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Foto na prednej strane obálky: 
Štvorica slovenských reprezentantov – členov TEAM TOKYO 202ONE
● foto: archív SSTZ

Milí čitatelia,
rok 2020 bol nepochybne jeden z najsmutnejších rokov v dejinách 

športu na celom svete. Aj pre nás, stolných tenistov, bola pandemická 
situácia na Slovensku obdobím, ktoré sa od marca nieslo v znamení 
zastavenia, odloženia či rušenia drvivej väčšiny stolnotenisových pod-
ujatí. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme posledné tohtoročné vyda-
nie časopisu pripravili ako dvojčíslo za obdobie druhého polroka 2020. 
Jeho oneskorenie súvisí aj s faktom, že sa niektorí členovia redakčnej 
rady podieľali na vydaní reprezentatívnej publikácie k 95. výročiu or-
ganizovaného stolného tenisu na Slovensku, ktorá vyšla práve v týchto 
dňoch. Aj napriek tomu verím, že vás obsah tohto čísla poteší a navodí 
vám v tejto čudnej dobe príjemnejšiu atmosféru.

Na začiatku druhej polovice roka 2020 sme v kútiku duše verili, že sa 
snáď situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 obráti k lepšiemu a že 
sa budeme opäť naplno venovať nášmu obľúbenému športu. Druhá 
vlna pandémie nás však v jeseni zasiahla v oveľa väčšej intenzite, a tak 
sa stihli odohrať iba úvodné kolá stolnotenisových súťaží na Slovensku. 
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa z medzinárodných 
mládežníckych podujatí uskutočnili dva turnaje Joola Satellite Tour v Ha-
vířove a Senci, ako aj prestížny európsky TOP 10 mládeže v Berlíne, na 
ktorom sa zúčastnila aj štvorica slovenských stolnotenisových nádejí. 
Krízové obdobie vytvorilo aspoň priestor na realizáciu projektu Team To-
kyo 202ONE s cieľom uspieť na odložených olympijských hrách v Tokiu. 
Tím reprezentantov Pištej, Balážová, Wang a Kukuľková sa tak pred prí-
padnou účasťou na OH pripravujú o. i. aj za pomoci motivátora Ladislava 
Škantára a zahraničného experta Petra Korbela, bývalých vynikajúcich 
olympionikov, ktorí sú taktiež súčasťou projektu. S detailmi projektu sa 
môžete zoznámiť aj v rozhovore s osobnosťou československého a české-
ho stolného tenisu Petrom Korbelom. Z ďalších tém by som rád upriamil 
vašu pozornosť na rozhovor s Ladislavom Šrankom, zakladateľom časo-
pisu Slovenský stolný tenis, s ktorým sme sa porozprávali pri príležitosti 
30. jubilea nášho časopisu. Nemenej zaujímavý je aj profilový rozhovor 
s reprezentačným trénerom Jaromírom 
Truksom, aktuálnym držiteľom titulu Tré-
ner roka. V tretej časti historického seriá lu 
sa dočítate aj o povojnovom vzostupe stol-
ného tenisu na Slovensku, pozoruhodné in-
formácie ponúka aj článok o odlišnostiach 
stolného tenisu a pingpongu.

Pozývam vás teda začítať sa do nového 
čísla so želaním, aby sme sa v roku 2021 čo 
najskôr vrátili do hál či telocviční za stolno-
tenisové stoly...

  
Tibor Kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
Pracovníci sekretariátu SSTZ v októbri 2020
● foto: archív SSTZ
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Narodil si sa vo Valticiach na južnej 
Morave. Kde si prežil svoje detské roky 
a ako si na ne spomínaš?

Šťastné detstvo som prežil v Poštor-
nej a milé spomienky mám aj na základnú 
školu a moje pani učiteľky. Vždy som bol 
športovo naladený, takže som sa venoval 
viacerým športom – futbalu, hokeju, atle-
tike, cyklistike, volejbalu, ale len s kama-
rátmi na ulici. V deviatich rokoch ma však 
očaril stolný tenis. 

Čo bolo prvým impulzom k tomu, že si 
sa ho rozhodol aktívne hrávať?

Bola to náhoda. Išiel som s kamarátom 
hrať šach. Bolo to však dosť ďaleko, tak 
sme odbočili do areálu Tatranu Poštorná, 
kde sa hrával aj stolný tenis. Tréner nás 
však vyhodil, keďže nový nábor bol ukon-
čený. my sme sa nenechali odradiť, niekoľ-
kokrát sme sa potom vrátili a tak sa začala 
moja stolnotenisová kariéra. 

Kedy si nadobudol pocit, že sa budeš 
stolnému tenisu venovať profesionálne?

Nikdy som o tom takto neuvažoval. Bol 
som do stolného tenisu tak „zažraný“, že keď 
mi učiteľky hovorili, že sa ním neuživím (čo 
v období socializmu bolo pravdou), vôbec 
som to nebral do úvahy. Stolný tenis ma živí 
prakticky doteraz. Od začiatku som bol do 
neho blázon a podriaďoval som mu všetko. 

V trinástich rokoch si z domova odišiel 
do pomerne ďalekého Frýdku-Místku. 
Nebolo to pre teba príliš skoro?

už rok predtým sa o mňa zaujímali z Vít-
kovíc, to ma však rodičia ešte nepustili (a ani 
som sa o ich záujme nedozvedel). O rok ne-
skôr už súhlasili a ja som ani neuvažoval, či 
je to skoro alebo nie, jednoducho som išiel. 
A vo frýdku-místku bolo krásne...

Kvalitní tréneri nám pribúdajú
Stolnotenisové začiatky 49-ročného rodáka z moravských Valtíc sú spojené s Tatranom Poštorná (v súčasnosti Gumotex 
Břeclav). Jeho prvými trénermi boli Šebesta a Schuster. Po nejakom čase začal dvakrát do týždňa dochádzať na tréningy 
do tréningového strediska mládeže (TSM) pri Moravskej Slávii Brno a ako 13-ročný prestúpil do TSM VP Frýdek-Místek. Po 
ďalšom roku už bol členom Strediska vrcholového športu mládeže vo Vítkoviciach, kam neskôr prestúpil aj klubovo. V roku 
1989 sa stal juniorským československým majstrom a v roku 1992 aj majstrom Československa s družstvom TJ Vítko-
vice. Od roku 1993, kedy sa cesty Slovákov a Čechov rozdelením Československa rozišli, natrvalo zakotvil na Slovensku 
a až do roku 2007 bol slovenským reprezentantom. Svoju stolnotenisovú kariéru na Slovensku spojil najmä s Malackami. 
Z jeho najvýznamnejších hráčskych zastávok po roku 1993 treba spomenúť aj kluby ŠKST Sporiteľňa Bratislava (1997 až 
2000, majster Slovenska), TTC Pieve Emanuelle Miláno (2003 až 2004, majster Talianska), TTC Caen (2005 až 2007) 
a 1. FC Saarbrücken (2007 až 2008). Jeho najväčším úspechom je bronzová medaila v zmiešanej štvorhre (s V. Popovou) 
na ME 1994 v Birminghame. Je jedenásťnásobným majstrom Slovenska medzi jednotlivcami – v dvojhre (1999, 2000, 
2003), štvorhre (1997, 1998, 1999, 2000) a zmiešanej štvorhre (1996, 1997, 2001, 2002), pričom v rokoch 1998 až 
2003 bol jednotkou slovenského rebríčka. Predseda komisie športovej reprezentácie SSTZ a člen VV SSTZ, reprezentač-
ný tréner mužov Slovenska a aktuálny držiteľ titulu Tréner roka za rok 2019 Jaromír Truksa.
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Lucka mala viacero vynikajúcich tré-
nerov (Saprykin, Bardoň, Kokeš) skôr, než 
som sa jej ujal ja. V tomto roku úspešne 
ukončila štúdium na Akadémii Policajného 
zboru. momentálne hráva českú Extraligu 
za SVS Hradec Králové a je členkou NSTC. 
Škoda, že má smolu na rôzne zranenia, 
ktoré ju limitujú v jej športovom raste.    

Ešte stále hrávaš slovenskú extraligovú 
súťaž mužov, momentálne v STO Nižná. Dá 
sa to proti vekovo mladším ešte zvládať?

Kolená ma už síce bolia, ale ešte „po-
trápim“ a neraz aj porazím mladších hrá-
čov. mal by som však viac trénovať a cvičiť. 
Zápasy ma bavia, no už cítiť pribúdajúce 
roky. Hlava by aj chcela, no telo hovorí nie. 
mám trikrát operované menisky, ako aj 
chrbticu pred operáciou.

Aké sú podľa teba pozitívne stránky slo-
venských stolnotenisových trénerov, a na-
opak, v čom by sa mali výrazne zlepšiť?

Veľa trénerov na Slovensku dáva do 
svojej práce srdce, a to si veľmi cením. 
Zlepšovať sa dá vždy a vo všetkom, ja si 
však myslím, že by sme mali mať jednotný 
smer a metodiku. Treba zvýrazniť pozitív-
ne charakterové rysy hráčov a vydvihnúť 
ich individuálne prednosti.  

V ankete SSTZ Stolný tenista roka si sa 
za rok 2019 stal najlepším trénerom. Bolo 
toto ocenenie pre teba prekvapením?

Keď som na slávnostnom večere po-
čul svoje meno, úprimne ma to dojalo. 
Priznám sa však, že som to aj trochu ča-
kal, keďže moji zverenci dosahovali v roku 
2019 výborné výsledky. To, že niekoho 
vyhlásia za najlepšieho trénera, je krásne 
a aj ja si to veľmi vážim. Som však rád, že 
aktívnych a kvalitných trénerov na Sloven-
sku pribúda a je dôležité, aby sme všetci 
ťahali za jeden povraz.  

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: archív Jaromíra Truksu a SSTZ

kú tú medailu, je najväčšou odmenou, akú 
môže športovec dostať. mimochodom, vte-
dy som si myslel, že takých medailí získam 
ešte mnoho, no mýlil som sa.

Ako člen družstva si sa stal národným 
majstrom v bývalom Československu, na 
Slovensku a v Taliansku. Ktorý titul, príp. 
iné úspechy z klubového pôsobenia si ce-
níš najviac? 

Cením si každý majstrovský titul, no 
najemotívnejší bol v Taliansku. S klubom 
Pieve Emanuelle sme aj spolu s Čechom 
Richardom Výborným oslavovali snáď ešte 
dva týždne po stretnutí. majiteľ klubu, pre 
ktorého to bol splnený životný sen, plakal 
a plakal...

Kedy si sa začal naplno venovať tré-
nerstvu? 

Neviem presne určiť hranicu medzi 
mojou hráčskou a trénerskou kariérou. Ča-
sovo sa mi to nejak plynule prekrýva, keď-
že aj v súčasnosti som aktívnym hráčom.

Od roku 2016 si trénerom mužskej 
reprezentácie Slovenska a hlavným tré-
nerom SSTZ. Ako sa týmto zmenil tvoj 
stolnotenisový život? 

Ešte viac sa tak môžem venovať stol-
nému tenisu. V zásade u mňa neexistuje 
voľno či klasický súkromný život. 

Ktoré trénerské úspechy radíš medzi 
tvoje najväčšie?

Dúfam, že tie ešte len prídu. Pre mňa je 
dôležité, aby sa slovenskí hráči zlepšovali 
a dosahovali medzinárodné úspechy. Pre-
to som bol aj pri vzniku Národného stol-
notenisového centra (NSTC) v bratislavskej 
Rači, kde sa reprezentanti môžu spolu pri-
pravovať, pričom my sa im snažíme vytvá-
rať tie najlepšie podmienky.

Ženskou reprezentantkou Slovenska 
bola aj tvoja dcéra Lucia, ktorá vyrastala 
pod tvojím vedením. Ako sa jej momen-
tálne stolnotenisovo darí?

Ktorý tvoj mládežnícky úspech je pre 
teba nezabudnuteľným?

Prvýkrát som sa zviditeľnil na bodova-
com turnaji mladšieho žiactva v Brne, kde 
som porazil odo mňa papierovo lepších 
hráčov (R. Výborného a P. Korbela). A tak 
som sa následne dostal práve do frýdku-
-místku, neskôr do Vítkovíc a reprezentá-
cie. Nemôžem zabudnúť ani na striebro 
z majstrovstiev Českej republiky v doraste, 
kde som hral s požičanou raketou od Petra 
Korbela. finále sme hrali proti sebe, takže 
je pochopiteľné, že som prehral.

Mal si svoje stolnotenisové vzory?
Bolo ich veľa (Cecava, Orlowski, Kor-

bel). Najväčším vzorom bol však pre mňa 
Švéd Jörgen Persson, a to svojím ukážko-
vým prístupom a vystupovaním. Párkrát 
som aj proti nemu hral, raz som bol do-
konca blízko víťazstva. 

Aké spomienky v tebe zanechal zisk 
prvého tímového majstrovského titulu 
Vítkovíc ešte v rámci Československa?

Trénoval som veľmi veľa a bolo teda 
prirodzené, že sa mi darí a vyhrávam. 
Pamätám si, že som v tej sezóne nehral 
v jednom dôležitom stretnutí (po operácii 
kolena) a bol som nervózny, ako to moji 
spoluhráči zvládnu.

V roku 1993 si po rozdelení Českoslo-
venska zostal žiť na Slovensku, napriek 
tomu, že pochádzaš spoza rieky Moravy. 
Prečo?

Asi to bol osud, keďže ma to ťahalo na 
Slovensko. Pôvodne som prišiel na jeden 
rok do TJ Stavbár malacky a nakoniec som 
v malackách zostal. už vtedy som hovoril, 
že idem Slovensku pomôcť .

Čo ti prvé napadne pri mene Malacky? 
V malackách som strávil viac ako po-

lovicu môjho života, takže je v tom veľa 
emócií. Oženil som sa tu, narodila sa mi 
tu dcéra, k tomu rodina, kamaráti, známi, 
reštaurácie, kaviarne a, samozrejme, stol-
notenisová herňa. Koniec koncov, v mSK 
malacky som bol aj predsedom.

V rokoch 1993 až 2007 si bol sloven-
ským reprezentantom. S kým si si počas 
tohto obdobia v reprezentačnom druž-
stve najviac rozumel?

Rozumel som si s každým, no najviac nocí 
sme prekecali s Erikom Illášom. Bol som od 
neho starší, on bol neuveriteľný talent a ja 
som sa ho snažil nejakým spôsobom formo-
vať. Či sa mi to podarilo, neviem .

Tvojím najväčším úspechom z me-
dzinárodných podujatí je nepochybne 
bronzová medaila v zmiešanej štvorhre 
s Valentinou Popovou na európskom 
šampionáte v roku 1994. Čo pre teba táto 
medaila znamenala?

Všetko. Aj tento úspech ma hnal do kaž-
dodennej práce a to, že človek získa neja-

RoZhoVoR

S naším elitným zmiešaným párom Ľubomírom Pištejom a Barborou Balážovou
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ne šesť osôb, tento limit neumožnil ďalšie 
pokračovanie súťaží. V súčasnosti je už 
zrejmé, že súťaže riadené SSTZ sa neusku-
točnia tradičným modelom naplánovaným 
aj pre aktuálnu sezónu. Vedenie zväzu 
bude preto reagovať podľa vývoja aktuál-
nej situácie, s cieľom obnoviť minimálne 
najvyššie súťaže, pričom bude hľadať ich 
najvhodnejšiu formu. Je zrejmé, že prípad-
né obnovenie medzinárodných stolnoteni-
sových súťaží (po ústupe nákazy v kombi-
nácii so zvyšujúcou sa zaočkovanosťou) 
bude znamenať preplnený medzinárodný 
kalendár v dôsledku predchádzajúcich 
odkladov najdôležitejších turnajov. To vy-
tvorí enormný tlak na domáce súťaže, čo 
budú musieť športovo-technická komisia 
a VV SSTZ pri navrhovaní prípadných alter-
natívnych modelov súťaží družstiev brať 
do úvahy. 

hlasov schválil odohratie turnajov, v piatok 
sa však objavili prvé „stolnotenisové“ po-
zitívne prípady ochorenia a turnaje museli 
byť jeden deň pred ich začiatkom zrušené. 
Odvtedy vývoj situácie na Slovensku ne-
povolil organizáciu ďalších turnajov. Súťa-
že družstiev sa však v septembri napriek 
viacerým pochybnostiam rozbehli. Keďže 
zriaďovatelia škôl pristupovali k sprístup-
neniu školských telocviční pre šport veľmi 
individuálne, pre mnohé kluby to zname-
nalo veľkú neistotu, či budú môcť trénovať 
a súťažiť. Viaceré kluby tak museli pre svo-
ju činnosť hľadať náhradné riešenie. Na 
začiatku októbra ešte bolo možné otvoriť 
aj súťaže Extraligy a 1. ligy mužov a žien, aj 
keď už v sprísnenom režime bez divákov. 
Keď však v polovici októbra prišlo z Úradu 
verejného zdravotníctva SR obmedzenie 
hromadných podujatí s počtom maximál-

Rovnako ako celá spoločnosť, aj oblasť 
športu zostáva naďalej zasiahnutá pandé-
miou ochorenia COVID-19 spôsobeného 
koronavírusom. Vývoj situácie v druhom 
polroku 2020 na Slovensku, ale aj v zahra-
ničí, naďalej zasahoval do života všetkých 
športovcov. u stolných tenistov to bolo 
počínajúc pokračujúcim rušením veľkých 
medzinárodných turnajov, postupným za-
stavením domácich súťaží, obmedzením 
tréningových možností a končiac dopa-
dom na ekonomiku a financovanie či orga-
nizáciu bežného života. Choroba postupne 
zasiahla aj viacerých stolných tenistov, 
reprezentantov nevynímajúc. Pri rizikách 
spojených s nákazou, kedy nie je možné 
predpokladať, aký ťažký priebeh bude mať 
choroba, je nutné všetku činnosť prispô-
sobiť prvoradému cieľu – zabráneniu roz-
širovania nákazy. A to predovšetkým do-
držiavaním všetkých nariadení a opatrení, 
disciplínou a zodpovednosťou. 

Domáca športová činnosť
Napriek zvýšeným rizikám na prelome 

augusta a septembra sa na začiatku sezóny 
2020/2021 mohli uskutočniť prvé dve pod-
ujatia Slovenského pohára mužov v Prešo-
ve a Ružomberku (obidve vyhral Alexander 
Valuch). Nasledujúci septembrový víkend 
sa mali konať prvé turnaje Slovenského 
pohára mládeže v Bratislave, ktorá však 
už bola v červenom pásme „pandemické-
ho semaforu“. Výkonný výbor SSTZ ešte 
uprostred týždňa po dlhej diskusii väčšinou 

Po dočasnom uvoľnení opatrení 
stolnotenisový život opäť zastavený
Uvoľnenie opatrení proti pandémii koronavírusu v lete 2020 umožnilo rozbehnúť novú stolnotenisovú sezónu 2020/2021. 
Prvé prípady nákazy medzi stolnými tenistami spôsobili prvé rušenie turnajov. Neskôr boli zastavené všetky súťaže a stol-
ný tenis sa nedostal medzi päť vybraných športov, ktorých najvyššie súťaže mohli pokračovať.

Chronológia hlavných udalostí v stolnom tenise
11. september – VV SSTZ potvrdil pokračovanie súťaží a organizáciu turnajov Slo-

venského pohára mládeže podľa rozpisu v sezóne 2020/2021;
11. september – pre potvrdenie koronavírusu boli zrušené turnaje Slovenského 

pohára mládeže 12. a 13. septembra v Bratislave, Slovenský pohár mužov a žien a tur-
naje Slovenského pohára mládeže 19. a 20. septembra v Humennom;

30. september – VV SSTZ schválil pokračovanie súťaží družstiev, zastavil však or-
ganizovanie turnajov Slovenského pohára mládeže do konca októbra 2020 a zmrazil 
rebríčky mládeže;

12. október – VV SSTZ pozastavil všetky súťaže riadené SSTZ;
14. október – ETTu rozhodla o odohraní mužskej a ženskej Ligy majstrov sezóny 

2020/2021 ako „bublinových podujatí“ v decembri 2020 v Linzi (ženy), resp. Düssel-
dorfe (muži) a schválila nový termín pre konanie mE 2020 vo Varšave na 22. – 27. júna 
2021;

19. november – Rada riaditeľov ITTf schválila redukciu počtu tímov pre mS druž-
stiev 2020 (preložené na marec 2021) v juhokórejskom Busane na 32. Súčasne odsú-
hlasila nárast počtu družstiev pre mS družstiev 2022 v Chengdu (Čína) z 32 na 40;

17. december – VV SSTZ schválil pozastavenie svojich súťaží do konca kalendárne-
ho roka 2020;

19. december – ETTu rozhodla o posunutí skupinovej fázy 1A mE družstiev 2021, 
posunutí európskeho turnaja TOP 16 na 22. – 23. mája 2021 a zvažuje zmenu miesta 
konania európskej olympijskej kvalifikácie, pokiaľ ju z logistických dôvodov nebude 
možné zorganizovať v moskve;

21. december – ITTf ruší mS družstiev 2020 (2021) v Busane. Je to prvé zrušenie 
majstrovstiev sveta od druhej svetovej vojny; 

28. december – ETTu rozhodla posunúť fázu 1 A a B pre mE družstiev na termín 
po olympijskej kvalifikácii
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Z pohľadu slovenských reprezentantov 
je dôležité, že náš elitný pár Ľubomír Pištej 
– Barbora Balážová je naďalej na 6. mieste 
vo svetovom rebríčku a ako najsilnejší pár, 
zatiaľ nekvalifikovaný na OH, má účasť na 
základe svetového rebríčka takmer istú. Tá 
zatiaľ nie je potvrdená nomináciou, na zá-
klade upravených kvalifikačných kritérií by 
však rebríčkové umiestnenie malo posta-
čovať na ich kvalifikáciu. 

Keďže do nového roka vstupujeme 
s obmedzením pohybu na Slovensku a ďal-
ším rušením a odkladmi medzinárodných 
turnajov vrátane európskej olympijskej 
kvalifikácie, prvým turnajom pre sloven-
ských hráčov tak bude World Table Tennis 
Qatar v marci 2021.

side (ženy) po najtesnejšej výhre nad do-
mácim Linz Ag froschberg a medzi mužmi 
domáca Borussia Düsseldorf po výhre 3:1 
nad 1. fC Saarbrücken TT. Zo slovenského 
pohľadu bola mužská Liga majstrov zau-
jímavá štartom mladého filipa Delinčáka 
v drese tímu z Ostravy. filip sa tak stal 
ďalším z malého počtu slovenských hrá-
čov, ktorí štartovali v tejto najprestížnejšej 
klubovej súťaži. V stretnutí proti Sporting 
Clube de Potugal bol dokonca jeden bod 
od víťazstva, keď nevyužil mečbal proti 
Abiodunovi. S dvoma absolvovanými me-
dzinárodnými turnajmi Top 10 mládeže 
a Liga majstrov sa tak paradoxne stal filip 
medzinárodne najvyťaženejším sloven-
ským hráčom.

Tréningový režim v oboch národných 
stolnotenisových centrách sa nútene ob-
medzil do skupín pre maximálne šesť ľudí, 
vrátane trénerov. V takýchto skupinách 
bolo pri dodržaní predpísaných pravidiel ri-
ziko prenosu nákazy minimalizované, čo sa 
ukázalo aj pri prvom prípade pozitívneho 
testu medzi reprezentantmi. Hala Národ-
ného stolnotenisového centra v Bratislave 
bola v dôsledku toho približne v polovici 
decembra zatvorená, avšak testy celého 
tímu neodhalili žiaden prenos nákazy. V sú-
vislosti s následným obmedzením pohybu 
od 1. januára 2021 (tzv. lockdown), prešli 
viaceré kluby na online kondičný tréning, 
aby využili obdobie, keď nie je možné ísť 
do hál kvôli fyzickej stránke. Cieľom je čo 
najlepšia kondičná pripravenosť, keď bude 
možné opäť súťažiť.

 
Medzinárodné súťaže
Stolnotenisové federácie ITTf a ETTu 

pokračovali v presunoch a rušení všetkých 
veľkých podujatí (počtom účastníkov). 
V októbri sa síce uskutočnil európsky TOP 
10 mládeže v Berlíne aj s účasťou šty-
roch slovenských reprezentantov (pozri 
str. 14), to je však svojou veľkosťou skôr 
menšie podujatie s možným výrazným 
obmedzením rizika nákazy. Počet účast-
níkov bol aj tak poznačený rozhodnutím 
niektorých krajín na turnaj necestovať. 
Popri rušení všetkých turnajov World Tour 
boli postupne presunuté aj mE vo Varšave 
na rok 2021, mS družstiev 2020 (už skôr 
presunuté na marec 2021), boli počtom 
účastníkov najskôr redukované, neskôr 
však zrušené. Popri viacerých mládežníc-
kych podujatiach World Junior Circuit mu-
sel byť zrušený aj plánovaný Slovak youth 
Open, zrušené boli aj mS juniorov v Portu-
galsku. Z najvýznamnejších podujatí sa tak 
až po ôsmich mesiacoch uskutočnili prvé 
veľké turnaje – Svetový pohár žien, Sveto-
vý pohár mužov (obidva s 21 štartujúcimi) 
a ITTf finals (16 mužov a 16 žien). Všetky 
sa konali v Číne a podľa očakávania zvíťa-
zili domáci hráči. Prvým podujatím World 
Tour bol tak turnaj WTT macao, ktorý už 
prebiehal v novom modeli ako World Table 
Tennis s účasťou 16 hráčov a hráčok. Keď-
že tieto turnaje boli bez slovenskej účasti, 
zo Slovákov (okrem účasti na európskom 
TOP 10 mládeže) tak počas jesene hrali len 
tí, ktorí účinkujú v národných súťažiach 
v zahraničí. Tie vo väčšine krajín pokračo-
vali bez prerušenia, s mimoriadnymi opat-
reniami a bez divákov. Poslednou medzi-
národnou udalosťou bola ženská a mužská 
európska Liga majstrov, ktoré ETTu zorga-
nizovala v decembri v „bublinách“ – v Lin-
zi (ženy) a Düsseldorfe (muži). Víťazmi sa 
stali nemecké družstvá – TTC Berlin East-
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Filip Delinčák

V „bubline“ s Filipom Delinčákom
Na skúsenosť s turnajom v „bubline“ sme sa opýtali reprezentanta Filipa Delinčáka.

Zaradil si sa medzi minimum slovenských hráčov, ktorí štartovali v Lige majstrov. 
S akými očakávaniami si na tneto turnaj išiel?

Nemal som nijaké očakávania, pretože som vedel, že tam budú skúsení a zároveň aj 
najlepší hráči Európy, chcel som však podať čo najlepší výkon a ukázať moju kvalitu hry.

Ako hodnotíš túto skúsenosť?
Z tohto turnaja som si odniesol veľmi veľa, pretože som si mohol zahrať s Liamom 

Pitchfordom, a ten patrí medzi elitu na svete. Všímal som si, ako rozmýšľa počas zápa-
su, akú má taktiku na moju hru. Dospel som k názoru, že sa mám ešte toho dosť učiť.

Ako si sa pripravoval na turnaj „v bubline“ a aké boli opatrenia počas turnaja?
Keď sme prišli do Nemecka, v hale nás už čakal personál a museli sme sa podrobiť 

testom na ochorenie COVID-19. Inak by nás nepustili do ubytovacej časti alebo na hernú 
plochu. Každý tím mal vyhradený čas na stravovanie a tréning. Počas zápasu nám pravi-
delne čistili stôl, mali sme každý určenú svoju hraciu stranu, nepodávali sme si ruky po 
zápase a keď sme opustili hrací priestor, boli sme povinní nosiť ochranné masky.

Na turnaji sa testovalo nové pravidlo skráteného rozhodujúceho setu. Aký je 
tvoj názor na tento návrh?

Nepreferujem veľmi pravidlo skráteného setu. Ak hráč urobí dve chyby v závereč-
nom sete, tak má oveľa menšiu šancu vyhrať. Aj diváci by v rozhodujúcom sete uvítali 
za stavu 9:9 napätie, keď je stav nerozhodný a ide o všetko.



Organizačná stránka
Stolnotenisové hnutie muselo prejsť na 

prácu vo veľmi flexibilnom režime, rovna-
ko ako počas prvej vlny pandémie. Kluby 
a tréneri museli prispôsobiť tréningy ma-
lým povoleným skupinám alebo prejsť na 
online tréningový proces, aby počas výluky 
zlepšovali fyzickú stránku zverencov. Niek-
torí reprezentanti tiež pomáhali svojim 
príkladom mobilizovať mladé nádeje, aby 
vydržali aj takúto formu tréningu a udržali 
si motiváciu. Reprezentanti a ďalší sloven-
skí hráči účinkujúci v zahraničí museli pri-
spôsobiť svoj režim tréningu a cestovania 
podmienkam v rôznych krajinách, v kto-
rých pôsobia. V niektorých prípadoch to 
znamená napríklad aj povinnú karanténu 
po príchode do krajiny (napríklad veľmi 
dlhá karanténa Wang yanga v Číne či Bar-
bory Balážovej v Nemecku). Sekretariát 
SSTZ prešiel na flexibilný spôsob práce, 
so zmenou podľa potreby na prácu z domu. 
Zvládol aj zvýšený nápor práce v súvislosti 
s neustále sa zvyšujúcim počtom zmlúv na 
čerpanie príspevku na mládež, príspevku 
pre extraligové kluby i s ďalšími náklad-
mi. Zasadnutia výkonného výboru sa opäť 
uskutočňujú virtuálne, s častejšími ad hoc 
online diskusiami k jednotlivým špecific-
kým problémom, ako napríklad k čerpaniu 
rozpočtu. Jedným z rozhodnutí bolo aj to, 
že vzhľadom na absenciu medzinárodných 
turnajov počas takmer celého roka 2020 
bolo rozhodnuté neusporiadať vyhláse-
nie ankety o najlepšieho stolného tenistu 
roka 2020. Výkonný výbor sa zhodol, že 
nie je dostatok medzinárodných výsledkov 
pre objektívne hodnotenie, a tak po dvoch 
úspešných ročníkoch bude tentokrát an-
keta na rok prerušená. Pandémia zasiahla 
aj plánované podujatia osláv 95. výročia 
založenia organizovaného stolného tenisu 
na Slovensku, ktoré sa museli zrušiť, resp. 
významné jubileum si pripomínať iba v in-
ternetovom priestore. 

Aj stolnotenisový svet musel ukázať, že 
sa dokáže prispôsobiť zmenenej situácii, 
ktorá ešte určite bude nejaký čas trvať. Iba 
zodpovedným prístupom dokážeme zacho-
vať prvoradú prioritu – zdravie pre seba, 
svoje rodiny a športových priateľov. Súčas-
ne je potrebné permanentne hľadať rieše-
nia, aby sme aj naďalej udržali pri športe 
a pohybe mládež. Taktiež je možné ukázať, 
že z každej situácie sa dá vyjsť ešte silnejší 
a po návrate k normálnemu súťaženiu za 
krátky čas ešte lepší ako pred pandémiou. 
Rok 2020 nemusel byť pre mládež ani re-
prezentáciu strateným. Pre reprezentáciu 
najmä v tom, aby bola dobre pripravená 
na hlavné vrcholy roka 2021 – najmä na 
olympijské hry. 
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ

na konferencii SSTZ očakával výpadok 20 %, 
skutočnosť bola celkom opačná – nielen 
úplné vyplatenie štátneho príspevku, ale aj 
dodatočné navýšenie o viac ako 137 tis. €. 
Novela Zákona o športe počas roka 2020 na-
šťastie umožnila presmerovane prostried-
kov podľa potrieb športových zväzov. 
upravená zmluva s ministerstvom povolila 
aj použitie nevyčerpaných prostriedkov 
až do marca 2021 (zvyčajne do februára). 
Napriek tomu sa výkonný výbor musel 
vysporiadať s nezvyčajnou úlohou – efek-
tívne minúť aspoň potrebnú minimálnu 
hranicu prostriedkov tak, aby boli použité 
v prospech stolnotenisového hnutia a ne-
boli vrátené do štátneho rozpočtu. Prvýkrát 
sme tak mohli navýšiť príspevok na mládež 
do 23 rokov z povinných 15 % na vyše 20 % 
a rozdelených bolo celkovo 330 tis. €. V tej-
to súvislosti je potešujúce najmä to, že vý-
sledkom podpory mládeže sú každoročne 
sa zvyšujúce počty aktívnej registrovanej 
mládeže a tiež klubov, ktoré si môžu túto 
podporu za prácu s mládežou čerpať. Vý-
konný výbor tiež rozhodol o podpore na 
činnosť extraligových družstviev a prípadnú 
kompenzáciu dopadov pandémie, celkovo 
vo výške 60 tis. € (3 000 € na každé extrali-
gové družstvo). Zvyšná časť nevyčerpaného 
príspevku od ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR bola presunutá do 
1. štvrťroka nasledujúceho roka, čo v prípa-
de pokračovania situácie s medzinárodný-
mi súťažami bude opäť vytvárať tlak na ich 
správne použitie na stolnotenisovú činnosť. 
Po rokoch starostí s pokrytím nákladov na 
činnosť tak pandémia priniesla úplne opač-
nú situáciu – potrebu dostatočného čerpa-
nia prostriedkov v situácii, kedy je súťaže-
nie obmedzené.

Ekonomika a financovanie
Výpadok zahraničných štartov sa pre-

javil aj v oblasti ekonomiky. Značná úspora 
prostriedkov zvyčajne vynaložených na me-
dzinárodné súťaže bola ušetrená a mohla 
byť použitá v iných oblastiach. Počas roka 
2020 sme sa pripravovali na výpadok príj-
mov od ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR v dôsledku dopadov pandé-
mie na ekonomiku štátu. Kým však rozpočet 
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Kontrolný turnaj mužov v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave v auguste 2020

SuMár VýSLEDKOV VrChOLNýCh 
MEDZiNárODNýCh TurNAjOV  

V DruhOM POLrOKu 2020

Svetový pohár žien 
(8. – 10. novembra 2020, Weihai)

1. Chen meng (Čína)
2. Sun yingsha (Čína)

3. mima Ito (Japonsko)

Svetový pohár mužov 
(13. – 15. novembra 2020, Weihai)

1. fan Zhendong (Čína)
2. ma Long (Čína)

3. Tomokazu Harimoto (Japonsko)

2020 iTTF Finals
(19. – 22. novembra 2020, Zhengzhou) 

     Dvojhra žien:
1. Chen meng (Čína)

2. Wang manyu (Čína)
3. Sun yingsha (Čína)
mima Ito (Japonsko)
    Dvojhra mužov:
1. ma Long (Čína)

2. fan Zhendong (Čína)
3. xu xin (Čína)

Jang Woojin (J.Kórea)
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Z rokovania kongresu iTTF  
prvýkrát virtuálne
Kongres medzinárodnej stolnotenisovej 

federácie (ITTf) mal od roku 1926, keď v Lon-
dýne vznikla, rôzne podoby, ale virtuálne sa 
jeho delegáti stretli prvýkrát v histórii až 28. 9. 2020. Bezpečnostné 
a hygienické opatrenia, ktoré si vyžiadala pandémia koronavírusu, 
znemožnila zorganizovanie plánovaného kongresu v juhokórej-
skom Busane (dvakrát bol preložený na iný termín). K slovu sa tak 
dostali moderné technológie. Virtuálne rokovanie prostredníctvom 
systému Lumix prepojilo celý stolnotenisový svet a zabezpečené 
bolo aj tajné hlasovanie. Napriek niekoľkým inštruktážnym cviče-
niam pred hlavným rokovaním bola regulárnosť kongresu chvíľu 
ohrozená. Z 226 členských krajín ITTf sa k úvodnému hlasovaniu 
o voľbe pracovného predsedníctva prezentovalo iba 101 delegátov 
s hlasovacím právom, čo nebola nadpolovičná väčšina. Postupne 
sa však do systému pripájali ďalšie krajiny. Najviac sa ich pripoji-
lo 140, ale 22 z nich hlasovanie technicky nezvládlo, nadpolovičná 
väčšina v počte 118 delegátov však zabezpečila platnosť prakticky 
všetkých hlasovaní. Kľúčový súboj o program kongresu sa však odo-
hral už dávnejšie pred jeho otvorením. Zásadné zmeny smerujúce 
k výraznej komercii ITTf, ktoré navrhoval najmä výkonný riaditeľ 
S. Dayton, sa nepozdávali viacerým členským federáciám. Protest-
ná iniciatíva spísaná Švajčiarmi požadovala prerokovanie takých zá-
važných zmien za osobnej účasti delegátov. Podporili ju viaceré fe-
derácie ako napr. Nemecko, Belgicko, Rusko, ale aj Slovensko. A tak 
sa nakoniec hlasovanie o najvýznamnejších zmenách v smerovaní 
ITTf odložilo na budúcoročný kongres do Busanu.

Tohtoročnému kongresu predchádzalo aj šesť videkonferen-
cií zameraných najmä na vrcholový stolný tenis a jeho rozvoj, na 
dobré riadenie, pripravované vytvorenie nového systému súťaží, 
marketing, činnosť nadácie, ako aj na finančné otázky a spôsob ďal-

šieho rozširovania stoného tenisu po svete v duchu hesla: „Stolný 
tenis pre všetkých. Stolný tenis pre život.“ Priestor dostali aj dvaja 
kandidáti na organizovanie mS 2023.

Virtuálny kongres tak nakoniec prijal viacero menších úprav 
predpisov, upravený antidopingový kódex a odobril návrh na zria-
denie právneho tribunálu ITTf. Najviac diskusií prebehlo o japon-
skom návrhu na zmenu pravidla o podaní. Návrh odporúčal, aby 
servujúci hráč musel vyhodiť loptičku z ruky namiesto doterajších 
16 cm najmenej do výšky hlavy tak, aby ju súper i rozhodcovia 
mohli lepšie kontrolovať. Návrh síce získal podporu 50,4 %, ale na 
schválenie zmeny pravidiel treba trojštvrtinovú väčšinu. Takže ser-
vovať sa bude rovnako ako doteraz.

Kongres jednomyseľne prijal za čestného člena ITTf 73-ročnú 
čínsku funkcionársku osobnosť Jao Zhenxua, viceprezidenta Čínske-
ho stolnotenisového zväzu. Významne sa pričinil o raketový rozvoj 
stolného tenisu v Číne, začiatkom sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia sa podieľal na „pingpongovej diplomacii“ medzi Čínou a uSA 
a bol aj predsedom organizačného výboru mS 1995 v Tianjine a mS 
2005 v Šanghaji.

Nevídaný diplomatický súboj sa rozpútal o dejisko mS 2023. 
Netradičnú prezentáciu deklaroval juhoafrický Durban. V jeho pro-
spech sa vyjadroval aj dnes už nežijúci juhoafrický prezident N. man-
dela. Kandidatúru nemeckého Düsseldorfu podporila aj kancelárka 
A. merkelová. Nemci, ktorí v roku 2023 oslávia už 100. výročie zalo-
ženia stolného tenisu, chceli mať počas tohto sviatku pred vlastným 
obecenstvom celú svetovú elitu. Nedocenili však fakt, že mS boli 
v tomto meste nedávno (v roku 2017). Hlasovanie vyhral až nečaka-
ne hladko Durban s 90 hlasmi (70 %), zatiaľ čo Düsseldorf ich získal 
iba 39. Stolnotenisové mS tak budú v Afrike iba druhýkrát v histó-
rii. Prvýkrát sa o svetové medaily na čiernom kontinente bojovalo 
v Káhire v roku 1939. Kongres potvrdil aj nový termín preložených 
mS v Busane na 28. 2. – 7. 3. 2021 (pozn. neskôr boli zrušené).

● text: Zdenko Kríž

igor Levitin novým 
prezidentom ETTu
Pandémia koronavírusu zasiahla 

v roku 2020 nevídaným spôsobom do 
života populácie a ochromila športový život nielen v Európe. Vý-
razne zmenila mnohé oblasti života spoločnosti a prepísala aj pra-
vidlá športovej diplomacie. Tá sa v priebehu pár mesiacov presu-
nula do virtuálnej podoby. Viaceré svetové, európske či národné 
športové federácie, ale aj medzinárodný olympijský výbor roko-
vali väčšinou prostredníctvom videokonferencií. mE jednotlivcov 
vo Varšave plánované na september 2020 exekutíva Európskej 
stolnotenisovej únie (ETTu) odložila na neurčito, ale svoj kongres 
sa rozhodla zachovať v pôvodnom termíne. Keďže sa všetkým vo-
leným funkcionárom ETTu (svoju prácu až na prezidenta vykoná-
vajú bezplatne) práve končil štvorročný mandát, do tradičného 
programu kongresu pribudli aj voľby. Tohtoročný kongres ETTu 
tak vojde do histórie ako prvý, ktorý sa konal elektronicky. Taktiež 
bolo aj raritným zasadnutím, ktoré prvýkrát prebiehalo v pria-
mom prenose zo všetkých kútov Európy. Iba aktuálni členovia 
exekutívy sedeli na sekretariáte ETTu v Luxemburgu.

Keďže väčšina podujatí organizovaných pod hlavičkou ETTu 
bola v tomto roku zrušená alebo preložená na neskorší termín, 
hodnotenie činnosti bolo stručnejšie než zvyčajne. Krátka diskusia 
prebehla iba pri zmenách v organizácii mE a pri rozhodnutí o skrá-
tení zápasov na európskom turnaji TOP 16, na ktorom sa nebude 
hrať už na štyri, ale len na tri víťazné sety. Členský príspevok pre 
združené zväzy sa zvýšil o 50 € na sumu 350 €. Rozpočet ETTu bude 

v roku 2021 takmer o polovicu nižší ako po iné roky. mE družstiev 
2021 budú v Kluži a mE jednotlivcov 2022 v mníchove.

Voľby najvyšších funkcionárov ETTu prebehli nečakane hlad-
ko. O funkciu prezidenta i zastupujúceho prezidenta sa uchádzal 
len jeden kandidát. Novým prezidentom ETTu sa stal Rus Igor Le-
vitin (pozri na str. 15) a jeho zástupcom Portugalčan Pedro moura. 
Obidvaja prešli tajnými voľbami celkom hladko – proti Levitinovi 
boli iba dvaja a proti mourovi štyria delegáti. Zaujímavosťou je, že 
Levitin pred štyrmi rokmi vo voľbách za viceprezidenta neuspel. 
mnohým vtedy prekážalo, že bol ministrom dopravy v ruskej vláde 
a neskôr poradca V. Putina. Aj keď sa na jeho postavení prakticky 
nič nezmenilo, získal až nečakane vysokú dôveru. Vo svojom am-
bicióznom programe prisľúbil reorganizáciu ETTu, viac sponzorov, 
lepší marketing, zatraktívnenie stolnotenisových súťaží najmä pre 
mládež, pritiahnutie viac žien za stolnotenisové stoly a zvýšenie 
podielu hráčov na riadení ETTu. Nezanedbateľným plusom bol aj 
fakt, že ETTu ušetrí každoročne 60 000 € + daňové odvody, pre-
tože na rozdiel od svojho predchodcu bude Levitin túto funkciu 
vykonávať zadarmo. Nový šéf ETTu hrával v mladosti aktívne aj 
stolný tenis a v uplynulých rokoch prišiel s viacerými inovatívnymi 
návrhmi na jeho zatraktívnenie.

Po ďalšej časti volieb sa výrazne obmenili posty viceprezi-
dentov ETTu. Z pôvodnej zostavy zostala iba H. Ahlertová (Nem.) 
a S. grefbergová (fín.). Nováčikmi v tejto funkcii sa stali V. Samso-
nov (Biel.), S. Deatonová (Angl.), m. Vicens (fr.) a I. Jozepsonová 
(Lot.). Veľký súboj bol aj o pozície siedmich členov Rady riaditeľov 
(BoD), ktorí budú zastupovať Európu v ITTf. Pôvodne sa prihlásilo 
20 kandidátov, z nich sa po rekordných 11. kolách volieb nakoniec 



Do projektu Team Tokyo 202ONE patrí 
kvarteto reprezentantov Ľubomír Pištej, 
Barbora Balážová, Wang yang a Tatiana 
Kukuľková. Hlavným trénerom je Jaromír 
Truksa, ktorý pred médiami otvorene pre-
zentoval ambície svojho tímu. 

„Chýbal nám už iba kúsok, aby sme sa 
kvalifikovali na OH. Účasť nám vinou ko-
ronakrízy ušla pomedzi prsty, keďže posta-
venie našich hráčov v rebríčkoch bolo také 
priaznivé, že na jeho základe by si miestenky 
vybojovali. Napriek tomu sa plánujeme na 
OH dostať a chceme tam získať medailu. Je 
to vysoký cieľ a veľká výzva, ale nebojím sa 
to vysloviť nahlas. Ideme si za jeho splne-
ním, a práve z tohto dôvodu sme zostavili 
kvalitný tím zložený z odborníkov, v ktorom 
urobíme maximum, aby sa naše túžby na-
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„Koronavírus nám skrížil plány. Štyri 
roky sme sa na niečo pripravovali, avšak 
približne mesiac pred uzavretím nominácií 
všetko „padlo“. Mali sme dobré vyhliadky 
na účasť slovenských reprezentantov na 
OH, ktorí už doslova siahali po letenkách 
do Tokia. Takmer istotu účasti mali Ľubomír 
Pištej s Barborou Balážovou v mixe, Wang 
Yang a Balážová v dvojhrách, singlovú nádej 
mal aj Pištej a teoreticky aj Kukuľková. Ter-
mín OH sa však posunul o rok a my sme pri 
všetkých zlých veciach našli aj jeden pozitív-
ny prvok. Rok k dobru nám umožní to, na 
čo sme predtým nemali čas, a to špe ciálnu 
a neštandardnú prípravu. Naši hráči totiž 
dva roky cestovali po svete z turnaja na tur-
naj, aby nazbierali čo najviac bodov a nebol 
čas na skvalitnenie prípravy, na malé detai-

ly, ktoré potom môžu v zápasoch znamenať 
rozdiel jednej či dvoch loptičiek. Cieľom pro-
jektu, o ktorom už pred rokom hovoril otec 
B. Balážovej, je v čo najväčšom počte kva-
lifikovať sa na OH, ale zároveň na nich do-
siahnuť aj dobré výsledky. Doteraz najlepší 
výsledok na OH ešte za čias bývalého Česko-
slovenska dosiahli Renáta Kasalová a Češka 
Marie Hrachová, ktoré v štvorhre v Soule 
v roku 1988 skončili piate. Potom Slovensko 
pod piatimi kruhmi reprezentovali Valenti-
na Popová, Eva Ódorová, Barbora Balážová 
či Wang Jang, ale výraznejšie sa nepresadili. 
Teraz chceme, aby to našim reprezentantom 
vyšlo lepšie. Určite majú na to predpoklady, 
predovšetkým v zmiešanej štvorhre,“ pred-
stavil základnú filozofiu projektu predseda 
SSTZ Zdenko Kríž.

Tlačová konferencia SSTZ k projektu Team Tokyo 202ONE

Za úspechom na OH v japonskom Tokiu
Slovenský stolnotenisový zväz s cieľom uspieť na budúcoročných olympijských hrách spustil od septembra projekt „Team 
Tokyo 202ONE“. Paradoxne, k jeho vzniku prispela aj pandémia koronavírusu, ktorá v marci pozastavila športové dianie 
a vytvorila tak priestor na ideu, na realizáciu ktorej nebol v minulosti čas ani finančné prostriedky.

do BoD kvalifikovala sedmička: J. Persson (Švéd.), C. Bergeretová 
(fr.), C. Romanescu (Rum.), L. Blaszcyk (Poľ.), H. Ahlertová (Nem.), 
A. Karakaševič (Srb.) a S. grefbergová (fín.). Pod čiarou tak zostali 
aj bývalý prezident R. Kramer (Hol.), bývalý viceprezident N. Endal 
(ČR), R. Nátran (maď.), R. Renner (Rak.) a Z. Kríž (SR), ktorý bol 
členom BoD nepretržite 17 rokov. Do 10-člennej odvolacej komisie 
sa prihlásilo iba deväť uchádzačov, ktorých členstvo bolo odsúhla-
sené bez volieb. Slovenský zástupca m. Hamran tak bude členom 
tejto komisie aj druhé volebné obdobie. Najvyššie európske stol-
notenisové vyznamenania Badge of Honour dostali V. francikaitas 
(Lit.), Z. Necek (Poľ.), A. Ojsteršek-uhrová (Slovin.) a J. uhr (Slovin.). 

Následne zasadala nová exekutíva, ktorá zvolila nových predsedov 
odborných komisií. Budú ich viesť Q. Erikssen (Nór.) – technická 
komisia, I. Heller (Hol.) – rebríčková komisia, W. Thury (Rak.) – roz-
hodcovská komisia, T. Buza (Švéd.) – mládežnícka komisia, Z. Kríž 
(SR) – veteránska komisia, B. Romanescuová (Rum.) – komisia pre 
rodovú rovnosť, J. Kolodzejczyk (Rak.) – trénerská komisia a A. Ar-
cigli (Tal.) – para komisia. Za členov komisií boli odsúhlasení dvaja 
kandidáti zo Slovenska: A. Hamran do mládežníckej a I. Hatalová 
do novej komisie pre rovnosť pohlaví. Prvýkrát v histórii slovenské-
ho stolného tenisu sa tak do odbornej komisie dostala Slovenka.

● text: Zdenko Kríž
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plnili,“ povedal reprezentačný kouč Jaromír 
Truksa, ktorý bude v príprave spolupracovať 
aj s bývalým vynikajúcim stolným tenistom 
Petrom Korbelom. „Čaká ma premiéra v tej-
to úlohe, ale stolný tenis je prakticky môj celý 
život. Dostal som ponuku, aby som plnil úlo-
hu analytika a využil moje bohaté skúsenos-
ti. Snom každého športovca je dostať sa na 
OH. Mne sa to podarilo päťkrát. Slovenskí 
reprezentanti majú najväčšie nádeje v zmie-
šanej štvorhre, v ktorej aj podľa svetového 
rebríčka patria k úzkej svetovej špičke. Pevne 
verím, že aj s mojou pomocou a spoločným 
úsilím dosiahneme to, aby v Tokiu neplnili 
len Cou bertinovu myšlienku o účasti, ale aby 
aj uspeli,“ poznamenal český stolnotenisový 
expert, ktorému na OH 1996 v Atlante len 
tesne unikla medaila, keď v dvojhre mužov 
obsadil 4. miesto. „Odo mňa sa očakáva 
analýza zápasov slovenských reprezentan-
tov proti párom zo svetových turnajov. Baša 
s Ľubom tvoria optimálnu zostavu do štvor-
hry, keďže ona je ľaváčka a on pravák. V ich 
koučingu treba klásť dôraz na to, čo je v ich 
hre dobré a aké sú ich prednosti. Samozrej-
me, treba sa venovať aj nedostatkom, aby 
sa ich vyvarovali,“ doplnil Korbel.

Kým v niektorých športových odvet-
viach sa postupne rozbiehali súťaže, v stol-
nom tenise je dianie na medzinárodnej 
úrovni pozastavené a je stále otázne, kedy 
sa opäť spustí. Kvôli koronavírusu už tri-
krát odložili mS v juhokórejskom Busane, 
ktoré nakoniec definitívne zrušili. mE 2020 
vo Varšave organizátori odložili na jeseň 
2021. Nielen Slováci tak nemajú možnosť 
dostatočnej konfrontácie. 

„Zo začiatku to bolo celé zvláštne, ale na-
pokon som to zobrala pozitívne. Za posled-
né roky sme veľmi veľa cestovali a času na 
tréning a celkovo na prípravu nebolo dosť. 
Navyše, mohla som si doriešiť zdravotné 
problémy a teraz môžem povedať, že som 
na tom fyzicky najlepšie za ostatné roky. Už 
by som však bola rada, aby sa začali mini-
málne ligové súťaže. Nám sa vo Francúzsku 
začínajú v polovici októbra a dúfam, že od 
budúceho roka sa rozbehne aj stolnoteni-
sové dianie na medzinárodných súťažiach,“ 
prostredníctvom videohovoru skonštato-
vala najlepšia slovenská stolná tenistka 
Barbora Balážová, ktorú doplnil jej deblový 
partner Ľubomír Pištej: „Vyše dvojmesačná 
pauza nám padla vhod, potrebovali sme 
trochu vypnúť. Od 20. mája však trénujeme 
naplno, možno aj viac ako na 100 %. Je toho 
dosť. Našťastie, mne sa už začala rakúska 
liga. Pozitívom je, že keby nebola korona-
kríza, tak by sa nám nepodarilo absolvovať 
25 spoločných tréningov v mixe. Boli sme 
na sústredení aj v Maďarsku. Hoci Baša je 
v Nemecku, snažíme sa nájsť čas, aby sme 
dolaďovali detaily v našej hre.“

SSTZ už nejaký čas spolupracuje so 
Športovým centrom polície. Práve z neho 
bude v úlohe motivátora pôsobiť Ladislav 
Škantár, zlatý olympijský medailista vo 
vodnom slalome v disciplíne C2 z brazílske-
ho Ria de Janeiro z roku 2016. „Pre mňa je 
česť byť súčasťou tohto projektu. Vrcholový 
a profesionálny šport je o detailoch, ktoré 
treba riešiť, aby sa športovec výkonnostne 
posúval vyššie. Dnes sa už všade trénuje 
rovnako, ale práve maličkosti rozhodujú 

Ponuka bývalého spoluhráča bola pre 
neho príjemným prekvapením. „Som rád 
za pozvanie do tohto výnimočného tímu. 
S ponukou na spoluprácu ma oslovil Ja-
romír Truksa, môj kamarát a dlhé roky 
spoluhráč v Stredisku vrcholového športu 
v Ostrave a Vítkoviciach. On ma požiadal, 

aby som plnil úlohu analytika s využitím 
mojich skúseností aj z olympijských hier. 
Stolný tenis je prakticky celý môj život, 
avšak v tejto úlohe ma čaká premiéra. Prí-
jemne ma to prekvapilo,“ povedal na úvod 
rozhovoru pre časopis Slovenský stolný te-
nis Petr Korbel.

Najväčší úspech mu  
občas nedal spávať 
Projekt Team Tokyo 202ONE vznikol 

s cieľom pomôcť slovenským stolnoteni-
sovým reprezentantom uspieť na olympij-
ských hrách. Korbel má bohaté olympijské 

Odkaz P. kOrbela PištejOvi s balážOvOu:  
Za cieľom, hoci aj odvážnym, treba ísť

Najprominentnejšou súčasťou projektu Team Tokyo 202ONE, ktorý v septembri oficiálne prezentoval pred zástupca-
mi médií Slovenský stolnotenisový zväz, je jeden z najlepších československých a potom aj českých reprezentantov 
– Petr Korbel. Štyridsaťdeväťročný rodák z Havířova bude mať na starosti analýzu hry najlepších slovenských hráčov 
v zmiešanej štvorhre, ako aj ich najväčších súperov.

Český stolnotenisový expert tvrdí, že v súvislosti s olympijskými hrami 
v tokiu je správne sa orientovať na úspech v Zmiešanej štvorhre.

o úspechu. Rád pomôžem stolným tenistom 
a budem ich motivovať k tomu, aby naplni-
li svoje vízie. Recept na úspech neexistuje, 
nám trvalo 25 rokov, kým sme sa dostali na 
OH, ale dôležité je nájsť správnu motiváciu 
a hľadať cestu, ako sa posunúť ďalej,“ vy-
jadril sa L. Škantár, ktorý jazdil v dvojkanoe 
spolu s bratrancom Petrom Škantárom. 
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: Tomáš Šereda
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skúsenosti, na hrách pod piatimi kruhmi 
štartoval päťkrát (pozn.: šiesta účasť na 
OH 2012 v Londýne mu unikla len o vlá-
sok), pričom vrchol dosiahol na OH 1996 
v americkej Atlante, kde zostal tesne za 
medailovým umiestnením. „Myslím si, 
že je to tak aj vzhľadom na to, že v stol-
notenisovom svete sa aj 4. miesto, keďže 
sa človek dostane do semifinále, berie ako 
bronzová medaila. Olympijské hry sú raz 
za štyri roky. Je to najsledovanejšia akcia 
na svete, čo pridáva tomu ešte punc výni-
močnosti. Z tohto pohľadu sa dá povedať, 
že je to môj najväčší úspech v kariére, na-
vyše som ho dosiahol v dvojhre, ktorá sa 
cení ešte viac,“ priznal Korbel, ktorý nepat-
ril medzi hlavných medailových adeptov 
v singlovej súťaži.

„Bol som etablovaný širšej svetovej 
špičke, ale určite sa nedá povedať, že by 
som na OH išiel vyslovene s tým, že mám 
reálnu šancu na medailu. Samozrejme, 
v kútiku duše človek pomýšľa aj na takéto 
méty, ale to sa musí spojiť viacero okol-
ností a tie ešte musia vyjsť. Ako sa vyvíjal 
turnaj, tak s jedlom rástla chuť. To platilo 
aj u mňa. Na turnaji som prekonal jednu 
krízu, ktorú v tak dlhej súťaži zažije každý 
hráč a musí sa ňou popasovať. Mne sa to 
podarilo, dokázal som ju preklenúť a po-
tom to už išlo takpovediac samo.“

V Atlante prehral duel o bronz s nemec-
kým ľavákom Jörgom Rosskopfom. Aj s od-
stupom času si pamätá na detaily súboja 
o medailu. „Prvé dva sety sme si navzájom 
ukradli. V prvom som viedol a prehral som 
ho, v druhom to bolo naopak. Kľúčový oka-
mih prišiel v treťom dejstve, v ktorom som 
vyhrával 19:18 a mal som servis. Rosskopf 
zle prijal moje podanie, ja som ukončil vý-

menu a mal som získať bod, ale on v tom 
momente zdvihol ruku, že sa loptička pri 
servise dotkla siete. Nastala diskusia s roz-
hodcami, ktorí nevedeli, čo sa deje. Ja som 
sa hneď ohradil, prečo to neavizoval okam-
žite, ale až po výmene. To ma rozladilo 
a set som prehral. Samozrejme, ani vedenie 
20:18 nezaručovalo, že by som set napokon 
aj získal. Štvrté dejstvo som mal tiež dobre 
rozohrané, ale nevyšla mi v ňom koncovka. 
S Jörgom sme odohrali veľa zápasov a, pa-
radoxne, mám s ním pozitívnu bilanciu, ale 
tento dôležitý duel som s prehral. Je to aj 
o šťastí, momentálnej forme, ako je hráč 
naladený v danom momente. Priznávam, 
súboj o bronz sa mi veľakrát premietal 
v hlave. Niekoľko nocí som aj prebdel a pre-
mýšľal som o tom, čo som mal zahrať inak. 
Po bitke je však každý generál.“

Prvý krok k sláve už 
na MS 1991
Úspech na OH prináša športovcom slá-

vu. Cítil sa aj Korbel na vrchole slávy práve 
po Atlante? „Čiastočne by sa to dalo pove-
dať. Hoci sa o mne vedelo už predtým a na 
OH som išiel s určitými ambíciami. Počas 
kariéry som sa 15 až 20 rokov pohyboval 
vo svetovej špičke a na európskej úrovni 
som tiež dosiahol nejaké úspechy.

Prvý moment, ktorý by som v tejto sú-
vislosti vypichol, bol ten, keď sme ešte ako 
Československo získali na majstrovstvách 
sveta družstiev 1991 v japonskej Čibe 
bronzovú medailu, pričom sme vo štvrťfi-
nále zdolali Čínu 3:2. Odvtedy až doteraz 
to bolo naposledy, čo Číňania nemali z tí-
movej súťaže medailu. Pre nich to bola tra-
gédia. S dvoma aktérmi tohto duelu som 

hral v nemeckom klube a o tomto prekva-
pení sme sa často bavili. Oni vtedy vyhodili 
celý reprezentačný káder vrátane realizač-
ného tímu. V tíme zostal iba Ma Wenge, 
v tej dobe to bol mladý a nádejný hráč, 
svetová jednotka. Tam sa akoby začalo ob-
dobie slávy. Paradoxne, ja som na šampio-
náte debutoval a hneď pri premiére sa mi 
podarila takáto vec. Na druhej strane to 
bolo zaväzujúce, lebo očakávania sa zvý-
šili. Hoci sme mali výborne poskladaný ná-
rodný tím, potom nás pribrzdilo rozdelenie 
republiky, na čo doplatili všetky športy.“

Taktiku prispôsobiť 
schopnostiam hráčov
Členovia slovenského stolnotenisového 

projektu Team Tokyo 202ONE budú mať k 
dispozícii rôznych odborníkov. Korbel bude 
mať na starosti dôležitú časť – analýzu hry. 
„Budem analyzovať hru slovenských repre-
zentantov, ale aj ich konkurentov. Zameria-
me sa však najmä na Pišteja s Balážovou, 
pri ktorých sa pokúsime vylepšiť detaily 
v ich hre. Pri analýze vyzdvihneme silné 
i slabé stránky, aby napríklad Pištej či Ba-
lážová vedeli, kam majú proti jednotlivým 
protivníkom útočiť. Samozrejme, taktitu 
v zápasoch treba prispôsobiť aj tomu, čo 
sú tí hráči schopní zahrať,“ vysvetlil Korbel, 
ktorý počas svojej aktívnej hráčskej karié-
ry napriek svojim nesporným kvalitám ne-
disponoval podobným tímom odborníkov. 
„Nemal som k dispozícii špeciálny realizač-
ný tím. Podstatnú časť kariéry som strávil 
v zahraničí, kde sa často pripravovali hráči 
z rôznych európskych krajín.

Spoločná príprava mala kvalitu, bolo 
to na vysokej úrovni. Vzájomná spolupráca 
bola vynikajúca, radili sme sa a analyzovali 
hru s hráčmi i trénermi. Dnes sa to väčšinou 
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Vizitka Petra Korbela
dátum a miesto narodenia

6. jún 1971, havířov
najlepšie umiestnenie vo svetovom 

rebríčku 
16. (september 2001)

najväčšie úspechy 
juniorský majster Európy  (1988),  
3. miesto na MS družstiev (1991),  

4. miesto na Oh vo dvojhre (1996),  
3. miesto na ME vo dvojhre (2000),  

3. miesto na ME družstiev  
(2005, 2010),  

3. miesto na európskom turnaji TOP 12 
(2001 a 2004),  

päťnásobný majster Nemecka družstiev 
(1999, 2001, 2002, 2005 a 2008)

Petr Korbel na tlačovej konferencii SSTZ v septembri 2020
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rieši individuálne, no podľa mňa by sme sa 
mali k tomuto modelu vrátiť. V prípade slo-
venskej reprezentácie teraz tomu nahráva 
fakt, že sa OH v Tokiu posunuli o rok. Naj-
mä ázijské krajiny mali vždy k dispozícii celý 
tím ľudí, ktorí im dokonca aj lepili poťahy 
na rakety, čo je pre nás prakticky nepred-
staviteľné, pre nás je to chúlostivá vec.“

Deblový pár potrebuje 
lídra
V tenise nie sú výnimkou debloví špe-

cialisti, ktorí sa vyslovene sústredia na 
štvorhry. „Platí to aj v stolnom tenise, hoci 
nie v takom rozsahu. Ľudia, ktorí sa pohy-
bujú v stolnotenisových kruhoch, vedia, 
kto hrá lepšie štvorhru než dvojhru. Z dvo-
jice musí byť vždy jeden líder, ktorý urču-
je ráz hry. Nie vždy platí, že dvaja výborní 
singlisti budú rovnako dobrí aj v štvorhre. 
Je však veľa príkladov, keď priemerný hráč 
dosahoval v debli výborné výsledky. Spo-
meniem napríklad rakúsku dvojicu Werner 
Schlager – Karl Jindrak. Schlager bol maj-
ster sveta, Jindrak nedosahoval výraznej-
šie výsledky, ale v štvorhre sa výborne do-
pĺňali. Podobne je to aj pri dánskom páre 
Michael Maze – Finn Tugwell, ktorý to do-
tiahol až k olympijskému bronzu.“

rozhodujúca hra muža 
proti mužovi
Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou 

tvoria duo v mixe už dlhší čas, majú za 
sebou viacero pozoruhodných výsledkov. 
V aktuálnom svetovom rebríčku zmiešanej 
štvorhry figurujú na 6. priečke. „Keď je je-
den z dvojice ľavák, je to ideálna kombi-
nácia. Môžeme povedať, že pre slovenský 
pár to prináša miernu výhodu. Ľubo s Ba-
šou hrajú spolu už dlhšie a vedia, čo môžu 
od seba očakávať. To je hlavný predpoklad 
dobrej štvorhry, aby sa vedeli dopĺňať 
a tak povediac nehrali len vedľa seba. Nie-
kedy v mixe platilo aj to, že keď hral „muž 
na ženu“, bola to výhoda. V súčasnosti to 
už viac-menej neplatí a svojím spôsobom 
je dôležité, ako to v jednotlivých setoch vy-
zerá, keď hrá „muž na muža“. Ide o to, aby 
ho nepustil do topspinu, nech nemôže úto-
čiť „na ženu“. Z hľadiska taktiky sa hlavne 
v tejto oblasti zmenilo myslenie.“

Pištejova kreativita
„Čo by som vyzdvihol, je Ľubova kreati-

vita. On je vynikajúci v hre nad stolom, má 
výbornú ruku a dokáže rôzne technické fi-
nesy – napríklad „poslať“ súpera na opačnú 
nohu a podobne, ale niekedy sa mu stáva, 
že sa v tom takpovediac utopí. Občas to už 

akoby preženie. Budem sa ho snažiť v tom-
to usmerniť, ale, samozrejme, nechceme, 
aby sa toho vzdal. Je to totiž niečo, čím sa 
dokáže odlíšiť od priemerných hráčov a má 
vo svojom repertoári niečo naviac.“

Adaptácia na podmienky 
a schopnosť reagovať  
na zmenu 
Korbel už podrobil analýze niektoré 

zápasy elitného slovenského páru. „Každý 
pár sa vyvíja. Teraz máme základnú analý-
zu niektorých duelov. Hoci sa momentálne 
nehrá, máme z čoho vychádzať. Keď potom 
príde priamo k zápasu s niektorým z analy-
zovaných súperov, tak treba vyskúšať kon-
krétnu taktiku. Keď to bol predtým úspešný 
duel, tak pokojne aj tú, ktorá zabrala pred-
tým, ale zároveň sa treba pripraviť aj na 
zmenu. To sú také stolnotenisové šachy,“ 
tvrdí český odborník a pridal aj ďalšie po-
strehy: „Napríklad proti Ázijčanom niektoré 
sety začali skvele, ale potom ich nedotiahli 
do úspešného konca. Súperi zmenili takti-
ku a oni už nedokázali zareagovať. Treba si 
uvedomiť, že kým sa nezahrá 11 bodov, nie 
je koniec. Dôležité je ukázať súperom, že aj 
oni sú tu, zakričať si, že treba s nimi počí-
tať. Aj Ázijčania hrajú inak, keď je to vyrov-
nané, ako keď vysoko vyhrávajú. Napätie 
a nervozita neobchádzajú ani najlepších.

Hovorí sa, že pred duelom sa všetci zíde-
me na toalete. Keď sa však už hrá, tak toto 
musí ísť preč a treba sa sústrediť na svoju 
prácu. Iné je, že môžeme niečo natrénovať, 
potom prídeme do Ázie, kde bude úplne 
iné prostredie. Rozdiel medzi priemernými 
a top hráčmi je v tom, ako sa jedni či druhí 
dokážu adaptovať na podmienky.“

Najväčšie šance v mixe
Slovenskí reprezentanti majú najväč-

šie predpoklady preniknúť medzi najlep-
ších v zmiešanej štvorhre. Rovnaký názor 
má aj stolnotenisový expert. „Aj výsledky 
v tejto disciplíne hovoria za nich. Vybojova-
li si účasť na ITTF Grand Finals, patria me-
dzi top páry na svete a stačí málo, aby sa 
dostali ešte vyššie. Potenciál určite majú. 
Na OH v Tokiu to bude premiéra mixu, 
táto disciplína nikdy nebola až doteraz 
v programe hier a treba povedať, že v tejto 
súťaži je šanca na zisk medaily najväčšia. 
To je fakt a je správne, že sa slovenskí re-
prezentanti orientujú práve na to.“

Odvážny cieľ, treba  
za ním ísť
Reprezentačný kouč stolných tenistov 

Slovenska Jaromír Truksa nahlas vyjadril 
cieľ, ktorým je zisk olympijskej medai-
ly. „Samozrejme, môže to pokojne vyjsť. 
Otázkou je, či si klásť najvyššie alebo rad-
šej reálne ciele. Ak sú Pištej s Balážovou 
odhodlaní a majú schopnosti na zisk cen-
ného kovu, tak by za tým mali aj ísť. Na 
druhej strane musia potom počítať s tým, 
že keď sa to nepodarí, môžu to dostať po-
cítiť od médií i verejnosti, že nemali mať 
veľkohubé vyhlásenia. Prečo však nie? 
Svojimi výkonmi už neraz ukázali, že to nie 
sú len také reči do vetra. Pevne verím, že 
aj s mojou pomocou a spoločným úsilím 
dosiahnu to, aby v Tokiu neplnili len Cou-
bertinovu myšlienku o účasti, ale aj uspe-
li,“ dodal Petr Korbel.

● text: Ľuboš Bogdányi
● foto: Tomáš Šereda a František Zálewský
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Petr Korbel ako hráč v českej Extralige
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kou len neveriacky krútili hlavou, nedávali 
tomu veľkú šancu. Ja som sa ako bývalý 

vojak nemienil vzdať, roz-
hodol som sa zabojovať 
aj na tomto poli a aktívne 
som sa pustil do práce.

nár toho názoru, že ak chceme tento šport 
viac popularizovať a dostať na oči sme-
rom k verejnosti, bolo by vhodné vydávať 
vlastný časopis, čo v tom čase vôbec nebol 
bežný jav. Ak sme chceli dosiahnuť, aby 
bol pingpong aj naďalej „celoslovenský“ 
šport, tak ho takto v očiach verejnosti bolo 
treba aj propagovať. moji kolegovia z vý-
konného výboru však nad touto myšlien-

Pred rozhovorom panovala 
mierna obava...
Ladislava Šranka z Košíc som poznal 

ešte z čias, keď sa aktívne venoval funkcio-
nárskej činnosti v Lokomotíve Košice. 
V tom čase som tam pravidelne hrával zá-
pasy ako junior, no aktuálne odvtedy pre-
šlo už 25 rokov. A práve približne rovnaké 
obdobie sa zakladateľ nášho časopisu už 
stolnému tenisu aktívne nevenuje. Aj pre-
to som pred týmto rozhovorom mal určitý 
rešpekt. 

Vek je skutočne len číslo
Keď na vopred dohodnuté stretnutie 

v jednom z košických obchodných centier 
dorazil čiperný senior, ktorý bez problémov 
porozprával svoje zážitky aj s viacerými 
podrobnými detailmi, bolo mi hneď jasné, 
že moje obavy boli neopodstatnené. A to 
zakladateľ časopisu aktuálne oslávil už 
91 rokov! 

Bývalý podpredseda Sloven-
ského stolnotenisového zväzu
Ladislav Šranko pôsobil začiatkom de-

väťdesiatych rokov 20. storočia ako aktív-
ny stolnotenisový funkcionár. Bol členom 
výkonného výboru VsSTZ, viedol jeden 
z historicky najúspešnejších klubov na vý-
chodnom Slovensku – Lokomotívu Košice, 
no v rokoch 1990 až 1993 zastával aj po-
zíciu druhého muža slovenského stolného 
tenisu. Dnes sa už tomuto športu vôbec 
nevenuje, no priviedol k nemu svojich sy-
nov či vnučky. V rodine mali dokonca stol-
notenisovú svadbu, keď sa jeho vnučka ako 
aktívna stolná tenistka vydala za svojho 
spoluhráča z Lokomotívy Košice.

Priblížite nám podmienky, v akých ča-
sopis Slovenský stolný tenis vznikal?

Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia som bol ako stolnotenisový funkcio-

Časopis Slovenský stolný tenis je na Slovensku jediným periodikom národného športového zväzu, ktorý vychádza nepre-
tržite už tridsať rokov. Za svoju záslužnú prácu pri zabezpečení rozvoja a popularizácii stolného tenisu si časopis vyslúžil aj 
obdiv a pochvalu viacerých renomovaných športových novinárov na Slovensku. Málokto z jeho čitateľov však tuší, v akých 
podmienkach a za akých okolností vznikal, s akými problémami sa redaktori časopisu stretávali v jeho začiatkoch, či aké 
boli ohlasy športovej obce na jeho vznik bezprostredne po vydaní prvého čísla. O zrode tohto dlhoročného projektu sme 
sa porozprávali s jeho zakladateľom a „krstným otcom“ myšlienky časopisu ladislavom šrankom.

30 rokov časopisu  
Slovenský stolný tenis

Ladislav Šranko si pri listovaní v prvom čísle časopisu Slovenský stolný tenis zaspomínal 
aj na to, v akých podmienkach časopis vznikal.

Stolnotenisová loptička s podpisom 
zakladateľa časopisu Ladislava Šranka



Kto vám v prvopočiatkoch pri vydáva-
ní časopisu najviac pomohol?

Texty mi prepisovala moja manželka. 
Dobré vzťahy som mal stále v armáde, 
ktorá mi pri tlačení nielen prvého čísla vý-
znamne pomohla. Úvodné číslo sa bezplat-
ne tlačilo a viazalo na vojenských strojoch, 
pridali k tomu bezplatne aj papier. SSTZ to 
tak nestálo ani jednu jedinú korunu. Keď 
som ho na výjazdovom zasadnutí výkon-
ného výboru niekde pri Zvolene rozdal ko-
legom a s farebnou obálkou, boli skutočne 
prekvapení, že sa to dalo zvládnuť. Stačilo 
vtedy len – ísť príkladom. Ak však chcete 
v živote niečo dosiahnuť, rovnako to platí 
aj v dnešnej dobe. 

Aká bola periodicita časopisu v jeho 
prvých rokoch a ktoré rubriky boli pre či-
tateľov najzaujímavejšie?

Prvé číslo vyšlo v roku 1991. V úvod-
nej sezóne 1991/1992 vyšli spolu tri čísla, 
v nasledujúcich dvoch rokoch to boli dve 
čísla. Pamätám si však neskôr aj obdobie, 
keď časopis vyšiel iba jedenkrát počas 
roka. V úvodných číslach boli asi najčíta-
nejšie rebríčky. Tie v tom čase neboli voľne 
dostupné ako dnes, a tak sa aj tešili naj-
väčšej popularite. Ako členovia redakčnej 
rady sme písali články zadarmo. Taktiež 
som trval aj na tom, aby bol bezplatne dis-
tribuovaný medzi jednotlivé kluby.

Ako dlho ste v časopise ako člen re-
dakčnej rady pracovali?

Bolo to približne tri roky. V čase, keď 
časopis vznikal, prebiehali v spoločnosti 
viaceré výrazné zmeny, ktorým sa nevyhol 
ani šport, stolný tenis nevynímajúc. Podľa 
môjho názoru to bola vtedy akási divná 
doba. Dochádzalo k výmene ľudí na jed-
notlivých postoch, viackrát aj neopodstat-
nene, a naproti tomu tam, kde bolo treba, 
sa často zmena neudiala. Nie so všetkým 

som sa preto v danom čase vedel aj sto-
tožniť, a tak som prostredie vrcholového 
stolnotenisového prostredia radšej dobro-
voľne opustil. Následne s tým súviselo aj 
ukončenie môjho pôsobenia v časopise, do 
ktorého som prispieval už len sporadicky. 

Máte možnosť sa aj teraz po troch 
dekádach dostať k časopisu? Ak áno, ako 
hodnotíte jeho súčasný obsah?

To áno, časopis poznám aj v súčasnos-
ti. Taktiež mi bol dlhoročne pravidelne zo 
SSTZ zasielaný poštou. Aktuálne čísla sa 
s tými prvými nedajú porovnať. my sme 
to vtedy všetko robili takpovediac na kole-
ne. Súčasné čísla sú predsa len o inom, na 
prvý pohľad je vidno už len kvalitnú tlač.

Stolnému tenisu sa síce už dlhšiu dobu 
nevenujete, skúste nám však prezradiť, 
čo by podľa vášho názoru prospelo väč-
šiemu rozvoju tohto športu.

V minulosti sa výchove mladých hráčov 
venovali napr. aj saleziáni, všade u nich boli 
aj pingpongové stoly. Nakoniec, množstvo 
úspešných hráčov na Slovensku vzišlo prá-
ve z tejto liahne a práce s mládežou. Prí-
kladom je aj náš historicky najúspešnejší 
hráč f. Tokár. Vtedy sa však nepracovalo 
s mládežou len pre peniaze. Dnes je aj tých 
stolov pre verejnosť citeľne menej.

Kde vidíte slabiny pri výchove dneš-
ných hráčov? Bolo o vás známe, že ste sa 
venovali najmä výchove mládeže. Takže 
skúseností máte dosť...

Poviem to jednoducho, podľa mňa sa 
z pingpongu stal len pingpong, nie vždy je 
dôležité, čo bude ďalej. A to sa týka napr. 
aj výchovy v správaní sa samotných hráčov. 
Budem konkrétny. Dobre si pamätám na 
jednu situáciu z minulosti, keď bol Ľ. Pištej 
ešte ako žiak v jednom zo zápasov na Loko-
motíve Košice účastníkom spornej situá cie 
s rozhodcom. Vo veľmi krátkom čase zasia-

hol jeho otec so slovami, aby sa išiel roz-
hodcovi ospravedlniť, čo následne aj urobil. 
Šport má aj za úlohu mladých ľudí vychová-
vať k životu do budúcna, no nemám pocit, 
že je tak tomu aj v súčasnej dobe. Dnes sa 
už takýto pozitívny prístup bežne nevidí.

Viete, že Slovenský stolný tenis je jedi-
ným zväzovým časopisom na Slovensku, 
ktorý sa vydáva nepretržite už 30 rokov? 
Čo by ste mu zapriali k tomuto jubileu?

Teší ma, že mojím odchodom časopis 
nezanikol. Ľudia sa tak majú možnosť do-
zvedieť o tomto športe niečo navyše. Ja som 
bol preto v minulosti aj z tohto dôvodu zá-
stancom toho, aby bol časopis nepredajný 
a aby sa posielal klubom bezplatne. Časo-
pisu želám čo najviac spokojných čitateľov, 
a nielen zo stolnotenisového prostredia.

● text: Daniel Fink
● foto: Daniel Fink a Zdenko Kríž
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V prvom čísle časopisu bola publikovaná aj jedna z najunikátnejších 
fotografií slovenskej stolnotenisovej histórie, keď družstvo 
Československa v zostave T. Jančí, P. Korbel, R. Vími, M. Grman 
a P. Javůrek v roku 1991 zdolalo na MS v Čibe v súboji o bronz Čínu.

Neúnavný popularizátor stolného tenisu. V prvom čísle časopisu 
na základe údajov od okresných zväzov ručne sám nakreslil 
stolnotenisovú mapu Slovenska s uvedením klubov, kde sa stolný 
tenis v tom čase hrával.

Obálka prvého čísla časopisu z roku 1991
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znova aj v poslednom sete), ale nakoniec 
aj tak prehral. Jeho výkon bol nevýrazný, 
málo bojovný a pod úrovňou, na ktorej do-
káže Filip bežne hrať.“

Dalibor Jahoda, reprezentačný tréner 
kadetov:

„Jakub Goldír predviedol svoj štan-
dardný výkon, aj keď môžem povedať, že 
ho turnaj nezastihol v optimálnej forme. 
Určite zahral výborne v zápase s päťkou 
európskeho rebríčka, v ktorom aj zvíťa-
zil. Tento zápas hral naozaj skvele. Avšak 
v ostatných zápasoch hral optimálne len 
polovicu zápasu, to je však na úrovni eu-
rópskej TOP 10 málo. Na druhej strane je 
otázkou, kedy budeme mať najbližšie na 
európskom turnaji TOP 10 slovenského ka-
deta. Pokiaľ však Jakub bude na svojej vý-
konnosti pracovať, má pred sebou nádejnú 
stolnotenisovú budúcnosť. Bodaj by sme 
takých mládežníckych hráčov mali viac.“

Lucia Čolovičková, trénerka STC ŠKST 
Bratislava a D. Wiltschkovej:

„Dominika Wiltschková obsadila s dvo-
ma výhrami celkovo 9. miesto. Jej vystúpe-
nie hodnotím vcelku pozitívne. Turnaj od-
kryl jej určité nedostatky, ktoré budeme po 
podrobnej analýze odstraňovať v tréningu. 
Na druhej strane mohla Dominika vyhrať 
ďalšie dva zápasy, čo by jej výrazne po-
mohlo v konečnom výsledku na turnaji. Tur-
naj bol pre ňu náročný aj z pohľadu situácie 
ohľadne ochorenia COVID-19. Bolo vidieť, 
že jej chýbajú ťažké zápasy a všeobecne 
zápasová prax. Účinkovanie na turnaji hod-
notím aj ako výbornú skúsenosť pre Domi-
niku, keďže v kategórii kadetiek zostáva aj 
v nasledujúcej sezóne a má šancu zúčastniť 
sa tohto turnaja aj v budúcom roku.“

Európsky turnaj TOP 10 mládeže bol po 
dlhšej dobe jedným z mála podujatí v ak-
tuálnej epidemiologickej situácii a jeho 
účastníci boli radi, že sa aj napriek strikt-
ným nariadeniam mohol uskutočniť. Zo-
stáva len veriť, že v najbližších mesiacoch 
sa situácia s koronavírusom zlepší a nielen 
slovenskí mládežnícki reprezentanti budú 
môcť opäť cestovať na turnaje a zlepšovať 
svoju výkonnosť.
● text: Zuzana Majdeková, foto: archív SSTZ

nej ochorením COVID-19, a to testovaniu 
a dôsledným hygienickým opatreniam. Čo 
sa týka hodnotenia našich hráčov, musím 
konštatovať, že stále výrazne zaostávame 
v podaní a pri príjme.

Adam Klajber podal pod mojím ve-
dením pravdepodobne najlepší výkon na 
medzinárodnom podujatí. Po prvom ví-
ťaznom stretnutí s Delinčákom, ktoré sa 
vyvíjalo ako na hojdačke, zvrátil Adam 
v 5. sete nepriaznivý vývoj a vyhral až po 
tom, keď prehrával 5:9. Začal si viac veriť 
a vo všetkých ďalších stretnutiach predvie-
dol stolný tenis najvyššej kvality. Chýbalo 
len trocha šťastia a zápasy, ktoré prehral 
2:3, mohol vyhrať a dostať sa tak aj na 
„bedňu“ víťazov.“

Saša Dragaš, tréner ŠK Prievidza a f. De-
linčáka:

„Účasť Filipa Delinčáka na európskom 
TOP 10 mládeže v Berlíne nehodnotím 
veľmi pozitívne, keďže podal jeden z jeho 
najslabších výkonov za posledné obdobie, 
čiastočne aj kvôli zraneniu chrbta, kvôli 
ktorému netrénoval sedem dní pred za-
čiatkom turnaja. Jeho výkon poznačilo aj 
to, že po prvom zápase, v ktorom vysoko 
viedol v rozhodujúcom sete, prehral. Filip 
odohral dobrý zápas proti Degrosovi, keď 
počas viacerých setov viedol (dokonca 

Juniorskú kategóriu 
chlapcov zastupovali 
dvaja slovenskí repre-
zentanti – filip Delin-
čák a Adam Klajber, 
kadetov – chlapcov 
reprezentoval Jakub 
goldír a dievčatá Do-
minika Wiltschková. 

Najviac sa darilo 17-ročnému Adamovi 
Klajberovi, ktorý získal vo svojej kategórii 
5. miesto. Jeho spoluhráč z reprezentácie 
filip Delinčák dosiahol na 7. miesto. Počet 
účastníkov v tejto kategórii sa na začiatku 
turnaja znížil, keďže u niektorých hráčov sa 
potvrdil pozitívny test na ochorenie COVID-
19, a preto nemohli nastúpiť na turnaj.

Jakub goldír obsadil medzi kadetmi 
8. miesto, Dominika Wiltschková vybojo-
vala medzi kadetkami 9. miesto.

Ako hodnotili účinkovanie slovenských 
hráčov ich tréneri?

Roman grigel, reprezentačný tréner 
juniorov:

„Celkovo hodnotím tento turnaj ako 
veľmi dobrú previerku našich hráčov v po-
rovnaní s najlepšími Európanmi v ich ve-
kovej kategórii. Turnaj sa organizačne 
odohral bez väčších problémov, aj keď 
sme sa museli prispôsobiť situácii vyvola-

štvorica slovenských nádejí  
na európskom TOP 10 v Berlíne
Napriek ťažkej epidemiologickej situácii v Európe sa v dňoch 9. – 11. októbra 2020 uskutočnil v nemeckom Berlíne 
európsky turnaj TOP 10 mládeže, kde malo aj Slovensko bohaté zastúpenie. Na tento prestížny turnaj sa prebojovali až 
štyria Slováci, čo bolo nepochybne veľkým úspechom.

Slovenská výprava na turnaji TOP 10 mládeže v nemeckom Berlíne
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Igor Levitin stál aj pri vytvorení špecia-
lizovaných stredísk stolného tenisu vo via-
cerých mestách v Rusku, najmä v moskve, 
Petrohrade, Jekaterinburgu (Centrum pre 
olympijskú prípravu ruskej reprezentá-
cie a stolnotenisová škola Tatiany ferd-
manovej v Baltyme a Verchnej Pyšme vo 
Sverdlovskej oblasti), Kazani, Soročin-
sku, Orenburgu, Čuvašskej republike atď. 
V uvedených centrách sa pravidelne orga-
nizujú medzinárodné tréningové kempy, 
ako aj podujatia ETTu a ITTf.

Pod jeho vedením sa výrazne zlepšilo 
financovanie ruských národných tímov, čo 
malo vplyv aj na proces prípravy s kvalifiko-
vanými lekármi, so psychológmi, s masérmi 
a ďalšími zahraničnými odborníkmi. V tomto 
období boli v Rusku organizované aj viaceré 
semináre pre trénerov s účasťou známych 
lektorov ako napr.: R. Prauseho, f. Karsaia, 
D. Skorichovej a ďaších. Zvýšila sa úroveň 
aj ruskej Premier ligy, ktorá sa stala jednou 
z najkvalitnejšich v Európe (hrali v nej napr. 
Samsonov, Ovčarov a mizutani). Ruské klu-
by sa vďaka tomu pravidelne umiestňujú na 
vrcholných priečkach v Lige majstrov. 

Ako uviedol I. Levitin v rozhovore pre 
portál ETTu, skúsenosti a úspechy, ktoré 
dosiahol v rámci podpory a organizácie 
športu v Rusku, chce uplatniť aj na celo-
európskej úrovni. Zdôraznil, že v súčasnej 
zložitej situácii ovplyvnenej pandémiou je 
potrebné zvýšiť úsilie a konkrétnymi opat-
reniami pomôcť európskemu stolnému te-
nisu. Tieto výzvy chce spolu s exekutívou 

So stolným tenisom začínal už v mlados-
ti v školských súťažiach v rodnej Odeskej ob-
lasti na ukrajine. Po absolvovani povinnej 
vojenskej služby zostal pôsobiť v armáde 
Sovietskeho zväzu a bol činný vo viacerých 
verejných funkciách, najmä v oblasti dopra-
vy na rôznych miestach, ako napr. v Podne-
stersku, Budapešti, ale aj v ďalekom Chaba-
rovskom kraji. V rokoch 2004 až 2012 bol 
vymenovaný do funkcie ministra dopravy 
Ruska a od roku 2013 bol poradcom ruské-
ho prezidenta Vladimira Putina.

Popri činnosti na dôležitých spoločen-
ských pozíciách zostal stolný tenis jeho ce-
loživotnou vášňou. Venuje sa rozvoju nielen 
stolného tenisu, ale aj celého športového 
hnutia. V roku 2006 sa stal predsedom 
Ruského stolnotenisového zväzu a v roku 
2008 predsedom jeho správnej rady. Je 
taktiež činný ako viceprezident Ruského 
olympijského výboru a člen Rady riaditeľov 
ITTf. Na tohtoročnom valnom zhromažde-
ní ETTu bol zvolený za prezidenta Európ-
skej stolnotenisovej únie, pričom nemal 
žiadneho protikandidáta. Okrem iného sa 
v minulosti podieľal aj na organizácii ZOH 
v Soči a mS vo futbale v Rusku.

Počas jeho pôsobenia v ruskom stolno-
tenisovom hnutí sa pričinil o zorganizovanie 
významných stolnotenisových podu jatí ako 
sú mS družstiev 2010 v moskve, mE 2008 
a 2015, mE u21 2017 v Soči, Svetový pohár 
v roku 2009, ale aj pravidelný turnaj sveto-
vého okruhu ITTf (od roku 2006) a európ-
sky Superpohár (od roku 2007).

ETTu pretaviť na zmenu, ktorú európsky 
stolný tenis potrebuje. 

Svoju víziu definuje prostredníctvom 
dvoch hlavných pilierov – udržateľný rast 
pomocou inovácií na dosiahnutie nenapl-
neného potenciálu stolného tenisu a zvyšo-
vanie medzinárodného vplyvu ETTu. Jeho 
cieľom je preskúmať a zanalyzovať nové 
modely súťaží, ktoré by zodpovedali novej 
digitálnej dobe a dostali do popredia najmä 
mladého diváka (podobne ako ITTf).

Na programe je aj vytvorenie poduja-
tia ETTu pre menšie zväzy, ktoré nemajú 
možnosť pravidelne sa zúčastňovať vr-
cholných turnajov, a tak napomôcť rozvoju 
svojich športovcov. V Európe je množstvo 
rozvíjajúcich sa zväzov na rôznej úrovni 
a ich skvalitnenie posilní európsky stolný 
tenis ako celok. 

Do diskusie o rozvoji stolnotenisového 
hnutia sa má zapojiť čo najviac športovcov 
a trénerov, ktorí by mali usmerňovať vývoj 
stolného tenisu predovšetkým v súvislosti 
so zabezpečením formátu podu jatí, kalen-
dára súťaží či antidopingovej politiky, a to 
všetko so zreteľom na športovcov. 

Jedným z budúcich krokov s cieľom za-
traktívniť majstrovstvá Európy je zvýšenie 
investícií na ich organizáciu. Týka sa to aj 
navýšenia „prize money“ pre mládežníc-
ke majstrovstvá, aby sa podporila aktívna 
účasť mladých talentov. Zámerom je aj vy-
tvorenie nového sponzorského programu, 
ktorý by zatraktívnil tiež Ligu majstrov a sti-
muloval by účasť najlepších hráčov a klu-
bov. Na príklade ruskej Premier ligy možno 
vidieť, ako môže zmena formátu, prípadne 
prehodnotenie pravidiel, ovplyvniť popula-
ritu športu a prilákať viac mladých ľudí. 

Jednou z hlavných vízií nového prezi-
denta ETTu je tiež minimalizovať rozdiely 
medzi áziou a Európou. má v úmysle pri-
lákať do Európy viac významných podujatí. 
V súčasnosti sú európski hráči nútení pra-
videlne cestovať do ázie, pretože doma 
majú len málo príležitostí na účasť na me-
dzinárodných súťažiach. 

Na základe týchto ambicióznych plánov 
by mali mať ETTu a európsky stolný tenis 
v blízkej budúcnosti silnejšiu pozíciu v stol-
notenisovom svete. Záujmy Európy by mali 
byť v rámci ITTf lepšie prezentované a vý-
nosy zo zvýšenej popularity následne inves-
tované do rozvoja rodiny ETTu.
● text: Matej Hamran, foto: archív ETTU

chce posilniť európsky stolný tenis
Do kresla prezidenta ETTU sa ako prvému zástupcovi Ruskej federácie podarilo zasadnúť Igorovi Levitinovi.

Igor Levitin – nový prezident Európskej stolnotenisovej únie

igOr leviTin – nOvý PreZidenT eTTu
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Prečo ste si vybrali práve prácu pre 
Slovenský stolnotenisový zväz?

„Začínam si myslieť, že táto práca pre 
je mňa poslaním. Vidina toho, že môžem 
stolnému tenisu na Slovensku pomôcť, 
ako najlepšie viem, sa mi naozaj páčila. 
Keď som uvidela inzerát, že SSTZ hľadá 
novú asistentku, tak som neváhala ani se-
kundu a podala som si žiadosť. Práca síce 
nebola až tak platovo zaujímavá, prevážila 
však myšlienka toho, že môžem byť v cen-
tre slovenského stolnotenisového diania, 
a to ma napĺňalo šťastím.“  

Čo je pracovnou náplňou generálneho 
sekretára SSTZ? 

„Hlavnou úlohou je riadiť sekreta riát 
a plniť úlohy vyplývajúce z uznesení vý-
konného výboru. Komunikujem navonok 

toda v Trnave. Popri práci na sekretariáte 
absolvovala v spolupráci s SOŠV a pražskej 
VŠE ročný postgraduál v Prahe – športovú 
diplomaciu.  Na sekreta riá te SSTZ pracuje 
od roku 2016, keď začínala ako asistentka 
dlhoročného generálneho sekretára Anto-
na Hamrana. Práca pri ňom bola pre ňu tou 
najlepšou školou. Po roku sa stala športo-
vou koordinátorkou a od novembra 2018 
je generálnou sekretárkou. Okrem toho je 
trénerkou licencie C a držiteľkou rozhod-
covskej licencie A. Pôsobila aj ako člen VV 
ObSTZ Trnava ako predseda ŠTK a hospo-
dár. Je veľmi ambiciózna, učenlivá a každý 
problém sa snaží vyriešiť čo najlepšie. Ako 
31-ročná sa stala vôbec prvou Slovenkou, 
ktorá je členkou medzinárodných stolno-
tenisových štruktúr – v ETTu ju zvolili do 
komisie pre rovnosť pohlaví.

ivica hatalová
generálna sekretárka
K stolnému tenisu má blízko už od na-

rodenia. Dostala sa k nemu vďaka otcovi 
Ondrejovi Hatalovi, ktorý sa viac ako 25 ro-
kov venoval trénerskej činnosti v marti-
ne-Priekope. Aj keď nikdy nepatrila medzi 
najlepšie na Slovensku, stolný tenis hráva 
dodnes a má doma slušnú zbierku medai-
lí a diplomov z krajských majstrovstiev vo 
všetkých kategóriách. Prešla niekoľkými 
klubmi – mSTK martin, ŠKST Ružomberok 
a už desiatu sezónu je hráčkou druholi-
gového ŠKP Trnava. Vďaka výnimočnému 
hosťovaniu je už päť sezón súčasťou žen-
ského družstva TTC majcichov, s ktorým 
v roku 2018 postúpila do Extraligy žien. Vy-
študovala históriu a taktiež aj masmediálnu 
komunikáciu na univerzite sv. Cyrila a me-

pohľad do kuchyne sekretariátu sstZ
Súčasťou každodennej práce Slovenského stolnotenisového zväzu sú členovia jeho sekretariátu. Vykonávajú celé spektrum 
prác, o ktorých stolnotenisové hnutie možno ani nevie. Niektorých z nich ako stolnotenisových hráčov pravdepodobne po-
znáte viac, iných menej a práve z tohto dôvodu je dobré sa s nimi zoznámiť. Sekretariát SSTZ so sídlom v Národnom stolno-
tenisovom centre v bratislavskej Rači tvoria generálna sekretárka, sekretár športovo-technickej komisie, ekonóm, športová 
koordinátorka, pracovník pre informačný systém a pracovníčka marketingu. Dovoľte, aby sme vám ich predstavili... 

Sekretariát SSTZ v roku 2020. Zľava: Katarína Breyerová, Jakub Suchý, Zuzana Majdeková, Tomáš Šereda, Jakub Cibula a Ivica Hatalová



(medzinárodne), v rámci Slovenska a re-
prezentujem slovenský stolný tenis. Podá-
vam žiadosti o štátny príspevok a o rôzne 
dotácie. Komunikujem s najdôležitejší-
mi inštitúciami – mŠVVaŠ SR, SOŠV, ITTf 
a ETTu. generálny sekretár je v konečnom 
dôsledku zodpovedný za všetko, čo sa sta-
ne na zväze. Nie je to vôbec jednoduché, 
človek musí byť k dispozícii 24 hodín den-
ne a 7 dní v týždni. Niekedy je to však veľ-
mi časovo, ale aj psychicky náročné.“

Tomáš Šereda
sekretár ŠTK
Je jedným z najdlhšie pracujúcich čle-

nov sekretariátu. Na zväze pracuje od roku 
2003 a už odvtedy je jeho neodmysliteľnou 
súčasťou. Bývalý slovenský reprezentant 
má za sebou obrovské množstvo stolnote-
nisových úspechov. Pochádza zo stolnote-
nisovej rodiny – brat Peter bol dlhoročným 
reprezentantom Slovenska a otec marián 
dlhoročným hráčom a stolnotenisovým 
funkcionárom. Jeho hlavnou pracovnou 
náplňou je všetko, čo sa týka športovo-
technickej komisie SSTZ – prestupy, hos-
ťovania, tvorba kalendára či žrebovanie 
súťaží. Znalosť súťažného, prestupového 
a registračného poriadku je pre neho alfou 
a omegou. určite patrí v týchto témach 
medzi našich najväčších stolnotenisových 
odborníkov. Je manažérom vrcholových 
súťaží celoslovenského charakteru. má 
zároveň najvyššiu trénerskú licenciu a pra-
coval aj ako tréner CTm v ŠK mostex Rača. 
Je vždy ochotný pomôcť s každým problé-
mom. Na každú „nevysvetliteľnú“ stolnote-
nisovú otázku vie okamžite aj odpoveď. 

Tomáš vyštudoval odbor geodézia 
a kartografia na Stavebnej fakulte STu 
v Bratislave. medzi jeho najväčšie záľuby 
patrí fotografovanie. Patrí medzi naozaj 
výborných fotografov (čo využíva aj pri 
zväzových akciách). Obľubuje taktiež ces-
tovanie, resp. turistiku. 

jakub Suchý
ekonóm SSTZ
Od roku 2016 má sekretariát nové-

ho ekonóma, ktorý vystriedal dlhoročné-
ho pracovníka Jána Tichého. Do funkcie 
nastúpil v zložitom období, v čase vtedy 
nového Zákona o športe. Všetko to, čo sa 
týkalo ekonomiky športu a systémových 
nastavení, bolo zrazu úplne odlišné. Zača-
la sa používať odlišná metodika, na ktorú 
prejsť nebolo jednoduché. Rozpočet SSTZ 
vzrástol takmer trojnásobne, ale ekonóm 
zostal len jeden. Jakub je poriadkumilovný 
a zodpovedný. Každú jednu vec si prejde aj 
niekoľkokrát.  málokto o ňom vie, že po-

chádza z Ruska a plynule rozpráva niekoľ-
kými jazykmi. Veľkú záľubu má v kreslení, 
špe ciálne karikatúr. Od minulej sezóny je aj 
členom klubu ST Relax, za ktorý už aj v nie-
koľkých stretnutiach nastúpil. Stolný tenis 
mu prirástol k srdcu, aj keď sa s ním bližšie 
zoznámil až pri nástupe do štruktúry zväzu. 

jakub Cibula
informačný systém 
už ako malý chlapec sa spolu s otcom 

Alexandrom Cibulom zúčastňoval všetkých 
stolnotenisových podujatí, ktoré organizo-
val SSTZ – a bol ich neoddeliteľnou súčas-
ťou. Láska k stolnému tenisu mu zostala 
doteraz. Na sekretariáte pracuje už vyše päť 
rokov. Jeho náplňou je všetko to, čo súvisí 
s informačnými technológiami. Okrem toho 
je ťahúňom viacerých každoročných pro-
jektov – Stolný tenis do škôl, Podpora pre 
kluby s mládežou do 23 rokov, Svetový deň 
stolného tenisu a mnoho ďalších. Je pravou 
rukou rozhodcovskej komisie SSTZ. Asistuje 
pri marketingovo-propagačných aktivitách, 
pomáha pri live streamingu, je administrá-
torom internetovej stránky www.sstz.sk. 
Často prichádza s novými nápadmi. má vy-
študovanú obchodnú akadémiu a v súkro-
mí je fanúšikom tuningových áut. 

Katarína Breyerová
marketing
Je jednou z nových spolupracovníčok 

v štruktúre sekretariátu. Je to veľmi ener-
gická žena so zameraním na marketing. 
Obetavá mama dvoch chlapcov má množ-
stvo nových myšlienok a inšpirácií. Aj keď so 
stolným tenisom predtým do kontaktu ne-
prišla, vďaka svojej húževnatosti sa o ňom 
učí stále viac a viac. Je veľkým prínosom pre 

malý kolektív a patrí medzi jeho spoľahlivé 
opory. Je aj novou členkou redakčnej rady 
časopisu a viacerých komisií SSTZ, pracuje 
na viacerých projektoch. Okrem toho zve-
ľaďuje facebookovú stránku SSTZ. Pomáha 
pri grafických výstupoch zväzu – či už pri 
tvorbe plagátov, bannerov a propagačných 
materiálov. Celý jej život je spätý so špor-
tom, pretože manžel a jej dvaja synovia sú 
úspešnými cyklistami v tzv. pumptracku. 
medzi jej záľuby patrí jazda na bicykli a ko-
lieskových korčuliach. Vyštudovala obchod-
nú akadémiu so zameraním na marketing 
a Pedagogickú fakultu Tu v Trnave.

Zuzana Majdeková
športový koordinátor 
Vekom aj pracovne najmladšia členka 

sekretariátu je športovkyňou telom aj du-
chom. K športu má od detstva blízko – jej 
otec pôsobí celý život ako hokejový tréner. 
Aj rodáčka z Liptovského mikuláša hrávala 
hokej a okrem toho si jej srdce získal aj squ-
ash, v ktorom patrila medzi najlepšie na Slo-
vensku. Láska k športu jej zostala a aj preto 
bola vhodnou kandidátkou na prácu na sek-
retariáte zväzu. V roku 2019 najprv nastúpi-
la ako asistentka a po krátkom čase prešla 
na pozíciu športovej koordinátorky. Je ta-
jomníčkou metodicko-vzdelávacej komisie, 
komisie športovej reprezentácie a komisie 
mládeže. Zastrešuje všetko to, čo sa týka 
reprezentácie a ich účasti na turnajoch, sú-
stredeniach a tréningoch. Zabezpečuje pre 
nich ubytovanie, stravu a dopravu a musí 
byť s nimi v permanentnom kontakte. Jej 
optimizmus a dobrá nálada je pre všetkých 
členov sekretariátu veľkým prínosom. Vy-
študovala riadenie kultúry a turizmu na 
univerzite Konštantína filozofa v Nitre.
● text: Ivica Hatalová, foto: Tomáš Šereda
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Hala Národného stolnotenisového centra SSTZ v Bratislave-Rači pre osem až pätnásť stolov



Na základe dlhoročných skúseností 
a práce s deťmi a mládežou by som chcel 
poukázať na niektoré aspekty, ktoré majú 
významný vplyv na rast ich výkonnosti 
a technickej zdatnosti. Rovnováha (stabilita 
tela a nôh) zohráva jednu z najdôležitejších 
úloh v nácviku techniky už od samého po-
čiatku tréningového procesu detí. Preto si 
myslím, že je treba sa tejto problematike 
venovať už od začiatkov každého hráča. Pre-
tože neskôr sa zlé pohybové alebo technic-
ké náviky veľmi ťažko odstraňujú.

Dlhodobá športová (stolnotenisová) 
príprava detí a mládeže musí rešpektovať 
vekové, pohlavné a individuálne osobitos-
ti a zákonitosti biologického, motorického 
a psychického vývinu človeka. Poznanie 
a ich aplikácia sú podmienkou úspešnosti 
športového tréningu detí a mládeže.

Teraz sa zameriame na prvé dve vý-
vinové charakteristiky – biologický a mo-
torický vývin detí a mládeže. Tie sú veľmi 
úzko spojené. Samozrejme, psychický vý-
vin hrá taktiež dôležitú úlohu, na vrcholo-
vej úrovni často najdôležitejšiu.

Biologický a motorický vývin u detí 
a mládeže môžeme rozdeliť do troch veko-
vých období:

Mladší školský vek – 6 až 10-roční
Keďže sa dlhé roky venujem aj tejto ka-

tegórii, moje skúsenosti sú také, že deti sa 
dokážu veľmi rýchlo učiť novým pohybom. 
Aj keď sú medzi deťmi často rozdiely v ich 
výške, nehrá to až takú veľkú úlohu, čo sa 
učenlivosti týka. Deti sú schopné ľahšie sa 
naučiť novým pohybom. A práve preto kla-
diem veľký dôraz na správne prevedenie 
jednotlivých pohybov (respektíve úderov). 
Je to obdobie, kedy sa viac venujeme roz-
voju rýchlostných, ale najmä koordinačných 
schopností, medzi ktoré patria reakčná 
schopnosť, priestorovo-orientačná schop-
nosť, veľmi dôležitá schopnosť spájania po-
hybov, ale najmä rytmická a rovnováhová 
schopnosť. Deti v tomto období disponujú 
veľkou flexibilitou a pružnosťou. Toto všet-
ko sa snažíme rozvíjať a udržiavať všeobec-
nou (rôzne hry) a špeciálnou formou (napr. 
kolotoč). Preto sú v tomto období schop-
né naučiť sa veľmi veľa zo základnej údero-
vej techniky. Rovnováha, resp. prenášanie 
hmotnosti v tomto období nehrá až takú 
významnú úlohu vzhľadom k veku a výške 
detí. Dôležité je, aby sa pri nácviku jednot-
livých základných úderov nekývali a nemy-
kali. Údery by mali vykonávať pomaly a v čo 
najväčšom počte opakovaní.

Starší školský vek – 11 až 15-roční
Toto obdobie sa vyznačuje nástupom 

puberty (u dievčat všeobecne trochu 
skôr ako u chlapcov). Začínajú prebiehať 

výmeny vyžadujú zmeny smeru a neustále 
sa meniace úderové techniky, ktoré treba 
vykonať s vysokou presnosťou. V zlom-
ku sekundy sa striedajú aktívne a pasívne 
úderové techniky, ktoré vyžadujú balančnú 
schopnosť na špičkovej úrovni.

Prenos hmotnosti úzko súvisí s rovnováž-
nou a balančnou schopnosťou športovca. 
Len detailné analýzy požiadaviek na profil 
stolného tenistu poukázali jasne na význam 
schopnosti udržať rovnováhu. V stolnom 
tenise sa na malom priestore v rámci jednej 
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pohybová rovnováha
detí a mládeže
Takmer všetky popisy techník v stolnom tenise poukazujú na význam prenáša-
nia hmotnosti. Správne prenesenie hmotnosti je znakom čistej úderovej techni-
ky a je úzko spojené so schopnosťou dobre udržať rovnováhu. V literatúre sa síce 
na význam prenášania hmotnosti často poukazuje, ale málokedy v nej nájdeme, 
ako máme zohľadniť ťažisko tela a ako sa dá prenos hmotnosti trénovať.

Správne rozloženie váhy tela pri forhendovom údere

Chyby pri držaní tela po forhendovom údere – ťažisko príliš vzadu, postoj na pätách
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Prednášok sa zúčastnilo spolu 54 trénerov nielen zo Slovenska, 
ale aj zo susedného Česka. Reprezentační tréneri mládeže, tréneri 
národných centier, regionálnych centier, ako aj tréneri klubov. Situá-
cia s ochorením COVID-19 a opatrenia prijaté vládou SR prinútili 
organizátorov upraviť formu prenosu prednášok. Na druhej stra-
ne to však umožnilo pridať sa aj trénerom pôsobiacim v zahraničí. 
Tzv. webinár bol zároveň aj možnosťou predĺžiť si platnosť licencie, 
čo niektorí tréneri využili. Lektorka Eva Jelerová má nespočetné 
množstvo skúseností so svetovým vrcholovým stolným tenisom do-
spelých, ako aj mládeže a patrí k uznávaným trénerským kapacitám 
na celom svete. Od roku 1983 až do roku 2020 pracovala nepretržite 
pre nemeckú stolnotenisovú federáciu DTTB. Austrálska stolnoteni-

hráči vedeli správne nastaviť svoje telo pri 
každom údere, aby ho zbytočne nepreťa-
žovali nesprávnou technikou.

Dorastový vek – 16 až 18-roční
Je to obdobie, keď sa rast do výšky spo-

maľuje, až sa napokon u dievčat vo veku 17 
až 18 rokov ukončuje. u chlapcov to býva 
trocha neskôr – vo veku 20 rokov. Je to ob-
dobie nárastu svalovej hmoty, ako aj sily, 
zvlášť u chlapcov. Rozvinuté koordinačné 
a kondičné schopnosti by mali byť predpo-
kladom na správne prevedenie úderovej 
a pohybovej techniky. 

morfologické, ako aj fyziologické zmeny. 
Je to charakteristické hlavne rastom, to 
znamená predlžovaním končatín. mení sa 
dosť razantným spôsobom ťažisko, ktoré 
je vyššie, ako aj dĺžka paže a tým aj úde-
rov. A tu nastáva problém, kedy vzniká 
nepomer medzi zvyšovaním svalovej sily 
a pomalším zvyšovaním šľachovej a väzi-
vovej pevnosti. V dnešných časoch je veľ-
mi populárne vystavovať deti nadmernej 
záťaži v tréningu bez ohľadu na ich stavbu 
tela, pretože to dnešný trend tak vyžadu-
je. To má za následok častejšie zranenia 
mladých hráčov, pretože stavba tela nie 
je ešte prispôsobená takejto záťaži. Pre-
to si myslím, že v tomto období zohráva 
najdôležitejšiu úlohu správne prevedenie 
techniky jednotlivých úderov. Niektoré 
deti veľmi rýchlo vyrastú a potom majú 
problém prispôsobiť svoju hru novým výš-
kovým podmienkam. Ide o správne rozlo-
ženie hmotnosti, aby sme zbytočne neza-
ťažovali niektoré časti tela, teda je trupu, 
nôh (kolien, členkov), ako aj paží (ramien, 
lakťov). Preto kladiem veľký dôraz na 
správnu ukážku rozloženia a prenášania 
hmotnosti pri jednotlivých úderoch. Aby 

Rovnováha, stabilita a prenášanie 
hmotnosti tela zohráva v stolnom tenise 
(aj v iných druhoch športu) rozhodujú-
cu úlohu v rozvoji samotnej pohybovej 
a úderovej techniky hráčov. V pohybovej 
technike len v krátkosti spomeniem na-
príklad hráčsky streh (správne postavenie 
hráča pri príjme má za následok správnu 
reakciu na podanie súpera), štart zo stre-
hového postavenia (správne prenášanie 
hmotnosti tela má za následok rýchlu 
reakciu na vykonanie úderu) a pohyb 
v hracom priestore – premiestňovanie sa 
hráča, technika práce nôh, rotácia trupu, 
ako aj technika pohybu úderovej paže. 
Vo všetkých týchto činnostiach v spojení 
s úderovou technikou hráča zohráva svoju 
úlohu už spomínaná rovnováha, stabilita 
tela, nôh a paží.

Na záver by som chcel dodať, že je len 
na nás tréneroch, aby sme venovali de-
ťom čo najviac pozornosti pri ich začiat-
koch, ako aj po celý čas ich ďalšieho rastu. 
A hlavne, aby sme dbali na správnu meto-
diku v celom tréningovom procese.

● text: Anton Kutiš
● foto: archív autora

Mladí hráči by mali mať 
vypestovanú vlastnú 

stolnotenisovú techniku, 
ako aj systém hry. Pokiaľ 
je táto technika správna, 

o to menej ich  
budú v kariére  

sprevádzať zranenia.

sová federácia ju od roku 2021 angažovala ako trénerku mládeže. 
Počas „webináru“ sa venovala témam „Technický rozvoj mladých 
hráčov vo veku 10 – 15 rokov“ a „Základy koučingu“. Na každú tému 
bol vyčlenený dostatočný časový rozsah. Prednášky spracované do 
prezentácie sa uskutočnili v doobedňajších hodinách, v poobedňaj-
ších hodinách bol priestor na diskusiu. Pozitívom bolo, že lektorka 
sa snažila odovzdať čo najviac svojich skúseností a prezentovala 
svoje názory podporené dlhoročnou praxou. V prvej téme sa veno-
vala technickému rozvoju mladých hráčov. V jej úvode sa venovala 
aspektom, ktoré ovplyvňujú rozvoj hráča nielen z pohľadu techniky. 
V hlavnej časti rozoberala správne držanie rakety, techniku úderov 
a prácu nôh. Prospešné bolo aj to, že pri jednotlivých kapitolách 
upozornila aj na najčastejšie chyby, ktoré hráči robia. Samotnú pred-
nášku podporila videoukážkami. V nedeľu pokračovala prednáškou 
o základoch koučingu. Táto téma bola veľmi rozsiahla a dalo by sa 
o nej diskutovať nespočetné množstvo hodín. Eva Jelerová sa veno-
vala najmä významu koučingu a úlohe trénera pri tréningu či vede-
ní hráča pri zápase. Pri tejto téme sa menej venovala teoretickým 
informáciám, väčší priestor dostali praktické informácie, napr. na 
čo by mal tréner upriamiť viac pozornosti v oblasti tréningu a vzá-
jomnému vzťahu medzi všetkými účastníkmi tréningového procesu. 
Rozoberala aj prebieh prípravy pred turnajom, zápasom, samotný 
koučing pri zápase, ako aj prácu trénera so zverencom po zápase. 

Celkovo možno hodnotiť „webinár“ pozitívne, pričom tréneri 
si mali možnosť odniesť nové poznatky a utvrdiť sa v tých, ktoré 
vyplývajú z ich vlastnej skúsenosti. V diskusii mali taktiež možnosť 
riešiť konkrétne problémy, ktoré ich zaujímali. Originálne prezen-
tácie, videozáznamy, ako aj jazykový preklad bude zverejnený na 
webovej stránke SSTZ v sekcii metodicko-vzdelávacej komisie. 
Treba veriť, že podobné formy vzdelávania budú pokračovať a že 
sa v budúcnosti k podobným prednáškam pripojí viac trénerov 
pracujúcich s mládežou.

● text a foto: Lucia Čolovičková

Trénerský „webinár“ s evou Jelerovou
Na sklonku roka 2020 – v dňoch 12. a 13. decembra uspo-
riadala metodicko-vzdelávacia komisia SSTZ dvojdňový 
online „webinár“ s bývalou nemeckou reprezentačnou tré-
nerkou mládeže Evou Jelerovou.



tislava s klubmi ako Štart, Slovan, Iskra matador, Slávia i Lokomo-
tíva Rača, mimo hlavného mesta Lokomotíva Košice, Lokomotíva 
Baník žilina, Spartak Tlmače, Tatran Levice, Lokomotíva Banská 
Bystrica, Lokomotíva Trnava, Tatran Prešov, Lokomotíva malacky, 
Lokomotíva Topoľčany, magnet Považská Bystrica, Tatran Krupina, 
Tatran Vranov, Slavoj Komárno, Slovan Rimavská Sobota a ďalšie. 
Okrem už spomínaných hráčov sa razantne hlásili o slovo za hrací-
mi stolmi nové talenty ako boli napr. Polakovič, mĺkvy, Kollárovits, 
miko, Bosá, míšenková, Thomasová a grofová. A to sa v rokoch 
1960 až 1966 majstrovstvá Slovenska nekonali, našťastie, od roku 
1967 už áno. Záujem o hru s najmenšou loptičkou bol medzi mlá-
dežou veľký a práve práca s ňou získavala na kvalite. V spomí-
nanom roku 1967 pôsobilo na Slovensku 988 stolnotenisových 
oddielov s takmer 26 250 členmi.

Nemožno aspoň nespomenúť úspešné pokračovanie medzi-
národného turnaja v Bratislave o Dunajský pohár, keď na prvé dva 
„vojnové“ ročníky nadviazali ďalšie tri v rokoch 1949, 1958 a 1968 
(od roku 1972 prebiehal tento turnaj ako súťaž kadetov a juniorov 
a neskôr sa zmenil na Slovak Junior & Cadet Open).

Skvelých a úspešných hráčov a hráčok pribudlo, za všetkých 
spomeňme aspoň Emíliu Harvanovú – Butzovú, ktorá bola o. i. drži-
teľkou prvej zlatej medaily pre slovenský ženský stolný tenis z maj-
strovstiev ČSR, konkrétne v roku 1956 v štvorhre (s E. Kroupovou). 
medailové úspechy zaznamenala aj na medzinárodnej scéne. Tým 
najväčším bol bronz na mE 1958 s družstvom žien ČSR. 

Vynikajúcim hráčom, a neskôr aj trénerom, bol Vladimír miko 
vyrastajúci v Krupine. Neskôr pôsobil v Sparte Praha, bol mno-
honásobným majstrom republiky v dvojhre, štvorhre i zmiešanej 
štvorhre. Na mE 1964 sa V. miko stal majstrom Európy v štvorhre 
(s J. Staněkom) a na mE 1966 majstrom Európy v zmiešanej štvor-
hre (s m. Lužovou). Z plejády jeho úspechov vyniká aj bronzová 
medaila v štvorhre (s J. Staněkom) na mS 1967, striebro zo štvor-
hry (s J. Staněkom) na mE 1966, ako aj tri bronzové medaily z mE 
1960 a 1964 medzi družstvami a v štvorhre. 

Úspešným „univerzálom“ bol Štefan Kollárovits, v rokoch 1959 
až 1965 hráč Štartu VD Bratislava, 1965 až 1970 Slávie VŠ Praha 
a potom NHKg Ostrava. Bol aj členom reprezentácie, ktorá získala 
bronz na mE 1964 a 1972 a majiteľom bronzovej medaily z mE 
1966 v dvojhre. Okrem množstva domácich i zahraničných úspe-
chov sa stal v rokoch 1969 až 1971 medzinárodným majstrom ír-
ska, Anglicka, Walesu, Škótska, Švédska, Luxemburska a Poľska. 

Nemenej úspešnou reprezentantkou bola Irena mikócziová 
– Bosá. V čase najväčších úspechov bola hráčkou Lokomotívy Rača 
a Lokomotívy Bratislava. Po výrazných juniorských úspechoch pri-

Výkonnostný rast bol na Slovensku zaznamenaný hneď v dru-
hej polovici štyridsiatych a začiatkom päťdesiatych rokov 20. sto-
ročia. Zatiaľ čo v roku 1946 u nás pôsobilo 100 stolnotenisových 
oddielov s 820 hráčmi, v roku 1952 hovoria hráčske štatistiky už 
o 520 oddieloch s takmer 1 750 hráčmi. Tí najlepší si v tomto ča-
sovom horizonte obliekali dresy bratislavských klubov ako ŠK Poš-
tári, ŠK železničiari, Sokol Práca, ďalej ŠK Piešťany, PTS Prešov, 
Sokol Svit, Baník Handlová, Baník žilina, Iskra Partizánske a ďalšie. 
Práve družstvo mužov ŠK Poštári Bratislava vybojovalo v ligovej se-
zóne 1949/1950 premiérový majstrovský titul pre slovenský klub 
a nadviazalo na podobný úspech PTE Bratislava ešte z roku 1931.

Za hracími stolmi excelovali osobnosti. Tou najjagavejšou bol 
františek Tokár, vtedy hráč ŠK Poštári, ktorý získal v drese ČSR 
na mS 1949 spolu s I. Andreadisom titul majstra sveta v štvor-
hre a v rokoch 1947, 1948 1950 a 1951 ako člen reprezentačného 
družstva mužov ČSR ďalšie štyri tituly majstra sveta. Pri svetovom 
zlate družstiev mužov v rokoch 1948 a 1950 a striebre z roku 1949 
mu úspešne sekundoval max marinko, člen československej re-
prezentácie v rokoch 1945 až 1951, v čase najväčších úspechov 
hráč bratislavských klubov ŠK železničiari a potom ŠK Poštári. Kva-
litu potvrdenú úspechmi doma i v zahraničí predstavovali aj ďalší 
slovenskí hráči: Kollárik, Türk, Krchňák, žák, Soják, Hrčka, ďalej 
mikeš, Dugovič, glasa, Remenár a Bursík, resp. Šteklová, Sergovi-
čová, grauzelová, Ekerová, Butzová, mistríková či Ellingerová. 

V druhej polovici päťdesiatych rokov a v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia bola centrom slovenského stolného tenisu stále Bra-

povojnový vzostup stolného 
tenisu na Slovensku
Po roku 1945 získal stolný tenis rýchlo svoje – iba dočasne stratené pozície – na poli popularity, masovosti i úspešnosti. 
V priebehu nasledujúcich desaťročí si vybudoval na Slovensku širokú členskú základňu a po futbale sa stal druhým naj-
masovejším športom. Vychoval hráčske osobnosti, ktoré sa uplatnili v reprezentácii Československa a dosiahli úspechy 
na vrcholných medzinárodných fórach. Podobne to boli aj špičkové stolnotenisové tímy, kluby či oddiely, ktoré sa dokázali 
presadiť popri domácej konkurencii aj v tej zahraničnej.
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95 rokov organiZovaného stolného tenisu na slovensku

Družstvo Československa ako majster sveta družstiev v roku 1948. 
Zľava: Štípek, Váňa, Horváth (nehrajúci kapitán), Tokár,  
pani Swaythlingová, Andreadis a Marinko

3. Časť
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šli aj seniorské – striebro v štvorhre (s m. Lužovou) na mE 1966 
a bronz medzi družstvami na mE 1964, 1966 a 1968. 

Viliam Polakovič, hráč Lokomotívy Rača, získal popri viacerých 
úspechoch v kategóriách mládeže i dospelých ako člen reprezen-
tačného družstva mužov ČSR striebro na mE 1958 a bronz na mE 
1960. Neskôr úspešne pôsobil vo funkcii trénera mládeže.

Najvýraznejšou postavou histórie slovenského ženského stol-
ného tenisu je Alica Chladeková – grofová, v rokoch 1962 až 1977 
hráčka Lokomotívy Rača, 1977 až 1978 Lokomotívy Bratislava 
a v rokoch 1967 až 1978 reprezentantka Československa. Výraz-
ným spôsobom sa presadzovala na medzinárodnom poli už v ju-
niorskom veku, pričom pokračovala v nasadenom trende aj v ka-
tegórii dospelých. Na mS 1969 a 1971 bola členkou bronzového 
družstva Československa. Vynikajúci úspech dosiahla na mS 1973 
v podobe zisku striebornej medaily v dvojhre i bronzu v zmiešanej 
štvorhre (s J. Dvořáčkom). Na mE 1970 bola členkou strieborného 
družstva žien Československa, o dva roky neskôr v rovnakom tíme 
bronzová, v roku 1974 strieborná v štvorhre (s Rumunkou Alexan-
druovou), v zmiešanej štvorhre (s m. Orlowským) a bronzová v sú-
ťaži družstiev, na mE 1976 strieborná v štvorhre (s D. Dubinovou). 
V roku 1973 sa stala akademickou majsterkou sveta v dvojhre. 

V priebehu sedemdesiatych rokov a v osemdesiatych rokoch 
20. storočia sa SSTZ usiloval o ďalší rozvoj hry, prínos predstavova-
lo presadzovanie centier talentovanej mládeže i skvalitnenie ma-
teriálnych podmienok. Vo viacerých mestách Slovenska vyrástli 
nové stolnotenisové herne, významným plusom bolo otvorenie 
stolnotenisového centra v podobe špecializovanej stolnoteniso-
vej haly na Černockého ulici v Bratislave v roku 1987. 

Z množstva kvalitných stolných tenistov spomeňme postupne 
hráčov ako Tencer, Bosý, Cích, mihočko, Horváth, Kutiš, grman, 
Vími, múčka, Nagy, Csölle, Szabová – Číková, sestry J. a g. Navaro-
vé, Kasalová, mihočková, Budayová – žaťková, Poliačková a ďalší. 

Skvelým spôsobom sa prezentovala najmä Renáta Kasalová, ktorá 
na úspechy v juniorskej kategórii nadviazala aj v kategórii dospe-
lých. Bronzová medaila v súťaži družstiev na mE 1986, striebor-
ná v rovnakej súťaži i bronzová v štvorhre (s m. Hrachovou) na 
mE 1988, opäť strieborná medzi družstvami na mE 1990 sú toho 
jasným dôkazom. Úspešná reprezentantka vybojovala v reprezen-
tačnom drese Československa 17 medailí na mEJ a mE. Vysokú 
hodnotu má aj jej 5. miesto na OH 1988 v Soule, ktoré dosiahla 
v štvorhre spolu s Češkou m. Hrachovou. Doteraz nikto zo Slová-
kov nedosiahol na olympijskom turnaji lepší výsledok... Kasalovej 
dlhoročný spoluhráč a kolega z československej reprezentácie mi-
lan grman sa v rokoch 1978 až 1992 presadil v silnej medzinárod-
nej konkurencii už v kadetskom, následne juniorskom veku, ako 
aj medzi dospelými. mimoriadnu hodnotu má najmä bronzová 
medaila družstva Československa na mS 1991, ktorú m. grman 
vybojoval spolu s R. Vímim, T. Jančím, P. Korbelom a P. Javůrkom. 
mimochodom, práve grman získal v decembri 1992 posledný fe-
derálny titul majstra Československa v dvojhre mužov. 

V druhej polovici osemdesiatych a v prvej polovici deväťde-
siatych rokov 20. storočia boli na špici stolnotenisových družstiev 
mužov v spoločnej republike tímy Lokomotívy Bratislava a ŠKST 
Sporiteľňa Bratislava a žien Lokomotívy Bratislava a ŠKST Sporiteľ-
ňa Bratislava, ktoré získali tituly majstrov Československa. Víťazmi 
celoštátnej ligy sa v sezóne 1991/1992 stali aj stolní tenisti Strojára 
malacky (premiérovo však už v sezóne 1974/1975), v rokoch 1987 
až 1990 muži Lokomotívy Bratislava a v sezóne 1992/1993 ŠKST 
Sporiteľňa Bratislava. Slovenské stolné tenistky triumfovali na do-
mácich ligových stoloch aj v sezónach 1987/1988 a 1989/1990, 
keď získali tituly majstrov republiky hráčky Lokomotívy Bratislava 
a v rokoch 1991 až 1993, keď triumfovali hráčky ŠKST Butterfly, 
resp. ŠKST Sporiteľňa Bratislava.

Celkovo 47 rokov trvajúca stolnotenisová etapa v spoločnom 
štáte Čechov a Slovákov v rokoch 1945 až 1992 priniesla priazniv-
com stolného tenisu množstvo radosti z krásnych úspechov a je 
skvelé, že nemalé zásluhy na ich dosiahnutí patria slovenským 
hráčom a hráčkam. Vďaka patrí všetkým, ktorí dvíhali úroveň hry 
za stolmi, ale aj tým, ktorí pôsobili trénersky, funkcionársky či or-
ganizačne, pretože bez nich by to nebolo možné. Od roku 1993 
reprezentujú tí najlepší už samostatné Slovensko. Stolnoteniso-
vá verejnosť sa tak teší na ďalšie úspechy nášho stolného tenisu 
vo všetkých vekových kategóriách, aj keď presadiť sa v konkuren-
cii vyspelých stolnotenisových mocností i širokej špičky vo svete 
je stále náročnejšie.

● text: Igor Machajdík, foto: archív SSTZ

Renáta Kasalová – viacnásobná medailistka z ME  
a piata na OH 1988 v Soule (v štvorhre s M. Hrachovou)

Alica Grofová a Irena Bosá patrili v šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokoch 20. storočia medzi opory v družstve Československa



Prvá séria sa 
uskutočnila v roku 
1992, pričom sa 
turnaje postupne 
hrali v maďarsku 
– v Cegléde, na 
Slovensku – v To-
poľčanoch a v Čes-

kej republike – v Hluku. Niekoľko ďalších 
rokov sa hralo v týchto mestách s tým, že 
sa poradie miest menilo. Od začiatku sa 
Satellite Tour hráva v troch vekových ka-
tegóriách: mladšie žiactvo, staršie žiactvo 
a dorast. Bolo dobrým zvykom, že zástup-
covia organizátorských klubov sa na jed-
notlivých turnajoch pravidelne stretávali.

Vývojom doby a možností organizáto-
rov vznikali aj prvé problémy s miestom 
organizovania jednotlivých turnajov. Ako 
prvých to po asi 15 rokoch postretlo ma-
ďarských organizátorov, ktorí po problé-
moch v Cegléde zorganizovali niekoľko 
ročníkov v Budapešti a následne sa organi-
zovania tohto turnaja v maďarsku vzdali. 

Po ukončení organizovania turnaja 
v maďarsku prevzal uvoľnené miesto Ha-
vířov, v ktorom sa turnaj hrá dodnes. Ak-
tuálny ročník bol výnimočný aj pre tohto 
organizátora, pretože sa prvýkrát hralo 

v novej špecializovanej stolnotenisovej 
herni, ktorá poskytuje veľmi dobrý priestor 
na tréning a organizáciu stolnotenisových 
turnajov na najvyššej svetovej úrovni.

Rovnako aj na Slovensku sa po 25 roč-
níkoch turnaj v Topoľčanoch z dôvodu 
rekonštrukcie mestskej športovej haly 
presunul do Ružomberka (2018). Od roku 
2019 sa na organizáciu turnaja podujal 
ST Relax Bratislava, ktorý usporiadal tur-
naj v športovej hale Transpetrolu v Senci, 
kde sú veľmi dobré podmienky pre turnaj 
takéhoto rozsahu. Hneď v prvom roku sa 
prihlásilo rekordných 350 hráčov, čím sa 
turnaj zaradil na čelo rebríčka z pohľadu 
počtu účastníkov na medzinárodnom stol-
notenisovom turnaji na Slovensku.

Počas dlhého obdobia 27 rokov orga-
nizovania série Satellite Tour sa celkovo 
na všetkých troch turnajoch zúčastnilo 
približne 20 000 hráčov. Turnaje Satellite 
Tour nadobudli veľký význam pre prípravu 
mládeže na ďalšiu sezónu. Z medzinárod-
ného hľadiska sa ich počas dlhej histórie 
zúčastnili okrem hráčov z krajín súčasných 
organizátorov aj hráči maďarska, Ruska, 
ukrajiny, Jordánska, Bieloruska, Chorvát-
ska, grécka, Slovinska, Izraela, Kanady, 
Rakúska, Poľska, Talianska, Nemecka, Bel-

gicka a Litvy. Ozdobou je aj tradičná pra-
videlná účasť reprezentačných družstiev 
Českej republiky a Slovenska.

Aktuálny ročník z roku 2020 bol po-
značený pandémiou koronavírusu, ktorá 
ovplyvnila život prakticky v celom športo-
vom dianí. Organizátori podujatia v Hluku 
turnaj zrušili a v Havířove sa turnaj vzhľa-
dom na pandémiu odohral vo veľmi obme-
dzenom počte, povolenom pre športové 
podujatia. Turnaj v Senci sa ako jediný odo-
hral v plnom rozsahu a s kvalitnou účasťou 
vyše 320 hráčov zo siedmich krajín. Okrem 
toho ešte niektoré tímy zo zahraničia z oba-
vy nákazy zrušili svoju účasť (zo Slovinska, 
z Nemecka a Srbska). Pozitívom turnaja 
bola veľmi kvalitná účasť reprezentačných 
družstiev z Českej republiky, maďarska 
a Slovenska. Organizátori z klubu ST Relax 
Bratislava urobili všetko pre to, aby sa bez 
problémov podarilo tento turnaj odohrať 
a súčasne dodržať aj všetky predpísané hy-
gienické a bezpečnostné opatrenia. Tohto-
ročný turnaj v Senci, ktorý sa odohral na 
24 stoloch, bol najväčším stolnotenisovým 
podujatím a organizátori sa snažili uplat-
niť všetky štandardy, ktoré sú dnes samo-
zrejmosťou na európskych a svetových 
mládežníckych podujatiach. Použil sa nový 
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satellite tour – história a súčasnosť
V roku 1992 prišli zástupcovia troch klubov z troch krajín s myšlienkou zorganizovať sériu medzinárodných mládežníckych 
turnajov v stolnom tenise, ktoré by sa postupne odohrali v troch štátoch. Boli to Michal Vozár – prezident ŠKST Topoľčany, 
János Timár – predseda Budapeštianskeho stolnotenisového zväzu a Zdeněk Botek – predseda stolnotenisového oddielu 
TJ Hluk a neskorší predseda Českej stolnotenisovej asociácie.

Medailisti v súťaži družstiev chlapcov (juniori, kadeti a mladší kadeti) aj so strieborným tímom ŠK Prievidza
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3. miesto regionálnom BTm BA/TT mladších 
žiačok v decembri 2019, 3. miesto v dvojhre 
mladších žiačok na majstrovstvách regió nu 
NR/TN v marci 2019 a 1. miesto na TOP 12 
najmladších žiačok regió nu NR/TN v júni 
2019. V súčasnosti jej patrí 1. miesto v slo-
venskom rebríčku mladších žiačok. V tomto 
roku je zaradená aj do reprezentácie Slo-
venska mladších kadetiek pod vedením re-
prezentačného trénera f. Solára. medzi jej 
najväčšie vzory patria momentálne najlep-
šie hráčky na svete z ázie – Japonka mima 
Ito a Číňanky Ding Ning a Cheng meng.

Nicolas Kubala
K stolnému tenisu ho v obci Zavar pri-

viedol otec Vladimír. V šiestich rokoch začal 
hrávať v klube Viktória Trnava pod vedením 

Sára habarová
Rodáčka zo Solčian sa k stolnému tenisu 

dostala vďaka bratovi, na ktorého sa pozera-
la z tribúny, keď hral. Po štyroch mesiacoch 
začala ako deväťročná trénovať v klube ŠKST 
Topoľčany. Od januára 2018 sa jej venovali 
vtedajší topoľčianski tréneri A. Kutiš, J. Kud-
rec, m. grman a P. maňák. Vo februári 2019 
zmenila svoje pôsobisko a začala trénovať 
v KST RAKSIT Nitra, kde sa jej odvtedy až do 
súčasnosti venujú tréneri A. Sitak a V. Ra-
kov. Pod ich vedením dosiahla nasledovné 
úspechy – 3. miesto v dvojhre mladších 
kadetiek na medzinárodnom turnaji Satel-
lite Tour v auguste 2020 v Senci, 1. miesto 
na turnaji SPm mladších žiačok v novem-
bri 2019, 3. miesto na regionálnom BTm 
BA/TT mladších žiačok v septembri 2020, 

stolnotenisové talenty
Š. Peka, kde strávil sedem rokov. V sezóne 
2017/2018 prestúpil do Stolnotenisového 
Centra v Bratislave, kde pôsobí dodnes. Ni-
colas je v súčasnosti na hosťovaní v STK Elas-
tik Trnava, ktorý pôsobí v 1. lige, sk. Západ. 
Dlhé roky pôsobil aj v klube OŠK Zavar, kde 
každý rok nadobúdal nové skúsenosti v ob-
lastných a neskôr aj v krajských súťažiach. 
Je niekoľkonásobným medailistom z maj-
strovstiev Slovenska mládeže, ako aj me-
dailistom v štvorhre (spolu z Jakubom go-
dírom) z turnaja Slovak Cadet Open 2018. 
Aktuál ne je členom reprezentačného druž-
stva juniorov, medzi ktorých vekovo patrí 
prvú sezónu. Kadetskú kategóriu ukončil 
v sezóne 2019/2020 na 2. mieste sloven-
ského rebríčka. V reprezentačných druž-
stvách je zaradený už od najmladšieho žiac-
tva a stabilne sa umiestňuje na popredných 
miestach v slovenských rebríčkoch. medzi 
jeho najväčšie úspechy patria 3. miesto 
v štvorhre kadetov na turnaji Slovak Ca-
det Open v roku 2018, 1. miesto v štvor-
hre a 2. miesto v dvojhre starších žiakov 
na m SR v roku 2020. V začiatkoch bol jeho 
veľkým vzorom otec, ktorý mu dodnes po-
máha a podporuje ho v jeho napredovaní. 
Nicolasovým slovenským vzorom je Zoltán 
Lelkeš a zo zahraničných hráčov Švéd Jan- 
-Ove Waldner. V budúcnosti by sa chcel her-
ne priblížiť k ich výkonom a zobrať si z nich 
príklad. Jeho veľkým snom je dostať sa do 
mužskej reprezentácie Slovenska a najmä 
zúčastňovať sa medzinárodných turnajov, 
ktoré mu môžu priniesť veľké skúsenosti.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

softvér pre spracovanie výsledkov s využi-
tím centrálneho monitora a QR kódu, ktorý 
umožňoval účastníkom sledovať všetky in-
formácie na svojich mobilných telefónoch 
a počítačoch. Počas celého turnaja bol za-
bezpečený live streaming z dvoch hracích 
stolov v celkovom trvaní 39 hodín s vyše 
2 800 pozretiami. Výbornú prácu odvie-
dol aj celý rozhodcovský zbor pod vede-
ním hlavného rozhodcu mateja Hamrana 
a jeho zástupcov zo Slovenska – Stanislava 
Sládkoviča a Jaroslava freunda a z Českej 
republiky  – Josefa Viteka a Jiřího Olbrich-
ta. Treba veriť, že súčasná koronakríza sa 
v dohľadnej dobe skončí a stolnotenisový 
život sa vráti do normálnych koľají. Všetci 
dúfame, že budúci ročník série turnajov 
Satellite Tour opäť privíta kvalitných mlá-
dežníckych hráčov zo zahraničia a tých naj-
lepších aj z mládežníckeho stolného tenisu 
na Slovensku.

● text a foto: Anton Hamran

Družstvá chlapcov
1. maďarsko A
2. ŠK Prievidza  
3. – 4. Česká republika A
3. – 4. Česká republika B
Družstvá dievčat
1. maďarsko A
2. Slovensko A
3. – 4. Česká republika A
3. – 4. Česká republika A
Dvojhra juniorov
1. filip Delinčák (STO Valča) 
2. Adam Klajber (geológ Rožňava) 
3. – 4. Ondřej Květoň (Česká republika)   
3. – 4. Adam Štalzer (Česká republika)  
Dvojhra junioriek
1. Klára Hrabicová (Česká republika)  
2. Helena Sommerová (Česká republika)   
3. – 4. ágnes Kira Balogh (maďarsko) 
3. – 4. Renáta Lacenová (ŠKST Topoľčany)

Dvojhra kadetov
1. Dávid Szántosi (maďarsko) 
2. Štěpán Brhel (Česká republika) 
3. – 4. martin Šíp (Česká republika) 
3. – 4. Balász Lei (maďarsko)  
Dvojhra kadetiek
1. Dominika Wiltschková (STC ŠKST Bratislava) 
2. Kendra molnár (maďarsko) 
3. – 4. Kateřina Pisárová (Česká republika) 
3. – 4. Linda majerčíková (mŠK žiar n/H)
Dvojhra mladších kadetov
1 . Damián flóro (ŠK Prievidza) 
2 . Jan Škalda (Česká republika)  
3. – 4. Pavol Kokavec (ŠK ŠOg Nitra) 
3. – 4. Petr Hodina (Rakúsko)
Dvojhra mladších kadetiek
1. Veronika Poláková (Česká republika)   
2. Nóra Dohóczki (maďarsko)   
3. – 4. Sára Habarová (KST RAKSIT) 
3. – 4. Anna Holejšovská (Česká republika)

VýSLEDKY jOOLA SATELLiTE TOur (SENEC, 9. – 10. 8. 2020)
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Skúsená moderátorská dvojica
Podujatie sa uskutočnilo za sprísne-

ných protiepidemiologických opatrení, 
realizácia podujatia takéhoto rozsahu bola 
preto pre organizačný tím obrovskou vý-
zvou. Počas celého podujatia hostí sprevá-
dzala skúsená moderátorská dvojica RTVS 
J. Prok a m. Šeďo, ktorý ako dlhoročný no-
vinár venujúci sa stolnému tenisu obdržal 

Slávnostná akadémia
Za prítomnosti viac ako stovky po-

zvaných hostí sa v piatok 25. septembra 
v podvečerných hodinách uskutočnila 
v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou 
slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 
histórie vranovského stolného tenisu. 
medzi pozvanými hosťami nechýbali ani 
zástupcovia SSTZ, predstavitelia Výcho-
doslovenského stolnotenisového zväzu, 
zástupcovia mesta na čele s primátorom 
J. Raganom, dlhoroční partneri klubu, ako 
aj mnoho ďalších významných hostí.

Predzvesťou osláv bol akt
strihania pásky
Doslova len pár okamihov pred začiat-

kom podujatia sa taktiež za prítomnosti 
viacerých významných hostí uskutočnilo 
aj slávnostné otvorenie zrekonštruova-
nej stolnotenisovej haly. Tá v priebehu 
roka 2020 prešla výraznou rekonštrukciou 
v hodnote 70 000 €, čo v budúcnosti ešte 
viac umožní zvýšiť kvalitu tréningového 
procesu a zápasové prostredie klubu.

v januári tohto roka aj jednu z hlavných 
cien SSTZ – Stolnotenisové srdce. Hneď 
v úvode čakal všetkých pozvaných hos-
tí malý darček v podobe spomienkových 
predmetov (kniha, bulletin, časopis Slo-
venský stolný tenis, pero, odznak, kľúčen-
ka a pamätný list). Pri odchode si hostia 
odniesli aj fľašu vína so špeciálnou etike-
tou pripomínajúcou túto udalosť.

Zoznam ocenených nebol krátky
Počas priebehu osláv organizáto-

ri oceňovali osobnosti, ktoré sa rôznym 
spôsobom zaslúžili o rozvoj vranovského 
stolného tenisu. Plakety z rúk súčasného 
predsedu klubu m. Sisáka si tak postup-
ne prevzali jednotliví dlhoroční podporo-
vatelia a partneri klubu, primátor mesta 
či bývalí, ako aj súčasní vynikajúci hráči. 
Podpredseda SSTZ B. Kalužný a generál-
na sekretárka SSTZ I. Hatalová následne 
slávnostne odovzdali ocenenia štyrom 
predsedom klubu v jeho novodobej histó-
rii, a tým ohodnotili ich prácu a prínos pri 
rozvoji stolného tenisu.

Predviedli sa aj najmladšie nádeje
Súčasťou podujatia bola aj krátka stol-

notenisová šou, ktorú predstavili Daniel 
Oráč a Samuel fečo. Potom pomocou stol-
notenisového robota ukážkami tréningu 
za stolom prítomným predstavili aj naj-
mladšie nádeje vranovského stolného te-
nisu. Rukávy na košeli si dokonca vyhrnul 
aj moderátor m. Šeďo a predviedol čo to 
zo svojho stolnotenisového umenia.

Pokrstená nová knižná publikácia 
Vyvrcholením osláv bol aj krst novej 

knižnej publikácie, ktorá mapuje históriu 
vranovského stolného tenisu od prvých 
dochovaných písomných údajov až po sú-
časnosť. Autorom tejto publikácie je An-
ton Hajduk, ktorému sa spolu s podporou 
viacerých nadšencov v pomerne krátkom 
čase podarilo zostaviť a vydať reprezen-
tatívne knižné dielo. Publikácia vznikla 
s podporou SSTZ a jej bližšiu recenziu vám 
prinesieme v niektorom z ďalších čísel ča-
sopisu. Na prvý pohľad je však zrejmé, že 
bude nepochybne dôstojným prírastkom 
v knižnici každého priaznivca stolného te-
nisu so záujmom o jeho históriu.

 
Oslavy pokračovali až do skorého rána 
Po skončení slávnostnej akadémie sa 

pre viacerých hostí začala aj neoficiálna 
časť osláv, počas ktorej bol už v uvoľnenej-
šej atmosfére priestor aj na viacero nefor-
málnych debát. Prítomní tak mali možnosť 
pospomínať si na staré časy, ako aj dis-
kutovať o otázkach ďalšieho smerovania 
a budúcnosti tohto úspešného klubu.

rokov vranovského 
stolného tenisu

Na Slovensku je v súčasnosti len málo klubov, ktoré sa môžu popýšiť takými 
úspechmi a históriou ako súčasný MŠK VSTK Vranov nad Topľou. Vranovský stol-
ný tenis je na slovenskej scéne už viac ako osem desaťročí a za ten čas vychoval 
desiatky úspešných stolných tenistov. Klub patrí niekoľko rokov k lídrom extrali-
gového mužského pelotónu, pričom v najvyššej slovenskej súťaži hráva takmer 
výlučne len so svojimi odchovancami, a to je v súčasnom stolnom tenise unikát. 
Ak sa k týmto úspechom pridá aj nádherne zrekonštruovaný športový stánok, kto-
rý je mimochodom vo vlastníctve klubu, o osude stolného tenisu v tomto meste 
nemusíme mať ďalších osemdesiat rokov žiadne pochybnosti.

Slávnostný program počas otvorenia osláv 80. výročia vranovského stolného tenisu

80

Krst novej publikácie Vranovský stolný 
tenis autora Antona Hajduka (vľavo)
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Z histórie klubu
Prvá písomná zmienka
Počiatky stolného tenisu vo Vranove 

n/T sa datujú ešte do roku 1937, išlo však 
skôr o „pionierske“ začiatky nadšencov ako 
L. myslík, J. Illéš, R. Vozár, Š. Kužma a ďal-
ších, ktorí hrávali so svojimi kamarátmi na 
obedovom rozťahovacom stole. Aj preto 
Vranovčania datujú začiatok tohto športu 
v ich meste do roku 1939, keď sa uskutoč-
nili prvé majstrovstvá Vranova n/T za účasti 
dvanástich hráčov. Tie sa mimochodom hra-
li na stolnotenisovom stole, ktorý pre tento 
účel vyrobil stolár a hráč L. myslík. Následne 
sa už tieto majstrovstvá konali pravidelne, 
prvá dochovaná fotografia hráčov o majstra 
Vranova n/T pochádza z roku 1944.

Zakladateľ stolného tenisu 
Najvýraznejšou osobnosťou organizo-

vaného stolnotenisového diania od zalo-
ženia prvého stolnotenisového ŠK Vranov 
v roku 1941, ako aj v niekoľkých nasledujú-
cich dekádach, bol Tomáš Torma. Družstvo 
ŠK Vranov sa hneď po svojom založení stalo 
trojnásobným majstrom Zemplína v rade. 
T. Torma sa stal v roku 1944 naviac aj prvým 
majstrom Zemplína v dvojhre a štvorhre.

už aj s družstvom žien
V roku 1943 vzniklo aj prvé ženské 

družstvo v zložení A. Čačková, V. Illéšová 
a H. Račková. Toto družstvo zakrátko zís-
kalo viacero úspechov, jeho hráčky však 
bodovali aj súťažiach jednotlivcov. Stolný 
tenis sa v meste tešil čoraz väčšej obľube, 
pribúdali najmä mladí hráči. Aj z tohto dô-
vodu už v roku 1943 vznikol ďalší klub pod 
názvom SKm Vranov.

Úspešné päťdesiate roky 20. storočia
medaily v tomto období nosili najmä 

hráči a hráčky Tatrana Vranov. Z krajských 
preborov si doviezli víťazné trofeje naprí-
klad J. Kužma v dvojhre mužov a V. maros-
syová v dvojhre žien. Až do roku 1965 to 
boli najväčšie individuálne úspechy hráčov 
vranovského stolného tenisu. J. Kužma sa 
v roku 1954 dokonca zúčastnil aj majstrov-
stiev Československa v Prahe. Tento hráč sa 
začal stolnému tenisu venovať ešte v roku 
1943 a celá jeho športová kariéra bola 
spojená s Vranovom nad Topľou. Zaslúžil 
sa však taktiež aj o zachovanie informácií 
pre ďalšie generácie, keďže dlhoročne vie-
dol podrobné štatistiky a vydal niekoľko 
publikácií mapujúcich históriu vranovské-
ho stolného tenisu.

Prišli aj roky stagnácie výkonnosti
V šesťdesiatych a sedemdesiatych ro-

koch 20. storočia došlo k prechodnému 
útlmu. Družstvá hrávali len v krajských sú-
ťažiach a jednotlivci nedosahovali výraznej-
šie úspechy. Bolo potrebné vychovať novú 
generáciu hráčov, z ktorej postupne vyšli 
napríklad V. Raslavský, V. Olbricht či J. Sliv-
ka, ktorí neskôr patrili k najvýraznejším 
hráčskym osobnostiam východoslovenské-
ho regiónu. Vranovské družstvo v tom čase 
začalo nadväzovať aj medzinárodné styky, 
pričom v roku 1967 odohrali prvý priateľský 
medzinárodný zápas s AKOV SC miškolc, 
v ktorom zvíťazili 14:2.

Nová hala výrazným impulzom rozvoja
V sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch 20. storočia sa stolný tenis hrával 
v mestskej telocvični. Klub sa snažil neustále 
pracovať s mládežou, ktorej sa venovali naj-
mä m. Šopor a K. Knoblich. Výraznejší rozvoj 
bol však spojený až s novou stolnoteniso-
vou halou pri futbalovom ihrisku. Tá prešla 
do vlastníctva klubu v roku 2002 a hráva sa 
v nej dodnes. To sa už začalo s výchovou no-
vej generácie hráčov, z ktorej vyrástli opory 
aj súčasného extraligového tímu.

Na vytúženú medailu čakajú už 
štyri roky
Úspechy vranovského stolného tenisu 

sa v súčasnosti spájajú najmä s pôsobením 
extraligového družstva mužov v najvyššej 
slovenskej súťaží. Vranovčania sú silní lokál-
patrioti, čo dokazujú aj tým, že kompletný 
extraligový tím tvoria niekoľko rokov naj-
mä vlastní odchovanci P. Tušim, D. Oráč 
a S. fečo. Povestná je aj ich extraligová di-
vácka kulisa, vďaka ktorej sa už štyri roky 
v rade dokázali prebojovať medzi najlepšiu 
šesticu. Aj keď im vytúžená medaila už viac-
krát len tesne utiekla pomedzi prsty, niekoľ-
konásobným semifinálovým umiestnením 
dokazujú, že v súčasnosti toto družstvo roz-
hodne patrí medzi slovenskú špičku.

● text: Daniel Fink, foto: archív klubu

Ocenení predsedovia MŠK VSTK Vranov nad Topľou v jeho novodobej histórii.  
Zľava: M. Sisák, K. Knoblich, O. Balogáč a V. Pavúk

Majstrovstvá Vranova n/T v roku 1944. Zľava: J. Kužma, L. Myslík, 
J. Illéš, Š. Kužma, T. Korš, J. Čačko, T. Torma a J. Capík

Vranovčanky ako víťazky krajských majstrovstiev žien 1974/1975.  
Zľava: I. Čačková, E. Pčolinská, M. Zálepová, L. Čupilová a Z. Čačková



mu športu (ISŠ) 147 stolnotenisových klu-
bov zapísaných v registri právnických osôb 
v športe. Rešpektujúc vyššie uvedenú le-
gálnu definíciu športového klubu ako špor-
tovej organizácie tak na Slovensku máme 
147 stolnotenisových klubov. Tento údaj 
však nie je správny vo vzťahu k databáze 
Slovenského stolnotenisového zväzu, ktorý 
k tomu istému dátumu eviduje až 754 klu-
bov. Je tak zrejmé, že viac ako 80 % stolno-
tenisových klubov na Slovensku nie je stále 
z rôznych dôvodov zapísaných v ISŠ. Z práv-
neho hľadiska ich tak de facto nemožno po-
važovať za športové organizácie. Ani údaje 
z databázy SSTZ však nie sú na 100 % správ-
ne. určite sa ešte nájdu kluby aj v najnižších 
súťažiach, ktoré sa nenachádzajú ani v da-
tabáze SSTZ, keďže nemajú registrovaných 
hráčov. Avšak aj samotný počet klubov za-
písaných v ISŠ nám napovedá o tom, že len 
dve tretiny z nich čerpá dotačné mechaniz-
my SSTZ adresované mládeži, keďže príspe-
vok pre mládež do 23 rokov bol v roku 2020 
schválený 101 klubom. Pozitívom však je, 

môžeme povedať, že každý športový klub 
pôsobiaci v súlade s platnou legislatívou je 
športovou organizáciou, no naopak to už 
neplatí. Založenie športového klubu je dnes 
pritom pomerne jednoduché a existuje na 
to množstvo verejne dostupných vzorov 
a návodov, stačí len chcieť. Vzhľadom na 
zvolený liberalizačný princíp návrhu záko-
na o športe vo vzťahu k právnym formám 
subjektov v športe je dôležitá podstata, že 
športovou organizáciou je právnická oso-
ba. Svoj základ tak môžu športové orga-
nizácie odvodzovať od statusu právnickej 
osoby, nielen od statusu občianskeho zdru-
ženia. Aj dnes už vidieť tento trend najmä 
v prostredí väčších športových odvetví, ako 
je futbal a hokej, ktoré sú však pre partne-
rov marketingovo oveľa zaujímavejšie.

Koľko vlastne máme 
stolnotenisových klubov?
Podľa verejne dostupných údajov 

k 1. 11 2020 sa na portáli sport.iedu.sk na-
chádzalo v databáze informačného systé-

Z dôvodovej správy k zákonu  
o športe 
Športová organizácia ako právny pojem 

zavedený zákonom o športe (ZoŠ) pre účely 
tohto zákona vytvára právny rámec,  resp. 
právny základ všetkých ostatných foriem 
subjektov v športe v rozsahu právnických 
osôb. Oprávnenie športovej organizácie 
vykonávať športovú činnosť vzniká dňom 
zápisu údajov o tejto právnickej osobe do 
registra. Cieľom zákonodarcu je, aby každá 
športová organizácia bola v informačnom 
systéme športu (ISŠ) bez ohľadu na to, či 
bude prijímateľom verejných prostried-
kov. Pri nesplnení povinnosti registrácie 
športovej organizácie do registra právnic-
kých osôb v športe sa tak nebude považo-
vať za športovú organizáciu (ustanovenie 
§ 8 ods. 2). 

Legálna definícia
Podľa § 8 ods. 1/ ZoŠ je športovou or-

ganizáciou právnická osoba, ktorej pred-
metom alebo cieľom je športová činnosť; 
športovou organizáciou nie je orgán verej-
nej správy. Podľa § 8 ods. 1/ ZoŠ sa športo-
vá organizácia povinne zapisuje do registra 
právnických osôb v športe. 

Pojmy športový klub a špor-
tová organizácia si netreba 
zamieňať
Športová organizácia má ako právnická 

osoba v prostredí stolného tenisu najčas-
tejšiu formu občianskeho združenia kreo-
vaného v zmysle zákona o združovaní ob-
čanov. Športovou organizáciou však môže 
byť napr. aj obchodná spoločnosť založená 
za iným účelom ako za účelom podnika-
nia, keďže zákon to pripúšťa. Športovou 
organizáciou je však aj okresný, oblastný či 
krajský stolnotenisový zväz. Zjednodušene 
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Právna subjektivita klubu 
nie je strašiakom
Azda nikdy predtým, ako po prijatí nového zákona o športe, nebol v prostredí slovenského stolného tenisu (a nielen v tom-
to športovom odvetví) v rôznych súvislostiach a podobách v takom rozsahu spomínaný pojem „právna subjektivita klubu“. 
Pre mnohých športových funkcionárov (zväčša v nižších súťažiach) je tento pojem ešte aj teraz strašiakom a spôsobuje im 
vrásky na čele, vo viacerých kluboch sa však rýchlo udomácnil. Zväčša ide o kluby, kde je pomerne dobre rozvíja najmä 
mládežnícka zložka. Je však potrebné pripomenúť, že tak, ako sa neustále stolný tenis a trendy v ňom vyvíjajú, tak sa 
postupne tvorí aj legislatíva v odvetví športového práva. Nespornou skutočnosťou však zostáva, že v prevažnej väčšine 
klubov na Slovensku pôsobí právna subjektivita klubu stále ešte ako strašiak (aj podľa doleuvedenej tabuľky).
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Kluby k 1. 11. 2020 Kluby v iSŠ Kluby SSTZ
Bratislavský kraj 16 44

Trnavský kraj 20 91

Nitriansky kraj 27 110

Trenčiansky kraj 14 77

Banskobystrický kraj 10 77

žilinský kraj 15 129

Košický Kraj 21 93

Prešovský kraj 23 133

sPoLu 147 754



ne predpoklady. Nateraz je tak zrejmé, že 
absencia právnej subjektivity klubu, resp. 
neplnenie ďalších legislatívnych podmie-
nok, ak už klub vznikol a je zapísaný v ISŠ, 
je brzdou jeho rozvoja. Takýto klub si tak 
v snahe zabezpečiť finančné prostriedky 
na svoj rozvoj takpovediac strieľa gól do 
vlastnej bránky. Nožnice finančných roz-
počtov klubov, ktoré si ešte ani nevytvorili 
občianske združenie oproti tým, ktoré si 
povinnosti svedomito plnia, sa tak výrazne 
roztvárajú. Zabezpečiť si stabilné viaczdro-
jové financovanie, ktoré je pre chod klubu 
rozhodujúce, však môže len ten subjekt, 
ktorý je oprávneným prijímateľom verej-
ných zdrojov. Iba ak by sa našiel mecenáš, 
ktorý bude dlhodobo „ťahať“ financie len 
z vlastného mešca. Skúsenosti z praxe však 
ukazujú, že po veľkom počiatočnom nad-
šení je zväčša o niekoľko rokov o takýchto 
kluboch počuť akosi menej a neraz aj miz-
nú zo stolnotenisovej mapy Slovenska. 

Plnohodnotný informačný  
systém by pomohol
Pred približne piatimi rokmi som sa ako 

súčasť odbornej verejnosti zúčastnil v Koši-
ciach na jednej z diskusií k novému zákonu 
o športe. Zástupca prevádzkovateľa infor-
mačného systému futbalového zväzu na 
moje viaceré verejné otázky len neveriacky 
krútil hlavou, že oficiálne stolnotenisové sú-
ťaže hrávajú aj kluby bez právnej subjektivi-
ty. ubehlo päť rokov a na Slovensku máme 
stále takmer 80 % stolnotenisových klubov 
bez vlastného IČO. Netreba pritom zabúdať, 
že členmi SSTZ nie sú len extraligové a prvo-
ligové kluby, ale všetky kluby až po najnižšiu 
okresnú súťaž. Vie si niekto predstaviť, že 
by v okresnej futbalovej súťaži nastúpilo 
družstvo nezapísané v ISŠ? V stolnom te-
nise je ich približne 600. Plne si uvedomu-
jem, že zaťať do „živého“ 600-krát sa akosi 
nikomu nechce. Tu však už neobstoja ani 
dlhodobé alibistické tvrdenia, že v zásade 
si nižšie súťaže riadia nižšie riadiace zväzy. 
Stanovy SSTZ to však nepripúšťajú, keďže 
všetky tieto kluby sú členmi SSTZ a platí 
na nich rovnaký meter. V tomto smere by 
preto výrazne pomohol plnohodnotný in-
formačný systém SSTZ, ktorý by pod jednu 
strechu centralizoval nielen výsledkový ser-
vis všetkých súťaží až po okresné ligy. 

Predchádzať sporným
situáciám
V letnom prestupovom termíne riešil 

VV SSTZ na slovenské pomery pomerne ku-
riózny prípad, keď nastal spor o oprávnení 
a možnosti prestupu do klubu, ktorý ešte 
nebol zapísaný do registra občianskych 
združení. Nechceme čitateľov zaťažovať 
podrobnosťami, no z právneho hľadiska je 

že počet žiadateľov o tento príspevok sa 
z roka na rok neustále zvyšuje.

Nie sme najhorší, no máme 
rezervy
Pre porovnanie môžeme k tomu isté-

mu dátumu uviesť počet športových klu-
bov v niektorých iných športových odvet-
viach ako sú plavecké športy (147 klubov), 
futbal (1 678), ľadový hokej (121), atleti-
ka (172), volejbal (102), basketbal (103), 
hádzaná (82), lyžovanie (193), cyklistika 
(222), bedminton (64) či automobilový 
šport (93). Tu však treba poznamenať, že 
stolnotenisových stolov a telocviční je na 
Slovensku rozhodne viac ako napr. plavec-
kých bazénov, takže v kreovaní športových 
klubov zapísaných v ISŠ má naše stolnote-
nisové hnutie stále značné rezervy. Netre-
ba pritom zabúdať na to, že práve členská 
základňa vyjadrená aj počtom klubom má 
veľký význam pri určovaní parametrov 
dôležitých pre výpočet výšky štátnemu 
príspevku uznanému športu, ktoré SSTZ 
každoročne prijíma. Kluby bez identifikač-
ného čísla organizácie (IČO) tak fakticky 
ochudobňujú aj spoločný rozpočet SSTZ.

Gól do vlastnej bránky
Zákon o športe hneď v úvode (v § 2) de-

finuje verejný záujem v športe. Na prvom 
mieste je uvedená podpora a rozvoj športu 
mládeže. To teda znamená, že významná 
časť dotačných mechanizmov štátu a ve-
rejných zdrojov bude smerovaná práve 
tam. Dnes je už zrejmé, že práve verejné 
zdroje sa stávajú rozhodujúcim prvkom fi-
nancovania športových klubov v prostredí 
stolného tenisu (dotácie a príspevky SSTZ, 
2 % z dane, dotácie samospráv a vyšších 
územných celkov atď.). Oprávneným prijí-
mateľom týchto zdrojov však môže byť len 
športový klub, ktorý spĺňa všetky legislatív-

významné už aj to, či bol klub v danom čase 
založený (právna teória rozlišuje medzi za-
ložením a vznikom právnickej osoby), a teda 
či vôbec vzniklo oprávnenie splnomocnen-
covi prípravného výboru vykonávať nejaké 
právne úkony za uvedený klub. Názory na 
to sa líšili, no je potrebné si uvedomiť, že 
v prípade striktného výkladu nemožnosti 
realizovať prestupy zástupcom klubov ne-
zapísaných v ISŠ by sme na Slovensku mu-
seli odobrať oprávnenie udeliť prestup tým 
zvyšným 80 % klubov, čo si snáď ani nikto 
nevie predstaviť. Riešením sa preto zdá aj 
v tomto prípade urýchlené dobudovanie 
plnohodnotného informačného systé-
mu SSTZ (schopného prepojenia s údajmi 
v ISŠ), kde sa umožní oprávneným osobám 
realizovať právne záväzné úkony (modul re-
gistrácie hráčov je už spustený), čím by sa 
predišlo mnohým sporným situáciám. 

Dočkáme sa zúženia rozsahu 
povinností?
V zmysle súčasnej právnej úpravy má 

športový klub ako športová organizácia 
množstvo povinnosti, za plnenie ktorých si 
nesie zodpovednosť nielen klub ako práv-
nická osoba (deliktuálna spôsobilosť práv-
nických osôb), ale aj jeho štatutár. Ide napr. 
o povinnosť viesť zdrojovú evidenciu osôb, 
povinnosti zverejnenia niektorých typov 
zmlúv, povinnosť raz ročne uskutočniť za-
sadnutie najvyššieho orgánu, vyhotovovať 
zápisnice, povinnosť mať súladné predpisy 
s aktuálnou legislatívou či zabezpečiť špor-
tovú činnosť organizácie odborne spôsobi-
lými osobami. Klub má však ako právnic-
ká osoba aj množstvo ďalších zákonných 
povinností vyplývajúcich z iných právnych 
predpisov, ako napr. účtovné a daňové 
aspekty, uzatváranie nájomných či iných 
zmlúv atď. Je potrebné na rovinu uviesť, 
že najmä v menších kluboch sú tieto povin-
nosti demotivujúcim faktorom založenia 
klubu v súlade s právnymi predpismi. Aj 
preto budú viaceré aspekty pripravovaných 
zmien veľkej novely zákona o športe v roku 
2021 smerovať k odbúraniu administratív-
nej záťaže klubov tak, aby sa ich členovia 
nebáli zakladať nové kluby a aby míňali čo 
najviac energie práve na športovú činnosť. 

Primeraná administratívna  
záťaž je stále odôvodnená
Na druhej strane nám ZoŠ v podmien-

kach stolného tenisu na Slovensku pri-
niesol takmer trojnásobný rozpočet a len 
prostredníctvom príspevku pre mládež do 
23 rokov bolo klubom v roku 2020 pouká-
zaných viac ako 330 000 €. Keďže sa jedná 
o verejné zdroje, primeraná administratív-
na záťaž je rozhodne namieste.
● text: Daniel Fink, foto: archív autora
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Od laickej verejnosti, ale aj od niektorých stolných tenistov dostávame stá-
le častejšie otázky o tom, že síce v televízíí sledovali súťaž v pingpongu, 
avšak mali pochybnosti, že to bol klasický stolný tenis. Väčšina fanúšikov 
a laikov totiž pozná stolný tenis pod názvom pingpong, a tak ho aj nazýva.Stolný tenis 

verzus 

pingpong
V skutočnosti však už musíme rozli-

šovať a aj poznať rozdiely medzi stolným 
tenisom a pingpongom, hoci v obidvoch 
prípadoch sa hrá na klasických stolno-
tenisových stoloch so stolnotenisovými 
loptičkami, podobnými raketami a podľa 
pravidiel stolného tenisu, aj keď s niekto-
rými odlišnosťami. Aj keď sa nám samo-
statné pravidlá pingpongu nepodarilo 
nájsť, vieme o základných odlišnostiach. 
Tie nám potvrdil aj Ľubomír Pištej, sloven-
ský stolnotenisový reprezentant, ktorý je 
na Slovensku pravdepodobne aj najväčším 
odborníkom na pingpong, ako aj jeho naj-
úspešnejším hráčom.

Pingpong sa podobne ako stolný tenis 
hráva na štandardných stolnotenisových 
stoloch, avšak so špeciálnymi drevenými 
raketami, ktoré však majú namiesto klasic-
kých poťahov nalepený modrý šmirgľový 
papier (pozri obrázok rakety hore). Na tur-
naje ich dodáva organizátor (na mS dodá-

strieda po dvoch bodoch. Hráči po odohra-
tí setu nechajú rakety na tej strane stola, 
na ktorej hrali a každý ďalší set hrá hráč so 
súperovou raketou. V ktoromkoľvek sete 
do dvanásteho bodu (počas zápasu však 
len jedenkrát) môže hráč pri vlastnom po-
daní požiadať o tzv. double point (dvojitý 
bod) za jednu víťaznú loptičku. Ak ju pri 
vlastnom podaní vyhrá, získa dva body, 
a ak ju prehrá, bod získa súper. To, že ide 
hrať o dva body, musí predtým oznámiť 
súperovi a rozhodcovi. Zápas sa hrá na dva 

alebo tri víťazné sety, a to podľa rozhodnu-
tia organizátorov a významu súťaže. V prí-
pade rozhodujúceho setu (stav setov 1:1 
alebo 2:2) si po dosiahnutí siedmeho bodu 
hráči menia strany a rakety a hrá sa do zis-
ku pätnásteho bodu. Okrem uvedených 
odlišností sa hrá podľa pravidiel ITTf.

V pingpongu sa od roku 2011 pravidel-
ne organizujú aj majstrovstvá sveta. Pre-
miérové mS sa odohrali v americkom Las 
Vegas v roku 2011 a majstrom sveta sa stal 
Rus maxim Šmyrev. Nasledujúce mS v roku 
2013 sa konali v Alexandra Palace v Londý-
ne a až doteraz bol v pravidelne v ročných 
intervaloch dejiskom mS Londýn. V prvých 
troch ročníkoch bol majstrom sveta maxim 
Šmyrev, ďalšie dva ročníky vyhral Andrew 
Baggaley, v roku 2017 yan Weihao, v roku 
2018 Wang Shibo (obaja z Číny) a posled-
né dva roky bol opäť víťazom Andrew Bag-
galey z Anglicka.

va špeciálne rakety organi-
zácia WCPP a sú pre všetkých 

hráčov rovnaké). Sety sa hrajú 
do pätnásteho bodu a na rozdiel 

od stolného tenisu nemusí byť ko-
nečný dvojbodový rozdiel. Podanie sa 

Ľubomír Pištej – dvojnásobný bronzový medailista z MS v pingpongu v rokoch 2015 a 2017

Pingpongu sa venuje aj Adam Brat

Raketa na pingpong
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do pracovať na tom, aby sa v rebríčkoch 
umiestňoval v TOP 10. 

„Môj stolnotenisový vzor je mladý Ja-
ponec Tomokazu Harimoto“, hovorí matúš. 
V jeho stolnotenisovom napredovaní mu 
teda držíme palce a želáme veľa úspechov.

● text a foto: Katarína Breyerová

Pri našej návšteve v špor-
tovej hale mSK Čadca sme 
boli milo prekvapení pozitív-
nou energiou, ktorá vyžaro-

vala z matúša Turiaka i jeho otca mariána. 
Do Čadce ho prišiel osobne podporiť aj re-
prezentačný tréner Jaromír Truksa, s kto-
rým si zahral a zároveň dostal cenné rady, 
ako sa zlepšiť. Symbolický šek a materiálne 
vybavenie mu odovzdali generálna sekre-
tárka Slovenského stolnotenisového zväzu 
Ivica Hatalová a marketingová pracovníčka 
Katarína Breyerová.

matúš Turiak je 13-ročný chlapec, 
ktorému v ôsmich rokoch diagnostikovali 
cukrovku 1. typu (diabetes mellitus). Od-
vtedy je závislý na inzulíne. Neoddeliteľ-
nou súčasťou jeho života je v súčasnosti 
inzulínová pumpa (počas dňa aj v noci ju 
musí mať cez infúznu súpravu pripevnenú 
k telu) a glukomer. 

Aj napriek diagnóze sa jeho rodičia 
snažia, aby mal matúš plnohodnotný ži-
vot ako jeho rovesníci. Aj preto pravidelne 
reprezentuje mSK Čadca v stolnom tenise, 
k tomu ešte dvakrát až trikrát týždenne 
dochádza na individuálne tréningy do ži-
liny. Popri stolnom tenise sa rád venuje aj 
cvičeniu, tzv. street workoutu.

Počas našej návštevy nám matúš 
prezradil, že sa túži dostať do slovenskej 
stolnotenisovej reprezentácie a bude tvr-

Jedným z viacerých projektov Slovenského stolnotenisového zväzu v roku 2020 
je už druhý rok aj podpora talentovanej mládeže a detí, ktoré sú skúšané ťažkým 
životným osudom. VV SSTZ na návrh svojho člena Daniela Finka podporil v roku 
2020 mladého stolného tenistu Matúša Turiaka, ktorý má síce diagnostikovanú 
ťažkú formu cukrovky 1. typu, napriek veľkým komplikáciám však dokáže ab-
solvovať tréningy takmer každý deň. Výkonný výbor mu odsúhlasil jednorazovú 
podporu vo výške 500 eur na materiálne vybavenie a vyčlenil aj ďalších 500 eur 
na jeho štarty na turnajoch v sezóne 2020/2021, aby aj napriek zdravotným 
problémom mohol intenzívnejšie rozvíjať svoj talent.

sstZ podporuje mladé talenty s ťažkým životným osudom

s túžbou po reprezentačnom drese

Nádejný stolný tenista Matúš Turiak z MSK Čadca si od predstaviteľov Slovenského 
stolnotenisového zväzu o. i. prevzal aj certifikát SSTZ o jeho podpore.

Zo svetových hráčov stolného tenisu 
pingpong hrávajú napr. Appelgren, Chila, 
Tsuboi, Henzell, Drinkhall a ďalší. Zo slo-
venských hráčov sa na mS zúčastnili Ľubo-
mír Pištej, Peter Šereda, Adam Brat, marcel 
Rábara a matej mucha, ktorý však repre-
zentoval Spojené arabské emiráty. Kvalifi-
kačné turnaje na mS sa konali v Bratislave, 
Prešove, Trakoviciach atď. a pri všetkých 

z nich bol hlavným organizátorom a dušou 
Ľubomír Pištej, ktorý je štvornásobným 
účastníkom mS. Okrem dvojnásobného 
zisku bronzovej medaily dosiahol raz aj na 
štvrťfinále a raz tridsaťdvojku. Ako v stol-
nom tenise, tak aj v pingpongu sa úroveň 
hry zvyšuje a pribúdajú nové tváre. Pri sle-
dovaní hráčov najmä počas mS je obdivu-
hodné, čo s touto raketou dokážu zahrať. 

Ešte väčšej popularite ako na Slovensku 
sa pingpong teší v Českej republike. Podľa 
farby rakety sa aj nazýva modrý pingpong či 
modrý pinec. V posledných rokoch sa v ping-
pongu konajú aj majstrovstvá ČR a ďalšie 
turnaje. Najúspešnejším pingpongistom 
je aktuál ny český majster Tomáš Sadílek.

● text: Ján Vaniak
● foto: archív Ľubomíra Pišteja

Matúš Turiak a rady trénera Jaromíra Truksu



Účastníci podujatia vrátane hráčov, trénerov, 
rozhodcov a organizátorov sa mohli pohybovať 
len vo vymedzených priestoroch športovej haly 
a hotela. Zároveň sa všetci prichádzajúci do Ra-
kúska museli preukázať negatívnym výsledkom 
PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Taktiež deň 

pred začiatkom turnaja museli všetci absolvovať antigénové tes-
tovanie. Porušenie uvedených ustanovení by malo za následok 
okamžité vylúčenie z turnaja, k čomu našťastie neprišlo. 

Tento ročník Ligy majstrov bol výnimočný nielen protipande-
mickými opatreniami, ale aj z dôvodu uplatnenia nových pravidiel 
pre Ligu majstrov mužov a žien, prijatými exekutívou ETTu v júli 
2020. Hlavným cieľom zmien je predovšetkým zrýchliť priebeh 
stretnutí, ako aj ich atraktívnosť. 

Za najviditeľnejšiu novinku pre diváka možno považovať 
tzv. rýchlu smrť (sudden death), pričom tento termín je uvede-
ný priamo pravidlách. V rozhodujúcom sete zápasu sa hrá len do 
šiesteho bodu, pričom podanie sa strieda po každom bode, po-
dobne ako v koncovke bežného setu. Za vyrovnaného stavu 5:5 
o víťazovi zápasu rozhodne jediná loptička, a teda nie je potrebný 
dvojbodový rozdiel. 

možno konštatovať, že táto novinka sa osvedčila. Nielenže sa 
skrátil čas zápasu, ale celý rozhodujúci set získal viditeľne väčší 
náboj a určite získal aj na atraktívnosti. Odzrkadlilo sa to v dlh-
ších a bojovnejších výmenách, ale napríklad aj tým, že hráčky si 
vyžiadali time-out najmä v priebehu skráteného setu. myslím, že 
toto pravidlo sa stretne s pozitívnym ohlasom nielen u stolnote-
nisovej verejnosti, ale aj u hráčov, i keď súperiť o šiesty víťazný 

bod sa môže zdať pre 
hráčov kruté. Podob-
ným spôsobom sa hralo 
už v sezóne 2019/2020 
aj v ruskej Premier lige, 
kde sa však v posled-
nom sete hralo až do 
siedmeho bodu. 

Ďalšou, zásadnejšou 
zmenou, ovplyvňujú-
cou zápas, je zrušenie 
prestávok po prvom 
a treťom sete. uvedené 
pravidlo sa stretlo s ne-
vôľou u niektorých hrá-
čok, ale najmä u tréne-
rov. Obmedzila sa tým 
možnosť trénerov ko-
munikovať s hráčkami, 
ako aj možnosť využiť 
prestávku na to, aby sa 
mohli občerstviť a oddýchnuť si. Aj v súvislosti s protipandemický-
mi opatreniami sa hľadal kompromis, ako toto ustanovenie apli-
kovať. Po viacerých protestoch trénerov vedenie Ligy majstrov od 
tohto pravidla ustúpilo a vo vyraďovacej fáze turnaja sa pokračo-
valo s tradičnými jednominútovými prestávkami po každom sete. 
V mužskej časti súťaže, ktorá sa následne hrala v nemeckom Düs-
seldorfe, sa tento problém nevyskytol. Hráči a tréneri sa na zníže-
ný počet prestávok (len po druhom a štvrtom sete) už nesťažovali. 
Z toho dôvodu je aplikácia tohto pravidla zatiaľ otázna, keďže aj 
úspora času v priebehu zápasu je minimálna. 

V rámci protipandemických opatrení bolo taktiž aplikovaných 
viacero zásahov priamo do priebehu zápasov, resp. stretnutí, kto-
rých hlavným cieľom bolo najmä minimalizovať akýkoľvek fyzický 
kontakt. medzi najvýraznejšie patrili napríklad zákaz podávania 
rúk, zákaz striedania strán po setoch, ale až po jednotlivých zápa-
soch v stretnutí, zákaz akéhokoľvek dotyku hracieho stola, avšak 
možnosť použiť uterák kedykoľvek v priebehu setu (nielen po kaž-
dom šiestom bode), zákaz dýchania na loptičku, dezinfekcia hra-
cieho priestoru a loptičiek po každom zápase, zvýšenie počtu lop-
tičiek počas zápasu na 35, odohratie každej výmeny vždy s inou 
loptičkou, tréning družstiev len samostatne podľa rozpisu atď. 

Liga majstrov sa v roku 2020 odohrala za osobitných podmie-
nok, s ktorými sa stolnotenisový svet zatiaľ nestretol, avšak ETTu 
spolu s organizátormi našla spôsob, ktorý umožnil klubom a hráč-
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Ženská Liga majstrov v Linzi sa odohrala bez divákov
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liga majstrov žien
nové pravidlá v „bubline“
V prvý decembrový týždeň roka 2020 sa v rakúskom Linzi 
uskutočnila Liga majstrov družstiev žien, ktorá sa z dôvodu 
pandémie neodohrala bežným spôsobom na dve stretnu-
tia doma-vonku v priebehu celej sezóny, ale sa uskutočnila 
počas šiestich dní ako turnaj družstiev. Celé podujatie bolo 
zorganizované v tzv. bubline (uzavreté pred verejnosťou 
a s prísnymi hygienickými pravidlami).

Rozhodca Werner Koller z Rakúska

Pätica rozhodcov v Linzi so Slovákom Matejom Hamranom (v strede)
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Je dôležité pripomenúť aj skutočnosť, že medzi prednášajúci-
mi boli aj renomovaní odborníci, ako napríklad samotná tvorkyňa 
Zákona č. 1/2014 a vedúca legislatívno-právnej sekcie minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky žaneta 
Surmajová. 

Aj napriek ťažkému obdobiu nielen v stolnotenisovom hnutí 
bolo potešiteľné, že stolnotenisoví funkcionári pristúpili k tejto 
povinnosti zodpovedne a školenie absolvovali vo väčšom počte. 
Školenie pre všetkých záujemcov kompletne hradil SSTZ.

Hlavnými usporiadateľmi a bezpečnostnými manažérmi, kto-
rí úspešne absolvovali záverečné skúšky, sa stali: Ró. Bukovinský, 
Ru. Bukovinský, K. Breyerová, J. Cibula, L. Čolovičková, J. freund, 
I. gašparík, I. Hatalová, P. Konrád, J. Krajčovičová, Z. majdeková, 
V. mihočko ml., D. Németh, Ľ. Palušek, Z. Perháčová, m. Sepeši, 
S. Sládkovič, J. Suchý, T. Šereda, J. Truksa a g. Wawrek.

● text: Ivica Hatalová

Po niekoľkomesačnej snahe sa Slovenskému stolnotenisovému 
zväzu podarilo zorganizovať školenie hlavných usporiadateľov a bez-
pečnostných manažérov. Podľa Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizova-
ní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov je takmer každé športové podujatie povinné zabezpečiť 
tieto osoby, bez ktorých by bol práve tento zákon porušený.

Školenie prebiehalo počas dvoch dní – 4. až 5. októbra 2020. 
Keďže sa už v tomto období výrazne zhoršovala situácia s druhou 
vlnou pandémie, bolo dlho otázne, či sa školenie bude konať. Na-
pokon padlo rozhodnutie, že pri zabezpečení hygienických opat-
rení pre účastníkov a vo väčších priestoroch (v reštau rácii Sedmič-
ka blízko haly v bratislavskej Rači) sa školenie uskutoční. 

Slovenský stolnotenisový zväz tak úspešne zaškolil 21 nových 
hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov. Školenie 
v spolupráci so sekretariátom SSTZ zastrešil Anton Hamran, ktorý 
už vo funkcii hlavného usporiadateľa pôsobí dlhšiu dobu. 

noví hlavní usporiadatelia a bezpečnostní manažéri

NiKé – FOND PrE BuDÚCNOSť ŠPOrTu

Vďaka výhre od spoločnosti Niké, ktorú hráči Národného stol-
notenisového centra získali za svoje video, sa zväzu podarilo po-
môcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.

Hráči S. Novota, A. Valuch, A. Brat, T. Špánik, m. gumáň a S. Ka-
lužný vtipným videom zinscenovali, ako sa v náročnom období pri-
pravujú zo svojich domovov. Tréner J. Truksa sa rozhodol video po-
slať do súťaže Niké – fond pre budúcnosť športu. V prihláške spolu 
s videom do súťaže bolo uvedené, že v prípade výhry budú peniaze 
využité najmä na charitatívne účely. Video bolo nakoniec ohodno-
tené výhrou 2 000 €. Suma bola rozdelená na štyri rovnaké časti, 
pričom prvá časť výhry sa použila na zabezpečenie cien na letný 
kontrolný turnaj. Ostatné tri časti putovali trom bývalým úspešným 
reprezentantom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

Jednu časť výhry odovzdali predstavitelia SSTZ Rolandovi Ví-
mimu, ktorý si 500 € prebral z rúk jeho bývalého reprezentačné-
ho spoluhráča a zároveň iniciátora súťažného videa J. Truksu. Ten 
spolu s generálnou sekretárkou I. Hatalovou navštívil tréning ŠKST 
Junior michal na Ostrove, kde sa Roland stále venuje tréningom 
s deťmi. Pri odovzdávaní sumy bol prítomný aj jeho otec, ktorý sa 
veľmi tešil z gesta zo strany SSTZ. 

Ďalšou podporenou úspešnou reprezentantkou bola Renáta 
Kasalová. Aj keď zorganizovať stretnutie v období pandémie bolo 
taktiež komplikované, J. Truksa a I. Hatalová s Renátou napokon 
dohodli a navštívili ju v jej rodných Bánovciach nad Bebravou. Na 
stretnutí bola prítomná aj jej mama a celá návšteva sa niesla vo veľ-
mi pozitívnom a príjemnom duchu, s prisľúbom ďalšej návštevy. 

Poslednou stolnotenisovou osobnosťou, ktorú vďaka výhre 
SSTZ podporil, bola Irena mikócziová – Bosá. Osobné odovzdanie 

finančného daru je však vzhľadom na pandemické obmedzenia 
nateraz veľmi komplikované, keďže Irena žije v domove sociál-
nych služieb so sprísneným režimom návštev.

SSTZ verí, že sa mu aj v budúcnosti podarí uctiť si svojich 
bývalých vynikajúcich hráčov a že takéto finančné dary nebudú 
poslednými. V súčasnej dobe nie je možné používať peniaze zo 
štátneho rozpočtu na podobný účel. Jedinou cestou je tak zisk 
vlastných finančných prostriedkov takýmto spôsobom. SSTZ sa aj 
preto zaregistroval do zoznamu prijímateľov 2 % z dane, pretože 
aj toto je jedna z možností, ako získať finančné prostriedky na po-
moc tým, ktorí si to za svoje úspechy zaslúžia.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Pomoc legendám slovenského stolného tenisu

Odovzdanie výhry pre bývalého úspešného reprezentanta R. Vímiho

kam neprísť o toto dôležité podujatie. Je zrejmé, že je to výborná 
skúsenosť pre celú stolnotenisovú verejnosť, ako nájsť spôsob 
a pokračovať v súťažiach napriek nepriaznivým okolnostiam, a zá-
roveň zvýšiť popularitu stolného tenisu. Napriek tomu treba veriť, 

že budúci ročník tejto súťaže sa odohrá spôsobom na dve stret-
nutia a v domácich halách všetkých zúčastnených klubov, aby si 
fanúšikovia stolného tenisu mohli zápasy vychutnať naživo.

● text: Matej Hamran, foto: archív Mateja Hamrana a SSTZ



Valentina Popová – 60 rokov
Rodáčka z azerbaj-
džanského mes-
ta Sumgait patrí 
nesporne medzi 
legendy svetové-
ho, európskeho, 
ako aj slovenského 
stolného tenisu. 
Počas svojej boha-
tej kariéry dosiah-
la také výsledky, akými sa môže prezentovať 
iba málo stolných tenistiek v Európe. Na 
mE získala deväť titulov a zapísala si ďal-
ších osem medailí. Jednu z nich (už v drese 
Slovenska) vybojovala v zmiešanej štvorhre 
spolu s Jaromírom Truksom v roku 1994 na 
mE v Birminghame (slovenské občianstvo 
získala v roku 1993). Pričinila sa tak o prvý 
medailový zápis Slovenska v ére jeho samo-
statnosti. V histórii stolného tenisu zazna-
menala aj ďalšie obdivuhodné výkony. Na 
mE 1984 v moskve vybojovala štyri zlaté 
medaily (s družstvom Sovietskeho zväzu, 
v dvojhre, štvorhre s krajankou Antoňano-
vou a mixe s francúzom Secretinom). ťaž-
ko zopakovateľným rekordom je fakt, že 
počas jedného týždňa neprehrala jediný 
duel. Zaujímavosťou je aj skutočnosť, že ako 
jediná stolná tenistka štartovala na troch 
OH – vždy vo farbách inej krajiny. Najskôr za 
Sovietsky zväz (1988), potom za Spoločen-
stvo nezávislých štátov (1992) a nakoniec 
za Slovensko (1996). Valentina sa pôvodne 
viac zaujímala o basketbal, ale neskôr sa 
začala venovať stolnému tenisu. Svoju prvú 
medailu, kadetskú, vybojovala na mEJ v gö-
pingene v roku 1974 a poslednú po 20 ro-
koch v Birminghame, pravda, ak nerátame 
veteránsky titul v dvojhre z mE 2005 v Bra-
tislave. Po skončení aktívnej činnosti viedla 
kadetskú, juniorskú aj ženskú reprezentáciu 
Slovenska. Je členkou Siene slávy európske-
ho stolného tenisu i Slovenského stolno-
tenisového zväzu. Stále sa aktívne venuje 
výchove najmladších stolných tenistov v ra-
kúskom Schwechate. Jej jediný syn Valentin 
patrí medzi úspešných slovenských hráčov, 
v súčasnosti v drese Stavoimpexu Holíč.

Valentín Kleberc – 65 rokov

Hráč, tréner a naj-
mä rozhodca 
s me   dzinárodnou 
licenciou. Ešte 
ako aktívny futba-
lista založil v roku 
1984 v Reci stol-
notenisový oddiel. 
už v  tom čase 
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bov. Dosiahla viaceré významné výsledky 
v individuálnych súťažiach v rámci Česko-
slovenska i Slovenska. medzi jej najväčší 
úspech patrí 2. miesto z m SR v dvojhre 
žien v roku 1985. Trénersky vychovala svo-
je dve dcéry Andreu a Simonu, ktoré boli 
členkami reprezentačných družstiev žien 
a aj mládeže. V roku 2001 ukončila na fTVŠ 
uK v Bratislave DŠT 1. triedy, obhájila záve-
rečnú prácu na tému „metodika prípravy 
minikadetov v stolnom tenise“ a získala 
trénerskú licenciu A. V roku 2018 si spo-
lu s obidvoma dcérami ako hráčka vybo-
jovala titul majsteriek Slovenska s klubom 
SSTE Dunajská Streda, čo je raritou aj za 
hranicami Slovenska. momentálne sa ak-
tívne venuje príprave najmenších stolných 
tenistov v OŠK Slovenský grob.

Anton Kutiš – 55 rokov

Rodák z Partizán-
skeho začínal so 
stolným tenisom 
pod vedením 
svojho otca v Bo-
šanoch. Špičkový 
hráč, tréner, re-
prezentant Česko-
slovenska v rokoch 
1987 – 1990 a člen 
reprezentačného družstva Slovenska v ro-
koch 1993 – 1996. má obrovské množstvo 
hráčskych úspechov, z ktorých môžeme 
vyzdvihnúť titul majstra Slovenska medzi 
dorastencami v roku 1981, tituly majstra 
Slovenska v dvojhre mužov v rokoch 1983, 
1984 a 1992, v štvorhre mužov s m. gr-
manom (1988), S. Csöllem (1992) a V. Jan-
čím (1993 a 1996) a v zmiešanej štvorhre 
s g. Navarovou (1983), R. žaťkovou (1989, 
1990) a V. Lučenkovou (2000). Taktiež získal 
množstvo medailí z rôznych turnajov me-
dzinárodných majstrovstiev. Svoje hráčske 
skúsenosti začal postupne premieňať na tré-
nerské. Trénerské vzdelanie licencie A získal 
absolvovaním DŠT 1. triedy na fTVŠ v Bra-
tislave v roku 2001. Viackrát bol reprezen-
tačným trénerom mládežníckych družstiev. 
Ako tréner sa pričinil o bronz zmiešanej 
štvorhry Pištej – filistovová z mE mládeže 
v roku 2000 v Bratislave, o 2. miesto druž-
stva juniorov na mE mládeže v roku 2001 
a o mnoho ďalších úspechov. V rokoch 
2005 – 2007 bol reprezentačným trénerom 
žien. V súčasnosti je členom výkonného 
výboru SSTZ a predsedom a školiteľom me-
todicko-vzdelávacej komisie SSTZ. Stále ak-
tívne hráva v druholigovom rakúskom DPH 
Sportklub flötzersteig a je trénerom v ŠKST 
Topoľčany, v súčasnosti najúspešnejšom 
mládežníckom klube na Slovensku.

roman Cibulka – 50 rokov
Stolnému tenisu 
sa venuje od žiac-
keho veku až do-
dnes. Najprv ako 
hráč, neskôr ako 
úspešný tréner, 
funkcionár a roz-
hodca. Je absol-
ventom DŠT na 
fVTŠ uK v Bratisla-
ve, držiteľom trénerskej licencie A, vlastní 
aj rozhodcovskú licenciu A a licenciu hlav-
ného rozhodcu. Celú svoju kariéru je ver-
ný ŠKST Ružomberok. Vekom je síce ešte 
služobne „mladý“, ale už teraz patrí medzi 
najväčšie osobnosti v klube. Výraznom 
mierou sa podieľal na úspechoch klubo-
vej talentovanej mládeže a žien. V sezóne 
1993/1994 priviedol dorastenky do naj-
vyššej slovenskej súťaže, čo sa mu podarilo 
aj s družstvom chlapcov. Následne doviedol 
do najvyššej slovenskej súťaže aj ženy, ktoré 
trénoval až do roku 2008. Počas jeho vede-
nia získali zverenci mnoho medailí z m SR 
jednotlivcov aj družstiev a boli členmi re-
prezentačných výberov (Pindura, Lenčová, 
Letková, Zaťková). Od roku 1997 sa venuje 
aj stolnému tenisu zdravotne znevýhodne-
ných, kde dosiahol významné úspechy so 
svojou zverenkyňou Alenou Kánovou. Ten-
to tandem získal všetky tri paralympijské 
medaily, mnoho medailí z mS a mE, pričom 
obaja pomýšľajú aj na PH v Tokiu. Dlhodobo 
pôsobí aj v štruktúrach klubu ŠKST Ružom-
berok, v rokoch 2010 – 2018 bol aj prezi-
dentom klubu, pričom z funkcie odstúpil zo 
zdravotných dôvodov. Stále pôsobí v klube 
ako tréner a aj ako funkcionár, je členom vý-
konného výboru klubu. V štruktúrach SSTZ 
bol členom komisie mládeže SSTZ, angažuje 
sa aj v KSTZ žilina a OSTZ Ružomberok. Za 
svoju aktívnu činnosť bol veľakrát ocenený. 
Ocenenia mu udelili športové organizácie 
SSTZ, KSTZ žilina, OSTZ Ružomberok, SZTPŠ, 
SPV, ale aj samosprávne orgány. Najvyššie 
ocenenie mu udelilo aj mesto Ružomberok 
– Cenu primátora mesta. Je aj členom Siene 
slávy ŠKST Ružomberok.

Marta Daubnerová – 55 rokov

V minulosti bola 
hráčkou vrcho-
lového stolného 
tenisu, trénerkou 
talentovanej mlá-
deže a špičkovou 
hráčkou viacerých 
slovenských, ako 
aj rakúskych klu-
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da. Od mladosti mal veľký záujem o šport, 
osobitne o futbal, cyklistiku, stolný tenis 
a vytrvalostný beh. Až 20 rokov pracoval 
v denníku Šport – od eléva až po zástup-
cu šéfredaktora. Neskôr pôsobil rok ako 
hovorca SZTK a potom sa spolu s A. Ihrin-
gom podieľal na založení Asociácie, resp. 
neskôr Konfederácie športových zväzov 
SR. Od roku 1995 do roku 2020 bol gene-
rálnym sekretárom KŠZ SR. V rovnakom 
období zastupoval Slovensko v Organizá-
cii európskych mimovládnych športových 
organizácií (ENgSO). Spolu s Ľ. Součkom 
sa podieľal na založení tradície vydávania 
populárnej Kroniky športu. Ako externý 
pedagóg športovej žurnalistiky pôsobil 
20 rokov na Katedre žurnalistiky ff uK 
a 5 rokov na Paneurópskej univerzite v Bra-
tislave. Ako dobrovoľník pracoval v špor-
tovom hnutí – v rokoch 1983 – 1986 ako 
predseda Slovenského stolnotenisového 
zväzu (bol zvolený ako najmladší predseda 
zo slovenských športových zväzov). V ro-
koch 1986 – 1990 bol predsedom Česko-
slovenského stolnotenisového zväzu. Od 
roku 1990 až do súčasnosti je nepretržite 
predsedom SSTZ. Celkove stojí na čele čes-
koslovenského a slovenského stolného te-
nisu už 37 rokov, čo je medzi predsedami 
národných zväzov vo svetovom stolnom 
tenise (226 členských krajín) historický 
rekord. Za toto obdobie bol zvolený 13- 
-krát. V svetovej i európskej stolnoteniso-
vej federácii (ITTf a ETTu) zastával a do-
teraz zastáva viacero významných funkcií 
– v rokoch 2003 – 2021 ako člen Rady ria-
diteľov ITTf a 10 rokov ako člen mediálnej 
komisie ITTf. V ETTu je od roku 1999 až 
doteraz predsedom veteránskej komisie, 
do tejto funkcie bol opätovne zvolený aj 
v roku 2020. Podieľal sa na organizovaní 
množstva významných medzinárodných 
podujatí na Slovensku vrátane stolnoteni-
sových mE dospelých v Bratislave v roku 
1996. Aj jeho zásluhou sa stolný tenis stal 
vo februá ri 1993 športovým odvetvím 
na samostatnom Slovensku, v ktorom sa 
prvýkrát organizovalo významné medzi-
národné podujatie (Slovak Open). Ako ve-
dúci výpravy, resp. ako delegát na kongre-
soch sa zúčastnil 27 mS a 29 mE v stolnom 
tenise dospelých. Významnou mierou sa 
pričinil aj o to, že SZTK v roku 1991 previe-
dlo stolnotenisovú halu v Bratislave-Rači 
bezplatne do majetku SSTZ, ako aj o kúpu 
pozemkov pod Národným stolnoteniso-
vým centrom od štátu v roku 2019. Za 
dlhoročnú prácu získal viacero stolnoteni-
sových ocenení – od ETTu dvakrát Zlatú 
raketu (2000 a 2010), Badge of Honour 
(2014) a od ITTf Award of merit (2016). 
Dlhoročne pracuje ako dobrovoľný funk-
cionár aj v Slovenskom olympijskom vý-

majstrovstvách Slovenska žiakov stredných 
škôl. Za celoživotnú pedagogickú a športo-
vú prácu pri výchove „ťazkovychovaváteľ-
nej“ mládeže mu minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR udelil Veľkú medailu 
sv. gorazda.

Vladislav Kmeť – 70 rokov

Hoci práve oslávil 
sedemdesiatku 
a nedávno absol-
voval u špecialis-
tov v Ružomberku 
ťažkú operáciu 
chrbtice, stále 
je veľmi aktívny. 
Bez komunikácie 
s ľuďmi, so špor-
tom a najmä stolným tenisom nevydrží 
azda ani jediný deň. Reč je o oslávencovi, 
dlhoročnom hráčovi (v období 1963 – 1979) 
a neskôr zanietenom funkcionárovi a orga-
nizátorovi športových podujatí najmä v Du-
najskej Strede. Hoci sa vo Vydranoch, kde 
vyrastal (ako 17-ročný tu založil aj stolno-
tenisový klub), najviac venoval futbalu, ne-
skôr prešiel na „bezpečnejší“ stolný tenis. 
Po skončení aktívnej činnosti presedlal cez 
DAC Dunajská Streda, mSK Dunajská Streda 
a SST Euromilk Dunajská Streda (klub takto 
menil mená) na funkcionársku a rozhodcov-
skú dráhu (má kvalifikáciu medzinárodného 
rozhodcu). ženské družstvo SST Euromilk 
pod jeho vedením vyhralo trikrát domácu 
Extraligu žien, pričom sa podieľal aj na jeho 
štvrtom titule. V rokoch 1990 – 1996 bol 
členom Rady SSTZ a na prelome storočia aj 
dva roky šéfredaktorom časopisu Slovenský 
stolný tenis. Spomedzi jeho štyroch detí sa 
v otcových šľapajach vydal iba syn Richard, 
a úspešne. Bol kadetským reprezentantom 
Slovenska a neskôr ako tréner doviedol slo-
venské kadetky k bronzovej medaile na mE 
mládeže. Rodinnú stolnotenisovú štafetu 
dnes drží 14-ročný vnuk Oliver Tomasek, 
ktorý hráva 1. žiacku ligu. Vladislav Kmeť je 
stále aktívnym arbitrom SSTZ a šéfredakto-
rom Veľkomederského hlásnika.

Zdenko Kríž – 70 rokov

Od jeho 12 rokov 
bol členom fut-
balového oddielu 
ČH Bratislava – od 
žiakov až po ligo-
vý dorast, po zra-
není prestúpil už 
medzi dospelých 
v TJ Slovan Prav-

k zakladajúcej schôdzi vyhotovil pozvánky 
na počítači Tesla 200. STO Reca hral súťaž 
v okrese galanta – dve družstvá mužov 
a dve družstvá žiakov. A-družstvo postúpilo 
do 1. triedy. Po novom územno-správnom 
členení Slovenska a zmene okresu (Senec) 
hrala Reca v majstrovstvách Bratislavského 
kraja. Tu dosiahla najväčší úspech v sezóne 
1998/1999, keď s mSK malacky, STK Pezinok 
a ŠKP Bratislava odohrala baráž o postup do 
3. ligy. V baráži však najmä kvôli najhoršej 
východiskovej pozícii neuspela. Ako tréner 
licencie C viedol žiakov v Reci, Senci a na-
koniec v Blatnom. Trénerský vrchol dosiahol 
so synovcom marcelom Klebercom, ktorý 
sa v roku 1998 stal majstrom Bratislavské-
ho kraja v dvojhre do 10 rokov. Najviac času 
však venoval rozhodovaniu. Rozhodoval na 
viacerých turnajoch World Tour, mS, mE, 
v Superlige a na iných medzinárodných 
turnajoch, v Extralige, 1. lige či v súťažiach 
zdravotne znevýhodnených. Zúčastňuje sa 
takmer všetkých bodovacích turnajov vráta-
ne mládeže a v súčasnosti patrí medzi naj-
vyťaženejších rozhodcov. Jeho rozhodcov-
ským vrcholom bola účasť na World Tour 
v Linzi (2017) vo finále žien do 21 rokov.

Vladimír Guba – 70 rokov

Dlhoročný stol-
notenisový funk-
cionár, rozhodca 
licencie B, ktorý 
patril medzi po-
predných funkcio-
nárov v mSK ma-
lacky. Aktívny bol 
najmä v rokoch 
1992 – 2007, keď 
vykonával funkciu prezidenta klubu. Dva 
roky bol činným aj vo VV SSTZ, kde sa za-
pájal do práce disciplinárnej komisie a do 
organizovania mE, mládežníckych mE a do 
prípravy turnaja Slovak Junior Open v ma-
lackách či Senci. Bol na čele formovania 
silného mužského a ženského tímu mala-
ciek. Družstvo mužov a žien štartovalo v ex-
tralige a Superlige a niekoľko sezón patrilo 
medzi najlepšie kluby na Slovensku. Zapá-
jal sa tiež do tréningového procesu v ŠŠS 
malacky a aj do rozhodcovskej činnosti. Po 
ukončení funkcionárskej činnosti pokračo-
val pri výchove mladých stolných tenistov 
vo svojom zamestnaní – v Reedukačnom 
centre Sološnica. Ako riaditeľovi zariade-
nia sa mu podarilo postaviť športovú halu 
aj s priestormi na ubytovanie pre 24 osôb. 
Vytvoril tri oddelenia krúžkov pre stolný 
tenis. Aj keď chlapci neštartovali v žiadnej 
zo súťaží, zúčastňovali sa rôznych turnajov. 
Najväčším úspechom bol zisk 3. miesta na 
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bore. Od roku 1997 je nepretržite členom 
VV SOV, neskôr VV SOŠV, od roku 2016 aj 
viceprezidentom pre olympizmus. V sú-
časnosti je predsedom mediálnej a edič-
nej komisie SOŠV ako aj predsedom muze-
álnej rady SOŠV. Zúčastnil sa na deviatich 
OH v rôznych funkciách, napr. v roku 2012 
v Londýne bol tlačovým atašé slovenskej 
výpravy.  Dvakrát bol vedúcim slovenskej 
výpravy na EyOf v Esbjergu a Paríži. Vo 
funkcii vedúceho, resp. zástupcu vedúce-
ho výpravy sa zúčastnil päťkrát na Sveto-
vých hrách (obdoba OH pre neolympijské 
športy). Za dlhoročnú prácu bol ocenený 
Bronzovými kruhmi SOV (2000) a cenou 
Laurel Awards Európskych olympijských 
výborov (2016).

július hlubina – 80 rokov

Stolný tenis sa 
naučil hrať ako 
samouk v Soko-
le žilina-Strážov. 
Od roku 1959 až 
do roku 1977 bol 
v stolnom tenise 
nečinný. Svoju 
športovú aktivitu 

opäť naštartoval v Spartaku, neskôr v ZVL 
Považská Bystrica ako hráč a postupne 
ako tréner mládeže a rozhodca. Dosiahol 
trénerskú licenciu 1. a neskôr 2. kvalifi-
kačného stupňa. Taktiež postupne absol-
voval rozhodcovské školenia a zvyšoval 
si rozhodcovskú kvalifikáciu. V roku 1992 
úspešne absolvoval skúšky na medziná-
rodného rozhodcu. Ako rozhodca sa zú-
častnil viacerých turnajov – majstrovstiev 
Slovenska, medzinárodných turnajov 
(Poľsko, Nemecko, Rakúsko, maďarsko, 
Taliansko, francúzsko atď.), majstrovstiev 
sveta a majstrovstiev Európy. Pracoval aj 
ako funkcionár v OSTZ Považská Bystrica, 
najskôr ako člen výboru a 25 rokov ako 
člen ŠTK. Bol taktiež predsedom rozhod-
covskej komisie KSTZ žilina a neskôr po 
územno-správnej reorganizácii Slovenska 
aj v KSTZ Trenčín, kde pracuje až dodnes. 
Taktiež bol aj členom VV SSTZ a v deväť-
desiatych rokoch 20. storočia predsedom 
rozhodcovskej komisie SSTZ. Zároveň hrá-
val ako aktívny hráč najvyššie aj v súťaži 
3. ligy a ešte v súčasnosti si zahrá v 5. lige. 
Zúčastňuje sa aj slovenských veterán-
skych turnajov a taktiež nechýbal ani na 
mS či mE veteránov, s najlepším umiest-
nením v Brémach (mS) a Tampere (mE) – 
9. – 16. miesto.

Za jozefom Kužmom 
(1928 – 2020)

Stolnotenisoví priaznivci prijali 19. de-
cembra 2020 s hlbokým zármutkom 
správu, že nás vo veku nedožitých 
93 rokov navždy opustil nestor vranov-
ského stolného tenisu Jozef Kužma. 
Narodil sa v roku 1928 a celú svoju 
športovú kariéru spojil s týmto mes-
tom. Bol hráč, tréner, rozhodca, špor-
tový dokumentarista a historik, funk-
cionár a propagátor stolného tenisu. 
Ako hráč dosiahol viacero pozoruhod-
ných úspechov najmä na východnom 
Slovensku a ako rozhodca sa svojou 
činnosťou podieľal na viacerých vý-
znamných podujatiach, vrátane tých 
medzinárodných. Ako športový histo-
rik viedol kroniku stolného tenisu vo 
Vranove nad Topľou a bol autorom 
viacerých publikácií o histórii stolného 
tenisu v tomto meste. Bol aj funkcio-
nárom – predsedom okresnej sekcie 
stolného tenisu, členom krajskej sekcie 
stolného tenisu, ako aj členom sloven-
skej sekcie stolného tenisu či členom 
pléna Asociácie stolného tenisu v Čes-
koslovensku. Dlhé roky sa venoval aj 
odborárskemu stolnému tenisu.

Aj členovia sekretariátu Slovenského stolnotenisového zväzu radi pomáhajú, a preto sa 
rozhodli osloviť oddelenie sociálnej pomoci bratislavskej mestskej časti Rača, aby im po-
mohli vybrať konkrétnu osobu, ktorej by mohli spraviť radosť a potešiť ju v tejto ťažkej 
dobe. Raču si nevybrali náhodou. Nachádza sa tu totiž Národné stolnotenisové centrum 
a Slovenský stolnotenisový zväz, ktorý dlhodobo výborne spolupracuje s mestskou čas-
ťou, podporujúcou šport i stolný tenis. Krajšie Vianoce tak v roku 2020 mala veľmi milá 
64-ročná pani – invalidná dôchodkyňa a držiteľka preukazu ZťP, ktorá sa nachádza vo 
veľmi zlej životnej situácii. Veríme, že jej členovia sekretariátu SSTZ veľkým nákupom 
potravín a drogérie pomohli prežiť krajšie, šťastnejšie a pokojnejšie Vianoce. 

● text a foto: Katarína Breyerová

jozef Gašparík – 85 rokov
majcichovský ro-
dák bol spolu s Ví-
tom mercelom 
jedným zo zakla-
dateľov a propa-
gátorov stolného 
tenisu v majcicho-
ve. Vytvorili spolu 
dvojicu, ktorá naj-
mä v kategórii do-
rastu patrila k najlepším na Slovensku. Od 
začiatku existencie stolného tenisu v obci 
bol hlavným strojcom prvých majcichov-
ských úspechov a nezmazateľne sa zapísal 
do dejín stolného tenisu v obci. Po roku 
1953, keď sa stal s družstvom majcichova 
majstrom okresu Sereď, odišiel do Brati-
slavy. Neskôr hrával v 1. slovenskej lige po-
stupne v bratislavských kluboch Slávia VŠ, 
matador, Štart (s Juríkom a Blaškom), Lo-
komotíva, Hydrostav (Koliba) a Ister. V dre-
se Lokomotívy Bratislava si v sedemdesia-
tych rokoch 20. storočia zahral dokonca aj 
vo federálnej lige v rámci Československa 
s takými hráčmi ako Bosý, múčka a Kitt. 
V neskorších rokoch sa zúčastňoval aj via-
cerých veteránskych turnajov a trikrát hral 
aj na majstrovstvách Európy veteránov.

každý si zaslúži prežiť pekné a pokojné vianoce
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„Štrngli sme si v robote a zaspomínali 
sme si aj doma, no žiadna veľká oslava sa 
nekonala,“ vraví rodák z Nových Zámkov, 
ktorý dnes žije a pracuje v Šahách. „Robím 
na mestskom úrade, referenta mládeže 
a športu. Už štrnásty rok,“ vysvetlil nám 
otec dvoch detí. 

Na stolný tenis však nezanevrel. Akoby 
aj mohol. Je to láska na celý život. „Para-
lympijské súťaže však už nehrávam. S tými 
som skončil asi pred desiatimi rokmi, no 
stále hrám tu v Šahách tretiu ligu. Tento 
rok sme skončili celkovo tretí. Len škoda, 
že sme v posledných rokoch nemali kde 
poriadne hrať a trénovať. Telocvičňa v Ša-
hách sa zatvorila, museli sme sa flákať ka-
de-tade po okolitých dedinách,“ vysvetľuje 
stolný tenista, akého nám iné krajiny môžu 
závidieť. Laci, ktorý prišiel na svet s vrode-
nou deformáciou nohy a reprezentoval 
nás na paralympiádach v kategórii TT10, 
čo je najľahšia trieda postihnutia, sa stihol 
stať majstrom sveta, Európy, ba v Aténach 
2004 aj paralympijským šampiónom. 

„Na to zlato som čakal trocha dlhšie, 
ako som si myslel. Nejaké šance, ktoré som 
mal predtým, som nevyužil, no bol som 
o to radšej, keď to konečne vyšlo. Tú zlatú 
medailu nosím zo sebou v kufríku, keďže 
dnes okrem iného robím aj deťom rôzne 

prednášky a ukazujem im ju,“ vysvetľuje 
gáspár, ktorý je v Šahách aj členom Správ-
nej rady olympijského klubu Alojza Szoko-
lyiho (slovenský atlét, ktorý reprezentoval 
uhorsko na prvých olympijských hrách 
v Aténach v roku 1896). 

Laci rád spomína aj na stretnutia s legen-
dami svetového stolného tenisu. Napríklad 
na tú z Ružomberka v roku 2009, kde si olym-
pijský víťaz z Barcelony 1992 a šesťnásobný 
majster sveta Švéd Jan-Ove Waldner zahral 
spolu s takmer rovnako slávnym krajanom 
Jörgenom Perssonom (päťnásobný majster 
sveta) exhibíciu s predsedom Slovenského 
paralympijského výboru Jánom Riapošom 
aj s našou paralympijskou šampiónkou zo 
Sydney 2000 Alenou Kánovou. „Bola to veľ-
ká zábava. Waldnera som potom stretol aj 
na US Open, čo-to sme spolu v bare popili. 
Aj našu domácu som mu dal okoštovať. Tro-
chu ho zmohla,“ usmieva sa gáspar. 

Zo všetkých ocenení si vraj najviac váži 
práve to „paralympionik desaťročia“, ktoré 
sa mu dostalo v roku 2005. „Aj preto, že 
to nebola žiadna anketa, nič subjektívne. 
O víťazovi rozhodovali len výsledky. Mal 
som a mám z toho stále veľkú radosť,“ vra-
ví účastník štyroch paralympiád. Striebro 
a dva bronzy bral už v Atlante 1996, v Sydney 
2000 pridal ďalšiu striebornú medailu v sú-
ťaži družstiev a v Aténach 2004 už konečne 
zdolal všetkých. V Pekingu 2008 sa už medzi 
najlepších nezmestil, no v mekke stolného 
tenisu, vraj, nemohol chýbať. Stolný tenis 
zostane pre neho naveky športom číslo 1.

● text: Tomáš Varga, foto: archív SPV

Zlatú medailu nosí v kufríku
Prvý slovenský paralympionik desaťročia, stolný tenista Ladislav Gáspár, oslávil začiatkom júla okrúhlych 50 rokov.

Ladislav Gáspár – bývalý majster sveta, Európy a paralympijský šampión z Atén 2004

Bývalý paralympionik stále hráva v Šahách v súťaži 3. ligy

ladislav gáspár oslávil päťdesiatku
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● autor: Roman Vittek

(TAjNiČKA 1) JE NAJVäČŠOu HRáČSKOu OSOBNOSťOu V HISTÓRII SLOVENSKéHO STOLNéHO TENISu.  
(TAjNiČKA 2) JE PROfESIONáLNym HRáČOm A JEDNým Z TRéNEROV SLOVENSKEJ REPREZENTáCIE.

Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 30. apríla 2021.
Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.

Tajnička krížovky z čísla 2/2020 znie: ĽuDOVíT VENuTTi bol stolným tenistom, ktorý sa v období prvej Slovenskej republiky a ne-
skôr ukázal ako jeden z najväčších stolnotenisových a futbalových talentov u nás. ZDENĚK PrEiSSiG bol nielen dobrým hráčom, 
ale aj odborníkom v trénersko-metodickej oblasti, ako aj trénerom reprezentácie žien ČSR v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

Cenu od firmy Butterfly vyhráva Marcel hrehor z Košíc.
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1. ppC Fortuna kežmarok (muži)
Postup 1. PPC Fortuna Kežmarok do Extraligy mu-
žov v sezóne 2019/2020 sa vyvinul zo zaujímavej 
histórie. Prvé dve sezóny v 1. lige sa niesli v zname-
ní zostupu. Tretia sezóna po posilnení sa o jedného 
hráča však zrazu priniesla súboj o postup do extra-
ligy vrátane stretnutia posledného kola. V postupo-
vej sezóne družstvo vsadilo na dve posily – Jakuba 
Ševeca, ktorý sa vrátil z českej 1. ligy a Róberta Va-
lucha ml., ktorý dosahuje stabilne výborné výsled-
ky. Sezóna bola veľmi rôznorodá, avšak prebiehala 
v tímovom duchu. Ak jednotka družstva nepodala 
dobrý výkon, nahradila ju dvojka, a tak to išlo počas 
celej sezóny. To motivovalo tímového ducha a hrá-
čov stmelilo dokopy. Postup im zabezpečili obrovská 
voľa a bojovnosť za každého stavu. Najdôležitejšími 
okamihmi boli remíza 7:7 s druhými Vrútkami a ná-

sledne pozastavenie sezóny, pretože družstvo čakali ešte psychicky veľmi ťažké stretnutia. Tieto udalosti sa 
vhodne spojili a družstvo Kežmarka pod vedením trénera Miroslava Harabina sa tak dočkalo historického 
premiérového postupu do najvyššej stolnotenisovej súťaže na Slovensku.

● text: Miroslav Harabin, foto: archív 1. PPC Fortuna Kežmarok

Šk para tt Hlohovec (muži)
V sezóne 2019/2020 si družstvo mužov ŠK Para TT 
Hlohovec bez straty jediného bodu vybojovalo po-
stup z 1. ligy, sk. Západ do Extraligy mužov. Základ-
nú zostavu družstva tvorili Michal Bardoň, Viktor 
Didukh, Vladyslav Ratushniak, Yurii Nadolnyi a An-
drej Bardoň. ŠK Para TT Hlohovec je pomerne nový 
klub, ktorý sa len nedávno pretransformoval z ŠK III. 
ZŠ Hlohovec a následne prešiel z pozície regionálne-
ho klubu na činnosť aj z celoslovenského hľadiska. 
Dušou klubu je Ján Riapoš, viacnásobný medailista 
z paralympijských hier, ktorý sa kvalifikoval už na 
svoju siedmu paralympiádu do Tokia. Zaujímavos-
ťou je, že v ňom prvýkrát spoločne pôsobí rodina 
Bardoňovcov – s úspešným hráčom a trénerom Jo-
zefom Bardoňom a s jeho dvoma synmi Michalom 
a Andrejom, bývalými slovenskými reprezentantmi.
● text: Tibor Kollár, foto: archív ŠK Para TT Hlohovec

kst drive trenčianske jastrabie (ženy)
Po viacerých rokoch tréningu a množstve stretnutí 
v 1. lige žien, sk. Západ sa dievčatá z Klubu stolné-
ho tenisu DRIVE Trenčianske Jastrabie po 2. mieste 
po základnej časti súťaže prebojovali do kvalifikácie 
o postup do Extraligy žien proti Geológu Rožňava 
a po remíze 5:5 (pomerov setov 24:17 v prospech 
Trenčianskeho Jastrabia) sa im podarilo postúpiť do 
najvyššej ženskej slovenskej súťaže. Je to obrovský 
úspech klubu z malej dedinky pod Inovcom. Postup 
vybojovali dievčatá Daniela Gurínová, Terézia Miku-
lová, Lucia Zajačková a Zuzana Svitanová. Obrovský 
kus úderovej kvality a nezlomnej chuti bojovať o ví-
ťazstvá im odovzdal tréner klubu Dušan Zelman. Tri 
hráčky hrajú odmalička v klube z Trenčianskeho Jas-
trabia, aj preto sa všetci veľmi tešia z tohto úspechu 
a vážia si kvalitnú treningovú prácu s mládežou. Aj 

ďalší hráči a hráčky KST DRIVE Trenčianske Jastrabie budú spolu s fanúšikmi fandiť dievčatám v ťažkých 
extraligových stretnutiach.

● text: Dušan Panáček, foto: archív KST DRIVE Trenčianske Jastrabie

Zľava hráči: Matej Harabin, Mateusz Malik,   
Róbert Valuch ml. a Jakub Ševec

Zľava: Vladyslav Ratushniak, Michal Bardoň, Andrej 
Bardoň a Tomáš Varga. Na fotografii chýbajú Viktor 
Didukh, Yurii Nadolnyi, Martin Rehák, Ján Riapoš, Jozef 
Bardoň a Ladislav Rehák ml. (hráči v sezóne 2019/2020)

Zľava: Terézia Mikulová, Daniela Gurínová, Dušan 
Zelman (tréner), Zuzana Svitanová a Lenka Zajačková



Sl
o

v
en

Sk
ý

Pracovníci sekretariátu Slovenského stolnotenisového zväzu v októbri 2020


