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Milí čitatelia,
rok 2020 je pre slovenský stolný tenis jubilejný. pripomíname si totiž 

95. výročie organizovaného stolného tenisu na území slovenska. aj keď 
je deväťdesiatpäť rokov v histórii pomerne krátkym časovým úsekom, 
slovenský stolný tenis bol počas tohto obdobia aj z celosvetového hľa-
diska bohatý na viacero úspešných okamihov. pripomenutie tohto ju-
bilea je zároveň možnosťou priblížiť si tieto významné a niekedy dávno 
zabudnuté udalosti, ktoré sú do roku 1993 spojené aj s českým stolným 
tenisom. je akousi symbolikou, že aj náš časopis v tomto roku oslavuje 
30 rokov odvtedy, ako uzrelo svetlo sveta jeho prvé číslo. 

prvá štvrtina kalendárneho roka býva tradične zaplnená množ-
stvom stolnotenisových podujatí a spočiatku nič nenasvedčovalo 
tomu, že to tak nebude aj teraz. Začiatkom marca však takmer celú 
európu zasiahla pandémia ochorenia covid-19 spôsobeného novým 
koronavírusom z číny, ktorá ovplyvnila tiež život na slovensku a zasiah-
la tak aj do športu, stolný tenis nevynímajúc. razom sa zrušili všetky 
stolnotenisové turnaje a prerušili dlhodobé súťaže, pričom až v júni sa 
dozvieme, akým spôsobom a či vôbec budú dohraté. Zostáva nám len 
veriť, že hrozba koronavírusu čoskoro pominie a aktuálna sezóna sa 
úspešne ukončí, najlepšie za stolnotenisovým stolom. 

 po minuloročnej úspešnej premiére patril začiatok tohto roka opäť 
slávnostnému galavečeru, na ktorom sstZ na základe ankety oceňoval za 
rok 2019 stolnotenisové osobnosti, tentokrát až v siedmich kategóriách. 
cenu pre najlepšieho stolného tenistu si odniesla Barbora Balážová, mi-
nuloročná dvojnásobná účastníčka World tour Grand finals a dlhodobo 
bezkonkurenčne najlepšia slovenská hráčka. Z trojice najvýznamnejších 
medzinárodných podujatí (me do 21 rokov, olympijská kvalifikácia druž-
stiev a európske top 16) treba vyzdvihnúť najmä slovenské jednotky 
Wanga a Balážovú za ich výkony a štvrťfinálové umiestnenia na prestíž-
nom top 16. posledným domácim podujatím tesne pred prerušením 
stolnotenisových súťaží spôsobeným koronavírusom bol slovenský šam-
pionát mužov a žien, na ktorom si singlové tituly majstrov slovenska 
vybojovali Ľubomír pištej a eva jurková. 
práve s aktuálnou slovenskou šampiónkou 
sa môžete bližšie zoznámiť aj v úvodnom 
profilovom rozhovore.

v prvom tohtoročnom čísle je však ove-
ľa viac ďalších stolnotenisových tém. pozý-
vam vás k ich čítaniu a želám vám, aby ste 
toto náročné obdobie prežili najmä v zdra-
ví. a nech vás k tomu povzbudia aj okrúhle 
stolnotenisové jubileá a inšpirujú k ďalšej 
práci pre náš krásny šport.

tibor kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
Galavečer Stolný tenista 2019 v Bratislave
● foto: Tomáš Šereda
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som pyšná na to, že práve moja rodina 
prebudila stolný tenis v miňovciach, ktorý 
sa tu síce predtým hral, ale len na oblastnej 
úrovni. preto mi bolo najväčšou cťou repre-
zentovať práve svoju rodnú dedinu. na naše 
zápasy superligy či extraligy žien sa zišlo 70 
až 100 fanúšikov z okresu stropkov. 

Napriek tvojmu sluchovému hendike-
pu odmalička súťažíš so „zdravými“ hráč-
kami. Aké to je?

v detstve som to nikdy nevnímala, keď 
som hrala so “zdravými” hráčkami, lebo 
som sa tešila, že aj napriek môjmu hendike-
pu na to mám aj ja. Ťažko sa mi vysvetľuje, 
že to nie je pre mňa jednoduché, pretože 
oni napr. počujú odraz loptičky a podľa 
toho predpokladajú aj jej rotáciu, ale ja to 
takmer vôbec nepočujem.

Ako vznikla tvoja dlhoročná spoluprá-
ca s trénerom Andrejom Dzelinským?

otec sa o trénerovi z michaloviec dočí-
tal v novinách a hneď ho kontaktoval. naj-
prv však začala trénovať moja staršia ses-
tra Ľudka, ja som bola na tréningu len ako 
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Čím si ako dieťa chcela byť?
ako každé dieťa som nejaké predstavy 

o živote mala, no najviac ma lákalo stať sa 
významným športovcom.

K stolnému tenisu ťa priviedol tvoj 
otec. Je práve on tým človekom, vďaka 
ktorému si si tento šport zamilovala?

áno, aj keď môj otec nebol profesionál-
ny športovec. má však pre tento šport vá-
šeň, vďaka ktorej ho začala hrávať aj moja 
staršia sestra Ľudmila, a neskôr aj ja.

Od tvojich troch rokov ti zistili deväť-
desiatpercentnú stratu sluchu. Čo bolo prí-
činou tejto diagnózy? 

narodila som sa ako zdravé dieťa. pár 
mesiacov po narodení som mala zápal 
stredného ucha. najprv sa nič vážne nedia-
lo. rodičia si však všimli, že som nerozprá-
vala a nereagovala som na ich podnety. po 
viacerých vyšetreniach mi ako trojročnej 
zistili, že nepočujem na 60 % a postupne sa 
to zhoršovalo až na 90 %.

Stolný tenis a Miňovce patria k sebe. 
Ovplyvnilo to tvoje prvé športové kroky?

Nikdy sa netreba vzdávať
Aj keď je rodiskom dvadsaťpäťročnej východniarky Strop-
kov, jej život je odmalička spojený s malou dedinkou Miňov-
ce neďaleko vodnej nádrže Veľká Domaša. K pingpongovej 
loptičke ju priviedol otec, tiež zanietený hráč stolného teni-
su. Od detstva je na 90 % nepočujúcou na obidve uši. Kvôli 
tomu začala používať strojček, pričom sa snaží čítať aj z pier. 
Ani to jej však nebránilo tomu, aby ako malé dievča od zbie-
rania loptičiek začala popri staršej sestre Ľudmile aktívne 
trénovať. Otec ju od jej piatich rokov spolu so sestrou každý 
deň vozil na tréning do 60 km vzdialených Michaloviec. Tam 
sa jej venoval tréner Andrej Dzelinský, ktorý je jej jediným 
trénerom až do súčasnosti. Neskôr, keď mala desať rokov, 
prestúpila kvôli stolnému tenisu na športové gymnázium do 
Košíc. Pôsobila vo viacerých slovenských kluboch, následne 
hrala jeden rok ženskú extraligu v poľskom Nadarzyne a po-
tom tri sezóny 1. poľskú ligu za Krosno. Poľskú Extraklasu 
hrala opäť v sezóne 2018/2019 v Białystoku. Aktuálne je 
hráčkou VfL Sindelfingen 1862 v 3. nemeckej bundeslige. 
Je devätnásťnásobnou šampiónkou z majstrovstiev Sloven-
ska vrátane mládežníckych titulov, z toho sedemkrát získala 
zlato medzi dospelými (dvakrát v dvojhre, dvakrát v štvorhre 
a trikrát v mixe). Viacero medailí nazbierala aj medzi nepo-
čujúcimi stolnými tenistami – na deaflympiádach, majstrov-
stvách sveta či Európy. Členka ženskej reprezentácie Slo-
venska a čerstvá slovenská šampiónka Eva Jurková.

Eva Jurková ako šesťročná
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rozumiem si s každou členkou druž-
stva. sme rôznorodý tím, keďže sú tam 
mladšie aj staršie dievčatá. 

V súčasnosti hrávaš 3. nemeckú bun-
desligu, predtým si päť rokov pôsobila 
v Poľsku. Prečo práve tam?

už od mojej prvej sezóny sa mi v poľ-
sku veľmi zapáčilo. Bolo to zároveň blízko 
môjmu domovu a rozumela som aj poľ-
štine, takže som si tam zvykla. po rokoch 
v poľsku som však chcela vyskúšať aj niečo 
úplne nové. 

Aké sú tvoje ďalšie plány do budúcnos-
ti? Máš aj nejaký nesplnený stolnoteniso-
vý sen?

rada by som reprezentovala slovensko 
na majstrovstvách sveta a európy. pokiaľ 
ide o nepočujúcich stolných tenistov, mojím 
najväčším snom je vyhrať deaflympiádu.

V marci si oslávila dvadsiate piate na-
rodeniny. Ako sa pozeráš na svoju doteraj-
šiu športovú kariéru?

Za tých stolnotenisových dvadsať rokov 
som toho zažila veľmi veľa. Z víťazstiev som 
bola šťastná a z prehier som sa snažila po-
učiť. vďaka stolnému tenisu som precesto-
vala takmer celý svet.

Chcela by si niečo odkázať aj našim 
mládežníckym hráčom či najmenším stol-
ným tenistom, aj v súvislosti s tvojím zdra-
votným hendikepom?

chcela by som všetkým odkázať, aj 
tým, ktorí majú hocijaký hendikep, nech sa 
nikdy nevzdávajú a plnia si svoje sny, preto-
že všetci sme v športe na jednej úrovni. ja 
viem, že sa to všetko dá. môj život ma nau-
čil, že treba stále myslieť pozitívne, hoci to 
nebude vždy jednoduché. tréningy si treba 
„odmakať“ a výsledok sa časom dostaví.

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: archív Evy Jurkovej

najviac si cením bronz na deaflympiá-
de v Bulharsku v roku 2013, bronz v mixe 
s t. keinathom na deaflympiáde v turecku 
v roku 2017 či zisk troch zlatých kovov (dvoj-
hra, štvorhra a mix) z majstrovstiev sveta 
v turecku v roku 2016. som taktiež dvojná-
sobnou majsterkou európy v dvojhre a mixe 
(s t. keinathom) v rokoch 2015 a 2019.

Si aktuálna majsterka Slovenska v dvoj-
hre pre rok 2020. Ako sa spätne pozeráš na 
takmer stratený finálový zápas na sloven-
skom šampionáte s Emou Labošovou?

tento zápas bol náročný, lebo ema hra-
la veľmi dobre. hoci som prehrávala, stále 
som verila (podobne ako v iných zápasoch 
na šampionáte), že ešte nie je koniec...

Si členkou reprezentačného družstva 
žien Slovenska. Ako sa v ňom cítiš, príp. 
s kým si najlepšie rozumieš? 

zberač loptičiek. ale chcela som hrať aj ja 
a tréner mi začal dávať rôzne cvičenia s ra-
ketou a loptičkou. Zrazu zistil, že mi to cel-
kom ide, a ja som chcela splniť každú ďalšiu 
úlohu. tak sme už so sestrou trénovali obi-
dve. ja na nastaviteľnom zmenšenom sto-
le, pretože som bola maličká a nedosiahla 
som na stôl. aj komunikácia s trénerom 
bola zábavná, keďže je pôvodom rus a na 
slovensku bol vtedy iba krátko. nechápala 
som viacero vecí, lebo som mu veľmi ne-
rozumela a ani on mne. navyše som mu aj 
tykala .

Pri každodennom tréningu v Michalov-
ciach vzdialených 60 km od Miňoviec si asi 
na iné koníčky čas nemala...

hoci času bolo málo, rada som chodila 
aspoň s kamarátkami hrať sa na ihrisko.

Ktoré z tvojich mládežníckych úspe-
chov si najviac ceníš?

každý jeden majstrovský titul na sloven-
skom šampionáte. rada spomínam na me-
daily z mládežníckych svetových turnajov 
v družstvách alebo vo štvorhre, kde som 
hrala väčšinou s luciou truksovou. 

Ako s odstupom času hodnotíš tvoj 
prechod na športové gymnázium do Košíc 
a na internát vo svojich desiatich rokoch? 
Asi to vzhľadom na tvoj zdravotný problém 
muselo byť pre teba náročné obdobie...

keď tréner zmenil svoje pôsobisko a od-
išiel trénovať do košíc, bolo toto rozhod-
nutie potrebné, aby som mohla trénovať 
a chodiť do školy v jednom meste. samo-
zrejme, bolo pre mňa náročné chodiť do 
„normálnej“ športovej školy, pretože sa mi 
ťažko komunikovalo. vďaka však patrí mojej 
sestre Ľudke, ktorá tiež chodila na športové 
gymnázium a so všetkým mi pomáhala.

Aké sú tvoje najväčšie úspechy medzi 
nepočujúcimi stolnými tenistami? 

RoZhoVoR

Stolný tenis je môj život

S otcom Ladislavom a trénerom A. Dzelinským na MS nepočujúcich v roku 2016 v Turecku
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stup potreboval vyhrať 4:1). Zaujímavosťou 
bolo, že tento zápas sa odohral o štyri ho-
diny neskôr, pretože súpera testovali, či nie 
je nakazený koronavírusom. našťastie, test 
bol negatívny, mal iba zvýšenú teplotu.

tréner peter Šereda zhodnotil postup-
ne výkony všetkých hráčov: „Tibor Špánik 
mal od začiatku problémy s rukou. Prvé 
dva zápasy prehral po nie veľmi vydarenom 
výkone a tretí ani nedohral. Zelinka viedol 
prvý zápas proti Nemcovi Engemanovi 2:0 
na sety, ale v treťom sete začal súper lep-
šie prijímať podanie a vo výmenách bol 
dominantnejší. Kulczyckého porazil 4:3, čo 
považujem za výborný výsledok. Škoda, že 
nepremenil mečbal na 4:1, ten by mu zaru-
čil postup. Obidva zápasy hral vynikajúco 
a taktiež plnil taktické pokyny. Je vidieť, že 
Jakub aj popri náročnému vysokoškolskému 
štúdiu poctivo trénuje. Čo sa týka Danie
la Oráča, tak výkony boli adekvátne jeho 
tréningovým dávkam, a to na úroveň maj-
strovstiev Európy nestačilo. Síce bojoval, ale 
jeho súperi boli jednoznačne lepší.“ 

ženskej časti výpravy sa darilo o niečo 
lepšie ako tej mužskej. Z úvodných skupín 
postúpili do nadstavby natália Grigelová 
aj ema labošová. Škoda pre nikoletu pu-
chovanovú, ktorej smoliarsky ušiel postup 
do ďalšej časti turnaja. tatiane kukuľkovej 
(nasadená ako piata na turnaji) sa poda-
rilo cez nadstavbovú skupinu postúpiť 
medzi šestnásť najlepších žien. labošová 
vyhrala v druhej skupinovej fáze dva zápa-

dvojhre mužov všetci slováci skončili hneď v 
úvodných skupinách. kúsok od postupu bol 
len jakub Zelinka, ktorému sa však v rozho-
dujúcom zápase podarilo poraziť poliaka 
s. kulczyckého len rozdielom 4:3 (na po-

varaždin hostil 
me mužov a žien 
do 21 rokov v čase, 
keď sa už v európe 
pomaly začala hlá-
siť o slovo neskoršia 
pandémia ochorenia 

covid-19. na podujatí už nemohli štarto-
vať hráči z talianska a do poslednej chvíle 
nebolo jasné, či chorváti šampionát zorga-
nizujú. organizátori urobili všetko pre to, 
aby sa majstrovstvá odohrali a tak naša de-
väťčlenná výprava mohla na dvoch autách 
vycestovať smerom do chorvátska. 

hotel bol od haly vzdialený vyše polho-
diny autom, tak to sem-tam spôsobilo men-
šie „logistické“ problémy. našťastie, všetko 
dopadlo dobre a bez väčších komplikácií. vo 

Tatiana Kukuľková vo štvrťfinále
Jeden z posledných veľkých turnajov, ktorý sa uskutočnil ešte pred dlhou prestávkou spôsobenou novým koronavírusom, 
boli majstrovstvá Európy mužov a žien do 21 rokov v chorvátskom Varaždine (4. až 8. marca 2020). Slovenská výprava 
mala tentokrát až sedemčlenné zastúpenie – štyri ženy (Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, Natália Grigelová a Nikoleta 
Puchovanová) s trénerom Tiborom Bednárom a traja muži (Tibor Špánik, Jakub Zelinka a Daniel Oráč) s trénerom Petrom 
Šeredom (reprezentačný tréner mužov Jaromír Truksa bol v tom čase na turnaji v Katare). Maximálny počet hráčov v kaž-
dej kategórii je tri (podľa európskeho rebríčka mužov a žien do 21 rokov). V prípade Slovenska sa však Eme Labošovej 
podarilo dostať na šampionát vďaka divokej karte z majstrovstiev Európy mládeže v Ostrave z roku 2019.

Konečné výsledky
Dvojhra – muži: 1. v. sidorenko (rus.), 2. r. sipos (rum.), 3. a. putuntica (mol.), l. de-
vos (Bel.)
Štvorhra – muži: 1. c. pletea/r. sipos (rum.), 2. a. putuntica (mol.)/j. martinko (čr), 
3. i.Bertrand/l. de nodrest (fr.)
Dvojhra – ženy: 1. p. pavade (fr.), 2. a. dragoman (rum.), 3. c. kallberg (Šve.), a. dia-
conu (rum.)
Štvorhra – ženy: 1. 1. l. mostafavi/n. fort (fr.), 2. m. tailakova/k. kazantseva (rus.), 
3. a. dragoman/a. diaconu (rum.), k. Wergrzyn/a. Wergrzyn (poľ.)
Zmiešaná štvorhra: 1. c. pletea/a. diaconu (rum.), 2. i. Bertrand/l. mostafavi (fr.), 
3. v. sidorenko/m. tailakova (rus.), t. hippler/ f. schreiner (nem.)

MAJStrOVStVá EuróPy DO 21 rOKOV

Tatiana Kukuľková na ME mužov a žien v chorvátskom Varaždine



sy z troch, ale kvôli zlému pomeru setov 
(chýbal jej jeden vyhratý set) do osemfiná-
le nepostúpila. Bohužiaľ, Grigelová v tejto 
časti turnaja prehrala všetky svoje tri zápa-
sy. v osemfinále nastúpila kukuľková proti 
nemke y. tsuitsui, s ktorou po úvodných 
dvoch setoch prehrávala 0:2. potom však 
dokázala otočiť zápas vo svoj prospech 
a vyhrať ho 4:2. vďaka víťazstvu ju delil už 
len krok od vytúženej medaily z európske-
ho šampionátu, tú však napokon domov 
nepriniesla. v rozhodujúcom zápase pre-
hrala s favorizovanom francúzkou a ne-
skoršou celkovou víťazkou p. pavade 0:4.

Zo štvorhier treba spomenúť aspoň tie 
páry, ktoré sa prebojovali do osemfinále. 
v mixe to boli Špánik s kukuľkovou, v muž-
skej štvorhre Špánik so Zelinkom a v žen-
skej štvorhre pár kukuľková/lung (Bel.) 
a Grigelová/yovkova (Bul.).

● text: Ivica Hatalová, foto: archív ETTU Jakub Zelinka a Ema Labošová v zmiešanej štvorhre na ME mužov a žien do 21 rokov
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systém kvalifikačného turnaja bol zloži-
tý. na kvalifikácii sa zúčastnilo 34 mužských 
a 30 ženských družstiev. Z každej kategórie 
postupovalo na olympijské hry deväť druž-
stiev. Z ôsmich „miniturnajov“ odohratých 
vyraďovacím spôsobom postupoval iba 
víťaz. porazení finalisti zároveň bojova-
li o posledné postupové deviate miesto 
v ďalšom „miniturnaji“. každé stretnutie sa 
hralo olympijským systémom, ktorý umož-
ňoval rôzne variácie zostavy, a preto bolo 
dôležité nájsť vždy to najlepšie nasadenie 

Sen o účasti slovenských družstiev  
na olympiáde v Tokiu sa rozplynul
V portugalskom meste Gondomar od 22. do 26. januára 2020 prebiehala kvalifikácia družstiev na olympijské hry v Tokiu. 
Po dlhých úvahách sa Slovensko napokon rozhodlo zabojovať o postup na OH medzi mužskými, ako aj medzi ženskými 
družstvami. Bola to však nesmierne náročná úloha a podľa niektorých stolnotenisových odborníkov až nereálna.

Alexander Valuch s Ľubomírom Pištejom 
vo štvorhre v olympijskej kvalifikácii

muži jedeN KroK od vySNívaNého poSTupu do ToKia



hráčov. pre lepšiu predstavu uvádzame hra-
cí systém stretnutia: Bc-yZ (štvorhra), a-X 
(tímové jednotky), c-Z (tímové trojky), a-y 
(jednotka proti dvojke) a B-X (dvojka proti 
jednotke). ten, kto odohral štvorhru, mohol 
nastúpiť už len v jednej dvojhre, teda každý 
hráč mohol hrať maximálne dva zápasy.

slovenské družstvo žien stálo pred 
veľmi zložitou úlohou, pretože naša naj-
lepšia hráčka Barbora Balážová z dôvodu 
zraneného členku absentovala. žreb bol 
pre náš tím „smrteľný“. čakalo na nich do-
máce portugalsko s tromi naturalizovaný-
mi číňankami. slovensky v zostave tatiana 
kukuľková, eva jurková a nikoleta pucho-
vanová prehrali 0:3 bez jediného vyhraté-
ho setu. tréner tibor Bednár: „Nemožem 
dievčatám vôbec nič vyčítať. Aj keď zahrali 
svoje maximum, súperky boli lepšie.“ 

väčšia postupová nádej sa vkladala do 
reprezentačného tímu mužov. nechýbalo 
veľa a postupový sen sa mohol premeniť 
na skutočnosť, pričom dve stretnutia slová-
ci vyhrali a dve prehrali. poďme však pekne 
po poriadku. v prvom stretnutí muži nastú-
pili proti miernemu favoritovi – tímu z ru-
munska. neuveriteľným spôsobom však 
s nimi dokázali vyhrať tesne 3:2, a to najmä 
vďaka Wangovi. ten dokázal relatívne v po-
hode zvládnuť obidva zápasy a tretí bod 
pridal pištej. nasledovalo priame stretnutie 
o postup na oh proti francúzsku. to sa však 
neodvíjalo podľa našich víťazných predstáv, 
keď Wang yang, Ľubomír pištej a alexander 
valuch boli slabší vo všetkých zápasoch. 
Bezprostredné vyjadrenie trénera jaromíra 
truksu po stretnutí: „Aj keď sme s Francúz-
mi uhrali viac setov ako na majstrovstvách 
Európy a opticky zápas vyzeral vyrovnanej-
ší, prehrali sme opäť 0:3.“

cesta slovenského mužského tímu na 
olympijské hry v tokiu tak po tomto pre-
hratom súboji mohla viesť už len cez tri 
po sebe idúce vyhraté stretnutia v ďal-
šom „miniturnaji“. slováci tak v plnej sile 
nastúpili proti Belgicku, v ktorom súpera 
jednoznačne zdolali 3:0. najdôležitejším 
zápasom bola štvorhra, v ktorej mali byť 
súperi papierovo silnejší. pištej s valu-
chom ju však zvládli excelentne. Ďalšie 
dva body k výhre pridali vo dvojhrách 
pištej a Wang. po tomto víťazstve sme 
museli vyhrať ešte ďalšie dve stretnutia. 
nasledoval súboj proti nebezpečnému 
hongkongu, ktorý v prvom turnaji pod-
cenil srbov a postúpil „len“ do „nášho 
miniturnaja“. tréner truksa poprehadzo-
val súpisku, čím chcel súpera prekvapiť. 
avšak hongkong čania slovákov prekva-
pili ešte viac, pretože taktiež zamiešali 
so zostavou a postavili aj nového hráča. 

6 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2020 OLyMPiJSKá KVALifiKáCiA

Ľubomír Pištej
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k nášmu možnému úspechu tak viedla cesta 
práve cez štvorhru, ktorú sme však prehrali 
tesne 2:3. následne Wang prehral so súpe-
rovou jednotkou a valuch s trojkou. tréner 

jaromír truksa: „Určite sme sa na turnaji 
nestratili a, bohužiaľ, skončili sme dvakrát 
pred bránou OH v Tokiu. Rád by som však 
pochválil celé päťčlenné družstvo, v ktorom 

bol každý jeden hráč nesmierne dôležitý 
a prispel tak k tímovému duchu.“ 

● text: Ivica Hatalová
● foto: archív ITTF a Jaromíra Truksu

Spoločné foto slovenských tímov na januárovej olympijskej kvalifikácii družstiev v portugalskom Gondomare

Sumár výsledkov
Ženy
Slovensko – Portugalsko 0:3, n. puchovanová/t. kukuľková – luo Xue/ shao jieni 0:3 (-5,-9,-3), e. jurková – yu fu 0:3 (-2,-6,-6), 
t. kukuľková – shao jieni 0:3 (-8,-3,-2)
na oh 2020 postúpili: hongkong, rakúsko, poľsko, severná kórea, singapur, maďarsko, rumunsko, taiwan, kórejská republika
Muži
Slovensko – Rumunsko 3:2, a. valuch/ Ľ. pištej – h. szőcs/c. pletea 2:3 (9,-11,9,-8,-6), Wang yang – o. ionescu 3:1 (2,-10,7,4), 
Ľ. pištej – c. pletea 3:2 (10,-5,4,-7,6), a. valuch – o. ionescu  0:3 (-6,-8,-9), Wang yang – h. szőcs 3:0 (7,5,8)
Slovensko – Francúzsko 0:3, a. valuch/Wang yang – t. flore/e. lebesson 1:3 (12,-5,-8,-8), Ľ. pištej – s. Gauzy 1:3 (-2,7,-6,-5), Wang 
yang – e. lebesson 1:3 (-5,-6,6,-7)
Slovensko – Belgicko 3:0, a. valuch/Ľ. pištej – f. lambiet/r. devos 3:1 (8,6,-4,10), Wang yang – c. nuytinck  3:0 (5,4,6), Ľ. pištej 
– r. devos 3:2 (10,3,-9,-10,3)
Slovensko – Hong Kong 0:3, a. valuch/Ľ. pištej – ho kwan kit/ng pak nam 2:3 (7,-4,-7,7,-4), Wang yang – Wong chun ting 0:3 
(-5,-9,-6), a. valuch – ng pak nam 1:3 (-10,-6,7,-9)
na oh 2020 postúpili: kórejská republika, slovinsko, chorvátsko, Švédsko, francúzsko, portugalsko, srbsko, taiwan, hongkong
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Účasť na podu-
jatí prijali významní 
predstavitelia sloven-
ského športu, me-
dzi ktorými nechý-
bal ani olympijský 
medailista a riaditeľ 

Športového centra polície juraj minčík. 
osobitné privítanie patrilo aj zástupcom 
českej asociácie stolného tenisu, s ktorou 
sstZ 95. výročie organizovaného stolného 
tenisu oslavuje, vedenej jej predsedom 
Zbyňkom Špačkom. prišlo aj vedenie slo-
venského paralympijského výboru na čele 
s jeho prezidentom jánom  riapošom či 
zástupcovia Bratislavského samospráv-
neho kraja, hlavného mesta sr Bratislavy 
a mestskej časti rača. okrem toho sa v ne-
meckom kultúrnom dome stretla aj celá 
slovenská stolnotenisová rodina – čestní 
členovia sstZ, členovia siene slávy sstZ, 
medailisti z majstrovstev sveta, európy, 
me do 21 rokov, me mládeže i veteránski 
medailisti, a taktiež ďalšie osobnosti, kto-
ré sa významnou mierou pričinili o rozvoj 
stolného tenisu na slovensku.

samozrejme, nechýbali ani poprední 
predstavitelia sstZ na čele s predsedom 
Zdenkom krížom a generálnou sekretárkou 
ivicou hatalovou, väčšina nominovaných 
na ocenenie, zástupcovia extraligových 

klubov, predsedovia regionálnych zväzov 
či ďalší významní hostia. anketa sstZ bola 
obnovená v minulom roku po viac ako 
dvadsiatich rokoch a na prelome rokov by 
už mala byť samozrejmosťou v stolnoteni-
sovom kalendári a vyvrcholením každého 
stolnotenisového roka. v tejto súvislosti 
treba oceniť aj prácu sekretariátu sstZ 
a komisie pre ekonomiku a marketing, kto-
rí tohtoročný galavečer bezchybne zorga-
nizovali. k výbornému priebehu podujatia 
prispel aj nevšedný moderátorský výkon 
romana Bomboša. Zaslúži si uznanie za to, 
s akým prehľadom prítomných hostí počas 
galavečera sprevádzal.

v úvode podujatia predseda sstZ Zden-
ko kríž najprv priblížil viacero dôležitých 
okamihov v 95-ročnej histórii organizo-
vaného stolného tenisu na našom území, 
ktoré výrazne ovplyvnili rozvoj i kvalitu 
stolného tenisu na slovensku. pripomenul, 
že ide o jeden z najstarších organizovaných 
športov u nás, pričom československá 
table-tennisová asociácia, ktorej súčas-
ťou bol aj slovenský stolný tenis, vznikla 
22. októbra 1925. Za 95 rokov sa slovenskí 
reprezentanti dokázali presadiť na všetkých 
významných podujatiach a zatiaľ im chýba 
iba medaila z olympijských hier. najúspeš-
nejším obdobím v bohatej histórii stolného 
tenisu na slovensku bolo obdobie na pre-

lome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 
20. storočia, kedy československí reprezen-
tanti tvorili absolútnu svetovú elitu. Zo slo-
vákov to bol najmä františek tokár,  päťná-
sobný majster sveta (štyrikrát v družstvách 
a jedenkrát vo štvorhre). v sedemdesiatych 
rokoch 20. storočia zažiarila alica Grofová, 
ktorá sa na ms 1973 v sarajeve stala vice-
majsterkou sveta v dvojhre. výnimočný bol 
aj bronz družstva mužov československa 
na ms 1991 v čibe, kde naša reprezentácia 
v boji o postup do semifinále zdolala vyso-
ko favorizovaný tím číny.

Zdenko kríž spomenul aj obdobie vý-
stavby špecializovaných stolnotenisových 
hál, ako aj vznik stredísk vrcholového špor-
tu ešte pred rokom 1989, ku ktorým pat-
rilo aj národné stolnotenisové centrum 
v bratislavskej rači. Z hľadiska stolného te-
nisu priblížil aj rozdelenie československa 
v roku 1993 a vznik samostatného sloven-
ského stolnotenisového zväzu. slovenský 
stolný tenis má dlhodobo zastúpenie aj vo 
významných funkciách v riadiacich štruk-
túrach ittf a ettu. od roku 1990 je sstZ 
vlastníkom národného stolnotenisového 
centra v Bratislave a od roku 2019 aj po-
zemkov pod ním a priľahlými objektami. 
obnovila sa činnosť vrcholového centra do-
spelých v Bratislave a v poslednom období 
sa zvýšil aj rozpočet zväzu na mládežnícky, 

Balážová najlepšou stolnou tenistkou
V stredu 15. januára 2020 Slovenský stolnotenisový zväz po minuloročnej premiére opäť oceňoval najlepších stolných 
tenistov za rok 2019 v kategóriách hráč, mládežnícky hráč, objav, tréner, rozhodca, stolnotenisové srdce a najkrajšia 
výmena, ktorej vyhlásenie oproti minulému roku pribudlo. Zároveň vyhlásili aj dvoch nových laureátov do Siene slávy Slo-
venského stolnotenisového zväzu. Slávnostný galavečer v Nemeckom kultúrnom dome v bratislavskej Rači bol špeciálny 
aj tým, že začal nový rok 2020, počas ktorého si pripomíname 95 rokov organizovaného stolného tenisu na Slovensku.

Stolnotenisové osobnosti ocenené pri príležitosti 95. výročia stolného tenisu na Slovensku

NAJLEPší StOLNý tENiStA 2019

Barbora Balážová – najlepšia hráčka
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ale aj na školský šport, pričom od roku 2019 
vzniklo aj národné stolnotenisové centrum 
mládeže v nitre. v súčasnosti patrí stolný 
tenis medzi pätnásť najúspešnejších a naj-
rozšírenejších športov na slovensku a spolu 
s futbalom má najrozvrstvenejšiu štruktúru 
súťaží po celom slovensku.

do ankety sstZ sa v jednotlivých kate-
góriách tak, ako v minulom roku, zapojili 
zástupcovia extraligových klubov, členovia 
vv sstZ, predsedovia regionálnych zväzov 
a tréneri reprezentácie sr. ich hlasy potom 
v každej kategórii rozhodli o trojčlenných 
nomináciách, z ktorých podľa počtu hlasov 
dekorovali víťazov.

Mládežníckym hráčom roka sa opráv-
nene stala ema labošová, odchovankyňa 
sto valaliky a štvrťfinalistka dvojhry junio-
riek na me mládeže, ktorej len veľmi tesne 
ušla vytúžená medaila. stala sa zároveň 
majsterkou slovenska vo dvojhre junioriek, 
bola strieborná na majstrovstvách sloven-
ska do 21 rokov a bronzová na majstrov-

stvách slovenska medzi ženami. okrem nej 
boli na ocenenie nominovaní aj tibor Špá-
nik (striebro vo štvorhre na me do 21 ro-
kov) a dominika Wiltschková.

ema labošová: „Je pre mňa česť byť 
držiteľkou tohto ocenenia, ktoré ma, sa-
mozrejme, veľmi potešilo. Myslím si, že 
cenu som si zaslúžila hlavne vďaka môjmu 
poslednému a zároveň doposiaľ najväč-
šiemu úspechu na ME mládeže v Ostrave, 
kde som medzi jednotlivcami skončila pred 
bránami semifinále. Určite to však nie je 
cena len za jeden úspech, ale celkovo za 
moju poslednú sezónu medzi juniorkami. 
Rok 2019 bol pre mňa veľmi úspešný, za čo 
vďačím trénerom a klubom, v ktorých som 
počas sezóny hrala a trénovala.“

cenu pre rozhodcu roka obhájil matej 
hamran, držiteľ licencie medzinárodné-
ho hlavného rozhodcu ittf. v roku 2019 
bol komisiou rozhodcov ittf delegovaný 
na päť medzinárodných turnajov v pozícii 
hlavného rozhodcu alebo zástupcu hlavné-
ho rozhodcu. Bol jediným oceneným, ktorý 
si prvenstvo z minuloročnej ankety zopako-
val. spolu s ním boli na ocenenie nomino-
vaní marián Bystričan a Boris račko.

matej hamran: „V prvom rade by som 
chcel veľmi pekne za toto ocenenie poďa-
kovať. Som rád, že sa pri vzniku tejto an-
kety myslelo aj na rozhodcov, ktorí popri 
rozhodovaní pri stole robia aj množstvo 
mravčej, ale o to dôležitejšej práce počas 
stolnotenisových podujatí. Pozícia roz-
hodcu je v tomto smere špecifická, keďže 
častokrát musí robiť nepopulárne rozhod-
nutia a zároveň by nemal byť stredobodom 
pozornosti účastníkov turnaja. O to viac si 
toto ocenenie vážim. Rok 2019 bol jeden 
z mojich najvyťaženejších, keďže ako hlav-
ný rozhodca som absolvoval množstvo tur-
najov od mládežníckych na národnej úrov-
ni, MSR, ME mládeže, mládežnícky svetový 
okruh, turnaje zdravotne znevýhodnených 
až po svetový okruh dospelých. Z každého 
podujatia sa snažím zbierať nové skúse-
nosti a okrem aplikácie pravidiel považu-
jem za dôležité predovšetkým komunikáciu 
so všetkými zúčastnenými stranami.“

v kategórii Objav roka si tentokrát 
prvenstvo vybojoval damián flóro – hráč 
sk karpatia prievidza a trojnásobný maj-
ster slovenska, ktorý sa na neoficiálnych 
majstrovstvách európy eurominichamps 
vo svojej vekovej kategórii umiestnil na 
25. mieste ako najlepší zo slovenských hrá-
čov. medzi nominovanými sa ocitli aj kris-
tián uherík a pavol kokavec.

damián flóro: „Z ocenenia mám veľmi 
dobrý pocit. Najskôr som zostal prekvape-
ný, lebo som s víťazstvom v ankete Objav 
roka vôbec nerátal, ale o to viac ma pote-
šilo. Za toto víťazstvo vďačím zrejme za zisk 

troch zlatých medailí z majstrovstiev Sloven-
ska a dobrých výsledkov počas celej sezóny. 
Chcel by som sa poďakovať mojim rodičom, 
ktorí ma priviedli k stolnému tenisu, ďalej 
bývalým trenérom Kasalovi, Sliepkovi a sú-
časným trenérom v SK Prievidza Sašovi Dra-
gašovi a Igorovi Mihajlovičovi. Veľmi pekne 
ďakujem aj všetkým tým, ktorí za mňa hla-
sovali. Asi sa im páči moja hra a výsledky.“

Za rok 2019 bola do ankety sstZ za-
radená aj nová kategória – Najkrajšia vý-
mena. ide o cenu za najkrajšiu stolnote-
nisovú výmenu roka, ktorú mohli všetci 
priaznivci stolného tenisu vybrať hlasova-
ním prostredníctvom internetu. najkrajšie 
z nominovaných výmien mohli hostia gala-
večera vidieť aj vo videosumári za rok 2019. 
prvým víťazom tejto kategórie sa stal ale-

Objav roka – Damián FlóroMatej Hamran – najlepší rozhodca

Stolný tenista roka
Barbora Balážová

Mládežnícky hráč roka
Ema Labošová

Objav roka 
Damián flóro

tréner roka 
Jaromír truksa

rozhodca roka 
Matej Hamran

Najkrajšia výmena 
Alexander Valuch

Stolnotenisové srdce 
– športový počin roka 

Martin šeďo

Laureáti do Siene slávy SStZ
tomáš Jančí
roland Vími

NAJLEPší StOLNý tENiStA 2019

Ema Labošová – najlepší mládežnícky hráč



xander valuch za stolnotenisovú výmenu 
v osemfinále dvojhry proti Štefanovi pekovi 
na slovenskom šampionáte jednotlivcov.

alexander valuch: „Cenu za najkrajšiu 
výmenu si veľmi cením, kedže v ankete 
bolo mnoho pekných a kvalitných vymien 
v podaní Ľuba Pišteja a Adama Klajbera. Za 
ocenenie vďačím jednoznačne môjmu ot-
covi (pozn. Róbert Valuch), ktorý ma naučil 
hrať stolný tenis tak, že dokážem zahrať aj 
takúto peknú výmenu. Druhé poďakova-
nie patrí aj Števovi Pekovi, ktorý taktiež vo 
výmene účinkoval, a aj vďaka nemu bola 
označená za najkrajšiu. Takže toto ocene-
nie by si zaslúžil aj on. Veľmi ma teší, že 
stolnotenisová komunita ocenila moju bo-
jovnosť pri výmene a hlasovala za mňa.“

trénerom roka sa stal mužský reprezen-
tačný tréner jaromír truksa, ktorý bol pri 
úspechoch zmiešanej štvorhry pišteja s Ba-
lážovou, pri osemfinálovej účasti Wang yan-
ga v dvojhre na svetovom šampionáte, ako 
aj pri striebornej medaile zo štvorhry Brata 
so Špánikom na me do 21 rokov. vzhľadom 
na rovnosť bodov pri hlasovaní v tejto ka-
tegórii nominovali okrem jaromíra truksu 
na toto ocenenie aj trojicu trénerov – saša 
dragaš, andrej dzelinský a anton kutiš.

jaromír truksa: „Túto cenu si veľmi vá-
žim aj preto, že je mojím prvým trénerským 
ocenením. Musím však povedať, že som 
ho aj očakával, aj keď pri vyhlásení môjho 
mena sa mi dojatím tisli slzy do očí. Po-
znám všetkých trénerov na Slovensku a ich 
výsledky, a veľmi si ich prácu vážim. Výsled-
ky dospelej zložky reprezentácie či hráčov 
do 21 rokov však hovoria za všetko: Wang 
Yang v osemfinále dvojhry a Pištej s Balá-
žovou vo štvrťfinále zmiešanej štvorhry na 
MS, Wang vo štvrťfinále a Pištej s Balážo-
vou na 4. mieste na Európskych hrách. Čo 
však podľa mňa zarezonovalo v boji o tré-

nera roka najviac, je strieborná medaila vo 
štvorhre z ME do 21 rokov pre Brata so Špá-
nikom. Zároveň máme jeden rok pred OH 
v Tokiu, kde sme sa však ešte neprebojova-
li. A ja mám aj vďaka tejto cene nové sily 
k tomu, aby sme sa na olympiádu dostali 
a dôstojne reprezentovali Slovensko.“

podobne ako v minulom roku bolo aj 
tentokrát špeciálnym ocenením galaveče-
ra Stolnotenisové srdce. cenu za význam-
ný športový počin roka udelili martinovi 
Šeďovi, redaktorovi rtvs, ktorý cestoval 
od štvrtej hodiny ráno na letisko do vied-
ne, aby nahral rozhovor pri návrate sloven-
ských stolných tenistov z najprestížnejšie-
ho svetového turnaja World tour Grand 
finals. rozhlasoví poslucháči tak mali 
informácie o tomto turnaji už v rannom 
spravodajstve. ocenenie za blízky vzťah 
k stolnému tenisu či za dlhoročné informo-
vanie o stolnom tenise v médiách martina 
Šeďa, úprimne povedané, zaskočilo. 

„Za rok 2018 dostal cenu človek, ktorý 
zachránil svojmu spoluhráčovi život, a to 
je skutočne čin prvej veľkosti hodný ľud-
ského i stolnotenisového srdca. Ja nemám 
na konte ani zďaleka nič také významné. 
Pocta sa mi ušla azda preto, že rok nebol 
až tak bohatý na veľké a naozaj významné 
skutky. To je možno trochu škoda, asi ne-
bolo jednoduché nájsť nejakého laureáta. 
Na druhej strane by som si rozhodne ne-
prial vidieť ľudské životy v ohrození alebo 
vážne problémy, ktoré by zamotali hlavu 
funkcionárom, trénerom či hráčom alebo 
dokonca všetkým naraz.  Azda sa mi cena 
v konečnom dôsledku ušla preto, že sa 
okolo stolného tenisu motám ako novinár 
vyše štvrťstoročia, a tak mám tento šport 
jednoducho rád. Aj ako amatér – neviem 
ho síce dobre hrať, ale hrám ho vždy s ra-
dosťou“, povedal ocenený martin Šeďo.

Stolným tenistom roka 2019 sa stala 
Barbora Balážová, ktorá na pomyselnom 
tróne vystriedala minuloročného víťaza 
Ľubomíra pišteja a z trojice nominovaných 
(spolu s pištejom a Wangom) dostala v an-
kete najviac hlasov. práve s pištejom do-
siahla Barbora v roku 2019 najvýznamnejšie 
úspechy v mixe – štvrťfinále ms a 4. miesto 
na európskych hrách. stala sa zároveň dvoj-
násobnou účastníčkou prestížneho World 
tour Grand finals (vo štvorhre s matelovou 
a v mixe s pištejom) a dosiahla aj na štvrť-
finále dvojhry na európskom top 16. jej 
úspechy ju v počte hlasov vyniesli aj pred 
Wanga, minuloročného osemfinalistu z ms.

ako vníma svoje ocenenie Barbora Ba-
lážová?: „Pocity sú u mňa určite pozitívne. 
Nečakala som, že to budem vnímať až tak 
emočne. Myslím si, že rok 2019 nebol úspeš-
ný len pre mňa, ale aj pre Ľuba (Pišteja) 
a Wanga. Keby sa nám tak všetkým darilo 
každoročne, bolo by to super . To, že som 
bola ocenená ako najlepšia hráčka, je asi na 
ľuďoch, ktorí sa tak rozhodli. Určite ma to 
veľmi teší, keďže pre stolný tenis robím na-
ozaj maximum. Tí, ktorí mi dali svoj hlas, sa 
asi rozhodli na základe mojich úspechov na 
Grand Finals, MS či na Paraguay Open.“

najvýznamnejším úspechom z porevo-
lučného obdobia bol zisk bronzovej me-
daily na ms v japonskej čibe v roku 1991 
medzi družstvami mužov. tím českoslo-
venska v zložení petr korbel, tomáš jančí, 
roland vími, milan Grman a petr javůrek 
dosiahol vo štvrťfinále historické víťazstvo 
nad svetovou veľmocou čínou a postúpil 
do semifinále. čína tak druhýkrát v histórii 
odišla z ms bez medaily. v rámci vyhlaso-
vania výsledkov ankety sstZ tak do siene 
slávy slovenského stolného tenisu uviedli 
dvoch členov z tohto úspešného družstva 
– tomáša jančího a rolanda vímiho.

● text: Tibor Kollár, foto: Tomáš Šereda
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Roland Vími – čerstvý člen Siene slávy SSTZ
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medzi ženami malo slovensko zastúpe-
nie prostredníctvom našej najlepšej hráč-
ky Barbory Balážovej, ktorá bola nasadená 
ako pätnástka. Zdravotne bola v poriadku, 
členok už nepobolieval, aj keď to ešte na 
100 % nebolo ono. aj napriek tomu hra-
la výborne a turnaj zvládla najlepšie, ako 
mohla. v prvom zápase nastúpila proti 
6. nasadenej, skúsenej a veľmi nevyspyta-
teľnej Švédke matilde ekholm, ktorú pora-
zila 4:2. podľa slov trénera tibora Bednára 
zvládla plniť taktické pokyny a Švédka ne-
stihla vyvíjať tlak a nevedela prijímať Bar-
borine podanie, čo bolo v tomto prípade 
rozhodujúce. vo štvrťfinále ju čakala naj-
lepšia hráčka európy a nasadená jednotka 
sofia polcanova z rakúska. taktiež ľavoru-
ká hráčka však s Barboriným podaním ne-
mala žiadny problém, a tak sa slovenská 
reprezentantka nemala o čo oprieť. Zápas 
bol vyrovnaný, koncovky setov však patrili 
polcanovej (0:4). 

medzi mužmi slovákov reprezentoval 
naturalizovaný „yanko“ yang Wang, a to 
ako nasadená trinástka podujatia. hneď 
v prvom zápase sa stretol so súperom, kto-
rého si želal najmenej. Zápas bol zároveň 
úspešnou odvetou za majstrovstvá sveta 
jednotlivcov v Budapešti, kde s ním jedno-
značne prehral. francúz simon Gauzy ani 
vo sne netušil, že ho Wang môže poraziť. 
súboj sa „zlomil“ v druhom sete, ktorý 
Wang vyhral, a tým začal veriť aj vo svoju 
výhru. počas stavu 3:3 na sety Wang pre-
hrával 4:8, avšak zabojoval, a po malej roz-
tržke, vyprovokovanej drzým francúzom, 
dotiahol zápas do víťazného konca. v boji 
o postup do semifinále narazil na vynikajú-
ceho dvadsaťdvaročného darka jorgiča zo 
slovinska. pred zápasom sa u Wanga pre-
javili zdravotné problémy spôsobené pred-
chádzajúcim náročným zápasom. navštívil 
lekára, absolvoval masáže, ale ani to mu 
nepomohlo kvalitného súpera poraziť (1:4). 
podľa trénera jaromíra truksu sa Wang ne-
dostal vôbec do svojho tempa a mal prob-
lém so zvláštnou taktikou súpera.

podľa všetkých zúčastnených bola or-
ganizácia podujatia vynikajúca, rovnako aj 
krásne prostredie švajčiarskych álp spolu 
s výhľadom na ženevské jazero.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív ETTU

Wang Yang vo štvrťfinálovom zápase s protestujúcim Francúzom Simonom Gauzym

Balážová a Wang vo štvrťfinále
Vo švajčiarskom Montreux, podobne ako aj v minulom roku, sa uskutočnilo jedno 
z najprestížnejších európskych podujatí TOP 16 (8. až 9. februára 2020). Počas 
dvoch dní si zmeralo sily najlepších šestnásť mužov a šestnásť žien z celej Európy.

Konečné poradie
Muži

1. t. Boll (Ger), 2. d. jorgić (slo), 3. r. Gardos (aut), 4. t. pucar (cro), 5. l. pitchford (enG). 6. y. Wang (SVK), 7. m. falck (sWe),  
8. m. freitas (por), 9. – 12.: e. lebesson (fra); s. Gauzy (fra); j. Groth (den); l. Weber (sui), 13. – 16.: v. samsonov (Blr); d. ha-
besohn (aut); d. ovtcharov (Ger); k. karlsson (sWe)

Ženy
1. p. solja (Ger), 2. B. eerland (ned), 3. s. polcanova (aut), 4. m. pesotska (ukr), 5. e. samara (rou), 6. ni Xia lian (luX),  
7. B. Balážová (SVK), 8. h. ying (Ger), 9. – 12.: n. partyka (pol); B. szocs (rou); r. moret (sui); d. madarász (hun); 13. – 16.: 
m. ekholm (sWe); p. mikhailova (rus); h. matelová (cZe); y. noskova (rus)

európSKe Top 16 aj S dvoma SlováKmi

Barbora Balážová vo švajčiarskom Montreux skončila v najlepšej európskej osmičke



dvojhra – ženy: hlavná súťaž: 1. kolo (16): 
Balážová – ekholmová (sWe) 4:2; štvrťfi-
nále: Balážová – polcanová (aut) 0:4
      
POrtugAL OPEN 
12. 2. – 16. 2. 2020, Lisabon
dvojhra – muži: 1. predkolo: novota – ar-
vidsson (sWe) 1:4, kalužný – sultonov 
(uZB) 4:0, valuch – Bernales (chi) 4:0; 
2. predkolo: kalužný – khanin (Blr) 2:4, 
valuch – rolland (fra) 1:4; hlavná súťaž: 
1. kolo (64): pištej – kenjaev (uZB) 4:2, 
Wang – togami (jap) 3:4; 2. kolo (32): 
pištej – olah (fin) 1:4
Štvorhra – muži: 2. predkolo: kalužný/novo-
ta – kumar (usa)/tio (usa) 1:3; hlavná súťaž: 
1. kolo (16): pištej/karakaševič (srB) – posch 
(sui)/tschanz (sui) 3:0; štvrťfinále: pištej/
karakaševič (srB) – feng (tpe)/li (tpe) 3:0; 
semifinále: pištej/karakaševič (srB) – Baek 
(kor)/park (kor) 1:3 (-5,11,-9,-6) 
dvojhra – ženy: 1. predkolo: labošová – lin 
(tpe) 0:4, kukuľková – khusseinova (kaZ) 
4:0, jurková – Ščerbatych (rus) 2:4, pucho-
vanová – degraef (Bel) 2:4; hlavná súťaž: 
1. kolo (64): Balážová – codina (arG) 4:0, 
kukuľková – dvoraková (esp) 2:4; 2. kolo 
(32): Balážová – vorobeva (rus) 4:0; 3. kolo 
(16): Balážová – sawettabut (tha) 3:4
Štvorhra - ženy: 1. predkolo: labošová/pu-
chovanová – takahashi (Bra)/todorovicová 
(srB) 0:3; 2. predkolo: Grigelová/kukuľková 
– Gasnierová (fra)/Zarifová (fra) 1:3
Zmiešaná štvorhra: 1. predkolo: kalužný/
kukuľková – monteiro (Bra)/kumahara 
(Bra) 3:w; hlavná súťaž: 1. kolo (16): pištej/
Balážová – devos (Bel)/lungová (Bel) 3:2, 
kalužný/kukuľková – flore (fra)/Gasnie-
rová (fra) 0:3; Štvrťfinále: pištej/Balážová 
– lebesson (fra)/yuan (fra) 1:3
muži do 21 rokov: hlavná súťaž: 1. kolo 
(64): Špánik – kim (kor) 0:3
ženy do 21 rokov: hlavná súťaž: 1. kolo 
(32): labošová – shiomi (jpn) 0:3, Grigelo-
vá – selvakumarová (ind) 2:3, kukuľková 
– akasheva (kaZ) 3:2, puchovanová – dra-
gomanová (rou) 0:3; 2. kolo (16): kukuľ-
ková – lung (Bel) 0:3

CZECH JuNiOr & CADEt OPEN
12. 2. – 16. 2. 2020, Hodonín
dvojhra – juniori: skupiny: uherík – hard-
meier (sui) 1:3, uherík – stach (cZe) 0:3, 
Goldír – lin (tpe) 3:0, Goldír – Belik (cZe) 
2:3, Goldír – purstinger (aut) 3:1, diko 
– oleskevych (ukr) 3:0, diko – radulovič 
(mne) 3:2, diko – evans (Wal) 3:0, pach 
– Belakon (Blr) 3:1, pach – luu (aus) 0:3, 
pach – vezmar (srB) 3:1; hlavná súťaž: 
1. kolo (64): delinčák – tomica (rou) 4:1, 
pach – degros (Bel) 0:4, Goldír – Bannikov 
(rus) 1:4, diko – luu (aus) 3:4, klajber 
– torres (pur) 4:3; 2. kolo (32): delinčák 

vota – manhani (Bra)/Guilherme (Bra) 
1:3, Špánik/Zelinka – engemann (Ger)/
meng (Ger) 3:1; hlavná súťaž: 1.kolo (16): 
Špánik/Zelinka – lakatos (hun)/olah (fin) 
3:1; štvrťfinále: Špánik/Zelinka – caballero 
(esp)/robles (esp) 0:3
dvojhra – ženy: skupiny: Grigelová – hartbri-
chová (hun) 2:3, Grigelová – fernandezová 
(esp) 3:2, labošová – riosová (pur) 0:3, 
labošová – lin (tpe) 1:3, jurková – mosco-
ni (ita) 0:3, jurková – srebrnjaková (cro) 
2:3, puchovanová – župančičová (slo) 2:3, 
puchovanová – tomanovská (cZe) 2:3, pu-
chovanová – plaianová (rou) 0:3; hlavná 
súťaž: 1. kolo (64): kukuľková – Garci (tun) 
4:0, Grigelová – shan (Ger) 0:4; 2. kolo (32): 
kukuľková – vorobeva (rus) 0:4
Štvorhra – ženy: 1. predkolo: labošová/
puchovanová – chakavaya (Blr)/kisel 
(Blr) 1:3; 2. predkolo: Grigelová/kukuľko-
vá – chakavaya (Blr)/kisel (Blr) 0:3
muži do 21 rokov: hlavná súťaž: 1. kolo (64): 
Špánik – perez  (pur) 3:0, Zelinka – degros 
(Bel) 3:0; 2. kolo (32): Špánik – comeliau 
(Bel) 3:0, Zelinka – sipos (rou) 1:3; 3. kolo 
(16): Špánik – Bentancor (arG) 2:3
ženy do 21 rokov: hlavná súťaž: 1. kolo (64): 
labošová – koszulapová (Bel) 3:0; 2. kolo 
(32): labošová – puchovanová 3:0, kukuľko-
vá – Gauthierová (fra) 3:1 , Grigelová – fer-
nandezová (esp) 3:0; 3. kolo (16): labošová 
– tailaková (rus) 0:3, kukuľková – monfar-
dini (ita) 3:2, Grigelová – Zhang (esp) 3:1; 
štvrťfinále: kukuľková – diaconu (rou) 1:3, 
Grigelová – abraamianová (rus) 0:3

EurOPE tOP 16 CuP
8. 2. –  9. 2. 2020, Montreux
dvojhra – muži: hlavná súťaž: 1. kolo (16): 
Wang – Gauzy (fra) 4:3; štvrťfinále: Wang 
– jorgić (slo) 1:4

gErMAN OPEN
28. 1. – 2. 2. 2020, Magdeburg
dvojhra – muži: 2. predkolo: Wang – pla-
tonov (Blr) 4:2, pištej – putuntica (mda) 
4:0; 3. predkolo: Wang – sgouropoulos 
(Gre) 4:0, pištej – jorgic (slo) 3:4; 4. pred-
kolo: Wang – monteiro (por) 4:2; hlavná 
súťaž: 1.kolo (32): Wang – lin (chn) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: pištej/kara-
kaševič (srB) – fan (chn)/Zhou(chn) 1:3
dvojhra – ženy: 1. predkolo: Balážová 
– migotová (fra) 4:3, kukuľková – liu 
(chn) 0:4, jurková – Bajorová (pol) 0:4; 2. 
predkolo: Balážová – shao (por) 2:4 
Štvorhra – ženy: hlavná súťaž: 1. kolo (16): 
Balážová/matelová (cZe) – choi (kor)/
shin (kor) 1:3
Zmiešaná štvorhra: 1. predkolo: Wang/ku-
kuľková – assar (eGy)/helmy (eGy) 3:2; 2. 
predkolo: Wang/kukuľková – assar (eGy)/
meshref (eGy) 3:1; hlavná súťaž: 1. kolo 
(16): pištej/Balážová – lee (kor)/choi 
(kor) 3:2, Wang/kukuľková – franziska 
(Ger)/solja (Ger) 0:3; štvrťfinále: pištej/
Balážová – lin (tpe)/cheng (tpe) 1:3

SPANiSH OPEN
4. 2. – 8. 2. 2020, granada
dvojhra – muži: skupiny: valuch – Guerrica-
beitia (esp) 3:2, valuch – villanueva (ven) 
3:0, novota – de las heras (esp) 3:1, no-
vota – travin (rus) 1:3, Zelinka – degros 
(Bel) 1:3 , Zelinka – sone (jpn) 0:3, kalužný 
– castro (Wal) 3:0, kalužný – oehme (Ger) 
2:3, Špánik – movileanu (rou) 1:3, Špánik 
– katsman (rus) 1:3; hlavná súťaž: 1. kolo 
(64): valuch – Gerassimenko (kaZ) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: Špánik/Ze-
linka – pieraert (Bel)/rassenfosse (Bel) 
3:0, valuch/kučera (cZe) – Baek (kor)/
park (kor) 0:3; 2. predkolo: kalužný/no-
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Jakub Zelinka – aktuálny majster Slovenska vo dvojhre mužov do 21 rokov aj vo štvorhre mužov



– Bokov (rus) 4:1, klajber – kaburkin (rus) 
2:4; 1. kolo (16): delinčák – puppo (ita) 0:4
dvojhra – juniorky: skupiny: vinczeová 
– harimoto (jpn) 0:3, vinczeová – striga 
(cro) 1:3, vinczeová – hanaková (cZe) 
3:2, divinská – sheredeha (ukr) 3:0, di-
vinská, mitrofanová (rou) 0:3, divinská 
– ajdini (cZe) 0:3, lacenová – Biogradlico-
vá (Bih) 3:0, lacenová – riliskyte (ltu 1:3, 
lacenová – yevtodii (ukr) 0:3, Štullerová 
– adamiková (hun) 1:3, Štullerová – Bara-
ni (ita) 1:3, Štullerová – kovacec (slo) 1:3, 
illášová – holgersson (sWe) 3:1, illášová 
– novakova (cZe) 3:1, illašová – fejoso-
vá (hun) 3:1, terezková – danilová (rus) 
0:3, terezková – saini (ind) 0:3, terezková 
– turkonje (srB) 3:0; hlavná súťaž: 1. kolo 
(64): illášová – hanssonová (sWe) 4:2; 
2. kolo (32): illášová – voronina (rus) 2:4
dvojhra – kadeti: skupiny: uherík – varga 
(hun) 3:0, uherík – suresh (ind) 1:3, arpáš 
– Birriel rivera (pur) 1:3, arpáš- almor (isr) 
1:3, kubala – closset (Bel) 0:3, kubala – Giai 
(ita) 2:3, kulich – massart (Bel) 0:3, kulich 
– allegranza (ita) 3:2, palušek – hetherton 
(Wal) 3:0, palušek – Zemmal (fra) 1:3, pa-
lušek – cabrera (dom) 3:0, hlavná súťaž: 
1. kolo (64): palušek – Bujor (rou) 0:3, ku-
lich – miro (esp) 1:3, uherík – Birriel rivera 
(pur) 3:1; 2. kolo (32): Goldír – jellouli (fra) 
2:3, uherík – Zalewski (pol) 2:3
kadetky – jednotlivci: skupiny: vinczeová 
– rodriguez (esp) 0:3, vinczeová – hudak 
(hun) 3:2, Štullerová – khachaturová (ukr) 
1:3, Štullerová – iusupová (rus) 3:w, činču-
rová – Baranová (rus) 3:0, činčurová – sa-
zimová (cZe) 3:1, Bilkovičová – tokic (slo) 
0:3, Bilkovičová – sichanová (cZe) 3:0; hlav-
ná súťaž: 1. kolo (64): vinczeová – de stop-
peleire (fra) 0:3, Wiltschková – molnarová 
(hun) 3:2, Štullerová – Beresneva (rus) 
3:1, činčurová – hochartová (fra) 3:1, Bil-
kovičová – cosicová (cro) 0:3; 2. kolo (32): 
Wiltschková – tarasová (rus) 3:0, Štullerová 
– ungvari (rou) 3:2, činčurová – sommero-
vá (cZe) 1:3; 3. kolo (16): Wiltschková – hur-
sey (Wal) 1:3, Štullerová – liao (tpe) 2:3

HuNgAriAN OPEN
18. 2. – 23. 2. 2020, Budapešť
dvojhra – muži: 1. predkolo: Špánik – la-
madrid (chi) 4:3; 2. predkolo: Špánik – Ši-
ruček (cZe) 2:4, pištej – cipin (cro) 4:2, va-
luch – Badowski (pol) 1:4, Wang – jevtovic 
(cro) 4:1; 3. predkolo: Wang – flore (fra) 
4:2, pištej – hirano (jpn) 2:4; 4. predkolo: 
Wang – ecseki (hun) 4:2; hlavná súťaž: 
1. kolo (32): Wang – harimoto (jpn) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: Špánik/va-
luch – naumi (fin)/olah (fin) 0:3, pištej/
karakaševič (srB) – cassin (fra)/de 
nodrest 3:0; 2. predkolo: pištej/karaka-
ševič (srB) – naumi (fin)/olah (fin) 3:0; 

hlavná súťaž: 1. kolo (16): pištej/karakaše-
vič – dyjas (pol)/nuytinck (Bel) 0:3
dvojhra – ženy: 1. predkolo: kukuľková – hu-
ang (tpe) 4:1; 2. predkolo: kukuľková – pergel 
(hun) 4:3, Balážová – odo (jpn) 0:4; 3. pred-
kolo: kukuľková – hashimoto (jpn) 0:4
Štvorhra – ženy: hlavná súťaž: 1. kolo (16): 
Balážová/matelová (cZe) – mantzová 
(Ger)/Wan (Ger) 2:3
Zmiešaná štvorhra: hlavná súťaž: 1. kolo 
(16): pištej/Balážová – robles (esp)/Xiao 
(esp) 1:3

QAtAr OPEN
3. 3. –  8. 3. 2020, Doha
dvojhra – muži: 2. predkolo: Wang – Xu 
(chn) 4:0, pištej – flore (fra) 0:4; 3. pred-
kolo: Wang – kojic (cro) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: pištej/karaka-
ševič (srB) – desai (ind)/sriram (ind) 3:2; 
hlavná súťaž: 1. kolo (16): pištej/karakaše-
vič (srB) – fan (chn)/Wang (chn) 0:3
dvojhra – ženy: 2. predkolo: Balážová – 
Zeng (sGp) 1:4
Štvorhra – ženy: hlavná súťaž: 1. kolo (16): 
Balážová/matelová (cZe) – mittelhamová 
(Ger)/shan (Ger) 3:2; štvrťfinále: Balá-
žová/matelová (cZe) – Wang (chn)/Zhu 
(chn) 0:3
Zmiešaná štvorhra: hlavná súťaž: 1. kolo 
(16): pištej/Balážová – lebessonová (fra)/
yuan (fra) 1:3

POLiSH OPEN
11. 3. – 15. 3. 2020, gliwice
dvojhra – ženy: skupiny: uríková – degra-
ef (Bel) 1:3, uríková – krzysieková (pol) 
2:3, Grigelová – sikorska (pol) 3:w, Grige-
lová – Gauthierová (fra) 3:1, horváthová 
– molero (arG) 3:0, horváthová – Wegr-
zynová (po) 0:3; 1.predkolo: horváthová 

– szymczaková (pol) 1:4, Grigelová – de-
graefová (Bel) 4:3; 2.predkolo: Grigelová 
– slazaková (pol) 1:4; 1. kolo (32): Grige-
lová – shibata (jpn) neodohraté
ženy do 21 rokov: skupiny: uríková – cha-
kavaya (Blr) 3:1, uríková – Wegrzynová 
(pol) 0:3, Grigelová – Zakrzewska (pol) 
3:1, Grigelová – yovkova (Bul) 2:3; štvrťfi-
nále: uríková – lungová (Bel) neodohraté

OMAN OPEN
11. 3. – 15. 3. 2020, Maskat
dvojhra – muži. 1. kolo (32): pištej – chew 
(sGp) 4:1, Wang – karakaševič (srB) 4:1; 
osemfinále: pištej – freitas (por) 0:4, 
Wang – lambiet (Bel) 4:1; štvrťfinále: 
Wang – freitas (por) 0:4
Štvorhra – muži: štvrťfinále: pištej/kara-
kaševič (srB) – chandra (ind)/suravajjula 
(ind) 3:0; semifinále: pištej/karakaševič 
(srB) – achanta (ind)/desai (ind) 3:0; fi-
nále: Pištej/Karakaševič (SrB) – Allegro 
(BEL)/Lambiet (BEL) 3:0
dvojhra – ženy: skupiny: kukuľková – das 
(ind) 3:w, kukuľková – nath (ind) 3:0; 
1. kolo (32): Balážová – tennison (ind) 4:3, 
kukuľková – trigolosová (Blr) 0:4; osem-
finále: Balážová – lupulesku (srB) 4:3; 
štvrťfinále: Balážová – kato (jpn) 1:4
Štvorhra – ženy: štvrťfinále: Balážová/
kukuľková – marchetti (Bel)/trigolos 
(Blr) 3:2; semifinále: Balážová/kukuľková 
– hashimoto (jpn)/sato (jpn) 1:3
Zmiešaná štvorhra: osemfinále: Wang/ku-
kuľková – lambiet (Bel)/marchetti (Bel) 
1:3; štvrťfinále: pištej/Balážová – pang 
(sGp)/lin (sGp) 2:3
ženy do 21 rokov: štvrťfinále: kukuľková 
– kamathová (ind) 3:2: semifinále: kukuľ-
ková – Zhang (esp) 1:3
● spracoval: Jakub Cibula, foto: archív SSTZ
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Ľ. Pištej a A. Karakaševič – víťazi turnaja ITTF Challenge Plus Oman Open vo štvorhre
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kalužný dominoval 
v zápase s tiborom 
Špánikom 4:0 a rov-
nako peter šereda 
proti dvojke „pa-
vúka“ alexandrovi  
valuchovi. 

v 1. kole hlavnej súťaže žien bolo via-
cero dramatických zápasov. najtesnejšie 
boli víťazstvá adriany illášovej nad moni-
kou marouskovou 4:3 a renáty lacenovej 
proti mladšej žiačke nine darovcovej, keď 
v siedmom sete odvrátila mečbal. v šest-
nástke sa nepresadili dve favoritky – dáša 
Šinkarová podľahla kadetke dominike Wilt-
schkovej 1:4 a monika uríková juniorke jane 
terezkovej 2:4. hneď v prvom štvrťfinále 
vypadla favoritka turnaja tatiana kukuľo-
vá. jej súperka simona horváthová bola 
aktívnejšia, nepustila ju k jej precíznej hre 
a po výhre 4:2 sa tešila z postupu. na ved-

Zoltánom lelkešom z 0:3 na 4:3, čo bolo 
najväčším prekvapením. rovnakým výsled-
kom vyhral reprezentant tibor Špánik nad 
filipom ježom z druholigových sto prusy. 
v atraktívnom zápase hráčov hrajúcich 
v nemecku porazil alexander valuch ro-
mana rezetku 4:2. vo štvrťfinále sa stretli 
jednotka Ľubomír pištej s bývalým repre-
zentantom erikom illášom. tu sa prejavila 
vyššia istota a trénovanosť pišteja. jeden 
set vyhral v koncovke illáš, to však bolo 
všetko a pištej po výhre 4:1 postupoval do 
semifinále. v ďalšom štvrťfinále sa stretli 
martin Gumáň a martin ježo. ježo zažil opäť 
obrat zo stavu 3:0 na sety, avšak v jeho ne-
prospech. Gumáň napriek nepriaznivému 
stavu neprestával bojovať, povzbudzoval 
sa stále viac a nakoniec mu bol odmenou 
postup a prvá medaila z v dvojhre zo slo-
venského šampionátu. Ďalšie dva štvrťfiná-
lové zápasy boli jednoznačné, keď samuel 

Majstrovstvá Slovenska 
mužov a žien do 21 rokov 
medzi ženami do 21 rokov prišlo k pr-

vému menšiemu obráteniu rebríčkov, keď 
druhá nasadená natália Grigelová podľah-
la v skupine v rebríčkovo nižšie postavenej 
eme labošovej. Zo skupín inak postupovali 
favoritky, pričom vo štvrťfinále sa presadili 
víťazky skupín. u mužov do 21 rokov v skupi-
nách nezvíťazil z nasadených hráčov iba da-
niel oráč, ktorý prehral 2:3 s matúšom Ze-
linkom. do štvrťfinále postupovali iba víťazi 
skupín. v ňom sa presadili štyria najvyššie 
nasadení hráči, keď sa po výhre 3:2 s filipom 
delinčákom potrápil iba dalibor diko. 

v semifinále dvojhry do 21 rokov vy-
hral Jakub Zelinka nad daliborom dikom 
3:1 a tibor Špánik nad adamom klajbe-
rom 3:2. vo finále sa tak stretli najlepší 
hráč slovenského rebríčka j. Zelinka a naj-
lepší slovák vo svetovom rebríčku Špánik. 
Z pomerne jednoznačného víťazstva 3:1 sa 
tešil Zelinka. 

v semifinále medzi ženami podľahla 
jednotka tatiana kukuľková nikolete pu-
chovanovej 0:3 a dvojka ema labošová 
rovnakým rozdielom setov porazila dášu 
Šinkarovú. vo finále sa tešila puchovanová, 
ktorá vyhrala 3:1 a získala titul do 21 rokov.

Majstrovstvá Slovenska 
mužov a žien
v hlavnej súťaži mužov sa v 1. kole 

podarilo presadiť až štyrom kvalifikan-
tom – dalibor diko v dramatickom zápase 
v siedmom sete odvrátil mečbal pavla mega 
a zvíťazil 4:3, daniel oráč porazil nasadenú 
sedmičku adama klajbera 4:1, martin ježo 
valeriya rakova tiež 4:1 a filip ježo dávida 
Wiltschku 4:2. v nasledujúcom osemfinále 
martin ježo otočil zápas s trojkou turnaja 

Tradičný európsky termín pre národné majstrovstvá dospelých pripadol v tomto roku na víkend 29. februára až 1. marca. 
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov – muži a ženy, resp. muži a ženy do 21 rokov sa konali v bratislavskom Národnom 
stolnotenisovom centre. Kvalifikačné súťaže a dvojhra mužov a žien do 21 rokov sa začali už v piatok 28. februára. Počet 
účastníkov (prihlásených 73 mužov a 32 žien) tento rok opäť prekonal doterajší rekord. Počas posledných dní pred maj-
strovstvami pre chorobu vypadli u mužov rebríčkovo najvyššie postavený Wang Yang a piaty hráč slovenského rebríčka 
Samuel Novota. Do pozície prvého nasadeného sa tak posunul Ľubomír Pištej. U žien pri vopred avizovanej neúčasti slo-
venskej jednotky Barbory Balážovej bola najvyššie nasadenou Tatiana Kukuľková.

majstrovské tituly 
pre pišteja a jurkovú

Eva Jurková – majsterka Slovenska a trojnásobná medailistka zo slovenského šampionátu
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ľahšie lopty a hral nesprávne takticky, ďalší 
však odohral presne a správne. v zápase sa 
striedali veľmi pekné výmeny so slabšími 
okamihmi na oboch stranách. v siedmom 
sete si Šereda na začiatku vytvoril náskok 
5:2, kalužný ho však dokázal dotiahnuť na 
5:5. následne však Šereda urobil tri body 
a náskok už dotiahol k víťazstvu. 

vo finále sa tak stretli pištej so Šere-
dom. Bolo to už ich siedme vzájomné finá-

ty set vyhrala pomerom 11:9 a v siedmom 
sete sa už naplno presadila. od začiatku 
zvyšovala svoj náskok a získala pre seba už 
druhý titul majsterky slovenska. 

semifinálové zápasy dvojhry mužov 
boli duelmi na plný počet setov. pištej si 
v zápase s Gumáňom postupne vybudoval 
vedenie 3:1 a zdalo sa, že skoro rozhod-
ne o postupe. Gumáň, hrajúci celý turnaj 
s výronom členku, znova ukázal nezlom-
nosť a bojovnosť a neustále sa snažil byť 
aktívny z oboch strán. pri vyrovnaní na 
3:3 (napriek pištejovým trom mečbalom 
v šiestom sete) ho úpešne odtláčal od sto-
la. v siedmom sete pištej na súpera pritla-
čil, postupne si budoval náskok a viedol 
10:4. Gumáň však začal opäť doťahovať 
a dostal pišteja do pasivity. ten zväčša cú-
val a kazil aj ľahšie lopty. Gumáň sa tak do-
konca prepracoval až k výhode mečbalu za 
stavu 12:11, vtedy ho však nečakane zradil 
dovtedy spoľahlivý bekhend. následne 
pištej predviedol obranný úder a po výme-
ne si vybojoval už jedenásty mečbal. po 
jeho premenení diváci oboch hráčov oce-
nili dlhým potleskom. 

v druhom semifinále medzi dovtedy 
výborne hrajúcimi Šeredom a kalužným sa 
opakovalo minuloročné semifinále. Zápas 
mal síce tento rok iný priebeh, ale rovnaký 
výsledok. kalužný neustále doťahoval ná-
skok súpera. striedavo v jednom sete kazil 

ľajšom stole sa medzi natáliou Grigelovou 
a emou labošovou odohrával boj o každú 
loptičku. hráčky si zopakovali súboj zo sú-
ťaže do 21 rokov a opäť sa najtesnejším po-
merom tešila labošová. v ďalších zápasoch 
nikoleta puchovanová zdolala Wiltschkovú 
4:1, ale veľký boj sa odohral medzi terez-
kovou a dvojkou Evou Jurkovou. terez-
ková agresívnou hrou pri stole dostávala 
jurkovú pod tlak a ujala sa vedenia 3:0 na 
sety. v ďalšom sete za stavu 10:6 športovo 
priznala loptičku. keď následne nevyužila 
ešte tri mečbaly a set prehrala, zo stratou 
sa už nedokázala vysporiadať. po výhre 4:3 
tak postúpila skúsenejšia hráčka. v nedeľ-
najšom semifinále horváthová začala proti 
labošovej opäť útočne a nátlakovo. viedla 
2:0 na sety, potom sa však postupne zača-
la presadzovať labošová. Ďalšie dva sety 
rozhodla v koncovke a postupne celý zápas 
4:2. Zápas medzi jurkovou a puchovanovou 
sa skončil v rovnakom pomere v prospech 
jurkovej, keď za stavu 2:2 na sety vyhrala 
(aj s pomocou prasiatka) v koncovke piaty 
set a následne už zápas poľahky dotiahla 
do víťazného konca. finále medzi labošo-
vou a jurkovou prinieslo ďalší vyrovnaný 
boj, pričom jurková dokázala zápas opäť 
otočiť. labošová viedla už 3:1 na sety 
a bola lepšou hráčkou. presným útokom 
bodovala a získavala prevahu. jurková sa 
však dostala späť do zápasu. piaty a šies-

Ľubomír Pištej – majster Slovenska vo dvojhre mužov a v zmiešanej štvorhre (s Kukuľkovou) pre rok 2020

Peter Šereda – strieborný vo dvojhre mužov



zápasy doviesť do víťazného konca. Myslím, 
že najmä Martin Gumáň podal v semifinále 
heroický vykon a takmer sa dočkal odmeny.

Získal si už ôsmy titul vo dvojhre. spo-
menieš si, ktorý bol najťažší?

„Naozaj sa nepamätám, či som nie-
kedy na ceste za titulom odvrátil toľko 
mečbalov, dokonca až v dvoch zápasoch. 
Keďže som ani raz netriumfoval vo dvojhre 
v mládežníckych kategóriách, tak bol pre 
mňa veľmi ťažký práve prvý titul a možno 
najťažší bol tento posledný.“

Postrehy víťazov 
Ľubomír Pištej 
na ceste k titulu si v semifinále a finá-

le nevyužil aj odvrátil množstvo mečbalov. 
na čo si myslel pri mečbaloch súperov?

„V období konania majstrovstiev som 
nebol v optimálnej forme, z čoho prameni-
la neistota najmä v koncovkách. Preto som 
nevyužil take veľké množstvo mečbolov. 
Stále som však veril, že som lepším hráčom, 
v oboch prípadoch. Možno aj to mi pomohlo 

le na šampionáte dospelých s doterajším 
skóre 4:2 pre pišteja. Šeredove finálové ví-
ťazstvá nad pištejom však boli ešte z rokov 
2004 a 2006, a tak favoritom bol pištej. 
Šereda však odohral majstrovstvá vo vý-
bornej forme, bol veľmi pohyblivý a vý-
borný vo výmenách a vyrovnaný finálový 
priebeh tomu aj zodpovedal. keď za stavu 
2:2 na sety pištej vyhral v koncovke piaty 
set a v šiestom sa ujal vedenia 8:3, vyze-
ralo to, že súboj dotiahne k ďalšiemu maj-
strovskému titulu. Za stavu 10:6 však opäť 
prišla séria nevyužitých pištejových meč-
balov. Šereda si šancu nenechal ujsť, set 
vyhral 12:10 a vynútil si siedmy set. v ňom 
si žiadny z aktérov nevybudoval väčší ná-
skok. pištej viedol 7:5, následne sa Šereda 
ujal vedenia 9:7 a 10:8. pištejovi sa podari-
lo vyrovnať a odvrátiť ešte ďalšie dva meč-
baly. hneď potom využil svoju prvú šancu 
na víťazstvo v tomto sete a na zisk už ôs-
meho titulu šampióna slovenska. 

pohár františka tokára pre víťaza dvoj-
hry mužov a pohár alice Grofovej-chlade-
kovej pre najlepšiu ženskú víťazku si tak 
pre rok 2020 prevzali Ľubomír pištej a eva 
jurková. vo štvorhre mužov dominovali 
Zelinka s Gumáňom, ktorí už vo štvrťfinále 
(ako odvete minuloročného finále) vyradili 
najvyššie nasadený pár pištej-kalužný a vo 
finále zvíťazili aj nad Bratom so Špánikom 
– minuloročnými medailistami z me do 21 
rokov. vo štvorhre žien sa z víťazstva tešili 
puchovanová s kukuľkovou a v zmiešanej 
štvorhre pištej s kukuľkovou.
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Sumár výsledkov Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov – mužov a žien 2020
Dvojhra mužov

Štvrťfinále: pištej (spG linz) – illáš (msk malacky) 4:1, Gumáň (djk spvGG effeltrich) – m. ježo (sv schott jena) 4:3, kalužný (spG linz) 
– Špánik (sv schott jena) 4:0, Šereda (sk vydrany) – valuch (tsG kaiserslautern) 4:0. Semifinále: pištej – Gumáň 4:3, kalužný – Še-
reda 3:4. Finále: pištej – Šereda 4:3.

štvorhra mužov
Semifinále: Gumáň, Zelinka (djk spvGG effeltrich, stk lokomotíva košice) – valuch, péter (tsG kaiserslautern, sZerva ase széczény) 
3:0, Brat, Špánik (msk malacky, sv schott jena) – sitak, rakov (donzdorf, Gnadental) 3:0. Finále: Gumáň, Zelinka – Brat, Špánik 3:2. 

Dvojhra žien
Štvrťfinále: kukuľková (asd tennistavolo castelgoffredo) – horváthová (tsG kaiserslautern) 2:4, Grigelová (sv schott jena) – labošo-
vá (tj ostrava kst) 3:4, puchovanová (Škst čsad hodonín) – Wiltschková (stc Škst Bratislava) 4:1, terezková (tj čečehov) – jurková 
(vfl sindelfingen 1862) 3:4. Semifinále: horváthová – labošová 2:4, puchovanová – jurková 2:4. Finále: labošová – jurková 3:4.

 štvorhra žien
Semifinále: puchovanová, kukuľková (Škst čsad hodonín, asd tennistavolo castelgoffredo) – divinská, marousková (Škst ružom-
berok, keraming trenčín) 3:0; labošová, horváthová (tj ostrava kst, tsG kaiserslautern) – jurková, Šinkarová (vfl sindelfingen 
1862, Škst michalovce) 1:3. Finále: puchovanová, kukuľková – jurková, Šinkarová 3:0.

Zmiešaná štvorhra
Semifinále: pištej, kukuľková (spG linz, asd tennistavolo castelgoffredo) – Špánik, labošová (sv schott jena, tj ostrava kst) 3:1; 
klajber, jurková (Geológ rožňava, vfl sindelfingen 1862) – illáš, rajtoková (obaja msk malacky) 1:3. Finále: pištej, kukuľková – illáš, 
rajtoková 3:0.

Dvojhra mužov do 21 rokov
Semifinále: Zelinka (stk lokomotíva košice) – diko (tj sto nižná) 3:1, Špánik (sv schott jena) – klajber (Geológ rožňava) 3:2.  
Finále: Zelinka – Špánik 3:1.

Dvojhra žien do 21 rokov
Semifinále: kukuľková (asd tennistavolo castelgoffredo) – puchovanová (Škst čsad hodonín) 0:3, Šinkarová (Škst michalovce) 
– labošová (tj ostrava kst) 0:3. Finále: puchovanová – labošová 3:1.

Nikoleta Puchovanová – majsterka Slovenska vo dvojhre žien do 21 rokov aj vo štvorhre žien



E p i d e m i o -
logická situácia 
natoľko eskalo-
vala, že vedenie 
ittf po konzul-
tácii s organizá-

tormi šampionátu rozhodlo, že tohtoročné 
ms družstiev v južnej kórei sa neuskutoč-
nia v plánovanom termíne (22. až 29. mar-
ca), ale ich preložilo na 21. až 28. júna 2020 
(pozn.: aktuálne až na 27. septembra až 
4. októbra 2020). vzhľadom na nabitý ka-
lendár, ale aj ďalšie šírenie epidémie, hrozí 
aj ich zrušenie. všetky návrhy riešení sú 
zlé, narúšajú plány hráčov pred oh v to-
kiu. poškodia aj väčšinu zväzov, ktoré už 
mali napevno zakúpené pre svoje výpravy 
letenky do Busanu a nemohli ich bez straty 
stornovať. výnimkou sú len tie, ktoré si le-
tenky pre prípad takejto nepredvídateľnej 
situácie poistili (napr. aj sstZ).

delegáti dobre pripraveného kongresu 
ettu v hlavnom meste maďarska tvrdo 
kritizovali ittf, ktorá v poslednom období 
uprednostňuje marketing a komercionali-
záciu pred športovými hodnotami. v rámci 
snahy o rovnaký prístup ku všetkým kon-

tinentálnym stolnotenisovým federáciám 
poškodzuje najmä európu, ale aj áziu. Zvý-
hodňuje súťaže jednotlivcov na úkor sú-
ťaže družstiev. Za väčšinu kontinentálnych 
súťaží sa body už do svetového rebríčka 
nerátajú. veľa kritických hlasov odznelo aj 
k novému spôsobu tvorby svetových reb-
ríčkov. ten núti hráčov celý rok cestovať na 
množstvo turnajov, a tak im nezostáva dosť 
času na serióznu prípravu. národné zväzy 
sa postupne premieňajú na „cestovné kan-
celárie“ zabezpečujúce štarty dospelých, 
ale aj mládeže po celom svete. na túto 
činnosť míňajú veľkú časť svojich rozpoč-
tov. Zdá sa, že kongres ittf, kde asi dôjde 
k otvorenému stretu názorov jeho všetkých 
226 členov, bude rušný ako nikdy doteraz. 
najmä, keď na obzore sú voľby do ittf.

ettu, ktorá má na riadnom kongrese 
(16. 9. 2020) počas septembrových me vo 
varšave naplánované aj voľby, chystá na 
novú sezónu niekoľko noviniek. súťaže klu-
bov budú mať tri úrovne – podľa rebríčkové-
ho postavenia hráčov z prihlásených tímov 
– liga majstrov, európsky pohár a európska 
trofej (bude sa hrať v ôsmich regiónoch). 
pripravené je aj nové bodovanie výsledkov: 

za víťazstvo 3:0, resp. 3:1 budú tri body 
a za výhru 3:2 dva body, za prehru 2:3 je-
den bod a za prehru 0:3, resp. 1:3 družstvo 
nezíska ani bod. stolnotenisové me 2022 
budú súčasťou multišportového podujatia 
pozostávajúceho zo siedmich športov, ktoré 
sa uskutoční 10. až 21. augusta 2022 v mní-
chove. malo by všetkým zainteresovaným 
federáciám priniesť väčší zisk, lepšiu propa-
gáciu a vyšší záujem divákov. Zaujímavos-
ťou je, že plánovaný stratový rozpočet ettu 
na rok 2019 bude nakoniec pravdepodobne 
plusový, a že nemecký düsseldorf sa bude 
na kongrese ittf spolu s juhoafrickým dur-
banom uchádzať o organizáciu ms 2023. 
Zaujímavým poznatkom je aj fakt, že dve 
tretiny hráčov z prvej dvestovky svetového 
rebríčka mužov i žien hrá počas roka za eu-
rópske kluby, ktoré ich aj zamestnávajú.

na záver kongresu ettu v Budapešti 
odovzdal predseda sstZ Zdenko kríž pre-
zidentovi ettu ronaldovi kramerovi a ge-
nerálnemu sekretárovi ettu richardovi 
scruttonovi pamätnú medailu k 95. výro-
čiu organizovaného stolného tenisu na 
území slovenska.

● text: Zdenko Kríž
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Koronavírus ohrozuje svetový šampionát
V dňoch 22. až 23. februára 2020 sa v Budapešti konal mimoriadny kongres Európskej stolnotenisovej únie (ETTU). Zvy-
čajne sa delegáti z 58 európskych krajín každoročne stretávajú v 1. polroku v dejisku stolnotenisových MS a v 2. polroku 
v priebehu ME (vždy na riadnom kongrese ETTU). Rozhodnutie zmeniť zaužívaný zvyk ovplyvnili príliš vysoké náklady zvä-
zov na cestu do Južnej Kórei, ale najmä hrozba koronavírusu, ktorý sa začal z Číny rýchlo rozširovať do susedných krajín, 
dejiska MS 2020 v Busane a aj do európskych krajín.

Eva Jurková
s akými cieľmi si išla na majstrovstvá 

a ako si spokojná s výsledkami? 
„Mojim základným cieľom bolo dostať 

sa do semifinále. Avšak v kútiku duše som 
dúfala, že môžem aj vyhrať. S výsledkom 
som, samozrejme, veľmi spokojná. Odo-
hrala som množstvo kvalitných zápasov.“

podarilo sa ti otočiť viaceré zápasy 
a vysporiadať sa s kritickými situáciami. 
čo ti k tomu pomohlo?

„Ešte som nezažila, aby som počas jed-
ného turnaja otáčala take množstvo zá-
pasov. Na začiatku som sa stále nevedela 
dostať do herného tempa, ale stále som 
si verila aj v kritických momentoch, že to 
dokážem zlomiť. Pomohol mi ku tomu aj 
môj tréner, ktorý sa ma neprestajne snažil 
motivovať k lepšiemu výkonu.“

Jakub Zelinka 
Získal si dva tituly – vo dvojhre mužov 

do 21 rokov a vo štvorhre mužov, v hlavnej 

mužskej súťaži si však hladko prehral s eri-
kom illášom. ako si spokojný s výsledkami?

„S výsledkami som veľmi spokojný, vy-
hrať titul majstra Slovenska v akejkoľvek dis-
ciplíne si veľmi cením. V súťaži dvadsaťjed-
notky to išlo počas celého turnaja pomerne 
hladko a podával som veľmi dobrý výkon. 
Vo štvorhre mužov sme vyhrali niekoľko zá-
pasov veľmi tesne, či už vo štvrťfinále 3:2 
po veľkom boji proti Kalužnému s Pištejom 
alebo finále 3:2 s párom BratŠpánik. Výhra 
spolu s Martinom Gumáňom je úžasný vý-
sledok a veľmi sa z neho teším. Vo dvojhre 
mužov ma mrzí, že sa mi viac nepodarilo po-
trápiť Erika Illáša, pretože nejaké šance tam 
boli. Neviem, kde nastala chyba, možno 
v taktike. Každopádne, majstrovstvá beriem 
ako jeden veľký úspech. Dúfam, že sa mi ho 
o rok podarí minimálne zopakovať.“

Nikoleta Puchovanová
podarilo sa ti získať dva tituly, a to vo 

dvojhre žien do 21 rokov a vo štvorhre 

žien, ako aj bronz v dvojhre žien. ako si 
spokojná s výsledkami na majstrovstvách? 

„Majstrovstvá Slovenska boli v tomto 
roku pre mňa splneným snom. Prvýkrát 
som získala titul medzi jednotlivcami a titul 
vo štvorhre žien, kde sme sa s Táňou (Kukuľ-
kovou) veľmi dobre dopĺňali. Som rada aj 
za tento spoločný titul. V súťažiach jednot-
livcov som hrala celý turnaj uvoľnene a do-
statočne sústredene, čo bolo v dôležitých 
momentoch rozhodujúce. Teší ma najmä 
výhra nad Táňou a vo finále s Emou (Labo-
šovou), ktoré som už potrebovala zlomiť vo 
svoj prospech. V dvojhre žien som trochu 
sklamaná zo zápasu s Evou Jurkovou, pre-
tože som si verila na víťazstvo v celom tur-
naji. Nezvládla som však koncovky, ktoré 
ma stáli výhru v zápase a postup do finále. 
Tohtoročný šampionát však hodnotím ako 
jeden z najlepších. Dúfam, že v tom budem 
pokračovať a neustále sa zlepšovať.“

● text: Branislav Kalužný
● foto: Tomáš Šereda
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juniorov jareka kolodziejczyka súčasná dis-
kusia o otváraní prešla do detailných opat-
rení ako používanie rukavice na nehrajúcej 
ruke, dezinfekcia všetkých loptičiek po 
každom tréningu či zákaz trénovať krátku 

celá spoločnosť a s ňou, samozrejme, 
aj odvetvie športu, žije od začiatku mar-
ca v núdzovom režime. náš šport prešiel 
v minulosti rôznymi krízovými obdobiami, 
či už po ekonomickej alebo organizačnej 
stránke. nikdy však za posledných viac 
ako 70 rokov nemusel čeliť takému výpad-
ku činnosti a zastaveniu všetkých súťaží 
ako v súčasnosti. kríza zasiahla slovenský 
stolný tenis naraz vo všetkých oblastiach. 
výkonný výbor sstZ sa zaoberá dopadmi 
z viacerých hľadísk. 

Zdravotné hľadisko
prvoradým cieľom bolo a zostáva vy-

lúčiť všetky riziká nákazy stolných tenistov 
a priaznivcov stolného tenisu. v tomto 
momente, keď neexistuje vakcína ani liek 
na chorobu, keď nie je istota o všetkých 
možných spôsoboch prenosu, bolo za-
tvorenie hál a telocviční zodpovedným 
riešením, aj v súvislosti s tragickými dô-
sledkami ako v čínskom Wu-chane alebo 
v taliansku. stolný tenis má výhodu v tom, 
že nie je kontaktným športom. vzdialenosť 
medzi hráčmi je približne tri metre, čo by 
mal byť podľa zdravotníckych inštrukcií 
dostatočný odstup na zabránenie preno-
su infekcie. existuje však riziko prenosu 
pri dotyku s loptičkou? alebo pri dotyku 
kľučky v hale či použití sociálnych zaria-
dení? vzhľadom na mnohé neznáme bolo 
zodpovedné riešenie v ukončení tréningu 
v halách a prechode na iné formy prípravy. 
takto postupovali prakticky všetky krajiny 
zasiahnuté koronavírusom. podľa informá-
cie od rakúskeho reprezentačného trénera 

Stolnotenisové haly zatvoril koronavírus
Na začiatku roka 2020 svet zachvátila bezprecedentná kríza spôsobená pandémiou choroby COVID-19 zapríčinenou korona-
vírusom. Nikto si nedokázal predstaviť, že počas niekoľkých týždňov zostane svet paralyzovaný. Okrem nevyhnutných činností 
sa celé dianie takmer zastavilo. Súťažný šport sa v tejto situácii prerušil, stolnotenisové haly zostali zatvorené. Svet ovládla 
neistota, čo bude ďalej. Dôsledkom toho prišla hlboká kríza, ktorá bude mať ďalší dopad na spoločnosť, teda aj na šport.

Chronológia hlavných udalostí v stolnom tenise
december/január – vypuknutie infekcie v číne a prenos do ďalších ázijských krajín. 

čínska reprezentácia po ittf World tour platinum German open (30. 1. – 2. 2.) ne-
cestovala späť domov, katarská stolnotenisová asociácia jej zabezpečila pobyt až do 
marcového ittf World tour Qatar open;

február – infekciou bolo ťažko postihnuté taliansko, koronavírus sa dostal aj do 
ďalších európskych krajín;

25. februára – posunutie ms družstiev 2020 v juhokórejskom Busane (predbežne 
na jún 2020);

27. februára – odloženie troch medzinárodných turnajov plánovaných v taliansku 
v marci a apríli – World junior circuit premium italian open, fa20 lignano masters 
open a ittf challenge italian open;

6. marca – v kostolišti pri malackách bol pozitívne testovaný prvý človek na slo-
vensku, sústredenie regionálneho výberu Bratislavského kraja plánované na 7. až 
8. marca v malackách bolo zrušené;

10. marca – odloženie turnaja ittf World tour japan open;
13. marca – zavedenie povinnej domácej karantény na slovensku, zatvorenie 

hraníc a uzavretie športovísk. slovenská reprezentácia sa predčasne vrátila z turnaja 
ittf challenge polish open, ďalšia výprava sa zúčastňuje turnaja ittf challenge plus 
oman open;

13. marca – zrušenie turnaja ittf challenge polish open v poľsku počas jeho 
priebehu; 

13. marca – ittf rozhodla o dočasnom pozastavení všetkých aktivít do konca apríla;
13. marca – ettu pozastavila všetky medzinárodné podujatia, vrátane európskej 

kvalifikácie na olympijské hry, európskych klubových pohárových súťaží a prvej fázy maj-
strovstiev európy družstiev 2021;

16. marca – ittf executive committee zvažovala posunutie predbežného termínu 
majstrovstiev sveta družstiev 2020 (južná kórea) na neskorší termín a zmenu spôsobu 
kvalifikácií na oh 2020; 

18. marca – sstZ pozastavil všetky plánované podujatia do konca marca;
19. marca – ettu odložila ettu Women coaches seminar 2020, ktorý sa mal ko-

nať v Bratislave;
20. marca – odloženie májových World tour hong kong open a World tour plati-

num china open; 
23. marca – sstZ pozastavil všetky podujatia do konca apríla a mládežnícke maj-

strovstvá slovenska družstiev a jednotlivcov (1. až 8. mája);
24. marca – odloženie olympijských hier 2020 v tokiu na rok 2021;
25. marca – odloženie majstrovstiev sveta veteránov 2020 v Bordeaux;
29. marca – zrušenie všetkých aktivít ittf, ktoré zahŕňajú medzinárodné cestova-

nie, do konca júna 2020, posunutie majstrovstiev sveta družstiev na október 2020, 
zmrazenie svetových rebríčkov ittf;

15. apríla – ittf potvrdila princípy olympijskej a paralympijskej kvalifikácie, ako aj 
zámer uskutočnenia zostávajúcich kvalifikačných podujatí v roku 2021;

23. apríla – sstZ pozastavil všetky po du jatia do konca júna, do 15. júna rozhodne 
o dohratí alebo ukončení súťaž



hru. Zdravotná stránka bude aj naďalej pr-
voradou pri všetkých rozhodnutiach.

v súvislosti so športom sme zazna-
menali aj jeden pozitívny pohľad. mnohí 
odborníci zdôrazňovali pravidelné športo-
vanie ako jeden z faktorov znižujúcich rizi-
ko vážneho priebehu ochorenia. naopak, 
obezita je jedným z veľmi rizikových fak-
torov. v tomto ťažkom období sa zvýraz-
nila úloha športu pri prevencii chorôb aj 
pri predchádzaní stresu. toto by mal byť 
v budúcnosti hlavný dôvod pre udržanie 
a zvyšovanie podpory športu od štátu. 

 
športové hľadisko
o bezprecedentnosti situácie svedčí aj 

fakt, že súťažné predpisy s nutnosťou úpl-
ne prerušiť súťaže na dlhšiu dobu nerátali. 
Športovo-technická komisia a s ňou výkon-
ný výbor sstZ tak museli pripraviť také rie-
šenie, aby sa čo najviac dodržali základné 
princípy sstZ. v tomto prípade je to rieše-
nie, ktoré bude najviac férové pre všetkých 
účastníkov súťaží. takým by určite bolo ich 
dohratie. vo väčšine súťaží sstZ chýba do-
hrať už iba málo kôl, zväčša na jeden až dva 
týždne. aj medzi stolnotenisovými klubmi 
je najväčší záujem súťaž dohrať. pokiaľ to 
bude možné, sstZ sa bude snažiť o takéto 
riešenie. ak situácia po letných prázdninách 
dovolí opäť súťažiť, bude možné dokončiť 
súťaže aktuálnej sezóny, a následne otvoriť 
od októbra novú sezónu. jediné riešenie, 
ktoré výkonný výbor v tomto momente 
vylúčil, je anulovanie súťaží. v záujme jed-
notnosti postupu tak nemôžu urobiť ani ria-
diace orgány nižších súťaží. sú ligy, ktoré sú 
už dohraté, niektorým z nich chýba už len 
minimum stretnutí, no o postupoch a zostu-
poch je už rozhodnuté. v takomto stave je 
najnevhodnejším riešením sezónu anulovať 
a družstvám napríklad oznámiť, že musia 
bojovať o postup ďalší rok. rozhodovanie 
bolo ovplyvnené veľkou neistotou ohľadne 
otvárania telocviční, keďže väčšina klubov 
hráva v priestoroch škôl. viac informácií 
o priebehu choroby a vyhliadkach na za-
čiatok školského roku snáď k rozhodnutiam 
o aktuálnej sezóne prinesie jún. rovnako 
sa to týka aj turnajov, ktoré sú pre mládež 
vyvrcholením sezóny – majstrovstvá slo-
venska. tie sú pre každého mladého hráča 
silnou motiváciou a držia ich nad vodou aj 
teraz pri domácom tréningu. ak bude mož-
né začať novú sezónu v jeseni, bude potreb-
né nájsť miesto v kalendári aj pre odohratie 
slovenských šampionátov, pokiaľ situácia 
takýto turnaj dovolí usporiadať. kalendár 
by tak bol v jeseni mimoriadne plný. maj-
strovstvá slovenska družstiev mládeže sú 
zrušené a ak by sa majstrovstvá slovenska 
jednotlivcov uskutočnili, tak možno aj za 
cenu následného zrušenia 1. kola turnajov 

slovenského pohára mládeže. o všetkom 
však rozhodne zdravotná situácia a násled-
né prijatie adekvátnych opatrení. 

pre športovcov znamená pandémia 
veľký zásah do životného rytmu. Zame-
dzenie tréningu pri stole však neznamená, 
že nemôžu trénovať. najmä reprezentanti, 
výkonnostní športovci a mládež by sa mali 
situácii prispôsobiť a pracovať na fyzic-
kej príprave tak, aby návrat za stôl bol čo 
najrýchlejší. aj toto obdobie sa dá využiť 
tak, aby sa hráči zlepšovali. vďaka dostat-
ku času na dennú fyzickú prípravu, so za-
meraním sa na problémové stránky, môže 
hráč urobiť kus práce, ktorý ho výrazne 
posunie vpred. každý správny krok po fy-
zickej stránke sa následne prejaví aj v hre. 
pre hráča je to aj čas zamyslieť sa a ana-
lyzovať, v čom robí chyby a ako ich treba 
odstrániť. na niektoré z nich sa dá zamerať 
už teraz, keďže často je na ich odstránenie 
potrebný tréning bez hry pri stole. je zloži-
té vydržať niekoľko mesiacov pracovať iba 
na tejto stránke, bez obľúbenej loptičky 
a zväčša sám doma. avšak po uplynutí krí-
zového obdobia bude vidieť veľký rozdiel 
medzi tými, ktorí to dokázali a tými, ktorí 
ostali nečinní.

to isté sa týka aj práce trénerov. od pr-
vého momentu bolo potrebné adaptovať 
sa a začať pracovať novým prístupom. ide 
najmä o vytváranie tréningových plánov 
pre dennodennú fyzickú prípravu, prípadne 
ich individualizáciu pre niektorých zveren-
cov podľa potreby ich rozvoja. dôležité je 
taktiež motivovať zverencov, aby namáha-
vú prípravu poctivo odpracovali. ušetrený 
čas je možné venovať detailnejšej analýze 
jednotlivých zverencov, ich chýb a prípravy 
plánov, ako tieto chyby naprávať. je tak aj 
dostatok času tieto analýzy s hráčom od-
komunikovať a vzájomne si pripraviť cestu 
vpred. a keďže tréneri platení sstZ naďalej 
dostávajú odmenu za svoju prácu, je čas aj 
na prácu v oblasti metodiky, ktorá pomôže 
v budúcnosti. tréneri sú aj pre deti príkla-
dom, ako situáciu zvládnuť, adaptovať sa 
a využiť ju. súčasná krízová situácia v spo-
ločnosti je aj pre mládež príkladom, ako sa 
prostredie v krátkej dobe výrazne zmení 
a ako je potrebné sa tomu prispôsobiť. je 
množstvo pozitívnych príkladov, ako ľudia 
zareagovali na situáciu a našli si aj pri na-
stolených obmedzeniach nové príležitosti. 
deti si tak osvojujú modely správania a je 
na tréneroch, či im ukážu, ako v tejto ťažkej 
dobe byť aktívnym. prispôsobiť sa situá cii, 
to je presne to, čo tréneri učia svojich zve-
rencov. aj mentálni kouči učia hráčov nedať 
sa vyrušiť akoukoľvek prekážkou pri ceste 
za svojim cieľom v zápase. 

tak postupne prechádzame aj k ďalšej 
kľúčovej funkcii, ktorú sstZ plní – výchov-

nej. jednou z najdôle-
žitejších úloh trénera 
je, že spolupôsobí na 
výchovu svojich hrá-
čov. aj z tohto pohľadu 
je možné toto obdobie 
využiť v prospech svojich zverencov. ak je 
v tomto momente najdôležitejšou témou 
doby byť zodpovední, tak hráčov treba 
učiť byť zodpovední. to znamená, že ak sú 
z dôvodu pandémie stolnotenisové haly 
zatvorené, je potrebné postaviť sa k situá-
cii rovnako zodpovedne. v momente záka-
zu nikto nevedel, aké veľké je riziko a ako 
bude pandémia na slovensku prebiehať. 
Zodpovednosť však hovorila, že je kvôli 
možnému prenosu nákazy do rodín detí 
potrebné prejsť na inú formu tréningu. 
Zdravie je dôležitejšie ako najbližší vyhratý 
zápas či turnaj. treba sa pripravovať inak 
a potom možno príde aj výhra na turnaji.

 
Ekonomické hľadisko 
o dopadoch krízy na hospodárstvo 

všetkých krajín je množstvo správ. v čase 
najväčšej neistoty, aký bude vplyv na prí-
spevok sstZ od štátu, prišla pozitívna sprá-
va z ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu sr – druhá štvrtina plánovaného 
príspevku na rok 2020 bola odoslaná ná-
rodným športovým zväzom v plnej výške. 
ministerstvo súčasne žiada zväzy o prijatie 
maximálnych úsporných opatrení. v tomto 
momente nevieme, v akej výške obdrží zväz 
ďalšie dve splátky plánované na druhý pol-
rok roka 2020. Výkonný výbor preto musí 
prijať krízový scenár rozpočtu a v tejto chvíli 
pracuje s alternatívou 25 % výpadku. priori-
tou sú dve oblasti – mládež a reprezentácia, 
pričom cieľom zostáva kvalifikácia na oh 
do tokia. Zlepšené postavenie mládeže vo 
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Ďalšími organizačnými dopadmi bolo 
zrušenie podujatí, ktoré sstZ organizoval 
v posledných rokoch na širšie zapojenie sa 
verejnosti do športu a zvyšovanie popula-
rity stolného tenisu. tesne pred zverejne-
ním výzvy sme museli zrušiť organizovanie 
svetového dňa stolného tenisu, ale aj plá-
novanú účasť na podporných aktivitách 
soŠv k olympijským hrám v tokiu a na fes-
tivale pohoda. 

všetci si želajme, aby sme sa čo najskôr 
mohli opäť stretávať za stolmi a zo všetké-
ho najviac však to, aby sme všetci zostali 
zdraví. nech slovenský stolný tenis vyjde 
z tejto krízy čo najskôr a vráti sa posilnený 
na miesta, ktoré v slovenskom športe či 
medzinárodnom stolnom tenise znamená. 

Ohlasy trénerov
1. Od vypuknutia krízy nemôžeš viesť 

tréningy v hale. Ako to zasiahlo do tvojej 
práce?

2. Čo považuješ za najväčšie výzvy 
v tomto období?

Jarek Kolodziejczyk, reprezentačný tré-
ner juniorov rakúska:

1. COVID19 zastavil v Ra
kúsku stolný tenis v polovici 
marca. Zo začiatku sa ešte 
dúfalo, že dva až tri týždne 
celoštátnej karantény prob-
lém zmierni, ale rýchlo bolo 

jasné, že nás čaká dlhý boj. Hráči a tréneri 
sa snažili postupne prispôsobiť a začali kre-
atívne vymýšľať aktivity, ktoré je možné ro-
biť v domácich podmienkach. Ja som rozpí-
sal mesačný program na fyzickú prípravu, 
ktorý dostali k dispozícii nielen reprezen-
tanti U18, U15 a U13, ale aj kraje, aby ho 
mohli využiť všetci, ktorí o to prejavili záu-
jem. Tréneri stredísk a krajov sa pravidelne 
spájali na videoanalýzy a videotréningy tak, 
aby udržali mobilizáciu medzi hráčmi. Naj-
lepšie skončili naši najmladší (U13, U11), 
z ktorých väčšina má doma stôl, prípadne 
robota. Tak sa niektorým pingpongovým 
veciam mohli venovať síce inak, ale dokon-
ca viac a pod videodozorom. Toto nečakané 
obdobie by mohlo priniesť výhody v podo-
be výrazne zlepšenej fyzičky, atletiky, sa-
modisciplíny a samostatnosti. Teraz sme 
na začiatku ôsmeho týždňa izolácie a je to 
na psychike všetkých poznať. Tým viac, že 
Rakúsko spustilo program postupného ná-
vratu do „normálnych” aktivít. Zatiaľ sa to 
netýka stolného tenisu, s výnimkou špičko-
vých reprezentantov seniorských kategórií, 
ktorí už môžu druhý týždeň trénovať. Poku-
sy rozšíriť skupinu aspoň o mládežníckych 
reprezentantov zatiaľ neboli úspešné. Štart 
tréningového procesu v halách je zatiaľ plá-
novaný na koniec mája a začiatok júna.

postupne podrobnejšie venovať dopadom 
na športovcov a športových odborníkov po 
pracovnoprávnej stránke. 

Organizačné hľadisko
všetci tí, ktorým to situácia dovoľuje, 

prešli od začiatku marca na prácu z domu. 
v prvom rade je potrebné aj z tohto mies-
ta vyjadriť veľkú úctu k tým, ktorí naďalej 
zabezpečujú chod spoločnosti zo svojho 
pracovného miesta a chodia do práce na-
priek ťažko odhadnuteľnému riziku. ostat-
ní sa naďalej snažia pokračovať v práci naj-
mä prostredníctvom internetu. do veľkej 
miery tak začal fungovať aj stolný tenis 
– aktívni tréneri pracujú so zverencami na 
diaľku, sekretariát zabezpečuje chod čin-
nosti zväzu online. každá aktivita spojená 
so stolným tenisom je dnes jeho priazniv-
cami vítaná a je osviežením. to sa týka aj 
aktivít a informácií na webovej stránke 
a faceboo ku sstZ. sekretariát sstZ využil 
tento čas aj na viaceré nové aktivity (pozn.: 
viac o nich v čísle 2/2020). keďže výhľad 
na plný návrat na pracoviská je ešte stále 
neznámy, boli prijaté opatrenia, aby spo-
ločnosti a rôzne organizácie mohli prijímať 
rozhodnutia bez nutnosti osobných zasad-
nutí riadiacich orgánov. sstZ takúto mož-
nosť pri rozhodovaní využil viackrát, napr. 
o pozastavení súťaží. taktiež pri zasadnutí 
výkonného výboru, ktoré sa prvýkrát usku-
točnilo formou videokonferencie. minister-
stvo tiež vyzvalo národné športové zväzy, 
aby v rámci bezpečnostných a úsporných 
opatrení zorganizovali svoje konferencie 
formou per rollam. výkonný výbor tak roz-
hodol, že riadna konferencia sstZ pre rok 
2020 sa uskutoční týmto spôsobom. Bude 
to vôbec prvýkrát, kedy sa takouto formou 
celá konferencia uskutoční. vyžaduje si to 
však zvýšené nároky na prípravu zo strany 
celého stolnotenisového hnutia. v krátkej 
dobe budú zverejnené všetky dôležité po-
stupy a úlohy pri príprave konferencie. 

svetových rebríčkoch v porovnaní s minu-
lým rokom (najmä u juniorov) nemusí v bu-
dúcom roku priniesť očakávané navýšenie 
rozpočtu, keďže dnes nikto nevie, či minis-
terstvo použije rovnaký kľúč pre rozdelenie 
prostriedkov. niektoré športové zväzy totiž 
argumentujú nemožnosťou absolvovania 
súťaží a dopadom na výsledky. to však po-
stihlo aj stolný tenis. neistota okolo výšky 
štátneho príspevku je veľká, preto je po-
trebné prostriedky vynakladať maximálne 
účelne. v prípade sstZ k tomu ešte navyše 
pribúda potreba splácania úveru ku kúpe 
pozemkov pod halou nstc v Bratislave. Bolo 
by veľkou pomocou pre rozpočet zväzu, ak 
by sa tento úver mohol splácať zo štátneho 
príspevku. predseda zväzu už o tomto rie-
šení s ministerstvom rokuje.

odvetvie športu očakáva dlhodobý 
pokles finančných prostriedkov. odhady 
sa líšia, problémy s dopadom na profesio-
nálnych športovcov a trénerov už hlásia 
viaceré odvetvia. ako sme už skôr uvied-
li, sstZ nepozastavila odmeňovanie re-
prezentačných trénerov, ktorí by mali aj 
ďalej pokračovať v tréningovom procese 
a vykonávať ďalšie úlohy. Zámerom je aj 
pokračovať v projektoch na rozvoj mláde-
že, ktoré boli zriadené výkonným výborom 
v posledných dvoch rokoch. 

hráči a tréneri, pracujúci pre kluby na 
slovensku alebo v zahraničí, sú dnes často 
v neistote, ako bude ich činnosť pokračo-
vať. pre mnohé kluby môžu mať finančné 
výpadky rôzny dopad. najmä v súvislosti 
s neukončenou sezónou mali aj zahra-
ničné kluby rôzny prístup k odmeňovanu 
profesionálnych hráčov. do nasledujúcich 
rokov je predpoklad aj znižovania odmien. 
toto všetko môže viesť k núdzovej situácii, 
keď nebude možné dostatočne odmeňo-
vať športových odborníkov. aj preto je po-
trebné, aby ministerstvo podľa možnosti 
udržalo príspevok od štátu v čo najvyššej 
miere. v rubrike právny servis sa budeme 
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2. Najväčšiu výzvu vidím v organizá-
cii tréningu v malých skupinách (nie je 
priestor pre možnosť sparingu, je takmer 
nemožné naplánovať „normálne” sústre-
denie) a hlavne v udržovaní motivácie 
hráčov, ktorým sa zrušili turnaje a ciele na 
dlhé mesiace. Majstrovstvá republiky boli 
posunuté na jeseň, ani ME mládeže nebu-
dú v júlovom termíne. Teraz sa ukáže, kto 
má takú silnú morálku a vášeň k stolnému 
tenisu, aby naďalej na sebe tvrdo pracoval. 
Aj keď je športová verifikácia práce v tejto 
chvíli v nedohľadne.

Ján Medvecký, asistent reprezentač-
ného trénera žien čr:

1. Po návrate z predčas-
ne ukončeného turnaja ITTF 
v Poľsku som zostal v Českej 
republike. Hneď v pondelok 
bol vyhlásený núdzový stav. 
Po týždni a pol bolo jasné, že 

sa za stoly nevrátime tak skoro. Vytvorili 
sme WhatsApp skupinu a vypracovali tre-
ningový plán na dva týždne, ktorý postup-
ne dopĺňame. Ako riešenie na kontrolu sa 
spoľahlivo osvedčila aplikácia Runtastic. 
Tá umožňuje pri behu, cyklistike, koliesko-
vých korčuliach a iných aktivitách sledo-
vanie online. Vytvorili sme krátky súbor 
v exceli, kde bodovo vyhodnocujeme beh, 
cvičenie, aktivitu naviac a každých 10 dní 
nejakú suťaž zručnosti (pinkanie na rúčke 
či hrane rakety, žonglovanie s tromi lop-
tičkami atď.). Aspoň takto sa snažíme, aby 
boli hráči motivaní pracovať. Naviac tré-
neri RCM a aj reprezentácie dostali za úlo-
hu písomne spracovať štyri etapy prípra-
vy mládeže od prípravky, cez najmladšie, 
mladšie a staršie žiactvo a dorast. Každý 
týždeň odovzdávame jednu etapu. Takže si 
aspoň niektoré veci vytiahnem a zopaku-
jem z môjho archívu. Usporiadal som aj vi-
deodatabázu, herné kombinácie a taktické 
zápisy na súperov.

2. Aj táto doba priniesla niečo, čomu sa 
za „normálneho“ stavu nedá tak často ve-
novať. Pouvažovať, čo zmeniť, ako a čo zlep-
šiť. S niektorými hráčmi som v užšom kon-
takte a zasielam im nejaké inovácie a tipy 
na prípravu. Na YouTube a iných webových 
stránkach je toho veľa. Často narazím aj na 
historické pinpongové skvosty. Pevne však 
verím, že čoskoro budeme za stolmi, treba 
vydržať, mať rešpekt a byť zodpovední. 

Szilárd Csölle, tréner stolnotenisového 
centra v mníchove:

1. Je to už pomerne dlhé 
obdobie. Ihneď sme pre-
šli na fyzickú prípravu, aby 
hráči boli na tom kondične 
lepšie, keď sa bude môcť za-

čať trénovať. Pripravujem im na každý deň 
tréningový program, aby vedeli, čo majú 
cvičiť. Snažíme sa o ich rozvoj podľa toho, 
na čom potrebujú jednotlivo pracovať. Ja 
som im už predtým vybavil aj fyzioterape-
uta, ktorý s nimi začal cvičiť špecificky pod-
ľa toho, kto čo potrebuje. Pomocou cvikov 
viacerým úplne menil postoj a držanie tela. 
Keďže vonkajšie aktivity je možné robiť, as-
poň raz týždenne s nimi chodím na tréning 
von, chodíme aj spoločne behať. Aj spoloč-
né tréningy im pomáhajú ostať aktívnymi.

2. Najťažšie je udržať motiváciu hráčov 
pracovať na sebe. Viacerí hráči by mali 
štartovať na ME mládeže, týchto zväčša 
netreba ani kontrolovať a nie je poblém 
ani s ich nasadením. Niektorí však nemajú 
v sebe dostatok motivácie a nedokážu sa 
prinútiť k individuálnemu namáhavému 
tréningu doma. Navyše, keď nevedia, kedy 
táto situácia skončí. Pre hráča je to však 
možnosť pracovať na tom, na čo inokedy 
nie je dostatok času. Závisí od každého, 
ako bude chcieť. Perspektívne by sme sa 
o dva týždne mohli dostať znova za stoly.

Ohlasy hráčov
1. Ako sa zmenil tvoj tréningový 

program, odkedy sa nedá trénovať v hale?
2. Ako si udržuješ motiváciu na ne-

skorší návrat súťaží?

Barbora Balážová, držiteľka ocenenia 
stolný tenista roka 2019 na slovensku:

1. Vrátila som sa do Ne-
mecka, keď už bola situácia 
na hrane. Trénovalo sa asi už 
len tri dni, následne bol tré-
ning zakázaný pre všetkých. 
Prvé dva týždne som prijala 

celkom v pohode, zaslúžená pauza mi pro-
spela, teraz je to už trocha náročnejšie. 
Neklesám na duchu a svoj program som si 
prispôsobila. Mám program na každý deň, 
cvičím, korčuľujem a robím rôzne športové 
aktivity, na ktoré som doteraz nemala toľ-
ko času. Pre mňa má uzavretie haly teda 
aj pozitíva. Už sa však neviem dočkať ná-
vratu za stôl. 

2. Cieľov, ktoré chcem dosiahnuť, je 
ešte veľmi veľa. Jeden z hlavných cieľov je 
olympiáda, ktorá je preložená na budúci 
rok. To je momentálne moja najväčšia mo-
tivácia, obetovala som jej za posledných tri 
a pol roka v podstate všetko. Aj keď sa to 
z dôvodu koronavírusu trocha skompliko-
valo, určite to teraz nevzdám.

Po ITTF World Tour v Ománe si sa 
vrátila do Nemecka. Aká je tam situácia 
s trénovaním?

Momentálne trénovať za stolom ešte 
nemôžem, je to už siedmy týždeň. Repre-
zentácia žien a mužov Nemecka má vý-

nimku, trénujú už druhý týždeň za veľmi 
striktných podmienok – dve hráčky v hale, 
jeden tréner, po každom tréningu sa umý-
vajú loptičky a okolie hracieho priestoru.

Ľubomír Pištej, aktuálny majster slo-
venska vo dvojhre mužov a víťaz štvorhry 
mužov na oman open:

1. Z Ománu sme zamieri-
li priamo do povinnej karan-
tény. Až 15 dní som nevyšiel 
z bytu, sledoval som najmä 
televíziu a oddychoval, keď-
že sezóna bola naozaj ná-

ročná. Posledné dva až tri roky sme mali 
len niekoľko možností na krátky oddych. 
Po pár dňoch som však začal cvičiť a snažil 
som sa aspoň udržiavať v kondícii. Po ka-
ranténe som z garáže vytiahol aj bicykel, 
ktorý ma momentálne naozaj veľmi baví 
a chodím na ňom tak často, ako mi to čas 
dovoľuje. Času mám teraz síce viac, ale 
snažím sa ho venovať najmä svojim deťom 
a rodine.

2. O motiváciu núdzu nemám. Situácia 
sa upokojí a bude dobre. Teraz nezostáva 
nič iné ako veriť, že nám čoskoro dovolia 
aj trénovať za stolom, to mi naozaj veľmi 
chýba. Dva týždne bez stolného tenisu boli 
u mňa naozaj asi maximom. Párkrát som 
si bol aj zahrať v pivnici, kde je však na zvy-
šovanie hernej úrovne málo miesta. Už ma 
to ťahá do haly NSTC. Som presvedčený, 
že už nebudeme čakať dlho a budeme sa 
môcť opäť plnohodnotne pripravovať.

Postup v rebríčku ittf v mixe s Barbo-
rou Balážovou na 6. miesto a takmer istý 
postup na OH v tokiu vám momentálna 
situácia skomplikovala. Ako ju vnímaš?

Je pravdou, že pre nás bolo o postupe 
prakticky rozhodnuté a čakalo sa len na 
odohratie turnaja v Japonsku. Tam nás na 
OH posúval akýkoľvek výsledok. Teraz mu-
síme čakať, ako o ďalšom kvalifikačnom 
postupe rozhodne ITTF. Verím, že zvíťazí 
zdravý rozum a Tokio nám neunikne.

tomáš Polanský, majster čr 2020 vo 
dvoj hre mužov:

1. Som v Saarbrückene. 
Mal som možnosť trénovať 
denne jedenkrát u trenéra, 
čo je super. Popoludní som 
vždy trénoval kondičku. V tej-
to dobe je podľa mňa dôleži-

té nielen sa fyzicky udržiavať, ale práve čo 
najintenzívnejšie pracovať na svojich ne-
dostatkoch a zlepšovať ich. To je program 
od pondelka do piatka, v sobotu len jeden 
tréning „pinčes“ a v nedeľu voľno. Od kon-
ca apríla máme možnosť trénovať v hale, 
takže už normálny tréning, ale iba v malej 
skupine. 
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Mal si veľmi dobre rozbehnutú sezó-
nu, avšak krátko po titule na domácom 
šampionáte ťa zastavila nútená pauza. 
Ako si to vnímal?

Už pred dvoma rokmi som mal v tejto 
dobe formu a zastavilo ma zranenie, ten-
tokrát to bol koronavírus. Nie je to príjem-
né, ale je to pre všetkých rovnaké. Beriem 
to ako čas, ktorý môžem využiť na zlepšo-
vanie sa po všetkých stránkach. 

Pre stolných tenistov v Čr pravidelne 
prinášaš ukážky cvičení a motivuješ ich. 
Kto bol iniciátorom tejto myšlienky a aký 
bol zámer?

Iniciátorom som bol ja a Roman Čech, 
ktorý je mojím kondičným trenérom. Do-
hodli sme sa, že to bude určené pre mlá-
dež. On mi vždy napíše cviky a ja ich uro-
bím, natočím, potom sa spracujú a odošlú 
na web. Myslím si, že je to super inšpirácia 
pre mladých, ale aj pre starších, ktorí by si 
chceli trošku zacvičit. 

Bence Majoros, 59. vo svetovom reb-
ríčku, aktuálna maďarská jednotka, hráč 
francúzskeho astt chartres:

1. Ja mám v skutočnos-
ti šťastie, pretože v mojom 
meste mám možnosť tréno-
vať. S Adamom Szudim sme 
izolovaní v stolnotenisovej 
hale. Máme v hale izby, 

takže tu môžeme zostať a trénovať, bez 
stretávania sa s ľudmi. Je to v tejto situácii 
výnimočná príležitosť. 

2. V tejto kríze bez akýchkoľvek turnajov 
sa na to pozerám ako na sústredenie na ne-
ohraničenú dobu. Chcem využiť túto príle-
žitosť na intenzívny tréning a zlepšenie, ako 
sa len dá. To je teraz moja motivácia.

Ako zasiahla kríza tvoje plány na zvy-
šok sezóny?

Samozrejme, kríza veľmi zasiahla zvy-
šok mojej sezóny. Hrám klubové majstrov-
stvá vo francúzskej Pro B. Od začiatku se-
zóny sme boli prví a teraz to vyzerá tak, 
že budeme musieť začať v budúcej sezóne 
odznova. Všetky podujatia boli zastavené 
alebo odložené, rovnako aj OH 2020, čím 
sa zmenilo všetko.

Can Akuzzu, 78. vo svetovom rebríčku, 
majster francúzska 2019 v dvojhre mužov:

1. Mám šťastie, že mám 
v pivnici stôl, takže hrávam. 
Mám robota, podávam a pri
pravujem sa fyzicky. Môj kon-
dičný tréner z centra v Och-
senhausene mi zasiela plán 

cvičení. Už však netrpezlivo čakám, kedy sa 
znova otvoria tréningové haly. 

2. Určite zostávam motivovaný, mám už 
chuť znova súťažiť. Ešte nikdy som nemal 

tak dlhú prestávku, súťaženie mi chýba. 
Zdravie je však prioritou. Súťaže sa obnovia, 
keď sa šírenie vírusu potlačí. 

Mal si dobré šance dostať sa na tvoje 
prvé OH, ale kríza všetko zmenila. Ako to 
vidíš?

Čo sa týka OH, je to zložité. Treba mať 
najprv istotu, že sa budú hrať. Potom uvi-
díme, kedy sa bude robiť výber a či spl-
ním kritériá. Na každý pád, hrať OH 2020 
v roku 2021 je divné.

tatiana Kukuľková, 
reprezentantka slo venska:

1. Po návrate z Ománu 
som si oddýchla v karanté-
ne v Bratislave. Po dvoch 
týždňoch som sa presunula 
domov do Trnavy a zača-
la som denne cvičiť, najmä 

stabilizačné cviky a posilňovacie cvičenia 
s vlastnou váhou. Zapojila som aj každo-
denné bicyklovanie či švihadlo. 

2. Teraz si hlavne užívam voľno, ale, sa-
mozrejme, stolný tenis mi už veľmi chýba. 
Verím, že prekonáme túto neľahkú situáciu 
a už sa neviem dočkať prvého turnaja.

Alexander Valuch, 
reprezentant slovenska:

1. Zo začiatku som tré-
noval doma, keďže som bol 
po príchode z Nemecka dva 
týždne v domácej karanténe. 
Počas toho som sa väčsinou 
sústredil na cviky s vlast-

ným telom, napr. kliky, ľahsed. Pridal som 
aj nejaké cviky s ľahšími činkami. Keď mi 
skončila karanténa, tak som začal aj behá-
vať v lesoparku a vždy som si zacvičil aj na 
hrazde. Myslím si, že teraz je pre mladých 
vhodná doba na zlepšenie kondičky, kedže 
majú od stolného tenisu voľno a môžu sa 
venovať aj vlastnému telu. To je pre stol-
ný tenis nevyhnutné. Rád by som najmä 
mladším poradil, nech udržujú svoje telo 
vo fyzickej kondícii, či už cvikmi s vlastným 
telom, strečingovými cvičeniami a určite aj 
behom. 

2. Snažím sa na sebe pracovať, lebo 
nikto nevie, kedy sa dostaneme za stôl. 
Hrať asi nezabudnem, ale kondíciu je veľmi 
ťažké nahnať späť. Snažím sa však hlavne 
nesedieť doma a robiť niečo, aby som bol 
stále aktívny.

Samuel Kalužný, 
reprezentant slovenska:

1. Za stôl sa nedosta-
nem vôbec, takže celý môj 
tréning spočíva jedine vo 
fyzickej príprave. Tréning si 
nastavujem sám, snažím sa 

využiť aspoň to málo zo skúseností, ktoré 
mám. Tiež máme doma zopár kníh, aj na 
internete sa dá nájsť množstvo informá-
cií. Pokúšam sa všetky časti spojiť a zlepiť 
z nich tréning. Snažím sa dodržiavať na-
sledujúci režim: každý deň doobeda cvičím 
strečing a kompenzačné cvičenia (jogu) 
a tiež jeden osemminútový tréning na bru-
cho. Štyrikrát v týždni popoludní posilňu-
jem, pracujem hlavne na rozvoji sily alebo 
výbušnosti. Zvyšné tri dni v týždni popolud-
ní cvičím znova iba strečing alebo si idem 
zabehať.

2. Akonáhle som začal cvičiť, motiváciu 
si nepotrebujem udržiavať. Samotné cvi
čenie mi prináša dobrý pocit. Najťažšie je 
začať a nabehnúť do kolobehu. Na začiat-
ku som prvých šesť dní nerobil vôbec nič. 
Vtedy ma motivovalo a prinútilo začať, 
keď som si uvedomil, že bez pingpongu 
budem zrejme dlho. Buď na sebe nebu-
dem pracovať a veľa stratím na kondičke, 
alebo na sebe pracovať budem, a ak si aj 
kondíciu nevylepším, aspoň si ju udržím. 
Možno sa mi podarí aj zmierniť niektoré 
nevyrovnanosti, ktoré mám z pingpongu. 
Napríklad pravú ruku mám silnejšiu ako 
ľavú. Takže ma motivovala vidina toho, čo 
z cvičenia môžem získať – rýchlejší nábeh 
do tréningov po karanténe, dovtedy zlep-
šenie fyzičky.

Nikoleta Puchovanová, 
reprezentantka slovenska:

1. Prvých desať dní som 
mala oddych, ktorý som 
naplno využila a dostala 
ešte väcšiu chuť do cviče-
nia. Som rada, že sa teraz 
môžem naplno venovať 

kondícii, behávam každy deň. Jeden deň si 
dám vytrvalostný beh 5 až 7 km, aby som 
neskôr vládala vydržať naplno odtrénovať 
celý tréning. Na druhý deň behávam na 
rýchlosť, rôžne šprinty, drepy s výskokom 
a hlavne pohyb, ktorý je dôležitý v ping-
pongu. Ten cvičím, ako keby som hrala za 
stolom, ale bez loptičky. Večer robím cviky 
s ľahkými činkami, aby som po takej dlhej 
pauze nemala problém s rukou. Tiež som 
sa viac zamerala na pingpongové pohyby 
forhend – bekhend, ale so záťažou. Okrem 
toho robím ešte typické cviky na budova-
nie svalstva – rôzne drepy, brušáky, kliky, 
nemám žiadne špeciálne cvičenia.

2. Hlavne cvičim a dávam sa kondične 
dokopy, občas si analyzujem svoje zápasy 
a pozerám sa, čo robím technicky zle. Te-
raz mám dostatok času na rôzne detaily.

● text: Branislav Kalužný
● foto: Jozef Štefunko 

a archív Jaromíra Truksu



V roku 2021 
vás čakajú odlo-
žené olym pijské 
hry v to  kiu. Koľ
ko poľ ských re-
prezentantov si 
už vybojovalo 
účasť a koľkí 
ešte majú reál
ne šance na 
pos tup?

veľmi nás te-
ší, že cez sito olympijskej kvalifikácie druž-
stiev v portugalsku prešiel úspešne náš 
ženský reprezentačný tím. istú účasť na 
olympijských hrách tak majú tri ženy. ve-
rím, že v ďalšej olympijskej kvalifikácii si 
postup vybojujú ešte dvaja muži.

Ako vidíte šance slovenských repre-
zentantov v olympijskej kvalifikácii, resp. 
na OH v tokiu?

keďže slovákom kvalifikácia medzi 
družstvami nevyšla, želám vám, aby sa as-
poň štyria vaši hráči kvalifikovali do indivi-
duálnych kategórií vo dvojhrách a v mixe. 
určite majú na to predpoklady a slo-
venská zmiešaná štvorhra môže v tokiu 
prekvapiť.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív PZTS

nadväzne na to sme etablovali osem cen-
tier mládeže vo vekovej kategórii 10 až 14 
rokov. na ich financovaní sa zväz tiež vý-
znamne podieľa.

Má poľská vláda pochopenie pre cel-
kový rozvoj športu?

určite áno. veľkým pozitívom je, že 
máme ministerstvo športu, na čele kto-
rého stojí bývalá úspešná šermiarka da-
nuta dmowska-andrzejoková. finančný 
rozpočet pre poľský stolnotenisový zväz 
sa za posledné tri roky zdvojnásobil. na 
rok 2020 máme k dispozícii 11 mil. zlotých 
(približne 2,5 mil. €).

V jeseni sa Varšava stane na týždeň 
hlavným mestom európskeho stolného 
tenisu. Ako prebieha príprava tohtoroč-
ných ME?

európsky šampionát bude v našej kra-
jine už druhýkrát v histórii. premiéru sme 
mali v roku 2011 v Gdaňsku – sopotách. 
teraz sa bude hrať na šestnástich stoloch 
v hale torwar vo varšave. v nej sme už v ro-
koch 2006, 2009 a 2016 organizovali aj me-
dzinárodné majstrovstvá poľska – naposle-
dy ako súčasť série ittf World tour. máme 
skúsených organizátorov, verím, že všetko 
bude pripravené na najvyššej úrovni tak, 
ako si to podujatie tohto rangu vyžaduje.

Ako dlho sa hráva 
stolný tenis v Poľsku?

prvýkrát sa ping-
pong dokázateľne hrá-
val vo varšave už na 
začiatku 20. storočia. 
prišiel k nám v roku 

1902 ako nový, módny šport z paríža. po-
stupne sa hral aj iných väčších mestách, 
ale poľský stolnotenisový zväz sme založili 
oficiálne až o 25 rokov neskôr, teda rok po 
založení medzinárodnej stolnotenisovej 
federácie (ittf).

Akú má dnes stolný tenis v Poľsku člen-
skú základňu a aká je jeho organizačná 
štruktúra, resp. počet dlhodobých súťaží?

poľský stolnotenisový zväz má registro-
vaných vyše 11 500 hráčov v 700 kluboch. 
stolný tenis hrá však mnohonásobne viac 
ľudí, ale len ako svoje hobby. máme šesť 
stupňov postupových súťaží, na vrchole 
pyramídy je pomerne kvalitná superliga. 
hrá v nej viacero renomovaných stolných 
tenistov aj zo zahraničia. od roku 1932 or-
ganizujeme aj majstrovstvá poľska. spolu 
16 vojvodských zväzov zabezpečuje regio-
nálne súťaže. v sedemdesiatich vybraných 
kluboch platíme v súčasnosti trénerov, 
ktorí sa starajú o deti vo veku 7 až 9 rokov, 

varšava pripravuje európsky šampionát
U našich severných susedov v Poľsku patrí stolný tenis stabilne medzi desať najobľúbenejších športov. Aj keď v sú-
časnosti nemá také osobnosti ako bývalé európske „celuloidové stálice“ Andrzej Grubba a Leszek Kucharski, jeho 
reprezentanti stále patria medzi širšiu európsku špičku. Rok 2020 bude pre Poliakov veľmi dôležitý. V jeseni (15. až 
20. septembra 2020) bude Poľsko druhýkrát v histórii organizátorom európskeho stolnotenisového šampionátu dospe-
lých, pričom 16. septembra 2020 sa vo Varšave uskutoční aj volebný kongres Európskej stolnotenisovej únie. O histórii 
a aktuálnej situácii v Poľskom stolnotenisovom zväze sme sa porozprávali s jeho prezidentom Dariuszom Szumacherom 
(vo funkcii prezidenta zväzu je od roku 2017).

Marek Badowski

Dariusz Szumacher
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nom stolnom tenise sa tento pohyb veľmi 
nepoužíva, pretože hra sa veľmi zrýchlila 
a hráči najčastejšie používajú úkroky, po-
skoky a bočné kroky. nevýhodou krížneho 
kroku je, že po prekrížení ľavej nohy cez 
pravú sa hráč oveľa ťažšie dostane naspäť 
do strehového postavenia.

Bežecký pohyb
Bežecký pohyb používajú hráči na za-

hratie krátkej loptičky z veľkej vzdialenosti 
od stola. tento pohyb sa využíva v spojení 
s výpadovým krokom.

Obehnutie
jedným z najpoužívanejších pohybov 

v modernom stolnom tenise je obehnu-
tie. je to pohyb, ktorý je základom hry 
hráčov s dominantným forhendom. jedná 
sa o obehnutie stredu stola alebo bekhen-
dovej strany forhendom. často to pozoru-
jeme v hre špičkových hráčov. tí sa snažia 
po niekoľkých bekhendových výmenách 
obiehať bekhend a tvrdým umiestneným 
forhendom získať bod. to si však vyžaduje 
vynikajúcu fyzickú pripravenosť.

samotné obehnutie môže byť malé 
– pre zahratie forhendového topspinu zo 
stredu stola sa stačí mierne natočiť doza-
du spolu s pravou nohou (pri pravákovi).

Veľké obehnutie sa používa pri odo-
hratí forhendu z bekhendovej strany. veľ-
mi dôležité je, aby sa pravá noha natáčala 
dozadu a nie ľavá noha dopredu. dôležité 
je širšie postavenie nôh a samotné odo-
hratie úderu pred telom. ak by sme išli 
ľavou nohou dopredu, tým pádom by sme 
hrali úder za telom. preto pri nácviku kom-
binácií topspinových úderov dbáme na 
správne postavenie nôh.

tieto typy pohybovej techniky práce 
nôh sa počas hry (zápasu) vyskytujú v rôz-
nych kombináciách. spoločným znakom 
všetkých týchto kombinácií je, že posled-
ný krok by mal slúžiť k presnému zaujatiu 
úderovej pozície. najdôležitejšie pritom je 
správne prenášanie váhy tela, ktoré pri-
spieva k precíznemu odohratiu úderov aj 
niekoľkokrát za sebou.

tréningové metódy práce nôh by pre-
to mali byť zamerané na cvičenia spojené 
s prenášaním váhy tela z jednej nohy na 
druhú, na rýchle poskoky na špičkách cho-
didiel či všeobecne na tieňový (imitačný) 
tréning, ktorý môže byť v tomto krízovom 
období pandémie veľmi reálny. 

správna technika práce nôh v stolnom 
tenise je najdôležitejším prvkom zdoko-
naľovania a napredovania v hre každého 
hráča. samozrejme, v spojení s technikou 
hrajúcej ruky.

● text: Anton Kutiš, foto: archív autora

hyby do strán, napr. pri pohybe doprava 
sa najprv pohne ľavá noha k pravej a po 
dopade na zem sa pohybuje pravá noha 
smerom doprava. sú to najviac využívané 
pohyby nôh pri nácviku a zdokonaľovaní 
topspinovej hry. dôležité je pritom zacho-
vanie stability či rovnováhy hráča. preto 
je potrebné dbať na správne prevedenie 
poskokov a bočných krokov. pri nácviku 
topspinových úderov je treba postupo-
vať od najjednoduchších kombinácií napr. 
jeden bekhend (1B) – jeden forhendový 
topspin (1ft) alebo 1B – 2ft, 2B – 1ft atď.

Výpadové kroky
výpadové kroky sa používajú ako štart 

zo strehového postavenia, to znamená pri 
príjme krátkeho podania alebo po skrátení 
loptičky tesne za sieťkou pri obrannej hre. 
jedná sa o rýchly pohyb pravou (pri pra-
vákovi) alebo ľavou (pri ľavákovi) nohou 
dopredu alebo dozadu.

Krížne kroky
krížne kroky používajú v hre najčas-

tejšie obranári, a to pri presune do strán 
vo veľkej vzdialenosti od stola. Útočníci 
veľmi často využívajú tieto kroky pri obie-
haní bekhendu a následným zahratím 
forhendového úderu, ktorí by mal byť 
záverečným úderom. v súčasnom moder-

cieľom práce nôh je realizovanie čo 
najrýchlejšieho pohybu, nájsť a zaujať čo 
najvhodnejšiu pozíciu pre úder loptičky, 
ďalej optimálne prevedenie viacerých 
úderov (topspinových) za sebou, ako aj 
správne prenášanie váhy tela pri úderoch.

správna technika práce nôh je v moder-
nom stolnom tenise kľúčom k zdokonaľo-
vaniu úderovej techniky. preto je potreb-
né v druhej etape tréningového procesu 
s deťmi (deti už pomerne dobre zvládajú 
topspinové údery) klásť dôraz na správne 
postavenie nôh pri úderoch.

Úkrok
radi by sme popísali pár základných 

stolnotenisových techník práce nôh. prvou 
základnou pohybovou technikou je úkrok 
jednej nohy vpred, vzad a do strany. pri 
tomto pohybe prenášame váhu tela na túto 
nohu, pričom druhá noha stojí na mieste a 
drží rovnováhu celého tela. používa sa pri 
krátkej loptičke pri príjme podania (flip, 
pink), ako aj pri prvom topspine po pink-
nutej alebo flipovanej loptičke. deti robia 
často chybu pri úkroku tým, že prepadajú 
na túto nohu čím strácajú rovnováhu.

Poskoky a bočné kroky
Ďalšou formou techniky práce nôh sú 

poskoky a bočné kroky. ide o základné po-
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moderná technika práce nôh
Význam práce nôh v stolnom tenise sa prejavuje tým, že veľkou mierou ovplyvňuje 
hru v porovnaní s prácou ruky a trupu. Stolný tenis sa zásluhou kvalitnejších a rých-
lejších poťahov v posledných rokoch veľmi zrýchlil. Kladie sa tak oveľa väčší dôraz 
na fyzickú prípravu hráčov, to znamená, aby sa rýchlejšie prispôsobili novým tren-
dom v hre. V tomto procese zohráva najdôležitejšiu úlohu technika pohybu nôh.

Malé obehnutie (1BT – 1FT) – pre zahratie FT sa stačí mierne natočiť dozadu aj s pravou nohou

Postavenie nôh 
pri bekhendovom
topspine (BT)

Postavenie nôh 
pri forhendovom
topspine (FT)
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pod vedením dobrosrdeč-
ného, a najmä trpezlivého 
trénera Bohdana korman-
ca, vďaka ktorému si po-
stupne vypestoval k tejto 
hre čoraz pozitívnejší vzťah. 
po dvoch rokoch prešiel tré-
novať k radoslavovi Šramo-
vi a stanislavovi Ďurajovi, 
ktorí sa mu venujú dodnes. 
technické skúsenosti nabe-
rá aj v žiline pod taktovkou 
petra krajčího. v ôsmich 
rokoch začal hrávať regio-
nálne súťaže a zúčastňovať 
sa aj prvých turnajov.

Aké sú tvoje najväčšie úspechy?
k mojim najväčším úspechom v ak-

tuálnej sezóne patria dve 2. miesta na 
turnajoch spm v Bratislave v kategórii 
najmladších žiakov a dve 1. miesta na re-
gionálnych bodovacích turnajoch vo Zvo-
lene a v ružomberku v tej istej kategórii. 
v slovenskom rebríčku najmladších žiakov 
mi momentálne patrí 2. miesto. 

Peter Polák
stolný tenis začal hrať ako šesťročný 

v mestskom stolnotenisovom klube čadca 

Máš svoje stolnotenisové vzory? Aké 
sú tvoje ďalšie ciele?

mojimi vzormi sú slovenský juniorský 
reprezentant adam klajber a japonský 
hráč koki niwa. mojím cieľom je dostať 
sa do reprezentácie slovenska a bojovať 
o úspechy na medzinárodných turnajoch.

● text: Ivica Hatalová,
● foto: archív SSTZ a Petra Poláka

2018 sa definitívne rozhodla pre stolný 
tenis a prestúpila do klubu Škst junior mi-
chal na ostrove. 

Čo patrí k tvojím najväčším úspechom?
svojich prvých turnajov som sa začala 

zúčastňovať od sezóny 2018/2019. na jej 
konci som bola už najlepšou hráčkou trnav-
ského kraja v kategórii najmladšie žiačky. Zú-
častnila som sa aj majstrovstiev slovenska, 
na ktorých som skončila na 5. až 8. mieste. 
od leta 2019 sa do mojich tréningov zapá-
ja aj roland vími a marián sloboda, ktorí  

s trénerom rzav-
ským rozvíjajú 
moju hru. na re-
gionálnych tur-
najoch sa vždy 
umiestňu jem 
na jednom z pr-
vých troch miest 
a v žiackej súťaži 
družstiev som 
zatiaľ ani raz ne-
prehrala. V tejto 
sezóne hrávam 
aj v okresnej 
súťaži proti mu-
žom. tí zostali 

Emma Molnárová
V roku 2016 sa po vzore svojho brata 

prihlásila ako osemročná na stolnoteniso-
vý krúžok na základnej škole v dunajskej 
strede. po roku vstúpila do klubu sst eu-
romilk dunajská streda, za ktorý odohra-
la jednu sezónu v žiackej súťaži družstiev 
trnavského kraja. počas tejto sezóny sa 
v decembri 2017 zoznámila s trénerom 
igorom rzavským, ktorý sa jej začal indi-
viduálne venovať. hoci hrala ešte aktívne 
aj futbal za dac dunajská streda, v roku 

niekoľkokrát prekvapení, keď prehrali s ta-
kou malou a mladou hráčkou, ako som ja. 

Máš svoj stolnotenisový vzor?
stolný tenis mám veľmi rada, pohyb za 

stolom mi robí radosť. obdivujem alexan-
dra valucha a dúfam, že aj ja raz zazname-
nám úspechy na medzinárodnej úrovni.

 ● text: Ivica Hatalová
● foto: Lenka Frolkovič Zvolenská 

a archív Emmy Molnárovej



záťažami pre kluby vysporiada vo svojom 
programovom vyhlásení nová vláda sr. 
a to najmä vzhľadom na to, že nominantom 
na čele príslušného ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu sr, ako aj štátnym 
tajomníkom zastrešujúcim oblasť športu, 
je zástupca strany sas. tá sa vo svojom vo-
lebnom programe pomerne podrobne ve-
novala aj oblasti športu. jednou zo skutoč-
ností, ktoré budú kluby zaujímať z hľadiska 
pohľadu financovania, je návrh tejto stra-
ny na zavedenie voľnočasových poukazov, 
ktoré by mali do určitej miery zjednodušiť 
pomerne roztrieštený a komplikovaný sys-
tém rôznych príspevkov a dávok na podpo-
ru športových aktivít (vzdelávací poukaz, 
centrá voľného času, športový poukaz, prí-
spevok na športovú činnosť dieťaťa, atď.). 
voľnočasový poukaz by mal byť viazaný vý-
lučne na školskú dochádzku dieťaťa, plánu-
jú sa z neho financovať všetky voľnočasové 
aktivity dieťaťa, pričom sa navrhuje, že 
časť hodnoty poukazu sa odvedie priamo 
aj na účet príslušného národného špor-
tového zväzu. keďže v programe je uve-
dená navrhovaná hodnota vo výške 3,5- 
-násobku mesačného životného minima 
(v súčasnosti 735,70 €), nepochybujeme, 
že takáto suma by bola pre kluby viac ako 
zaujímavá. voľnočasový poukaz by rodič 
pripísal športovému klubu prostredníc-
tvom jednoduchej aplikácie, čím by došlo 
k zvýšenej konkurencii jednotlivých voľno-
časových aktivít navzájom a vytvoreniu ve-
rejného tlaku na kontrolu aktivít zo strany 
milióna rodičov.

Zákon o príspevku  
za zásluhy sa týka aj  
stolných tenistov
dňa 1. januára 2020 nadobudol účin-

nosť zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku 
za zásluhy v oblasti športu a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. tento zákon 

oznámi príslušnému ministerstvu (to sa 
týka aj pozastavenia podnikania, prípadne 
ukončenia podnikania).

– sprísňujú sa podmienky pre bezú-
honnosť všetkých športových odborníkov, 
na základe čoho sa za bezúhonného nebu-
de považovať osoba, ktorá bol právoplatne 
odsúdená za zločin (úmyselný trestný čin 
s hornou hranicou trestnej sadzby vyššou 
ako päť rokov).

– pre športové organizácie bola zave-
dená povinnosť zabezpečiť vo svojej pô-
sobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti 
dopingu (zákon nepredpisuje formu, môže 
ísť napríklad aj o zabezpečenie brožúr, či 
elektronického vzdelávania).

– pokiaľ zo zmluvy s poskytovateľom 
nebude vyplývať opak, národné športo-
vé zväzy už nebudú mať povinnosť zria-
diť samostatný bankový účet na príjem 
prostriedkov uznanému športu, a tento 
príspevok, ako aj ďalšie verejné prostried-
ky, budú môcť prijímať na jeden samostat-
ný bankový účet. 

– športové kluby ako prijímatelia prí-
spevku na mládež do 23 rokov (15 % z prí-
spevku uznanému športu obdržaného 
sstZ) už nebudú mať povinnosť zverejňo-
vať použitie týchto prostriedkov, povin-
nosť prechádza na národný športový zväz, 
ktorý príspevok poskytol (teda v prípade 
stolného tenisu sstZ).

Nahradia súčasný komplikovaný systém
podpory voľnočasové poukazy?
dnes už existuje pomerne veľké množ-

stvo rôznych príspevkov a inštitútov na 
podporu športu, najmä mládeže, čo však 
paradoxne môže viaceré kluby odradiť, naj-
mä s poukazom na dodatočnú administra-
tívnu, finančnú a najmä personálnu záťaž 
(absencia odborného personálneho apa-
rátu, ktorý by sa v kluboch takejto agende 
naplno venoval). aj z tohto pohľadu bude 
preto zaujímavé, do akej miery sa s týmito 

Množstvo 
nových 
právnych 
inštitútov, 
zmien 
a úprav
len posledný-
mi dvoma no-
velami zákona 

o športe bolo prijatých viacero zmien, kto-
ré je potrebné v jednotlivých športových 
organizáciách implementovať. tieto zme-
ny sa pritom týkajú rôznych subjektov od 
národného športového zväzu cez kluby až 
po samotných športových odborníkov.
 

Medzi dôležité zmeny s účinnosťou 
od 15. 10. 2020 patria napríklad:
– v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. 

o byrokracii došlo k zníženiu administratív-
nej záťaže pri zmluve o sponzorstve, keď 
bola vypustená povinnosť, v zmysle ktorej 
bol jednou z povinných príloh zmluvy aj 
výpis športovej organizácie ako sponzoro-
vaného z informačného systému športu.

– sprísnili sa podmienky pre výkon 
športových odborníkov, s výrazným mož-
ným dopadom aj na samotnú športovú or-
ganizáciu, keďže príslušné ustanovenia zá-
kona o športe sa doplnili tak, že športová 
organizácia stráca spôsobilosť prijímateľa 
verejných prostriedkov, ak nezabezpečí vy-
konávanie športových činností bezúhon-
ným športovým odborníkom.

Medzi dôležité zmeny s účinnosťou 
od 1. 1. 2020 patria napríklad:
– športoví odborníci – podnikatelia, 

ktorí sa rozhodnú vykonávať športovú 
činnosť ako podnikanie, už budú musieť 
žiadať o zápis na podnikanie príslušné 
jednotné kontaktné miesto na okresnom 
úrade, ktoré následne tieto skutočnosti 
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odvetvie športového práva 
je dnes mimoriadne dynamické
V súčasnosti sme svedkami mnohých legislatívnych zmien v odvetí športového práva. Vzhľadom na jeho vysokú interdiscipli-
nárnosť však nie vždy postrehneme aj všetky súvisiace legislatívne zmeny. Jednotlivé pojmy či právne inštitúty si časť odbor-
nej športovej verejnosti stále zamieňa a nie vždy im dostatočne rozumie. Vzhľadom na pomerne krátke časové obdobie ich 
účinnosti ešte ani aplikačná prax neprijala k mnohým sporným skutočnostiam jednotný výklad, o absentujúcej judikatúre 
ani nehovoriac. Aj keď je nosným predpisom toľko spomínaný zákon o športe, prijímajú sa aj úplne nové právne predpisy. 
Len nedávno bol napríklad prijatý zákon o fonde na podporu športu či zákon o príspevku za zásluhy v oblasti športu.



čanom čsr, čssr, resp. do 31. 12. 1992 
v čase jej získania bola štátnym občanom 
čsr, čssr, čsfr a k 31. 12. 1992 nebola 
štátnym občanom sr, ale do 31. 12. 1993 si 
štátne občianstvo sr zvolila), dovŕšila vek 
35 rokov, je bezúhonná, získala medailové 
umiestnenie ako športový reprezentant 
čsr, čssr, čsfr alebo sr, ktoré jej nebolo 
odňaté príslušnou medzinárodnou federá-
ciou, nebola opakovane sankcionovaná za 
porušenie zákazu užívania a držania liekov, 
liečiv a iných chemických látok uvedených 
v zoznamoch medzinárodných antidopin-
gových organizácií alebo medzinárodných 
športových zväzov, ako sú zakázané dopin-
gové látky, a uplatnila si nárok na príspevok 
spôsobom ustanoveným citovaným záko-
nom. doposiaľ bol príspevok reprezentan-
tov upravený zákonom č. 112/2015 Z. z. 
o príspevku športovému reprezentantovi. 
tento zákon sa po prijatí zákona o príspev-
ku za zásluhy neruší, z jeho pôsobnosti však 
boli vyňatí práve olympionici, deaflympio-
nici a paralympionici. preto aj z prostredia 
stolného tenisu budú o tento príspevok 
žiadať spomínané skupiny športovcov. 
niektorí deaflympionici a paralympionici 
už medaily majú, v prípade olympijských 
hier v tokiu v roku 2021 by z tohto hľadiska 
do úvahy pripadal aj slovenský najúspeš-
nejší pár v zmiešanej štvorhre.

Výška mesačného príspevku
o nároku na príspevok rozhoduje mi-

nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
sr. v prípade, že oprávnená osoba dosiah-
la viacero medailových ocenení, vzniká jej 
nárok len na jeden príspevok za zásluhy, 
a to v sume prislúchajúcej najvyššiemu 
medailovému oceneniu. výška príspevku 
sa určuje z priemernej nominálnej mesač-
nej mzdy zamestnanca v hospodárstve sr 
za uplynulý kalendárny rok, pričom výška 
vyplácaného príspevku predstavuje v prí-
pade zlatej medaily 1-násobok, v prípade 
striebra 0,75-násobok a pri zisku bronzu 
0,6-násobok. príspevok sa poskytuje me-
sačne v termíne určenom ministerstvom. 
podmienky náležitostí žiadosti ako aj spô-
sob konania o príspevok bližšie upravuje 
citovaný predpis.

Jednorazový príspevok aj za medaily 
mimo olympiád
Zavádza sa aj inštitút jednorazového 

príspevku za zásluhy v oblasti športu. ten 
čiastočne zvoľňuje okruh oprávnených 
fyzických osôb (zisk medailí športový-
mi reprezentantami) a vymedzuje okruh 
športových podujatí na zisk zlata, striebra 
a bronzu takto: Hry priateľstva (Družba, 
1984), pričom výška jednorazového prí-
spevku je 10 000 €. 

upravuje poskytovanie príspevku za záslu-
hy v oblasti športu (ďalej len „príspevok za 
zásluhy“) ako finančné ocenenie štátnych 
občanov slovenskej republiky, ktorí ako 
športoví reprezentanti československej 
republiky (čsr), československej socialis-
tickej republiky (čssr), česko-slovenskej 
federatívnej republiky, resp. českej a slo-
venskej federatívnej republiky (čsfr) ale-
bo slovenskej republiky (sr) v období od 
28. októbra 1918 získali na vybranej me-
dzinárodnej súťaži medailové ocenenie. 

Motivačný faktor pre mladé generácie
v zmysle dôvodovej správy k tomuto 

zákonu je účelom zákona odmeniť mi-
moriadne výkony športovcov, ktorí sa 
významnou mierou zaslúžili mimoriadny-
mi športovými úspechmi na významných 
medzinárodných športových podujatiach 
o propagáciu a dobré meno slovenskej re-
publiky v zahraničí. takáto právna úprava 
má pritom aj do budúcna motivovať ďal-
ších športovcov v snahe dosiahnuť mimo-
riadne výsledky a mohla by tak prispieť aj 
k masovejšiemu rozšíreniu športu mláde-
že. Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj 
skutočnosť, že pri vrcholovom športov-
covi dochádza v priebehu jeho športovej 
kariéry v dôsledku vysokej záťaže oveľa 
skôr k nadmernému opotrebovaniu orga-
nizmu, ako je tomu pri bežnej populácii. 
v dôsledku času stráveného tréningom 
a prípravou na športové podu jatia má 
vrcholový športovec sťažené podmienky 
pre možnosť prípravy na budúce povola-
nie a aj jeho uplatnenie po skončení špor-
tovej kariéry je významným spôsobom 
sťažené.

Ktorých súťaží a umiestnení sa 
predpis týka?
v zmysle § 2 citovaného zákona vybra-

nými medzinárodnými súťažami na účely 
tohto zákona sú: letné a zimné olympijské 
hry organizované mov, letné a zimné para-
lympijské hry organizované mov, šachová 
olympiáda organizovaná medzinárodnou 
šachovou federáciou či letné a zimné deaf-
lympijské hry organizované medzinárod-
ným výborom športu pre nepočujúcich. 
medailovým ocenením sa pritom rozu-
mie zlatá, strieborná a bronzová medai-
la na týchto medzinárodných športových 
podujatiach. 

Žiadateľ musí spĺňať viacero
podmienok
nárok na príspevok vzniká fyzickej oso-

be, ktorá je štátnym občanom sr a prísluš-
nú medailu získala po 31. decembri 1992 
a v čase jej získania bola štátnym občanom 
sr (resp. do 31. 12. 1992 bola štátnym ob-

SZČO či pracovná zmluva?
Kontroverzná téma
v odbornej verejnosti je stále mimoriad-

ne diskutovanou a kontroverzne vnímanou 
témou aj novela zákona o športe č. 6/2020 
s účinnosťou od 1. februára 2020. v zmys-
le dôvodovej správy k tejto novele bolo 
účelom tejto novely zavedenie možností 
pre športovcov vybrať si slobodne, či pro-
fesionálny športovec chce vykonávať svo-
ju činnosť pre klub v pozícii závislej práce 
alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. 
aktuál ne v podmienkach pandémie a ná-
sledkov s tým spojených je táto téma dis-
kutovanejšia o to viac, že právna ochrana 
profesionálneho športovca v pozícii závislej 
práce a sZčo je diametrálne odlišná. 

Súčasné znenie zákona
podľa súčasného právneho stavu § 4, 

ods. 3 zákona o športe ustanovuje, že:
Profesionálny športovec vykonáva šport:
a) na základe zmluvy o profesionálnom 

vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak 
vykonáva šport pre športovú organizáciu 
ako samostatne zárobkovo činná osoba 
podľa písmena c),

b) na základe pracovnoprávneho vzťa-
hu alebo obdobného pracovného vzťahu 
podľa osobitného predpisu v rezortnom 
športovom stredisku,

c) ako samostatne zárobkovo činná 
osoba.

súčasne ustanovenie § 46, ods. 10 zá-
kona o športe s účinnosťou od 1. 1. 2020 
znie takto: Zmluvný vzťah športovca 
a športovej organizácie založený inou 
zmluvou, ak športovec vykonáva šport pre 
športovú organizáciu ako samostatne zá-
robkovo činná osoba, a to aj spôsobom, 
ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa pova-
žuje za obchodnoprávny vzťah. 

Bol podaný podnet na preskúmanie 
zákonnosti
v tejto súvislosti treba poukázať tiež na 

skutočnosť, že napríklad jedna zo športo-
vých platforiem v súvislosti s touto novelou 
zákona o športe už 20. 3. 2020 doručila na 
Generálnu prokuratúru sr podnet na po-
danie návrhu generálneho prokurátora sr 
podľa článku 125, ods. 1, písm. a) zákona 
č. 460/1992 Zb. Ústavy slovenskej republi-
ky na vyslovenie nesúladu ustanovení no-
vely zákona o športe č. 6/2020 Z. z. s ústa-
vou, ústavnými zákonmi a medzinárodnými 
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas národ-
ná rada slovenskej republiky a ktoré boli ra-
tifikované a vyhlásené spôsobom ustanove-
ným zákonom. 
● text: Daniel Fink, foto: archív autora
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a maďari. je však pravdou, že pingpongový 
útlm nenastal iba v anglicku, ale po po-
čiatočnom nadšení aj v ďalších krajinách, 
čomu pomohla aj vojnová skaza. k oživeniu 
došlo po jej skončení, najmä v priebehu pr-
vej polovice dvadsiatych rokov 20. storočia. 
anglická asociácia bola obnovená v roku 
1924, medzinárodná stolnotenisová fede-
rácia (ittf) bola založená až v roku 1926 
a v tom istom roku usporiadali v londýne 
i. majstrovstvá sveta v stolnom tenise. to 
už takmer rok existovala aj československá 
table-tennisová asociácia (čstta). 

riť pod názvom Whiff-Whaff v amerike, ako 
pim-pam vo francúzsku, ale zvukomalebný 
pojem pingpong zostal najvýstižnejší. 

prvý turnaj mimo Ostrovov sa hral vo 
viedni už v roku 1901, o rok neskôr v prahe. 
komótne pinkanie sa všade stávalo spolo-
čenskou udalosťou, zábavou, atrakciou 
a vyhľadávanou kratochvíľou. v uhorsku 
vznikla v roku 1904 prvá organizácia, ktorú 
by sme mohli nazvať zväz a uskutočnili sa 
aj majstrovstvá uhorska. o tri roky neskôr 
sa v prahe konali aj majstrovstvá rakúsko-
uhorska, na ktorých mohli hrať iba nemci 

pingpong ako spoločenská hra začal 
v anglicku na prelome 19. a 20. storočia 
naberať kontúry športových atribútov. 
nepopierateľne k tomu prispel nápad ja-
mesa Gibba, ktorého celuloidová loptička 
vniesla do hry obrovskú zmenu. anglicko 
vzápätí zachvátila pingpongová horúčka tr-
vajúca do roku 1904, čo stačilo na to, aby 
bol pingpong exportovaný do sveta. kým 
horúčka opadla, stihla byť v roku 1901 za-
ložená anglická table-tennisová asociácia 
– ako prvá na svete. Bolo dôležité, že hra 
„preplávala“ kanál la manche, začala sa ší-

od spoločenskej hry  
k rešpektovanému športu
V roku 1884 vyšli v Londýne prvé pravidlá stolného tenisu značne ovplyvnené lawn tennisom. Vôbec nešlo o podobu čisto 
náhodnú, veď práve priekopníci niekdajšieho bieleho športu zabíjali zimnú nečinnosť na kurtoch „minimalizovanou alter-
natívou interného charakteru“. K tenisu na (klasickom kuchynskom) stole používali korkovú či gumovú loptičku, všakovaké 
improvizované náhrady neskorších pálok a rakiet i „hocičo“, čo plnilo funkciu budúcej sieťky.
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95 roKov orgaNizovaNého STolNého TeNiSu Na SloveNSKu

Pingpongová horúčka zachvátila Anglicko na prelome 19. a 20. storočia

1. čaSť
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dňa 18. marca 1925 vznikol v prahe 
Ústredný ping-pongový výbor a 22. ok-
tóbra toho istého roku čstta. jej súčasťou 
sa stali aj slovenské pingpongové zosku-
penia. medzi tie priekopnícke patrili pte, 
ymca a i. čsŠk Bratislava, ymca Banská 
Bystrica, tk piešťany, Šk žilina, ptve pre-
šov, ttk trna va, lafc lučenec, ac nitra, 
kac a ksc košice, kfc komárno, Šk vysoké 
tatry a ďalšie „množiace sa“ kluby, krúžky 
a odbory. významnú úlohu pri počiatoč-
nom rozvoji slovenského stolného tenisu 
zohrávala blízkosť viedne, Budapešti a pra-
hy, najmä z hľadiska možností hernej kon-
frontácie s vyspelými súpermi i organizova-
nia kvalitných medzinárodných turnajov na 
slovensku od roku 1927. práve v decembri 
1927 sa v Bratislave uskutočnil prvý veľký 
medzinárodný stolnotenisový turnaj pre 
mužov i ženy, pričom záujem hráčov zo 
zahraničia prevýšil všetky očakávania. naj-
väčším ťahákom bola účasť aktuálnej maj-
sterky sveta maďarky mednyánszkej (ktorá 
napokon triumfovala) a rakúšana thuma. 

čstta koordinovala stolnotenisové 
dianie na slovensku prostredníctvom dô-
verníkov Západoslovenskej stolnoteniso-
vej župy, ktorými boli postupne až do roku 
1938 m. Švec, Ľ. mutňanský, j. kouklík, 
k. morávek a z východoslovenskej župy 
nussenzweig.

v rokoch 1927 až 1938 sa na slovensku 
uskutočnili viaceré významné podujatia 
medzinárodného i domáceho charakteru 
s účasťou špičkových európskych hráčov 
a hráčok. okrem už spomínaných prvých 
majstrovstiev slovenska v roku 1927 išlo aj 
o druhý medzinárodný šampionát sloven-
ska v piešťanoch na prelome marca a apríla 
1929 s maďarskými víťazmi – m. szabado-
som a opäť m. mednyánszkou. v marci 1930 
sa (pre veľký úspech opäť v piešťanoch) ko-

nali aj tretie majstrovstvá slovenska. Ďalej 
to bol napríklad aj veľký medzinárodný tur-
naj v novom smokovci, hraný v apríli 1930, 
s víťazným maďarom Barnom, úradujúcim 
majstrom sveta vo dvojhre. dve významné 
podujatia sa uskutočnili v roku 1933. na 
slovensku sa prvýkrát konali majstrovstvá 
československa – v Bratislave, a 6. februá-
ra sa odohralo prvé oficiálne medzinárodné 
stretnutie slovensko – anglicko s výsledkom 
2:6. miestom zápasu sa stala Zimná záhrada 
Zemedelského múzea v Bratislave a sloven-
ský výber nastúpil v zostave: salzer, kováč, 
dukes, hrankovič, simboch a sergovič. 

v sezóne 1929/1930 sa uskutočnil 
1. ročník celoštátnej ligy družstiev a už se-
zóna 1930/1931 bola pre slovenský stolný 
tenis pamätnou, pretože najlepší slovenský 
tím pte Bratislava vybojoval titul klubové-
ho majstra československa. stalo sa tak po 
prekvapujúcom finálovom víťazstve nad 

vysoko favorizovanou spartou praha. víťa-
zi dominovali v zostave: morávek, salzer, 
simboch, sonnenfeld, dukes, ilavský, paulí-
ková a dományiová. najlepším slovenským 
stolným tenistom medzivojnového obdo-
bia bol karol morávek, postupne hráč pte, 
i. čsŠk a ymca Bratislava. popri mnohých 
úspechoch vynikol na ms 1932 v prahe, 
kde sa vo dvojhre mužov umiestnil na 5. až 
8. mieste. prvý známy rebríček najlepších 
slovenských hráčov a hráčok zostavili na 
prelome rokov 1931 a 1932 v takomto po-
radí – muži: 1. morávek, 2. salzer, 3. kovács, 
4. hrankovič, 5. adelsberger, 6. dukes; ženy: 
1. paulíková, 2. dományiová, 3. kordíková, 
4. veselá. de facto, išlo vtedy o bratislav-
ských hráčov pte, i. čsŠk a ymca. do re-
prezentácie čsr boli zo slovenských hráčov 
popri morávkovi načas zaradení aj salzer 
(pte) v roku 1931, filo (vŠ Bratislava) v roku 
1935 a lederer (pte) v roku 1937.

Z chronologického pohľadu vývoja stol-
ného tenisu u nás možno konštatovať, že 
v čase 1. etapy v rokoch 1925 – 1938 bola 
hra s najmenšou loptičkou síce malým špor-
tom s existenčnými problémami, ale veľ-
kým svojou dynamikou a snahou o uplat-
nenie sa i popularitu medzi priaznivcami 
a verejnosťou. tým dokázal prevýšiť mno-
hé iné, zdanlivo väčšie športy. uskutočni-
lo sa viacero veľmi kvalitne obsadených 
i odohraných turnajov a podujatí. veľkým 
plusom bolo medzinárodné prepojenie 
najmä s viedňou, Budapešťou i prahou, čo 
malo významný vplyv na výkonnostný rast 
slovenských hráčov. táto základná etapa 
vývoja predznamenala ďalšie úspechy slo-
venského stolného tenisu už v období ro-
kov 1939 až 1944 a potom aj ďalších vývo-
jových etáp v období po oslobodení.

pokračovanie v čísle 2/2020
● text: Igor Machajdík, foto: archív autora

I. ČsŠK Bratislava v roku 1934, zľava v dresoch: Dukes, Horváth, Wolf, Lehner, 
Werheimer, Hrankovič a Moškovič.

Stolní tenisti YMCA Bratislava a YMCA Banská Bystrica pred budovou YMCA v Bratislave 
v roku 1932



svoj najväčší úspech zaznamenala práve 
vo štvorhre žien. v drese československa 
na ms 1966 v londýne spolu s češkou 
martou lužovou získali nečakané strieb-
ro. o  jej stabilných výkonoch svedčia aj tri 
bronzové medaily z me družstiev v rokoch 
1964, 1966 a 1968. jej nevšedný talent 
sa u nej prejavil už v juniorskom veku. pri 
troch štartoch na mládežníckom šampio-
náte získala tri zlaté a po jednej striebornej 
a bronzovej medaile. medzi cenné trofeje 
v jej bohatej zbierke patrí aj víťazstvo na 
festivale mládeže vo viedni v roku 1959. 
počas dlhej reprezentačnej stolnoteniso-
vej kariéry obliekala dresy dynama spoje 
Bratislava, lokomotíva rača, lokomotíva 
Bratislava a sto dunajská streda. aj vo 
vyššom veku hrala zanietene veteránske 
súťaže, až kým ju nezradilo zdravie. hoci 
je už niekoľko rokov odkázaná na invalidný 
vozík, pozorne sleduje domáce i svetové 
športové dianie, samozrejme, najmä stol-
ný tenis. v neľahkej situácii sa môže oprieť 
o najbližšiu rodinu, pričom sa jej snaží 
pomáhať aj sstZ či nadácia slovenského 
olympijského a športového výboru, ktorá 
jej udelila už dva podporné granty.

Ladislav Vozár – 80 rokov

azda najzná-
mejšími dvojička-
mi v slovenskom 
stolnotenisovom 
hnutí boli bratia 
michal a ladislav 
vozárovci. michal, 
žiaľ, zomrel pred 
dvoma rokmi, ale 
ladislav oslávil 
v marci už osemdesiatku. Bratská dvojica 
z topoľčian, ktorá bola v mladosti na ne-
rozoznanie, mala širokospektrálne špor-
tové nadanie. obidvaja hrali dobre fut-
bal, hokej i stolný tenis. nakoniec im však 
obidvom najviac učarovala celuloidová 
loptička, ktorej zostali verní po celý život. 
významne sa pričinili o jej vzostup nielen 
v topoľčanoch, ale aj v rámci slovenska 
i československa. vychovali celú plejádu 
vynikajúcich stolných tenistov, napr. aj re-
nátu kasalovú, našu najúspešnejšiu stol-
notenisovú olympioničku. v rokoch 1958 
až 2010 bol členom topoľčianskeho klubu, 
ktorý je nielen jedným z najstarších v eu-
rópe, ale určite patrí aj medzi najúspešnej-
šie. jeho kolekciu medailí z me mládeže mu 
môžu závidieť oveľa bohatšie a známejšie 
kluby. topoľčany sa v minulosti presadili aj 
ako renomovaní organizátori významných 
podujatí. ladislav vozár bol dôležitou sú-
časťou organizačných výborov me junio-
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Jozef Bardoň – 70 rokov
stolný tenis začal 
hrávať v topoľča-
noch a ako hráč 
pôsobil vo via-
cerých kluboch. 
okrem topoľčian 
r e p r e z e n t o v a l 
novú dubnicu, 
Škst Bratislava, 
vydrany, piešťany, 
malacky, hlohovec, hrával aj v nemecku či 
v rakúskom Wiener neudorfe. trénerskú 
kariéru začínal už v roku 1979 v tsm v to-
poľčanoch, odkiaľ prešiel do svŠ Bratislava, 
v ktorom zostal až do ukončenia strediska. 
potom bol trénerom opäť v topoľčanoch, 
piešťanoch, poľskom krakove (tu pôsobil 
aj pri reprezentácii junioriek) a malac-
kách. vychoval množstvo mládežníckych 
majstrov slovenska a československa. je 
držiteľom trénerskej licencie a. dlhé roky 
pôsobil ako mládežnícky reprezentačný 
tréner československa a následne aj slo-
venska, pričom nazbieral veľký počet me-
dailí na juniorských európskych šampioná-
toch a iných medzinárodných turnajoch. 
jeho synovia andrej a michal patrili medzi 
špičkových mládežníckych reprezentantov 
v československu a na slovensku. obaja 
sú aj držiteľmi medailí z mládežníckych 
majstrovstiev európy. Úspešnejší michal 
dlhé roky reprezentoval slovensko aj v ka-
tegórii dospelých. jozef Bardoň aktívne 
pôsobí posledných šesť rokov ako asistent 
a poradca pri reprezentácii zdravotne zne-
výhodnených a odovzdáva im svoje nespo-
četné skúsenosti, ktoré nadobudol počas 
svojho života spätého so stolným tenisom. 
ešte stále aktívne hráva v klube Šk para tt 
hlohovec a je aj členom komisie športovej 
reprezentácie sstZ.

irena MikócziováBosá

– 75 rokov

Jubilantka pat-
rí medzi najvýraz-
nejšie osobnosti 
v 95-ročnej histórii 
slovenského stol-
ného tenisu. ako 
jednej z mála na-
šich žien sa jej v 
šesťdesiatych rokoch 20. storočia podarilo 
preniknúť medzi európsku elitu. jej bojov-
nosť či povestné srdce pre tím spojené s vy-
nikajúcou obranou a výpadovým útokom 
robili problémy všetkým súperkám. mala 
osobitný cit aj pre štvorhru a nie náhodou 

gabriela MišíkováNavarová 
– 55 rokov

Jedna z popred-
ných reprezen-
tantiek českoslo-
venska a vý beru 
slovenska, hráč-
ka univerzálne-
ho spô  sobu hry 
s úderovou istotou 
v obrane aj útoku. členka klubov lokomo-
tíva rača (1973 – 1977), lokomotíva Bra-
tislava (1977 – 1990), plastika nitra (1990 
– 1994), lehrsportverein viedeň (1994 
– 1996) a majsterka slovenska vo dvojhre 
medzi dorastenkami (1979 a 1981) a žena-
mi (1982 – 1984).

Jozef Kudrec – 60 rokov

tréner, funkcionár, 
hráč a medziná-
rodný rozhodca. 
so stolným teni-
som začínal ako 
8-ročný samouk 
v rodných micha-
ľanoch v okrese 
trebišov, kde aj 
hrával za žiakov a 
mužov lokomotíva Šm michaľany. stolný 
tenis bol pre neho srdcovou záležitosťou 
už od útleho veku.  po nástupe na základ-
nú vojenskú službu hrával za sto chodová 
planá, po návrate bol hráčom pnZZ trebišov 
a neskôr Škst sokol vojčice. Ďalšie stolnote-
nisové roky pôsobil v kluboch Škp Bratisla-
va, stk prievidza a Škst topoľčany. v roku 
2019 sa vrátil do rodných michalian, kde ob-
novil takmer po štyridsiatich rokoch činnosť 
obecného stolnotenisového klubu micha-
ľany. stal sa jeho hráčom, trénerom a pred-
sedom. okrem hráčskych a funkcio nárskych 
povinnosti v michaľanoch sa venuje aj vý-
chove mládeže. v rokoch 2010 až 2017 bol 
reprezentačným trénerom kadetov sloven-
ska a zúčastnil sa na me mládeže v kazani, 
viedni, ostrave, Záhrebe a aj portugalskom 
Guimarãesi.  v rokoch 2017 až 2019 pôsobil 
ako tréner v  klube Škst topoľčany, kde sa 
podieľal na výchove a raste úspešných mlá-
dežníckych reprezentantov. je držiteľom tré-
nerskej licencie B a medzinárodným rozhod-
com. ako rozhodca sa zúčastnil na viacerých 
domácich i medzinárodných turnajoch or-
ganizovaných sstZ, ettu či  ittf. radosť mu 
prináša aj 8-ročný vnuk rasťo, ktorý je v sú-
časnosti veľkým stolnotenisovým talentom, 
ako aj syn jozef, stále aktívny stolný tenista 
a aktuálna posila osk michaľany.

SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2020



mládežnícky stolný tenis v majcichove pod 
jeho vedením veľkými písmenami zapísal 
na stolnotenisovú mapu slovenska, pričom 
družstvá žiakov sa v tom období umiestňo-
valo vo vtedajšej najvyššej žiackej súťaži na 
slovensku na popredných miestach. organi-
začne aj trénersky sa obetavo venoval taktiež 
svojím trom synom – danielovi, róbertovi 
a tiborovi, ktorí pokračujú v jeho stolnoteni-
sovej práci v ttc majcichov. v súčasnosti sa 
teší aj zo stolnotenisových úspechov svojich 
dvoch vnukov – róberta a richarda.
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rov v rokoch 1981 1992, 1997, ako aj top 
12 juniorov v roku 1987 a tOp 10 juniorov 
a kadetov v roku 2010. v rokoch 1988 až 
1989 bol vedúcim tajomníkom okresného 
výboru čsZtv v topoľčanoch. potom pre-
šiel pracovať na sekretariát sstZ do Brati-
slavy (1989 – 2005), kde mal ako sekretár 
na starosti najmä Štk, rozhodcov a regis-
tráciu. Bol aj držiteľom trénerskej licencie 
a. v roku 1996 sa podieľal na organizovaní 
me v Bratislave a v roku 2000 me mládeže 
taktiež v Bratislave.

Konštantín Kollár – 80 rokov
patrí k dlhoroč-
ným skúseným 
f u n k  c i o n á r o m  
a orga   nizátorom 
stol ného tenisu 
v majcichove a re-
gióne západného 
slovenska. Od se-
demdesiatych ro-
kov 20. storočia sa 

ných mládežníckych vekových kategóriách. 
v súčasnosti k nim patria adam madarás 
– majster slovenska vo štvorhre najmlad-
ších žiakov a zároveň strieborný a bronzový 
medailista, sára habarová – víťazka sloven-
ského pohára mládeže mladších žiačok, ju-
raj hajnal – 9. miesto v slovenskom rebríčku 
najmladších žiakov. turnajov slovenského 
pohára mládeže sa pravidelne zúčastňujú aj 
martin hudec, oliver kluch, matúš dömöš 
a jakub Šebo. Ďalšími stolnotenisovými ná-
dejami medzi najmladšími žiakmi sú viliam 
habara, samuel hlušek, lukáš hlušek, ade-
la vašková, patrik sladečka a nina dömöšo-
vá. odchovancami klubu boli aj mládežníci, 
ktorí sú v súčasnosti hráčmi klubu ŠoG nit-
ra – pavol kokavec, lukáš žák, martin ho-
rečný a jakub horečný.

klub sa zúčastňuje aj žiackej ligy mlad-
šich a staršich žiakov, kde ho v každej kate-
górii reprezentujú dve družstvá. tiež sa zú-
častňuje aj suťaží dospelých v 4. a 8. lige, kde 
hrávajú len mladí odchovanci klubu. v ak         tu-

hlavnými cieľmi klubu je skvalitnenie 
procesu športovej prípravy mládeže v stol-
nom tenise a výchova kvalitných vrcholo-
vých hráčov. prvé dva roky fungoval kst 
raksit v priestoroch školskej telocvične, 
ale od 1. januára 2017 sa klub presťahoval 
do nových priestorov, aj s podporou bývalé-
ho klubového hráča jozefa horečného. stol-
notenisová hala je v súčasnosti nepretržite 
k dispozícii na realizáciu všetkých tréningo-
vých úloh súvisiacich s kvalitnou stolnoteni-
sovou výchovou mládeže. v súčasnosti má 
klub 33 registrovaných hráčov a viac ako 
30 neregistrovaných hráčov. až 90 % hráč-
skej základne tvoria mládežnícke kategórie.

už od začiatku fungovania kst raksit, 
ktorého činnosť podporuje aj mesto nitra 
a nitriansky samosprávny kraj, bolo hlavnou 
filozofiou klubu maximálne sa zamerať na 
výchovu mládeže. výsledkom toho je fakt, 
že za šesť rokov existencie klubu už doká-
zali vychovať množstvo detí s umiestnením 
v top 10 slovenského rebríčka v prísluš-

Kvalitná príprava mládeže
Klub stolného tenisu RAKSIT vznikol v roku 2014 v Nitre. Dušou klubu sú jeho 
zakladatelia a hlavní organizátori klubových akcií Valeriy Rakov a Andriy Sitak, 
ktorí sú zároveň aktívni profesionálni hráči a skúsení tréneri.

Členovia nitrianskeho Klubu stolného tenisu RAKSIT

ál     nej sezóne je B-družstvo mužov v 8. lige na 
2. mieste (pozn.: k 6. 3. 2020), pričom jeho 
základ tvoria jedenásťročné deti.

kst raksit sa aktívne zaoberá aj orga-
nizovaním viacerých tréningových kempov, 
či už regionálnych alebo celoslovenských. 
v roku 2019 organizoval tréningový kemp 
v obci radava, na ktorom sa zúčastnili hráči 
zo slovenska aj z českej republiky. aktívne 
sa podieľa aj na rozvoji stolného tenisu pre 
verejnosť. usporadúva amatérsku ligu a po-
núka možnosť zahrať si aj rekreačným hrá-
čom. každý záujem ca si tak môže kedykoľ-
vek od 8.00 do 21.00 hod. rezervovať stôl 
a vyskúšať si svoje stolnotenisové umenie.

keďže andriy sitak a valeriy rakov sú 
stále aktívni hráči v prvej dvadsiatke slo-
venského rebríčka, klub ponúka aj možnosť 
sparingu pre hráčov aj z iných klubov. už 
v minulosti spolupracoval aj so slovenskými 
reprezentantami, napr. s tiborom Špánikom, 
natáliou Grigelovou, tatianou kukuľkovou, 
Štefanom pekom či Zuzanou pekovou.

● text: Valeriy Rakov, Andriy Sitak 
a Tibor Kollár

● foto: archív KST RAKSIT

Tréneri V. Rakov a A. Sitak s A. Madarásom, 
trojnásobným medailistom na slovenskom 
šampionáte najmladších žiakov v roku 2018
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● autor: Roman Vittek

(tAJNiČKA 1) Získal v pekinGu 2008 na letnej paralympiáde strieBornÚ medailu v družstvách tt8 a BronZovÚ 
medailu v jednotlivcoch tt8. (tAJNiČKA 2) je vynikajÚcim slovenským trénerom mládeže.

tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 30. júna 2020.
vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.

správne odpovede v kvíze z čísla 4/2019 sú: 1b, 2d, 3a, 4b, 5b, 6b, 7b, 8a, 9d, 10c, 11c, 12c, 13a, 14c, 15d, 16a, 17d, 18c, 19c, 20c.



František TOKÁR
*1925 - †1993

JANUÁR 2020
30. Dávid
31. Silvester
1.  Nový rok
2. Alexandra
3. Daniela
4. Drahoslav
5. Andrea
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6. Antónia
7. Bohuslava
8. Severín
9. Alexej
10. Dáša
11. Malvína
12. Ernest

13. Rastislav
14. Radovan
15. Dobroslav
16. Kristína
17. Nataša
18. Bohdana
19. Drahomíra

20. Dalibor
21. Vincent
22. Zora
23. Miloš
24. Timotej
25. Gejza
26. Tamara

27. Bohuš
28. Alfonz
29. Gašpar
30. Ema
31. Emil

Štefan Kollárovits
*1945

FEBRUÁR 2020
27. Bohuš
28. Alfonz
29. Gašpar
30. Ema
31. Emil
1. Tatiana
2. Erika, Erik
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3. Blažej
4. Veronika
5. Agáta
6. Dorota
7. Vanda
8. Zoja
9. Zdenko

10. Gabriela
11. Dezider
12. Perla
13. Arpád
14. Valentín
15. Pravoslav
16. Ida, Liana

17. Miloslava
18. Jaromír
19. Vlasta
20. Lívia
21. Eleonóra
22. Etela
23. Roman

24. Matej
25. Frederik
26. Viktor
27. Alexander
28. Zlatica
29. Radomír

Vladimír MIKO
*1943 - †2018

MAREC 2020
24. Matej
25. Frederik
26. Viktor
27. Alexander
28. Zlatica
29. Radomír
1. Albín
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2. Anežka
3. Bohumil
4. Kazimír
5. Fridrich
6. Radoslav
7. Tomáš
8. Alan, Alana

9. Františka
10. Branislav
11. Angelika
12. Gregor
13. Vlastimil
14. Matilda
15. Svetlana

16. Boleslav
17. Ľubica
18. Eduard
19. Jozef
20. Víťazoslav
21. Blahoslav
22. Beňadik

23. Adrián
24. Gabriel
25. Marián
26. Emanuel
27. Alena
28. Soňa
29. Miroslav

30. Vieroslava
31. Benjamín

Milan GRMAN
*1969

APRÍL 2020
30. Vieroslava
31. Benjamín
1. Hugo
2. Zita
3. Richard
4. Izidor
5. Miroslava
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6. Irena
7. Zoltán
8. Albert
9. Milena
10. Igor
11. Július
12. Estera

13. Aleš
14. Justina
15. Fedor
16. Dana, Danica
17. Rudolf
18. Valér
19. Jela

20. Marcel
21. Ervín
22. Slavomír
23. Vojtech
24. Juraj
25. Marek
26. Jaroslava

27. Jaroslav
28. Jarmila
29. Lea
30. Anastázia

Tomáš JANČÍ
*1968

Roland VÍMÍ
*1969

Max MARINKO
*1916 - †1975

MÁJ 2020
27. Jaroslav
28. Jarmila
29. Lea
30. Anastázia
1. Sviatok práce
2. Žigmund
3. Galina, Timea
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4. Florián
5. Lesia, Lesana
6. Hermína
7. Monika
8. Ingrida
9. Roland
10. Viktória

11. Blažena
12. Pankrác
13. Servác
14. Bonifác
15. Žofia, Sofia
16. Svetozár
17. Gizela, Aneta

18. Viola
19. Gertrúda
20. Bernard
21. Zina
22. Júlia, Juliana
23. Želmíra
24. Ela

25. Urban, Vivien
26. Dušan
27. Iveta
28. Viliam
29. Vilma
30. Ferdinand
31. Petronela

Irena MIKÓCZIOVÁ – BOSÁ
*1945

JÚN 2020
1. Žaneta
2. Xénia, Oxana
3. Karolína
4. Lenka
5. Laura
6. Norbert
7. Róbert
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8. Medard
9. Stanislava
10. Gréta
11. Dobroslava
12. Zlatko
13. Anton
14. Vasil

15. Vít
16. Blanka
17. Adolf
18. Vratislav
19. Alfréd
20. Valéria
21. Alojz

22. Paulína
23. Sidónia
24. Ján
25. Olívia
26. Adriána
27. Ladislav
28. Beáta

29. Peter, Pavol
30. Melánia

Alica ChladekovÁ - Grofová
*1952

JÚL 2020
29. Peter, Pavol
30. Melánia
1. Diana
2. Berta
3. Miloslav
4. Prokop
5. Cyril, Metod
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6. Patrik
7. Oliver
8. Ivan
9. Lujza
10. Amália
11. Milota
12. Nina

13. Margita
14. Kamil
15. Henrich
16. Drahomír
17. Bohuslav
18. Kamila
19. Dušana

20. Iľja, Eliáš
21. Daniel
22. Magdaléna
23. Oľga
24. Vladimír
25. Jakub, Timur
26. Anna, Hana

27. Božena
28. Krištof
29. Marta
30. Libuša
31. Ignác

Viliam POLAKOVIČ
*1943

AUGUST 2020
27. Božena
28. Krištof
29. Marta
30. Libuša
31. Ignác
1. Božidara
2. Gustáv
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3. Jerguš
4. Dominik
5. Hortenzia
6. Jozefína
7. Štefánia
8. Oskar
9. Ľubomíra

10. Vavrinec
11. Zuzana
12. Darina
13. Ľubomír
14. Mojmír
15. Marcela
16. Leonard

17. Milica
18. Elena, Helena
19. Lýdia
20. Anabela
21. Jana
22. Tichomír
23. Filip

24. Bartolomej
25. Ľudovít
26. Samuel
27. Silvia
28. Augustín
29. Nikola
30. Ružena

31. Nora

Renáta Maňáková - Kasalová
*1969

SEPTEMBER 2020
31. Nora
1. Drahoslava
2. Linda, Rebeka
3. Belo
4. Rozália
5. Regina
6. Alica
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7. Marianna
8. Miriama
9. Martina
10. Oleg
11. Bystrík
12. Mária
13. Ctibor

14. Ľudomil
15. Jolana
16. Ľudmila
17. Olympia
18. Eugénia
19. Konštantín
20. Ľuboslav

21. Matúš
22. Móric
23. Zdenka
24. Ľuboš, Ľubor
25. Vladislav
26. Edita
27. Cyprián

28. Václav
29. Michal
30. Jarolím

Jaromír Truksa   Valentina Popová

OKTÓBER 2020
28. Václav
29. Michal
30. Jarolím
1. Arnold
2. Levoslav
3. Stela
4. František
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5. Viera
6. Natália
7. Eliška
8. Brigita
9. Dionýz
10. Slavomíra
11. Valentína

12. Maximilián
13. Koloman
14. Boris
15. Terézia
16. Vladimíra
17. Hedviga
18. Lukáš

19. Kristián
20. Vendelín
21. Uršuľa
22. Sergej
23. Alojzia
24. Kvetoslava
25. Aurel

26. Demeter
27. Sabína
28. Dobromila
29. Klára
30. Šimon, Simona
31. Aurélia

*1971 *1960
Ernest Demetrovič

*1934 - †2013

November 2020
26. Demeter
27. Sabína
28. Dobromila
29. Klára
30. Šimon, Simona
31. Aurélia
1. Denis, Denisa

PO

UT

ST

ŠT

PI

SO

NE

2. P. zosnulých
3. Hubert
4. Karol
5. Imrich
6. Renáta
7. René
8. Bohumír

9. Teodor
10. Tibor
11. Martin
12. Svätopluk
13. Stanislav
14. Irma
15. Leopold

16. Agnesa
17. Klaudia
18. Eugen
19. Alžbeta
20. Félix
21. Elvíra
22. Cecília

23. Klement
24. Emília
25. Katarína
26. Kornel
27. Milan
28. Henrieta
29. Vratko

30. Ondrej

*1950

December 2020
30. Ondrej
1. Edmund
2. Bibiána
3. Oldrich
4. Barbora
5. Oto
6. Mikuláš
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7. Ambróz
8. Marína
9. Izabela
10. Radúz
11. Hilda
12. Otília
13. Lucia

14. Branislava
15. Ivica
16. Albína
17. Kornélia
18. Sláva
19. Judita
20. Dagmara

21. Bohdan
22. Adela
23. Nadežda
24. Adam, Eva
25. vianoCE
26. Štefan
27. Filoména

28. Ivana, Ivona
29. Milada
30. Dávid
31. Silvester

*1950
Zdenko Kríž
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