbal či atletika, zostal mu verný až doteraz. Jeho bohatá mládež
nícka a politická činnosť (bol čelným mládežníckym funkcionárom na 
Slovensku i v Československu, poslancom FZ i SNR po revolúcii v r. 1989 
prvým námestníkom ministra zahraničných vecí a do dôchodku od
chádzal ako 65-ročný z postu veľvyslanca SR na Ukrajine) mu neu
možnila dosiahnuť vrcholnú výkonnosť, za to v dôchodku sa jeho 
výkonnosť zlepšuje od sezóny k sezóne. Želáme jubilantovi do ďalších 
veteránskych rokov pevné zdravie a istú ruku v súboj och v j eho novej 
vekovej kategórii "nad 70 rokov".

________________________Ján JUSKO - 70 rokov__________________________

Obetavý organizátor z východu
Medzi najaktivnejšich organizátorov stolného tenisu na východe Slo
venska patrí v povojnovom období nesporne Ján Jusko, ktorý nedávno 
oslávil už 70. narodeniny. Aktívne hrával svoj obľúbený šport v rokoch 
1949-19668 v drese Spojov Košice i Slovana ČSTZV Košice v prvoligových 
tímoch, ako aj v nižšich súťažiach, ale predovštkým sa venoval zabez
pečeniu stolnotenisových súťaži vo východoslovenskom regióne. Vý
znamný je aj jeho prínos k vzdelávaniu našich trénerov i rozhodcov. 
Desať rokov bol vedúcim oblastného strediska školenia v Košiciach a 
spolupodieľal sa aj na programovo- učebnom texte pre telovýchovnú 
školu. Za dlhoročnú prácu v prospech stolného tenisu mu patrí poďa
kovanie i úcta slovenskej stolnotenisovej rodiny.

František ANDRÁSY - 70 rokov

Ferko stále aktívny
Dlhoročný známy stolnotenisový funkcionár a organizátor Ferko An- 

drásy sa dožil významného životného jubilea - 70 rokov. Prvé plodné 
funkcionárske roky mal v STO Slávia VŠ Bratislava 1950 -1960, neskôr 
ako vedúci prvoligového družstva celoštátnej súťaže Štart VD Bratisla
va v r. 1960^ 196'^t^v'íbkomotíve Bratislava - Rača 1967 - 1990 a v 
ŠKST Sporiteľňa JBratisluva 1990 - 1994. Tajomníkom sekcie ST SÚV 
Sokol bol lí)|7S|$52 a predsedom sekcie ST v DŠO Slávia v r. 1952 - 
1956. PracoýáiakÔ člen registračnej a ŠTK slovenskej sekcie a zväzu 
1954 - 1960 a 1966 - 1973. Bol tiež členom bratislavského zväzu ST. 
Doteraz vykonáva funkciu tajomníka komisie ST pri Slovenskej asoci
ácii akademického športu. Ferkovi Andrásymu želáme veľa pevného 
zdravia a ďakujeme za jeho dlhoročnú prácu v rozvoji stolného tenisu.

_______________ František Balušič - 70 rokov

Tam, kde lieta loptička
Jeden zo zakladateľov stolného tenisu v Klátovej Novej Vsi František 

Balušič oslávil významné životné jubileum - 70 rokov. So stolným teni
som začal ako pätnásťročný. S výkonnostným stolným tenisom získal 
kontakt v Prahe počas vojenskej základnej služby, kde mal možnosť 
stretávať sa s poprednými pražskými hráčmi. Bol hráčom okresnej a 
krajskej súťaže, kde bol oporou družstvu Klátovej Novej Vsi. Je ešte 
stále aktívnym hráčom v súťažiach veteránov, lebo sa dobre cíti tam, 
kde lieta celuloidová loptička. Členovia STK Klátova Nová Ves, OSTZ 
Partizánske a KSTZ v Trenčíne i ostatní stolní tenisti mu želajú k 
životnému jubileu pevné zdravie, chuť do života a ešte mnoho víťaz
stiev medzi veteránmi.

Tibor STRAKOŠ - 60 rokov______
Agilný funkcionár a rozhodca

Dlhoročný hráč a funkcionár stolného tenisu sa v tomto roku dožil významného 
životného jubilea - 60 rokov. So stolným tenisom začal ako aktívny hráč v roku 1963 
v STK Klátova Nová Ves, kde hrával až do svojho 52 roku v krajskej súťaži. Od roku 
1963 bol členom okresného STZ v Topoľčanoch a od r. 1969 bol tiež členom 
krajského zväzu Západoslovenského kraja, od r. 1986 jeho predsedom. Od r. 1997 
doteraz zastáva funkciu predsedu Krajského stolnotenisového zväzu v Trenčíne. Aktív
ne hrával aj za telesne postihnutých Športovcov. Je všestranne agilný funkcionár a 
rozhodca, úspešne sa podieľal na organizovaní stolnotenisových podujatí v rámci kraja 
a Slovenska, hlavne Satelitného turnaja v Topoľčanoch. Je držiteľom mnohých oce
není i zlatej Jánskeho plakety. Želáme mu veľa ďalších životných úspechov, pevné 
zdravie a radosť zo stolného tenisu. Tibor, ďakujeme Ti za Tvoju dlhoročnú prácu! 

— —

Štefan Horváth - 60 rokov
v

Funkcionár zo Žitného ostrova
Predseda SSTZ z obdobia 1980-1983 a 1986- 1989, kvalitný organizátor stolno

tenisových podujatí domáceho i medzinárodného charakteru, popredný športový a 
stolnotenisový pracovník Slovenska a dunajskostredského okresu, mal pred niekoľký
mi týždňami životné jubileum-.60 rokov. Bol jedným zo zakladajúcich členov STO 
DAC Dunajská Streda predsedom oddielu v r, 1974- 1983, kedy hráči adružstvá 
patrili medzi pqprédné slovenskú oddiely. Význačoval sa organizačnými schopnosťa
mi a významne ša podieľal na príprave ME 76, ME 86, MEJ 81, TOP-12, EL, MM 
kadetov a juniorovŕÄrrtr^ier II. triedy sa vr. 1974- 1983 zapájal aj do trénerskej 
práce s mládežou v Dunajskej Strede. Činný bol nielen v slovenskom zväze, ale aj vo 
federálnom, kde bol predsedom hospodárskej komisie 1976-1980 a zastával tiež i 
funkciu podpredsedu ústredného stolnotenisového zväzu 1980 -1983 a 1986 -1989. 
Je jedným z funkcionárov stolného tenisu na Slovensku a v ČSSR, ktorý sa podieľal 
na jeho rozvoji. Do ďalšieho života mu prajeme veľa zdravia a úspechov.

PaedDr. Jarolím. Koprda - 60 rokov

Pedagóg s pingpongovým srdcom
Životné jubileum - 60 rokov tiež oslávil dlhoročný funkcionár a tréner mládeže z 

Nitry. Hráčsku činnosť vyvíjal počas šesťdesiatych rokov ako hráč STO Družstevník 
Sládečkovce v krajskej súťaži a v II. lige. V rokoch 1982-1996 bol trénerom mládeže 
v STO Plastika Nitra. Úspešne absolvoval DŠT I. tr. na FTVŠ UK v r. 1980. Bol 
členom predsedníctva Slovenského zväzu stolného tenisu, predsedom TR a TMK v r.
1972-1978 a člen ÚTR a TMK ústredného zväzu 1975-1978. Aktívne sa podieľal 
na príprave mnohých celoštátnych a celoslovenských stolnotenisových podujatí - MM 
ČSSR, Dunajského pohára, ME 76, M Slovenska juniorov a kadetov a ďalšie. Je 
činný aj v publikačnej činnosti - je autorom odborných článkov o talentovanej mládeži 
v ST v časopise SSTZ. V súčasnosti pracuje ako pedagóg na ZŠ sv. Marka a 
Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Je trénerom ŠT v Nitre a členom TMK SSTZ. 
Želáme veľa ďalších šťastných tvorivých rokov a pevné zdravie.

Miroslav MAREK ■ 50 rokov

Aj po boku prezidenta
Slovenský stolný tenis má mnoho významných osobností, ale medzi najvšestran

nejšie patri určite Miroslav Marek, ktorý v mesiaci jún oslávil v dobrej kondícii 50. 
narodeniny. Je pravda, že už niekoľko rokov nehrá v dlhodobých slovenských súťa
žiach, ale svoje majstrovstvo dokazu je aj dnes po boku prezidenta SR Rudolfa Schus- 
tera, s ktorým vyhrali všetky turnaje VIP, na ktorých vo štvorhre štartovali. Zdá sa, že 
prvému mužovi Slovenska náš jubilant radí dobre nielen v otázkach športu, ale aj pri 
súbojoch za zelenými či modrými stolmi...

Miroslav Marek, zostal verný Záhoriu dodnes. Najskôr hral stolný tenis za ČH 
Malacky, potom miestnu Lokomotívu, neskôr Strojár a TTC Hirocem Malacky, aby 
nakoniec založil vlastný klub MAREKA Malacky, ktorý sa v sezóne 2000/2001 stal 
majstrom Slovenska. Jubilant však patril aj medzi našich úspešných trénerov. Najskôr 
v TJ Strojár Malacky, s ktorým získal cenný titul majstra ČSFR a potom aj v mužskej 
reprezentácii Slovenska, ktorú viedol v r. 1993 - 94. Jedno volebné obdobie zastával 
funkciu predsedu sponzorskej komisie SSTZ a ďalšie aj funkciu podpredsedu Sloven
ského stolnotenisového zväzu. Miroslav Marek patri aj medzi významných organizá
torov veľkých stolnotenisových podujatí. Dlhé roky zastupuje firmu Butterfly na 
Slovensku a dnes aj ďalšie stolnotenisové spoločnosti a úspešne si počína aj vo 
významnej funkcii v manežmente jedného z najvýznamnejších slovenských podnikov 
- v Transpetrole. Všestrannému jubilantovi želáme najmä pevné zdravie do druhej 
päťdesiatky a veľa radosti z úspechov malackého a slovenského stolného tenisu.
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* W SSTZ zobral na vedomie informáciu o 
rokovaní Valného zhromaždenia AŠZ, ktoré 
sa pretransformovalo na Konfederáciu špor
tových zväzov. Predsedom sa stal p. Ihring, 
podpredsedom p. Tomaškovič a generálnym 
sekretárom Dr. Zdenko Kríž (bol zvolený na 
dva roky).
* Stolní tenisti František Tokár, Alica Grófová
- Chládeková a Vladimír Miko sa umiestnili 
v ankete o najlepšieho športovca storočia. 
Víťazom ankety sa stal Ondrej Nepela.
* Uskutočnilo sa rokovanie s p. Javorkom
- predsedom SAŠŠ v súvislosti 
s pripravovanými majstrovstvami sveta škôl, 
ktoré sa uskutočni na Slovensku. Členmi 
organizačného výboru za SSTZ sa stali p. 
Bystričan a Ing. Hamran, v čestnom pred
sedníctve je Dr. Kríž.
* W zobral na vedomie informáciu o turnaji 
TOP 12 v rakúskom Welse, ktorého sa zú
častnili Dr. Kríž, Ing. Hamran a p. Mihoč
ko. Prebehli rokovania s prezidentom ETTU 
p. Bossim chladom MEJ, povolenia štartu 
hráča Gasymova. Ďalej sa uskutočnili stret
nutia s predstaviteľmi českého, maďarské
ho, rakúskeho a ruského zväzu, ako aj stret
nutie s generálnou sekretárkou ETTU.
* ŠFTK schválil dotáciu 1 milión Sk na re
konštrukciu kotolne v Slovenskom stolno
tenisovom centre na Čemockého ulici.
* W SSTZ schválil kandidatúru na TOP 12 
juniorov (2003 - Ružomberok) a ME veterá
nov (2005 - Bratislava).
* V. Mihočko st. zhodnotil stav prípravy RD, 
kladne hodnotil Vianočné turnaje mužov a 
žien, ktoré sa uskutočnili po dlhšej dobe.
* Bola finančne vyhodnotená doterajšia prí
prava a štarty RD seniorov a mládeže. Účasť 
na turnajoch PRO TOUR, EL, MM J a prí
prava bola vyčíslená na 600 000 Sk.
* Záverečná príprava bude prebiehať u 
mužov spoločne s mužstvom do 21 rokov a 
juniormi (vždy v utorok a vo štvrtok od 20.
3. 2001 v Bratislave). Mimobratislavským 
hráčom bude hradené cestovné a polovičné 
stravné (+ Pištej). Súčasťou prípravy bude 
spoločné sústredenie s družstvom Slovin
ska a Maďarska. Družstvu žien ponúkli 
spoločnú prípravu Slovinci, no kvôli klubo
vým povinnostiam slovenských hráčok sa 
nedala realizovať. Príprava prebehne 
v Topoľčanoch a v Bratislave za účasti muž
ského sparingu.
* Je potrebné stanoviť kritéria pre hráčov 
RD z hľadiska ich klubových súťaží, aby sa 
nestávalo, že hráči budú hrať neúmerne 
nízke súťaže v zahraničí, kde nemajú zabez
pečenú možnosť pravidelného kvalitného 
tréningového procesu a výkonnostného ras
tu. Ženy: Ódorová (1. francúzska liga), Po
liačková (1. nemecká liga - slabšie výsled
ky, pretože veľa času strávi na cestách medzi 
Nemeckom, Slovenskom a Českom, kde 
býva), Popová - 1. rakúska liga - nastal zlom 
vo výkonnosti, nižšie tréningové zaťaženie, 
prechod na veľkú loptičku).
* Je potrebné zvolať ŠTK k súťažnému roč
níku 2001/2002 a 2002/2003 ku štruktu
rálnym zmenám súťaží, stanoveniu postu
pových a zostupových pravidiel.
* Vo vyhodnotení Slovenského pohára žien 
nastal problém v kategórii žien, pretože tri 
hráčky mali rovnaké výsledky. O víťazke 
pohára musí rozhodnúť žreb. Treba tiež pre
veriť výsledky hráčky Lučenkovej a

v prípade rovnosti ju zaradiť do žrebovania 
o víťazku Slovenského pohára.
* W SSTZ schválil obsahovú štruktúru ča
sopisu Slovenský stolný tenis č. 1 a č. 2 na 
rok 2001. Odznela informácia o rokovaní 
s Ing. Podmaníkom o redakčnej a technic
kej spolupráci súvisiacej s vydávaním ča
sopisu a zabezpečení tlače v Považskej Bys
trici.
* Odznela požiadavka na členov W SSTZ o 
zabezpečení inzercie do časopisu. W SSTZ 
stanovil internú cenu časopisu na 20 Sk za 
kus. Každý krajský zväz odoberie 50 ks 
časopisov.
* V súvislosti s efektívnejším využívaním 
SSTC schválil W SSTZ niekoľko opatrení 
na zlepšenie využívania priestorov 
s minimálnymi finančnými nákladmi.
* W SSTZ schválil úpravu kancelárskych 
priestorov a vytvorenie ubytovacej kapacity 
pre 8-10 osôb. S tým súvisí vytvorenie 
nového vchodu do ubytovacej časti, prehra
denie chodby a s ním súvisiaeft úprava za
bezpečovacieho zariadi

orenie priestoru pre

nančné zabi

doplniť 
Ohľadomprí

nedodržiavanie 
eže. Je potrebné 
gtechy na BT. 

MMJí# Senťí odznela 
informácia, že SSTZ neprispieva finančnou 
dotáciou, bude sa podieľať iba organizačne, 
zabezpečí medzinárodnú agendu a dodá lop
tičky. OV garantuje účasť troch družstiev 
juniorov a junioriek vrátane trénerov a 1 
vedúceho na náklady organizátorov. Komi
sia rozhodcov zabezpečí nomináciu hlavné
ho rozhodcu a zástupcov hlavného rozhod
cu a nahlási ich na odsúhlasenie na sekre
tariát ETTU. KR zabezpečí aj nomináciu za
hraničných a domácich rozhodcov k stolom.
* Návrh nominácii RD: Medzištátny zápas 
mužov do 21 rokov Česká republika - Slo
vensko - Šereda, Pištej, Poliaček, Krkoška, 
Hamran, tréner V. Mihočko
* Ing. Hamran predložil písomný materiál - 
Súťažný poriadok ligy mužov do 21 rokov - 
bol prerokovaný o odporučený komisiou 
športovej reprezentácie a odporučený na 
realizáciu. Za trénera bol schválený V. Mí- 
hočko.
* W SSTZ schválil návrh p. Sýkoru na ude
lenie A licencie p. Jeremenkovi a p. Sapry- 
kinovi.
* Ing. Hamran sa vzdal funkcie podpredse
du SSTZ z dôvodu jeho menovania do funk
cie generálneho sekretára zväzu.
* Na návrh predsedu SSTZ bolo schválené, 
že do volebnej konferencie bude W praco
vať iba s jedným podpredsedom.
* W SSTZ zobral na vedomie písomný ma
teriál V. Mihočka o diferenciácii ŠŠS v SSTZ 
na rok 2001. Pri vytváraní nových ŠŠS je 
potrebné žiadať vyjadrenie krajských zvä
zov, aby sa vedel posúdiť skutočný stav.
* W SSTZ schválil žiadosť STO Gemerská 
Poloma o zaradenie turnaja do kalendára
SSTZ.
* W SSTZ schválil žiadosť Technickej uni
verzity o dotáciu akademických majstrov
stiev SR formou 30 ks loptičiek.
* Na základe odporúčania KSTZ Trenčín 
schválil udelenie čestných uznaní SSTZ a 
odznaku k 75. výročiu SSTZ Pavlovi Vojte-

lovi, Tiborovi Strakošovi, Júliusovi Jakubí- 
kovi, Oliverovi Bralušičovi, Františkovi Bra- 
lušičovi (všetci z Klátovej Novej Vsi).
* W SSTZ schválil Dr. Kríža ako delegáta 
na valné zhromaždenie SOV, ktoré sa bude 
konať 31. 3. 2001 a zároveň ho navrhuje za 
člena SOV. Schválil tiež Dr. Kríža za delegá
ta na VZ SZTK a Ing. Hamrana za člena 
prezídia KŠZ.
* Na návrh predsedu KŠR p. Mihočka bol 
do komisie kooptovaný Ing. Hamran - ge
nerálny sekretár SSTZ, Ing. Miko - tréner 
RD mužov a V. Mihočko ml. - tréner RD 
žien.

BRATISLAVA, 22. 5. 2001
* W SSTZ vyhodnotil M SR dospelých v 
Ružomberku. Skonštatoval, že boli usporia
dané na výbornej úrovni a vyslovil organi
zátorovi poďakovanie.
* Uskutočnilo sa zasadnutie o Dunajskom 
pohári v maďarskom Šoprone. Turnaj diev
čat sa uskutoční v dňoch 13. - 14. 10. v 
Bratislave, chlapci budú hrať v Neusiediele 
(Rakúsko).
* Uskutočňovalo sa rokovanie na MŠ SR 
ohľadom školských športových stredísk. Fi
nancovanie sa bude konať prostredníctvom 
športových zväzov. Na činnosť a mzdy tré
nerov a učiteľov sú vyčlenené prostriedky 
v celkovej výške 1 145 000 Sk. Mzdy od 1.
4. 2001 budú doplatené do júla 2001.
* W SSTZ konštatoval fakt o nedostatku 
finančných prostriedkov na činnosť a s tým 
súvisiaci problém s vycestovaním na MS do 
Osaky. ŠFTK neposiela financie v dohod
nutých termínoch. Prebieha rokovanie s ná
dejnými sponzormi (SIBAMAC, TOPVAR).
* Uskutočnilo sa valné zhromaždenie SOV, 
predsedom sa stal F. Chmelár, Dr. Z. Kríž 
sa stal členom W SOV a predsedom komi
sie mládeže a mediálnej komisie.
* V rámci regionálnych projektov ŠFTK vy
členil 200 000 Sk na opravu stolnoteniso
vej herne vo Vojčiciach.
* Prebehla inšpekcia príprav na ME veterá
nov v Aarhuse. Zo Slovenska je zatiaľ pri
hlásených 12 účastníkov, Popová je hosťom 
OV.
* V stolnotenisovej herni sa uskutočnil tur
naj O putovný pohár prezidenta republiky 
a M SR polície.
* Na zasadnutí EYOD sa rozhodlo, že v rámci 
Európskych olympijských dní budú v ro
koch 2003 (Paríž) a 2005 (Štokholm) pre
biehať aj súťaže v stolnom tenise.
* Prebehlo rokovanie s podpredsedom čín
skeho olympijského výboru ohľadom mož
nej spolupráce SSTZ s čínskym stolnoteni
sovým zväzom.
* VV SSTZ rozhodol o upravení hracieho sys
tému BT mládeže. BT sa uskutočnia zvlášť 
pre chlapčenskú a dievčenskú kategóriu. 
Tlirnaje sa budú hrať na minimálne 6 sto
loch a tretina vybratých vkladov musí ísť 
na zakúpenie cien. Všetky BT treba odo
hrať pred M - SR mládeže v termíne do 30.
4. 2001. Nasadzovacie rebríčky sa budú vy
dávať k 1. 5. 2001. M - SR sa uskutočnia 
termínoch 1. 5. - 30. 6.
* W SSTZ schválil nominácie predložené 
komisiou rozhodcov: MMJ Francúzsko - 
Novotný, Chamula, MEJ Temi - Ing. Goláň, 
Fabo.
* Hodnotenie M - SR dospelých: V. Mihoč
ko - skonštatoval kritický stav vo výkon
nosti najmä v ženskej kategórii, kritizoval
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slabú trénovanost u hráčov, ktorí nemajú 
záujem o zvyšovanie svojej výkonnosti. Pre
javuje sa to najmä u prvoligových hráčov. 
A. Novák: M SR sa s výnimkou jedného zú
častnili všetci nominovaní rozhodcovia, skon
štatoval, že je potrebné zvýšiť náročnosť 
hráčov najmä pri posudzovaní podania. Až 
na zlé správanie hráča Baženova voči roz
hodcom vládla všeobecná spokojnosť so 
správaním sa hráčov.

BRATISLAVA 4. 7. 2001
* W SSTZ zobral na vedomie inofrmáciu o 
hodnotení MMJ v Senci. Konštatoval jeho 
dobrú úroveň a ocenil umiestnenie sloven
ských reprezentantov (Pištej, Šereda - 1. 
miesto vo štvorhre, Filistovová, Kubríková
- 3. miesto vo štvorhre, družstvo juniorov -
3. miesto).
* Dr. Z. Kríž sa ako delegát zúčastnil ME
veteránov v Aarhuse. ME sa zúčastnilo 11 
hráčov zo Slovenska, v kategórii nad 40 
rokov získal pár Popová, Demírová 2. 
miesto. .
W zobral na vedomie informáciu o priebe
hu krajských konferencií. Uskutočnili sa vo 
všetkých krajoch s výnimkou Košického.
* V. Mihočko vyhodnotil úšasť slovenských 
reprezentantov na MS v Osake. Za uspoko
jivé považuje umiestnenia Ódorovej vo dvoj
hre (17. - 32.), páru Truksa - Ódorová vo 
štvorhre (17. - 32.), Truksu vo dvojhre (33.
- 64.) a udržanie sa družstva mužov v I. 
divízii MS. Ostatní účastníci mali slabšie 
výsledky, vypadli v predkolách hlavnej sú
ťaže. W SSTZ vyslovil s účinkovaním ostat
ných reprezentantov nespokojnosť. Návrh 
opatrení je potrebné doplniť o nasledujúce 
body: muži budú pokračovať v spoločnej 
príprave hráčov zo superligových klubov 
s tým, že SSTZ im poskytne hrací priestor 
a obedy. Spoločnú prípravu žien kompliku
je skutočnosť, že väčšina ich hráva 
v zahraničných kluboch. Ďalšia časť hráčok 
je sústredená v Topoľčanoch.
* W SSTZ uložil p. Mihočkovi pripraviť ná
vrh na zmenu predpisov o umožnení štartu 
najlepších žien v súťažiach mužov, 
s presným stanovením počtu hráčok, kto
rých sa to bude týkať.
* W uložil ŠTK pripraviť návrh na zmenu 
predpisov o zaradení juniora do zostavy druž
stva v každom stretnutí Extraligy a 1. ligy 
mužov.
* W určil miesto a termín Konferencie SSTZ. 
Uskutoční sa 24. 11. 2001 v kongresovej 
sále Domu športu v Bratislave od 9.30 ho
diny.
* W schválil nomináciu na MEJ v Temi na
sledovne: Vedúci výpravy: Ing. Hamran - 
na náklady ETTU, Juniori: Šereda, Pištej 
(na náklady SSTZ), Baženov, Palček (1/2 
nákladov hradí SSTZ), Hašek (na vlastné 
náklady). Juniorky: Filistovová, N. Koláŕo- 
vá (na náklady SSTZ), Kubríková (1/2 ná
kladov hradí SSTZ), Kadeti: Paľovčík, Bla
žek (na náklady SSTZ), D. Polúch, T. Po
lúch (1/2 nákladov hradí SSTZ), Kadetky: 
Kmotorková, D. Koláŕová (na náklady SSTZ), 
Kreškócziová (1/2 nákladov hradí SSTZ).
* Dr. Kríž sa zúčastnil na rokovaní Exekutí
vy ETTU - 3 dni na náklady ETTU.
* V bode rôzne Ing. Hamran informoval o 
ponuke na výmenu športovcov 
s francúzskou formou tréningového tábora
- poskytnuté informácie klubom ŠKST To
poľčany, Mareka Malacky, ŠK Rača.

BRATISLAVA, 24. 9. 2001
* Dr. Kríž informoval, že Exekutíva ETTU 
rozhodla o pridelení TOP 12 Slovensku. 
Nakoľko nebola vyjasnená záležitosť letec
kej dopravy na Slovensko, bola daná pod
mienka na zabezpečenie dopravy z Viedne 
do Ružomberka.
* W vysoko pozitívne hodnotí organizačné 
zabezpečenie EL mužov v Nitre a schvaľuje 
odoslanie ďakovného listu p. Kobesovi a 
primátorovi Zlatých Moraviec, kde sa kona
la spoločná večera a kde bolo zabezpečené 
ubytovanie.
* MŠSR predložilo na dopracovanie súbor 
projektov potrebných pri financovanie zvä
zu v budúcom období.
* NKÚ skontroloval hospodárenie KŠZ za 
rok 2000 - najmä stolný tenis a triatlon. 
Nezistili sa žiadne závažné nedostatky.
* Dr. Kríž sa zúčastnil rokovania s p. Ha- 
renčárom - predsedom klubu veteránov a 
odovzdal mu športové vybavenie. W odsú
hlasil doplatok dotácie za rok 2000 vo výš
ke 5000 äl^
* W zobral na vedomie list pána Vassalu o 
ukonči m rozhodcovskej činnosti.
* Od budúceho roku bude platiť zákon o 
asignovanej dani, ktorý Umožní venovať fi
nančné prostriedky od plaicov daní aj pria
mo určenému športovému subjektu.
* p. Bystričan informoval o podmienkach 
pre TOP 12: - problematická farba podlahy, 
je možné využiť leteckú linku na Sliač, pred
pokladané náklady okolo 500 000 Sk. Je 
potrebné zabezpečiť 200 000 Sk zo spon- 
zorských príspevkov. Ružomberok potvrdil 
záujem o organizáciu tohto podujatia.
* p. Prúderová informovala o Dňoch športu 
2001 v termíne 8. - 14. 10. 2001. Realizá
cia je možná počas celého októbra.
* W SSTZ zobral na vedomie informáciu p. 
Mihočka o stave príprav a zloženi RD. Zlo
ženie realizačného tímu: Vedúci - Vladimír 
Mihočko, tréner mužov - Ing. Jarolím Miko, 
tréner žien - Vladimír Mihočko ml., kondič
ní tréneri: Doc. Anton Zrubák, Doc. Elena 
Strešková, lekár: MUDr. Branislav Delej. 
Termín kontrolného turnaja 23. - 24. 10. 
2001.

* W SSTZ schválil smernicu predloženú Ing. 
Hamranom - Podmienky pre uhrádzanie ná
kladov na turnajoch PRO TOUR.
* W schvaľuje návrh Ing. Hamrana na úpra
vu smernice o cestovných náhradách. Pau
šálna náhrada za 1 km: osobné auto - 4 
Sk, mikrobus - 5,50 Sk.
* W SSTZ nominoval Ladislava Vozára ako 
delegáta SSTZ na výročnú schôdzu klubu 
ŠKST Topoľčany, ktorá sa uskutočni 8. 10. 
o 16.00.

BRATISLAVA, 22. 10. 2001
* Ing. Hamran informoval o ukončení prác 
na rekonštrukcii kotolne a o prácach na 
vytvorení ubytovacej časti v stolnotenisovej 
hale.
* M. Vozár informoval o výsledkoch na Du
najskom pohári v Rakúsku. Družstvo SR 
obsadilo 2. miesto, Pištej - 3. miesto do 21 
rokov, Palček - 3. miesto juniori, Blažek - 
1. miesto kadeti, Ježo - 4. miesto kadeti. 
V Dunajskom pohári dievčat v Bratislave 
obsadilo družstvo Slovenska celkove 1. 
miesto.
* W SSTZ schválil nomináciu rozhodcov na 
PRO TOUR v Nemecku: Ing. Goláň - zá
stupca hl. rozhodcu, p. Čermák a Dufek -

rozhodcovia pri stoloch.
* Ing. Hamran navrhol uskutočniť skúšky 
na medzinárodných rozhodcov spoločne so 
skúškami na medzinárodných hlavných roz
hodcov, ktoré by sa mohli uskutočniť na 
budúci rok na Slovensku aj pre potreby 
okolitých štátov počas nejakého športové
ho podujatia (MMJ).
* W navrhol zloženie pracovného predsed
níctva celoslovenskej konferencie SSTZ: 
Pracovné predsedníctvo: Dr. Kríž, Ing. Ham
ran, p. Bystričan, Ing. Goláň, Mandátová 
komisia: p. Novák, Balčák, Gurčík, Návr
hová komisia: Dr. Brúderová, Dr. Gallo, Ing. 
Buczacki, Volebná komisia: Mgr. Peko, Dr. 
Vaniak, p. Bajzík, Skrutátori: L. Vozár, p. 
Koláŕová (obaja budú zabezpečovať aj pre
zentáciu účastníkov konferencie). Treba 
zabezpečiť prípravu ďalších potrebných 
materiálov: volebné lístky na voľbu predse
du, volebné lístky na členov kontrolnej ko
misie, volebné lístky na druhé kolo volieb 
(v prípade potreby), pozvanie pre delegá
tov, pozvánka s programom, mandátový lís
tok, pokyny pre účastníkov, spracovanie 
programu konferencie. Pri prezentácie si je 
možné zakúpiť stolnotenisové publikácie od 
Dr. Demetroviča.
* W SSTZ schvaľuje návrh nominácii RD: 
EL superdivizia ČR - SR: Ódorová, Poliač
ková, Marčeková (Kmotorková), EL super- 
divízia - ženy SR - Francúzsko, 13. 11. 
Malacky: Ódorová, Poličková, Klačanská 
(Kmotorková), MM Holandska (Roterdam): 
Ódorová, tréner Mihočko ml., MM Dánska 
(Farum): Truksa, Ódorová, tréner Mihočko 
- na vlastné náklady za podmienok náhra
dy nákladov podľa smernice SSTZ.
* W schvaľuje Návrh na schválenie tréner
ských licencií A absolventom DŠT I. triedy 
na FTVŠ (na návrh TMK) a udelenie B-li- 
cencie Ing. Slancovú
* W zobral na vedomie list Telovýchovnej 
školy SZTK ohľadom nahlásenia požiadaviek 
do plánu seminárov a školení na rok 2002.
* W SSTZ prerokoval žiadosť rodičov Elči- 
na Gasymova o umožnení štartu na súťa
žiach jednotlivcov v rámci SR. Doriešiť tre
ba možnosť jeho štartov v zahraničí (s ETTU 
a ITTF).
* M. Brúderová informovala o Dňoch špor
tu 2001. Je potrebné nahlásiť počet zúčast
nených osôb z jednotlivých krajov.
* Do konca novembra je potrebné spraco
vať projekty a odovzdať ich na MŠ SR. Pod
ľa nich sa budú dotovať činnosti a poduja
tia.
* Mgr. Peko pripomenul, že je treba opraviť 
klubovú príslušnosť v slovenských rebríč
koch.
* Dr. Kríž informoval o vytvorení olympij
ského TOP tímu - A, B, C. Do B - tímu je 
zaradená Eva Ódorová, do C - tímu Pištej a 
Šereda. Informoval tiež o vytvorení Sloven
skej športovej rady, ktorá je zložená zo 7 
subjektov: KŠZ, SOV, SZTK, SFZ, SZĽH, 
SPV, ZTŠČ. Uvedené subjekty pokrývajú 95 
% telovýchovy. SŠR má byť partnerom pre 
MŠ SR.
* Od 1. 1. 2002 bude vytvorený Národný 
športový inštitút, ktorý má poskytovať ser
vis zväzom. Predpokladaný rozpočet je 20 
miliónov Sk.
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Najstarší bývalý reprezentant Slovenska Ján 
Kollárik v tomto roku oslávil významné životné 
jubileum 80 rokov. Jedna z najväčších hráčskych 
osobnosti slovenského stolného tenisu, skrom
ný človek - vynikajúci športovec, húževnatý, rých
ly a spoľahlivý hráč útočného spôsobu obdobia 
1939 - 1947. Bol 5-násobným majstrom Sloven
ska vo dvojhre a 3-násobný majster vo štvorhre. 
Bol tiež majstrom Bratislavy v r. 1943 vo dvojhre. 
Patril medzi stálych reprezentantov Slovenska, 
v r. 1943 zvíťazil vo dvojhre na MT v Španielsku. 
Na MT o Dunajský pohár 1944 v Bratislave bol 
členom RD Slovenska, ktoré obsadilo v druž
stvách 2. miesto. Bol hráčom ŠK Baťovany, OAP 
Bratislava, ŠK a Baník Handlová. Podrobnejšie 
informácie o hráčskej kariére J. Kollárika sú uve
dené v Encyklopédii stolného tenisu Slovenska. 
Pri príležitosti životného jubilea i z hľadiska pri
blíženia stolného tenisu Šlovenska obdobia 1934 
-1945, najmä mladšej generácie stolných tenis
tov sme požiadali pána Kollárika o rozhovor.

* Pán Kollárik, ste najstarším bývalým re
prezentantom Sloven
ska v stolnom tenise.
Máte za sebou veľmi 
úspešnú reprezentačnú 
činnosť. Čo ste museli 
ako hráč všetko urobiť po športovej stránke, 
aby ste sa dostali do reprezentačného kádra

- Najskôr by som vám chcel priblížiť, ako som 
začal hrať stolný tenis. Bol som ako malý chla
pec, asi 9-ročný katolíckym skautom v Handlo
vej . Raz sa objavil v klubovni /SKS/ zelený stôl 
so sieťkou. Videl som hrať pána Hromádku ako 
ďaleko za stolom vracal loptičky na druhú stra
nu nad sieťkou stola. Veľmi ma zaujala táto hra.

mal možnosť hrať stolný tenis s výbornými hráč
mi ako Pazdírek, Kolár, Šnídl, Halaška a najlep
šieho hráča prekárali TREPALA. Každý voľný čas 
som stál za zeleným stolom a hral s uvedenými 
hráčmi a až na Šebesťáka - Trepal u všetkých 
som časom porazil a tak som bol zaradený k 
zápasu Zlin - Juhoslávia. Bol to môj „ping - pon- 
gový" krst. Žiaľ v roku 1939 sme všetci Slováci 
museli odisť do Bošian. Baťovany sa stavali. Po 
dostavaní Baťovian sme bývali v drevenom bará- 
ku. V roku 1939 sme hrali nejakú súťaž. Raz z 
Bratislavy prišli hráči - ako sami hovorili - učiť 
nás hrať stolný tenis. No a teraz k uvedenej otáz
ke: Vyhral som majstrovstvá Slovenska v rokp 
1939 - 40 a tak som bol zaradený do slovenskej 
reprezentácie, ale aj po vyhratých zápasoch s 
Boŕutom, Balážim a hráčmi s PTE, DS, ŠKB, 
Poštári a iní.

* Ako mladý mimobratislavský hráč ste sa 
stali niekoľkonásobným majstrom Slovenska 
v r. 1939 - 45. Štartovali ste za reprezentač
né družstvo Slovenska v mnohých medzištát

až mi otec kúpil drevenú raketu a neskoršie gu
menú, s ktorou som začal hrávať. Trénerov som 
nikdy nemal. Kupoval som u obchodníka Laza- 
roviča loptičky PPSH a stáli 70 halierov 1 kus. 
Bol som nešťastný, keď sa rozbila loptička, lebo 
v tom čase som nemal peniaze na druhú. Postu
pom času som rozmýšľal, ako poraziť kamarátov 
pri zápasoch. Začal som smečovať a hrať útoč
nú hru. Bol to len forhend. Na turnaji v Handlo
vej za účasti hráčov SKS, SOKOL,RTJ som vy
hral 3-krát majstrovstvá Handlovej a v roku 1934, 
1935 a 1936 a putovný obraz „Madona s ľaliou“, 
darovaný prof. Andrejom Klimanom mám doma 
ako peknú spomienku na prvú výhru v stolnom 
tenise. V roku 1937 po skúškach skúšajúcich zo 
Zlína som bol prijatý ako „Mladý muž Baťovej 
školy práce“ do Zlína. V Zlíne som zložil skúšky 
do Obchodnej akadémie Tomáša Baťu. Tam som

ZAKLAD JE TRÉNING
nych stretnutiach. Čo bolo prameňom tých
to Vašich úspechov?

- Žiaľ, nemal som možnosť hrať s reprezentač
nými hráčmi. Jedine Štrebinger občas prišiel do 
Baťovian z Trenčianskych Teplíc a Jožko Mihal 
z Baťovian. Neboli to však tréningy ako také. Že 
som vyhral do roku 1942 majstrovstvá Sloven
ska z Baťovian, bola to moja silná vôľa k víťaz
stvám, aj dobrá práca nôh, nakoľko som stále 

útočil len s forhendom z bekhendovej 
strany. Koncom roku 1942 som bol po
volaný ako vojak do OAP Bratislava. 
Neviem vám teraz presne povedať, kedy 
prišli ďalší tenisti do OAP. Boli to však 
dobrí hráči a to Čepčáni, Štrebinger, 
Gondžúr a Dr Lederer. V kasárňach sme 
dostali jednu miestnosť na hranie, resp. 
trénovanie. Pokúšal som si trénovať 
bekhend ako aj obranu. Útok s forhen
dom bol stále najlepší v zápasoch. Pra
meňom mojich úspechov bola „baťovči- 
na“ ked riaditeľ Luptäk daroval pre víťa
za krásny čestný aj putovný mramorový 
pohár a tieto poháre som vyhral ako 
majster Slovenska. Baťovci veľa písali o 
mojich úspechoch o baťovskej pevnej 
vôli a podobne. Riaditeľ Baťových závo
dov Luptäk, vždy keď som prišiel ako 
vojak do Baťovian, dal mne a celej re
prezentácii zadarmo tenisky podľa čisla 
každému hráčovi a hráčke, tiež vedúcim 

stolného tenisu. Moje trofeje ako „majster Slo
venska" boli vystavené v Baťovanoch v hlavnom 
vchode vo vitríne Spoločenského domu. Štarto
vali ste v niekoľkých klubových družstvách. Kde 
sa Vám hralo najlepšie a aká bola hráčska kon
kurencia? Môžete povedať ako vyzeral Váš tré
ning? Najlepšie klubové družstvo bolo OAP. Ako 
som už povedal, mali sme jednu miestnosť v ka
sárňach na Mlynských Nivách, tam som pravi
delne trénoval s hráčmi a to boli Štrebinger, Čep
čáni, Gondžúr a Dr. Lederer. Pri útokoch, obrane 
a kontra smeče sme sa striedali. Jedna úsmevná 
hra bola medzi Čepčánim a Štrebingerom. Ked 
hrali priateľský zápas, Štrebinger vždy prehral, 
ale keď Štrebinger dal pod sieťku nejaké peniaze 
a tie aj Čepec /tak sme ho volali/ nikdy nevy
hral. Ked sa hralo o čosi - stratil istotu v hre.

Nakoniec naše družstvo OAP bolo viackrát

Spoločný úsmev s manželkou ako prejav radosti 
nad trofejami, ktoré získal J. Kollárik.

majstrom Slovenska.
Druhé najlepšie mužstvo, kde som hral, bolo 

viackrát majstrom Slovenska. Druhé najlepšie 
mužstvo, kde som hral, 
bolo handlovské v zlože
ní: Janko Hurtík, Jan
ko Cítovský, Ďuskolúrk 
a Kollárik. V tomto zlo

žení sme hrali proti Prahe s hráčmi Andreadis a 
Tereba. Vtedy sa mi podarilo poraziť Andreadisa 
21:12 a 21:10. Boli vaše úspechy na celosloven
skej a klubovej úrovni aj adekvátne oceňované? 
Na celoslovenskej úrovni sme dostali s p. Toká
rom diplom „Za zásluhy na poli slovenského špor
tu", podpísaný p. Jakubcom dňa 14. marca 1944. 
Na klubovej úrovni bolo spoločenské posedenie 
v OAP. V Baťovanoch sa po každom zisku titulu 
majster Slovenska konala oslava aj v Bojniciach. 
V zahraničí som nikdy nedostal peniaze od Mo- 
rávka, ale v Bukurešti za autogram od divákov. 
Peniaze som ani nečakal, lebo som mal možnosť 
vidieť mnohé štáty, krásne mestá a peknú príro
du. V Štokholme mi podal ruku švédsky kráľ 
Gustáv, v Madride poriadal banket na našu po
česť generál Moscardo /hrdina Alcazáru/. Čas
to bol s nami náš veľvyslanec Dr. Mikuš. Spomí
nam si na krásy Španielska „Monserad" kráľov
ský palác „EskoriaT, najväčšie múzeum Del Pra- 
do, býčie zápasy, krásy Barcelony, Madridu, San 
Sebastianu a čo je hlavné, že som neprehral so 
Španielmi ani jeden zápas. Prvý zápas sme vy
hrali 5:2, ked dva body stratili Tokár a Boruta. 
Spomínam si na Paríž / zápasy sme hladko vy
hrali/ na Eifelovku, Víťazný oblúk. Dom invali
dov, kde je pochovaný Napoleon ajeho syn, Chrám 
Matky Božej a iné pamätihodnosti. Veľa by som 
mohol hovoriť napr. o Rumunsku, Chorvátsku, 
Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Dánsku. Pre ne
predvídané okolnosti som nemohol hrať stolný 
tenis od polovice roka 1944 až do budúceho roka 
- nemal som ani jednu raketu.

* Čo by ste odkázali našej súčasnej mladej 
generácii hráčov k dosiahnutiu ešte vyššej 
výkonnosti?

- Základ je tréning a to veľa hrania. Mať dob
rého trénera - priateľa, ktorý aj po psychickej 
stránke podporuje a vedie hráča a určuje spôsob 
jeho hrania podľa rôznych hráčskych schopnosti. 
Napr. pri stole musí mat bekhend aj forhend, 
rýchlu reakciu vracania loptičiek a vystihnúť sla
bosť v súperovej hre a vnútiť svoj spôsob hry 
súperovi. Ja som v živote nemal trénera ani ako 
reprezentant. Náš tréner Vladko Horváth, ktorý 
nechal na mňa môj spôsob hry proti súperovi i 
keď sme boli veľmi dobrí priatelia. Našim sloven
ským reprezentantom prajem veľa úspechov v 
zápasoch, ale aj v osobnom živote. -ed-
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Prečo sa Piešťany nestali dejiskom majstrovstiev sveta 1932?

Piešťanské zmarené ambície
Už koncom 20. rokov 20. storočia išli o pieš

ťanskom stolnom tenise samé dobré chýry. Teni
sový klub Piešťany, riadny člen Československej 
table-tennisovej asociácie, sa v roku 1929 zhos
til na jednotku usporiadania Medzinárodného 
tennisového turnaja o majstrovstvo Slovenska. 
Ako zdôrazňovala dohová tlač, išlo vlastne o 
neoficiálne majstrovstvá strednej Európy a záu
jem doma i v zahraničí bol značný. Napokon, 
mená víťazov hovoria za všetko: Szabados, Med- 
nyanszká, resp. Szabados-Bama, Mednyanszká- 
Siposová. Čo meno, to majster sveta. A o rok 
neskôr, v roku 1930 sa uskutočnila v svetozná
mych kúpeľoch rovnako úspešná repríza. Miesto 
šampionátu. Grand Hotel Royal opäť praskal vo 
švíkoch a za hracími stolmi dokazovali poprední 
svetoví stolní tenisti svoje umenie nadšenému 
publiku. Začiatkom 30.rokov kvalita stolného 
tenisu na Slovensku v domácich pomeroch stú
pala, ved v sezóne 1930/31 získala PTE Bratisla
va historicky prvý titul majstra ČSR pre klub zo 
Slovenska, Preto ani veľmi neprekvapilo, že pred
sedníctvo TK Piešťany predostrelo Asociácii v 
Prahe, na V. valnom zhromaždení ČSTTA návrh 
na usporiadanie majstrovstiev sveta v ping-pon- 
gu 1932 práve v svetoznámom slovenskom kú
peľnom mestečku na Považí. Stalo sa tak už 18. 
októbra 1930, Návrh bol jednoznačne prijatý v 
znení, že Asociácia sa bude oficiálne uchádzať o 
pridelenie MS pre Československo. Malo sa tak 
stať na nadchádzajúcom svetovom kongrese v 
Budapešti 1931, pričom prednostné právo na 
usporiadanie svetového šampionátu prináleža
lo Piešťanom. Bolo to tak zaprotokolované v zá
pisnici pražského valného zhromaždenia.

Ľudovít Mutňanský, splnomocnený zástupca

ČSTTA pre Slovensko, odchádzal z Prahy spo
kojný. Práve tento rodený Bratislavčan, duša vte
dajšieho stolnotenisového diania u nás, ktorý 
ako sa sám vyjadril, presídlil do Piešťan z exis
tenčných dôvodov v roku 1929, prijal miesto na 
riaditeľstve kúpeľov ako športový tajomník. V tom 
istom roku sa stal aj „predĺže
nou rukou“ ČSTTA na Slo
vensku.

Piešťanský TK, uvedo
mujúc si svoju šancu, 
sa vo veľkom očaká
vaní pustil s predsti- j
hom do prípravných j 
prác. Pobudapeš- ^ 
tianskom sveto- J 
vom kongrese, y' 
na ktorom mi
mochodom, po- j t 
mohlo prideleniu '* > 
šampionátu Čes- ? 
koslovensku aj 
odstúpenie pôvod
ného kandidáta - 
Anglicka, vyšlo najavo 
niečo, s čím Piešťanci nepočíta- li. Me
dzinárodný sekretár Asociácie Zdenčk Heydušek 
totiž nefavorizoval Piešťany. Tento bývalý česko
slovenský reprezentant, účastník I. MS 1926 v 
Londýne loboval za Prahu. Zdalo sa, že ide o 
klebety, ktorým sa všeobecne veľký význam ne
pripisoval, ale skutočnosť bola iná. Usporiada
nie majstrovstiev sveta 1932 v stolnom tenise 
boli pridelené Prahe. Rozhorčenie a sklamanie 
členov TK Piešťany i „ping-pongových priazniv
cov“ bolo veľké. Azda najemotívnejšie zareagoval

Mutňanský (na dobovej karikatúre). Výsledkom 
jeho reakcie bola rezignácia na funkciu zástup
cu ČSTTA pre Slovensko. Stalo sa tak v decem
bri 1931. Útechou mu nemohlo byť napríklad 
ani konštatovanie v denníku Slovák: „Postup 
tohoto jednania našej Table-tennisovej asociá
cie zaiste veľmi nepríjemne prekvapí verejnosť a 
postaví ju do nie najlepšieho svetla. Rezignácia 
tajomníka Mutňanského dľa tohoto rozumieme 
a nemohol ináč ani jednať. Predsedníctvu Ten- 
nis-klubu Piešťany a tajomníkovi Mutňanské- 
mu zostáva tá malá útecha, že o uskutočnenie 
majstrovstva sveta v našej republike má najväč
šiu zásluhu“. Sám Ľudovít Mutňanský sa k „prí
padu MS“ vyjadril v Športovom týždni takto: 
„Moju zodpovednú funkciu by som nebol za žiad
nu cenu zložil, keby sa výbor asociácie nebol 
dopustil hrubého porušenia jestvujúcich aso
ciačných stanov v záležitosti „majstrovstiev sve
ta". Bez preháňania prehlasujem, že uskutoč
nenie majstrovstiev sveta v našej republike bez 
nášho podnetu návrhu a prispôsobenia nebolo 
by sa uskutočnilo. Výbor Asociácie zrušil ne
rešpektujúc zásadné uznesenie valného zhro
maždenia a presunul právo usporiadania na 
Prahu. Postup tohoto jednania ma veľmi zara
zil, stratil som dôveru voči výboru a nakoľko som 
nedostal nijaké vyrozumenie prečo a na základe 
čoho zrušili zásadné uznesenie najväčšej inštan
cie asociácie, jednanie toto ma prinútilo, aby 
som sa zriekol tejto funkcie". V nej ho vystriedal 
po abdikácii Jaroslav Kouklík. My iba dodáva
me: Na MS 1932 v Prahe získali muži ČSR po 
prvýkrát titul majstrov sveta v družtvách. V sú
ťaží jednotlivcov sa prebojoval vo dvojhrách naj
lepší slovenský hráč Karol Morávek medzi po
sledných osem. Igor Machajdík

Múzeum telesnej kultúry SR

MALACKÝ STOLNÝ TENIS JUBILOVAL
Už 65 rokov uplynulo odo dňa, kedy sa v Ma

lackách začal organizovane rozvíjať stolný tenis 
a pri tejto príležitosti usporiadali funkcionári 
klubu MSK Mareka Malacky slávnostné stret-

Dr. E. Demetrovič za asistencie prezi
denta klubu Vladimíra Gubu prestrihuje 
pásku počas otvorenia nového regene
račného zariadenia klubu.

nutie bývalých prvoligových hráčov, ktorí počas 
tohto obdobia úspešne reprezentovali mesto 
Malacky. Pozvanie prijali medzi inými úspešní 
hráči Malaciek ako Peňovský,
Zúbek, bratia Ábelovci, Peko,
Mihočko, Múčka, Ellingerová,
Kozínková, ako aj další, ktorých 
celuloidová loptička spojila s 
Malackami. Nezanedbateľným 
podnetom na oslavu bola i sku
točnosť, že družstvo mužov 
MSK Mareka Malacky sa stalo 
po desiatich rokoch opäť maj
strom Slovenskej republiky.
Dňa 30. júna v popoludňajších 
hodinách sa všetci pozvaní zišli 
v priestoroch stolnotenisovej 
herne a mali si možnosť pre
hliadnuť výstavu fotografií, 
ktoré mapovali jednotlivé úse
ky malackého stolného tenisu.
Po príhovore prezidenta klubu 
MSK Mareka Malacky Mgr. Vla
dimíra Gubu sa hostia presu
nuli do priestorov nového rege
neračného zariadenia, ktoré 
bolo vybudované priamo v stolnotenisovej her
ne. Prítomní si prezreli saunu, posilovňu, reha
bilitačné miestnosti, ktoré budú od novej sezó
ny slúžiť malackým „pingpongistom“. Skôr na
rodení vyslovili záujem nahliadnuť do bývalej 
Sokolovne, kde v minulosti zvádzali so svojimi 
súpermi tuhé boje za zelenými stolmi. Pri men
šom občerstvení v espresse Butterfly si všetci s

nostalgiou zaspomínali na staré časy. V druž
ných rozhovoroch sa pokračovalo i na bankete v 
hoteli Átrium, kde na hosti čakali bohato pre

streté stoly a pri prijemných zvukoch cimbalovej 
hudby stretnutie pokračovalo do neskorších 
hodín. O spestrenie atmosféry sa postaral i zná
my operný spevák František Ďuriač. Všetci zú
častnení odchádzali s pocitom prijemne stráve
ného dňa a tešili sa na ďalšie spoločne prežité 
chvíle v Malackách.

-gu-

Hašek, vpredu tréner Saprikin
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50 ROKOV ORGANIZOVANÉHO STOLNÉHO 
TENISU V KLÁTOVEJ NOVEJ VSI

Veľký sviatok v malej obci
Motto: Hrali sme to, hráme a budeme hrať
pre svoje potešenie
a pre radosť či sklamanie
tých niekoľko skalných prívržencov
a hlavne preto, aby sa na okolí
blízkom i ďalekom vedelo,
že dobrý šport môže byť aj v malej dedine!

Stolný tenis v Klátovej Novej Vsi sa začal hrá
vať dávno predtým, ako sa začala hrávať pravi
delná organizovaná súťaž. Bolo to v roku 1933, 
keď do obce prišli dvaja príslušníci českých čet

kde hralo skutočne dlhú dobu.
Práca starších hráčov prinášala ovocie vo for

me nádejných dorastencov a žiakov. V priebehu 
niekoľkých rokov sa na solídnu úroveň vypraco
vali Július Jakubík, Ján Gašparík, Pavel Medo, 
a Milan Medo. K nim sa pridal Tibor Strakoš,. 
ktorý sa do obce priženil. Táto mladá generácia 
mala veľkú výhodu, že mohla hrať súťaže už od 
detstva. Preto ich napredovanie bolo omnoho 
rýchlejšie, ako v predchádzajúcich obdobiach. 
Už od žiackych rokov získavali úspechy Vladimír 
Šarina, Ján Šarina, Teodor Halmo, Oliver Bra- 

lušič, Miroslav Šarina, Štefan

Víťaz II. divízie v roku 1964. Na snímke zľava Ľudovít 
Šarina. František Bralušič. Ladislav Jakubík, Vincent 
Boldiš, Pavol Vojtela.

níkov. Obaja boli dobrí hráči stolného tenisu a 
ich vzájomné zápasy boli tou najlepšou propa
gáciou. Netrvalo dlho a nadšencov stolného te
nisu z radov domácich obyvateľov utešene pri
búdalo. Veľkým prínosom pre rozvoj stolného 
tenisu v obci bolo účinkovanie učiteľa Jozef 
Žatku z Rybian, ktorý obohatil hráčov o mnohé 
nové prvky hry, tak, ako ich on získal na štúdi
ách. Roky 1940 až 1950 boli poznačené stagná
ciou stolného tenisu v obci, ktorá bola zapríči
nená druhou svetovou vojnou, partizánskym 
odbojom a potom znovuvybudovaním vojnou 
zničeného hospodárstva. Definitívne oživenie 
nastalo v roku 1951, ked sa v bývalom okrese 
Partizánske začala hrávať okresná súťaž druž
stiev v zložení štyria muži a dve ženy. Bolo to 
celkom prirodzené, pretože v Baťovej škole práce 
bolo mnoho kvalitných 
hráčov.

Jakubík, Pavol Maťaše, Július 
Hatala, Juraj Sporina, Peter 
Jakubík a mnohí ďalší. Z tejto 
skupiny hráčov najväčší 
úspech dosiahol Vladimír Ša
rina, keď sa ako hráč Topoľčian 
prebojoval v roku 1967 až na 
majstrovstvá ČSSR do Prahy.

Ďalšie roky boli v znamení 
striedania sa úspechov i ne
úspechov v okresnej i krajskej 
súťaži. Ale vždy sa našlo rieše
nie. Najväčšie úspechy dosia
hol oddiel v uplynulých desia
tich rokoch, ked mal v súťa
žiach štyri družstvá. Najlepší
mi boli ročníky 1997/98 a 
2000/2001. Všetky štartujúce 
družstva splnili očakávania a v 
konečnom dôsledku sa majú 

čím pochváliť. O tom, že oddiel sa nenaháňal 
iba za športovými úspechmi svedči aj skutoč
nosť, že v roku 1994 získal hráč a terajší vedúci 
oddielu Oliver Bralušič cenu Fair play.

Nastupujúca generácia ešte nemôže hovoriť o 
vynikajúcich výsledkoch, ale s pribúdajúcimi 
súťažnými ročníkmi a nazbieranými skúsenos
ťami sa pomaly, ale isto stanú nástupcami sú
časných hráčov. Všetky generácie, ktoré sa priči
nili o úspechy stolného tenisu v obci, mali a 
majú jedno spoločné - osobu Františka Braluši- 
ča, ktorý bol doteraz pri všetkých úspechoch 
oddielu. Keďže jubileum je príležitosťou na spo
mienky, ktoré rokmi vyblednú. To naše v Kláto
vej Novej Vsi sme si dôstojne pripomenuli a naj
dôležitejšie fakty zosumarizovali v príležitostnej 
publikácii, ktorá bude aj budúcim generáciám

Pri oživení stolnoteniso
vej tradície v obci boli naj- 
aktívnej ší Jozef Bralušič,
František Bralušič, Ľudo
vít Šarina a z predvojno
vých hráčov ešte Anton 
Hlavačka. Táto generácia 
hrala spolu niekoľko se
zón bez toho, aby sa me
dzi nich niekto dostal.
Lenže roky nešlo zastaviť 
a preto bolo treba myslieť 
aj na nasledovníkov. Veľ
mi dobrým pokračovate
ľom bol Pavol Vojtela, kto
rý po návrate z vojenskej 
služby dokázal aj starším 
hráčom vštepiť nový útoč
ný štýl hry. Po získaní hráčskych skúseností druž
stvo postúpilo na majstrovstvá kraja II. triedy,

pripomínať minulosť a súčasnosť stolného te
nisu v obci. Tibor Strakoš

STOLNOTENISOVÉ
SPOMIENKY

PRED 40 ROKMI
* Po niekoľkoročnej odmlke sa v Prahe v dňoch 
28.- 29. 1. 1961 uskutočnili Medzinárodné maj
strovstvá ČSSR za účasti 7 krajín /Belgicka, 
Maďarska, NDR Poľska, Rakúska, Rumunska a 
ČSSR/. Víťazmi sa stali: Berezik, Piticová, Bere- 
zik - Sidó, Foldiová - Maathéová, Negulescu .Pi
ticová. Z Čs. hráčov sa vo dvojhre umiestnil 
Stanék na peknom 3. mieste. Vo štvorhre pre
hrali až v semifinále Miko s Polakovičom a Tokár 
s Posejpajom.
* Topspinový úder po prvý raz účinne predstavil 
na MM ČSSR 1961 v Prahe 17-ročný maďarský 
reprezentant Rózsás /prehral až vo finále s 
Berczikom 1:3/, ktorý s týmto novým rotovaným 
úderom na tomto šampionáte spôsobil priam 
pohromu, keď zdolal Vyhnanovského 3:1, Ko- 
pidlanského 3:1, Andreadisa 3:2 a Stanéka 3:0. 
Z maďarského družstva topspin ovládali aj 
Berezik a Péterfy. Sidó si osvojil proti topspinu 
protizbraň preklapovanie rakety nad stolom pri 
dopade loptičky. Na našich hráčov topspin bol 
veľkým prekvapením a ich loptičky pri topspi- 
noch súpera lietali ďaleko a vysoko za stôl alebo 
do sieťky. S topspinom /úder s rýchlou vrchnou 
rotáciou loptičky /sa oboznámili maďarskí hrá
či pri svojom štarte v Japonsku v roku 1960aich 
učiteľom topspinu bol japonský hráč Naharaši.
* 31. 1. 1961 sa všportovej hale PKO v Bratislave 
pred 1500 divákmi uskutočnilo medzištátne stol
notenisové stretnutie reprezentačných družstiev 
mužov a žien ČSSR - Maďarsko. Muži ČSSR / 
Miko, Vyhnanovský, Stanék/ prehrali s druž
stvom Maďarska /Rózsás. Berezik, Sidó/ 1:5, keď 
jediný bod pre čsl. farby získal Stanék víťazstvom 
nad skúseným F. Sidóm 2:1. Družstvo žien ČSSR 
/Kroupová, Schwarzová, Uhrová/ prehralo so 
ženami Maďarska (Foldiová, Mátheová/ 2:3. Za 
ČSSR bodovala Kroupová víťazstvom nad Foldi- 
ovou 2:1a Schwarzová víťazstvom tiež nad Fol- 
diovou 2:0.
* 2.2.1961 v košickej športovej hale sa konalo 
ďalšie medzištátne stretnutie mužov a žien ČSSR 
s Rumunskom. Muži ČSSR zvíťazili 5:3 a ženy 
ČSSR prehrali 0:3. V našom družstve mužov 
nastúpili opäť Stanék, Miko, Vyhnanovský. Za 
naše farby bodoval Stanék víťazstvom nad Po- 
pescom 2:1 a nad Negulescom 2:0. Miko nad 
Kováčom 2:0 a Popescom 2:0, Vyhnanovský nad 
Popescom 2:0. Ženy ČSSR hrali v zostave tak 
ako v Bratislave proti Maďarkám. V stretnutí s 
Rumunkami v Košiciach nemali šance na víťaz
stvo. Kroupová prehrala s Piticovou 1:2 Schwar
zová s Alexandruovou 1:2 a štvorhru naše re
prezentantky prehrali 0:2.
* 12 - 13.3. 1961 v športovej hale Tatran v Ostra
ve sa konali národné majstrovstvá v stolnom 
tenise mužov a žien. Vo výbornom svetle sa uká
zal 37-ročný Andreadis, ktorý svoju všestrannú 
hru obohatil topspinom, vo finále zvíťazil vo dvoj - 
hre mužov 3:2 nad Staňkom, čo bolo najväčším 
prekvapením tohto šampionátu /Andreadis pred
tým vyradil Polakoviča 3:1a Švarca 3:1. Vo dvoj
hre žien sa majsterkou stala Kroupová, keď vo 
finále porazila Hruškovú 3:1. Vo štvorhre mužov 
slávili úspech Stanék - Polakovič /zvíťazili nad 
Vyhnanovským a Švarcom vo finále 3:2/. U žien 
zvíťazili Kroupová Rabasová. V zmiešanej štvor
hre Vyhnanovský s Kroupovou. Slovenskí hráči 
sa okrem V. Polakoviča /víťaz vo štvorhre/ na 
tomto Majstrovstve ČSSR nepresadili.
* Na 26. MS 5. - 14. 4. 1961 v Pekingu sa Európe

(pokračovanie na 22. strane)
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podarilo získať len jeden titul. Ďalšie tituly maj
strov sveta získali: družstvá mužov Čína, dvoj
hra - CHuangTse-tung /Čína/, štvorhra - Ho- 
šino, Kimura /Japonsko/. Družstvá žien - Ja
ponsko, dvojhra CHiu CHuang-hui /Čína/, 
štvorhra - Alexandruová, Piticová /Rumun
sko/, zmiešaná štvorhra - Ogimura, Matsuza- 
kiová /Japonsko/.
* Po neúspechu Československej reprezentá
cie na MS 1961 v Pekingu /po 30 rokoch sa čsl. 
reprezentanti vrátili bez medaily/. ČSSRvPe- 
kingu reprezentovali: Andreadis, Stanék, V Po- 
lakovič, Vyhnanovský, Kroupová, Uhrová, 
Schwarzová, Ústredná trénerská rada Stolno
tenisovej sekcie ÚV ČSTV schválila omladenie 
čsl. reprezentačných družstiev:
Muži - A družstvo: Andreadis, V. Miko, Poláko- 
vič, Posejpal, Stanék, Švarc, Vyhnanovský.
B družstvo: Glet, Kokeš, Mihály A., Štepánek, 
Šváb
C družstvo: Chládek Jirman, Š. Kollárovits, Mi- 
kel, Nykl.
Ženy - A družstvo: Kroupová Schwarzová Uhro-

stvá ČSSR zmiešaných družstiev - sa sloven
ské družstvo Štart VD Bratislava v súťažnom 
období 1960/1961 umiestnilo na 5. mieste / 
Tokár, Dugovič, Čermák, Eliáš, Thomasová, 
Zmeková/.
* V najvyššej slovenskej ligovej súťaži zmieša
ných družstiev 1960/1961 zvíťazilo družstvo 
Lokomotíva Rača /Polakovič, J. MÍkvy.V, Mlk- 
vy. Vŕba, Fekete, Gecziová, Šebelová/. Víťaz
stvom v kvalifikácii si družstvo Lokomotíva 
Rača zabezpečilo účasť v prvej celoštátnej lige 
1961/1962 /družstvo posilnili Harvanová, 
BosáaBalážik/.

PRED 20 ROKMI
* Pavol Krošlák ako cien družstva juniorov 
ČSSR získal striebornú medailu na MEJ 1981 
v Topoľčanoch, bronzovú medailu získal vo 
štvorhre juniorov s J. Javurkom. Striebornú 
medailu získala v súťaži družstiev junioriek 
Gabriela Navarová v družstve ČSSR.
* Na majstrovstvách ČSSR 1981 1. miesto a 
titul majsterky republiky vo štvorhre získala 
Viera Gajdošová s Hrachovou. 2. miesto vo dvoj
hre žien obsadila Gabriela Navarová. Bronzo
vú medailu vo štvorhre mužov ziskali Miroslav

Štvornásobný majster Európy juniorov (1961) Viliam Polakovič.

B družstvo: I. Bosá, Holá, J. Karlíková 
C družstvo: Lužová, Jitka Karlíková, M. Mí- 
šenková, Kincová. Celkovo bolo zaradených 6 
slovenských hráčov.
* Na MEJ 1961 v Bad Blankenburgu dosiahli 
slovenskí hráči Irena Bosá a Viliam Polakovič 
v juniorskom drese ČSSR vynikajúce výsledky. 
4 zlaté medaily /družstvá juniorov, dvojhra, 
štvorhra - so Švábom, zmiešaná štvorhra - s 
Bosou/ vybojoval Viliam Polakovič, čo je dote
raz ojedinelý športový výkon mladého sloven
ského hráča. Irena Bosá na MEJ 1961 získala 
2 zlaté medaily /štvorhra junioriek - s Lužo- 
vou a zmiešaná štvorhra - s Polakovičom / a 1 
bronzovú medailu /družstvá junioriek/. Bol 
to výrazný podiel mladých slovenských hráčov 
stolného tenisu na reprezentácii ČSSR.
* Na majstrovstvách ČSSRjednotlivcov dospe
lých v r. 1961 získal majstrovský titul vo štvor
hre mužov Viliam Polakovič s Jaroslavom 
Stanékom.
* V celoštátnej prvoligovej súťaži - Majstrov-

Cích a Ladislav Mádel.
* V roku 1981 na Majstrovstvách Slovenska v 
Dunajskej Strede vo dvojhre mužov zvíťazil a 
titul majstra Slovenska získal Miroslav Cích. 
Vo dvojhre žien zvíťazila Daniela Malinová.
V celoštátnej lige družstiev mužov v súťažnom 
období 1980/1981 sa umiestnilo družstvo Lo
komotíva Bratislava na 9. mieste. V družstvách 
žien Lokomotíva Bratislava na 5. mieste.
V najvyššej slovenskej ligovej súťaži zvíťazilo v 
sezóne 1980/1981 družstvo DAC Dunajská 
Streda. V súťaži žien taktiež družstvo DAC Du
najská Streda.
* Na MS 1981 v Novom Sade majstrom sveta v 
družstvách mužov získala titul Čína vo dvoj
hre -Guo Yeuhua /Čina/, vo štvorhre: U Zhen- 
si, Cai Zhen-hua, /Čína/, v súťažiach žien: 
Čina vo dvojhre - Tong Ling /Čina/, vo štvor
hre - Zhang Deing, Čao Yanghua /Čína/, v 
zmiešanej štvorhre - Xie Saike, Huang Yungun 
/Čína/.

PhDr. Ernest Demetrovič

Ako v Európskej lige
Program stretnutí EL v r. 2001 a RD mu
žov do 21 r. v medzinárodnej súťaži /Čes
ko, Maďarsko, Rakúsko, Slovensko/

EL -1. divízia muži:
Španielsko - SR4. 12. 2001 
Anglicko - SR 20. 12. 2001

Medzinárodná súťaž družstiev 
mužov do 21 r.

SR-Rakúsko 10:8 
Česko-SRdo 25. 11.2001 
SR - Maďarsko do 25. 12. 2001 
Rakúsko - SR do 25. 1. 2002 
SR - Česko do 25.2. 2002 
Maďarsko - SR do 25.3. 2002

DOTERAJŠIE VÝSLEDKY EL 
I. divízia - muži:
SR - Slovinsko 3/0 body: Truksa - 1, Illiáš -1, 
Grežo - 1)
Portugalsko - SR 1/3 (Truksa - 2, Grežo -1) 
SR - Belgicko 2/3 body: Illáš - 1, Grežo - 1 
SR - Španielsko 0/3
SR - Anglicko 3/0 (Truksa, Šereda, Pištej po
D
Superdivízia - ženy:
SR - Rumunsko 2/3 body: Ódorová - 2 
SR - Maďarsko 1 /3 body: Ódorová - 1 
Bielorusko - SR 3/1 body: Popová - 1 
SR - Česko 2/3 body: Ódorová - 1, Poliačková 
-1. Za stavu 2/1 pre SR viedla v 3. sete Ódo
rová nad Štrbíkovou 17/8 
Francúzsko - SR 3/1 body: Ódorová - 1 
Česko - SR 3/1 (Pliačková)
SR - Francúzsko 2/3 (Klačanská, Ódorová) 
Družstvo SR skončilo dvanáste.

Vladimír Mihočko 
ústredný tréner SSTZ

Opustili naše rady
JOZEF HAULIŠ - bývalý vynikajúci sloven

ský stolný tenista, neskôr tréner, rozhodca 
a funkcionár zomrel začiatkom októbra vo 
veku 78 rokov. V rokoch 1945 -1958 
bol členom reprezentačného družstva Sloven
ska a Československa. Obliekal dres viacerých 
slovenských klubov v Bratislave, Hlohovci, 
Trnave, Nových Zámkoch. Svojim univerzál
nym spôsobom hry si vybojoval viacero 
medailí z majstrovstiev, Slovenska 
i Československa. Po skončení aktívnej čin
nosti získal trénerskú licenciu A, aktívne sa 
angažoval aj v rozhodcovskej činnosti, ktorú 
vykonával aj v dôchodkovom veku. Pričinil sa 
o rozvoj slovenského stolného tenisu najmä 
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. Česť 
jeho pamiatke.

JOZEF ŠEBIÁN - opustil stolnotenisovú ro
dinu po zákernej chorobe vo veku nedožitých 
68 rokov. Bol dlhoročným organizátorom 
a funkcionárom, ktorý sa pričinil o rozvoj stol
ného tenisu najmä v regiónoch Zvolena 
a Banskej Bystrice. Pracoval ako tréner licen
cie C a bol držiteľom rozhodcovskej licencie 
A. Česť jeho pamiatke.

DUŠAN BENEŠ - dlhoročný hráč Slovana, 
Lokomotívy a ČH Malacky, ktorý hrával aj vo 
Svätom Jure, Dunajskej Strede a Gabčíkove, 
náhle zomrel vo veku 55 rokov. Najväčšie úspe
chy s malou loptičkou dosiahol ako doraste
nec, v dospelom veku hrával v II. celoštátnej 
lige i v 1. SNL. Na poste trénera dosiahol naj
väčšie úspechy so ženami DAC Dunajská Stre
da, keď trio Csibová, Némethová, Balčáková 
dotiahol do I. celoštátnej ligy. Naposledy pô
sobil ako tréner družstva žien MSK Mareka 
Malacky. Česť jeho pamiatke!
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PREDSTAVUJEME KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ KOŠICKÉHO KRAJA

Nielen udržať sa nad vodou
Krajský stolnotenisový zväz Košického kraja 

bilancoval štvorročnú činnosť 5. júna 2001. Hlav
né zámery činnosti do roku 2005 chce výkonný 
výbor budovať na úlohách, ktoré dominovali v 
predchádzajúcom období -

1 - zvýšená pozornosť mládežníckym kategóri
ám

2 - stabilizácia súťaží, ktorá sa narušila pri 
rozdelení krajov,

3 - udržanie činnosti v okresoch a skvalitnenie 
spolupráce s OSTZ

4 - akceptovanie vnútrozväzových úloh
Bolo to presne 5. júna 1997, keď sa formálne

rozdelil východoslovenský stolný tenis a prijali 
sme Zásady pre spoločné súťaže na 4 súťažné 
ročníky. Spoločnými súťažami ostali 2.1iga mu
žov. 2.liga žien 2.1iga dorastencov a dorasteniek, 
2.1iga starších žiakov a žiačok. Tieto zásady boli 
teraz upresnené, schválené konferenciou a ho
voria tiež o pravidlách postupu zo spoločných 
súťaží na M - SR družstiev a do kvalifikácii a 
riadeni spoločných súťaži. V nastávajúcom sú
ťažnom ročníku bude spoločné súťaže riadiť 
KSTZ Košice.

TVorba podmienok pre skvalitňovanie súťaží 
mládežníckych kategórii bola a je prioritou W. 
Komisia mládeže každoročne spracováva zásady 
pre tvorbu nasadzovacích rebríčkov v súťažnom 
ročníku a spoločné pravidlá pre bodovacie tur
naje VS. Pre motiváciu účasti a umiestnenia klu
bov na bodovacích turnajoch vypisuje finančné 
odmeny pre 4 najúspešnejšie kluby v kategórii 
chlapcov a dievčat. Začiatkom sezóny zvoláva
me poradu trénerov z klubov, ktoré majú výraz
nejšie výsledky s mládežou na úrovni Slovenska 
- ŠKST Michalovce, STO Valaliky, Lokomotíva 
Košice, ŠKSTVojčice, Geológ Rožňava, STO Dob- 
šiná a Spoje Košice. Cielom je dohodnúť pod
mienky pre zaraďovanie najtalentovanejších hrá
čov a hráčky do rebríčka a krajských výberov, ich 
nasadzovanie na M - kraja a BT.V tomto období 
môžeme povedať, že sa nám podarilo udržať všet
ky súťaže v kraji okrem súťaže žien, ktorá je klub
mi obsadená sporadicky. Veríme, že sa situácia 
zmení, pretože v 2.1ige starších žiačok bude štar
tovať 17 družstiev. V2.spoločnej lige mužov máme 
zastúpenie 7 družstvami z 12. Vo 2 skupinách

Výkonnostný ciel - postup do 1. ligy sa 
hráčom Mladosť Relax Rimavská Sobota po 
43 rokoch v sezóne 2000/2001 vydaril. Na 
historickom úspechu sa podieľali predo
všetkým hráči, 
ktorí okrem solíd
nej výkonnosti 
obetovali tomuto 
cieľu svoje úsilie, 
čas, materiálne a 
finančné výdavky.
Je dobré, že pre 
všetkých hráčov je 
stolný tenis srdco
vou záležitosťou a 
koníčkom. Sú si 
vedomí toho, že ak 
by poľavili v tré
ningovom úsilí, ne
stačili by na pro
fesionálov, ktorí 
hrali už aj v 2. lige.
V tomto duchu sa

3 .ligy mužov bude súťažiť 24 družstiev. V spoloč
nej dorasteneckej lige bude súťažiť z Košického 
kraja 9 družstiev z 12, rovnaké zastúpenie bude
me mať v 2.1ige starších žiakov. V krajskej 3.1ige 
starších žiakov prejavilo záujem štartovať 13 
družstiev. Na tomto zastúpení družstiev v súťa
žiach sa podieľa 27 klubov. Perspektívy v činnos
ti OSTZ je v súčasnej finančnej situácii ťažko 
odhadnúť. Mnohé okresy fungujú zotrvačnos
ťou, lebo oddiely nemajú dostatok prostriedkov 
na súťaže - napríklad okres Košice-okolie. Nepo
darilo sa nám sťúnkčniť OSTZ Sobrance. Vyrie

šili to jednoduchším spôsobom - 3 družstvá okre
su, ktoré chcú súťažiť v mužskej kategórii, sa 
pričlenili k Michalovskému okresu. Sú však okre
sy, ktorých činnosť vzhľadom na veľkosť je prí
kladná - Spišská Nová Ves, Rožňava. Trebišov. V 
Košiciach potrebujú družstvá na cestovné vyna
ložiť minimálne prostriedky a využívajú na sú
ťaž pracovné dni, čím sú oproti iným okresom 
zvýhodnené a tak súťaže sú bezproblémové. Te
raz oveľa viac než kedykoľvek predtým je aktívna 
propagácia a vlastný príklad najúčinnejším spô-

aj pripravovali na nový ročník.
Na snímke zľava Ľubomír Pinzik - tré

ner, Pavol Torkoly, Ľuboš Voliar, Jaroslav 
Adámek, Juraj Péter a Peter Horváth.

sobom ako udržať druhý najmasovejší šport nad 
vodou. K zlepšeniu kontaktu medzi KSTZ a OSTZ 
určite napomôže aj splnenie uznesenia konfe
rencie, ktoré ukladá W KSTZ svoje zasadnutia 
realizovať v okresoch. V závere roka 2000 výkon
ný výbor pripravil stretnutie funkcionárov, hrá
čov rozhodcov a trénerov, ktorým si pripomenul 
75 rokov organizovaného stolného tenisu na 
Slovensku. Na návrhy OSTZ bolo prizvaných 33 
účastníkov, ktorí boli ocenení čestnými uzna
niami, pamätným odznakom a do každého okre
su putoval materiál vydaný SSTZ pod názvom 
Slovenský stolný tenis 1925 - 2000. Písomne 
bolo ocenených ďakovným listom ďalších 18 ak
tívnych osobností stolného tenisu, noviny Šport

expres za príkladnú propagáciu stolného teni
su, kde nám pravidelne patrí 11. stránka a Kraj
ský útvar SZTK za ústretové vzťahy. Pri tejto prí
ležitostí sme si pripomenuli tých, ktorých sme za 
ich zásluhy o rozvoj stolného tenisu už nemohli 
pozvať - Dr. Milana Macháčka, legendu stolné
ho tenisu, len 39 ročného Mariána Majančíka, 
hráča Geológu Rožňava, štyridsiatnika Kamila 
Hvizdoša, predsedu a dlhoročného funkcionára 
Lokomotívy Margecany a ďalších. Česť ich pa
miatke. Zväzový život v kraji riadi W, ktorého 
mandát sa obnovuje v zmysle stanov. Tak sa 
stalo aj na tohotoročnej konferencii, ktorá zvo
lila 5členný W v rovnakom zložení ako v pred
chádzajúcom funkčnom období - RNDr. Marta 
Brúderová, predsedníčka, p. Anton Gurčik, pred
seda ŠTK a klasifikačnej komisie, JUDr. Zoltán 
Gallo, podpredseda a predseda komisie pre styk 
s OSTZ. p. Egon Král, predseda TMK a komisie 
rozhodcov a p. Jozef Kudrec, predseda komisie 
mládeže. Predsedom kontrolnej komisie je opäť 
Ing. Juroš. Noví sú členovia jeho komisie - Ing. 
Andrej Dzelinský a p. Peter Bukovič. Predsavza
tím výkonného výboru je bezproblémovo riadiť 
spoločné súťaže, organizovať majstrovstvá kra
ja a BT, podporiť talentovanú mládež, metodicky 
pomôcť okresom. V stolnom tenise aj ako v kaž
dej inej činností - nie všetci súhlasia so všetkým. 
Spravidla najväčšie ohlasy v kluboch vyvolávajú 
nominácie na M-SR jednotlivcov mládeže. Kaž
dý by najradšej videl v nominácii svojich hráčov 
a hráčky. Kvóty však nepustia. Aj keď dominant
ným záujmom je mládež, rozhodne by výkonný 
výbor potešil záujem mužov a žien o účasť na M- 
SR. Skutočnosť je taká, že kluby nemajú nazvyš 
peňazí a len málo je takých, ktoré uhradia svo
jim hráčom „účasť“ na spomínaných majstrov
stvách. RNDr. Marta Brúderová

V 1. LIGE PO 43 ROKOCH!

Výkonný výbor KSTZ Košice. Na snímke zľava Jozef Kudrec, Anton Gurčik, Ing. 
Dušan Juroš, RNDr. Marta Brúderová, JUDr. Zoltán Gallo a Egon Král.
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Veteráni Slovenskej republiky v stolnom tenise v roku 2001

Striebro vybojovali Popová s Demírovou
Prvý rok nového milénia začali veteráni SR, 

organizovaní v Slovenskom klube veteránov v 
stolnom tenise /SKVST/ turnajom o majstra SR 
za prechádzajúci rok 2000 záverečným turnajom, 
ktorý sa konal 27. 1. 2001 v Športovej hale stol
ného tenisu v Topoľčanoch. Na turnaj boli po
zvaní z každej kategórie 6-ti hráči, ktorí dosiahli 
najvyšší počet bodov z 8. celoslovenských tur
najov SKVST v r. 2000. Za vzornú organizáciu 
turnaja patrí pochvala predsedovi ŠKST v To
poľčanoch Michalovi Vozárovi a hlavnému roz
hodcovi záverečného turnaja Ing. Viliamovi Dra- 
hošovi.

Veteránsky titul majstrov SR si vybojovali v jed
notlivých kategóriách nasledovní hráči:

Majstri Slovenska - kategória 40 - 49 rokov. 
Marián Machalík /Nitra/ 50 - 59 rokov Ľubomír 
Goga /Tovamíky/ 60 - 64 rokov, Dušan Jančí / 
Malacky/ 65 - 69 rokov, Tomáš Kucko /Žilina/ 
70 - 74 rokov Timotej Kokeš /Hlohovec/, nad 75 
rokov, Vincent Gondžúr /Trenčín/.

Na záverečný turnaj sa ospravedlnil v kat. 40 - 
49 rokov BohuslavTiso z Bytče /z dopravných 
dôvodov/, ktorý získanými bodmi bol na 1. mies
te a zvíťazil v 4. turnajoch. Z rodinných dôvodov 
sa ospravedlnili Ľubomír Štrbík /5/ z Banskej 
Bystrice a Ľubomír Juráš zo Žiliny /6./. Doda
točne boli preto pozvaní Marián Machalík /7/ a 
Július Lukáč z Bardejova /8. / Majstrovský titul 
Machalíka bol príjemným prekvapením. V kate
góriách 70 - 74 rokov a nad 70 r. sa zo zdravot
ných dôvodov ospravedlnili Ján Andráši z Ri
mavskej Soboty a Ladislav Dobrovič z Banskej 
Bystrice - náš najstarší veterán, narodený v r. 
1919, ktorý sa tohto roku dožil 82 rokov. V ostat
ných vekových kategóriách nastúpili všetci hrá
či umiestnení do 6. miesta a hráči z prvej pozície 
získali majstrovské tituly. Medzi najstaršími sa 
svojou hrou zaskvel 79-ročný Vincent Gondžúr 
z Trenčína, ktorý z druhej pozície získal maj
strovský titul v peknom boji zo 77-ročným Karo
lom Kišoňom /1 / z Modry.

Celoslovenské turnaje SKVST za prvý polrok 
2001 sa uskutočnili v týchto šiestich mestách 
Slovenska: Topoľčany, Veľké Uľany, Martin, Tren
čín, Ružomberok, Veľké Uherce. Vo Veľkých Uher- 
ciach sa konal celoslovenský turnaj veteránov 
prvýkrát a bol výborne pripravený. Za jeho úspeš
ný priebeh a pekné ceny pre hráčov ďakujeme 
riaditeľovi turnaja Gustávovi Gubkovi, dlhoroč
nému hráčovi a nadšenému organizátorovi stol
ného tenisu v Uherciach a širokom okolí. Úlohu 
hlavného rozhodcu si výborne splnil jeho syn 
Jaroslav. Účasť na uvedených turnajoch bola 
nasledovná: Topoľčany 77 hráčov, Veľké Úľany 
70, Martin 99, Trenčín 90, Ružomberok 88, Veľ
ké Uherce 83. Dosial držia rekord v počte 111 
účastníkov Veľké Úľany z r. 1999 a Martin z r. 
2000. Majstrovstvá Európy veteránov sa konali 
25. - 30. 06. 2001 v dánskom meste Aarhus. 
Zúčastnilo sa na nich 1430 hráčov z 32 štátov. 
Najviac z Nemecka 593, t.j.41,5%/z celkového 
počtu/, Anglicko 140, Švédsko 93, Dánsko 91, 
Česká republika 87, Francúzsko 47, Rakúsko 41, 
Slovenská republika 11.

Veteráni si hradia účasť na MEV resp. na MSV 
z vlastného vrecka. Niektorým prispejú sponzo
ri, priatelia v zahraničí /ubytovanie/, kluby, za
mestnávateľ atď. Z nášho klubu sa zúčastnili 8 
hráči. Výkonnostne nepatria medzi špičky 
SKVST. Jedine Nataša Demirová patri medzi naše 
veteránske hviezdy a nie náhodou spolu s Va
lentínou Popovou získali v štvorhre striebornú

medailu, ked až vo finále neuspeli s domácimi 
Dánkami. Je to naša prvá medaila z majstrov
stiev Európy veteránov. Srdečne im gratulujeme. 
Verím, že keby na európske a svetové šampioná
ty chodili naši najvýkonnejší veteráni - majstri 
SR, medailová žatva by bola iste bohatšia. V tom
to smere nám môžu byť príkladom českí kolego
via, ktorí nás predstihujú počtom /87/ a tiež 
kvalitou zúčastnených hráčov. Do Dánska pri
cestovali najlepší hráči ČMKV, ale tiež hráči, ktorí 
aktívne pôsobia v zahraničných ligách - Miro
slav Cecava, Miroslav Schenk. V kvalifikácii štá
tov obsadili Česi 3. miesto, získali spolu 12,5 
medailí, z toho 3 zlaté, 6,5 strieborné a 3 bron
zové. Z našich si najlepšie počínali, okrem už 
spomínaných dám. Peter Horvát zo Žiliny, Ján 
Seman z Bratislavy, ktorí postúpili zo skupín a 
tiež Michal Bušo. ktorému chýbala 1. loptička, 
aby postúpil do pavúka. Naše ženy mali v dvoj
hre veľmi silnú konkurenciu a žiaľ nedosiahli 
medailové pozície. Bojovali však statočne a sme 
na ne skutočne pyšní.

V roku 2002 sa uskutočnia 11. majstrovstvá 
sveta veteránov vo švajčiarskom Luzeme, SKVST 
už obdržal propagačný Bulletin č. 1 s informá
ciami a predbežnou prihláškou v dostatočnom 
množstve a môže ho poskytnúť všetkým záu
jemcom.

Už sú nám známe miesta konania majstrov
stiev sveta veteránov do roku 2006. Mcili by sa 
uskutočniť v r. 2002 Luzem -Švajčiarsko, r. 2004 
Jokohama - Japonsko, r. 2006 Bremen - Nemec
ko. Majstrovstvá Európy r. 2003 Bolzano - Ta
liansko, r. 2005 - uchádzajú sa Bratislava - Slo
vensko, Bodrun - TUrecko, Záhreb - Chorvátsko 
???? - Francúzsko. Predsedom veteránskeho vý
boru ETTU je náš PhDr. Zdenko Kríž - prezident

SSTZ a veríme, že jeho vplyv a umná diplomacia 
dopomôžu, aby sa majstrovstvá Európy veterá
nov stolného tenisu konali v roku 2005 v Brati
slave.

15. 9. 2001 sa uskutočni v ČR v meste Cho- 
téboí už 9. medzištátne priateľské stretnutie 
medzi veteránmi ČMKV a SKVST. Dosiaľ v pred
chádzajúcich stretnutiach boli úspešni Českí re
prezentanti. Sme skutočne zvedaví ako dopad
neme teraz. Výkonný výbor Machalík a Tibor 
Láni, 50.59 r. Ľubomír Goga a Ján Kubinda, 
60-64 r. Dušan Janči a Dušan Nič, 65-69 r. Voj
tech Jonáš a Milan Illéš, nad 70 r. Miroslav Ka- 
sanický a Timotej Kokeš. Ženy do 50 rokov - Na

taša Demirová a Ing. Anna Szabová, nad 50 ro
kov Irena Mikócziová a Ing. doc. Elena Thoma- 
sová CSc.

Hrať sa bude systémom Davis Cup v každej 
kategórii. Každá kategória získa výhrou 1 bod. 
SKVST hradí reprezentantom cestovné a ubyto
vanie. Pohostenie zabezpečuje a hradi hostiteľ
ská strana t.j. ČMKV. Medzištátne stretnutia 
medzi SR a ČR sa konajú každoročne a strieda
vo raz v SR a ČR S ostatnými susednými štátmi 
sa dosial medzištátne stretnutia nekonali v dô
sledku finančných problémov, spojených s dôs
tojným zabezpečením takéhoto podujatia. Dú
fame, že raz to bude lepšie. Okrem kontaktov s 
hráčmi ČR /na turnajoch a medzištátne stret
nutia/, sú pomerne časté stretnutiajednotliv- 
cov zo SR s maďarskými veteránmi na turnajoch 
v Maďarsku a na Slovensku /Veľké Úľany/. Via
cerí členovia SKVST sú súčasne aj členmi ČMKV. 
Na turnajoch v ČR dosahuje najlepšie výsledky 
vo svojej vekovej kategórii Nataša Demirová / 
patrí jej prvé miesto v tohtoročnej tabuľke 
ČMKV/. Veľmi dobre sa na turnajoch v ČR 
umiestňujú aj naši muži, napr. Dušan Jančí, 
Ľubomír Goga, Dušan Nič, Július Holoda a Jo
zef Szabó.

V tomto roku sa uskutoční najväčší počet 
turnajov v doterajšej 9-ročnej existencii SKVST 
/9/, z nich najvýznamnejší bude 15. 11. 2001 
usporiadaný na počesť nedožitých 80. narode
nín Alexandra Dubčeka.

V súčasnosti je v SKVST 170 členov, ktorí po
chádzajú z 56 miest a obcí zo všetkých kútov

Slovenska. Najsilnejšia členská základňa je v 
Bratislave. Nasledujú Žilina. Martin, Zvolen,Tren
čín, Partizánske a Ružomberok. Pomerne sú, čo 
do počtu členov vyrovnané aj vekové skupiny.

Najviac však je v skupine nad 50 do 
60 r. /56/ najmenej nad 70 do 82 
rokov /23/.

Príspevková morálka členov dosiah
la v roku 2000 87,8% a v tomto roku 
k 31.8. dosiahla 82,3 %. Člen SKVST, 
ktorý nezaplatí členské za bežný rok 
prestáva byť v nasledujúcom roku 
riadnym členom a vypúšťa sa aj z evi
dencie. Neposielajú samu Spravoda- 
je SKVST, ani pozvánky na celoslo
venské turnaje SKVST. Členské prí
spevky, dotácie, bezplatné poskytnu
tie stolnotenisovej haly a vecné ceny 
od SSTZ, dotácie predsedu SKVST / 
miestnosť sekretariátu, počítač, tla
čiareň, telefonáty, neplatená práca na 
tvorbu Spravodaja SKVST, práca spo
jená s korešpondenciou a náklady 
na miestnu dopravu/ a štartovné z 
turnajov usporiadaných výkonným 
výborom v Bratislave sú jedinými 

zdrojmi financií, z ktorých sa zabezpečuje čin
nosť SKVST. V prípade, že by sa niektorý z uve
dených zdrojov pozastavil, alebo dokonca úplne 
zanikol, dostal by sa SKVST do vážnej krízy a 
ochrnula by aj jeho funkčnosť.

Na tomto mieste chcem vyjadriť vďaku našim 
veteránskym nadšencom v mestách a obciach, v 
ktorých sa organizujú celoslovenské turnaje 
SKVST, ďakujeme SSTZ za dotácie, poďakova
nie patrí aj členom výboru SKVST, menovite hos
podárovi Maxímiliánovi Sajterovi a Irenke Mi- 
koeziovej.

Ing. Róbert Harenčár, 
predseda Slovenského klubu veteránov

Striebro na ME veteránov si vybojovali slovenské repre
zentantky Valentína Popova a Nataša Demirová.
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Na kadetských MM SR vládli Nemci chlapcom a Rumunky dievčatám

SLOVÁK CADET OPEN tradične na výbornú
Špecializovaná stolnotenisová hala v Bra

tislave - Rači sa stala počas prvého novem
brového víkendu dejiskom už 5. ročníka me
dzinárodných majstrovstiev Slovenska ka
detov - SLOVÁK CADET OPEN 2001. V Bra
tislave sa predstavila prakticky kompletná 
európska kadetská špička a za dvanástimi 
stolmi si zmeralo sily viac ako 130 hráčov a

hráčok z osemnástich krajín Európy. V sú
ťaži družstiev medzi chlapcami dominovali 
mladí Nemci, ktorí si odniesli tituly aj v sú
ťaži dvojhier a štvorhier. Naopak, dievča
tám vo všetkých troch súťažiach kraľovali 
mladé Rumunky. Za výborne usporiadané 
podujatie si zaslúži absolutórium stolnote
nisový klub ŠK Mostex Rača, ktorý v spo
lupráci so Slovenským stolnotenisovým zvä
zom pripravil účastníkom 5. ročníka SLO
VÁK CADET OPEN naozaj ideálne podmien
ky.
Výsledky:

DRUŽSTVÁ KADETI
1. kolo:
Sovensko C - Slovinsko 3:1, Slovensko A 
malo voľno, Slovensko B - Luxembursko 1:3
2. kolo:
Slovensko C - Francúzsko A 0:3, Slovensko 
A - Chorvátsko 3:1
Štvrťfinále:
Slovensko A - Nemecko B 3:2
Semifinále:
Slovensko A - Francúzsko A 1:3

Poradie:
1. Nemecko, 2. Francúzsko, 3. Slovensko a 
Bielorusko

DRUŽSTVÁ KADETKY
1. kolo:
Slovensko B - Poľsko B 1:3, Slovensko C - 
Poľsko A 0:3, Slovensko A - Anglicko B 3:1
2. kolo:
Slovensko A - Francúzsko A 3:1
3. kolo:
Slovensko A - Rumunsko B 0:3
Poradie:
1. Rumunsko A, 2. Rumunsko B, 3. Ne
mecko a Maďarsko

DVOJHRA KADETI
1. Dimitrij Ovčarov (Nemecko), 2. Ľubomír 
Žiga (Česko), 3. Ruwen Filus (Nemecko) a 
Kevin van Genechten (Belgicko), ...17. - 32. 
Radovan Blažek, Tomáš Polúch, Michal Ba-

Z poverenia Ministerstva školstva SR a Slo
venskej asociácie univerzitného športu 
usporiadala Technická univerzita v Koši
ciach pod patronátom KTV a F BERG AM 
SR v dňoch 23. - 24. 4. Akademické maj
strovstvá Slovenska v stolnom tenise. Zú
častnilo sa ich 24 mužov a 8 žien. Vysokú 
úroveň najmä v mužskej kategórii zabezpe
čili hráči Superligy, I. ligy ako aj hráči pôso
biaci v zahraničí. V ženskej kategórii sa o 
kvalitu postarali najmä v zahraničí a v I. 
lige pôsobiace stolné tenistky.
Výsledky:

DVOJHRA MUŽI
Semifinále: Tomáš Šereda (STU Bratislava) 
- Stanislav Gumán (TU Košice) 2:0, Milan 
Melek (ŽU Žilina) - Andrej Kučera (EU Bra
tislava) 2:1
Finále: Šereda - Melek 2:0

DVOJHRA ŽENY
Semifinále: Jarmila Lišková (UFK Bratisla-

láž, Patrik Senkulič, Elčin Gasymov (Sloven
sko) '

DVOJHRA KADETKY 
1. Daniela Dodeanová, 2. Elisabeta Sama- 
rová, 3. Krstina Kontová a Andrea Mamali- 
gová (všetky Rumunsko), ...9. - 16. Domi
nika Kolárová (Slovenska)

ŠTVORHRA KADETI 
1. Filus, Mengel (Nemecko), 2. Lebesson, 
Nativel (Francúzsko), 3. Baltruška, Davido- 
vič (Bielorusko) a Pete, Paunič (Juhoslávia), 
...5. - 8. Blažek, Gasymov a Sárinec, Sen
kulič (Slovensko)

ŠTVORHRA KADETKY 
1. Kontová, Mamaligová (Rumunsko), 2. 
Fetjuchinová, Šavirinová (Rusko), 3. Kostra- 
minová, Viktorčuková (Bielorusko) a Bosan- 
čičova, Fehérová (Juhoslávia).

va) - Petra Baňáková (UMB B. Bystrica) 2:0, 
Gabriela Horňáková (TU Košice) - Kamila 
Krígovská (TU Košice) 2:1 
Finále: Lišková - Horňáková 2:0

ŠTVORHRA MUŽI
Finále: Šereda, Martinka (STU Bratislava, 
UK Bratislava) - Macko, Guman (TU Koši
ce) 2:0

ŠTVORHRA ŽENY
Finále: Horňáková, Krígovská (TU Košice) - 
Šranková, Kobanová (TU Košice, UPJŠ Ko
šice) 2:0

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA 
Finále: Macko, Horňáková (TU Košice) - 
Melek, Danišová (ŽU Žilina, SPU Nitra) 2:0. 
V súťaži univerzít sa najúspešnejšou stala 
TU Košice s dvomi zlatými a dvomi strie
bornými a tromi bronzovými medailami. 
Spomedzi jednotlivcov získali dva tituly To
máš Šereda a Gabriela Horňáková.

Mgr. Ján Gál

-r-

Akademici za zelenými stolmi
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[■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I
AKTUÁLNE SLOVENSKÉ REBRÍČKY K L 7.

MUŽI 79 KALUŽNÝ Branislav 110.49
1 ILLÁŠ Erik 258.41 Mareka Malacky 80 IŠTOKOV1Č Marián 110.39
2 TRUKSA Jaromír 255.87 Mareka Malacky 81 MACHÁČEK Milan 109.84
3 GREŽO Martin 248.96 Mareka Malacky 82 UHLÁRIK Andrej 109.42
4 BARDOŇ Michal 241.33 Mostex Rača 83 ŠTÍPALA Dušan 108.68

5-6 GRMAN Milan 215.00 TTC Kuchl (Rak.) 84 ÁGH Peter 107.87
5-6 ŠEREDA Peter 215.00 Mostex Rača 85 LABÁTH Pavol 107.5
7 CSĎLLE Szilárd 197.82 Mostex Rača 86 KRAJČÍK Róbert 107.35
8 PIŠTEJ Ľubomír 195.61 Sporítelfta Blava 87 MART1NKA Matúš 107.35
9 ŠEREDA Tomáš 179.85 Mostex Rača 88 BEDNÁR Tibor 107.06
10 BAŽENOV Valentín 169.48 Mostex Rača 89 ŠINKAR Dmitrij 106.48
11 KOKEŠ Ľubomír 167.72 Sporitelňa Bratislava 90 VARGA Alexander 105.92
12 WILTSCHKA Jozef 167.00 Rosemhien (Nem.) 91 KOBOLKA Juraj 105.83
13 JANČI Tomáš 162.01 TTC Stockerou (Rak.) 92 FIALA Ivan 105.68
14 MAREK Patrik 162.00 Mareka Malacky 93 VALUCH Róbert 105.67
15 JASLOVSKÝ Martin 161.53 Sporitelňa Bratislava 94 MRÁZ Peter 105.00
16 PALČEK Martin 160.27 Cukrovar Trenč.Teplá 95 HUDEC Lukáš 105.00
17 HODÁL Róbert 159.81 Dynamo Nová Stráž 96 KÓMA Tomáš 104.94
18 RYBALČENKO Kosťa 158.66 HCH Čadca - Radola 97 MACKO Mikuláš 104.16
19 VAVERKA Peter 157.58 MKST Martin 98 HALOUZKA Drahomír 104.16
20 KRKOŠKA Peter 157.18 HCH Čadca - Radola 99 MAR1AK Milan 103.53
21 BANNIKOV Jurij 156.81 Geológ VTJ Rožňava 100 KOZÁR Milan 103.5
22 ÓVARY Peter 153.27 Sporitelňa Bratislava
23 DRAGAŠ Sasha 152.77 MKST Martin ŽENY
24 JÁNOŠ Marián 151.66 Mostex Rača 1 ÓDOROVÁ Eva 303.56
25 KUTÍŠ Anton 151.25 TSV Grafelfing 2 POPOVÁ Valentína 275.59
26 MIHOČKO Vladimír 150.50 Lys Les Lannoy (Franc.) 3 POLIAČKOVÁ Zuzana 270.01
27 SAPRYKIN Alexander 150.43
28 POLIAČEK Vladimír 147.38
29 GÁSPÁR Ladislav 145.00
30 MELUŠ Ladislav 143.96
31 BENČ Peter 141.53
32 DZELINSKIJ Andrej 140.15
33 KAČNÍK Milan 138.60
34 JAHODA Dalibor 136.33
35 JAKUBEC Pavol 136.32
36 PÁLENÍK Ivan 135.93
37 HAMRAN Anton 135.00
38 ŠESTÁK Tomáš 134.90
39 PETRÁŠ Pavel 134.15
40 GOGA Daniel 133.38
41 ONDÍŠ Jozef 132.89
42 MACHALÍK Ivan 132.57
43 KONRÁD Peter 132.23
44 MEDVECKÝ Ján 131.90
45 PEKO Ivan 130.55
46 POSPÍŠIL Zdenék 130.00
47 TAKÁČ Zdeno 129.54
48 KAŠCÁK Ľubomír 129.54
49 DEMÍR Amel 128.33
50 HAŠEK Karol 126.96
51 FILAGA Marcel 126.89
52 DEBNÁR Radovan 126.85
53 MELEK Milan 126.66
54 GUMAN Stanislav 125.76
55 SZEMES Attila 124.80
56 BARDOŇ Andrej 124.17
57 PAĽOVČÍK Martin 124.01
58 BELOPOTOČAN Ro 123.88
59 KOSÁN Martin 123.31
60 CHUDÝ Norbert 122.61
61 POĽA Peter 120.83
62 KOČKIN Peter 120.83
63 NOVOTNÝ Marek 119.31
64 KOVALÍK Jozef 118.14
65 NAGY Richard 117.80
66 CAGÁŇ Jaroslav 117.16
67 JIRÁSEK Michal 116.96
68 KOVÁČ Ján 116.17
69 VÍMI Roland 115.52
70 TISO Martin 115.27
71 HALÁS Miroslav 114.69
72 SLAMKA Milan 114.42
73 TISO Bohuslav st. 113.86
74 MICHALKA Dušan 113.81
75 BLAŇÁR František 113.33
76 ŔÍHA Vladimír 113.09
77 DUŠA Miroslav 112.25
78 BOHUŠ Aurel 110.83

Malacky - Trsťany 
HCH Čadca - Radola 
Dynamo Nová Stráž 
MKST Martin 
ŠKST Ružomberok 
ŠKST Michalovce 
ŠKST Ružomberok 
MŠK Želiezovce 
HCH Čadca - Radola 
TTC Pov.Bystrica 
Mostex Rača

4 FRŤALOVÁ Alena
5 KLAČANSKÁ Iveta
6 MARČEKOVÁ Viera
7 KUBRÍKOVÁ Andrea

9 ŠKDL1ČTYOVÁ Martina 173.58
10 KOLÁŔOVÁ Nina 171.81
11 KMOTORKOVÁ Lenka 170 88
12 LUČENKO Viktória : 170.00
13 HOLÉCIOVÁ Ľuba ' 168.93
14 MIKOVÁ Kristína 162.87

v zahraničí 
MŠKST Nitra 
ŠKST Michalovce 
Stavoimpex Holíč 
TZO Bytča 
SK Vydrany 
Stavoimpex Holíč 
Eilenburg(Nem.)
TTC Halptum 
Tvrdošin - Nižná 
ŠKST Michalovce 
Dynamo Nová Stráž 
Dynamo Tmovec n. V. 
STK Senec 
Kovo Stránske 
Energodata Žilina 
Cukrovar Trenč.Teplá 
SCP Ružomberok 
Štart VD Prešov 
Stavoimpex Holíč 
HCH Čadca - Radola 
Dynamo Nová Stráž

Lys Les Lannoy (Franc.) 
SV Schwechat (Rak.) 
Bad Driburg (Nem.) 
Bar.ka Hodonin 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
TTC Olympie Viedeň

TTC Eilenburg (Nem.) 15 TANČIBOKOVÁ Petra 162.21 
HCH Čadca - Radola 16 BOKROŠOVÁ Eva 161.33 
TTC Eilenburg (Nem.) 17 PAUČEKOVÁ Miriam 158.65 
Geológ VTJ Rožňava 18 LETKOVÁ Andrea 155.00 
Dynamo Nová Stráž 19 GLOSOVÁ Veronika 153.92 
TTC Pov.Bystrica 20 PAKANOVÁ Katarína 151.19 
MKST Martin 21 LENČOVÁ Denisa 148.23
Malacky - Trsťany 22 ANDELOVÁ Lenka 147.69 
HCH Čadca - Radola 23 HORŇÁKOVÁ Gaba 146.66 
ŠKST Ružomberok 24 KRÍGOVSKÁ Kamila 144.22 
Sokol Vojčice 25 KREŠKOCZIOVÁ A. 143.66
Malacky - Trsťany 26 GUMAŇOVÁ Jana 142.44 
Malacky - Trsťany 27 ŠEBESTYENOVÁ A. 141.66 
STK Nové Zámky 28 DANIŠOVÁ Lenka 141.58 
Energodata Žilina 29 BUDAYOVÁ Renata 139.84 
Energodata Žilina 30 ROBOVÁ Zuzana 137.50 
ŠKST Ružomberok 31 POTOCKÁ Iveta 137.37 
SK Vydrany 32 NAGYOVÁ Katarína 134.64
TTCTumau (Nem.) 33 LETKOVÁ Vladimíra 133.84 
ŠKST Michalovce 34 GALANSKÁ Viera 133.00 
Sokol Vojčice 35 CÍCHOVÁ Alexandra 131.66
Mostex Rača 36 LETKOVÁ Ivana 129.97
Dynamo Nová Stráž 37 RAJTOKOVÁ Paulína 128.33 
Trio Tatra Ďurkov 38 KOLIBÁROVÁ Marí. 128.33 
Spoje Tesco Košice 39 BAKAIOVÁ Tatiana 127.69 
Trio Tatra Ďurkov 40 DZURÁNYIOVÁ K. 127.30 
TTC Pov.Bystrica 41JEŽOVÁ Katarína 126.85 
STK Senec 42 HANDLOVÁ Eleonóra 126.35
KTK Krupina 43 ŽGRAVČÁKOVÁ J. 126.07
Seal Jet Flotzer (Rak.) 44 KLENOVÁ Veronika 124.67 
Geológ VTJ Rožňava 45 KUNOVSKÁ Daniela 124.17 
TE Celdomolk (Maď.) 46 BIELICHOVÁ K. 123.77
TZO Bytča 47 HRUDOVÁ Mária 123.21
Bricon Trnava 48 ZAŤKOVÁ Lýdia 123.21
Bricon Trnava 49 KARDOŠOVÁ Mária 121.62
TZO Bytča 50 LETKOVÁ Mária 120.83
Schwabmuchen (Nem.) 31 MAJOROŠOVÁ Gaba 119.55 
Geológ VTJ Rožňava 52 MIŠEJOVÁ Linda 119.31 
Energodata Žilina 53 ŠTUBNEROVÁ Eliš. 117.99 
Energodata Žilina 54 DROTÁROVÁ Lívia 116.98 
Dynamo Nová Stráž 55 RADOVÁ Jana 116.66

Ferrutn Fry dlant n.O. 
Ferrum Frýdlant n.O. 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
Trnávka Bratislava 
Trnávka Bratislava 
Stav Plus Malacky 
MŠKST Nitra 
v zahraničí (Nem.) 
ŠKST Ružomberok 
ŠKST Topoľčany 
STO Dobšiná 
ŠKST Ružomberok 
MŠKST Nitra 
Lok.Košice 
Lok.Košice 
MŠKST Nitra 
Lok.Košice 
STO Dobšiná 
MŠKST Nitra 
Linz
Imuna Šar.Michaľany 
TTC Pov.Bystrica 
STO Dobšiná 
ŠKST Ružomberok 
TTC Pov.Bystrica 
Spoje Bratislava 
ŠKST Ružomberok 
Stav Plus Malacky 
Lok.Košice 
MŠKST Nitra 
Mostex Rača 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Stav Plus Malacky 
Imuna Šar.Michaľany 
ŠKST Ružomberok 
Mostex Rača 
Spartacus Galanta 
MŠKST Nitra 
ŠKST Ružomberok 
Dunajská Streda 
ŠKST Ružomberok 
Lok.Košice 
Malacky - Trsťany 
MŠKST Nitra 
STO Valaliky 
Spoje Bratislava

56 CS1BOVA Lýdia 115.74
57 ŠRANKOVÁ Jana 115.25
58 URBANOVÁ Petra 115.00
59 CHMELANOVÁ Petra 115.00
60 TANČIBOKOVÁ Sil. 114.19
61 CVANCINGEROVÁ M. 113.83
62 KOVÁČOVÁ Daniela 113.18
63 KOLÁŔOVÁ Dominika 112.00
64 HUDECOVÁ Soňa 112.00
65 CSILLAGHYOVÁ Ma 110.83
66 PECHÁČOVÁ Dária 110.41
67 THOMASOVÁ Elena 110.22
68 DOBLEJOVÁ Monika 109.00
69 NEČASOVÁ Veronika 108.94
70 PALENČÁROVÁ Jana 108.55
71 KLIMOVÁ Zdenka 108.00
72 CMAROVÁ Andrea 107.19
73 CÍCHOVÁ Eva 105.75
74 FORGÁČOVÁ Lucia 103.20
75 LABAYOVÁ Tereza 102.22
76 PECHÁČOVÁ Micha. 98.33
77 SULETYOVÁ Zuzana 98.33
78 DROBŇAKOVÁ Ver. 97.50
79 FUCHSOVÁ Daniela 97.50
80 KARIKOVÁ Eva 95.39
81 UHERKOVÁ Jana 95.00
82 SZULANYIOVÁ Kris. 95.00
83 PORUBSKÁ Katarína 95.00
84 MACHAROVÁ Mir. 95.00
85 MEDŔÍKOVÁ Jana 94.16
86 REŽNÁ Paulína 94.04
87 HORČÍKOVÁ Andrea 92.40
88 ANDRAŠČÍKOVÁ Di. 92.04
89 PÁCALOVÁ Zuzana 90.44
90 HIPPÍKOVÁ Veronika 89.81
91 PELCMANOVÁ Alex. 89.75
92 ROJKOVIČOVÁ Ve. 89.00
93 JURKECHOVÁ Slavka 88.11
94 FILAGOVÁ Katarína 88.07
95 1HNATIŠINOVÁ Zuz. 87.69
96 PRAŠTÍKOVÁ Mar. 86.07
97 DRINKOVÁ Radka 85.64
98 GUBOVÁ Katarína 85.41
99 CSILLAGHYOVÁ Ka. 83.11
100 DAUBNEROVÁ Sim. 83.11
101 JEŽÍKOVÁ Lenka 82.84
102 OBOŇOVÁ Milota 81.08
103 BUNDZELOVÁ Zuzana 80.63
104 HOLÉCIOVÁ Daniela 80.35
105 KUROVÁ Zuzana 79.92
106 PRAŠTÍKOVÁ Rom. 79.16
107 MLYNÁROVÁ Mon. 74.39
108 LOPUCHOVSKÁ Len. 73.39
109 RYBÁRSKA Klaudia 72.79
110 KRCHŇAVÁ Ivana 70.83
111 HROTKOVÁ Silvia 70.00
112 HANÚSKOVÁ Katka 68.45
113 FERENCOVÁ Katarína 68.26
114 BIELICHOVÁ Lucia 68.12
115 MIŠINSKÁ Alexia 67.50
116 PUHOVÁ Tatiana 66.50
117 BELIANSKA Nina 66.25
118 PRNOVÁ Veronika 66.07
119 SOBOLIČOVÁ Kris. 60.83
120 BOHINSKÁ Lucia 60.35
121 PÚCHOVSKÁ Vero. 60.30
122 BOHINSKÁ Mária 59.37
123 OKRAJKOVÁ Radka 53.33
124 JUROŠOVÁ Michaela 52.88
125 DAUBNEROVÁ And. 52.88
126 BALÁŽOVÁ Barbora 51.53
127 POLAKOVIČOVÁ Kat. 49.74
128 RYBÁROVÁ Silvia 49.16
129 KOLÁŔOVÁ Jana 45.00
130 HRMOVÁ Katarína 45.00
131 VANTOVÁ Veronika 42.50
132 BEDNÁROVÁ Zuzana 40.83
133 BUNDZELOVÁ Jana 40.83
134 ŠUŠUKOVÁ Zuzana 40.00

Hubeného Bratislava 
Lok.Košice 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Spoje Bratislava 
TTC Olympie Viedeň 
Imuna Šar.Michaľany 
Hubeného Bratislava 
TTC Olympie Viedeň 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Malacky - Trsťany 
Spartacus Galanta 
Trnávka Bratislava 
TTC Pov.Bystrica 
Lok.Košice 
STO Valaliky 
Doprastav Zvolen 
Imuna Šar.Michaľany 
Dunajská Streda 
Trnávka Bratislava 
Trnávka Bratislava 
ŠKST Topoľčany 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Imuna Šar.Michaľany 
Imuna Šar.Michaľany 
Dunajská Streda 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Trnávka Bratislava 
ŠKST Topoľčany 
Cukrovar Trenč.Teplá 
MŠKST Nitra 

Stav Plus Malacky 
Mostex Rača 
Športklub MSS Prešov 
Trnávka Bratislava 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
TTC Pov.Bystrica 
TTC Pov.Bystrica 
Mostex Rača 
HCH Čadca - Radola 
Malý princ Moštenica 
MŠKST Nitra 
Malacky - Trsťany 
Malacky - Trsťany 
Mostex Rača 
HCH Čadca - Radola 
Unimat OBSK Lazany 
Unimat OBSK Lazanv 
Trnávka Bratislava 
Stav Plus Malacky 
Malý princ Moštenica 
HCH Čadca - Radola 
Športklub Prešov 
Spartacus Galanta 
Malý princ Moštenica 
ŠKST Topoľčany 
Unimat OBSK Lazary 
Športklub MSS Prešov 
ŠKST Topoľčany 
STO Valaliky 
Spoje Bratislava 
ŠKST Topoľčany 
Cukrovar Trenč.Teplá 
Stav Plus Malacky 
Družba Bardejov 
MŠKST Nitra 
Družba Bardejov 
TTC Pov.Bystrica 
Regmont Hraň 
Mostex Rača 
ŠKST Topoľčany 
Mostex Rača 
Unimat OBSK I.azav 
Hubeného Bratislavy 
Hubeného Bratislava 
Družba Bardejov 
Stav Plus Malacky 
Unimat OBSK Lazary 
Cukrovar Trenč.Teplá
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AKTUALi
DORASTENCI 5 BALÁŽ Michal 10/88 131.67 ŠKST Topoľčany

1 ŠEREDA Peter 1/84 440.00 Mostex Rača 6 BEDNÁR Ján 11/86 112.33 Mareka Malacky
2 PIŠTEJ Ľubomír 3/84 426.67 Sporitelňa Bratislava 7 LACZO Marce I 1/87 107.08 Bricon Tmava
3 PALČEK Martin 6/86 302.33 Cukrovar Trenč.Teplá 8 POLÚCH Tomáš 3/88 107.00 ŠKST Topoľčany
4 BAŽENOV Valentín 11/85 243.83 Mostex Rača 9 GREŽDO Ladislav 10/86 93.33 Cukrovar Trenč.Teplá
5 BLAŽEK Radovan 10/87 241.67 HCH Čadca-Radola 10 SÁRINEC Matej 11/87 79.67 TTC Pov.Bystrica
6 HAŠEK Karol 5/84 235.00 Mareka Malacky 11 MATULA Jakub 11/86 79.58 Mostex Rača
7 KOVALÍK Jozef 7/85 202.67 TTC Pov.Bystrica 12 PAVELKA Marek 5/88 * 73.00 Mostex Rača
8 PAĽOVČÍK Martin 11/86 184.75 ŠKST Michalovce 13 HUDCOVSKÝ Michal 7/86 71.17 Cukrovar Trenč.Teplá
9 MARIAK Milan 2/85 171.08 HCH Čadca-Radola I4JEŽO Filip 3/90 69.33 Cukrovar Trenč.Teplá
10 POLÚCH Daniel 2/87 169.08 ŠKST Topoľčany 15 BAČÍK Matej 9/86 68.50 TTC Pov.Bystrica
11 GUMAŇ Martin 11/85 163.83 Lok. Košice 16 ŠLESÁR Tomáš 9/86 68.00 Tvrdošin - Nižná
12 GAJDOŠ Martin 4/85 140.50 TTC Eilenburg 17 GASYMOV Eľčin 12/87 63.33 Mostex Rača
13 VEJMELKA Pavol 3/85 137.17 Bricon Tmava 18 BLAŽÍČEK Lukáš 7/86 62.58 Stavmat Plus Malacky
14 SLOVÁK Pavol 4/86 130.33 ŠKST Topoľčany 19 MELIKANT Lukáš 8/87 58.75 ŠKST Michalovce
15 HUDEC Lukáš 2/85 129.00 Cukrovar Trenč.Teplá 20 PINĎURA Filip 3/89 57.33 ŠKST VTJ Ružomberok
16 VŔBA František 8/85 123.33 Mostex Rača 21 PETROVSKÝ Marek 4/87 56.32 Športklub MSS Prešov
17 DEBNÁR Radovan 4/84 121.75 Energodata Žilina 22 MACHÁČEK Martin 11/87 55.17 ŠKST Michalovce
18 BALÁŽ Michal 10/88 117.25 ŠKST Topoľčany 23 TRTOL Matej 7/87 54.72 KTK Krupina
19 MIKLOŠ Slavomír 11/83 115.33 OŠK Šar.Michaľany 24 GÁL Štefan 8/87 52.73 Bricon Tmava
20 MATULA Jakub 11/86 115.25 Mostex Rača 25 GRIGEL Roman 6/87 52.25 ZŠ Sv.Marka Nitra
21 GREŽDO Ladislav 10/86 110.00 Cukrovar Trenč.Teplá 26 RAJČAN Štefan 12/86 50.76 HCH Čadca-Radola
22 BUDÁČ Jozef 12/84 107.93 Doprastav Zvolen 27 KUCKO Peter 5/87 49.00 Energodata Žilina
23 LACZO Marcel 1/87 107.53 Bricon Tmava 28 KUDREC Jozef 2/87 46.50 Sokol Vojčice
24 MADA Peter 8/83 107.17 MKST Martin 29 KOŠČO Ján 12/86 44.83 MTJ Piešťany
25 POLÚCH Tomáš 3/88 106.17 ŠKST Topoľčany 30 KALVÍNSKY Jozef , 10/86 43.43 Valaliky
26 TRETINÍK Peter 8/84 101.33 TTC Pov.Bystrica 31 KÍ AČANSKÝ Tomáš \ 11/89 43.00 ŠKST Topoľčany
27 TOMÁŠ Stanislav 8/83 94.08 Spoje Tato Košice 32 BAČÍK Jakub \ 6/88 42.83 TTC Pov.Bystrica
28 BOCKO Marek 1/84 90.42 Spoje Tesco Košice 33 GULYKÁS Gabriel 8/86 41.70 Geológ VTJ Rožňava
29 BAČÍK Matej 9/86 89.25 TTC Pov.Bystrica 34 LANÍK Peter 7/86 39.20 MŠKST Nitra
30 KMECÍK Alojz 2/85 88.67 TTC Pov.Bystrica* 165 HAMRAN Matej 11/86 39.17 Mostex Rača
31 LUKÁČ Patrik 4/84 87.92 JAS Dukla Bardejov 36 LIPNICKÝ Marián / 7/87 32.33 Športklub MSS Prešov
32 MERTENZ Edgar 9/85 85.67 ŠKST Miclialos ce 37 BALOG Roland 9/87 32.25 Geológ VTJ Rožňava
33 BEDNÁR Ján 11/86 83.37 Mareka Malacky 38 RUMAN Lukáš * 3/86 31.80 KTK Krupina
34 ŽOLDOŠ Peter 5/86 82.50 MŠKST Nitra 39 MARTON Pavol 1/88 31.77 OŠK Šar.Michaľany
35 LIPTÁK Ján 4/86 79.17 OŠK Šar.Michaľany : 40 KAJÚCH Jozef 3/87 31.00 ŠKST VTJ Ružomberok
36 SV1TAČ Matej 8/85 77.83 ZŠ Sv.Marka Nitra % jr
37 JAROŠ Ján 11/84 65.33 Energodata Žilina Hr * ~ STARŠIE ŽIAČKY
38 VANTA Matúš 10/84 65.17 JAS Dukla Bardejov 1 KMOTORKOVÁ Lenka 4/87 225.00 ŠKST Topoľčany
39 PAVELKA Marek 5/88 63.17 Mostex Rača 2 KREŠKOCZIOVÁ Al. 9/86 196.67 MŠKST Nitra
40 ŠLESÁR Michal 9/86 62.50 Tvrdošin - Nižná 3 ANDELOVÁ Lenka 4/87 158.33 MŠKST Nitra

4 BAKAIOVÁ Tatiana 2/87 139.00 MŠKST Nitra
DORASTENKY 5 DZELINSKA Oľga 11/87 135.08 Lok.Košice

1 KOLÁŔOVÁ Nina 12/84 319.17 Frýdland n.Orl.(ČR) 6 KOLÁŔOVÁ Dominika 12/87 124.58 TTC Olympie Viedeň
2 FILISTOVOVÁ Daj. 1/84 300.00 TTC Olympie Viedeň 7 HRUDOVÁ Mária 6/87 117.67 MŠKST Nitra
3 BOKROŠOVÁ Eva 3/84 296.33 MŠKST Nitra 8 HUDECOVÁ Soňa 6/90 104.00 CTM Trenč.Teplá
4 KMOTORKOVÁ Lenka 4/87 283.33 ŠKST Topoľčany 9 DROTÁROVÁ Lívia 5/88 103.67 Valaliky
5 KUBRÍKOVÁ Andrea 12/84 282.08 ŠKST Topoľčany 10 SULETYOVÁ Zuzana 4/89 87.67 Cukrovar Trenč.Teplá
6 TANČIBOKOVÁ Petra 1/84 280.67 Stavmat Plus Malacky 11 HORČÍKOVÁ Andrea 12/86 74.67 Mostex Rača
7 GLOSOVÁ Veronika 5/85 212.33 ŠKST Topoľčany 12 PALENČÁROVÁ Jana 1/87 71.67 Valaliky
8 HRUDOVÁ Mária 6/87 212.00 MŠKST Nitra 13 KARIKOVÁ Eva 9/87 70.25 Dun.Streda
9 GUMAŇOVÁ Jana 3/84 211.00 Lok.Košice 14 CVANC1GEROVÁ Mar. 3/87 69.75 OŠK Šar.Michaľany
10 ANDELOVÁ Lenka 4/87 182.33 MŠKST Nitra 15 ZAŤKOVÁ Lýdia 3/87 66.25 ŠKST VTJ Ružomberok
11 CS1BOVÁ Lýdia 4/85 143.83 Hubeného Bratislava 16 MIŠINSKÁ Alexia 11/88 61.58 Valaliky
12 BAKAIOVÁ Tatiana 2/87 142.17 MŠKST Nitra 17 DAUBNEROVÁ Šimona 8/88 60.58 Mostex Rača
13 DZELINSKA Oľga 11/87 141.83 Lok.Košice 18 REŽNÁ Paulina 7/88 60.00 Stavmat Plus Malacky
14 URBANOVÁ Petra 10/85 137.83 Cukrovar Trenč.Teplá 19 KRCHŇAVÁ Ivana 5/90 55.25 Malý Princ Moštenica
15 KOLÁŔOVÁ Dominika 12/87 135.50 TTC Olympie Viedeň 20 HIPPÍKOVÁ Ver. 1/90 54.50 ŠKST Topoľčany
16 LENČOVÁ Denisa 10/85 133.58 ŠKST VTJ Ružomberok 21 GREŇOVÁ Zuzana 5/87 52.08 MKST Martin
17 KREŠKÓCZIOVÁ A. 9/86 128.83 MŠKST Nitra 22 ANDRAŠČÍKOVÁ Dia. 2/89 49.33 Športklub MSS Prešov
18 RAJTOKOVÁ Paulína 1/86 121.58 Stavmat Plus Malacky 23 BALÁZSYOVÁ Judita 9/90 44.83 Dun. Streda
19 NEČASOVÁ Veronika 1/85 112.25 Lok.Košice 24 MEDŔÍKOVÁ Jana 10/89 44.00 MŠKST Nitra
20 CVANC1GEROVÁ M. 3/87 111.13 Imuna Šar.Michaľany 25 HUŤKOVÁ Monika 00/00 41.25 Malý Princ Moštenica
21 KOVÁČOVÁ Daniela 1/85 110.00 Hubeného Bratislava 26 PRNOVÁ Veronika 7/88 38.75 Cukrovar Trenč.Teplá
22 MAJOROŠOVÁ Gab, 8/83 103.75 Lok.Košice 27 PELCMANOVÁ Alex. 7/90 38.43 ŠKST Topoľčany
23 BIELICHOVÁ Kat. 2/84 102.33 Spartacus Galanta 28 BELIANSKÁ Nina 6/91 38.43 ŠKST Topoľčany
24 ZAŤKOVÁ Lýdia 3/87 100.50 ŠKST VTJ Ružomberok 29 HATALOVÁ Ivica 6/89 38.00 MKST Martin
25 LETKOVÁ Ivana 2/84 86.83 ŠKST VTJ Ružomberok 30 ORIEŠČÍKOVÁ Jana 8/87 33.58 MKST Martin
26 PRAŠTÍKOVÁ Romana 9/84 82.60 Malý Princ Moštenica
27 PECHÁČOVÁ Daria 5/84 81.83 Spartacus Galanta MLADŠÍ ŽIACI
28 REŽNÁ Paulína 7/88 78.58 Stavmat Plus Malacky 1 BALÁŽ Michal 10/88 108.33 ŠKST Topoľčany
29 MIKOVÁ Kristína 7/84 77.50 T mávka Bratislava 2 JEŽO Filip 3/90 76.67 Cukrovar Trenč.Teplá
30 KUROVÁ Zuzana 2/86 76.15 Stavmat Plus Malacky 3 LELKEŠ Zoltán 10/88 71.25 Spoje Bratislava

4 PINĎURA Filip 10/88 69.17 ŠKST VTJ Ružomberok
STARŠÍ ŽIACI 5 KLAČANSKÝ Tomáš 11/88 45.75 ŠKST Topoľčany

1 PAĽOVČÍK Martin 11/86 216.67 ŠKST Michalovce 6 KOBES Kristián 10/90 44.83 Sporiteľňa Bratislava
2 BLAŽEK Radovan 10/87 167.08 HCH Čadca-Radola 7 KUCKO Andrej 10/88 41.54 Energodata Žilina
3 POLÚCH Daniel 2/87 166.67 ŠKST Topoľčany 8 ČUKAN Michal 11/88 39.87 MŠKST Nitra
4 ŠLESÁR Michal 9/86 133.33 Tvrdošin - Nižná 9 LEITNER Ľubomír 7/89 39.61 Geológ VTJ Rožňava
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10 SASKO Tomáš 9/89 32.49
11 KUKUČKA Tomáš 12/88 30.67
12 KLAČANSKÝ Július 11/88 30.50
13 HNILICA Vladimír 5/89 30.33
14 ŠURKA Matúš 11/88 28.21
15 GREIF Adam 8/88 28.13
16 TVRDÍK Michal 10/89 27.87
17 MEGO Pavol 10/90 26.10
18 SEKERA Tibor 5/90 25.80
19 VALUCH Róbert 5/90 25.70
20 PETÉNYI Juraj 2/89 25.57
21 ŠIMOŇÁK Jozef 6/89 24.80
22 RAJČAN Maroš 3/89 24.33
23 ĎURNEK Martin 3/91 24.27
24 MEHÉŠ Filip 7/90 21.70
25 VARGA Tomáš 8/88 21.60
26 KRÁĽ Slavomír 7/88 21.02
27 KONRÁD Matej 3/91 20.76
28 VALÚCH Martin 4/90 20.12
29 GULÁČ Jakub 9/91 19.49
30 ISKRA Peter 10/88 19.42
31 MARKO Jozef 9/89 19.00
32 UHRINEC Peter 9/90 18.44
33 STRAKA Rastislav 9/88 17.17
34 HALUZ Lukáš 9/89 16.90
35 1ĽKIV Ladislav 12/88 15.87
36 HLAVÁČ Patrik 2/90 15.83
37 ELIÁŠ Pavol 6/90 14.37
38 VASS Róbert 9/88 14.19
39 HOGH Matej 3/89 13.73
40 IĽKIV Mário 12/88 13.60

MLADŠIE ŽIAČKY
1 HUDECOVÁ Soňa 6/90 98.33
2 PELCMANOVÁ Alex. 7/90 86.25
3 SULETYOVÁ Zuzana 4/89 74.17
4 MEDŔÍKOVÁ Jana 10/89 58.92
5 HIPPIKOVÁ Ver. 1/90 54.79
6 DAUBNEROVÁ Šimona 8/88 47.96
7 REŽNÁ Paulína 7/88 45.13
8 MIŠINSKÁ Alexia 11/88 43.00
9 PRNOVÁ Veronika 7/88 37.00
10 ANDRAŠČÍKOVÁ Dia. 2/89 33.79
11 KRCHŇAVÁ Ivana 3/90 32.07
12 KOZÁKOVÁ Paulína 11/90 31.54
13 BELIANSKÁ Nina 6/91 30.33
14 VALENTOVÁ Monika 4/89 30.00
15 DAUBNEROVÁ Andrea 7/91 29.83
16 PÚCHOVSKÁ Ver. 7/88 29.00
17 HATALOVÁ Ivica 6/89 27.41
18 ŽAMBOKRETHIOVÁ M. 5/89 25.11
19 NAŇOVÁ Radka 11/89 24.80
20 BALÁZSYOVÁ Judita 9/90 22.50
21 BALÁŽOVÁ Barbora 3/92 22.47
22 PELCMANOVÁ Ivana 12/92 22.40
23 ČÍŽKOVÁ Katarína 4/90 21.83
24 ČÍŽKOVÁ Andrea 11/88 20.35
25 GABOVIČOVÁ Dom. 5/89 16.92
26 MOKOŠOVÁ Dominika 12/89 16.67
27 BEDNÁROVÁ Zuzana 10/89 16.66
28 CHUDÁ Eva 8/90 15.83
29 PEŠTOVÁ Barbora 10/88 15.83
30 SLÍŽOVÁ Zuzana 3/91 15.73

NAJMLADŠÍ ŽIACI
1 KOBES Kristián 10/90 45.83
2 MEHEŠ Filip 7/90 37.17
3 MEGO Pavol 10/90 37.00
4 ĎURNEK Martin 3/91 34.17
5 UHRINEC Peter 9/90 26.89
6 GULAČ Jakub 9/91 26.70
7 POLÁK Šimon 5/91 25.51
8 HAVIAR Peter 8/90 19.20
9 MUCHA Matej
10 KONRÁD Matej
11 KOŠŤA Ján
12 BRYCHTA Eduard
13 PETREK Matej
14 ŠARIŠSKÝ Martin

8/93
3/91
1/91
1/92
11/91
10/90

19.07
18.95
18.13
16.25
15.63
14.24

Mostex Rača 
Spoje Tesco Košice 
ŠKST Topoľčany 
Energodata Žilina 
Nová Baňa
Stavmat Plus Malacky
Stropkov
KŠK Partizánske
Bricon Tmava
Energodata Žilina
Dun.Streda
Lok.Košice
HCH Čadca-Radola
ŠKST Topoľčany
TTC Pov.Bystrica
Piešťany
Lok.Košice
TTC Pov.Bystrica
KŠK Partizánske
TTC Pov.Bystrica
Tvrdošin - Nižná
MŠKST Nitra
Mareka Malacky
Valaliky
Malý Princ Moštenica 
IV.ZŠ Svidník 
Nová Baňa 
Valaliky ,
ŠKST Topoľčany 
Energodata Žilina 
IV.ZŠ Svidník

CTM Trenč.Teplá 
ŠKST Topoľčany 
Cukrovar Trenč.Teplá 
MŠKST Nitra 
ŠKST Topoľčany 
Mostex Rača 
Stavmat Plus Malacky 
Valaliky
Cukrovar Trenč.Teplá 
Športklub MSS Prešov 
Malý Princ Moštenica 
OŠK Šar.Michaľany 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
Mostex Rača 
MŠKST Nitra 
MKST Martin 
Bricon Tmava 
Doprastav Zvolen 
Dun.Streda 
ŠKST Topoľčany 
ŠKST Topoľčany 
Doprastav Zvolen 
Doprastav Zvolen 
Piešťany - Moravany 
ŠKST VTJ Ružomberok 
Stavmat Plus Malacky 
Piešťany - Moravany 
Lok.Košice 
OŠK Šar.Michaľany

Sporiteľňa Bratislava 
TTC Pov.Bystrica 
KŠK Partizánske 
ŠKST Topoľčany 
Mareka Malacky 
TTC Pov.Bystrica 
MŠKST Nitra 
HCH Čadca-Radola 
MŠKST Nitra 
TTC Pov.Bystrica 
Koliba Bratislava 
Koliba Bratislava 
Karlova Ves 
Športklub MSS Prešov

15 ELIÁŠ Rastislav
16 FÍGEĽ Jakub
17 JANČOVIČ Martin
18 PIJAK Michal
19 SMATANA Martin
20 JELŠÍK Marek
21 PETREK Jozef
22 BUNDA Marek
23 DANDAR Michal
24 DROTÁR Daniel
25 LÁTEČKA Pavol
26 BAJUS Ján
27 VÝROSTKO Filip
28 DUPKALA Peter
29 KONEČNÝ Martin
30 NOVOTA Samuel
31 HORŇÁK Filip
32 GRACH Rastislav
33 FÍGEĽ Lukáš
34 FREJ Oliver
35 LACKO Andrej
36 KRESTIANKO Tomáš
37 BARČIAK Erik
38 KOSTRAB Rastislav

40 STEHLÍK Michal '
41 SLOVÁČ1K Andrej ‘
42 BLAŽÍČEK Patrik
43 KOVAL Tomáš 
14 HLAVATÝ Anton
45 MALAST Martin
46 PAULEC Ľuboš
47 BAJUS Tomáš
48 NKŠČ1VHRA Michal

5/92 13.85 Valaliky
4/92 13.72 Spoje Tesco Košice
4/93 13.68 Bricon Tmava
10/90 13.65 Energodata Žilina
8/91 13.48 Energodata Žilina
3/92 13.02 Energodata Žilina
8/90 12.68 Karlova Ves
8/90 12.65 Piešťany
3/93 11.03 Športklub MSS Prešov
3/91 10.85 Valaliky
10/90 10.53 KŠK Partizánske
8/91 10.25 Sokol Vojčice
7/92 9.85 Valaliky
1/92 9.78 Energodata Žilina
1/91 9.30 Sokol Vojčice
1/92 9.30 Mareka Malacky
7/93 9.23 Cukrovar Trenč.Teplá
12/91 9.17 ŠKST Topoľčany
10/90 9.10 Spoje Tesco Košice
11/92 9.00 Piešťany
7/90 8.83 Karlova Ves
8/90 8.76 Lok.Košice
6/93 8.27 ŠKST Topoľčany
11/90 8.15 Jarovice
7/90 7.45 Ivánka pri Dunaji
1/94 7.43 Piešťany - Moravany
00/00 7.27 KTK Krupina
3/92 7.03 Mareka Malacky
7/90 7.02 Športklub MSS Prešov
11/90 6.90 ŠKST VTJ Ružomberok
9/92 6.77 Piešťany - Moravany
5/91 6.22 TTC Pov.Bystrica
3/92 6.07 Imuna Šar.Michaľany
12/90 6.05 Športklub MSS Prešov

49 TORDA René 9/91 6.03 Hont.Trsťany
50 SABÓ Matúš 4/91 6.03 Ivánka pri Dunaji

NAJMLADŠIE ŽIAČKY
1 PELCMANOVÁ Alex. 7/90 50.00 ŠKST Topoľčany
2 DAUBNEROVÁ Andrea 7/91 38.00 Mostex Rača
3 BALÁŽOVÁ Barbora 3/92 37.83 ŠKST Topoľčany
4 BELIANSKÁ Nina 6/91 36.67 ŠKST Topoľčany
5 KOZÁKOVÁ Paulína 11/90 26.76 Imuna Šar.Michaľany
6 LAZARČÍKOVÁ Sim. 6/91 23.21 Mareka Malacky
7 PELCMANOVÁ Ivana 12/92 22.65 ŠKST Topoľčany
8 POLÁKOVÁ Lucia 7/90 21.03 MŠKST Nitra
9 SLÍŽOVÁ Zuzana 3/91 20.52 Imuna Šar.Michaľany
10ĎURNEKOVÁ Alica 6/93 19.22 ŠKST Topoľčany
11 CSILLÁGOVÁ Zuzana 8/92 18.43 MŠKST Nitra
12 BALÁŽOVÁ Stanisl. 10/91 17.87 MŠKST Nitra
13 CHUDÁ Eva 8/90 17.31 Piešťany - Moravany
14 GÁLIKOVÁ Lucia 12/91 15.78 Viktória Tmava
15 KALUŽNÁ Natália 9/92 15.35 Karlova Ves
16 BÚTOROVÁ Benedika 8/92 14.35 ŠKST Topoľčany
17 KUNDEROVÁ Martina 12/90 14.33 ŠKST Michalovce
18 BEHÚLOVÁ Katarína 9/92 12.70 Piešťany - Moravany
19 MALÁ Denisa 8/92 12.08 Viktória Tmava
20 ROZIČOVÁ Kristína 7/92 11.03 Viktória Tmava
21 HRUBŠOVÁ Mária 9/91 10.63 Viktória Tmava
22 REPKOVÁ Michaela 7/90 9.83 Ivánka pri Dunaji
23 OGURČÁKOVÁ Zuzana 10/91 9.75 STO Dobšiná
24 ŠUTYOVÁ Martina 7/90 9.12 Imuna Šar.Michaľany
25 HANDLOVÁ Petra 7/92 8.80 Mareka Malacky
26 ROMOVÁ Katarína 2/91 8.77 ŠKST VTJ Ružomberok
27 KOŠOVÁ Natália 9/91 8.35 Mareka Malacky
28 BISKUPIČOVÁ Zuz. 2/91 7.83 Piešťany
29 SEKEROVÁ Tália 1/92 7.43 Viktória Tmava
30 SCHWEIGEROVÁ En. 8/92 7.25 Trstice
31 ŽORIOVÁ Vanda 7/90 7.25 STO Dobšiná
32 KOVÁROVÁ Monika 12/91 7.23 Ivánka pri Dunaji
33 LÔFFLEROVÁ Márt. 7/91 7.23 Doprastav Zvolen
34 KRÁLIČÍKOVÁ Silv. 10/90 7.17 Energodata Žilina
35 DELINČÁKOVÁ Dom. 9/91 7.02 Viktória Tmava
36 TOPORCEROVÁ Danka 6/92 6.79 Športklub MSS Prešov
37 PIJAKOVÁ Katarína 2/93 6.17 Energodata Žilina
38 KADLECOVÁ Monika 9/91 5.83 Cukrovar Trenč.Teplá
39 JACKOVÁ Lucia 2/92 5.83 ŠKST VTJ Ružomberok
40 SKUBEŇOVÁ Renáta 7/90 5.70 Piešťany
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s Spin is reduced by the 40 mm balí by up to 5% when Due to tlie superior boli control of the DONIČ SUPERSONIC 
using a traditional rubber. most ployers play witb thicker sponge tban before.

I

2.0 mm- players rise to 2.3 mm SUPERSONIC, 
maximum - players are excited by the new opulent 
2.6 mm sponges!

DONIČ SUPERSONIC is availa- 
ble in the soft S40 version f or 
speed glueing and spin and in 
the médium M40 version f or 
power and speed glueing.

traditional 
rubber sheet

Thicker sponge with 1 
ihinner rubber surface!

Eor the DONIČ SUPERSONIC we therefore developed a new 
top rubber. The pimples háve been shortened and their geo- 
metry has been newly designed. The playing surface has 
been reduced to 0,5 mm. This design makes room f or up to 
0,4 mm sponge increase.

The new, up to 2.6 mm thick sponge of the DONIČ SUPER- 
SONIC, produces up to 10% more spin. Due to the thin and 
more sensitive top sheet, there is a new very direct and bet- 
ter feeling f or the balí.
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