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Milí čitatelia,
po minuloročných oslavách 90. výročia organizovaného stolného 

tenisu na slovensku začíname v tomto roku s časopisom slovenský 
stolný tenis so zmenami. nová redakcia a redakčná rada sa už od tohto 
čísla budú usilovať o to, aby bol časopis krajší, obsahovo a vizuálne pú-
tavejší a aby si v ňom informácie o slovenskom stolnom tenise našlo čo 
najviac milovníkov nášho krásneho športu. s novým tohtoročným čís-
lom sa k vám prihováram ako nový šéfredaktor a grafik, aby som vám 
predstavil zmeny tak po vizuálnej ako aj po obsahovej stránke časopisu. 
viacerí ma však poznáte aj ako aktívneho stolného tenistu či trénera, 
čo ma o to viac zaväzuje k tomu, aby si časopis aj naďalej udržal vašu 
priazeň. Priznám sa, že som tak trochu napätý, ako dopadne moja sna-
ha i snaha mojich kolegov z redakčnej rady. Radi by sme však nadviazali 
na všetko pozitívne z doterajších vydaní časopisu. verím, že s vašou 
pomocou prispejeme k väčšiemu zviditeľneniu stolného tenisu nielen 
medzi jeho priaznivcami, ale aj medzi slovenskou verejnosťou.

K pestrejšej vizualizácii časopisu prispeje i to, že bude na šestnástich 
stranách plnofarebný. Rebríčky, tabuľky a texty, v ktorých nie sú domi-
nantné fotografie, sme z tohto dôvodu presunuli do strednej, čierno-
bielej časti časopisu. Každé číslo časopisu vždy uvedieme rozhovorom 
so slovenskou stolnotenisovou osobnosťou, či už je to hráč, tréner, 
rozhodca alebo funkcionár. úvodné strany budú vždy venované domi-
nantným stolnotenisovým témam, ako sú majstrovstvá sveta či európy, 
prípadne olympijské hry. v tomto čísle sa venujeme nie veľmi vydare-
nej účasti našich reprezentantov na tohtoročných majstrovstvách sve-
ta družstiev v malajzijskom Kuala Lumpur ako aj úspešnej olympijskej 
kvalifikácii našich hráčov. nasledujú rubriky s výsledkami slovákov na 
turnajoch ittF world tour či informácie o účasti našej mládeže v za-
hraničí. samozrejme, nebude chýbať ani výsledkový servis z najvyšších 
domácich súťaží, pribudnú aj informácie z regiónov. Za rebríčkovú časť 
sme zaradili tradičné blahoželania jubilantom, informácie o trénerskej 
problematike či z prostredia stolnotenisových rozhodcov. nasledujú 
osvedčené rubriky venované veteránom 
a zdravotne znevýhodneným stolným te-
nistom. nezabudli sme ani na predstavova-
nie slovenských stolnotenisových klubov.

dovoľte mi, aby som vás, priaznivcov 
stolného tenisu, poprosil o posielanie prís
pevkov redakcii, aby sme sa spoločnými si-
lami snažili o informačne pestrý a bohatý 
časopis. želám nám všetkým veľa šťastia 
a chuti pri tvorbe nášho stolnotenisového 
časopisu ako aj veľa nových čitateľov.

tibor Kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
SSTE Dunajská Streda – majster Slovenska družstiev žien 2016
SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2016
● archív SSTZ
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organizáciou slovenského športu. Pôvod-
ne som ju prijal iba na 4 roky, ale potom 
som definitívne prestúpil z „družstva“ no-
vinárov medzi funkcionárov. od roku 1995 
som generálnym sekretárom, vtedy asoci-
ácie, dnes Konfederácie športových zväzov 
slovenskej republiky (KŠZ sR).

Ako na Váš „stolnotenisový život“ rea-
guje Vaša rodina? Inklinovali aj Vaše deti 
k tomuto športu?

Rodina si za tie roky zvykla na pestrý 
stolnotenisový kolotoč, ktorého som dl-
horočnou súčasťou. syn a dcéra vedia 
hrať slušne stolný tenis. nikdy však neboli 
členmi žiadneho klubu, čo je pre mňa veľ-
ká výhoda, pretože som pri rozhodovaní 

tenis, ktorý som v mladosti aktívne hrával 
a mal som k nemu vzťah. snažil som sa 
o ňom pravidelne a zasvätene písať, a tak 
som sa ocitol v zväzovej komisii, ktorá mala 
na starosti aj propagáciu tohto športu. Po-
stupne som vnikal do všetkých nuansí tohto 
zložitého športu, spoznával stovky hráčov, 
trénerov, rozhodcov i funkcionárov.

Poznáme Vás ako člena viacerých 
športových či stolnotenisových organizá-
cií. Ako ste sa vôbec dostali k tejto výsost-
ne funkcionárskej práci?

v prelomových rokoch 1989 a 1990 
som dostal ponuku pracovať ako hovorca 
slovenského združenia telesnej kultúry 
(sZtK), ktoré bolo vtedy novou strešnou 

Vyrástli ste sa na východnom Slo-
vensku pod hradom Slanec v malebnom 
prostredí Slanských vrchov. Ako si spomí-
nate na svoje detstvo?

spomienky sú to veľmi príjemné a jed-
noznačne pozitívne. mal som všetko, čo 
som potreboval. dosť času na svoje zá-
ľuby, na šport, priateľov, ale aj na školu. 
Športoval som denne celkom spontánne 
4 až 5 hodín. v lete to bol futbal, cyklistika 
a atletika, v zime najmä lyžovanie a stol-
ný tenis. ako 9ročný som sa presťahoval 
s rodičmi do Bratislavy a nasledoval cel-
kom iný život a iné možnosti. ako 18roč-
ný som už hral 1. dorasteneckú futbalovú 
ligu za čh Bratislava a stolný tenis v škol-
skej súťaži, ako 23ročný som si zabehol 
Považský maratón.

Ste vyštudovaný žurnalista. Kedy ste 
sa začali zaujímať o novinárčinu?

už od malička som nielen pravidel-
ne športoval, ale doslova hltal dennú tlač 
a knihy o športe a športovcoch. Futbalové 
majstrovstvá sveta v čile v roku 1962 som 
prežíval ako rozhlasovú drámu, podobne 
reportáže z cyklistických Pretekov mieru. 
tam kdesi skrsla myšlienka stať sa športo-
vým novinárom, ale vôbec to nebolo také 
jednoduché. na prvý pokus ma na kated-
ru žurnalistiky neprijali, lebo som nemal 
potrebnú prax. neskôr som na nej pôsobil 
20 rokov ako externý učiteľ.

V stolnotenisovom hnutí pôsobíte už 
od sedemdesiatych rokov 20. storočia. 
Čo bolo podnetom Vášho záujmu o stol-
ný tenis?

v denníku Šport som mal ako redaktor 
v pracovnej náplni okrem iného aj stolný 

Život so stolným tenisom
Narodil sa pred šesťdesiatimi piatimi rokmi v obci Slanec pri Košiciach. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
vyštudoval žurnalistiku a filozofiu. Po sedemročnej mládežníckej futbalovej kariére bol viac ako 20 rokov športovým no-
vinárom v denníku Šport a potom zakotvil medzi poprednými slovenskými športovými funkcionármi. V stolnotenisovom 
hnutí pôsobí v rôznych funkciách od roku 1975 a zároveň je najdlhšie pôsobiacim predsedom stolnotenisového zväzu na 
svete. Počas existencie Československa bol v rokoch 1983 až 1986 šéfom slovenského stolného tenisu a potom do roku 
1990 predsedom Československého stolnotenisového zväzu. Na medzinárodnom poli pôsobil ako člen tlačovej komisie 
Európskej stolnotenisovej únie (ETTU) aj ako člen mediálnej komisie Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF). V sú-
časnosti je už 15 rokov členom Rady riaditeľov ITTF za Európu a 17 rokov predsedom veteránskej komisie ETTU. V tomto 
roku mu na kongrese ITTF v Kuala Lumpur odovzdali najvyššie stolnotenisové vyznamenanie „Award of Merit  ITTF“ ako 
jednému zo šiestich predstaviteľov svetového stolného tenisu za celoživotný prínos pre tento šport, osobitne za športovú 
diplomaciu. Člen výkonného výboru Slovenského olympijského výboru, generálny sekretár Konfederácie športových zvä-
zov SR a predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž.
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ocenenie award of merit ittF, ktoré 
sa neoficiálne nazýva aj „stolnotenisový 
oskar“, je pre mňa nielen ocenením mojej 
práce, ale práce celého slovenského stol-
notenisového zväzu. sstZ patrí spomedzi 
222 členských krajín medzi najaktívnejšie 
federácie. Bez pomoci a podpory kolegov 
vo zväze by som nikdy takéto vyznamena-
nie nemohol získať.

Slovenský stolný tenis bude mať 
v tomto roku v Rio de Janeiro najbohatšie 
zastúpenie na olympijských hrách v his-
tórii samostatnosti – 3 olympionikov. Ako 
to hodnotíte?  

je to obrovský úspech, pretože od vzni-
ku sR štartovali na oh iba valentina Popo-
vá v roku 1996 a eva Ódorová v roku 2008. 
verím, že naše trio urobí v Riu všetko to, 
čo je v ich silách a že sa neuskromní iba 
s účasťou, ale prekvapí aj výsledkom.

Vlani oslávil náš časopis 25. výročie 
jeho vzniku a stolný tenis 90. výročie 
jeho organizovanej formy na území Slo-
venska. Čo zaželať slovenskému stolné-
mu tenisu do nasledujúceho obdobia?

stolný tenis patrí na slovensku medzi 
najväčšie a najstaršie športy. aj v ďalších 
rokoch by mal zostať verný svojej tradícii 
a pritiahnuť čo najviac mladých ľudí a nájsť 
aj v ďalších rokoch talenty typu Františka 
tokára, ktorý je historicky najúspešnejším 
slovenským hráčom – päťnásobným maj-
strom sveta. a ešte niečo: potrebovali by 
sme viac tolerancie, objektívnosti a po-
chopenia pri presadzovaní regionálnych, 
klubových a osobných záujmov...

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: archív SSTZ

Kollárovitsom. ja som presadzoval jej pre-
chod do majetku zväzu, pretože klub nega-
rantoval jej využívanie pre celý slovenský 
stolný tenis. Po zložitom obojstrannom 
lobingu rozhodol vv sZtK (nástupca po 
čsZtv) v hlasovaní pomerom 8:7, že hala 
prejde do vlastníctva zväzu. Zrekonštruo-
vaná hala stále slúži svojmu účelu a stala 
sa národným stolnotenisovým centrom.

V tomto roku Vám v Kuala Lumpur 
prezident ITTF odovzdal najvyššie stolno-
tenisové vyznamenanie „Award of Me-
rit  ITTF“ za celoživotný prínos pre tento 
šport. Čo to pre Vás znamená?

celkom nezávislý od osobných a klubových 
vplyvov. manželka, vysokoškolská učiteľka, 
vždy pred každou volebnou konferenciou 
sstZ sľubuje delegátom, ktorí ma nezvo-
lia, recepciu. Zatiaľ 13krát ušetrila...

Ste zároveň členom exekutívy Sloven-
ského olympijského výboru a generálnym 
sekretárom Konfederácie športových zvä-
zov SR. V procese prípravy nového záko-
na o športe ste boli jedným z tých, ktorí 
najhlasnejšie pomenovávali problémy pri 
jeho kreovaní. Prezraďte, na ktoré nedo-
statky ste najviac upozorňovali?

nový zákon o športe prinesie do fi-
nančne podvýživeného slovenského špor-
tu štyri roky po sebe navyše každoročne 
cca 8 – 8,5 mil. € – to je jeho hlavné po-
zitívum. Zväzom však ukladá neuveriteľné 
množstvo povinností, ktoré budú ťažko re-
alizovateľné. nespravodlivý je však vzorec 
na prerozdeľovanie štátnych dotácií, ktorý 
bol terčom najväčšej kritiky. výpočet dote-
raz nie je definitívne uzavretý. dosiahnuť 
väčšiu spravodlivosť pre menšie a menej 
populárne, ale úspešné športy, je jedným 
z cieľov KŠZ sR i môj osobný.

Československému stolnému tenisu 
ste predsedali takmer 4 roky. Slovenské-
mu stolnému tenisu šéfujete už takmer 
30 rokov. Ktorý moment počas Vášho pô-
sobenia bol pre Vás najťažší?

Zložitých situácií bolo viacero, preto-
že život v slovenskom športe nie je ľahký. 
azda najťažším momentom bol pre mňa 
boj o vlastníctvo stolnotenisovej haly 
v BratislaveKrasňanoch, ktorá pôvodne 
patrila súv čsZtv. halu chcel v roku 1990 
sprivatizovať klub ŠKst Butterfly Bratislava 
na čele so Štefanom Balaškom a Štefanom 

RoZhoVoR

V rozhovore s prezidentom ITTF Thomasom Weikertom a generálnym sekretárom SOV 
Jozefom Libom počas majstrovstiev Európy juniorov v Bratislave v roku 2015

Ocenenie predsedu SSTZ Zdenka Kríža vyznamenaním Award of Merit ITTF v roku 2016
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Súťaže na hranici 
regulárnosti
väčšina stolných tenistov sa na 53. maj-

strovstvá sveta v Kuala Lumpur tešila. veď 
referencie z ms v malajzii v roku 2000 boli 
vcelku priaznivé a to sa vtedy hrala v tomto 
meste súťaž družstiev i kategórie jednot-
livcov. tentoraz v dňoch 28. 2. – 6. 3. 2016 
boli v 1,6miliónovom hlavnom meste zau
jímavej krajiny na programe iba súťaže 
kolektívov. Po prijatí obmedzujúcich pravi-
diel pre štart na ms pricestovalo do Kua
la Lumpur 91 mužských a o desať menej 
ženských tímov. Celkovo 360 mužov a 310 
žien. takmer všetci, azda až na domácich 
stolných tenistov, zažili šok. Šampionát sa 
nehral v modernej hale v centre mesta, 
ako bolo pôvodne plánované, ale na vyše 
20 kilometrov vzdialenom predmestí, ktoré 
územne už ani nepatrilo pod hlavné mesto. 
dôvodom bola rekonštrukcia haly, s ktorou 
malajzijčania pri rozhodovaní o dejisku ms 
vyhrali nad protikandidátom – švédskym 
halmstadom. vyžiadali si ju, vraj, bezpeč-
nostné dôvody, neoficiálne sa však hovorilo 
aj o príliš vysokom nájomnom. náhradná 
hala malawati si už iba matne spomínala 
na lepšie časy a určite je tiež pred veľkou 
rekonštrukciou. navyše kapacitne neposta-
čovala, veď sa v nej mohli odohrať iba stret-
nutia najvyššej divízie. ešte horšie dopadli 
účastníci ii. – iv. divízie. tí odohrali celý 
šampionát na parkovisku pred halou, kde 
bol postavený veľký dvojšiator, podobný 
ako majú cirkusy. najstarší pamätníci ms sa 
zhodli v názore, že v takýchto podmienkach 

sa vrcholná svetové súťaž určite nehrala ani 
raz za posledných 30 rokov. oficiálny názov 
ms „Perfekt world Championships“ vyznel 
ako neplánovaná paródia...

aj na ms v Kuala Lumpur sa prejavila do-
minancia číny – ako v súťaži mužov, tak aj v 
súťaži žien. na plastové loptičky si zvykli ob-
hajcovia titulov lepšie ako ich súperi a v ma-
lajzii sa nenašiel žiaden tím, ktorý by s nimi 
zohral vyrovnanú partiu. Príjemným prekva-
pením boli japonci. vybojovali si zaslúžene 
dve strieborné medaily a získali si sympatie 
divákov. v súťaži mužov sa darilo aj angliča-
nom, ktorým patrí nečakaný bronz. na dru-
hej strane úplne prepadli nem ci. obsadili až 
13. miesto, čo sa im už veľmi dávno nestalo. 
malou náplasťou na tento neúspech bolo 5. 
miesto žien nemecka.

ms v malajzii sa neskončili úspešne 
ani pre slovenské tímy, hoci do ázie ne-
cestovali s prehnanými ambíciami. ženy 
boli vo svetovom rebríčku na 22. mieste a 
muži o šesť priečok nižšie. očakávalo sa, že 
približne tieto pozície obidva tímy obhája. 
žiaľ, výsledok nie je veľmi lichotivý – naj-
horšie umiestnenie oboch našich tímov na 
ms – 33. miesto!

trénerka žien sR Popová mala problémy 
so zostavou už doma. dlho nevedela nájsť 
medzi ženami štvrtú hráčku do tímu. nako-
niec sa rozhodla pre kadetku emu Labošovú. 
tesne pred odletom sa však obnovilo zrane-
nie ramena eve Ódorovej a tak na poslednú 
chvíľu povolala trénerka aj juniorku tatianu 
Kukuľkovú. tá nakoniec neodcestovala s pr-
vou časťou výpravy, pretože ju vrátili z letis-
ka vo schwechate. až tam sa zistilo, že má 

síce platný cestovný 
doklad, ale nie na 
ďalších šesť mesiacov, 
ako to požadujú paso-
vé orgány v malajzii. 
druhý pokus s pasom 
vybaveným za pár ho-
dín sa už podaril a ta-
lentovaná Kukuľková 
cestovala na svoj prvý 

„dospelácky“ šampionát. treba povedať, že 
svojej premiéry sa zhostila na výbornú. 

tréner miko to mal doma s nomináciou 
jednoduchšie, ale v Kuala Lumpur prišiel po 
polovici súťaže o thomasa Keinatha, ktorý 
si nešťastne zlomil kostičku v pravej ruke.

obidva naše tímy na základe postave-
nia vo svetovom rebríčku hrali v ii. divízii. 
muži po prvých dvoch povinných výhrach 
so Švajčiarskom a vietnamom nečakane 
prehrali s turkami. jediný bod urobil va-
lúch, keď vybuchli opory. Potom prišli dve 
sprchy od nigérie a indie, tímov, ktoré majú 
lepšie postavených hráčov v individuálnom 
rebríčku ako my. nevyšiel nám ani úvodný 
zápas v 2. stupni súťaže. s Belgickom sme 
prehrali nešťastne 2:3 a to bola definitívna 
stopka pre náš celok, pretože v 2. stupni 
pokračovali už iba víťazi. o vyrovnanosti ii. 
divízie svedčí napríklad aj fakt, že vo finále 
india zdolala Brazíliu 3:2.

slovenské ženy svoje prvé tri stretnu-
tia vyhrali, aj keď mexiko a Litvu zdolali 
len tesne. výborne sa uviedla Kukuľková. 
v úvodnom súboji s talianskom síce prvých 
šesť loptičiek pokazila, ale nakoniec získala 
svoj prvý bod, čo jej zdvihlo sebavedomie. 

Šampionát druhýkrát v Kuala Lumpur

Družstvá mužov a žien SR na 53. majstrovstvách sveta v malajzijskom Kuala Lumpur
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by boli modlitebne. nemeckí usporiadatelia 
zdôraznili, že oni organizujú predovšetkým 
športovú súťaž, aj tak sa však budú špecific-
kými požiadavkami zaoberať... 

Rada riaditeľov ittF sa zaoberala najmä 
budúcnosťou svetových stolnotenisových 
šampionátov. Po dlhej diskusii smerujúcej 
k zníženiu počtu účastníkov na ms z teraj-
ších 96 iba na 64 alebo menej bola ustano-
vená pracovná skupina, ktorá pripraví návrh 
pre budúce rokovanie kongresu v düssel-
dorfe. čelní funkcionári ittF dnes už ne-
preferujú tzv. „open door policy“ (politika 
otvorených dverí pre všetkých členov), kto-
rú presadzoval niekdajší šéf ittF japonec 
ičiro ogimura. skôr sa prikláňajú k redukcii 
zúčastnených družstiev štartujúcich na ms. 
Rada riaditeľov potvrdila dejisko ms junio-
rov 2016 v Kapskom meste a rozhodla, že 
ms juniorov 2017 budú v talianskom Riva 
del Garda. ms telesne znevýhodnených 
stolných tenistov – súťaže družstiev – sa 
budú hrať v roku 2017 v Bratislave na štadi-
óne ondreja nepelu.

neformálny 
kongres ettu 
diskutoval v Ku-
ala Lumpur naj-
mä o budúcnos-
ti európskeho 

stolného tenisu, o intenzívnej práci s mlá-
dežou, ktorá by mala zastaviť zvyšujúci sa 
rozdiel vo výkonnosti ázijských a európ-
skych hráčov. Pomôcť by mali aj viaceré se-
mináre pre trénerov a otvorenie špecializo-
vaného štúdia stolného tenisu v splite ako 
aj rozvoj programu eurotalent pre najväč-
šie talenty z členských krajín ettu. delegáti 
tiež rozhodli o praktickom otestovaní návr-
hov Ruskej stolnotenisovej federácie, kto-
ré by mali zatraktívniť stolný tenis (hrať aj 
dvojhry iba na tri víťazné sety, posledný set 
hrať len do 7 bodov a zrušiť rozdiel dvoch 
loptičiek potrebných na víťazstvo v každom 
sete). s porozumením sa nestretol návrh, 
aby pred duelom obaja hráči vybrali 10 lop-
tičiek, z ktorých by každý dostal päť, podá-
vali by striedavo a až po desiatom podaní 
by sa pozbierali loptičky ležiace v kurte, čo 
by malo zrýchliť hru. Kongres rozhodol, že 
me mládeže 2017 budú v portugalskom 
meste Gondomar. 

v Kuala Lumpur sa zišiel na svojej výroč-
nej schôdzi aj swaythling Club international 
(sCi), združenie bývalých majstrov sveta, 
resp. kontinentov a úspešných trénerov 
a rozhodcov, ako aj popredných funkcioná-
rov svetového stolného tenisu. sCi, ktorý 
zodpovedá za organizáciu ms veteránov, 
okrem iného konštatoval enormný záujem 
o účasť na tomto podujatí. veteránske me 
2017 budú vo švédskom helsinborgu.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

Návrhy na skrátenie hry
na predmestí Ku-

ala Lumpur, kde sa 
53. svetový stolno-
tenisový šampionát 
družstiev konal, sa 
uskutočnilo viacero 
významných rokovaní. v hoteli dorsett 
Grand subang sa zišiel kongres medziná-
rodnej stolnotenisovej federácie (ittF). 
jeho 124 delegátov, ktorí mali vďaka pove-
reniu na zastupovanie 142 hlasov, zhodno-
tilo uplynulé ročné obdobie, počas ktoré-
ho svetový stolný tenis prezentoval svojich 
päť rozvojových programov.

Kongres v malajzii tentokrát neprijímal 
žiadnych nových členov, ale rozhodol o do-
časnej suspendácii Kuvajtského stolnoteni-
sového zväzu – vzhľadom na neprípustné 
zasahovanie štátu do činnosti tejto organi-
zácie. ittF tak má 221 členov. na kongrese 
sa prezentovali postupom príprav organi-
zátori olympijského stolnotenisového tur-
naja v Rio de janeiro 2016, usporiadatelia 
ms 2017 jednotlivcov v düsseldorfe a ms 
2018 družstiev v halmstade. Kongres odsú-
hlasil za usporiadateľa ms 2019 jednotliv-
cov Budapešť, ktorá nemala protikandidá-
ta. Bez definitívneho rozhodnutia zostala 
požiadavka usporiadateľa ms družstiev 
2018 v halmstade, ktorý požadoval zníže-
nie počtu štartu oprávnených kolektívov 
z 96 na 72, pretože časť rezervovaných ho-
telov obsadila švédska vláda utečencami 
a je predpoklad, že hotely budú zaplnené, 
resp. pôjdu do rekonštrukcie. Z návrhu na 
zmeny pravidiel, resp. predpisov, neprešlo 
napr. zväčšenie hrúbky rakety na 4,25 mm, 
zvýšenie sieťky o 1 cm, ale ani zrušenie 
opakovaného servisu po kontakte loptičky 
so sieťkou. Kongres ohromili funkcionári zo 
Šanghaja, ktorí prezentovali svetové múze-
um stolného tenisu. s výstavnou plochou 
vyše 10 000 m2 bude po dokončení dôs-
tojným svetovým stánkom tohto športu. 
Prezident ittF thomas weikert ocenil šesť 
predstaviteľov svetového stolného tenisu 
najvyšším stolnotenisovým vyznamenaním 
award of merit ittF, medzi nimi aj predse-
du sstZ Zdenka Kríža za celoživotný prínos 
pre rozvoj stolného tenisu, osobitne v ob-
lasti diplomacie. Kongres potvrdil za členov 
mediálnej komisie antona hamrana, za 
členku komisie športovcov alenu Kánovú 
a za člena paradivízie juraja Štefáka. v záve-
re kongresu ittF vzbudila veľkú pozornosť 
prítomných požiadavka prezidenta stolno-
tenisovej federácie saudskej arábie, ktorú 
vzniesol na organizátorov budúcoročných 
ms jednotlivcov v düsseldorfe. vzhľadom 
na fakt, že sa svetový šampionát v roku 2017 
bude konať aj počas ramadánu, požadoval 
vyhradenie moslimských hotelov, v ktorých 

naopak, Balážová po prehre s majsterkou 
južnej ameriky jadizovou z mexika 1:3, 
stratila cenné body do rebríčka, ktorý bol 
základom nominácie na oh v Rio de janei
ro. od tej chvíle už nehrala z obavy, aby 
nestratila ďalšie body. naše mladé trio jur-
ková, Kukuľková, Labošová prehralo potom 
všetky ďalšie stretnutia – so Švajčiarskom, 
egyptom i vietnamom a zosunulo sa na 33. 
miesto. s Balážovou malo reálnu šancu za-
bojovať možno aj o finále ii. divízie. v ňom 
napokon india zdolala Luxembursko 3:1.

ako videli ms reprezentační tréneri sR?
valentína Popová: „Šampionát sme odo-

hrali s jedným z najmladších družstiev. Prí-
jemne ma prekvapila Táňa Kukuľková, ktorá 
si počínala nebojácne a získala nečakané 
štyri body. Balážová taktizovala smerom k 
nominácii na OH v Riu. Za víťazstvá v dvoj-
hre v II. divízii bol minimálny bodový zisk, za 
prehru však pre ňu veľké straty. Keby hrala 
do konca turnaja, určite by sme skončili pod-
statne lepšie ako je naša konečná bilancia.“

jarolím miko: „Umiestnenie družstva na 
33. mieste hodnotím ako neúspech. Hráči 
sa v priebehu MS nedostali do optimálnej 
formy, družstvo nemalo osobnosť, ktorá by 
ho svojimi výkonmi potiahla. Pištej nehral 
v Malajzii v pohode, Šeredu už dlhšie trápi 
nedoliečený chrbát, Keinath začal sľubne, 
ale v súboji s Nigériou spadol tak nešťast-
ne, že si zlomil kostičku v ruke a už nehral. 
Mladý Valúch odohral svoj štandard, naj-
lepšie proti Belgicku, ale na silných súperov 
výkonnosť ešte nemá.“

Sumár výsledkov
muži: divízia šampiónov – semifinále: 

čína – južná Kórea 3:0, japonsko – ang-
licko 3:1, finále: čína – japonsko 3:0. Po-
radie: 1. čína, 2. japonsko, 3. južná Kórea 
a anglicko.

muži sR, ii. divízia (o 25. – 48. miesto) 
– zápasy v skupine: slovensko – Švajčiarsko 
3:1 (Pištej 2, valúch), slovensko – vietnam 
3:0 (Pištej, Šereda, Keinath), slovensko – tu-
recko 1:3 (valúch), slovensko – nigéria 1:3 
(Keinath), slovensko – india 0:3, o 25. – 48. 
miesto: slovensko – Belgicko 2:3 (Pištej, va-
lúch). družstvo mužov obsadilo 33. miesto.

ženy: divízia šampiónov – semifinále: 
čína – tajwan 3:0, japonsko – KĽdR 3:1, fi-
nále: čína – japonsko 3:0. Poradie: 1. čína, 
2. japonsko, 3. tajwan a KĽdR.

ženy sR, ii. divízia (o 25. – 48. miesto) 
– zápasy v skupine: slovensko – taliansko 
3:1 (Balážová 2, Kukuľková), slovensko – 
mexiko 3:2 (Balážová, Kukuľková, jurková), 
slovensko – Litva 3:2 (Balážová 2, jurková), 
slovensko – Švajčiarsko 1:3 (Kukuľková), 
slovensko – egypt 0:3, o 25. 48. miesto: 
slovensko – vietnam 1:3 (Kukuľková). druž-
stvo žien obsadilo 33. miesto.

MAJSTROVSTVÁ SVETA dRužSTIEV



tinck (BeL) 4:2, Pištej – simon (isR) 4:0, 
wang Yang – Kreanga (GRe) 4:3, wang 
Yang – Rech daldosso (ita), 4:1, wang 
Yang – alexandrov (BuL) 4:0
1. stupeň: olah (Fin) – Pištej 4:2, Bai he – 
Kreanga (GRe) 0:4, wang Yang – machado 
(esP) 4:0, wang Yang – Karlsson (swe) 4:1, 
shibaev (Rus) – wang Yang 4:1
2.stupeň (blue draw, 1-32): szocs (Rou) – 
Pištej 4:2
2.stupeň (1-32): Bai he – stoyanov (ita) 
4:1, wang Yang – Karlsson (swe) 1:4, Ge-
raldo (PoR) – Bai he 4:2

Výsledky žien
Skupiny: Balážová – Xiao (esP) 4:2, Balá-
žová – Karova (BuL) 4:1, Balážová – Giardi 
(smR) 4:0, Ódorová – Gaponova (uKR) 2:4, 
Ódorová – Colantoni (ita) 4:0, Ódorová – 
Yovkova (BuL) 4:0, jurková – Grzybowska 
(PoL) 1:4, jurková – Lovas (hun) 0:4, jur-
ková – Loyen (BeL) 4:1
1. stupeň: Ódorová – Štrbíková (CZe) 4:1, 
jurková – Li Fen (swe) 1:4, Balážová – eer-
land (ned) 4:0, Ódorová – Bilenko (uKR) 
4:3, Balážová – shen Yanfei (esP) 4:2, 
P. solja (GeR) – Ódorová 4:0, Liu jia (aut) 
– Balážová 4:3
2.stupeň (1-32): Rakovac (CRo) – jurková 
4:0, Balážová – Lovas (hun) 4:2, Balážová 
– Pavlovich (BLR) 0:4
2.stupeň (red draw, 1-32): a. solja (aut) – 
Ódorová 4:2

● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ

chádzali psychické aj fyzické sily. u mužov 
v modrej skupine prehral Pištej so szoscom, 
v červenej skupine Bai he po víťazstve so 
stoyanovom prehral s Geraldom a wang 
Yang s Karlssonom. v ženskej kvalifikácii 
v modrej skupine prehrala jurková s Rako-
vacovou a Balážová po víťazstve nad Lová-
sovou vypadla s Pavlovichovou. v červenej 
skupine Ódorová podľahla a. soljovej. 

aj keď sa z európskej kvalifikácie zo slo-
venských reprezentantov priamo na oh ne-
kvalifikoval nikto, na turnaji porazili viacero 
kvalitných súperov, aj vyššie postavených 
vo svetovom rebríčku. to im na základe 
získaných bodov a po doplnení už kvalifi-
kovaných hráčov z rebríčkového postavenia 
pomohlo k účasti na oh. aj vďaka týmto vý-
sledkom bude mať slovenský stolný tenis na 
oh v Rio de janeiro historické zastúpenie 
troch reprezentantov – wang Yanga, Bar-
boru Balážovú a evu Ódorovú. vzhľadom na 
účasť prakticky všetkých najlepších stolných 
tenistov sveta je pred nimi mimoriadne ná-
ročná úloha. Každý postup do ďalšieho kola 
budeme považovať za úspech. držíme im 
palce a okrem bezpečného pobytu im že-
láme krásne zážitky aj športové úspechy 
a predovšetkým úspešnú reprezentáciu slo-
venského stolného tenisu a slovenska.

Výsledky mužov
Skupiny: Bai he – tokic (sLo) 4:1, Bai he – 
devos (BeL) 2:4, Bai he – Glod (LuX) 4:1, 
Pištej – Lebesson (FRa) 0:4, Pištej – nuy
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Slovenské trio do Ria

na základe návrhu trénerov a po schvá-
lení vo výkonnom výbore sstZ bolo rozhod-
nuté, že kvalifikácie sa zúčastnia u mužov 
prví dvaja hráči zo svetového rebríčka a maj-
ster slovenska 2016 a u žien prvé tri hráčky 
zo svetového rebríčka. Z mužov sR sa tesne 
pred kvalifikáciou z rodinných a zdravotných 
dôvodov vzdal účasti Peter Šereda, a tak do 
halmstadu spolu s trénermi jarolímom mi-
kom a valentinou Popovou odleteli wang 
Yang, Ľubomír Pištej a náhradník Bai he a zo 
žien Barbora Balážová, eva Ódorová a eva 
jurková. vzhľadom na náročnosť a zložitosť 
turnaja a na účasť najlepších hráčov z európy 
sa reálne nádeje vkladali predovšetkým do 
wanga, Ódorovej a Balážovej. ostatní mohli 
príjemne prekvapiť. tento predpoklad sa-
motná kvalifikácia aj potvrdila. 

Zo základných skupín postúpili do ďalšie-
ho kola všetci naši stolní tenisti. muži aj ženy 
boli vyžrebovaní do ôsmich skupín, ktorých 
víťazi sa priamo kvalifikovali na olympijské 
hry. nepostupujúci hráči pokračovali ďalším 
turnajom vyraďovacím systémom v dvoch 
skupinách, ktorých víťazi sa rovnako kvali-
fikovali na oh. Finalisti so semifinalistami 
sa stali náhradníkmi. v 2. stupni skončili Bai 
he, Pištej a jurková v prvom resp. druhom 
kole. najbližšie k priamemu postupu mali 
wang Yang, Ódorová a Balážová, ktorí pre-
hrali až vo finále. wang Yang so shibaevom, 
Ódorová s P. soljovou a dve loptičky delili 
od postupu Balážovú s Liu jia. v poslednej 
súťaži kvalifikácie našim hráčom už do-

V dňoch 12. – 16. apríla 2016 sa vo švédskom meste Halmstad uskutočnila európska olympijská kvalifikácia v stolnom 
tenise. K zmene pôvodného miesta i termínu kvalifikácie, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v tureckom Istanbule, došlo 
z dôvodu nestabilnej bezpečnostnej situácie a hrozbe teroristických útokov.

Barbora Balážová Eva Ódorová Wang Yang
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valúch – Rasmussen (den) 3:0, tutura – 
seyfried (FRa) 0:3, tutura – uemura (jPn) 
0:3

U21 ženy
Kvalifikácia: jurková – Bajor (PoL) 3:2, jur-
ková – Baravok (BLR) 0:3

Nigeria Open (Challenge)
18. – 22. 5. 2016, Lagos, Nigéria

Muži
1. kolo: Keinath – Kazeem (nGR) 4:1
2. kolo: Keinath – magdy (eGY) 4:0
3. kolo – štvrťfinále: Keinath – toriola 
(nGR) 2:4

Zagreb Open (Challenge)
24. – 28. 5. 2016, Záhreb, Chorvátsko

Muži 
Kvalifikácia: Kalužný – nad nemedi (sRB) 
3:4, Kalužný – hachard (FRa) 2:4, valúch 
– mabey (enG) 4:0, valuch – duran (esP) 
4:2, novota – martinek (CRo) 4:3, novota 
– Lam (hKG) 0:4, Keinath – tica (CRo) 4:0, 
Keinath – al abbad (Ksa) 4:0
Baráž: Keinath – Chernov (Rus) 0:4
1. kolo: valúch – walther (GeR) 0:4

U21 muži
Kvalifikácia: Kalužný – weber (sui) 1:3, Ka-
lužný – martinek (CRo) 3:0, valúch – Goja 
(CRo) 3:0, valúch – sgouropoulos (GRe) 
3:2
1. kolo: Kalužný – Kallberg (swe) 0:3, va-
lúch – Landrieu (FRa) 3:1
2. kolo: valúch – akkuzu (FRa) 1:3

Kuwait Open (Super)
16. – 20. 3. 2016, Kuwait City, Kuvajt

Muži
Kvalifikácia – 2. kolo: wang Yang – tan 
(CRo) 4:1
1. kolo: wang Yang – wong (hKG) 1:4

Ženy
Kvalifikácia – 1. kolo: Balážová – salem 
(Kuw) 4:0
Kvalifikácia – 2. kolo: Balážová – hu (tuR) 
2:4

Qatar Open (Super)
23. – 27. 3. 2016, doha, Katar

Muži
Kvalifikácia – 1. kolo: Kobes – aldmaisy 
(joR) 4:1
Kvalifikácia – 2. kolo: Kobes – Chen /aut/ 
0:4, Bai he – Liventsov (Rus) 3:4, wang 
Yang – duda (GeR) 0:4

Ženy
Kvalifikácia – 2. kolo: Ódorová – Yu (sin) 
0:4

Polish Open (Major)
20. – 24. 4. 2016, Varšava, Poľsko

Muži
Kvalifikácia: novota – Liventsov (Rus) 4:3, 
novota – ishyi (jPn) 1:4, valúch – madsu-
daira (jPn) 1:4, valúch – Polanský (CZe) 
0:4, Rezetka – duda (GeR) 0:4, Rezetka 
– akerstrom (swe) 1:4, Kalužný – Kosi-
ba (hun) 1:4, Kalužný – Zeljko (CRo) 4:0, 
Keinath – Bak (PoL) 4:3, Keinath – Korbel 
(CZe) 1:4, Bai he – Fedotov (Rus) 4:0, Bai 
he – wiecek (PoL) 4:0, Bai he – Robinot 
(FRa) 4:2, tutura – obešlo (CZe) 0:4, tutu-
ra – akkuzu (FRa) 0:4, tutura – Lewandow-
ski (PoL) 4:0 wo
1. kolo: wang Yang – wang Zhixu (den)  
4:2, Bai he – monteiro (PoR) 4:1
2. kolo: wang Yang – matsumoto (BRa) 
2:4, Bai he – Persson (swe) 4:3
3. kolo – osemfinále: Bai he – Freitas mar-
cos (PoR) 1:4

Ženy
Kvalifikácia: jurková – Postoaca (Rou) 0:4, 
jurková – savelyeva (Rus) 1:4, Ódorová – 
ermakova (Rus) 4:3, Ódorová – morizono 
(jPn) 0:4
1. kolo: Ódorová – ishikawa (jPn) 1:4

U21 muži
Kvalifikácia: Rezetka – Kotowski (PoL) 1:3, 
Rezetka – nG Pak nam (hKG) 1:3, Kalužný 
– szudi (hun) 0:3, Kalužný – weerasinghe 
(enG) 0:3, valúch – murawski (PoL) 0:3, 

SLOVÁCI NA ITTF wORLd TOuR

Hungarian Open (Major) 
20. – 24. 1. 2016, Budapešť, Maďarsko

Muži
Skupiny: Kalužný – jha (usa) 1:4, Kalužný 
– jevtovic (sRB) 1:4, novota – majtorovic 
(sRB) 4:0, novota – Robinot (FRa) 0:4, Ko-
pányi – Kim (KoR) 0:4, Kopányi – Lee (tPe) 
1:4, Bai he – molnar (hun) 4:1, Bai he – Po-
lanský (CZe) 4:3, Keinath – Loy (sin) 4:0, Kei-
nath – nielsen (den) 4:0, Péter – Kojic (CRo) 
2:4, Péter – Lakatos (hun) 0:4, Kobes – Ra-
dojnic (sRB) 4:0, Kobes – Robinot (FRa) 0:4
Baráž: Bai he – madrid (meX) 3:4

Ženy
Skupiny: Ódorová – Gauthier (FRa) 4:2, 
Ódorová – tomanovská (CZe) 4:0, Balážo-
vá – shiomi (jPn) 1:4, Balážová – trigolos 
(BLR) 4:3, jurková – truzsinszki (sRB) 1:4, 
jurková – dolgikh (Rus) 0:4
1. kolo: Balážová – ito (jPn) 2:4, Ódorová 
– shan (GeR) 3:4

U21 muži
Kvalifikácia: Kopányi – majoros (hun) 1:3, 
Kopányi – Chirita (Rou) 0:3, Kalužný – Kim 
(KoR) 2:3, Kalužný – molnar (hun) 3:1, Pé-
ter – matsuyama (jPn) 0:3, Péter – Park 
(KoR) 0:3, Péter – vilchez (esP) 3:0

U21 ženy 
Kvalifikácia: jurková – Rahmo (eGY) 1:3, 
jurková – shiomi (jPn) 1:3

German Open (Super)
27. – 31. 1. 2016, Berlín, Nemecko

Muži
Kvalifikácia – 1. kolo: valuch – jevtovic 
(sRB) 4:0, Šereda – omrani (iRi) 4:3, Kobes 
– Zhai (den) 0:4, Keinath – Baciocchi (ita) 
4:0 w.o., Bai he – jean (BeL) 4:2
Kvalifikácia – 2. kolo: valuch – monteiro 
(PoR) 0:4, Šereda – Franziska (GeR) 2:4, 
Keinath – Gauzy (FRa) 2:4, Bai he – mat-
sudaira (jPn) 1:4, wang Yang – Lakatos 
(hun) 4:2, Pištej – walther (GeR) 1:4
Kvalifikácia – 3. kolo: wang Yang – Gorak 
(PoL) 4:1
Kvalifikácia – 4. kolo: wang Yang – shibaev 
(Rus) 3:4

Ženy
Kvalifikácia – 1. kolo: jurková – Lin (sin) 
0:4, Balážová – dvorak (esP) 4:0
Kvalifikácia – 2. kolo: Balážová – Pesotska 
(uKR) 4:2
Kvalifikácia – 3. kolo: Balážová – Pota 
(hun) 4:2
1. kolo: Balážová – shan (GeR) 2:4
U21 ženy
1. kolo: jurková – Choi (KoR) 0:3

Roman Rezetka
Foto: Róbert Kollár
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French Junior & Cadet Open
ITTF Premium Junior Circuit
17. – 21. 2. 2016, Metz, Francúzsko

Kadeti
Družstvá – skupiny: svK – PoL 0:3, svK – 
ned 1:3
Jednotlivci – skupiny: delinčák – Li (PoR) 
0:3, delinčák –Choi (KoR) 1:3, delinčák – 
Chan (hKG) 0:3, diko d. – tsang (hKG) 0:3, 
diko d. – Faria (PoR) 3:1, diko d. – stum-
per (GeR) 0:3, Pindura – valenta (CZe) 0:3, 
Pindura – hardmeier (sui) 3:1, Pindura – 
Beh (sin) 1:3
Štvorhra – 1. kolo: delinčák, sabhi (FRa) – 
hamache, Picard (FRa) 0:3, diko, Pindura 
– Lau, tsang (hKG) 2:3

Kadetky
Družstvá – skupiny: svK – BeL 0:3, svK 
– GRe 3:0
Jednotlivci – skupiny: Labošová – Gerasi-
natou (GRe) 3:0, Labošová – Chomis (FRa) 
3:0, Šinkarová – Lew (sin) 3:0, Šinkarová 
– Fischer (GRe) 3:1, terezková – Bernard 
(BeL) 0:3, terezková – Chau (hKG) 0:3, te-
rezková – Lu (sin) 2:3
1. kolo: Labošová – Raharinababa (FRa) 
3:1, Šinkarová – Lutz (FRa) 0:3
2. kolo: Labošová – nagasaki (jPn) 1:3
Štvorhra – 1. kolo: terezková, Zaderová 
(CZe) – Bernard, dahy (BeL) 1:3
2. kolo: Labošová, Šinkarová – Fischer, Ge-
rasimatou (GRe) 3:0 wo
3. kolo: Labošová, Šinkarová – marteau, 
Randriantsoa (FRa) 1:3

(aut) 3:0, čermáková, mulalic – aykultu, 
ozkaya (tuR) 1:3, uríková, horváthová – 
Fule, Gondor (hun) 0:3
2. kolo: Belopotočanová, Puchovanová 
– Front, holmsted (swe) 0:3, Kukuľková, 
Grigelová – tofant, vovk (sLo) 3:0
3. kolo: Kukuľková, Grigelová – marn, Pav-
lovic (CRo) 2:3

Kadeti
Družstvá: svK a – CZe a 0:3, svK a – tuR B 
1:3, svK a – Rou B 1:3, svK B – BLR 0:3, 
svK B – hun a 0:3
Jednotlivci – skupiny: Pindura – doychev 
(BuL) 0:3, Pindura – harloi (Rou) 3:2, Pin-
dura – juhazs (hun) 0:3, diko – Pihkala 
(Fin) 3:1, diko – Levajac (sRB) 0:3, diko 
– hromek (CZe) 3:1, Kysel – naumi (Fin) 
0:3, Kysel – stefanov (BuL) 3:0, Kysel – 
smith (enG) 3:2, ivančo – Bogdan (Rou) 
0:3, ivančo – Rukliatsov (BLR) 1:3, ivančo 
– Gutshi (aut) 3:1 
1. kolo: diko – Rukliatsov (BLR) 1:3, Kysel – 
onderka (CZe) 1:3
Štvorhra – 1. kolo: diko, Pindura – Gut-
chi, Promberger (aut) 1:3, ivančo, Kysel – 
Cathcart, haug (iRL/noR) 0:3

Kadetky
Družstvá – skupiny: svK a – Ltu 3:0, svK a 
– BLR 3:0, svK B – hun B 1:3, svK B – sLo 
2:3
1. kolo: svK a – hun a 3:2
Semifinále: svK a – KoR/Rou 1:3
Jednotlivci – skupiny: dzelinská – Chaka-
vaya (BLR) 0:3, dzelinská – Riliskyte (Ltu) 
2:3, dzelinská – Blaskova (CZe) 0:3, Labo-
šová – stranska (CZe) 3:0, Labošová – Bar-
toszek (PoL) 3:1, Labošová – Kocal (tuR) 
3:2, Šinkarová – nino (ita) 3:0, Šinkarová 
– varga (hun) 3:0, Šinkarová – menger 
(sRB) 2:3, Lacenová – Pytlíková (CZe) 1:3, 
Lacenová – Riliskyte (Ltu) 0:3, Lacenová 
– wegrzyn (PoL) 0:3, terezková – strico-
va (CZe) 3:0, terezková – Chen (aut) 3:0, 
terezková – nagypal (hun) 1:3, Peková – 
stepanová (CZe) 0:3, Peková – melaikaite 
(Ltu) 3:2, Peková – Laurenti (ita) 1:3
1. kolo: Labošová – Riskilskyte (Ltu) 3:0, 
Šinkárová – wergzyn (PoL) 3:0, terezková 
– Bezeg (sRB) 3:0
2. kolo: Labošová – Kisel (BLR) 3:1, Šin-
kárová – nagypal (hun) 1:3, terezková – 
Blaskova (CZe) 0:3
3. kolo: Labošová – Plaian (Rou) 1:3
Štvorhra – 1. kolo: terezková, dzelinská 
– Karkusova, tominjak (sRB) 0:3, Peková, 
Lacenová – Chen, Leitner (aut) 3:0
2. kolo: Labošová, Šinkárová – alkho-
uskaya, Kisel (BLR) 3:1, Peková, Lacenová 
– Blaskova, shin (CZe, KoR) 0:3
3. kolo: Labošová, Šinkarová – Plaian, var-
ga (Rou) 0:3

SLOVENSKÁ MLÁdEž V ZAHRANIČí

Czech Junior & Cadet Open
ITTF Premium Junior Circuit
10. – 14. 2. 2016, Hodonín, Česko

Juniori
Družstvá – skupiny: svK B – swe 3:2, 
svK B – jPn 0:3, svK a – BuL 2:3, svK a 
– BLR 1:3
Jednotlivci – skupiny: Kaššay – marinko-
vic (sRB) 1:3, Kaššay – Lipan (Rou) 3:0, 
Pavolka – Lai (tPe) 0:3, Pavolka – Bogdan 
(Rou) 2:3, Zelinka – Klos (CZe) 0:3, Zelinka 
– martinek (CRo) 0:3, Brat – Rozínek (CZe) 
3:0, Brat – Ramsden (enG) 3:0, Brat – va-
lasti (Fin) 3:0, Špánik – vatov (BuL) 3:0, 
Špánik – Radovic (sRB) 3:0, Špánik – ojala 
(Fin) 3:0, Peko – doychev (BuL) 3:2, Peko – 
Friedrich (aut) 3:1, Peko – mikolasik (CZe) 
0:3, diko – Kashiwa (jPn) 1:3, diko – Lis 
(PoL) 3:0, diko – Lesiv (Ltu) 0:3 
1. kolo: Špánik – molnár (hun) 2:4, Peko 
– stankevicius (Ltu) 4:2, Brat – mutti (ita) 
4:3, Kaššay – Lind (den) 0:4 
2. kolo: Peko – Yarushin (Rus) 0:4, Brat – 
jarvis (emG) 3:4
Štvorhra – 1. kolo: Brat, tsiarokhin – vra-
bie, Zamfir (Rou) 3:0, diko, Zelinka – da-
mianis, stamatouros (GRe) 1:3, Špánik, Pe-
ko – Kortchinski, Rukliatsou (BLR) 3:0 
2. kolo: Brat, tsiarokhin – Bekir, todorv 
(BuL) 3:0, Špánik, Peko  – Levenko, Pletea 
(aut/Rou) 2:3
3. kolo: Brat, tsiarokhin – Gacev, marinko-
vic (sRB) 1:3

Juniorky
Družstvá – skupiny: svK a – CZe B 0:3, 
svK a – ita 3:2, svK a – swe/tha 1:3, 
svK B – PoL 0:3, svK B – Rou 0:3
Jednotlivci – skupiny: horváthová – če-
chová (CZe) 0:3, horváthová – walloe 
(den) 0:3, uríková – Radzivonava (BLR) 
3:2, uríková – slazak (PoL) 0:3, uríko-
vá – dervinyte (Ltu) 1:3, Puchovanová – 
Pěnkavová (CZe) 3:0, Puchovanová – jo-
kic (sRB) 2:3, Puchovanová – Kellermann 
(aut) 3:0, čermáková – Yovková (BLR) 0:3, 
čermáková – nino (ita) 1:3, čermáková – 
Bogdanová (BLR) 3:2, Kukuľková – Chaka-
vaya (BLR) 3:1, Kukuľková – Zlatilova (aut) 
3:0, Kukuľková  – delasa (ita) 3:0, Grigelo-
vá – Fule (hun) 3:2, Grigelová – Baltushite 
(BLR) 3:1, Grigelová – Blechová (CZe) 1:3, 
Belopotočanová– horgen (noR) 0:3, Belo-
potočanová – hudusan (Rou) 1:3, Belopo-
točanová  – Barani (ita) 0:3
1. kolo: Puchovanová – diaconu (Rou) 1:4, 
Grigelová – nilsen (noR) 4:1, Kukuľková – 
Feher (hun) 4:2
2. kolo: Grigelová – santek (CRo) 2:4, Ku-
kuľková – trigolos (BLR) 2:4
Štvorhra – 1. kolo: Belopotočanová, Pu-
chovanová – Kellermann, Promberer 

Dáša Šinkarová

Foto: Jozef Štefunko
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1. kolo: diko – Rukliatsov (BLR) 1:3, Kysel – 
onderka (CZe) 1:3
Štvorhra – 1. kolo: diko, Pindura – Gut-
chi, Promberger (aut) 1:3, ivančo, Kysel – 
Cathcart, haug (iRL/noR) 0:3

Kadetky
Družstvá – skupiny: svK – ita B 0:3, svK 
– CRo 0:3
Jednotlivci – skupiny: dzelinská – Gera-
simatou (GRe) 0:3, dzelinská – Laurenti 
(ita) 0:3, terezková – Paulin (sLo) 0:3, te-
rezková – ender (aut) 3:0
1. kolo: terezková – Laurenti (ita) 3:2
2. kolo: terezková – varga (hun) 0:3, Šin-
karová – Picard (FRa) 2:3
3. kolo: Šinkárová – Bardac (CRo) 2:3
Štvorhra – 1. kolo: Šinkárová, terezková – 
mesetovic, spahic (sRB)  1:3

Polish Junior & Cadet Open
ITTF Premium Junior Circuit
25. – 29. 5. 2016, wladyslawowo, Poľsko

Juniori
Družstvá: svK/ita – Rou 2:3, svK/ita – 
PoR 3:1
Jednotlivci – kvalifikácia: Brat – oprea 
(Rou) 0:3, Brat – Both (hun) 3:0, Brat – 
Gronowski (PoL) 3:2
1. kolo: Brat – Rossi (ita) 4:0
2. kolo: Brat – sidorenko (Rus) 2:4
Štvorhra – 1. kolo: Brat, Both (hun) – al-
guetti, savill (usa/enG) 3:2
2. kolo: Brat, Both (hun) – Chirita,sipos 
(Rou) 1:3

Kadeti
Družstvá: svK – usa 0:3, svK – PoL 0:3, 
svK – PoR 0:3
Jednotlivci – kvalifikácia: dráb – Kulczycki 
(PoL) 0:3, dráb – Yilmaz (tuR) 0:3, ivan-
čo – Both (hun) 0:3, ivančo – witkowski 
(PoL) 2:3
Štvorhra – 1. kolo: dráb, ivančo – mala-
chowski, michalczyk (PoL) 1:3

Kadetky
Družstvá: svK – ita 1:3, svK – Rus 0:3, 
svK – Rou 3:0
Jednotlivci – kvalifikácia: Šinkarová – ilieva 
(BuL) 3:0, Šinkarová – wieckowska (PoL) 
3:0, terezková – tu (GeR) 0:3, terezková – 
Kocal (tuR) 3:1
1. kolo: terezková – Roncallo (ita) 3:0
2. kolo: terezková – varga (Rou) 1:3, Šin-
karová – drabant (hun) 3:0
3. kolo: Šinkarová – Blaskova (CZe) 0:3
Štvorhra – 1. kolo: Šinkarová, terezková – 
Grzesinska, wieckowska (PoL) 3:0
2. kolo: Šinkarová, terezková – Kazantse-
va, Kolish (Rus) 0:3

– Kellermann (aut) 3:0, čermáková – Yov-
ková (BLR) 0:3, čermáková – nino (ita) 1:3, 
čermáková – Bogdanová (BLR) 3:2, Kukuľko-
vá – Chakavaya (BLR) 3:1, Kukuľková – Zlati-
lova (aut) 3:0, Kukuľková – delasa (ita) 3:0, 
Grigelová – Fule (hun) 3:2, Grigelová – Bal-
tushite (BLR) 3:1, Grigelová – Blechová (CZe) 
1:3, Belopotočanová – horgen (noR) 0:3, 
Belopotočanová – hudusan (Rou) 1:3, Be-
lopotočanová – Barani (ita) 0:3
1. kolo: Puchovanová – diaconu (Rou) 1:4, 
Grigelová – nilsen (noR) 4:1, Kukuľková – 
Feher (hun) 4:2
2. kolo: Grigelová – santek (CRo) 2:4, Ku-
kuľková – trigolos (BLR) 2:4
Štvorhra – 1. kolo: Belopotočanová, Pu-
chovanová – Kellermann, Promberer 
(aut) 3:0, čermáková, mulalic – aykultu, 
ozkaya (tuR) 1:3, uríková, horváthová – 
Fule, Gondor (hun) 0:3
2. kolo: Belopotočanová, Puchovanová 
– Front, holmsted (swe) 0:3, Kukuľková, 
Grigelová – tofant, vovk (sLo) 3:0
3. kolo: Kukuľková, Grigelová – marn, Pav-
lovic (CRo) 2:3

Kadeti
Družstvá: svK a – CZe a 0:3, svK a – tuR B 
1:3, svK a – Rou B 1:3, svK B – BLR 0:3, 
svK B – hun a 0:3
Jednotlivci – skupiny: Pindura – doychev 
(BuL) 0:3, Pindura – harloi (Rou) 3:2, Pin-
dura – juhazs (hun) 0:3, diko – Pihkala 
(Fin) 3:1, diko – Levajac (sRB) 0:3, diko 
– hromek (CZe) 3:1, Kysel – naumi (Fin) 
0:3, Kysel – stefanov (BuL) 3:0, Kysel – 
smith (enG) 3:2, ivančo – Bogdan (Rou) 
0:3, ivančo – Rukliatsov (BLR) 1:3, ivančo 
– Gutshi (aut) 3:1

Italian Junior & Cadet Open
ITTF Premium Junior Circuit
9. – 13. 3. 2016, Lignano, Taliansko

Juniori
Družstvá – skupiny: svK – mda 1:3, svK – 
aRG/Can/CuB 2:3
Jednotlivci – skupiny: Brat – muccioli 
(smR) 3:0, Brat – Both (hun) 3:2, Špánik 
– dimant (isR) 2:3, Špánik – neves (PoR) 
3:0, Špánik – Kubik (CZe) 3:2, Reho – mutti 
(ita) 0:3, Reho – Levajac (sRB) 1:3, Reho 
– valero (esP) 2:3, Zelinka – Ben ari (isR) 
3:2, Zelinka – Posch (sui) 0:3, Zelinka – 
mongiusti (smR) 3:0
1. kolo: Brat – savill (enG) 4:1, Špánik – 
Flamind (Rou) 4:3
2. kolo: Brat – Putuntica (mda) 2:4, Špánik 
– silva (PoR) 4:0
3. kolo: Špánik – hazin (Can) 4:2
4. kolo: Špánik – jorgic (sLo) 1:4
Štvorhra – 1. kolo: Reho, Zelinka – Bertoli-
ni ita, mongiusti (smR) 3:0
2. kolo: Brat, Špánik – Francisco, silva 
(PoR) 3:2, Reho, Zelinka – ulucak, Yigen-
ler (tuR) 1:3
3. kolo: Brat, Špánik – Putuntica, ursu 
(mda) 0:3

Juniorky
Družstvá: svK a – CZe B 0:3, svK a – ita 
3:2, svK a – swe/tha 1:3, svK B – PoL 
0:3, svK B – Rou 0:3
Jednotlivci – skupiny: horváthová – čechová 
(CZe) 0:3, horváthová – walloe (den) 0:3, 
uríková – Radzivonava (BLR) 3:2, uríková – 
slazak (PoL) 0:3, uríková – dervinyte (Ltu) 
1:3, Puchovanová – Pěnkavová (CZe) 3:0, Pu-
chovanová – jokic (sRB) 2:3, Puchovanová 

SLOVENSKÁ MLÁdEž V ZAHRANIČí

Monika Uríková

Foto: archív SSTZ



12 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2016 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  
– muži a ženy, Bratislava, 18. – 20. 3. 2016
dvojhra mužov  
1. PiŠtej Ľubomír sF sKK eL niňo ehw Praha
2. ŠeReda Peter sF sKK eL niňo ehw Praha
3.4. Bai he dtj hradec Králové
3.4. KoBes Kristián dtj hradec Králové
  
dvojhra žien  
1. KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava
2. hoLoKová dijana ttK Grossburgwedel
3.4. juRKová eva  Ksts Krosno
3.4. dauBneRová andrea sst euromilk dunajská streda
  
štvorhra mužov  
1. PiŠtej Ľubomír dtj hradec Králové
 ŠeReda Peter dtj hradec Králové
2. Bai he sF sKK eL niňo ehw Praha
 KoBes Kristián sF sKK eL niňo ehw Praha
3.4. KaLužnÝ samuel ŠKst Feromax Bratislava
 PÉteR ingemar ŠKst Feromax Bratislava
3.4. FiGeĽ jakub hontianske trsťanydudince
 iLLáŠ erik hontianske trsťanydudince

štvorhra žien  
1. hoLoKová dijana ttK Grossburgwedel
 juRKová eva  Ksts Krosno
2. hoRváthová simona sto valaliky
 PuChovanová nikol. ŠKst Ružomberok
3.4. uRíKová monika ttC Považská Bystrica
 FuRKová Karolína ŠKst topoľčany
3.4. KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava
 LaBoŠová ema stK Košicečaňa
  
zmiešaná štvorhra  
1. novota samuel sK vydrany
 juRKová eva  Ksts Krosno
2. FiGeĽ jakub hontianske trsťanydudince
 hoLoKová dijana ttK Grossburgwedel
3.4. sLováčiK andrej Gasto metalfin Galanta
 dauBneRová andrea sst euromilk dunajská streda
3.4. ŠPániK tibor ŠK ŠoG nitra
 KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  
– staršie žiactvo, Valaliky, 7. – 8. 5. 2016
dvojhra starších žiakov  
1. KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa
2. KYseL martin mstK tvrdošín
3.4. Fečo samuel mŠK vstK vranov nad topľou
3.4. PinduRa tobiáš ŠKst Ružomberok
  
dvojhra starších žiačok  
1. LaBoŠová ema stK Košicečaňa
2. ŠinKaRová dáša ŠKst michalovce
3.4. divinsKá natália mstK tvrdošín
3.4. sLoBodníKová hana stK ZŠ na Bielenisku Pezinok
  
štvorhra starších žiakov  
1. deLinčaK Filip msK čadca
 KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa

2. Fečo samuel mŠK vstK vranov nad topľou
 ivančo Félix stK devínska nová ves/msK malacky
3.4. diKo dalibor tj oravan námestovo
 KYseL martin mstK tvrdošín
3.4. PinduRa tobiáš ŠKst Ružomberok
 CYPRiCh samuel msK čadca
  
štvorhra starších žiačok  
1. ŠinKaRová dáša ŠKst michalovce
 PeKová Zuzana Kst viktória trnava
2. LaBoŠová ema stK Košicečaňa
 teReZKová jana ŠKst michalovce
3.4. divinsKá natália mstK tvrdošín
 dZeLinsKá júlia stK Košicečaňa
3.4. sLoBodníKová hana stK ZŠ na Bielenisku Pezinok
 majeRsKá alena sto valaliky
  
zmiešaná štvorhra  
1. diKo dalibor tj oravan námestovo
 LaBoŠová ema stK Košicečaňa
2. KYseL martin mstK tvrdošín
 divinsKá natália mstK tvrdošín
3.4. KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa
 teReZKová jana ŠKst michalovce
3.4. CYPRiCh samuel msK čadca
 PeKová Zuzana Kst viktória trnava

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  
– dorast, Kežmarok, 14. – 15. 5. 2016
dvojhra dorastencov  
1. ŠPániK tibor ŠK ŠoG nitra
2. BRat adam ŠKst Feromax Bratislava
3.4. KaŠŠaY andrej ŠKst Ružomberok
3.4. ZeLinKa jakub stK Košicečaňa

dvojhra dorasteniek  
1. KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava
2. FuRKová Karolína ŠKst topoľčany
3.4. uRíKová monika ttC Považská Bystrica
3.4. LaBoŠová ema stK Košicečaňa 
  
štvorhra dorastencov  
1. ŠeveC jakub mŠK Kysucké nové mesto/ŠK ŠoG nitra
 ŠPániK tibor ŠK ŠoG nitra
2. PavoLKa jakub ŠKst Ružomberok
 BRat adam ŠKst Feromax Bratislava
3.4. ZeLinKa jakub stK Košicečaňa
 Reho René stK Košicečaňa
3.4. diKo dalibor tj oravan námestovo
 KYseL martin mstK tvrdošín
  
štvorhra dorasteniek  
1. GRiGeLová natália ŠK ŠoG nitra
 KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava
2. PuChovanová nikol. ŠKst Ružomberok/doprastav Zvolen
 hoRváthová simona sto valaliky
3.4. LaBoŠová ema stK Košicečaňa 
 PeKová Zuzana Kst viktória trnava
3.4. FuRKová Karolína ŠKst topoľčany
 uRíKová monika ttC Považská Bystrica
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zmiešaná štvorhra  
1. ŠPániK tibor ŠK ŠoG nitra
 KuKuĽKová tatiana Kst viktória trnava
2. BRat adam ŠKst Feromax Bratislava
 hoRváthová simona sto valaliky
3.4. KaŠŠaY andrej ŠKst Ružomberok
 PuChovanová nikol. ŠKst Ružomberok/doprastav Zvolen
3.4. ZeLinKa jakub stK Košicečaňa
 LaBoŠová ema stK Košicečaňa 
   
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  
– mladšie žiactvo, Čadca, 4. – 5. 6. 2016
dvojhra mladších žiakov  
1. KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa
2. ivančo Félix stK devínska nová ves/msK malacky
3.4. deLinčaK Filip msK čadca
3.4. PaCh Kamil sto valaliky
  
dvojhra mladších žiačok  
1. LaCenová Renáta ŠKst topoľčany
2. sLoBodníKová hana stK ZŠ na Bielenisku Pezinok
3.4. ZGeBuRová anastázia tj sto slovenská ves
3.4. iLLáŠová adriana ŠKst topoľčany
  
štvorhra mladších žiakov  
1. KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa
 deLinčaK Filip msK čadca
2. ivančo Félix stK devínska nová ves/msK malacky
 PaCh Kamil sto valaliky
3.4. GoLdíR jakub msK čadca
 KuBaLa nicolas Kst viktória trnava
3.4. PetRLíK juraj ŠKst topoľčany
 PŠenKa martin mKst nová dubnica

štvorhra mladších žiačok  
1. LaCenová Renáta ŠKst topoľčany
 iLLáŠová adriana ŠKst topoľčany
2. ChoRvátová domin. stK Rybník
 BaLúChová adriana stK Rybník
3.4. BiLKovičová sára msK malacky
 wiLtsChKová domin. Gasto metalfin Galanta
3.4. ZGeBuRová anastázia tj sto slovenská ves
 Kováčová alžbeta ŠKst Ružomberok
  
zmiešaná štvorhra  
1. KLajBeR adam sto mokrance/stK Košicečaňa
 sLoBodníKová hana stK ZŠ na Bielenisku Pezinok
2. ivančo Félix stK devínska nová ves/msK malacky
 Kováčová alžbeta ŠKst Ružomberok
3.4. PaCh Kamil sto valaliky
 BaLúChová adriana stK Rybník
3.4. PetRLíK juraj ŠKst topoľčany
 iLLáŠová adriana ŠKst topoľčany
   
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  
– najmladšie žiactvo, Valaliky, 18. – 19. 6. 2016
dvojhra najmladších žiakov  
1. GoLdíR jakub msK čadca
2. ŠRamo Radoslav msK čadca
3.4. BeLoPotočan dávid mstK tvrdošín
3.4. KuBaLa nicolas Kst viktória trnava
  
dvojhra najmladších žiačok  
1. ŠtuLLeRová eliška stK nová Baňa/Podlužany
2. wiLtsChKová domin. Gasto metalfin Galanta
3.4. činčuRová ema ŠKst topoľčany
3.4. dRBiaKová Karin mstK tvrdošín
  
štvorhra najmladších žiakov  
1. GoLdíR jakub msK čadca
 KuBaLa nicolas Kst viktória trnava
2. vRanaY michal stK Košicečaňa    
 PaLuŠeK samuel stK Košicečaňa
3.4. GaŠPaRíK jakub ŠKst topoľčany
 mudRáK alex stK 1. ZŠ vráble
3.4. KuLiCh ivan stK LučenecKalinovo
 hRaBaj Patrik mŠK žiar nad hronom
  
štvorhra najmladších žiačok  
1. ŠtuLLeRová eliška stK nová Baňa/Podlužany
 mÜLLeRová ema stK nová Baňa/Podlužany
2. waLLenFeLsová aneta ttC Považská Bystrica
 vinCZeová Laura mKst nová dubnica
3.4. činčuRová ema ŠKst topoľčany
 ŠinKaRová monika ŠKst michalovce
3.4. wiLtsChKová domin. Gasto metalfin Galanta
 BiLKovičová sára msK malacky
  
zmiešaná štvorhra  
1. GoLdíR jakub msK čadca
 BiLKovičová sára msK malacky
2. KuBaLa nicolas Kst viktória trnava
 wiLtsChKová domin. Gasto metalfin Galanta
3.4. vRanaY michal stK Košicečaňa
 ŠinKaRová monika ŠKst michalovce
3.4. Katona alexander ŠKst topoľčany
 GRenčíKová evelyn ŠKst topoľčany

Adam Brat – trojnásobný strieborný medailista z M SR v doraste

Foto: archív SSTZ
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Majstrovstvá Slovenska 
družstiev mládeže 2016
Starší žiaci
1. msK čadca
2. mŠK vstK vranov nad topľou
3. sto valaliky
4. ŠKst Karlova ves
5. tj oravan námestovo
6. stK nová Baňa/Podlužany
7. stK vráble
8. mstK Leopoldov

Staršie žiačky
1. ŠKst michalovce
2. stK Košicečaňa
3. mstK tvrdošín
4. ŠKst topoľčany
5. stK Rybník
6. ŠKst Ružomberok

Mladší žiaci
1. sto valaliky
2. msK čadca
3. ŠKst topoľčany a
4. ŠKst topoľčany B
5. mstK tvrdošín
6. stK Košicečaňa
7. ŠKst Karlova ves

Mladšie žiačky
1. ŠKst topoľčany
2. stK Rybník
3. mstK tvrdošín
4. sto valaliky
5. stK Radoľa

Superliga 2015/16
Muži
1. Cvse Celldömölk
2. SK Vydrany
3. uttC stockerau
4. u21 team Czech Republic
5. u21 team slovenia
6. u21 team austria
7. ŠKST FEROMAX Bratislava
8. u21 Team Slovakia
9. Regionalni Centar varazdin
10. nt Center otocec
11. Penzügyör se

ženy
1. szekszard aC        
2. sKst hodonín        
3. Linz aG Froschberg        
4. svnÖ ströck          
5. Postas Budapest   
6. Budaörsi 2isC        
7. u21 team Czech Republic        
8. msK Břeclav Gumotex              
9. u21 team slovenia          
10. LZeasy therm LinzFroschberg

3. energodata žilina  
4. msK čadca B 
5. mladosť Rimavská sobota  
6. tj javorinka Levoča  
7. ŠKst michalovce  
8. ŠKst Ružomberok B 
9. Geológ Rožňava B 
10. stK sokol stránske  
11. stK LučenecKalinovo  
12. topspin margecany  

postup do extraligy muži – stK Košice 
čaňa
zostup do 2. ligy ZaBB – stK sokol strán-
ske, stK LučenecKalinovo
zostup do 2. ligy vR –topspin margecany
postup do 1. ligy muživýchod – tj nižná, 
mŠK vstK vranov nad topľou B

1. liga ženy-západ
1. tj trnávka Bratislava  
2. mKst nová dubnica  
3. ŠK jáŇan moravský svätý ján  
4. stK nová Baňa/Podlužany  
5. ttC majcichov  
6. ŠKst topoľčany B 

postup do extraligy ženy – tj trnávka Bra-
tislava

1. liga ženy-východ
1. Geológ Rožňava  
2. stK Košicečaňa  
3. Športklub mss Prešov  
4. sto valaliky B 

Extraliga dorastenci
1. stK Košicečaňa 
2. ŠKst Ružomberok 
3. ŠK ŠoG nitra 
4. Fortuna Kežmarok 
5. tj oravan námestovo 
6. ŠK ŠoG nitra B 
7. Lokomotíva vrútky 
8. msK čadca 
9. mŠK vstK vranov nad topľou
10. stK devínska nová ves
11. ttC majcichov
12. sK vydrany (odhlásil sa)

Extraliga dorastenky
1. Kst viktória trnava 
2. ŠKst Ružomberok 
3. sto valaliky 
4. ŠKst michalovce 
5. mstK tvrdošín
6. KeramingKubran trenčín 
7. stK Košicečaňa 
8. ŠKst topoľčany 
9. ttC Považská Bystrica
10. stK nová Baňa/Podlužany
11. stK Rybník
12. msK malacky

TABuĽKY SSTZ, SuPERLIGA

Konečné tabuľky 2015/2016
Extraliga muži
1. sK vydrany  
2. ŠKst FeRomaX Bratislava 
3. tj hontianske trsťany/dudince 
4. Polstrav Bystričany  
5. Gasto metalfin Galanta  
6. mŠK vstK vranov nad topľou  
7. ŠKst Ružomberok  
8. ŠK ŠoG nitra  
9. msK čadca  
10. Geológ Rožňava  
11. stK stará Ľubovňa  
12. mŠK Kysucké nové mesto  

majster sR družstiev mužov 2015/2016  
– sK vydrany 
zostup do 1.ligy muživýchod – mŠK Kysuc-
ké nové mesto, stK stará Ľubovňa
postup do extraligy muži – stK Košice 
čaňa, stK Rybník

Extraliga ženy
1. sste dunajská streda  
2. Kst viktória trnava  
3. ŠKst topoľčany  
4. ttC Pov. Bystrica  
5. ŠKst Ružomberok  
6. sto valaliky  
7. msK malacky  
8. doprastav Zvolen  

majster sR družstiev žien 2015/2016 – sste 
dunajská streda 
zostup do 1.ligy ženyvýchod – doprastav 
Zvolen
postup do extraligy žien – tj trnávka Bra-
tislava

1. liga muži-západ
1. stK Rybník  
2. interspead nové Zámky  
3. Gasto metalfin Galanta B 
4. tj Lokomotíva Bánov  
5. elastik trnavah.orešany  
6. ŠKst FeRomaX Bratislava B 
7. sK vydrany B 
8. stK senec  
9. stK Pezinok  
10. stK devínska nová ves  
11. mKst nová dubnica 
12. stK ivanka pri dunaji 

postup do extraligy muži – stK Rybník
zostup do 2. ligy Ba – ivanka pri dunaji
postup do 1. ligy mužizápad – hontian-
ske trsťany/dudince B, mtj Piešťany 
moravany

1.liga muži-východ
1. stK Košicečaňa  
2. sto valča  
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10. stK Levice B 
11. so Lokomotíva Šurany 
12. stK Rybník B 
13. stK nová Baňa/Podlužany B 
14. stK nitra 08 

Krajský stolnotenisový 
zväz žilina

2. liga muži
1. sto nižná 
2. mstK tvrdošín 
3. Bytča 
4. tj oravan námestovo 
5. mstK martin
6. medokýš martin
7. mŠK žiar nad hronom
8. ŠKst Ružomberok C
9. Lokomotíva vrútky
10. sPst dolný Kubín
11. tj oravská Lesná
12. stK magnezit Revúca

3. liga muži
1. sto valča B 
2. ŠKst energodat žilina B 
3. msK čadca C 
4. slávia Zákopčie 
5. teplička nad váhom
6. mstK tvrdošín B 
7. tj dolný Kubín 
8. stK sokol stránske B 
9. tj oravan námestovo B 
10. stK Radoľa 
11. sto trnové 
12. tatran Krušetnica 

Krajský stolnotenisový 
zväz Banská Bystrica

3. liga muži
1. sto Zvolenská slatina 
2. obec Podbrezová 
3. mstK Krupina 
4. Lokomotíva Banská Bystrica 
5. mŠK sto Brezno 
6. ŠK žarnovica 
7. mladosť Rimavská sobota B 
8. otj hontianske nemce 
9. tj Kremnica 
10. oŠK hliník nad hronom 
11. mŠK žiar nad hronom B 
12. doprastav Zvolen 

8. sto veľké úľany B
9. ttC majcichov
10. mtj Piešťanymoravany B
11. Gasto metalfin Galanta d
12. ŠK jáŇan moravský sv. ján 

Krajský stolnotenisový 
zväz Trenčín

2. liga muži
1. tj h.trsťany/dudince B
2. stK veľké uherce
3. sto Klasov
4. KeramingKubran trenčín
5. interspead nové Zámky B
6. stK nové mesto nad váhom 
7. stK PC trenčianska teplá
8. stK tevos Partizánske
9. ŠKst Bošany
10. stK Cvč Zlaté moravce
11. stK nová Baňa/Podlužany
12. stK 1. ZŠ vráble
13. tj dynamo trnovec
14. stC tj čab

3. liga muži
1. stK malé Chlievany 
2. sK Karpatia Prievidza 
3. ttC Považská Bystrica 
4. ŠKst Bošany B 
5. obsK unimat Lazanya 
6. stK euRo drietoma 
7. Polstrav Bystričany B 
8. stK veľké uherce B 
9. KeramingKubran trenčín B 
10. stK tevos Partizánske B 
11. stK stará turá 
12. stK Prievidza 
13. mKst nová dubnica B 

Krajský stolnotenisový 
zväz Nitra

3. liga muži
1. ŠK ŠoG nitra B 
2. Šahy/veľké turovce 
3. stK vlkas 
4. tj Lokomotíva Bánov B 
5. PK Komárno 
6. stK Levice 
7. slovenský orol Ludanice 
8. ŠK žitavany 
9. ŠKst topoľčany 

Bratislavský
stolnotenisový zväz

2. liga muži
1. ŠK ister Bratislava
2. ŠKst FeRomaX Bratislava C
3. Bernolákovo   
4. spoje Bratislava  
5. stK senec B  
6. stK devínska nová ves B  
7. educo Petržalka 
8. spoje Bratislava B  
9. ŠKst Karlova ves   
10. ŠK ister Bratislava B  
11. stK Pezinok B  
12. sto svätý jur 

3. liga muži
1. stK Blatné
2. msK malacky
3. sto svätý jur B
4. tj Štadión Bratislava
5. ŠK ister Bratislava C
6. tj slovan most pri Bratislave
7. educo Petržalka B
8. ŠKst Karlova ves B
9. stK ivanka pri dunaji B
10. stK senec C
11. stK Pezinok C
12. slovton Bratislava

Krajský stolnotenisový 
zväz Trnava

2. liga muži
1. mtj Piešťanymoravany
2. ŠKst Gabčíkovo
3. mstK Leopoldov
4. slavoj sládkovičovo
5. ostK Špačince
6. trhová hradská
7. Propria Kúty
8. sto veľké úľany
9. stC Rohožník
10. Gasto metalfin Galanta C
11. ŠK dobrá voda 
12. stK veľká mača (odhlásil sa)

3. liga muži
1. ttC Baka
2. sokol skalica
3. elastik trnavah.orešany B
4. ZŠK mesta vrbové stK
5. mstK Leopoldov B
6. ŠKP trnava
7. slavoj sládkovičovo B

Východoslovenský  
stolnotenisový zväz 
Košice

2. liga muži
1. mŠK vstK vranov n/t B
2. sto mokrance
3. oŠK udavské
4. ŠKst sokol vojčice
5. sto valaliky
6. ŠKst humenné
7. stK Zbereko Košice
8. oŠK Šarišské michaľany
9. ŠKP PŠ Košice
10. Fortuna Kežmarok
11. ŠŠK Centrál svidník
12. ŠKst michalovce B
13. mKst veľké Kapušany
14. ŠKst spišské vlachy

3. liga muži-západ
1. tj javorinka Levoča B
2. oŠK spišský Štvrtok
3. tj sto slovenská ves
4. slavoj spišská Belá
5. ŠK jablonov nad turňou
6. sto Letanovce
7. Geológ Rožňava C
8. ŠKst margecany B
9. aŠK maria huta
10. ŠK veterán Poprad
11. Fortuna Kežmarok B
12. BBF spišská nová ves

3. liga muži-severovýchod
1. ŠKst humenné B
2. sto snina
3. ŠK orion Belá nad Cirochou
4. stj družba Bardejov
5. sto sedlice
6. mŠK vstK vranov n/t d
7. mŠK vstK vranov n/t C
8. sto Lemešany
9. ŠKst humenné C
10. stŠK tecák vranov n/t
11. ŠKP Prešov
12. mstK sabinov

3. liga muži-juh
1. sto valaliky B
2. oKst Bracovce
3. ŠKst Pribeník
4. tj čečehov
5. oKst Regmont hraň
6. so tj malý Kamenec
7. ŠKst michalovce C
8. so tj čičarovce
9. sŠK Poproč
10. ŠKst sokol vojčice B
11. ŠKst michalovce d
12. ttC vojany tigers

Konečné tabuľky 2015/2016
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SPM SR,  LOKOMOTíVA VRúTKY, 23. 1. 2016 – STARŠí žIACI
1. diKo daLiBoR 2002 tj oRavan námestovo
2. PinduRa toBiáŠ 2001 ŠKst RužomBeRoK 
3. CYPRiCh samueL 2001 msK čadCa 
4. KYseL maRtin 2001 mstK tvRdoŠín 
5. Fečo samueL 2001 mŠK vstK vRanov n/t
6. PetRíK FiLiP 2001 mŠK vstK vRanov n/t
7. ivančo FÉLiX 2003 stK devínsKa nová ves
8. miLan maRtin 2001 1. PPC FoRtuna KežmaRoK
9. KLajBeR adam 2003 sto moKRanCe 
10. deLinčaK FiLiP 2003 msK čadCa 
11.-12. dRáB matúŠ 2002 ŠKst miChaLovCe 
11.-12. ĎanovsKÝ maRtin 2002 LoKomotíva vRútKY 
13.-16. huRKa RastisLav 2001 sto vaLaLiKY 
13.-16. PaCh KamiL 2003 sto vaLaLiKY 
13.-16. Fečo miChaL 2001 mŠK vstK vRanov n/t
13.-16. PaPáneK maRtin 2001 stK nová BaŇa/PodLužanY

SPM SR,  TOPOĽČANY, 23. 1. 2016 – STARŠIE žIAČKY
1. PeKová ZuZana 2002 Kst viKtÓRia tRnava 
2. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe 
3. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa 
4. sLoBodníKová hana 2003 stK ZŠ na BieLenisKu PeZinoK
5. divinsKá natáLia 2002 mstK tvRdoŠín 
6. ŠvajdLenKová LauRa 2001 PST STUPAVA 
7. dZeLinsKa júLia 2002 stK KoŠiCe-čaŇa 
8. majeRsKá aLena 2002 sto vaLaLiKY 
9. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe 
10. LaCenová Renáta 2003 ŠKst toPoĽčanY 
11.-12. Kováčová aLžBeta 2003 ŠKst RužomBeRoK 
11.-12. iLLáŠová adRiana 2004 ŠKst toPoĽčanY 
13.-16. GaŠPaRíKová LuCia 2002 ttC majCiChov 
13.-16. vojtasová PatRíCia 2001 ZŠ LietavsKá LúčKa 
13.-16. dZuRová LenKa 2002 stK staRá tuRá 
13.-16. GuniŠová ivana 2002 ŠKst toPoĽčanY 

SPM SR, TTC MAJCICHOV, 30. 1. 2016 – dORASTENCI
1. ŠPániK tiBoR 1999 ŠK ŠoG nitRa
2. KaŠŠaY andRej 1998 ŠKst RužomBeRoK
3. PavoLKa jaKuB 1998 ŠKst RužomBeRoK
4. Reho RenÉ 2000 stK KoŠiCe-čaŇa
5. PeKo ŠteFan 2000 ŠK ŠoG nitRa
6. BRat adam 1998 ŠKst FeRomaX BRatisLava
7. taKáčjaKuB 1998 stK devínsKa nová ves
8. ZeLinKa jaKuB 2000 stK KoŠiCe-čaŇa
9. diKo matúŠ 1998 tj oRavan námestovo
10. tonKovičmaRKus 1999 stK RYBníK
11.-12. Fečo samueL 2001 mŠK vstK vRanov n/t
11.-12. ŠeveC jaKuB 1999 mŠK KYsuCKÉ novÉ mesto
13.-16. veis matúŠ 1999 ŠK ŠoG nitRa
13.-16. čičmiŠ duŠan 2000 dYnamo tRnoveC n/v
13.-16. haRaBin matej 1998 1. PPC FoRtuna KežmaRoK
13.-16. hoRŇáK tomáŠ 1999 sto vaLaLiKY

SPM SR, TTC MAJCICHOV, 30. 1. 2016 – dORASTENKY
1. KuKuĽKová tatiana 2000 Kst viKtÓRia tRnava
2. hoRváthová simona 1998 sto vaLaLiKY
3. BeLoPotočanová Kat. 2000 mstK tvRdoŠín
4. GRiGeLová natáLia 2000 ŠK ŠoG nitRa
5. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa
6. PuChovanová niKoL. 2000 ŠKst RužomBeRoK
7. uRíKová moniKa 1999 ttC PovažsKá BYstRiCa
8. FuRKová KaRoLína 1998 ŠKst toPoĽčanY
9. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe
10. PeKová ZuZana 2002 Kst viKtÓRia tRnava
11.-12. čeRmáKová PauLa 2000 ŠKst KaRLova ves
11.-12. divinsKá natáLia 2002 mstK tvRdoŠín
13.-16. tuŠanová KRistína 1999 stK RYBníK
13.-16. ŠRámKová eRiKa 1999 ŠK jáŇan moRavsKÝ sv. ján
13.-16. maRousKová moniKa 2000 KeRaminG-KuBRan tRenčín
13.-16. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe

SPM SR, STO SPOJE BRATISLAVA, 31. 1. 2016 – MužI dO 21 ROKOV
1. vaLuCh aLeXandeR 1996 tB/asv ReGenstauF 
2. KaLužnÝ samueL 1997 ŠKst FeRomaX BRatisLava
3.-4. BRat adam 1998 ŠKst FeRomaX BRatisLava
3.-4. ReZetKa Roman 1995 ŠKst havíŘov 
5.-8. ŠeveC jaKuB 1999 mŠK KYsuCKÉ novÉ mesto 
5.-8. jaKuBeC dávid 1997 ŠKst FeRomaX BRatisLava
5.-8. PÉteR inGemaR 1996 ŠKst FeRomaX BRatisLava
5.-8. ZeLinKa jaKuB 2000 stK KoŠiCe-čaŇa 
9.-16. PavoLKa jaKuB 1998 ŠKst RužomBeRoK 
9.-16. BučKo RÓBeRt 1996 mstK LeoPoLdov 
9.-16. KaŠŠaY andRej 1998 ŠKst RužomBeRoK 
9.-16. ŠPániK tiBoR 1999 ŠK ŠoG nitRa 
9.-16. KRuPansKÝ LuKáŠ 1997 Kst viKtÓRia tRnava 
9.-16. GemeĽa Šimon 1999 tj oRavan námestovo 
9.-16. veis matúŠ 1999 ŠK ŠoG nitRa 
9.-16. taKáč jaKuB 1998 stK devínsKa nová ves 

SPM SR, STO SPOJE BRATISLAVA, 31. 1. 2016 – žENY dO 21 ROKOV
1. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa 
2. KuKuĽKová tatiana 2000 Kst viKtÓRia tRnava 
3.-4. hoRváthová simona 1998 sto vaLaLiKY 
3.-4. PuChovanová niKoL. 2000 ŠKst RužomBeRoK
5.-8. FuRKová KaRoLína 1998 ŠKst toPoĽčanY 
5.-8. maRousKová moniKa 2000 KeRaminG-KuBRan tRenčín 
5.-8. uRíKová moniKa 1999 ttC PovažsKá BYstRiCa 
5.-8. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe 
9.-16. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe 
9.-16. jantoŠová denisa 1997 ŠKst RužomBeRoK 
9.-16. KRŠiaKová miRiam 1997 ŠKst toPoĽčanY 
9.-16. KLučáRová aGáta 2000 sto vaLaLiKY 
9.-16. KováCsová viKtÓRia 1997 Gasto metaLFin GaLanta 
9.-16. ŠvajdLenKová LauRa 2001 PST STUPAVA 
9.-16. čeRmáKová PauLa 2000 ŠKst KaRLova ves 
9.-16. BeLiansKa saRah 19999 sto sPoje BRatisLava 

SPM SR, MSK ČAdCA, 13. 2. 2016 – NAJMLAdŠí žIACI
1. KuBaLa niCoLas 2005 Kst viKtÓRia tRnava
2. GoLdíR jaKuB 2005 msK čadCa
3. ŠutiaK samueL 2005 ŠKst toPoĽčanY
4. mudRáK aLeX 2005 stK 1. ZŠ vRáBLe
5. ŠRamo RadosLav 2005 msK čadCa
6. BeLoPotočan dávid 2005 mstK tvRdoŠín
7. vRanaY miChaL 2005 stK KoŠiCe-čaŇa
8. GaŠPaRíK jaKuB 2005 ŠKst toPoĽčanY
9. uheRíK KRistián 2006 ŠKst toPoĽčanY
10. muCha matúŠ 2005 Kst dRive tRen. jastRaBie
11.-12. KuBjatKo samueL 2006 msK čadCa
11.-12. BaLLeK PatRiK 2005 mstK tvRdoŠín
13.-16. KuLiCh ivan 2005 stK LučeneC-KaLinovo
13.-16. mRižo miChaL 2006 ŠKst toPoĽčanY
13.-16. PaLuŠeK samueL 2006 stK KoŠiCe-čaŇa
13.-16. Goda PatRiK 2005 stK RYBníK

SPM SR, ŠK JÁŇAN MOR. SV. JÁN, 13. 2. 2016 – NAJMLAdŠIE žIAČKY
1. činčuRová ema 2005 ŠKst toPoĽčanY 
2. vinCZeová LauRa 2005 mKst nová duBniCa 
3. wiLtsChKová dominiKa 2006 Gasto metaLFin GaLanta 
4. ŠtuLLeRová eLiŠKa 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY 
5. BiLKovičová sáRa 2005 msK maLaCKY 
6. MÜLLEROVÁ EMA 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY 
7. ŠinKaRová moniKa 2005 ŠKst miChaLovCe 
8. moKRYŠová PauLina 2005 ttC inteRsPead novÉ ZámKY 
9. waLLenFeLsová aneta 2006 ttC PovažsKá BYstRiCa 
10. dRBiaKová KaRin 2005 mstK tvRdoŠín 
11.-12. iGaZová maRtina 2006 ŠKst toPoĽčanY 
11.-12. FeRenčíKová sáRa 2005 mstK tvRdoŠín 
13.-16. BitÓová miChaeLa 2007 stK KoŠiCe-čaŇa 
13.-16. ivančáKová simona 2005 ŠKst sPiŠsKÉ vLaChY 
13.-16. majeRčíKová Linda 2006 mŠK žiaR nad hRonom 
13.-16. ŠeLinGová LuCia 2005 mKst nová duBniCa 
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SPM SR, ŠK JÁŇAN MOR. SV. JÁN, 27. 2. 2016 – MLAdŠí žIACI
1. KLajBeR adam 2003 sto moKRanCe 
2. ivančo FÉLiX 2003 stK devínsKa nová ves 
3. Švento jaKuB 2004 LoKomotíva vRútKY 
4. GoLdíR jaKuB 2005 msK čadCa
5. PetRLíK juRaj 2003 ŠKst toPoĽčanY 
6. deLinčaK FiLiP 2003 msK čadCa
7. PaCh KamiL 2003 sto vaLaLiKY
8. BudinsKÝ danieL 2003 stK nová BaŇa/PodLužanY 
9. PŠenKa maRtin 2004 mKst nová duBniCa 
10. sviatKo dominiK 2003 sto vaLaLiKY
11.-12. KaPusta miChaL 2004 msK čadCa
11.-12. veteRníK PeteR 2003 tj medoKÝŠ maRtin-ĽadoveŇ
13.-16. KuBaLa niCoLas 2005 Kst viKtÓRia tRnava 
13.-16. PánsKY RiChaRd 2003 ŠKst toPoĽčanY 
13.-16. BeLoPotočan dávid 2005 mstK tvRdoŠín 
13.-16. ŠRamo RadosLav 2005 msK čadCa

SPM SR, TTC POVAžSKÁ BYSTRICA, 27. 2. 2016 – MLAdŠIE žIAČKY
1. sLoBodníKová hana 2003 stK ZŠ na BieLenisKu PeZinoK
2. LaCenová Renáta 2003 ŠKst toPoĽčanY
3. iLLáŠová adRiana 2004 ŠKst toPoĽčanY
4. činčuRová ema 2005 ŠKst toPoĽčanY
5. BaLúChová adRiana 2003 stK RYBníK
6. wiLtsChKová dominiKa 2006 Gasto metaLFin GaLanta
7. MÜLLEROVÁ EMA 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY
8. BiLKovičová sáRa 2005 msK maLaCKY
9. ZGeBuRová anastáZia 2003 tj sto sLovensKá ves
10. ChoRvátová dominiKa 2004 stK RYBníK
11.-12. andRejKovičová nat. 2004 sto vaLaLiKY
11.-12. Kováčová aLžBeta 2003 ŠKst RužomBeRoK
13.-16. ZajačKová LuCia 2003 Kst dRive tRen. jastRaBie
13.-16. svitanová ZuZana 2004 stK PC tRenčiansKa tePLá
13.-16. sÓRádová svetLana 2003 ŠK ŠoG nitRa
13.-16. ŠtuLLeRová eLiŠKa 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY

SPM SR, ŠK JÁŇAN MOR. SV. JÁN, 3. 4. 2016 – NAJMLAdŠí žIACI
1. GoLdíR jaKuB 2005 msK čadCa 
2. KuBaLa niCoLas 2005 Kst viKtÓRia tRnava 
3. ŠutiaK samueL 2005 ŠKst toPoĽčanY 
4. BeLoPotočan dávid 2005 mstK tvRdoŠín 
5. KuLiCh ivan 2005 stK LučeneC-KaLinovo
6. ŠRamo RadosLav 2005 msK čadCa 
7. GaŠPaRíK jaKuB 2005 ŠKst toPoĽčanY 
8. BaLLeK PatRiK 2005 mstK tvRdoŠín 
9. mudRáK aLeX 2005 stK 1. ZŠ vRáBLe 
10. PaLuŠeK samueL 2006 stK KoŠiCe-čaŇa 
11.-12. Katona aLeXandeR 2006 ŠKst toPoĽčanY 
11.-12. vRanaY miChaL 2005 stK KoŠiCe-čaŇa 
13.-16. KRajčovičFiLiP 2005 ttC majCiChov 
13.-16. FojtíK matúŠ 2005 stK RadoĽa 
13.-16. muCha matúŠ 2005 Kst dRive tRen. jastRaBie
13.-16. uheRíK KRistián 2006 ŠKst toPoĽčanY 

SPM SR, TTC MAJCICHOV, 3. 4. 2016 – NAJMLAdŠIE žIAČKY
1. činčuRová ema 2005 ŠKst toPoĽčanY
2. vinCZeová LauRa 2005 mKst nová duBniCa
3. wiLtsChKová dominiKa 2006 Gasto metaLFin GaLanta
4. ŠtuLLeRová eLiŠKa 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY
5. BiLKovičová sáRa 2005 msK maLaCKY
6. ŠinKaRová moniKa 2005 ŠKst miChaLovCe
7. MÜLLEROVÁ EMA 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY
8. PoLaKovičová BianKa 2005 msK maLaCKY
9. FeRenčíKová sáRa 2005 mstK tvRdoŠín
10. waLLenFeLsová aneta 2006 ttC PovažsKá BYstRiCa
11.-12. dRBiaKová KaRin 2005 mstK tvRdoŠín
11.-12. iGaZová maRtina 2006 ŠKst toPoĽčanY
13.-16. GRenčíKová eveLYn 2005 ŠKst toPoĽčanY
13.-16. ivančáKová simona 2005 ŠKst sPiŠsKÉ vLaChY
13.-16. čuLKová simona 2005 sto vaLaLiKY
13.-16. nGuYen thi mY anh 2005 ŠKm tRenčín

SPM SR, STO VALALIKY, 9. 4. 2016 – STARŠí žIACI
1. diKo daLiBoR 2002 tj oRavan námestovo
2. KLajBeR adam 2003 sto moKRanCe
3. Fečo samueL 2001 mŠK vstK vRanov n/t
4. CYPRiCh samueL 2001 msK čadCa
5. PinduRa toBiáŠ 2001 ŠKst RužomBeRoK
6. dRáB matúŠ 2002 ŠKst miChaLovCe
7. KYseL maRtin 2001 mstK tvRdoŠín
8. huRKa RastisLav 2001 sto vaLaLiKY
9. PaCh KamiL 2003 sto vaLaLiKY
10. deLinčaK FiLiP 2003 msK čadCa
11.-12. ivančo FÉLiX 2003 stK devínsKa nová ves
11.-12. ĎanovsKÝ maRtin 2002 LoKomotíva vRútKY
13.-16. ŠRamo RadosLav 2005 msK čadCa
13.-16. jaLoveCKÝ maReK 2001 stK ZŠ na BieLenisKu PeZinoK
13.-16. Fečo miChaL 2001 mŠK vstK vRanov n/t
13.-16. FuseK PatRiK 2002 msK maLaCKY

SPM SR, STO VALALIKY, 9. 4. 2016 – STARŠIE žIAČKY
1. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa
2. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe
3. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe
4. PeKová ZuZana 2002 Kst viKtÓRia tRnava
5. dZuRová LenKa 2002 stK staRá tuRá
6. sLoBodníKová hana 2003 stK ZŠ na BieLenisKu PeZinoK
7. ŠvajdLenKová LauRa 2001 PST STUPAVA
8. majeRsKá aLena 2002 sto vaLaLiKY
9. divinsKá natáLia 2002 mstK tvRdoŠín
10. LaCenová Renáta 2003 ŠKst toPoĽčanY
11.-12. BaLúChová adRiana 2003 stK RYBníK
11.-12. viŠŇovsKá nina 2003 ttC inteRsPead novÉ ZámKY
13.-16. GaŠPaRíKová LuCia 2002 ttC majCiChov
13.-16. ChYLová saBína 2001 mstK tvRdoŠín
13.-16. GuniŠová ivana 2002 ŠKst toPoĽčanY
13.-16. žiLKová tatiana 2001 ŠPoRtKLuB mss PReŠov

SPM SR, ŠKST RužOMBEROK, 10. 4. 2016 – MužI dO 21 ROKOV
1. KaLužnÝ samueL 1997 ŠKst FeRomaX BRatisLava
2. ŠPániK tiBoR 1999 ŠK ŠoG nitRa
3.-4. PeKo ŠteFan 2000 ŠK ŠoG nitRa
3.-4. ReZetKa Roman 1995 ŠKst havíŘov
5.-8. BRat adam 1998 ŠKst FeRomaX BRatisLava
5.-8. ZeLinKa jaKuB 2000 stK KoŠiCe-čaŇa
5.-8. PavoLKa jaKuB 1998 ŠKst RužomBeRoK
5.-8. KaŠŠaY andRej 1998 ŠKst RužomBeRoK
9.-16. tutuRa maReK 1996 stK PC tRenčiansKa tePLá
9.-16. Kovanič KRistián 1996 stK devínsKa nová ves
9.-16. jaKuBeC dávid 1997 ŠKst FeRomaX BRatisLava
9.-16. GajdoŠ miLan 1997 Kst dRive tRen. jastRaBie
9.-16. GemeĽa Šimon 1999 tj oRavan námestovo
9.-16. GieCi LuKáŠ 1997 KeRaminG-KuBRan tRenčín
9.-16. taKáč jaKuB 1998 stK devínsKa nová ves
9.-16. veis matúŠ 1999 ŠK ŠoG nitRa

SPM SR, ŠKST RužOMBEROK, 10. 4. 2016 – žENY dO 21 ROKOV
1. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa
2. BeLoPotočanová Kat. 2000 mstK tvRdoŠín
3.-4. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe
3.-4. KuKuĽKová tatiana 2000 Kst viKtÓRia tRnava
5.-6. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe
5.-6. maRousKová moniKa 2000 KeRaminG-KuBRan tRenčín
7.-9. PuChovanová niKoL. 2000 ŠKst RužomBeRoK
7.-9. GaŠPaRíKová LuCia 2002 ttC majCiChov
7.-9. hoRváthová simona 1998 sto vaLaLiKY
10.-12. KLučáRová aGáta 2000 sto vaLaLiKY
10.-12. ŠvajdLenKová LauRa 2001 PST STUPAVA
10.-12. uRíKová moniKa 1999 ttC PovažsKá BYstRiCa
13.-14. jantoŠová denisa 1997 ŠKst RužomBeRoK
13.-14. vLčKová ReBeKa 1997 ŠKst RužomBeRoK
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SPM SR, STO SPOJE BRATISLAVA, 23. 4. 2016 – MLAdŠí žIACI
1. KLajBeR adam 2003 sto moKRanCe 
2. deLinčaK FiLiP 2003 msK čadCa 
3. ivančo FÉLiX 2003 stK devínsKa nová ves
4. PŠenKa maRtin 2004 mKst nová duBniCa 
5. PaCh KamiL 2003 sto vaLaLiKY 
6. KuBaLa niCoLas 2005 Kst viKtÓRia tRnava 
7. BudinsKÝ danieL 2003 stK nová BaŇa/PodLužanY
8. GoLdíR jaKuB 2005 msK čadCa 
9. Švento jaKuB 2004 LoKomotíva vRútKY 
10. KaPusta miChaL 2004 msK čadCa 
11.-12. douBeK KRistian 2003 ŠKst KaRLova ves 
11.-12. veteRníK PeteR 2003 tj medoKÝŠ maRtin-ĽadoveŇ
13.-16. KuLiCh ivan 2005 stK LučeneC-KaLinovo
13.-16. ŠRamo RadosLav 2005 msK čadCa 
13.-16. PetRLíK juRaj 2003 ŠKst toPoĽčanY 
13.-16. BeLoPotočan dávid 2005 mstK tvRdoŠín 

SPM SR, STO SPOJE BRATISLAVA, 23. 4. 2016 – MLAdŠIE žIAČKY
1. iLLáŠová adRiana 2004 ŠKst toPoĽčanY 
2. BaLúChová adRiana 2003 stK RYBníK 
3. LaCenová Renáta 2003 ŠKst toPoĽčanY 
4. sLoBodníKová hana 2003 stK ZŠ na BieLenisKu PeZinoK
5. svitanová ZuZana 2004 stK PC tRenčiansKa tePLá 
6. činčuRová ema 2005 ŠKst toPoĽčanY 
7. FeRenčíKová sáRa 2005 mstK tvRdoŠín 
8. PoRuBÄnová nina 2004 stK KoŠiCe-čaŇa 
9. wiLtsChKová dominiKa 2006 Gasto metaLFin GaLanta
10. ZajačKová LuCia 2003 Kst dRive tRen. jastRaBie
11.-12. viŠŇovsKá nina 2003 ttC inteRsPead novÉ ZámKY
11.-12. BiLKovičová sáRa 2005 msK maLaCKY 
13.-16. ChoRvátová dominiKa 2004 stK RYBníK 
13.-16. MÜLLEROVÁ EMA 2005 stK nová BaŇa/PodLužanY
13.-16. janoKová viKtoRia 2003 Kst PLus40 tReBiŠov 
13.-16. sÓRádová svetLana 2003 ŠK ŠoG nitRa 

SPM SR, STK LOKOMOTíVA KOŠICE, 30. 4. 2016 – dORASTENCI
1. BRat adam 1998 ŠKst FeRomaX BRatisLava
2. PeKo ŠteFan 2000 ŠK ŠoG nitRa
3. wiLtsChKa dávid 1999 Gasto metaLFin GaLanta
4. ŠPániK tiBoR 1999 ŠK ŠoG nitRa
5. ZeLinKa jaKuB 2000 stK KoŠiCe-čaŇa
6. diKo matúŠ 1998 tj oRavan námestovo
7. taKáč jaKuB 1998 stK devínsKa nová ves
8. tonKovič maRKus 1999 stK RYBníK
9. KaŠŠaY andRej 1998 ŠKst RužomBeRoK
10. PavoLKa jaKuB 1998 ŠKst RužomBeRoK
11.-12. tRusKa maRtin 1999 stK veĽKÉ uheRCe
11.-12. diKo daLiBoR 2002 tj oRavan námestovo
13.-16. uRBaniCs dominiK 1999 ŠK ŠoG nitRa
13.-16. haRaBin matej 1998 1. PPC FoRtuna KežmaRoK
13.-16. veis matúŠ 1999 ŠK ŠoG nitRa
13.-16. Reho RenÉ 2000 stK KoŠiCe-čaŇa

SPM SR, ŠŠK CENTRÁL SVIdNíK, 30. 4. 2016 – dORASTENKY
1. KuKuĽKová tatiana 2000 Kst viKtÓRia tRnava
2. PuChovanová niK. 2000 ŠKst RuŢomBeRoK
3. ŠinKaRová dáŠa 2001 ŠKst miChaLovCe
4. uRíKová moniKa 1999 ttC PovaŢsKá BYstRiCa
5. FuRKová KaRoLína 1998 ŠKst toPoĽčanY
6. hoRváthová simona 1998 sto vaLaLiKY
7. LaBoŠová ema 2001 stK KoŠiCe-čaŇa
8. BeLoPotočanová Kat. 2000 mstK tvRdoŠín
9. divinsKá natáLia 2002 mstK tvRdoŠín
10. PeKová ZuZana 2002 Kst viKtÓRia tRnava
11.-12. LaCenová Renáta 2003 ŠKst toPoĽčanY
11.-12. maRousKová moniKa 2000 KeRaminG-KuBRan tRenčín
13.-16. teReZKová jana 2002 ŠKst miChaLovCe
13.-16. dZeLinsKa júLia 2002 stK KoŠiCe-čaŇa
13.-16. GuRínová danieLa 1998 Kst dRive tRen. jastRaBie
13.-16. meLiCheRová Lívia 1999 msK čadCa

Michaela Bitoóvá
Rok narodenia: 2007
hracia ruka: pravá
Štýl hry: útočný
Poťahy: donic acuda s3
               donic acuda s3
drevo: Butterfly Primorac japan
tréner: František solár
Klub: stK Košicečaňa

michaela je odchovankyňou čanianskeho stolného tenisu. so stol-
ným tenisom začala ako 5ročná. Postupne sa vypracovala medzi 
najlepšie hráčky nielen vo svojej vekovej kategórií. jej ambície 
a cieľavedomosť dávajú všetky predpoklady na to, aby z nej vy-
rástla perspektívna hráčka. jej vzorom je Christina Kalberg.

Kamil Pach
Rok narodenia: 2003
hracia ruka: pravá
Štýl hry: útočný
Poťahy: victas v>01 Limber
               victas v>01 stiff        
drevo:  Butterfly michael maze oFF
tréneri: jozef Kacvinský, tibor vasiľ
Klub: sto valaliky

so stolným tenisom začal ako 7ročny, trénuje päťkrát týždenne.
najväčšie úspechy: m sR najml. – 3. miesto (jednotlivci), 2. miesto 
(štvorhra), sPm najml. – 2x 3. miesto, m sR ml. – 2. miesto (jed-
notlivci), 3. miesto (štvorhra), slovak open malacky – 1. miesto 
(štvorhra najml.), satelit topoľčany – 3. miesto (jednotlivci naj-
ml.), satelit hluk – 2. miesto (jednotlivci ml.)

Kristián uherík
Rok narodenia: 2006
hracia ruka: pravá
Štýl hry: útočný
Poťahy: victas v>01 Limber
               victas v>01 Limber
drevo: swat Carbon tsP
tréner: anton Kutiš
Klub: ŠKst topoľčany

Kristián je odchovancom topoľčianskeho stolného tenisu. stolnému 
tenisu sa začal venovať ako 7ročný na Základnej škole sv. don Bosca 
v topoľčanoch. v súčasnosti patrí medzi najlepších hráčov vo svojej 
vekovej kategórii. jeho veľkými vzormi sú anton Kutiš a timo Boll.

Jana Terezková
Rok narodenia: 2002
hracia ruka: pravá
Štýl hry: útočný
Poťahy: donic acuda s3
        donic Baxter
drevo:  nittaku acoustic
tréner: Rastislav terezka
Klub: ŠKst michalovce

so stolným tenisom začala ako 6ročná, trénuje sedemkrát týždenne.
najväčšie úspechy: sPm najml. – 1. miesto, austrian sparkasse 
Youth Championships Linz 2015 – 1. miesto (družstvá ml. žiačok), 
Prague Grand Prix 2015 – 2. miesto (jednotlivci ml.), austrian 
sparkasse Youth Championships Linz 2016 – 2. miesto (jednot-
livci st.), satelit havířov 2014 – 2. miesto, satelit topoľčany 2014 
– 2. miesto, m sR najml. – 3. miesto, m sR družstiev mladších aj 
starších žiačok – 1. miesto.
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Zápis VV SSTZ č. 2/2016 
23. 2. 2016, Bratislava

dňa 20. 1. 2016 sa konala na mŠvvaŠ 
sR porada športových subjektov zameraná 
na implementáciu nového zákona o športe 
do praxe. autori zákona sa pokúsili vysvet-
liť viaceré nejasnosti v paragrafovom zne-
ní zákona, ktoré umožňujú rôzny výklad. 
Keďže zákon nerieši všetky dôležité oblasti 
športového života, budú k nemu v najbliž-
šom období schválené vládne vyhlášky: k 
vzdelávaniu odborníkov v športe, k urče-
niu vstupných veličín do vzorca na výpočet 
dotácií pre športové zväzy a k strediskám 
vrcholového športu. Predseda sstZ bol 
ako generálny sekretár KŠZ sR nominova-
ný do prvých dvoch pracovných skupín na 
spracovanie vyhlášok.

dňa 20. 1. 2016 sa na sekretariáte 
sstZ uskutočnilo výberové konanie na 
post ekonóma zväzu. výberová komisia 
v zložení Kríž, hamran a tichý spomedzi 
piatich uchádzačov, ktorí sa písomne pri-
hlásili a predložili požadované dokumenty, 
vybrala za nového ekonóma ing. jakuba 
suchého (49 r.), ktorý nastúpil na nový 
post 1. 2. 2016 na dobu neurčitú s trojme-
sačnou skúšobnou dobou.

v zmysle schváleného rozpočtu sstZ 
na rok 2016 a najmä v súvislosti s enorm-
ným nárastom úloh pre sekretariát sstZ 
vyplývajúcich z aplikácie nového zákona 
o športe, došlo k navýšeniu miezd časti 
profesionálnych pracovníkov sstZ – v prie-
mere o 8%.

v budove sov zasadal 26. 1. 2016 štáb 
k oh 2016 v Rio de janeiro (za sstZ sa zú-
častnili Kríž a hamran). Boli podané najmä 
aktuálne informácie z Brazílie, spôsob lo-
gistického zabezpečenia slovenskej vý-
pravy, ktorá bude mať cca 50 športovcov 
(kvalifikačný proces ešte nebol ukončený). 
Každý nominovaný športovec, pokiaľ nebol 
doteraz zaradený medzi podporovaných 
pretekárov, získa 5 000 € bonus na záve-
rečnú prípravu na oh. sov zo stolného 
tenisu ráta predbežne s dvoma pretekármi 
a dvoma trénermi. najreálnejšiu šancu na 
postup má zatiaľ wang Yang.

dňa 4. 2. 2016 sa predseda sstZ a ge-
nerálny sekretár zväzu stretli so sloven-
skou reprezentantkou evou Ódorovou, 
ktorá po návšteve sPoRtmedu a lekárskej 
prehliadke u mudr. deleja oznámila, že sa 
zo zdravotných dôvodov (zranené rameno 
a problémy s chrbticou) nebude môcť zú-
častniť na ms v Kuala Lumpur. Po dolieče-
ní sa chce zamerať na aprílovú olympijskú 
kvalifikáciu v istanbule.

na základe informácie o odstúpení evy 
Ódorovej od účasti na ms v malajzii a na 
návrh trénerky slovenskej reprezentácie 

vaní s hráčkou, klubovým trénerom a tré-
nerom kadetskej reprezentácie i s rodičmi 
v záujme zabezpečenia jej kvalitnejšieho 
tréningu. definitívne o nominácii rozhod-
ne vv sstZ na januárovom zasadnutí.

dňa 15. 12. 2015 sa uskutočnilo nefor-
málne stretnutie funkcionárov sstZ, jeho 
sekretariátu, ale aj sponzorov zväzu, členov 
organizačného výboru me mládeže 2015, 
me juniorov a me kadetov a ďalších hostí 
počas tradičnej vianočnej kapustnice.

v decembri 2015 sekretariát sstZ de-
finitívne ukončil po obojstrannej dohode 
rokovanie s martou daubnerovou o jej prí-
padnom nástupe na pozíciu ekonóma zväzu 
po plánovanom odchode jána tichého do 
dôchodku v roku 2016. sstZ vypíše výbero-
vé konanie na obsadenie tohto postu.

od 1. 1. 2016 vstúpil do platnosti nový 
zákon nR sR o športe č. 440/2015. Pre všet-
ky športové subjekty prináša celý rad nových 
povinností súvisiacich so zvýšenou transpa-
rentnosťou využívania štátnych prostried-
kov, vyplýva z neho okrem iného aj zmena 
stanov. na druhej strane má priniesť viac 
prostriedkov do športu a zvýšiť záujem spon-
zorov o investovanie do športu. vv sstZ určí 
pracovnú skupinu na implementáciu zákona 
o športe do podmienok zväzu, aby si sstZ 
počas prechodného obdobia splnil všetky 
povinnosti, ktoré mu nový zákon ukladá.

anton hamran informoval o začiatku 
rokovaní s mv sR o uzatvorení novej ná-
jomnej zmluvy za pozemky pod halou a 
ubytovňou v Bratislave Rači. Štát požaduje 
niekoľkonásobné navýšenie nájomného!

vv sstZ ustanovil pracovnú skupinu na 
prípravu nového disciplinárneho poriad-
ku sstZ v zložení: Gallo, hamran, hajduk, 
vaniak, Šereda, čelko. neskôr vv sstZ 
odložil plnenie uznesenia, vzhľadom na 
prípravu nového zákona o športe, ktorého 
súčasťou mal byť aj univerzálny discipli-
nárny poriadok. v konečnej verzii záko-
na o športe však tento paragraf vypustili 
a tak je príprava nového disciplinárneho 
poriadku sstZ opäť aktuálna. vv sstZ sta-
novil nový termín na predloženie návrhu 
na 31. 3. 2016.

v prípade vážneho porušenia disciplíny 
hráčom počas reprezentačných podujatí, 
výcvikových táborov, kontrolných turnajov a 
pod. má právo tréner alebo iná zodpovedná 
osoba poverená vv sstZ (vedúci výpravy, 
predseda KŠR, atď.) okamžite vylúčiť hráča 
z daného podujatia. hráč na vlastné nákla-
dy, náklady klubu alebo rodičov odcestuje 
z miesta podujatia. v prípade neplnoleté-
ho hráča, jeho dopravu z miesta podu jatia 
zabezpečuje jeho zákonný zástupca alebo 
materský klub na vlastné náklady. Priestu-
pok bude následne postúpený na dorieše-
nie disciplinárnej komisii sstZ.

INFORMÁCIE SSTZ

Zápis VV SSTZ č. 1/2016 
19. 1. 2016, Bratislava

v dňoch 18. – 19. 11. 2015 sa konalo v 
miňovciach a stropkove dvojdňové výjaz-
dové zasadnutie vv sstZ. na prvej časti sa 
zúčastnili aj predstavitelia obecného zastupi-
teľstva v miňovciach. obec významne pod-
poruje stolný tenis a vyrástla tu aj súčasná 
slovenská reprezentantka eva jurková.

dňa 19. 11. 2015 sa uskutočnila v mest-
skej športovej hale v stropkove tretia časť 
osláv 90. výročia organizovaného stolného 
tenisu na území slovenska. Pred hlavným 
programom prijal delegáciu sstZ na rad-
nici primátor stropkova o. Brendza. na 
oslavách sa zúčastnila aj delegácia českej 
asociácie stolného tenisu na čele s jej pre-
zidentom Z. Špačkom. Prítomní boli viacerí 
poprední slovenskí stolní tenisti z minulosti 
i súčasnosti. diváci sa zoznámili s históriou 
nášho stolného tenisu, ale mali možnosť vi-
dieť v akcii aj viacerých našich hráčov a na 
záver aj nezabudnuteľnú exhibíciu bývalých 
československých reprezentantov milana 
orlowského a jindřicha Panského.

dňa 27. 11. 2015 delegácia sstZ v zlo-
žení Kríž, hamran a mihočko navštívila 
v zariadení pre seniorov v studienke jed-
nu z najúspešnejších slovenských stolných 
tenistiek v histórii irenu mikócziovúBo-
sú. Zagratulovala jej k 70. narodeninám 
a odovzdala aj ocenenie pri príležitosti 
90. výročia organizovaného stolného teni-
su na území slovenska.

v hodoníne sa uskutočnila 3. 12. 2015 
porada medzinárodného vedenia super-
ligy. Za sstZ sa jej zúčastnili Kríž, hamran 
a vaniak. súťaž prebieha bez závažnejších 
problémov. Bola vyžrebovaná druhá časť 
superligy.

Začiatkom decembra 2015 bola v sídle 
ettu v Luxemburgu vyžrebovaná kvalifiká-
cia súťaže družstiev na me 2017 (organizá-
tor zatiaľ nie je určený). družstvo mužov 
sR bude mať v skupine za súperov tímy 
zo Švédska a estónska, družstvo žien sR 
sa stretne v skupine s Francúzskom a ta-
lianskom. hrá sa systémom doma – vonku. 
víťazi skupiny postúpia priamo do elitnej 
kategórie me (10 kolektívov). Celky na dru-
hom mieste budú hrať v baráži o ďalších 
päť miest, 16. družstvo bude reprezentá-
cia organizátorskej krajiny. ostatné celky 
budú hrať ii. divíziu. v prípade, že naši re-
prezentanti skončia na druhých miestach, 
budú sa hrať ešte aj dva barážové súboje.

v priebehu decembra 2015 sa uskutoč-
nilo hlasovanie vv sstZ „per rollam“ o no-
minácii na ms družstiev v Kuala Lumpur. 
v súvislosti s návrhom trénerky Popovej na 
zaradenie talentovanej emy Labošovej do 
družstva žien sa uskutočnilo viacero roko-
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organizačných problémov, priniesol sstZ 
aj stratu vyše 6 000 € (prepadnutie nestor-
novateľných leteniek do istanbulu, drahšie 
cestovné do halmstadu).

v priebehu marca a apríla 2016 sa 
zrealizovalo podpísanie nájomnej zmluvy 
s mv sR a následné potvrdenie zmluvy s 
mF sR na pozemky využívané sstZ (hala, 
ubytovňa a priľahlý pozemok) na obdo-
bie ďalších piatich rokov od 1. 4. 2016. Po 
rokovaniach zostala nakoniec v platnosti 
pôvodná suma, ktorú sstZ platil za pred-
chádzajúce obdobie. 

dňa 11. 3. 2015 sa uskutočnil v národ-
nom stolnotenisovom centre v Bratislave
Rači ďalší ročník turnaja osobností. turnaj 
bol spoluorganizovaný s mú mč Rača a 
ŠK mostex Rača. Bol dobrou propagáciou 
stolného tenisu medzi sponzormi a pod-
porovateľmi stolného tenisu.

dňa 8. 3. 2016 sa uskutočnilo spoločné 
rokovanie zástupcov slovenska, maďarska 
a Rakúska v maďarskom Lipóte o dunajskom 
pohári na rok 2016. Za KŠZ sa zúčastnil Kríž, 
za sstZ hamran. tohto roku sa bude turnaj 
konať v termíne 1. – 2. 10. 2016, organizá-
tormi budú v kategórii chlapcov maďarsko 
a v kategórii dievčat slovensko.

vo viedni sa uskutočnila 16. 3. 2016 
porada medzinárodného vedenia superli-
gy. Za sstZ sa jej zúčastnili hamran a va-
niak. súťaž prebiehala bez závažnejších 
problémov. Ďalšia porada sa uskutoční 
18. 5. 2016 v senci.

sstZ podpísalo reklamnú zmluvu s fir-
mou Right Power na m sR mužov a žien. Fir-
ma zaplatila sumu 1000 € a venovala vecné 
ceny pre medailistov domácich súťaží.

v priebehu apríla sa uskutočnilo stretnu-
tie so zástupkyňou firmy union soft mgr. Ko-
reňovou, ktorá ponúkla zväzu zabezpečenie 
informačného systému. K dohode nedošlo.

v priebehu apríla bolo zrealizované 
nové rýchle internetové pripojenie do 
haly, ktoré bude postačujúce aj pre kvalit-
né streamingové prenosy. Zároveň bude 
využívané aj na bežnú internetovú komu-
nikáciu na sekretariáte zväzu. Po odskúša-
ní bude následne zrušené existujúce inter-
netové pripojenie s telekomom.

hamran a čelko sa zúčastnili ako dele-
gáti sstZ na 20. m sR novinárov v stolnom 
tenise v Považskej Bystrici. Podujatie bolo 
zorganizované tradične na vysokej úrovni. 
Poďakovanie patrí mestu Považská Bystri-
ca a milanovi Podmaníkovi.

vv sstZ schválil elektronickým hlaso-
vaním per´rollam metodické usmernenie 
 aj s prílohami pre predkladanie ročných 
tréningových plánov.

vv sstZ schválil elektronickým hlaso-
vaním „per rollam“ návrh na školenie hlav-
ných rozhodcov v termíne 1. 5. 2016.

Zápis VV SSTZ č. 3/2016 
19. 4. 2016, Bratislava

v dňoch 28. 2. – 6. 3. 2016 sa konali 
v Kuala Lumpur 53. majstrovstvá sveta v 
stolnom tenise – v súťaži družstiev. slo-
venské tímy, v ktorých štartovali 4 muži a 
4 ženy nesplnili očakávanie. v celkovom 
hodnotení obsadili zhodne 33. miesto, čo 
je najslabší výsledok v histórii samostatné-
ho slovenského stolnotenisového zväzu. 

Rada riaditeľov ittF sa zaoberala najmä 
budúcnosťou svetových stolnotenisových 
šampionátov. Po dlhej diskusii smerujúcej 
k zníženiu počtu účastníkov na ms z teraj-
ších 96 na 64 alebo menej, bola ustanove-
ná pracovná skupina, ktorá pripraví návrh 
pre budúce rokovanie v düsseldorfe. Rada 
riaditeľov potvrdila dejisko ms juniorov 
2016 v Kapskom meste a rozhodla, že ms 
juniorov 2017 budú v talianskom Riva del 
Garda. ms telesne znevýhodnených stol-
ných tenistov – súťaže družstiev – sa budú 
hrať v roku 2017 v Bratislave na štadióne 
ondreja nepelu.

neformálny kongres ettu diskutoval 
najmä o budúcnosti európskeho stolné-
ho tenisu, o intenzívnej práci s mládežou, 
ktorá by mala zastaviť zvyšujúci sa rozdiel 
vo výkonnosti ázijských a európskych hrá-
čov. Rozhodol tiež o praktickom otestovaní 
návrhov Ruskej stolnotenisovej federácie, 
ktoré by mali zatraktívniť stolný tenis (hrať 
aj dvojhry iba na tri víťazné sety, posled-
ný set hrať len do 7 bodov a zrušiť rozdiel 
dvoch loptičiek potrebných na víťazstvo 
v každom sete). Kongres rozhodol, že me 
mládeže 2017 budú v portugalskom meste 
Gondomar.

v Kuala Lumpur sa zišiel na svojej vý-
ročnej schôdzi aj swaythling Club interna-
tional, združenie bývalých majstrov sveta, 
resp. kontinentov a úspešných trénerov 
a rozhodcov, ako aj popredných funkcioná-
rov stolného tenisu. majstrovstvá sloven-
ska jednotlivcov v Bratislave boli poslednou 
šancou splniť kritériá na účasť našich hrá-
čov na olympijskej kvalifikácii, ktorá bola 
z bezpečnostných dôvodov preložená na 
poslednú chvíľu z istanbulu do halmsta-
du. Keďže domáci šampionát nepriniesol 
v dvojhre mužov v zmysle vypísaných kri-
térií žiadne výrazné prekvapenie, tréner 
miko nenavrhol žiadnu úpravu pôvodne 
schválenej nominácie. K vynútenej zmene 
v nominácii však nakoniec predsa len došlo. 
Zo zdravotných a rodinných dôvodov sa na 
poslednú chvíľu ospravedlnil Peter Šereda, 
namiesto ktorého cestoval náhradník Bai 
he. na olympijskej kvalifikácii sa z dôvodu 
Pn nezúčastnil pôvodne schválený predse-
da sstZ Zdenko Kríž. Rozhodnutie o zme-
ne miesta šampionátu, okrem množstva 

Popovej bola „per rollam“ členmi vv sstZ 
doplnená do nominácie talentovaná tatia-
na Kukuľková.

dňa 12. 2. 2016 sa generálny sekretár 
sstZ stretol počas turnaja Czech open 
juniorov a kadetov v hodoníne s českou 
trénerkou m. novotnou. Prerokoval s ňou 
formy a metódy spolupráce pri zavádzaní 
najnovšej stolnotenisovej metodiky do 
praxe, pri jej stretnutiach a konzultáciách 
s reprezentačnými trénermi slovenských 
národných družstiev a vybraných klubov. 
m. novotná navštívi aj kluby, v ktorých sa 
pripravujú mladí slovenskí reprezentan-
ti a prekonzultuje s klubovými trénermi 
skvalitnenie ich ďalšej prípravy.

erich Reho predložil písomnú správu 
zo stolnotenisovej súťaže z univerziády. vv 
sstZ správu zobral na vedomie.

anton hamran informoval o prebieha-
júcich rokovaniach s mv sR o prenájme 
pozemkov pod halou a ubytovňou sstZ.

v tomto roku sa uskutočnia skúšky na 
medzinárodných rozhodcov ittF. adminis-
trátorom je hamran a prihlásených je päť 
kandidátov.

vv sstZ schválil počty na me mládeže na 
náklady sstZ, výprava pocestuje v maximál-
nych počtoch hráčov a trénerov – 5 juniorov, 
5 junioriek, 4 kadeti, 4 kadetky a 4 tréneri. 
ostatní členovia výpravy budú nominovaní 
dodatočne. na súťaž družstiev pocestujú 
výbery v počtoch 4+4+3+3. na súťaže jed-
notlivcov pocestujú ďalší štyria hráči – po 
jednom do každej vekovej kategórie.

vv sstZ schválil organizačné zmeny na 
sekretariáte sstZ:

– zrušil funkciu organizačnotechnické-
ho pracovníka k 30. 6. 2016, na ktorej je 
zaradená Katarína Kolářová. Pracovníčke 
budú vyplatené všetky finančné náležitosti 
v zmysle zákona, nakoľko dosiahla zároveň 
aj dôchodkový vek.

– schválil vznik novej pozície – sekretár 
pre informačný systém sstZ (vyplývajúci 
z povinností pre športové zväzy z nového 
zákona o športe) na plný úväzok s predpo-
kladaným nástupom nového pracovníka 
od 1. 4. 2016,

– schválil vznik novej pozície – sekre-
tár pre marketing, na polovičný úväzok 
s predpokladaným nástupom nového pra-
covníka od 1. 9. 2016, resp. od 1. 1. 2017, 
v závislosti od finančných možností sstZ.

INFORMÁCIE SSTZ
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66 GajdosChiK adrián 1993 126,00 sK vYdRanY
67 KuCKo Peter 1987 125,81 ŠKst eneRGodata žiLina
68 vaLKo Pavel 1987 125,51 sto vaLča
69 tonKovič markus 1999 125,21 stK RYBníK
70 BeZúR tomáš 1989 124,55 sto vaLča
71 PáLeníK Patrik 1991 124,33 sto vaLča
72 KovaLíK jozef 1985 123,63 tv 1895 Bad RaPPenau
73 hoRváth Peter 1969 123,17 mLadosť ReLaX Rim.soBota
74 sačuRovsKÝ Peter 1992 122,59 ŠKst miChaLovCe
75 ondRejičKa igor 1966 122,34 sK vYdRanY
76 taKáč jakub 1998 122,24 stK devínsKa nová ves
77 mudRíK juraj 1993 121,88 stK PeZinoK
78 vaLuCh Róbert 1966 121,00 mŠK KYs.novÉ mesto
79 GaLLo Gregor 1987 120,91 GeoLÓG RožŇava
80 LeitneR Ľubomír 1989 120,00 GeoLÓG RožŇava
81 jaKuBeC dávid 1997 119,42 ŠKst FeRomaX BRatisLava
82 maChaLíK ivan 1979 118,42 ttC inteRsPead n. ZámKY
83 BiRÓ Bálint 1995 118,25 Gasto metaLFin GaLanta
84 CsejteY Richard 1979 117,92 Gasto metaLFin GaLanta
85 vejmeLKa Pavol 1985 117,27 stK tRnavahoRnÉ oReŠanY
86 BaRdoŇ andrej 1975 117,24 sK vYdRanY
87 senKuLič Patrik 1988 116,82 ŠKst miChaLovCe
88 CaGáŇ jaroslav 1970 116,42 sto vaLča
89 KaPusta marián 1976 115,79 msK čadCa
90 hRádeL jakub 1992 115,17 sK PoLstRav BYstRičanY
91 naGY Richard 1970 115,08 stK seneC
92 uRBan miroslav 1973 113,33 ŠK ŠoG nitRa
92 sZemes attila 1967 113,33 Gasto metaLFin GaLanta
94 GoGa daniel 1979 113,27 stK RYBníK
95 PáLeníK ivan 1961 113,04 sto vaLča
96 KudReC jozef 1987 112,96 ŠKst toPsPin maRGeCanY
97 veis matúš 1999 112,86 ŠK ŠoG nitRa
98 dRoBnÝ jakub 1994 112,79 stK RYBníK
99 PoLGáRi Gabriel 1979 111,22 mLadosť ReLaX Rim.soBota

100 matiaŠovsKÝ michal 1982 110,32 stK soKoL stRánsKe

žENY
1 BaLážová Barbora 1992 280,54 tusem essen
2 ÓdoRová eva 1979 260,00 eLanCouRt Ctt
3 juRKová eva 1995 230,00 Ksts KRosno
4 dauBneRová andrea 1991 222,00 sst euRomiLK dun.stReda
5 KuKuĽKová tatiana 2000 212,31 Kst viKtÓRia tRnava
6 hoLoKová dijana 1993 207,00 ttK GRoßBuRGwedeL
7 tRuKsová Lucia 1995 204,87 svs hRadeC KRáLovÉ
8 majeRčíKová vierka 1982 199,45 sst euRomiLK dun.stReda
9 PuChovanová nikoleta 2000 195,33 ŠKst RužomBeRoK

10 hoRváthová simona 1998 194,35 sto vaLaLiKY
11 dZeLinsKa oľga 1987 189,53 teCo CoRtemaGGioRe
12 KRovinová soňa 1990 187,33 stK PC tRenč.tePLá
13 KúdeLová alena 1977 185,82 ŠKst toPoĽčanY
14 FuRKová Karolína 1998 179,50 ŠKst toPoĽčanY
15 uRíKová monika 1999 179,23 ttC PovažsKá BYstRiCa
16 GRiGeLová natália 2000 176,19 Kst viKtÓRia tRnava
17 BaKaiová tatiana 1987 175,00 ttF FRanKenthaL
18 KoKavCová Lucia 1994 170,00 ŠK ŠoG nitRa
19 adámeKová martina 1992 166,00 ŠKst toPoĽčanY
20 PeKová Zuzana 2002 160,00 Kst viKtÓRia tRnava
21 BudaYová Renáta 1968 158,34 ŠKst RužomBeRoK
22 Zemanová simona 1992 156,67 ttC PovažsKá BYstRiCa
23 KRŠiaKová miriam 1997 155,46 ŠKst toPoĽčanY
24 ŠestáKová Lenka 1987 151,93 stK RYBníK
25 KLučáRová agáta 2000 151,71 sto vaLaLiKY
26 maLá denisa 1992 151,00 tRnávKa BRatisLava
27 FaBianová simona 1992 150,00 wieneR neudoRF
28 KuCKová iveta 1962 148,00 ttC PovažsKá BYstRiCa
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MužI
1 wanG Yang 1994 330,00 asts oLYmPia GRudZiadZ
2 PiŠtej Ľubomír 1984 295,01 dtj hRadeC KRáLovÉ
3 Bai he 1987 278,00 sF sKK eL niŇo ehw PRaha
4 ŠeReda Peter 1984 265,99 dtj hRadeC KRáLovÉ
5 novota samuel 1992 245,00 sK vYdRanY
6 LeLKeŠ Zoltán 1988 228,00 sK vYdRanY
7 BaRdoŇ michal 1978 225,63 muhLhausen
8 iLLáŠ erik 1980 222,05 h. tRsťanYdudinCe
9 KoBes Kristián 1990 218,00 sF sKK eL niŇo ehw PRaha

10 vaLuCh alexander 1996 215,00 tB/asv ReGenstauF
11 FiGeĽ jakub 1992 202,41 h. tRsťanYdudinCe
12 Keinath thomas 1997 201,00  ttC FuLda  maBeRZeLL
13 PÉteR ingemar 1996 198,76 ŠKst FeRomaX BRatisLava
14 meGo Pavol 1990 193,00 ssv sChLotheim
15 Baženov valentín 1985 191,09 sK PoLstRav BYstRičanY
16 BRat adam 1998 188,83 ŠKst FeRomaX BRatisLava
17 GumáŇ martin 1985 181,37 GeoLÓG RožŇava
18 ReZetKa Roman 1995 180,00 ŠKst havíŘov
19 jasLovsKÝ martin 1978 179,00 djK sPvGG eFFeLtRiCh
20 ŠPániK tibor 1999 178,14 ŠK ŠoG nitRa
21 KaLužnÝ samuel 1997 178,00 ŠKst FeRomaX BRatisLava
22 tRuKsa jaromír 1971 170,54 wieneR neudoRF
23 tuŠim Peter 1978 164,80 mŠK vstK vRanov n/t
24 PetRáŠ Pavel 1983 162,00 msK čadCa
25 PavoLKa michal 1995 161,36 iFK visBY
26 KoPánYi tomáš 1997 161,00 ttC inteRsPead n. ZámKY
26 tuRčeK Peter 1996 161,00 sF sKK eL niŇo ehw PRaha
28 wiLtsChKa jozef 1972 159,05 Gasto metaLFin GaLanta
29 sLováčiK andrej 1992 158,67 Gasto metaLFin GaLanta
30 BLažeK Radoslav 1987 158,24 msK čadCa
31 PaLčeK martin 1986 158,24 KeRaminGKuBRan tRenčín
32 ježo martin 1994 154,86 sK PoLstRav BYstRičanY
33 PeKo Štefan 2000 154,22 ŠK ŠoG nitRa
34 jahoda dalibor 1975 153,35 ŠKst RužomBeRoK
35 hRuŠKa martin 1991 150,29 mŠK vstK vRanov n/t
36 KosteLníK Lukáš 1994 149,56 mŠK vstK vRanov n/t
37 dRaGaŠ saša 1973 147,00 h. tRsťanYdudinCe
38 KaŠŠaY andrej 1998 146,77 ŠKst RužomBeRoK
39 KonRád Peter 1965 146,06 QuaRZsan. waiZenKiRChen
40 ježo Filip 1990 145,29 sK PoLstRav BYstRičanY
41 ŠeReda tomáš 1979 145,00 stK ivánKa PRi dunaji
42 KaLužnÝ Branislav 1972 144,25 ŠKst FeRomaX BRatisLava
43 KRKoŠKa Peter 1982 143,98 msK čadCa
44 tiLL juraj 1991 143,73 stK KoŠiCečaŇa
45 GRežo martin 1977 141,84 ŠKst KaRLova ves
46 ZeLinKa jakub 2000 140,93 stK KoŠiCečaŇa
47 Guman stanislav 1979 140,76 stK staRá ĽuBovŇa
48 majáK marián 1994 140,57 ttC odenheim
49 oRáč daniel 2000 140,10 mŠK vstK vRanov n/t
50 FiLaGa marcel 1980 140,06 ttC inteRsPead n. ZámKY
51 hodoR michal 1963 138,29 ŠKst RužomBeRoK
52 GunáR jaroslav 1990 137,50 mKst nová duBniCa
53 vLačuŠKa Patrik 1996 135,00 ssv sChLotheim
54 žatKo juraj 1995 133,85 sto tj LoKomotíva Bánov
55 ŠeveC jakub 1999 132,70 mŠK KYs.novÉ mesto
56 PoĽa Peter 1970 132,43 stK staRá ĽuBovŇa
57 PavoLKa jakub 1998 131,85 ŠKst RužomBeRoK
58 KáRás dávid 1992 131,77 ttC Lampertheim
59 BaLáž michal 1988 131,55 ŠKst FeRomaX BRatisLava
60 GajdoŠ martin 1985 130,00 stK RYBníK
61 Reho René 2000 129,95 stK KoŠiCečaŇa
62 KRajčíK Róbert 1976 127,78 stK RYBníK
63 wiLtsChKa dávid 1999 127,71 Gasto metaLFin GaLanta
64 dRáBiK imrich 1978 127,05 javoRinKa Levoča
65 ŠestáK tomáš 1980 126,00 stK RYBníK
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8 maRousKová monika 2000 93,8 KeRaminGKuBRan tRenčín
9 uRíKová monika 1999 84,14 ttC PovažsKá BYstRiCa

10 KLučáRová agáta 2000 75,57 sto vaLaLiKY
11 čeRmáKová Paula 2000 73,81 ŠKst KaRLova ves
12 BeLoPotočanová Katka2000 70,87 tB wiLFeRdinGen/oŠK BReZa
13 KRŠiaKová miriam 1997 70,76 ŠKst toPoĽčanY/nová BaŇa
14 BeLiansKa sarah 1999 70,4 sto sPoje BRatisLava
15 jantoŠová denisa 1997 68,7 ŠKst RužomBeRoK
16 ŠvajdLenKová Laura 2001 59,37 PST STUPAVA
17 KováCsová viktória 1997 56,88 GaLanta/ŠK ŠoG nitRa
18 GRiGeLová natália 2000 54,47 ŠK ŠoG nitRa
19 vLčKová Rebeka 1997 49,67 ŠKst RužomBeRoK
20 majeRsKá alena 2002 45,58 sto vaLaLiKY

dORASTENCI
1 ŠPániK tibor 1999 379,16 ŠK ŠoG nitRa
2 BRat adam 1998 335,67 ŠKst FeRomaX BRatisLava
3 ZeLinKa jakub 2000 303,38 stK KoŠiCečaŇa
4 KaŠŠaY andrej 1998 241,2 ŠKst RužomBeRoK
5 PeKo Štefan 2000 204,54 ŠK ŠoG nitRa/Kst v. tRnava
6 wiLtsChKa dávid 1999 202,57 Gasto metaLFin GaLanta
7 tonKovič markus 1999 181,82 stK RYBníK
8 diKo matúš 1998 180,42 tj oRavan námestovo
9 Reho René 2000 179,5 stK KoŠiCečaŇa

10 PavoLKa jakub 1998 174,45 ŠKst RužomBeRoK
11 taKáč jakub 1998 154,36 stK devínsKa nová ves
12 tRusKa martin 1999 138,89 stK veĽKÉ uheRCe
13 ŠeveC jakub 1999 131,26 K.n. mesto/ŠK ŠoG nitRa
14 oRáč daniel 2000 119,7 mŠK vstK vRanov n/t
15 veis matúš 1999 114,91 ŠK ŠoG nitRa
16 Fečo samuel 2001 108,3 mŠK vstK vRanov n/t
17 hoRŇaK tomáš 1999 105,2 sto vaLaLiKY
18 haRaBin matej 1998 97,58 1.PPC FoRtuna KežmaRoK
19 diKo dalibor 2002 92,98 tj oRavan námestovo
20 KYseL martin 2001 88,19 mstK tvRdoŠín
21 ivančo Félix 2003 87,59 stK d. n. ves/msK maLaCKY
22 GemeĽa Šimon 1999 84,35 tj oRavan námestovo
23 BučKo Patrik 2000 77,45 ŠKst BoŠanY
24 LaBoŠ adam 1999 77,36 sto vaLaLiKY
25 PáLL andrej 1998 77,28 ŠK ŠoG nitRa
26 tuReK tomáš 1999 76,88 ŠK ŠoG nitRa
27 čičmiŠ dušan 2000 75,4 tRnoveC n/v/ŠK ŠoG nitRa
28 uRBaniCs dominik 1999 75,25 ŠK ŠoG nitRa
29 KRajčovič jakub 2000 74,67 sK vYdRanY/KaRLova ves
30 CYPRiCh samuel 2001 73,59 msK čadCa
31 maRuniaK dominik 2000 70,61 mstK vtj maRtin
32 PÉteR niklas 1998 66,92 stK LučeneCKaLinovo
33 PaPíRniK ondrej 1999 65,16 stK nitRa 08/ŠK ŠoG nitRa
34 john marek 2000 49,33 ŠKst RužomBeRoK
35 CYPRiCh Radovan 2000 48,48 msK čadCa
36 janíčeK juraj 1999 47,88 ŠK ŠoG nitRa
37 RePáŇ hugo 2000 47,85 ŠK ŠoG nitRa
38 áCs Zoltán 1998 47,36 stK 1. ZŠ vRáBLe
38 ĎanovsKÝ martin 2002 47,36 LoKomotíva vRútKY
40 PinduRa tobiáš 2001 46,84 ŠKst RužomBeRoK
40 GaŠPaRovič dávid 2000 46,84 stK KoŠiCečaŇa
42 BRaBLeC michal 2000 45,89 stK LučeneCKaLinovo
43 čiBa jakub 1998 44,77 stK devínsKa nová ves
44 huRKa Rastislav 2001 41,6 sto vaLaLiKY
45 BuRoŠ timotej 1998 41,12 ŠKst RužomBeRoK
46 BieLesCh ján 1999 39,56 LoKomotíva vRútKY
46 sLádeK samuel 1998 39,56 tj oRavan námestovo
48 miLan martin 2001 39,2 1.PPC FoRtuna KežmaRoK
49 muŠáK matej 1999 38,95 mŠK vstK vRanov n/t
50 RevaY ivan 1998 37,91 ŠK ŠoG nitRa
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29 LaZaRčíKová simona 1991 146,60 msK maLaCKY
30 PŠenKová Ľubica 1976 143,33 mKst nová duBniCa
31 haRinGová monika 1996 142,43 msK maLaCKY
32 GumaŇová jana 1984 141,43 GeoLÓG RožŇava
33 mÉsáRoŠová Lenka 1999 141,19 stK nová BaŇa/PodLužanY
34 CisaRiKová adriana 1995 140,25 msK čadCa
35 BeLiansKa sarah 1999 138,89 tRnávKa BRatisLava
36 KLimová Zdenka 1967 138,46 doPRastav ZvoLen
36 RajtoKová Pavlína 1986 138,46 msK maLaCKY
38 CeRovsKá Petronela 1997 137,50 doPRastav ZvoLen
39 KaLužná natália 1992 136,99 tsv BetZinGen
40 dRotáRová Lívia 1988 136,41 ttF aLtshausen
41 seLiCKá silvia 1995 136,28 ŠK ŠoG nitRa
42 číŠKová anna 1978 136,21 GeoLÓG RožŇava
43 viZinová dominika 1995 136,11 sKv aLtenmaRKt
44 Kosová natália 1991 135,74 msK maLaCKY
45 LaBoŠová ema 2001 134,61 stK KoŠiCečaŇa
46 jantoŠová denisa 1997 133,40 ŠKst RužomBeRoK
47 Búdová nikoleta 1990 133,33 ttC PovažsKá BYstRiCa
48 BeLoPotočanová Katka2000 129,83 mstK tvRdoŠín
49 čeRmáKová Paula 2000 129,13 ŠKst RužomBeRoK
50 KLimová monika 1991 128,34 tsv BetZinGen

MužI dO 21 ROKOV
1 KaLužnÝ samuel 1997 227,21 ŠKst FeRomaX BRatisLava
2 vaLuCh alexander 1996 200,59 tB/asv ReGenstauF
3 ŠPániK tibor 1999 187,03 ŠK ŠoG nitRa
4 ReZetKa Roman 1995 177,07 ŠKst havíŘov
5 BRat adam 1998 172,43 ŠKst FeRomaX BRatisLava
6 PeKo Štefan 2000 135,4 ŠK ŠoG nitRa/Kst v. tRnava
7 ZeLinKa jakub 2000 121,42 stK KoŠiCečaŇa
8 KaŠŠaY andrej 1998 117,69 ŠKst RužomBeRoK
9 jaKuBeC dávid 1997 104,58 ŠKst FeRomaX BRatisLava

10 ŠeveC jakub 1999 100,97 K.n. mesto/ŠK ŠoG nitRa
11 PavoLKa jakub 1998 97,56 ŠKst RužomBeRoK
12 KoPánYi tomáš 1997 92,91 KÖPinGs BtK/ttC n. ZámKY
13 taKáč jakub 1998 80,72 stK devínsKa nová ves
14 veis matúš 1999 77,61 ŠK ŠoG nitRa
15 GemeĽa Šimon 1999 75,36 tj oRavan námestovo
16 žatKo juraj 1995 71,55 LoK. Bánov/1.FC BaYReuth
17 diKo matúš 1998 67,81 tj oRavan námestovo
18 PÉteR ingemar 1996 67,47 KÖPinGs BtK/stK LučeneC
19 KRuPansKÝ Lukáš 1997 66,09 sLádKovičovo/v. tRnava
20 tuReK tomáš 1999 63,77 ŠK ŠoG nitRa
21 GieCi Lukáš 1997 63,64 KeRaminGKuBRan tRenčín
22 Kovanič Kristián 1996 62,59 stK devínsKa nová ves
23 GajdoŠ milan 1997 61,39 Kst dRive tR. jastRaBie
24 hoRŇaK tomáš 1999 60,05 sto vaLaLiKY
25 miKuŠiaK michal 1995 56,27 ŠKst RužomBeRoK
26 Fečo samuel 2001 55,24 mŠK vstK vRanov n/t
27 tutuRa marek 1996 54,14 stK PC tRenč.tePLá/d. KuBín
28 KaduK matúš 1996 53,16 KeRaminGKuBRan tRenčín
29 Reho René 2000 51,47 stK KoŠiCečaŇa
30 čičmiŠ dušan 2000 51,43 tRnoveC n/v/ŠK ŠoG nitRa

žENY dO 21 ROKOV
1 LaBoŠová ema 2001 220,08 stK KoŠiCečaŇa
2 KuKuĽKová tatiana 2000 167,25 Kst viKtÓRia tRnava
3 FuRKová Karolína 1998 164,34 ŠKst toPoĽčanY
4 hoRváthová simona 1998 150,1 sto vaLaLiKY
5 PuChovanová nikoleta 2000 130,69 ŠKst RužomBeRoK/ZvoLen
6 ŠinKaRová dáša 2001 115,48 ŠKst miChaLovCe
7 teReZKová jana 2002 95,32 ŠKst miChaLovCe
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33 KaPusta michal 2004 53,16 msK čadCa
34 GoLdíR jakub 2005 51,95 msK čadCa
35 tRoPP Rastislav 2002 47,36 1.PPC FoRtuna KežmaRoK
36 FReund andrej 2002 46,84 msK maLaCKY
37 BudinsKÝ daniel 2003 46 stK nová BaŇa/PodLužanY
37 KáLLaY Fedor 2004 46 msK čadCa
39 soKoL jan 2004 45,85 sto sPoje BRatisLava
40 PetRLíK juraj 2003 45,48 ŠKst toPoĽčanY
41 hamBáLeK viktor 2001 44,4 ŠKst KaRLova ves
42 PaĽKo Kamil 2003 43,72 mŠK vstK vRanov n/t
42 stRiŠovsKÝ adam 2001 43,72 tj sto sLovensKá ves
44 ZajaC jakub 2001 43,64 tj oRavan námestovo
45 BaduRa martin 2003 43,6 msK čadCa
46 Kováč dominik 2002 41,93 RužomBeRoK/L.hRádoK
46 sYKoRa Kristián 2003 41,93 sLovensKá ves/jaKuBanY
48 mato norbert 2001 38,89 sto vaLaLiKY
49 BLaŠKo nikolas 2004 38,06 ŠKst miChaLovCe
50 dužeK david 2002 36,82 sto sPoje BRatisLava

STARŠIE žIAČKY
1 LaBoŠová ema 2001 419,74 stK KoŠiCečaŇa
2 ŠinKaRová dáša 2001 356,89 ŠKst miChaLovCe
3 PeKová Zuzana 2002 255,9 Kst viKtÓRia tRnava
4 teReZKová jana 2002 241,75 ŠKst miChaLovCe
5 sLoBodníKová hana 2003 226 stK PeZinoK
6 divinsKá natália 2002 223,83 mstK tvRdoŠín
7 dZeLinsKa júlia 2002 187,07 stK KoŠiCečaŇa
8 ŠvajdLenKová Laura 2001 184,78 PST STUPAVA
9 majeRsKá alena 2002 145,59 sto vaLaLiKY

10 LaCenová Renáta 2003 133,41 ŠKst toPoĽčanY
11 BaLúChová adriana 2003 118,21 stK RYBníK
12 GaŠPaRíKová Lucia 2002 114,09 ttC majCiChov
12 GuniŠová ivana 2002 114,09 ŠKst toPoĽčanY
14 dZuRová Lenka 2002 112,46 stK staRá tuRá
15 Kováčová alžbeta 2003 110,04 ŠKst RužomBeRoK
16 iLLáŠová adriana 2004 109,12 ŠKst toPoĽčanY
17 hudáKová ivana 2001 104,82 vRanov n/t/vYŠnÝ žiPov
18 žiLKová tatiana 2001 96,44 ŠPoRtKLuB mss PReŠov
19 ChYLová sabína 2001 90,47 mstK tvRdoŠín
20 vojtasová Patrícia 2001 87,28 ZŠ LietavsKá LúčKa
21 LiPtáKová nikoleta 2001 83,54 ŠK vateK BeRnoLáKovo
22 GaLčíKová sára 2001 82,97 tj oRavan námestovo
22 PisaRčiKová Frederika 2002 82,97 ŠKst RužomBeRoK
24 miKuLová terézia 2001 82,16 Kst dRive tR. jastRaBie
25 PaPCunová viktória 2001 73,62 stK KoŠiCečaŇa
26 Kuhejdová Lucia 2001 73,37 tj oRavan námestovo
27 ZajačKová Lucia 2003 72,95 Kst dRive tR. jastRaBie
28 ChoRvátová dominika 2004 51,88 stK RYBníK
28 PoRuBÄnová nina 2004 51,88 stK KoŠiCečaŇa
30 stoLična Petra 2001 49,46 ŠKst RužomBeRoK

MLAdŠí žIACI
1 KLajBeR adam 2003 425,83 moKRanCe/stK KoŠiCečaŇa
2 ivančo Félix 2003 308,77 stK d. n. ves/msK maLaCKY
3 deLinčaK Filip 2003 254,7 msK čadCa
4 PaCh Kamil 2003 231,51 sto vaLaLiKY
5 GoLdíR jakub 2005 191,18 msK čadCa
6 PŠenKa martin 2004 190,82 mKst nová duBniCa
7 PetRLíK juraj 2003 182,85 ŠKst toPoĽčanY
8 BudinsKÝ daniel 2003 177,38 stK nová BaŇa/PodLužanY
9 Švento jakub 2004 160,09 LoKomotíva vRútKY

10 douBeK Kristian 2003 143,83 ŠKst KaRLova ves
11 KaPusta michal 2004 143,39 msK čadCa
12 KuBaLa nicolas 2005 139,39 Kst viKtÓRia tRnava
13 veteRníK Peter 2003 127,49 medoKÝŠ maRtinĽadoveŇ

dORASTENKY
1 KuKuĽKová tatiana 2000 383,87 Kst viKtÓRia tRnava
2 FuRKová Karolína 1998 279,17 ŠKst toPoĽčanY
3 LaBoŠová ema 2001 255,07 stK KoŠiCečaŇa
4 PuChovanová nikoleta 2000 234,13 ŠKst RužomBeRoK/ZvoLen
5 uRíKová monika 1999 221,08 ttC PovažsKá BYstRiCa
6 ŠinKaRová dáša 2001 197,8 ŠKst miChaLovCe
7 BeLoPotočanová Katka2000 196,58 tB wiLFeRdinGen/oŠK BReZa
8 hoRváthová simona 1998 188,27 sto vaLaLiKY
9 GRiGeLová natália 2000 173,13 ŠK ŠoG nitRa

10 divinsKá natália 2002 132,33 mstK tvRdoŠín
11 PeKová Zuzana 2002 131,89 Kst viKtÓRia tRnava
12 KLučáRová agáta 2000 131,68 sto vaLaLiKY
13 maRousKová monika 2000 118,93 KeRaminGKuBRan tRenčín
14 čeRmáKová Paula 2000 117,02 ŠKst KaRLova ves
15 teReZKová jana 2002 115,44 ŠKst miChaLovCe
16 tuŠanová Kristína 1999 109,55 stK RYBníK
17 GuRínová daniela 1998 104,46 Kst dRive tR. jastRaBie
18 LaCenová Renáta 2003 97,28 ŠKst toPoĽčanY
19 ŠRámKová erika 1999 90,83 ŠK jáŇan moR. sv ján
20 meLiCheRová Lívia 1999 87,13 msK čadCa
21 mÉsáRoŠová Lenka 1999 83,43 ttC inteRsPead n. ZámKY
22 dZuRová Lenka 2002 78,47 stK staRá tuRá
23 PoLYáKová Karolína 1998 78,21 tRnávKa BRatisLava
24 GaŠPaRíKová Lucia 2002 73,36 ttC majCiChov
25 BeLiansKa sarah 1999 61,16 sto sPoje BRatisLava
26 PisaRčiKová Frederika 2002 52,09 ŠKst RužomBeRoK
27 siKeLová Karin 1998 51,36 ŠKst toPoĽčanY
28 ŠvajdLenKová Laura 2001 51,12 PST STUPAVA
29 PRadLičKová hana 2000 50,94 msK maLaCKY
30 nováKová martina 1998 49,19 stK RYBníK

STARŠí žIACI
1 KYseL martin 2001 309,77 mstK tvRdoŠín
2 KLajBeR adam 2003 308,77 moKRanCe/stK KoŠiCečaŇa
3 diKo dalibor 2002 296,5 tj oRavan námestovo
4 PinduRa tobiáš 2001 282,3 ŠKst RužomBeRoK
5 Fečo samuel 2001 269,46 mŠK vstK vRanov n/t
6 CYPRiCh samuel 2001 228,28 msK čadCa
7 ivančo Félix 2003 196,72 stK d. n. ves/msK maLaCKY
8 huRKa Rastislav 2001 167,18 sto vaLaLiKY
9 dRáB matúš 2002 154,15 ŠKst miChaLovCe

10 deLinčaK Filip 2003 138,1 msK čadCa
11 PetRíK Filip 2001 131,91 vRanov n/t/miChaLovCe
12 PaCh Kamil 2003 131,19 sto vaLaLiKY
13 ĎanovsKÝ martin 2002 131,15 LoKomotíva vRútKY
14 miLan martin 2001 119,87 1.PPC FoRtuna KežmaRoK
15 jaLoveCKÝ marek 2001 115,56 stK PeZinoK
16 Fečo michal 2001 114,91 mŠK vstK vRanov n/t
17 FuseK Patrik 2002 102,92 msK maLaCKY
18 PaPáneK martin 2001 92,5 stK nová BaŇa/PodLužanY
19 suCha tomáš 2001 88,19 ŠKst KaRLova ves
20 GReGoR jakub 2001 84,24 ŠKst KaRLova ves
21 ŠRamo Radoslav 2005 81,92 msK čadCa
22 CseRmáK alexander 2003 76,05 ttC inteRsPead n. ZámKY
23 douBeK Kristian 2003 74,67 ŠKst KaRLova ves
24 maKúCh damian 2001 73,95 námestovo/KRuŠetniCa
25 ZeLinKa matúš 2001 72,81 stK KoŠiCečaŇa
26 KostKa Šimon 2002 70,61 dunajeC sPiŠsKá staRá ves
27 PáLeníK adam 2002 68,64 stK RYBníK
27 miKLuŠčáK Benjamín 2002 68,64 ŠKst KaRLova ves
29 Švento jakub 2004 68,56 LoKomotíva vRútKY
30 viCo dávid 2001 67,15 sto vaLaLiKY
31 KaPusta martin 2002 66,49 msK čadCa
32 PotoCKÝ oliver 2001 53,28 stK RYBníK
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6 KuLiCh ivan 2005 197,41 stK LučeneCKaLinovo
7 GaŠPaRíK jakub 2005 183,04 ŠKst toPoĽčanY
8 mudRáK alex 2005 168,43 stK 1. ZŠ vRáBLe
9 PaLuŠeK samuel 2006 155,3 stK KoŠiCečaŇa

10 uheRíK Kristián 2006 154,88 ŠKst toPoĽčanY
11 vRanaY michal 2005 149,94 stK KoŠiCečaŇa
12 KuBjatKo samuel 2006 147,96 msK čadCa
13 BaLLeK Patrik 2005 120,26 mstK tvRdoŠín
14 mRižo michal 2006 115,33 ŠKst toPoĽčanY
15 FojtíK matúš 2005 109,99 stK RadoĽa
16 muCha matúš 2005 106,58 Kst dRive tR. jastRaBie
17 Katona alexander 2006 100,96 ŠKst toPoĽčanY
18 aRPáŠ samuel 2007 99,82 ŠKst toPoĽčanY
19 Gono matúš 2005 95,88 ŠKst toPoĽčanY
20 Goda Patrik 2005 94,63 stK RYBníK
21 KRajčovič Filip 2005 92,88 ttC majCiChov
22 teReZKa tomáš 2006 91,63 ŠKst miChaLovCe
23 sKLenáR Lukáš 2005 88,19 stK 1. ZŠ vRáBLe
24 KRužiC tobias 2006 84,24 stK 1. ZŠ vRáBLe
25 Zeman slavomír 2005 79,6 stK 1. ZŠ vRáBLe
26 GeRát dominik 2006 79,17 msK čadCa
27 seKeRa mikluš tadeáš 2006 73,02 ŠPoRtKLuB PReŠov/svidníK
27 FRitZ andrej 2005 73,02 msK čadCa
29 ŠtiBLiCKÝ dominik 2005 68,64 Kst PLus40 tReBiŠov
30 ZiÓLKo izaak 2005 67,13 tj oRavan námestovo
31 KuRuC matúš 2005 65,68 ŠKst KaRLova ves
32 hRaBaj Patrik 2005 65,16 mŠK žiaR nad hRonom
33 staŇo jakub 2005 62,55 sto vaLaLiKY
34 žáK Lukáš 2006 57,82 Kst RaKsit
35 BitÓ matej 2005 57,3 stK KoŠiCečaŇa
36 nemčeK Patrik 2005 47,91 stK PRoPRia KútY
37 imRiŠíK matúš 2006 47,82 msK čadCa
38 vLaŠič Leo 2006 47,36 ŠKst KaRLova ves
39 PečaLKa nataniel 2006 46,46 stK RadoĽa
40 GomBaLa samuel 2006 45,51 stK LučeneCKaLinovo

NAJMLAdŠIE žIAČKY
1 činčuRová ema 2005 357,5 ŠKst toPoĽčanY
2 ŠtuLLeRová eliška 2005 319,55 stK nová BaŇa/PodLužanY
3 wiLtsChKová dominika2006 283,99 Gasto metaLFin GaLanta
4 vinCZeová Laura 2005 256,47 mKst nová duBniCa
5 BiLKovičová sára 2005 218,1 msK maLaCKY
6 mÜLLeRová ema 2005 193,12 stK nová BaŇa/PodLužanY
7 ŠinKaRová monika 2005 185,78 ŠKst miChaLovCe
8 dRBiaKová Karin 2005 183,72 mstK tvRdoŠín
9 FeRenčíKová sára 2005 175,5 mstK tvRdoŠín

10 waLLenFeLsová aneta 2006 136,42 ttC PovažsKá BYstRiCa
11 iGaZová martina 2006 126,05 ŠKst toPoĽčanY
12 PoLaKovičová Bianka 2005 123,35 msK maLaCKY
13 moKRYŠová Paulina 2005 113,66 ttC inteRsPead n. ZámKY
14 nGuYen thi my anh 2005 110,12 ŠKm tRenčín
14 GRenčíKová evelyn 2005 110,12 ŠKst toPoĽčanY
16 ŠeLinGová Lucia 2005 109,28 mKst nová duBniCa
16 majeRčíKová Linda 2006 109,28 mŠK žiaR nad hRonom
18 BitÓová michaela 2007 103,1 stK KoŠiCečaŇa
19 nÉmethová nina 2007 101,18 sto vaLaLiKY
20 daRovCová nina 2007 98,87 ŠKst KaRLova ves
21 ivančáKová simona 2005 97,02 ŠKst sPiŠsKÉ vLaChY
22 čuLKová simona 2005 92,79 sto vaLaLiKY
23 jajCaYová Kristína 2005 79,39 ŠKst KaRLova ves
24 KĽuChová terézia 2006 77,27 LoKomotíva vRútKY
25 ĎuRanová dorota 2006 76,89 ttC PovažsKá BYstRiCa
26 soLíKová Barbora 2005 55,79 mKst nová duBniCa
27 KaPaLLová alžbeta mária2005 54,86 stK RadoĽa
28 BesKidová Katarína 2006 51,96 Gasto metaLFin GaLanta
29 KRajčovičová Petronela2009 50,12 ttC majCiChov
30 KuBjatKová alica 2008 49,43 msK čadCa

14 sviatKo dominik 2003 120 sto vaLaLiKY
15 ŠRamo Radoslav 2005 114,09 msK čadCa
16 RemeŇ matúš 2003 101,68 ŠKst toPoĽčanY
17 veteRníK jakub 2003 94,65 medoKÝŠ maRtinĽadoveŇ
18 soKoL jan 2004 91,28 sto sPoje BRatisLava
19 BeLoPotočan dávid 2005 90,09 mstK tvRdoŠín
20 ŠutiaK samuel 2005 83,54 ŠKst toPoĽčanY
21 KáLLaY Fedor 2004 82,12 msK čadCa
22 PánsKY Richard 2003 80,62 ŠKst toPoĽčanY
23 KuLiCh ivan 2005 79,85 stK LučeneCKaLinovo
24 BLaŠKo nikolas 2004 78,89 ŠKst miChaLovCe
25 mudRáK alex 2005 78,61 stK 1. ZŠ vRáBLe
26 PaĽKo Kamil 2003 76,76 mŠK vstK vRanov n/t
27 BaduRa martin 2003 76,66 msK čadCa
28 CseRmáK alexander 2003 75,43 ttC inteRsPead n. ZámKY
29 GaŠPaRíK jakub 2005 75,18 ŠKst toPoĽčanY
30 nÉmeth Štefan 2003 73,37 stK KoŠiCečaŇa
31 BeLoPotočan Roman 2004 71,66 mstK tvRdoŠín
32 tKáč matej 2004 68,12 mŠK vstK vRanov n/t
33 PiaLa marián 2004 64,73 msK čadCa
34 hRčKa matúš 2004 49,89 stK KoŠiCečaŇa
35 KRajčovič Peter 2003 49,2 d. n. ves/stoLnot. CentRum
36 PetRovsKÝ matej 2004 48,2 Gasto metaLFin GaLanta
37 KuBjatKo samuel 2006 48,03 msK čadCa
38 PaLuŠeK samuel 2006 45,67 stK KoŠiCečaŇa
39 BaRčiaK Boris 2003 45,6 ttC inteRsPead n. ZámKY
40 sYKoRa Kristián 2003 45,57 sLovensKá ves/jaKuBanY

MLAdŠIE žIAČKY
1 LaCenová Renáta 2003 352,98 ŠKst toPoĽčanY
2 iLLáŠová adriana 2004 352,28 ŠKst toPoĽčanY
3 sLoBodníKová hana 2003 310,72 stK PeZinoK
4 BaLúChová adriana 2003 224,67 stK RYBníK
5 ZGeBuRová anastázia 2003 202,08 tj sto sLovensKá ves
6 činčuRová ema 2005 197,88 ŠKst toPoĽčanY
7 Kováčová alžbeta 2003 169,26 ŠKst RužomBeRoK
8 wiLtsChKová dominika2006 148,16 Gasto metaLFin GaLanta
9 ŠtuLLeRová eliška 2005 136,14 stK nová BaŇa/PodLužanY

10 BiLKovičová sára 2005 133,77 msK maLaCKY
11 ZajačKová Lucia 2003 130,02 Kst dRive tR. jastRaBie
12 ChoRvátová dominika 2004 127,93 stK RYBníK
13 svitanová Zuzana 2004 125,87 stK PC tRenč.tePLá
14 viŠŇovsKá nina 2003 123,61 ttC inteRsPead n. ZámKY
15 hoRváthová Rebecca 2003 113,95 ttC inteRsPead n. ZámKY
16 mÜLLeRová ema 2005 113,77 stK nová BaŇa/PodLužanY
17 FeRenčíKová sára 2005 111,9 mstK tvRdoŠín
18 ŠinKaRová monika 2005 110,48 ŠKst miChaLovCe
19 vinCZeová Laura 2005 107,59 mKst nová duBniCa
20 PoRuBÄnová nina 2004 100,18 stK KoŠiCečaŇa
21 andRejKovičová  nat. 2004 99,08 sto vaLaLiKY
22 janoKová viktoria 2003 96,74 Kst PLus40 tReBiŠov
23 sÓRádová svetlana 2003 95,82 ŠK ŠoG nitRa
24 dRBiaKová Karin 2005 82,27 mstK tvRdoŠín
25 dudová emma 2004 75,53 ŠKst miChaLovCe
26 uRBanovsKá viktória 2004 57,63 Kst viKtÓRia tRnava
27 PaLaŠtYová nikola 2004 56,65 stK RadoĽa
28 vaRGová silvia 2003 55,83 stK PeZinoK
29 ZemKová adela 2003 55,68 ŠKm tRenčín
30 moKRYŠová Paulina 2005 51,87 ttC inteRsPead n. ZámKY

NAJMLAdŠí žIACI
1 GoLdíR jakub 2005 376,77 msK čadCa
2 KuBaLa nicolas 2005 299,63 Kst viKtÓRia tRnava
3 ŠRamo Radoslav 2005 246,96 msK čadCa
4 BeLoPotočan dávid 2005 229,29 mstK tvRdoŠín
5 ŠutiaK samuel 2005 202,76 ŠKst toPoĽčanY

SLOVENSKé REBRíČKY K 1. 7. 2016
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4 oGata Ryotaro  jPn 1828
6 nG Pak nam  hKG 1817
7 haRimoto tomokazu  jPn 1765
8 uda Yukiya  jPn 1709
9 PoLansKY tomas  CZe 1648

10 CiFuentes horacio  aRG 1624
93 BRAT Adam  SVK 1049

137 ŠPÁNIK Tibor  SVK 889
167 PEKO Štefan  SVK 802
213 ZELINKA Jakub  SVK 720
249 KAŠŠAY Andrej  SVK 652
335 PAVOLKA Jakub  SVK 518
335 dIKO Matúš  SVK 518
424 REHO René  SVK 386

JuNIORKY
1 ito mima  jPn 3050
2 hiRano miu  jPn 2955
3 Kato miyu  jPn 2701
4 haYata hina  jPn 2664
5 hamamoto Yui  jPn 2654
6 hashimoto honoka  jPn 2627
7 Choi hyojoo KoR 2611
8 diaZ adriana  PUR 2352
9 soo wai Yam minnie  hKG 2336

10 naGasaKi miyu  jPn 2215
100 KuKuĽKOVÁ Tatiana  SVK 1431
118 LABOŠOVÁ Ema  SVK 1386
139 GRIGELOVÁ Natália SVK 1300
148 PuCHOVANOVÁ Nikoleta  SVK 1255
153 FuRKOVÁ Karolína SVK 1244
178 ŠINKAROVÁ dáša SVK 1194
195 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146
196 uRíKOVÁ Monika  SVK 1145
240 HORVÁTHOVÁ Simona  SVK 1037
271 PEKOVÁ Zuzana  SVK 975
280 TEREZKOVÁ Jana  SVK 951
327 ČERMÁKOVÁ Paula  SVK 852

KAdETI
1 haRimoto tomokazu  jPn 1765
2 uda Yukiya  jPn 1709
3 KaYama Yu  jPn 1447
4 sidoRenKo vladimir  RUS 1378
5 moReGaRd truls  swe 1327
6 hoshi shota  jPn 1286
7 hsu Pohsuan  TPE 1195
8 toGami shunsuke  jPn 1170
9 Kashiwa takeru  jPn 1161

10 Katsman Lev  RUS 1124

KAdETKY
1 naGasaKi miyu  jPn 2215
2 KihaRa miyuu  jPn 1990
3 wanG Crystal  USA 1939
4 KoLish anastasia  RUS 1850
5 taiLaKova mariia  RUS 1836
6 KaZantseva Kristina  RUS 1773
7 Lee Ka Yee  hKG 1756
8 vuKeLiC marta  CRo 1654
9 BLasKova Zdena  CZe 1620

10 PLaian tania  ROU 1607
23 LABOŠOVÁ Ema  SVK 1386
39 ŠINKAROVÁ dáša SVK 1194
81 PEKOVÁ Zuzana  SVK 975
86 TEREZKOVÁ Jana  SVK 951

SVETOVé REBRíČKY K 1. 6. 2016

416 LABOŠOVÁ Ema  SVK 1386
459 GRIGELOVÁ Natália  SVK 1300
476 PuCHOVANOVÁ Nikoleta  SVK 1255
481 FuRKOVÁ Karolína SVK 1244
509 ŠINKAROVÁ dáša SVK 1194
529 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146
530 uRíKOVÁ Monika  SVK 1145
597 HORVÁTHOVÁ Simona  SVK 1037
632 PEKOVÁ Zuzana  SVK 975
643 TEREZKOVÁ Jana  SVK 951
696 ČERMÁKOVÁ Paula  SVK 852

MužI dO 21 ROKOV
1 Fan Zhendong  Chn 3214
2 ho Kwan Kit  hKG 2404
3 moRiZono masataka  jPn 2371
4 janG woojin  KoR 2364
5 dYjas jakub  POL 2278
6 GeRaLdo joao  POR 2219
7 CaLdeRano hugo  BRa 2205
8 KaLLBeRG anton  swe 2124
9 samBe Kohei  jPn 2111

10 FLoRe tristan  FRa 2068
71 VALúCH Alexander  SVK 1530

151 REZETKA Roman  SVK 1160
173 KALužNý Samuel  SVK 1099
195 BRAT Adam  SVK 1049
257 ŠPÁNIK Tibor  SVK 889
298 PEKO Štefan  SVK 802
349 ZELINKA Jakub  SVK 720
387 KAŠŠAY Andrej  SVK 652
484 PAVOLKA Jakub  SVK 518
484 dIKO Matúš  SVK 518
581 REHO René  SVK 386

žENY dO 21 ROKOV
1 Zhu Yuling  Chn 3288
2 ito mima  jPn 3050
3 hiRano miu  jPn 2955
4 doo hoi Kem  hKG 2838
5 sato hitomi  jPn 2832
6 Kato miyu  jPn 2701
7 ZenG jian sin 2670
8 haYata hina  jPn 2664
9 naKahata natsumi  jPn 2658

10 hamamoto Yui  jPn 2654
106 JuRKOVÁ Eva  SVK 1677
176 KuKuĽKOVÁ Tatiana  SVK 1431
198 LABOŠOVÁ Ema  SVK 1386
228 GRIGELOVÁ Natália SVK 1300
240 PuCHOVANOVÁ Nikoleta  SVK 1255
245 FuRKOVÁ Karolína SVK 1244
272 ŠINKAROVÁ dáša SVK 1194
291 BELOPOTOČANOVÁ Kat. SVK 1146
292 uRíKOVÁ Monika  SVK 1145
345 HORVÁTHOVÁ Simona  SVK 1037
378 PEKOVÁ Zuzana  SVK 975
389 TEREZKOVÁ Jana  SVK 951
438 ČERMÁKOVÁ Paula  SVK 852

JuNIORI
1 joRGiC darko  SLO 1966
2 KiZuKuRi Yuto  jPn 1931
3 Cassin alexandre  FRa 1843
4 RYuZaKi tonin  jPn 1828

MužI
1 ma Long  Chn 3303
2 Fan Zhendong  Chn 3214
3 Xu Xin  Chn 3143
4 ZhanG jike  Chn 3054
5 ovtChaRov dimitrij  GeR 3001
6 miZutani jun  jPn 2868
7 ChuanG ChihYuan  TPE 2851
8 wonG Chun ting  hKG 2726
9 samsonov vladimir  BLR 2649

10 BoLL timo  GeR 2615
11 FanG Bo  Chn 2612
12 FReitas marcos  POR 2599
13 joo saehyuk  KoR 2595
13 jeounG Youngsik  KoR 2595
15 tanG Peng  hKG 2560
16 Lee sangsu  KoR 2538
17 aPoLonia tiago  POR 2536
18 niwa Koki  jPn 2516
19 YoshimuRa maharu  jPn 2510
20 GaCina andrej  CRo 2490
46 wANG Yang  SVK 2287

103 BAI He  SVK 2059
135 PIŠTEJ Ľubomír  SVK 1926
172 ŠEREdA Peter  SVK 1834
172 KEINATH Thomas  SVK 1834
265 VALúCH Alexander  SVK 1530
278 NOVOTA Samuel  SVK 1508
338 KOBES Kristián  SVK 1373
447 REZETKA Roman  SVK 1160
484 KALužNý Samuel  SVK 1099
516 BRAT Adam  SVK 1049
612 ŠPÁNIK Tibor  SVK 889
666 PEKO Štefan  SVK 802
724 ZELINKA Jakub  SVK 720
765 KAŠŠAY Andrej  SVK 652
869 PAVOLKA Jakub  SVK 518
869 dIKO Matúš  SVK 518
967 REHO René  SVK 386

žENY
1 Liu shiwen  Chn 3419
2 dinG ning  Chn 3306
3 Zhu Yuling  Chn 3288
4 ishiKawa Kasumi  jPn 3207
5 Li Xiaoxia  Chn 3203
6 FenG tianwei  sin 3125
7 FuKuhaRa ai  jPn 3105
8 Chen meng  Chn 3091
9 han Ying  GeR 3062

10 ito mima  jPn 3050
11 hiRano miu  jPn 2955
11 jeon jihee  KoR 2955
13 soLja Petrissa  GeR 2936
14 suh hyowon  KoR 2927
15 ChenG iChing  TPE 2909
16 Yu mengyu  sin 2899
17 shan Xiaona  GeR 2858
18 tie Yana  hKG 2844
19 doo hoi Kem  hKG 2838
20 YanG haeun  KoR 2836
65 BALÁžOVÁ Barbora  SVK 2460
84 ÓdOROVÁ Eva  SVK 2342

275 JuRKOVÁ Eva  SVK 1677
385 KuKuĽKOVÁ Tatiana  SVK 1431
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Marián Šereda – 70 rokov

dlhoročný stolno-
tenisový funkcio-
nár, hráč a orga-
nizátor. v rokoch 
1990 – 1994 bol 
členom ŠKst But-
terfly a sporiteľňa 
Bratislava. v roku 
1994 vytvoril sa-
mostatný klub ŠK 
mostex Rača, ktorého bol dlhé roky pred-
sedom. Pod jeho vedením dosiahli hráči 
klubu významné výsledky – v rokoch 2001 
– 2004 sa stali trikrát majstrami slovenska 
družstiev a v súťažiach jednotlivcov získali 
niekoľko medailí. viacerí hráči klubu oblie-
kali reperezentačný dres a dosiahli úspechy 
aj na medzinárodnom poli – erik illáš, milan 
Grman, martin Grežo, Peter Šereda, Zoltán 
Lelkeš a ďalší. marián Šereda hrával rokoch 
1971 – 1976 za spoje Bratislava a výkon-
nostne patril v celoštátnom rebríčku medzi 
hráčov na 50. až 70. mieste. v mladosti bol 
tiež úspešným hráčom volejbalového druž-
stva, s ktorým získal titul dorasteneckého 
majstra slovenska. vďaka nemu patril klub 
ŠK mostex Rača medzi najlepšie slovenské 
mužské kluby. aj jeho zásluhou sa Peter Še-
reda vypracoval na dlhoročného úspešného 
reprezentanta sR. je tiež spoluorganizáto-
rom medzinárodných majstrovstiev sR ka-
detov v Bratislave. od roku 2003 je členom 
dozornej rady sstZ za Bratislavský kraj. 

Jozef Tancer – 75 rokov

Funkcionár, roz-
hodca, hráč stol-
ného tenisu. člen 
sto Lokomotíva 
Levice 1955 – 
1959, slovan Ga-
lanta 1960 – 1973, 
slavoj sládkovičo-
vo 1974 – 1982, tj 
trnávka Bratislava 
1984 – 2010. člen výboru Bratislavského 
stolnotenisového zväzu 1987 – 1992 a člen 
výkonného výboru sstZ 1994 – 1997. Po-
dieľal sa na príprave viacerých významných 
medzinárodných podujatí stolného tenisu 
na slovensku. je rozhodcom licencie a a me-
dzinárodným rozhodcom s licenciou ittF. 
ako rozhodca pôsobil na takmer všetkých 
významných medzinárodných podujatiach  
na slovensku. Pravidelne sa zúčastňuje aj 
zahraničných turnajov v európe. Patrí me-
dzi najstarších a najskúsenejších aktívnych 
medzinárodných rozhodcov v sR.

● text: Ján Vaniak

Miroslav Marek – 65 rokov

hráč, tréner a 
funkcionár stol-
ného tenisu. Klu-
by: čh malacky 
1960 – 1964, Lo-
komotíva malac-
ky 1964 – 1970, 
strojár malacky 
1971 – 1994, ttC 
hirocem malacky 
1994 – 1996. Ligový hráč útočného topspi-
nového spôsobu hry. v rokoch 1964 – 1967 
patril medzi popredných mladých talen-
tovaných hráčov slovenska. na majstrov-
stvách slovenska v roku 1977 získal bronz vo 
štvorhre mužov. člen družstva snL strojár 
malacky, ktoré v rokoch 1970 – 1971, 1976 
– 1977 a 1988 – 1989 získalo 1. miesto. 
v i. celoštátnej lige v rokoch 1974 – 1975 
sa družstvo umiestnilo na 1. mieste. Z druž-
stvom strojár malacky bol účastník i. celo-
štátnej ligy v rokoch 1971 – 1978. je tréne-
rom licencie a. trénerskú činnosť vykonával 
v klube strojár malacky. Pod jeho vedením 
získalo družstvo titul majstra čsFR, v rokoch 
1992 – 1993 3. miesto a v rokoch 1993 – 
1995 9. miesto v superlige. Bol aj členom 
výkonného výboru sstZ. Funkciu trénera 
reprezentačného družstva slovenska mužov 
vykonával v rokoch 1993 – 1994. v rokoch 
1996 – 2000 bol prezidentom a majiteľom 
klubu mareka malacky. Podieľal sa na or-
ganizovaní viacerých medzinárodných tur-
najov mládeže na slovensku. v posledných 
rokoch sa podiela na príprave mládežnícke-
ho turnaja ittF v senci.

Jozef Goláň – 75 rokov 

Funkcionár a roz-
hodca stolného te-
nisu. Kluby: 1976 – 
1990 Lokomotíva 
Bratislava, 1990 – 
1992 ŠKst Butterf-
ly, sporiteľňa Brati-
slava, 1993 – 1996 
ŠKP Bratislava. 
v stolnoteniso-
vom hnutí je činný ako funkcionár od roku 
1976. Predseda sto Lokomotíva Bratisla-
va 1981 – 1987, predseda Bratislavského 
zväzu stolného tenisu 1989 – 1992, člen 
výkonného výboru ast čsFR 1990 – 1992, 
člen výkonného výboru sstZ 1994 – 1997. 
Bol predsedom legislatívnej komisie a čle-
nom komisie rozhodcov sstZ. v rokoch 
1997 – 2013 vykonával funkciu predsedu 
kontrolnej komisie sstZ. v roku 1994 bol 
zvolený za člena komisie rozhodcov ettu, 
v ktorej pôsobil niekoľko funkčných obdo-
bí. ako rozhodca pôsobil na viacerých vr-
cholných medzinárodných akciách ako sú 
majstrovstvá sveta či majstrovstvá európy. 
ako člen lektorského zboru sstZ má výraz-
ný podiel na výchove a príprave mnohých 
rozhodcov. autor príručky rozhodcov, spo-
luautor pravidiel stolného tenisu a súboru 
predpisov sstZ. je držiteľom rozhodcov-
skej licencie a a medzinárodným hlavným 
rozhodcom s celosvetovou pôsobnosťou 
od roku 2003, ako prvý a zatiaľ jediný slo-
vák s touto licenciou ittF. je renomova-
ným odborníkom stolnotenisového športu 
na národnej i medzinárodnej úrovni. 

navždy nás opustil Milan Mach (1930 – 2016).
dňa 13. 2. 2016 nás vo veku 85 rokov navždy opustil dlhoročný úspešný 
tréner, funkcionár, čestný člen a člen siene slávy sstZ milan mach. Bol 
úspešným trénerom v Športovej základni pri Lokomotíve Rača v rokoch 
1969 – 1975 a v stredisku vrcholového športu pri Lokomotíve Bratislava 
v rokoch 1975 – 1967. Počas svojej dlhoročnej trénerskej činnosti viedol 
trénoval viacerých ligových hráčov. vychoval celú plejádu reprezentantov českosloven-
ska a slovenska, napr. Polakoviča, mĺkveho, Bosú, Grófovú, číkovú, Škvareninovú, sodo-
movú, Cibulkovú, sestry navarové, múčku, Cicha, jančího, Grmana a Kutiša. všetci títo 
hráči sa dokázali presadiť aj na majstrovstvách sveta či európy. milan mach s trénerskou 
licenciou a bol popri trénerskej práci členom viacerých stolnotenisových orgánov na ce-
loštátnej úrovni. Poverovali ho aj vedením výberu slovenska na mnohých medzištátnych 
podujatiach. v rokoch 1969 – 1976 bol asistentom trénera reprezentačného družstva 
žien čssR. v rokoch 1987 – 1990 pracoval vo funkcii vedúceho novej stolnotenisovej haly 
v BratislaveRači. ako dobrovoľný tréner mládeže bol činný v ŠK mostex Rača až do roku 
2004, kedy definitívne ako 74ročný odišiel do dôchodku.

navždy nás opustil Miloslav Hulej (1933 – 2016).
dňa 15. 6. 2016 vo veku 80 rokov zomrel miloslav hulej, ktorý bol dlho-
ročným primárom očného oddelenia úvn v Ružomberku, spoluzakladate-
ľom, dlhoročným šéfom a neskôr čestným predsedom ŠKst sCP Ružom-
berok. v neposlednom rade bol aj veľmi dobrým hráčom. Známym bol 
tiež z pôsobenia vo folklórnych súboroch Liptov a Radosť spod salatína.



27SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2016TRéNERSKé OKIENKO

4. pinkať na stole len Fh;
5. pre pokročilých hráčov: Fh topspin 

ťahať diagonálne z Bh strany.
v nasledujúcom čísle nájdete druhé po-

kračovanie tohto príspevku. v ňom sa do-
zviete, aké dôsledky má držanie rakety na 
rotáciu pri podaní a ako sa dajú variovať po-
dania jednoduchou zmenou držania rakety.

Z nemeckého časopisu Tischtennis,  
č. 4, str. 48 – 49, apríl 2016. Autor článku 
je nemecký stolnotenisový tréner v športo-
vom klube Schott Jena a súčasne pracuje 
aj vo Zväze nemeckých stolnotenisových 
trénerov (VDTT).

● text: Ralf Hamrik,  
● preklad: Andreja Vidová

predpokladu, že obe držania sú na hranici 
akceptovateľnosti. hráč má v takom prípade 
možnosť počas výmeny loptičky zmenou tla-
kového bodu zavčasu prispôsobiť si držanie 
rakety a tak môže zahrať každú nasledujúcu 
techniku správne, pričom drží raketu opti-
málne. na to, aby sme predišli nebezpečen-
stvu Bh držania rakety, je už v začiatkoch 
potrebné začať so špeciálnymi cvičeniami, 
ktoré zabránia tendencii k Bh držaniu. uvá-
dzame niekoľko jednoduchých príkladov, 
ktoré by si mal na sebe vyskúšať každý tré-
ner, aby si uvedomil a precítil ich účinok.

najjednoduchšie klasické cvičenie je 
nadhadzovanie loptičky na rakete Fh. Ro-
bieva to každý začiatočník a tréner ho pri 
tom správne vedie. v tomto prípade sa 
odporúča zastaviť hráča a nechať ho, aby 
nadhadzoval loptičku Bh. Pritom treba dr-
žať raketu tak, aby vrch rakety smeroval 
preč od tela. Pri Bh nadhadzovaní si tréner 
rýchlo uvedomí, aký je veľký rozdiel medzi 
Fh a Bh nadhadzovaním. Ďalšie cvičenia na 
prevenciu pred nesprávnym Bh držaním:

1. udierať Fh stranou rakety loptičku 
na dlážku (pozor: udieranie bekhendom 
upevňuje Bh držanie); 

2. gúľať loptičku Fh stranou po stole;
3. striedať nadhadzovanie loptičky Bh 

a udieranie loptičkou o dlážku Fh;

Jednostranné držanie rakety obme-
dzuje technické možnosti hráča a preto sa 
musí zavčasu opravovať. Väčšina trénerov 
však reaguje len na forhendové držanie 
a na bekhendové už nie.

držanie rakety je nielen základným pred-
pokladom dobrej techniky, ale má aj rozho-
dujúci vplyv na športový vývoj hráča. v po-
čiatkoch tréningu začiatočníkov by malo byť 
prirodzené tzv. neutrálne držanie. Pri ňom 
sa raketa drží pevne medzipalcom a ukazo-
vákom. obyčajne je to však tak, že tréner za-
čiatočníka upozorní, až keď zbadá odchýlku 
v jeho držaní. Postupne s pribúdajúcou her-
nou (úderovou) istotou hráča je pohľad tré-
nera na držanie rakety trochu zhovievavejší. 
a práve v tejto fáze sa u mnohých objaví  
tzv. bekhendové (Bh) držanie. to je aj preto, 
lebo bekhendové držanie pri hre neskúsený 
tréner rozozná ťažšie. Bekhendové  držanie 
znamená, že sa raketa v ruke pootočí tak, 
aby hrana rakety smerovala k ukazováku, 
tlak ukazováka je slabý a dolná hrana rakety 
je opretá o spodný článok ukazováka. ak je 
toto držanie navyše spojené aj s ovisnutým 
zápästím, nedá sa zahrať forhendový (Fh)  
topspin náležitým tlakom a nie je možné do-
siahnuť forhendom na polodlhé lopty. urči-
te sa dá takto ešte zasmečovať a aj zahrať 
dobrá loptička s bočnou rotáciou, ale či to 
celkovo bude stačiť na vyššiu úroveň, o tom 
sa dá pochybovať.

 Pri tzv. bekhendovom držaní sa raketa 
drží palcom vyššie na poťahu a je pooto-
čená k hánke ukazováka. tréneri opravujú 
skôr Fh držanie, ktoré sa objavuje zried-
kavejšie, lebo je oveľa nápadnejšie ako 
už spomínané Bh držanie. Pri Fh držaní 
je horný okraj rakety pootočený k palcu 
a ukazovák  na Bh strane je často posunutý 
do stredu poťahu rakety. samozrejme tre-
ba zasiahnuť, i keď nevýhody tohto držania 
podľa mojej mienky nie sú až také hrozné 
ako pri Bh držaní. odporúčané cvičenia 
v tomto článku sú preto zamerané na pre-
venciu Bh držania. Pri tzv. forhendovom 
držaní sa raketa drží nižšie na rúčke a for-
hendová strana je viac natočená k palcu.

ak zhrnieme podstatné informácie, 
môžeme konštatovať, že špičkový hráč 
variuje medzi Bh a Fh držaním podľa her-
nej techniky – napr. Fh flip sa nedá zahrať 
v dobrej kvalite, ak hráč použije Bh drža-
nie. Práve tak je takmer nemožné Bh boč-
ný flip (banán) zahrať Fh držaním.

nielen Bh držanie, ale aj Fh držanie má 
v dnešnom stolnom tenise svoje miesto za 

Správne držanie rakety je dôležité

Pohľad na forhendové držanie

Pohľad na bekhendové držanie

Bekhendové nadhadzovanie loptičky
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okrem Karola Korbela patrili na šam-
pionáte medzi najlepších vo štvorhrách aj 
dvojice daubnerová – Petreková, Bundzel 
– Láni, jaško – holoda, Baďurová – Fojtíko-
vá a Gyllányi ová, keď skončili medzi 16 naj-
lepšími. do šestnásťfinále sa prebojovali aj 
dvojice hodor – Begala, Cvečko – sagáčik, 
jančo – Kováč, mišinský – Paríšek a horvát  
– hrnčiřík.

v súťaží útechy dokázal v kategórii ms 
65 zvíťaziť Peter Kováč, keď vo finále pora-
zil angličana Callota v pomere 3:1. Rovna-
ko úspešný bol aj ján jančo v kategórii ms 
70, keď vo finále porazil Švéda Lonnberga. 
Bronzovú medailu v súťaži útechy bol ešte 
aj Štefan ozorák v kategórii ms 40, keď 
porazil abramenka z izraela 3:0. medailu 
zo súťaže útechy v kategórii md 65 pri-
dal zo štvorhry aj Ľubomír válek s turkom 
iskitom.

v alicante nás úspešne reprezentoval 
aj jediný slovenský rozhodca marián Bys-
tričan, ktorý rozhodoval stretnutia v kvali-
fikačných skupinách a taktiež aj zápasy vo 
vyraďovacích bojoch až po semifinále a fi-
nále, tak vo dvojhre ako aj v štvorhre. 

Ďakujeme, alicante, a dovidenia v Las 
vegas v roku 2018.

● text a foto: Marián Bystričan

lárik, hlubina a ďalší. jedným sa darilo viac, 
iným menej. vo dvojhre sa do osemfinále 
podarilo prebojovať piatim slovákom. Ľu-
dovít valárik v ňom prehral s angličanom 
hillom tesne 2:3, Rudolf mochnacký v ka-
tegórii ms 70 so Švédom Rambergom 0:3, 
marta daubnerová v kat. ws 50 s Ruskou 
thikomirovou 2:3, jozef jaško s austrálča-

nom Reidom 0:3 a július holo-
da s nemcom vemkom v kat. 
ms 75 0:3. všetkým však patrí 
uznanie za ich kvalitné výko-
ny. najviac sa darilo Karolovi 
Korbelovi, keď stroskotal až 
vo štvrťfinále a len tesne mu 
ušla medaila. vyradil ho číňan 
wang schi Qi v pomere 3:0. čo 
sa nepodarilo vo dvojhre, stalo 
sa skutočnosťou v súťaži štvor-
hry. Karol Korbel spoločne 
s Lingom z malajzie nakoniec 
dosiahli na vysnívanú bronzovú 
medailu. ani ich semifinálové 

stretnutie s belgickodánskym 
párom Yao – Pedersom nebolo beznádejné. 
Karol sa tak stal naším najúspešnejším hrá-
čom na týchto majstrovstvách sveta. Získal 
bronzovú medailu vo štvorhre a umiestnil 
sa medzi najlepšími ôsmimi vo dvojhre! 

TuRNAJE VETERÁNOV

Rekordné, krásne a úspešné pre Slo-
vensko. Také boli osemnáste majstrovstvá 
sveta veteránov v španielskom Alicante.

v dňoch 23. – 29. 5. 2016 sa konal 
v krásnom prímorskom mestečku alicante 
(330 000 obyvateľov) ďalší zo svetových 
šampionátov veteránov. už po pridelení 
kandidatúry usporiadatelia avizovali, že to 
bude rekordný šampionát. Predpovede sa 
naplnili, turnaja sa zúčastnilo 4 600 hráčov 
a hráčok z 80 krajín sveta. v hale iFa odo-
hrali s loptičkami Xushaofa na 165 hracích 
a 60 tréningových stoloch Butterfly pri-
bližne 17 000 duelov. samozrejme, medzi 
účastníkmi nechýbali tradične ani slováci. 
a nebolo ich málo – spolu 50, z toho 43 
mužov a 7 žien. doprava do dejiska šam-
pionátu bola rôznorodá, ale v najväčšej or-
ganizovanej skupine prišli účastníci okolo 
jaroslava sedláčka. Každý z hráčov sa sna-
žil spojiť účasť na turnaji aj so spoznáva-
ním regiónu. niektorí zvolili relax, niektorí 

vyrazili do okolia a užili si slniečka (28 °C) 
na pláži. tí náročnejší stihli navštíviť aj 
madrid či sevillu. 

náročné boje sa začali prvý hrací deň 
súťažou jednotlivcov. hrala sa v štvorčlen-
ných skupinách. Kto sa chcel prebojovať 
do ďalších bojov, musel skončiť na prvom 
alebo druhom mieste v skupine. Porazení, 
teda tretí a štvrtí v poradí, hrali v tzv. súťaži 
útechy. Podobne sa druhý hrací deň hrali aj 
štvorhry. až tridsiatim slovákom sa poda-
rilo postúpiť do hlavnej súťaže vo dvojhre, 
z toho sedemnásti svoje skupiny vyhrali. 
aj tu sme mali svoje želiezka v ohni. medzi 
tých, ktorí mohli pomýšľať aj na najvyššie 
ciele, patrili tradične marta daubnero-
vá, Karol Korbel a július holoda. na dob-
ré umiestnenie pomýšľali aj skúsení Láni, 
Cvečko, hodor, jaško, horvát, tužinský, va-

Slovenskí veteráni úspešní v Alicante

Časť slovenskej výpravy v španielskom Alicante

Hralo sa na 165 stolnotenisových stoloch

Karol Korbel vo štvorhre v stretnutí o bronz
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Jednotlivci – 1. kolo: uríková – slezáková 
(CZe) 3:4, Belopotočanová – Fule (hun) 1:4
2. kolo: Furková – Fazlic (GeR) 4:1, Kukuľ-
ková – Bundesmann (GeR) 4:3, Labošová 
– hartbrich (hun) 4:3
Štvrťfinále: Ševčíková (CZe) – Furková 4:0, 
Kukuľková – Labošová 4:1
Semifinále: diaz (PuR) – Kukuľková 4:1

Štvorhry – 1. kolo: hartbrich, Petrovová 
(hun/CZe) – Furková, uríková 1:3, Calange 
Ravichandran, nath (ind) – Labošová, Šin-
karová 3:1, Ševčíková, slezáková (CZe) – Pe-
ková, terezková 3:2, čermáková, divinská – 
jaiswal, selvakumar (ind) 3:2, Fule, Gondor 
(hun) – Kukuľková, Puchovanová 0:3
2.kolo: Furková, uríková (svK) – Calange 
Ravichandran, nath (ind) 3:1, Ševčíková, 
slezáková (CZe) – čermáková, divinská 
3:0, saritapirak, sawettabut (tha) – Ku-
kuľková, Puchovanová 3:2
Semifinále: Furková, uríková – Bundes-
mann, Rose (GeR) 0:3

● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ

junioriek vydobyla Furková s uríkovou. 
u chlapcov sa najďalej prebojovala dvojica 
Reho – Zelinka, ktorá vo štvrťfinále prehra-
la s celkovými víťazmi Kashiwa – Kayama 
z japonska. čiernou škvrnou turnaja boli tri 
prípady okradnutia hráčov o peniaze a do-
klady. najsmutnejšie na tom je, že zisteným 
páchateľom bol srbský tréner.

Juniori
Družstvá – skupiny: česko – slovensko C 
0:3 (Pindura, diko, Cyprich), srbsko B – slo-
vensko C 3:0 (Klajber, Pindura, Cyprich), in-
dsvK – slovensko a 0:3 (takáč – Kaššay, 
Špánik, Zelinka), maďarsko – indsvK 3:1 
(takáč), japonsko – slovensko a 3:0 (Špá-
nik, Kaššay, Zelinka), maďarsko – sloven-
sko a 3:1 (Kaššay, Špánik, Zelinka), japonsko 
– indsvK 3:0 (takáč), srbsko a – slovensko 
B 3:1 (tonkovič, Reho, Pavolka), slovinsko – 
slovensko B 3:0 (Pavolka, tonkovič, Reho)
Jednotlivci – 1. kolo: Kaššay – thakkar ma-
nav (ind) 3:4, Zelinka – devarajan (ind) 
4:0, Pieraert (BeL) – Brat 1:4
2. kolo: hutter (GeR) – Zelinka 2:4, Brat – 
asazu (jPn) 2:4
Štvrťfinále: Zelinka – asazu (jPn) 1:4
Štvorhry – 1. kolo: Cyprich, Klajber – Cvet-
ko, hribar (sLo) 0:3, Kobayashi, togami 
(jPn) – Pavolka, Špánik 3:1, takáč, tonkovič 
– Cnudde, Pieraert (BeL) 1:3, Bruckner, da-
rcis (hun/BeL) – diko, Pindura 3:1, Gacev, 
marinkovic (sRB) – Reho, Zelinka 2:3, Brat, 
Kaššay – Cozmolici, Lahoti (mda/ind) 3:1
2. kolo: Reho, Zelinka – Panagitgung, vera-
kultawang (tha) 3:1, Brat, Kaššay – Kashi-
wa, Kayama (jPn) 1:3
Štvrťfinále: Reho, Zelinka – Kashiwa, Kaya-
ma (jPn) 0:3

Juniorky
Družstvá – skupiny: slovensko a – Belgicko 
3:2 (Kukuľková, Furková, horváthová), PuR
tha – slovensko a 3:1 (Furková, Kukuľko-
vá, Puchovanová), indsvKuKR – česko 
0:3 (divinská), hunsvK – slovensko C 1:3 
(terezková – Šinkarová, Labošová, Peková), 
česko – hunsvK 3:0 (terezková), indsvK
uKR – slovensko C 3:0 (divinská – Labošo-
vá, Šinkarová, Peková), česko – slovensko 
C 3:1 (Šinkarová, Labošová, Peková), ind
svKuKR – hunsvK 3:2 (divinská – terez-
ková), nemecko – slovensko B 3:0 (uríková, 
Belopotočanová, čermáková), slovensko B 
– maďarsko 1:3 (uríková, Belopotočanová, 
čermáková), slovensko B – india 0:3 (uríko-
vá, Belopotočanová, čermáková)
1. kolo: indsvKuKR – ind 3:1 (divinská)

SLOVAK JuNIOR OPEN

v dňoch 19. – 22. 5. 2016 sa v senci usku-
točnil slovak junior open 2016 zaradený do 
svetového okruhu juniorov ittF. na podu-
jatí sa zúčastnilo 60 juniorov a 34 junioriek 
z 13 krajín. je na škodu, že za stolmi chýbali 
niektoré tradičné európske krajiny, ktorých 
talenty patria nielen medzi európsku, ale 
aj svetovú špičku. Potešiteľná je však účasť 
najmä mladých japoncov a indov, ktorí bo-
li zárukou kvalitných výkonov, čo napokon 
dokumentovali aj samotné výsledky. abso-
lútnou mládežníckou špičkou bola víťazka 
dvojhry junioriek adriana diaz z Portorika 
– účastníčka nadchádzajúcich olympijských 
hier v Rio de janeiro. Zo slovenských repre-
zentantov potešili najmä juniorky, ktoré vý-
sledkami výrazne prevýšili chlapcov.

v súťaži družstiev sa zo skupiny do hlav-
nej súťaže prebojovali iba juniorky sloven-
ska a, ktoré však v 1. kole prehrali s druž-
stvom nemecka a 1:3. v skupine porazili 
Belgičanky 3:2 a prehrali s kombinovaným 
družstvom Portorika a thajska 1:3. naše 
družstvo juniorov sa zo skupiny neprebojo-
valo cez kolektívy japonska a maďarska.

v kategórii jednotlivcov sa do štvrťfiná-
le prebojoval jakub Zelinka, ktorý skončil 
na rakete aoto asuza z japonska. Zo skupín 
do hlavnej súťaže ešte postúpili andrej Kaš
šay a adam Brat, ktorí svoju púť dobojovali 
v 1. resp. 2. kole. úspešnejšie boli juniorky, 
keď sa do hlavnej súťaže prebojovali moni-
ka uríková, Katarína Belopotočanová, Karo-
lína Furková, tatiana Kukuľková a ema Labo-
šová, z ktorých do štvrťfinále postúpili tri. 
Furková skončila na rakete češky markéty 
Ševčíkovej a v slovenskom štvrťfinálovom 
súboji bola úspešnejšia Kukuľková. Získa-
la bronz, keď v semifinále prehrala s cel-
kovou víťazkou adrianou diazovou z Por-
torika. Ďalšiu bronzovú medailu v štvorhre 

Senec ovládli Ázijčania a Portoričanka

Najlepšia juniorka Adriana Diaz z Portorika Bronz vo štvorhre pre Furkovú a Uríkovú

Bronzová z dvojhry – Tatiana Kukuľková
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účinkovanie už v základnej skupine. Re-
vúcky však čelil počas turnaja ochoreniu, 
ktoré mu už nedovolilo nastúpiť v súťaži 
družstiev.

okrem nich nás ešte na bratislavskom 
turnaji reprezentovala druhá sedmička 
hráčov – martin Polkoráb, marián Kamien 
(obaja tt1), michal Bábela, Lukáš Kližan 
(obaja tt2), stojaci alexander nagy, Ga-
briel Csémy (obaja tt6) a jozef Kršiak 
(tt8). do záverečných bojov o medaily ne-
postúpil nikto z nich. Príjemne prekvapil 
Kližan výhrou nad talianom vellom v zá-
kladnej skupine, ktorá mu však k postupu  
nepomohla.

ochorenie Revúckeho znamenalo, že 
svojim súperom v tt2 sa namiesto tradič-
nej trojice postavilo iba duo ján Riapoš 
– martin Ludrovský a uhralo z našich naj-
lepší výsledok – 2. miesto. Po vyradení Kó-
rejčanov v semifinále mali po úvodnej fi-
nálovej štvorhre „na lopate“ aj Francúzov, 
ale galskí kohúti dvoma víťaznými singla-
mi otočili zápas vo svoj prospech. takýto 
zvrat sa podaril, ale v opačnom garde, aj 
alene Kánovej v spoločnom tíme s Brit-
kou susan Gilroy v semifinále proti Brazílii. 
vďaka tomu bolo z toho tretie striebro pre 
usporiadateľskú krajinu (alebo polovica 

finalisti). tohto ukrajinca, ktorý bol pred 
úrazom profesionálnym stolným tenistom, 
zdolal náš reprezentant na me 2015 vo 
vejle, takže pred Riom sú jeho šance na 
ďalší medailový úspech stále otvorené.

Z hráčov, ktorí ešte pocestujú na Ph 
2016, vypadol martin Ludrovský vo štvrťfi-
nále, Peter mihálik v osemfinále, Rastislav 
Revúcky a miroslav jambor skončili svoje 

medzi 270 hráčmi sa nestratilo ani 14 
slovákov. medailové nádeje sa vkladali 
hlavne do sedmičky, ktorá nás bude repre-
zentovať aj na septembrovej paralympiá-
de v Riu a tí rozhodne nesklamali. Celkový 
zisk slovenska bol 5 medailí (1 – 3 – 1), 
z toho tri zo súťaže jednotlivcov a dve z tí-
mov. o tú najcennejšiu sa postaral obhajca 
zlata z Ph 2012 ján Riapoš, ktorý vo svojej 
skupine tt2 zdolal aj troch rebríčkovo lep-
šie postavených hráčov a po dlhšom čase 
vybojoval prvenstvo aj na domácej pôde.

striebrom mu výborne sekundovala je-
diná žena v slovenskom tíme alena Kánová, 
ktorá po Ph v Londýne stihla naplniť svoje 
materské povinnosti a ešte aj posilniť našu 
reprezentáciu v curlingu na vozíku počas 
zimnej paralympiády v soči 2014. v Brati-
slave po vyradení turkyne hatice duman 
vo štvrťfinále dokázala v semifinále zdolať 
aj svetovú päťku doris mader z Rakúska. 
nad jej sily bola vo finále iba Kórejčanka 
jiyu Yoon, ktorú však po prvýkrát v kariére 
zdolala v základnej skupine. Bronz prida-
la naša tradičná medailová istota Richard 
Csejtey v skupine stojacich tt8. v semi-
finále ho zastavila aktuálna svetová jed-
notka viktor diduch z ukrajiny (bronzové 
medaily dostávajú obaja porazení semi-

Päť medailí z domácej pôdy
Zimný štadión Ondreja Nepelu bol už po piatykrát dejiskom medzinárodného turnaja v stolnom tenise zdravotne znevýhod-
nených, na ktorom sa zišlo 270 hráčov z 39 krajín sveta. Osemnásty ročník dostal po druhýkrát do názvu aj generálneho 
partnera a tak sa podujatie odohralo ako ALISON SLOVAKIA OPEN 2016. Predchádzajúcim dejiskom boli Piešťany, odkiaľ 
sa turnaj presťahoval do hlavného mesta v roku 2012.

Zlato v súťaži jednotlivcov TT2 zostalo vďaka Jánovi Riapošovi doma

Srbka Nadja Matič s Cenou Márie Pillárovej za najlepší ženský výkon
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medzinárodná federácia stolného tenisu zdravotne znevýhodnených (ittF – Ptt) zverejnila 12. 3. 2016 rozde-
lenie bipartitných slotov, čím sa uzavrela možnosť nominácie na Ph v Riu. slováci tam budú obhajovať dve zlaté, 
jednu striebornú a jednu bronzovú medailu z Londýna 2012. miestenky získalo šesť mužov a jedna žena. najvyššie 
postaveným podľa tohto rebríčka je ján Riapoš (tt2) na 6. mieste, nasleduje alena Kánová (tt3) na 7. mieste, 
martin Ludrovský (tt2) je na 8. mieste, Richard Csejtey (tt8) na 9. mieste, Peter mihálik (tt4) na 12. mieste, Ras-
tislav Revúcky (tt2) na 13. mieste a nomináciu uzatvára miroslav jambor (tt7) momentálne na 16. mieste. 

dejiskom súťaží v stolnom tenise bude počas Ph 2016 Riocentro – najväčšie výstavné a kongresové centrum 
v Latinskej amerike, ktoré bolo postavené v roku 1977. ako športovisko už bolo využité počas Panamerických 
hier v roku 2007. okrem stolného tenisu bude v septembri dejiskom súťaží v tlaku na lavičke (Pavilón 2) a vo-
lejbale sediacich (Pavilón 6). domovom stolných tenistov bude Pavilón 3, v ktorom je 6 500 miest na sedenie. 
Športovisko je umiestnené hneď vedľa paralympijskej dediny v zóne Barrá.

organizáciou, ktorú znásobuje moderná 
aréna a blízkosť renomovaných hotelov 
v jej okolí. double tree hilton sa stal zá-
kladňou, kde okrem záverečného banketu 
prebiehali aj medailové ceremoniály.

aj vďaka tomu bolo slovensko poctené 
stať sa organizátorom prvých majstrovstiev 
sveta družstiev, ktoré sa na rovnakom mies-
te odohrajú o rok v máji. svetová federácia 
stolného tenisu nám to „priklepla“ začiat-
kom roka v malajskom Kuala Lumpur počas 
ms v stolnom tenise, kde nás na zasadnutí 
ittF – Ptt zastupovali športový manažér 
slovenského paralympijského výboru to-
máš varga a generálny sekretár slovenské-
ho stolnotenisového zväzu anton hamran. 
na programe bolo aj rozhodnutie o pride-
lení tohto šampionátu zdravotne znevý-
hodnených a do užšieho výberu sa dostali 
rumunské mesto Cluj a Bratislava. Po pred-
stavení oboch kandidátov bolo jednohlasne 
rozhodnuté, že ms 2017 sa uskutočnia na 
slovensku. doteraz posledný šampionát bol 

striebra), lebo favorizované srbky potvrdili 
vo finále svoju dominanciu.

jedna z nich, nadja matič, si zo závereč-
ného banketu odniesla aj ocenenie spoluza-
kladateľky turnaja Cenu márie Pillárovej za 
najlepší ženský výkon. u mužov sa ušla Bri-
tovi davidovi wetherillovi. mimochodom, 
tento stolný tenista hrajúci s barlou, dostal 
ocenenie aj za príspevok k popularizácii 
športu zdravotne znevýhodnených. jeho 
grandiózny return v páde počas londýnskej 
paralympiády bol hitom na Youtube. Ceny 
odovzdával spolu s alenou Kánovou a ria-
diteľom všetkých turnajov ittF – Ptt Go-
razdom veckom minister práce, sociálnych 
vecí a rodiny sR ján Richter.

turnaj bol jedným z posledných míľni-
kov na ceste do Ria a väčšina účastníkov 
sem merala krok zo slovinského Laška, 
kde sa týždeň predtým odohral slovenia 
open 2016 (oba turnaje s faktorom 40, 
vyšší majú iba Ph, ms a kontinentálne 
šampionáty). opäť sme sa blysli skvelou 

Jediná žena v slovenskom tíme Alena 
Kánová vybojovala dva strieborné kovy

v roku 2014 v Pekingu, kde sa ešte konali 
súťaže jednotlivcov i tímov v rámci jedného 
podujatia. „Veľmi ma tešia pozitívne odozvy, 
ktoré dostávame od vás počas tohto turnaja, 
ale aj po iné roky. Preto pevne verím, že sa 
tu všetci o rok stretneme na svetovom šam-
pionáte“, pozval počas záverečného banke-
tu účastníkov aLison sLovaKia oPen 2016 
na ms riaditeľ turnaja ján Riapoš.

ešte predtým však čaká našich repre-
zentantov paralympiáda v Riu. a všetci 
veríme, že minimálne s takou medailovou 
nádielkou, aká bola pred štyrmi rokmi na 
brehu temže.
● text: Roman Végh, foto: Roman Benický

Chlapci, že by už loptička odletela do Ria? (Richard Csejtey a Miroslav Jambor)

V Riu nás bude reprezentovať sedem hráčov

Richard Csejtey Miroslav Jambor Alena Kánová Martin Ludrovský Peter Mihálik Rastislav Revúcky

Ján Riapoš
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stolný tenis sa vo vydranoch začal hrať 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 
v roku 1967 sa niekoľko jeho nadšencov – 
dezider Kiss, Peter Fekete, mikuláš egri, vla-
dislav Kmeť, žigmund Gálffy, Ľudovít Rácz, 
vincent hodosi a ďalší – rozhodlo založiť si 
klub, ktorý prihlásili aj do majstrovských sú-
ťaží. v prvých rokoch existencie sa družstvo 
stolných tenistov pohybovalo v okresných 
súťažiach. vážnejší úspech zaznamenalo 
družstvo v roku 1972, keď postúpilo do i. B 
divízie Západoslovenského kraja. o tento 
postup sa zaslúžili hráči mikuláš egri, Pé-
ter Fekete, józsef horváth, vladislav Kmeť, 
jozef Kmeť, aladár Kardos, emil Kardos, 
František Kardos, tibor Bajnóczy a tivadar 
mogyorósi. stolnotenisový oddiel mal viac 
ako 15 členov a v dlhodobých súťažiach hra-
li až tri družstvá. Predsedom oddielu v tej 
dobe bol jeden z jeho zakladateľov vladislav 
Kmeť. na začiatku osemdesiatych rokov na 
čele stolnotenisového oddielu vladislava 
Kmeťa vystriedal jeho brat jozef Kmeť, ktorý 
je na čele dnešného klubu aj v súčasnosti. 
Koncom osemdesiatych rokov družstvo vy-
drian postúpilo do i. a triedy majstrovstiev 
Západoslovenského kraja, ktorá bola v tom 
čase druhou najvyššou súťažou na sloven-
sku. veľkú zásluhu na vtedajších úspechoch 
družstva mal hrajúci tréner tibor Lichtblau, 
ktorý sa na dlhé roky upísal vydrianskemu 
stolnému tenisu. Za adružstvo vtedy hrali 
tibor Lichtblau, jozef Kmeť, Karol Bokroš, 
tibor vími, Karol navrátil, za Bdružstvo Ló-
ránt horváth, Ľudovít Rácz, tibor vígh, Pe-
ter Fekete, za Cdružstvo mikuláš egri, alojz 
Šuchter, emil Kardos a za ddružstvo vla-
dislav Kmeť, ján haid ml. a július Bartalos. 
neskôr k nim pribudol aj starší brat tibora 
Lichtblaua – ernest Lichtblau. v roku 1993 
vydrany postúpili do najvyššej 1. slovenskej 
ligy (súčasná extraliga), kde skončili na 11. 
(predposlednom) mieste a súťaž po ročnom 
pôsobení opustili. Za družstvo v tom čase 
hrali tibor nagy, jozef Bardoň, attila török, 
Karol navrátil, jozef Kmeť a aladár Kardos. 
do mužstva po vypadnutí pribudli ďalší od-
chovanci dunajskostredského stolného teni-
su – Richard Kmeť a ján szalay. ako druholi-
gisti sa vydrany v súťažnom ročníku 1997/98 
zapojili do európskeho pohára ttintercup. 
v ňom prehrali s francúzskym družstvom 
Lagny sur marne 1:4, keď jediný bod získal 
Richard Kmeť. v roku 2001 sa v ttinter-
cupe – súťaži útechy v talianskej verone 

umiestnili na 1. mieste. najväčšie úspechy 
však stolný tenis vo vydranoch začal písať 
od roku 2012, kedy družstvo mužov postúpi-
lo do najvyššej slovenskej súťaže – extraligy 
mužov. v sezóne 2012/13 v nej skončili na 
9. mieste a v sezóne 2013/14 na 8. mieste. 
hráčmi klubu boli vtedy Roland vími, Zsolt 
Kriston, jeho syn dániel Kriston, andrej Bar-
doň a Robert Krajčík. v nižších súťažiach 
hrali i B a Cdružstvá mužov s hráčmi igor 
ondrejička, norbert Gaál, jakub Krajčovič, 
Róbert sáha či Peter Šandal. najvýznamnej-
šie a historicky najcennejšie výsledky sa však 
začali rodiť v sezóne 2014/15, keď sa klub 
stal po prvýkrát majstrom slovenska. o maj-
strovský titul sa zaslúžili hráči Péter muskó, 
Zoltán Lelkeš, martin Grežo, adrián Gajdo-
schík a dávid Kiss. veľkú zásluhu na tomto 

úspechu majú aj dvaja rodáci z vydrian – dl-
horočný predseda klubu jozef Kmeť, ktoré-
mu sa podarilo v klube zabezpečiť vynika-
júce zázemie a aladár Kardos, ktorý je tiež 
už takmer päťdesiat rokov neodmysliteľnou 
súčasťou vydrianskeho stolného tenisu. vo 
finálovom boji vydrany zdolali na jeho vlast-
ných stoloch stavoimpex holíč 6:3. 

svoje súťaže vyhralo i Bdružstvo mužov 
a postúpilo do 1. ligy, Cdružstvo mužov po-
stúpilo do 4. ligy. vydrany sa prihlásili aj do 
medzinárodnej superligy, v ktorej skončili 
na 5. mieste. do nového ročníka 2015/16 
klub nastúpil s odhodlaním obhájiť titul. 
Kostru družstva tvorili Péter muskó, Zoltán 
Lelkeš a samuel novota. tak ako aj v uply-
nulom ročníku sa družstvo prihlásilo do me-
dzinárodnej superligy a po dlhých rokoch 

Vydriansky stolný tenis sa navždy zapísal  
do stolnotenisovej histórie Slovenska

Členovia klubu SK Vydrany po zisku majstrovského titulu

SK Vydrany – majster Slovenska družstiev mužov 2015/2016



sa znovu objavilo aj v tretej najvyššej eu-
rópskej súťaži – v ttintercupe. Po ukonče-
ní sezóny môžeme skonštatovať, že súťažný 
ročník 2015/16 sa stal doposiaľ najlepším 
v doterajšej takmer 50ročnej histórii klu-
bu. Podarilo sa obhájiť majstrovský titul, 
keď vydrany vo finále zdolali družstvo ŠKst 
Feromax Bratislava. Po domácej súťaži na-
sledovalo finále aj v superlige. toto finále 
postavilo proti sebe dvoch národných maj-
strov – slovenského sK vydrany a maďar-
ského Cvse Celldömölk. Prvý finálový duel 
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Gračík, bývalý podpredseda oZP, ktorý sa 
aktívne podieľal na organizovaní turnaja. 
najmä zásluhou týchto mužov a ich pracov-
ných tímov bol jubilejný 20. ročník turnaja 
o Putovný pohár polície dôstojnou súčas-
ťou histórie rezortného stolného tenisu. 

Sumár výsledkov
Registrovaní muži
1. martin Gajdoš (KR PZ nitra)
2. slavomír Král (KR PZ Bratislava)
3. martin Kuruc (KR PZ Košice)
4. Zdeno drbiak (haZZ)
Neregistrovaní muži
1. milan Gramantík (trenčín)
2. ján szalay (trnava)
3. igor andráš (Banská Bystrica)
4. miroslav Porubčan (úvtos hrnčiarovce)
Ženy
1. Lucia truksová (aPZ)
2. martina Kanderová (Za)
3. Gabriela Gožová (Po)
    jana drienovská (ŠKP aPZ)

● text a foto: Peter Ondera

medzi najlepšími registrovanými  hráčmi 
panovala veľká súťaživosť a mnohé výme-
ny loptičiek boli až neuveriteľne dokonalé. 
mená víťazov sa preto vopred odhadovali 
veľmi ťažko. ak vlani obsadil prvú priečku 
martin Gajdoš (nitra) a ďalšie tri miesta 
obsadila výkonnostne silná košická skupina 
výborných hráčov (Revaj, Král, Kukučka), 
v tomto ročníku sa zdal byť veľkým adep-
tom na pódiové umiestenie aj martin Kuruc 
(Košice). neuveriteľne bojovným výkonom 
s variabilnosťou úderov i podaní nás veľmi 
zaujal aj reprezentant haZZ Zdeno drbiak. 
tieto predpoklady sa napokon naplnili. Pod 
prísnym dohľadom rozhodcu Borisa Račku 
sa martinovi Gajdošovi, striebornému me-
dailistovi z minuloročných majstrovstiev 
európy, v súboji so slavom Králom podari-
lo obhájiť vlaňajšie víťazstvo. Ďalšie miesta 
obsadili martin Kuruc a Zdeno drbiak.

Zástupcovia rezortu mv  a oZP mv sR  
poďakovali organizátorom za pekné špor-
tové chvíle. ako dlhoročná duša podujatia 
nechýbal ani hlavný rozhodca a člen vv 
sstZ ján vaniak, generálny sekretár sstZ 
anton hamran, riaditeľ odboru výcviku PPZ 
plk. miloš Barna a reprezentant odborové-
ho zväzu polície v sR, podpredseda viktor 
Kiss. na svoje „športové korene“ ani po 
odchode do dôchodku nezabudol Ladislav 

POLICAJTI S LOPTIČKOu

oproti minulému ročníku sa prihlásilo  
o čosi menej účastníkov, mužom chýbala 
najmä väčšia účasť nežného pohlavia, ale  
organizátori ocenili, že medzi súťažiaci-
mi nechýbali ani zástupcovia haZZ a Zvjs. 
videli sme tu tiež mnoho tvárí, známych 
z predchádzajúcich ročníkov, ktorí rok čo 
rok zvádzajú tuhé a športovo veľmi hodnot-
né súboje o miesta na stupňoch víťazov.

turnaj najmä z hľadiska účasti kvalitných 
aktívnych hráčov z rezortu mv sR, hrajúcich 
súťaže organizované sstZ, regio nálnymi či 
krajskými zväzmi, nesklamal ani v jubilej-
nom ročníku. najmä zápasy v druhom stup-
ni boli kvalitou výkonov potešením pre oči 
milovníkov bielej loptičky nielen v prípade 
registrovaných, ale aj neregistrovaných hrá-
čov. v skromnom tíme krajších polovičiek 
kraľovala svojím výkonom aj v tomto roku 
slovenská špičková stolná tenistka Lucia 
truksová z akadémie Policajného zboru 
(vlani skončila druhá, pretože pre časovú 
tieseň nenastúpila na finálový zápas). hviez-
dou turnaja v mužskej časti sa nepochybne 
stal už neregistrovaný milan Gramantík 
z Prievidze. Pamätníci vedia, že vyhral prvý 
ročník turnaja v roku 1996 a o ďalších pár 
rokov patril medzi najlepších. v súčasnosti, 
o dvadsať rokov starší, znova suverénne zví-
ťazil, ale už v kategórii neregistrovaných.

Jubilejný turnaj o Putovný pohár polície
Národné stolnotenisové centrum na Černockého ulici v Bratislave sa 8. apríla 2016 stalo dejiskom jubilejného 20. ročníka 
stolnotenisovej súťaže o Putovný pohár polície spojeného so 7. ročníkom majstrovstiev Ministerstva vnútra SR.

Najlepší registrovaní muži Najlepší neregistrovaní muži

Najlepšia štvorica žien

vydrany u súpera prehrali 6:2 a druhý duel 
na domácich stoloch prehrali 7:0. treba 
však poznamenať, že v druhom domácom 
stretnutí sa až päť zápasov skončilo tesnou 
prehrou vydrianskeho hráča, a to v pome-
re 3:2. Po obhajobe majstrovského titulu 
a 2. mieste v superlige vydrančania úspeš-
ne zavŕšili svoje účinkovanie aj v ttinter-
cupe. Prebojovali sa v ňom medzi najlepšie 
štyri družstvá a tak dostali možnosť zorga-
nizovať finále. nakoľko vo vydranoch to 
kvôli hracím podmienkam nebolo možné, 

finálové boje sa odohrali v športovej hale 
v dunajskej strede. vydrany aj do tretice 
zaznamenali svoj ďalší cenný úspech, keď 
skončili na 3. mieste po výsledkoch vydra-
ny – oberwart (aut) 2:4, vydrany – mühl-
hausen (GeR) 2:4 a vydrany – Lancy (sui) 
4:0. v stretnutí s mühlhausenom dokonca 
Zoltán Lelkeš pripravil pre domácich divá-
kov príjemné prekvapenie, keď porazil 68. 
hráča svetového rebríčka Rumuna ovidia 
ionescua hladko 3:1. 
● text: Jozef Kmeť, foto: archív SK Vydrany
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Pavel Petráš a Pavol jakubec vybojovala 
pre klub historický titul. na druhé miesto 
odsunula rivala z Bratislavy.

Pod novým predsedom 
klub napreduje
Pred štyrmi rokmi došlo k dôležitým 

zmenám vo vedení klubu. Funkcie predse-
du sa vzdal dlhoročný šéf Ľudovít valárik. 
na jeho stoličku zasadol marián Kapusta, 
odchovanec klubu a dlhoročný hráč prvo-
ligového béčka. 

úspešný klub reštartoval prácu vo vý-
chove mládeže, čo dokumentuje svojimi vý-
sledkami v posledných rokoch. „Dlhodobo 
sme klub, ktorý preferuje skladanie extrali-
gového mužstva z odchovancov. Po mojom 
príchode sme mali vo výchove mládeže istú 
dieru. Chýbali aj úspechy na slovenských 
podujatiach mládeže, a tak sme sa spoloč-
ne dali do práce,“ hovorí marián Kapusta a 
pokračuje slovami: „Funkciu predsedu som 
zobral s podmienkou, že začneme na klube 
makať všetci spoločne. Som rád, že väčšina 
hráčov a rodičov sa týchto slov drží. Myslím 
si, že sme v poslednej dobe urobili kus prá-
ce, hovoria za nás výsledky.“

v čadci tak začala vyrastať nová generá-
cia, ktorú reprezentujú bratia Cyprichovci, 
bratia Kapustovci, Lívia melicherová, Filip 
delinčák, jakub Goldír, Fedor Kállay, marián 
Piala, Radoslav Šramo či samuel Kubjatko. 
títo hráči sa postarali o viacero význam-
ných úspechov. veď čadca získala majstrov-
ský titul v súťaži družstiev mladších žiakov 
v sezónach 2013/2014 a 2014/2015, starší 
žiaci triumfovali v uplynulej sezóne. Klub 
má šampióna aj v individuálnych súťažiach, 
v sezónach 2014/2015 a 2015/2016 sa ním 
stal jakub Goldír. ostatní hráči získali me-
dailové umiestnenia vo štvorhrách.

úspešnú generáciu pomaly ale isto na-
hrádzajú aj ďalší hráči ako andrej Fritz, do-
minik Gerát, dominik holeščák, juraj Ponek, 
matúš imrišík, Branko novák či dievčatá ali-
ca Kubjatková a soňa Gerátová. „Robíme, 
čo môžeme. Viacerí z nás fungujú na svoje 
maximum, v hale trávime každý deň po prá-
ci. Avšak, čo sa týka výchovy mládeže, chcel 
by som vyzdvihnúť trénera začiatočníkov 
Bohdana Kormanca, ktorý má obrovskú tr-
pezlivosť a venuje sa deťom na jednotku.“

● text: Radoslav Blažek
● foto: archív MSK Čadca

v zložení Pavol jakubec, vladimír Po-
liaček, Peter Krkoška, Pavel Petráš a Peter 
Óváry vyhrala čadca v sezóne 2000/2001 
najvyššiu slovenskú súťaž – 1. ligu mužov. 
tento úspech znamenal účasť v boji o titul 
majstra slovenska v súťaži družstiev, kde 
sa proti sebe postavili víťaz 1. ligy a traja 
účastníci superligy. Klub z Kysúc si zároveň 
vybojoval účasť v medzinárodnej superli-
ge pre nadchádzajúcu sezónu.

superligová sezóna priniesla na Kysuce 
pamätný stolnotenisový sviatok. čadčania 
sa v základnej skupine stretli s tímom svs 
niederösterreich, a tak diváci mali mož-
nosť naživo vidieť neskoršieho majstra 
sveta v stolnom tenise vo dvojhre mužov 
wernera schlagera z Rakúska. jeho polo-
exhibičný výkon s Petrom Krkoškom zdví-
hal divákov zo sedačiek a je azda najpa-
mätnejším dňom v histórii klubu.

Získali titul, vychovali 
reprezentantov

Popri úspechoch v najvyšších 
mužských súťažiach čadčania 
produkovali aj slovenských re-
prezentantov mládeže. dres 
slovenska si viackrát obliekli vla-
dimír Poliaček, niekoľkonásobný 
majster slovenska mládeže, Pe-
ter Krkoška, Pavel Petráš, Rado-
slav Blažek a neskôr i kvarteto 
stolnotenistov marián maják, 
juraj mudrík, adriána Cisariková 
a Roman Rezetka. 

v roku 2002 prišiel pre klub 
historicky najväčší individuál-
ny úspech na medzinárodnom 
poli. Postaral sa oň Radoslav 
Blažek, ktorý na majstrovstvách 
európy kadetov v moskve vybo-

joval striebornú medailu v mixe spoločne 
s oľgou dzelinskou z michaloviec. K me-
daile pridal odchovanec čadce štvrťfinálo-
vú účasť vo dvojhre kadetov, kde podľahol 
dimitrijovi ovtcharovovi 4:2 na sety. 

o pár rokov neskôr prišli aj najväčšie klu-
bové úspechy. v sezóne 2005/2006 zahalil 
čadcu veľký smútok. v boji o zlato viedli do-
máci hráči s klubom ŠKst Bratislava 6:2. na 
titul im stačila remíza, no nepodarilo sa.

o to príjemnejšiu príchuť mala nasle-
dujúca sezóna. čadca v zložení miroslav 
hořejší, Peter Krkoška, vladimír Poliaček, 

Keď v roku 1971 pár nadšencov na čele 
s Ľudovítom valárikom založilo stolnoteni-
sový oddiel pri tj ZZo čadca, ani vo sne 
im nenapadlo, že oddiel sa bude rozras-
tať a ich nástupcovia budú hrať extraligu 
či medzinárodnú superligu a budú repre-
zentantmi slovenska na majstrovstvách 
európy mládeže. 

čadčiansky stolnotenisový klub sa do 
prvých okresných a neskôr krajských súťaží 
prihlásil už po dvoch rokoch svojho fungo-
vania. čadca sa začala postupne venovať 
najmä mládežníckym družstvám, z čoho 
pramenili aj prví špičkoví hráči v rámci slo-
venska ako igor Koniar, Róbert Šamaj, mar-
tin Kosán, marián Zelienka či Ferdinand 
straka. družstvo sa postupne vyvíjalo, až 
prišlo do štádia, kedy začalo hrať najvyššiu 
slovenskú súťaž za éry samostatného slo-
venska, v ktorej sa drží dodnes.

Príchod sponzorov 
klub nakopol
na prelome tisícročí sa do extraligové-

ho kádra prebojovali mladí stolní tenisti 
ako vladimír Poliaček, Peter Krkoška, Pavol 
jakubec a neskôr i Pavel Petráš, ktorých 
dopĺňali skúsenejší stolní tenisti. čadča-
nom sa darilo, no výrazná zmena a útok 
na vyššie priečky v najvyššej slovenskej 
súťaži prišiel až po príchode stolnoteniso-
vých nadšencov a sponzorov Petra hluše-
ka a jána horniačika.

Majstrovský titul, medaila z ME kadetov  
– aj to sú najväčšie úspechy MSK Čadca
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1062-XX – CARBONADO 45
 
1061-XX – CARBONADO 90

CARBONADO 45 & 90

BUILDING WORLD CHAMPIONS SINCE 1944

64 gram Carbon fibre per m2. A thinner 
TeXtreme® carbon fibre for increased 
control and wood feel.

100 gram Carbon fibre per m2.

CARBONADO 45 & 90

CARBONADO 145 & 190

RRP 179.90€

RRP 159.90€



SlovenSký
  STOLNÝ TENIS


