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Milí čitatelia,
opäť sme tu s ďalším tohtoročným číslom nášho časopisu, ktorý
však vychádza ako dvojčíslo na 44 stranách. K tomuto kroku nás prinútilo viacero faktorov, pričom jedným z nich je aj súčasná situácia súvisiaca s pandémiou ochorenia COVID-19. Aj keď sa epidemiologické
opatrenia počas letných mesiacov uvoľnili, začínajúca tretia vlna pandémie nás v jesennom období opäť prinútila stolnotenisové aktivity
obmedziť a postupne aj rušiť.
Tento rok sa nesie v znamení odložených olympijských hier 2020
v japonskom Tokiu, ktorým ešte na konci apríla predchádzala európska olympijská kvalifikácia. V nej si však ani jeden z trojice Balážová,
Pištej a Kukuľková miestenku na OH nevybojoval (Wang mal už olympijskú miestenku istú). Istotu účasti v Tokiu tak nakoniec dalo rebríčkové postavenie Balážovej v dvojhre a páru Balážová – Pištej v mixe.
Už o dva mesiace neskôr nás slovenský elitný zmiešaný pár potešil
svojím úspešným účinkovaním na odložených ME jednotlivcov vo Varšave, a to ziskom striebornej medaily. Bol to výborný odrazový mostík
smerom k nadchádzajúcej olympiáde. Účinkovanie Slovákov pod piatimi kruhmi však nevyšlo celkom podľa predstáv. Najmä od nášho mixu
sa očakával minimálne postup do štvrťfinále, aj keď podľa trénera Jaromíra Truksu Wangov prienik do 3. kola dvojhry možno považovať
za úspech. Tým sú určite aj jedna strieborná a dve bronzové medaily,
ktoré priniesli naši stolní tenisti z paralympiády. Olympijský blok dopĺňa druhá časť olympijských návratov z rokov 2004 až 2016. Z medzinárodných podujatí vám ponúkame aj sumár o európskom TOP 16
s našimi reprezentantmi – Wangom s Balážovou.
Z najdôležitejších domácich podujatí dávame do pozornosti najmä
slovenské šampionáty jednotlivcov (dospelí a mládež) a družstiev. Na
presunutých augustových majstrovstvách Slovenska si medzi ženami
premiérovo vybojovala titul Ema Labošová a medzi mužmi sa už deviatykrát tešil Ľubomír Pištej. Majstrovstvá Slovenska družstiev, ktoré sa
netradične odohrali turnajovým spôsobom, sa niesli v znamení minuloročných víťazov – mužov SK Vydrany a žien
STC ŠKST Bratislava. Významnou udalosťou
bola aj júnová celoslovenská konferencia
SSTZ, ktorá si na štyri roky zvolila nové
vedenie na čele s Antonom Hamranom.
Práve s ním sa môžete bližšie zoznámiť aj
v úvodnom profilovom rozhovore.
Želám nám všetkým, nech koniec tohto
roka prežijeme v zdraví a nech čo najskôr
prekonáme toto neľahké obdobie, možno
aj v spoločnosti nášho časopisu.
Tibor Kollár, šéfredaktor
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ROZHOVOR

Pracovať naplno a s pokorou

Narodil sa pred šesťdesiatimi tromi rokmi a pochádza z Duloviec pri Komárne. Stolnému tenisu sa venoval už od mladosti
v jeho rodnej obci, v ktorej spoluzakladal aj stolnotenisový oddiel. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Bol hráčom, neskôr sa stal aj medzinárodným rozhodcom a dlhoročným stolnotenisovým
funkcionárom. V rokoch 1994 – 1999 pôsobil ako predseda Bratislavského stolnotenisového zväzu a v rovnakom období
zastával aj funkciu podpredsedu SSTZ. Organizačne sa významne podieľal nielen na rozvoji slovenského stolného tenisu,
ale aj na zabezpečovaní všetkých medzinárodných stolnotenisových podujatí na Slovensku. Za posledných 30 rokov vykonával kľúčové pozície v organizačných výboroch MSJ, ME, ME veteránov, ME mládeže, TOP 12, resp. TOP 10 juniorov
a kadetov, Slovak Junior & Cadet Open, ako aj v súťažiach zdravotne znevýhodnených športovcov. Bol členom klubov
Rapid Bratislava, ŠKP Bratislava a je zakladateľom stolnotenisového klubu ST Relax Bratislava. Je lektorom SSTZ pre školenia rozhodcov, trénerov a organizátorov športových podujatí. V rámci ETTU patrí k stálym členom mládežníckej komisie
(1999 – 2021), z toho bol 10 rokov jej podpredseda. V ITTF pracuje od roku 2009 až do súčasnosti ako člen mediálnej komisie. Jeho dlhoročnú prácu ocenila ETTU vyznamenaním Badge of Honour. Bývalý dlhoročný generálny sekretár
(2000 – 2018) a aktuálne čerstvý predseda SSTZ Anton Hamran.

Hneď na začiatku nášho rozhovoru mi dovoľte zablahoželať
vám k zvoleniu za predsedu Slovenského stolnotenisového zväzu. S akým cieľom nastupujete na tento post?
Ďakujem za blahoželanie. Moju predstavu a ciele som predložil na celoslovenskej konferencii. Neprichádzam do neznámeho
prostredia, situáciu v stolnotenisovom hnutí veľmi dobre poznám.
Zo športovej stránky budú pre mňa prioritou štátna reprezentácia
a práca s talentovanou mládežou, kde vidím stále množstvo nedostatkov. Samozrejme, SSTZ, ako jeden z mála zväzov, je aj vlastníkom haly, v ktorom sídli sekretariát a Národné stolnotenisové
centrum. Vek objektu sa blíži k štyridsiatke, preto bude potrebné
venovať čas, energiu a aj nemalé množstvo finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu, aby sme tu vytvorili dôstojné miesto na
tréning, ubytovanie a prácu všetkých zainteresovaných hráčov,
trénerov a funkcionárov.

Poďme však do minulosti. Vyrastali ste na juhu Slovenska
neďaleko Komárna. Čo vám najviac pripomína vaše detstvo?
Pochádzam z učiteľskej rodiny, preto rodičia kládli veľký dôraz na vzdelanie. Preto som spolu s mojimi dvoma bratmi musel
okrem základného vzdelania absolvovať aj ľudovú školu umenia
v hre na akordeón a všetky krúžky, ktoré čas a podmienky umožnili v dedinskom prostredí. Okrem toho to bola, samozrejme, „povinná“ účasť na všetkých domácich prácach v záhrade a špeciálne
vo vinohrade, pretože táto oblasť je jednou z najlepších na pestovanie viniča.
Neskôr ste študovali na elektrotechnickej fakulte v Bratislave. Prečo ste sa rozhodli práve pre toto zameranie?
V minulosti študenti nemali takú voľnosť pri výbere školy, ako
to poznáme dnes. Vzhľadom na to, že som absolvoval Strednú
priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave so špecializáciou
na automatizačnú techniku, tak pokračovanie na Elektrotechnickej fakulte SVŠT bolo prirodzené. Vyštudoval som študijný odbor
na elektronické počítače.
Pracovali ste aj v odbore, ktorý ste vyštudovali?
Po skončení štúdia a absolvovaní povinnej vojenskej služby
som nastúpil do odboru, ktorý som študoval a zamestnal som sa
vo výpočtovom stredisku v jednej slovenskej firme zameranej na
výrobu stavebných strojov a zariadení. Po roku 1993 som založil
vlastnú firmu, v ktorej sme aj s kolegami pokračovali vo vlastných
projektoch zameraných väčšinou na výrobu špecializovaných
strojných zariadení pre stavebnú výrobu.
V stolnotenisovom hnutí pôsobíte už viac ako štyridsať rokov. Čo alebo kto vo vás prebudil vážny záujem o stolný tenis?
Nakoľko pochádzam z malej dediny, v ktorej nebol výber viacerých športových odvetví (samozrejme, okrem futbalu), tak sme
aj s priateľmi rozmýšľali, akému športu by sme sa venovali. Pri
obecnej telovýchovnej jednote sme nakoniec založili stolnotenisový oddiel, s ktorým sme sa prihlásili do okresnej súťaže. Nebolo
to jednoduché, keďže sme hrávali v kultúrnom dome, v ktorom
bolo potrebné pred každým tréningom či stretnutím vyniesť asi
200 stoličiek von a po stretnutí ich vrátiť späť.
Aký ste boli hráč?
Hráč je možno silné slovo, skôr by som nazval nadšencom.
Vyrastali sme bez trénera a snažili sme sa odpozorovať techniku
od lepších súperov. Pozitívom bolo, že na internátoch na strednej
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a vysokej škole bolo možné dostať sa k stolnému tenisu, tak sme
to vo voľnom čase využívali. To bol aj jeden z dôvodov, prečo som
sa následne aj trénersky dovzdelal. Po skončení vysokej školy som
zostal bývať a pracovať v Bratislave, a tak jednou z mojich priorít
bolo nájsť si stolnotenisový klub. Stal sa ním Rapid Bratislava, ktorý sa neskôr zlúčil s ŠKP, nakoľko prišiel o herňu. Tam som zotrval
celý čas – vyše tridsať rokov až do okamihu, keď som pred tromi
rokmi založil vlastný klub ST Relax Bratislava.
Potom ste prešli k rozhodovaniu. Prečo?
Ako mladého nadšenca stolného tenisu ma klub „posúval
a tlačil“ aj do funkcionárskej a rozhodcovskej činnosti. A ako
rástli aj moji dvaja synovia, tak sme postupne zisťovali, že nie
je veľa ľudí, ktorí sú ochotní bez ohľadu na čas a peniaze organizovať turnaje pre mládež. Tak nezostávalo veľa možností,
a tak som absolvoval aj rozhodcovské kurzy a začal som pracovať aj ako rozhodca. Mal som možno aj šťastie, že som mohol
hrať v jednom klube aj s Františkom Tokárom – majstrom sveta
a rozhodovať pod vedením takých osobností ako boli Pokorný,
Pullmann a neskôr aj Goláň. V tej dobe som ako relatívne mladý rozhodca absolvoval v roku 1994 aj skúšky medzinárodného
rozhodcu. To mi otvorilo dvere do sveta stolného tenisu a mal
som tak možnosť absolvovať niekoľko vrcholných európskych aj
svetových šampionátov.
Ste známy ako dlhoročný rozhodca, funkcionár a organizátor viacerých stolnotenisových podujatí. Čo z toho je u vás na
prvom mieste?
Je to všetko prepojené. Myslím si, že nemôže byť niekto dobrý organizátor podujatia, ak nemá rozhodcovské znalosti. Dnes
to vidíme aj pri funkcionároch a súťažných manažéroch na najväčších svetových podujatiach. Väčšina z nich sú bývali úspešní
hlavní rozhodcovia. Ja sa počas posledných rokov venujem najmä
organizácii podujatí. Každé podujatie je pre mňa novou výzvou,
je potrebné do detailu premyslieť všetky možnosti a alternatívy
a predchádzať možným problémom. Samozrejme, nejde to bez
skúseného tímu spolupracovníkov. Je to ako spustiť nový závod.
Treba si predstaviť, že na ME mládeže sa zúčastňuje približne
1 000 hráčov. Tí v jeden deň prídu, musia sa stravovať, bývať a na
druhý deň musia nastúpiť za hracie stoly a za účasti vyše 100 rozhodcov odohrať svoje zápasy, plus k tomu sprievodný program
atď. Je potrebné vytvoriť zohratý tím ľudí, ktorým musíte presne
povedať, čo a kedy sa má robiť, čo je podstatné a čo nie je.
Vaši dvaja synovia sú taktiež činní v stolnom tenise. Asi nemusím hádať, kto ich k pingponovej loptičke viedol...
Samozrejme, k stolnému tenisu som ich viedol a som rád, že
pri ňom aj zostali. Starší syn to dotiahol až do juniorskej reprezentácie, mladší do 1. ligy. V súčasnosti obaja mimo svojej profesionálnej pracovnej a hráčskej kariéry pokračujú aj ako spolupracovníci pri všetkých podujatiach najvyššej úrovne. Matej je už
dnes medzinárodným hlavným rozhodcom a Anton našiel svoju
cestu v technike, ktorá sprístupňuje stolný tenis prostredníctvom
internetu širokej verejnosti stolnotenisových fanúšikov. Zároveň
vlastní aj licenciu medzinárodného rozhodcu a trénerskú licenciu A. Nie sú to však len synovia, ale aj manželka, ktorá svojimi
znalosťami z informačných technológií vypomáha pri všetkých
veľkých podujatiach a zabezpečuje potrebnú počítačovú podporu
pre potreby ubytovania, stravovania a dopravy.
Čo vám dalo vaše dlhoročné pôsobenie vo funkcii generálneho sekretára zväzu?
Moje dlhoročné pôsobenie v takejto funkcii mi dalo veľa, ale
veľa mi aj zobralo. Podpísalo sa najmä na mojom zdravotnom stave, lebo neustály stres ešte nikomu nepomohol. Hlavne mi však
umožnilo veľa sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú pre tento šport zanietení a sú mu ochotní veľa obetovať. Je to nádherný pocit, že
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V štvorhre so synom Antonom
takmer v každom meste a obci na Slovensku sa hráva stolný tenis
a pri akomkoľvek probléme, možno aj nie športovom, sa dá nájsť
spriaznená duša, na je možné sa obrátiť. Samozrejme, toto platí
aj o zahraničí, veď stolný tenis má vo svete jedno absolutórium.
Hrá sa totiž v každej krajine a v súčasnosti je svetová federácia
ITTF so svojimi 226 registrovanými krajinami spomedzi všetkých
športových odvetví na čele svetového rebríčka.
Ako najradšej oddychujete?
Času na oddych je pomenej a s pribúdajúcim vekom si človek musí občas vydýchnuť a odpočinúť viac. Najväčším relaxom
(z toho aj názov nášho klubu) je pre mňa to, keď môžem stráviť
čas v prírode s rodinou a priateľmi, na poľovačke alebo na rybách,
najčastejšie však u mňa v záhrade. To mi nahrádza môj „kondičný
tréning“ a manuálnou prácou sa snažím udržovať vo „forme“.
Môžeme vás občas vidieť aj za stolnotenisovým stolom?
Samozrejme, to bol aj jeden z dôvodov vzniku klubu ST Relax.
Zišla sa v ňom skupina osôb a priateľov, ktorí chcú relaxovať športom. Máme tu hercov, moderátorov, lekárov, diplomatov, dokonca kozmonauta a ďalších, s ktorými pravidelne trénujeme a hrávame súťaže v rámci Bratislavského stolnotenisového zväzu.
Máte nejakú víziu či sen, pokiaľ ide o organizáciu nejakého
významného stolnotenisového podujatia na Slovensku?
V závere tohto volebného obdobia nás čaká významné jubileum – 100 rokov organizovaného stolného tenisu na území Slovenska. Toto veľké výročie by sme chceli spropagovať niekoľkými
podujatiami (napr. kongresom ETTU, medzinárodnou stolnotenisovou konferenciou atď) a vydaním reprezentatívnej publikácie o stolnom tenise. Zároveň chceme požiadať ITTF, resp. ETTU
o pridelenie organizácie významného športového podujatia svetového alebo európskeho významu.
Čo by ste z pozície šéfa zväzu zaželali slovenskému stolnému
tenisu do nasledujúceho obdobia?
Ciele, ktoré sme si predsavzali, sú zverejnené v hlavných úlohách na obdobie 2021 – 2025. Čakajú nás nové výzvy – ME, MS či
Európske hry. Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo zopakovať účasť našich stolných tenistov na OH v Paríži, ktoré budú už
o tri roky. Aby sa nám podarilo splniť naše ciele, musíme všetci na
svojich postoch, či sú to funkcionári, hráči alebo tréneri, pracovať
naplno a s pokorou. Menej hľadať vo všetkom a v každom z nás
chyby, viac sa sústreďovať na skvalitňovanie svojej práce a vlastného prínosu pre ostatných. Chcem zaželať hráčom, aby sa im
vyhýbali zranenia a prajem pevné zdravie pre všetkých, ktorí hráčom vytvárajú podmienky pre ich ďalší rast.
● zhováral sa: Tibor Kollár, foto: archív Antona Hamrana a SSTZ
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majstrovstvá európy

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom získali na európskom šampionáte vo Varšave strieborné medaily v zmiešanej štvorhre

Ľubomír Pištej a Barbora Balážová sú už dvojnásobní strieborní
medailisti z majstrovstiev Európy v zmiešanej štvorhre

Naplnené medailové nádeje vo Varšave
Výprava slovenských stolnotenisových reprezentantov cestovala v júni na majstrovstvá Európy do Varšavy v individuálnych
a párových disciplínach s vysokými ambíciami. V poľskej metropole ich aj naplnila, keď sa v ére samostatného Slovenska
ešte len tretíkrát vrátila z vrcholného seniorského podujatia s medailou. Aj do tretice to bola medaila zo zmiešanej štvorhry
a druhýkrát ju zavesili na krk dvojici Ľubomír Pištej – Barbora Balážová.
Práve elitné slovenské duo bolo najväčším želiezkom počas bojov na šampionáte,
ktorý sa mal pôvodne konať 15. až 20. septembra 2020. Trištvrteročný posun spravil
zároveň z ME, ktoré boli bez divákov na tribúnach, generálku pred blížiacim sa vrcholom – tokijskými olympijskými hrami, pred
ktorými bol zisk vicemajstrovského titulu
vítaným povzbudením.

Chceli zlato, cieľ splnili

„Najťažší bol štvrťfinálový zápas proti Oláhovi s Eerlandovou. Bola som veľmi
rada, že sme ho zvládli a urobili si ziskom
medaily chuť pred olympijskými hrami.

V semifinále sme proti Gauzymu s Pavadeovou odvrátili mečbal a počas turnaja sme
vyhrali veľa setov, v ktorých sme prehrávali, takže nemáme byť prečo sklamaní, hoci
sme chceli zlato. Cieľ bol medaila a napokon máme striebornú. Možno to vyznie
zvláštne, ale napriek prehre som sa najlepšie cítila vo finále s Nemcami Qiu Dang
a Mittelhamovou. Bol to asi jediný duel,
ktorý som si vedela užiť,“ priblížila svoje dojmy Balážová. Na jej adresu odznela
z úst reprezentačného trénera pochvala za
výkony, ale ona to vnímala inak. „Pocitovo
to tak nebolo, mne to skôr prišlo, že som sa
hľadala celý turnaj,“ dodala sebakriticky.

Ťažký žreb, na medailu si
musí počkať

Balážová sa postarala aj o najlepší singlový výsledok postupom do osemfinálového 3. kola, v ktorom ju zastavila Švédka
Linda Bergströmová (0:4). Duel sa hral na
druhý deň predpoludním po zisku striebra.
Slovenská ženská jednotka v ňom ani na
druhý pokus nenašla recept na severanku, s ktorou bez zisku setu prehrala aj na
Európskych hrách 2019 v bieloruskom
Minsku. „Žreby už väčšinou neriešim, ale
keby som bola v inej časti pavúka, tak tam
by mi to možno sedelo asi viac. Teraz som
čelila hráčkam, ktoré mi nie príliš vyhovujú.

majstrovstvá európy
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Som však spokojná s mojím vystúpením na
turnaji, šestnástka v dvojhre je fajn. Viem,
že mám reálne na viac, ale na singlovú
medailu si budem musieť počkať,“ povedala topoľčianska rodáčka, ktorá v 2. kole
vyradila nepríjemnú francúzsku reprezentantku Jüan Ťia Nan a odplatila jej prehru
z aprílovej európskej olympijskej kvalifikácie v portugalskom Guimarãesi.

Problémy s nohou limitujúcim
faktorom

Slováci boli v zmiešanej štvorhre najvyššie nasadeným párom. Túto pozíciu
potvrdzovali až do rozhodujúceho duelu
o zlato, ktorý s Nemcami prehrali 0:3 na
sety, hoci v úvodnom dejstve viedli nádejne 9:4. Žiaľ, negatívnu rolu zohrali Pištejove zdravotné problémy, ktoré výrazne
limitovali jeho výkon. Nesmierne ho škrelo, že nemohol ukázať svoje kvality. „Pre
mňa nebolo najlepšie finále, lebo hoci som
vedel, čo mám robiť, moje telo to nedokázalo. Najvydarenejšie bolo asi štvrťfinále,
v ktorom išlo o medailu, navyše sme hrali
proti premotivovaným súperom,“ poznamenal prešovský rodák, ktorý pred ME dva
týždne netrénoval pre problémy s nohou,
ktorú nevedel ani narovnať. V dejisku tiež

Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou skončili na ME v štvrťfinále ženskej štvorhry
nemal reálny tréning, šetriť sa musel aj pri
rozohrávkach, ktoré si skracoval na minimum. Pred začiatkom turnaja sa dokonca
objavila úvaha, že Pištej vynechá účinkovanie v dvojhre. Napokon nastúpil a v 1. kole
prehral z vedenia 3:0 na sety s Turkom Abdullahom Yigenlerom (3:4). „Zvažovali sme

to. Možno keby ten duel vyhral 4:0, vyzeralo by to inak. Kto však mohol dopredu vedieť, ako na tom bude a ešte k tomu práve
vo finále. Ak by nehral dvojhru, mohol pol
dňa ušetriť sily, tak by to možno stačilo. Po
vojne je však každý generál,“ podotkol reprezentačný tréner Jaromír Truksa.

Sumár výsledkov
Majstrovstvá Európy mužov a žien (22. – 27. 6. 2021, Varšava)
Dvojhra mužov: kvalifikácia – 9. skupina: Jakub Zelinka (SR) – Jevgen Priščepa (Ukr.) 3:2 (9, 8, -11, -8, 11), Jakub Zelinka (SR) – Andrei
Putuntica (Mold.) 2:3 (-7, 7, -5, 7, -6); Zelinka obsadil v skupine 2. miesto a postúpil ďalej; o postup do hlavnej súťaže – 1. kolo:
Jakub Zelinka (SR) – Deni Kožul (Slovin.) 3:0 bez boja, 2. kolo (finále): Jakub Zelinka (SR) – Lionel Weber (Švaj.) 1:3 (-3, -7, 9, -10);
hlavná súťaž – 1. kolo: Ľubomír Pištej (SR) – Abdullah Yigenler (SR/Tur.) 3:4 (8, 6, 10, -5, -2, -5, -8), Wang Yang (SR) – Truls Möregaard
(Švéd.) 2:4 (6, 7, -9, -9, -5, -8), finále: Timo Boll (Nem.) – Dimitrij Ovtcharov (Nem.) 4:1 (-9, 6, 9, 8, 8)
Štvorhra mužov: kvalifikácia – 1. kolo (finále): Ľubomír Pištej, Ovidiu Ionescu (SR/Rum.) – Marios Yiangou, Ioannis Sgouropoulos
(Cyp./Gréc.) 3:0 (4, 2, 6), Wang Yang, Panagiotis Gionis (SR/Gréc.) – Arturs Reinholds, Vallot Vainula (Lot./Est.) 1:3 (6, -9, -8, -8),
Jakub Zelinka, Eduard Ionescu (SR/Rum.) – Pavel Platonov, Gleb Šamruk (Biel.) 2:3 (-5, 6, 4, -3, -5); hlavná súťaž – 1. kolo: Ľubomír
Pištej, Ovidiu Ionescu (SR/Rum.) – Tiago Apolónia, Joao Monteiro (Portug.) 1:3 (-4, 4, -4, -4), finále: Lev Kacman, Maxim Grebnev
(Rus.) – Jakub Dyjas, Cedric Nuytinck (Poľ./Belg.) 3:1 (10, 8, -8, 7)
Dvojhra žien : kvalifikácia – 6. skupina: Ema Labošová (SR) – Sabina Šurjanová (Srb.) 1:3 (-5, 8, -7, -9), Ema Labošová (SR) – Liou Jüan
(Rak.) 1:3 (-9, 9, -5, -7); Labošová obsadila v skupine 3. miesto a ďalej nepostúpila; 7. skupina: Tatiana Kukuľková (SR) – Leila Imreová
(Maď.) 1:3 (-7, -10, 7, -9), Tatiana Kukuľková (SR) – Ece Haracová (Tur.) 0:3 (-5, -8, -8); Kukuľková obsadila v skupine 3. miesto a ďalej
nepostúpila; hlavná súťaž – 1. kolo: Barbora Balážová (SR) – Giorgia Piccolinová (Tal.) 4:0 (8, 9, 5, 6), 2. kolo: Barbora Balážová (SR) –
Jüan Ťia Nan (Fr.) 4:2 (-8, 8, -7, 12, 9, 8), 3. kolo (osemfinále): Barbora Balážová (SR) – Linda Bergströmová (Švéd.) 0:4 (-9, -8, -8, -4),
finále: Petrissa Soljová (Nem.) – Šan Siao-na (Nem.) 4:1 (7, 3, 9, -4, 2)
Štvorhra žien: kvalifikácia – 1. kolo (finále): Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) – Emilija Riliškyte, Kornelija Riliškyte (Lit.) 3:1 (-9,
10, 9, 8); hlavná súťaž – 1. kolo: Barbora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) – Daria Trigolosová, Katarina Baravoková (Biel.) 3:2 (-5,
-10, 2, 7, 8), Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) – Debora Vivarelliová, Giorgia Piccolinová (Tal.) 3:1 (-5, 9, 10, 9), 2. kolo (osemfinále): Barbora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) – Petrissa Soljová, Šan Siao-na (Nem.) 0:3 (-4, -7, -4), Tatiana Kukuľková, Ema
Labošová (SR) – Özge Yilmazová, Ece Haracová (Tur.) 3:1 (4, -4, 11, 8), štvrťfinále: Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) – Stéphanie
Loeuilletteová, Jüan Ťia Nan (Fr.) 0:3 (-7, -6, -4), finále: Petrissa Soljová, Šan Siao-na (Nem.) – Nina Mittelhamová, Sabine Winterová
(Nem.) 3:2 (-7, 7, -10, 8, 8)
Zmiešaná štvorhra: kvalifikácia – 1. kolo: Jakub Zelinka, Tatiana Kukuľková (SR) – voľný žreb, 2. kolo (finále): Jakub Zelinka, Tatiana
Kukuľková (SR) – Vladislav Ursu, Alexandra Chiriacovová (Mold.) 3:0 (9, 5, 2); hlavná súťaž – 1. kolo: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová
(SR) – Deni Kožul, Katarina Stražarová (Slovin.) 3:0 bez boja, Jakub Zelinka, Tatiana Kukuľková (SR) – Eric Glod, Sarah de Nutteová
(Lux.) 1:3 (-6, 6, -6, -6), 2. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) – Lionel Weber, Rachel Moretová (Švaj.) 3:1 (4, -4,
8, 7), štvrťfinále: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) – Benedek Oláh, Britt Eerlandová (Fín./Hol.) 3:2 (-7, 5, 11, -8, 7), semifinále:
Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) – Simon Gauzy, Prithika Pavadeová (Fr.) 3:2 (7, -9, -7, 11, 4), finále: Ľubomír Pištej, Barbora
Balážová (SR) – Qiu Dang, Nina Mittelhamová (Nem.) 0:3 (-9, -8, -6)
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Medaila výsledkom
systematickej práce

Kouč strieborného páru neskrýval emócie z čerstvého úspechu. On sám počas svojej hráčskej kariéry okúsil medailovú chuť,
keď si na ME 1994 spolu s Valentinou Popovou vybojovali v mixe bronz, čo bola vôbec
prvá „veľká“ stolnotenisová medaila v ére
samostatnosti Slovenska. Do tohtoročných
ME sa medzi medailistov zaradili už len jeho
súčasní zverenci Pištej s Balážovou, ktorí na
samostatnom kontinentálnom šampionáte
v mixe v rumunskom Buzau v roku 2013 získali bronz. „V Birminghame to bol náš obrovský úspech, zdolali sme veľa dobrých párov. Ja som hral mix vždy rád. S Valentinou
sme sa dali dokopy náhodne a potom sme
išli na ME. Táto medaila Ľuba s Bašou je iná
v tom, že sme sa na jej zisk začali cielene
pripravovať, postupne sme sa predierali
v rebríčku čoraz vyššie až na 4. miesto na
svete. Na ME boli najvyššie nasadený pár
a o ich kvalitách svedčí nielen rebríčkové
postavenie, ale aj úroveň hry. Môj úspech

majstrovstvá európy

spred 27 rokov bol radosťou a náhodou,
teraz je to logické vyústenie systematickej
prípravy,“ porovnal Truksa dva cenné kovy,
na ktorých mal svoj podiel.

Úspešný šampionát v podaní
Slovákov

Vo varšavskej Arene COS Torwar malo
Slovensko v hre o medailu aj druhý pár. Tatiana Kukuľková a Ema Labošová príjemne
prekvapili prienikom do štvrťfinále ženskej
štvorhry, tam už boli nad ich sily Francúzky
Stéphanie Loeuilletteová a Jüan Ťia Nan
(0:3). Nesklamal ani debutant Jakub Zelinka, ktorý sa predviedol sympatickými
výkonmi a bol blízko postupu z kvalifikácie do hlavného pavúka mužskej dvojhry.
Predpoklady nenaplnil tretí zo slovenských olympionikov Wang Yang, ktorý zostal bez víťazstva. V štvorhre sa rozlúčil už
v kvalifikácii, hoci s Grékom Panagiotisom
Gionisom boli v minulosti už aj v hre o medailu. V dvojhre neprešiel cez úvodné kolo
hlavnej súťaže.

„Ambície sme mali celkovo väčšie, ale
myslím si, že tieto ME boli pre nás veľmi
úspešné. V zmiešanej štvorhre sme ciele zásluhou Pišteja s Balážovou prekročili, vďaka
Kukuľkovej s Labošovou v štvorhre žien tiež.
V ženskom debli sme skôr čakali prienik do
záverečných bojov od Balážovej s Češkou
Hanou Matelovou, ktoré boli turnajové jednotky. Ako sme však už pred turnajom hovorili, úspech závisí od viacerých okolností – od
žrebu, formy, zdravia... Im však žreb neprial.
Viac sme očakávali od Wang Yanga v dvojhre i štvorhre. Pištej urobil maximum k tomu,
čo mu dovolil zdravotný stav. Spokojný som
so Zelinkom, hoci to mohol dotiahnuť ešte
ďalej. Za svoj pozitívny prístup k tréningom
i zápasom ho môžem pochváliť. Škoda, že
Kukuľková a Labošová nevyhrali ani jeden
duel v dvojhre, ale potom si to vynahradili
v štvorhre,“ zhodnotil Jaromír Truksa účinkovanie slovenskej výpravy, ktorej súčasťou
boli aj reprezentačný kouč žien Slovenska
Tibor Bednár a masér Róbert Fabíny.
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: archív ETTU

Slováci v Guimar�esi bez miestenky na OH
Barbora Balážová neprelomila prekliatie z finále európskych kvalifikácií, ale na OH nechýbala ani v dvojhre.

Barbora Balážová mala aj v portugalskom Guimarãesi dôvod na radosť
Necelý mesiac pred plánovaným začiatkom európskej olympijskej kvalifikácie jednotlivcov v stolnom tenise, ktorú
v rámci Portugalska preložili z Lisabonu do
Guimarãesu, to nevyzeralo ružovo. Účastníkom hrozila dvojtýždňová karanténa. Našťastie, situácia ohľadom koronavírusu sa
zlepšila, a tak sa to obišlo len s povinným
testovaním. Reprezentačný kouč Slovenska
Jaromír Truksa si mohol vydýchnuť. To ešte
netušil, čo ho s ostatnými členmi slovenskej

výpravy čaká pri ceste do dejiska turnaja.
Vinou meškajúceho lietadla, prepadnutej
platnosti testov na COVID-19, čakania na
výsledky ďalšieho testovania a zmeny priameho letu len na let s medzipristátím sa
cesta do Guimarãesu natiahla na 39 hodín.
Znamenalo to príchod nadránom, deň pred
začiatkom bojov o päť mužských a štyri ženské miestenky na olympijské hry.
Medzi uchádzačov o ich zisk patrili aj
traja Slováci. Keďže Wang Yang mal už isto-

tu miestenky zo svetovej kvalifikácie v katarskej Dauhe, v Portugalsku sa usilovali premeniť šancu na olympijskú účasť Ľubomír
Pištej, Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková. Zlý začiatok a dobrý koniec sa v prípade
Slovákov nenaplnili, keďže si miestenku nevybojovali, hoci k nej boli veľmi blízko.
Balážová sa vyhla skupinovej fáze
a bola jednou zo štyroch hráčok ženskej
dvojhry priamo nasadenej do vyraďovacej časti. Na prvý duel čakala päť dní od
príchodu. „Aj na prvom i druhom turnaji
mala náročný žreb. Hneď na úvod odohrala s Francúzkou Jüan Ťia Nan (2:4) veľmi
dobrý zápas. Škoda, že dopadol v prospech
súperky,“ skonštatoval Truksa.
Slovenská ženská jednotka potom prešla cez Chorvátku Mateju Jegerovú (4:1)
a Dariu Trigolosovú z Bieloruska (4:2) a opäť
ju čakali Ázijčanky reprezentujúce európske krajiny. „Najskôr taktickou a trpezlivou
hrou, zmenou rytmu a uvážlivým vyberaním lôpt na zakončenie pokorila Portugalčanku Šao Ťie-ni, ktorá pôsobila unavenejšie. Proti dobre takticky hrajúcej Španielke
Marii Siao sa Baške nedarilo tak často hrať
svoje lopty, ako by chcela, a z toho vyplývali chyby. Škoda úvodu siedmeho setu,
keď hrala dobre, len jej to nepadalo na
stôl. Namiesto 1:4 mohlo byť pokojne 4:1
alebo aspoň 3:2. Siao si potom už išla za
svojím,“ zhodnotil výkony svojej zverenky

olympijská kvalifikácia
Truksa a zároveň ju pochválil: „Myslím si,
že sa s extrémne ťažkým vyžrebovaním vyrovnala veľmi dobre. Celkovo čelila trom Číňankám, z ktorých jednu zdolala a dvakrát
prehrala, ale po dobrom výkone. Chýbala
len čerešnička na torte, aby si vybojovala
postup. Ten si chcela uhrať sama.“
Balážová mala ako zdolaná semifinalistka odohrať ešte duel o pozíciu prvej náhradníčky. Po odovzdaní maxima
v kľúčových súbojoch sa však s trénerom
rozhodla, že nenastúpi, aby eliminovala
riziko zranenia. Toto rozhodnutie si mohla
dovoliť vzhľadom na skutočnosť, že vďaka
rebríčkovému postaveniu mala účasť v Tokiu 2021 v podstate istú.
„Myslím si, že proti Šao Ťie-ni to bol jeden
z mojich najlepších výkonov na turnaji. Ten
duel mi naozaj celkom vyšiel. Vedela som,
že v rozhodujúcom súboji s Mariou Siao to
nebude jednoduché. Zlomový bol štvrtý set,
keď som za stavu 9:8 pokazila moju loptu na
10:8. V tom sete boli také tri-štyri. Keby som
tento set zvládla, tak som mohla vyhrať 4:2.
Avšak klobúk dole pred súperkou, odohrala
super zápas. Spravila som pre úspech maximum, o to viac ma mrzí, že som nedotiahla
posledný krok. Po Luxemburgu a Halmstade to bola moja tretia európska olympijská
kvalifikácia, pričom tretíkrát som prehrala
súboj o miestenku najtesnejšie 3:4 na sety.
Verila som, že teraz mi to už vyjde a otočí
sa to v môj prospech. Nestalo sa tak, ale
hlavu nevešiam. Bola by to iná radosť, keby
som si miestenku zabezpečila víťazstvom za
stolom, ale na druhej strane som päť rokov
pracovala na tom, aby som bola v rebríčku
tak vysoko, ako som. Takže sa budem tešiť
aj z postupu na základe rebríčka,“ vyjadrila
sa po turnaji Balážová.
Pred náročnou úlohou stál Ľubomír
Pištej, ktorému rebríčkové postavenie nedávalo istotu prieniku medzi olympioni-
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kov. V príprave na ťažké kvalifikačné boje
navyše musel bojovať aj s koronavírusom,
čo zanechalo stopy a sťažilo jeho návrat do
optimálnej kondície.
V základnej skupine si to rozohral na
1. miesto, zdolal Luxemburčana Luku Mladenovica (4:2) i Niagola Stoyanova z Talianska (4:0) a proti mladému Poliakovi Samuelovi Kulczyckému mu stačilo uhrať set.
Žiaľ, nestalo sa, keďže sa nechal zaskočiť
extrémnou hrou na riziko. Na postup do
vyraďovacej časti to nemalo vplyv, ale musel v nej začať už o kolo skôr. Tam zachraňoval situáciu, ale napokon sa proti Ovidiovi
Ionescovi z Rumunska dostal z 1:3 na 4:3.
Následne mu však nedal šancu Vladimir Sidorenko z Ruska (0:4). Pištej aj privítal, že
si pred nasledujúcou časťou po náročných
súbojoch trochu oddýchne. Žreb druhého
turnaja sa s ním však nemaznal a do cesty
mu postavil nepríjemného a skúseného
gréckeho obranára Panagiotisa Gionisa,
ktorému po veľkom boji podľahol 3:4 na
sety. V prípade úspešnej koncovky by ho
od postupu na OH delili ešte dva vyhraté
zápasy. Slabou útechou môže byť pre neho
to, že jeho premožiteľ si napokon vybojoval miestenku (to isté platilo aj pre obe Balážovej premožiteľky, pozn.).
„S odstupom času by som sa vrátil
k jednému momentu. Ľubo vyhral prvý set
a v druhom viedol 8:4, ale napokon ho prehral. Tam som mal možno zobrať oddychový čas. Ak by bolo 2:0 pre Pišteja, mal by
väčšie šance na víťazstvo. Takto bojoval až
do konca, v siedmom sete bol už na hranici vyčerpania. Potvrdilo sa, že olympijská
kvalifikácia je jeden z najnáročnejších turnajov s množstvom zápasov a ešte aj na
štyri víťazné sety. Som rád, že sme to zvládli
bez zranenia. Aj Gionis mal toho plné zuby
a po zápase s Pištejom priznal, že mal tiež
šťastie, keď mu na stôl padli neuveriteľné
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lopty, ktoré ani sám nečakal,“ povedal reprezentačný kouč a pokračoval: „Ľubo miestenku nezískal, takže je to sklamanie. Snažil
sa čo najlepšie pripraviť na kvalifikačné turnaje. Robil, čo mohol. Prekonal aj COVID-19
a veľmi ťažko sa dostával späť do fyzickej
formy. Hoci mu to v Guimarãesi nevyšlo,
odohral tento turnaj dobre a mal tu viacero
vydarených momentov i zápasov.“
Pištej nechýbal na OH 2021 v zmiešanej
štvorhre po boku Balážovej. „Sme sklamaní, že si v Tokiu nezahrá medzi jednotlivcami, ale zároveň si musíme priznať, že ak
chceme dosiahnuť úspech, tak v mixe sme
k nemu najbližšie a tam máme najväčšie
šance. Práve na to sa potrebujeme sústrediť,“ tvrdil Truksa.
Bez víťazného duelu obišla v Portugalsku najmladšia členka reprezentačného
tímu Tatiana Kukuľková, ktorej účinkovanie
sa skončilo v základnej skupine po prehrách
s Taliankou Deborou Vivarelliovou (2:4)
i Charlotte Careyovou z Veľkej Británie (1:4).
„Kuki nepodala svoje maximálne výkony.
Pred pár rokmi bola ešte neznáma hráčka
a keď nastupovala proti lepším, tak vedela
nejakým spôsobom prekvapiť. Teraz musí
ona dokazovať svoje kvality a obhajovať
postavenie, čo je nepochybne ťažšie. Musí
sa s tým vyrovnať a pokračovať v tvrdom
tréningu. Zároveň to musí vedieť odovzdať,
keď je treba. Už to nie je mládežnícky stolný
tenis, ale ženský, kde je aj konkurencia väčšia,“ poznamenal Jaromír Truksa.
Jeho zverenka si tiež uvedomuje,
v čom musí pridať. „Vytváram si sama na
seba nezmyselný tlak. Nemám čo stratiť
a napriek tomu sa bojím. To bola príčina
mojich prehier. Určite som si priala postúpiť. Budem na sebe ďalej tvrdo pracovať
a azda mi to nabudúce na olympijskej kvalifikácii vyjde,“ dodala Kukuľková.
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: archív ETTU

Sumár výsledkov Slovákov
Európska olympijská kvalifikácia v dvojhre (21. – 25. 4. 2021, Guimarães)

MUŽI
Skupinová fáza – H-skupina: Pištej (SR) – Mladenovic (Lux.) 4:2 (8, -9, 3, 7, -5, 7), Pištej (SR) – Stoyanov (Tal.) 4:0 (9, 8, 12, 9), Pištej
(SR) – Kulczycki (Poľ.) 0:4 (-4, -7, -5, -10); Pištej obsadil v skupine 2. miesto a postúpil do vyraďovacej časti; vyraďovacia časť – 1. turnaj: 1. kolo: Pištej (SR) – Ionescu (Rum.) 4:3 (8, -5, -10, -4, 6, 8, 8), osemfinále: Pištej (SR) – Sidorenko (Rus.) 0:4 (-3, -9, -12, -6),
2. turnaj: 1. kolo: Pištej (SR) – voľný žreb, osemfinále: Pištej (SR) – Gionis (Gréc.) 3:4 (9, -9, -9, 7, -3, 11, -4)
ŽENY
Skupinová fáza – B-skupina: Kukuľková (SR) – Vivarelliová (Tal.) 2:4 (-7, -7, -10, 9, 11, -11), Kukuľková (SR) – Careyová (V. Brit.) 1:4
(-10, -9, -7, 4, -11); Kukuľková obsadila v skupine 3. miesto a ďalej nepostúpila; vyraďovacia časť – 1. turnaj: 1. kolo: Balážová (SR)
– voľný žreb, osemfinále: Balážová (SR) – Jüan Ťia Nan (Fr.) 2:4 (-16, 10, -8, -9, 7, -9), 2. turnaj: 1. kolo: Balážová (SR) – Jegerová
(Chor.) 4:1 (-14, 13, 7, 10, 8), osemfinále: Balážová (SR) – Trigolosová (Biel.) 4:2 (-7, 9, 7, -7, 7, 7), štvrťfinále: Balážová (SR) – Šao
Ťie-ni (Portug.) 4:1 (4, 8, 8, -10, 10), semifinále: Balážová (SR) – Siao (Šp.) 3:4 (-9, 6, -7, -9, 4, 5, -6); duel o 3. miesto a pozíciu prvej
náhradníčky: Balážová (SR) – Trifonovová (Bulh.) bez boja, Balážová nenastúpila
Na OH 2021 v Tokiu postúpili z 1. turnaja – muži: Robles (Šp.), Kou Lei (Ukr.) a ženy: Pavadeová, Jüan Ťia Nan (obe Fr.), z 2. turnaja – muži:
Gionis (Gréc.), Ionescu (Rum.), Širůček (ČR) a ženy: Siao (Šp.), Noskovová (Rus.). Prví náhradníci: Drinkhall (V. Brit.) a Trifonovová (Bul.).
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Slovenský stolný tenis
pod piatimi kruhmi

Slovenská olympijská výprava v Tokiu napriek svojej menšej početnosti (len 41 športovcov, čo je najmenej z doterajších
účastí) vybojovala štyri cenné kovy. V troch prípadoch v tradične úspešných športových odvetviach – zlato strelkyne
Zuzany Rehák Štefečekovej v trape, vodnoslalomárske striebro Jakuba Grigara v K1 a bronz štvorkajaka na 500 m v rýchlostnej kanoistike. K nim pribudlo aj nečakané striebro golfistu Roryho Sabbatiniho. Medzi slovenské želiezka na popredné
umiestnenia patrili aj stolní tenisti, ktorí sa predstavili s triom reprezentantov a v troch súťažiach.
Najmä od mixu Ľubomír Pištej – Barbora Balážová sa očakávalo, že by mohol
aj vzhľadom na postavenie vo svetovom
renkingu (pred OH figurovali na 4. mieste rebríčka ITTF) preniknúť minimálne do
štvrťfinále a pri olympijskej premiére tejto disciplíny sa pokúsiť prekvapiť v bojoch
o medaily. Napokon to nevyšlo, rumunskí
súperi Ovidiu Ionescu a Bernadette Szőcsová boli v ten deň nad ich sily. Pištej s Balážovou im v osemfinále podľahli 1:4 na sety.

Pištej: „Nemám sa za čo hanbiť“

„Moju premiéru na OH hodnotím veľmi
pozitívne. Myslím si, že pokiaľ ide o výkon,
tak sa nemám za čo hanbiť, aj keď celkovo
to bolo „iba“ 9. miesto v mixe. Čo by však
za takéto umiestnenie dali iní naši športovci... Samozrejme, je to aj veľká motivácia
smerom k Parížu. Nielen pre celkovú atmosféru, ale aj tú v slovenskom tíme, v ktorom
sme boli výborná partia. Bola to paráda,
ako sme držali spolu, stretávali sa a spoločne sledovali prenosy z vystúpení ďalších
našich reprezentantov. Prišlo mi to ako

oveľa dôležitejšie než samotný výsledok,“
vrátil sa k svojmu účinkovaniu Pištej, ktorý pod piatimi kruhmi debutoval vo veku
37 rokov. „Najväčší zážitok v Tokiu bola pre
mňa partia okolo slovenského tímu, ktorá
sa tam vytvorila. Naozaj, bolo to fantastické. Samozrejme, zážitkom boli aj stretnutia
napríklad so slovinským basketbalistom
z NBA Lukom Dončičom, ale aj s ďalšími
športovými hviezdami. Slovenská partia to
však ešte prevýšila. Z toho sa teším najviac.
Okrem toho sme dvakrát absolvovali olympijský festival v Šamoríne, kde sme sa stretli aj s našimi medailistami, ktorí postupne
prichádzali z Tokia. Parádna atmosféra tak
pokračovala aj doma na Slovensku. Pre
mňa to bol neopakovateľný zážitok,“ neskrýval nadšenie prešovský rodák.

Najlepší športový rok Balážovej,
v Paríži si chce splniť
olympijské sny

Pre Balážovú to bol druhý olympijský
štart. Kým pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro zažila aj pocit víťazného duelu, ten-

toraz, keďže aj v dvojhre stroskotala na prvej prekážke – Američanke Liou Ťüan (0:4),
sa výhry nedočkala. Opäť ju klasifikovali na
33. mieste.
„Musím povedať, že mám za sebou jednoznačne najlepší rok v športovom živote,
aj keď ma mrzí, že na olympiáde som nebola úplne v najlepšej hernej forme. Žiaľ,
aj taký býva šport. Myslím si, že to bolo
aj tým, že tých vrcholov bolo v tomto roku
veľa a v krátkom časovom odstupe. Najskôr
finále francúzskej ligy, potom majstrovstvá
Európy a následne olympijské hry,“ priznala
slovenská ženská jednotka, ktorú mrzelo
zaváhanie hneď v úvode mixu: „Myslím
si, že mne ani ten zápas s Rumunmi viacmenej nesadol, na druhej strane oni hrali
naozaj veľmi dobre aj takticky. Žreb človek
neovplyvní. Žiaľ, v tomto smere to dopadlo
tak, ako to dopadlo. Keby som podala lepší
výkon a celkovo by sme aj obaja zahrali lepšie, bolo by to zase o niečom inom. Z môjho
pohľadu bola naša nevýhoda, že to bol jediný z tých lepších párov, s ktorými sme sa
počas piatich rokov ani raz nestretli.“

olympijské hry
Topoľčianska rodáčka mohla porovnávať OH. Tokijské boli špecifické a poznačené najmä opatreniami proti ochoreniu COVID-19. „Tokio bolo úplne o niečom inom
ako Rio. Celkovo to bola zvláštna olympiáda, keďže bola o rok posunutá a bez divákov. Vlastne sme nikam nemohli ísť a dejisko hier sme museli opustiť do 48 hodín.
Na druhej strane som vôbec rada, že sa
OH uskutočnili. Boli to však dve neporovnateľné olympiády. Sklamalo ma, že určite
mám herne aj výsledkovo na viac, ale nevedela som to tam zužitkovať tak, ako som
si predstavovala. Naozaj ma potešilo, ako
sme všetci slovenskí športovci boli v Tokiu
súdržní. Či sa darilo alebo nie, vždy sme sa
podporovali. Zo športového hľadiska som
si odniesla ďalšiu cennú skúsenosť a z ľudského nadviazala nové kamarátstva. Spravím maximum pre to, aby som nechýbala
ani v Paríži a splnila si tam svoje ďalšie ciele a sny.“

Na Wanga doľahla v 3. kole
dôležitosť olympijského turnaja

O jediné slovenské stolnotenisové
víťazstvo sa postaral Wang Yang. Čínsky
rodák deklasoval v 2. kole dvojhry mužov
Davida Powella z Austrálie 4:0, ale potom
v súboji o osemfinále nenašiel recept na
domáceho Kokiho Niwu (0:4). „Wang mi
po prvom dueli povedal, že ho sledovalo
30 miliónov Číňanov. Keď hral s Japoncom,
tak to mohlo byť ešte viac ľudí a na neho
doľahol moment dôležitosti a veľkého turnaja. Určite vie zahrať aj lepšie. Bola tam
nervozita, lopty mu lietali kúsok vedľa stola, nebol v optimálnej pohode, hoci sme sa
dôkladne pripravili na súpera,“ zhodnotil
výkon Wanga tréner Jaromír Truksa.
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Wang Yang v 3. kole dvojhry proti Japoncovi Kokimu Niwovi

Očakávania boli väčšie,
ale nedopadlo to zle

Bývalý úspešný reprezentant okúsil
olympiádu tiež prvýkrát. V Tokiu bol v úlohe trénera. Bezprostredne po vyradení
svojich zverencov sa vyjadril, že to bola
smutná olympiáda. Čas však postupne
docení dosiahnuté umiestnenia. „Náš mix
skončil na 9. mieste, Wang Yang sa vo dvojhre prebojoval do 3. kola, čo je pre slovenský stolný tenis historický singlový úspech,
keďže ho klasifikovali na 17. priečke. V porovnaní s OH pred piatimi rokmi sa dostal
o kolo ďalej. Z tohto pohľadu nedopadlo
naše vystúpenie zle, ale musíme priznať,
že sme mali väčšie očakávania. Prečo to
nevyšlo celkom podľa predstáv, ovplyvnilo

Barbora Balážová ukončila svoju púť v Tokiu v dvojhre žien v 2. kole

Sumár výsledkov
XXXII. letné olympijské hry 2020
v Tokiu (23. 7. – 8. 8. 2021)
Dvojhra mužov – finále: Ma Long
(Čína) – Fan Čen-tung (Čína) 4:2 (4,
-10, 8, 9, -3, 7), o 3. miesto: Dimitrij
Ovtcharov (Nem.) – Lin Jün-ťü (Taiw.)
4:3 (11, -9, -6, 4, -4, 13, 7)
Dvojhra žien – finále: Čchen Meng
(Čína) – Sun Jing-ša (Čína) 4:2 (-9, 6, 4,
-5, 4, 9), o 3. miesto: Mima Ito (Jap.)
– Jü Meng-jü (Sing.) 4:1 (-6, 8, 7, 7, 6)
Zmiešaná štvorhra – finále: Džun
Mizutani, Mima Ito (Jap.) – Sü Sin, Liou
Š‘-wen (Čína) 4:3 (-5, -7, 8, 9, 9, -6, 6),
o 3. miesto: Lin Jün Ťü, Čcheng I-Čching
(Taiw.) – Emmanuel Lebesson, Jüan Ťia
Nan (Fr.) 4:0 (8, 7, 8, 5)
Družstvá mužov – finále: Čína
– Nemecko 3:0, o 3. miesto: Japonsko
– Kórejská republika 3:1
Družstvá žien – finále: Čína – Japonsko
3:0, o 3. miesto: Hongkong – Nemecko
3:1
Výsledky Slovákov
Dvojhra mužov – 1. kolo: Wang Yang
(SR-24) – voľný žreb, 2. kolo: Wang
Yang (SR-24) – David Powell (Aus.) 4:0
(4, 4, 3, 3), 3. kolo: Wang Yang (SR-12)
– Koki Niwa (Jap.-12) 0:4 (-6, -8, -3, -10)
Dvojhra žien – 1. kolo: Barbora Balážová (SR-31) – voľný žreb, 2. kolo: Barbora
Balážová (SR-31) – Liou Ťüan (USA) 0:4
(-9, -6, -9, -7)
Zmiešaná štvorhra – 1. kolo (osemfinále): Ľubomír Pištej, Barbora Balážová
(SR-5) – Ovidiu Ionescu, Bernadette
Szőcsová (Rum.) 1:4 (-8, -8, 12, -4, -9)
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viacero faktorov. Päť rokov čakáte na moment, kým sa predstavíte na OH. Každý sa
snaží načasovať formu na konkrétny deň,
hodinu. Potom sa stane, že to zrovna nevyjde. Svoju rolu zohral aj žreb, ktorý bol
pre našich hráčov skutočne ťažký,“ povedal Truksa, ktorý nepociťoval znechutenie z nenaplnenia ambícií. „Olympiáda je
špeciálny turnaj, ktorý je raz za štyri roky,
v tomto prípade za päť rokov. Človek pre
úspech robí maximum. Príprava a turnaje
stoja veľa úsilia. Išlo do toho veľa financií
z nášho zväzu, Slovenského olympijského
a športového výboru i Športového centra
polície. Mali sme podporu, od ľudí sme ju
cítili tiež, ale nepodarilo sa nám to tak,
ako sme chceli. Koniec koncov, je to špor-

tový sviatok a my sme vďaka nemu dostali
stolný tenis aj do televízie. Myslím si, že to
splnilo účel, aby sme sa zviditeľnili. Treba
sa poučiť, rozobrať si, čo bolo dobré a čo
zlé, pokúsiť sa pridať v tréningu a pripraviť sa ešte lepšie. Sú to nové skúsenosti,
ktoré treba zužitkovať pri ďalších olympijských hrách.“
Truksa v odpovedi na otázku, čo na
neho v dejisku hier najviac zapôsobilo,
nadviazal na slová svojich zverencov. „Atmosféra na olympijských hrách je niečo
úžasné. Spoznali sme sa našimi najlepšími
športovcami ako Zuzana Rehák Štefečeková či Rory Sabbatini, sú to skvelí ľudia.
Samozrejme, mali sme možnosť stretnúť
aj svetové športové celebrity ako napríklad

olympijské hry
srbského tenistu Novaka Djokoviča. Bol to
zážitok. Veľa nám dali aj stretnutia s inými
kolegami – trénermi, debaty na odbornej
úrovni sú tiež vítaným obohatením.“
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: Andrej Galica

SSTZ vydal 9 odznakov k OH 2020 v Tokiu

Zberateľská rarita v troch farebných prevedeniach aj s menami slovenských stolnotenisových olympionikov
Slovenský stolnotenisový zväz sa v súvislosti s Hrami XXXII. olympiády postaral o nevšednú zaujímavosť. Ako prvý zo slovenských
športových zväzov v histórii vydal pri príležitosti najväčšieho športového sviatku odznaky s olympijskými kruhmi. „Doteraz iba
plávanie a basketbal vydali k OH odznaky, ale tie boli bez olympijských kruhov. Na našich odznakoch, ktoré schválil aj Slovenský
olympijský a športový výbor, sú uvedené navyše aj mená hráčov Barbory Balážovej s Ľubomírom Pištejom a Wang Yanga, ktorí sú
zobrazení v siluetách, na treťom odznaku je logo SSTZ. Sú vyhotovené v troch farebných prevedeniach – zlatej, striebornej a bronzovej. Spolu je to deväť druhov odznakov, ktoré možno považovať za zberateľskú raritu. Nápad, aby sme sa pri príležitosti OH 2020
v Tokiu prezentovali aj týmto spôsobom, skrsol v spoločnej diskusii mňa a Daniela Finka, ktorý bol do roku 2021 členom výkonného
výboru SSTZ. Musím povedať, že stolnotenisové odznaky boli v Tokiu cenené a v dejisku hier si ich zberatelia žiadali, obzvlášť pri
súťažiach v stolnom tenise,“ prezradil čestný predseda SSTZ a dlhoročný zberateľ olympijských odznakov Zdenko Kríž.
Ambície zmiešaného páru Ľubomír Pištej – Barbora Balážová zmaril prehratý osemfinálový zápas s rumunským párom Ionescu – Szőcsová

paralympijské hry
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Tokijský návrat na medailové pódium
Para stolný tenis bol roky najúspešnejším letným športom na Slovensku. Medailovú kontinuitu
z paralympijských hier prerušilo až Rio de Janeiro 2016, odkiaľ sa po dlhom čase slovenskí reprezentanti vracali bez cenných kovov. Tokio prinieslo návrat na staré pozície – s jednou striebornou
a dvoma bronzovými medailami.
vili hráči až 6 a pol hodiny počas dopravy
a na tréningu.
Dejisko paralympijských zápolení v stolnom tenise – Tokyo Metropolitan Gymnasium sa nachádzalo v mestskej časti
Shibuya v blízkosti olympijského štadióna.
K dispozícii bola tréningová hala so 16 stolmi a hracia hala s 8 stolmi, z toho 2 stoly boli
určené pre televízne prenosy. Slovenských
reprezentantov viedla trojica Martin Rehák
(vedúci tímu), Andrej Bardoň (reprezentačný tréner) a Ján Lackovič (asistent trénera).
Samotná súťaž sa začala 25. augusta.

Strieborná radosť Aleny Kánovej

Alena Kánová po deviatich rokoch opäť s medailou, tentokrát so striebornou
Aj para stolný tenis, tak ako všetky športové odvetvia a celý verejný život, ovplyvnila celosvetová pandémia ochorenia COVID-19. Prestali sa hrávať turnaje, onedlho
sa ukončili aj tréningy v halách, a tak každý
volil prípravu podľa svojich možností.
Postavenie v renkingu umožnilo priamy postup na tokijský turnaj trojici slovenských hráčov: „dvojkárom“ Jánovi
Riapošovi a Martinovi Ludrovskému, ako
aj Alene Kánovej, ktorá štartuje v skupine
TT3. Ďalších čakal priam vražedný kvalifikačný turnaj v slovinskom Lašku, v ktorom
mohol v každej skupine štartovať za svoju
krajinu iba jeden športovec a do Tokia postupoval iba víťaz.
Zo slovenských reprezentantov sa to
podarilo iba Borisovi Trávníčkovi (TT4)
a na bipartitnú kartu mohol následne baliť
kufre aj jeho spoluhráč z rovnakej skupiny Peter Mihálik. Ten definitívne uzatvoril nomináciu slovenských para stolných
tenistov na päť a vďaka jeho prítomnosti
mohlo Slovensko postaviť do tímovej súťaže dokonca dve družstvá.

Museli sa popasovať
s problémami

Celý para stolnotenisový tím dorazil do
Tokia už 19. augusta a hneď začal trénovať.
Situácia nebola jednoduchá. Vyrovnáva-

nie sa s časovým posunom, aklimatizácia
či menšie zdravotné komplikácie boli len
niektoré z problémov, s ktorými sa športovci museli popasovať. Takisto doprava
na tréningy bola veľmi komplikovaná. Časové harmonogramy nevyhovovali vopred
určeným časovým dobám, priemerne strá-

V súťaži jednotlivcov napokon najviac
potešila svojich priaznivcov naša jediná
ženská zástupkyňa Alena Kánová. Aj keď
jej prvý zápas nevyšiel, v druhom predviedla fantastický výkon a zabezpečila si postup zo skupiny. Po dych berúcom zápase
so švédskou súperkou Ahlquistovou, ktorú
zdolala 3:0, zaslúžene postúpila do semifinále, v ktorom opäť uspela aj proti Kórejčanke Lee Mi Gyu 3:1.
Vo finále už narazila na ťažkú súperku
Xue Juan z Číny, na ktorú jej sily nestačili,
avšak strieborná medaila bola pre už dvojnásobnú mamičku aj tak sladkou odmenou

Dvojica Boris Trávníček – Peter Mihálik okrem zisku cenného kovu ukázala aj veľkú
perspektívu do budúcnosti (s trénerom Andrejom Bardoňom)
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Riapoš s Ludrovským potvrdili bronzom v súťaži družstiev svoje postavenie vo svetovej elite
pri jej ďalšom vystúpení na PH. Celkovo má
na konte jedno zlato, dve striebra a dva
bronzy. „Stálo ma veľa síl túto medailu
získať, ale veľmi sa z nej teším. Ďakujem
všetkým, ktorí mi k zisku striebra pomohli.
Škoda, že ich teraz nemôžem všetkých vyobjímať,“ povedala so slzami v očiach po
finále, keď za potlesku japonských dobrovoľníkov opúšťala po maratóne rozhovorov mixzónu.
V súťaži jednotlivcov to bol jediný cenný kov, ktorý sa nám napokon podarilo
získať. Blízko k úspechu boli aj Ján Riapoš,
Martin Ludrovský a Boris Trávníček, nakoľko skončili pred bránami semifinále, kto-

ré už zaručovalo medailu. Po Riu sa totiž
zmenili pravidlá a v Tokiu sa už „malé finále“ nehralo – o bronz sa delili obaja porazení semifinalisti.

Dvojnásobná bronzová radosť

V súťaži družstiev reprezentovali Slovensko dva tímy. Ján Riapoš a Martin Ludrovský
sa predstavili v spojenej kategórii TT1-2,
Boris Trávníček a Peter Mihálik v TT4-5. Po
semifinálových prehrách napokon všetci
štyria opúšťali Tokio s bronzom na krku.
„Riapošovcov“ zastavil na ceste k zlatu
najvyššie nasadený francúzsky tím v zložení Lamirault – Molliens, ktorý Slováci rok

paralympijské hry
po Riu zdolali vo finále domácich MS 2017
družstiev a získali najcennejšie medaily.
V Japonsku však radostne kikiríkal galský kohút, ktorý po šťastnejšej koncovke
oboch zápasov vyhral 2:0, hoci Martin si
v deň svojich narodenín želal krajší darček.
„Aspoň vieme, čo potrebujeme zlepšiť na
ceste do Paríža 2024“, povedal po semifinále skúsenejší z dvojice Ján Riapoš, ktorý
na PH 2020 vybojoval už svoju šiestu paralympijskú medailu. Jeho spoluhráč pridal
do vitríny druhú.
Dvojica Mihálik – Trávníček, v ktorej
skúsený Peter zaúčal našu mladú nádej
Borisa, ukázala svoj veľký potenciál aj do
budúcnosti, nakoľko dokázala vzdorovať
rebríčkovo silnejším tímom. Zdolala silný
Egypt a ešte silnejšie Turecko, nestačila
iba na Čínu. „Dlho som na medailu čakal.
Dvadsať rokov. Aj som si po postupe do
semifinále, ktoré zaručovalo medailu, poplakal. Nehanbím sa za to“, povedal Peter.
S medailami na krku obaja žiarili šťastím.

Stále v svetovej špičke

Výprava slovenských para stolných tenistov ziskom troch medailí na PH v Tokiu
opäť dokázala, že Slovensko patrí v tomto
športe stále medzi svetovú špičku. Za stolmi sa totiž predstavilo 154 športovcov zo 44
krajín a v konečnom hodnotení krajín sme
sa podľa počtu medailí umiestnili na delenom 6. mieste. Veríme, že v tomto trende
budú Slováci pokračovať aj Paríži 2024,
resp. že sa im bilanciu ešte podarí vylepšiť.
● text: Roman Végh
● foto: Roman Benický a archív SPV

európske TOp 16 opäť s dvoma slovákmi

Víťazku TOP 16 Mittelhamovú najviac potrápila Balážová
Nemeckí šampióni Europe TOP 16 Cup 2021 boli v svojich úvodných súbojoch v gréckom Solúne na pokraji vyradenia.
Patrick Franziska i Nina Mittelhamová museli v 1. kole dvojdňového podujatia pre najlepších stolných tenistov európskeho
kontinentu zvládnuť sedemsetové bitky. V ďalších dueloch na ceste za premiérovými celkovými triumfami sa počas septembrového víkendu až tak so svojimi súpermi nenatrápili.
Zaujímavosťou je, že
Mittelhamová hneď na
úvod čelila
práve Barbore Balážovej,
jednej z dvoch slovenských stolnotenisových reprezentantov, ktorí si vďaka svojmu postaveniu v kontinentálnom rebríčku vybojovali právo účasti na prestížnom
európskom turnaji Pomegranate Europe

TOP 16 Cup. Ten sa po troch ročníkoch vo
švajčiarskom Montreux presunul do gréckeho Solúnu.
Na juh Európy cestovala dvojica účastníkov olympijských hier v Tokiu – Wang
Yang a Barbora Balážová spolu s trénermi
Jaromírom Truksom a Petrom Šeredom.
Slovenským reprezentantom sa v konkurencii najlepších európskych hráčov nepodarilo dosiahnuť víťazstvo, hoci v ženskej
dvojhre nebola topoľčianska rodáčka od
neho ďaleko.

Balážovú delil set od štvrťfinále

Barbora Balážová ako nasadená desiatka čelila v sobotňajšom osemfinálovom
1. kole päťke turnajového „pavúka“ Nine
Mittelhamovej z Nemecka, ktorej podľahla
v sedemsetovom súboji tesne 3:4, pričom
viedla 2:1 a prehrávala 2:3 na sety.
„Žreb mohol byť lepší i horší. Nina nie je
pre mňa neznáma hráčka, každý deň trénujeme v rovnakej tréningovej skupine, takže
sa dobre poznáme. Oficiálny súboj sme proti sebe nehrali, ale myslím si, že vo vzájom-

top 16
ných konfrontáciách je bilancia vyrovnaná.
Myslím si, že to bol dobrý zápas a reálne si
nemám čo vyčítať. Spravila som maximum
pre víťazstvo. Určite škoda štvrtého setu,
lebo som v závere pokazila dve moje lopty.
Samozrejme, za stavu 3:1 na sety by sa duel
mohol vyvíjať inak,“ zhodnotila svoje vystúpenie Balážová, pre ktorú to bol štvrtý štart
na tomto podujatí. V predchádzajúcich
dvoch ročníkoch dosiahla štvrťfinále.
„Bohužiaľ, tentoraz mi to na TOP 16
s postupom do štvrťfinále nevyšlo, ale taký
je šport. Bolo to len o pár loptičkách. Za
ostatné dva mesiace bolo toho skutočne
dosť, preto úprimne priznávam, že som do
Solúna nešla s nejakými ambíciami. Až tak
sa mi nedarilo, takže cieľ bol skôr odohrať
turnaj v dobrej forme a ukázať, že patrím
medzi top 16 hráčok. Myslím si, že sa mi to
napriek vyradeniu v osemfinále podarilo,“
uviedla 29-ročná Slovenka, ktorá netajila,
že po poslednej loptičke proti Mittelhamovej bola sklamaná. „Samozrejme, nejaká tá slza mi vypadla, ale beriem si z tohto
zápasu viac pozitív ako negatív. To je šport,
niekto musí byť víťaz a niekto zdolaný.“
To ešte nevedela, že prehrala s neskoršou víťazkou. Mittelhamová potom
postupne vyradila aj najvyššie nasadenú
Sofiu Polcanovú z Rakúska (4:1), Češku
Hanu Matelovú (4:0) a vo finále zdolala Jü
Fu reprezentujúcu Portugalsko (4:1), čím
sa postarala o tretie ženské nemecké prvenstvo v sérii na TOP 16.

Wang nevyužil setbalové šance
na obrat

Wangovi (dvanástemu nasadenému)
žreb neprial, keď mu v rámci jubilejného
50. ročníka podujatia prisúdil za súpera najvyššie nasadeného hráča mužského turnaja
Mattiasa Falcka zo Švédska. S výnimkou
úvodného dejstva s ním odohral vyrovnanú
partiu, ale v koncovkách ďalších troch setov
ťahal za kratší koniec a bola z toho prehra
0:4 na sety. Čínsky rodák v slovenských
službách pri druhom štarte na tomto podujatí nezopakoval svoju účasť medzi osmičkou najlepších na turnaji TOP 16 Cup z roku
2020. Limitoval ho nedostatok tréningu
i zápasovej praxe pre karanténu v Číne.
Na výkone mu nepridalo ani veľmi komplikované cestovanie do Európy a zdržanie sa
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Slovenská štvorčlenná výprava pred odchodom do Solúna na turnaj Europe TOP 16 Cup
pre tajfún v Šanghaji. Hoci svojho severského súpera v minulosti zdolal dvakrát, tentoraz nemal dostatočné sebavedomie.
Jeho premožiteľ Falck potom dokráčal do semifinále, v ktorom stroskotal na
neskoršom celkovom víťazovi Patrickovi
Franziskovi (2:4). Ten nadviazal na kra-

janov Tima Bolla a Dimitrija Ovtcharova
a vybojoval pre Nemecko siedmy triumf
za sebou na TOP 16. Pritom Franziska
v 1. kole otáčal proti Rakúšanovi Danielovi
Habesohnovi z 2:3 na 4:3 na sety, keď posledné dva vyhral 11:9 a 19:17.
● text: Ľuboš Bogdányi, foto: archív SSTZ

Pohľad reprezentačných trénerov

Jaromír Truksa: „Baška podala proti súperke, s ktorou sa poznajú, dobrý výkon.
Škoda, že nevyužila setbal v štvrtom sete, aj potom mala pri ďalších loptičkách šancu.
Bol to vyrovnaný zápas, a keby v ňom išla do vedenia 3:1 na sety, tak by mala veľkú
nádej na víťazstvo. Možno to chcelo trochu viac kreativity, jednoducho vymyslieť niečo
navyše. Siedmy set bol smoliarsky, Nemka v ňom zahrala šťastné lopty. Nebolo to však
o siedmom dejstve, už v štvrtom mala Baša šance, keď bolo treba dokončiť jednu-dve
lopty. V princípe to však bolo z jej strany v poriadku.“
Peter Šereda: „Wang bol po olympijských hrách v Číne, kde musel ísť do karantény
a bol na ňom vidieť tréningový výpadok. Neveril si, ale nie kvôli súperovi, hoci to bol
najvyššie nasadený hráč, ale kvôli sebe. Mal za sebou aj veľa cestovania. Po príchode
na Slovensko nasledoval na druhý deň ďalší let do Grécka a ešte nebol aklimatizovaný
na časový posun. Falcka v minulosti už zdolal. Ani tentoraz nebol slabší hráč, v druhom
sete viedol 10:6, v treťom 10:8. Škoda, že to nezužitkoval, mohol ísť do vedenia 2:1 na
sety. V najdôležitejších momentoch ho nepustila hlava – chýbajúca sebadôvera, a súper ich zvládol lepšie. Rozhodli detaily.“

Sumár výsledkov
Pomegranate Europe Top 16 Cup (18. – 19. 9. 2021, Solúň)
Dvojhra mužov – 1. kolo (osemfinále): Mattias Falck (Švéd.-1) – Wang Yang (SR-12) 4:0 (7, 15, 12, 10), semifinále: Patrick Franziska
(Nem.-3) – Mattias Falck (Švéd.-1) 4:2 (8, 8, 11, -6, -9, 8), Marcos Freitas (Portug.-5) – Emmanuel Lebesson (Fr.-13) 4:0 (6, 10, 11, 6),
finále: Patrick Franziska (Nem.-3) – Marcos Freitas (Portug.-5) 4:1 (10, 8, 6, -11, 5)
Dvojhra žien – 1. kolo (osemfinále): Nina Mittelhamová (Nem.-5) – Barbora Balážová (SR-10) 4:3 (-7, 9, -10, 10, 9, -5, 7), semifinále:
Nina Mittelhamová (Nem.-5) – Hana Matelová (ČR-8) 4:0 (2, 4, 8, 8), Jü Fu (Portug.-11) – Bernadette Szőcsová (Rum.-2) 4:3 (-8, 9, -6,
-7, 10, 8, 8), finále: Nina Mittelhamová (Nem.-5) – Jü Fu (Portug.-11) 4:1 (8 -8, 6, 3, 12)
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cesta za olympijským XXXXX
snom

Olympijské návraty
Atény 2004
V roku 2004
sa olympijské hry
vrátili do krajiny
svojho pôvodu,
boli však bez slovenskej stolnotenisovej účasti.
Pokles
úrovne
slovenského stolného tenisu pokračoval, keď reprezentanti neprešli kvalifikačným sitom už na druhých olympijských
hrách za sebou. Európskeho kvalifikačného turnaja sa zúčastnila štvorica Eva Ódorová, Jaromír Truksa, Ľubomír Pištej a Peter
Šereda. Systém bol už typický pre súčasné
olympijské kvalifikácie – skupinová fáza
a následne viacstupňová možnosť zabojovať o nominačné umiestnenia, tentokrát
v troch vyraďovacích pavúkoch. Najbližšie
k postupu bola Eva Ódorová, ktorá patrila
do širšej európskej špičky a v tomto roku sa
zúčastnila turnaja TOP 12. V prvom aj druhom pavúku európskej olympijskej kvalifikácie však skončila v semifinále svojej časti,
a to po prehrách s Ruskou Fadeevou, resp.
Češkou Štrbíkovou. V poslednom pavúku
bola k postupu najbližšie, prehrala však
s Rumunkou Nastaseovou, keď nevyužila
vedenie 3:1 na sety. U mužov Truksa a Pištej
nepostúpili zo skupiny, Šereda po postupe
zo skupiny (aj na úkor Chorváta Tošiča) sa
však už vo vyraďovacích častiach k postupu na OH nepriblížil. V následnej kvalifikácii
štvorhry v nemeckom Ludwigshafene sa
pri dvoch vyraďovacích pavúkoch slovenský pár Eva Ódorová – Zuzana Poliačková
dostal dvakrát iba do druhého kola. V ňom
skončil po prehrách s ukrajinskými obranárkami Kovtunová – Soročinská 2:4, resp.
s Francúzskami Palutová – Costesová 1:4.
Svetová kvalifikácia dvojhry sa konala v rakúskom Innsbrucku. Pre zranenie v tréningu
sa jej nemohla zúčastniť Eva Ódorová a tým
prišla o poslednú možnosť kvalifikovať sa
na aténsku olympiádu. Prvý stupeň – skupinový prešli úspešne všetci z nášho tria
Poliačková, Pištej a Šereda. V druhom, vyraďovacom stupni skončil Šereda v 1. kole
na rakete Srba Markoviča 1:4. Následne
2. kolo bolo konečným aj pre Poliačkovú po
prehre s Johanssonovou (Švéd.) 1:4 a Pišteja po rovnakej prehre s Kuzminom (Rus.).
Na olympijských hrách opäť dominovala Čína, nepodarilo sa jej však získať všetky

2. časť
tituly. V dvojhre mužov putovalo zlato vďaka Ryu Seung-Minovi do Južnej Kórey. Táto
krajina sa tak po Číne stala druhou, ktorej
sa v mužskej dvojhre podarilo získať historicky už druhé zlato z OH. V tejto súťaži boli
medzi štyrmi najvyššie nasadenými traja
čínski hráči, hrdinom turnaja bola však
nasadená trojka Ryu. V osemfinále zvíťazil
nad Chiangom (Taiw.) 4:3, v štvrťfinále 4:2
nad Leungom (Hongkong). V semifinále
porazil najvyššie nasadeného Wang Liqina 4:1 a vo finále nasadenú štvorku Wang
Haa (Čína) 4:2 na sety. Wang Liqin skončil
na 3. mieste po víťazstve 4:0 nad ďalším
európskym hrdinom hier – už 39-ročnou
legendou Jan-Ove Waldnerom (Švéd.). Ten
zavŕšil svoju fantastickú kariéru a úspešnú
sériu na OH – štvrťfinále (1988), 1. miesto
(1992), osemfinále (1996), 2. miesto (2000)
a 4. miesto (2004). V Aténach pritom
štartoval ako šestnásty nasadený hráč.
Symbolicky – v štvrťfinále porazil novú vychádzajúcu hviezdu európskeho stolného
tenisu Tima Bolla. Títo dvaja hráči boli aj
jedinými zástupcami Európy v štvrťfinále.
Smutným hrdinom bol opäť Bielorus Samsonov, ktorý sa s OH už tretíkrát lúčil prehrou 3:4, a to po predchádzajúcich dvoch
štvrťfinále tentokrát v osemfinále. Taktiež
úradujúci majster sveta Werner Schlager
(Rak.) prehral 3:4 v osemfinále s Bollom.
Aj dvojhra žien sa skončila pre Čínu neobvykle, keď v semifinále bola iba jedna
čínska reprezentantka Zhang Yining. A to
napriek tomu, že všetky tri čínske reprezentantky boli najvyššie nasadenými hráčkami. Zhang Yining však triumfovala po
jasnom finálovom víťazstve nad nenasadenou hráčkou KĽDR Kim Hyang-Mi, ktorá vybojovala pre svoju krajinu historické
striebro. Na 3. mieste sa umiestnila štvrtá
nasadená Kim Kyung-Ah z Južnej Kórey.
Jedinou zástupkyňou Európy v štvrťfinále
bola Chorvátka Tamara Borosová, ktorá
po prvých troch úplne vyrovnaných setoch prehrala s neskoršou víťazkou 0:4.
V štvorhre mužov získala Európa jedinú medailu vďaka bronzu dánskeho
páru Michael Maze – Finn Tugwell. Tí
v štvrťfinále vyradili Švédov Waldnera
s Perssonom 4:1. Po semifinálovej prehre
s najvyššie nasadenými Číňanmi Chen Qui
– Ma Lin 2:4 zvíťazili v súboji o bronz nad
ruskou dvojicou Dmitrij Mazunov – Alexej
Smirnov 4:2. Vo finále vyhrali Číňania nad

tretím nasadeným párom z Hongkongu Ko
Lai Chak – Li Ching.
V štvorhre žien dominovali Číňanky
Wang Nan – Zhang Yining, ktoré zvíťazili nad hráčkami Južnej Kórey Lee Eun-Sil
– Seok Eun-Mi. Bronz vybojoval ďalší čínsky pár Guo Yue – Niu Jiangfeng. Aj v tejto
súťaži mala Európa iba jediné zastúpenie
v štvrťfinále, a opäť to bola Chorvátka
Borosová, ktorá so spoluhráčkou Corneliou Vaidaovou prehrala s kórejským párom 0:4.
Pre európsky stolný tenis boli olympijské hry v roku 2004 s jedinou medailou vyrovnaním dovtedajšieho medailovo
najslabšieho umiestnenia z Atlanty 1996,
predznamenali však dlhé obdobie s dominanciou ázijského stolného tenisu a najmä
totálnou dominanciou Číny – olympiáda
v roku 2004 bola poslednou, keď Čína
nezískala všetky najvýznamnejšie kovy
v súťaži družstiev aj v dvojhre. U žien bola
dokonca poslednou, keď čínska reprezentantka prehrala s hráčkou inej krajiny v súťaži jednotlivcov i družstiev.
Výsledky zápasov o medaily
OH 2004, Atény
Dvojhra ženy
Štvrťfinále: Zhang Yining – Tamara Boros 4:0, Tie Ya Na (Hong.) – Kim KyungAh 1:4, Kim Hyang-Mi – Zhang Xueling
(Sing.) 4:2, Li Jiawei (Sing.) – Wang Nan
(Čína) 4:1, semifinále: Zhang Yining –
Kim Kyung-Ah 4:1, Kim Hyang-Mi – Li
Jiawei 4:3, o 3. miesto: Kim Kyung-Ah –
Li Jiawei 4:1, finále: Zhang Yining - Kim
Hyang-Mi 4:0
Dvojhra muži
Štvrťfinále: Wang Liqin – Ko Lai Chak
(Hong.) 4:1, Chuang Chih-yuan (Tajw.) –
Wang Hao 2:4, Ryu Seung-Min – Leung
Chu Yan (Hong.) 4:2, Boll – Waldner
1:4, semifinále: Wang Liqin – Wang
Hao 1:4, Ryu Seung-Min – Waldner 4:1,
o 3. miesto: Wang Liqin – Waldner 4:1,
finále: Wang Hao – Ryu Seung-Min 2:4
Štvorhra ženy
Semifinále: Guo Yue/Niu Jianfeng –
Wang Nan/Zhang Yining 2:4, Lee EunSil/Seok Eun-Mi – Kim Bok-Rae/Kim
Kyung-Ah 4:0, o 3. miesto: Guo Yue/Niu
Jianfeng – Kim Bok-Rae/Kim Kyung-Ah
4:3, finále: Wang Nan/Zhang Yining –
Lee Eun-Sil/Seok Eun-Mi 4:0
Štvorhra muži
Semifinále: Che Qi/Ma Lin – Maze/Tugwell 4:2, Mazunov/Smirnov – Ko Lai
Chak/Li Ching 2:4, o 3. miesto: Maze/
Tugwell – Mazunov/Smirnov 4:2, finále: Chen Qi/Ma Lin – Ko Lai Chak/Li
Ching 4:2

XXXXXza olympijským snom
cesta
Peking 2008
V roku 2008 sa
olympijské hry konali v čínskom Pekingu. Popri dvojhre sa namiesto
dovtedajšej štvorhry hrala aj nová
súťaž
družstiev
– mužov aj žien.
Pre stolný tenis to bol obrovský sviatok,
aj vzhľadom na postavenie tohto športu
v Číne. Pre domácu reprezentáciu to bol
zároveň očakávaný útok na všetky tituly a maximum medailí. To sa domácim aj
podarilo, keď začali sériu ich dominancie,
ktorá trvá dodnes. Zo slovenských reprezentantov si tento zážitok nenechala ujsť
ani Eva Ódorová pri svojej premiérovej
účasti na OH. Družstvá či ďalší slovenskí
jednotlivci sa na hry neprebojovali.
Zo slovenskej šestice hráčov na európskom kvalifikačnom turnaji skončili už
v skupinách až štyria – u mladých hráčok
Lenky Kmotorkovej a Barbory Balážovej
to prekvapenie nebolo, od Evy Ódorovej
a Petra Šeredu sa postup očakával. Postupujúci Ľubomír Pištej aj Thomas Keinath
Výsledky zápasov o medaily
OH 2008, Peking
Dvojhra ženy
Štvrťfinále: Zhang Yining – Feng Tianwei 4:1, Wang Chen (USA) – Li Jiawei
1:4, Wang Nan – Tie Ya Na (Hong.) 4:1,
Wu Xue (Dom.rep.) – Guo Yue 0:4, semifinále: Zhang Yining – Li Jiawei 4:1,
Wang Nan – Guo Yue 4:2, o 3. miesto:
Li Jiawei – Guo Jue 2:4, finále: Zhang Yining – Wang Nan 4:1
Dvojhra muži
Štvrťfinále: Wang Hao – Ko Lai Chak
(Hong.) 4:1, Zoran Primorac (Chor.) –
Persson 1:4, Wang Liqin – Tan Ruiwu
(Chor.) 4:0, Oh Sang Eun (J.Kór.) – Ma
Lin 0:4, semifinále: Wang Hao – Persson 4:1, Wang Liqin – Ma Lin 1:4,
o 3. miesto: Persson – Wang Liqin 0:4,
finále: Wang Hao – Ma Lin 1:4
Družstvá ženy
Zlato: Čína (Zhang Yining, Wang Nan,
Guo Yue), striebro: Singapur (Feng Tianwei, Li Jiawei, Wang Yuegu), bronz:
Južná Kórea (Park Mi-Young, Dang YeSeo, Kim Kyung-Ah)
Družstvá muži
Zlato: Čína (Wang Hao, Ma Lin, Wang
Liqin), striebro: Nemecko (Timo Boll,
Dimitrij Ovtcharov, Cristian Süss),
bronz: Južná Kórea (Oh Sang-Eun, Ryu
Seung-Min, Yoon Jae-Young)
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mali šancu v troch fázach bojovať vždy
o nomináciu, obaja však zostali od postupových miest ďaleko. Druhý pokus – svetová
kvalifikácia v Maďarsku – už Eve Ódorovej
vyšiel. Skončila na 15. mieste pri celkovo
17 postupujúcich hráčkach. Opäť sme mali
rovnaké zastúpenie žien a tentokrát postúpili zo skupiny všetky. Balážová a Kmotorková následne prehrali v 1. kole a v ďalších
bojoch o 17. miesto sa už výraznejšie nepresadili. Eva Ódorová však postúpila cez
dve kolá až do najlepšej šestnástky, keď
najmä v 1. kole otočila zápas proti Dánke
Skovovej z 1:3 na sety. Od osemfinále sa
hralo o každé miesto, keďže v tom čase
ešte nebol známy počet olympijských
miesteniek. Po troch prehrách a poslednej
výhre skončila Ódorová nakoniec na postupovom 15. mieste. U mužov prišlo k jednej
zmene a do kvalifikácie bol namiesto Šeredu nominovaný Michal Bardoň. Po dvoch
prehrách však nepostúpil zo skupiny, čo
sa podarilo Pištejovi aj Keinathovi. V ďalšej
časti však Keinath prehral v 1. kole s Burgisom (Lot.) a Pištej nevyužil vedenie 3:1 nad
Kou Lei (Ukr.). Bojovali už iba o umiestnenie
od 17. miesta a na OH nepostúpili.
V Pekingu podala Eva Ódorová dobrý
výkon. Začínala už v kvalifikačnom predkole, kde zdolala hráčku z Vanuatu Tommyovú 4:0. V 1. kole ju čakala veľmi dobre
známa Maďarka Lovasová, s ktorou spolu
trénovali aj v príprave na OH. Ódorová po
výbornom výkone viedla už 3:0 na sety,
súperke sa však podarilo vyhrať ďalšie dva.
V dramatickom šiestom sete Ódorová vyhrala koncovku 12:10 a zápas 4:2. V 2. kole
(o postup medzi najlepších 32 hráčok) jej
žreb prisúdil reprezentantku USA Gao Jun.
Naša reprezentantka podala dobrý výkon,
vo vyrovnanom zápase však podľahla 2:4.
Rozhodujúci bol piaty set za stavu 2:2,
ktorý prehrala v koncovke. Nevyužila vedenie 8:5 a prehrala 9:11. Následne sa už
presadzovala súperka.
Domáca Čína získala pri oboch tituloch
v súťaži družstiev aj všetky medaily v dvojhre. Dosiahla tak spolu maximálny možný
počet osem medailí. Dovtedy ešte nikdy
čínski stolní tenisti tak na OH nedominovali – počas celého olympijského turnaja
družstiev aj dvojhry totiž neprehrali ani
jedinú dvojhru.
Medzi družstvami mužov postupovali
víťazi štyroch skupín do semifinále, v ktorom Čína vyhrala nad Južnou Kóreou 3:0
a Nemecko nad Japonskom 3:2. Čína získala
zlato po finálovej výhre 3:0. Zápas o bronz
sa odohral medzi Rakúskom a Južnou Kóreou. Po víťazstve 3:1 sa tešil ázijský tím.
V súťaži družstiev žien stratili čínske reprezentantky počas celej súťaže iba štyri
sety a nikto ich nedokázal prinútiť hrať ani
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Eva Ódorová – účastníčka OH 2008 v Pekingu
päťsetový zápas. Vo finále zdolali Singapur,
pre ktorý to bola prvá olympijská medaila od
jeho nezávislosti v roku 1965. Keďže v drese
Singapuru štartovali tri rodené Číňanky, vo
finále sa vlastne stretlo šesť čínskych hráčok. Z bronzu sa tešila Južná Kórea.
V mužskej dvojhre zvíťazil vo finále druhý nasadený Ma Lin nad najvyššie nasadeným Wang Haom 4:1. Tretí skončil Wang
Liqin. Ani jeden z nich na ceste do semifinále nestratil v zápasoch viac ako jeden
set. Štvrtým semifinalistom bola švédska
legenda Jörgen Persson. Kým na predchádzajúcich hrách hral v semifinále jeho dlhoročný spoluhráč z družstva Waldner, v Pekingu sa stal hrdinom už 41-ročný Persson.
Majster sveta v dvojhre z roku 1991 siahal
na olympijskú medailu v roku 2008! Druhýkrát v kariére sa dostal do olympijského semifinále dvojhry, opäť však odišiel bez medaily. Už v osemfinále dokázal otočiť zápas
s Bielorusom Samsonovom zo stavu 1:3 na
sety. Pre Samsonova to bolo už na štvrtých
hrách v rade vypadnutie po prehre 3:4.
V dvojhre žien sa do štvrťfinále prvýkrát
v histórii neprebojovala žiadna európska
hráčka. Všetky štvrťfinalistky, reprezentujúce päť rôznych krajín, boli pôvodom
z Číny. Suverénne zvíťazila obhajkyňa zlata
z Atén Zhang Yining, ktorá na ceste za titulom v žiadnom zápase nestratila viac ako
set. Asi najťažší zápas odohrala v štvrťfinále proti Feng Tianwei (Sing.), v ktorom pri
výhre 4:1 všetky sety rozhodla v koncovke
nad 10. Singapur mal zastúpenie aj v semifinále v podobe Li Jiawei, pôvodom Číňanky,
ktorá do veku 18 rokov trénovala v slávnej
pekinskej športovej škole spolu s olympijskou víťazkou Zhang. Bola to pre ňu po
Aténach už druhá olympijská semifinálová
účasť, opäť však skončila štvrtá. Z bronzu
sa tešila Guo Yue a zo striebra olympijská
šampiónka z roku 2000 Wang Nan.
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Londýn 2012
V roku 2012 sa olympijské hry konali
v Londýne. Bohužiaľ, tentokrát opäť bez
slovenskej účasti, už tretí raz z posledných štyroch OH. Aj napriek tomu, že sa
Barbora Balážová, krátko po skončení
juniorského veku, na hry takmer dostala a v európskej olympijskej kvalifikácii
sa až dvakrát prebojovala k finálovému
stretnutiu o postup. V prvom finále prehrala s dánskou reprezentantkou Skovovou a v druhom finále proti Srbke Molnarovej jej
dokonca nestačilo ani vedenie 3:0 na sety. V koncovke ďalšieho
setu jej chýbali dve loptičky, rovnako aj v šiestom sete. Balážová
najprv jasne vyhrala skupinu a postúpila do tradičných postupných vyraďovacích turnajov o nominačné miestenky. Hneď v prvom turnaji sa po dvoch výhrach pomerom 4:3 nad A. Soljaovou
(Rak.) a Lovasovou (Maď.) dostala k rozhodujúcemu zápasu proti
Dánke Skovovej, ktorý však prehrala 2:4. Na druhom turnaji porazila Ukrajinku Bilenkovú 4:2 a potom prišiel už spomínaný rozhodujúci zápas proti Srbke Molnarovej. Na treťom turnaji prehrala
už v 1. kole so Srbkou Erdeljovou a musela dúfať v úspech v svetovej olympijskej kvalifikácii. Z mužov sa európskej kvalifikácie
zúčastnila trojica Ľubomír Pištej, Thomas Keinath a Peter Šereda.
Pištej zostal v skupine, Šereda aj Keinath zo skupiny postúpili, ale
v prvom pavúku vypadli hneď v 1. kole s Gardosom, resp. Freitasom. V druhom pavúku sa Keinath prebojoval do 2. kola, tam
mu však vystavil stopku Francúz Lebesson. V treťom pavúku už
nenastúpili.
V svetovej olympijskej kvalifikácii v Dauhe bol najbližšie k postupu Wang Yang, ktorý skončil na 13. mieste a zostala mu len pozícia náhradníka. Z trojice mužov Pištej, Keinath, Wang tentokrát
zo skupiny nepostúpil Keinath. Pištej aj Wang postúpili z 2. miesta. V hlavnej súťaži následne Pištej vypadol v 1. kole s Grékom Papageorgiuom. Wang síce prešiel do 2. kola cez Inda Achantu, tam
však skončil na rakete Wang Zeng Ji (Poľ.) 2:4. V následných zápasoch o umiestnenie na 9. až 16. mieste po prehre s Prokopcovom
(ČR) a výhrach nad Kou Lei (Ukr.) a Drinkhallom (V. Brit.) obsadil
13. priečku. Barbora Balážová po postupe zo skupiny z 2. miesta
v 1. kole vyraďovacej súťaže prehrala so Španielkou Ramirezovou
1:4, následne hrala o umiestnenie od 17. miesta a nakoniec skončila devätnásta.
Historické tabuľky na olympijských hrách prepisovali hneď
traja hráči – J.-M. Saive (Bel.), J. Persson (Švéd.) a Z. Primorac
(Chor.) sa zúčastnili už svojej siedmej olympiády, nechýbali teda
na žiadnych hrách od zavedenia stolného tenisu v roku 1988.
Opäť dominovali reprezentanti Číny, ktorí získali všetky štyri
zlaté medaily – v súťažiach družstiev mužov a žien i v dvojhre
mužov a žien. Nezastavila ich ani výmena generácií v mužskej aj
ženskej reprezentácii od predchádzajúcich hier.
V súťaži družstiev mužov zvíťazila Čína pred Južnou Kóreou
a Nemeckom. Teda tie isté krajiny, ako na predošlých hrách
v Aténach, len Nemci si vymenili pozície s Kórejcami, keďže tentokrát narazili na víťazných Číňanov už v semifinále a podľahli im
1:3. Popri Rusoch v osemfinále tak boli druhým družstvom, ktoré
dokázalo uštedriť Číne prehru aspoň v jednej dvojhre. Po zápase
o 3. miesto smútili hráči Hongkongu, ktorí v štvrťfinále prekvapili
výhrou nad Japonskom. Nakoniec však odišli bez medaily.
Medzi družstvami žien nenechali čínske hráčky nikoho na pochybách o ich víťazstve, keď v štyroch stretnutiach neprehrali ani
jediný individuálny zápas. Semifinále bolo ázijskou záležitosťou
s konečným poradím – 1. Čína, 2. Japonsko, 3. Singapur a 4. Južná
Kórea. Pre Japonsko to znamenalo prvú stolnotenisovú olympijskú
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OH 2012, Londýn

Dvojhra ženy
Štvrťfinále: Ding Ning – Ai Fukuhara (Jap.) 4:0, Feng Tianwei
– Kim Kyungah (J.Kórea) 4:2, Kasumi Ishikawa – Wang Yuegu
(Sing.) 4:1, Li Xiaoxia – Li Jiao 4:0, semifinále: Ding Ning – Feng
Tianwei 4:2, Kasumi Ishikawa – Li Xiaoxia 1:4, o 3. miesto: Feng
Tianwei – Kasumi Ishikawa 4:0, finále: Ding Ning – Li Xiaoxia 1:4
Dvojhra muži
Štvrťfinále: Zhang Jike – Jiang Tianyi (Hong.) 4:1, Dmitrij
Ovtcharov – Michael Maze 4:3, Adrian Crisan – Chuang Chihyuan 0:4, Seiya Kishikawa (Jap.) – Wang Hao 0:4, semifinále:
Zhang Jike – Ovtcharov 4:1, Chuang Chih-yuan – Wang Hao
1:4, o 3. miesto: Ovtcharov – Chuang Chih-yuan 4:2, finále:
Zhang Jike – Wang Hao 4:1
Družstvá ženy
Zlato: Čína (Ding Ning, Li Xiaoxia, Guo Yue), striebro: Japonsko
(Ai Fukuhara, Sayaka Hirano, Kasumi Ishikawa), bronz: (Li Jiawei,
Feng Tianwei, Wang Yuegu)
Družstvá muži
Zlato: Čína (Zhang Jike, Wang Hao, Ma Long), striebro: Južná
Kórea (Oh Sang-eun, Joo Se-hyuk, Ryu Seung-min), bronz: Nemecko (Timo Boll, Dmitrij Ovtcharov, Bastian Steger)
medailu v histórii. Z európskych družstiev sa do štvrťfinále dostali
Nemecko a Holandsko, tam však nemali žiadnu šancu na postup.
V dvojhre žien zvíťazila druhá nasadená Li Xiaoxia pred najvyššie nasadenou Ding Ning. Finále bolo poznačené kontroverziou, keď rozhodkyňa započítala Ding Ning niekoľko neregulárnych podaní, čo ju vyrušilo natoľko, že sa nedokázala dostatočne
koncentrovať na zápas a v štvrtom sete sa dokonca rozplakala.
Z bronzu sa tešila čínska rodáčka Feng Tianwei zo Singapuru, ktorá
v zápase o bronz porazila mladú Japonku Ishikawu. Keďže Číňanky obsadili prvé dve pozície, znamenalo to, že počas celých hier
žiadna reprezentantka Číny neprehrala s hráčkou inej krajiny.
V mužskej dvojhre zvíťazil majster sveta a najvyššie nasadený
Zhang Jike, keď vo finále porazil svojho krajana Wang Haa. Zhang
odohral najťažší súboj už v osemfinále, keď pomerom 4:3 vyradil
Bielorusa Samsonova. Bol to už tradičný výsledok Samsonova na
OH, ktorý nevyužil vedenie 3:2 na sety. Bronz putoval do Európy
vďaka Nemcovi Ovtcharovovi. V zápase o bronz zvíťazil nad Chuang Chih-yuanom (Taiw.) 4:2. Kým v dvojhre žien bola v štvrťfinále iba jedna Európanka (Li Jiao), u mužov boli v štvrťfinále až traja,
okrem Nemca ešte Dán Maze a Rumun Crisan.
Wang Yang sa na OH 2016 v Riu de Janeiro dostal do 2. kola dvojhry

XXXXXza olympijským snom
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Barbora Balážová po nepremenenom mečbale skončila na OH 2016 v Riu v 2. kole dvojhry

Rio de Janeiro 2016
V roku 2016
sa hry konali v
brazílskom Riu de
Janeiro a slovenský stolný tenis
mal až trojnásobné
zastúpenie.
Eva
Ódorová,
Barbora Balážová
a Wang Yang postúpili na základe umiestnenia v svetovom
rebríčku. Kvalifikácie sa zúčastnila až šestica reprezentantov, popri spomínaných
troch aj Eva Jurková, Ľubomír Pištej a Bai
He. Zo skupiny postúpili všetci, postupne však vypadli vo vyraďovacej časti. Až
k finálovému zápasu o postup sa dostali
Ódorová, Balážová a Wang, ani jednému
sa však postúpiť nepodarilo. Najbližšie
k tomu bola Balážová, ktorej v zápase
proti Liu Jia (Rak.) chýbali k postupu opäť
dve loptičky, rovnako ako v kvalifikácii
pred štyrmi rokmi. Ódorová prehrala 0:4
so Soljaovou (Nem.) a Wang 1:4 so Shibaevom (Rus.). V ďalšej časti kvalifikácie sa
už Slováci k postupu nepriblížili. Nakoniec
vďaka umiestneniu v svetovom rebríčku
na OH postúpila trojica Eva Ódorová, Barbora Balážová a Wang Yang. Ódorová sa
stala súčasne prvou zo stolných tenistov,
ktorým sa podarila v drese slovenskej reprezentácie druhá účasť na OH.
Na hrách v Riu dosiahli účastnícke rekordy stolní tenisti Nigérie. Segun Toriola
svojou siedmou účasťou vyrovnal rekord
trojice Primorac, Saive, Persson z Londýna
2012. Medzi ženami stanovila rekord 41-ročná Olufunke Oshonaike svojou účasťou už na šiestej olympiáde. Ďalší Nigérijec Quadri Aruna ako prvý Afričan v histórii dosiahol na štvrťfinále dvojhry.

Opäť dominovali reprezentanti Číny,
ktorí získali možné maximum medailí
– štyri zlaté a dve strieborné. Bez medaily tentokrát odišla druhá najúspešnejšia
stolnotenisová krajina na OH – Južná Kórea. Naopak, mimoriadne sa darilo Japonsku s tromi medailami.
Slovenskí reprezentanti do bojov o medaily nezasiahli, Wang Yang po výhre nad
Madridom (Mex.) 4:1 prehral v 2. kole s Nigérijcom Arunom 1:4, Eva Ódorová nestačila v 1. kole na Wu Yue (USA) 1:4. Barbora
Balážová si v 1. kole jasne poradila s Mexičankou Silva 4:0 a v ďalšom ju čakala majsterka Európy Li Fen (Švédsko). Balážová
viedla 3:2 na sety a mala mečbal, ktorý však
nepremenila a zápas nakoniec prehrala.
V dvojhre žien sa po striebre z Londýna
tešila zo zlata viacnásobná majsterka sveta
Ding Ning, ktorá otáčala finálový zápas proti Li Xiaoxia. Po finálovej prehre z Londýna
tentokrát za stavu 2:3 ukázala obrovskú
mentálnu silu a potvrdila svoje postavenie
najlepšej hráčky posledných rokov. O suverenite čínskych hráčok svedčí aj to, že na
ceste do finále stratila Ding iba jeden set
a Li dokonca žiadny. Na 3. mieste skončila
Kim Song-i (KĽDR).
V dvojhre mužov zostala Európa tiež bez
medaily, hoci sa do semifinále prebojoval
veterán Vladimir Samsonov po štvrťfinálovej výhre nad Ovtcharovom 4:2. Tento smutný hrdina z viacerých predchádzajúcich hier
po piatich vypadnutiach 3:4 v osemfinále
a štvrťfinále konečne dokázal prelomiť túto
bariéru. Postup do semifinále bol však maximom, v ňom bol nad jeho sily (1:4) Zhang
Jike (Čína), keď všetky neúspešné sety prehral v koncovke. V zápase o bronz následne
podľahol aj Japoncovi Mizutanimu. Vo finále sa stretli dvaja najlepší hráči posledných
rokov – obhajca titulu Zhang Jike a majster
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sveta a svetová jednotka Ma Long. Z výhry
sa tešil prvý nasadený Ma Long v pomere
4:0. Po svojom prvom titule majstra sveta
tak definitívne nastúpil do svojej éry dominancie na veľkých turnajoch a jedného
z najlepších hráčov histórie.
V súťaži družstiev žien Číňanky nezaváhali, keď v štyroch stretnutiach neprehrali
ani jediný individuálny zápas. Prekvapením
turnaja sa stali Nemky, ktoré v štvrťfinále zdolali Hongkong 3:1 a v semifinále aj
druhé nasadené Japonky 3:2. Tým sa po
výhre nad Singapurom ušiel bronz.
Medzi družstvami mužov boli suverénmi Číňania, ktorí prehrali jediný individuálny zápas (vo finále proti Japonsku). Japonci
sa vytrápili už v 1. kole proti Poľsku, ktoré
zdolali 3:2. V semifinále však dokázali poraziť Nemecko pomerne jasne 3:1, keď jediný
bod Nemcov vybojoval Ovtcharov. Finále
proti Číne Japonci mierne zdramatizovali, keď po prvej výhre Ma Longa nad Koki
Niwom (Jap.) vyrovnal v druhej dvojhre
Mizutani v zápase proti Xu Xin. Aj štvorhru
začali nádejne vyhratým prvým setom. To
však bolo zo strany Japoncov všetko, následne už dominovala stolnotenisová veľmoc. V stretnutí o bronz boli úspešní Nemci, ktorí zdolali Južnú Kóreu tiež 3:1.
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ
Výsledky zápasov o medaily
OH 2016, Rio de Janeiro
Dvojhra ženy
Štvrťfinále: Ding Ning – Han Ying 4:0,
Yu Mengyu (Sin.) – Kim Song-i 2:4, Li
Xiaoxia – Cheng i-ching (Hong.) 4:0, Ai
Fukuhara – Feng Tianwei (Sin.) 4:0, semifinále: Ding Ning - Kim Song-i 4:1, Li
Xiaoxia –Ai Fukuhara 4:0, o 3. miesto:
Kim Song-i – Ai Fukuhara 4:1, finále:
Ding Ning – Li Xiaoxia 4:3
Dvojhra muži
Štvrťfinále: Ma Long – Aruna 4:0, Freitas (Por.) – Mizutani 2:4, Ovtcharov
– Samsonov 2:4, Koki Niwa – Zhang
Jike 1:4, semifinále: Ma Long – Mizutani 4:2, Samsonov – Zhang Jike 1:4,
o 3. miesto: Mizutani – Samsonov 4:1,
finále: Ma Long – Zhang Jike 4:0
Družstvá ženy
Zlato: Čína (Ding Ning, Li Xiaoxia, Liu
Shiwen), striebro: Nemecko (Han Ying,
Petrissa Solja, Shan Xiaona), bronz: Japonsko (Ai Fukuhara, Kasumi Ishikawa,
Mima Ito)
Družstvá muži
Zlato: Čína (Ma Long, Zhang Jike, Xu
Xin), striebro: Japonsko (Koki Niwa, Jun
Mizutani, Maharu Yoshimura), bronz:
Nemecko (Timo Boll, Dmitrij Ovtcharov, Bastian Steger)
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Z histórie paralympijského
2. časť
stolného tenisu
Atény 2004
Po úspechoch z predchádzajúcich paralympiád a historickom zlate Aleny Kánovej zo Sydney 2000 odchádzali slovenskí
stolní tenisti s veľkými očakávaniami aj do
kolísky olympijských hier. Počas štvorročného cyklu medzi paralympiádami zbierali
množstvo medailí z majstrovstiev sveta
a Európy, a tak ambície boli oprávnené.
Slovenská výprava sa rozrástla na desať
hráčov a troch trénerov. Za stolmi to boli
Oľga Barbušová, Richard Csejtey, Ladislav
Gáspár, Alena Kánová, Ján Koščo, Miroslav
Mitaš, Mária Pillárová, Rastislav Revúcky,
Ján Riapoš a Peter Valka, a to pod trénerským vedením Jána Bezecného, Jána Lackoviča a Romana Cibulku.
V dvojhre sa zo skupín podarilo postúpiť až siedmim slovenským reprezentantom, nepostúpili iba Valka po troch
prehrách, Mitaš so skóre 1:2 a Pillárová
s dvoma výhrami a jednou prehrou. V súťaži 3 skončil Ján Koščo (po postupe so skóre 2:1 a osemfinálovej výhre nad Britom
Trofanom) vo vyraďovacích bojoch v štvrťfinále s neskorším zlatým medailistom
Kórejcom Kim Young Gunom 1:3. Aj Oľga
Barbušová sa v súťaži 6-8 musela uspokojiť
so štvrťfinále po prehre so Švédkou Bengtssonovou 0:3.

Medailovú žatvu začal Ján Riapoš ihneď
tým najcennejším kovom. Po smole z predchádzajúcich hier v podobe štvrtého miesta
a nepremeneného mečbalu v zápase o medailu tentoraz stálo pri ňom aj štastie. V skupine totiž zakopol a po prehre s Nemcom
Vilsmaierom 2:3 ho od vyradenia Brazílcom
Espindolom delila za stavu 0:2 na sety jedna loptička. Zápas však otočil a vyhral 3:2,
s dvoma výhrami a jednou prehrou postúpil
a už ho na ceste za zlatom nedokázal zastaviť nikto. Postupne zdolal v štvrťfinále Francúza Bouryho 3:1, v slovenskom semifinále
otáčal zápas proti Revúckemu zo stavu 1:2
na sety a vo finále si poradil aj s finalistom
spred štyroch rokov Gong Jong Kimom 3:1
na sety. Rastislav Revúcky v zápase o bronz
prehral s obhajcom zlata, ďalším Kórejcom
Kyung Mook Kimom, 1:3 na sety. Pre Jána
Riapoša to bola prvá letná paralympiáda v pozícii predsedu SPV, prvá medailová a prvá zlatá. Po tom, ako obaja Slováci
v štvrťfinále vyradili tradične silných Francúzov a v bojoch o medaily dokázali vzdorovať
Kórejcom, sa tešili na súťaž družstiev.
V súťažiach dvojhry sa do semifinále podarilo prebojovať ešte ďalším trom
– Gáspárovi, Kánovej a Csejteyovi. A všetci
traja sa tešili z medailí. Obhajkyňa zlata
Alena Kánová nastupovala do súťaže síce
ako prvá nasadená, ale po slabšej sezóne

Ján Riapoš získal prvýkrát zlatú medailu na paralympiáde v Aténach 2004

komplikovanej zranením a operáciou nohy
a študijnými povinnosťami. Skupinu zvládla výborne, po dvoch výhrach s Nemkou
Bertheidelovou a Francúzkou Gayovou
a strate iba jedného setu. V semifinále
však podľahla po boji ďalšej Francúzke Mariageovej 2:3. V zápase o bronz to bol opäť
súboj proti Gayovej, tentokrát výsledkovo
ešte presvedčivejší – 3:0 pre našu hráčku
a po sydneyskom zlate tak prišla medaila
aj z jej druhej paralympiády. Aj Ladislav
Gáspár získal pri svojich predchádzajúcich
dvoch účastiach vždy medailu. A podarilo
som mu to aj v Aténach, kde získal dokonca
tú najcennejšiu. V kategórii 10 ukázal úžasnú suverenitu, keď počas celého turnaja
stratil iba dva sety. Po troch výhrach v skupine porazil v štvrťfinále Čecha Vrbku 3:0,
v semifinále Ge Janga (Čína) 3:0 a vo finále
ho čakal Švéd Andersson. V skupine s ním
zvíťazil 3:1 a pred finále krotil prehnaný
optimizmus. Aj tam však dominoval a po
rovnakom výsledku pridal do svojej zbierky už štvrtú medailu – chýbajúce zlato.
Slovenský úspech v dvojhre zvýraznil ešte
v kategórii 8 Richard Csejtey ziskom bronzu. Aj on bol v skupine suverénny, pri troch
výhrach stratil iba set. V štvrťfinále porazil
Belgičana Vergeylena 3:0, no v semifinále
prišla jeho jediná prehra s ďalším Belgičanom Ledouxom 1:3. V boji o bronz však
nezaváhal a Frommelta (Lux.) zdolal bez
straty setu. Paradoxom je, že Csejtey ešte
v skupine zvíťazil s neskorším paralympijským víťazom Francúzom Loicqom 3:0.
Do súťaže družstiev nastúpili štyri slovenské tímy. Koščo s Valkom v 3. kategórii
nepostúpili zo skupiny, ostatné tímy však
prešli do štvrťfinále. To bolo konečnou
pre Kánovú s Pillárovou v kategórii 4-5 po
prehre s Jordánskom 2:3. Riapoš s Revúckym v kategórii 1-2 prešli do semifinále po
dvoch výhrach v skupine a prehre s Južnou
Kóreou 2:3. Tam ich čakali Francúzi. V kategórii 8 Mitaš s Csejteyom síce v skupine prehrali s Francúzmi 0:3, postupom z 2. miesta
sa však dostali do semifinále. V semifinále
sa našim darilo rozdielne. Kým dvojica
Riapoš – Revúcky po náročnom a vyčerpávajúcom zápase zdolala Francúzsko 3:1,
Csejtey s Mitašom podľahli Belgicku 0:3.
Obidve družstvá následne odohrali mimoriadne dramatické a takmer trojhodinové
zápasy o medaily a obe s rozdielnym kon-
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com. Csejtey s Mitašom nastúpili prvýkrát
proti veľmoci Číne. Po výbornom výkone sa
dostali k rozhodujúcemu zápasu za stavu
2:2. Mitaš v ňom prehrával už 0:2 na sety
a 4:8. V situácii buď – alebo sa mu podarilo urobiť dva body a postupne set otočiť.
Po výhre 3:2 sa naša dvojica tešila z bronzu
a Mitaš zo svojej prvej medaily vôbec.
Riapoš s Revúckym proti obhajcom titulu z Južnej Kórey odohrali samé päťsetové zápasy. Tu sa však šťastie od našich
odklonilo a viaceré sety na výhody išli
v prospech súpera. V štvorhre naši hráči
dokonca nevyužili dva mečbaly. Slováci tak
prehrali 1:3, keď jedinú výhru dosiahol Revúcky v odvete zápasu o bronz v dvojhre.
Po 4. mieste z dvojhry tak získal svoju prvú
medailu – striebornú.
Zo slovenského tímu sa tak z medaily
radovalo až šesť reprezentantov a počet
medailí aj titulov sa oproti hrám v Sydney
zdvojnásobil. S bilanciou dve zlaté – jedna
strieborná – tri bronzové sa dokonca Slovensko stalo piatou najúspešnejšou krajinou v stolnotenisovej bilancii!

Peking 2008
V období medzi paralympiádami v Aténach a Pekingom sa viacerým slovenským
stolným tenistom podarilo vybojovať tituly
a medaily na majstrovstvách sveta a ďalších významných medzinárodných turnajoch. Na hry na pôde svetovej veľmoci
Číny tak opäť odchádzali s nádejami na ďalšie úspešné účinkovanie. Stolnotenisová
výprava bola zložená opäť z desiatich športovcov (A. Kánová, O. Barbušová, J. Koščo,
J. Riapoš, R. Revúcky, P. Mihálik, A. Meszáros, L. Gáspár, R. Csejtey a M. Jambor) pod
vedením trénerov J. Lackoviča, J. Bezecného, R. Cibulku a Ľ. Dobrotku.
Na rozdiel od predchádzajúcich hier
tentokrát postupovali iba víťazi skupín. Pri
nenasadzovaní podľa svetového rebríčka tak bolo vyžrebovanie priam kľúčové
a niektorí Slováci na to doplatili. Medzi nimi
aj Ján Riapoš, obhajca zlata z Atén. V skupine obsadil 2. miesto za Kórejcom Kim Kjung
Mookom (po prehre s ním 0:3), víťazom
z roku 2000 a bronzovým z roku 2004. Prvé
dva sety prehral v koncovkách, keď najmä
v druhom nevyužil vedenie 9:6. Rovnako
2. miesto obsadil Rastislav Revúcky, keď
podľahol iba Dánovi Hanskenovi 1:3. Csejtey dostal do skupiny nechceného Francúza
Serignata, s ktorým prehral už sedemkrát.
Tentokrát odohral najtesnejší možný zápas,
prehra 9:11 v rozhodujúcom piatom sete
však znamenala pre našu svetovú jednotku vyradenie v skupine. Rovnako 2. miesto
v skupine sa ušlo Koščovi a nepostúpili
ani ďalší Slováci. Oľga Barbušová po veľmi
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Strieborná Alena Kánová si v Pekingu 2008 skompletizovala svoju medailovú zbierku
vydarenej sezóne po prehre so Švédkou
Abrahamssonovou (0:3) okrem nespokojnosti so svojim výkonom cítila aj nespravodlivosť zo zdravotnej klasifikácie, keď musela
čeliť súperke s podstatne ľahším postihnutím. Z postupu do semifinále sa tak nakoniec tešili Alena Kánová a Miroslav Jambor.
Ten odohral v skupine tri päťsetové duely,
dve víťazstvá mu v mimoriadne vyrovnanej
skupine stačili na výhru. Pri oboch pritom
otáčal stav z 0:2, resp. 1:2 na sety. V semifinále síce podľahol Grudzieńovi (Poľ.)
0:3. V zápase o bronz však, opäť po piatich
setoch a opäť po otočení stavu 1:2, zdolal
domáceho Li Man-žou 3:2. Jambor pred plným hľadiskom podporujúcim svojho hráča
podal vynikajúci výkon a posledné dva sety
bol nezadržateľný. Získal svoju prvú medailu
v dvojhre pri premiére na hrách. Alena Kánová pri svojich predchádzajúcich účastiach
vždy získala medailu, v Sydney 2000 dokonca zlatú. V Pekingu skupinu zvládla suverénne – bez straty setu. V semifinále porazila
Talianku Brunelli 3:1, vo finále ju však čakala
dominantná Číňanka Li Qi-an. Domáca hráčka podporovaná tisíckami fanúšikov zvíťazila 3:0, naša reprezentantka pridala do svojej
zbierky striebro a pri svojej tretej účasti na
hrách skompletizovala zbierku medailí.
V súťažiach družstiev mali naše páry
ambície na medaily. Riapoš s Revúckym
v štvrťfinále porazili Kubu suverénne 3:0,
keď stratili iba jeden set. V semifinále to bol
iný boj – proti silným Kórejcom. Prvé dve
dvojhry boli päťsetové. Riapoš síce oplatil Kim Kjung Mookovi prehru z dvojhry,
následne po prehratej štvorhre sme však
prehrávali 1:2 na zápasy. Obaja slovenskí
stolní tenisti vynikajúco zvládli záverečné
dvojhry, po výhre Riapoša 3:0 a Jambora
3:1 v rozhodujúcom zápase sa tešili z postupu do finále. Kórejcom tak oplatili finá-

lovú prehru z Atén. V záverečnom súboji
čakali ďalší tradiční súperi – Francúzi. Tí
boli v Pekingu vo veľkej forme a obaja hrali finále dvojhry. Slováci však zápas o zlato
zvládli bez zaváhania, keď stratili iba jediný
set. Revúcky zdolal čerstvého paralympijského víťaza Bouryho 3:0. Po zisku titulu zo
súťaže družstiev sa tak Ján Riapoš stal prvým Slovákom s dvoma zlatými medailami
z paralympiády. V súťaži družstiev stojacich
stolných tenistov Csejtey s Jamborom tiež
prešli až do finále. V štvrťfinále zdolali Španielov 3:0 v súboji, v ktorom boli jednotlivé
zápasy vyrovnané. V semifinále narazili na
Francúzov. Csejtey začínal so svojím premožiteľom z dvojhry a opäť s rovnakým výsledkom 2:3. Následne Jambor vyhral s Messim
3:1, čo bol jediný zápas, ktorý sa nehral na
„plných“ päť setov. Štvorhru naši hráči dotiahli do víťazstva 12:10 v poslednom sete
a v ďalšom zápase Csejtey proti Messimu
dokonal slovenské víťazstvo na 3:1 a na postup do finále. V ňom Slováci čelili domácim Číňanom na čele s čerstvým víťazom
dvojhry Čen Gangom. Práve proti nemu
boli najbližšie k bodu, keď Csejtey viedol
2:0 na sety, ďalšie sety však prehral v koncovke. Pri prehre Jambora 1:3 a rovnakej
prehre v štvorhre Slováci obsadili 2. miesto
za domácimi favoritmi. Nováčik Jambor sa
tak stal jediným slovenským paralympionikom s dvoma medailami z Pekingu.
Slovenskí stolní tenisti s medailovou
bilanciou 1-2-1 zároveň obsadili spolu
s Nemcami konečné 4. miesto v hodnotení
krajín! A bolo už takmer samozrejmosťou,
že stolní tenisti boli najúspešnejšími športovcami v početnej slovenskej výprave na
hrách. Ján Riapoš sa taktiež stal historicky
najúspešnejším slovenským paralympionikom, keď predstihol ďalšieho stolného tenistu Ladislava Gáspára.
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Londýn 2012
Do paralympijského Londýna sa kvalifikovala síce menej početná výprava slovenských stolných tenistov ako na predchádzajúce hry, ambícia však bola získať najmenej
rovnaký počet medailí. Každý z osemčlenného tímu totiž na základe predchádzajúcich výsledkov mohol na zisk medaily pomýšľať. Za stolmi nás reprezentovali Alena
Kánová, Richard Csejtey, Miroslav Jambor,
Martin Ludrovský, Andrej Mészáros, Peter
Mihálik, Rastislav Revúcky a Ján Riapoš.
Nakoniec sa im podarilo bilanciu ešte vylepšiť, keď získali rovnaký počet medailí,
ale s cennejším leskom.
Jediná stolná tenistka vo výprave Alena Kánová štartovala už na svojich štvrtých
letných hrách. V skupine bola opäť suverénna, keď oba zápasy vyhrala 3:0. Rovnako si
v štvrťfinále hladko poradila s Kórejčankou
Sang Sook Jung 3:0. Iba prvý set bol vyrovnaný, no keď ho Slovenka vyhrala 13:11, následne už dominovala. V semifinále hladko
prehrala so Švédkou Ahlquistovou 0:3 a musela tak bojovať o bronzovú medailu. Súperkou jej bola domáca Headová, podporovaná
plným hľadiskom. Prvý set bol jednoznačný
11:2 v prospech súperky. Kánová však neprestala veriť, že súperku, ktorá ju ešte
nezdolala, opäť porazí. Postupne prebrala
aktivitu a zápas otočila. Po výsledku 3:1 to
bola pre Ružomberčanku štvrtá medaila pri
jej štvrtej účasti. V kategórii TT2 mužov sme
mali už tradične silné obsadenie, keď každý
z trojice Riapoš, Ludrovský, Revúcky pomýšľal na postup. Podarilo sa to však iba Riapošovi. Ludrovský po prehre s Francúzom
Bourym 1:3 a Revúcky s majstrom Európy
Rusom Poddubnym 0:3 obsadili 2. miesto.
Smola bola najmä v tom druhom prípade,
keď Revúckemu v ťažkej skupine po výhre
nad silným Francúzom Molliensom 3:0 stačil
v zápase s Rusom na postup jeden vyhratý
set. Riapoš mal v skupine silného Kórejčana
Kong Jong Kima, ktorého zdolal 3:1, keď iba
v treťom sete prehral v koncovke. Potvrdzoval však svoju veľmi dobrú formu. V semifinále zvíťazil nad Francúzom Lamiraultom
3:0 a vo finále ho čakal známy súper – Kórejčan Kyung Mook Kim, úradujúca svetová jednotka. V prvom sete nedal Riapoš
súperovi šancu – 11:3. V druhom prehrával
5:10, dotiahol na 9:10, viac sa mu však nepodarilo. Tretí aj štvrtý set boli mimoriadne
dramatické a v koncovkách ich oba vyhral
náš reprezentant. Tešil sa tak už zo svojho
tretieho zlata v kariére a po Aténach 2004
už druhému zlatému kovu z dvojhry. A to
ešte bola na rade súťaž družstiev.
V kategórii TT4 Mészáros a Mihálik nepostúpili zo skupiny, keď si najmä Mihálik
vypil kalich horkosti do dna. V rozhodujú-

Paralympijskí víťazi v Londýne – zľava Ludrovský, Riapoš a Revúcky s trénerom Lackovičom
com zápase o postup totiž viedol nad Egypťanom Salchom 2:0, avšak prehral 2:3.
Medailová radosť prišla aj u stojacich
stolných tenistov. Richard Csejtey síce
v skupine prehral s Poliakom Grudzieńom
1:3, jeden set však stačil a vďaka výhre 3:0
nad Iračanom Alim pri najlepšom skóre
zo vzájomných zápasov obsadil 1. miesto
a postúpil. V štvrťfinále zviedol ťažký boj
s Číňanom Je Čchao-čchün. Ukázal vynikajúcu hlavu a všetky sety, ktoré sa dostali do
tesnej koncovky, vyhral. Po víťazstve 3:1 tak
postúpil do semifinále. Tam ho čakal Švéd
Andersson. V prvých dvoch setoch opäť
ukázal pevné nervy, vyhral 16:14 a 14:12.
Potom však prišli súperove chvíle, ktorý
prebral aktivitu a vyhral ďalšie dva sety.
Csejtey sa však v rozhodujúcom sete dokázal zmobilizovať a vytvoril si jasný náskok.
Po výhre 11:5 sa tešil z postupu do finále
a istého životného úspechu v dvojhre minimálne v podobe striebra. Vo finále proti
svetovej jednotke Číňanovi Šuaj Čao podal
fantastický výkon. S týmto hráčom dovtedy vo štyroch vzájomných zápasoch vždy
prehral 2:3. Prvý set vyhral 11:8. V druhom
mal smolu v podobe niekoľkých šťastných
súperových bodov a prehral 5:11. Tretí set
bol pravdepodobne rozhodujúci. Csejtey
mal v ňom tri setbaly, Číňan však odvážne
zariskoval. Nakoniec set skončil 15:17 v neprospech slovenského stolného tenistu. Po
prehre 4:11 v poslednom sete sa nakoniec
pred o niečo lepším súperom sklonil. Po
zápase priznal jeho kvality a žiaril šťastím.
Strieborné medaila bola už celkovo piatou
v zbierke Dunajskostredčana. A naša medailová bilancia po finálovom dni súťaží
jednotlivcov bola skvelých 1-1-1.
V súťažiach družstiev sme mali tri tímy.
Mészáros s Mihálikom sa v osemfinále museli zmieriť s prehrou s Čechmi 1:3, keď bod

uhral hneď v prvom zápase Mihálik. Csejtey
s Jamborom vypadli v štvrťfinále s Nemcami
podobným spôsobom. Csejtey síce vyhral
prvý zápas, potom však prišla najtesnejšie
prehra 2:3 Jambora s Wollmertom, prehra
Csejteya 1:3 s rovnakým hráčom a zápas
dovŕšila prehra Jambora 0:3. O medaily tak
bojovalo už len trojčlenné družstvo Riapoš,
Revúcky, Ludrovský, ktoré v štvrťfinále zdolalo Brazíliu 3:0 po jednom bode Revúckeho
a dvoch bodoch Riapoša. Presne rovnako
zdolali Slováci v semifinále aj Rakúsko (3:0).
Vo opakovanom pekinskom finále ich čakali tradiční súperi z Francúzska. Opäť to bol
veľký boj a opäť slovenské víťazstvo. V prvom zápase Revúcky porazil Bouryho 3:2.
Po prehratom prvom sete viedol 2:1, štvrtý
však ľahko prehral. V piatom sa súperi ťahali, náš hráč však lepšie zvládol záver setu.
Víťazstvo nás naštartovalo, ďalší zápas vyhral Riapoš nad Molliensom tiež 3:2 a keď
zvládol aj posledný zápas s Bourym 3:1, Slováci sa tešili z obhajoby titulu.
Pre slovenských stolných tenistov to
znamenalo vylepšenie bilancie z Pekingu
na 2-1-1 a delené 3. miesto (opäť s Nemeckom) v hodnotení krajín.

Rio de Janeiro 2016
Do Ria odchádzali slovenskí stolní tenisti
s cieľom nadviazať na úspechy z predchádzajúcich účinkovaní, aj keď vedomí si neustále
rastúcej konkurencie. Olympijský rok priniesol rôznu formu našich hráčov, u niektorých
aj zdravotné problémy. A kvalifikovať sa
nepodarilo novým mladým tváram. Slováci
cestovali v zložení Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Rastislav Revúcky, Alena Kánová,
Peter Mihálik, Miroslav Jambor a Richard
Csejtey pod vedením Ľuboša Dobrotku,
Sašu Dragaša, Jána Lackoviča a Andreja a Jo-
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zefa Bardoňovcov. Členmi rozhodcovského
zboru boli aj Marián Bystričan a Ladislav
Popellár. Z hier sa náš tím vracal tentokrát
bez medaily, aj napriek niekoľkým štvrťfinálovým a jednej semifinálovej účasti.
Ján Riapoš napriek zdravotným problémom svoju skupinu vyhral. Stretli sa v nej
dvaja dvojnásobní paralympijskí víťazi
v dvojhre – Riapoš a Kyung Mook Kim. Vo
vzájomnom súboji vyhral Riapoš 3:1. Martin Ludrovský aj Peter Mihálik skončili rovnako s jednou výhrou a jednou prehrou na
2. mieste. Smolu si vyčerpali Rastislav Revúcky (nevyužil vedenie 2:0 na sety proti
Kórejcovi Cha Soo Yong) aj Miroslav Jambor, ktorý nevyužil mečbaly v štvrtom sete
proti Francúzovi Dourbeckerovi. Obaja prehrali piaty set zhodne 8:11 a aj druhé zápasy v svojej skupine. Naopak, Richard Csejtey obrátil súboj proti Belgičanovi Loicqovi,
v ktorom prehrával 0:2 na sety. Nakoniec
ukázal v rozhodujúcom sete silné nervy
a neskutočne dramatickú koncovku vyhral
20:18. V skupine však mal aj svojho súpera
z londýnskeho finále – Číňana Čao Šuaja.
Tentokrát mu podľahol v troch koncovkách
0:3 a zo skupiny išiel z 2. miesta. Rovnako aj
Alena Kánová skončila v skupine druhá, keď
podľahla iba v tesnom zápase Kórejčanke
Jon Ji-ju. Výsledok bol síce 0:3, všetky sety
sa však rozhodovali v koncovkách. S jej ďalšou krajankou Lee Mi-Gyu sa stretla v osemfinále. Po prvých dvoch vyrovnaných setoch, ktoré vyhrala v koncovke, sa súperke
podarilo znížiť na 1:2. To však bolo všetko.
Naša stolná tenistka vyhrala štvrtý set 11:7
a celý zápas 3:1. Ludrovský tiež v osemfinále narazil na kórejského hráča – Riapošovho
súpera zo skupiny Kyung Mook Kima. Svojho tímového spoluhráča však nenapodobnil a podarilo sa mu vyhrať iba druhý set.
Po prehre 1:3 sa so súťažou rozlúčil. Mihálik
a Csejtey prehrali v osemfinále s čínskymi
súpermi. Kým Mihálik podľahol Čang Jenovi
hladko 0:3, Csejtey zohral úplne vyrovnané
stretnutie. Po štyroch setoch rozhodnutých
v koncovkách svietil na ukazovateli stav 2:2.
Do rozhodujúceho však vstúpil lepšie súper
a vybudoval si náskok. Ten už do konca setu
zvyšoval a po výhre 11:4 postúpil do štvrťfinále on. Pre nášho hráča to bol koniec sna
o obhajobe medaily z Londýna.
V štvrťfinále sme tak mali tri želiezka
v ohni – Riapoša, Ludrovského a Kánovú.
Ján Riapoš proti českému reprezentantovi
Suchánkovi viedol 2:0 na sety (11:9, 11:5)
a bol na najlepšej ceste k postupu do semifinále. Potom mu však súper zahral niekoľko
loptičiek so spätnou rotáciou tesne za sieť
a náš obhajca titulu začal strácať istotu. Napokon po dvoch prehrách 8:11 už v rozhodujúcom sete dominoval Čech a po výhre
11:4 zostal slovenský hráč bez šance na me-
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dailu. Ludrovský podľahol Poliakovi Czuperovi 0:3, keď mu dokázal vzdorovať iba v treťom sete (9:11). Poslednú šancu na medailu
v súťaži jednotlivcov tak mala Alena Kánová.
Tá proti Číňanke Süe Ťüan chcela prejsť do
semifinále a k svojej piatej medaile z piatich
hier. Všetky predošlé darovala ľuďom, ktorí
pre ňu veľa znamenali, túto túžila venovať
svojej maličkej dcérke. Pred paralympiádou
trénovala viac ako kedykoľvek predtým, aby
aj po pôrode dokázala držať krok so silnejúcou konkurenciou. Zápas však prehrala 2:3
a po ňom ľutovala, že nehrala útočnejšie.
Tesné štvrťfinálové prehry však znamenali,
že slovenskí stolní tenisti sa prvýkrát vrátili
z hier bez medaily zo súťaže jednotlivcov.
Slováci to chceli napraviť aspoň v súťaži
družstiev. V nej sme mali dva tímy – v kategórii TM1-2 trojicu obhajcov zlata Ludrovský, Revúcky, Riapoš a dvojicu stojacich
Csejtey – Jambor. Csejtey s Jamborom
zvíťazili v 1. kole nad Čile 2:0. V štvrťfinále
však podľahli Švédsku 0:2 a tak sa už štvrtý
slovenský pokus o postup do semifinále nevydaril. Nakoniec sa prielom do semifinále
podaril družstvu Ludrovský, Riapoš, Revúcky, kde ich čakal už tradičný súper z Kórey.
V úvodnej štvorhre naši hráči mierne zariskovali – nastúpili v pozmenenej zostave
Ludrovský – Riapoš, keďže tradičný pár
Riapoša s Revúckym súperi veľmi dobre
poznali. Prvý set zmena zafungovala, naši
vyhrali 12:10. Nasledujúce sety sa však
v koncovkách priklonili na stranu súperov
a prehrávali sme 0:1. Martin Ludrovský
v ďalšom zápase vyrovnal po výhre nad Cha
Soo-yong 3:2. Po jasnom prvom sete 11:6
v druhom prehral 11:13 a v ďalšom ľahko
3:11. Vo výhode bol súper a nevyzeralo to
dobre. Ludrovský sa však dokázal výborne
zmobilizovať a ďalšie sety presvedčivo vy-
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hral. V rozhodujúcom zápase nastúpili proti
sebe Ján Riapoš a Kyung Mook Kim v odvete súboja zo skupiny individuálnej súťaže.
Náš hráč chcel zopakovať víťazstvo. Prvý set
vyhral 11:7 a hoci druhý prehral 8:11, tretí
rozhodol pevnejšími nervami v koncovke
14:12. Pri vedení 2:1 na sety to vyzeralo
na opakovanie výsledku zo skupiny, najmä,
keď sa v štvrtom sete dopracoval k mečbalom za stavu 10:8. Vtedy však prišlo trochu
šťastia na stranu Kórejčana a aj s pomocou
„prasiatok“ vyhral set 13:11 a nakoniec aj
rozhodujúci 11:8, tiež s pomocou viacerých
šťastných lôpt. Po vyše trojhodinovom súboji do finále postúpil šťastnejší, nie lepší
tím. Slováci museli ísť do boja o bronz proti
domácej Brazílii. V atmosfére ako na Maracane Riapoš s Revúckym prehrali úvodnú
štvorhru 2:3. Následne Riapoš vyhral dvojhru nad Marciaom da Costom 3:1, keď mal
po prvom, ľahko vyhratom sete pevnejšie
nervy v ďalších koncovkách. Na rozhodujúci duel proti Espindolovi tentokrát nastúpil
Martin Ludrovský. Prvý set síce prehral, ďalšie dva však rozhodol pre seba. Ten druhý
v koncovke 11:9. V momente, keď to vyzeralo na obrat v náš prospech, začal súper
vynikajúco zvládať vysoké lopty so spätnou
rotáciou tesne za sieťku, na ktoré Ludrovský nedosiahol. Spolu s hukotom divákov sa
spálili naše nádeje. V určitých momentoch
už Ludrovský nevedel, aké podanie použiť,
aby tejto taktike zamedzil. Po prehre 8:11
v rozhodujúcom sete sa tak z výhry tešili
súperi a našim hráčom zostalo 4. miesto.
Prvýkrát sa tak stalo, že sa slovenskí stolní
tenisti, tradičná bašta nášho paralympijského tímu, vracali z paralympiády bez medaily. Je paradoxom, že sa to stalo na historicky
najúspešnejších hrách pre Slovensko.
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ

Peter Mihálik dosiahol na paralympiáde v Riu de Janeiro 2016 na osemfinálovú účasť
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z kuchyne vv sstz

Nový výkonný výbor SSTZ na obdobie rokov 2021 – 2025

Anton Hamran novým predsedom SSTZ
Celoslovenská konferencia SSTZ
Po dvojročnej prestávke (vlani sa konala celoslovenská konferencia SSTZ iba elektronickou formou)
sa delegáti zo slovenských stolnotenisových regiónov a extraligových klubov stretli 18. júna 2021
opäť osobne. V hoteli Bratislava v hlavnom meste Slovenska zhodnotili činnosť SSTZ za uplynulý rok,
ako aj za celé štvorročné obdobie a zvolili si aj nové vedenie, ktoré bude viesť SSTZ do roku 2025.
Delegáti celoslovenskej konferencie SSTZ v rokovacej sále

Pracovnej časti konferencie predchádzala milá udalosť – krst knihy Stolnotenisová mapa Slovenska, ktorú k 95. výročiu
organizovaného stolného tenisu na území
Slovenska spolu so širokým autorským
kolektívom spracovala Marta Brúderová,
dlhoročná predsedníčka Východoslovenského stolnotenisového zväzu a členka
VV SSTZ. Spolu s autorkou pokrstili knihu
stolnotenisovými loptičkami predseda
zväzu Zdenko Kríž a tréner mužskej reprezentácie Slovenska a predseda komisie
športovej reprezentácie Jaromír Truksa.
Na volebnú celoslovenskú konferenciu
SSTZ prišlo do rokovacej sály z 55 oprávnených delegátov 53, čo predstavovalo účasť
96,4 %. Hlavnú správu o činnosti zväzu za
uplynulé štvorročné obdobie s dôrazom
za posledný rok predniesol predseda SSTZ
Z. Kríž. Jednotlivé oblasti činnosti postupne prezentovali predsedovia príslušných
komisií – J. Truksa za komisiu športovej

z kuchyne vv sstz
reprezentácie, R. Grigel za komisiu mládeže, R. Čelko za športovo-technickú komisiu, A. Kutiš za metodicko-vzdelávaciu
komisiu, A. Hamran za rozhodcovskú komisiu a T. Kollár (v zastúpení D. Finka) za
komisiu masového rozvoja stolného tenisu a školského športu. Chýbali iba správa
komisie pre ekonomiku a marketing (jej
predseda B. Kalužný sa mesiac pred konferenciou vzdal činnosti) a správa zástupcu hráčov P. Šeredu, ktorý bol vzhľadom
na zahraničný štart slovenskej reprezentácie ospravedlnený.
Predseda SSTZ Z. Kríž zdôraznil, že
v uplynulej atypickej štvorročnej perióde
negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID-19 sa vďaka úsiliu väčšiny
členov VV SSTZ a jeho odborných komisií
podarilo splniť hlavné úlohy a ciele. Išlo
o skvalitnenie práce s dôrazom na štátnu
reprezentáciu, talentovanú mládež, zabezpečenie pravidelných majstrovských súťaží, podporu najlepších klubov dospelých
i mládeže a naštartovanie projektu Stolný
tenis do škôl. Za najväčší úspech hodnoteného obdobia možno považovať vytvorenie dlho pripravovaného Národného
stolnotenisového centra v Bratislave a následne aj Národného stolnotenisového
centra mládeže v Nitre. Tieto kroky mali
priaznivý vplyv na zvýšenie hernej úrovne
slovenskej reprezentácie dospelých, ako aj
mladých talentov, čo sa prejavilo na zlepšených výsledkoch slovenských hráčov na
medzinárodných turnajoch a ME mládeže.
Nakoniec sa podarilo splniť aj ďalší dlhodobý cieľ – štart troch slovenských stolných
tenistov na OH v Tokiu (Balážová, Pištej,
Wang). Z hľadiska budúcnosti možno za
výnimočný úspech považovať aj odkúpenie pozemkov pod Národným stolnotenisovým centrom v Bratislave a jeho priľahlými objektami. Tento športový objekt
je dnes teda už kompletne vo vlastníctve
SSTZ. Nový výkonný výbor SSTZ tak môže
spracovať plán jeho ďalšieho rozvoja.
Delegáti konferencie jednomyseľne
odsúhlasili vopred písomne predloženú
výročnú správu SSTZ za rok 2020, správu
o čerpaní rozpočtu zväzu za predchádzajúci rok, ako aj návrh rozpočtu na rok 2021
predložený A. Hamranom. Bez pripomienok schválili aj výročnú správu G. Wawreka, kontrolóra zväzu a taktiež správu disciplinárnej komisie, ktorú predniesol jej
predseda Z. Gallo. Bez pripomienok bol
odhlasovaný aj doplnok Stanov SSTZ upravujúci kompetencie zväzu a Slovenskej
antidopingovej agentúry (SADA) pri riešení prípadných dopingových prehreškov
hráčov. Väčšia diskusia prebehla o návrhu
úprav Súboru predpisov, ktorý na základe
návrhov z klubov zosumarizoval predse-
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da ŠTK R. Čelko. Najzávažnejší podnet na
umožnenie dvojitého štartu hráčov počas
jednej sezóny nezískal dostatočnú podporu (iba 14 hlasov), avšak konferencia poverila nový VV SSTZ, aby sa takouto možnosťou zaoberal. VV SSTZ pripraví komplexný
návrh na úpravu Súboru predpisov a taktiež preverí túto možnosť u stolnotenisových federácií v ETTU.
Tajné voľby nového vedenia SSTZ sa
konali za asistencie volebnej komisie na
čele s M. Bystričanom. Na deväť funkcií
bol iba jedenásť kandidátov, ktorí mali
možnosť ešte pred voľbami prezentovať
svoje zámery a ciele na nasledujúce štyri
roky. Novým predsedom SSTZ sa stal dlhoročný generálny sekretár a medzinárodný rozhodca Anton Hamran. Na čele
zväzu vystriedal Zdenka Kríža, ktorý viedol
československý a slovenský stolný tenis
nepretržite 38 rokov a tentokrát už nekandidoval. Nový predseda získal jasnú podporu v podobe 45 hlasov. Do výkonného
výboru SSTZ boli ďalej zvolení Milan Grman, predseda komisie štátnej reprezentácie (40 hlasov), Róbert Čelko, predseda
ŠTK (49 hlasov), Anton Kutiš, predseda
metodicko-vzdelávacej komisie (49 hlasov), Roman Grigel, predseda komisie
mládeže (39 hlasov), Stanislav Sládkovič,
predseda komisie rozhodcov (45 hlasov),
Zuzana Perháčová, predsedníčka komisie
masového rozvoja stolného tenisu a školského športu (41 hlasov), Dalibor Jahoda,
zástupca hráčov (35 hlasov) a Zuzana Juríková, predsedníčka komisie pre ekonomiku a marketing (45 hlasov). Za predsedu
disciplinárnej komisie bol zvolený Zoltán
Gallo, podpredsedom sa stal J. Kmeť a jej
členom M. Zachar.
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Anton Hamran vystriedal Zdenka Kríža
na predsedníckej stoličke SSTZ
Na návrh výkonného výboru zvolila
celoslovenská konferencia SSTZ za čestného predsedu Zdenka Kríža (aktuálne je
viceprezidentom SOŠV) a za čestných členov SSTZ rozhodcov Júliusa Hlubinu a Jozefa Tancera. Do Siene slávy SSTZ uviedla
in memoriam dlhoročného obetavého
stolnotenisového funkcionára z Topoľčian
Michala Vozára, ktorý bol v minulosti aj
podpredsedom SSTZ. Čestné uznania za
celkové víťazstvo v extralige pre ženy STC
ŠKST Bratislava a mužov SK Vydrany si prevzali Lucia Čolovičková, resp. Jozef Kmeť.
Za výrazný podiel na postupe troch slovenských reprezentantov na OH v Tokiu
bol ocenený tréner Jaromír Truksa.
● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Uvedenie in memoriam Michala Vozára do Siene slávy SSTZ
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Michal Vozár novým členom
Siene slávy SSTZ

Keďže sa na začiatku tohto roka kvôli pandémii ochorenia COVID-19 slávnostné oceňovanie najlepších stolných tenistov
za rok 2020 nekonalo, Slovenský stolnotenisový zväz na návrh výkonného výboru SSTZ uviedol nového laureáta do Siene
slávy SSTZ na júnovej celoslovenskej konferencii. Stal sa ním stolnotenisový funkcionár Michal Vozár a medzi čestných
členov SSTZ pribudli Zdenko Kríž (čestný predseda), Július Hlubina a Jozef Tancer.
Na návrh výkonného výboru delegáti
celoslovenskej konferencie SSTZ uviedli
do Siene slávy SSTZ in memoriam dlhoročného obetavého stolnotenisového funkcionára z Topoľčian Michala Vozára, ktorý
bol v minulosti aj podpredsedom SSTZ.
Za čestného predsedu zvolili Zdenka Kríža
(aktuálne je viceprezidentom SOŠV) a za
čestných členov SSTZ rozhodcov Júliusa
Hlubinu a Jozefa Tancera.

Michal Vozár
Michal Vozár
sa vyše 60 rokov
aktívne podieľal
na stolnotenisovom dianí v Československu i na
Slovensku, osobitne v Topoľčanoch.
V mladosti bol
významným predstaviteľom topoľčianskeho i slovenského
stolného tenisu a členom širšej československej reprezentácie. Štartoval na MS
1963 v Prahe a po skončení aktívnej činnosti získal najvyššie trénerské vzdelanie
– licenciu A a venoval sa výchove stolnotenisových talentov. Bol jedným zo zakladateľov topoľčianskej liahne, kde vyrástli
významné postavy slovenského stolného
tenisu ako sú Renáta Kasalová (5. miesto na
OH 1988 v Soule), Milan Grman (3. miesto
v družstvách na MS 1991 v Čibe) či súčasná
slovenská jednotka Barbora Balážová a ďalší. Dlhé roky viedol v Topoľčanoch aj jeden
z najstarších klubov na svete. Bol jedným
z hlavných organizátorov troch európskych
šampionátov juniorov a kadetov v Topoľčanoch v rokoch 1981, 1992 a 1997, ako
aj turnajov TOP 12 juniorov v roku 1987
a TOP 10 juniorov a kadetov v roku 2010.
V rokoch 1992 – 2009 bol členom VV SSTZ
a dve volebné obdobia aj podpredsedom
Slovenského stolnotenisového zväzu. Od
roku 2009 je čestným členom SSTZ.

Zdenko Kríž (čestný predseda SSTZ)
Bol najdlhšie pôsobiacim predsedom národného stolnotenisového zväzu na svete spomedzi 226 členských krajín Medzinárodnej
stolnotenisovej federácie (ITTF) – spolu 38 rokov. Predsedom
SSTZ sa stal v roku 1983 a bol ním do roku 1986, keď ho zvolili
za predsedu Československého stolnotenisového zväzu. Bol ním
do roku 1990, keď ho zvolili znovu za šéfa SSTZ a v tejto funkcii bol nepretržite až do roku 2021. Vyštudovaný žurnalista pôsobil 20 rokov v denníku Šport. Jeden rok bol hovorcom ČSZTV
a takmer 25 rokov generálnym sekretárom Konfederácie športových zväzov SR. Pôsobil aj ako externý vysokoškolský pedagóg v oblasti športovej žurnalistiky. Členom VV SOV, resp. SOŠV je nepretržite 23 rokov a posledné volebné obdobie
zastáva funkciu viceprezidenta pre olympizmus. V ITTF bol v rokoch 2003 – 2021 členom
Rady riaditeľov a 10 rokov aj členom jej mediálnej komisie. V ETTU je predsedom veteránskej komisie a 10 rokov pracoval v tlačovej komisii. Za svoju prácu získal od ETTU dvakrát
ocenenie Zlatá raketa a jedenkrát Badge of Honour. ITTF ocenila jeho prácu najvyšším
vyznamenaním Award of Merit. SOV mu udelil Bronzové kruhy a EOV Laurel Awards.
Július Hlubina (čestný člen SSTZ)
Stolný tenis sa naučil hrať v Žiline-Strážove. Svoju športovú aktivitu naštartoval po roku 1977 v Považskej Bystrici ako hráč
a neskôr ako tréner mládeže a rozhodca. Dosiahol trénerskú licenciu 1. a 2. kvalifikačného stupňa. Taktiež postupne absolvoval
rozhodcovské školenia a zvyšoval si rozhodcovskú kvalifikáciu.
V roku 1992 úspešne absolvoval skúšky na medzinárodného rozhodcu. Ako rozhodca sa zúčastnil majstrovstiev Slovenska, medzinárodných turnajov (Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko,
Taliansko, Francúzsko atď.), majstrovstiev sveta a majstrovstiev
Európy. Bol funkcionárom v OSTZ Považská Bystrica, predsedom rozhodcovskej komisie
KSTZ Žilina a neskôr aj KSTZ Trenčín, kde pracuje dodnes. Taktiež bol členom VV SSTZ
a v deväťdesiatych rokoch 20. storočia predsedom rozhodcovskej komisie SSTZ. Zúčastňuje sa aj slovenských veteránskych turnajov a taktiež nechýbal ani na MS či ME veteránov.
Jozef Tancer (čestný člen SSTZ)
Funkcionár, rozhodca a hráč stolného tenisu, ktorého prvé kroky
a kontakt so zelenými stolmi boli spojené s klubom Lokomotíva
Levice. Neskôr pôsobil v kluboch Slovan Galanta, Slavoj Sládkovičovo a TJ Trnávka Bratislava. Bol členom VV BZST a VV SSTZ. Už
viac ako 40 rokov je rozhodcom. Podieľal sa na príprave viacerých
významných medzinárodných podujatí na Slovensku. Je rozhodcom licencie A a medzinárodným rozhodcom s licenciou ITTF (od
roku 1996). Ako rozhodca pravidelne pôsobil na takmer všetkých
významných medzinárodných podujatiach na Slovensku, ako aj na
celoslovenských turnajoch. Ako rozhodca sa pravidelne sa zúčastňoval a aj v súčasnosti je
činný taktiež na medzinárodných majstrovstvách, ME juniorov, dospelých a veteránov organizovaných na Slovensku a v Európe. Patrí medzi najstarších a najskúsenejších aktívnych
medzinárodných rozhodcov na Slovensku. V minulosti pracoval aj ako tréner mládeže.
● text: Tibor Kollár, foto: archív SSTZ
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Čestní členovia SSTZ v rokoch 2007 až 2020
Najvyšším vyznamenaním, ktoré môžu významným stolnotenisovým osobnostiam udeliť delegáti na celoslovenských konferenciách Slovenského stolnotenisového zväzu, je ocenenie Čestný člen SSTZ. Prvýkrát sa toto ocenenie udeľovalo v roku
2007 a do roku 2020 ho získalo celkovo 17 stolnotenisových činovníkov. Poďme sa teda s nimi postupne zoznámiť.

2007

Ernest Demetrovič
Prvá osobnosť ocenená titulom Čestný
člen SSTZ. Významný funkcionár československého a slovenského stolného tenisu,
tréner, popredný slovenský teoretik, metodik, aktívny hráč a člen Siene slávy SSTZ.
Patril medzi najvýraznejšie osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o kvalitatívny rozvoj stolného tenisu na Slovensku.

2009

Michal Vozár
Významný predstaviteľ topoľčianskeho
i slovenského stolného tenisu a člen Siene
slávy SSTZ. Venoval sa výchove stolnotenisových talentov (Kasalová, Grman, Balážová). Dlhoročný člen a podpredseda SSTZ
a organizátor troch európskych šampionátov juniorov a kadetov v Topoľčanoch.
Vendelín Balčák
Hráč, tréner, rozhodca a funkcionár. Ako
tréner sa zaslúžil o to, aby sa oddiel v Šarišských Michaľanoch zaradil medzi popredné kluby v celoslovenskom meradle. Bol
členom predsedníctva KSTZ Košice a SSTZ.
Svoje pôsobenie v SSTZ ukončil ako predseda trénersko-metodickej komisie.

2011

Milan Mach
Dlhoročný úspešný tréner, funkcionár
a člen Siene slávy SSTZ. Úspešný tréner
v základni pri Lokomotíve Rača a v Stredisku vrcholového športu pri Lokomotíve
Bratislava. Bol aj asistentom trénera reprezentačného družstva žien Československa.
Tibor Bartovic
Bývalý úspešný hráč, rozhodca a funkcionár. Uznávaný medzinárodný arbiter
a neskôr zástupca slovenského stolného
tenisu v medzinárodnom grémiu Superligy.
Zastával viaceré funkcie v Spojoch Bratislava, Lokomotíve Bratislava, ŠKST Butterfly
/Sporiteľňa Bratislava a v štruktúrach SSTZ.
Ján Kováč
Zakladateľ oddielu TJ Geológ Rožňava,
bývalý výborný hráč, neskôr funkcionár,
dlhoročný predseda OSTZ Rožňava, predseda Východoslovenského stolnotenisového zväzu, rozhodca, významný tréner,
organizátor významných stolnotenisových

podujatí a otec extraligových hráčov Jána
a Milana.

2013

Jozef Goláň
Člen Siene slávy SSTZ a popredný
medzinárodný rozhodca. Pôsobil na najvýznamnejších svetových a európskych
podujatiach. Bol predsedom Lokomotívy
Bratislava, predsedom Bratislavského zväzu stolného tenisu, členom VV AST ČSFR,
členom komisie rozhodcov ETTU a dlhoročným lektorom vzdelávania rozhodcov.
Egon Král
Hráč, tréner, rozhodca, lektor a funkcio
nár. Aktívne hrával za Lokomotívu Košice.
Ako profesionálny tréner pôsobil v Spojoch Košice a vychoval množstvo výborných hráčov. Rozhodoval na významných
medzinárodných podujatiach. Bol dlhoročným členom SSTZ a Východoslovenského stolnotenisového zväzu.
Ľudovít Valárik
Hráč, tréner, rozhodca a funkcionár.
S trénerskou prácou začal v Čadci, pričom
vychoval množstvo slovenských reprezentantov. V roku 2001 doviedol Čadcu k postupu do medzinárodnej Superligy a v roku
2007 titulu mužského majstra Slovenska.

2015

Alojz Novák
Dlhoročný hráč, funkcionár a rozhodca,
aktívny člen STO Sokol, resp. TTS Trenčín.
Neskôr bol predsedom Západoslovenského
stolnotenisového zväzu, členom VSST ÚV
ČSZTV a členom VV SSTZ. Ako rozhodca sa
zúčastnil viacerých významných podujatí.

2016

Marián Šereda
Dlhoročný funkcionár, hráč a organizátor podujatí. V roku 1994 založil ŠK Mostex
Rača. Klub sa pod jeho vedením stal trikrát
majstrom Slovenska družstiev. Viacerí hráči
klubu obliekali aj reprezentačný dres a dosiahli aj medzinárodné úspechy. Otec bývalých reprezentantov Petra a Tomáša.

2017

Ladislav Šranko
Ako tréner mládeže, rozhodca, funkcio
nár a organizátor podujatí pôsobil v mno-

hých mestách Slovenska. Bohatá je najmä
jeho funkcionárska práca. Bol podpredsedom VV SSTZ a zástupcom SSTZ v Rade
Asociácie ST ČSFR. Pracoval aj ako šéfredaktor časopisu Slovenský stolný tenis.

2018

Marta Brúderová
V Spojoch Košice sa venovala trénerskej, neskôr aj funkcionárskej práci. Dlhodobo sa venuje najmä školským súťažiam.
Bola predsedníčkou Východoslovenského
stolnotenisového zväzu a členkou VV SSTZ.
Venovala sa aj lektorskej činnosti pri vzdelávaní rozhodcov i trénerov.
Ján Vaniak
Bol dlhoročným predsedom rozhodcovskej komisie SSTZ a členom VV SSTZ. Je
príkladom zásadovosti a čestnosti. Rozhodoval na viacerých turnajoch na domácej
aj medzinárodnej scéne. Bol aj predsedom
Bratislavského stolnotenisového zväzu.
Prioritne sa venuje rozhodcovskej problematike, vrátane vzdelávania rozhodcov.
Elena Thomasová
Vynikajúca stolná tenistka, funkcionárka a rozhodkyňa bola členkou československého družstva junioriek a žien. Po
pôsobení vo viacerých kluboch zakotvila
v TJ Trnávka Bratislava. Je bývalou majsterkou Československa v štvorhre. Od roku
1994 je medzinárodnou rozhodkyňou.
Vladimír Mihočko st.
Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti
slovenského stolného tenisu. Vedie prestížny Swaythling Club International Slovakia.
Bol viacnásobným majstrom Slovenska.
Ako tréner viedol družstvá Slovenska kadetov, juniorov a mužov. Bol aj ústredným trénerom SSTZ. Má podiel na raste viacerých
slovenských reprezentantov (Mihočková,
Vími, Kasalová, T. Jančí, Mihočko ml).

2019

Vít Dobiš
Hráč, funkcionár a rozhodca. V roku
1970 natrvalo zakotvil v Drôtovni Hlohovci. Ako hráč pôsobil v celoštátnej 2. lige.
Od roku 1996 vykonáva funkciu sekretára
a hospodára KSTZ Trnava. Dlhoročný člen
komisií SSTZ a aktívny rozhodca.
● text: Tibor Kollár
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Družstvo mužov SK Vydrany – šesťnásobný majster Slovenska s trojicou hráčov: Z. Lelkeš (s pohárom), vpravo od neho P. Šereda a S. Novota

Tituly pre SK Vydrany a STC ŠKST Bratislava
Posledný májový a druhý júnový víkend patrili turnajom Majstrovstiev Slovenska družstiev mužskej, resp. ženskej
extraligy sezóny 2020/2021. Pre stále pretrvávajúce epidemiologické opatrenia proti pandémii ochorenia COVID-19 sa
mužská aj ženská extraliga odohrala turnajovým systémom.
SSTZ pred turnajmi medzi všetkými extraligovými tímami preveroval ich záujem
o odohratie súťažnej sezóny takouto formou, pretože nie všetky kluby mali v tomto
období možnosť tréningu. Z celkového počtu dvanástich družstiev sa mužského turnaja zúčastnilo napokon sedem – SK Vydrany, TJ STO Nižná, TJ Geológ Rožňava, MŠK
VSTK Vranov nad Topľou, ŠKST Ružomberok, MSK Čadca a ŠKST Michalovce.
V hale Národného stolnotenisového
centra SSTZ sa v priebehu dvoch dní rozhodlo, že majstrom Slovenska družstiev sa
opätovne a bez jediného zaváhania stali
muži z SK Vydrany. Spanilou jazdou s jedinou prehratou dvojhrou zdolali najprv
v semifinále Ružomberok 5:0 a následne
vo finále Rožňavu 5:1. Hráči Vydrian Z. Lelkeš, P. Šereda a S. Novota sa tak z titulu
majstra tešili už šiestykrát. Vicemajstrom
Slovenska sa stalo družstvo TJ Geológ Rožňava, ktoré si bez problémov poradilo naj-

prv s Michalovcami (5:1) a potom v semifinále s Nižnou (5:1). Je to historický úspech
klubu z Rožňavy, za ktorý, v tejto pandémiou poznačenej sezóne, získali striebornú priečku A. Klajber, I. Péter a J. Takáč.
Konečné 3. miesto obsadila TJ STO Nižná, ktorý v stretnutí o medailové umiestnenie zdolal súperov z ŠKST Ružomberok bez
straty jediného zápasu – 5:0. A. Brat, T. Bednár, D. Diko, a P. Turček si tak v hale SSTZ
zaslúžene prevzali bronzové medaily.
Družstvá mužov – konečné poradie
1. SK Vydrany, 2. TJ Geológ Rožňava,
3. TJ STO Nižná, 4. ŠKST Ružomberok,
5. MSK Čadca, 6. MŠK VSTK Vranov nad
Topľou, 7. ŠKST Michalovce
Rovnakým spôsobom sa o dva týždne
neskôr rozhodlo aj o majstrovi Slovenska
družstiev z najvyššej ženskej extraligovej
súťaže. Turnaj sa odohral v hale STC ŠKST

Bratislava na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave. O jeho odohratie prejavilo záujem
všetkých osem ženských extraligových tímov. Majstrom Slovenska sa stal domáci
klub STC ŠKST Bratislava, ktorý hneď v úvodnom stretnutí porazil dievčatá z Trenčianskeho Jastrabia 5:0. Následne v semifinále
vyhral nad ŠKST Ružomberok 5:2 a vo finále
triumfoval rovnakým výsledkom nad Topoľčanmi. O titul majsteriek Slovenska sa pričinili V. Ellő, M. Uríková, J. Terezková a E. Štullerová. Hráčky ŠKST Topoľčany si zabezpečili
2. miesto, keď družstvo v zložení R. Lacenová, A. Illášová a E. Činčurová zdolalo v prvom zápase MSK Malacky 5:1, v semifinále
jasne vyhralo nad súperkami z TTC Majcichov (5:0) a vo finále podľahlo víťazkám
z bratislavského STC ŠKST (2:5). V súboji
o bronz ŠKST Ružomberok zdolal dievčatá
z TTC Majcichov 5:0. Bronzové Ružomberčanky hrali v zostave D. Šinkarová, M. Marousková, M. Kršiaková a L. Dziewiczová.
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Zostáva nám dúfať, že nasledujúca sezóna sa už nebude musieť dohrávať turnajovým spôsobom, ale o titul majstra Slovenska sa rozhodne po kompletne odohratej
sezóne 2021/2022 a obmedzenia súvisiace
s pandémiou koronavírusu sa postupne zo
slovenských súťaží úplne vytratia.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
Družstvá žien – konečné poradie
1. STC ŠKST Bratislava, 2. ŠKST Topoľčany, 3. ŠKST Ružomberok, 4. TTC Majcichov, 5. STO Valaliky, 6. MSK Malacky,
7. ŠK Orion Belá nad Cirochou, 8. KST Drive Trenčianske Jastrabie
Družstvo žien STC ŠKST Bratislava
obhájil titul majstra Slovenska spred roka

Olympijský festival aj s účasťou SSTZ
Slovenský stolnotenisový zväz bol v dňoch 23. 7. až 8. 8. 2021 súčasťou Olympijského festivalu v komplexe X-Bionic
Sphere v Šamoríne. Model festivalu bol postavený na platforme klasického letného kultúrno-športového podujatia.
Podujatie bolo súčasťou celosvetového konceptu olympijských festivalov na základe licencie udelenej Medzinárodným
olympijským výborom.
Návštevníci zažili sedemnásť dní plných zábavy a olympijského ducha, bohatý
kultúrny program, autogramiády bývalých
slovenských olympionikov, ale aj súčasných z Tokia. Festival začínal v deň začiatku
OH 2020 v Tokiu a prebiehal počas celého
trvania olympijských hier. Bol určený širokej verejnosti, rodinám s deťmi a každý
festivalový deň bol venovaný inému športovému odvetviu. Festivalová zóna prinášala zároveň trvalé športoviská zdarma
dostupné verejnosti.
V stane SSTZ boli počas sedemnástich
dní návštevníkom k dispozícii tri outdoorové stoly. Ochotný odborný personál z klubov Keraming Trenčín, STC ŠKST Bratislava
a TTC Majcichov sa počas troch víkendov
postaral aj o deti a mládež, ukázal im správnu techniku hry a s nadšením pomohol aj
tým najmenším pri začiatkoch s raketou.
Počas prvej víkendovej soboty, 24. 7. 2021,
prebiehal tzv. Stolnotenisový deň, počas
ktorého prišli propagáciu stolného tenisu
podporiť reprezentanti A. Valuch, E. Labošová či iné „nestolnotenisové“ osobnosti
(herec Ivan Vojtek a ďalší). SSTZ pripravil
na hlavnom pódiu stolnotenisovú exhibíciu a zapojil do nej aj para stolných tenistov
Jána Riapoša a Miroslava Jambora. Niekoľko slov o stolnotenisovom hnutí porozprávali na pódiu predseda SSTZ Anton Hamran
a medzinárodný rozhodca Matej Hamran.

Na festivale sa podľa množstva ohlasov výborne odprezentovali a spropagovali práca SSTZ, ako aj samotný stolný tenis.
Deti a mládež sa až neuveriteľným spôsobom zaujímali o stolnotenisovú hru a neváhali čakať aj dlhú dobu, kým sa dostanú
na rad k hracím stolom. Tie boli počas sedemnástich dní naplno vyťažené od 10.00
do 19.00 hod. Úspech mali aj súťaže pre
deti a hra so stolnotenisovým robotom.

Bolo potešiteľné, že o stolný tenis na
festivale prejavilo záujem aj množstvo tlačových a elektronických médií a známych
osobností (Anastasia Kuzminová, Adela
Banášová, Matej „Sajfa“ Cifra, youtuber
Expl0ited a ďalší). Rozhlas a televízia Slovenska pripravila o stolnom tenise na
Olympijskom festivale v Šamoríne aj televíznu reportáž.
● text a foto: Katarína Breyerová

V stolnotenisovom stane SSTZ na Olympijskom festivale v Šamoríne bolo stále rušno
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Netradičné mládežnícke šampionáty
Slovenský stolnotenisový zväz zvolil kvôli „covidovej“ súťažnej sezóne 2020/2021 netradičný model majstrovstiev Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách. Celá sezóna bola poznačená obmedzeniami a zákazmi súťaženia, ako aj
trénovania z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti s koronavírusom. Keďže celoslovenské rebríčky boli zmrazené a turnaje Slovenského pohára mládeže sa nekonali, všetky mládežnícke majstrovstvá sa uskutočnili počas troch dní.
V prvý deň (piatok) bola vždy kvalifikácia a počas soboty a nedele sa odohrali samotné majstrovstvá.
Veľkým problémom bolo nájsť vhodné termíny, ako aj miesta pre organizáciu
šampionátu. Napokon sa VV SSTZ rozhodol zorganizovať všetky slovenské mládežnícke šampionáty v Bratislave – v kategórii
dorast a najmladšie žiactvo sa uskutočnili
v hale Slovenského stolnotenisového zväzu na Černockého ulici a v kategórii staršieho a mladšieho žiactva sa odohrali v hale
STC ŠKST Bratislava na Starej Vajnorskej
ulici. Sekretariát SSTZ od úplného začiatku zápasil s organizačnými problémami,
a to so striktnými predpismi na základe
usmernení a vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Každé
jednorazové podujatie muselo trvať maximálne 48 hod., každý účastník musel
mať najviac dvanásťhodinový negatívny
výsledok antigénového testu, resp. testu
PCR alebo doklad o prekonaní koronavírusu, resp. doklad o zaočkovaní. Taktiež bol
zakázaný aj vstup divákov do hál. Z tohto
dôvodu boli každé majstrovstvá rozdelené
na dva samostatné turnaje – kvalifikáciu
a hlavnú súťaž tak, ako to býva aj pri slovenskom šampionáte mužov a žien. Aj napriek všetkým obmedzeniam sa podarilo
všetky mládežnícke majstrovstvá úspešne
zorganizovať.
Kristián Uherík – majster Slovenska v dvojhre
a bronzový v mixe medzi dorastencami

Majstrovstvá Slovenska
dorastu
Ako úplne prvé zo všetkých mládežníckych šampionátov sa v predposledný
májový víkend konal šampionát tých najstarších – v kategórii dorastu. O najväčšie
prekvapenie sa postaral vekom ešte len
starší žiak Kristián Uherík z STK Funstar Topoľčany. Vo svojej spanilej jazde za titulom
majstra Slovenska postupne vyradil niekoľkých veľkých favoritov –v 1. kole porazil
tretieho nasadeného Kamila Pacha (4:2),
v semifinále prvého nasadeného Filipa Delinčáka (4:2) a vo finále druhého nasadeného Adama Klajbera (4:3). V dievčenskej
kategórii sa také veľke prekvapenie nekonalo. Najvyššie nasadená Adriana Illášová
z ŠKST Topoľčany potvrdila svoje rebríčkové postavenie a stala sa trojnásobnou
majsterkou Slovenska. Zlato si okrem toho
odniesla aj v štvorhre po boku spoluhráčky
Renáty Lacenovej a v zmiešanej štvorhre
spolu so Samuelom Arpášom. Za zmienku
však určite stojí účinkovanie hráčky TTC Považská Bystrica Anety Wallenfelsovej, patriacej do vekovej kategórie starších žiačok,
ktorá sa z kvalifikácie prebojovala až do
semifinále a odniesla si bronzovú medailu. Na stupienkoch víťazov sa umiestnili
tri hráčky z ŠKST Topoľčany, ktorý aj týmto
úspechom potvrdil, že v práci s mládežou
patrí medzi slovensku špičku.

Majstrovstvá Slovenska
staršieho žiactva
O dva týždne neskôr sa podobným spôsobom uskutočnili majstrovstvá Slovenska
staršieho žiactva, tentokrát v ŠKST Aréne na Starej Vajnorskej ulici v Bratislave.
V prvý deň sa odohrala kvalifikácia a počas
víkendu hlavná súťaž. V dievčenskej kategórii sa suverénnou víťazkou stala hráčka
MSK Břeclav – Dominika Wiltschková, ktorá počas celého turnaja stratila len jediný
set. Okrem toho sa stala aj majsterkou
Slovenska v zmiešanej štvorhre s hráčom
STC ŠKST Bratislava Pavlom Bilkom a bronz
si pripísala v štvorhre s hráčkou Valalík
Ninou Némethovou. Medzi chlapcami sa

Kristiánovi Uheríkovi nepodarilo zopakovať famózny výkon spred dvoch týždňov.
Z kadetskej kategórie si odniesol „len“
bronz. Slovenským šampiónom sa stal
hráč ŠKST Ružomberok – Samuel Arpáš,
ktorý počas celých majstrovstiev taktiež
prehral len jediný set. Zlatú medailu získal
aj v štvorhre spolu so Samuelom Palušekom z Košíc. Výraznejšie prekvapenia sa
počas šampionátu nekonali. Väčšina hráčov svoje postavenie potvrdila a tým dokázala, že aj napriek ťažkým tréningovým
podmienkam počas obmedzení dokázali
na sebe tvrdo pracovať.

Majstrovstvá Slovenska
mladšieho žiactva
Posledný júnový víkend patril slovenskému šampionátu v kategórii mladšieho
žiactva, ktorý sa opäť uskutočnil bratislavskej ŠKST Aréne. Najúspešnejším hráčom
turnaja a trojnásobným zlatým medailistom majstrovstiev sa stala Damián Flóro
(ŠK Para TT Hlohovec), ktorý v pozícii slovenskej jednotky absolvoval celý turnaj bez
prehry a v dvojhre nestratil ani set. Deblové tituly si vybojoval s Pavlom Kokavcom
(v štvorhre) a s Carolinou Korf (v mixe).
Dominika Wiltschková – šampiónka
v dvojhre a mixe medzi staršími žiačkami
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bola Vanda Vanišová z Pezinka, ktorá ako
deviatka turnaja získala bronz. To isté platí
aj o novozámockej dvojici Silvester Petrík
– Ján Ivanič, ktorí nečakane získali bronz
v štvorhre.

Majstrovstvá Slovenska
najmladšieho žiactva

Damián Flóro – trojnásobný majster
Slovenska medzi mladšími žiakmi
Flórovi sa medzi dievčatami snažila sekundovať Alica Kubjatková z MSK Čadca, ktorá
však k dvom zlatým medailám (v dvojhre
a štvorhre s Biankou Dikovou) pridala
v mixe s Jakubom Holubčíkom „len“ bronz.
Jednotka slovenského rebríčka Sára Habarová (KST Raksit) sa tak musela uspokojiť
s bronzovým kovom z dvojhry a striebrom zo štvorhry (s Emmou Molnárovou).
Úspešný šampionát absolvovali aj dvojky
rebríčka a súčasne strieborný pár z mixu
– Bianka Diková a Pavol Kokavec s medailovou bilanciou 1-2-0, resp. 1-1-1. Miernym prekvapením dievčenskej dvojhry

Záverečný mládežnícky šampionát
sezóny 2020/2021 sa odohral v kategórii
najmladšieho žiactva a jeho dejiskom bola
v netradičnom čase počas druhého júlového víkendu hala SSTZ Národného stolnotenisového centra v Bratislave. Súťaže
dvojhry a štvorhry chlapcov sa výsledkovo
skončili podľa papierových predpokladov,
keď si všetky singlové medaily odniesli prví
štyria hráči slovenského rebríčka, ktorí sa
zároveň stretli aj vo finále štvorhry. Najúspešnejším hráčom celého turnaja sa
stal Roland Bača z STK Lokomotíva Košice, ktorý k dvom zlatým kovom z dvojhry
a štvorhry (s Marcom Cisárikom) pridal aj
striebro v mixe so svojou oddielovou kolegyňou Biankou Bacsovou. Počas turnaja
stratil v dvojhre len dva sety s Andrejom
Brečem z Bošian, ktorý to z piatkovej kvalifikácie dotiahol až do štvrťfinále. Jednotka slovenského rebríčka Marco Cisárik
(MSK Čadca) sa musel uspokojiť so striebornou medailou. Ešte zaujímavejšie veci
sa diali v kategórii dievčat, kde dvojica hráčok z ŠKST Bošany – Dominika Deviatková
a Vivien Murková, ktoré sa do hlavnej fázy
majstrovstiev dostali taktiež už z kvalifiká-

Martina Hrabajová – šampiónka v dvojhre
medzi najmladšími žiačkami
cie, získali v dvojhre striebro a bronz, resp.
spolu v štvorhre ďalší bronzový kov. Aj to
svedčí o tom, že to s výchovou mladých talentov v Bošanoch naozaj myslia vážne. Víťazkou dvojhry dievčat sa stala nasadená
dvojka Martina Hrabajová (MŠK Žiar nad
Hronom), ktorá k najcennejšiemu kovu
pridala aj striebro v štvorhre (s Leou Barkolovou). Jednotke slovenského rebríčka
Lenke Prochaszkovej (ŠKST Topoľčany) tak
zostal zlatý kov aspoň zo štvorhry (s Biankou Bacsovou) a bronz z dvojhry.
● text: Ivica Hatalová a Tibor Kollár
● foto: archív SSTZ

Majstrovstvá Slovenska – dorast
(21. – 23. 5. 2021, Bratislava)
Chlapci – dvojhra: 1. K. Uherík, 2. A. Klajber, 3. F. Delinčák, K. Doubek; štvorhra: 1. A. Klajber – F. Delinčák, 2. K. Pach – J. Goldír,
3. K. Doubek – F. Ivančo, P. Veterník – N. Kubala; dievčatá – dvojhra: 1. A. Illášová, 2. E. Činčurová, 3. R. Lacenová, A. Wallenfelsová;
štvorhra: 1. A. Illášová – R. Lacenová, 2. D. Wiltschková – E. Činčurová, 3. N. Darovcová – L. Dziewiczová, A. Wallenfelsová – M. Šinkarová; mix: 1. A. Illášová – S. Arpáš, 2. R. Lacenová – J. Goldír, 3. N. Darovcová – F. Ivančo, E. Činčurová – K. Uherík
Majstrovstvá Slovenska – staršie žiactvo
(4. – 6. 6. 2021, Bratislava)
Chlapci – dvojhra: 1. S. Arpáš, 2. A. Katona, 3. K. Uherík, P. Bilka; štvorhra: 1. S. Arpáš – S. Palušek, 2. A. Katona – P. Kokavec,
3. M. Straka – T. Terezka, A. Madaras – L. Žák; dievčatá – dvojhra: 1. D. Wiltschková, 2. N. Darovcová, 3. A. Wallenfelsová, M. Bitóová,
štvorhra: 1. L. Majerčíková – A. Wallenfelsová, 2. N. Darovcová – M. Bitóová, 3. D. Wiltschková – N. Némethová, B. Diková – A. Kubjatková; mix: 1. D. Wiltschková – P. Bilka, 2. L. Majerčíková – K. Uherík, 3. A. Kubjatková – A. Katona, L. Dziewiczová – L. Žák
Majstrovstvá Slovenska – mladšie žiactvo
(25. – 27. 6. 2021, Bratislava)
Chlapci – dvojhra: 1. D. Flóro, 2. J. Holubčík, 3. R. Ferko, P. Kokavec; štvorhra: 1. D. Flóro – P. Kokavec, 2. J. Holubčík – R. Olejník,
3. D. Lesňák – M. Marko, S. Petrík – J. Ivanič; dievčatá – dvojhra: 1. A. Kubjatková, 2. B. Diková, 3. S. Habarová, V. Vanišová, štvorhra:
1. A. Kubjatková – B. Diková, 2. E. Molnárová – S. Habarová, 3. L. A. Guassardo – C. Korf, P. Krajčovičová – N. Dadejová; mix: 1. C. Korf
– D. Flóro, 2. B. Diková – P. Kokavec, 3. A. Kubjatková – J. Holubčík, V. Vanišová – A. Droba
Majstrovstvá Slovenska – najmladšie žiactvo
(9. – 11. 7. 2021, Bratislava)
Chlapci – dvojhra: 1. R. Bača, 2. M. Cisárik, 3. A. Novotný, R. Švec; štvorhra: 1. M. Cisárik – R. Bača, 2. A. Novotný – R. Švec,
3. T. Leško – P. Mikula, O. Olešňan – F. Stavár, dievčatá – dvojhra: 1. M. Hrabajová, 2. D. Deviatková, 3. L. Prochaszková, V. Murková;
štvorhra: 1. B. Bacsová – L. Prochaszková, 2. L. Barkolová – M. Hrabajová, 3. M. Gregová – B. M. Guassardo, V. Murková – D. Deviatková; mix: 1. K. Kirchmayerová – F. Kulich, 2. B. Bacsová – R. Bača, 3. M. Gregová – J. Petráš, D. Vrablanská – A. Novotný
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majstrovstvá slovenska

Ema Labošová – čerstvá majsterka Slovenska v dvojhre, strieborná v štvorhre a bronzová v zmiešanej štvorhre

Pištejov deviaty singlový titul,
premiérový pre Labošovú
Vlani stihli udeliť majstrovské tituly ešte pred marcovým príchodom pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensko, v roku
2021 sa z rovnakého dôvodu majstrovstvá Slovenska presunuli až na koniec leta. Slovenský šampionát dospelých a kategórie mužov a žien do 21 rokov sa uskutočnil mesiac po OH v Tokiu a na prahu novej stolnotenisovej sezóny. Jeho dejiskom bolo už tradične Národné stolnotenisové centrum v Bratislave, kde si tituly v singlových súťažiach mužov a žien pri
neúčasti dvoch olympionikov Wang Yanga a Barbory Balážovej (po náročnej sezóne si zvolili oddych) vybojovali Ľubomír
Pištej a Ema Labošová.
Pištej triumfoval
podľa očakávania
ako najvyššie nasadený hráč a tiež
účastník OH 2020
v Tokiu. Jeho cesta
za celkovo deviatym prvenstvom v dvojhre mužov bola pomerne jednoduchá až na nečakanú osemfinálovú zápletku proti Danielovi Oráčovi,
ktorého favorit pokoril až v sedemsetovej

bitke. V 1. kole, v štvrťfinále i semifinále
však nedovolil uhrať súperom ani set, vo
finále Alexandrovi Valuchovi len jediný.
Prešovský rodák zavŕšil svoj víťazný hetrik
za ostatné tri roky a priblížil sa k jubileu.
„Snažím sa dosiahnuť rekordný zápis. Teraz
čakám na desiaty titul, čo je môj cieľ, a preto som tu,“ vyjadril sa pred kamerami bezprostredne po svojej úspešnej obhajobe
Pištej, ktorý je neohrozeným rekordérom
v počte titulov národného šampióna.

Tridsaťsedemročný hráč talianskeho
klubu USD Apuania Carrara Tennistavolo
získal zlatú medailu aj v štvorhre mužov
(už svoju jedenástu), ale prvýkrát po boku
Adama Brata z TJ STO Nižná. Vo finále zdolali skúsenú dvojicu SK Vydrany Peter Šereda – Zoltán Lelkeš 3:1.
Od trojnásobného úspechu, ktorý sa
mu podaril v roku 2019, delil Pišteja jeden
set. V zmiešanej štvorhre totiž s Tatianou
Kukuľkovou (Norbello) ako obhajcovia

majstrovstvá slovenska
z vlaňajška podľahli v súboji o zlato páru
Adam Brat – Nikoleta Puchovanová (Nižná/Ružomberok) tesne 2:3.
Dvojhra žien má pre rok 2021 novú víťazku. Stala sa ňou Ema Labošová, ktorá
na najvyšší stupienok siahala už aj pred rokom, keď ju vo finále slovenského šampionátu proti Eve Jurkovej (tentokrát neštartovala) delil pri vedení 3:1 od zisku titulu
jediný set. Tentoraz ako druhá nasadená
hráčka zviedla opäť sedemsetový finálový
súboj s nasadenou jednotkou Tatianou Kukuľkovou, ktorú zdolala 4:3. „V našich vzájomných konfrontáciách väčšinou rozhoduje psychika, keďže obe sme v tomto smere
ťažké osobnosti. Môj cieľ bol vyhrať, preto
som veľmi rada, že mi to vyšlo,“ uviedla po
premiérovom celkovom triumfe 20-ročná
slovenská reprezentantka, ktorá hneď pri
vstupe do turnaja žien musela v osemfinále proti Monike Marouskovej otáčať stav
z 2:3 na 4:3. Hráčka českého TJ Ostrava
KST, ktorá pridala zlato aj v dvojhre kategórie do 21 rokov, striebro v štvorhre žien
a bronz v mixe, bola najúspešnejšou hráčkou šampionátu.
Tatiana Kukuľková a Nikoleta Puchovanová obhájili víťazstvo v ženskej deblovej súťaži, v ktorej zdolali Emu Labošovú
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Ľubomír Pištej – majster Slovenska v dvojhre a štvorhre a strieborný v zmiešanej štvorhre
so Simonou Horváthovou (Neckarsulm)
jednoznačne 3:0. Minuloročné prvenstvo
v dvojhre mužov do 21 rokov (tituly v kategórii hráčov do 21 rokov sa udeľovali
štvrtýkrát) mohol zopakovať Jakub Zelinka

(STK Lokomotíva Košice), avšak v rozhodujúcom dueli nestačil na Filipa Delinčáka
z TTC Ostrava (2:3).
● text: Ľuboš Bogdányi
● foto: Tomáš Šereda

Sumár výsledkov Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov 2021 – muži a ženy, muži a ženy do 21 rokov
(27. – 29. 8. 2021, Bratislava)
Dvojhra mužov
Semifinále: Ľubomír Pištej (USD Apuania Carrara Tennistavolo/Tal.) – Roman Rezetka (SV Schott Jena/Nem.) 4:0, Alexander Valuch
(TTC Bietigheim-Bissingen/Nem.) – Adam Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) 4:1. Finále: Ľubomír Pištej (USD Apuania Carrara Tennistavolo/Tal.) – Alexander Valuch (TTC Bietigheim-Bissingen/Nem.) 4:1 (2, 5, 9, -5, 8)
Štvorhra mužov
Semifinále: Ľubomír Pištej, Adam Brat (Carrara/TJ STO Nižná) – Tibor Špánik, Alexander Valuch (ŠK ŠOG Nitra/Bietigheim-Bissingen)
3:0 (4, 8, 9), Peter Šereda, Zoltán Lelkeš (SK Vydrany) – Daniel Oráč, Samuel Kalužný (MŠK VSTK Vranov nad Topľou/SPG Linz) 3:2 (-7,
9, -11, 8, 4). Finále: Ľubomír Pištej, Adam Brat (Carrara/TJ STO Nižná) – Peter Šereda, Zoltán Lelkeš (SK Vydrany) 3:1 (-9, 8, 8, 5)
Dvojhra žien
Semifinále: Tatiana Kukuľková (ASD Tennistavolo Norbello/Tal.) – Nikoleta Puchovanová (ŠKST Ružomberok) 4:1 (2, 6, -10, 8, 4), Ema
Labošová (TJ Ostrava KST/ČR) – Natália Grigelová (ŠK ŠOG Nitra) 4:2 (2, -7, 8, 7, -6, 9). Finále: Ema Labošová (TJ Ostrava KST/ČR) –
Tatiana Kukuľková (ASD Tennistavolo Norbello/Tal.) 4:3 (-9, 9, -7, 8, 5, -6, 3)
Štvorhra žien
Semifinále: Tatiana Kukuľková, Nikoleta Puchovanová (Norbello/Ružomberok) – Monika Uríková, Monika Marousková (TTC Považská Bystrica/Keraming Trenčín) 3:0 (10, 2, 9), Ema Labošová, Simona Horváthová (Ostrava/NSU Neckarsulm) – Jana Terezková, Dáša
Šinkarová (TJ Čečehov/STK Lokomotíva Košice) 3:1 (9, 3, -9, 9). Finále: Tatiana Kukuľková, Nikoleta Puchovanová (Norbello/Ružomberok) – Ema Labošová, Simona Horváthová (Ostrava/NSU Neckarsulm) 3:0 (9, 2, 6)
Zmiešaná štvorhra
Semifinále: Ľubomír Pištej, Tatiana Kukuľková (Carrara/Norbello) – Adam Klajber, Ema Labošová (Kaiserslautern/Ostrava) 3:0 (10, 5,
7), Adam Brat, Nikoleta Puchovanová (Nižná/Ružomberok) – Alexander Valuch, Simona Horváthová (Bietigheim-Bissingen/Neckarsulm) 3:1 (6, 6, -8, 3). Finále: Adam Brat, Nikoleta Puchovanová (Nižná/Ružomberok) – Ľubomír Pištej, Tatiana Kukuľková (Carrara
/Norbello) 3:2 (6, -10, -6, 9, 7)
Dvojhra mužov do 21 rokov
Semifinále: Jakub Zelinka (STK Lokomotíva Košice) – Jakub Goldír (MSK Čadca) 3:0 (5, 7, 5), Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) – Adam
Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) 3:2 (-8, 9, -8, 5, 8). Finále: Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) – Jakub Zelinka (STK Lokomotíva Košice)
3:2 (-9, 11, -8, 5, 11)
Dvojhra žien do 21 rokov
Semifinále: Nikoleta Puchovanová (ŠKST Ružomberok) – Tatiana Kukuľková (ASD Tennistavolo Norbello/Tal.) 3:1 (9, 7, -8, 9), Ema
Labošová (TJ Ostrava KST/ČR) – Monika Marousková (Keraming Trenčín) 3:0 (12, 4, 3). Finále: Ema Labošová (TJ Ostrava KST/ČR)
– Nikoleta Puchovanová (ŠKST Ružomberok) 3:0 (7, 5, 4)
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Príjem
podania

V prvej časti nášho seriálu v čísle
1/2021 o podaní a jeho príjme sme sa
venovali podaniu v stolnom tenise z pohľadu podávajúceho hráča. Spomínali
sme, ako je podanie z hľadiska ďalšieho priebehu hry veľmi dôležité, to znamená, akú výhodu budem mať z neho
v nasledujúcej výmene úderov. A tak sa
dostávame k príjmu podania, ktorému
sa v tomto čísle budeme venovať.
Príjem podania má zásadný vplyv na
priebeh hry, resp. zápasu. Je však potrebné podotknúť, že u detí do 9 až 10 rokov
ten vplyv nie je až taký veľký, ale už od
kategórie najmladšieho žiactva podanie
a príjem podania zásadne ovplyvňujú hru,
ako aj samotný výsledok.
Príjem podania sa vykonáva z hráčskeho strehu. Cieľom prijímajúceho hráča je
prekaziť podávajúcemu rýchle získanie
bodu alebo výhodu pri výmene loptičiek
po podaní. Pre úspešný príjem podania
musí mať hráč rozvinuté určité špecifické
schopnosti a zručnosti, medzi ktoré patria schopnosť vnímania, reakčná rýchlosť
a schopnosť rozhodovania.
Schopnosť vnímania
Hráč musí presne pozorovať pohyby
súpera pri podaní, aby vedel vyhodnotiť,
akú rotáciu (spodnú, spodnobočnú, bočnú, vrchnú, bez rotácie) loptičke udelil.
Reakčná rýchlosť
Rýchlosť reakcie je dôležitá pri pohybe
nôh a postavení hráča na samotný úder,
v tomto prípade na príjem.
Schopnosť rozhodovania
Je to vlastnosť, ktorá rozhoduje o tom,
aký úder zahrá hráč v danom momente.
Je to aj reakcia na podanie súpera. Samozrejme, je veľký rozdiel v tom, či hráč zahrá
topspin alebo „prepinkne“ dlhé podanie
súpera, či skráti podanie súpera alebo ho
nechá zaútočiť.

trénerské okienko

Príjem podania môžeme zahrávať rôznymi spôsobmi. Patria k nim priamy úder,
pink, flip alebo topspin.

Priamy úder
Je to rovný úder bez rotácie, zahraný
bekhendom alebo forhendom. Používa sa
proti rýchlemu podaniu s bočnou rotáciou
alebo bez rotácie, taktiež proti krátkemu
podaniu bez rotácie. Tento úder je možné
hrať s miernou, ako aj s väčšou razanciou.

Pink
Je to úder so spodnou rotáciou. Pri príjme sa používa proti podaniu so spodnou
aj spodnobočnou rotáciou. Treba však
vtedy dať pozor na sklon rakety, ako aj
odskok loptičky. Proti útočníkom sa zahráva väčšinou krátko a tesne za sieťku, aby
súper nemohol zahrať topspinový úder.
Naopak, proti obranárom možno zahrať aj
dlhý pink.

Flip
Je to krátky forhendový útočný úder
zápästím a predlaktím do krátkeho podania. Dôležitý je správny sklon rakety pred

Príjem forhendovým pinkom
úderom ako reakcia na podanie (rotáciu)
súpera. V tomto prípade je schopnosť rozhodovania veľmi dôležitá.

Topspin
Je to najrozšírenejší útočný úder
v stolnom tenise. Používa sa proti dlhému (rýchlemu, ako aj pomalému) poda-

Z hľadiska tesnej väzby medzi príjmom podania a samotným podaním treba spomenúť, že je veľký rozdiel
podávať proti útočníkovi či proti obranárovi. Myslíme
tým najmä na rotáciu loptičky, pretože až príliš často
to hráči nerozlišujú a následne majú problém s rotáciou, ktorá sa im vráti po vlastnom podaní. Dobrou radou teda je, že proti obranárovi by hráči nemali zahrávať podanie s bočnou rotáciou.
Príjem bekhendovým pinkom

trénerské okienko
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niu a proti všetkým rotáciám loptičky pri
podaní. Možno ho zahrať forhendom aj
bekhendom.
Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani
na rozohrávku bekhendovým topspinom
nad stolom a blízko sieťky, tzv. chiquitou
(banánom). Tento úder začali veľmi úspešne
používať čínski hráči. Neskôr si ho úspešne
osvojili aj najlepší európski hráči vo všetkých
kategóriách. Po tomto topspine nad stolom
je veľmi dôležité nenechávať loptičku odskakovať od stola, ale hneď po jej odskoku zahrať krátky kontratopspin alebo blok.
V poslednom čase sa však tento úder až
tak často nepoužíva, pretože najlepší hráči
dokážu výhodu tohto úderu veľmi úspešne
eliminovať. Používajú precízny krátky pink,
aby mohli následne zaútočiť, a to flipom,
topspinom alebo priamym úderom.
Najlepší slovenskí hráči v mládežníckych kategóriách majú veľké nedostatky
pri podaní, jeho kreativite, ale aj pri jeho
príjme. Na tohtoročných majstrovstvách
Európy mládeže bolo evidentne vidieť tieto rezervy, aj v porovnaní s mládežníckou
špičkou Európy. Slováci dosť zaostávajú

Rozohrávka bekhendovým topspinom nad stolom, tzv. chiquita (banán)
najmä v schopnosti vnímania a rozhodovania. V úderovej technike však slovenskí
hráči vôbec nie sú na tom zle. Z pohľadu
trénera by však malo byť veľmi dôležité
venovať oveľa viac času na tréningoch ná-

Cena Klubu FP SOŠV
Jánovi Vaniakovi
V nových priestoroch Olympijského a športového múzea rekonštruovaného Domu športu na Junáckej ulici v Bratislave
odovzdali Ceny Klubu fair play SOŠV za rok 2020, pričom
oneskorenie odovzdávania ocenení zapríčinila pandémia
ochorenia COVID-19.
Hlavné ocenenie – Cenu Jána Popluhára – dostal mnohonásobný účastník Rely Dakar Štefan Svitko. Uznanie získal za pozoruhodné
činy počas súťaže na vlaňajšom „Dakare“. V druhej etape pomohol
zranenému súperovi aj za cenu straty cenných minút v súťaži a v ďalšej sa pokúsil zachrániť život motocyklistovi z Portugalska P. Goncalvesovi. Žiaľ, toho sa aj napriek enormnej snahe slovenského reprezentanta i záchranárov už nepodarilo prebrať z bezvedomia. Za tieto
šľachetné činy získal Štefan Svitko aj medzinárodnú cenu fair play
– Plaketu EFPM.
Cenu KFP SOŠV za príkladný čin v duchu fair play si prevzal dlhoročný hráč, medzinárodný rozhodca a funkcionár stolného tenisu
Ján Vaniak. Ocenenie, ktoré mu odovzdali prezident SOŠV Anton
Siekel a viceprezident SOŠV Zdenko Kríž, získal za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, ako aj za niekoľkoročný statočný boj s ťažkým ochorením. Ján Vaniak bol donedávna členom VV SSTZ, stále
patrí medzi aktívnych organizátorov stolnotenisových súťaží, precízne rozhoduje i školí slovenských arbitrov. Stolný tenis je za každých
okolností súčasťou jeho života.
● text: Zdenko Kríž, foto: archív SOŠV

cviku podania a jeho príjmu. Je to síce pre
hráča nezáživné a monotónne, avšak v konečnom dôsledku to má najväčší vplyv na
samotný výsledok.
● text: Anton Kutiš, foto: archív autora
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Joola satellite Tour

Medzinárodný turnaj Joola Satellite Tour aj
v roku 2021 pri Slnečných jazerách v Senci
V dňoch 8. a 9. augusta 2021 sa v športovej hale Transpetrol v areáli Slnečných jazier v Senci uskutočnil už 29. ročník medzinárodneho mládežníckeho okruhu Joola Satellite Tour. Tradičný turnaj, ktorý je ako jeden z prvých turnajov každoročne
spojený s letnou prípravou a so začiatkom novej sezóny pre všetky mládežnícke kategórie, je od začiatku svojej existencie
na Slovensku spätý najmä s Topoľčanmi. Už tretíkrát sa však slovenská časť okruhu organizovala v Senci.
Zároveň sa už
druhýkrát toto po
merne veľké podujatie muselo zorganizovať v súlade
s aktuálnymi protipandemickými
opatreniami. Napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia
COVID-19 bola hráčska účasť opäť veľmi
vysoká. Turnaja na Slovensku sa zúčastnilo celkovo až 269 hráčov zo šiestich krajín
– z Nemecka, Anglicka, Rakúska, Čiernej
Hory, Českej republiky a zo Slovenska.
V tomto roku sa medzinárodné turnaje
mládeže organizované ITTF hrajú v novom
systéme – v piatich vekových kategoriách, čo sa sčasti prejavilo na slovenskom
turnaji. Hralo sa síce v rámci zaužívaných
troch kategóriách jednotlivcov, avšak kategória mladších žiakov sa pretransfomovala
na kategóriu U13, starší žiaci na U15 a dorastenci na U19.
Počas prvého dňa sa odohrali súťaže jednotlivcov vo všetkých kategóriách.
V kategórií chlapcov U13 sa víťazom stal
Alexander Uhing z Niedersachsenu. Zo Slo-

Medailisti v súťaži družstiev chlapcov aj s bronzovým tímom MSK Čadca
vákov sa najlepšie umiestnil Marco Cisárik
z MSK Čadca. V kategórií dievčat U13 zvíťazila Koharu Itagaki z TSV Bad Königshofen.

Už tretíkrát sa slovenská časť medzinárodného Joola Satellite Tour organizovala v Senci

Na 2. mieste skončila Darina Kolesárová
z STK Lokomotíva Košice. V kategórii chlapcov U15 zvíťazil Jakub Piwowar z Torbay
TT Academy UK, ktorý zdolal vo finále Damiána Flóra z ŠK Prievidza. Kategóriu dievčat U15 ovládla Nina Darovcová z STC ŠKST
Bratislava. V kategórii chlapcov U19 vyhral Akito Itagaki z TSV Bad Königshofen,
ktorý vo finále zdolal Samuela Palušeka
z STK Lokomotíva Košice. Víťazkou kategórie dievčat U19 sa stala Ema Činčurová
z ŠKST Topoľčany.
Počas druhého dňa turnaja sa odohrali súťaže družstiev, v ktorých sa taktiež
prejavila kvalita nemeckého mládežníckeho stolného tenisu. V dievčenskej, ako
aj v chlapčenskej kategórii sa tak tešili
výbery spolkového štátu Niedersachsen
z Nemecka.
Na turnaji v Senci sa na dvoch hracích
stoloch využili aj elektronické počítadlá,
na ktorých bol zároveň zabezpečený live
streaming (priamy prenos zápasov na internete), ktorý sa už stal na podujatiach
organizovaných na Slovensku štandardom.
Po turnaji v Senci sa mládežnícky okruh

stolnotenisové talenty
Joola Satellite Tour následne presunul do
Českej republiky, kde pokračoval turnajmi
v Havířove a Hluku.
Turnaj v Senci bol v tomto roku organizovaný s podporou Nadácie SPP, VÚB
banky a Bratislavského samosprávneho
kraja. V roku 2022 by sa mal uskutočniť už
jubilejný 30. ročník a treba veriť, že bude
úspešný aspoň tak ako doteraz, udrží si
dobrú medzinárodnú kvalitu a bude aj
naďalej dávať možnosť mladým hráčom
medzinárodne sa konfrontovať so svojimi
rovesníkmi.
● text: Matej Hamran, foto: archív SSTZ
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Medailistky v súťaži družstiev dievčat aj so strieborným tímom Slovenska „A“

stolnotenisové talenty

Jakub Holubčík

Renáta Lacenová

So stolným tenisom začal ako osemročný vo svojom bydlisku
Juniorská reprezentantka Slovenska sa narodila v Topoľčanoch.
– v Obecnom športovom klube Valaská Dubová. Tu si ho počas K stolnému tenisu sa dostala ako druháčka na základnej škole. Tu si
jedného zápasu okresnej ligy všimol ružomberský tréner Dalibor ju na stolnotenisovom krúžku vybral tréner Fabo, ktorý ju aj privieJahoda, ktorý je zároveň v súčasnosti aj reprezentačný tréner ka- dol do haly ŠKST Topoľčany. Hrávala aj hokej, tancovala a štyri roky
detov Slovenska . Od roku 2018 je členom Športového klubu stol- sa venovala výtvarnej výchove. Pri rozhodovaní, čomu sa bude veného tenisu v Ružomberku. V súčasnosti je študentom osemroč- novať na 100 %, si jasne zvolila stolný tenis. V Topoľčanoch sa pri nej
ného Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. vystriedalo viacero trénerov – Kasalová, Maňák, Piterka, Mackovič
Od roku 2018 sa pravidelne zúčastňuje na turnajoch Slovenského a ďalší. Najväčšie úspechy však dosiahla pod vedením trénera Anpohára mládeže.
tona Kutiša. Aj v súčasnosti hráva za ŠKST Topoľčany, momentálne
Medzi jeho najväčšie úspechy patrí zaradenie do reprezentač- však trénuje dvakrát denne v Národnom stolnotenisovom centre
ného výberu mladších kadetov Slovenska a 3. miesto v sloven- mládeže v Nitre pod dohľadom trénerky Zuzany Grigelovej.
skom rebríčku mladších žiakov. Z umiestnení na stolnotenisových
Najviac si cení tituly majstra Slovenska v dvojhre starších
podujatiach si najviac cení 2. miesto z majstrovstiev Slovenska žiačok, v štvorhre mladších žiačok, starších žiačok a dorasteniek
mladšieho žiactva 2021 medzi jednotlivcami v dvojhre, 2. miesto a ako členka víťazného družstva starších žiačok a dorasteniek.
v štvorhre (s Róbertom Olejníkom) a 3. miesto v zmiešanej štvor- Ďalšími jej úspechmi sú účasť na kadetských ME, 1. miesto medzi
hre (s Alicou Kubjatkovou). Z turnaja Grand Prix Praha 2021, ktorý družstvami a 2. miesto medzi jednotlivcami v kategórii starších
sa uskutočnil začiatkom júla, si spolu s klubovým spoluhráčom žiačok na medzinárodnom turnaji v rakúskom Linzi a 2. miesto
Jurajom Hatalom priniesol bronzovú medailu za 3. miesto v kate- medzi družstvami na ITTF Junior & Cadet Open v Macedónsku. Na
górii družstiev kadetov. Aj v budúcnosti by rád zbieral skúsenosti tohtoročných juniorských majstrovstvách Slovenska získala všetky
na medzinárodných turnajoch.
tri medaily – zlato v štvorhre, striebro v mixe a bronz v dvojhre.
Medzi jeho záľuby patrí bicyklovanie, filmy, beh v prírode
Vo voľnom čase rada športuje – obľubuje beh, lyžovanie, kina horská turistika. Jeho vzorom je Dimitrij Ovtcharov. Páči sa mu ball a iné. Rada sa vzdeláva, no najradšej trávi čas so svojou rodijeho herný štýl a rád sleduje jeho zápasy.
nou, kamarátmi a svojimi psami.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
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Nový program na riadenie turnajov SSTZ
Slovenský stolnotenisový zväz už približne dva roky využíva nový voľne prístupný internetový nástroj na riadenie turnajov.
Funkčne vychádza z pôvodného turnajového programu, ktorý vypracoval Pavol Alexy v tabuľkovom softvéri Microsoft Excel a ktorý sa donedávna používal pri väčšine domácich turnajov. Iniciatíva na vytvorenie turnajového softvéru na webovej
platforme vyšla od Andreja Čajkoviča z STO Spoje Bratislava a programátora Rolanda Gregu, aktívneho hráča ŠK Ister Bratislava. Vďaka dlhodobému a úspešnému používaniu softvéru, spočiatku najmä na regionálnych mládežníckych turnajoch,
sa k spolupráci neskôr pridal aj SSTZ, pod ktorého hlavičkou sa softvér v súčasnosti používa.

Úvodné rozhranie webstránky so zoznamom turnajov
V spolupráci s komisiou rozhodcov Slovenského stolnotenisového zväzu sa však
softvér neustále vyvíja a rozširujú sa jeho
funkcionality tak, aby sa mohol čo najviac
využívať na stolnotenisových podujatiach
organizovaných na Slovensku, a aby do
najväčsej možnej miery uľahčil prácu hlavným rozhodcom.
V roku 2019 bol nový softvér prvýkrát
použitý na majstrovstvách Slovenska mužov a žien a na medzinárodnom turnaji
mládeže Joola Satellite Tour v Senci, kedy
Príklad žrebovania skupín

sa však výsledky spracúvali aj v pôvodnom
Exceli. Od roku 2020 sa na slovenskom
šampionáte dospelých spracúvali výsledky už len výhradne v novom softvéri. Jeho
aplikácia sa osvedčila, keďže sa tým uľahčila práca nielen hlavného rozhodcu, ale
sa taktiež zjednodušil výsledkový servis
pre všetkých účastníkov. V roku 2021 sa
používanie softvéru postupne rozšírilo na
majstrovstvá Slovenska vo všetkých vekových kategóriách, ako aj na šampionáte
družstiev mužov a žien.

Jedným zo zásadných výhod nového
softvéru je jeho jednoduchá použiteľnosť,
čitateľnosť a dostupnosť informácii pre
všetkých účastníkov podujatia. Týka sa to
predovšetkým výsledkového servisu, žrebovania a tvorby časového plánu. Vzhľadom na to, že všetky informácie o podu
jatí sú priamo zverejnené na internete,
takmer úplne sa stratila potreba zverejňovať vyžrebovanie v tlačenej forme, resp.
zvlášť na internetovej stránke turnaja. Softvér sa v súčasnosti používa už na všetkých
významných podujatiach na Slovensku,
a tým zároveň plní aj funkciu dostupného
archívu výsledkov.
Pre bežných užívateľov, čiže pre ľudí,
ktorí majú záujem len sledovať výsledky
a priebeh turnajov, nie je potrebná registrácia a nepotrebujú ani žiadne špeciálne
prístupové práva. Softvér je voľne dostupný na webstránke trn.sstz.sk, ktorá
obsahuje zoznam všetkých publikovaných
turnajov. Prihlasovanie na stránke je potrebné len pre tých, ktorí majú záujem turnaje vytvárať, teda len pre rozhodcov s licenciou alebo organizátorov. Prihlasovacie
práva sú riadené sekretariátom SSTZ.
Softvér je naviazaný na elektronickú databázu registrovaných hráčov a na
aktuálne rebríčky vydávané SSTZ. S tým
súvisí aj zjednodušenie prihlasovania hráčov na jednotlivé turnaje, keďže hráči,
resp. vedúci klubov majú možnosť sa sami
prihlasovať na turnaje prostredníctvom
webstránky. Taktiež si môžu sami skontrolovať, či sú správne zaevidovaní v danom
turnaji, čím sa predchádza rôznym nedorozumeniam, ktoré sa stávali v minulosti.
Ďalšou zo základných možností softvéru je automatické žrebovanie do skupín.
Pri tvorbe turnaja je potrebné zadať súhrn
nevyhnutných informácií, napr. počet postupujúcich pri dvojstupňovom hernom
systéme alebo preferovaný počet hráčov
v skupinách. Pri kontrole správnosti žrebovania do skupín sa automaticky zvýrazní
kolízia klubov, ktorú môže hlavný rozhodca opakovaným žrebovaním odstrániť. Napriek možnosti automatického žrebovania
môže užívateľ žrebovať aj manuálne, a to
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Príklad generovania herného systému v súťaži družstiev

Príklad funkcie „live scoring“ priamo vloženej do online priameho prenosu na internete
v súlade so súťažným poriadkom SSTZ. Je
tu tiež možnosť určiť si iný počet skupín
podľa svojich potrieb alebo žrebovať po
jednotlivých košoch.
Softvér automaticky vyhodnotí poradie v skupinách, samozrejme, berúc do
úvahy možnú rovnosť bodov v skupine.
Následne na základe pozície v skupine
dokáže vyžrebovať automaticky druhý
stupeň (K.O. systém). Pri K.O. systéme je
možné zadať aj progresívny systém, ktorý
sa používa najmä na turnajoch SPM. Pri
priamom žrebovaní do K.O. systému je potrebné naďalej žrebovať hráčov jednotlivo. Z dôvodu správneho postupu a vyvarovania sa možných omylov používateľov sú
priamo v softvéri číselne vyznačené kroky,
ako postupovať pri žrebovaní. V zozname
hráčov sú hráči zoradení podľa nasadenia
v rámci jednotlivých košov, čím sa rovnako minimalizuje priestor na pochybenie.
V budúcnosti sa plánuje doplniť v K.O. systéme aj tzv. automatické triedenie podľa
zadania rôznych podmienok, napr. klub,
štát a pod., ako aj zvýraznenie možných

kolízii hráčov z rovnakého klubu. V súčasnosti je potrebné kontrolovať triedenie
hráčov naďalej manuálne.
Ďalšou významnou funkcionalitou softvéru je žrebovanie súťaže družstiev. Je
možné vygenerovať rôzne herné systémy
stretnutí (Corbillon Cup, New Swaythling
Cup, olympijský systém a iné), a taktiež
je možné ich upraviť tak, aby vyhovovali
špecifickým potrebám daného podujatia,
napr. na turnajoch Joola Satellite Tour.
Popri samotnej tvorbe turnaja boli doplnené aj ďalšie funcionality, ktoré priamo súvisia s priebehom podujatí. V rámci
spracovania výsledkov možno vytvoriť výstup, pomocou ktorého sa v novom okne
internetového prehliadača zobrazí zoznam
zápasov s výsledkami a časový pán, čo
možno využiť ako tzv. elektronickú nástenku. Elektronickú nástenku možno zobraziť zvlášť na monitore mimo hracieho
priestoru.
Ďalšou významnou novinkou, zapracovanou priamo v turnajovom softvéri, je používanie tzv. elektronického počítadla, kto-
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ré zároveň dopĺňa funkciu „live scoring“,
čiže aktuálny stav počas zápasu.1 Rozhodca pri stole priamo zadáva výsledok, ktorý je automaticky zapracovaný nielen do
systému turnaja, napr. priamo do skupiny,
ale zároveň je aktuálny stav viditeľný aj
v zozname zápasov na webstránke, ktorý
musel doteraz zadávať dobrovoľník mimo
hracieho priestoru. Organizátor môže jednoducho zabezpečiť výsledkový servis pre
verejnosť bez toho, aby musel používať
viacero systémov. Používanie elektronického počítadla je už štandardom na medzinárodnej úrovni a stáva sa povinnou
súčasťou vzdelávania rozhodcov. V budúcnosti sa práca s elektronickým počítadlom
stane taktiež súčasťou skúšok na úroveň
Blue Badge. Náš systém elektronického
počítadla môže byť v budúcnosti využívaný aj na ďalšie funkcie, ako napríklad na
automatickú evidenciu žltých kariet, alebo
na tvorbu ďalších herných štatistík.
Elektronické počítadlo je taktiež priamo
napojené na tzv. „live streaming“, teda na
priamy prenos zápasov na internete, kde
je uvedený stav zápasu v dolnej časti obrazovky priameho prenosu. Z toho dôvodu
nie je pri tvorbe priameho prenosu pre vysielateľa potrebné používať ďalší program,
ale stačí prenos prepojiť s programom
SSTZ. Softvér je tým jedinečný a výrazne
sa odlišuje od podobných softvérov v zahraničí, keďže zahŕňa rôzne funkcionality,
na ktoré sú v iných prípadoch potrebné
viaceré technické riešenia.
Všetky možnosti práce so softvérom
budú podrobne opísané v pripravovanom
kompletnom manuáli, určenom pre užívateľov, aj s opisom vsetkých postupov. Avšak
pre nácvik práce si môžu užívatelia vytvárať
vlastné tréningové turnaje s nasimulovaným počtom hráčov a prostredníctvom automatického simulovania výsledkov. Cvičné
turnaje sa však nesmú publikovať. Cieľom je
to, aby čo najviac zaregistrovaných užívateľov pracovalo so softvérom. Noví užívatelia
si tak môžu sami vyskúšať všetky možnosti,
ktoré sú momentálne k dispozícii.
Na vývoji sa neustále pracuje a postupne sa dopĺňajú ďalšie funkcionality, napr.
už spomenuté triedenie pri žrebovaní,
forma zápisov, zmeny filtrovania zápasov
atď. Tak, ako aj pri iných programoch, je na
jeho zlepšovanie potrebné čo najširšie používanie a získavanie podnetov nielen pre
zjednodušenie práce hlavných rozhodcov,
ale najmä pre uľahčenie orientácie hráčov na turnajoch. Softvér je vo vlastníctve
SSTZ a vďaka priamej spolupráci s autormi
ho máme možnosť čo najviac prispôsobiť
našim špecifickým potrebám.
Podobné turnajové softvéry v zahraničí, vrátane už používaných na podujatiach
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ITTF, sú dodávané externými firmami za
vysoké licenčné poplatky pre užívateľov.
Na medzinárodných turnajoch telesne znevýhodnených stolných tenistov sa naďalej
používa voľne prístupný excelový program
Dr. Wu, v ktorom je možné vyžrebovať až
11 rôznych tried pre mužov a ženy súčasne.
Výsledky v tomto programe je však potrebné zvlášť pridávať na webstránku turnaja, čo
v súčasnosti možno považovať za zastarané
a nepraktické.
Ďalšou z výhod nášho softvéru je ovládanie v slovenskom jazyku. Môže to znieť
ako maličkosť, ale keďže množstvo softvérov pre športové podujatia je vytvorených
najmä v angličtine, veľa národných zväzov
má problém s používaním jednotného
softvéru aj na úrovni nižších regionálnych
súťaží. Napriek tomu sa však pripravuje aj
anglická jazyková mutácia. Dokonca v spolupráci s ČAST sa pracuje aj na vytvorení
českej verzie, ktorá bude napojená na český centrálny register hráčov, s cieľom rozšíriť používanie softvéru aj na podujatia
v Českej republike.
Možno povedať, že za veľmi krátky čas
si najmä mladí hráči rýchlo zvykli na používanie softvéru a sami sa v ňom orientujú na smart mobilných telefónoch bez
väčších problémov. Už v súčasnej podobe
nám softvér zásadným spôsobom pomo-
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hol zlepšiť plynulosť a úroveň domácich
podujatí. Veríme, že sa bude zdokonaľovať
aj naďalej a bude ho používať čoraz viac
ľudí, aby sa vylepšoval nielen samotný
softvér pre stolných tenistov, ale aby sa aj
týmto spôsobom zlepšili podmienky pre
organizovaný stolný tenis na Slovensku.
● text: Matej Hamran
● foto: archív Mateja Hamrana a SSTZ

Základné rozhranie ovládacieho panelu
elektronického počítadla (live scoring)

Elektronické počítadlo umožňuje vidieť v zozname zápasov na webstránke aj aktuálny
stav zápasu (rozhodca Róbert Kollár)

1

Spoločné zasadnutie českých a slovenských rozhodcov
V dňoch 9. až 11. júla 2021 sa v Trenčianskych Tepliciach
prvýkrát uskutočnilo spoločné oficiálne zasadnutie českej
a slovenskej komisie stolnotenisových rozhodcov. Počas
dvoch dní bolo prerokovaných viacero tém týkajúcich sa
činnosti oboch komisií.
Zo stretnutia českých a slovenských rozhodcov
v Trenčianskych Tepliciach

Základnými tematickými okruhmi boli spoločné vzdelávanie
rozhodcov, recipročné nominácie na turnaje a na dlhodobé ligové
súťaže najmä v prihraničných regiónoch, používanie a funkcionalita softvéru na riadenie turnajov, vytvorenie elektronickej databázy rozhodcov, ale aj možnosti vhodnej prezentácie rozhodcov.
Súčasťou diskusie boli tiež možnosti nastavenia odmeňovania
rozhodcov, resp. vytvorenie funkčnejšieho systému odmien a náhrad. V budúcnosti by v rámci odmien mohla byť zohľadnená účasť
najaktívnejších rozhodcov, ich kvalita, ale napríklad aj úroveň licencie, čím by rozhodcovia boli motivovaní postupne si zvyšovať úroveň
svojej licencie. Zvýšenie odmien by zároveň mohlo viac pritiahnuť
mladých začínajúcich rozhodcov s cieľom zvýšiť ich záujem o stolnotenisové podujatia a aktivitu pri ich organizácii. V súvislosti s finančnými náhradami bola dôležitým bodom aj podpora účasti rozhodcov
zo všetkých regiónov Slovenska na domácich podujatiach.
Diskusia bola prínosná pre obe strany. Spomenuli sa viaceré
zaujímavé návrhy, ktoré by mohli byť aplikované v praxi už v blízkej budúcnosti. S Českou republikou nás okrem spoločnej histórie
prirodzene spája aj spolupráca a vzájomná pomoc pri organizovaní takmer všetkých medzinárodných podujatí. Je potešiteľné, že
vzťahy medzi slovenským a českým stolnotenisovým zväzom sú aj
dávno po rozdelení spoločného štátu veľmi intenzívne a priateľské. Verme, že zo spoločného zasadnutia „československej“ komisie sa stane úspešná a dlhotrvajúca tradícia, a možno aj inšpirácia
pre iné stolnotenisové zväzy.
● text: Matej Hamran, foto: archív Mateja Hamrana

deti s ťažkým osudom
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SSTZ podporuje mladé talenty s Ťažkým životným osudom

S novým stolnotenisovým vybavením
Jedným z viacerých projektov Slovenského stolnotenisového zväzu v roku 2021
je aj 3. ročník podpory talentovanej mládeže a detí, ktoré sú skúšané ťažkým
životným osudom.
Slovenský stolnotenisový zväz na konci januára
2021 veľmi rýchlo zareagoval na informáciu, že sa
14-ročnej hráčke Alexandre
Polákovej z TJ Pokrok Komárno stala osobná tragédia, keď jej rodine vyhorel dom.
Vo viacerých reportážach slovenských televízií sa sama vyjadrila, že ľutuje najmä
stratu kompletne zničeného stolnotenisového príslušenstva. Bolo veľmi emotívne sledovať, ako zo všetkých vecí, o ktoré
pri tejto tragédii prišla, uviedla na prvom
mieste stolnotenisové vybavenie.
Členovia VV SSTZ preto pohotovo rozhodli o finančnej pomoci v celkovej výške
1 500 €, ktorá zahŕňala aj možnosť vybrať
si kompletné vybavenie na stolný tenis.
VV SSTZ jej tak odsúhlasil jednorazovú
podporu vo výške 500 € na materiálne vy-

bavenie, 500 € na stolnotenisový stôl a vyčlenil ďalších 500 € na štarty v stolnotenisových súťažiach v sezóne 2021/2022, aby
mohla intenzívnejšie rozvíjať svoj talent.
V priebehu mája po uvoľnení protipandemických opatrení sme sa vybrali Sašku
a jej rodinu navštíviť a odovzdať jej poslednú časť z pomoci – stolnotenisový stôl.
Za Slovenský stolnotenisový zväz prišli Sašku podporiť Katarína Breyerová z marketingu SSTZ a aj tréner a bývalý úspešný slovenský reprezentant Peter Šereda. S ním si
zároveň zahrala a dostala cenné rady, ako
sa v stolnom tenise zlepšiť.
„Ďakujem veľmi pekne Slovenskému
stolnotenisovému zväzu za pomoc a veľmi
si to vážim. Potešila ma aj návšteva bývalého slovenského reprezentanta Petra Šeredu, ktorý si so mnou aj zahral a poradil
mi, ako a v čom sa môžem zlepšiť“, vyslo-

Bývalý slovenský reprezentant Peter Šereda na návšteve u Alexandry Polákovej

Alexandra Poláková s finančnou pomocou
vila svoje poďakovanie mladá talentovaná
hráčka. Saške držíme do budúcna palce
a prajeme veľa športových úspechov.
● text a foto: Katarína Breyerová
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Matúš Bajzík – 50 rokov
So stolným tenisom je spätý od
roku 1992, keď
založil oddiel Slovenský Orol Topoľčany, v ktorom s
partiou kamarátov
začal hrávať okresnú súťaž. Neskôr
oddiel nadviazal
spoluprácu s Emanuelom Bencim, ktorý
trénersky potiahol klub na vyššiu úroveň.
Pracoval najmä s mládežou, ale zaslúžil sa
aj o vytvorenie družstva žien, ktoré vyhralo v 1. lige a hralo o postup do Superligy.
Do stolnotenisového povedomia sa začal
dostávať aj organizačným zabezpečením
stretnutí. Baví ho najmä práca v športovotechnickej komisii, ktorej členom je v SSTZ
už 20 rokov (od roku 2001) a v KSTZ Nitra
riadi súťaže od jeho vzniku v roku 1997.
V minulosti bol aj aktívnym rozhodcom – je
držiteľom medzinárodnej licencie. Viackrát
rozhodoval na mládežníckych MEJ a MSJ.
Niekoľkokrát bol hlavným rozhodcom na
majstrovstvách Slovenska jednotlivcov
a družstiev dospelých aj mládeže. Niekoľko
rokov bol členom lektorského zboru rozhodcov. Jedno funkčné obdobie pracoval
ako podpredseda VV SSTZ, konkrétne ako
predseda ŠTK (od roku 2009). Je činný aj
v publikačnej činnosti – ako autor publikácie 80 rokov stolného tenisu v Topoľčanoch,
ktorú topoľčiansky klub vydal v roku 2006.

Jaroslava Mihočková – 50 rokov
Jedna z najkrajších
a najúspešnejších
slovenských stolných tenistiek pod
súčasným menom
Abrahámová bola
členkou reprezentačného družstva
Československa
junioriek a žien
v rokoch 1984 až 1992 a reprezentačného družstva Slovenska v rokoch 1993
až 1995. Ako hráčka pôsobila v kluboch
Strojár Malacky, Lokomotíva Bratislava
a ŠKST Butterfly Bratislava. Pôsobila aj vo
francúzskych kluboch ASPIT Valenciennes
a Beuvry-Fouquerevil Bethune. Bola hráčkou univerzálneho spôsobu hry so záverečným forhendom v blízkej zóne herného
priestoru. Aj vďaka tomu sa stala niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska medzi
dorastenkami – v dvojhre (1985, 1987),
štvorhre (s Čibíkovou) a zmiešanej štvor-

hre (s Hodálom, 1987), ako aj majsterkou
Československa dorastu v zmiešanej štvorhre (s Mihočkom, 1987). Je majsterkou
Slovenska žien v dvojhre, štvorhre (s Mládkovou) a zmiešanej štvorhre (s Vímim), ako
aj majsterkou Československa v zmiešanej
štvorhre (s Vímim, 1991). Okrem viacerých
titulov a medailí medzi jednotlivcami sa
taktiež stala aj niekoľkonásobnou majsterkou v dlhodobých súťažiach družstiev. Medzi jej najcennejšie úspechy určite patrí
zlatá medaila v súťaži družstiev junioriek
z MEJ 1986. V roku 1992 štartovala aj na
OH v Barcelone. V roku 1996 ukončila svoju hráčsku kariéru. Za svoje úspechy bola
zaradená do združenia Swaythling Club
International, ktoré združuje bývalých najúspešnejších hráčov na svete.

Zuzana Juríková – 55 rokov
V mladosti hrávala
osem rokov za klub
TJ Lokomotíva Bratislava a trénovala
na Podkolibskej
ceste v Bratislave.
Jej trénermi boli
Zoltán Kollárovits
a Božena Kirchhoffová. Je držiteľkou
viacerých mládežníckych úspechov – stala
majsterkou Slovenska v zmiešanej štvorhre
s A. Kutišom a už ako mladšia žiačka hrávala
v najvyššej slovenskej lige. Od roku 2015 sa
venuje práci s deťmi a mládežou. Dlhé roky
pracovala ako štatutár stolnotenisového
oddielu TTC Záhorská Bystrica, v ktorom je
dodnes členom výkonného výboru. Počas
celého obdobia fungovania klubu TTC Záhorská Bystrica jej prešlo rukami spolu s trénerkou Ľubicou Gogovou, rod. Mládkovou
množstvo hráčov a spolu vychovali dnes už
mládežníckych hráčov slovenskej reprezentácie (P. Bilka). Dodnes pôsobí vo viacerých
oblastiach stolného tenisu, podporujúcich
prácu s mládežou na krajskej alebo celoslovenskej úrovni. Od roku 2021 je členkou
VV SSTZ pre ekonomiku a marketing.

Róbert Kollár – 55 rokov
Je skúseným hráčom, trénerom
a rozhodcom. Patrí k dlhoročným
hráčom v súťažiach
západného Slovenska na
úrovni 2. a 3. ligy.
Stolný tenis začal

jubilanti
hrávať ako žiak a na konci sedemdesiatych
rokov 20. storočia sa stal majstrom okresu
Trnava v kategórii mladších žiakov. Bol aj
členom družstva starších žiakov, ktoré sa
v sezóne 1978/1979 umiestnilo vo vtedajšej najvyššej súťaži žiakov na Slovensku na
výbornom 6. mieste. V roku 2008 spolu so
svojím bratom Tiborom založil stolnotenisový klub TTC Majcichov s cieľom nadviazať na dávne úspechy najmä žiackeho stolného tenisu v obci. Odvtedy sa trénersky
venuje mládeži. Aj jeho zásluhou sa môže
majcichovský klub popýšiť viacerými medailami z majstrovstiev Slovenska jednotlivcov. Držiteľ trénerskej licencie D sa pre
problémy s kolenom v súčasnosti aktívne
venuje najmä rozhodovaniu, keď sa ako
rozhodca s najvyššou licenciou A zúčastňuje na najvýznamnejších podujatiach na
Slovensku a na viacerých medzinárodných
turnajoch aj v zahraničí. Je zároveň spoluorganizátorom všetkých stolnotenisových
podujatí v Majcichove vrátane organizácie turnajov Slovenského pohára mládeže a slovenských mládežníckych šampionátov. Trénersky sa venuje taktiež svojím
dvom synom – Róbertovi a Richardovi.

Zoltán Gallo – 60 rokov
Je stolným tenistom, funkcionárom,
trénerom
a
rozhodcom.
K stolnému tenisu
privoňal v prvej
polovici sedemdesiatych rokov
20. storočia pod
vedením trénera
Jána Kováča. V mládežníckych kategóriách
dosiahol celý rad úspechov od súťaží majstrovstiev okresu až po medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska žiakov.
V kategórii mužov bol viacnásobným majstrom okresu. Najväčšie úspechy dosiahol v drese Geológu Rožňava, v ktorom si
zahral postupne vo všetkých súťažiach od
4. ligy až po extraligu. V súčasnosti hráva
v 4. lige v klube v Jablonove nad Turňou.
Od roku 1987 je až do súčasnosti nepretržite členom predsedníctva, resp. výkonného
výboru Východoslovenského stolnotenisového zväzu, kde vykonáva funkciu podpredsedu a predsedu disciplinárnej komisie. Od
roku 1989 je nepretržite členom komisií
SSTZ – kontrolnej a disciplinárnej. Aktívne
sa podieľal na tvorbe a spracovávaní Stanov
SSTZ, súťažného poriadku a na tvorbe a pripomienkovaní všetkých závažných dokumentov, spracovávaných SSTZ. Je držiteľom
trénerskej licencie 3. triedy a najvyššej ná-

jubilanti
rodnej rozhodcovskej licencie A. Zároveň je
lektorom SSTZ pre školenia rozhodcov. Od
roku 1995 je vedúcim extraligového družstva Geológ Rožňava, pričom sa podieľal na
organizovaní viacerých významných medzištátnych stretnutí reprezentácie Slovenska.
V mladosti hrával aktívne futbal a úspešne absolvoval aj niekoľko maratónskych
behov. Pod jeho vedením sa klub Geológ
Rožňava v roku 2021 stal vicemajstrom
Slovenska v mužskej extralige. V súčasnosti
bol opätovne zvolený celoslovenskou konferenciou SSTZ za predsedu disciplinárnej
komisie. Syn Gregor je bývalým juniorským
reprezentantom Slovenska a hráčom extraligového družstva Geológ Rožňava.

Rudolf Bukovinský – 65 rokov
Jeho meno je
neodmysliteľne
späté so stolným
tenisom vo Vrútkach a s aktívnou
prácou s deťmi
a mládežou. Záujem o tento šport
u neho prebudil
učiteľ
telesnej
výchovy v čase, keď bol žiakom základnej
školy. Ako aktívny hráč začínal v stolnotenisovom oddiele TJ Lokomotíva Vrútky, kde
hráva v krajských a okresných súťažiach až
doteraz. Je držiteľom trénerskej licencie A
a rozhodcovskej licencie A. V roku 2000 sa
stal predsedom vrútockého stolnotenisového oddielu a v roku 2011 predsedom celej
TJ. Pod jeho organizačným, trénerským, ale
aj hráčskym vedením sa vrútockému stolnému tenisu začalo dariť, pričom ho reprezentovali tri družstvá mužov v 2., 3. a 4. lige.
V rokoch 2005 až 2008 si družstvo mužov vybojovalo umiestnenie v 1. lige, do ktorej sa
od roku 2017 vrátili. Uvedomoval si, že pre
ďalší rozvoj stolného tenisu sú potrební noví
mladí hráči a tak sa od roku 2008 začal venovať systematickej práci s deťmi. Aby táto
práca mala aj požadovanú odbornú úroveň,
získal potrebné vedomosti na FTVŠ UK Bratislava v odbore trénerstvo. Výsledky jeho
dlhoročnej práce sa ukazujú nielen v počte
registrovaných detí, ale aj v dosiahnutých
úspechoch. Jeho zverenci a zverenkyne získavajú od roku 2013 tituly z majstrovstiev
okresu a kraja v žiackych kategóriách, tituly
majster Slovenska mladších a starších žiakov,
titul a medailové umiestnenia na turnajoch
SPM a tituly na medzinárodných turnajoch
Satellite Tour v kategórii mladšieho žiactva.
V roku 2020 získalo extraligové dorastenecké družstvo pod jeho vedením titul majstra
Slovenska. Jeho zverenci si v mládežníckych
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kategóriách obliekli aj reprezentačný dres.
Aktívne sa zapája aj do organizovania okresných, krajských aj celoslovenských turnajov
a podujatí. Takmer dve desaťročia organizoval okresný turnaj TOP 12, doteraz organizuje turnaje SPM, ako aj krajské a školské
turnaje či turnaj Rodič a dieťa. V jeho šľapajach a teraz zároveň po jeho boku kráča aj
syn Róbert, ktorý je tiež aktívnym hráčom,
trénerom a rozhodcom.

Marián Bystričan – 65 rokov
Je
dlhoročným
f u n kc i o n á r o m ,
rozhodcom a trénerom. Bol členom
ružomberskýchklubov TJ BZVIL (1967
– 1990), ŠK Texicom (1990 – 1994),
ŠKST (1994 – 1995)
a ART Modul VTJ
(1995). Predsedom klubu bol od roku 1985,
členom OSTZ bol od roku 1988 ako predseda ŠTK. V rokoch 1981 až 1989 pôsobil
ako predseda športovej komisie pre mládež
Stredoslovenského kraja a ako člen športovej komisie Československa. Stolný tenis
hráva aktívne od roku 1967 v súťažiach majstrovstiev regiónu. Je organizátorom stolnotenisových podujatí regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu,
v rokoch 1984 až 2010 aktívnym členom
ŠKST Ružomberok a prezidentom klubu do
roku 2009. Vlastní rozhodcovskú medzinárodnú licenciu ITTF, ako aj špeciálnu licenciu
pre telesne postihnutých športovcov. V roku
2016 získal ako druhý Slovák modrý odznak
medzinárodného rozhodcu ITTF. V rokoch
1994 až 2005 bol členom VV SSTZ ako podpredseda (1997 – 2001), predseda komisie
rozhodcov (2001 – 2005), predseda športovo-technickej komisie (1997 – 2001) a predseda komisie pre styk s verejnosťou (1994
– 1997). Bol predsedom organizačného výboru turnaja TOP 12 juniorov v roku 2003
v Ružomberku. Ako rozhodca pôsobil na
viacerých MS a ME dospelých a mládeže, na
paralympijských hrách v Sydney 2000 a Aténach 2004, ako aj v Tokiu 2020. Rozhodoval
aj na MS mládeže 2016 v Juhoafrickej republike. Na paralympijských hrách v Pekingu 2008 pôsobil ako člen realizačného tímu
Slovenska. Pod jeho trénerským vedením
dosiahlo družstvo žien ŠKST Ružomberok
v sezóne 2008/2009 3. miesto v slovenskej
Extralige žien. V rokoch 1994 až 2005 bol aj
členom redakčnej rady časopisu Slovenský
stolný tenis. Stále je aktívnym lektorom, organizátorom rozhodcovských školení, ako aj
členom komisie rozhodcov SSTZ.
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Miroslav Marek – 65 rokov
Patril nesporne
medzi renomovaných slovenských
stolnotenisových
trénerov, organizátorov podujatí
a manažérov. Rodák z Malaciek sa
úspešne zapísal
do trénerských,
funkcionárskych a manažérskych análov
stolnotenisového športu v Malackách. Bol
úspešným ligovým hráčom a kvalitným
trénerom. Počas bohatej hráčskej činnosti
dosiahol niekoľko významných úspechov.
Na majstrovstvách Slovenska v roku 1977
získal bronzovú medailu v štvorhre mužov.
Bol členom družstva mužov Strojár Malacky v SNL. Družstvo sa v sezóne 1974/1975
v 1. celoštátnej lige umiestnilo na 1. mieste. V roku 1985 získal trénerskú licenciu
na fakulte FTVŠ UK v Bratislave. Trénerskú činnosť vykonával v TSM pri TJ Strojár
Malacky. Bol trénerom družstva mužov
v SNL, v 1. celoštátnej lige a Superlige.
Pod jeho trénersko-manažérskym vedením získalo družstvo Strojár Malacky titul
majstra Československa a v Superlige v sezónach 1993/1994 a 1994/1995 konečné
9. miesto. Bol tiež členom výkonného výboru SSTZ a predseda sponzorskej komisie.
Funkciu trénera reprezentačného družstva
Slovenska mužov vykonával v rokoch 1993
až 1994. Významne sa podieľal na organizovaní ME, MEJ a ME veteránov. Niekoľko rokov spoluorganizoval veľké turnaje v Malackách, napr. turnaj Butterfly Cup, z ktorého
sa neskôr stali medzinárodné majstrovstvá
Slovenska. V ďalších rokoch naďalej vyvíjal
činnosť v klube MSK Mareka Malacky.

Jarolím Koprda – 80 rokov
Je bývalým stolným
tenistom,
neskôr
trénerom, pedagógom
a funkcionárom.
Funkciu trénera
stolného tenisu vykonával na piaristickom gymnáziu
v Nitre. Trénerskú
kvalifikáciu licencie A nadobudol absolvovaním DŠT I. triedy špecializácie stolný tenis na FTVŠ UK Bratislava v roku 1980. Do
trénerskej činnosti sa zapájal v STO Družstevník Sládečkovce (šesťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia), v Plastike Nitra
pokračovanie na str. 42 

opustili nás
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(deväťdesiate roky 20. storočia) a v ŠT Nitra (2001 – 2006). Trénerom reprezentácie
Československa juniorov bol v rokoch 1975
až 1978 a trénerom gymnaziálnej reprezentácie Slovenska v roku 2002. Podieľal sa aj
na príprave reprezentácie mládeže, štartujúcej na MEJ 2007 (Bezúr, Ďanová) a na
MEJ 1978, 1981 a 1982 (Krošlák). K najlepším športovým úspechom patria 3. miesto
na medzinárodných majstrovstvách Československa družstiev juniorov, 3. miesto na
medzinárodných majstrovstvách Maďarska

(1976), 1. miesto na majstrovstvách Slovenska družstiev žiakov v Trnave (2000),
2. miesto na Dunajskom pohári družstiev
kadetov v Dunajskej Strede (1974). Bol členom Predsedníctva VZST SÚV ČSZTV, predsedom TR v rokoch 1972 až 1978 a členm
TMK SSTZ v rokoch 1995 až 2009. Podieľal
sa na prípravách MM Československa, ME
1976 a Dunajského pohára v rokoch 1972
až 1985. Aktívne pôsobil ako lektor na DŠT
I. triedy na FTVŠ UK v Bratislave a na školeniach trénerov licencie B. Je spoluautorom

publikácií Teória a metodika stolného tenisu
(2001), Metodika športovej prípravy talentovanej mládeže (2003) a Učebné osnovy
športových tried stolného tenisu. Publikoval aj odborné články v časopise Slovenský
stolný tenis. Aktívne sa zúčastňoval na trénerských konferenciách a seminároch SSTZ.
V posledných rokoch bol opäť aktívny ako
autor, keď napísal a zostavil dve publikácie:
Stolný tenis pre začiatočníkov (2019) a Psychológia športu – stolný tenis (2020). Ako
lektor stále prednáša budúcim trénerom.

Za Jánom Kováčom

Za Tiborom Nagyom

Vo veku 86 rokov zomrel po dlhých
zdravotných problémoch v rožňavskej
nemocnici zakladateľ stolnotenisového oddielu Geológ Rožňava, bývalý
výborný hráč, tréner, rozhodca, pedagóg, funkcionár a veľký nadšenec
a propagátor stolného tenisu Ján Kováč, čestný člen SSTZ (od roku 2011).
Svoju i stolnotenisovú rodinu opustil počas záverečného extraligového turnaja družstiev mužov o titul majstra Slovenska v máji
tohto roku v Bratislave. Jeho milovaný klub Geológ Rožňava tam
vybojoval historicky najlepší výsledok – striebornú medailu.
Pri poslednej rozlúčke mu práve túto trofej vložili jeho vďační
nasledovníci do hrobu. Rodák z Liptova sa po vysokoškolských
štúdiách v Prešove oženil a usadil v Rožňave, kde v roku 1964 založil stolnotenisový oddiel Geológ. Ako ortodoxný obranár patril
dlho medzi jeho hráčskej opory. Vykonával viacero stolnotenisových funkcií, o. i. bol aj predsedom Východoslovenského stolnotenisového zväzu. V Rožňave zorganizoval množstvo významných stolnotenisových podujatí, napr. M SR a M ČSSR dospelých
i mládeže a tiež stretnutie Európskej ligy ČSSR – ZSSR (1974),
ako aj celoštátne školské, odborárske a colnícke stolnotenisové
súťaže. K stolnému tenisu priviedol aj svojich dvoch úspešných
synov Jána a Milana a vychoval tiež kvalitných hráčov ako Majančík, Majoros, Övösovci, Ambrus a Gallo.

Tibor Nagy zomrel 20. marca 2021
iba vo veku 56 rokov. V mladosti
patril medzi najväčšie talenty nielen slovenského, ale aj československého stolného tenisu. Odchovanec
z Trhovej Hradskej hral postupne vo
viacerých renomovaných kluboch
ako DAC Dunajská Streda, ŠKST Sporiteľňa Bratislava a SK Vydrany. Bol viacnásobným majstrom Slovenska i Československa v mládežníckych kategóriách. V sezóne
1980/1981 bol na čele československého rebríčka v kategórii
dorastencov. Do histórie slovenského stolného tenisu sa najvýraznejšie zapísal v roku 1980 na ME juniorov v Poznani, kde sa
v súťaži kadetských družstiev významne podieľal na striebornej
medaile a v dvojhre si vybojoval cenný bronz. Až v semifinále
podľahol geniálnemu Švédovi Waldnerovi, neskoršiemu majstrovi sveta medzi dospelými.

(1934 – 2021)

Za Jánom Skalom
(1949 – 2021)

Slovenský stolný tenis postihla
v tomto roku veľká strata v podobe
náhleho odchodu Jána Skalu, ktorý
zomrel vo veku 71 rokov. Dlhoročný
prezident a majiteľ klubu Stavoimpex Holíč bol obetavým a impulzívnym funkcionárom, ako aj do vysokého veku výkonnostným hráčom.
Dlhé roky nastupoval na majstrovské stretnutia od 4. ligy až po
1. ligu. V Holíči dokázal vytvoriť pre stolný tenis dobré podmienky a vybudovať silný klub, za ktorý hrali viacerí kvalitní slovenskí
i českí hráči. Výrazne sa pričinil o príchod našej aktuálnej stolnotenisovej jednotky Wang Yanga z Číny na Slovensko. Ešte ako
juniora ho etabloval vo svojom klube a pomohol mu získať slovenské štátne občianstvo. J. Skala sa angažoval aj ako funkcio
nár vo VV KSTZ v Trnave.

(1965 – 2021)

Za Vladimírom Raslavským
(1948 – 2021)

Ešte v marci tohto roka sa slovenská stolnotenisová rodina
rozlúčila s Vladimírom Raslavským, ktorý nás opustil vo veku
72 rokov. Za stolom veľký bojovník, v súkromí však skromný
človek, bol obávaným obranárom schopným bleskového obojstranného útoku. Odchovanec vranovského stolného tenisu sa
presťahoval do Košíc, kde obliekal dres ČSAD v 2. SNL. Medzi
jeho najväčšie úspechy patria dve bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska v dvojhre mužov z rokov 1973 a 1975, kedy sa
stal aj majstrom Východoslovenského kraja. Ako jeden z mála
Slovákov si zahral v sezóne 1985/1986 aj 1. celoštátnu ligu za
Lokomotívu Ruskov.

Za Júliusom Mišinským
(1944 – 2021)

Július Mišinský zasvätil veľkú časť svojho činorodého života stolnému tenisu. Patril do klanu Mišinských, podobne ako jeho brat
Karol, predseda Dynama ČSAD Košice, kde vyrástol aj jeho synovec Vladimír, neskorší československý reprezentant. Aj napriek
vyššiemu veku bol za stolmi i mimo nich veľmi aktívny. V posledných rokoch hral za Hraňu, Bucovce a Veľké Kapušany. Úspešne
si počínal na početných veteránskych súťažiach na východnom
Slovensku, ale aj na veteránskych ME. Osem rokov pôsobil vo
funkcii predsedu Východoslovenského klubu veteránov.

stolnotenisové kluby
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Bošianske stolnotenisové znovuzrodenie

Prvá oficiálna zmienka o organizovanom stolnom tenise v Bošanoch sa objavila v časopise Budovateľ v roku 1939. Podporovateľom stolného tenisu v Bošanoch bola firma Baťa a. s. Športový klub existoval pod názvom ŠK Baťa, neskôr TJ Koželužne Bošany a od roku 1997 až do súčasnosti ako ŠKST Bošany.

Tréner Ivan Gašparík s Dominikou Deviatkovou a Vivien Murkovou
– dvojnásobnými bošianskymi medailistkami z majstrovstiev
Slovenska najmladšieho žiactva v Bratislave v júli 2021

Po štyroch rokoch práce ŠKST Bošany aj vďaka prezidentovi
klubu I. Ondruškovi zaznamenal úspechy aj v rámci Slovenska.
ŠKST Bošany hráva v troch mužských a deviatich mládežníckych
súťažiach. Prvým úspechom klubu v roku 2020 bola bronzová
medaila M. Deviatku v dvojhre a účasť na majstrovstvách Slovenska len osemročnej B. Rusňákovej. V roku 2021 získal klub na
majstrovstvách Slovenska najmladšieho žiactva striebro D. Deviatkovej a bronz V. Murkovej v dvojhre a bronz M. Deviatkovej
s V. Murkovou v štvorhre. Na majstrovstvách Slovenska ŠKST Bošany reprezentovalo šesť dievčat a jeden chlapec. A. Breče sa na
svojom prvom slovenskom šampionáte dostal do štvrťfinále, keď
mu na medailu chýbalo zopár loptičiek. Po letnej príprave s dvojfázovými tréningami sme opäť uspeli na prvých bodovacích turnajoch najmladšieho žiactva. Na turnaji v Topoľčanoch ako prvá
v histórií ŠKST Bošany vyhrala turnaj Slovenského pohára mládeže D. Deviatková. V prvej desiatke sa umiestnili aj B. Rusňáková,
V. Murková a A. Janeková. Na turnaji v Bratislave prehral tesne
A. Breče v zápase o postup do semifinále a obsadil 6. miesto.
Úspechy športového klubu pramenia aj z projektu SSTZ Stolný
tenis do škôl, kde ŠKST Bošany získal propagáciou stolného tenisu
nové talenty. Založením Oblastnej školskej ligy Bošany a organizovaním turnajov pre žiakov základných škôl sa dostavili úspechy
klubu. Do stolnotenisového krúžku na Základnej škole v Bošanoch
sa aj vďaka riaditeľke J. Kontúrovej hlási každoročne okolo 20 detí,
ktoré chcú reprezentovať a súťažiť za klub a základnú školu.
Stolný tenis v Bošanoch má dobré podmienky aj pre tréning
(v procese prípravy je aj stolnotenisová hala), dobré technické
a materiálne zabezpečenie aj vďaka obci, sponzorom a práci trénera I. Gašparíka st. s mládežou. Cieľom ŠKST Bošany je vychovávať
mládež k láske k športu, trpezlivosti a napredovaní v stolnom tenise.
Ak sa klubu podarí vychovať reprezentanta, bude to čerešnička na
torte, ale prvoradým cieľom je priviesť deti k športovaniu a mentálnemu rozvoju. Súčasná stolnotenisová eufória nemá obdobu, obec
žije s úspechmi mládeže v rámci Trenčianskeho kraja a Slovenska.
Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí pomáhajú klubu v tejto ťažkej dobe nielen finančne, ale aj svojimi radami a skúsenosťami.
● text: Ivan Gašparík st., foto: archív ŠKST Bošany

Prvým mládežníckym trénerom v Bošanoch bol Mojmír Beňo,
ktorý trénoval asi 30 mladých hráčov. Z nich v súčasnosti aktívne hrajú alebo pracujú pre klub Ivan Ondruška, Ivan Gašparík st.,
Anton Grznár a Juraj Krchník st. Pod vedením trénera M. Beňa
hrávalo družstvo žien v 1. lige v zložení Z. Minarovičová (Perháčová), D. Beňová a A. Šprochová. Neskôr sa trénerom mládeže stal
J. Halmo, ktorý bol dlhé roky prezidentom ŠKST Bošany.
Z trénerských začiatkov I. Gašparíka st. a Š. Jakubíka vzišli od
roku 2001 mládežnícki hráči I. Gašparík ml., J. Jakubík, J. Žatko
(majster Slovenska najmladších žiakov), M. Gašparík (víťaz Slovenského pohára mládeže najmladších žiakov a medzinárodného
satelitu) či Róbert Bučko, ktorí po čase prestúpili do ŠKST Topoľčany. V domácom prostredí vyrastali J. Krchník ml. a J. Repka ml. Všetci títo hráči dodnes Nádejné stolné tenistky počas školskej stolnotenisovej ligy v Bošanoch
hrávajú v domácich a zahraničných kluboch.
Ďalším hráčom ŠKST Bošany bol J. Gašparík,
ktorý po čase prestúpil do ŠKST Topoľčany,
v drese ktorého získal medaily na celoslovenských turnajoch a medzinárodnom satelite.
Po trojročnom pôsobení v ŠKST Ružomberok
sa vrátil do rodného klubu, v ktorom hráva
v juniorskej súťaži a 2. lige mužov.
Starosta obce Bošany B. Pajda v roku
2017 angažoval do funkcie trénera mládeže
v Bošanoch I. Gašparíka st. Za podpory obce
a Základnej školy v Bošanoch začali v klube
vyrastať nové nádeje slovenského stolného
tenisu. Tréningový proces začal najskôr s dvoma hráčkami, neskôr s 10 a dnes približne
s 50 hráčmi.
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krížovka

● autor: Roman Vittek
OKREM WANG YANGA si dve účasti na olympijských hrách v drese slovenskej reprezentácie vybojovali aj
(TAJNIČKA 1) a (TAJNIČKA 2).
Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 31. januára 2022.
Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Joola.
Správne odpovede v kvíze z čísla 1/2021 sú:
1b, 2a, 3b, 4c, 5b, 6a, 7c, 8c, 9d, 10a, 11c, 12b, 13d, 14c, 15d, 16b, 17b, 18c, 19b, 20a, 21b, 22c.

majstrovstvá slovenska jednotlivcov 2021 – muži a ženy, muži a ženy U21

Strieborný pár Barbora Balážová a Ľubomír Pištej s trénerom Jaromírom Truksom na ME 2021 vo Varšave

