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Milí čitatelia,
už v prvom tohtoročnom čísle som vám pripomenul aktuálne ju-

bileá slovenského stolného tenisu, ako aj nášho časopisu. určite mi 
dáte za pravdu, že nikto z nás ani len nemohol tušiť, že sa tieto okrúh-
le stolnotenisové výročia budú niesť v znamení pandémie ochorenia 
spôsobeného koronavírusom. zastavenie všetkých stolnotenisových 
súťaží kvôli pandémii si totiž história slovenského či svetového stol-
ného tenisu nepamätá. napriek tomu, že sa situácia s koronavírusom 
začiatkom leta dočasne zlepšila, stále vládne neistota a obavy z toho, 
akou intenzitou nás zasiahne druhá vlna pandémie.

aj keď sa dianie v stolnom tenise na slovensku v marci, apríli a máji 
prakticky zastavilo, postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu ocho-
renia dovolilo dohratie väčšiny vrcholných stolnotenisových súťaží, 
vrátane mužskej a ženskej extraligy spolu s ich nadstavbovou časťou. 
v nej si už celkovo piaty majstrovský titul vybojovali muži sk vydra-
ny, spomedzi ženských družstiev sa z celkového víťazstva premiérovo 
tešili hráčky stC Škst Bratislava. medzi úspešne ukončené podujatia 
môžeme zaradiť aj júlové mládežnícke slovenské šampionáty, ktoré 
s oneskorením uzatvorili sezónu 2019/2020 a posunuli tak uzávierku 
druhého tohtoročného čísla nášho časopisu. 

keďže koronakríza doslova vymazala zo stolnotenisového kalendá-
ra všetky medzinárodné podujatia vrátane tých najvýznamnejších, ako 
sú ms družstiev v juhokórejskom Busane, mládežnícke me v záhrebe či 
me jednotlivcov vo varšave, informácie z aktuálneho stolnotenisového 
diania vo svete, pochopiteľne, absentujú. o to viac sa však venujeme 
našim pravidelným rubrikám. z nich by som upriamil pozornosť naj-
mä na ďalšie zaujímavé fakty z histórie slovenského stolného tenisu, 
tentokrát z obdobia rokov 1939 až 1944, ako aj o historicky najúspeš-
nejšom slovákovi Františkovi tokárovi. v rubrike regio nálne zväzy vám 
tentokrát prostredníctvom rozhovoru detailnejšie predstavujeme vý-
chodoslovenský stolnotenisový zväz. venujeme sa aj majstrovstvám 
slovenska jednotlivcov z pohľadu rozhodcu, pričom o práci rozhodcov 
sa môžete viac dozvedieť aj v úvodnom 
profilovom rozhovore s aktuál ne najlepším 
slovenským rozhodcom matejom hamra-
nom. nechýba ani správa z celoslovenskej 
konferencie sstz, ktorá sa prvýkrát v histó-
rii uskutočnila elektronicky.

v ponuke sú však aj ďalšie zaujímavé 
stolnotenisové informácie. želám vám pri 
ich čítaní veľa pekných chvíľ a verím, že túto 
neľahkú dobu spolu zvládneme a naplno sa 
budeme venovať nášmu krásnemu športu.

tibor kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 2020
● foto: Tomáš Šereda
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novať. zo začiatku s nami najmladšími hrával milan mach a star-
ších trénoval jarolím miko. neskôr sa mi venoval ján medvecký 
ml., s ktorým sa na turnajoch občas stretnem aj v súčasnosti už 
ako s trénerom českej ženskej reprezentácie. 

Tvoj otec je rozhodca a bývalý dlhoročný generálny sekretár 
zväzu. Predpokladám, že on bol tvojim prvým „stolnoteniso-
vým“ vzorom...

otec ma spolu s bratom priviedol k stolnému tenisu, keďže 
hrával a ešte stále hrá v nižších súťažiach. veľa som sa od neho 
naučil hlavne z hľadiska organizovania podujatí. organizoval veľa 
medzinárodných turnajov, ktorými sme doma intenzívne žili, teda 
boli sme neustále v stolnotenisovom prostredí. 

Dali sa zlúčiť štúdium práva a zahraničné študijné pobyty 
s každodenným tréningom?

Študoval som v trnave a dochádzal vlakom z Bratislavy, na-
priek tomu som sa snažil tréning vždy stihnúť. v zahraničí to bolo 
zložitejšie, ale vo veľkej Británii som mal možnosť hrávať, a záro-
veň pomáhať v miestnom klube s tréningom mládeže. 

Nie je ti trocha ľúto, že si mohol svoju pomerne kvalitnú 
hráčsku kariéru v mládežníckych kategóriách rozvíjať viac aj me-
dzi dospelými? 

Boli obdobia, keď som intenzívne trénoval, ale nebol som až 
na takej úrovni, aby som rozmýšľal nad ďalšou hráčskou kariérou. 
som rád, keď si v súčasnosti popri iných povinnostiach zahrám, 
ale stolnému tenisu sa už venujem hlavne ako rozhodca. 

Čo teda rozhodlo o tom, že si v stolnotenisovom prostredí 
zakotvil najmä ako rozhodca?

s bratom sme od detstva počas turnajov pomáhali či už pri 
spracovávaní výsledkov, akreditácií, jednoducho pri všetkom, čo 
bolo potrebné. rozhodovanie prišlo prirodzene ako jedna z čin-
ností v rámci tejto práce. Postupne som absolvoval skúšky a už 
som pri rozhodovaní zostal. zo začiatku som rozhodoval aj mojim 
rovesníkom, s ktorými som trénoval, čo bolo trochu zvláštne, ale 
postupne som si na to zvykol. 

Si trénerom licencie B. Nelákala ťa skôr trénerská práca?
z môjho pohľadu sa práca hráča, trénera a rozhodcu navzájom 

dopĺňajú. využil som možnosť absolvovať trénerské školenia a vo 
veľkej Británii som trénoval deti, čo ma veľmi bavilo. dokonca sa 
nám podarilo s nimi zorganizovať niekoľko tréningových kempov 
v Bratislave. možno sa mi v budúcnosti znova naskytne príležitosť 
vrátiť sa k trénovaniu.

Narodil si sa a vyrastal v „stolnotenisovej“ rodine. Ako z tohto 
pohľadu vnímaš svoje detstvo a mladosť?

moje detstvo bolo veľmi aktívne. rodičia ma viedli k všestra-
nému športovaniu, samozrejme, predovšetkým k stolného tenisu, 
ale absolvoval som aj základnú umeleckú školu v odbore výtvarná  
výchova či hru na akordeón. mal som doslova „nabitý“ program, 
niekedy asi až príliš, ale teraz som rád, že som mal možnosť veno-
vať sa rôznym záujmom. 

So stolným tenisom si začínal v bratislavských Spojoch a ne-
skôr si pokračoval v ŠK Rača. Na akých trénerov z tvojho mládež-
níckeho obdobia si najradšej spomínaš?

za spoje hrával môj starší brat tóno. ja som s mamou ako die-
ťa chodieval za ním na tréningy a spočiatku som sa tam len hrá-
val. Pamätám si však na trénerku kirchhoffovú, s ktorou som začal 
robiť prvé stolnotenisové cvičenia. Brat neskôr prešiel do rače, 
takže som sem chodieval aj ja a až tu som začal pravidelnejšie tré-

Aj u nás máme kvalitných rozhodcov
Celý doterajší život tridsaťtriročného rodeného Bratislavčana bol ovplyvnený stolným tenisom. Otec je rozhodca a bývalý 
dlhoročný generálny sekretár SSTZ, starší brat je doteraz aktívnym stolnotenisovým hráčom. Raketu držal prvýkrát v bra-
tislavských Spojoch a neskôr začal pravidelne trénovať v ŠK Rača. Počas štúdia na Právnickej fakulte TU v Trnave už pod 
taktovkou Jána Medveckého ml. zarezával v Ivanke pri Dunaji v 1. lige – západ. Aj počas viacerých študijných a pracov-
ných pobytov v zahraničí na stolný tenis nezanevrel, keď popri svojom tréningu pomáhal aj s trénerskou prácou pre mlá-
dež. Keďže jeho otec bol ako rozhodca a funkcionár pri všetkých významných stolnotenisových podujatiach na Slovensku, 
popri hraní akosi prirodzene prešiel k rozhodovaniu. Práca rozhodcu ho začala priťahovať čoraz viac, až rozhodovanie pri 
stole postupne vystriedala funkcia hlavného rozhodcu. Ako rozhodca pri stole či ako hlavný rozhodca sa zúčastnil via-
cerých turnajov World Tour, Ligy majstrov, medzištátnych stretnutí, ME, MS či turnajov zdravotne znevýhodnených. Komi-
sia rozhodcov ITTF ho viackrát delegovala na medzinárodné turnaje v pozícii hlavného rozhodcu alebo zástupcu hlavného 
rozhodcu. Držiteľ licencie medzinárodného hlavného rozhodcu ITTF, člen odvolacej komisie ETTU a aktuálne dvojnásobný 
víťaz ocenenia SSTZ Rozhodca roka Matej Hamran.
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mi ako predseda komisie rozhodcov umožnil pôsobiť ako hlavný 
rozhodca. vážim si tiež spoluprácu s Pavlom alexym a na medzi-
národnej úrovni je mojím najväčším mentorom Petr Bohumský 
z Českej republiky. 

Ktorý turnaj či stretnutie bolo pre teba z pozície hlavného 
rozhodcu či zástupcu hlavného rozhodcu vrcholom v tvojej do-
terajšej kariére? 

myslím, že pre mňa najvýznamejšími boli majstrovstvá sveta 
telesne znevýhodnených v slovinskom Celje a v Bratislave, maj-
strovstvá európy do 21 rokov v chorvátskom varaždine a viaceré 
turnaje ittF World tour. nezabudnuteľné boli pre mňa tiež semi-
finálové stretnutie Champions league v ruskom jekaterinburgu 
a medzištátne stretnutie medzi ruskom a gréckom v moskve. 

Čo podľa teba chýba najviac slovenským stolnotenisovým 
rozhodcom na ceste za vyššími medzinárodnými métami? 

nemyslím si, že by našim rozhodcom niečo vyslovene chýbalo. 
máme viacero kvalitných rozhodcov a dovolím si tvrdiť, že úroveň 
slovenských rozhodcov je porovnateľná aj s ekonomicky vyspe-

lejšími krajinami s podobným počtom 
obyvateľov. znalosť anglického jazyka 
na komunikatívnej úrovni je však nevy-
hnutnosťou. nároky na rozhodcov sa 
neustále zvyšujú, hodnotenia sa sprís-
ňujú a elektronické testy k získaniu me-
dzinárodných licencií si vyžadujú poctivú 
prípravu. 

Aké sú v blízkej budúcnosti tvoje ďal-
šie plány spojené s rozhodovaním? Máš 
nejaký nesplnený „rozhodcovský“ sen?

nemám konkrétny vysnívaný turnaj. 
samozrejme, som rád, ak môžem byť 
súčasťou významného podujatia a teší 
ma, keď svojou prácou pomôžem vyrie-
šiť nejakú komplikovanú situáciu. avšak 
pre športovcov, ako aj pre rozhodcov, sú, 
prirodzene, najväčšou métou olympijské 
a paralympijské hry. k nim však vedie 
ešte veľmi dlhá cesta. 

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: archív Mateja Hamrana a SSTZ

V čom je podľa teba pohľad na stolný tenis z rozhodcovskej 
stoličky iný ako pohľad hráča? 

myslím, že rozdielna je najmä miera zodpovednosti. rozhodca 
má množstvo povinností, o ktorých som ako hráč netušil. hráč má 
pochopiteľne prioritný záujem a zodpovednosť za čo najlepší výsle-
dok. rozhodca zodpovedá za dodržiavanie pravidiel a musí sa vždy 
rozhodnúť vo veľmi krátkom čase. tieto záujmy by si nemali pro-
tirečiť. lepšou vzájomnou komunikáciou by sa dalo predchádzať 
zbytočným konfliktom. 

Ktorý z tvojich „rozhodcovských“ zápasov si najviac ceníš, 
príp. ktorý ti najviac utkvel v pamäti?

výborných zápasov bolo skutočne veľa a ťažko vybrať len jeden. 
spomenul by som však semifinále turnaja ittF World tour v Buda-
pešti medzi ma longom a Xu Xinom. taktiež aj na majstrovstvách 
sveta v Paríži, kde som ako asistent rozhodcu rozhodoval štvrťfinále 
štvorhry mužov. v ňom daniel habesohn zahral pred plnou halou 
Bercy svoju známu „zadovku“, čo bol nezabudnuteľný zážitok.

Z rozhodovania pri stole si postupne prešiel k funkcii hlavné-
ho rozhodcu. Prečo?

Príležitosť prvýkrát pracovať ako zástupca hlavného rozhodcu 
som dostal na turnaji slovak Cadet open. Bolo to pre mňa zaují-
mavé, keďže povinnosti hlavného rozhodcu sú flexibilnejšie a mo-
hol som viac využiť znalosť cudzích jazykov. každý turnaj prináša 
rôzne situácie a problémy, na ktoré musí hlavný rozhodca flexibil-
ne reagovať a hľadať stále nové riešenia. zároveň má zodpoved-
nosť za priebeh celého turnaja. 

V januári si na slávnostnom galavečere Stolný tenista 2019 
ako jediný z laureátov obhájil titul najlepšieho rozhodcu roka. 
Čo pre teba znamená toto ocenenie? 

toto ocenenie si veľmi vážim, keďže je od ľudí, ktorí sa pohy-
bujú v stolnom tenise už desiatky rokov. taktiež som veľmi rád, že 
sa pri vzniku tejto ankety myslelo aj na rozhodcov, ktorých práca 
nie je častokrát dostatočne cenená. je veľa rozhodcov, ktorí by si 
zaslúžili uznanie za ich nezištnú prácu nielen na medzinárodných 
turnajoch, ale najmä v regiónoch a miestnych kluboch. 

Je v tvojom rozhodcovskom povolaní niekto, komu najviac vďa-
číš za to, že si už druhý rok najlepším rozhodcom na Slovensku?

Pri práci rozhodcu je pre mňa najväčšou devízou možnosť 
spolupracovať s množstvom kvalitných ľudí, od ktorých sa môžem 
veľa naučiť a získavať tak skúsenosti nielen v oblasti stolného te-
nisu. vďačím mnohým, okrem otca tiež jánovi vaniakovi, ktorý 

RoZhoVoR

Za rozhodcovským stolíkom

So svojími „rozhodcovskými mentormi“ – Petrom Bohumským (vľavo) a otcom Antonom
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mňa v televízii či rádiu opakovane vystu-
povali predseda SSTZ Zdenko Kríž a repre-
zentačný tréner Jaromír Truksa“.

o činnosti reprezentačných trénerov 
dospelých nám viac povedal tréner jaromír 
truksa: „Čo sa týka práce trénerov v NSTC, 
bolo dosť zložité nájsť systémovú cieľave-
domú a najmä účelnú prácu. Aj to sa však 
z väčšej časti podarilo. Keďže za posledné 
dva roky máme k dispozícii veľa nasníma-
ných zápasov a je časovo veľmi náročné 
ich spracovať počas bežného tréningového 
procesu, tak sme tento čas využili práve 
na spracovanie analýz. Materiál som pri-
pravil tak, aby bol ľahko identifikovateľný 
a dal sa distribuovať cez internet. Celkovo 
sa nám podarilo spracovať vyše 40 zápaso-
vých analýz, ktoré mali rovnaký formát aj 

stva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
V spolupráci s ním sme vyvinuli veľkú sna-
hu, aby sme získali výnimku pre tréning 
reprezentácie v hale NSTC v Bratislave-Ra-
či a našich centrách, ktoré máme po Slo-
vensku, čo sa nám však nepodarilo. Všetky 
opatrenia, ktoré sme prijali, vychádzali 
z usmernení hlavného hygienika SR. Keď 
bola pre kluby povolená možnosť športo-
vania v interiéroch, museli sme zabezpečiť 
prísne hygienické opatrenia – dezinfekciu 
priestorov, meranie telesnej teploty pred 
každým tréningom, zákaz používania spŕch 
atď. Myslím si, že sme sa s celou situáciou 
popasovali veľmi dobre, a to už od prvého 
dňa, kedy sa mohlo začať s pravidelným 
tréningom. Zaznamenali sme aj zvýšený 
záujem médií o stolný tenis, pričom okrem 

medzinárodné stolnotenisové dianie 
bolo naďalej pod vplyvom celosvetové-
ho nárastu pandémie – súťažná činnosť 
sa neobnovila a turnaje sa odložili alebo 
zrušili. medzi nimi aj majstrovstvá európy 
mládeže, už tradičný augustový turnaj 
ittF World tour v susednom Česku a naj-
novšie aj majstrovstvá európy v Poľsku. 
aspoň jednou pozitívnou správou bolo, že 
ittF a mov schválili nové podmienky kva-
lifikácie na odložené olympijské hry 2021, 
podľa ktorých je náš pár Pištej – Balážová 
blízko účasti na tokijskej olympiáde. 

v tomto čísle časopisu sme sa zamera-
li na prácu sstz počas koronakrízy. Prácu 
sekretariátu nám priblížila generálna sek-
retárka sstz ivica hatalová: „Zasadnutia 
najvyššieho výkonného orgánu SSTZ sa 
uskutočnili dvakrát prostredníctvom vide-
okonferencie, čo pre náš zväz bolo veľkou 
novinkou. Sekretariát pracoval niekoľko 
týždňov formou tzv. home office. Každý 
člen sekretariátu k novovzniknutým prob-
lémom pristupoval veľmi zodpovedne, za 
čo patrí vďaka všetkým pracovníkom. Za-
sadnutie najvyššieho orgánu – konferen-
cie SSTZ sa uskutočnilo prvýkrát v histórii 
formou per rollam, čo bolo pre všetkých 
delegátov i pracovníkov sekretariátu veľ-
kou výzvou.

V hale NSTC sme privítali nového 
štátneho tajomníka pre šport Minister-

Zlepšenie situácie s koronavírusom 
umožnilo obnovenie súťaží
Koronavírus COVID-19 je v našom živote naďalej prítomný. Zlepšená situácia s pandémiou však umožnila znova naštartovať 
väčšinu stolnotenisových súťaží pod hlavičkou SSTZ a na Slovensku sa tak podarilo uskutočniť (našťastie bez zdravotných 
dopadov) viaceré vrcholné podujatia sezóny 2019/2020 – play-off extraligových súťaží a majstrovstvá Slovenska jednotlivcov 
vo všetkých mládežníckych kategóriách (pozri s. 8 až 10). Vrcholí príprava aj na novú sezónu 2020/2021, jej začiatok však 
môže byť opäť ovplyvnený nárastom počtu ochorení, druhou vlnou pandémie a prípadným zavedením nových opatrení.

Chronológia hlavných udalostí v stolnom tenise
1. máj – ittF predlžuje pozastavenie všetkých súťaží do konca júla a všetkých ve-

teránskych súťaží do konca roka 2020; oznámenie o reštrukturalizácii ittF na zníženie 
prevádzkových nákladov;  

18. máj – rozhodnutie krízového štábu o otvorení vnútorných športovísk na slo-
vensku pre vrcholových športovcov a organizované športové kluby od 20. mája a ob-
novení súťaží od 3. júna;

20. máj – usmernenie sstz vydané pre stolnotenisové kluby pri organizácii tré-
ningov;

2. jún – rozhodnutie výkonného výboru slovenského stolnotenisového zväzu ohľa-
dom súťaží organizovaných sstz;

4. jún – ittF posúva majstrovstvá sveta družstiev v Busane (južná kórea) na začia-
tok roka 2021 (dátum bude určený neskôr); rozhoduje tiež o konaní valného zhromaž-
denia v septembri 2020 formou online; nový kvalifikačný systém pre oh 2021 v tokiu 
schválený ittF a predložený na schválenie mov;

23. jún – ittF zvažuje konanie regionálnych podujatí pre zvyšok roka 2020; začína 
tiež analýzu možnosti pre usporiadanie majstrovstiev sveta jednotlivcov v usa (jún 
2021), ktoré sa v plánovanom termíne sa neuskutočnia;

8. júl – rozhodnutie ettu o zrušení majstrovstiev európy mládeže v záhrebe 
(Chorvátsko);

10. júl – ittF rozhodla o novom termíne majstrovstiev sveta družstiev v Busane na 
28. 2. až 7. 3. 2021, predĺžila pozastavenie súťaží do konca augusta 2020 (vrátane ittF 
World tour Czech open) a zvážila možnosti usporiadania „bublinových“ regionálnych 
súťaží v poslednom štvrťroku 2020;

16. júl – mov schválil návrh kvalifikačného systému pre oh 2021 v tokiu a roz-
hodol aj o odložení olympijských hier mládeže 2022 v dakare (senegal) na rok 2026 
(rozhodnutie podlieha ratifikácii);

11. august – rozhodnutie ettu o odložení majstrovstiev európy jednotlivcov vo 
varšave (Poľsko), nový termín bude určený neskôr



štruktúru, ktoré bolo treba vymyslieť a pri-
praviť. Následne boli tieto výstupy zaslané 
reprezentantom spolu s linkami na videá 
ostatných hráčov. Tieto analýzy budú ne-
skôr použité aj na účely vzdelávania tréne-
rov, na seminároch alebo na publikovanie 
v časopise. S prácou trénerov som veľmi 
spokojný. Zároveň som sa štátneho tajom-
níka pre šport MŠVVaŠ SR snažil presvedčiť, 
že hygienické podmienky v hale NSTC sú 
veľmi dobré, a mohlo by tak prípadne prísť 
k výnimke, aby sme halu mohli otvoriť skôr 
ako vo štvrtej fáze uvoľňovania koronaví-
rusových opatrení. Aj keď k tomu nakoniec 
neprišlo, veľmi nás koncom mája potešilo 
rozhodnutie krízového štábu o otvorení 
športovísk – vonkajších aj vnútorných, čo 
nám postupne umožnilo vrátiť sa do nor-
málneho tréningového procesu“.

s prácou mládežníckych trénerov nás 
oboznámil predseda komisie mládeže 
roman grigel: „Hneď, ako nám pandé-
mia znemožnila tréningy v telocvični, si 
všetci mládežnícki reprezentační tréneri 
našli spôsob, ako komunikovať so svojimi 
zverencami. Napríklad na sociálnych sie-
ťach vytvorili skupiny, aby mohli s deťmi 
spolupracovať online. Pracovali sme na 
dennej báze, a to komunikáciou s hráčmi, 
ako aj s ostatnými trénermi, analýzou vi-
deozáznamov a samovzdelávaním. Práca 
bola rozdelená na viacero fáz. V prvej fáze 
bol tréning zameraný na kondičku, cviky sa 
po týždni postupne striedali, deti posielali 
zo svojich cvičení videozáznamy. V ďalšej, 
poobedňajšej fáze sa väčšinou robili ana-
lýzy konkrétnych zápasov a herných situá-
cií, ktoré boli zamerané hlavne na slabšie 
a silnejšie stránky hráčov, na ich vlastné 
názory na podanie a na celkové taktické 
vedenie hry. Rozoberali sme aj úderovú 
techniku, prácu nôh či celého tela a pod. 
Okrem toho sa deti venovali rannému 
behu, cvičeniu v parku a jazde na bicykli, 
ako aj tréningu pri stole (v prípade, že mali 
túto individuálnu možnosť vo vlastných 
priestoroch). Podľa možností sme sa veno-
vali aj osobným stretnutiam a rozhovorom 
s hráčmi, klubovými trénermi, prípadne 
rodičmi, rozoberali sme spolu aktuálnu si-
tuáciu a vyhodnotili tréningové možnosti. 
Počas tohto obdobia sme komunikovali 
s trénermi regionálnych centier, ktorých 
sme informovali o práci reprezentácie, 
a tiež o tom, ako by mohli tréneri so svoji-
mi zverencami pokračovať v práci s dôra-
zom na individuálny prístup, najmä z dô-
vodu rozdielneho vekového zloženia detí. 
U starších detí sme odporučili zamerať sa 
vo väčšej miere na analýzu taktického ve-
denia zápasu, u mladších na podrobnejšie 
rozobratie techniky jednotlivých úderov“.
● text: Branislav Kalužný a Ivica Hatalová

Pandémia koronavírusu Covid-19 ovplyvnila život celej spoločnosti vrátane špor-
tu. výrazne zmenila nielen kalendáre športových súťaží, ale aj život športových zvä-
zov, organizáciu súťaží, prácu sekretariátov zväzov či konferencie, resp. valné zhro-
maždenia občianskych združení. výkonný výbor sstz využil prvýkrát možnosť, ktorú 
mu poskytujú stanovy zväzu a zvolal celoslovenskú konferenciu s hlasovaním spôso-
bom per rollam. najmä z bezpečnostných a zdravotných dôvodov sa 55 delegátov 
z regionálnych zväzov (32), extraligových klubov (20) a záujmových združení (3) ne-
stretlo ako zvyčajne v jednej sále, ale o osude predkladaných materiálov rozhodovali 
zo svojich pracovní, resp. domácností. všetci delegáti dostali s týždňovým predstihom 
v elektronickej podobe vyše 100 strán materiálov, ktoré si mali možnosť preštudovať 
a o každom z nich v priebehu dňa konferencie v čase od 9.00 až 20.00 hod. aj elektro-
nicky hlasovať. z obavy, aby delegáti na hlasovanie nezabudli, resp. aby im technické 
problémy neznemožnili sa prihlásiť, sekretariát sstz vykonal deň pred konferenciou 
skúšku hlasovania. delegáti sa museli prihlásiť nielen menom a priezviskom, ale aj 
e-mailovou adresou a kontrolným (špecifickým) kódom osobitným pre každého de-
legáta. nielen kontrola pripravenosti hlasovania, ale aj samotný akt schvaľovania 
predložených závažných materiálov ukázal potrebnú vyspelosť, ako aj zodpovednosť 
delegátov. z 55 oprávnených účastníkov celoslovenskej konferencie hlasovalo formou 
per rollam 50, t.j. 90,9 %. o každom bode sa hlasovalo osobitne – každý z nich bol 
vždy odsúhlasený s úspešnosťou aspoň 90 % a celkové uznesenie schválilo 48 dele-
gátov, nikto nebol proti a dvaja sa zdržali hlasovania. malou nevýhodou tejto formy 
hlasovania celoslovenskej konferencie sstz bolo zrušenie diskusie. 

v hodnotiacej správe o činnosti sstz, ktorú predložil predseda zväzu zdenko kríž, 
a za jednotlivé komisie všetci ďalší členovia vv sstz, sa premietla bohatá činnosť sstz 
za obdobie od poslednej konferencie. ako zdôraznil šéf zväzu, hoci korona veľmi ne-
gatívne ovplyvnila rôznorodú činnosť, sstz zvládol jej dôsledky pohotovo a flexibil-
ne. súťaže sa na základe rozhodnutí hlavného hygienika a následne vv sstz prerušili 
a uzatvorili sa aj stolnotenisové haly, resp. telocvične, v ktorých sa hrali domáce súťa-
že. sekretariát zväzu prijal prísne hygienické opatrenia v národných stolnotenisových 
centrách dospelých a mládeže v Bratislave, resp. v nitre. Promptne stiahol našich re-
prezentantov zo svetových sérií turnajov v ománe a Poľsku a v poslednej chvíli zastavil 
štart našej veľkej mládežníckej výpravy v tunise. taktiež prerušil všetky domáce súťaže 
a mládežnícke majstrovstvá slovenska 
presunul na letné mesiace. Covid-19 
zapríčinil aj posunutie olympijskej kvali-
fikácie v dvojhre a mixe a v konečnom 
dôsledku (prvýkrát v histórii) aj olym-
pijských hier. tie sa namiesto júla 2020 
budú konať v tokiu o rok neskôr.

Počas koronakrízy vv sstz zasadal 
dvakrát prostredníctvom videkonferen-
cie. v tomto období sa stretol aj s novým 
štátnym tajomníkom pre šport mŠvvaŠ 
sr ivanom husárom, ktorého požiadal 
o pomoc pri splácaní úveru na kúpu 
pozemkov pod národným stolnoteni-
sovým centrom (nstC) v Bratislave zo 
štátnych prostriedkov, ako aj pri udelení 
výnimky na tréningy v nstC. zatiaľ, čo 
prvú požiadavku sa podarilo aj jeho pri-
činením realizovať, druhú hlavný hygie-
nik zamietol. halu nstC sme tak otvorili 
prakticky až po troch mesiacoch.

5SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2/2020Z KuChyNe VV SSTZ

Celoslovenská konferenCiA ssTZ

Delegáti prvýkrát hlasovali formou per rollam
Slovenský stolnotenisový zväz vo svojej 95-ročnej histórii absolvoval niekoľ-
ko desiatok celoslovenských konferencií, ale takú, aká bola na programe 
30. júna 2020, jeho delegáti ešte nikdy nezažili.



väčšina športovísk v mesiacoch marec až jún 2020 zívala 
prázdnotou. Pandémia koronavírusu Covid-19 zatvorila športo-
vé stánky, zastavila súťaže, vybielila športové kalendáre a výraz-
ne oklieštila aj prípravu vrcholových a výkonnostných stolných 
tenistov. spoločná príprava bola na dlhé týždne tabu a tak pre 
väčšinu športovcov zostávala iba možnosť individuálnej fyzickej 
prípravy. zmenil sa aj systém práce sekretariátov športových zvä-
zov, ako aj zasadnutí najvyšších volených orgánov. aj vv sstz za-
sadal v tomto období dvakrát prostredníctvom videokonferencie 
a členovia sekretariátu zväzu okrem „stálej služby“ v národnom 
stolnotenisovom centre pracovali z domu.

napriek tomu, že súťaže boli prerušené, viaceré aktivity po-
kračovali ďalej, pričom jednou z nich bola o. i. aj športová diplo-
macia. v rámci nej vedenie sstz pozvalo do národného stolno-
tenisového centra v Bratislave nového štátneho tajomníka pre 
šport a bývalého popredného trénera slovenskej volejbalovej 
reprezentácie ivana husára. na spoločnom stretnutí s najvyšším 
úradníkom priamo zodpovedným za šport sa stretol predseda 
sstz zdenko kríž, generálna sekretárka zväzu ivica hatalová, 
ako aj člen vv sstz a tréner mužskej reprezentácie slovenska 
jaromír truksa. všetci spoločne hľadali možnosti, ako od úradu 
verejného zdravotníctva sr získať výnimku aspoň na prípravu 
slovenských reprezentantov, ašpirantov na štart na oh. aj keď 
sstz vedel zabezpečiť vysoko nadštandardné hygienické pod-
mienky, halu ntsC sa podarilo otvoriť až spolu s ostatnými uzav-
retými športoviskami. spoločné úsilie sstz a štátneho tajomní-
ka však bolo úspešnejšie pri zabezpečení výnimky pre sstz pri 
bankovom úvere na kúpu troch pozemkov, na ktorých stojí ná-
rodné stolnotenisové centrum v Bratislave. sstz tak vzhľadom 
na skutočnosť, že pandémia výrazne obmedzila možnosti zväzu 
získať v roku 2020 vlastné finančné prostriedky, môže v tomto 
roku výnimočne (po splnení niekoľkých podmienok a súhlase 
mŠvvaŠ sr a mF sr) uhrádzať splátky úveru do výšky 45 000 € aj 
zo štátnych prostriedkov (inak je to zakázané).

na záver stretnutia štátny tajomník prezradil, že aj on v mla-
dosti hrával (najmä v prestávke volejbalových sústredení) stolný 
tenis. zároveň prisľúbil (ak mu to povinnosti dovolia) aj účasť na 
turnaji osobností, ktorý sstz každoročne organizuje.

● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Predseda zväzu z. kríž v hodnotiacej správe o činnosti sstz 
uviedol, že hoci sa oh odkladajú a naši najlepší stolní tenisti (Ba-
lážová, Pištej a Wang) zatiaľ nemajú istú účasť na oh 2021 v ja-
ponsku, stolný tenis získal už vlani svoju prvú „pomyselnú zlatú 
medailu“, keďže sa mu za 646 000 € podarilo odkúpiť pozemky 
pod nstC v Bratislave (tržná cena je oveľa vyššia). Predseda sstz 
vysoko ocenil úspechy našich stolných tenistov na európskych 
hrách 2019 v minsku, kde pár Pištej – Balážová nakoniec obsadil 
v mixe 4. miesto a Wang sa v dvojhre mužov delil o 5. až 8. miesto. 
za veľký úspech možno považovať aj to, že sa nám vďaka Štk, 
ale aj porozumeniu klubov, podarilo v zmenenom formáte dohrať 
extraligu mužov i žien a na základe ankety medzi klubmi ukon-
čiť nižšie súťaže v tej podobe ako boli „zmrazené“ v deň zasta-
venia súťaží. slovenské mládežnícke šampionáty boli presunuté 
na júl. nie všetko, čo sme si predsavzali, sa podarilo v uplynu-
lom období aj splniť. vzhľadom na fakt, že na poslednej celo-
slovenskej konferencii sstz v roku 2019 neprešla zmena stanov 
sstz, museli sme zrušiť funkciu športového riaditeľa a nahradiť 
ju športovým koordinátorom. zatiaľ sme nedokázali dotiahnuť 
do úspešného konca výberové konanie na právne služby pre 
zväz a na nákup oblečenia pre národné stolnotenisové centrum 
mládeže v nitre. napriek snahe sa nám nepodarilo do vv sstz 
kooptovať zástupcu hráčov a taktiež sme opäť nezískali žiadne-
ho nového sponzora pre sstz. s pozitívnym ohlasom sa stretlo 
vyhlásenie najlepších stolných tenistov za uplynulý rok (s naj-
lepšou stolnou tenistkou Barborou Balážovou), ako aj oslava 95- 
-ročného jubilea sstz, ktoré sme v úvode tohto roka zorganizovali 
za účasti delegácie z Českej asociácie stolného tenisu. výborné 
výsledky sme zaznamenali aj v realizácii projektu „stolný tenis do 
škôl“ a na úrodnú pôdu padla aj podpora projektov na spracova-

6 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2/2020 Z KuChyNe VV SSTZ

Štátny tajomník pre šport MŠvvaŠ sr v nTsC v Bratislave

Z. Kríž a I. Hatalová so štátnym tajomníkom I. Husárom (v strede)

nie histórie našich stolnotenisových klubov, ako aj vydanie meto-
dických príručiek pre začínajúcich a pokročilých mladých stolných 
tenistov. významným prínosom je vytvorenie národného stolno-
tenisového centra mládeže v nitre, ako aj činnosť regionálnych 
stolnotenisových centier. medzi úspechy uplynulého obdobia 
treba zaradiť aj prvýkrát spoločne zorganizovaný turnaj juniorov 
a kadetov slovak junior & Cadet open v nitre, ako aj vzdelávacie 
kurzy pre trénerov a rozhodcov stolného tenisu.

Finančný rozpočet sstz, ktorý je z hlavnej časti tvorený prí-
spevkom od štátu, bol v roku 2019 najvyšší v histórii – 1 728 115 €. 
na rok 2020 je plánovaný rozpočet vo výške 1 636 418 €, aj keď je 
reálny predpoklad, že vzhľadom na pandémiu je pravdepodobné 
jeho krátenie o 10 až 15 %.

Prvá celoslovenská konferencia sstz s hlasovaním spôsobom 
per rollam o. i. schválila správu o činnosti predsedu a členov 
vv sstz, správu o hospodárení a čerpaní rozpočtu sstz za rok 
2019, záložné právo na budovu stolnotenisovej haly sstz v pro-
spech slovenskej sporiteľne, a.s. a zriadenie vecného bremena 
na prístup k tejto hale z verejnej komunikácie cez pozemok sstz. 
delegáti ďalej schválili výročnú správu sstz za rok 2019, rozpo-
čet na rok 2020, výročnú správu kontrolóra zväzu, disciplinárnej 
komisie, správu audítora k účtovnej závierke a nakoniec aj uzne-
senie z konferencie. úplné znenie materiálov prerokovaných na 
celoslovenskej konferencii sstz je k dispozícii na webovej stránke 
www.sstz.sk. 

Ďalšia celoslovenská konferencia sstz sa s najväčšou pravde-
podobnosťou uskutoční v júni 2021. okrem štandardných bodov 
programu sa na nej bude voliť aj nové vedenie sstz na ďalšie 
štvorročné obdobie.

● text: Zdenko Kríž, foto: Jozef Štefunko



letné, trochu voľnejšie stolnotenisové 
mesiace využila redakčná rada časopisu 
slovenský stolný tenis spolu so sekreta-
riátom sstz na zorganizovanie seminára, 
s cieľom ešte viac skvalitniť obsah a formu 
nášho časopisu. jeho analýzu spracovali 
dvaja renomovaní slovenskí športoví novi-
nári Peter Pašúth a luboš Bogdányi. Pou-
kázali v nej na silné i slabšie stránky aktuál-
neho štvrťročníka, ktorý pre svojich členov 
a stolnotenisových fanúšikov vydáva slo-
venský stolnotenisový zväz. naše periodi-
kum píšuce už svoj 30. ročník je najdlhšie 
vychádzajúcim zväzovým časopisom na 
slovensku. keď v roku 1990 prišiel vtedajší 
podpredseda sstz ladislav Šranko s ná-
vrhom založiť tlačený zväzový občasník, 
netušil, že táto myšlienka padne na takú 
úrodnú pôdu. zo skromného čiernobieleho 
plátku vychádzajúceho na nekvalitnom pa-
pieri sa v poslednom čase stalo obľúbené 
plnofarebné 36-stranové čítanie pre členov 
zväzu i fanúšikov stolného tenisu. aj keď 
priemerný náklad 400 až 800 výtlačkov je 
pomerne malý, umiestnenie každého čísla 
v elektronickej forme na webovú stránku 
sstz umožňuje prelistovať si jeho obsah 
každému, koho stolný tenis zaujíma.

analýza športových novinárov ukázala, 
že medzi silné stránky časopisu slovenský 

stolný tenis patria odborné články o tréner-
skej a rozhodcovskej práci, ale aj praktické 
rady z oblasti legislatívy a práva, články zo 
zákulisia najvyšších svetových a domácich 
podujatí, ako aj rozhovory s významnými 
slovenskými hráčmi, trénermi, rozhodca-
mi a funkcionármi. Čitatelia nájdu v časo-
pise aj reportáže o úspešných slovenských 
kluboch, profily talentovaných hráčov či 
pohľady do histórie slovenského stolného 
tenisu. Šéfredaktor časopisu tibor kollár 
hovoril aj problémoch s občasným meš-
kaním vydania jednotlivých čísiel, ktoré 
býva spôsobené nedodržiavaním termínu 
uzávierky čísla, a to najmä neskorým po-
sielaním príspevkov od autorov. jednou 
z tém boli aj prehrešky autorov voči štylis-
tike, gramatike či problémy pri spracovaní 
výsledkov. najmä transkripcia čínskych, ja-
ponských, kórejských, ale aj ruských mien 
nie je často v súlade so slovenským jazy-
kom. zaujímavou súčasťou seminára bolo 
aj vyhodnotenie ankety čitateľov časopisu 
slovenský stolný tenis, ktoré prezentoval 
šéfredaktor časopisu. viac ako 100 respon-
dentov odpovedalo na 15 otázok. zaují-
mavosťou bolo, že časopis číta až 64 % 
čitateľov v elektronickej forme a väčšina 
z nich sú aktívni hráči. viac ako polovica 
z nich preferuje vydávanie časopisu ako 

štvrťročníka, ale 27 % respondentov by ho 
privítalo aj ako mesačník. anketa ukázala, 
že veľkému čitateľskému záujmu sa tešia 
články o slovenských kluboch či talentova-
ných mladých hráčoch, ďalej profilové roz-
hovory, články o slovákoch v zahraničí, ale 
aj preložené trénersko-metodické analýzy. 
respondenti sa prevažne pozitívne vyjad-
rovali aj k štylistike aktuálneho spracovania 
článkov, ale aj ku grafike a k fotografiám. 
Cenné je, že 32 % čitateľov je ochotných 
prispieť k obsahu vlastnými článkami. ako 
v závere konštatoval predseda redakčnej 
rady zdenko kríž, časopis je spolu s webo-
vou stránkou zväzu a sociálnymi sieťami 
užitočným prepojením sstz s jeho člen-
mi a dokáže priniesť aj informácie, aké 
nenájdu v žiadnom, či už tlačenom alebo 
elektronickom periodiku na slovensku.

● text: Zdenko Kríž 
● foto: Katarína Breyerová    
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Zľava športoví novinári Peter Pašúth a Ľuboš Bogdányi, predseda SSTZ Zdenko Kríž a šéfredaktor časopisu SST Tibor Kollár

Seminár k jubileu časopisu
SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs
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rozhodovanie o tom, či sa šampioná-
ty vôbec uskutočnia, bolo naozaj náročné. 
zabezpečiť v súčasnosti všetky hygienic-
ké opatrenia súvisiace s koronavírusom 
Covid-19 a taktiež kvalitu hracích priesto-
rov nebolo jednoduché. hostiteľom 
všetkých mládežníckych šampionátov sa 
stalo stolnotenisové centrum Škst Bra-
tislava na starej vajnorskej ulici pod ve-

dením l. Čolovičkovej. sstz im vyslovilo 
vďaku a odovzdalo špeciál nu odmenu za 
kvalitnú prácu. zo všetkých majstrovstiev 
boli z dvoch stolov zabezpečené živé pre-
nosy a všetky výsledky sa spracovávali už 
v novom systéme sstz. zostáva veriť, že aj 
tieto novinky prispejú k profesionálnejšie-
mu prístupu k stolnému tenisu na sloven-
sku. zaujímavosťou zo všetkých štyroch 

majstrovstiev je, že zo 128 získaných me-
dailí si dva kluby rozdelili spolu až neuve-
riteľných 45 medailí. ide o kluby Škst to-
poľčany (24 medailí) a stC Škst Bratislava 
(21 medailí). 

Majstrovstvá Slovenska 
dorastu
Prvé majstrovstvá odštartovali v prvý 

júlový víkend v dorasteneckej kategórii. 
možno najväčším prekvapením bolo vy-
padnutie prvej nasadenej n. divinskej 
hneď v 1. kole hlavnej súťaže s v. drobo-
vou. medzi medailistkami sa tak ocitli do-
konca aj dve kadetky – na 3. mieste skon-
čili e. Činčurová a e. Štullerová. Podľa slov 
reprezentačnej trénerky junioriek z. gri-
gelovej umiestnenie kadetiek na stupňoch 
víťazov nebolo žiadnym prekvapením, 
pretože celú sezónu patrili medzi popred-
né hráčky aj v juniorskej kategórii. medzi 
chlapcami si titul slovenského šampióna 
odniesol a. klajber, ktorý vo finále porazil 
F. delinčáka 4:1. klajber sa stal najúspeš-
nejším hráčom majstrovstiev, keď okrem 
zlatej medaily vo dvojhre získal aj zlatú 
vo štvorhre (spoločne s F. delinčákom) 
a striebornú v zmiešanej štvorhre (spolu 
s j. terezkovou).

Úspešne zvládnuté mládežnícke majstrovstvá
Domáce stolnotenisové súťaže pod hlavičkou SSTZ sa podarilo dohrať ako jednej z mála európskych krajín. Medzi tie úspešne 
ukončené stolnotenisové podujatia môžeme zaradiť aj oneskorené júlové majstrovstvá Slovenska v štyroch mládežníckych 
kategóriách – dorast, staršie žiactvo, mladšie žiactvo a najmladšie žiactvo.

Jakub Goldír – majster Slovenska vo dvojhre medzi staršími žiakmi

Majstrovstvá slovenska – dorast
(4. – 5. 7. 2020, Bratislava)

Chlapci – dvojhra: 1. a. klajber, 2. F. delinčák, 3. k. Pach a d. diko; štvorhra: 1.  a. klajber/F. delinčák, 2. k. Pach/d. diko, 3. n. ku-
bala/i. kulich a r. France/s. martinka; dievčatá –  dvojhra: 1. j. terezková, 2. a. illášová, 3. e. Činčurová a e. Štullerová; štvorhra: 
1. a. llášová/r. lacenová, 2. d. karkušová/s. Bilkovičová, 3. n. divinská/j. terezková a d. Wiltschková/e. Činčurová; mix: 1. d. di-
ko/n. divinská, 2. a. klajber/j. terezková, 3. P. Bilka/d. Wiltschková a j. goldír/l. vinczeová.

Majstrovstvá slovenska – staršie žiactvo
(11. – 12. 7. 2020, Bratislava)

Chlapci – dvojhra: 1. j. goldír, 2. n. kubala, 3. P. Bilka a k. uherík; štvorhra: 1. n. kubala/i. kulich, 2. j. goldír/k. uherík, 3. s. Šu-
tiak/a. katona a s. arpáš/s. Palušek; dievčatá – dvojhra: 1. l. vinczeová, 2. e. Činčurová, 3. d. Wiltschková a e. Štullerová; štvorhra: 
1. d. Wiltschková/e. Činčurová, 2. e. Štullerová/l. vinczeová, 3. a. Wallenfelsová/m. Šinkarová a s. Bilkovičová/s. ivančáková; mix: 
1. k. uherík/e. Činčurová, 2. P. Bilka/d. Wiltschková, 3. j. goldír/l. vinczeová a s. Palušek/m. Bitóová

Majstrovstvá slovenska – mladšie žiactvo
(18. – 19. 7. 2020, Bratislava)

Chlapci – dvojhra: 1. s. arpáš, 2. P. kokavec, 3. d. Flóro a m. király; štvorhra: 1. s. arpáš/d. Flóro, 2. m. király/l. sepeši, 3. j. ho-
lubčík/t. Bobok a P. kokavec/j. mitrík; dievčatá – dvojhra: 1. m. Bitóová, 2. n. darovcová, 3. B. diková a e. molnárová; štvorhra: 
1. m. Bitóová/n. darovcová, 2. a. kubjatková/B. diková, 3. v. vanišová/n. ondrušová a n. némethová/C.korf; mix: 1. s. arpáš/m. Bi-
tóová, 2. P. kokavec/n. darovcová, 3. l. sepeši/n. némethová a d. Flóro/B. diková.

Majstrovstvá slovenska – najmladšie žiactvo
(25. – 26. 7. 2020, Bratislava)

Chlapci – dvojhra: 1. P. kokavec, 2. P. Polák, 3. m. Cisárik a m. deviatka; štvorhra: 1. P. kokavec/m. horečný, 2. P. Polák/a. ódor, 
3. j. hajnal/r. Bača a m. miko/m. Pelech; dievčatá – dvojhra: 1. l. guassardo, 2. P. krajčovičová, 3. m. stolarčíková a d. kolesárová; 
štvorhra: 1. l. guassardo, 2. P. krajčovičová, 3. m. stolarčíková a d. kolesárová; mix: 1. P. kokavec/n. ondrušová, 2. a. ódor/l. go-
molová, 3. r. riedl/P. krajčovičová a P. Polák/l. guassardo.
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Majstrovstvá Slovenska 
staršieho žiactva
Po dorasteneckej kategórii prišlo na rad 

staršie žiactvo. ani v jednej z disciplín nepri-
šlo k významnejším prekvapeniam. medzi 
staršími žiačkami sa stala víťazkou l. vincze-
ová, tretia nasadená hráčka turnaja. hráč-
ky, ktoré sa umiestnili na stupňoch víťazov 

(okrem d. Wiltschkovej) v tomto roku kon-
čia v kategórii kadetiek. medzi chlapcami si 
prvenstvo bez zaváhania odniesol j. goldír, 
pre ktorého to boli taktiež posledné maj-
strovstvá v tejto kategórii. vo finále s pre-
hľadom porazil n. kubalu 4:0.

Majstrovstvá Slovenska 
mladšieho žiactva
v poradí tretím mládežníckym šam-

pionátom boli majstrovstvá slovenska 
mladšieho žiactva. spanilou jazdou si tur-
najom prešli m. Bitóová a s. arpáš, ktorí sa 
stali trojnásobnými majstrami slovenska. 
obidvaja tento rok vo svojich kategóriách 
končia a tak si zaslúžene odniesli všetky zla-
té medaily, ktoré sa dali získať. druhý me-
dzi chlapcami skončil až o dva roky mladší 
P. kokavec, ktorý sa ani vo vyššej kategórii 
nenechal zahanbiť a odniesol si až tri me-
daily – dve strieborné a jednu bronzovú. 

Majstrovstvá Slovenska 
najmladšieho žiactva
najväčší favoriti šampionátu P. kokavec 

a l. guassardo stratili počas celých maj-
strovstiev po jednom sete. a tak si zaslúžene 
vybojovali tituly majstrov slovenska v kate-

górii najmladších žiakov a najmladších žia-
čok. sestra l. guassardo – Barbora sa stala 
najmladšou účastníčkou zo všetkých tohto-
ročných majstrovstiev. P. kokavec sa okrem 
toho stal najúspešnejším účastníkom zo 
všetkých majstrovstiev, pretože získal spolu 
šesť medailí – tri zlaté medzi najmladšími 
a tri medzi mladšími žiakmi.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
Michaela Bitóová – šampiónka vo dvojhre, 
štvorhre a mixe medzi mladšími žiačkami

Pavol Kokavec – trojnásobný majster 
Slovenska medzi najmladšími žiakmi

Muži SK Vydrany päťnásobným majstrom
Slovenský stolnotenisový zväz rozvážne rozhodoval o tom, ako postupovať s dohratím najvyšších súťaží slovenských 
súťaží a ostatných turnajov v zložitej situácii súvisiacej s koronavírusom COVID-19. Športovo-technická komisia SSTZ 
uskutočnila prieskum medzi klubmi hrajúcimi extraligu mužov a žien. Kluby sa rozhodli jednoznačne – dohrať súťaže.

extraliga mužov – finálový turnaj
mužské semifinálové a finálové stretnutia sa odohrali koncom 

júna v hale národného stolnotenisového centra v Bratislave-ra-
či. miestenku medzi štyri najlepšie družstvá sezóny si zabezpečili 
sk vydrany, msk malacky, geológ rožňava a mŠk vstk vranov nad 
topľou. mužské kolektívy sa dohodli, že súboje odohrajú na jedno 
víťazné stretnutie (pôvodne sa malo hrať systémom doma/vonku 
na dve víťazstvá). sstz aj vzhľadom na rôzne obmedzenia rozhodol 
o tom, že sa finálový turnaj odohrá na jednom mieste. všetky druž-
stvá tak mali rovnaké podmienky. 

Prvé semifinálové stretnutie medzi vydranmi a rožňavou sa na-
pokon skončilo „len“ 5:3 v prospech vydrian. o tri zápasové prehry 
obhajcu titulu sa postarali a. klajber (2 výhry) a j. takáč (1 výhra), 
ktorí zvíťazili nad kompletnou trojicou hráčov vydrian – z. lelke-
šom, P. Šeredom a aj s. novotom. ani to však klubu z rožňavy ne-
stačilo na to, aby si zabezpečil miestenku vo finále. 

v druhom stretnutí o postup do finále medzi msk malacky 
a mŠk vstk vranov nad topľou sa očakával o niečo zložitejší priebeh. 
očakávania sa nenaplnili, a to z veľmi jednoduchého dôvodu – vra-
novčanom chýbal kvôli zdravotným problémom tretí hráč – s. Fečo. 
malacky tak iba s jednou prehrou dokázali súpera z vranova poraziť 
5:1, pričom o jediný bod vranova n/t sa postaral d. oráč.

Postup do finále si tak bez väčších problémov už druhý rok 
v rade zaslúžene vybojovali vydrany spolu s malackami. tieto dve 
družstvá sa aj počas celej základnej časti súťaže umiestňovali na 

SK Vydrany – už päťnásobný mužský majster Slovenska
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prvých dvoch priečkach celkového poradia. vydrany však suverén-
nym víťazstvom deklasovali hráčov z malaciek 5:0 (pomerom setov 
15:3). v tejto sezóne bol nováčikom v družstve vydrian bývalý po-
predný dlhoročný reprezentant slovenska Peter Šereda. zaujíma-
vosťou družstva vydrian je, že každý hráč je bývalým či súčasným 
slovenským reprezentantom. 

najzaujímavejším stretnutím sa tak stal súboj o 3. miesto, v kto-
rom si zmerali sily porazení semifinalisti – rožňava a vranov nad 
topľou. ešte v polovici stretnutia viedli vranovčania už aj so s. Fe-
čom 3:2, aby napokon podľahli 3:5. rožňava tak zaslúžene získala 
bronzovú medailu, ktorá v histórii tohto klubu znamená najlepšie 
umiestnenie v mužskej extralige. 

samuel novota: „Myslím si, že bolo lepšie súťaž dokončiť, pre-
tože ide o majstrovský titul, a ten by mal byť udelený každý rok. 
Odohrať finálový turnaj počas dvoch dní a v „zrýchlenom režime” 
bolo z môjho pohľadu správne riešenie situácie. Aj keď sa niekomu 
môže zdať, že piaty titul berieme ako samozrejmosť, nie je to tak. 
Do každej sezóny sa ide od začiatku a počíta sa aj s možnosťou, že 
niečo nevyjde. Napríklad aj v tejto sezóne sa Zolovi Lelkešovi pri-
hodilo nepekné zranenie, ktoré mierne ovplyvnilo naše účinkovanie 
v Európskom pohári. Titulom niekoľkonásobného majstra Slovenska 
sa v podstate nič nemení, vždy príde nová sezóna s novými výzvami. 
Pri súčasnej situácii si želám najmä to, aby sa sezóna odohrala bez 
obmedzení až do konca. O výsledky sa nebojím, sme zároveň dobrá 
partia, a to je to najdôležitejšie.“

Peter Šereda: „Samozrejme, pozitívne hodnotím dohratie sezó-
ny, pretože vždy je titul cennejší, ak si ho uhráme za stolmi, ako keby 
nám bol pridelený a súťaž by nebola úplne dokončená. Slovenskú ex-
traligu sme podľa predpokladov suverénne vyhrali. Aj v Európskom 
pohári sme uhrali dobrý výsledok, čo najlepšia šestnástka určite je. 
Vydrany sa stali päťkrát majstrom Slovenska, zhodou okolností som 
sa aj ja stal päťkrát majstrom Slovenska medzi družstvami – získal 
som tri tituly s Mostexom Rača a jeden s ŠKST Bratislava. Svoj prvý 
rok vo Vydranoch hodnotím pozitívne. Myslím si, že som sa tu cel-
kom udomácnil a dúfam, že aj naďalej dokážem družstvu bodovo 
prispievať k víťazstvám.“

extraliga žien – finálový turnaj
Finálový turnaj štyroch najlepších ženských tímov sa odohral 

v stolnotenisovom centre Škst Bratislava. do poslednej chvíle sa 
nevedelo, ktoré družstvo bude to štvrté. keďže sa kst viktória trna-
va napokon rozhodol turnaja nezúčastniť, svoju účasť tak potvrdili 
ženy z msk malacky. tie sa pridali k družstvám stC Škst Bratislava, 
Škst topoľčany a Škst ružomberok. 

v prvom semifinálovom stretnutí nastúpili hráčky stolnoteni-
sového centra proti malackám. zaujímavosťou bolo, že malacky 

mali ako jediný extraligový klub na finálovom turnaji zastúpenie 
medzi ženami aj mužmi. Podľa predpokladov sa výhrou 5:2 prvým 
finálovým tímom stal stC Škst Bratislava. o zaujímavejší priebeh 
stretnutia sa postarala druhá semifinálová dvojica. súboj druhého 
a tretieho družstva po základnej časti predznamenávalo napätie od 
začiatku do konca. hneď v úvode sa do vedenia 2:0 dostali topoľ-
čanky, ružomberok však po dvoch päťsetových drámach dorovnal 
na 2:2. z víťazstva 6:3 sa napokon radovali ženy topoľčian. 

Boj obidvoch zdolaných družstiev o 3. miesto sa niesol v du-
chu suverénneho ružomberka. ten bez jediného problému porazil 
družstvo malaciek 5:0. Štyri ružomberčanky si spolu rozdelili body, 
keď každá získala jeden. 

Finále začalo pre ženy zo stolnotenisového centra ako z veľ-
kej knihy. hneď na začiatku viedli po štvorhre a dvoch dvojhrách 
3:0 a napokon zvíťazili 5:2. zlaté medaily a svoj prvý titul získalo 
stC Škst Bratislava, ktoré malo v tejto sezóne najväčšiu oporu 
v najlepšej hráčke extraligy vivien ellő (bývalej vynikajúcej maďar-
skej reprezentantke), ktorá neprehrala ani jeden zápas (35 výhier). 
tú počas celej sezóny dopĺňali kadetské reprezentantky e. Štullero-
vá a d. Wiltschková. okrem nich si stC na niektoré zápasy prizvalo 
aj ďalšiu zahraničnú posilu – nórsku hráčku m. toftaker. 

vedúca víťazného družstva stC Škst Bratislava lucia Čolovičko-
vá: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prvýkrát v klubovej histórii 
vyhrať. Pracovali sme na tom celú sezónu. Cesta k víťazstvu nebo-
la jednoduchá, tak, ako to vždy býva. V poslednom kole, ktoré sa 
odohralo po prestávke spôsobenej koronavírusom, sme stratili prvé 
body, a tak tam určite bola istá miera nervozity. Nie je jednoduché 
byť lídrom celú sezónu. Topoľčany aj Ružomberok mali naozaj kva-
litné družstvá s mladými hráčkami túžiacimi po výhre. My sme však 
mali oporu v Ellő, s ktorou sme zostavili vyvážený tím – so skúse-
nosťami a mladíckou dravosťou. Úprimne, extraliga na Slovensku 
asi nepatrí k najlepším súťažiam, je však dobrou školou pre mladé 
hráčky. Myslím si však, že problematika úrovne ženskej extraligy je 
naozaj široká a určite by sa dalo s jej kvalitou niečo urobiť. Záujem 
divákov o finále play-off nám ukázal, že je možné zlepšiť aj propagá-
ciu ženskej najvyššej súťaže. Myslím si, že zväz sa postavil k ukonče-
niu sezóny v extralige pragmaticky a robil rozhodnutia podľa vývoja 
situácie. Bolo by asi škodou najvyššiu súťaž nedohrať, my sme mali 
šťastie, že sme ju mohli odohrať v najsilnejšom zložení. Chceme uro-
biť všetko pre to, aby sme uspeli aj v nadchádzajúcej sezóne. Bude-
me hrať s mierne obmeneným kádrom, avšak opora tímu zostáva. 
Budeme sa snažiť opäť poskladať družstvo tak, aby nám to prinieslo 
úspech. Verím, že sa nám to podarí.“

dominika Wiltschková: „Vyhrať titul je náš splnený cieľ, pre kto-
rý sme trénovali celú sezónu, aj keď sme boli pod väčším stresom, 
ako nás situácia s koronavírusom ovplyvní. Vydali sme zo seba ma-
xim. Mali sme veľkú podporu ľudí a myslím si, že výhra neurobila 
obrovskú radosť len nám, ale aj všetkým, ktorí nás podporovali.“

eliška Štullerová: „Výhra titulu je pre nás splnenie cieľa, pre kto-
rý sme urobili maximum počas celej sezóny. Z výhry sa veľmi te-
šíme o to viac, že hráme vo vyššej vekovej kategórii. Vážime si aj 
všetkých, ktorí nám k tomu počas celého sezóny pomáhali.“

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
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STC ŠKST Bratislava – prvýkrát majster Slovenska medzi ženami

Výsledky finálových turnajov o majstra Slovenska
Muži – semifinále: vydrany – rožňava 5:3, malacky – vranov 
n/t 5:1; o 3. miesto: rožňava – vranov n/t 5:3; finále: vydrany 
– malacky 5:0
Ženy – semifinále: stC Škst Bratislava – malacky 5:2, ružom-
berok – topoľčany 3:5; o 3. miesto: malacky – ružomberok 0:5; 
finále: stC Škst Bratislava – topoľčany 5:2



sencia reforiem vo vnútri vsstz. to aktuál-
ne spôsobuje viacero problémov. Problé-
mom bola tiež neochota niektorých obstz 
či ostz spolupracovať na kontinuite súťaži 
smerom k vsstz, chápali to ako zásah do 
integrity ich súťaží. aj to sa však už vyrieši-
lo. ako negatívum vnímam tiež existenciu 
klubov bez právnej subjektivity. ak klub 
nemá iČo, nie je zrejmé, kto je jeho part-
nerom v komunikácii s vsstz. aktuálna 
legislatíva športových organizácií však už 
toto nepripúšťa. je tiež potrebné zreteľne 
zadefinovať úlohu vsstz ako regionálneho 
či krajského stolnotenisového zväzu. Pod-
ľa mňa je primárnou funkciou kstz starať 
sa najmä o rozvoj výkonnostného športu. 
masovosť by som viac prenechal klubom 
a iným subjektom, o vrcholový šport by sa 
mal starať predovšetkým národný športo-
vý zväz. z dôvodu týchto nevyjasnených 
vzťahov tak často dochádzalo k nereálnym 
očakávaniam klubov a jednotlivcov a ná-
sledne k sporným situáciám.

Čo VsSTZ a mládež?
Počas poslednej volebnej konferencie 

vsstz niektorí delegáti kritizovali prácu 
s mládežou. upozorňovali na katastrofál-
nu situáciu, že na turnaje vsPm už deti 
nechodia, atď. aj preto som po nástupe 
do funkcie predsedu km vsstz predložil 
koncepciu práce s mládežou. Potešilo ma, 
keď mi jeden z kolegov povedal, že to asi 
myslím s mládežou vážne, nakoľko počas 
viacerých funkčných období si nikto dopo-
siaľ takúto námahu s mládežníckymi plán-
mi nedal. Bolo dôležité otvorene pomeno-
vať zlyhania a prijať rozhodnutia, z ktorých 
pramenili zmeny súťažného poriadku 
mládeže. zvýšili sme napr. počet turnajov 
vsPm, stanovili sme prísnejšie podmien-
ky pre ich organizáciu, súťaže družstiev 
sme nastavili zo súťaží jednotlivcov, upra-
vili sme podmienky pre účasť štartu na 
majstrovstvách východného slovenska 
(mvsl), atď. druholigové súťaže žiakov 
ako najnižšie žiacke súťaže sme vrátili do 
pôsobnosti obstz a ostz. 

Prinášajú tieto zmeny v súťažiach mlá-
deže aj želaný efekt?

Čiastočne áno. kým po minulé roky, 
najmä v mladších kategóriách dievčat, bol 
občas problém aj s kvótou osem účastní-
čok, od sezóny 2017/2018 nám počty dl-
hodobo stúpajú. stabilizovali sa na úrovni 
50 až 60 detí, prekročili sme však aj po-

Môžeš nám predstaviť súčasný výkon-
ný výbor VsSTZ pôsobiaci od roku 2017?

ja by som ho nazval skôr staronovým. 
zo siedmich členov vv sa v roku 2017 vy-
menili len dvaja. dovtedajšieho predsedu 
antona hajduka nahradil vincent Pavúk, 
druhá zmena sa udiala na poste predse-
du komisie mládeže, kde som nahradil 
vladimíra Pišteja. každý člen vv okrem 
predsedu je súčasne predsedom jednej 
zo šiestich komisií – športovo-technická: 
j. Pitoňák, mládeže: d. Fink, disciplinárna: 
z. gallo, metodicko-vzdelávacia: o. haky, 
rozhodcovsko-matričná: s. dubec a eko-
nomická: m. gumáň. 

S akými najčastejšími problémami sa 
VsSTZ stretáva?

rozdelil by som to na dva okruhy. tým 
prvým sú bežné záležitosti pri riadení súťa-
ží a druhým, z hľadiska vnútorného chodu 
menej viditeľným, je najmä dlhoročná ab-

Skúsme pokračovať 
ďalšími faktami...

na slovensku máme 
sedem krajských (regio-
nálnych) stolnoteniso-
vých zväzov (kstz). Pod-
ľa databázy hráčov sstz 

k 1. 4. 2020 bolo na východnom slovensku 
spolu 3 141 hráčov (v Prešovskom kraji 1 813 
a v košickom kraji 1 328), čo predstavuje 
celkový podiel 27,45 % všetkých registrova-
ných hráčov sstz. Pre ilustráciu uvádzam, 
že máme aj kraj s počtom hráčov okolo 750, 
vo väčšine ostatných krajov sa čísla pohybu-
jú mierne nad 1 000 a viac. samozrejme, že 
všetci títo hráči nehrávajú krajské súťaže, to 
sa však týka všetkých kstz. do súťaží vsstz 
sa postupuje z trinástich súťaží riadených 
oblastnými, resp. okresnými zväzmi. naprí-
klad Podtatranský stolnotenisový zväz zdru-
žuje až štyri silné okresy.

vÝCHoDoslovenskÝ sTolnoTenisovÝ ZvÄZ

Aj regionálne zväzy si vyžadujú reformy

Výprava regionálneho výberu VsSTZ na Veľkej cene Prahy v roku 2018

Východoslovenský stolnotenisový zväz (VsSTZ) je najväčším regionálnym riadia-
cim orgánom na Slovensku. Len v súťažiach dospelých riadi v územnej pôsob-
nosti Prešovského a Košického kraja spolu deväť súťaží od 2. po 4. ligu (2. liga; 
3. liga – východ, juh a západ; 4. liga – vihorlatská, šarišsko-duklianska, zemplín-
sko-košická, podtatranská a spišsko-gemerská). Spolu je v súťažiach dospelých 
aktuálne 107 družstiev vo viac ako osemdesiatich kluboch, ktoré dopĺňajú kom-
pletné súťaže mládeže. O aktuálnej činnosti zväzu, o jeho starostiach a víziách 
sme sa porozprávali s Danielom Finkom, členom VV VsSTZ.
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peňazí zvyčajne niet, aj keď rozpočet sstz 
sa od roku 2017 zvýšil takmer trojnásobne. 
vsstz, tak ako aj ostatné kstz, to nie sú len 
hráči, ale aj funkcionári, ktorí činnosť zväzu 
zabezpečujú. myslíte si, že taký zväz, aký je 
vsstz, by si už nezaslúžil funkciu sekretára? 
určite by sme jeho agendu vedeli okamži-
te naplniť. Financovanie vsstz (a možno aj 
iných kstz) ako také je však samostatnou 
kapitolou. myslím si, že rozpočty väčšiny 
kstz sú podvýživené.

V čom je teda problém a ako sa dá vy-
riešiť?

rozpočet vsstz nezodpovedá rozsahu 
činností, ktoré je zväz povinný zabezpe-
čovať. dodatočné zdroje sa však hľada-
jú mimoriadne ťažko. uvediem príklad: 
vv vsstz zvýšil v roku 2013 v súťažiach 
štartovné, o rok neskôr však už nové vede-
nie, nevedno prečo, štartovné opäť optima-
lizovalo smerom dole. argumentom bolo, 
že v 1. lige bolo štartovné 50 €, prečo by 
teda účastníci 2. ligy mali platiť 80 €? tre-
ba si však uvedomiť, že kompletný servis 
extraligy a 1. ligy patrí do pôsobnosti sstz, 
ktorý ma na to profesionálny platený apa-
rát (napr. spravodaj Štk, výsledkový servis, 
organizácia majstrovstiev slovenska, správa 
webových stránok, atď.) a tieto náklady sú 
financované najmä zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom príspevku. Príjem zo štar-
tovného tak tvorí pre sstz zanedbateľnú 
položku jeho rozpočtu a štartovné reálne 
nemusí pokrývať všetky náklady. iné by 
bolo, ak by sstz stanovil podmienku tzv. 
samofinancovania súťaží, bez akejkoľvek fi-
nančnej, personálnej, vecnej či inej podpo-
ry sstz, a to vrátane nákladov na organizo-
vanie slovenských šampionátov dospelých 
a mládeže (družstiev a jednotlivcov). a to je 
práve prípad nákladov vsstz, ktorý si toto 
všetko (aj keď v menšej miere) musí zabez-
pečovať výlučne z vlastných zdrojov. toto 
je teda potreba samofinancovania v pra-
xi. Paradoxom je, že nesúhlas so zvýšením 
štartovného často vyjadrovali aj tí, ktorí vo 
svojich radoch „živili“ legionárov za stov-
ky či tisíce eur. tu už absentuje aj značná 
miera sebareflexie. Činnosť vsstz je hlavne 
službou pre kluby v jeho pôsobnosti riade-
nia a tie by mali mať samé záujem, aby táto 
činnosť bola čo najkvalitnejšia. ak si bude-
me závidieť napr. odmenu lektora, neustá-
le hundrať nad poplatkom za školenie roz-
hodcov, nad nákladmi za výsledkový servis, 
nad správou webových stránok alebo za 
vedenie účtovníctva, kvalitatívne sa nikde 
neposunieme. dnes sú už vo veľkej miere 
verejne prístupné informácie o príjmoch 
športových organizácií z rôznych zdrojov. 
viaceré kluby na východe slovenska majú 
rozpočty aj niekoľko desiatok tisíc eur a roz-
hodne nie je ich najvyššou súťažou 4. liga. 

veteráni (a nielen na východe sloven-
ska) sú aktuálne neprehliadnuteľní a do 
budúcna bude ich činnosť ďalej naberať 
na sile, pretože demografické údaje sú ne-
odškriepiteľné. dnes už napr. každý stol-
notenisový veterán na východe republiky 
pozná sériu turnajov pod názvom výcho-
doslovenský veterán tour /vvt/. snažíme 
sa tomuto hnutiu vychádzať v ústrety. na 
webe vsstz majú umiestnený výsledkový 
servis, aj keď sa nejedná o oficiálne súťaže 
vsstz. Podľa môjho názoru však potrebu-
jú efektívnejšie a modernejšie riadenie či 
väčšiu mediálnu propagáciu realizovaných 
aktivít a dosiahnutých úspechov. možno 
by preto stálo za úvahu zastrešiť ich čin-
nosť niektorým z členov vv. závidím tiež 
napr. veteránom z turca, ktorý už dokázali 
zorganizovať aj celoslovenský turnaj žien.

Je VsSTZ pripravený aj na nové výzvy 
vyplývajúce zo zmien prostredia v oblasti 
športu na Slovensku?

a bol na to pripravený sstz? s náras-
tom agendy pribúda aj obrovská zodpoved-
nosť, mnohí to však ešte nevnímajú. Podľa 
mňa by funkcia športového funkcio nára 
mala byť už aj v prostredí kstz manažér-
skou funkciou na čiastočný úväzok. a tomu 
by malo zodpovedať aj finančné ohod-
notenie. nároky na odborné kvality a čas 
v poslednom období neskutočne vzrástli. 
ako člen vv sstz som súčasne predsedom 
komisie rozvoja stolného tenisu a školské-
ho športu sstz. nielen preto považujem 
rozvoj smerom k regiónom za dôležitý. 
Často však narážam na neochotu posúvať 
peniaze smerom nadol. síce ma teší, že sa 
situácia najmä u mládeže zlepšila, narasta-
júca agenda s tým spojená si však vyžadu-
je aj väčšie personálne, časové a finančné 
nároky na jej zabezpečenie. na to však už 

čet 70 účastníkov. sú kluby, ktoré pracu-
jú s mládežou veľmi dobre, no na druhej 
strane máme stále veľa oblastí s klubmi, 
ktoré sa súťaží vsPm nezúčastňujú. Čas-
to je problémom aj vzdialenosť a náklady 
s tým spojené, v rámci regiónu sa cestuje 
aj 180 km. je však dôležité realizovať aj 
nové a rozvojové aktivity. v roku 2018 sa 
nám prvýkrát podarilo na zahraničný tur-
naj (veľká cena Prahy) vyslať pod hlavičkou 
vsstz vlastnú výpravu. viaceré deti by sa 
na takýto turnaj bez podpory vsstz nikdy 
nedostali. keďže záujem o účasť na turnaji 
v roku 2019 stúpol, pre výpravu sme za-
bezpečili vlastný autobus. mysleli sme aj 
na také drobnosti ako samolepky s logom 
vsstz. Povinnosťou troch nominovaných 
trénerov bolo každý deň zasielať správy, 
ktoré sme zverejňovali. určite potešilo aj 
to, ak sme jednu z hráčok v hlavnej kate-
górii mohli vidieť na stupňoch víťazov v tí-
movom drese s logom vsstz.

V minulosti existovali aj snahy o roz-
delenie VsSTZ. Ako je to v súčasnosti?

nemyslím si, že to boli reálne snahy 
o zmenu zdola, ale skôr iniciatíva jednot-
livcov nespokojných s výsledkami volieb 
po konferencii vsstz v roku 2017. z môjho 
pohľadu by bolo rozdelenie krokom späť. 
utrpela by kvalita súťaži dospelých, no naj-
mä mládeže. už teraz na celom slovensku 
vidieť práve opačný trend, napr. systém 
krajských bodovacích turnajov sa už zme-
nil na regionálny (turnaj dvoch krajov). 
treba si tiež uvedomiť, že v takomto prípa-
de by sa vynakladali finančné prostriedky 
dva výkonné výbory, dve konferencie, dve 
webové stránky, atď. to by ekonomike kra-
jov na východe rozhodne neprospelo. 

Aký postoj má VsSTZ k stále silnejšie-
mu veteránskemu hnutiu?
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Testovanie žiakov na prvom regionálnom kempe výberu VsSTZ v októbri 2017
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myslím si, že pre tieto kluby nie je problém 
v najvyššej krajskej súťaži zaplatiť štartovné 
100 či 150 € ročne a solidárne sa tak spolu-
podieľať na rozvoji vsstz. samozrejme, že 
treba myslieť aj kluby z nižších líg s takmer 
nulovým rozpočtom, tam je nižšia suma na-
mieste. netreba však zabúdať, že servis sa 
vykonáva rovnako aj pre ne. nielen kluby, 
ale aj kstz predsa potrebujú nejaké zdroje. 
aj tieto športové organizácie si už vyžadujú 
reformy, ktoré je potrebné financovať. sa-
mozrejme, že aj samotný vsstz má značné 
rezervy v získavaní financií a mal by sa viac 
snažiť o viaczdrojové financovanie. 

Aké sú hlavné nedostatky v riadení 
činnosti VsSTZ?

Budem úplne otvorený. Podľa môjho 
názoru sú to najmä rezervy v ľudských 
zdrojoch, v ochote samostatne a iniciatív-
ne pracovať pre vsstz. Predpokladám, že 
každý, kto sa uchádza o akúkoľvek volenú 
riadiacu funkciu, má záujem ju aj kvalitne 
vykonávať. musí byť preto aktívny, priniesť 
nové myšlienky, hoci aj názorovú rozdiel-
nosť, ktorá však tiež posúva ďalej. všetko 
je hlavne o ľuďoch a ich prístupe k práci. 
Potrebujeme tiež napr. viac zatraktívniť 
mvsl dospelých, záujem o ne nebol v po-
sledných rokoch podľa našich očakávaní. 
myslím si však, že sme na dobrej ceste. 
už tohtoročný januárový šampionát v gi-
raltovciach boli prísľubom budúceho zlep-
šenia. vv vsstz následne prijal aj ďalšie 
opatrenia na skvalitnenie tohto turnaja. 
mne by sa páčili aj také drobnosti, akým je 
napr. účastnícky odznak mvsl (každoroč-
ne v inej farbe). uvažujeme tiež o výjazdo-
vom zasadnutí vv vsstz v mieste mvsl, 
keďže toto podujatie by malo byť výklad-
nou skriňou činnosti vsstz. 

Dá sa za súčasnej finančnej situá cie 
ešte skvalitniť práca VsSTZ? 

stačí sa poobzerať okolo a začať tým, čo 
pravidelne vykonávame. už len prihlášky 
do súťaží by si zaslúžili kvalitný formulárový 
systém. je tiež potrebné viac prezentovať 
navonok naše aktivity. dôležitým nástro-
jom v komunikácii je webová stránka. to je 
to prvé, s čím sa verejnosť stretne, ak má 
záujem sa o našej činnosti niečo dozvedieť. 
len nedávno sme preto spustili nový web, 
ktorý je pripravený čeliť výzvam súčasnej 
multimediálnej doby. svojím obsahom však 
musí byť pútavý aj pre mladšie vekové ka-
tegórie, potrebujeme spustiť facebooko-
vú stránku, sfunkčniť youtube kanál, atď. 
týždeň po jeho spustení sa počet prezretí 
približoval denne k číslu 1 000. ak by sme 
tento trend chceli udržať, nové články by 
museli pribúdať v rýchlom tempe. k tomu je 
však potrebný jeden človek, ktorý to bude 
zabezpečovať, takže sekretár by sa preto 
určite zišiel. musíme mať tiež ambíciu viac 

informovať o stolnotenisovom dianí na vý-
chode slovenska. okrem oficiálnych súťaží 
a iných toP turnajov tu máme množstvo 
ďalších zaujímavých podujatí, o ktorých 
verejnosť často netuší. v medzilaborciach 
sa napr. každoročne uskutočňuje turnaj 
železničiarov, v zemp línskych hámroch bol 
už 60. ročník turnaja o plaketu sninského 
kameňa. obec rejdová zažila na gemeri 
v minulom roku veľkú udalosť, keď si tu pri-
pomenuli 45. výročie unikátneho stretnutia 
obce proti výberu reprezentantov Čssr. 
a takto by som mohol pokračovať ďalej.

A čo vízie VsSTZ do budúcna?
je potrebné viac vtiahnuť kluby do dia-

nia, aby sa cítili súčasťou systému. viem si 
predstaviť skvalitnenie spravodaja vsstz, 
v príprave je virtuálna galéria osobností 
vsstz. len nedávno sme sprístupnili aj vir-
tuálnu galériu všetkých bývalých predse-
dov stolnotenisového hnutia na východe 
slovenska. Pridať však musíme pri tvorbe 
vnútorných predpisov. vsstz ako celok 
tiež nemá jasne zadefinovanú víziu a ciele, 
to by už dnes malo byť samozrejmosťou. 
k práci funkcionára patrí aj každoročný od-
počet jeho činnosti, o verejnej prezentácii 
kandidáta na funkciu člena vv vsstz ani 
nehovoriac. samostatnou kapitolou sú úč-
tovné, daňové, ekonomické a právne veci. 
ak si niekto myslí, že si vystačí s vedomos-
ťami spred piatich rokov, veľmi sa mýli. len 
na tohtoročnom februárovom školení týka-
júcom sa vyššie uvedených aspektov sme 
ako účastníci od hlavnej kontrolórky športu 
dostali do ruky dvestostranový manuál. 
odznova je potrebné prijať stanovy vsstz, 
ktoré vznikali v úplne inom legislatívnom 
prostredí, pričom bremeno zodpovednos-
ti si ponesú najmä štatutári. Počas nedáv-
neho obdobia sa legislatívno-ekonomické 

prostredie v športe neskutočne zmenilo. 
vnímam to aj odborne, keďže v civilnom 
povolaní pôsobím ako advokát a spolu-
pracujem v rôznych odvetviach s viacerý-
mi športovými klubmi. osobne mám veľa 
nápadov, ktoré by sa dali realizovať. jednak 
to pramení z poznania problematiky na 
rôznych úrovniach (od klubu, cez samo-
správu ako člen športovej komisie mesta 
humenné až po národný športový zväz), 
no predovšetkým z toho, že tvorivá práca 
ma baví a neustále posúva dopredu. nieke-
dy sa však pri presadzovaní nových trendov 
a myšlienok na úrovni kstz cítim ako sám 
vojak v poli. existencia väčšej tímovej práce 
by rozvoju vsstz rozhodne prospela. ako 
veľkú výzvu aktuálne vnímam zrýchlenie 
procesov elektronizácie. každý klub napr. 
zašle na vsstz za sezónu najmenej päť až 
šesť listov (prihláška, prihláška mládeže, za-
slanie zápisov, prestupy, hosťovania, atď.), 
a to sú spolu desiatky eur. možno by stačilo 
tieto činnosti preniesť do virtuálnej sféry 
a zabezpečiť len tlač pre archív. v máji sa 
nám podaril unikát, keď sme krajskú konfe-
renciu zorganizovali systémom per rollam 
skôr ako samotný sstz. je tiež potrebné 
otvorene priznať, že nie každá komisia je 
vyťažená. jedným z riešení sa zdá byť pre-
hodnotenie náplne ich činnosti a pridanie 
iných úloh (napr. veteráni, komunikácia 
s médiami, správa webovej stránky, histó-
ria, legislatíva). viem, v akom tempe dnes 
pracuje vv sstz a odborný aparát sekreta-
riátu, v tomto má vsstz značné rezervy. Ci-
teľne nám tiež chýba nová generácia špor-
tových funkcionárov. tam vnímam aj väčšiu 
zodpovednosť a úlohu sstz, a to formou 
adresnejšej spolupráce so všetkými kstz.

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: Daniel Fink a archív VsSTZ

Školenie a seminár rozhodcov s lektorom Pavlom Alexym v novembri 2017 v Humennom; 
v popredí predseda rozhodcovsko-matričnej komisie VsSTZ Stanislav Dubec



Ramenný kĺb
ako prvý spomeňme ramenný kĺb, keď-

že tu sa všetko začína. typický hráč stol-
ného tenisu, ktorý nerobí kompenzačné 
cvičenia, má rameno chronicky posunuté 
dopredu.

z hľadiska fyzioterapie to znamená pre-
ťaženie prednej skupiny fixátorov ramen-
ného kĺbu (m. pectoralis, m. subclavius 
a iné), ktoré rameno fixujú v tejto polohe. 
treba dodať, že hráč tieto svaly pravidelne 
posilňuje, a to tak pri hre bekhendových 
ako aj forhendových úderov, čím sa po 
čase stanú silnejšie, ale zároveň sa skrátia. 
tieto svaly prostredníctvom recipročnej in-
hibície odpájajú svojich antagonistov, ktorí 
majú za úlohu fixovať rameno smerom do-
zadu (m. trapesius – stredné vlákna, mm. 
rhomboidei a m. serratus anterior). keďže 
rameno nie je centrované, zadné fixátory 
lopatky a ramena, ktoré by mali pracovať 
oproti predným fixátorom, ostanú osla-
bené a nespĺňajú tak svoju funkciu. ako 
kompenzácia oslabených zadných fixáto-
rov ramena sa pravidelne preťažujú hor-
né fixátory (m. trapesius – horné vlákna, 
m. levator scapulae a iné).

táto najčastejšia disbalancia má za 
následok typickú bolesť v prednej časti ra-
mena, bolesti krčnej chrbtice a bolesti pod 
lopatkou na strane hrajúcej končatiny.

lakťový kĺb
z hľadiska fyzioterapie sú svalové prob-

lémy stolných tenistov v lakti veľmi často 
ovplyvnené chybným stereotypom svalo-
vého zreťazenia práve v ramennom kĺbe.

nezastabilizovaný a decentralizovaný 
ramenný kĺb má za následok preťaženie 
typického svalového zreťazenia počnúc 
m. deltoideus, triceps surae a končiac na 
stuhnutých extenzoroch zápästia. Chronic-

a ulnárnej dukcii, čo znamená, že je mier-
ne ohnuté smerom dolu a za malíčkom.

Chronické zaťažovanie spomínaných 
kĺbov v týchto polohách nie je fyziologic-
ké, čiže telu vlastné. má za následok rôz-
norodé preťaženia, ktoré mnohokrát vedú 
k dlhotrvajúcim problémom a v niektorých 
prípadoch aj k ukončeniu aktívnej kariéry 
športovca.

v tomto článku si podrobnejšie rozobe-
rieme hrajúcu dominantnú končatinu, jej 
najčastejšie muskuloskeletálne problémy 
a potenciálnu liečbu pomocou aktívnej fy-
zioterapie. ešte predtým si však pripomeň-
me niekoľko informácií o svalovej funkcii.

všetky svaly majú jednu spoločnú vlast-
nosť. zapínajú sa vždy ako celok a nikdy nie 
individuálne. svalová aktivita sa v rýchlosti 
presúva z jedného svalu na druhý v takzva-
ných svalových zreťazeniach. svalové zre-
ťazenie môže byť fyziologické, ale taktiež 
nefyziologické, a môže spôsobovať množ-
stvo problémov.

typologicky je stolný tenis statický jed-
nopolohový šport s veľmi rýchlymi zme-
nami miesta, v rámci ktorých musí špor-
tovec odohrať raketou loptičku na druhú 
stranu stola. nedochádza k súvislému fy-
ziologickému bipedálnemu pohybu (napr. 
beh, šprint), naopak, pohyby sú rýchle 
a s častými zmenami rýchlosti, frekvencie 
a smeru.

typická poloha stolnotenisového hráča 
z hľadiska fyzioterapie je nasledovná:

– chodidlá sú mierne vytočené ako ná-
sledok čiastočnej vonkajšej rotácie bedier,

– kolená sú mierne zohnuté, pričom 
jedno z nich je v mierne predsunutejšej 
polohe v porovnaní s druhým, čo závisí od 
hrajúcej ruky hráča a typu hraného úderu,

– trup a chrbtica sú v miernom predklo-
ne, pri hre dochádza k častej jednostrannej 
intrarotácii s laterálnou flexiou (úklonom),

– dominantným kĺbom je ramenný kĺb 
v predsunutom postavení a intrarotácii, la-
keť v miernej flexii, zápästie v miernej flexii 
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Najčastejšie muskuloskeletálne 
poruchy hornej končatiny pri stolnom 
tenise z pohľadu fyzioterapie
Ak hrávate stolný tenis pravidelne na profesionálnej alebo poloprofesionálnej úrovni, určite ste sa už stretli s niektorým 
z typov bolesti, ktoré spomíname v tomto článku. Nakoľko je stolný tenis unilaterálne zameraný šport, môže spôsobovať 
hráčom akútne a následne aj chronické bolesti rozličných častí tela. V prevažnej väčšine nejde o úrazové ťažkosti, aj keď 
súvislosť s nimi nie je vylúčená.

Hrajúca ruka – bekhendový úder
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čení, ktoré sa nevykonávajú systematicky 
a neprinášajú požadovaný efekt.

ideálnou dlhodobou prevenciou a te-
rapiou na opravu chybných pohybových 
stereotypov u hráčov stolného tenisu je 
metóda spirálnej stabilizácie (takzvaný 
sm systém čiže stabilizačno mobilizačný 
systém). táto metóda stimuluje práve osla-
bené a nefunkčné svalové reťazce. tie vďa-
ka stimulácii k aktivite pôsobia proti svojim 
antagonistom – svalom, ktoré v stolnom 
tenise dominujú. dôležitým prvkom tejto 
metodiky je aj jeho mobilizačná strečingo-
vá zložka. ide o súbor jednoduchých cvičení 
s gumovým expanderom, zahŕňajúci správ-
ne dýchanie a držanie tela. Pravidelným 
tréningom (pod dozorom odborníka) môžu 
hráči stolného tenisu nielen odstrániť boles-
ti hrajúcej ruky, ale komplexne ovplyvniť ba 
dokonca zlepšiť funkciu všetkých systémov 
tela. úspešne tak môžu predchádzať preťa-
ženiu alebo následným akútnym i chronic-
kým muskuloskeletálnym poruchám.

● text: Peter Šagát, foto: archív autora

Ako môže pomôcť 
fyzioterapia a správne 
kompenzačné cvičenie?
najčastejším problémom momentálnej 

konvenčnej liečby bolesti či poruchy hra-
júcej končatiny hráčov stolného tenisu je 
nevedomosť o probléme ako celku. moder-
ná medicína síce lieči tam, kde to bolí, ale 
žiaľ, neberie do úvahy globálnosť problému 
a jeho presahovanie za hranice boľavého 
kĺbu alebo svalu. hráči tak pristupujú k do-
časným riešeniam ako je aplikácia rôznych 
mastí (tie však pôsobia len povrchovo a ne-
riešia problém do hĺbky) či injekcií, ktoré 
síce dokážu zasiahnuť poškodené tkanivo, 
ale nesú so sebou množstvo vedľajších účin-
kov. takto podávaná terapia môže na istý 
čas pomôcť od bolesti, ale keďže nedôjde 
k zmenám v celkovom muskuloskeletálnom 
systéme a nelieči sa končatina ako celok, 
dochádza často k recidíve bolesti a návratu 
do pôvodného stavu. navyše, aplikácia rôz-
nych injekcií so stereoidmi môže spôsobiť 
nezvratné zmeny v tkanivách.

Ďalším, pomerne často zanedbávaným 
prvkom je pravidelná regenerácia preťažo-
vaných svalových štruktúr v podobe stre-
čingu a kompenzačných cvikov, ktoré majú 
za úlohu uvoľňovať tuhé svaly a aktivovať 
antagonistické svaly a svalové reťazce, 
a tým vyrovnávať vzniknutú svalovú disba-
lanciu. hráči síce robia „akýsi“ strečing, ale 
mnohokrát ide len o súbor náhodných cvi-

ká entezopatia odstupu tohto svalu je už 
tak často spomínaný „tenisový lakeť“.

Zápästný kĺb
vzhľadom na spomínanú polohu pri 

hre, kedy dochádza k miernej flexii (zo-
hnutie dopredu) a ulnárnej dukcii (zohnu-
tie za malíčkom), trpí zápästný kĺb pomer-
ne často bolesťami. ich zdrojom môže byť 
samotná pravidelná decentralizácia kĺbu 
a následné preťaženie s častým vyžarova-
ním do malíčka, alebo taktiež spomínané 
chybné svalové zreťazenie so zdrojom už 
v decentralizovanom ramennom kĺbe. ty-
pické sú bolesti na dorzálnej strane ruky, 
zápästia a dorze predlaktia, spojené s pre-
ťažením extenzorov zápästného kĺbu.

Špecifické problémy 
hornej končatiny 
stolných tenistov
za istých podmienok sa u hráčov stol-

ného tenisu môže prejaviť porucha hrajú-
cej ruky známa ako svalová dystónia, špeci-
fická pre určité činnosti (angl. task specific 
dystonia). v bežnom živote sa najčastejšie 
spája so špecifickými činnosťami, ktoré si 
vyžadujú profesionálne nacvičený pohyb 
a vysoký stupeň sústredenia, vykonáva-
nými dlhodobo a opakovane vo vysokých 
dávkach. ide napríklad o dlhodobé písanie 
(takzvaný pisársky kŕč) alebo hranie na 
hudobnom nástroji. za jeden z vysoko ri-
zikových športov možno považovať stolný 
tenis, keďže je charakterizovaný ako šport 
vyžadujúci si veľkú zručnosť, sústredenosť 
a opakované pohyby ruky po dlhú dobu.

dystónia sa prejavuje svalovými kŕčmi 
a sťahmi, ktoré vedú ku krútivým alebo 
trhaným pohybom, ako aj k nezvyčajným 
polohám končatiny či celého tela. Pôvod 
poruchy nie je zatiaľ jasne stanovený. hoci 
prevencia vzniku zatiaľ nie je komplexne 
vedecky spracovaná, rovnováha medzi 
záťažou a regeneráciou, správne vykoná-
vané kompenzačné cvičenia a konzultácie 
s odborníkom môžu pomôcť predchádzať 
tomuto problému.

Cvičenia spirálnej stabilizácie v stolnom tenise

Pozícia zápästia v ulnárnej dukcii (zohnutie 
za malíčkom)

Chronická entezopatia – tzv. tenisový lakeť
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Superliga 2019/2020
Muži
skupina B
1. stockerau union
2. zrenjanin
3. u23 Slovensko

skupina C
1. SK Vydrany
2. u23 Česká republika
3. u23 rakúsko
4. u23 slovinsko

štvrťfinále
zrenjanin – SK Vydrany 6:4 / 1:6

semifinále
Cvse Celldömölk – SK Vydrany 6:1

o 7. – 10. miesto
u23 rakúsko – u23 Slovensko 6:4 / 1:6

žeNy
skupina A
1. Škst hodonín
2. u23 Česká republika
3. u23 Slovensko

skupina B
1. u23 maďarsko
2. tt moravský krumlov
3. STC ŠKST Bratislava

Poznámka: Superliga bola predčasne ukonče-
ná pre pandémiu koronavírusu COVID-19

3. stk stará Ľubovňa/jakubany
4. sto mokrance 
5. sto valča B
6. Škst michalovce B
7. energodata žilina
8. Škst ružomberok B
9. stk sokol stránske
10. mstk tvrdošín 
11. stj družba Bardejov
11. mladosť rimavská sobota

postup do extraligy muži – 1. PPC Fortuna 
kežmarok; zostup do 2. ligy za-BB – mladosť 
rimavská sobota; zostup do 2. ligy vr – stj 
družba Bardejov; postup do 1. ligy muži-vý-
chod – sto nižná B, aŠk maria huta

1. liga ženy-západ
1. mkst nová dubnica 
2. kst drive trenčianske jastrabie
3. ttC Považská Bystrica 
4. ostk omšenie
5. Škst výčapy-opatovce
6. tj trnávka Bratislava

1. liga ženy-východ
1. Škst ružomberok B
2. geológ rožňava
3. Škst humenné 
4. kst zŠ turčianske teplice
5. Šk orion Belá nad Cirochou B
6. medokýš martin

postup do extraligy ženy – mkst nová 
dubnica, kst drive trenčianske jastrabie

extraliga dorastenci
1. lokomotíva vrútky 
2. Škst topoľčany 
3. Šk Šog nitra 
4. stk rybník
5.  Škst ružomberok
6.  msk Čadca
7. Škst karlova ves
8. mŠk kysucké nové mesto
9. Šk orion Belá nad Cirochou 
10. kst zŠ turčianske teplice 
11. ttC záhorská Bystrica
12. mŠk vstk vranov nad topľou

extraliga dorastenky
1. Škst topoľčany
2. Škst ružomberok
3. Škst michalovce
4. ttC majcichov 
5. stC Škst Bratislava
6. stk devínska nová ves
7. ttC Považská Bystrica 
8. stk Pezinok 
9. Šk orion Belá nad Cirochou

Konečné poradie 2019/2020
extraliga muži
1. sk vydrany
2. msk malacky
3. geológ rožňava
4. mŠk vstk vranov nad topľou
5. sto nižná
6. Škst ružomberok
7. sto valča 
8. msk Čadca
9. Škst michalovce 
10. gasto galanta 
11. stk rybník
12. msk Čadca B  

majster sr družstiev mužov 2019/2020  
– sk vydrany; zostup do 1. ligy muži-západ 
– stk rybník; zostup do 1. ligy muži-východ 
– msk Čadca B; postup do extraligy muži – Šk 
Para tt hlohovec, 1. PPC Fortuna kežmarok

extraliga ženy
1. stC Škst Bratislava 
2. Škst topoľčany
3. Škst ružomberok
4. msk malacky
5. kst viktória trnava
6. sto valaliky
7. Šk orion Belá nad Cirochou
8. ttC majcichov  

majster sr družstiev žien 2019/2020 – stC 
Škst Bratislava; zostup do 1. ligy ženy-zá-
pad – ttC majcichov; postup do extraligy 
ženy – mkst nová dubnica, kst drive 
trenčianske jastrabie

1. liga muži-západ
1. Šk Para tt hlohovec
2. stk euro drietoma 
3. sk Polstrav Bystričany
4. ttC nové zámky
5. stk elastik trnava 
6. Škst FeromaX Bratislava 
7. sto spoje Bratislava
8. stk senec 
9. keraming trenčín
10. mtj Piešťany-moravany
11. Šk ister Bratislava
12. stk devínska nová ves

postup do extraligy muži – Šk Para tt hloho-
vec; zostup do 2. ligy tt – Šk ister Bratislava, 
stk devínska nová ves; postup do 1. ligy 
muži-západ – sto veľké úľany, stk rybník B

1.liga muži-východ
1. 1. PPC Fortuna kežmarok 
2. lokomotíva vrútky

Samuel Novota – jeden z lídrov majstrov ského 
SK Vydrany v mužskej Extralige
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6. slovenský orol ludanice 
7. stk levice
8. žitavany 
9. tj dynamo trnovec n/v B
10. stC tj Čab
11. Šk Šog nitra B
12. nitra 08 

Krajský stolnotenisový 
zväz žilina

2. liga muži
1. sto nižná B
2. medokýš martin 
3. stk sokol stránske B 
4. Škst ružomberok C 
5. tj oravská lesná
6. stk lučenec-kalinovo
7. kst zŠ turčianske teplice 
8. tzo Bytča
9. mstk martin
10. revúca 
11. mstk tvrdošín B
12. mŠk žiar nad hronom

3. liga muži
1. sto valča C 
2. kláštor pod znievom 
3. kysucký lieskovec
4. vitalit liptovský hrádok
5. slávia zákopčie 
6. trnové
7. energodata žilina B
8. tj dolný kubín
9. iľanovo 
10. tj oravan námestovo
11. stk radoľa 
12. Škst ružomberok d 

Krajský stolnotenisový 
zväz Banská Bystrica

3. liga muži
1. mstk krupina
2. stkm Podlavice
3. zvolenská slatina
4. mladosť rimavská sobota B
5. mŠk sto Brezno
6. stk vyhne
7. sto Podkonice
8. lokomotíva Banská Bystrica
9. FtC stk Fiľakovo 
10. Šk žarnovica
11. Balog n/i-Čalomija 
12. oŠk hliník nad hronom 

6. stk elastik trnava C
7. ŠkP trnava 
8. sto veľké úľany B 
9. Šk Blava jaslov. Bohunice B 
10. ostk Špačince
11. ttC majcichov 
12. mstk leopoldov B 

Krajský stolnotenisový 
zväz Trenčín

2. liga muži
1. stk rybník B 
2. stk nové mesto n/v
3. Šk sto Prusy 
4. Šk Šog nitra 
5. ttC Bory 
6. stk PC trenčianska teplá
7. ttC nové zámky B
8. stk Šurany-vlkas
9. tj dynamo trnovec n/v
10. stk tevos Partizánske 
11. Škst Bošany
12. stk veľké uherce
13. stk CvČ zlaté moravce
14. keraming trenčín B

3. liga muži
1. Škst Bošany B
2. Škst sedmerovec
3. stk nové mesto n/v B 
4. kst kinet diviaky
5. sk karpatia Prievidza
6. stk veľké uherce B
7. stk stará turá
8. stk Prievidza 
9. obsk unimat lazany
10. mkst nová dubnica 
11. stk tevos Partizánske B 
12. ttC Považská Bystrica
13. keraming trenčín C
14. medeko Považská Bystrica
 

Krajský stolnotenisový 
zväz Nitra

3. liga muži
1. Škst topoľčany
2. tj lokomotíva Bánov 
3. Šahy
4. Pokrok komárno 
5. tk nová Baňa/Podlužany

Bratislavský
stolnotenisový zväz

2. liga muži
1. msk malacky B 
2. Šk vatek Bernolákovo
3. Šk ister Bratislava B 
4. rovinka 
5. sto svätý jur 
6. tj Štadión Bratislava
7. Škst FeromaX Bratislava B 
8. Škst karlova ves 
9. stk Pezinok 
10. Škst karlova ves B 
11. stk senec B 
12. sto spoje Bratislava B 

3. liga muži
1. stk devínska nová ves B 
2. educo Petržalka 
3. Šk ister Bratislava C
4. tj slovan most pri Bratislave 
5. sto svätý jur B 
6. oŠk slovenský grob 
7. Šk vatek Bernolákovo B 
8. sto spoje Bratislava C
9. tj Štadión Bratislava B 
10. galvaniho Bratislava 
11. Škst karlova ves C 
12. stk Blatné

Krajský stolnotenisový 
zväz Trnava

2. liga muži
1. sto veľké úľany
2. slavoj sládkovičovo
3. Propria kúty 
4. stk elastik trnava B 
5. ttC Baka 
6. sk vydrany B 
7. mstk leopoldov 
8. Šk Blava jaslovské Bohunice 
9. mtj Piešťany-moravany B 
10. stC rohožník 
11. Šk dobrá voda 
12. gasto galanta B

3. liga muži
1. Šk Para tt hlohovec B 
2. slavoj sládkovičovo B
3. osk zavar 
4. stavoimpex holíč
5. Propria kúty B

Východoslovenský  
stolnotenisový zväz 
Košice

2. liga muži
1. aŠk maria huta
2. Škst humenné
3. oŠk Šarišské michaľany
4. mkst veľké kapušany
5. Škst sokol vojčice
6. Škst margecany
7. ŠŠk Centrál svidník
8. stk zbereko košice
9. geológ rožňava B
10. sto valaliky
11. tj Čečehov
12. ŠkP PŠ košice

3. liga muži-západ
1. 1. PPC Fortuna kežmarok B
2. tj sto slovenská ves
3. stk severka kežmarok
4. sto letanovce
5. Škst spišský Štvrtok
6. mŠk slavoj spišská Belá
7. Škst spišské vlachy
8. tj javorinka levoča
9. Šk veterán Poprad
10. stk gemerská Poloma
11. sto Poprad-veľká
12. tj spišská stará ves-lesnica

3. liga muži-severovýchod
1. oŠk kamienka
2. jmC lužany pri topli
3. mŠk vstk vranov n/t B
4. Škst humenné B
5. Škst kamenica nad Cirochou
6. sto snina
7. Šk orion Belá nad Cirochou
8. Šazzoh hendrichovce
9. sto sedlice
10. stk lemešany
11. ostk hencovce
12. sto košarovce

3. liga muži-juh
1. mkst veľké kapušany B
2. ttC vojany tigers
3. sto košické olšany
4. so tj malý kamenec
5. Škst michalovce C
6. Škst sokol vojčice B
7. Šk sto kráľovce
8. okst somotor
9. sto valaliky B
10. so tj Čičarovce
11. sŠk Poproč
12. stk slávia sobrance

Konečné poradie 2019/2020
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V minulom roku 
ste boli ako vedenie 
ČAST znovuzvolení 
na ďalšie štvorroč-
né funkčné obdo-
bie. S čím ste boli za 
predošlé obdobie 
pri jeho hodnotení 
najviac spokojní?

výsledky reprezentácie boli skôr prie-
merné. ideme dobrým smerom, chýba však 
výrazný výsledok. medzi ženami prebieha 
generačná výmena, ktorá ešte chvíľu potr-
vá. reprezentační tréneri dali teraz priestor 
mladým hráčom. veľmi sme spokojní s eko-
nomickou situáciou, keďže máme našetre-
né peniaze aj na prípadné finančne horšie 
obdobie, ktoré môže Českú republiku po-
stihnúť. naši reprezentanti mali možnosť 
cestovať na turnaje ittF World tour, kde 
nikdy predtým neboli, napríklad v austrálii, 
hongkongu, južnej kórei, japonsku. môžu 
tak získavať pred olympijskými hrami viac 
bodov do svetového rebríčka, aby sme aj 
vďaka tomu mali silnú účasť na oh. Čo sa 
nám tiež podarilo, je organizácia turnaja 
ittF World tour major, ktorý mal v posled-
ných dvoch rokoch excelentnú účasť a sve-
tové parametre. z ekonomickej stránky sa 

mu tiež darilo. veľmi dobre sme v minulom 
roku zvládli aj me mládeže v ostrave. je to 
náročnejší turnaj, s tisíckou účastníkov. do-
padol dobre organizačne aj ekonomicky. 
obidva turnaje boli veľmi ziskové a my mô-
žeme tieto peniaze použiť aj na účely, ktoré 
nemôžeme financovať z dotačných progra-
mov. vzhľadom na prísnu kontrolu však mu-
síme dávať veľký pozor, aby sme použitie 
prostriedkov dodržiavali podľa pravidiel. 

Vaše hodnotenie výsledkov je pomer-
ne prísne...

Čo sa týka mládeže, tá patrí k lepšiemu 
priemeru. všetky družstvá na me mládeže 
sú v elitnej kategórii. aj v kategórii dospe-
lých hrali obe družstvá na finálovom turnaji 
me a na ms sú v majstrovskej divízii. ja by 
som však v tejto kategórii čokoľvek vymenil 
za jednu medailu, ktorá by mala oveľa vyš-
šiu cenu. veľmi ma mrzelo, že nám v druž-
stvách mužov o jedno miesto utiekla kva-
lifikácia na oh. to je tá tenká čiara medzi 
neúspechom, priemerom a úspechom.

Aké sú vaše priority v ďalšom období?
na obdobie 2019 až 2023 máme dva-

násť priorít. okrem dobrej ekonomickej si-
tuácie je to permanentné zviditeľňovanie 
stolného tenisu v rámci športových štruk-
túr. sem patrí práve aj usporiadanie veľkých 

medzinárodných podujatí. Ďalšou priori-
tou je silná podpora vzdelávania trénerov 
a rozhodcov, čo sa nám darí. Predsedovia 
príslušných komisií marta novotná a tomáš 
malík pre to robia veľmi veľa. na aktuálne 
školenie trénerov licencie B budeme pr-
výkrát robiť výber, keďže sa nám prihlásilo 
viac uchádzačov, ako môžeme prijať. Štvr-
tou prioritou je zapojenie úspešných re-
prezentantov do trénerských aktivít. tiež sa  
nám to darí – všetci reprezentační tréneri 
sú bývalí reprezentanti, výrazne sa zapája-
jú aj iveta vacenovská a renata Štrbíková. 
samozrejmá je silná podpora mládeže, od 
záujmových krúžkov v školách až po repre-
zentáciu. k ďalším prioritám patrí podpora 
členov reprezentačných kádrov, organizač-
ná a finančná podpora swaythling Clubu 
a Českomoravského klubu veteránov, pod-
pora zmysluplných projektov mládeže ako 
aj projektov krajských a regionálnych zvä-
zov. Pokiaľ ide o mediálnu činnosť, od 1. júla 
prebieha spolupráca s firmou, ktorá ju za-
bezpečuje aj futbalu a hokeju. dôležitá je aj 
digitalizácia dostupných materiálov z histó-
rie stolného tenisu, aby sme ich uchovali pre 
budúce generácie. galavečer k 95. výročiu 
stolného tenisu sme museli kvôli pandémii 
odložiť. Poslednou prioritou je vybudovanie 
národného centra v havířove (do konca au-
gusta), kde sa už uskutočnilo prvé reprezen-
tačné sústredenie mužov. v júni tohto roka 
sme mali konferenciu Čast (online kon-
ferencia by podľa nás nebola vhodná), na 
ktorej som delegátom predložil hodnotiacu 
správu ku každej z prio rít. niektoré z nich 
postupujú rýchlejšie, niektoré pomalšie, ale 
na všetkých sa pracuje.

V národnom centre budú trénovať 
všetci reprezentanti?

Centrum má dve haly, v každej môže byť 
umiestnených 16 stolov. Priestor môže byť 
oddelený alebo spojený. je tu tiež komplet-
né zázemie, je na vysokej úrovni aj vďaka 
silnej finančnej podpory ministerstva škol-
stva, telovýchovy a mládeže, kraja a mesta. 
Postupne by malo prebrať funkciu centra 

Mládežnícke medaily túžia 
pretaviť na veľký úspech
V našom seriáli sa vraciame do Českej republiky, aby sme sa opäť pozreli na aktuálne hlavné udalosti. Staronové vede-
nie Českej asociácie stolného tenisu (ČAST) dostalo vo voľbách v roku 2019 dôveru už na tretie obdobie po sebe. „Veľmi 
sme boli spokojní s vysokou úrovňou a ekonomickým úspechom organizovaných medzinárodných podujatí. Dal by som 
však čokoľvek za jednu veľkú medailu.“, povedal nám v rozhovore predseda ČAST Zbyněk Špaček.

Pavel Širuček – jednotka českého rebríčka



znižovania balíku peňazí však trvá. Pôvodný 
plán rátal so zvýšením rozpočtu pre šport 
do roku 2024 až na 1 % hdP, čo je nárast 
asi o 40 %. už budúci rok mal byť nárast na 
10 mld. korún (pozn. asi 383 mil. €), či to 
však tak bude, je otázne. existuje aj názor, 
že sa rozpočet zníži o 20 %.

V auguste ste boli pripravení organi-
zovať už tradičný turnaj iTTF World Tour 
Czech open...

turnaj chceme zorganizovať. Bol by to 
asi jediný turnaj, ktorý by bol schválený 
pred septembrovými me ako regionálny 
turnaj, keďže nemôže byť otvorený pre 
všetky krajiny. na turnaj čerpáme penia-
ze. intenzívne rokujeme z ittF, máme 
niekoľko podmienok na jeho organizáciu 
– chceme, aby boli hráčom udelené aspoň 
nejaké body do rebríčka, aby sme nemu-
seli mať rozhodcov z troch kontinentov, 
žiadame skrátenie o jeden deň a zrušenie 
povinnosti odohrať v posledný deň na jed-
nom stole. taktiež sme žiadali o príspevok 
o „prize money“. ittF sa však obáva druhej 
vlny pandémie. Potrebujeme sa však už 
čoskoro rozhodnúť, najmä kvôli rezervácii 
hotelov. ittF žiada aj oficiálne potvrdenie 
od hygienikov, ktoré momentálne riešime. 
Pozn.: Turnaj bol rozhodnutím ITTF zrušený.

V dôsledku pandémie boli olympij-
ské hry presunuté na rok 2021. Pokiaľ sa 
budú môcť uskutočniť, koľkí českí stol-
ní tenisti by sa mali na ne kvalifikovať? 
S akými cieľmi do Tokia pôjdete?

na predošlých oh sme mali plný počet 
štyroch hráčov, aj teraz by sme boli radi, 
keby sa kvalifikovali aspoň dvaja až tra-
ja hráči. každé jedno miesto na oh stolný 
tenis zviditeľní. sme prvými náhradníkmi 
medzi družstvami, ale je asi nereálne, aby 
sme sa tam dostali. hana matelová a Pavel 
Širuček majú podľa rebríčka ittF reálnu 
šancu do tokia ísť. uvidíme, aká bude finál-
na kvalifikácia. 
● text: Branislav Kalužný, foto: archív ČAST

Ako počas krízového obdobia prebie-
hala činnosť po tréningovej stránke?

tí, ktorí mali tú možnosť, trénovali 
v súkromí. väčšina hráčov trénovala fyzic-
kú kondíciu. niektorí reprezentanti umiest-
ňovali svoje cvičenia aj na sociálne siete. 
najaktívnejší bol tomáš Polanský, tiež ka-
rin adámková a dana Čechová. tréningový 
výpadok bol síce zrejmý, ale mohli aspoň 
pracovať na kondičnej príprave. všetko zlé 
je však na niečo dobré a každá kríza môže 
posilniť. sezóna sa len posunula a aktívny 
odpočinok v tak nahustenom kalendári 
tiež nie je zlý. aj keď reprezentanti mali 
tréningovú pauzu, počas prázdnin majú 
možnosť permanentne trénovať.  

Bude mať pandémia a následná kríza 
ekonomický dopad na ČAST?

naše dotačné programy bude po ekono-
mickej stránke poslednýkrát vyhodnocovať 
ministerstvo školstva, od budúceho roka už 
národná športová agentúra. Predpokladám, 
že sa postupne zmenia podmienky rozdeľo-
vania tak, ako je to na slovensku. zväz tak 
dostane jednu dotáciu a môže si jej použi-
tie rozdeliť podľa svojich potrieb. obava zo 

pre všetkých reprezentantov. zatiaľ zostáva-
jú fungovať aj existujúce centrá (aj v Prahe), 
pretože to nechceme uponáhľať. avšak už 
sťahujeme niektorých hráčov zo zahraničia, 
najmä ženy. tiež budeme chcieť prilákať aj 
niektorých hráčov z východnej európy. 

Tento rok celý svet a s ním aj športovú 
činnosť zasiahla pandémia koronavírusu 
CoViD-19. Čo bolo pre vás podstatné po-
čas zastavenia stolnotenisových aktivít?

Pôsobili sme hlavne dvoma smermi. Po 
prvé, vyriešiť situáciu okolo súťaží, pričom 
sme nechceli poškodiť jednotlivé družstvá. 
v rámci možností sme sezónu ukončili spô-
sobom, na ktorý sa prakticky nikto nesťažo-
val. v extralige sme namiesto majstrovských 
titulov odovzdali poháre za umiestnenie, 
aby sezóna nebola pre kluby totálne stra-
tová. Pozitívne bolo aj to, že sme začali 
používať moderné technológie, či už ako 
výkonný výbor alebo tréneri v komuniká-
cii s hráčmi. uskutočňovali sme pravidelné 
videokonferencie. na druhý polrok sme sa 
snažili naplánovať akcie tak, aby sa všetky 
do konca roka uskutočnili. aby deti neboli 
ukrátené o mládežnícke majstrovstvá, po-
sunuli sme ich na jeseň. kalendár bude síce 
nahustený, ale želáme si, aby sme o naplá-
nované súťaže neprišli. síce je za tým veľká 
práca, ale snáď to zvládneme. Po druhé, 
nechceli sme odobrať peniaze trénerom. 
Povinnosťou trénerov bolo spolupracovať 
na rôznych projektoch. tí, ktorí sú platení 
úplne alebo čiastočne z peňazí Českej aso-
ciácie stolného tenisu, sa okrem iného po-
dieľali na veľkom projekte Jednotný trénin-
gový systém pre stolný tenis, a to v štyroch 
vekových obdobiach mládeže (6 – 8, 8 – 11, 
11 – 15 a 15 – 18 rokov). jednotný výstup 
je zverejnený aj na našom metodickom 
webe. taktiež sme od nich požadovali pod-
nety k fungovaniu centier, čo by na ich práci 
zmenili a zlepšili. aj pri tomto negatívnom 
vývoji sme našli pozitívne efekty. 
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České reprezentačné družstvo junioriek s bronzovou medailou z domácich ME mládeže 2019

Pred kvalifikačným stretnutím Hongkong – Česká republika o postup na OH do Tokia



– proti rumunsku, nemecku a maďarsku, s jedným víťazstvom 
a dvoma prehrami. najlepší stolný tenis sa hral v hlavnom meste 
slovenska a veľkej obľube sa tešili medzimestské stretnutia Bra-
tislavy so súpermi z viedne, Bilbaa, Berlína, örebro, jönköpingu, 
Budapešti či Barcelony. Štatistiky hovoria o šestnástich medzimest-
ských dueloch s výbornou bilanciou – 14 výhier a 2 prehry. 

slovenská reprezentácia disponovala v rokoch 1939 – 1944 sku-
točne skvelými hráčmi, ktorých zvučné mená rešpektovalo aj za-
hraničie. Bol medzi nimi aj ján kollárik, postupne hráč Šk Baťovany, 
hg Šimonovany a oaP Bratislava, päťnásobný majster slovenska 
vo dvojhre a trojnásobný vo štvorhre, bez ktorého si reprezentáciu 
prakticky nebolo možné predstaviť. tlač vtedy kollá rika charakteri-
zovala ako bystrého a pohyblivého hráča, ako aj majstra rýchleho 
úderu s prednosťou forhendového útoku. koncom roka 1942 pri-
šiel z Chorvátska na slovensko max marinko, ktorý sa stal hráčom 
Šk Bratislava, slovenským reprezentantom a domácou jednotkou 
vo dvojhre. vynikal bojovnosťou, hráčskou istotou a rozhľadom.
hrával veľkou korkovou raketou, ktorou dokázal odvracať tie naj-
prudšie útoky súpera. vzápätí prechádzal do protiútokov a prudko 
umiestňoval loptičky. Pretrhol kollárikovú šnúru domácich titulov 
vo dvojhre a sám ho v roku 1944 získal, pričom tie ďalšie vybojo-
val po skončení 2. svetovej vojny. marinka zaslúžene zaradili medzi 
výrazné hráčske osobnosti európskych stolov. tretím excelentným 
hráčom reprezentácie bol František tokár, ktorý začínal v salezián-
skom ústave v bratislavskom ružinove. Počas svojej neobyčajne 
dlhej kariéry sa stal najúspešnejším slovenským stolným tenistom 
histórie, keď jeho najúspešnejším obdobím kariéry bol koniec šty-
ridsiatych a prvá polovica päťdesiatych rokov 20. storočia. už v prvej 
polovici štyridsiatych rokov písala tlač o tokárovi ako o „obrovskom 
talente, ktorému aj zahraniční odborníci prorokujú tú najružovejšiu 
budúcnosť.“ ako sa ukázalo, naozaj sa nemýlili. (pozri str. 22).

túto skvelú trojicu dopĺňali ďalší. znovu začal hrávať karol mo-
rávek, výborný bol adolf Bořuta, povestný obranár z ružinova (ne-
skôr hráč Šk Bratislava), kvality dokazoval Fridrich lederer a pre-
sadili sa aj ďalší, najmä venutti, Fillo, Šimboch, Čepčáni, türk, žák, 
krchňák, hrčka, kormúth, Baláži, bratia Benedekovci, Bursíkovci, 
kšiňanovci atď. medzi ženami vynikali adelsbergerová, sergovit-
sová, Wipplerová (všetky z dynama nobel Bratislava) a urszí nyová 
z mte, ktoré získali tituly majsteriek slovenska vo dvojhre v rokoch 
1941 až 1944 (v rokoch 1939 a 1940 sa ženská dvojhra na maj-
strovstvách slovenska nehrala). nemožno nespomenúť, že v Bra-
tislave rozbiehal svoju mimoriadne úspešnú kariéru aj neskorší 
mnohonásobný majster sveta z maďarska Ferenc sidó, ktorého za-
čiatky sú späté so saleziánskym ústavom a s Pte Bratislava, pričom 

dňa 10. decembra 1939 sa v bratislavskej kaviarni metropol 
uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie slovenského table-teni-
sového zväzu (neskôr premenovaného na stolnotenisový), a to za 
účasti zástupcov klubov Šk trenčianske teplice, Šk Baťa Bošany, 
slávia Prešov, tts trenčín, haladás Prievoz a bratislavských klu-
bov ymCa, Pte, Šk ružinov, mte, vas a dsk. Predsedom sa stal 
gejza azor (1887 – 1961) a zväzovým kapitánom Fridrich lederer. 
v roku 1942 vystriedal azora vo funkcii karol morávek, do roku 
1936 najlepší slovenský hráč. ten viedol zväz do roku 1945, teda 
v čase najväčších úspechov slovenska na medzinárodnej stolno-
tenisovej scéne. spoločne s nehrajúcim kapitánom reprezentá-
cie vladimírom horváthom, bývalým hráčom tts trenčín, Pte, 
Šk Bratislava a ymCa Bratislava, sa zaslúžili na slovensku o úspeš-
nú etapu i popularitu hry s najmenšou loptičkou.

„Šport riadený Slovenským sväzom stolného tenisu (SSST) sa 
v rokoch 1939 až 1944 prejavil ako najagilnejší a najpracovitejší 
na Slovensku“, hodnotila domáca športová tlač koncom roka 1944. 
a mala pravdu, pretože v rokoch 1941 až 1944 odohrala slovenská 
stolnotenisová reprezentácia 15 medzištátnych zápasov s bilanciou 
6 víťazstiev a 9 prehier, keď súpermi slovenských výberov boli re-
prezentácie Chorvátska (päťkrát), maďarska (trikrát), rumunska 
(dvakrát), nemecka (dvakrát), Španielska, Švédska a južného Švéd-
ska. Bratislava sa stala dejiskom medzištátnych zápasov osemkrát, 
zvyšok sa odohral vonku. Bilanciu mužov doplnili tri stretnutia žien 

Populárny medzi priaznivcami, 
úspešný výsledkami
Dňa 5. decembra 1938 vyšlo vládne nariadenie č. 70, ktoré zrušilo všetky telovýchovné organizácie na Slovensku. Nahra-
dila ich jediná – Hlinkova garda. Tento radikálny akt sa udial v čase, keď sa na území Slovenska zakladali prvé športové 
zväzy, pričom celý proces vyvrcholil v marci 1939 konštituovaním ich riadiacej páky – Slovenskej ústrednej športovej rady. 
Našťastie, športové zväzy nečakal osud telocvičných spolkov. Právomoci im, hoci v obmedzenom režime, zostali a naskyt-
la sa aj príležitosť vystupovať na medzinárodnom poli.
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95 rOKOV OrgANIZOVANéhO STOlNéhO TeNISu NA SlOVeNSKu

2. čASť

ŠK Bratislava – majster Slovenska v roku 1942, zľava hore: Horváth, 
Morávek a Matrac, zľava dole: J. Benedek, Fillo a V. Benedek
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sa stal aj dorasteneckým majstrom slovenska 
vo dvojhre a reprezentantom Bratislavy.

Potvrdením absolútnej dominancie hlav-
ného mesta slovenska v stolnom tenise v ro-
koch 1939 až 1944 je aj zoznam majstrov slo-
venska v tímových súťažiach družstiev. tituly 
si medzi sebou rozdelili bratislavské družstvá 
Šk ružinov (1938/1939), ymCa (1939/1940), 
dynamo nobel (1940/1941), Šk (1941/1942 
a 1943/1944) a oaP (1942/1943). v súťažnom 
ročníku 1944/1945 sa ligová súťaž kvôli 2. sve-
tovej vojne už nehrala. z mimobratislavských 
klubov patrili medzi výkonnostne silné Šk Baťa 
Šimonovany, Šk handlová, ttogŠ malacky, 
tto oratórium trnava a ďalšie.

rozbehnuté stolnotenisové slovensko pre-
slávili v rokoch 1943 a 1944 dve veľmi úspešné 
medzinárodné podujatia – dva ročníky dunaj-
ského pohára. tie ulahodili aj tým najnáročnej-
ším „fajnšmekrom“, pretože poskytli kvalitné 
hráčske obsadenie zahraničnými i domácimi 
hviezdami, vynikajúcu úroveň hry s gradujúci-
mi výkonmi a búrlivú atmosféru vo fanúšikmi 
nabitých priestoroch hotela tatra, resp. reduty. 
stolnotenisová špička z maďarska, nemecka, Chorvátska, slo-
venska (v prípade druhého ročníka v roku 1944 aj rumunska) 
predvádzala výkony, ktoré dvíhali nadšené publikum zo sedadiel 
v súťažiach družstiev i jednotlivcov. jozef jedľovský, autor prvej 
slovenskej publikácie stolný tenis a sám hráč stolného tenisu, za-
radil vtedy slovensko spoločne s Chorvátskom na druhé až tretie 
miesto európskeho rebríčka, hneď za vedúce maďarsko.

o popularite športu s celuloidovou loptičkou na slovensku 
v tomto období svedčí aj podstatný nárast členskej základne ako 
zrkadla záujmu o tento šport vo všetkých vekových kategóriách. 
kým v roku 1939 bolo na slovensku iba 16 oddielov asi so stovkou 

hráčov, ku koncu roka 1941 bolo činných už 28 klubov s takmer 
300 hráčmi (z toho 10 klubov pôsobilo v Bratislave). ku koncu 
roka 1944 registroval zväz 86 klubov s počtom 750 hráčov. Pozitív-
nym momentom sa stalo zakotvenie stolného tenisu na stredných 
školách a organizovanie pravidelných domácich súťaží zvyšovalo 
úroveň hry i členskú základňu, pričom kluby si sami vychovávali 
mladých hráčov. stolný tenis sa v období existencie slovenskej re-
publiky v rokoch 1939 až 1944 prezentoval ako veľmi dynamický 
šport s čulými medzinárodnými stykmi a bohatým programom.

pokračovanie v čísle 3/2020
● text: Igor Machajdík, foto: archív autora

Slovenská mužská stolnotenisová reprezentácia v roku 1943, zľava: Tokár, Morávek, Horváth, Kollárik a Bořuta

Reprezentačné tímy žien a mužov Slovenska v Budapešti roku 1943
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dospelými, keď vo finále zdolal favorizovaného jána kollárika. dnes 
to znie neskutočne, ale trénoval viac ako súčasná stolnotenisová 
omladina – päť až sedem hodín denne. nie náhodou dostal veľmi 
rýchlo pozvánku do mužskej reprezentácie slovenska. jeho športo-
vá výkonnosť akcelerovala najmä po príchode hráča svetových kva-
lít Chorváta maxa marinka, ktorý strávil vojnové roky v hlavnom 
meste slovenska. vďaka nemu výrazne vzrástla kvalita tréningové-
ho procesu aj sila slovenskej stolnotenisovej reprezentácie.

František tokár hrával s klasickou gumenou raketou. jeho hru 
vtedajší experti charakterizovali ako čopovanú defenzívu s rýchlym 
výpadovým útokom. to všetko bolo umocnené taktickým myslením 
a schopnosťou nemilosrdne využiť aj najmenšie zaváhanie súperov. 
tokár prežil vojnové obdobie v Šk Bratislava a výrazne sa podieľal 
na medzinárodných úspechoch slovenského tímu, ktorým v tom 
čase absolvoval množstvo stretnutí s významnými súpermi.

Po skončení 2. svetovej vojny v roku 1945 sa František tokár 
raketovo prepracoval do reprezentácie Československa, v ktorej 
patril ďalších dvanásť rokov medzi jej stabilné opory. v tomto ob-
dobí medzi českými a súčasne aj svetovými osobnosťami stolného 
tenisu, ako boli legendárni Bohumil váňa, ivan andreadis, ladislav 
Štípek, václav tereba, adolf Šlár a ďalší, dosiahol svoje najcennejšie 
úspechy. stal sa päťnásobným majstrom sveta, z toho štyrikrát ako 
člen družstva Čsr (1947, 1948, 1950 a 1951) a raz vo štvorhre spolu 
s Čechom ivanom andreadisom (1949).

na svetových šampionátoch získal ešte aj ďalších päť cenných 
kovov – striebro v družstvách (1949) a vo štvorhre s i. andreadi-
som (1950), bronz vo štvorhre s l. Štípkom (1951) a dvakrát za 
súťaž družstiev (1953 a 1957). vo svetových stolnotenisových reb-
ríčkoch bol dlhé obdobie veľmi vysoko – 8. miesto (v roku 1948), 
10. (v roku 1950), 12. (v roku 1951) a 9. (v roku 1953). keďže v tom 
čase bola v Československu enormne silná konkurencia najmä 
v mužskej zložke, František tokár sa stal majstrom Čsr v dvojhre 
iba jediný raz – v roku 1948. v tom istom roku vyhral aj štvorhru 
(spolu s m. marinkom), pričom tajomník klubu ho vtedy za odme-
nu zobral na večeru. keď sa stal neskôr prvýkrát majstrom sveta, 
funkcionári mu odovzdali tri metre kvalitnej látky na šaty. krajčíra 
si však už musel nový šampión zaplatiť sám...

František tokár bol dlhé roky nedostižnou slovenskou jednot-
kou. získal celkovo osemnásť titulov majstra slovenska, z toho štyri 
v dvojhre (1945, 1951, 1957 a 1958). stolnému tenisu sa venoval 
v rôznych mestách a súťažiach prakticky až do dôchodkového veku 
(v Bratislave, košiciach, nitre či dunajskej strede). ako hrajúci tré-
ner 1. triedy vychovával najmä mladé talenty a propagoval stolný 
tenis medzi mládežou. v rokoch 1992 až 1993 bol čestným predse-
dom slovenského stolnotenisového zväzu. ako jediný slovák je do-
dnes v japonsku v sieni slávy svetového stolného tenisu. Patrí mu aj 
čestné miesto v swaythling Club international – v prestížnom klu-
be, kde sú združení bývalí majstri sveta, ale aj úspešní tréneri, roz-
hodcovia a funkcionári. jeho meno je dnes aj na putovnom pohári, 
ktorý každoročne získava majster slovenska v dvojhre mužov. ak by 
chceli tokárovi fanúšikovia vidieť cenné suveníry z jeho pozostalos-
ti a najmä vzácne stolnotenisové medaily, nájdu ich v mestskom 
múzeu v Bratislave (v súčasnosti sú, žiaľ, iba v depozitári). Plaketa 
zo siene slávy z japonského tokia má dnes svoje dôstojné miesto 
v sieni slávy slovenského stolného tenisu v národnom stolnoteni-
sovom centre v bratislavskej rači. najvýraznejšia postava histórie 
slovenského stolného tenisu nás navždy opustila 29. októbra 1993 
v Bratislave a je symbolické, že by sa v tomto roku dožila deväťde-
siatpäťky, podobne ako slovenský stolný tenis.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

vráťme sa však späť k začiatkom nášho stolnotenisového ve-
likána. František tokár sa narodil 25. mája 1925 v miestnej časti 
Beladíc – vo veľkých Chrašťanoch neďaleko nitry. keďže sa jeho 
rodičia presťahovali za prácou do Bratislavy, lavice základnej školy 
už „šúchal“ na jakubovom námestí. túžil byť slávnym futbalistom, 
ale hral dobre aj hokej a volejbal. ako deväťročný „objavil“ aj stolný 
tenis a ten sa mu stal osudový. jozef Paulík, ctihodný páter a tréner 
v jednej osobe v saleziánskom ústave v ružinove na dnešnej mile-
tičovej ulici, rýchlo postrehol v malom nezbedníkovi veľký talent, 
ale aj nevšednú ctižiadostivosť, cieľavedomosť a vytrvalosť. zatiaľ 
čo si jeho rovesníci prišli k saleziánom iba zahrať, mladý Fero, ako 
ho všetci familiárne volali, začal naozaj systematicky trénovať. už 
ako dvanásťročný sa stal v drese Šk ružinov mládežníckym maj-
strom Bratislavy a ako pätnásťročný vyhral rovnakú súťaž aj medzi 

velikán 
s gumenou raketou
Slovenský stolný tenis v jeho 95-ročnej histórii preslávilo nie-
koľko desiatok výnimočných hráčov a hráčok, ale nad všetký-
mi vysoko vyčnieva jedno meno – František Tokár. Jediný 
Slovák, ktorý sa môže pýšiť titulom „celuloidového“ majstra 
sveta – a to hneď päťkrát! Počas posledných päť rokov slo-
venskej stolnotenisovej storočnice pri dnešnej konkurencii 
a vyrovnanosti svetovej stolnotenisovej špičky ho nemá šancu 
nikto v slovenskom drese predstihnúť a ani sa čo i len priblížiť 
k jeho hviezdnej kariére. Pravdepodobne bude teda aj najlep-
ším slovenským stolným tenistom storočnice nášho športu.

FrANTIŠeK TOKár – NAjÚSPeŠNejŠí SlOVáK V hISTórII



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, prvýkrát pri svojej 
prvej účasti na ms v roku 1953. v rámci 
vyhlasovania výsledkov ankety sstz tak do 
siene slávy slovenského stolnotenisového 
zväzu uviedli dvoch členov z tohto úspeš-
ného československého družstva – tomáša 
jančího a rolanda vímiho.

Tomáš Jančí

tomáš jančí 
sa svojimi vyni-
kajúcimi výsled-
kami na prelome 
osemdesiatych 
a deväťdesiatych 
rokov 20. storočia 
zaradil medzi vý-
razné osobnosti 
v Českosloven-

sku. rodák z Bratislavy prežil svoje detstvo 
v malackách a v pätnástich rokoch sa pre-
sťahoval do Bratislavy. k stolnému tenisu 
ho v klube strojár malacky priviedol jeho 
otec. Potom prešiel do ŠŠs v Bratislave 
a neskôr do bratislavskej lokomotívy, kde 
ho trénoval milan mach. v roku 1987 sa 
stal reprezentantom Československa. Po 
štarte na juniorských me v holandsku sa 
rýchlo prepracoval medzi československú 
elitu. v roku 1988 a 1991 sa stal majstrom 
Československa vo dvojhrách a neskôr bol 
aj sedemnásobným majstrom slovenska 
v súťažiach jednotlivcov. od roku 1988 až 
do roku 1992 bol na čele československého 
rebríčka. jeho životným úspechom je bronz 
za 3. miesto v súťaži družstiev na ms v roku 

1991 v japonskej Čibe, kde Československo 
vo štvrťfinále porazilo Čínu. v súčasnos-
ti sa venuje trénerskej činnosti a výchove 
mládeže.

Roland Vími

Podobne ako o rok 
starší tomáš jan-
čí, aj roland vími 
patril na rozhraní 
osemdesiatych 
a deväťdesiatych 
rokov 20. storočia 
medzi najlepších 
hráčov nielen na 
slovensku, ale aj 

v Československu. zriedkavým talentom ob-
darený stolný tenista dokázal zdolať množ-
stvo súperov, nevynímajúc ani suverénnych 
ázijčanov. razantne lietajúce obojstranné 
topspiny z jeho „ľahkej zlatej ruky“, privá-
dzali protihráčov často priam do zúfalstva. 
Pre slovenský i svetový stolný tenis bolo 
nenahraditeľnou škodou, že vo veku 25 ro-
kov zasiahli do jeho sľubne rozbehnutej ka-
riéry zdravotné problémy. rodák z trhovej 
hradskej získal svoju prvú zlatú medailu na 
majstrovstvách slovenska dospelých už ako 
dvanásťročný. v roku 1989 sa stal majstrom 
Československa vo dvojhre mužov, o rok 
neskôr vyhral federálny šampionát v mixe 
(s j. mihočkovou). v roku 1991 na ms v ja-
ponskej Čibe zažiaril ako člen družstva Čes-
koslovenska, ktoré po víťazstve nad favori-
zovanou Čínou získalo nečakané bronzové 
medaily. vo svojej zbierke má aj tri víťazstvá 
zo superligy – dve v drese Škst Bratislava 
a jedno za maďarský celok kiskünfelégyhá-
za. Bol aj účastníkom oh 1992 v Barcelone. 
je držiteľom zlatého odznaku sstz a plake-
ty sov. je aj členom prestížneho swaythling 
Clubu international. napriek zdravotným 
problémom až doteraz stále trénuje s mla-
dými hráčmi a boduje v 6. lige.

● text: Tibor Kollár, foto: archív SSTZ
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Tomáš jančí a roland Vími  
novými členmi Siene slávy SSTZ
Po minuloročnej premiére Slovenský stolnotenisový zväz na začiatku tohto roka opäť slávnostne oceňoval najlepších stol-
ných tenistov za rok 2019 vo viacerých kategóriách, pričom ani tentokrát nechýbalo vyhlásenie nových laureátov do Siene 
slávy Slovenského stolnotenisového zväzu. V rámci vyhlasovania výsledkov ankety SSTZ tak pribudli do Siene slávy SSTZ 
ďalšie dve hráčske stolnotenisové osobnosti – Tomáš Jančí a Roland Vími. 

ČleNoViA SieNe SláVy
SloVeNSKého STolNoTeNiSoVého ZVäZu 

hRáČi
František Tokár

(* 25. 5. 1925 –  29. 10. 1993)
Max Marinko

(* 16. 9. 1916 –  20. 8. 1975)
Alica grofová-Chladeková

(* 2. 4. 1952)
Vladimír Miko

(* 22. 3. 1943 –  30. 12. 2017)
Renáta Kasalová

(* 5. 3. 1969)
Štefan Kollárovits

(* 11. 5. 1945)
Milan grman
(* 25. 8. 1969)

Viliam Polakovič
(* 19. 10. 1943)
Ján Kollárik

(* 16. 2. 1921 –  8. 9. 2006)
Valentina Popová

(* 21. 11. 1960)
Tomáš Jančí
(* 31. 7. 1968)
Roland Vími
(* 21. 6. 1969)

TRéNeRi A FuNKCioNáRi
Peter Krchňák

(* 14. 10. 1928 –  1. 8. 2007)
Milan Mach

(* 27. 7. 1930 –  13. 2. 2016)
Pavol hájek

(* 24. 7. 1920 –  18. 10. 2004)
gustáv Šturdík

(* 11. 5. 1921 –  23. 1. 1984)
ernest Demetrovič

(* 29. 9. 1934 –  4. 5. 2013)
Jozef goláň
(* 11. 3. 1941)
Joe Veselsky
(* 20. 10. 1918)



b) prevádzkuje živnosť podľa osobitné-
ho predpisu,

c) vykonáva činnosť podľa osobitných 
predpisov.

a práve výkon trénera – podnikate-
ľa bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
posúdený príslušným úradom práce ako 
výkon činnosti podľa osobitného predpi-
su, na základe čoho nebude do evidencie 
uoz zaradený. z tohto pohľadu je preto po-
trebné vopred myslieť aj na to, že ak tréner 
– podnikateľ napr. už reálne nevykonáva 
svoju činnosť, mal by si vo vlastnom záujme 
výkon činnosti pozastaviť alebo ju ukončiť. 
Pre posúdenie podmienok zaradenia do 
evidencie uoz bude smerodajný aktuálny 
stav jeho zápisu v registri Fo v športe.

Tréner môže predložiť 
zmluvy aj podľa ďalších 
právnych predpisov
tu však pri tréneroch môžeme naraziť 

na potenciálny problém. Podľa § 6, ods. 1 
zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 
z. z. uchádzač o zamestnanie (tréner) na 
účel tohto zákona je občan, ktorý môže 
pracovať, chce pracovať, hľadá si zamest-
nanie a je vedený v evidencii uchádzačov 
o zamestnanie úradu (ďalej len evidencia 
uchádzačov o zamestnanie), a ktorý 

a) nie je zamestnanec,
b) nie je v pracovnoprávnom vzťahu na 

základe dohody o práci vykonávanej mimo 
pracovného pomeru12 alebo nevykonáva 
zárobkovú činnosť na základe právneho 
vzťahu podľa osobitného predpisu13, ak 
v odseku 2 nie je ustanovené inak, 

c) neprevádzkuje alebo nevykonáva sa-
mostatnú zárobkovú činnosť,

gistra trestov. Bez neho národný športový 
zväz trénera do informačného systému 
športu (isŠ) nezapíše. už samotný zápis 
trénera v registri fyzických osôb (bez zisťo-
vania ďalších skutočností) môže spôsobiť 
zistenie úradu práce, že výpisom z registra 
Fo v športe je preukázané jeho oprávne-
nie na výkon činnosti, a teda pre zaradenie 
do evidencie uchádzačov o zamestnanie 
(uoz) sa budú skúmať ďalšie podmienky. 
totiž, ak by ho do evidencie uoz nezaradi-
li, príde o možnosť získania podpory v ne-
zamestnanosti. k tomu si sám musí platiť 
zdravotné poistenie, čo už pre neho môže 
byť vážny existenčný problém. Čo však 
v prípade, ak v tomto registri zapísaný je, 
ale nevykonáva žiadnu činnosť, a nemá 
uzatvorený ani žiadny zmluvný vzťah.

Trénera podnikateľa  
do evidencie nezaradia
ak by však nami uvedený „modelový“ 

tréner vykonával svoju činnosť formou 
szČo, do evidencie ho v žiadnom prípade 
nezaradia, hoci prišiel o svoj hlavný príjem 
vo svojej civilnej práci (automobilke). Podľa 
§ 5, ods. 1 zákona č. 5/2004 z. z. o službách 
zamestnanosti totiž samostatne zárobkovo 
činná osoba na účel tohto zákona je fyzická 
osoba, ktorá:

a) je spoločníkom verejnej obchodnej 
spoločnosti, komanditnej spoločnosti ale-
bo spoločnosti s ručením obmedzeným, 
konateľom alebo členom dozornej rady 
spoločnosti s ručením obmedzeným, čle-
nom predstavenstva alebo dozornej rady 
akciovej spoločnosti alebo jednoduchej 
spoločnosti na akcie, alebo prokuristom 
podľa osobitného predpisu,

Právnych 
vzťahov 
nie je nikdy 
dosť
je potrebné uviesť, 
že súčasná platná 
úprava umožňu-
je výkon činnosti 

trénera v rôznych právnych vzťahoch. ako 
športový odborník môže totiž podľa § 6, 
ods. 3 zákona o športe vykonávať činnosť 
športového odborníka:

a) ako podnikanie, 
b) na základe zmluvy o výkone činnosti 

športového odborníka, 
c) na základe pracovnoprávneho vzťahu 

alebo obdobného pracovného vzťahu, 
d) ako dobrovoľník) alebo 
e) bez zmluvy. 
v praxi sme sa však v rôznych športo-

vých odvetviach a kluboch stretli aj s rôz-
nymi inými právnymi vzťahmi, ktoré zákon 
ani nepozná, resp. vzťahmi, ktoré by za 
súčasnej právnej úpravy nemali požívať ani 
právnu ochranu. navyše, tréner môže vyko-
návať športovú činnosť súčasne so svojím 
hlavným civilným zamestnaním (najčastejší 
prípad) alebo sa pohybovať vo sfére profe-
sionálov, kde je príjem z tejto športovej čin-
nosti jeho jediným príjmom.

Prvý potenciálny problém
ako športový odborník je tréner zapí-

saný v registri fyzických osôb (Fo) v špor-
te. ak pracuje s mládežou, zápis je určite 
potrebný, keďže podľa legislatívy je jednou 
z podmienok pre túto činnosť výpis z re-
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Športoví odborníci – tréneri  
v praxi a ich konfrontácia  
s rôznymi právnymi situáciami
Predstavme si, že počas súčasnej aktuálnej spoločenskej situácie zamestnávateľ prepustí z práce v automobilovom prie-
mysle bežného trénera stolného tenisu (vykonávajúceho športovú činnosť zväčša popri svojom hlavnom zamestnaní). 
Tréner tak logicky zamieri na úrad práce v snahe zaevidovať sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a s cieľom čerpať 
podporu v nezamestnanosti vyplácanú sociálnou poisťovňou, pre ktorú je oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie smerodajné pre vyplácanie uvedenej dávky. Tréner si tak podá žiadosť a čaká na oznámenie príslušného 
úradu. Podaním sa spustí proces správneho konania, ktoré bude pre jeho ďalší ekonomický „osud“ mimoriadne dôležitý, 
nakoľko s podporou v nezamestnanosti počíta.



vzťahu na základe dohody o práci vykoná-
vanej mimo pracovného pomeru12, ak tr-
vanie tohto pracovnoprávneho vzťahu ne-
presiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom 
roku, a ak mesačná odmena nepresiahne 
v úhrne sumu životného minima pre jednu 
plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného 
predpisu13a platnú k prvému dňu kalendár-
neho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výš-
ka odmeny u zamestnávateľa. v takomto 
prípade sa skúma príjem trénera. o tom, či 
bude alebo nebude zaradený do evidencie 
uoz, rozhodne skutočnosť, či jeho príjem 
z dohody presahuje rozhodujúcu sumu, 
resp. či počet dní výkonu jeho činnosti ne-
presiahol 40 dní v roku.

oslovili sme aj ústredie 
práce...
z dôvodu korektnosti informácií a otá-

zok uvedených v tomto článku sme oslovili 
aj ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
sr, konkrétne odbor sprostredkovateľ-
ských služieb, oddelenie správneho kona-
nia. ten, sumarizujúc uvedenú problema-
tiku, konštatoval:

„Pre účely zákona o službách zamest-
nanosti sa v prípade športového odborní-
ka posudzuje, na základe akého právneho 
vzťahu túto činnosť vykonáva. 

1. ak občan činnosť športového od-
borníka vykonáva na základe pracovného 
pomeru alebo obdobného pracovného 
vzťahu, alebo ako samostatne zárobkovo 
činná osoba, prípadne na základe práv-
neho vzťahu podľa osobitného predpisu 
(napr. obchodný zákonník, občiansky zá-
konník), tak potom mu táto skutočnosť 
bráni v zaradení do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie. 

2. občan, ktorý vykonáva činnosť 
športového odborníka na základe pracov-

d) nevykonáva zárobkovú činnosť v člen-
skom štáte eú alebo inde v zahraničí.

dôležité je najmä to, ak nevykonáva 
zárobkovú činnosť na základe osobitného 
predpisu (písmeno b), ktorým sa v zmysle 
zákonného odkazu rozumie napr. občian-
sky zákonník alebo obchodný zákonník. 
ak teda napr. tréner preukáže výkon čin-
nosti zmluvou podľa občianskeho zákonní-
ka (čo už je dnes samo osebe diskutabilné, 
a to vzhľadom na ustanovenie možnosti 
právneho vzťahu podľa § 6, ods. 3 zákona 
o športe), aj v tomto prípade s najväčšou 
pravdepodobnosťou tréner nebude do 
evidencie uoz zaradený. 

úrad si môže dôležité 
skutočnosti preveriť aj  
z vlastného podnetu
treba myslieť aj na to, že tieto skutoč-

nosti (nepredloženie zmluvného vzťahu 
trénera) sa neoplatí zatajovať. úrad práce 
si môže svojou vlastnou činnosťou – skú-
maním podmienok potrebných pre zara-
denie do uoz vyžiadať informácie aj pria-
mo od športovej organizácie – klubu, či 
národného športového zväzu. v takom prí-
pade môže prísť (po zatajení rozhodných 
skutočností) pre trénera nepríjemné ziste-
nie spätného vyradenia, s následkom po-
vinnosti uchádzača o zamestnanie doplatiť 
si zdravotné poistenie často aj v stovkách 
eur, keďže počas evidencie platí za trénera 
zdravotné poistenie štát.

Každý právny vzťah 
je potrebné posúdiť 
individuálne
Ďalšou možnou situáciou je tréner, ktorý 

by predložil zmluvu o výkone dobrovoľníckej 
činnosti s dohodnutou zákonnou hodinovou 
náhradou za stratu času, neprevyšujúcou zá-
konný rámec. je potrebné uviesť, že náhra-
da za stratu času dobrovoľníka a odmena 
trénera sú rozdielne pojmy, čo by sa preto 
malo posúdiť individuálne. ešte viac by to 
bolo zložitejšie vtedy, ak by bola v dobrovoľ-
níckej zmluve dohodnutá náhrada vo výške 
presahujúcej minimálnu hodinovú mzdu, 
keďže nie každému sú ustanovenia zákona 
o dobrovoľníctve dokonale známe. 

Aby sme boli detailní...
ako sme už spomenuli, tréner môže 

vykonávať činnosť aj na základe pracov-
noprávneho vzťahu alebo obdobného pra-
covného vzťahu. v tejto súvislosti pouka-
zujeme na to, že podľa § 6, ods. 1 zákona 
o službách zamestnanosti, uchádzač o za-
mestnanie môže byť v pracovnoprávnom 

noprávneho vzťahu na základe dohody 
o práci vykonávanej mimo pracovného 
pomeru, môže byť zaradený do evidencie 
uchádzačov o zamestnanie za predpokla-
du splnenia podmienok podľa § 6, ods. 2, 
písm. a) zákona č. 5/2004 z. z. o službách 
zamestnanosti (posudzuje sa príjem a dĺž-
ka trvania dohody). 

3. občan, ktorý vykonáva činnosť špor-
tového odborníka ako dobrovoľník podľa 
zákona č. 406/2011 z. z. o dobrovoľníctve, 
môže byť zaradený do evidencie uchádza-
čov o zamestnanie. 

4. občan, ktorý vykonáva činnosť špor-
tového odborníka bez zmluvy a zároveň 
bezodplatne, môže byť zaradený do evi-
dencie uchádzačov o zamestnanie. 

 

Na záver
účelom tohto článku nie je podať vy-

čerpávajúci prehľad všetkých právnych 
vzťahov, kedy tréner môže realizovať výkon 
športovej činnosti. Cieľom je poukázať na 
rôzne aspekty posudzovania jeho právne-
ho vzťahu v prípade, že sa ocitne v neľahkej 
životnej situácii straty príjmu, kde násled-
ne očakáva, že štát po strate zamestnania 
podá pomocnú ruku. tu však treba byť ko-
rektný a poukázať na skutočnosť, že aj keď 
pri rozhodovaní môžeme čiastočne zohľad-
niť pojem správnej úvahy, každý štátny 
orgán má svoje rozhodovacie limity dané 
predpismi, ktoré je potrebné dodržiavať. 
dôležité je však to, aby každý tréner ako 
uchádzač o zamestnanie bol posudzovaný 
podľa príslušnej právnej normy a v súlade 
s princípmi správneho konania. s týmito 
otázkami sa v súčasnosti budeme stretávať 
čoraz viac, keďže sa v súvislosti s aktuálnou 
spoločenskou situáciou očakáva, že do evi-
dencie uoz pribudne aj viacero trénerov.
● text: Daniel Fink, foto: Jozef Štefunko
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už niekoľko rokov prebiehajú majstrov-
stvá počas troch dní. Prvý deň sa začína 
základnými skupinami súťaží mužov a žien 
do 21 rokov (u21) a následne sa v ten istý 
deň pokračuje kvalifikáciou do hlavnej súťa-
že dospelých. v tejto súvislosti je namieste 
diskusia, či by sa majstrovstvá mužov a žien 
u21 nemali konať samostatne v inom ter-
míne. v súčasnosti však pretrváva kon-
senzus, aby sa oba turnaje hrali súčasne. 
naproti tomu sa organizovanie kvalifikácie 
pred hlavnou súťažou stretáva prevažne 
s pozitívnou odozvou, keďže sa tým vytvára 
priestor pre viacerých hráčov a hráčky na 
kvalitnú konfrontáciu a následnú priamu 
možnosť vybojovať si účasť v hlavnej súťaži.

Pokiaľ hodnotíme kvalifikáciu ako samo-
statný turnaj, možno konštatovať, že herná 
úroveň sa v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím každý rok zvyšuje, a to aj vďaka 
vyššej účasti hráčov. spočiatku sa kvalifiká-
cia hrávala iba skupinovým systémom, avšak 
už tretí rok v rade sa mužská kvalifikácia hrá 
dvojstupňovým systémom, t. j. skupinovým 
systémom a následným barážovým kolom, 

z ktorého víťazi postupujú do hlavnej súťa-
že. uvedený hrací systém sa osvedčil aj vďa-
ka tomu, že zápasy v baráži sú vyrovnanej-
šie, a teda divácky atraktívnejšie. naproti 
tomu, v základných skupinách možeme vi-
dieť zápasy hráčov s pomerne veľkým kva-
litatívnym rozdielom. na rozdiel od mužov 
sa kvalifikácie žien sa v ostatných ročníkoch 
zúčastňuje menej hráčok, z toho dôvodu sa 
hráva len skupinovým systémom. zostáva 
nám len veriť, že v budúcnosti sa účasť žien 
v kvalifikácii bude zvyšovať. 

okrem systému kvalifikácií prešiel slo-
venský šampionát v posledných rokoch 
určitým vývojom a do turnaja sa imple-
mentovali viaceré menšie zmeny s cieľom 
zvýšiť nielen športovú, ale aj reprezenta-
tívnu úroveň tohto podujatia. 

Pred štyrmi rokmi sa podľa vzoru me-
dzinárodných turnajov začalo aj u nás s or-
ganizovaním tzv. Call area, priestoru pre 
hráčov a rozhodcov, ktorý sa už stal štan-
dardom. aj hráči, ktorí sa medzinárodných 
turnajov pravidelne nezúčastňujú, si na 
prípravu zápasu s pobytom v „Call area“ 

už zvykli. Činnosť v tomto priestore má 
pozitívny vplyv na priebeh turnaja, keďže 
viaceré otázky a nezrovnalosti (napr. kon-
trola rakiet či výber loptičiek) sa vyriešia 
už pred zápasom. nie je tak potrebné ich 
riešiť priamo v hracom priestore a hráči po 
vstupe do kurtu môžu svoje zápasy začať 
v čo najkratšom čase. zaujímavejšie je to 
aj pre divákov, nakoľko bez predzápasovej 
prípravy sa zápasy môžu začať bez zdrža-
nia. od roku 2018 sa „Call area“ realizuje 
aj počas kvalifikácie či majstrovstiev u21. 

súčasťou „Call area“ bolo už druhýkrát 
aj pracovisko pre kontrolu rakiet (racket 
Control). sú tu sledované všetky predpísa-
né parametre rakety v súlade s pravidlami 
ittF, vrátane chemických výparov z poťa-
hov. za zmienku stoja aj niektoré štatistic-
ké údaje. Počas celého turnaja bolo vyko-
naných spolu až 266 kontrol, pred každým 
hracím kolom bolo skontrolovaných 6 až 
10 rakiet vybraných náhodným výberom 
tak, aby raketa každého účastníka bola 
skontrolovaná aspoň jedenkrát počas 
majstrovstiev, vrátane kvalifikácie a maj-
strovstiev u21. od štvrťfinálových zápasov 
a semifinálových zápasov u21 bola kon-
trola rakiet povinná pre všetkých hráčov. 
viacero hráčov dokonca využilo možnosť 
dobrovoľnej kontroly pred turnajom, čo je 
určite pozitívne. aj vďaka častejším kon-
trolám možno vidieť, že sa kvalita rakiet 
zlepšuje, a zároveň sa tým predchádza 
zbytočným komplikáciám pre hráčov. 

Ďalšou oblasťou z hľadiska rozhodova-
nia je disciplína hráčov. vo všeobecnosti 
možno konštatovať, že v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi sa disciplína hráčov 
zlepšuje, dochádza čoraz menej k rôznym 
incidentom a iným prejavom nešportové-
ho správania. napriek tomu je však, bohu-
žiaľ, stále vidieť niekoľko rôznych negatív-
nych prejavov. z toho dôvodu sme zaviedli 
evidenciu všetkých udelených kariet počas 
majstrovstiev, vrátane kvalifikácie. túto 
evidenciu výkonný výbor sstz vyhodnotí, 
prípadne rozhodne o udelení dodatočných 
disciplinárnych sankcií. evidencia ka riet 
mô že slúžiť taktiež ako podklad pre budúcu 
tvorbu pravidiel týkajúcich sa disciplíny. 

z pohľadu rozhodcov sme v tomto roku 
zaviedli aj keď len drobnú, o to však pod-
statnejšiu novinku – párové rozhodovanie 
už od osemfinálových zápasov. Pristúpilo 
sa k nemu kvôli častokrát veľmi vypätým 
a konfliktným situáciám už od tohto hra-
cieho kola, pričom doteraz bolo zvykom 
rozhodovať v pároch až od semifinálových 
zápasov. v tomto trende by sa malo pokra-
čovať aj v budúcnosti a prispôsobovať tomu 
aj počet delegovaných rozhodcov. Podobne 
ako na vrcholných svetových podujatiach, 
aj na majstrovstvá slovenska by mali byť 

Majstrovstvá slovenska 
z pohľadu rozhodcu
V dňoch 28. februára až 1. marca 2020 sa v Národnom stolnotenisovom centre 
v Bratislave-Rači uskutočnili Majstrovská Slovenska jednotlivcov mužov a žien 
a Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov mužov a žien do 21 rokov (U21). Maj-
strovstvá Slovenska sú pre hráčov jedným z vrcholných podujatí sezóny. Nikdy 
na ňom nie je núdza o zaujímavé zápasy a vypäté momenty, a ani aktuálny šam-
pionát nebol z tohto hľadiska výnimkou.
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rozvoji. neskôr sa plánuje vypracovať špe-
cifický manuál, prípadne zorganizovanie 
školenia, kde by sa pre záujemcov detailne 
vysvetlila celá funkcionalita programu. aj 
tu môže vzniknúť priestor na diskusiu, do-
plnenie a úpravu programu, prioritne pre 
účely členov sstz. 

oblasťou, ktorá každoročne naberá na 
dôležitosti, je aj prezentácia stolného teni-
su prostredníctvom priameho internetové-
ho prenosu (live streaming) a aktuálneho 
skóre (live scoring). Bohužiaľ, stolný tenis 
na slovensku nemá momentálne adek-
vátny priestor v médiách. z toho dôvodu 
by mohlo internetové vysielanie tento ne-
dostatok čiastočne kompenzovať. v tejto 
súvislosti je nutné doplniť, že technické 
zariadenie používané na zabezpečenie in-
ternetových prenosov u nás je v porovnaní 
s okolitými štátmi na nedostatočnej úrovni. 
napriek tomu sa úroveň prenosov postup-
ne zlepšuje. Finálové zápasy boli zazname-
návané dvoma kamerami, čo zvýšilo kvalitu 
prenosu. voľne dostupné videá z majstrov-
stiev na internete zároveň dosahujú zvyšu-
júcu sa sledovanosť. 

ako bolo už v úvode uvedené, majstrov-
stvá slovenska sú každoročne vrcholom se-
zóny, na ktorom sa zúčastňujú najlepší slo-
venskí hráči. aj napriek určitým nedostatkom 
treba veriť, že sa pri zlepšení športovo-tech-
nického zabezpečenia, ale predovšetkým 
vďaka osobnému zanieteniu organizátorov, 
rozhodcov, hráčov, trénerov, dobrovoľníkov 
a ďalšej stolnotenisovej verejnosti, bude 
úroveň majstrovstiev naďalej zvyšovať, či už 
po športovej, ako aj organizačnej stránke. 
dúfame, že sa zlepšujúca úroveň tohto tur-
naja odzrkadlí aj na návštevnosti a celkovej 
popularite nášho športu.
● text: Matej Hamran, foto: Tomáš Šereda

ktoré je potrebné účastníkom operatívne 
oznámiť. Časový plán udáva rámec aj pri 
tvorbe rozpisu rozhodcov a pri organizácii 
práce kontroly rakiet. taktiež je dôležitý pre 
informovanie športovej verejnosti a pre vý-
ber zápasov na tzv. prezentačné stoly, ktoré 
sú snímané pre účely televízneho resp. in-
ternetového prenosu (live streaming). 

Počas tohtoročných majstrovstiev slo-
venska bol prvýkrát použitý nový infor-
mačný systém, ktorý veľkou mierou uľah-
čil prácu pri spracovávaní výsledkov a pri 
žrebovaní všetkých súťaží. nový program 
pracuje online, teda všetky dáta, ktoré sa 
zadajú do programu, sú ihneď dostupné 
na internete. v priestoroch haly boli na vi-
diteľných miestach umiestnené Qr kódy, 
pomocou ktorých si účastníci mohli pozrieť 
aktuálne informácie o turnaji na svojich mo-
bilných telefónoch. to tiež prispelo k tomu, 
že sa celý turnaj, a najmä piatková kvalifiká-
cia, odohrali takmer bez zdržaní a posledné 
barážové kolo sa mohlo začať presne podľa 
zverejneného časového plánu. 

nový program umožnil okamžitú pre-
zentáciu výsledkov nielen na internete, 
ale aj vo vestibule haly, kde bola nainšta-
lovaná veľkoplošná projekcia s výsledkami 
a časovým plánom, čo tiež zvýšilo komfort 
účastníkov majstrovstiev. autorom „tur-
najového“ programu je roland grega, 
ktorý v spolupráci s andrejom Čajkovičom 
a pod záštitou sstz už niekoľko rokov pra-
cuje na vývoji tohto programu. 

v dlhodobom horizonte je cieľom, aby 
bol tento „turnajový“ program využívaný 
celou slovenskou stolnotenisovou verej-
nosťou pre potreby organizovania všetkých 
druhov turnajov jednotlivcov, družstiev, 
ale aj dlhodobých ligových súťaží. Program 
je voľne prístupný na internetovej stránke 
sstz a stále sa pracuje aj na jeho ďalšom 

komisiou rozhodcov delegovaní tí najkvalit-
nejší a najskúsenejší rozhodcovia, a to bez 
ohľadu na ich regionálnu príslušnosť. 

Po vzore svetového okruhu turnajov 
ittF boli na tohtoročnom šampionáte 
prvýkrát predstavené nové uniformy roz-
hodcov. trend používania nových unifo-
riem (polokošele s krátkym alebo s dlhým 
rukávom) pre účely národných turnajov 
možno sledovať aj vo viacerých okolitých 
krajinách. je zrejmé, že odozva na nové 
uniformy bola zo strany verejnosti či sa-
motných rozhodcov zväčša pozitívna. uni-
formy by mali byť následne distribuované 
všetkým aktívnym rozhodcom sstz. 

od roku 2018 je novým prvkom na 
majstrovstvách slovenska aj zavedenie 
časového plánu pre súťaž kvalifikácie. 
dovtedy sa zápasy kvalifikácie priebežne 
vyhlasovali. organizácia turnajov podľa ča-
sového plánu má viacero výhod pre celko-
vý priebeh turnaja, ale najmä pre hráčov. 
hráči majú možnosť zorganizovať si svoj 
čas počas podujatia a lepšie sa pripraviť na 
zápasy, keďže sa nemusia nepretržite zdr-
žovať v hracej hale a čakať na vyhlásenie 
svojho zápasu. vypracovanie detailného 
časového plánu s viacerými kategóriami 
nie je vždy možné. inak povedané, je to 
komplikované vzhľadom na to, že organi-
zátor častokrát presne nevie, koľkí z pri-
hlásených hráčov sa turnaja skutočne zú-
častnia. v tomto smere by sa pravidlá pre 
účasť na turnajoch mohli upraviť takým 
spôsobom, aby bol aj pre domáce turnaje 
už pred začiatkom podujatia pevne stano-
vený počet hráčov. 

využívanie časového plánu má za násle-
dok zníženie potreby vyhlasovania jednot-
livých zápasov. niekedy sa však tomu nedá 
úplne vyhnúť, keďže v priebehu podujatia 
môžu nastať rôzne neočakávané zmeny, 
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6 akae kaho jPn 5778
7 Cok isa FRa 5743
8 laurenti jamila ita 5625
9 Chen yi cHn 5550

10 nagasaki miyu jPn 5446
71 illáŠoVá Adriana SVK 1758

117 PeKoVá Zuzana SVK 1197
133 TeReZKoVá Jana SVK 1103
185 lACeNoVá Renáta SVK 754
208 ŠTulleRoVá eliška SVK 670
260 WilTSChKoVá Dominika SVK 474
279 ČiNČuRoVá ema SVK 447
306 ViNCZeoVá laura SVK 380
378 DiViNSKá Natália SVK 238
681 BilKoViČoVá Sára SVK 9
681 KARKuŠoVá Danijela SVK 9

KADeTi
1 Chen yuanyu cHn 11057
2 movileanu darius ROu 9588
3 Quek yong izaac sgP 7394
4 matsushima sora jPn 7339
5 cHanG yu-an tPe 6970
6 Chirita iulian ROu 6632
7 redzimski milosz Pol 6388
8 mati taiwo nGR 6350
9 shams navid iri 6118

10 istrate andrei teodor ROu 5718
18 golDíR Jakub SVK 3845
45 uheRíK Kristián SVK 2230
95 PAluŠeK Samuel SVK 1066
96 NoViCKý oliver SVK 1052

146 ARPáŠ Samuel SVK 712
201 KuBAlA Nicolas SVK 491
208 BilKA Pavol SVK 457
255 ŠuTiAK Samuel SVK 290
266 FRANCe Roman SVK 263
296 KuliCh ivan SVK 204
411 gAŠPARíK Jakub SVK 41
494 hATAlA Juraj SVK 13

KADeTKy
1 GODa Hana eGy 9011
2 harimoto miwa jPn 8443
3 takahashi giulia Bra 6368
4 Brzyska anna Pol 5901
5 zhou jingyi sgP 5169
6 ser lin Qian sgP 5109
7 Cheng Pu-syuan tPe 5038
8 earley sophie irl 4999
9 lutz Charlotte FRa 4929

10 kauFmann annett GeR 4814
20 WilTSChKoVá Dominika SVK 3380
31 ČiNČuRoVá ema SVK 2487
47 ViNCZeoVá laura SVK 2119
53 ŠTulleRoVá eliška SVK 1773
90 BilKoViČoVá Sára SVK 1076

163 ŠiNKARoVá Monika SVK 496
238 WAlleNFelSoVá Aneta SVK 263
351 MÜlleRoVá ema SVK 70
410 DZieWiCZoVá lea SVK 22
463 KĽuChoVá Terézia SVK 9

Muži Do 21 RoKoV
1 thakkar manav vikash ind 7140
2 remBert Bastien FRa 6495
3 Feng yi-hsin tPe 6450
4 DeVOS Laurens Bel 5850
5 Cnudde Florian Bel 5700
6 rolland jules FRa 5576
7 sidorenko vladimir RuS 5550
8 siPos rares ROu 5385
9 cHanDRa Jeet ind 4920

10 BentanCor martin aRG 4710
37 ŠPáNiK Tibor SVK 2730
73 ZeliNKA Jakub SVK 1518

185 oRáČ Daniel SVK 450

žeNy Do 21 RoKoV
1 shiomi maki jPn 11820
2 DRaGOMan andreea ROu 6975
3 trigolos daria Blr 6240
4 lung lisa Bel 5846
5 zhang sofia-Xuan esP 5790
6 diaConu adina ROu 5618
7 tailakova mariia RuS 5175
8 Pavade Prithika FRa 5160
9 KuKuĽKoVá Tatiana SVK 5070

10 kolish anastasia RuS 4605
26 gRigeloVá Natália SVK 2745
42 PuChoVANoVá Nikoleta SVK 2163
64 lABoŠoVá ema SVK 1542

100 uRíKoVá Monika SVK 956

JuNioRi
1 kulCzyCki samuel Pol 6866
2 Feng yi-hsin tPe 6384
3 shinozuka hiroto jPn 6086
4 Pang yew en koen sgP 5582
5 kumar nikhil uSa 5417
6 zeng Beixun cHn 5114
7 kuBik maciej Pol 5103
8 Xiang Peng cHn 5051
9 anDRaS csaba Hun 4941

10 Ban ivor cRO 4892
18 DeliNČáK Filip SVK 3765
20 KlAJBeR Adam SVK 3699
99 DiKo Dalibor SVK 1486

130 PACh Kamil SVK 1217
195 golDíR Jakub SVK 780
257 uheRíK Kristián SVK 538
523 PeTRlíK Juraj SVK 120
691 ĎANoVSKý Martin SVK 27
852 TRuBáČiK Tomáš SVK 9
852 KuBAlA Nicolas SVK 9
852 PAluŠeK Samuel SVK 9

JuNioRKy
1 ojio haruna jPn 6933
2 Wu yangchen cHn 6486
3 kuai man cHn 6245
4 Wang amy uSa 5974
5 ghosh swastika ind 5781

Muži
1 Fan zhendong cHn 17915
2 Xu Xin cHn 17260
3 ma long cHn 15525
4 harimoto tomokazu jPn 13245
5 lin gaoyuan cHn 13240
6 Calderano hugo Bra 12315
7 lin yun-ju tPe 12160
8 liang jingkun cHn 11205
9 FalCk mattias sWe 11065

10 Boll timo GeR 10910
11 ovtCharov dimitrij GeR 10445
12 Wang Chuqin cHn 9785
13 niWa koki jPn 9570
14 jeoung youngsik kOR 9555
15 PitChFord liam enG 9320
16 Franziska Patrick GeR 9050
17 mizutani jun jPn 9045
18 jang Woojin kOR 8835
19 gauzy simon FRa 8755
20 aruna Quadri nGR 8710
33 WANg yang SVK 6330
67 PiŠTeJ Ľubomír SVK 4470

231 VAluCh Alexander SVK 1725
294 NoVoTA Samuel SVK 1217
302 KAlužNý Samuel SVK 1185
430 ŠPáNiK Tibor SVK 715
476 KeiNATh Thomas SVK 575
641 ZeliNKA Jakub SVK 345
997 BRAT Adam SVK 150

1048 PéTeR ingemar SVK 130
1173 oRáČ Daniel SVK 85
1498 ŠeReDA Peter SVK 12

žeNy
1 Chen meng cHn 17915
2 ito mima jPn 15440
3 sun yingsha cHn 15165
4 liu shiwen cHn 13725
5 Wang manyu cHn 13640
6 ding ning cHn 13450
7 zhu yuling cHn 13240
8 Cheng i-Ching tPe 11455
9 Feng tianwei sgP 11100
9 ishikaWa kasumi jPn 11100

11 hirano miu jPn 10815
12 Wang yidi cHn 10435
13 Chen Xingtong cHn 10370
14 PolCanova sofia auT 9095
15 doo hoi kem HkG 9060
16 jeon jihee kOR 9020
17 sato hitomi jPn 8800
18 he zhuojia cHn 8255
19 diaz adriana Pur 8090
20 solja Petrissa GeR 8080
54 BAlážoVá Barbora SVK 5270

141 KuKuĽKoVá Tatiana SVK 2735
240 JuRKoVá eva SVK 1360
251 PuChoVANoVá Nikoleta SVK 1240
316 gRigeloVá Natália SVK 870
321 óDoRoVá eva SVK 840
351 lABoŠoVá ema SVK 747
658 uRíKoVá Monika SVK 240
805 luČeNKoVá Viktória SVK 150
904 hoRVáThoVá Simona SVK 97
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nie neskôr pokračovalo v ďalšom rakúskom 
klube ttC jois. Posledné stolnotenisové 
obdobie venoval naplno práci v ttC nové 
zámky ako manažér všetkých tímov, tréner 
a hráč. jeho trénerské úspechy pozná celé 
stolnotenisové slovensko, nakoľko sa jeho 
práca odzrkadlila na výchove mnohých mlá-
dežníckych slovenských reprezentantov. je 
zástancom „čistého“ stolného tenisu, ktorý 
v súčasnosti technicky zaostáva. jeho nad-
šenie, radosť a láska k tomuto športu môže 
byť mnohým trénerom príkladom. rešpekt 
a úcta nielen od viacerých stolnotenisových 
činovníkov je odmenou za všetko, čo obe-
toval pre stolný tenis a výchovu mládeže. 
stolný tenis je jeho celoživotnou neoddeli-
teľnou súčasťou.

Róbert Čelko – 65 rokov
už tretie voleb-
né obdobie patrí 
rodený Považsko-
bystričan medzi 
stabilné opory vv 
sstz. je podpred-
sedom sstz a má 
„pod palcom“ 
športovo-technic-
kú komisiu. tá je 
v permanencii prakticky každý víkend, pre-
tože centrálne riadené súťaže prebiehajú 
od jesene do jari. vďaka nemu, ale aj spolu-
pracovníkom z komisie i sekretariá tu zväzu, 

predsedu kstz Banská Bystrica, ktorým je 
aj v súčasnosti. v rokoch 2014 až 2017 bol 
aj členom komisie mládeže sstz.

Ľubomír haluška – 60 rokov

jeho stolnote-
nisové začiatky 
v 11-tich rokoch 
sa začínajú v rod-
nom muráni. Po 
základnej škole 
pokračoval v stol-
notenisovej karié-
re v Poprade ako 
stredoškolák v klu-
be tatramat matejovce. Počas základnej 
vojenskej služby pôsobil ako hráč vo vtj 
Písek, odkiaľ prestúpil do Chirany stará 
turá. Po tejto hráčskej anabáze sa začala 
v roku 1986 jeho úspešná trénerská kariéra, 
ktorou si plnil svoj životný sen, že sa stol-
ný tenis stal jeho prácou. Prestup do zvs 
nová dubnica mu priniesol prvé trénerské 
úspechy. rok 1989 sa do jeho života zapí-
sal veľkými písmenami, keďže prestúpil do 
nových zámkov, kde žije so svojou rodinou 
a ako tréner tu pôsobí až doteraz. odmena 
za tvrdú trénerskú a hráčsku prácu prišla 
v podobe funkcie reprezentačného trénera 
kadetov slovenska a účasť na mej v Ľubľane 
v sezóne 1992/1993. jeho kvality si všimli aj 
v rakúskom neusiedl am see, kde začal jeho 
zahraničný angažmán. „galusove“ pôsobe-
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Čo patrí k tvojim najväčším úspechom?
mojím najväčším úspechom je zatiaľ 

1. miesto medzi najmladšími žiačkami na 
slovenskom pohári mládeže v humennom 
v roku 2020. na medzinárodnom turnaji 
joola satellite tour 2019 v českom hluku 
som sa v kategórii mladších žiačok dostala 
do štvrťfinále. od roku 2020 som zároveň 
členkou reprezentačného družstva sloven-
ska medzi mladšími žiačkami.

 
Kto je tvojím hráčskym vzorom?
mojimi najväčšími vzormi sú mládež-

nícki reprezentanti ema Činčurová, laura 
vinczeová a kristián uherík.

● text: Ivica Hatalová
● foto: archív ŠKST Topoľčany

Nela ondrušová
nelku už ako päťročnú priviedol na 

prvý tréning tréner anton kutiš. vzhľadom 
k tomu, že v topoľčanoch nie je až tak veľa 
športových odvetví, ktorým sa dievčatá 
môžu venovať, stolnému tenisu zostala 
verná. od začiatku reprezentuje klub Škst 
topoľčany a trénuje pod vedením trénera 
antona kutiša a sparingových partnerov 
milana grmana a Františka solára. odma-
lička vyrastala v športovom prostredí, tak-
že každodenné tréningy sú jej prirodzené. 
Posledné dva roky trénuje dvojfázovo. jej 
prvým turnajom bol krajský bodovací tur-
naj mládeže najmladšieho žiactva v trenčí-
ne v roku 2017.

JuBilANTi

Jozef Barniak – 60 rokov

s t o l n o t e n i s o -
vý život rodáka 
z kremnice je spo-
jený prevažne so 
žiarom nad hro-
nom. so stolným 
tenisom začínal 
v roku 1971 ako 
11-ročný na ii. zŠ 
v žiari nad hro-
nom. v roku 1974 sa stal hráčom tj zsnP 
žiar nad hronom a neskôr po ukončení 
vysokej školy a základnej vojenskej služby 
hrával v tj ladomerská vieska (1984 až 
1986). od roku 1986 sa spolupodieľal na 
obnove stolnotenisového oddielu tj zsnP 
žiar nad hronom, s ktorým v roku 1989 po-
stúpil do 2. ligy. v roku 1989 sa stal aj tré-
nerom, v súčasnosti (od roku 2019) je drži-
teľom trénerskej licencie B (3. kvalifikačný 
stupeň). je zároveň rozhodcom s licenciou 
a. v rokoch 1990 až 2000 bol aktívnym 
hráčom striedavo v súťažiach 2. a 3. ligy. 
odvtedy sa naplno venuje najmä funkci-
onárskej práci. od roku 2002 je preziden-
tom mŠk žiar nad hronom, od roku 2006 
členom vv obstz a od roku 2008 členom 
vv kstz Banská Bystrica. v rokoch 2014 
a 2015 ako tréner a vedúci družstva zís-
kal s družstvom žiakov 3. miesto na maj-
strovstvách slovenska družstiev základ-
ných škôl. v roku 2015 zasadol na stoličku 



ITTF, ETTU a príslušnými národnými federá-
ciami. So stolným tenisom sa zoznámil ako 
žiak v Trenčianskej Teplej, kde v rokoch 1960 
– 1970 aktívne hrával v klube Lokomotíva 
Trenčianska Teplá. Neskôr aktívne štartoval 
v súťažiach za kluby Merina Trenčín, Sokol 
Trenčín, Dukla Trenčín, Slovenský Orol Tren-
čín a ŠK Profesionál Trenčín. Je držiteľom 
trénerskej licencie B, ktorú aktívne využíval 
vo všetkých kluboch, v ktorých aj hrával. 
Od začiatku sa venoval veľkému množstvu 
stolných tenistov, ktorých viedol odmalička 
a vštepoval im lásku k tomuto športu. Jeho 
oddanosť funkcii rozhodcu a zmysel pre fair 
play správne vyvážený schopnosťou jedno-
značne rozhodnúť aj tú najspornejšiu loptič-
ku, ho právom zaradili medzi rozhodcovskú 
elitu. Svojimi vedomosťami a skúsenosťami 
pomáha aj mladším rozhodcom. Držiteľom 
licencie medzinárodného rozhodcu je od 
roku 1996. Pravidelne rozhodoval a roz-
hoduje na takmer všetkých významnejších 
domácich podujatiach a turnajoch riade-
ných SSTZ. Ako rozhodca reprezentoval Slo-
vensko na ME 1996 v Bratislave, MS 1997 
v Manchestri, v tom istom roku na Hrách 
Commonwealthu v Glasgowe, na ME 2002 
v Záhrebe, ME 2006 v Aarhuse a na MS 
2008 v Guangzhou. Taktiež pôsobil veľakrát 
na turnajoch medzinárodných majstrov-
stiev krajín dospelých, juniorov aj kadetov 
či na turnajoch Pro Tour (teraz World Tour). 
Z významných podujatí bol tiež delegova-
ný ETTU na stretnutia Champions League 
a na stretnutia reprezentačných družstiev 
v Európskej lige. Výrazne sa angažuje aj na 
podujatiach zdravotne znevýhodnených 
stolných tenistov. Rozhodoval viacero ME 
a medzi jeho vrcholy patrí účasť vo funkcii 
„referee“ na Special Olympics v Severnej 
Karolíne v USA v roku 1999. Patrí medzi 
našich najskúsenejších rozhodcov s dobrou 
znalosťou angličtiny.
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Štefan Kollárovits – 75 rokov
Patrí medzi naj-
v ýzn amn ejš í ch 
a najúspešnejších 
slovenských hrá-
čov. Ako repre-
zentant Českoslo-
venska dosiahol 
rad významných 
úspechov a v ob-
dobí rokov 1962 
– 1973 patril medzi opory reprezentačného 
družstva. Pre svoju modernú obojstrannú 
topspinovú hru a vyspelé taktické mysle-
nie patril medzi uznávaných a obávaných 
hráčov starého kontinentu. V rokoch 1964 
a 1972 vybojoval tri bronzové medaily na 
ME v Malmö, v Rotterdame (ako člen repre-
zentačného družstva) a v Londýne (1966). 
Vysoko sú cenené aj jeho víťazstvá vo dvoj-
hre na medzinárodných majstrovstvách 
Anglicka, Írska, Škandinávie, Poľska, Škótska, 
Walesu a Luxemburska. V roku 1966 sa stal 
majstrom Československa vo dvojhre aj vo 
štvorhre. V roku 1968 zvíťazil v dvojhre a spo-
lu s Alicou Grofovou aj v zmiešanej štvorhre 
na Dunajskom pohári v Bratislave. V rokoch 
1968 a 1969 získal s družstvom Slávie VŠ Pra-
ha celkové víťazstvo v PEM. V rokoch 1959 
– 1965 patril medzi opory ligového družstva 
Štart VD Bratislava a v rokoch 1970 – 1973 aj 
družstva NHKG Ostrava. Po skončení repre-
zentačnej kariéry pôsobil ako profesionálny 
hráč a klubový tréner v Rakúsku. V rokoch 
1994 – 2004 bol prezidentom viacnásobné-
ho majstra Slovenska ŠKST Sporiteľňa Bra-
tislava, s ktorým sa dvakrát stal aj víťazom 
Superligy a trikrát hral v semifinále PEM. Je 
držiteľom najvyššej trénerskej kvalifikácie 
so špecializáciou na stolný tenis, ktorú získal 
štúdiom na FTVŠ UK. Zároveň bol aj dlhoroč-
ným členom výkonného výboru organizácie 
Swaythling Club International. Aj v súčas-
nosti podporuje rekreačných stolných te-
nistov a organizuje pre nich turnaje. Za vý-
sledky dosiahnuté na úrovni reprezentácie 
Československa a Slovenska a za jeho podiel 
na rozvoji stolného tenisu na Slovensku bol 
zaradený do Siene slávy SSTZ.

Peter Šagát – 70 rokov
Patrí medzi najlep-
ších slovenských 
rozhodcov s boha-
tými skúsenosťami 
z rozhodovania na 
najvýznamnejších 
svetových a európ-
skych podujatiach 
organizovaných 

patrí táto oblasť medzi najlepšie fungujúce. 
Ak náhodou vznikne nejaký problém, ŠTK si 
promptne poradí. Ukázalo sa to najmä v pr-
vej polovici roku 2020, kedy koronavírus na 
niekoľko mesiacov ochromil športový život 
na celom svete ako aj naše súťaže. Aj vďaka 
Róbertovi Čelkovi SSTZ zabezpečil ukonče-
nie všetkých súťaží objektívne, s rešpek-
tom a k spokojnosti stolnotenisového hnu-
tia na Slovensku. Hoci jubilant oslávil v lete 
už šesťdesiatpäťku, stále je aktívny nielen 
ako funkcionár, ale aj vo veteránskom 
hnutí. Veď málokto na Slovensku sa môže 
pochváliť dvanástimi štartami na veterán-
skych MS a ME. Pochádza z Čelkovej Lehoty 
a k stolnému tenisu „privoňal“ už ako žiak 
v Domaniži. Neskôr hrával za SPŠE a potom 
okresnú súťaž za Drevoindustriu v Liptov-
skom Hrádku. Po ukončení vysokoškolské-
ho štúdia na Elektrotechnickej fakulte SVŠT 
v Bratislave obliekal dres TJ Strážov Pružina 
od okresnej až po 3. ligu. Od roku 1995 je 
hráčom TTC Považská Bystrica. Niekoľko vo-
lebných cyklov bol predsedom okresných, 
resp. oblastných zväzov v Považskej Bystri-
ci, Púchove a Ilave. Od roku 1990 pôsobil 
v KSTZ v Trenčíne ako šéf disciplinárnej 
komisie a neskôr ako predseda zväzu. Od 
roku 2011 je členom VV SSTZ, najskôr na 
pozícii predsedu disciplinárnej komisie a od 
roku 2013 ako podpredseda zväzu a pred-
seda ŠTK. Relaxom po každodennej práci je 
pre neho najmä rybárčenie. Jeho koníčkom 
je aj hra na harmoniku i heligónku (tie mi-
mochodom aj zbiera). Úprimne sa teší zo 
všetkých vnúčat, ale azda najväčšiu radosť 
má z vnučky Moniky Uríkovej, ktorá patrí 
medzi popredné slovenské stolné tenistky. 
Nech jeho srdce ďalej bije rovnako spoľah-
livo v každodennom živote ako aj pre obľú-
bený stolný tenis.

Ľuboš Surovský – 65 rokov
Stolnému teni-
su sa venuje od 
roku 1978, kedy 
začal hrávať v obci 
Chocholná-Velči-
ce. V roku 1979 
založil stolnoteni-
sový klub EURO 
Drietoma a od 
roku 1980 je jeho 
predsedom. Je držiteľom trénerskej licen-
cie C a rozhodcovskej licencie A. Od roku 
2009 je predsedom KSTZ Trenčín. Podieľa 
sa na organizovaní významných stolnote-
nisových akcií v okrese Trenčín a Trenčian-
skom kraji.
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Za alexandrom Comissom
Vo veku 84 rokov nás 6. mája 2020 
opustil Alexander Comisso. Bol dlho-
ročným hráčom, trénerom, rozhod-
com, funkcionárom a organizátorom 
podujatí v Poprade, či už pod hlavič-
kou Podtatranského, resp. Východo-
slovenského stolnotenisového zväzu.

Za Leopoldom Juríkom
Vo veku 76 rokov nás 7. júna 2020 opus-
til Leopold Jurík. Do histórie sa zapísal 
ako člen reprezentácie Českosloven-
ska, hrával za Lokomotívu Topoľčany, 
Štart Bratislava, Lokomotívu Rača, Lo-
komotívu Brno, Štefanov, Naftu Gbely 
a Stavoimpex Holíč.
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najväčšiu radosť robia klubu dorasten-
ky, ktoré v sezóne 2017/2018 v zostave 
a. krešilová, i. hudáková, t. žilková a l. gaj-
došová skončili na majstrovstvách sloven-
ska družstiev na 3. mieste. od roku 2017 sa 
z celoslovenského hľadiska začali presadzo-
vať aj chlapci. doteraz najväčším úspechom 
medzi chlapcami je 2. miesto v zmiešanej 
štvorhre a 3. miesto vo štvorhre na maj-
strovstvách slovenska najmladšieho žiactva 
v Pezinku v roku 2018. zaslúžil sa o to j. mit-
rík a zaslúžene sa tak stal aj členom repre-
zentácie slovenska v tejto kategórii. k jeho 
úspechom patrí aj dvojnásobné víťazstvo 
na turnajoch slovenského pohára mládeže 
v kategórii najmladších žiakov v roku 2018. 
klub z Belej nad Cirochou sa stal postupne 
jedným z najlepších mládežníckych klubov 

oddiel s druž-
stvom mužov sa už 
od svojho vzniku 
začal zapájať do sú-
ťaží v rámci okresu 

humenné. hráčmi družstva boli v tom čase 
P. majerník, F. kruľ, a. roško, m. roško a ďalší 
hráči, ktorí sa postupne pripojili k družstvu. 
v polovici sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia vzniklo aj družstvo žiakov v zostave 
j. Ľonc, m. hrežík, j. Bednár, P. lojan a a. lo-
jan). žiaci sa najprv zapojili do okresnej 
a o pár rokov neskôr aj do krajskej súťaže. 
v tomto období sa majstrom východoslo-
venského kraja vo štvorhre mladších žiakov 
stal P. lojan, majstrom okresu humenné 
vo dvojhre žiakov zasa j. Ľonc. v osemde-
siatych rokoch 20. storočia prešli z družstva 
žiakov medzi mužov ďalší hráči ako i. haš-
uľ, j. drotár, j. drab, m. hašuľ a m. Bednár. 
v tomto období hrali muži v krajskej súťaži. 
od roku 1992 pôsobí stolnotenisový od-
diel v obci ako Šk orion Belá nad Cirochou. 
najväčším úspechom družstva mužov bol 
postup do 2. ligy v sezóne 2006/2007. jeho 
zostavu tvorili hráči j. drab, j. drotár, Ľ. vo-
zár, j. jelo a i. Chomča.

žiaci začali opäť aktívnejšie pôsobiť až 
po roku 2000, pričom si z majstrovstiev ob-
lasti humenné viackrát priniesli medailo-
vé umiestnenia. rozmach mládežníckeho 
stolného tenisu sa začal po roku 2013, keď 
pod vedením trénera j. draba začal pravi-
delný tréningový proces. v súčasnosti má 
klub 22 aktívne hrajúcich dospelých hráčov 
a 27 žiakov.

na východnom slovensku. dôkazom toho 
je aj zisk niekoľkých titulov majstrov vý-
chodného slovenska medzi jednotlivcami 
aj v družstvách (a. krešilová, j. mitrík, Š. or-
szágh) a množstvo medailových umiestne-
ní v mládežníckych kategóriách. v sezóne 
2019/2020 mal klub v dlhodobých súťa-
žiach štyri družstvá mužov (3. až 5. liga), dve 
družstvá žien (extraliga a 1. liga) a extraligo-
vé družstvá dorasteniek a dorastencov.

veľkú podporu klub dostáva od starostu 
Belej nad Cirochou j. vajdu a od poslancov 
obecného zastupiteľstva. okrem finanč-
ných prostriedkov obec podporila klub aj 
postavením športovej haly. jej stavbu do-
končili v roku 2017 a odvtedy je členom 
klubu permanentne k dispozícii aj s posil-
ňovňou. keďže športová hala je prepojená 
s telocvičňou základnej školy, hráči môžu 
trénovať celkovo až na dvanástich stoloch. 
výborné klubové podmienky tak všetkých 
členov zaväzujú k ešte lepšej práci. klub 
funguje na amatérskej báze a finančný roz-
počet sa mu darí plniť s pomocou obce, 
s podporou 2 % z dane a štátnou dotáciou. 
klub sa snaží o minimálnu finančnú záťaž 
pre rodičov detí, ktoré majú tréningy, ma-
teriálne zabezpečenie, cestovanie na súťa-
že a ubytovanie zdarma.

aké sú ciele klubu do budúcnosti? Pred-
stavitelia klubu by sa chceli aj naďalej ve-
novať najmä mládeži, aby ju k tomuto krás-
nemu športu čo najviac pritiahli. nemusia 
byť z nich špičkoví hráči, stačí, ak bude mať 
šport v ich živote stále miesto.

● text: Ján Drab
● foto: archív ŠK Orion Belá nad Cirochou

Budúcnosť klubu vidia najmä v mládeži
V roku 1971 bol v Belej nad Cirochou popri TJ Slovan založený aj stolnotenisový oddiel. Jeho zakladateľ Pavol Majerník 
bol zároveň učiteľom na miestnej škole. Úspechy mužského družstva dnešného ŠK Orion Belá nad Cirochou sa datujú na 
začiatok nového milénia, súčasnosť klubu patrí predovšetkým mládežníckym hráčom.

Členovia ŠK Orion Belá nad Cirochou pri otvorení športovej haly v roku 2017

Bronzové družstvo dorasteniek na Majstrovstvách Slovenska družstiev v roku 2018
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● autor: Roman Vittek

(TAJNiČKA 1) Bol stolným tenistom, ktorý sa v oBdoBÍ Prvej slovenskej rePuBliky i neskôr ukázal ako jeden 
z najväČŠÍCh stolnotenisovýCh i FutBalovýCh talentov u nás. (TAJNiČKA 2) Bol nielen doBrým hráČom, ale aj  

odBornÍkom v trénersko-metodiCkej oBlasti, ako aj trénerom rePrezentáCie žien Čsr v 60. rokoCh 20. storoČia.

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

tajnička krížovky z čísla 1/2020 znie: mIRosLaV JamboR získal v Pekingu 2008 na letnej paralympiáde striebornú medailu  
v družstvách tt8 a bronzovú medailu v jednotlivcoch tt8. ANDReJ DZeliNSKý je vynikajúcim slovenským trénerom mládeže.

Cenu od firmy Butterfly vyhráva Martin gumáň z Poproča.
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v doterajšej histórii sa pri riadení stolnotenisového života na východe slovenska vystriedalo 15 predsedov: 

nUSSenZWeiG
1925 – 1938; Východoslovenská župa stolného tenisu, splnomocnenec za župu v ČSAST

MolnÁR
1946; Východoslovenská župa stolného tenisu, predseda

a. PetrvaLsKÝ
1949 – 1951; Odbor stolného tenisu JTO Sokol, predseda

valentín KijaŠev
1952 – 1958; Sekcia stolného tenisu KVŠT Košického kraja, predseda

Štefan KÓCZi
1952 – 1956; Sekcia stolného tenisu KVŠT Prešovského kraja, predseda ..........................

ján jUsKo
1960 – 1966; Krajská sekcia stolného tenisu Košice, predseda

viktória raKovsKá
1960 – 1967; Krajská sekcia stolného tenisu Prešov, predseda

Štefan PeCHa
1968; Krajský stolnotenisový zväz Košice, predseda

ján KováČ
1982; Krajský stolnotenisový zväz Košice, predseda výboru ..............................................

Štefan stroPKaY
1969 – 1989; Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice, predseda

Miroslav GáBor
1997 – 2001; Krajský stolnotenisový zväz Prešov, predseda ..............

jaroslav NovotNÝ
2001 – 2003; Krajský stolnotenisový zväz Prešov, predseda ..............................................

Marta BrÚderová
1990 – 1999; Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice, predseda 
1999 – 2003; Krajský stolnotenisový zväz Košice, predseda ..............
2003 – 2005, 2007 – 2014; Východoslovenský stolnotenisový zväz
Košice – Prešov, predseda

anton HajdUK
2005 – 2007, 2014 – 2017; Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice – Prešov, predseda

vincent PavÚK
2017 –  do súčasnosti; Východoslovenský stolnotenisový zväz 
Košice – Prešov, predseda ..................................................................

Z hľadiska ustanovenia do funkcie predsedu zväzu na východnom Slovensku môžeme 95-ročné obdobie exis-
tencie zväzu rozdeliť na tri časové úseky: 
Prvé obdobie (do roku 1960) bolo spojené so stále sa meniacou štruktúrou súťaží a nestabilným riadením. 
Bolo to tzv. obdobie hľadania, o čom hovorí aj pomenovanie riadiacich štruktúr. 
druhé obdobie (1960 – 1989) v čase existencie organizácie ČSZTV bolo podmienené schvaľovacím proce-
som do vedúcej funkcie. Konferencia volila 19–členný výbor (plénum) vrátane deväťčlenného predsedníc-
tva. Predsedu volilo predsedníctvo z návrhu. 
tretie (súčasné) obdobie (od roku 1990) je založené na dobrovoľnosti či záujme o funkciu, ktorá je vole-
ná. Krajská konferencia volí päť- až sedemčlenný výkonný výbor (VV) priamo, resp. ho tvorí daný počet 
s najvyšším počtom hlasov. VV si dohodou volí predsedu, pri viacerých záujemcoch o funkciu volí tajným 
hlasovaním. Od roku 2013 konferencia volí predsedu a členov VV na konkrétnu činnosť.
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