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Milí čitatelia,
v editoriáli posledného čísla roka 2020 som nám všetkým úprimne 

zaželal, aby sme sa v novom roku čo najskôr vrátili do stolnoteniso-
vých hál a telocviční. Prvé tohtoročné týždne nás však utvrdili v tom, 
že moje prianie tak skoro vypočuté nebude a my sa popri prísnych 
epidemiologických opatreniach budeme musieť zmieriť s tým, že pan-
démia ochorenia covid-19 nás opäť prinúti zrušiť všetky plánované 
stolnotenisové aktivity. 

až začiatok marca priniesol aspoň obnovenie veľkých medzinárod-
ných podujatí – dvoch turnajov novej svetovej série World table tennis, 
ktoré sa odohrali v katarskej dauhe. slovenskí reprezentanti nás pote-
šili viacerými štvrťfinálovými účasťami v štvorhre a postupom Pišteja 
s balážovou do semifinále zmiešanej štvorhry, pričom neboli ďaleko 
ani od finále. následne sa v dauhe odohral aj turnaj svetovej olympij-
skej kvalifikácie jednotlivcov, na ktorom si úspešne počínal slovenský 
reprezentant Wang Yang. ten sa stal v dvojhre víťazom vyraďovacích 
bojov, a tým zabezpečil pre slovensko prvú miestenku na tohtoročné 
olympijské hry do tokia. Ďalšie medzinárodné a domáce stolnoteniso-
vé podujatia však boli až do polovice apríla zrušené alebo odložené.  

 napriek absencii akejkoľvek stolnotenisovej činnosti v prvom 
štvrťroku je obsah úvodného tohtoročného čísla bohatý. v profilovom 
rozhovore sa nielen o stolnotenisových témach môžete bližšie zozná-
miť s dlhoročným slovenským reprezentantom samuelom novotom. 
okrem už spomínaných turnajov v dauhe vám v súvislosti s odloženými 
olympijskými hrami v tokiu prinášame rubriku cesta za olympijským 
snom, v ktorej sa vraciame do minulosti oh z pohľadu stolného tenisu. 
od tohto čísla vám v dvoch dieloch predstavíme olympijské či para-
lympijské stolnotenisové zápolenia od roku 1988 s dôrazom na výsled-
ky slovenských hráčov. keďže napriek pandémii vo viacerých krajinách 
pokračovali najvyššie ligové súťaže, prinášame vám prehľad aj o nich, 
a to najmä z pohľadu účinkovania slovenských stolných tenistov. z ďal-
ších tém zaujme najmä rozhovor s jedným z najlepších slovenských 
stolných tenistov histórie a bronzovým 
medailistom z ms miroslavom cíchom. 

v júni sa koná aj celoslovenská konfe-
rencia sstz, ktorá si zároveň zvolí aj nové 
vedenie slovenského stolného tenisu na 
ďalšie štyri roky. nech majú teda delegá-
ti pri voľbe bystrú myseľ a šťastnú ruku 
a nech je začiatok druhej tridsaťročnice 
vydávania nášho časopisu predzvesťou 
veselšieho obdobia pre všetkých stolnote-
nisových fanúšikov.

tibor kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
Radosť Wanga v Dauhe po víťaznom finále kvalifikácie na OH 2021
● foto: archív ITTF
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si splnil detský sen, a síce mať sponzorskú 
zmluvu so značkou butterfly . spomínam 
si však veľmi dobre aj na to, čo tomuto 
„plodnému“ obdobiu predchádzalo... v ka-
detských rokoch som mal dosť veľký útlm, 
čo sa výkonnosti týka. Pamätám si, že sa 
môj vtedajší tréner Jozef bardoň so mnou 
trápil na všetkých turnajoch aj tréningoch. 
časom sme pochopili, že je nutné znova 
začať odspodu a prestať sa zameriavať na 
celoslovenské turnaje, a tak sme postup-
ne začali chodiť na krajské „bodovačky“. 
až v mojom prvom juniorskom roku sme 
mierili vyššie a napriek tomu, že som zís-
kal bronzovú medailu na m sr, som plakal, 
pretože som to bral ako nevyužitú šancu 
odvďačiť sa trénerovi.

Ktorý z tvojich mládežníckych úspe-
chov si ceníš najviac?

nedá sa vybrať iba jeden. veľký mo-
ment bolo pre mňa prvé zlato v Guate-
male, kde som zistil, aký je to pocit, počuť 
po vyhratom finále skladbu „We are the 
champions“. Ďalším skvelým momentom 
bol zisk titulu v čile, kde som napriek veľmi 
biednej počiatočnej forme porazil hráčov, 
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však prišiel zlom, keď mi môj učiteľ na ško-
le a stolnotenisový tréner povedali, že si 
treba vybrať buď jedno alebo druhé.

Prečo si sa rozhodol pre stolný tenis? 
nechal som sa viesť srdcom. keď sa do 

našej triedy prišli pýtať, kto by mal záujem 
o pingpong, vystrelila mi ruka hore bez 
toho, aby som vedel, o čo sa jedná. v „ta-
lentovkách“ som neuspel a iba vďaka pla-
ču, ktorý sa už nedal počúvať, ma do vý-
beru dostala cez známosť mama. keď bolo 
nutné vybrať si medzi športom a hudbou, 
rodičia boli natoľko zhovievaví, že aj v tak 
mladom veku ma nechali rozhodnúť sa 
slobodne. za to som im veľmi vďačný. 

Si juniorským majstrom Slovenska, 
ako aj víťazom viacerých juniorských sve-
tových turnajov. Asi sa rád vraciaš k to-
muto úspešnému obdobiu?

Pamätám si, ako sa odrazu tréning 
pretavil do zápasov a ja som na domácich 
podujatiach prestal prehrávať. výhry na 
medzinárodnej scéne som vôbec neočaká-
val. najviac ma prekvapilo, že sa po nich nič 
nezmenilo – stále som to bol ja a zadosťuči-
nenie sa okamžite vytratilo. ale aspoň som 

Ako si spomínaš na svoje stolnoteni-
sové začiatky?

v pamäti mi zostali iba určité momenty, 
napríklad, ako som lámal rakety od zlosti 
doslova na počkanie, ako som na trénin-
gu zostával až do zhasnutia haly a nechcel 
ísť domov alebo ako som neúspešne pre-
sviedčal hráčov z lepšej skupiny, aby si so 
mnou chvíľu „ťukli“. cestou zo školy som 
robieval tieňové cvičenia a vôbec sa pri 
tom nehanbil . veľmi rád som chodieval 
sledovať ligové stretnutia a potom si doma 
predstavoval, že ich hrám ja, keď som si 
„meral sily“ so stenou v detskej izbe. to 
posledné mi pripomína, že by som sa na 
svojich ligových stretnutiach mohol sprá-
vať troška lepšie, keďže tam niekde v hľa-
disku môže sedieť ďalší mladý samo, ktorý 
nasáva všetky behaviorálne vzorce.

Je pravda, že si sa už ako dieťa veno-
val aj hudbe?

venoval som sa rôznym koníčkom. Pred 
stolným tenisom to bol minigolf a skúsil 
som aj basketbal. čo sa týka hudby, cho-
dil som asi rok do umeleckej školy a učil sa 
klasickú hru na gitare. v deviatich rokoch 

Treba si vedieť vážiť aj maličkosti
Dvadsaťdeväťročný rodák z Malaciek začal so stolným tenisom 
vo svojich ôsmich rokoch, pričom celá jeho mládežnícka karié-
ra je spojená s rodným mestom. Aj keď už od detstva koketoval 
s hudobnou kariérou, nakoniec si zvolil cestu stolného tenisu. 
Juniorský majster Slovenska v dvojhre je víťazom piatich juni-
orských turnajov série ITTF Pro Tour a dvakrát sa prebojoval aj 
na záverečný turnaj Grand Finals pre najlepších juniorov sveta. 
Od svojich devätnástich rokov absolvoval štyri sezóny v aka-
démii Wernera Schlagera v rakúskom Schwechate. Následne 
sa vrátil na Slovensko a spolu s ďalšími hráčmi vytvoril trénin-
govú skupinu, ktorá sa stala základným kameňom Národné-
ho stolnotenisového centra v bratislavskej Rači. Jeho členom 
je až do súčasnosti. Bol hráčom družstiev MSK Malacky (do 
roku 2012), ŠK Mostex Rača, Stavoimpex Holíč a SK Vydrany 
(od roku 2015). V roku 2016 sa stal slovenským šampiónom 
v mixe (s E. Jurkovou), neskôr bol strieborný a dvakrát bronzo-
vý v dvojhre a jedenkrát získal aj bronz v štvorhre. S Vydran-
mi sa v rokoch 2016 až 2020 stal štvornásobným majstrom 
Slovenska. Dlhodobo patrí k slovenskej stolnotenisovej špičke, 
pričom v príprave ho charakterizuje najmä pracovitosť a zod-
povednosť. V súčasnosti 294. hráč sveta, dlhoročný slovenský 
reprezentant a momentálne hráč aktuálneho slovenského maj-
stra SK Vydrany Samuel Novota.
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skladieb. chcel by som si toho predpripra-
viť viac, pretože ľudia zvyčajne nereagujú 
dobre na „občasný výstrel do tmy“. dôvo-
dom, prečo robím hudbu, je to, že by som 
chcel pre iných ľudí vytvárať momenty, 
ktoré prežívam pri počúvaní ja.

Čo patrí ešte k tvojim ďalším záľubám?
bohužiaľ, deň má iba 24 hodín, takže 

na záľuby zostáva čas málokedy. ale me-
dzi veci, ktoré milujem, sa zaraďuje jede-
nie, veget a trávenie času s ľuďmi z môjho 
okolia – zo stolnotenisového prostredia, 
s rodinou aj mimo nej. nedá sa dostatočne 
zdôrazniť, ako veľmi si ich vážim.

Po vzore legiend československého 
stolného tenisu Milana Orlowského a Jin-
dřicha Panského ste spolu s Ľubom Pište-
jom aktérmi stolnotenisových exhibícií. 
Ako k tejto myšlienke prišlo?

vždy som bol fascinovaný exhibíciami 
dvojice Jacques secrétin a vincent Pur-
kart, ktorí vedeli vytvoriť neopísateľnú 
šou. Preto som súhlasil, keď sa ma Ľubo 
spýtal na spoluprácu. snažili sme sa prísť 
s nápadmi, ktoré by boli novšie a vtipné. 
ako sa nám to podarilo, musia posúdiť di-
váci, ale za nás môžem povedať, že je to 
zábava a výborná nová skúsenosť.

Aké sú tvoje (nielen stolnotenisové) 
plány do budúcnosti? 

aj keď mi táto sezóna ukázala, aký je 
šport nestabilný, chcel by som v kariére 
ešte zotrvať. v lete budem bez reprezen-
tačných akcií, tak si skúsim po dlhej zime 
užiť troška tepla. vyzerá to na aktívny od-
dych na túrach a bicykloch. snáď zostane 
čas aj na hudbu, ale čokoľvek mi budúc-
nosť prinesie, skúsim prijať s otvorenou 
mysľou a zvedavosťou.

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: Tomáš Šereda

Ako hodnotíš svoje už viacročné pôso-
benie vo Vydranoch?

myslím si, že sa to stalo po prehre o ti-
tul medzi mojím vtedajším tímom z holí-
ča a vydranmi, keď ma Jozef kmeť oslovil 
s ponukou na prestup. Pamätám sa, že 
som niekde čítal titulku „vydrany vs. no-
vota 6:3“ . dá sa povedať, že odvtedy 
bola každá sezóna niečím úspešná. či už to 
bol titul v superlige, extralige mužov alebo 
pekné umiestnenie v Pohári ettu. lenže 
pôsobenie v klube sk vydrany sa nedá po-
písať výsledkami. čo si budem navždy pa-
mätať, sú ľudia, ktorých mi tento prestup 
priniesol do života. dobrosrdečnosť, s akou 
som sa stretol v tomto klube, som predtým 
nevidel. ešte pred prvou sezónou som spo-
znal zvyšok vedenia, Štefana kohúta a ala-
dára kardosa, ktorí ma prekvapili ľudským 
prístupom a otvorenosťou. Počas sezóny 
som sa postupne zoznamoval s fanúšikmi 
a ich dobroprajnosťou, tak ako aj so spolu-
hráčmi a ich súdržnosťou. dúfam, že máme 
pred sebou ešte zopár úspešných sezón.

Ľudia, ktorí ťa poznajú, vedia, že si 
veľký hudobný nadšenec. Prečo je pre 
teba hudba taká dôležitá? 

rodičia počúvali hudbu veľmi často 
a otec je bývalý muzikant, takže hudobný 
základ som mal vybudovaný naozaj skoro. 
v mojom hudobnom cítení ma počas živo-
ta ovplyvňovali rôzne osoby a udalosti, ale 
vo všeobecnosti sa dá povedať, že muzika 
mi pomohla preniesť sa cez ťažšie chvíle 
o niečo ľahšie a naopak, užiť si chvíle ra-
dostné o niečo viac.

Vraj si začal aj spievať a plánuješ vy-
dať zopár svojich skladieb. Je to pravda?

áno, asi pred štyrmi rokmi som sa za-
čal veľmi aktívne venovať spevu a rád by 
som tento rok vydal zopár originálnych 

ktorí boli rebríčkovo oveľa lepší. zabudnúť 
nemôžem ani na turnaj v taliansku. Pre 
slovensko sme vtedy ja aj barbora balá-
žová vyhrali tituly súčasne. boli sme tam 
s veľkou výpravou a na rozdiel od turnajov 
v Južnej amerike, kde som bol sám, som 
necítil nevraživosť na tribúnach. naopak, 
od prvej loptičky som cítil podporu. mimo-
chodom, na všetkých troch turnajoch bol 
prítomný aj môj tréner, ktorému som sa 
konečne odvďačil.

Čo ti neskôr dalo štvorročné pôsobenie 
v rakúskej akadémii Wernera Schlagera?

bola to skvelá škola. zistil som, ako vy-
zerá systematický tréning, letná príprava 
a ako si špičkoví hráči individualizujú plá-
ny. spoznal som veľké množstvo ľudí a ná-
zorov, získal veľa kamarátov a kontaktov. 
naučil som sa vážiť si sparing partnerov 
a ľudí, ktorí stolnému tenisu dávali kus zo 
seba. a ako bonus som sa lepšie priučil cu-
dziemu jazyku .

Po úspechoch medzi juniormi prišiel 
dôležitý moment v kariére, a síce prechod 
medzi mužov. Bol pre teba náročný?

bol to suverénne najťažší prechod. Pri-
rovnal by som to k vypusteniu z terária do 
voľnej prírody. seniorskí hráči sú v porov-
naní s juniorskými oveľa viac takticky vy-
zretí, psychicky odolní a technicky zdatní. 
Juniorovi zväčša stačí nájsť jednu-dve sú-
perove slabiny a využívať ich každú jednu 
výmenu. ale mužský stolný tenis je dyna-
mickejší, súperi sa vedia adaptovať a strie-
danie taktík je nevyhnutné.

Od roku 2008 si až doteraz členom 
slovenskej reprezentácie. Čo považuješ za 
svoj najväčší reprezentačný úspech?

nie sú to medaily ani umiestnenia. za 
úspech považujem napríklad to, že som 
niektorým ľuďom ukázal, že slovensko 
existuje a má slušných hráčov. za úspech 
považujem aj to, že sa nám v mužskej re-
prezentácii darí budovať kolektív postavený 
na priateľstve, rešpekte a bez závisti. svoj 
osobný úspech vidím v tom, že som schop-
ný odmakať dva tréningy za deň a popritom 
nestratiť tú detskú, hravú časť v sebe.

S Vydranmi si v roku 2020 získal už 
svoj štvrtý majstrovský titul. Bude aktuál
na, pandémiou poznačená sezóna, opäť 
majstrovská? 

to by sme určite všetci v klube chceli, 
ale donedávna nebolo ani jasné, či sa ex-
traliga vôbec dohrá. táto ťažká situácia, 
v ktorej sa profesionálny šport na sloven-
sku nachádza, ma znova naučila nebrať nič 
ako samozrejmosť a vážiť si aj maličkosti. 
stále je asi pravda, že človek si uvedomí, 
čo má, až keď to stratí. Prognózy na me-
dailové priečky robiť nemusím, pretože 
keď vyjde toto číslo, čitatelia už pravdepo-
dobne budú vedieť výsledok.

RoZhoVoR

Samuel Novota v drese aktuálneho slovenského majstra SK Vydrany
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mali dobre rozohraný,“ skonštatoval truk-
sa, ktorého doplnila balážová: „Škoda ne-
využitej šance v prvom a vlastne aj v tre-
ťom sete. V rozhodujúcom dejstve je to 
vždy s kýmkoľvek 50:50. Bohužiaľ, druhá 
polovica piateho setu nám nevyšla a ony 
na konci triafali presne.“

cenný skalp kvalitného švédskeho 
páru kristian karlsson – mattias Falck zís-
kalo slovensko-srbské duo Ľubomír Pištej 
– aleksandar karakaševič, ktoré následne 
v štvrťfinále nemalo šancu proti taiwan-
skej dvojici čchen čchien-an – čchuang 
čchih-Jüan. „Hrali sme proti bývalým maj-
strom sveta, takže na druhej strane stola 
to bola skutočná kvalita. Čchuang hral 
vynikajúco, prakticky nekazil. Ľavák Čchen 
tam bol relatívne do počtu. Nám to však 
nesadlo, navyše oni hrali naozaj solídne. 
My sme nepodali optimálny výkon, hoci to 
nebolo tragické. V treťom sete sme však už 
odišli...,“ tvrdil Pištej, ktorého spolupráca 
so skúseným ľavákom karakaševičom je 
prísľubom aj v súvislosti s me.

najväčšie nádeje vkladala slovenská 
výprava do Ľubomíra Pišteja s barborou 
balážovou, ktorí v zmiešanej štvorhre pat-
ria medzi top páry na svete (6. v rebríčku 

poukazovali na chyby na strane organi-
zátorov, vzápätí sa stupňoval tlak na nás. 
Spoznal som a okúsil som, čo je strata slo-
body na necelý mesiac. Posledný týždeň 
sme už mali voľnejší režim. Inak to bolo 
luxusné väzenie a rozhodne nie príjemné,“ 
poznamenal s odstupom času reprezen-
tačný kouč Jaromír truksa.

vznik novej série Wtt založenej na 
komerčnej báze priniesol v úvode jej fun-
govania množstvo problémov. z hľadiska 
organizácie to v katare pokrivkávalo, hoci 
prvý turnaj Wtt contender mal dotáciu 
200 tis. dolárov a druhý Wtt star con-
tender dokonca dvojnásobnú. o tom, aké 
nástrahy museli nielen slováci prekonávať, 
si stolnotenisoví priaznivci mohli prečítať 
na webstránke sstz v rubrike katarské 
topspiny, ktorá prakticky na dennej báze 
monitorovala dianie v dauhe.

Poďme však späť k tomu, čo sa dialo 
za stolmi. hneď na prvom turnaji malo 
slovensko tri deblové štvrťfinálové účas-
ti. najbližšie k postupu do semifinále boli 
barbora balážová s českou spoluhráčkou 
hanou matelovou v štvorhre. „To bola 
veľká škoda. Ešte aj piaty set proti Taiwan-
čankám Čchen Szu-Jü – Čcheng Chsien-Cu 

stolnotenisový svet bol pre ochorenie 
covid-19 paralyzovaný od marca 2020, 
výnimkou boli len novembrové turnaje 
svetového pohára mužov a žien v číne. Pre 
slovákov bol toto prvý štart od minuloroč-
ného podujatia v ománe. keďže koronaví-
rus vo svete ešte zúri plnou silou, s účasťou 
v dauhe boli spojené logistické kompliká-
cie, rôzne obmedzenia a protipandemic-
ké opatrenia. ani príprava nebola ideálna 
a podľa predstáv trénerov Jaromíra truk-
su a tibora bednára, ale napriek tomu sa 
slovenskí reprezentanti vo svetovej konku-
rencii nestratili. darilo sa im najmä v deb-
lových súťažiach, v ktorých dosiahli jedno 
semifinále a päť štvrťfinálových účastí.

z viedne do dauhy odletela 10-člen-
ná slovenská výprava v zložení: Ľubomír 
Pištej, Wang Yang, tatiana kukuľková, eva 
Jurková, nikoleta Puchovanová, natália 
Grigelová, ema labošová, tréneri Jaromír 
truksa, tibor bednár a masér róbert Fabí-
ny. v dejisku sa k nim pridala barbora balá-
žová, ktorá priletela z düsseldorfu.

Úvodné hodiny pobytu sprevádzalo 
množstvo administratívnych povinností 
a najmä povinné testovanie hneď po príle-
te a vzápätí 48-hodinová karanténa. Po jej 
uplynutí museli účastníci dodržiavať špe-
ciálny režim a pohybovať sa iba na trase 
hotel – hala a späť. za porušenie týchto 
nariadení hrozili hráčom a trénerom mast-
né pokuty. Povinné testovanie prebiehalo 
každých šesť dní.

napriek obavám však slovenskí stolní 
tenisti reštart svetových súťaží zvládli, hoci 
práve jeden z nich – Wang Yang – bol prvý, 
čo zlyhal, keďže sa nedostavil na povinné 
testovanie. Prišiel síce o duel 1. kola dvoj-
hry, ale inak okrem ďalšej karantény vyvia-
zol bez „ujmy“. naviac mu pri problémoch 
so slabinami vynútená pauza prospela, čo 
sa potom prejavilo v olympijskej kvalifiká-
cii, kde získal miestenku do tokia.

„Som rád, že sme to prežili a najmä 
v zdraví, ale vzhľadom na dodržiavanie 
opatrení to nebolo jednoduché. Keď sme 

WOrld tABle tenniS

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom – 6. zmiešaný pár vo svetovom rebríčku

Najďalej to dotiahli Pištej s Balážovou v mixe
Vyše ročná pauza účastí na medzinárodných stolnotenisových podujatiach spôsobená pandémiou koronavírusu sa pre 
slovenských reprezentantov skončila v závere februára, keď zamierili do katarskej Dauhy na prvé dva diely novej svetovej 
série World Table Tennis (WTT Middle East Hub – Contender a Star Contender) a následne na svetovú kvalifikáciu v dvoj-
hre o postup na tohtoročné olympijské hry v Tokiu.

v dauhe NajlePšie výSledky v šTvorhrách



ittF). tentoraz sa ich účinkovanie skončilo 
v štvrťfinále, v ktorom zostali na raketách 
francúzskej dvojice emmanuel lebesson 
a Jüan Ťia nan. „My sme im podľahli aj do 
tretice, predtým dvakrát 1:3 a teraz 0:3. 
Do 7-8 bodov hrali Ľubo s Bašou dobre, ale 
koncovky vyšli lepšie súperom, s ktorými 
rozhodne nie je hanba prehrať. V rankingu 
sú hneď za nami a je dobré, že na OH nám 
tak vzájomný duel nehrozí hneď v 1. kole,“ 
ponúkol svoj pohľad truksa.

Jeho zverenci však urobili o krok viac 
na druhom turnaji, kde sa prebojovali až 
do semifinále. „Veľmi dobre sa dopĺňali 
a nebolo vidieť medzi nimi rozdiel. Chcel 
som dostať z Bašky viac, čo sa aj podarilo 
a vnímam to ako pozitívum. Aj vďaka tomu 
uhrali v semifinále proti Lin Jün-Ťü, Čcheng 

I-Čching z Taiwanu dva sety. Posledný im už, 
žiaľ, nevyšiel. Kým na prvom turnaji prehrali 
s neskoršími finalistami, na druhom dokon-
ca s víťazmi,“ vyzdvihol svojich zverencov 
reprezentačný kormidelník.

Ľubomír Pištej a aleksandar karakaševič 
zopakovali svoju štvrťfinálovú účasť, o po-
sun ďalej sa nemohli pokúsiť pre zdravotné 
problémy srba, ktorý skončil v nemocnici. 
aj barbora balážová s hanou matelovou 
sa opäť dostali medzi najlepšiu osmičku 
v štvorhre žien. „Vážime si, že proti Japon-
kám Hajatovej s Kiharovou vyhrali aspoň 
jeden set, v ostatných boli súperky o triedu 
lepšie,“ priznal truksa.

slováci sa v dvojhrách výsledkovo výraz-
nejšie nepresadili. v hlavnej singlovej sú-
ťaži odohrali zápasy až na druhom turnaji. 

Wang po povinnej jazde proti katarčanovi 
al-mohannadimu nemal s Francúzom Gau-
zym šancu, bol to rozdiel dvoch tried. „Baša 
dobre zahrala proti Švédke Källbergovej 
a následne prehrala s Japonkou Hiranovou 
po vynikajúcom a odvážnom výkone. Pištej 
dvakrát stroskotal v kvalifikácii, v dru-
hom prípade proti argentínskemu hráčovi 
Cifuen tesovi, ktorý mu herne nesedí, v pia-
tom sete. Tatiana Kukuľková odohrala dob-
ré zápasy, napríklad proti Kórejčanke Kim 
Ha-jeong predviedla tri vyrovnané sety. 
Herne to z jej strany bolo lepšie ako výsled-
ky. Doplácala však na svoje technické nedo-
statky, na ktorých odstránení však pracuje,“ 
zakončil truksa svoje hodnotenie vystúpe-
nia slovákov v katare.
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: archív ETTU

Sumár výsledkov
Wtt Middle east Hub – Wtt Contender (28. 2. – 6. 3. 2021, dauha, Katar)

Dvojhra mužov: kvalifikácia – 1. kolo: Ľubomír Pištej (sr) – voľný žreb, 2. kolo: Ľubomír Pištej (sr) – niagol stoyanov (tal.) 3:0 (8, 1, 
9), 3. kolo: Ľubomír Pištej (sr) – vitor ishiy (braz.) 1:3 (6, -8, -14, -4), hlavná súťaž – 1. kolo: Wang Yang (sr) – Joao Geraldo (Portug.) 
0:3 bez boja, Wang nenastúpil, finále: dimitrij ovčarov (nem.) – lin Jün-Ťü (taiw.) 4:1 (7, 12, 10, -6, 6)
Štvorhra mužov: hlavná súťaž – 1. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej, aleksandar karakaševič (sr/srb.) – kristian karlsson, mattias 
Falck (Švéd.) 3:2 (9, 6, -8, -7, 9), štvrťfinále: Ľubomír Pištej, aleksandar karakaševič (sr/srb.) – čchen čchien-an, čchuang čchih-Jüan 
(taiw.) 0:3 (-4, -9, -0), finále: čcho dae-seong, lee sang-su (kór. rep.) – Gastón alto, horacio cifuentes (arg.) 3:2 (3, -9, 7, -9, 11)
Dvojhra žien: kvalifikácia – 1. kolo: barbora balážová (sr) – voľný žreb, eva Jurková (sr) – voľný žreb, ema labošová (sr) – chantal 
mantzová (nem.) 0:3 (-9, -7, -9), tatiana kukuľková (sr) – kim ha-jeong (kór. rep.) 1:3 (7, -9, -9, -4), nikoleta Puchovanová (sr) – Wan 
Juan (nem.) 0:3 (-7, -6, -7), natália Grigelová (sr) – zaureš akaševová (kaz.) 1:3  (-7, 8, -7, -2), 2. kolo: barbora balážová (sr) – archa-
na Girish kamathová (ind.) 1:3  (-5, -8, 6, -10), eva Jurková (sr) – ho tin-tin (angl.) 0:3 (-8, -8, -7), hlavná súťaž – finále: mima itová 
(Jap.) – hina hajatová (Jap.) 4:2 (9, 8, -6, -9, 9, 6)
Štvorhra žien: hlavná súťaž – 1. kolo (osemfinále): barbora balážová, hana matelová (sr/čr) – melanie díazová, adriana díazová 
(Portor.) 3:0 (7, 6, 9), štvrťfinále: barbora balážová, hana matelová (sr/čr) – čchen szu-Jü, čcheng chsien-cu (taiw.) 2:3 (-13, 8, -8, 
6, -8), finále: kasumi išikawová, miu hiranová (Jap.) – čchen szu-Jü, čcheng chsien-cu (taiw.) 3:0 (6, 8, 6)
Zmiešaná štvorhra: kvalifikácia – 1. kolo: Wang Yang, tatiana kukuľková (sr) – eugene Wang, mo Žang (kan.) 2:3 (10, -4 -8, 10, 
-4), hlavná súťaž – 1. kolo: Ľubomír Pištej, barbora balážová (sr) – horacio cifuentes, camila arguellesová (arg.) 3:1 (7, -6, 5, 9), 
štvrťfinále: Ľubomír Pištej, barbora balážová (sr) – emmanuel lebesson, Jüan Ťia nan (Fr.) 0:3 (-8, -7, -9), finále: lin Jün-Ťü, čcheng 
i-čching (taiw.) – emmanuel lebesson, Jüan Ťia nan (Fr.) 3:2 (7, -11, 6, -16, 4)

Wtt Middle east Hub – Wtt Star Contender (5. – 13. 3. 2021, dauha, Katar)
Dvojhra mužov: kvalifikácia – 1. kolo: Ľubomír Pištej (sr) – horacio cifuentes (arg.) 2:3 (4, -6, 7, -9, -6), hlavná súťaž – 1. kolo: Wang 
Yang (sr) – ahmad khalil al-mohannadi (kat.) 3:0 (8, 3, 4), 2. kolo: Wang Yang (sr) – simon Gauzy (Fr.) 0:3 (-2, -3, -7), finále: tomo-
kazu harimoto (Jap.) – ruwen Filus (nem.) 4:2 (9, 9, -12, 5, -7, 8)
Štvorhra mužov: hlavná súťaž – 1. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej, aleksandar karakaševič (sr/srb.) – čang Woo-čin, lim čong-
-hoon (kór. rep.) 3:0 bez boja, kórejčania nenastúpili, štvrťfinále: Ľubomír Pištej, aleksandar karakaševič (sr/srb.) – lee sang-su, 
čeoung Joung-sik (kór. rep.) 0:3 bez boja, Pištej s karakaševičom nenastúpili pre zdravotné problémy srba, finále: lee sang-su, čeo-
ung Joung-sik (kór. rep.) – álvaro robles, ovidiu ionescu (Šp./rum.) 3:2 (-2, 6, 8, -8, 3)
Dvojhra žien: kvalifikácia – 1. kolo: ema labošová (sr) – lisa lungová (belg.) 0:3 (-8, -10, -6), tatiana kukuľková (sr) – Yousra 
helmyová (eg.) 3:2 (-7, 3, 7, -8, 14), nikoleta Puchovanová (sr) – karoline mischeková (rak.) 0:3 (-4, -6, -7), natália Grigelová (sr) 
– anastasia lavrovová (kaz.) 1:3 (-8, 8, -6, -3), eva Jurková (sr) – sofia süan čang (Šp.) 1:3 (-4, -6, 8, -11), 2. kolo: tatiana kukuľková 
(sr) – izabela lupulesková (srb.) 1:3 (-7, -5, 6, -11), hlavná súťaž – 1. kolo: barbora balážová (sr) – christina källbergová (Švéd.) 3:0 
(11, 6, 8), 2. kolo: barbora balážová (sr) – miu hiranová (Jap.) 1:3 (-7, -5, 11, -9), finále: mima itová (Jap.) – Feng tchien-wej (sing.) 
4:1 (-10, 10, 7, 8, 6)
Štvorhra žien: hlavná súťaž – 1. kolo (osemfinále): barbora balážová, hana matelová (sr/čr) – maha Faramarziová, ala mohame-
dová (kat.) 3:0 (1, 5, 4), štvrťfinále: barbora balážová, hana matelová (sr/čr) – hina hajatová, mijuu kiharová (Jap.) 1:3 (-2, -3, 5, 
-2), finále: Šin Ju-pin, čeon či-hee (kór. rep.) – kasumi išikawová, miu hiranová (Jap.) 3:0 (4, 10, 8)
Zmiešaná štvorhra: kvalifikácia – 1. kolo: Wang Yang, tatiana kukuľková (sr) – anton källberg, christina källberg (Švéd.) 0:3 (-6, -5, 
-4), hlavná súťaž – 1. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej, barbora balážová (sr) – marcos madrid, Yadira silvová (mex.) 3:2 (4, -9, 6, 
-8, 7), štvrťfinále: Ľubomír Pištej, barbora balážová (sr) – vitor ishiy, bruna takahashiová (braz.) 3:1 (-6, 8, 8, 8), semifinále: Ľubomír 
Pištej, barbora balážová (sr) – lin Jün-Ťü, čcheng i-čching (taiw.) 2:3 (-6, 9, -9, 6, -0), finále: lin Jün-Ťü, čcheng i-čching (taiw.) – lee 
sang-su, čeon či-hee (kór. rep.) 3:1 (-10, 8, 9, 6)
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ani úvod účinkovania v dauhe nena-
značoval, že by to mohlo vyústiť až do zisku 
miestenky. „Už v úvodnom súboji v mixe na 
prvom turnaji signalizoval problémy so sla-
binami, ktoré sa objavili pri jednom pohybe 
pri prechode z obrany do útoku, čo je jeho 
najväčšia zbraň. Hrozilo, že nebude môcť 
pokračovať. Masér Robo Fabíny však pove-
dal, že slabšie zaťaženie by mohlo pomôcť,“ 
priblížil starosti čínskeho rodáka v sloven-
ských službách zo začiatku katarskej misie.

a potom nečakane zahrala do karát ná-
hoda, ktorá spôsobila síce veľa nepríjem-
ností, ale v konečnom dôsledku priniesla 
napokon úžitok. Wang nechtiac vynechal 
povinné testovanie účastníkov, a preto 
nemohol nastúpiť na duel 1. kola dvojhry 
proti Portugalčanovi Joaovi Geraldovi. 
získal však čas a mohol sa šetriť po zdra-
votnej stránke. „Som presvedčený, že keby 
hral na tomto turnaji, tak by sa jeho stav 
zhoršil a neviem, ako by to potom dopadlo 

v kvalifikácii na OH. Človek niekedy nevie, 
čo sa môže udiať, ale teraz to vyšlo takto. 
Našťastie, v náš prospech,“ poznamenal 
truksa.

Wang mal v úvodnom kole svojho „pa-
vúka“ i. fázy kvalifikácie voľný žreb a na 
ceste za postupom potreboval zvládnuť 
štyri prekážky. Postupne pokoril turka 
ibrahima Gündüza (4:0), Jesúsa cantera zo 
Španielska (4:3), maďarského reprezentan-
ta ádáma szudiho (4:2) a vo finálovom sú-
boji dvoch obranárov o miestenku aj Gréka 
Panagiotisa Gionisa (4:2), ktorému odpla-
til tesnú prehru 3:4 z majstrovstiev sveta 
v roku 2017 v nemeckom düsseldorfe.

„Som neskutočne šťastný. Dal som do 
toho všetko, odovzdal som za stolom ma-
ximum, aby som vybojoval pre Slovensko 
miestenku. Mám veľkú radosť, že budem 
môcť ísť do Tokia,“ uviedol bezprostredne 
po úspešnej kvalifikácii 26-ročný hráč pre-
zývaný Janko, ktorého pochválil aj tréner.

6 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2021 OlyMPiJSKá KVAlifiKáCiA

„Je výborné, že sa to podarilo v pria-
mom boji za stolom. Ani postúpiť zo sveto-
vého rebríčka nie je jednoduché, ale takto je 
to cennejšie. Želal som si aspoň jednu mies-
tenku v Dauhe, ale priznám sa, že som tým 
myslel skôr na Barboru Balážovú či Ľubomí-
ra Pišteja,“ skonštatoval na úvod reprezen-
tačný tréner Jaromír truksa, ktorý zároveň 
vyjadril vieru v zmenu v systém kvalifikácie. 
„Systém sa mi nepáči, ponúka priestor na 
manipuláciu. Od budúceho olympijského 
cyklu sa pokúsime navrhnúť jednoduchší 
a oveľa spravodlivejší systém.“

Wangovi sa až tak neverilo, keďže bol 
vinou takmer dvojmesačného tréningo-
vého výpadku výrazne vzdialený od svojej 
výkonnosti spred obdobia pandémie. „Do 
Číny odchádzal 20. decembra, v rodnej 
krajine zažil tvrdý lockdown a raketu dr-
žal prvýkrát až po návrate na Slovensko 
15. februára. Chvíľu tu potrénoval a cesto-
vali sme do Kataru,“ vysvetlil truksa.

Wang Yang po víťazstve nad Grékom Panagiotisom Gionisom vo finále dvojhry svetovej olympijskej kvalifikácie v Dauhe

Wang naplnil v dauhe postupové očakávania
Slovenská stolnotenisová výprava si na záver svojho takmer trojtýždňového pobytu v katarskej Dauhe nechala to najlepšie. 
Víťazné zakončenie účinkovania znamenalo zisk olympijskej miestenky. Prvým Slovákom s istotou účasti v stolnotenisových 
súťažiach na OH 2021 v Tokiu sa stal Wang Yang, ktorý uspel na turnaji svetovej olympijskej kvalifikácie jednotlivcov.
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„Wang podal fantastický výkon. Šance 
boli vyrovnané, ale na rozhodujúci nároč-
ný duel bol dobre pripravený. Po taktickej 
i mentálnej stránke dokázal, že je dobrý 
hráč. Po prvom sete, v ktorom nemal šan-
cu, zmenil taktiku. Darilo sa mu využívať 
príležitosti, chodil si pre víťazné lopty, hral 
trpezlivo. Pokojne sa to mohlo skončiť aj 
naopak, ale dôležité bolo, že otočil na 2:1 
a potom viedol aj 3:2 na sety. V šiestom 
sete pridával jednu víťaznú loptu za dru-
hou svojou zručnosťou i chybami súpera, 
ktorého dostával pod tlak,“ komentoval 
truksa s odstupom času výkon svojho zve-
renca proti 41-ročnému zubárovi, ktorý 
vo svetovom rebríčku figuroval o 15 miest 
nižšie ako slovenský reprezentant (34.).

„Keby mu to vo finále proti Gionisovi 
nevyšlo, bola tu ešte šanca v II. fáze, v kto-
rej by však začínal od štvrťfinále a potrebo-
val by tri výhry. Dôležité by bolo, ako by to 
zvládol fyzicky, lebo skladba súperov v nej 
bola tiež priaznivá. Išli sme od zápasu k zá-
pasu. Postupne rástlo jeho sebavedomie, 
získaval čoraz lepší herný rytmus a istotu. 
Za tých pár rokov, čo ho poznám, viem, 
že pre neho sú olympijské hry vrcholom 
a znamenajú pre neho maximum, kam sa 
môže dostať. Aj pred Riom de Janeiro sa 
veľmi koncentroval na svoje výkony či sle-
doval vývoj svojho rebríčkového postave-
nia. Po úspešnom zavŕšení snahy bola na 
ňom vidieť spokojnosť z dobre odvedenej 
práce. Išiel si za tou miestenkou každý deň, 
počúval rady a vybojoval si to za stolom,“ 
priblížil truksa.

Wanga nezlomila ani dlhá karanténa 
v číne. „Povedal som mu, že je to nespra-
vodlivé voči ostatným. On si zaumieni, že 
postúpi, potom trochu potrénuje a naozaj 
sa mu to podarí. Wang však na sebe pra-
coval, znižoval svoju hmotnosť a zvyšoval 
tréningovú záťaž. Ukázal, aký je talent 
a ešte mal aj šťastie na žreb. Bolo tam 
veľa hráčov, na ktorých si veril a nemal by 
s nimi problém.“

radosť z postupu Wanga neznižuje ani 
to, že vďaka svojmu postaveniu v rankin-
gu ittF by mal mať účasť na oh tak či tak 
istú. Ďalším trom slovákom to v kvalifikácii 
v dauhe (4 mužské a 5 ženských mieste-
niek) nevyšlo. Prehry barbory balážovej 
v štvrťfinále svojho „pavúka“ kvalifikácie 
s mexičankou Yadirou silvovou (2:4) a Ľu-
bomíra Pišteja v osemfinále s Jannom ma-
rim nayrem z Filipín (3:4) sa vzhľadom na 
papierové predpoklady nečakali. tatiana 
kukuľková čelila hneď skúsenej a kvalitnej 
ruskej hráčke Poline michajlovovej (0:4), 
ktorá napokon na oh aj postúpila. 

„Je to škoda, pretože Baša v príprave 
tvrdo pracovala a bolo na jej hre vidieť, že 
sa svedomito pripravovala. Z jej strany to 
bol jednoznačne taký prístup, že si ide za 
svojím cieľom. Prial som jej to, ale v Dauhe 
to nedokázala pretaviť do zisku miesten-
ky. Sama hovorila, že nebola v strese, ale 
v due li so Silvovou očividne nebolo všetko 
tak, ako sme si všetci želali. Ľubo prehral 
s neznámym Filipínčanom. Súpera nepod-

cenil a ani jeho výkon nebol zlý, ale niečo 
tomu chýbalo. Azda väčšie zapojenie mo-
rálno-vôľových vlastností. Nevyhol sa vý-
kyvom v koncentrácii a tým pádom na to 
na tomto náročnom turnaji doplatil.“

slováci však ešte budú mať nádej po-
stupu na aprílovom európskom kvalifikač-
nom turnaji v portugalskom Guimarãesi 
(21. – 25. 4.) a reálne to vyzerá aj s ich 
šancami dostať sa do tokia na základe sve-
tového rebríčka.

„O postup Bašky z rebríčkového posta-
venia nemám obavy. Ľubo je podľa rankin-
gu na hrane, ale je tu šanca zabezpečiť si 
postup z európskej kvalifikácie. V prípade 
Kukuľkovej by sa muselo spojiť veľa fakto-
rov a okolností vrátane priaznivého žrebu. 
Zároveň by musela predviesť najlepšie vý-
kony svojho života a mať aj kus šťastia, aby 
jej to v Guimarãesi vyšlo. Raz to už doká-
zala, keď sa kvalifikovala na mládežnícke 
OH,“ dodal truksa.

● text: Ľuboš Bogdányi
● foto: archív ETTU

Wang Yang

Svetová olympijská kvalifikácia (14. – 17. 3. 2021, dauha, Katar) – sumár výsledkov

Dvojhra mužov
1. turnaj I. fázy vyraďovacej časti – 1. kolo: Ľubomír Pištej (sr) – voľný žreb, 2. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej (sr) – Jann mari nayre 
(Fil.) 3:4 (7, -8, 5, -7, 5, -3, -9)
3. turnaj I. fázy vyraďovacej časti – 1. kolo: Wang Yang (sr) – voľný žreb, 2. kolo (osemfinále): Wang Yang (sr) – ibrahim Gündüz (tur.) 
4:0 (3, 3, 9, 6), štvrťfinále: Wang Yang (sr) – Jesús cantero (Šp.) 4:3 (6, 6, -7, 6, -9, -6, 7), semifinále: Wang Yang (sr) – ádám szudi (maď.) 
4:2 (7, 7, -7, -8, 8, 7), finále: Wang Yang (sr) – Panagiotis Gionis (Gréc.) 4:2 (-3, 5, 9, -6, 6, 7)
na oh postúpili z i. fázy lubomír Jančařík (čr), bence majoros (maď.) a Wang Yang (sr), z ii. fázy kirill skačkov (rus.).

Dvojhra žien
2. turnaj I. fázy vyraďovacej časti – 1. kolo (osemfinále): barbora balážová (sr) – nathalie marchettiová (belg.) 4:0 (5, 9, 5, 8), štvrťfinále: 
barbora balážová (sr) – Yadira silvová (mex.) 2:4 (6, -5, 8, -10, -8, -6)
3. turnaj I. fázy vyraďovacej časti – 1. kolo (osemfinále): tatiana kukuľková (sr) – Polina michajlovová (rus.) 0:4 (-6, -2, -7, -5)
na oh postúpili z i. fázy britt eerladová (hol.), linda bergströmová (Švéd.), Polina michajlovová (rus.) a Jang siao-sin (mon.), z ii. fázy 
suthasini sawettabutová (thaj.).



Česko
v mužskej extralige má slovensko v tomto roku dvojnásobné 

zastúpenie – Jakuba zelinku v drese sF skk el niňo Praha a Filipa 
delinčáka hrajúceho za ttc enfireex ostrava. spokojnejší je určite 
ten druhý, ktorý sa s družstvom prebojoval už do semifinále play- 
-off. Jakub zelinka bol síce najlepším hráčom omladeného praž-
ského družstva, do play-off sa im však postúpiť nepodarilo. 

Úspešnosť Slovákov:
9. Filip delinčák 14 zápasov  10 výhier/8 prehier

14. Jakub zelinka  16 zápasov 14 výhier/14 prehier

tabuľka – extraliga mužov po základnej časti
1. Hb Ostrov 18 18 0 0 54:12 54
2. skst cheb 18 12 0 6 42:27 42
3. kt praha 18 12 0 6 42:32 42
4. ttc enfireex ostrava 18 11 0 7 43:32 40
5. skst charvát havířov 18 10 0 8 39:31 38
6. tj Ostrava kSt 18 8 0 10 35:40 34
7. tJ sokol PP hradec králové 2 18 7 0 11 30:45 32
8. skst stavoimpex hodonín 18 6 0 12 28:44 30
9. sF skk el niňo Praha 18 5 0 13 27:44 28

10. skst liberec 18 1 0 17 19:52 20

v ženskej extralige je najúspešnejšou zo sloveniek ema labošo-
vá, opora tJ ostrava kst, ktorá je 8. najúspešnejšou hráčkou základ-
nej časti z celkovým skóre vyhratých a prehratých zápasov 20/9. 
okrem nej odohrali niekoľko zápasov dominika Wiltschková v drese 
msk Gumotex břeclav a lucia truksová za svs hradec králové a. 

Úspešnosť Sloveniek:
8. ema labošová  11 zápasov 20 výhier/9 prehier

dominika Wiltschková   5 zápasov 8 výhier/4 prehry
lucia truksová   8 zápasov 7 výhier/6 prehier

tabuľka – extraliga žien po základnej časti
1. msk Gumotex břeclav 12 11 1 0 71:23 35
2. skst stavoimpex hodonín a 12 10 1 1 66:16 33
3. sk dobré 12 9 2 1 65:34 32
4. tj Ostrava kSt 12 8 2 2 64:35 30
5. SVS Hradec králové a 12 5 3 4 57:47 25
6. tt moravský krumlov 12 6 1 5 53:46 25
7. skst havířov 12 6 1 5 52:44 25
8. mh – stolní tenis ostrava 12 4 4 4 55:49 24
9. skst stavoimpex hodonín b 12 5 1 6 44:50 23

10. skst vlašim 12 3 0 9 29:60 18

11. sF skk el niňo Praha 12 2 0 10 27:63 16
12. skst stavoimpex hodonín c 12 1 0 11 10:69 14
13. SVS Hradec králové b 12 0 0 12 15:72 12
14. skP sever Ústí n/l 0 0 0 0 0:0 0
15. ac Sparta praha 0 0 0 0 0:0 0

 

rakúsko
v rakúskej najvyššej súťaži mužov – hornej skupine pôsobili 

v tomto roku opäť Ľubomír Pištej a samuel kalužný v drese sPG 
linz. v dolnej skupine odohral niekoľko zápasov za sportklub/ 
Flötzersteig Wien anton kutiš. tím sPG linz na zopakovanie mi-
nuloročného semifinále tesne nedosiahol, keď v prvej polovici se-
zóny doplatil hlavne na zranenie kalužného a neskoršiu chorobu 
Pišteja.

Úspešnosť Slovákov (horná skupina): 
5. Ľubomír Pištej 14 zápasov 18 výhier/6 prehier

22. samuel kalužný 10 zápasov  5 výhier/9 prehier

tabuľka – muži, horná skupina
1. walter wels 1 16 14 1 1 61:9 48
2. ttc wiener Neustadt 1 16 10 3 3 52:26 40
3. uttc stockerau 1 15 9 1 5 45:31 36
4. uttc sparkasse salzburg 1 16 9 1 6 44:32 36
5. hiWay Grill kapfenberg 1 16 8 1 7 40:38 34
6. sPG linz 1 15 7 2 6 38:38 32
7. badener ac 1 16 5 0 11 26:50 27
8. oberwart 1 16 4 1 11 25:48 26
9. turnerschaft innsbruck 1 16 0 0 16 5:64 16

Úspešnosť Slovákov (dolná skupina):
anton kutiš  5 zápasov 1 výhra/9 prehier 

tabuľka – muži, dolná skupina
1. uttc raiffeisen kennelbach 1 18 14 4 0 68:24 50
2. Wiesbauer mauthausen 1 18 11 4 3 61:34 45
3. ttc raiffeisen kuchl 1 18 11 3 4 59:37 44
4. st. urban 1 18 7 6 5 51:48 39
5. uniQa biesenfeld 1 18 8 3 7 48:48 38
6. muki ebensee 1 18 7 2 9 45:46 35
7. ttv sreal Wr. neudorf 1947 1 18 4 8 6 47:53 34
8. ttc Feldkirchen 1 18 3 5 10 40:57 30
9. sportklub/Flötzersteig Wien 1 18 2 3 13 31:63 26

10. sG Übelbach/don bosco 1 18 3 2 13 22:62 15
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Napriek pandémii pokračovali ligové súťaže vo viacerých krajinách. veľa slovenských hráčov tak aj v sezóne 2020/2021 
zasiahlo do klubových súťaží. Najúspešnejšou z nich je Barbora Balážová, ktorá vo Francúzsku útočí na majstrovský 
titul. k zahraničným ligám prinášame aj prehľad úspešnosti Slovákov podľa jednotlivých krajín.

Slováci v zahraničných ligách



Úspešnosť Slovákov
3. liga süd – muži: 
alexander valuch (tsG kaiserslautern), 2 zápasy, 3 výhry/1 prehra
Pavol mego (sv schott Jena), 2 zápasy, 1 výhra/3 prehry
roman rezetka (sv schott Jena), 2 zápasy, 2 výhry/2 prehry
tibor Špánik (sv schott Jena), 2 zápasy, 3 výhry/1 prehra
3. liga nord – ženy 
dijana holoková (ttk Grossburgwedel), 5 zápasov, 1 výhra/9 prehier
3. liga süd – ženy 
simona horváthová (nsu neckarsulm), 4 zápasy, 8 výhier/0 prehier
lívia drotárová (ttG süssen), 3 zápasy, 4 výhry/2 prehry

francúzsko
to najlepšie sme si nechali nakoniec – vo Francúzsku hrajú 

dvaja rebríčkovo najvyššie postavení slovenskí reprezentanti bar-
bora balážová a Wang Yang. obaja hrajú najvyššiu súťaž. v muž-
skej Pro a je Wangovo t.t.c. caen na 4. až 5. mieste. Úplnou če-
rešničkou na torte je úspešná klubová sezóna barbory balážovej 
v ženskej Pro dammes. Jej klub saint denis us 93 t.t do sezóny 
vstupoval s ambíciou udržať sa v súťaži, po základnej časti však 
skončil na 1. mieste. následne si semifinále play-off dvoma tes-
nými výhrami nad družstvom entente saint Pierraise zabezpečil 
postup do finále o majstrovský titul!

Úspešnosť Slovákov (Pro A – muži):
Wang Yang   11 zápasov 11 výhier/7 prehier

tabuľka – Pro A, muži
1. les loups d‘angers 1 16 12 4 41:20 41
2. t.t Jura morez 1 14 9 5 34:21 34
3. s.P.o rouen 1 16 9 7 34:34 34
4. la romagne s.s 1 16 9 7 33:31 33
5. t.t.c caen 1 16 8 8 33:29 33
6. G.v hennenbont 1 15 9 6 32:25 32
7. a.s Pontoise-cergy 1 16 9 7 32:30 32
8. saint denis us 93 t.t 1 15 6 9 29:34 29
9. t.t istres 1 16 4 12 21:42 21

10. P.P.c villeneuve 1 14 2 12 16:39 16

Úspešnosť Sloveniek (Pro dammes – ženy):
barbora balážová 12 zápasov 16 výhier/2 prehry

tabuľka – Pro dammes, ženy
1. saint denis us 93 t.t 1 11 9 2 30:14 30
2. metz t.t 1 11 6 5 27:21 27
3. t.t saint Quentin 1 11 8 3 26:16 26
4. entente Saint pierraise 1 11 7 4 25:19 25
5. t.t.a.c.c Poitiers 1 11 5 6 25:22 25
6. lYs lille metropole c.P 1 11 5 6 22:22 22
7. isseenne e.P 1 11 6 5 22:27 22
8. a.s.r.t.t etival 1 11 5 6 22:23 22
9. alliance Nimes-montpellier 1 11 4 7 22:25 22

10. a.l.c.l Grand-Quevilly 1 11 6 5 21:24 21
11. Quimper cornouaille t.t 1 11 4 7 16:26 16
12. t.t Joue-les-tours 1 11 1 10 11:30 11

● text: Branislav Kalužný 

v ženskej 1. lige – hornej skupine nemá slovensko zastúpe-
nie, v dolnej skupine hráva dominika vizinová za družstvo oberes 
triestingtal/Guntramsdorf, daniela Petreková za badener ac a ni-
kola Petra tančiboková za olympic Wien.  

Úspešnosť Sloveniek (dolná skupina):
8. dominika vizinová 16 zápasov 24 výhier/8 prehier
9. daniela Petreková 11 zápasov  17 výhier/5 prehier

29. n. Petra tančiboková 14 zápasov  10 výhier/18 prehier

tabuľka – ženy, dolná skupina
1. oberpullendorf 1 18 18 0 0 85:24 54
2. sPG honda dietach 1 18 16 0 2 76:38 51
3. vorchdorf 1 18 11 0 7 64:49 41
4. triestingtal/Guntramsdorf 1 18 11 0 7 62:52 41
5. ossiachersee bodensdorf 2 18 10 0 8 63:49 39
6. esv umdasch amstetten 1 18 10 0 8 58:56 39
7. ttv tea-for-me tulln 1 19 9 0 10 55:61 38
8. badener ac 1 19 5 0 14 43:75 30
9. mariahilf / langenzersdorf 1 18 5 0 13 44:68 28

10. sG Übelbach/don bosco 2 18 4 0 14 44:69 26
11. olympic 1 18 1 0 17 28:81 21

Úspešnosť Slovákov (2. liga – horná skupina): 
4. tomáš Jančí (ttv sierndorf), 8 zápasov, 17 výhier/7 prehier

Poľsko
v poľských najvyšších súťažiach mali slováci v tomto roku iba 

jedného zástupcu – v ekstraklase žien reprezentuje tatiana kukuľ-
ková. Jej družstvo ks GotYk toruń skončilo na 8. mieste a udržalo 
sa v súťaži aj pre budúcu sezónu, najmä vďaka kukuľkovej.  

Úspešnosť Sloveniek: 
6. tatiana kukuľková 33 zápasov 21 výhier/12 prehier

tabuľka – ekstraklasa žien
1. enea siarkoPol tarnobrzeg 20 19 1 58:17 +41 52
2. ku azs ue Wrocław 22 18 4 59:20 +39 52
3. skts sochaczew 22 15 7 57:26 +31 50
4. bebetto azs częstochowa 20 15 5 52:27 +25 44
5. muks start nadarzyn 20 14 6 47:29 +18 39
6. asterm doJlidY białystok 20 7 13 32:45 -13 24
7. ku azs PWsiP Łomża 20 8 12 32:42 -10 24
8. ks GotYk toruń 20 7 13 30:47 -17 22
9. osir lidzbark Warmiński 20 6 14 26:50 -24 17

10. Jkts Jastrzębie-zdrój 20 3 17 15:57 -42 7
11. Gosrit enerGa luzino 20 0 20 12:60 -48 4

nemecko
v nemecku sú slovenskí stolní tenisti najvyššie zastúpení v 3. lige. 

keďže však boli nižšie súťaže pozastavené, väčšina slovákov odohra-
la obmedzený počet zápasov a do celkovej klasifikácie sa nedostali. 
Prinášame aspoň ich úspešnosť v 3. lige. tá môže byť vzhľadom na 
systém zápasov v nemeckých nižších súťažiach rôzna, keďže druž-
stvá hrajúce proti sebe sú zložené zo silnejších a slabších dvojíc. 
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výkonný výbor sstz sa pravidelne virtuál-
ne stretával, aby riešil efektívne využitie 
dotácie od ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu sr. dotácia pre absenciu 
medzinárodných štartov a centralizovanej 
prípravy reprezentácií zostávala nedočer-
paná. výkonný výbor schválil jednotlivé 
oblasti použitia nevyčerpaných prostried-
kov vrátane opätovného príspevku klu-
bom s mládežou do 23 rokov a extraligo-
vým klubom. Ďalej sa podarilo pokročiť aj 
v rekonštrukcii stolnotenisovej haly národ-
ného stolnotenisového centra sstz. v ob-
lasti marketingu bolo cieľom opäť udržať 
stolný tenis v povedomí fanúšikov, aj keď 
nemohli sledovať žiadne súťaže. Popri zvý-
šenom záujme médií o náš šport to bolo 
aj v online priestore. tu sme popri pravi-
delnom uverejňovaní ukážok z online tré-
ningov klubov (prispievajúcich k pozitívnej 
motivácii) spustili aj komunikačnú kampaň 
smerujúcu k vrcholnému podujatiu tejto 
sezóny – olympijským hrám v tokiu. 

ukázali sme, že sa dokážeme prispôso-
biť aj najťažšej situácii. Šport nám aj v tom-
to období pomáhal zvládnuť krízu, aj keď to 
bolo často iba medzi stenami svojej izby.

● text: Branislav Kalužný

nom stolnotenisovom centre sa tak po pár 
týždňoch mohla obnoviť činnosť. bolo to 
veľmi dôležité najmä z pohľadu marcového 
reštartu medzinárodných súťaží vo forme 
podujatia Wtt middle east hub, počas kto-
rého sa uskutočnili dva turnaje série Wtt 
a svetová olypijská kvalifikácia. inak však 
bolo obdobie poznamenané opustenými 
stolmi až do druhej polovice apríla, keď 
bola športová činnosť opäť povolená ako 
výsledok zlepšujúcej sa zdravotnej situácie.

 
národné súťaže
s vyhliadkou uskutočnenia národ-

ných súťaží v aktuálnej sezóne to v úvode 
roka vyzeralo veľmi zle. bolo rozhodnuté 
o ukončení nižších súťaží a vedenie sstz 
naďalej čakalo na vývoj pandémie, či bude 
možné aspoň v skrátenej forme uskutočniť 
extraligu mužov aj žien, ako aj majstrov-
stvá slovenska jednotlivcov vo všetkých 
vekových kategóriách. snahou bude usku-
točniť aspoň tieto súťaže, avšak iba pri mi-
nimálnych zdravotných rizikách.

ekonomika a marketing
dopad na financovanie sstz bol rov-

naký ako v závere predchádzajúceho roka. 

rozhodnutie vlády sr z 31. decembra 
2020 reagovalo na kritický vývoj ochore-
nia covid-19 na slovensku a od 1. janu-
ára zaviedlo doposiaľ najtvrdšie opatrenia 
v boji proti pandémii. akýkoľvek tréning 
pri stoloch bol zastavený. čo sme vtedy 
ešte netušili, bola dĺžka obdobia, počas 
ktorého sme museli zostať doma. 

Športová činnosť
tréning sa opäť presunul do domáceho 

prostredia. v takejto situácii je nesmierne 
ťažké udržať hráčov pri aktivite. niektoré 
kluby sa však rozhodli využiť toto obdobie 
na rozvoj fyzickej stránky detí a dokázali 
zorganizovať online kondičné tréningy. zá-
merom bolo udržať deti kondične priprave-
né na obnovenie stolnotenisovej činnosti, 
prípadne aj využiť tento čas na zlepšenie 
po fyzickej stránke. Ďalším efektom bolo, 
že kluby dali deťom inšpiráciu, ako pri dodr-
žaní pravidiel nájsť spôsob, ako pokračovať 
v príprave, a že aj napriek kríze je možné 
nájsť riešenia a v športe pokračovať. Jed-
nou z hlavných úloh trénerov je totiž dávať 
mládeži inšpiráciu a vychovávať ich. nie 
však k porušovaniu pravidiel a napríklad 
tajnému trénovaniu, ale k hľadaniu spôso-
bu, ako sa zlepšovať v rámci stanovených 
obmedzení z dôvodu bezpečnosti. koncom 
januára sa vedeniu slovenského športu 
podarilo dohodnúť na zavedení dekrétov 
kandidátov olympijských a paralympijských 
hier, ktoré umožnili tréning aspoň limito-
vanému počtu stolných tenistov pripravu-
júcich sa na kvalifikačné turnaje. v rámci 
výkonu svojej profesie mohli trénovať aj 
hráči s profesio nálnymi zmluvami. v národ-

Úvod roka v znamení opustených stolov
Od začiatku roka 2021 nás postihla najťažšia vlna pandémie, s obrovským množstvom nakazených a úmrtí. Počas celého 
štvrťroka sa všetky aktivity obmedzili na nevyhnutné minimum, na domácej stolnotenisovej scéne takmer bez činnosti. 
V marci sa obnovili aspoň veľké medzinárodné turnaje.

Chronológia hlavných udalostí v stolnom tenise do konca marca 2021
4. januára – ettu rozhodla o zmene miesta európskej olympijskej kvalifikácie 

– presune z moskvy do lisabonu 
12. januára – ettu rozhodla o posune 1. fázy majstrovstiev európy družstiev na 

koniec mája 2021 a o zmene kvalifikačného systému – prvých 12 družstiev z me 2019 
bude kvalifikovaných priamo

16. januára – ettu rozhodla o odložení európskej olympijskej kvalifikácie a o zme-
ne termínu na apríl 2021

27. januára – na základe vyhlášky Úvz sr bol zavedený dekrét kandidáta olympij-
ských hier a paralympijských hier, ktorý umožnil prípravu na kvalifikáciu a samotné hry

11. februára – bol vydaný Playbook pre bezpečné a úspešné olympijské a para-
lympijské hry 2021

23. februára – bol zverejnený nový kalendár pre World table tennis Youth series, 
so začiatkom od 6. mája 2021

28. februára – začiatok prvého oficiálneho turnaja v rámci série World table ten-
nis – Wtt middle east hub, nasledovaný súťažami svetovej olympijskej kvalifikácie

6. marca – ettu schválila otvoriť proces k voľbe nového organizátora majstrov-
stiev európy veteránov v roku 2022 (pôvodne Wales); rozhodla aj o zmene miesta 
európskej olympijskej kvalifikácie z lisabonu do Guimarães a majstrovstiev európy 
mládeže zo záhrebu do varaždinu

19. marca – odloženie turnaja europe toP 16 na štvrtý štvrťrok 2021
20. marca – ittF potvrdila pokračovanie diskusie o formáte majstrovstiev sveta 

v houstone v novembri 2021
22. marca – európska asociácia univerzitného športu ruší 5. európske univerzitné 

hry, ktoré sa mali konať v júli 2021 v belehrade



miest či starostov obcí, pričom z podujatí 
sa nakrúcali viaceré reportáže pre regio-
nálne médiá. Podporu týchto aktivít zabez-
pečí aj marketingové oddelenie sstz.

Súťažný stôl a ďalšie vybavenie 
každá základná škola, na ktorej sa šou 

uskutoční, získa od sstz kvalitný súťažný 
stolnotenisový stôl, regulárnu sieťku, tré-
ningové loptičky a viacero stolnoteniso-
vých rakiet pre začiatočníkov. Prítomnosť 
slovenských reprezentantov môže škola 
využiť aj na svoju propagáciu a aktivity, 
ako je napríklad usporiadanie besedy 
a pod. sstz pripravil pre vedúcich krúžkov 
aj odborné publikácie, ako začať s vede-
ním stolnotenisového krúžku. 

darčeky a odmeny pre žiakov
každý žiak, ktorý sa zúčastní šou, do-

stane odmenu alebo darček, napr. špor-
tový vak s logom sstz, diplom za absolvo-
vanie jednotlivých stanovíšť, informačné 
a propagačné materiály zväzu, nálepky so 
stolnotenisovou tematikou a ďalšie spon-
zorské stolnotenisové suveníry. nebude 
chýbať ani pútavý tlačový materiál k pro-
jektu. snáď sa po letných prázdninách už 
v školskom roku 2021/2022 uvidíme mož-
no práve vo vašej škole...

● text: Katarína Breyerová
● foto: Jakub Cibula a archív SSTZ

o tom bude možné získať na webstránkach 
www.sstz.sk, www.sraketoudoskoly.sk či 
na facebooku sstz.

ČO ČAKá záKlAdnÚ ŠKOlU? 

Stolnotenisová šou
slovenský stolnotenisový zväz zreali-

zuje v roku 2021 pre úspešných žiadateľov 
v projekte “stolný tenis do škôl” stolnote-
nisovú šou za účasti slovenských reprezen-
tantov. v rámci dvoj- až trojhodinového 
podujatia úspešní slovenskí reprezentanti 
v spolupráci s mladými nádejami z miest-
nych klubov predstavia deťom stolný te-
nis. Predvedú základné údery a ukážu hru 
s viacerými druhmi a veľkosťami rakiet 
a loptičiek. Šou bude interaktívna, pričom 
hráči a moderátor počas nej budú s deť-
mi diskutovať a vysvetľovať. Po ukončení 
hlavnej časti budú pre chlapcov a dievčatá 
pripravené rôzne stanovištia, na ktorých si 
budú môcť vyskúšať viacero stolnoteniso-
vých aktivít. reprezentanti si súčasne krát-
ko zahrajú s každým dieťaťom, ktoré o to 
prejaví záujem. následne sa uskutoční au-
togramiáda, na ktorej stolní tenisti podpí-
šu deťom podpisové karty či loptičky, resp. 
sa uskutoční aj beseda s hráčmi. 

aktivita je plánovaná na počet najviac 
150 detí, ich príchod organizuje každá ško-
la. Jedného podujatia sa môžu zúčastniť aj 
žiaci z viacerých škôl, žiadateľom o podu-
jatie je však vždy len jedna škola. v roku 
2019 sa tieto akcie tešili veľkej mediálnej 
propagácii a takmer každé podujatie bolo 
otvorené aj za prítomnosti primátorov 

na základe aktuálneho stavu epidemi-
ologických opatrení sa tak projekt do škôl 
v tomto školskom roku pravdepodobne 
nedostane, najmä ak zoberieme do úvahy, 
že telocvične sú už niekoľko mesiacov za-
tvorené.

zostáva dúfať, že sa situácia postupne 
zlepší a dovolí organizovať všetky športové 
aktivity a súťaže pre deti a dospelých. 

slovenský stolnotenisový zväz bude si-
tuáciu priebežne monitorovať aj cez letné 
prázdniny. v momente, keď bude jasné, 
že sa v školskom roku 2021/2022 bude 
dať projekt „stolný tenis do škôl“ realizo-
vať, sstz vypíše výzvu pre základné školy 
na zapojenie sa do projektu. informácie 

Slovenský stolnotenisový zväz plánoval v školskom roku 2020/2021 odštartovať ďalší ročník projektu „Stolný tenis do 
škôl“, čo však pandémia ochorenia COVID-19 prekazila. SSTZ v snahe prispôsobiť sa situácii najskôr predpokladal, že 
výzvu vzhľadom k aktuálnej situácii spustí začiatkom roka 2021. Nikto však nepredpokladal, že epidemiologická kríza sa 
koncom roka 2020 zhorší tak dramaticky, že obľúbený projekt zostane zatiaľ iba na papieri.

Stolný tenis do škôl čaká na štart

Tlačoviny k projektu
Alexander Valuch – tvár projektu
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Soul 1988 
už pre oh v roku 1984 konané v los 

angeles (usa) organizačný výbor navrho-
val zaradiť stolný tenis ako ukážkový šport, 
dohodu sa však nepodarilo dosiahnuť. hry 
XXiv. olympijských hier v roku 1988 v juho-
kórejskom soule tak boli prvými, na ktorých 
sa súťažilo v stolnom tenise, a to v štyroch 
kategóriach – dvojhra mužov, dvojhra žien, 
štvorhra mužov a štvorhra žien. 

československá reprezentácia mala na 
prvých „stolnotenisových“ oh štyroch zá-
stupcov – mariu hrachovú, renátu kasalo-
vú, alenu Šafářovú a Jindřicha Panského. 
hneď prvé hry sa pre československo a oba 
následnícke štáty po roku 1993 stali histo-
ricky najúspešnejšími, a to predovšetkým 
4. miestom marie hrachovej v dvojhre 
a 5. miestom v štvorhre marie hrachovej 
s renátou kasalovou. umiestnenie ma-
rie hrachovej je dodnes vôbec najlepším 
umiestnením európskej hráčky v dvojhre 
žien na olympijských hrách. hrachová 
dosiahla životný výsledok na vrcholných 
svetových podujatiach v dvojhre, pričom 

olympijské hry boli v tých rokoch jediným 
vrcholným turnajom v stolnom tenise, 
v ktorom po postupe do semifinále nebo-
la istota medaily a miesto udelenia dvoch 
bronzových medailí sa hralo o 3. miesto. 
na ceste do semifinále porazila štyri ázijské 
hráčky. v štvrťfinále vyhrala nad holanďan-
kou vriesekoopovou 3:0. v semifinále proti 
neskoršej víťazke chen Jing (čína), rovnako 
ako v zápase o 3. miesto proti Jiao zhimin 
prehrala zhodne 0:3. v dnešnom svetle sa 
tento výsledok javí ešte viac neuveriteľný 
tým, že každú krajinu mohli reprezentovať 
až 3 hráčky (oproti dnešným dvom).

najlepšia slovenská hráčka toho ob-
dobia renáta kasalová prichádzala na 
olympijské hry ako trojnásobná medailist-
ka z majstrovstiev európy. v skupine po 
postupných víťazstvách nad Popperovou 
(ven.) 3:0, al-duqom (Jor.) 3:0, lin li-Ju 
(taiwan) 3:0, hui so hung (hongkong) 3:2 
a po prehre s domácou hráčkou Yang Ye-
ong-Ja 0:3 obsadila 2. miesto a postúpila 
do osemfinále, v ktorom čelila ďalšej do-
mácej hráčke hong cha-ok. Po prehre 0:3 
obsadila veľmi dobré 9. – 16. miesto. 

Ďalším reprezentantom českosloven-
ska Panskému a Šafářovej sa zo skupiny ne-
podarilo postúpiť. obaja skončili tesne za 
postupom na 3. mieste. na oh v soule sa 
podaril výborný výsledok aj valentine Po-
povej (vtedy ešte v drese sovietskeho zvä-
zu), ktorá v štvrťfinále podľahla neskoršej 
striebornej medailistke li huifen (čína) 0:3. 

v štvorhre sa predstavil iba pár hra-
chová-kasalová a počínal si výborne. v se-
demčlennej skupine obsadili 2. miesto 
po výhrach nad pármi vriesekoopová- 
-kloppenburgová (hol.) 2:0, hoshino-is-
hida (Jap.) 2:0, nemes-nolten (nem.) 2:0, 
bhushan-Gee (usa) 2:1 a cheng-Wan (ma-
lajzia) 2:0, s jednou prehrou proti číňan-
kám Jiao zhimin s chen Jing 0:2. v štvrťfi-
nále narazili na reprezentantky Juhoslávie 
Perkučinová-Fazličová, tento zápas však 
nezvládli a prehrali v dvoch koncovkách 
0:2. následne v bojoch o konečné umiest-
nenie ešte porazili silné európske páry 
bátorfiová-urbánová (maď.) a bulatovo-
vá-kovtunová (rus.) a obsadili výborné 
5. miesto. Štvorhru prekvapujúco vyhrali 
kórejské hráčky Yang Yeong-Ja s hyun Jun-
g-hwa, ktoré vo finále porazili čínske pre-
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Renáta Kasalová – osemfinalistka v dvojhre a 5. v štvorhre (s Hrachovou) na OH 1988 v Soule

Hoci sa o účasti stolného tenisu na olympijských 
hrách hovorilo už v tridsiatych rokoch 20. sto-
ročia a bola snaha o jeho zaradenie ako ukážkového športu na hrách v roku 1936, 
nepodarilo sa to dosiahnuť. Následne sa uskutočnil pokus o zaradenie stolného teni-
su na hrách v roku 1940, tie sa však kvôli 2. svetovej vojne neuskutočnili. ITTF bola 
Medzinárodným olympijským výborom oficiálne uznaná až v roku 1977. Na 84. zhro-
maždení MOV v roku 1981 bol stolný tenis zaradený do olympijského programu.

olympijské návraty
Výsledky zápasov o medaily

OH 1988, Soul
Dvojhra ženy 
Štvrťfinále: Jiao zhimin – hong cha-ok 
3:0, Popová – li huifen 0:3, chen Jing 
– abbate-bulatovová 3:0, vriesekoop 
– hrachová 0:3, semifinále: jiao Zhimin 
– li huifen 0:3, chen Jing – hrachová 
3:0, o 3. miesto: Jiao zhimin – hrachová 
3:0, finále: li huifen – chen Jing 2:3
Dvojhra muži 
Štvrťfinále: Jiang Jialiang – lindh 1:3, Yoo 
nam-kyu – Persson 3:1, klampár – chen 
longcan 3:2, kim ki-taek – Waldner 3:2, 
semifinále: lindh – You nam-kyu 0:3, 
klampár – kim ki-taek 0:3, o 3. miesto: 
lindh – klampár 3:1, finále: you Nam-
kyu – kim ki-taek 3:1
Štvorhra ženy 
Semifinále: Yang Yeong-Ja/hyun Jung- 
hwa – hoshino/ishida 2:0, Fazlič/Per-
kučin – Jiao zhimin/chen Jing 1:2, 
o 3. miesto: hoshino/ishida – Fazlič/Per-
kučin 1:2, finále: Yang Yeong-Ja/hyun 
Jung-hwa – Jiao zhimin/chen Jing 2:1
Štvorhra muži 
Semifinále: chen longcan/Wei Qinggu-
ang (čína) – Yoo nam-kyu/ahn Jae-hy-
ung (J. kórea) 2:0, kim ki-taek/kim Wan 
(J. kórea) – lupulesku/Primorac (Juho-
sl.) 1:2, o 3. miesto: Yoo nam-kyu/ahn 
Jae-hyung – kim ki-taek/kim Wan 2:0, 
finále: chen longcan/Wei Qingguang 
– lupulesku/Primorac 2:1

1. čaSť
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možiteľky našich hráčok 2:1. z 3. miesta 
sa radovali Juhoslovanky.

v dvojhre mužov sa očakával súboj 
nastupujúcich švédskych velikánov Wald-
nera a Perssona proti stále úradujúcim 
majstrom sveta číňanom. všetkým však 
vypálili rybník domáci hráči a prvým olym-
pijským víťazom v stolnom tenise stal do-
máci Yoo nam-kyu po finálovej výhre nad 

svojim krajanom kim ki-taek. veľkým skla-
maním skončili oh 1988 pre mužov číny, 
ktorí sa nedostali do semifinále. Prvým 
európskym medailistom v dvojhre sa stal 
Švéd erik lindh, ktorý v zápase o 3. miesto 
porazil maďarského veterána tibora klam-
pára (35), bývalého dvojnásobného maj-
stra sveta v štvorhre a v súťaži družstiev. 
obaja európania porazili v štvrťfinále čín-

skych favoritov, lindh najvyššie nasadené-
ho Jiang Jialianga (čína). v semifinále však 
už proti domácim hráčom nemali šancu. 

v štvorhre mužov dominoval čínsky 
pár chen longcan-Wei Qingguang po fi-
nálovej výhre nad reprezentantmi Juho-
slávie ilijom lupuleskom a zoranom Pri-
moracom. tretí skončil domáci pár Yoo 
nam-kyu a ahn Jae-hyung. 

Barcelona 1992 
olympijské hry 1992 v barcelone boli 

posledným vystúpením spoločného tímu 
československa, keďže iba o pár mesia-
cov sa rozdelilo na samostatné republiky. 
v drese československa sa olympijských 
hier v barcelone zúčastnili piati stolní te-
nisti – marie hrachová, Petr korbel, to-
máš Jančí a roland vími v dvojhrách a Ja-
roslava mihočková sa kvalifikovala iba vo 
štvorhre spolu s mariou hrachovou. marie 
hrachová vďaka umiestneniu na 20. mies-
te svetového rebríčka nemusela hrať kva-
lifikáciu. ostatní hráči sa museli na oh 
prebojovať cez európsky kvalifikačný tur-
naj. tam bol najúspešnejší Jančí, ktorý sa 
kvalifikoval už po víťazstvách v skupine 
1. a 2. stupňa, následne vyhral aj „pavúk“ 
už kvalifikovaných hráčov, keď v semifi-
nále porazil Švéda appelgrena a vo finá-
le nemca Fetznera. vími vyhral skupinu 
1. stupňa, v skupine 2. stupňa však skončil 
tretí a postupoval do ďalších vyraďovacích 
bojov. v nich po výhre nad P. saivom (bel.) 
postúpil na olympijské hry. Petr korbel sa 
kvalifikoval ako prvý náhradník, z tejto po-
zície sa však na hry v barcelone dostal. mi-
hočková v rozhodujúcom zápase kvalifiká-
cie podľahla ruskej obranárke timinovej. 
na olympiádu sa však kvalifikovala spolu 
s mariou hrachovou v štvorhre, keď na 
kvalifikačnom turnaji v Gdaňsku porazili 
aj páry vriesekoopová-hoomanová (hol.) 
a Gergelčevová-vitčevová (bul.). mužské 
páry v štvorhre Jančí-korbel a vími-Plachý 
zachytila kvalifikácia v slabšej forme a na 
oh nepostúpili. 

na samotných hrách sa českosloven-
ským reprezentantom darilo menej ako 
na predchádzajúcich. najlepší výsledok sa 
postupom zo skupiny do osemfinále po-
daril marii hrachovej. Po výhre v skupine 
podľahla v osemfinále hráčke hongkongu 
chai Po Wa 0:3. Petr korbel skončil v sku-
pine druhý, keď v boji o postup zo skupiny 
prehral s číňanom ma Wenge 1:2 na sety 
(v skupinách sa hralo na dva víťazné sety). 
roland vími a tomáš Jančí skončili vo svo-
jich skupinách zhodne na 3. mieste a so 
súťažou sa rozlúčili. vími porazil bothu 
(J. afrika) 2:0 a prehral rovnako 0:2 s Grub-

Roland Vími – účastník OH 1992 v Barcelone

bom (Poľ.) a kanom (braz.), Jančí vyhral 
s nathanom (Peru) 2:0 a podľahol butlero-
vi (usa) 1:2 a Primoracovi (chor.) 0:2.

náš pár hrachová-mihočková po ví-
ťazstve v štvorhre nad Švédkami erlman-
-svensson 2:0 a párom aissa-touati (tun.) 
2:0 prehrali s hráčkami li bun-hui a Yu 
sun-bok (kĽdr) 0:2, skončili v skupine na 
2. mieste a do štvrťfinále nepostúpili. 

v dvojhre mužov sa potvrdila európska 
dominancia v tomto období, keď sa vo fi-
nále stretli dvaja najvyššie nasadení hráči 
Jean-Philippe Gatien (Franc.) a Jan-ove 
Waldner (Švéd.). majster sveta z roku 1989 
a finalista ms 1991 Waldner vyhral po jed-
noznačnom priebehu 3:0. o jeho suvereni-
te svedčí to, že počas celého turnaja v dvoj-
hre stratil iba jeden set. na oh v barcelone 
získali bronzové medaily obaja porazení 
semifinalisti kim-taek soo (J. kórea) a ma 
Wenge (čína). Perličkou bol postup ne-
skoršieho finalistu Gatiena cez štvrťfinále 
– proti rakúšanovi čínskeho pôvodu ding 
Yi prehrával 1:2 na sety a v koncovke štvr-
tého bol na pokraji vyradenia, keď sa mu 
pustila krv z nosa. Po ošetrení a zdravotnej 
prestávke sa mu podarilo zápas otočiť. aj 
takéto situácie môžu rozhodovať o medai-
lách. svoju odolnosť prejavil Gatien aj tým, 
že do finále postúpil po úspešnom zvládnu-
tí až troch päťsetových zápasov.

v dvojhre žien sa opäť presadli repre-
zentantky číny – víťazkou sa stala súve-
rénne najlepšia hráčka tohto obdobia, 
viacnásobná majsterka sveta deng Yaping. 
tá taktiež počas turnaja stratila iba jeden 
set, keď vo finále porazila svoju krajanku 
Qiao hong 3:1. v semifinále skončili hráčky 
z oboch strán kórejského polostrova hyun 
Jung-hwa (J. kórea) a li bun-hui (kĽdr). tu 
sa už prejavila dominancia ázie, keď v štvr-
finále bolo až sedem hráčok z tohto kon-
tinentu. Jediná európanka emilia ciosuová 
(rum.) nevyužila vedenie 2:1 na sety proti 
hyun Jung-hwa k postupu do semifinále. 

v štvorhre mužov sa presadili čínski 
hráči lu lin a Wang tao, ktorí vo finále zdo-
lali po veľkom boji majstrov sveta z roku 
1989 – nemcov Jörga rosskopfa a steffe-
na Fetznera. v semifinále skončili oba páry 
z Južnej kórey – kang hee-chan a lee chul-
seung, resp. kim taek-soo a Yoo nam-kyu. 

Výsledky zápasov o medaily
OH 1992, Barcelona

Dvojhra ženy 
Štvrťfinále: deng Yaping – Yu sun-bok 
(kĽdr) 3:0, ciosu – hyun Jung-hwa 2:3, 
li bun-hui – chen zihe (čína) 3:1, chai 
Po Wa – Qiao hong 0:3, semifinále: 
deng Yaping – hyun Jung-hwa 3:0, li 
bun-hui – Qiao hong 1:3, finále: deng 
Yaping – Qiao hong 3:1
Dvojhra muži 
Štvrťfinále: Gatien – ding Yi 3:2, ma 
Wenge – Persson (Švéd.) 3:0, Wang 
tao (čína) – kim taek-soo 2:3, rosskopf 
– Waldner 1:3, semifinále: Gatien – ma 
Wenge 3:2, kim taek-soo – Waldner 
0:3, finále: Gatien – Waldner 0:3
Štvorhra ženy 
Semifinále: chen zihe/Gao Jun – li bun-
hui/Yu sun-bok 3:1, hyun Jung-hwa/
hong cha-ok – deng Yaping/Qiao hong 
1:3, finále: chen zihe/Gao Jun – deng 
Yaping/Qiao hong 1:3
Štvorhra muži 
Semifinále: Fetzner/rosskopf – kang 
hee-chan/lee chul-seung 3:0, kim ta-
ek-soo/Yoo-nam-kyu – lu lin/Wang 
tao 1:3, finále: Fetzner/rosskopf – lu 
lin/Wang tao 2:3



roch súťažiach si čínski hráči vybojovali se-
dem. naopak, pre európske krajiny prinies-
la olympiáda ústup z pozícií aj v mužských 
kategóriách – vo všetkých súťažiach do-
siahla európa spolu iba na jednu medailu.

naša reprezentantka valentina Popo-
vá v skupine zvíťazila nad rodriguezovou 
(čile) 2:0 a prehrala s Fengovou (usa) 0:2 
a s liu Wei (čína) 1:2. celkovo obsadila 
v skupine nepostupové 3. miesto. 

v dvojhre žien sa opäť presadila deng 
Yaping, obhajkyňa olympijského zlata 
z barcelony a úradujúca majsterka sveta. 
tej sa podarilo ako historicky prvej obhájiť 
zlato z dvojhry, dokonca aj zlaté „double“ 
(dvojhra + štvorhra)! Prekvapením súťaže 
bola reprezentantka inej krajiny – chen 
Jing (taiwan). v dramatickom finále takmer 
obrátila zápas, deng Yaping však napriek 
strate vedenia 2:0 na sety dotiahla zápas 
suverénnym výkonom v piatom sete k vý-
hre 3:2. z bronzu sa tešila druhá z predo-
šlých hier Qiao hong (čína) po výhre nad 
krajankou liu Wei. z európskych hráčok 
bola najúspešnejšia nicole struse v drese 
nemecka, ktorá skončila ako jediná euró-
panka vo štvrťfinále. 

v dvojhre mužov sa vo finále stretli čí-
ňania liu Guoliang a Wang tao. z olympij-
ského zlata sa tešil prvý z nich po víťazstve 
3:2. do semifinále sa prebojovali aj kluboví 
spoluhráči z düsseldorfu nemec Jörg ros-
skopf a čech Petr korbel. z výhry 3:1 sa 
v tesnom súboji tešil nemec. Pre český stol-
ný tenis bolo 4. miesto ďalším historickým 
úspechom na oh, avšak rovnako ako marie 
hrachová v roku 1988 zostal bez medaily. 
Prvýkrát sa do štvrťfinále prebojoval hráč 

Atlanta 1996 
na olympijských hrách 1996 v atlante 

sa prvýkrát predstavila samostatná výpra-
va slovenska. stolní tenisti boli zastúpení 
jednou hráčkou – v dvojhre žien na zákla-
de divokej karty štartovala naturalizovaná 
rodáčka z azerbajdžanu valentina Popová. 
kvalifikačnými turnajmi totiž neprešiel nikto 
z pätice slovenských hráčov – valentina Po-
pová, zuzana Poliačková, tomáš Jančí, Jaro-
mír truksa a milan Grman. hneď v 1. sku-
pine skončil Grman. v 2. skupine mala 
najväčšie šance na postup Popová, ktorá 
v rozhodujúcom zápase po ťažkom boji 
hranom na limit podľahla ruskej obranárke 
timinovej 1:3. Po vyhranom 1. sete viedla v 
druhom 20:17 a v treťom 20:16, ani jeden 
z nich však úspešne nedotiahla. Po ďalšej 
prehre s keenovou (hol.) skončila v skupine 
hneď za postupovým 2. miestom a musela 
ísť do vyraďovacích bojov o zvyšné miesta. 
v nich prehrala s tóthovou (maď.) 2:3. Po-
liačková postúpila do 2. skupiny, tam však 
získala iba jednu výhru. mladá hráčka aj na-
priek tomu príjemne prekvapila a nazbiera-
la veľa skúseností. u mužov skončili truksa 
a Jančí v 2. skupine a nepodarilo sa im po-
stúpiť ani do ďalšej vyraďovacej časti. 

olympijské hry sa uskutočnili v období, 
keď sa opätovne začala prejavovať totálna 
dominancia číny. už na predchádzajúcich 
majstrovstvách sveta (jednotlivcov i druž-
stiev) v roku 1995 zobrali na domácej pôde 
všetky tituly majstrov sveta a v súťažiach 
jednotlivcov im ušlo iba jedno finálové 
umiestnenie. rovnako to bolo aj na oh 
v atlante – z ôsmich finálových miest v šty-

v štvorhre žien zvíťazili spoločne sú-
perky z finále dvojhry deng Yaping a Qiao 
hong, čím sa skôr menovaná stala v his-
tórii stolného tenisu prvou, ktorej sa po-
darilo získať na oh zlaté „double“. druhé 
skončili tiež číňanky – chen zihe a Gao Jun 
a na 3. priečke sa umiestnili kórejské páry 
li bun-hui – Yu sun-bok (kĽdr) a hyun 
Jung-hwa – hong cha-ok (Južná kórea). 

v hodnotení národov sa tentokrát me-
daily ušli až šiestim krajinám, čo je histo-
ricky najvyšší počet zo všetkých olympiád. 
medaily získali až tri európske krajiny, čo 
sa na iných hrách doposiaľ nikdy nepo-
darilo. dominovala čína s tromi zlatými, 
dvoma striebornými a jednou bronzovou 
medailou. Päť medailí získali stolní tenisti 
Južnej kórey, avšak ani raz sa im nepoda-
rilo prejsť bránami semifinále. boli to však 
práve hráči Južnej kórey Yoo nam-kyu 
(muži) a hyun Jung-hwa (ženy), ktorí ako 
prví v histórii získali medaily na dvoch po 
sebe idúcich olympijských hrách. Tomáš Jančí – skončil vo základnej skupine na OH 1992 v Barcelone na 3. mieste

Výsledky zápasov o medaily
OH 1996, Atlanta

Dvojhra ženy 
Štvrťfinále: deng Yaping – struse 3:0, 
kim hyon-hui (kĽdr) – liu Wei 0:3, 
chen Jing – chan tan lui (hongkong) 
3:0, chire koyama (Jap.) – Qiao hong 
0:3, semifinále: deng Yaping – liu 
Wei 3:1, chen Jing – Qiao hong 3:0, 
o 3. miesto: liu Wei – Qiao hong 1:3, 
finále: deng Yaping – chen Jing 3:2
Dvojhra muži 
Štvrťfinále: kim taek-soo (J. kórea) 
– rosskopf 2:3, liu Guoliang – huang 
3:1, Jean-michel saive (bel.) – korbel 
0:3, samsonov – Wang tao 2:3, semifi-
nále: rosskopf – liu Guoliang 1:3, kor-
bel – Wang tao 0:3, o 3. miesto: Ros-
skopf – korbel 3:1, finále: liu Guoliang 
– Wang tao 3:2
Štvorhra ženy 
Semifinále: deng Yaping/Qiao hong 
– kim moo-kyo/Park kyung-ae (J. kó-
rea) 3:1, Park hae-Jung/ryu Ji-hae 
(J. kórea) – liu Wei/Qiao-Yunping 1:3, 
o 3. miesto: kim moo-kyo/Park kyung-ae 
– Park hae-Jung/ryu Ji-hae 1:3, finále: 
deng Yaping/Qiao hong – liu Wei/Qiao 
-yunping 3:1
Štvorhra muži 
Semifinále: lu lin/Wang tao – Fetzner/
rosskopf 3:0, kong linghui/liu Guo-
liang – lee chul-seung/Yoo nam-kyu 
3:0, o 3. miesto: Fetzner/rosskopf - lee 
chul-seung/Yoo nam-kyu 0:3, finále: 
lu lin/Wang tao – kong linghui/liu 
Guoliang 1:3
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z amerického kontinentu Johnny huang 
(kan.) po osemfinálovej výhre nad obhaj-
com titulu Waldnerom. v ďalšom štvrťfiná-
le bol blízko k postupu bielorus samsonov, 
ktorý viedol nad Wang taom 2:0 na sety, 
avšak zápas prehral 2:3. 

Sydney 2000 
XXvii. letné olympijské hry 2000 v syd-

ney boli prvými bez slovenskej stolno-
tenisovej účasti. cez kvalifikačné sito sa 
nepodarilo prejsť žiadnemu slovenskému 
reprezentantovi. na európsky kvalifikačný 
turnaj boli nominovaní Jaromír truksa, va-
lentina Popová a eva Ódorová, michal bar-
doň štartoval na vlastné náklady. najbližšie 
k postupu mala skúsená valentina Popová, 
účastníčka troch predchádzajúcich oh. 
z 1. skupiny pri dvoch výhrach a prehre 
s bieloruskou obranárkou Pavlovičovou 
1:3 postúpila do ďalšej skupiny. v nej po 
dvoch výhrach a jednej prehre s badescu-
ovou (rum.) 1:3 hrala zápas o postup proti 
Garkauskaiteovej (lit.). Po prehre 1:3 sa 
s kvalifikáciou rozlúčila. mladá Ódorová 
vyhrala svoju prvú skupinu s tromi víťaz-
stvami, keď zvíťazila aj nad nasadenou 
keenovou (hol.) 3:2. Po ďalších prehrách 
s Palinovou (rus.), Pavlovičovou a kee-
novou sa jej kvalifikovať nepodarilo, boli 
to však jej prvé skúsenosti s kvalifikáciou 
na najvyššie podujatie. u mužov postúpil 
truksa z 1. skupiny s jednou výhrou a jed-
nou prehrou, v ďalšej skupine však zápaso-
vé skóre 1:3 znamenalo pre neho stopku. 
michal bardoň skončil po troch prehrách 
v 1. skupine. v svetovej kvalifikácii na oh 
nás reprezentovala opäť valentina Popová 
a medzi mužmi tentokrát erik illáš. ten mal 
blízko k postupu zo skupiny, keď pri dvoch 

výhrach nad smirnovom (rus.) a Giardi-
nom (tal.) a prehre 2:3 s manh coungom 
(viet.) nevyužil tri mečbaly s lupuleskom 
(Juhosl.). Popová síce skupinu vyhrala, po-
tom sa jej však prestalo dariť a po dvoch 
prehrách sa s kvalifikáciou rozlúčila. 

olympijské hry potvrdili dominanciu 
číny, ktorá získala opäť sedem z ôsmich 
finálových účastí a až osem z celkovo roz-
deľovaných 12 medailí.

semifinále dvojhry mužov sa nieslo 
v znamení švédsko-čínskeho súboja. v sú-
bojoch nastúpili proti sebe švédske legen-
dy prvej polovice deväťdesiatych rokov 
proti čínskym hviezdam druhej polovice 
deväťdesiatych rokov 20. storočia. veď 
Waldner bojoval proti číne už vo finále 
ms v roku 1985 a Persson prvýkrát v roku 
1987. v prvom semifinále došlo k súboju 
posledných dvoch olympijských víťazov 
a tiež posledných dvoch majstrov sveta 
z rokov 1997 a 1999. z víťazstva sa tešil 
nestárnuci Jan-ove Waldner (35) po výhre 
nad liu Guoliangom 3:0. v druhom semifi-
nále nastúpil kong linghui, ktorý obe pre-
došlé kolá vyhral tesne 3:2, proti Jörgenovi 
Perssonovi. Po výhre 3:1 sa tentokrát tešil 
čínsky hráč. v súbojoch o zlato aj bronz sa 
následne presadili číňania – kong linghui 
sa stal olympijským víťazom po dramatic-
kom zápase s Waldnerom, v ktorom viedol 
2:0 na sety, ale napokon rozhodoval až pia-
ty set. v zápase o bronz sa tešil obhajca pr-
venstva liu Guoliang po výhre 3:1. Úspešné 
vystúpenie európskych mužov na týchto 
oh potvrdzuje aj účasť piatich európanov 
v štvrťfinále popri troch čínskych hráčoch. 
smoliarom bol opäť bielorus samsonov, 
ktorý po predchádzajúcich oh v atlante 
viedol aj tentokrát v štvrťfinále 2:0 na sety, 
napriek tomu do semifinále nepostúpil. 

v dvojhre žien sa opäť presadili číňan-
ky. v čínskom finále zvíťazila Wang nan nad 
li Ju najtesnejšie 3:2 na sety. na 3. mieste 
skončila chen Jing z taiwanu po výhre 3:1 
nad Jing Junhong zo singapuru. chen Jing 
(zlatá medailistka v dvojhre z oh 1988 
v soule v drese číny) po nezararadení do 
reprezentácie číny v roku 1990 odišla a na 
oh 1996 získala v drese taiwanu striebro. 
stala sa tak prvou hráčkou mimo číny, kto-
rej sa podarilo získať medailu v dvojhre na 
dvoch oh v rade. už v štvrťfinále pritom 
musela obracať zápas, v ktorom prehrávala 
0:2. z európskych hráčok sa do štvrťfinále 

Valentina Popová – účastníčka OH 1996
podarilo prebojovať iba nemke Qianhong 
Gotchovej a rumunke mihaele steffovej. 
smoliarkou bola aj Japonka koya ma, ktorá 
už na druhých oh v rade skončila v štvrťfi-
nále na rakete číňanky. 

v štvorhre došlo v oboch kategó-
riách k čínskym finále. u žien vyhrali li 
Ju s Wang nan, ktorej sa podarilo získať 
zlaté „double“ a nadviazať tak na rovna-
ký úspech svojej krajanky deng Yaping 
z predchádzajúcich dvoch hier. druhé 
skončili sun Yin – Yang Ying a tretie kim 
moo-kyo – ryu Ji-hea z Južnej kórey. 

v mužskej štvorhre zvíťazili Wang liqin 
– Yan sen, ktorí vo finále porazili obhajcov 
titulu kong linghui – liu Guoliang. z bron-
zu sa tešili Francúzi Jean-Philippe Gatien 
a Patrick chila.
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ

Výsledky zápasov o medaily
OH 2000, Sydney

Dvojhra ženy 
Štvrťfinále: Wang nan – chire koyama 
(Jap.) 3:0, Gotch – chen Jing 2:3, Jing 
Junhong – steff 3:1, ryu Ji-hae (J. kó-
rea) – li Ju 1:3, semifinále: wang Nan 
– chen Jing 3:1, Jing Junhong – li Ju 1:3, 
o 3. miesto: chen Jing – Jing Junhong 
3:1, finále: Wang nan – li Ju 3:2
Dvojhra muži 
Štvrťfinále: kong linghui – Werner 
schlager (rak.) 3:2, Persson – liu Gu-
ozheng (čína) 3:1, liu Guoliang – Jörg 
rosskopf (nem.) 3:0, Waldner – sam-
sonov 3:2, semifinále: kong linghui 
– Persson 3:1, liu Guoliang – Waldner 
0:3, o 3. miesto: liu Guoliang – Persson 
3:1, finále: kong linghui – Waldner 3:2
Štvorhra ženy 
Semifinále: li Ju/Wang nan – kim 
moo-kyo – ryu Ji-hae 3:2, bátorfi/
tóth (maď.) – sun Jin/Yang Ying 1:3, 
o 3. miesto: kim moo-kyo – ryu Ji-hae 
– bátorfi-tóth 3:2, finále: li Ju/Wang 
nan – sun Jin/Yang Ying 3:0
Štvorhra muži 
Semifinále: kong linghui/liu Guoliang 
– chila/Gatien 3:1, lee chul-seung/ryu 
seung-min – Wang liqin/Yan sen 1:3, 
o 3. miesto: chila/Gatien – lee chul-
seung/ryu seung-min 3:1, finále: kong 
linghui/liu Guoliang – Wang liqin/Yan 
Sen 1:3

v štvorhre mužov sa presadili čínski hrá-
či – vo finále vyhrali kong linghui s liu Guo-
liangom nad krajanmi lu lin – Wang tao. 
zaujímavosťou bol výsledok bronzového 
páru z Južnej kórey lee chul-seung – Yoo 
nam-kyu, ktorým sa podarilo obhájiť bronz 

z barcelony, kde však obaja vyhrali medai-
lu v štvorhre s iným partnerom. v súboji 
o 3. miesto porazili nemecký pár rosskopf-
-Fetzner. Yoo nam-kyu (J. kórea) sa stal his-
toricky prvým stolným tenistom, ktorý zís-
kal medailu na troch po sebe idúcich hrách.
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čas však mal ešte len prísť na ďalších pa-
ralympiádach. 

medzi ženami skončila jediná slo-
venská stolná tenistka mária Pillárová 
v súťaži vozičkárok tt4 s bilanciou jed-
na výhra proti arenalesovej (mex.) a dve 
prehry proti lamersovej (hol.) a sikorovej 
(nem.), v súťaži open tt1-5 s výhrou proti 
rodeovej (nem.) a tesnou prehrou proti 
schwendnerovej (rak.). 

v súťaži družstiev vozičkárov tt3 dvo-
jica koščo-riapoš postupne podľahla ne-
mecku, rakúsku, Francúzsku 3:0 a belgic-
ku 3:2. medzi družstvami stojacich tt9-10 
dvojica Gáspár-dovalovszki síce na úvod 
prehrala s Japonskom 2:3, avšak násled-
ne cez výhry na izraelom 3:0, českom 3:1 
a Fínskom 3:0 prešla až do semifinále. 
v ňom na nich čakali Francúzi. slováci sa 
po prehre s neskoršími zlatými medailista-
mi 1:3 museli uspokojiť s bronzom. 

hneď z prvých Ph sa teda slováci vra-
cali s medailovou bilanciou 0-1-2 a stolný 
tenis sa na dlhé roky stal oporou sloven-
ských paralympijských výprav.

hre 0:2 na sety umiestnil na bronzovom 
stupienku. v open súťaži stojacich (tt6- 
-10) bol priebeh podobný – Gáspár počas 
svojej cesty až do finále nestratil ani set, 
keď postupne porazil Göllera (rak.), čecha 
(čr) a Wollherta (nem.), v štvrťfinále Fína 
Jokinena a v semifinále hsua (taiwan). vo 
finále bol opäť prekážkou Fraczyk a opäť 
s rovnakým výsledkom. 

Ďalší slovenskí stolní tenisti sa v dvoj-
hrách do bojov o medaily nedostali. Ján 
koščo sa v kategórii telesne postihnutých 
– vozičkárov tt3 so súťažou rozlúčil po 
dvoch prehrách, v open súťaži vozičkárov 
(tt1-5) sa však po dvoch výhrach prebo-
joval do osemfinále, v ktorom podľahol 
0:2 mandlovi z rakúska. emil dovalovszki 
v kategórii stojacich tt8 s bilanciou dve 
výhry – jedna prehra a v súťaži open tt6-
-10 s jednou výhrou a jednou prehrou na 
medaily nedosiahol, no čakala na neho 
ešte súťaž družstiev spolu s ladislavom 
Gáspárom. aj Ján riapoš sa musel podvo-
liť umeniu svojich súperov a nepodarilo sa 
mu dosiahnuť výraznejší výsledok, jeho 

Atlanta 1996 
Prví slovenskí stolní tenisti sa tak zú-

častnili X. paralympijských hier v atlante 
v roku 1996. ich debut bol veľmi úspešný 
a predznamenal skvelú éru slovenských 
stolných tenistov na hrách. Pod vedením 
trénera Jána bezecného sa na nich zúčast-
nilo päť stolnotenisových reprezentantov 
slovenska – emil dovalovszki, ladislav Gás-
pár, Ján koščo, mária Pillárová a Ján ria-
poš. Priniesli tri medaily – striebornú a dve 
bronzové – a pri všetkých bol ladislav Gá-
spár. v počte medailí sa tak stal najúspeš-
nejším športovcom slovenskej výpravy. 

v dvojhre získal Gáspár medaily 
v oboch súťažiach, v ktorých nastúpil. 
v súťaži telesne postihnutých – stojacich 
stolných tenistov (tt9) najskôr vybojoval 
bronz, keď pri výhrach nad schmandtom 
(nem.), erdösom (maď.) Garofalom (Fr.) 
a v štvrťfinále nad hsuom (taiwan) nestra-
til ani set. v semifinále ho čakal najväčší 
favorit a dlhoročný Gáspárov súper stani-
slaw Fraczyk z rakúska. Gáspár sa po pre-

História stolného tenisu na paralympijských hrách (PH) je oveľa dlhšia ako na olympijských hrách. Stolný tenis je ich súčas-
ťou už od počiatku PH v roku 1960. Napriek tomu, že sa československí paralympionici hier zúčastňovali, až do rozdelenia 
Československa bola účasť slovenských stolných tenistov minimálna. Jediný z nich sa zapojil do súťaží na PH v roku 1984.

Z histórie paralympijského 
stolného tenisu

Mária Pillárová – jediná žena medzi slovenskými stolnými tenistami v Atlante 1996

Ladislav Gáspár – medailista z Atlanty 
1996 aj zo Sydney 2000

16 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2021 CeStA zA OlyMPiJSKýM SnOM

1. čaSť



Sydney 2000
na Xi. paralympijských hrách v sydney 

v roku 2000 sa stolnotenisová reprezen-
tácia slovenska rozšírila na sedem hráčov 
a štyroch trénerov. Pod vedením vedúcej 
výpravy margity homolovej sa za stolmi 
predstavili richard csejtey, ladislav Gás pár, 
alena kánová, viera kašparová, Ján koščo, 
mária Pillárová a Ján riapoš, na lavičke 
podporovaní Jánom bezecným, romanom 
cibulkom, Jánom lackovičom a Štefanom 
trenkom. Účasť mali slováci aj v rozhod-
covskom zbore s Jozefom Goláňom a ma-
riánom bystričanom. slovenským stolným 
tenistom sa podarilo ešte zvýrazniť výbor-
né výsledky z predchádzajúcej paralym-
piády a alena kánová získala historicky 
prvé stolnotenisové paralympijské zlato. 

Pod vedením romana cibulku nastupo-
vala do súťaže vo svojej kategórii tt3 ako 
svetová jednotka. na ceste za medailou jej 
dokázala vzdorovať iba Japonka Fudžiwa-
rová, ktorú porazila 2:1. Ďalší set stratila 
až v semifinále proti Polletovej (bel.) a vo 
finále si zopakovala súboj s Japonkou. 
zvládla ho vynikajúco a po víťazstve 2:0 si 
mohla na krk zavesiť zlatú medailu. 

veľmi blízko medaily bola aj mária Pil-
lárová v kategórii tt4. Po víťazstve v skupi-
ne podľahla v štvrťfinále rastovej (Švajč.) 
tesne 1:2. napriek zlepšeniu oproti pred-
chádzajúcim hrám v atlante zostala tes-
ne pred bránami semifinále, rovnako tak 
aj medzi družstvami. slovenky v kategórii 
tt4-5 po výhrach v skupine nad talian-
skom 3:0, Jar 3:0 a prehre s hongkongom 
0:3 v štvrfinále prehrali s taiwanom 0:3. 

Ďalšia slovenská reprezentantka viera 
kašparová v kategórii mentálne postih-
nutých tt11 získala striebornú medailu. 
Po troch víťazstvách v skupine postúpila až 

do semifinále, kde v ťažkom zápase pora-
zila ukrajinku savinskú 2:1. vo finále však 
nestačila na Wai-ling lai (hongkong) a po 
prehre 0:2 obsadila 2. miesto. 

Po troch medailách v atlante bol jed-
ným z favoritov aj ladislav Gáspár. v dvoj-
hre v kategórii tt9 síce v skupine prehral 
s nigérijcom alabim 0:2, zo skupiny však 
postúpil a po výhre v osemfinále nad Fähn-
richom (nem.) 2:0 postúpil do štvrťfinále. 
v ňom ho čakal ďalší silný nigérijec adise, 
s ktorým po boji nešťastne prehral 1:2. 
nováčik na paralympiáde richard csejtey 
v rovnakej kategórii nepostúpil zo skupiny 
po jednej výhre a dvoch tesných prehrách. 
medzi družstvami však obaja spolu doká-
zali vybojovať ďalšie striebro pre sloven-
sko. v skupine začali síce prehrou s nigé-
riou 2:3, potom však postupne porazili 

nemecko 3:0, v semifinále rakúsko 3:2 
a vo finále sa opäť stretli s nigériou, opäť 
s rovnakým výsledkom 2:3. bol to skvelý 
úspech slovenských stojacich stolných te-
nistov s fantastickým výkonom Gáspára, 
ktorý dokázal v oboch zápasoch proti ni-
gérii poraziť všetkých svojich súperov. 

v súťaži vozičkárov bol najbližšie k me-
daile Ján riapoš. aj keď v kategórii tt2 
v skupine podľahol neskoršiemu paralym-
pijskému víťazovi kórejcovi kyung mook 
kimovi 0:2, postúpil z 2. miesta, v osem-
finále porazil Přibyla (čr) 2:0 a v štvrť-
finále bourryho (Fr.) 2:1. v semifinále 
nastúpil proti ďalšiemu kórejcovi kong 
Yong kimovi. Po prehre 0:2 ho čakal zá-
pas o 3. miesto. na týchto hrách sa totiž 
neudeľovali dve bronzové medaily ako na 
predchádzajúcich. v zápase o bronz vyhral 
nad čechom zvolánkom prvý set a v dru-
hom mal mečbal. nevyužil ho, celý zápas 
prehral 1:2 a obsadil 4. miesto. 

v kategórii tt3 postúpil Ján koščo zo 
skupiny po dvoch výhrach a jednej prehre, 
v osemfinále následne podľahol Wolfovi 
(rak.) 0:2. 

medzi družstvami dvojica riapoš-koščo 
po výhrach nad usa 3:0 a brazíliou 3:1 síce 
podľahla rakúsku 1:3, postúpila však do 
bojov o medaily. v štvrťfinále prehrala so 
Švédskom 0:3 a ostala bez cenného kovu. 

v sydney tak slovenskí stolní tenisti 
bilanciou medailí 1-2-0 zlepšili výsledok 
z atlanty a opäť sa zaradili medzi naj-
úspešnejšie časti našej paralympijskej vý-
pravy. v medailovom hodnotení krajín ob-
sadilo slovensko v rámci stolného tenisu 
7. miesto. to najlepšie však malo ešte len 
prísť o štyri roky...
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ

Alena Kánová získala v Sydney historicky prvé stolnotenisové paralympijské zlato

Richard Csejtey – strieborný medailista v súťaži družstiev zo Sydney 2000
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Juraj Štefák sa narodil 7. februára 
1951. Prvého klasifikačného seminára sa 
zúčastnil v roku 1997. v roku 2001 sa stal 
medzinárodným klasifikátorom a v roku 
2009 hlavným klasifikátorom. tejto práci 
sa venoval viac ako 20 rokov, pričom každý 
rok strávil viac ako štyri týždne ako zdra-
votnícky klasifikátor ittF a dobrovoľník. 

Pokračujúc v šľapajách aarta kruimera 
viedol Juraj Štefák klasifikačný tím od roku 
2011 do roku 2017, okrem toho plnil aj úlo-
hu tímového lekára pre slovenský národný 
paralympijský tím. v jeho rodisku bol veľmi 
váženým a rešpektovaným ortopédom. 

Štúdium ukončil na lekárskej fakulte uk 
v bratislave. Prvý kontakt so športom zdra-
votne znevýhodnených športovcov nadvia-
zal v roku 1980, keď sa stretol s nevidiacim 
kolegom – paralympionikom Jozefom bu-
rošom, ktorý sa v tom čase aktívne venoval 
paracyklistike a bežeckému lyžovaniu.

vďaka lekárskemu vzdelaniu bol Ju-
raj Štefák pozvaný na súťaž zdravotne 
znevýhodnených športovcov na orave, 
kde prežil celý svoj život. záujem o šport 
zdravotne znevýhodnených u neho už len 
rástol. neskôr sa prvýkrát zúčastnil ako 
lekár na medzinárodnom podujatí – para-
lympijských hrách (Ph) v roku 1992, ktoré 
sa konali vo Francúzsku v mestách tignes 
a albertville. bolo to zároveň posledné vý-
znamné podujatie pred rozdelením česko-

slovenska v roku 1993 na dva samostatné 
štáty – slovensko a českú republiku. 

toto podujatie rozhorelo paralympijskú 
kariéru Juraja Štefáka. stal sa pravidelným 
účastníkom majstrovstiev európy a maj-
strovstiev sveta, na ktorých zastával úlo-
hy lekára, prekladateľa a administrátora. 
v roku 1994 bol nominovaný ako vedúci 
lekár pre slovenskú výpravu na paralympij-
ské hry v lillehammeri. onedlho bol oslo-
vený helenou hankovou, ktorá pomáhala 
zdravotne znevýhodneným volejbalistom. 

v roku 1996 bol tiež zvolený do výkon-
ného výboru slovenského paralympijského 
výboru, v ktorom pôsobil až do roku 2018 
(funkcionár sPv bol viac ako22 rokov). 

v roku 2017 sa zo zdravotných dôvo-
dov vzdal funkcie hlavného klasifikátora. 
v poslednom období bol členom discipli-
nárneho orgánu slovenského paralympij-
ského výboru, ako aj lekárom a klasifiká-
torom pre medzinárodnú stolnotenisovú 
federáciu (ittF). 

aj napriek tomu, že sa mu v roku 2019 
zhoršil zdravotný stav a necítil sa dobre, 
zostal oddaný športu a naďalej podporoval 
„para“ stolný tenis. zúčastnil sa na podu-
jatí egypt Para open a na ázijských maj-
strovstvách, nanešťastie, v septembri toho 
istého roka sa už kvôli nevyhnutnej operá-
cii nezúčastnil na majstrovstvách európy 
v „para“ stolnom tenise. zomrel v januári 
2021 vo veku 69 rokov.

Wu sheng, vedúci klasifikátor me-
dzinárodnej stolnotenisovej federácie 
v „para“ stolnom tenise spoločne s Petrou 
sörlingovou, výkonnou viceprezidentkou 
medzinárodnej stolnotenisovej federácie, 
vzdali hold spomienke na Juraja Štefáka. 

wu Sheng: „Je to zdrvujúca správa. Môj 
najlepší priateľ Dr. Juraj Štefák nás opustil. 
Pre mňa bol velikán klasifikácie v ITTF/PTT. 
Potom, ako som prevzal pozíciu vedúce-
ho klasifikátora, ma vždy silne podporoval 
a povzbudzoval. Obaja sme spolu pracovali 
na dvoch paralympijských hrách, štyroch 
majstrovstvách sveta a viacerých regio-
nálnych majstrovstvách. Teraz sa cítim bez 
jeho vedenia úplne sám. Je to veľká strata 
pre jeho rodinu, Slovensko, ako aj pre celé 
ITTF. V minulom roku sme si dokonca sľúbili, 
že sa stretneme na odložených paralympij-

ských hrách v Tokiu. Toto želanie sa už viac 
nemôže splniť. Sľubujem, že v Tokiu zabez-
pečím spravodlivú klasifikáciu pre všetkých 
účastníkov hier. Viem, že sa na nás budeš so 
svojím veľkým úsmevom pozerať z neba.“ 

„Za posledných 10 rokov bol klasi-
fikačný systém v „para“ stolnom tenise 
označený ako jeden z najspravodlivejších 
spomedzi všetkých paralympijských špor-
tov. A Jurajove pričinenie k tomu bolo ob-
rovské, jeho úprimnosť, dobrota, integrita, 
vášeň a profesionálna práca boli veľmi 
vysoko cenené. Juraj bol človek s množ-
stvom záujmov – zbieral známky, mal rád 
turistiku a čítal historické knihy. Vždy som 
sa s ním rád rozprával. Bol to dobrý priateľ 
a filozof“, dodal Wu sheng.

Petra sörlingová: „Môže ubehnúť veľa 
času, ale spomienky na Juraja Štefáka a na 
to, čo urobil pre „para“ stolnotenisovú ro-
dinu, tu zostanú navždy. Juraj bol viac ako 
20 rokov oddaný svojej práci klasifikátora. 
Jeho cieľ zabezpečiť spravodlivú súťaž si 
budeme navždy pamätať, rovnako aj jeho 
priateľstvo s nami všetkými počas tých 
dlhých rokov.“  

muž s veľkou integritou – príspevok Ju-
raja Štefáka k športu zdravotne znevýhod-
nených je nesmierny. budeš nám chýbať, 
nikdy na teba nezabudneme a posielame 
tvojej rodine našu úprimnú sústrasť.

● text: Tomáš Varga, foto: archív SPV

človek oddaný „para“ športu
Juraj Štefák, rodák z Trnavy a celosvetovo rešpektovaný a uznávaný klasifikátor súťaží zdravotne znevýhodnených špor-
tovcov, nás navždy opustil po dlhej chorobe v sobotu 23. januára 2021, keď prehral svoj boj so zákerným ochorením.

Juraj Štefák

juraj šTeFák Prehral Svoj Boj So ZákerNou choroBou

Juraj Štefák ako člen slovenského 
paralympijského tímu (SPt)  
na paralympijských hrách

• albertville 1992 – hlavný lekár sPt
• lillehammer 1994 – hlavný lekár sPt
• atlanta 1996 – hlavný lekár sPt
• nagano 1998 – hlavný lekár sPt
• sydney 2000 – hlavný lekár sPt
• atény 2004 – chef de mission, sPt
• turín 2006 – zástupca chef de 
   mission, sPt
• Peking 2008 – hlavný lekár sPt
• vancouver 2010 – hlavný lekár sPt
• londýn 2012 – hlavný lekársky 
   funkcionár ittF
• rio de Janeiro 2016 – vedúci 
   klasifikátor ittF/Ptt



zrod súčasného Slovenského klubu ve-
teránov v stolnom tenise (skvst) sa datuje 
do roku 1992. zásluhu na tom mali stolnote-
nisoví nadšenci Jozef Púš a viliam moravec, 
ktorý sa stal aj prvým zvoleným predsedom 
klubu. v roku 1997 prevzal vedenie klubu 
róbert harenčár, v poradí tretím predse-
dom bol alexander cibula. všetci odviedli 
pre slovenský klub veteránov v stolnom te-
nise enormné množstvo práce. Po voľbách 
v roku 2017 si na predsednícku stoličku za-
sadol venanc maretta, ktorý v roku 2020 
odovzdal vedenie milanovi zadubencovi.

Podporu fungovaniu skvst dlhoročne 
prejavuje aj predseda slovenského stolno-
tenisového zväzu zdenko kríž. dlhoročný 
predseda veteránskej komisie ettu a vice-
prezident soŠv pre olympizmus taktiež pri-
spieva k zvýšeniu povedomia slovenského 
veteránskeho hnutia v rámci európskych 
štruktúr a k skvalitňovaniu organizovania 
veteránskych turnajov, ako aj riadiacej čin-
nosti na domácej a zahraničnej veteránskej 
stolnotenisovej scéne.

stolný tenis patrí medzi športové odvet-
via, ktoré sú nielen pre veteránov aj zába-
vou a určitým životným štýlom. Patrí medzi 
najrýchlejšie individuálne športy, čo doka-
zuje aj rýchlosť pingpongovej loptičky vo 
výmenách. a vôbec nezáleží na veku hráčov, 
dôležitá je chuť a snaha stále posúvať svoje 
možnosti k maximálnej spokojnosti. a prá-
ve o tom sú vzájomné stretnutia a podu-
jatia veteránov, na ktorých si každý z nich 
zmeria sily s protihráčom a v konečnom dô-
sledku aj sám so sebou. z medzinárodných 
veteránskych podujatí sú najvýznamnejšie 
majstrovstvá sveta a európy.

Majstrovstvá sveta veteránov v stol-
nom tenise sa organizujú od roku 1982, pr-
výkrát bol ich hostiteľom švédsky Göteborg 
so 450 hráčmi z 23 krajín sveta. rekordný 
počet súťažiacich zaznamenalo v roku 2016 
španielske alicante s počtom 4 517 účastní-
kov a vrcholnou bola účasť 90 krajín sveta 
v americkom las vegas v roku 2018. 

Majstrovstvá európy veteránov sa ko-
najú pravidelne každé dva roky. Prvý ročník 
bol odohraný vo viedni v roku 1995 s poč-
tom 1 381 hráčov z 36 krajín. Pre slovenských 
hráčov skvst bola nepochybne úspešná 
prezentácia na posledných me v budapešti 
v roku 2019, na ktorých sa prihlásilo najviac 
účastníkov v histórii me (3 389 zo 42 krajín 
sveta). slovensko v budapešti získalo skve-
lé umiestnenia. vďaka jednotlivcom nataši 
demírovej (veková kategória 60+) a micha-
lovi bardoňovi (40+) priniesli slováci dve 
bronzové medaily v dvojhre. v štvorhre 
vybojovala taktiež bronzový kov dvojica 
Jana Gillányiová a alena klišová (čr) a mi-
chal a andrej bardoňovci. vo finále útechy 
štvorhry (consolation) získali striebro ró-
bert Ferda s Petrom kováčom (65+), bron-
zovú medailu si odniesli aj Július hlubina 
a Jozef Jaško (75+). výborný výkon podali 
aj marta daubnerová, michal hodor, Peter 
horvát a Ľudovít valárik, ktorí skončili tes-
ne pred bránami semifinále. 

Podobným spôsobom, ako je veterán-
sky európsky šampionát jednotlivcov, sa 
organizujú aj majstrovstvá európy druž-
stiev veteránov. tie začali písať svoju his-
tóriu v nemeckom cottbuse v roku 2007 
a úspešne pokračujú v dvojročnej perio-
dicite. aj na nich sa slovenským hráčom 

podarilo získať skvelé umiestnenia. v roku 
2017 v tureckom izmire a v roku 2019 
v holandskom hilversume si zlaté medaily 
vybojovali tibor láni, Ján dudášik, Peter 
Gallus a milan zadubenec (60 až 64-roční). 
zo zlata sa tešila aj Jana Gillányiová (60 až 
64-roční), ktorá tento úspech dosiahla so 
ženským družstvom spolu so svojimi čes-
kými spoluhráčkami.

hráči skvst sa pravidelne zúčastňujú 
nielen na ms a me, ale aj na ďalších tur-
najoch v zahraničí, na ktorých úspešne re-
prezentujú slovensko. možno spomenúť 
turnaje v maďarsku v mestách harkányi, 
hajduszsoboszlo, balatonfoldvár a tatabá-
nya, kde slovenskí reprezentanti holoda, 
valárik, Jaško, láni, meľko, cvečko a ďalší 
dosiahli vynikajúce úspechy. slovenské ve-
teránske cesty viedli aj na blízky východ, kde 
sa skalní prívrženci stolného tenisu viackrát 
zúčastnili lokálnych medzinárodných tur-
najov v turecku. destinácie belek a kemer 
si určite budú pamätať skvelé výkony a vý-
sledky slovákov. horvát, cvečko, zadube-
nec, láni, bundzel, dudášik a Gillányiová 
zožali úspechy v dvojhre, ako aj v štvorhre. 
napriek záujmu skvst však bola účasť vete-
ránov na podujatiach v turecku v roku 2020 
kvôli pandemickej situácii zrušená.

treba oceniť aj výborne zvládnuté orga-
nizovanie turnajov v českej republike. od 
roku 1994 hrává skvst medzištátne stret-
nutia so stolnotenisovým českomoravským 
klubom veteránov (čmkv). v júni 2019 sa 
v bratislave odohralo zatiaľ posledné stret-
nutie s výsledkom 6:3 v prospech skvst. 
bolo to prvé víťazstvo skvst z osemnástich 
stretnutí odohraných proti čmkv. slovensko 
tak má čo doháňať, ale výzvu prijalo s pl-
ným nasadením a verí, že je na dobrej ceste 
za ďalšími triumfami. v českej republike sa 
členovia skvst počas niekoľkých rokov stre-
tli na rôznych turnajoch najmenej osemkrát 
za rok. skvst závidí svojim českým „bra-
tom“ dostatok krásnych stolnotenisových 
stánkov, v ktorých nie je problém postaviť 
20 a viac stolov. aj na turnajoch v českej 
republike žiarili slovenskí hráči valárik, ho-
loda, kubinda, cvečko a Gillányiová.

v organizovaní veteránskych turnajov 
je aktívne aj slovensko, osobitne východo-
slovenský región, ktorý má svoju vlastnú 
organizáciu turnajov. v tejto súvislosti tre-
ba vyzdvihnúť predsedu východosloven-
ského zväzu veteránov Júliusa mišinského 
a jeho spolupracovníkov – podobných stol-
notenisových nadšencov, ktorí podstatnú 
časť svojho života venovali a venujú stol-
nému tenisu. bez nich by sa turnaje v tejto 
časti slovenska nezrealizovali. o tom však 
až v budúcich číslach časopisu slovenský 
stolný tenis...
● text: Milan Zadubenec, foto: archív SKVST

Z veteránskeho turnaja v Martine

okienko veteránskych turnajov
Nepriaznivá pandemická situácia negatívne ovplyvnila aj športové aktivity Sloven-
ského klubu veteránov v stolnom tenise. Po sprísnení epidemiologických opatrení 
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 aj stolnotenisoví veteráni dúfajú, že 
sa znova stretnú na športoviskách a všetko bude prebiehať podľa zvyčajných pra-
vidiel. V roku 2020 sa organizovali len štyri veteránske turnaje, a to v Mútnom, 
Modrom Kameni, Bošanoch a Bratislave.
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v roku 2021 sa uskutočnia aj ďalšie re-
konštrukcie, pričom sa plánujú skvalitniť 
podmienky na regeneráciu – výstavbou 
sauny spolu s oddychovou časťou, aby 
mohli hráči aj v čase mimo tréningov pl-
nohodnotne využívať svoj čas. sstz podal 
žiadosť o grantovú pomoc na klimatizáciu 
v hale (keďže počas letných mesiacov nie 
sú teplotné podmienky na hranie vyhovu-
júce) a taktiež sa pohráva s myšlienkou vý-
meny tribúny, zábradlia atď.
● text: Ivica Hatalová, foto: Tomáš Šereda

obraz dopĺňajú aj logá sstz, nstc a part-
nerov zväzu. 

sstz sa rozhodol, že postupne vybu-
duje aj knižnicu, ktorá bude obsahovať 
nielen stolnotenisové, ale aj iné športové 
publikácie nielen pre štúdium budúcich 
trénerov či rozhodcov. v knižnici nechýba-
jú knihy po e. demetrovičovi, poprednom 
trénerskom metodikovi. 

 Priamo v hale sa mení kompletné 
materiálne zabezpečenie – stoly, sieťky 
a ohrádky. zakúpili sa aj posilňovacie zaria-
denia pre potreby hráčov a reprezentantov 
slovenska. 

Jednou z noviniek, ktorá spestrila in-
teriér haly priamo v jej hracej časti, je ste-
na s fotografiami členov siene slávy sstz, 
resp. tých hráčov, ktorí získali medailu z ms 
alebo me. spolu 15 dobových fotografií tak 
zobrazuje najúspešnejších slovenských re-
prezentantov všetkých čias. Jedno voľné 
miesto na stene čaká na ďalšieho adepta. 
okrem toho sstz zatraktívnil aj oplotenie 
pri príjazdovej ceste do haly s fotografiami 
najlepších slovenských hráčov, družstiev 
a majstrov slovenska z roku 2020.

okrem odstránenia 
havarijného stavu stre-
chy spolu s odkvapmi 
a zatečenej steny sa 
sstz podarilo zrekon-
štruovať ďalšie dve izby 

tak, aby sa hráči počas sústredení a repre-
zentačných akcií cítili komfortnejšie. čas, 
keď bola hala kvôli pandémii ochorenia 
covid-19 zatvorená, sa využil práve na ta-
kúto činnosť. taktiež sa renovovali zvlhnuté 
steny v mužských šatniach, v bývalej regene-
račnej časti haly a aj na chodbách. aj týmto 
spôsobom prispievame k skvalitneniu pod-
mienok pre našich stolných tenistov. 

aj vestibul haly po niekoľkých desaťro-
čiach zmenil svoj vizuál. vynovil sa vstup 
do haly – osadili sa automatické posuvné 
dvere a inštalovala sa nová sedačka spolu 
s veľkou obrazovkou s možnosťou sledo-
vania zápasov počas podujatí. obrazovky 
budú pridané aj do bufetu a zasadačky. Ďal-
šou zmenou je skrášlenie medziposchodia 
pred vstupom do haly. zdobí ho grafické 
spracovanie s moderným prvkom, tzv. gra-
fitom, na ktorom sú siluety dvoch hráčov. 

rekonštrukcia Národného stolnotenisového 
centra SSTZ s novými vizuálnymi prvkami
Koniec roka 2020 a začiatok roka 2021 sa niesol v znamení viacerých rekonštrukcií a noviniek v hale SSTZ v Bratislave-Rači.

Vstup do Národného stolnotenisového centra

Moderné grafické spracovanie vo vstupnej časti Národného stolnotenisového centra v Bratislave



rakety, a tým pomýliť protihráča vopred 
avizovanou rotáciou loptičky. napríklad: 
hráč si myslí, že loptička pri podaní je za-
hraná so spodnou rotáciou, avšak loptičke 
je udelená bočná rotácia a pod. samozrej-
me, toto si vyžaduje dlhé hodiny nácviku 
rôznych variantov podaní.

Podanie môže byť krátke (pomalé), 
stredne dlhé (hráč chce zahrať krátke poda-
nie, loptička mu však trochu uletí za úroveň 
konca stola) a dlhé (väčšinou sú to rýchle 
podania, ktoré majú prekvapiť súpera, kto-
rý je pri príjme podania veľmi blízko stola). 
môže byť zahrané s vysokým nadhodom, 
ale aj s nízkym nadhodom (pri dodržaní 
pravidla minimálne 16 cm kolmo nahor).

technike podania by mal hráč venovať 
takú istú pozornosť ako ostatným úderom. 
mal by ovládať viac variantov podaní s rôz-
nou rotáciou loptičky. môžeme povedať, 
že hráči na slovensku podaniu nepriklada-
jú veľký význam. loptičku často len vhodia 
do hry s tým, že nemajú žiadnu predstavu, 
čo následne urobia a aký úder bude nasle-
dovať po podaní od súpera.

až na malé výnimky treba podotknúť, 
že začiatočníci, ale aj mládežnícki repre-
zentanti, nevenujú nácviku či samotnému 
zdokonaľovaniu podania skoro žiadnu po-
zornosť. Je to veľká škoda, pretože máme 
dosť talentovaných hráčov a hráčok, ktorí 
disponujú veľmi dobrou technikou úderov, 
avšak podanie majú len priemerné. Preto 
si pri výmenách v zápasoch proti najlepším 
hráčom často nedokážu vytvoriť výhodnej-
šiu pozíciu.

kvalitné podanie má veľkú súvislosť 
s jeho príjmom. ak dokonale poznáme 
techniku rôznych podaní, tak potom môže-
me ľahšie reagovať pri jeho príjme, aj vzhľa-
dom na rotáciu súperovho podania. Príjem 
podania si priblížime v čísle 2/2021.

● text: Anton Kutiš, foto: archív autora

Podanie 
so spodnou rotáciou
Pri bekhendovom podaní so spodnou 

rotáciou je základné postavenie také, že 
pravá noha u praváka, resp. ľavá noha u ľa-
váka je trocha vpredu, pričom sklon rakety 
je približne 45°. loptičku triafame pohy-
bom zápästia spodnou časťou rakety (nie 
stredom ani vrchom) smerom rovno nadol 
pod týmto uhlom. Pri forhendovom poda-
ní je postavenie hráča opačné (u praváka 
vpredu ľavá noha, u ľaváka pravá noha).

Podanie 
s bočnou rotáciou
technika tohto podania je úplne to-

tožná ako pri bekhendovom a forhendo-
vom podaní so spodnou rotáciou, avšak 
s tým rozdielom, že raketa je pod väčším 
uhlom ako 45° a loptičku triafame pohy-
bom predlaktia spolu so zápästím stredom 
rakety smerom do strany – pri bekhendo-
vom podaní doprava a pri forhendovom 
podaní doľava (u ľavákov opačne).

Podanie 
s vrchnou rotáciou
tento druh podania sa hrá prevažne 

forhendom. loptičke sa udeľuje vrchná ro-
tácia krátkym švihom zápästia tak, ako pri 
forhendovom topspine, pričom loptičku 
triafame vrchnou časťou rakety pri mier-
nom sklone dopredu.

Podanie 
so zmiešanou rotáciou
toto podanie využívajú tí najskúsenejší 

stolní tenisti. hráč pri ňom dokáže v po-
slednom momente zmeniť sklon a švih 

Podanie môže byť bez rotácie, so spod-
nou rotáciou, s bočnou rotáciou, vrchnou 
rotáciou a zmiešanou rotáciou loptičky 
(napr. spodno-bočná rotácia).

Podanie bez rotácie
Je to základné podanie pre začínajúcich 

hráčov. raketa je pod uhlom 90° a loptičku 
triafame stredom smerom dopredu. tento 
spôsob podania nazývame aj ako narazené 
podanie, ktoré často dokáže spôsobovať 
veľké problémy pri jeho príjme aj špičko-
vým hráčom.

Podanie
a jeho význam
Podanie patrí medzi základné údery 
stolnotenisovej techniky a medzi jeden 
z najdôležitejších úderov v súčasnom 
stolnom tenise. Dokonalé technické 
ovládanie, variabilita podania s účin-
nou rotáciou loptičky a jeho taktické 
uplatnenie v hre sú silnou zbraňou 
výborných hráčov. Umožňuje im zís-
kať priamy bod alebo veľmi výhodnú 
pozíciu k nátlakovej hre vo výmene. 
Efektívnosť podania závisí od koncen-
trácie, úderovej istoty a taktického 
myslenia hráča.
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Forhendové podanie s vrchnou rotáciou

Bekhendové podanie so spodnou rotáciou
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dol takmer celú kariéru. hrávali sme v kine 
v rači, v suteréne za kinom bola herňa. 
neskôr sme odtiaľ išli do starej herne na 
černockého ulici, vedľa dnešnej haly. 

Už ako mladý ste rýchlo žali prvé 
úspechy... 

ked som mal 12 až 13 rokov, už som 
v zahraničí chodil po turnajoch. Pomerne 
rýchlo prišli prvé úspechy. keď som mal 
14 až 15 rokov, dosiahol som prvé úspešné 
výsledky na medzinárodných turnajoch. 
vyhral som v rakúsku, východnom ne-
mecku, plynule to prešlo do meJ, na kto-
rých prišli prvé medaily. 

Koľko ste vtedy trénovali?
trénoval som veľa. bol som v stredisku 

vrcholového športu, takže každý deň sme 
mali dvojfázový tréning – ráno od siedmej 
a poobede po dvoch hodinách, popritom 
fyzička, behy, posilňovňa a regenerácia. 
bola to celodenná záležitosť. 

Aké boli vaše silné stránky, resp. čomu 
vďačíte za stolnotenisové úspechy?

bol som veľmi dobrý fyzicky. a ako je-
den z prvých v československu som začal 
hrať bekhendový topspin. kollárovits mal 
taký jeho náznak, maďari klampár a Jó-
nyer ho hrali taký veľmi dlhý, ja som mal 
oproti nim krátky švih. avšak tým som ro-
bil súperovi zle, hráči to nečakali. mal som 
v ňom aj pomerne veľkú istotu. bola to zá-
sluha trénera macha, on mi to nanútil. 

V roku 1974 ste s Čechom Schenkom 
na MeJ získali zlatú medailu v štvorhre, 
následne na majstrovstvách Českosloven-
ska aj medailu v dvojhre a v roku 1975 
na MS družstiev ešte ako junior aj bronz 
s mužskou reprezentáciou. Považujete to 
za najúspešnejšie stolnotenisové roky?

Pre mňa to bolo, čo sa týka medziná-
rodných výsledkov, také najsilnejšie obdo-
bie. bolo to približne v čase mojich 16 až 
18 rokov. bol som ešte na strednej škole. 
v štvorhre sme so schenkom boli ešte raz 
tretí, v družstvách tiež. medzitým prišli tie 
majstrovstvá sveta v indii. určitý zlom však 
nastal vtedy, keď som bol tretiak, možno 
štvrták, na gymnáziu. vtedajší predse-
da zväzu ernest demetrovič mi navrhol 
prejsť do sparty Praha. vtedy sme sa spolu 
s rodičmi radili a rozhodli dokončiť štúdium 

Vaše stolnotenisové začiatky sa spájajú 
s rodnou račou. Kedy ste začínali so stol-
ným tenisom a kto vás trénersky viedol?

v tom čase sa aktívne pristupovalo k vy-
hľadávaniu a zapájaniu mládeže do športu. 
Pán mach k nám prišiel na základnú školu, 
mohol som byť asi štvrták, a robil nábor. 
v školskej telocvični urobili exhibíciu a deti 
sa mohli prihlásiť. nahlásili sa doslova de-
siatky detí, po polroku však ostali iba anka 
číková (neskoršia medailistka z me druž-
stiev – pozn. red.) a ja. milan mach ma vie-

Čo robí bývalý úspešný stolný tenista 
Miro Cích dnes? 

Je novopečený penzista . asi pred ro-
kom a pol som ukončil svoje podnikateľské 
aktivity a predal som podiel vo firme. teraz 
si už užívam záhradu, vinohrad a vnukov. 
sem-tam vybavím ešte nejaké stretnutie, 
ale som regulárny rentiér.

Venujete sa ešte v súčasnosti športu? 
chodili sme s partiou priateľov hrávať 

tenis. avšak, odkedy vypukla pandémia, sa 
už nejako nemôžeme zísť. 

Miroslav Cích s manželkou a vnukmi v súčasnosti

šampión s bekhendovým topspinom
Jeden z najlepších slovenských stolných tenistov Miroslav cích je odchovancom stolnotenisovej liahne z bratislavskej 
Rače. S reprezentáciou Československa získal bronz na majstrovstvách sveta v roku 1975. Na prelome sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov 20. storočia bol desať rokov najlepším slovenským hráčom. Po dlhoročnom pôsobení v drese 
Lokomotívy Rača, resp. Lokomotívy Bratislava hrával za Strojár Malacky, Nové Zámky a posledné roky kariéry v rakúskom 
Ybbsitzi. Pri športe čiastočne zostal aj vo svojej profesii, v ktorej sa zaoberal najmä športovým marketingom.



v bratislave až k maturite. keby som išiel do 
Prahy, dištančne by som asi štúdium dokon-
čil, ale čo by bolo ďalej? takže prišla vysní-
vaná ponuka do Prahy a ja som povedal nie. 
boli ľudia, ktorí na mňa zanevreli. Potom, 
keď som si chcel obhájiť nejakú pozíciu v re-
prezentácii, musel som byť oveľa lepší ako 
moji konkurenti. nehovorím o orlowskom 
a kunzovi, tí boli samostatnou triedou, ale 
v ďalšej – druhej vlne som musel byť jas-
ne lepší, aby ma zobrali medzi seba. nikdy 
som nikomu nezazlieval, že by to bolo kvôli 
tomu, že som slovák, nemal som ten prob-
lém. boli však silné partie z Prahy a ostravy. 
akceptovali ma, ale držali spolu. chodil som 
ešte občas na medzinárodné turnaje, ale už 
menej. tá medzinárodná konfrontácia mi 
začala chýbať. bez pravidelného medziná-
rodného kontaktu to nejde. absolvovanie 
medzinárodných turnajov trikrát do roka je 
málo. inak, mal som rýchlu kariéru, ale aj 
pomerne rýchlo som ju ukončil . niektorí 
moji rovesníci hrávajú ešte dodnes.

S bratislavskou lokomotívou ste boli 
druhí v celoštátnej lige...

mali sme dobrý tím. vilo Polakovič ako 
tréner aj hráč, ďalej Jaro miko. v lige som 
bol v úspešnosti prvej štvorke, bol som 
tretí na majstrovstvách československa, 
ale už tam chýbal ten drajv dostať sa do 
reprezentačného tímu. s vrcholovým špor-
tom som potom končil tesne po absolvo-
vaní základnej vojenskej služby. vyštudoval 
som zahraničný obchod, zamestnaný som 
bol na „železniciach“, neskôr v tJ lokomo-
tíva, tam som mal ešte možnosť trénovať.

Mali ste vtedy vysnívanú kariéru stol-
ného tenistu alebo mala prioritu vízia 
školy a úspešného zamestnania?

Po škole som nastúpil do práce, čoskoro 
prišla povinná vojenská služba. Profesio-
nálna kariéra išla postupne do popredia, 
hral som ešte popri zamestnaní, ale šport už 
bol len popri ňom. na „vojnu“ som sa dostal 
cez kežmarok do týnišťa nad orlicí. bol to 

taký koniec sveta, boli tam ruskí vojaci, mu-
ničné sklady. Podmienky na trénovanie však 
fantastické. neustále sústredenia, tréningy, 
mal som najlepšiu kondičku, odkedy som 
začal hrávať. v lige proti sparte som vyhral 
nad všetkými, vrátane orlowského a ovčaří-
ka. keď som končil „vojnu“, na konci sezóny 
hrala moja materská lokomotíva bratislava 
baráž o postup do ligy práve proti zachraňu-
júcemu sa týnišťu nad orlicí. tí chceli, aby 
som zostal na vojne o dva mesiace dlhšie 
a hral baráž, ale to som nemohol urobiť. 
lokomotíva postúpila, ešte rok som potom 
hral za ňu v lige, ale popri práci som už ná-
sledne išiel radšej vypomôcť do 2. ligy.

Pôsobili ste v oblasti zahraničného 
obchodu, neskôr ste sa venovali marke-
tingu. Jednou z domén bol aj športový 
marketing. Ako sa vám podarilo vybudo-
vať úspešnú marketingovú firmu?

od roku 1984 som bol zamestnaný 
v inchebe, tam sme ako prví začali s ko-
mercionalizáciou športových podujatí, 
marketingovo sme zastrešovali napríklad 
ms v hokeji. Postupne sme traja kolego-
via založili agentúru Progress Promotion. 
robili sme športový marketing, aj výstavy 
po celom svete. Posledné tri-štyri roky ka-
riéry som hral v rakúskom Ybbsitzi 2. ligu, 
síce bez tréningu, ale bol som tam najlepší 
hráč súťaže. vtedy sme už zakladali firmu, 
bola to prvá súkromná reklamná agentúra 
v československu. Písal sa začiatok roka 
1990, len krátko po revolúcii. raz som bol 
v indonézii, vrátil som sa po vyše dvoch 
týždňoch a poobede som mal hrať zápas. 
vytrápili ma tam úplne slabí hráči. dohral 
som sezónu a povedal som si, že už stačilo. 
neľutujem to však, vybudovali sme veľmi 
úspešnú firmu. 

S ktorými športmi ste v marketingu 
spolupracovali?

marketing sme robili aj pre stolný tenis, 
zmluvu sme mali ešte s československým 
zväzom. zháňali sme sponzorov, peniaze 
na väčšie podujatia, napríklad na európsku 
ligu. nepôsobili sme však pri stolnom teni-
se dlho. nebolo to tak komerčne zaujíma-
vé, postupne ubudlo televíznych prenosov 
a bolo aj menej medializácie. mali sme 
však veľké projekty, najmä s futbalovým 
zväzom. začali sme ešte s českosloven-
ským, potom aj so slovenským. spoluprá-
ca trvala viac ako 20 rokov. získali sme pre 
nich veľa financií, aj veľa firiem sa cez nás 
dostalo do športu. mali sme veľmi široké 
práva, sponzorské, televízne, reklamné, 
na reprezentáciu aj na ligu. robili sme aj 
pre hokejový zväz. uvádzam príklad: Firma 
Škoda vstúpila na československom trhu 
do hokeja cez nás ako lokálneho partnera. 

Sledujete v súčasnosti slovenský stol-
ný tenis?

Píše sa o ňom málo. občas si ho po-
zriem v televízii, zväčša českú ligu. viem, 
že niektorým hráčom, pre mňa z mladej 
generácie, sa pomerne darí aj na medzi-
národnom fóre. väčšinou si zájdem krátko 
sa pozrieť na majstrovstvá slovenska. už to 
však nemá pre mňa to pnutie, spoločenskú 
úroveň. Poznám zo stolného tenisu len pár 
ľudí. stretávam tam zväčša cudzích ľudí, 
ktorí mne nič nehovoria, ani ja im nič neho-
vorím. chýba mi tam možnosť stretnúť sa 
v širšom kruhu priateľov. kedysi to tak ešte 
aj v hale na černockého ulici bývalo, zastavil 
som sa tam cestou z roboty, vždy som nie-
koho našiel. teraz už nemám kvôli čomu.

 ● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Miroslava Cícha a SSTZ
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V reprezentačnom drese Československa

Družstvá mužov a žien Lokomotívy Rača v celoštátnej lige s Miroslavom Cíchom (tretí zľava)



Predchádzajúce rozdelenie licencií pre 
rozhodcov pri stole na medzinárodnej 
úrovni poznalo najmä dve základné úrov-
ne, a to medzinárodný rozhodca s „bielym 
odznakom“ (White badge) a „modrým od-
znakom“ (blue badge). nový systém vyme-
dzuje až päť úrovní rozhodcov pri stole.

Prvou úrovňou je tzv. základná licencia 
(Basic umpire). táto úroveň sa týka hlavne 
začínajúcich rozhodcov, ktorí ešte nedo-
siahli najvyššiu národnú licenciu. Jednotlivé 
národné zväzy majú rôznu úpravu udeľova-
nia licencií, napríklad na základe rozdelenia 
regiónov. na slovensku nie je rozdelenie 
licencií založené na regionálnej štruktúre, 
a teda za rozhodcu so základnou licenciou 
možno považovať rozhodcov s licenciou b 
a c, ktoré na našom území nemajú obme-
dzenú územnú pôsobnosť. máme aj licen-
ciu d určenú pre rozhodcov do 18 rokov 
predovšetkým pre mládežnícke podujatia.  

definovanie základnej licencie má za 
cieľ vytvoriť príležitosť pre začínajúcich roz-
hodcov, ktorí síce nedosiahli zatiaľ na naj-
vyššiu licenciu na národnej úrovni, avšak 
sú pozitívne hodnotení, majú záujem získať 
nové skúsenosti a postupne si zvyšovať kva-
lifikáciu. Práve tí rozhodcovia by mali dostať 
viac príležitostí, napríklad aj tým, že domáci 
organizátor bude môcť na podujatie pozvať 

určitý počet rozhodcov so základnou licen-
ciou. v tejto súvislosti je potrebné uviesť, 
že komisa rozhodcov sstz má záujem 
podporiť mladých rozhodcov do 30 rokov, 
ktorí budú mať možnosť rozhodovať nielen 
domáce podujatia, ale v rámci medziná-
rodnej spolupráce aj podujatia v okolitých 
krajinách. z dôvodu pretrvávajúcej pandé-
mie a rušenia množstva turnajov nebolo, 
bohužiaľ, možné v uplynulej sezóne v plnej 
miere zorganizovať plánované projekty. Prí-
ležitosťou pre našich rozhodcov sú aj via-
ceré zaujímavé podujatia, akými sú olym-
pijské hry mládeže, ktorých sa zúčastňujú 
mladí športovci, ale aj mladí rozhodcovia. 
naposledy boli organizované v roku 2018 
v buenos aires a tie nasledujúce sa budú 
konať až v roku 2026 v dakare.  

treba zdôrazniť tiež snahu ittF o zvýše-
nie počtu žien – rozhodkýň, ktorých je, žiaľ, 
v rozhodcovskom zbore stále málo. Podpo-
ra žien je celosvetovým trendom, ktorý sa 
prejavuje pri rôznych nomináciách, kde je 
výslovne zadaná preferencia žien. v súla-
de s prednostným výberom žien pracuje aj 
naša komisia a veríme, že sa aj vďaka tomu 
v nasledujúcich obdobiach k rozhodocov-
skému zboru pridá viac rozhodkýň.

druhou úrovňou na medzinárodnej 
stupnici je tzv. národný rozhodca (national 

Umpire), t. j. rozhodca s najvyššou možnou 
licenciou na národnej úrovni. na získanie 
tejto licencie je potrebné úspešne absol-
vovať písomný test, ústny pohovor v akom-
koľvek jazyku domáceho zväzu a praktickú 
skúšku z rozhodovania zápasu organizovanú 
národným zväzom. na slovensku možno za 
ekvivalent považovať licenciu a. ako už bolo 
uvedené, národní rozhodcovia môžu byť 
nominovaní aj na medzinárodné turnaje, 
najmä vtedy, ak pochádzajú z hosťujúceho 
zväzu a je potrebný väčší počet rozhod-
cov. na slovensku sa dlhodobo organizuje 
množstvo veľkých medzinárodných podu-
jatí, napr. niekoľko majstrovstiev európy 
mládeže, každoročne svetový mládežnícky 
okruh a pod., ktoré sú výbornou príležitos-
ťou pre národných rozhodcov, samozrejme 
aj pre tých, ktorí by sa radi venovali rozho-
dovaniu ďalej na medzinárodnej úrovni.   

treťou úrovňou je tzv. medzinárodný 
rozhodca – biely odznak (international 
Umpire – White Badge). Podľa novej úpra-
vy môžu národní rozhodcovia absolvovať 
skúšky na medzinárodného rozhodcu po 
dvoch rokoch od získania národnej licen-
cie a po preukázanej účasti aspoň na troch 
národných majstrovstvách alebo dvoch 
medzinárodných podujatiach v priebehu 
uplynulých štyroch rokov. novinkou je aj 
povinnosť absolvovania online školenia 
pre rozhodcov tretej úrovne a možnosť 
absolvovania online testu každý rok. Podľa 
predchádzajúcej úpravy sa konali skúšky 
raz za dva roky. elektronicky boli skúšky 
organizované po prvýkrát v roku 2020. 
skúška prebieha v anglickom jazyku a po-
zostáva z 50 otázok, z ktorých je 40 testo-
vých. Posledných 10 otázok je venovaných 
opisom situácií, ktoré môzu nastať počas 
zápasu a kandidát sa musí rozhodnúť, či 
určí bod jednému z hráčov, preruší hru ale-
bo nechá hru pokračovať bez prerušenia.  

rozhodcovia tretej úrovne už majú 
možnosť byť nominovaní na majstrovstvá 
sveta, svetový pohár, Wtt Grand smash 
a na podujatia Wtt star contender, avšak 
je potrebné, aby si udržali tzv. aktívny sta-
tus, t. z., že sa musia zúčastniť najmenej 
jedného medzinárodneho turnaja v pred-
chádzajúcich dvoch kalendárnych rokoch. 

Nový systém medzinárodných licencií
Rozhodcovská komisia ITTF zverejnila začiatkom roka 2021 nový systém rozhodcovských licencií, ktorý je výsledkom dlho-
dobej snahy o postupnú profesionalizáciu, zvýšenie motivácie na priebežné vzdelávanie, ale aj o vytvorenie väčšieho priestoru 
pre začínajúcich rozhodcov. Ďalším cieľom nového rozdelenia je zjednotiť národné licenčné systémy do jednotného ucelené-
ho rámca na základe presne stanovených kritérií pre vzdelávanie a prax rozhodcov a zároveň vytvoriť všeobecne použiteľný 
systém vzdelávania vhodný aj pre národné zväzy, ktoré nemajú zavedenú žiadnu štruktúru vzdelávania a udeľovania licencií.
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dzinárodnej úrovni ich rozdeľujeme len 
na dve skupiny, a to na medzinárodného 
hlavného rozhodcu so základnou licenciou 
(interna tional referee) a s pokročilou li-
cenciou (advanced interna tional referee). 
v súčasnosti je na svete len 15 držiteľov 
licencie pokročilých hlavných rozhodcov. 

ako bolo spomenuté v úvode, komisia 
rozhodcov ittF sa viacerými zmenami sna-
ží zobjektivizovať celý proces udeľovania 
licencií, ale tiež zjednotiť metodiku a vý-
kony rozhodcov na celom svete. v stolnom 
tenise dochádza k množstvu momentov, 
kedy môže rozhodca svojou reakciou (kto-
rá má síce oporu v pravidlách) nevhodne 
ovplyvniť zápas. z toho dôvodu je potreb-
né vytvoriť platformu pre rozhodcov na 
vymieňanie si skúseností a na diskusiu, 
aby sa predchádzalo nedorozumeniam. 
zároveň bolo nutné vytvoriť jasný systém 
pre zvyšovanie kvalifikácie rozhodcov. 
v tejto súvislosti možno dodať, že súčasná 
pandémia má paradoxne pozitívny vplyv 
na efektivitu komunikácie, keďže ittF po-
čas tohto obdobia, keď sa nemohli konať 
žiadne športové podujatia, zorganizovala 
veľké množstvo online prednášok a disku-
sií či už pre rozhodcov, ale aj pre trénerov 
a funkcionárov. na základe novej úpravy 
možno konštatovať, že rozhodcovia by 
mali klásť dôraz nielen na ovládanie pra-
vidiel a príslušné študijné materiály, ale aj 
na tzv. „soft skills“, čiže schopnosť komu-
nikovať a interpretovať pravidlá vzhľadom 
na danú špecifickú situáciu. na slovensku 
máme viacero kvalitných rozhodcov, ktorí 
majú chuť a energiu venovať sa stolnému 
tenisu. veríme, že ich budeme môcť v bu-
dúcnosti čoraz viac vídať na viacerých sve-
tových podujatiach.

● text: Matej Hamran
● foto: Tomáš Šereda a archív ČAST

ne absolvovať test z pravidiel a v priebehu 
predchádzajúcich troch rokov získať najme-
nej tri osobné hodnotenia s priemerom naj-
menej 85 %. rozhodcovia so zlatým odzna-
kom budú pri každej nominácii podrobení 
osobnému hodnoteniu hlavného rozhodcu, 
s cieľom vyhodnotnotiť nielen ich výkon, ale 
umožniť im aj získať potrebný počet osob-
ných hodnotení na udržanie si zlatého od-
znaku. tým sa podporí aj ich nominácia na 
najprestížnejšie svetové podujatia. okrem 
toho je na udržanie zlatého odznaku potreb-
né absolvovať každé tri roky test z pravidiel, 
jedenkrát ročne sa zúčasniť školenia roz-
hodcov, získať najmenej tri osobné hodno-
tenia a počas turnajov spolupracovať v po-
zícii mentora pre rozhodcov druhej a tretej 
úrovne, resp. byť k dispozícii ako školiteľ.

zavedenie modrého odznaku sa v prie-
behu ostatných rokov odzrkadlilo na celko-
vom zvýšení úrovne rozhodovania. napriek 
tomu možno naďalej vidieť veľké rozdiely 
vo výkonnosti medzi rozhodcami. Jedným 
z cieľov zavedenia zlatého odznaku bolo 
odstrániť tieto rozdiely a vytvoriť väčší 
priestor na zlepšenie pre najlepších sve-
tových rozhodcov. rozhodcovia na „zlatej 
úrovni“ budú lepšie finančne ohodnotení 
a budú mať preplatené aj cestovné náklady 
na vrcholné podujatia. zvýšením dôrazu na 
kvalitu a zvýšením finančného ohodnote-
nia budú mať rozhodcovia možnosť veno-
vať sa stolnému tenisu plnohodnotnejšie 
a príbližia sa k cielenej profesionálnej úrov-
ni. časom sa snáď stolný tenis v tejto oblas-
ti priblíži tým športovým odvetviam, kde sú 
zárobky rozhodcov stále neporovnateľne 
vyššie. tie sú totiž jedným zo základných 
predpokladov motivácie venovať sa tejto 
činnosti v čo najväčšej možnej miere.

nová úprava rozdelenia licencií sa ne-
vzťahuje na hlavných rozhodcov. na me-

na týchto turnajoch však budú nominova-
ní predovšetkým do kvalifikácie a na úvod-
né kolá hlavnej súťaže.

Štvrtou úrovňou je tzv. modrý odznak 
(Blue Badge). rozhodcovia sa môžu uchá-
dzať o modrý odznak najskôr po dvoch 
rokoch od získania bieleho odznaku, 
musia opätovne preukázať požadovanú 
predchádzajúcu prax na medzinárodných 
turnajoch a absolvovať školenie pre po-
kročilých rozhodcov (advanced umpires 
trai ning). týchto školení býva počas roka 
len niekoľko a spravidla sú organizované 
deň pred významnými svetovými podu-
jatiami, ako sú majstrovstvá sveta alebo 
podujatia svetového okruhu. následne je 
potrebné úspešne absolvovať test (advan-
ced rules examination) pozostávajúci už 
zo 60 otázok. Po absolvovaní testu sa roz-
hodca stáva tzv. „kandidátom na modrý 
odznak“. následne musí získať ďalšie štyri 
pozitívne hodnotenia, tzv. „meets expecta-
tion“ za prácu v hracom priestore od troch 
rôznych hodnotiteľov na najmenej dvoch 
turnajoch. kandidát musí ďalej absolvovať 
so školiteľom ústny pohovor v anglickom 
jazyku, zvyčajne prostredníctvom aplikácie 
skype. cieľom je získať čo najobjektívnejšie 
hodnotenie, a teda obmedziť subjektívne 
preferencie, prípadne znížiť dôraz kladený 
jednotlivými hodnotiteľmi na konkrétne 
činnosti pri rozhodovaní. 

Jedným zo zásadných rozdielov medzi 
úrovňami tzv. modrého a bieleho odzna-
ku je, že licenciu „blue badge“ je možné 
stratiť. na jeho udržanie treba získať ďalšie 
tri tzv. „meety“, t. j. v tomto prípade splniť 
očakávania od dvoch rôznych hodnotite-
ľov na dvoch turnajoch v priebehu štyroch 
kalendárnych rokov alebo tri osobné hod-
notenia vypracované hlavným rozhodcom 
(Performance assessment) so ziskom mini-
málne 80 % z celkového počtu možných bo-
dov. osobné hodnotenie bolo predstavené 
v roku 2020 a vzťahuje sa na celkový prejav 
rozhodcu aj mimo hracieho priestoru. hod-
notí sa dochvíľnosť na poradách, ochota 
spolupracovať, celková komunikácia, práca 
v „call area“ a dokonca aj nevhodná komu-
nikácia na sociálnych sieťach a ďalšie čin-
nosti. osobné hodnotenia by sa však mali 
vypracovávať len na vrcholných svetových 
podujatiach a iba pre rozhodcov s modrým 
odznakom, ktorí boli nominovaní do hlav-
nej súťaže, resp. na finálové zápasy. 

na slovensku máme zatiaľ dvoch dl-
hodobo aktívnych rozhodcov vlastniacich  
modrý odznak, a to borisa račka a mariá-
na bystričana.

aktuálne novou a najvyššou licenciou 
je tzv. zlatý odznak (Gold Badge). na jeho 
získanie je potrebné byť držiteľom modrého 
odznaku aspoň dva roky, opätovne úspeš-
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horočnou trvanlivosťou možno zaradiť aj 
vytvorenie tzv. superligy, ktorú z podnetu 
sstz v roku 1993 založili stolnotenisové 
zväzy slovenska, českej republiky, rakúska 
a maďarska. neskôr k ním pribudli kluby zo 
slovinska, chorvátska i Švajčiarska. s malý-
mi zmenami vydržala táto ojedinelá súťaž 
až dodnes, pričom v nej môžu štartovať aj 
národné výbery družstiev do 21 rokov.

sstz sa veľmi rýchlo etabloval medzi 
vyše päťdesiatkou vtedajších slovenských 
športových zväzov. v čase, keď sa delil 
športový majetok po bývalom sÚv čsztv, 
zabojoval zväz o špecializovanú stolnoteni-
sovú halu v bratislave. enormný zálusk na 
ňu malo aj vedenie novovzniknutého klubu 
Škst butterfly bratislava. výkonný výbor 
slovenského združenia telesnej kultúry (ná-
stupník po sÚv čsztv) nakoniec hlasova-
ním v pomere 8 : 7 rozhodol, že tento uni-
kátny stolnotenisový stánok aj s priľahlou 
ubytovňou a garážami prejde do vlastníctva 
sstz. Pri konečnom bilancovaní nakladania 
s majetkom „socialistickej telovýchovy“ na 
slovensku sa zistilo, že sstz bol nakoniec 
jediný športový zväz, ktorý dostal do vienka 
takýto „dar“. horšie však už obišli napríklad 
stolnotenisové herne, ktoré prešli do ma-
jetku mesta, klubov, resp. iných subjektov. 
veľká časť z nich bola postupne sprivatizo-
vaná a, žiaľ, väčšina časom prestala slúžiť 
účelu, na aký bola vybudovaná.

 stolnotenisovú halu v bratislave počas 
27 rokov vlastníctva zväz zveľadil a zmo-
dernizoval. tri razy ju zásadnejšie, aj s po-
mocou štátnych peňazí, rekonštruoval (po 
havárii vodovodného potrubia za 3 mil. ko-
rún) a vytvoril z nej národné stolnotenisové 
centrum. Práve tu sa odohráva väčšina do-
mácich majstrovských súťaží, ale aj viaceré 
medzinárodné podujatia. od svojho vzniku 
je aj sídlom sekretariátu sstz, je tu umiest-
nená sieň slávy sstz, trénuje tu reprezen-
tácia slovenska aj viacero bratislavských 
klubov. v národnom stolnotenisovom cen-
tre sa odohráva takmer všetko to najdôleži-
tejšie, čo súvisí so stolným tenisom.

druhý veľký súboj zviedlo vedenie zvä-
zu o odkúpenie pozemkov pod halou a pri-

slovenský stolnotenisový zväz patril 
hneď od zrodu samostatného sloven-
ska medzi najaktívnejšie. najskôr si už 
6. 2. 1993 na celoslovenskej konferencii 
v Považskej bystrici zvolil nové vedenie na 
čele so staronovým predsedom zdenkom 
krížom a vytýčil rozvojový program vo 
všetkých dôležitých oblastiach. ešte v tom 
istom mesiaci zorganizoval 1. medziná-
rodné majstrovstvá slovenska v kategórii 
dospelých (slovak open Petrimex) v bra-
tislave. bolo to vôbec historicky prvé me-
dzinárodné športové podujatie na území 
samostatného slovenska. 

dobre sa rozbehla aj slovenská mládež-
nícka reprezentácia, ktorá dlhé roky patrila 
medzi úspešné piliere slovenského stolné-
ho tenisu. v roku 1993 na meJ v Ľubľane 
vyhrala dvojhru junioriek zuzana Poliačko-
vá a za priznanie spornej loptičky v závere 
finálového duelu ju ocenili aj medziná-
rodnou cenou fair play 1993. zahanbiť sa 
nedala ani reprezentácia slovenska dospe-
lých. o prvý medailový zápis (bronzový) sa 
v roku 1994 na me v birminghame v súťaži 
zmiešanej štvorhry pričinili Jaromír truksa 
s valentinou Popovou. medzi úspechy s dl-

československý stolnotenisový zväz sa 
po vzájomnej dohode vo federálnom pred-
sedníctve dohodol na rozdelení spoločnej 
organizácie bez väčších problémov v po-
mere 2 : 1 – približne podľa členskej zá-
kladne. už predtým bolo v jeho orgánoch 
paritné zastúpenie čechov a slovákov, čo 
výrazne zjednodušilo tento neštandardný 
krok. dlhšie sa diskutovalo iba o prevzatí 
nástupníctva po československu v naj-
vyšších výkonnostných kategóriách na ms 
a me mužov a žien, kde československo 
dlhé roky stabilne pretrvávalo. hoci sa po-
čítalo s niekoľkými alternatívami, nakoniec 
sa rozhodovalo priamo za zelenými stolmi. 
súboj mužských reprezentačných tímov 
o priame nástupníctvo vyhrali po dvoch 
vyrovnaných stretnutiach s výsledkom 2:0 
českí reprezentanti. v meraní síl ženských 
tímov dominovali v rovnakom pomere 
slovenky. rozdelenie spoločného stolno-
tenisového zväzu prebehlo naozaj korekt-
ne a priateľské vzťahy s našimi českými 
partnermi pretrvávajú až dodnes. obidva 
bratské zväzy sa navzájom rešpektujú, 
spolupracujú a pomáhajú si aj v športovej 
diplomacii. 

Samostatne a úspešne
Rok 1993 znamenal v dejinách Slovenska a slovenského športu, ako aj nášho stolného tenisu, historický míľnik. Po doho-
de českých a slovenských politikov došlo vtedy bez referenda k rozdeleniu spoločného štátu so všetkým, čo s tým súvisí. 
Od 1. januára sa tak po 47 spoločných rokoch začali prakticky vo všetkých oblastiach života spoločnosti prvé kapitoly 
samostatného Slovenska. Výnimkou nebol ani stolný tenis.
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ľahlými objektmi v roku 2019. Pozemky 
boli dovtedy vo vlastníctve štátu, ktorý sa 
ich zrazu rozhodol ako nepotrebné odpred-
ať. reálne hrozilo, že ich odkúpi „šikovný 
podnikateľ“ či developer, ktorý by od sstz 
mohol požadovať neprimerane vysoké ná-
jomné. ak by ho zväz nebol schopný platiť, 
mohol by v priebehu niekoľkých rokov prísť 
o celý majetok. Po zložitom rokovaní s tromi 
ministerstvami – vnútra, financií a školstva 
prešli nakoniec tri relevantné pozemky do 
vlastníctva sstz za 650 000 € (zväz spláca 
pôžičku 300 000 € počas 5 rokov). celková 
hodnota nehnuteľností vo vlastníctve sstz 
sa v súčasnosti odhaduje na vyše 3 mil. €.

v období od vzniku samostatného sstz 
do roku 2020, v ktorom slovenský stolný te-
nis oslávil 95. výročie svojho založenia v or-
ganizovanej forme, patril sstz medzi naja-
gilnejšie zväzy ittF (226 členov) a najmä 
ettu (58 členov). zorganizoval msJ 2010 
v bratislave, štyrikrát meJ (v roku 1997  
v topoľčanoch a v rokoch 2000, 2007 a 2015 
v bratislave), me jednotlivcov v roku 1996 
v bratislave, me veteránov v roku 2005 
v bratislave, toP 12 juniorov (v roku 1995 
v bratislave a v roku 2003 v ružomberku) 
a toP 10 juniorov a kadetov v roku 2010 
v topoľčanoch. dlhodobo ako jediný zväz na 
svete každoročne organizoval slovak Junior 
open a slovak cadet open (hralo sa zvyčaj-
ne v bratislave a senci). až v roku 2019 sa 
obidva turnaje spojili do jedného (hralo sa 
v nitre), pričom tento sviatok mládežníc-
keho stolného tenisu plánuje organizovať 
každoročne (v roku 2020 bol pre pandémiu 
zrušený). zaujímavosťou je, že v roku 2010 
bola bratislava počas msJ niekoľko dní hlav-
ným mestom svetového stolného tenisu. 
súbežne tu zasadali exekutívy ittF a ettu, 
čo je v stolnotenisovom svete naozaj uni-
kát. v tom čase sa na slovensku nachádzali 
takmer všetky najvýznamnejšie stolnoteni-
sové osobnosti sveta z tohto obdobia. 

slovenskí stolní tenisti sa postupne 
dokázali viackrát presadiť aj na čoraz vy-
rovnanejšej medzinárodnej scéne. Úspeš-
ní boli najmä na európskych hrách v baku 
v roku 2015 (e. Ódorová – 4. miesto v dvoj-
hre žien) a v minsku v roku 2019 (Ľ. Pištej 
s b. balážovou – 4. miesto v mixe a Y. Wang 
– štvrťfinále v dvojhre mužov). niekoľko-
krát sa kvalifikovali aj na olympijský turnaj 
(v. Popová, e. Ódorová spolu s b. balážo-
vou a Y. Wang po dvakrát), avšak zatiaľ sa 
pod olympijskými kruhmi výraznejšie pre-
sadiť nedokázali – azda už na odložených 
oh v tokiu v roku 2021. náš pár Ľ. Pištej 
– b. balážová je v svetovom rebríčku mixov 
na 6. mieste a Y. Wang sa prepracoval už 
do širšej svetovej elity. 

v období samostatného slovenska sa 
spočiatku štát staval dosť macošsky k špor-

tu i stolnému tenisu. nevyčlenil preň dosta-
točné finančné prostriedky a dokonca ich 
18 rokov ani nenavýšil, čo malo negatívny 
vplyv najmä na rozvoj výkonnosti talentova-
nej mládeže. slovenské výpravy sa tak vra-
cali z me mládeže bez vytúžených medailí. 
obrat nastal až na šampionáte v kluži v roku 
2019, keď sme sa opäť postavili aj na stup-
ne víťazov. Pomaly sa začína prejavovať zvý-
šenie podpory talentovanej mládeže, zria-
denie Národného stolnotenisového centra 
mládeže v nitre, etablovanie regionálnych 
centier, zriadenie krajských výberov, zvý-
šenie podpory vybraným klubom na prácu 
s talentmi, ako aj podpora klubov s hráčmi 
do 23 rokov. tieto kroky, ako aj ustanovenie 
Národného stolnotenisového centra v bra-
tislave umožnilo podstatné zvýšenie roz-
počtu na šport zo strany štátu – po prijatí 
zákona o športe. sstz sa v priebehu štyroch 
rokov ztrojnásobil rozpočet, čo umožnilo 
prijať rozvojové programy ako napr. stolný 
tenis do škôl a podstatne zlepšiť podmienky 
na prípravu našich najlepších hráčov v kate-
góriách dospelých a mládeže.

v ére samostatnosti sa o najväčšie 
úspechy slovenska pričinili najmä títo 
hráči: v. Popová, e. Ódorová, b. balážo-
vá, J. truksa, t. keinath, P. Šereda, e. il-
láš, P. marek, m. bardoň, v. lučenková, 
v. marčeková a z mladšej generácie e. Jur-
ková, t. kukuľková, a. valuch, s. novota, 
s. kalužný, a. brat, t. Špánik, e. labošová, 
n. Grigelová, n. Puchovanová, l. truksová 
a ďalší. o úspechy na medzinárodnej scéne 
sa pričinili aj mnohí tréneri dospelých. boli 
to najmä v. mihočko st., J. miko, m. marek, 
J. truksa, v. Popová, a. kutiš, d. michalka, 
v. mihočko ml. a ďalší. Podiel na výkon-
nostnom raste našej omladiny mali najmä 
títo tréneri mládeže: m. mach, v. balčák, 

e. král, J. Fabo, Ľ. valárik, a. kutiš, m. vozár, 
k. bokroš, d. michalka, J. miko, J. buczacki, 
l. mádel, r. valuch, Ľ. haluška, Ľ. kokeš, 
r. cibulka, m. Filaga, d. Jahoda, Š. Peko, 
m. daubnerová, J. kolářová, r. Grigel, 
J. bardoň, F. solár, s. dragaš, a. dzelinský, 
J. kudrec, l. čolovičková a mnohí ďalší. 

na domácej, ale aj zahraničnej scéne 
sa presadili viacerí slovenskí rozhodcovia. 
boli to najmä P. hájek, t. bartovic, J. Goláň, 
J. novotný, a. hamran, J. vaniak, b. račko, 
m. bystričan, m. bajzík, P. alexy, m. ham-
ran a ďalší.

v stolnotenisovej diplomacii sa zo slo-
venských funkcionárov v rámci ittF a ettu 
na rôznych postoch uplatnili P. hájek, 
z. kríž, a. hamran, a. kánová, J. Štefák, 
J. Goláň, b. delej, Ľ. lučanič, m. hamran 
a najnovšie aj i. hatalová. najvyšším vyzna-
menaním ittF award of merit bol ocene-
ný z. kríž a najvyššie vyznamenanie ettu 
badge of honour získali z. kríž, a. hamran 
a v. Popová. na domácej športovej scéne 
bol predseda sstz z. kríž nepretržite 25 ro-
kov členom exekutívy sov a v rokoch 2016 
až 2021 zastával post viceprezidenta soŠv.

sstz má spolu so slovenských futbalo-
vým zväzom najviac stupňov súťaží – deväť 
a registrovaných 9 669 hráčov združených 
v 741 kluboch. stolný tenis má dlhodobo 
svoje pravidelné súťaže vo všetkých okre-
soch slovenska.

slovenský stolnotenisový zväz tak patrí 
medzi úspešné športové zväzy na sloven-
sku s bohatou vyše 95-ročnou históriou. 
Je aktívny, ambiciózny a uznávaný doma 
i v zahraničí a má predpoklady úspešne 
napredovať tak, aby svoju blížiacu sa sto-
ročnicu v roku 2025 oslávil tak, ako sa patrí 
– medailou z oh alebo ms.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

Finálové súťaže 50. majstrovstiev Európy mládeže v Bratislave v roku 2007
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Akými doterajšími úspechmi v stol-
nom tenise sa môžeš popýšiť?

mojím najväčším úspechom je 
2. miesto v dvojhre na majstrovstvách 
slovenska najmladšieho žiactva, 2. miesto 
v štvorhre na majstrovstvách slovenska 
najmladšieho žiactva, 2. miesto v štvorhre 
na majstrovstvách slovenka mladšieho 
žiactva, 3. miesto v zmiešanej štvorhre aj 
štvorhre na majstrovstvách slovenska naj-
mladšieho žiactva. dvakrát som obsadila 
3. miesto na turnaji Joola satellite tour 
mladšieho žiactva v súťaži jednotlivcov aj 
v súťaži družstiev v roku 2020 v českom 
havířove. 

Čo by si v budúcnosti chcela vo svo-
jom športe dosiahnuť?

obdivujem hru barbory balážovej, kto-
rú určite budem sledovať aj na olympij-
ských hrách v tokiu. teším sa, že budeme 
mať na olympiáde našich reprezentantov. 
v budúcnosti by som chcela byť stálou 
členkou reprezentácie slovenska a repre-
zentovať našu krajinu na medzinárodných 
turnajoch po celom svete. 

Alica Kubjatková
alica kubjatková sa narodila v roku 

2008 a odmalička je hráčkou msk čadca. 
loptička jej učarovala už v útlom detstve 
a športovo výnimočne nadané dievča za-
čalo robiť svoje prvé stolnotenisové kroky. 
v mestskom stolnotenisovom klube čadca 
hráva aj nižšie – oblastné mužské súťaže, 
v slovenskom rebríčku mladších žiačok 
jej aktuálne patrí tretia priečka. v súčas-
nosti je študentkou osemročného štúdia 
na Gymnáziu Jozefa miloslava hurbana 
v čadci.

Odkedy hrávaš stolný tenis a kto ťa 
k nemu priviedol?

v šiestich rokoch ma prvýkrát k stol-
nému tenisu priviedol môj dedo a bývalý 
hráč Jozef Šperka, ktorý bol aj mojím vzo-
rom. Pod vedením trénera radoslava bla-
žeka som ďalej pokračovala v tréningovom 
procese, ktorý ma veľmi bavil a doteraz 
baví. trénujem veľmi rada a vždy sa teším 
na každý tréning. 

● text: Zuzana Majdeková
● foto: archív Alice Kubjatkovej

a Ľubice Gogovej a od roku 2016 na regio-
nálnych turnajoch a turnajoch sPm. 

Aké sú tvoje doterajšie stolnotenisové 
úspechy?

sezóna 2016/2017 bola pre mňa v zna-
mení prvých dôležitých bodov v celoslo-
venskom rebríčku, vďaka ktorým som 
sa dostal na majstrovstvá slovenska naj-

Pavol Bilka
k stolnému tenisu sa dostal náhodne 

v roku 2015 ako deväťročný, keď stolno-
tenisový klub sPst, neskôr ttc záhorská 
bystrica, otvoril krúžok pre deti a mládež 
v mestskej časti bratislavy – v záhorskej 
bystrici. začínal na školských turnajoch 
pod vedením tréneriek zuzany Juríkovej 

mladšieho žiactva v roku 2017. vybojoval 
som si na nich bronz v dvojhre a striebro 
v štvorhre so samuelom Gombalom. na 
majstrovstvách si ma všimol reprezentač-
ný tréner saša dragaš a pod jeho vedením 
som v rokoch 2017 až 2018 trénoval raz do 
mesiaca v Prievidzi. v sezóne 2018/2019 
som sa stal vicemajstrom slovenska 
v štvorhre so samuelom arpášom a v mixe 
s lindou majerčíkovou som získal bronz. 

Kde v aktuálnej sezóne pôsobíš?
na konci sezóny 2018/2019 som pre-

stúpil do stolnotenisového centra Škst 
bratislava, kde pôsobím doteraz pod vede-
ním trénerov lucie čolovičkovej, igora mi-
hailoviča a Ľubomíra kokeša. v súčasnosti 
som na hosťovaní v klube Škst topoľčany, 
ktorý hráva v 1. lige, sk. západ a taktiež 
som členom reprezentačného družstva ka-
detov slovenska. 

Kto je tvojím vzorom?
mojím najväčším vzorom je timo boll. 

Páči sa mi jeho hra a veľmi rád sledujem 
jeho zápasy. v budúcnosti by som sa chcel 
priblížiť k jeho úspechom a venovať sa na-
plno stolnému tenisu čo najdlhšie.

 ● text: Zuzana Majdeková
● foto: archív SSTZ
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Prvoradým cieľom zostavovateľky a hlav-
nej autorky knihy marty brúderovej, bývalej 
hráčky, neskôr rozhodkyňe a dlhoročnej 
funkcionárky východoslovenského stolno-
tenisového zväzu a slovenského stolnoteni-
sového zväzu, bolo čo najvernejšie zachytiť 
život stolnotenisových klubov na slovensku 
a oboznámiť čitateľa s tým, kde všade sa 
stolný tenis hral v minulosti a kde sú jeho 
hlavné centrá aj v súčasnosti. najmä nosná 
časť publikácie doslova „vykresľuje“ stolno-
tenisovú mapu slovenska a predstavuje či-
tateľovi stolnotenisové hnutie na slovensku 
aj takpovediac z pohľadu geografie. 

stolný tenis patrí spolu s futbalom me-
dzi najviac rozšírené športy na slovensku. 
Preto nie je jednoduché zachytiť všetky 
jeho, často už vyblednuté stopy aj v tých 
najodľahlejších kútoch slovenska. výsled-
kom viac ako ročného úsilia autorky a jej 
spolupracovníkov, množstva hodín stráve-
ných v archívoch a knižniciach či nespočet-
ných rozhovorov so stolnotenisovými funk-
cionármi, trénermi, hráčmi a rozhodcami 
je sumár faktov tvoriacich reálnu štruktúru 
bohatej stolnotenisovej histórie slovenska. 
aj keď tento súbor údajov a informácií nie 
je zďaleka kompletný, predstavuje priekop-
nícke stolnotenisové dielo s množstvom 
historických faktov a jedinečných i vzácnych 
fotografií, a zároveň netradičný „suvenír“ 
pre slovenské stolnotenisové hnutie. Prvé 
vydanie stolnotenisovej mapy slovenska 

tak môže byť výborným odrazovým mostí-
kom k tomu, aby bolo v jeho ďalších vyda-
niach doplnené o chýbajúce či zabudnuté, 
ale aj o nové mená klubov a hráčov.  

Úvod publikácie tvorí krátka stolnote-
nisová história slovenska, ktorá od dvad-
siatych rokov 20. storočia dokumentuje 
najmä riadiace a organizačné zmeny v bý-
valom československu či na slovensku, 
ktoré ovplyvňovali život zväzov a klubov. 

hlavná autorka však venovala túto 
publikáciu najmä základným kameňom 
stolnotenisového zväzu, teda oddielom 
a klubom, o ktorých sa zvyčajne nepíše, iba 
ak, nanajvýš o tých, ktoré sú na čele súťaží 
alebo vychovali reprezentantov, či sa podie-
ľali na výchove vrcholových hráčov. všetci 
však dostali stolnotenisové základy práve 
v kluboch, ktoré sú piliermi slovenského 
stolnotenisového zväzu. Práve preto tvoria 
samotné kluby nosnú – druhú časť publi-
kácie, ktorá je akousi historickou exkurziou 
po stolnotenisovom slovensku. spolu 292 
klubov je zoradených v abecednom poradí 
podľa názvov 172 miest a obcí, v ktorých 
vznikli a vyvíjali svoju činnosť. v charakteris-
tike jednotlivých klubov nechýba ich krátka 
história, menoslov najvýznamnejších hrá-
čov, pohľad do súčasnosti a jedna, dve či tri 
typické fotografie. o všetkých kluboch pô-
sobiacich na slovensku však nebolo možné 
v takom krátkom čase napísať celú históriu, 
čo hlavná autorka vysvetľuje v úvode publi-

kácie. dodáva, že z priestorových dôvodov 
uprednostnila najmä kluby, ktoré reagovali 
na jej výzvu a prosbu o poskytnutie infor-
mácií. v knihe nechýbajú stolnotenisové 
kluby, ktoré existovali už v dvadsiatych až 
osemdesiatych rokoch 20. storočia a hráva-
li v dlhodobých súťažiach s nadväznosťou 
na súčasnosť, alebo aj zanikli. do knihy sú 
zaradené aj kluby, ktoré sa prezentovali sta-
rostlivosťou o mládež či propagáciou stol-
ného tenisu organizovaním turnajov.

tretia časť publikácie je venovaná stol-
notenisovému miestopisu, v ktorom sú 
bývalé i súčasné kluby prehľadne zoradené 
podľa krajov a okresov slovenska. vhodným 
doplnkom či „bonusom“ publikácie je jej 
štvrtá – záverečná časť, ktorá je zrkadlom 
udalostí a osobností z histórie života sstz. 
okrem zoznámenia sa s najvýraznejšími 
stolnotenisovými osobnosťami slovenska 
na čele s bývalým majstrom sveta Fran-
tiškom tokárom sú jej súčasťou okrem iné-
ho aj známky, obálky, odznaky či kravaty so 
stolnotenisovou tematikou, vydavateľská 
činnosť sstz či poháre pre majstrov sloven-
ska a mnoho ďalších zaujímavostí. 

vhodným spestrením publikácie o his-
tórii a súčasnosti slovenského stolného 
tenisu je rozsiahla fotogaléria, ktorá od-
deľuje hlavné kapitoly knihy a obrazovo 
dokumentuje tri časové obdobia v rokoch 
1934 – 1992, 1993 – 2015 a 2016 – 2020.

● text: Tibor Kollár

Priekopnícke dielo k deväťdesiatpäťke
Na konci roka 2020 pribudlo do stolnotenisovej rodiny ďalšie knižné dielo, ktoré je jedným z najhodnotnejších príspevkov 
Slovenského stolnotenisového zväzu k oslavám 95. výročia organizovaného stolného tenisu na Slovensku. Kniha Stolno-
tenisová mapa Slovenska určite spĺňa atribúty reprezentačnej publikácie a mala by byť neoddeliteľnou súčasťou knižnice 
každého stolnotenisového fanúšika na Slovensku.



od roku 2015 sa o založení národného 
či aspoň súkromného centra začalo opä-
tovne intenzívne diskutovať. koniec fungo-
vania rakúskeho centra – Werner schlager 
academy (Wsa), paradoxne, oživil túto 
dobrú ideu aj na slovensku. keďže naši 
hráči sa už vo Wsa nemohli pripravovať, 
tak hľadali iné možnosti. na základe ich 
iniciatívy vznikol na krátky čas model súk-
romného stolnotenisového centra. Po čase 
sa podarilo túto myšlienku presadiť aj vo 
vv sstz. stala sa jednou z hlavných úloh 
zväzu, ktoré vytýčila konferencia stolného 
tenisu v roku 2017 – vznik národného stol-
notenisového centra (nstc). uplynulé štyri 

vtedy mala svetová špička. kvalita narást-
la a v relatívne krátkom čase sa v stolnom 
tenise podarilo aj vďaka strediskám vycho-
vať niekoľkých úspešných olympionikov 
– napr. Petra korbela a mariu hrachovú, ale 
aj renátu kasalovú, tomáša Jančího a ďal-
ších. Po rozdelení československa na dve 
samostatné republiky však nebolo možné 
v takomto režime pokračovať. dôvod bol 
jednoduchý – nebol dostatok peňazí zo 
štátneho rozpočtu. strediská, a najmä to 
v bratislave, sa ešte chvíľu trápili, až zanikli 
úplne. samozrejme, to postupne prinieslo 
pokles športovej výkonnosti našich najlep-
ších hráčov.

už za éry spoločného československé-
ho štátu sa vytvoril systém rôznych úrov-
ní stredísk vrcholového športu – od mlá-
dežníckych (tsm – tréningové stredisko 
mládeže a svŠm – stredisko vrcholového 
športu mládeže) až po centrá pre dospe-
lých (svŠ – stredisko vrcholového špor-
tu). z týchto našich skúseností čerpali aj 
ostatné stolnotenisovo vyspelé či menej 
vyspelé štáty. strediská vrcholového špor-
tu v olympijských športoch, ktoré vznikli za 
bývalého československa, výrazne skvalit-
nili prípravu vrcholových športovcov. Štát 
v nich pre najlepších športovcov zabezpečil 
porovnateľné podmienky na prípravu, aké 
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kvalitnejšie výsledky v stolnotenisovom 
centre v bratislavskej rači
Myšlienka centralizácie najlepších slovenských hráčov na jednom mieste tu bola už pred mnohými rokmi. Finančné 
prostriedky, ktorými disponoval zväz, ju však neumožnili realizovať. Po rozdelení Československa naplánovali vtedajší poli-
tici na chod slovenského športu iba približne rovnaké prostriedky, ako boli v slovenskom rozpočte za „federálu“. Jednodu-
cho zabudli, že všetky náklady spojené s vrcholovým športom a štátnou reprezentáciou boli hradené z rozpočtu v Prahe. 
To bol jeden z hlavných dôvodov úpadku slovenského športu. Podmienky na systematickejší rozvoj športu nastali až po 
prijatí zákona o športe v roku 2016. Odvtedy sa rozpočet zvyšoval štyri roky po sebe približne o 25 %. Rozpočet SSTZ sa 
tak zvýšil až trojnásobne a zväz mohol pomýšľať na zriadenie centier – pre dospelých a aj pre mládež.

Počas tréningu v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Rači

NárodNé STolNoTeNiSové ceNTruM v BraTiSlave



roky patrilo zriadenie nstc medzi priority 
zväzu, a nielen pre dospelých, ale aj pre 
mládež. vv sstz svojím uznesením ustano-
vil vznik centra a vyčlenil vo svojom rozpoč-
te dostatočné financie na jeho prevádzku. 

nstc v bratislave začínalo s jedným 
profesionálnym trénerom a len niekoľkými 
hráčmi. na svoju činnosť využívalo a stále 
využíva halu sstz v rači. v súčasnosti už 
v centre fungujú traja profesionálni stolno-
tenisoví tréneri s licenciou a, kondičný tré-
ner, trénerka so zameraním na gymnastiku, 
dvaja maséri a jeden mentálny tréner. ad-
ministratívu, ekonomické záležitosti a chod 
centra rieši riaditeľ nstc spolu s hlavným 
trénerom prostredníctvom sekretariátu 
sstz. tréningového procesu sa zúčastňuje 
okrem reprezentantov aj množstvo sparin-
gových partnerov. Podľa slov šéftrénera 
nstc J. truksu „je zohnať naozaj kvalitných 
hráčov neuveriteľne ťažké a som rád, že 
z času na čas sa u nás nejaký svetový hráč 
objaví. Najlepším stolným tenistom, ktorý 
sa na tréningoch zúčastňuje (ak neráta-
me nášho Y. Wanga), je Daniel Habesohn. 
Týždeň tu trénoval aj Bojan Tokič či jeden 
z Číňanov z francúzskej Pro A. Príjemnou 
zmenou a spestrením boli aj traja indickí 
reprezentanti. Občas nám vypomôže aj náš 
bývalý reprezentant Thomas Keinath.“

členmi nstc sú podľa štatútu všetci re-
prezentanti kategórie dospelých, „sparin-
govia“ a hráči, ktorí si za tréning zaplatia 
– podľa schváleného cenníka. každý člen 
však musí byť schválený vv sstz. niektorí 
členovia sú stáli (absolvujú celoročnú prí-
pravu v nstc) a niektorí zase prichádzajú 
na tréningy v dohodnutých termínoch 
(podľa možností). 

nstc napreduje krok za krokom. vý-
konnosť hráčov a hráčok sa zlepšuje najmä 

u tých členov, ktorí absolvujú väčšinu tré-
ningových jednotiek. tréneri sa aj ostat-
ných hráčov snažia motivovať k častejším 
účastiam v nstc. už skôr boli nastavené 
určité pravidlá, ktoré však nie všetci dodr-
žiavali. zväz tak musel pristúpiť k určitým 
reštrikciám. každý člen zaradený do nstc 
má zabezpečenú kompletnú starostlivosť, 
čo v praxi znamená, že má k dispozícii kom-
pletné materiálne zabezpečenie (poťahy, 
loptičky, pomôcky na cvičenie, fitnes prí-
stroje a od roku 2021 aj oblečenie), stravu, 
regeneráciu, zdravotnú starostlivosť, ako 
aj ubytovanie. 

„Je pre mňa česť, že som bol pri zrode 
Národného stolnotenisového centra a že 
som hlavným trénerom tohto projektu. 
NSTC je pre mňa veľkým záväzkom, aby 
sme v tomto projekte pokračovali. Pre 
slovenský stolný tenis je to jediná cesta za 
kvalitou. Budem sa snažiť, ako sa len dá, 
aby centrum vychovávalo budúcich me-
dailistov a olympionikov. Je veľmi dôleži-
té, aby bola  myšlienka národného centra 
oveľa silnejšia ako peniaze či ich nedosta-
tok. Chcem tým povedať, že možno o dva 
či viac rokov nebudeme mať taký veľko-
rysý rozpočet a našou povinnosťou bude, 
aby sme fungovanie centra zabezpečili aj 
za menej peňazí. Je teda potrebné zaistiť 
tok financií aj mimo SSTZ. Mám na mysli 
sponzorov či zabezpečenie skupiny hráčov, 
ktorí sú ochotní si za tréning v NSTC zapla-
tiť. V krátkej budúcnosti by bolo fajn, keby 
bolo centrum zjednotené aj s mládežou 
a hranica veku vstupu do centra by sa mala 
znižovať až na 12 rokov, výnimočne až na 
10 rokov. Na túto možnosť však podmien-
ky ešte nemáme. Dôležité je kvalitné uby-
tovanie, regenerácia, dozor či vychováva-
teľky pre mladistvých. Obrovskou výhodou 

je pre nás fakt, že SSTZ je vlastníkom haly 
i pozemkov pod ňou.“, uviedol J. truksa.

v čase pandémie ochorenia covid-
19, keď bolo trénovanie v nstc povolené 
len pre držiteľov dekrétu olympionika, sa 
v hale uskutočnilo množstvo rekonštrukč-
ných prác, ktoré by mali hráčom v nstc 
zabezpečiť o dosť lepšie podmienky. zre-
konštruovali sa izby, šatne, vybudovala sa 
špeciálna masérska miestnosť. taktiež sa 
vyčlenil špeciálny priestor na fitnescen-
trum, spríjemnil sa interiér haly. 

v krátkej dobe bude spracovaná pro-
jektová dokumentácia na väčšiu rekon-
štrukciu športového objektu, v ktorom 
bude zakomponovaná aj celá regeneračná 
jednotka – sauna, ako aj oddychová miest-
nosť pre hráčov a trénerov. skvalitniť by sa 
mali aj pracovné podmienky sekretariátu 
zväzu. vízie a myšlienky sú síce odvážne, 
my však veríme, že nstc bude stále rásť 
a napredovať. 

najdôležitejšie však je, aby v nstc pra-
videlne trénovali všetci najlepší hráči pod 
vedením najkvalitnejších trénerov. ide 
o zdĺhavý proces, ktorý po prvých rokoch 
existencie a prekonaní viacerých problé-
mov naznačuje, že sme na správnej ceste 
a že úroveň vrcholového stolného tenisu 
na slovensku sa postupne zvyšuje.
● text: Ivica Hatalová, foto: Tomáš Šereda
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národné stolnotenisové centrum  
v Bratislave

Členovia 
Ľ. Pištej, Y. Wang, a. valuch, s. no-

vota, s. kalužný, t. Špánik, a. klajber 
(spolupráca s nstcm nitra), J. zelinka, 
b. balážová, t. kukuľková, n. Puchova-
nová, e. labošová, s. horváthová, e. Jur-
ková, n. Grigelová (spolupráca s nstcm 
nitra), d. Šinkarová, J. terezková

Sparingoví partneri
m. Gumáň, a. brat, m. Pavolka, 

r. rezetka, t. keinath, P. turček, l. truk-
sová, m. uríková, m. marousková 

tréneri
J. truksa – hlavný tréner, t. bednár 

– tréner, P. Šereda – tréner, sparingový 
partner

Ľubomír Pištej a Barbora Balážová počas tréningu



námietku kontrolóra sstz, že pracovná 
skupina nenavštívila všetky školy, ktoré 
boli v projektoch navrhované (kvôli časo-
vej tiesni) a tou to návštevou chybu doda-
točne napravila. vv sstz tak 12. 8. 2019 
zrušil pôvodné hlasovanie a aj po zvážení 
nových faktov opätovne hlasoval. hlaso-
vanie o zriadení nstcm po prerokovaní 
dodatočnej správy z návštevy školy v tren-
čianskych tepliciach bolo tajné a s jedno-
značným výsledkom pre zriadenie centra 
v nitre – 6 hlasov za a žiadny proti (bolo 
prítomných šesť členov vv sstz). vv sstz 
tak definitívne schválil zriadenie nstcm 
v nitre od 1. 9. 2019.

Národné stolnotenisové centrum 
mládeže v nitre sa nerodilo vôbec jedno-
ducho. hráči, ktorí v ňom mali pôsobiť, 
a hlavne ich rodičia boli situáciou okolo 
jeho vzniku zneistení a čakali, ako sa prá-
ca v centre rozbehne. napriek tomu, že 
množstvo vecí sa riešilo za pochodu, ako 
napr. zmluvy s trénermi, zmluvy so sparin-
govými partnermi, zmluva medzi spojenou 
školou v nitre a sstz, oneskorený nákup 
materiálu a pod., mládežníci to v príprave 
nepocítili. vďaka silnému partnerovi mali 
v spojenej škole od začiatku vytvorené 
podmienky na kvalitnú prípravu. ubyto-
vanie, strava, tréning, ako aj regenerácia 
prebiehajú v jednom areáli bez potreby 
presunov na väčšiu vzdialenosť. o kvalitu 
tréningového procesu sa starajú reprezen-
tační tréneri kategórie juniorov, kondičný 
tréner – špecialista a mentálny kouč. dô-
ležitou súčasťou tréningového procesu 
je taktiež kvalitný a hlavne dostatočný 
sparing, ktorý je zabezpečený zmluvnými 
tréningovými sparingovými partnermi. 
o regeneráciu je postarané vďaka dvom 
masérkam, výborne vybavenému regene-
račnému centru a taktiež bazénu v tesnej 
blízkosti stolnotenisovej haly. všetky tieto 
zariadenia môžu členovia nstcm využívať 
podľa potreby.

Počas konferencie sstz vzniklo viacero 
otázok súvisiacich s výberom nitry ako 
miesta pre zriadenie centra, a tak kon-
ferencia sstz uložila kontrolórovi zväzu 
preveriť spôsob výberu nstcm v nitre. na 
podnet kontrolóra tak 9. 8. 2019 trojčlen-
ná pracovná komisia (športová riaditeľka 
sstz eva Ódorová, generálna sekretárka 
SStZ ivica Hatalová a predseda kšR ja-
romír truksa) navštívila dodatočne školu 
v trenčianskych tepliciach, ktorá bola va-
riantom v projekte na zriadenie nstcm 
v Prievidzi. (v projekte sa uvádzalo miesto 
školy v trenčianskej teplej, škola sa však 
nachádza v trenčianskych tepliciach). Pra-
covnú skupinu za zriaďovateľa školy prijal 
d. Ježík spolu s d. zelmanom, ktorí vysvet-
lili, akou formou sa dá u nich študovať 
a čo všetko daná škola ponúka. Športová 
riaditeľka predložila na vv sstz krátku pí-
somnú správu z návštevy. vv sstz uznal 

hodnotiaca komisia sstz v zložení 
– e. Ódorová, J. truksa, P. nedoma, J. blaško 
a a. kutiš spoločne so zástupcami jednotli-
vých adeptov na celoštátne centrum prípra-
vy mládeže navštívila v apríli 2019 všetkých 
kandidátov na zriadenie centra. každý z čle-
nov hodnotiacej komisie vypracoval záve-
rečnú správu, v ktorej kandidátov zhodnotil 
v škále od 1 (najlepšie) po 3 (najhoršie). 
Podľa hodnotiacej komisie skončili návrhy 
nasledovne: 1. Šk ŠoG nitra, 2. Prievidza 
a 3. Geológ rožňava. o výbere mládežníc-
keho centra po predložení záverečnej sprá-
vy športovej riaditeľky a následnej diskusii 
rozhodol výkonný výbor sstz pomerom 
hlasov nasledovne: za nitru hlasovalo 7 čle-
nov, proti 1 a zdržal sa 1, za Prievidzu (1 – 7 
– 1) a za rožňavu (0 – 8 – 1). vv sstz tak 
svojim hlasovaním schválil výber celoštát-
neho centra prípravy mládeže v nitre na 
obdobie do nasledujúcich oh mládeže. 
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rezervoár najvýraznejších talentov
Myšlienka vytvorenia Národného stolnotenisového centra mládeže (NSTCM) bola prvý raz verejne predstavená na konfe-
rencii SSTZ ako jedna z úloh komisie mládeže na obdobie štvorročnej činnosti v rokoch 2017 – 2020. Komisia mládeže 
zadefinovala podmienky, ktoré by malo toto centrum spĺňať. Na základe tohto SSTZ vypísal 9. 1. 2019 výzvu pre všetky 
kluby na Slovensku, aby predložili svoj projekt, ako by centrum prípravy mládeže malo vyzerať, ak by bolo zriadené pri ich 
klube. Do tejto výzvy sa zapojili tri subjekty – ŠK ŠOG Nitra, Stolnotenisové centrum ŠK Prievidza a Stolnotenisový oddiel 
Geológ Rožňava. SSTZ na vyhodnotenie týchto projektov vytvoril osobitnú hodnotiacu komisiu, ktorá po preverení jednot-
livých projektov odporučila vznik národného centra prípravy mládeže v Nitre.

NárodNé STolNoTeNiSové ceNTruM Mládeže v NiTre

Hráčky Národného stolnotenisového centra mládeže v Nitre s trénerkou Z. Grigelovou



v prvom roku existencie centra vv sstz 
schválil týchto členov – hráčov nstcm:

adam klajber – junior (nar. 2003), 
študent sŠŠ nitra; kamil Pach – junior 
(nar. 2003), študent sŠŠ nitra; dalibor diko 
– junior (nar. 2002), študent seŠ (individu-
álne štúdium); Jakub Goldír – starší žiak 
(nar. 2005), žiak zŠ kniežaťa Pribinu; kris-
tián uherík – starší žiak (nar. 2006), žiak 
zŠ kniežaťa Pribinu; danijela karkušová 
– juniorka (nar. 2003), študentka sŠŠ nit-
ra; renáta lacenová – juniorka (nar. 2003), 
študentka sŠŠ nitra a natália Grigelová 
– žena do 21 rokov (nar. 2000), študentka 
ukF nitra. všetci hráči boli v tom čase re-
prezentantmi slovenska v mládežníckych 
kategóriách, teda bolu nich predpoklad 
výkonnostného rastu a tiež predpoklad, že 
sa stolnému tenisu budú venovať vrcholo-
vo aj v budúcnosti. tento návrh bol pod-
porený reprezentačnými trénermi mlá-
deže v uvedených kategóriách. vv sstz 
návrh na zaradenie do NStcm schválil 
jednomyseľne. 

tréningový proces v nstcm v nitre 
je všeobecne nastavený na základe mik-
rocyklu. Jednotlivým členom sa tréning 
prispôsobuje individuálne podľa vekovej 
kategórie a reprezentačných povinností. 
hráči majú povinnosť sa zúčastniť povinnej 
lekárskej prehliadky u stanoveného špor-
tového lekára a funkčných testov, ktoré 
prebiehajú v národnom športovom centre 
v bratislave.

Po prvom roku činnosti nstcm došlo 
k čiastočnej obmene jeho členov na zákla-
de rozhodnutia vv sstz, ktorý schválil ná-
vrh komisie mládeže na vyradenie danijely 
karkušovej z dôvodu trvalého zhoršenia 
zdravotného stavu. ten jej neumožňuje pl-
nohodnotne trénovať, čo následne zaprí-
činilo aj zníženie jej športovej výkonnosti. 
Žiaľ, nie je predpoklad zlepšenia tohto 
stavu ani v nasledujúcom období. hráčka 
bola vyradená z reprezentačného družstva 
v sezóne 2020/2021. 

Ďalšími zmenami v zložení členov 
nstcm v nitre, ktoré schválil vv sstz, sú:

– vyradenie dalibora dika: hráč opako-
vane nedodržiaval dohodnutý tréningový 
plán, opakovane bol disciplinárne riešený 
a neprejavil dostatočný záujem o trénin-
gový proces v nstcm. 

– zaradenie samuela arpáša: hráč je 
členom reprezentačného družstva sloven-
ska v kategórii kadetov. Patrí medzi najper-
spektívnejších slovenských mládežníkov. 

– zaradenie adriany illášovej: hráčka je 
členkou reprezentačného družstva sloven-
ska junioriek. 

– zaradenie emy činčurovej: hráčka je 
členkou reprezentačného družstva sloven-
ska junioriek. 

– zaradenie veroniky drobovej: hráčka 
je členkou reprezentačného družstva slo-
venska junio riek. 

– zaradenie ley dziewiczovej: hráčka je 
členkou reprezentačného družstva sloven-
ska kadetiek.

hodnotenie výsledkov je aktuálne 
problematické, pretože je ovplyvnené 
pandémiou ochorenia covid-19. me-
dzinárodná konfrontácia, ktorá je pre 
hodnotenie práce v nstcm smerodajná, 
prebiehala vo veľmi oklieštenej podobe. 
treba však konštatovať, že všetci členovia 
nstcm zaznamenali výkonnostný rast. Po-
tvrdili svoje pozície vo svojich kategóriách 
na majstrovstvách slovenska a jediná me-
dzinárodná akcia – európske toP 10 mlá-
deže v berlíne ukázala, že slovenskí mlá-
dežnícki hráči, ktorí sa na tomto turnaji 
zúčastnili, držia krok so špičkou európy. 
Je pozitívne, že adam klajber sa po roku 
prípravy strávenom v nstcm umiestnil 
na tomto podujatí na 5. mieste a odohral 
vyrovnané zápasy so všetkými súpermi na 
tomto turnaji. Po roku je pripravený na to, 
aby sa po dohode s reprezentačným tré-
nerom mužov presunula hlavná časť jeho 
prípravy do nstc v bratislave. nstcm sa 
bude naďalej podieľať na jeho tréningo-
vom procese počas jeho štúdia v nitre. 

aké sú vízie nstcm do budúcnos-
ti? nstcm by malo zabezpečiť prípravu 
mládežníckym reprezentantom na takej 
úrovni, aby dosiahli čo najväčší výkonnost-
ný rast počas obdobia prípravy v centre. 
z kvalitatívneho hľadiska sa tak očakávajú 
nielen medailové úspechy z vrcholných 
mládežníckych podujatí, ale najmä prípra-
va v napredovaní vo výkonnostnom raste 

aj v reprezentácii mužov, resp. žien. dú-
fame, že pomocou začleňovania mladých 
trénerov a sparingových partnerov do 
práce s mládežou sa nstcm stane „produ-
centom“ novej trénerskej krvi pre sloven-
ský stolný tenis. nstcm by tak malo byť 
pomyselnou špičkou ľadovca tréningovej 
prípravy mládežníkov slovenska a dodáva-
teľom potenciálnych reprezentantov pre 
kategóriu dospelých.
● text: Roman Grigel, foto: archív NSTCM
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Tréning v Národnom stolnotenisovom centre mládeže v Nitre

národné stolnotenisové centrum  
mládeže v nitre

Členovia 
a. klajber, k. Pach, J. Goldír, k. uhe-

rík, s. arpáš, n. Grigelová, r. lacenová, 
a. illášová, e. činčurová, v. drobová, 
l. dziewiczová

Sparingoví partneri
i. zavadskyi, i. Péter, m. Šimunek 

tréneri
r. Grigel – reprezentačný tréner 

juniorov, z. Grigelová – reprezentačná 
trénerka junioriek, m. tóth – kondičný 
tréner, l. Piperek – mentálny kouč



ca sstz získal licenciu medzinárodného 
hlavného rozhodcu, čo mu otvorilo dvere 
k účasti na najvýznamnejších podujatiach 
organizovaných ittF a ettu vo funkcii 
hlavného rozhodcu a zástupcu hlavného 
rozhodcu. Funkciu rozhodcu vykonával 
na viacerých vrcholných medzinárodných 
podujatiach ako ms 1993 (finále družstiev 
žien), toP 12 juniorov (hlavný rozhodca), 
finále Pem žien 1993/1994 (hlavný roz-
hodca), mm českej republiky 1994, mm 
rakúska 1993, meJ 1992, európska liga, 
me veteránov 1995, usa oPen teams 
1995, kvalifikácia na oh 1996 a me 1996 
v bratislave (hlavný rozhodca). Podieľal 
sa na organizovaní mm slovenska 1993, 
mmJ 1988 a toP 12 juniorov 1995. vo 
funkcii hlavného rozhodcu, resp. zástupcu 
hlavného rozhodcu pôsobil aj na poduja-
tiach, ako boli meJ 1996 vo Frýdku-míst-
ku, meJ 1997 v topoľčanoch, meJ 1999 vo 
Frýdku-místku, me 2000 v brémach, meJ 
2000 v bratislave, meJ 2005 a 2009 v Pra-
he a msJ 2009 v kolumbii. viackrát bol čin-
ný aj na me tPŠ, dvanásťkrát na turnajoch 
Pro tour a sedemkrát na turnajoch WJc 
a na ďalších medzinárodných podujatiach.

Jozef tancer – 80 rokov

Funkcionár, roz-
hodca a hráč 
stolného tenisu, 
ktorého prvé kro-
ky a kontakt so ze-
lenými stolmi boli 
spojené s klubom 
lokomotíva levi-
ce (1955 – 1959). 
neskôr pôsobil 
v kluboch slovan Galanta (1960 – 1973), 
slavoj sládkovičovo (1974 – 1982) a tJ tr-
návka bratislava (1984 – 2010). bol člen 
vv bzst (1987 – 1992) a členom vv sstz 
v rokoch 1993 – 1996. už viac ako 40 rokov 
vykonáva funkciu rozhodcu. Podieľal sa na 
príprave viacerých významných medziná-
rodných podujatí na slovensku. Je rozhod-
com licencie a a medzinárodným rozhod-
com s licenciou ittF (od roku 1996). ako 
rozhodca pravidelne pôsobil na takmer 
všetkých významných medzinárodných 
podujatiach na slovensku, ako aj na ce-
loslovenských turnajoch. ako rozhodca 
sa pravidelne sa zúčastňoval a aj v súčas-
nosti je činný taktiež na medzinárodných 
majstrovstvách, me juniorov, dospelých 
a veteránov organizovaných na slovensku 
a v európe. Patrí medzi najstarších a naj-
skúsenejších aktívnych medzinárodných 
rozhodcov na slovensku. v minulosti pra-
coval aj ako tréner mládeže.

34 JUBilAnti

dežníckych majstrovstvách európy získali 
balážová s Pesockou v štvorhre kadetiek 
zlato a pár balážová – bezard získal v zmie-
šanej štvorhre kadetov striebro. na meJ 
2007 v bratislave získali balážová s Winte-
rovou v štvorhre kadetiek zlato a balážová 
v dvojhre kadetiek striebro. dušan michal-
ka sa podieľal aj na výborných úspechov 
topoľčianskeho tréningového centra. Patril 
medzi najlepších trénerov nielen u nás, ale 
aj v zahraničí. trénerskú kvalifikáciu licencie 
a získal absolvovaním dŠt 1. triedy so špe-
cializáciou stolný tenis na FtvŠ uk v bra-
tislave v roku 2001. v topoľčanoch viedol 
aj extraligové družstvo žien, viacnásobný 
majster slovenska. aktuálne už osem rokov 
pôsobí ako tréner v taliansku, kde sa ve-
nuje prevažne mládeži. Po viacročnej práci 
v sk kras sgonico získal jeho zverenec mat-
teo Parenzan titul majstra európy v mládež-
níckej paralympijskej kategórii, Francesco 
trevisan získal titul majstra talianska medzi 
najmladšími žiakmi a erik Paulina získal me-
dailové umiestnenia medzi mládežou na 
majstrovstvách talianska.

Jozef Goláň – 80 rokov

člen siene slá-
vy sstz a držiteľ 
takmer všetkých 
ocenení udeľova-
ných sstz patrí 
medzi významné 
osobnosti čes-
koslovenského a 
slovenského stol-
ného tenisu. Po-
čas svojej kariéry pôsobil v rokoch 1962 
– 1964 ako aktívny hráč okresných súťaží 
a v rokoch 1976 – 1986 v odborárskych sú-
ťažiach. v stolnotenisovom hnutí sa však 
výraznejšie presadil ako funkcionár a naj-
mä ako rozhodca. v rokoch 1990 – 1992 
bol členom výkonného výboru ast čsFr 
a v období 1994 – 1997 aj členom vv sstz. 
vykonával aj funkciu predsedu legislatív-
nej komisie a predsedu komisie rozhodcov 
sstz. bol členom v komisii rozhodcov ettu 
počas dvoch funkčných období v rokoch 
1994 – 2002. dve funkčné obdobia bol 
aj členom vv bzst. Je autorom Príručky 
rozhodcov (1993), spoluautorom vydania 
Pravidiel stolného tenisu (1995) a súboru 
predpisov sstz (1994). aktívne sa podie-
ľal na organizovaní prakticky všetkých vý-
znamných podujatí ittF, ettu a sstz na 
území slovenska od jeho vzniku až dovte-
dy, pokým mu to zdravotný stav dovolil. 
od roku 1990 je držiteľom rozhodcovskej 
licencie a a od roku 1992 medzinárodným 
rozhodcom. v roku 2003 ako prvý rozhod-

Vladimír Mihočko – 50 rokov
bývalý profesionál-
ny hráč a dlhoroč-
ný tréner. držiteľ 
trénerskej licen-
cie a vykonával 
funkciu trénera 
vo viacerých za-
hraničných (Fran-
cúzsko, Poľsko), 
ako aj slovenských 
kluboch (malacky, bratislava, komárno, 
v súčasnosti záhorská bystrica). Pôsobil aj 
ako reprezentačný tréner žien. v roku 2002 
s družstvom žien obsadil na me 11. miesto 
a jeho hráčka e. Ódorová 9. miesto. o rok 
neskôr sa jeho zverenkyne umiestnili na me 
medzi družstvami na 10. mieste a e. Ódoro-
vá so z. Poliačkovou skončili v štvorhre na 
5. mieste. so ženami sa zúčastnil aj na nie-
koľkých ms. bol dlhoročným osobným tré-
nerom e. Ódorovej (1997 – 2010), s ktorou 
bol v roku 2008 aj na oh v Pekingu. veľmi 
pestrú mal aj hráčsku kariéru. v roku 1984 
získal dve zlaté medaily z meJ – s m. Grma-
nom v štvorhre kadetov a v súťaži kadet-
ských družstiev. z m sr a československa 
získal celkovo 6 zlatých, 7 strieborných 
a 7 bronzových medailí. Pôsobil taktiež v za-
hraničí – bruille (Fran.), lys lannoy (Fran.), 
schaffhausen (Švajč.). na slovensku hrával 
za msk malacky a novú stráž/komárno. 
v súčasnosti pôsobí ako predseda a tréner 
v rozrastajúcom sa klube ttc záhorská bys-
trica. venuje sa výchove najmenších talen-
tovaných stolných tenistov.

dušan Michalka – 50 rokov
Profesionálny tré-
ner stolného te-
nisu a dlhoročný 
tréner reprezen-
tačného družstva 
junioriek. Pre vr-
cholový a repre-
zentačný stolný 
tenis vychoval a 
pripravil mnohých 
reprezentantov ako napr. kmotorková, ba-
láž a balážová. trénersky sa pričinil o viaceré 
úspechy svojich zverencov. na meJ 2000, 
ktoré sa konali v bratislave, získala kmotor-
ková bronz vo dvojhre kadetiek. o rok ne-
skôr, na meJ 2001 v terni, získala kmotor-
ková v štvorhre kadetiek s tapaiovou cenné 
zlato. v budapešti na meJ 2004 dosiahli 
balážová s hudecovou na bronz v štvor-
hre kadetiek. na meJ 2005 v Prahe získala 
kmotorková striebro s Fengom v zmiešanej 
štvorhre. v roku 2006 v sarajeve na mlá-
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venský kraj) a postúpilo do snl. o tento 
úspech sa zaslúžili anton mihály, milan 
Gramantík, ivan čaja, tibor schwarz, mi-
chal oršula a marián Šurka. v tom istom 
ročníku zaznamenali výrazné úspechy aj 
družstvá žiakov a žiačok, keď sa stali maj-
strami kraja. Žiaci hrávali v zložení ivan Pa-
pák, Jaroslav rumpli, Peter košík, ladislav 
meluš a oliver Škopec. zostavu žiačok tvo-
rili renáta kršáková, miriam mihályová, 
silvia rajnohová, zuzana Peniažková a Jar-
mila Škopcová. 

v roku 1974 dosiahlo družstvo žiakov 
sk baník Prievidza mimoriadny úspech 
(v zložení milan Gramantík, ladislav Žídek, 
michal oršula a dušan skarba), keď vo fi-
nále majstrovstiev slovenska skončilo na 
2. mieste a následne vo finále majstrovstiev 
československa získalo bronzovú medailu, 
keď prekvapujúco porazilo aj spartu Praha.

v sezóne 1980/1981 obsadilo družstvo 
mužov sk baník Prievidza 8. miesto v snl. 
Žiacke družstvá opäť vyhrali tituly majstrov 
kraja. v sezóne 1982/1983 sa ladislav me-
luš umiestnil v československom rebríčku 
mladších žiakov na 8. mieste. 

aj v sezóne 1984/1985 postúpilo druž-
stvo mužov do snl, keď hrávalo v zložení 
anton mihály, milan Gramantík, marián 
Šurka, tibor schwarz, ivan čaja a mladí 
pretekári z dorasteneckej kategórie – ivan 
Papák, oliver Škopec a ladislav meluš. 

už v roku 1973 získal ladislav skarba 
st. licenciu trénera 1. triedy a anton mi-
hály získal v roku 1978 funkciu trénera 
z povolania.

Pod názvom baník Prievidza začalo súťa-
žiť najskôr mužské družstvo, ktoré sa zúčast-
ňovalo okresných i krajských súťaží. neskôr 
pribudlo aj tréningové stredisko mládeže 
(tsm) a vybudovala sa stolnotenisová hala 
sk baník Prievidza (okrem ladislava skarbu 
st. tu ako tréner pôsobil aj František Gra-
mantík), ktorá bola centrom stolného teni-
su na hornej nitre až do roku 1997, keď pre 
nedostatok finančných prostriedkov klub 
zanikol. Po jeho zániku sa bývalí hráči roz-
hodli založiť nový klub sk kovometal Prie-
vidza. Jeho zakladateľmi boli tibor haneš, 
tibor schwarz, milan Gramantík, anton mi-
hály a Peter molota, ktorý bol sponzorom 
klubu. tréningové priestory poskytla zŠ na 
novackého ulici v Prievidzi. do klubu prešli 
milan schwartz st., brat milana Gramantí-
ka – Jozef a všetci stolní tenisti školského 
športového strediska. keďže nebolo možné 
zabezpečiť finančné prostriedky aj k doras-
teneckým súťažiam, vedenie klubu sa roz-
hodlo presunúť súťaž 4. ligy a hráčov do la-
zian, kde boli vytvorené lepšie podmienky. 
Prievidzský klub vytvoril družstvo mužov. 
napriek výkonnostnému napredovaniu sa 
klub nevyhol finančným ťažkostiam, keďže 
hlavný sponzor prestal klub finančne pod-
porovať. vedenie klubu sa tak rozhodlo 
pokračovať pod novým názvom – sk Prievi-
dza, do ktorého prešli všetci hráči kategórií 
dospelých i žiakov. Pod týmto názvom pô-
sobí klub dodnes. 

najväčšie úspechy dosiahol klub v se-
zóne 1979/1980, keď a-družstvo baníka 
Prievidza vyhralo 1. divíziu (stredoslo-

za najvýznamnejšie osobnosti prievidz-
ského stolného tenisu môžeme považovať 
ladislava skarbu st., ktorý bol dušou i pilie-
rom tohto športu v rokoch 1956 až 1976, 
ako aj antona mihályho, ktorý príchodom 
do Prievidze v roku 1978 pozdvihol stolný 
tenis v meste na vyššiu výkonnostnú úro-
veň. mihály bol zároveň trénerom a predse-
dom komisie vrcholového športu slovenska 
a v rokoch 1989 až 1991 ako reprezentač-
ným trénerom kadetov československa. 
z radov baníka Prievidza vyšlo viacero funk-
cionárov a trénerov, ktorí pôsobili v okres-
nom i krajskom stolnotenisovom zväze, 
a to Pavol hrnčár, Jozef benian, kamil Šmi-
da, Juraj rumpli a ďalší. ladislav skarba st. 
bol aj vedúcim tajomníkom ov čsztv. 

Pre propagáciu prievidzského stolného 
tenisu zorganizoval sk baník Prievidza aj 
priateľské stretnutie s lokomotívou rača 
a neskôr pre reprezentantov slovenska 
a československa zabezpečil letné sústre-
denie. veľkým úspechom stolného tenisu 
v Prievidzi boli aj medzinárodné majstrov-
ská československa mužov a žien, ktoré sa 
v meste konali 17. až 21. februára 1983. 
majstrovstiev sa zúčastnili špičkoví hráči 
z 22 európskych štátov a Japonska. Pri or-
ganizačnom zabezpečení majstrovstiev sa 
významne podieľali aj členovia klubu.

súčasnosť klubu je už podstatne skrom-
nejšia. stk Prievidza vznikol ako následník 
sk kovometal Prievidza v roku 2004. v ja-
nuári 2005 sa hráč Peter Grman zúčastnil 
v austrálskom melbourne 20. deaflympij-
kých hier (pre nepočujúcich športovcov) 
na ktoré ho nominoval slovenský paralym-
pijský výbor a slovenský zväz nepočujú-
cich. hry sa uskutočnili 5. až 16. januára 
2005. v roku 2005 stk Prievidza vyhral 
súťaž krajskej 4. ligy a postúpil do 3. ligy, 
v ktorej účinkuje aj v súčasnosti.

v sezone 2007/2008 vyhrali starší žiaci 
stk Prievidza 1. triedu trenčianskeho kra-
ja a družstvá mužov stk Prievidza pôsobili 
v 4. a 5. lige trenčianskeho regiónu. v rokoch 
2009 až 2010 musel klub pre nedostatok fi-
nancií odhlásiť zo súťaží žiacke družstvá.

člen klubu milan Gramantík bol viac-
krát členom výberu Policajného zboru sr 
na me policajných zborov a ako tréner sa 
v roku 2019 v bratislave stal s týmto výbe-
rom aj majstrom európy.

● text: MIlan Gramantík
● foto: archív STK Prievidza

Stolný tenis v Prievidzi má už 65 rokov
V roku 1955 vznikol stolnotenisový oddiel Baník Prievidza. Pri jeho zrode stáli Anton Beláček, Vladimír Schut, Anton Ta-
lášek, Pavol Hofštadter st., Imrich Lieskovský, Jozef Kocman a Štefan Svitok. Odvtedy uplynulo už 65 rokov a stolný tenis 
v Prievidzi zažil väčšie i menšie turbulencie.

Hráči súčasného Stolnotenisového klubu Prievidza
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● autor: Katarína Breyerová

správne odpovede zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 30. júna 2021.
vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy butterfly.

tajnička krížovky z čísla 3-4/2020 znie: FRaNTIšEk TokáR je najväčšou hráčskou osobnosťou v histórii slovenského stolného tenisu. 
JArOMír trUKSA je profesionálnym hráčom a jedným z trénerov slovenskej reprezentácie.

ceny vyhrávajú ladislav Bodnár a deti z ŠKSt Sokol Vojčice.

OH 1988, SOUl
1. z akej krajiny bol víťaz dvojhry mužov na 

OH 1988?
a) Švédsko
b) Južná kórea
c) čína
d) nemecko

2. z akej krajiny bola víťazka dvojhry žien na 
OH 1988?

a) čína
b) Japonsko
c) Južná kórea
d) Hong kong

3. najúspešnejšou z reprezentácie Česko-
slovenska na OH 1988 bola Marie Hra-
chová. na ktorom mieste skončila?

a) na 3. mieste
b) na 4. mieste
c) na 5. mieste
d) na 5. – 8. mieste

4. Kto zo slovenských hráčov/ok štartoval 
v drese Československa na OH 1988?

a) r. kasalová, t. Jančí
b) r. kasalová, J. mihočková
c) r. kasalová
d) r. kasalová, r. vími

5. najúspešnejší výsledok na olympijských 
hrách zo Slovákov dosiahla renáta Ka-
salová v štvorhre s M. Hrachovou na OH 
1988. Umiestnili sa:

a) na 4. mieste
b) na 5. mieste
c) na 6. mieste
d) vo štvrťfinále

OH 1992, BArCelOnA
6. Kto vyhral dvojhru mužov na OH 1992 

v Barcelone?
a) Jan-ove Waldner (Švédsko)
b) Jörgen Persson (Švédsko)
c) kim taek-soo (Južná kórea)
d) ma Wenge (čína)

7. na rozdiel od predchádzajúcich OH v Sou
le sa v roku 1992 v Barcelone udeľovali 
bronzové medaily za dve 3. miesta (zápas 
o 3. miesto sa nehral). Hráčky z koľkých 
krajín získali medailu v dvojhre žien?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Stolnotenisový kvíz z histórie olympijských hier
8. Koľko stolných tenistov spolu štartovalo 

v drese Československa na OH 1992?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

9. Koľko z nich pochádzalo zo Slovenska?
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3

10. V dvojhrách postupovali do osemfinále 
iba víťazi skupín. z československých re-
prezentantov sa to podarilo iba jednému
/ej. Kto to bol? 

a) marie Hrachová
b) Petr korbel
c) Roland Vími
d) Jindřich Panský

OH 1996, AtlAntA
11. na OH 1996 dominovali stolní tenisti Čí-

ny. Aký počet finálových zastúpení ma-
li spolu vo všetkých štyroch súťažiach 
(dvojhra a štvorhra mužov a žien)?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8

12. Koľko medailí získali spolu európski stol-
ní tenisti?

a) 0
b) 1
c) 2
d) 4

13. Suverénnym víťazom dvojhry z predchá-
dzajúcich OH v Barcelone sa darilo od-
lišne. Kým medzi ženami deng yaping 
titul obhájila, Švéd JanOve Waldner 
vypadol už v osemfinále. Kto bol jeho 
premožiteľ?

a) Wang tao (čína)
b) Petr korbel (čr)
c) Jörg rosskopf (nem.)
d) Johnny huang (kan.)

14. Slovensko malo tentokrát zastúpenie iba 
v podobe jednej hráčky. Kto to bol?

a) Renáta kasalová
b) Jaroslava mihočková
c) valentina Popová
d) eva Ódorová

15. Aký výsledok dosiahla v dvojhre žien?
a) osemfinále
b) štvrťfinále
c) 2. miesto v skupine
d) 3. miesto v skupine

16. Vynikajúci výsledok dosiahla v dvojhre 
mužov česká reprezentácia. Aké umiest-
nenie dosiahol Petr Korbel?

a) 3. miesto
b) 4. miesto
c) štvrťfinále
d) osemfinále

17. reprezentantovi jednej krajiny sa podari-
lo získať medailu už na tretích OH v rade. 
Ktorú krajinu reprezentoval?

a) čínu
b) Južnú kóreu
c) Švédsko
d) nemecko

OH 2000, Sydney
18. Koľko z celkovo 12 medailí (dvojhra 

a štvor hra mužov a žien) získala stolno-
tenisová veľmoc Čína na OH v Sydney?

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

19. Hráči z koľkých krajín sa dostali do semi-
finále dvojhry mužov?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

20. Kto sa stal víťazom v dvojhre mužov?
a) kong linghui (čína)
b) liu Guoliang (čína)
c) Jan-ove Waldner (Švédsko)
d) ryu seung-min (J.kórea)

21. Kto sa stal víťazkou v dvojhre žien?
a) deng Yaping (čína)
b) Wang nan (čína)
c) ryu Ji-hae (J. kórea)
d) chen Jing (tchajwan)

22. Koľko európskych krajín malo zastúpenie 
vo štvrťfinále dvojhry žien?

a) 0
b) 1
c) 2
d) 3



6. apríl – Svetový deň stolného tenisu
Svetový deň stolného tenisu – World Table Tennis Day (WTTD) oslavujú stolní tenisti 6. apríla. Aj v roku 2021 sa do tohto 
projektu ITTF a ETTU štvrtýkrát organizovane zapojil aj Slovenský stolnotenisový zväz.

Podľa oficiálnej webovej stránky ittffoundation.org možno tento deň charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný 
tenis pre zábavu. Táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom väčší dôraz ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú 
účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a, samo-
zrejme, pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo. Záujmom SSTZ je podporiť celoslovenskú akti-
vitu v tento deň tak, aby sa stolný tenis viac zviditeľnil. V súvislosti so Svetovým dňom stolného tenisu zorganizoval SSTZ súťaž, ktorá od 
19. marca do 11. apríla 2021 prebiehala formou vkladania súťažných videí a obrázkov na stránke www.sraketoudoskoly.sk. Následne ve-
rejné hlasovanie na webstránke rozhodlo o tom, ktoré videá a obrázky sú najlepšie. Hodnotné ceny vo výške 100 € tak získali Tomáš Koňár 
(video), Barbora Melisa Guassardo (kresby detí do 12 rokov) a Liliana Alicja Guassardo (kresby detí nad 12 rokov). „Stolnotenisové“ dielo 
Sofie Sabovej k Svetovému dňu stolného tenisu ocenili aj na oficiálnej webovej stránke Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF).

● text: Katarína Breyerová a Tibor Kollár, foto: archív SSTZ a ITTF
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