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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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Wang Yang opäť vyrovnal slovenské 
singlové historické maximum na MS
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Uplynulý rok 2021 bol 
poznačený pandémiou 
koronavírusu, ktorá vý-
razne ovplyvnila aj stol-
notenisový život, či už 
na medzinárodnej ale-
bo našej domácej úrov-
ni. Prvý polrok sa prak-
ticky nehralo, väčšina 
podujatí sa zrušila alebo 
prekladala na neskorší 
termín. Uvoľnenie nastalo až v polovici roka, keď pred novozvo-
leným výkonným výborom SSTZ nastala veľká výzva - dobehnúť v 
maximálnej možnej miere zameškané súťaže a urobiť všetko pre to, 
aby aj táto sezóna mala svojich majstrov Slovenska v tímových aj v 
individuálnych súťažiach vo všetkých kategóriách. Prakticky každý 
týždeň sa hralo niekoľko podujatí, počas týždňa kontrolné turnaje, 
počas víkendov majstrovstvá Slovenska vo všetkých kategóriách. 
Podarilo sa usporiadať aj finále extraligy mužov a žien, aj keď len 
turnajovým spôsobom. Druhý polrok bol na medzinárodnej úrovni 
nabitý podujatiami ako doteraz nikdy v histórii. Majstrovstvá Euró-
py v individuálnych disciplínach dospelých vo Varšave, samostatné 
majstrovstvá Európy juniorov a kadetov v chorvátskom Varaždíne, 
olympijské hry v Tokiu, majstrovstvá Európy družstiev v rumunskom 
Kluži , TOP 16 v Grécku, majstrovstvá Európy do 21 rokov v belgic-
kom Spa, majstrovstvá sveta mužov a žien v americkom Houstone, 
majstrovstvá sveta mládeže v Portugalsku a okrem toho ešte množ-
stvo podujatí v novej štruktúre turnajov WTT (World Table Tennis) 
pre dospelých a mládež. Účasť na týchto súťažiach bola korunova-
ná aj medailovými úspechmi, striebrom Pišteja s Balážovou v mie-
šanej štvorhre na ME v Poľsku a tiež bronzom dvojice Kukuľková, 
Labošová na ME do 21 rokov v Belgicku. Nezanedbateľným je aj 
umiestnenie Wang Yanga na MS v šestnástke najlepších z Hous-
tonu.

Slovenský stolnotenisový zväz bol aktívny aj na medzinárodnej scé-
ne. Úspešne zorganizoval turnaj pre mládež WTT Youth Contender 
a takisto aj ženský trénerský seminár ETTU v Senci.

Po takmer tridsiatich rokoch zmenil SSTZ svojho hlavného stolno-
tenisového partnera, keď doterajšieho - firmu Butterfly - vystriedala 
JOOLA. Už na jesenných podujatiach hrala reprezentácia v tejto 
značke oblečenia a aj Národné stolnotenisové centrum bude vy-
bavené materiálom tohto partnera. V najbližšom období sa už naša 
reprezentácia predstaví vo vlastnej kolekcii oblečenia, ktorú firma 
JOOLA pripravuje pre SSTZ. Bude to prvýkrát v histórii, keď naši 
reprezentanti budú mať svoje originálne oblečenie.

Po svojom zvolení si dal nový VV SSTZ niekoľko vážnych pred-
savzatí. Ťažiskom jeho práce je podpora štátnej reprezentácie a 
mládeže na všetkých úrovniach. Cieľom je skvalitniť prípravu v Ná-
rodnom stolnotenisovom centre (NSTC) v Bratislave, v Národnom 
stolnotenisovom centre mládeže (NSTCM) v Nitre, ako aj v ostat-
ných útvaroch talentovanej mládeže po celom Slovensku. S tým 
súvisí aj prebiehajúca rekonštrukcia NSTC, ktorej cieľom je vytvoriť 
čo najlepšie podmienky na tréning a prípravu reprezentácie, orga-
nizáciu vrcholných domácich podujatí, ako aj dôstojnejšie podm-
ienky pre prácu sekretariátu SSTZ.

Jednou z úloh je aj skvalitnenie vydávania časopisu Slovenský stol-
ný tenis, zabezpečenie adresnej distribúcie, a čo je najdôležitejšie, 
zabezpečenie pravidelnosti jeho prípravy. Z tohto dôvodu bola po-
silnená aj redakčná rada časopisu.

Aj v roku 2022 nás čaká množstvo podujatí na všetkým úrovniach. 
Už v marci na základe poverenia Európskej stolnotenisovej únie sa 
uskutoční na Slovensku ETTU Development Camp pre najnada-
nejších stolných tenistov Európy vo vekovej kategórii do 13 rokov. 
Je to šanca pre naše najlepšie nádeje v tejto kategórii, ako aj pre 
trénerov, ktorí budú asistovať na tomto významnom podujatí.

Nakoľko je toto posledné číslo časopisu v roku 2021, chcem vám 
všetkým poďakovať za neľahkú prácu v tejto zvláštnej dobe a tiež za 
to, že aj napriek opatreniam a problémom s hracími priestormi ste 
nazanevreli na tento pekný šport.

Verím, že rok 2022 bude lepším a že budeme môcť naplno tré-
novať a súťažiť. Prajem všetkým čitateľom časopisu Slovenský 
stolný tenis, ako aj všetkým hráčom, rozhodcom, trénerom, funk-
cionárom veľa rodinnej pohody, úspechov v osobnom ako aj pro-
fesijnom živote.

Anton Hamran, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu
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Foto na prednej strane obálky: Wang Yang bol najúspešnejším slovenským 
hráčom na MS v Houstone, kde sa prebojoval medzi najlepších 16 singlistov, 
ďalej ho nepustila karanténa v súvislosti s COVID-19.
• foto: WTT
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Do koľkých krajín sveta distribuuje JOOLA svo-
je výrobky a koľko národných stolnotenisových 
reprezentácií aktuálne sponzoruje? Na to sme 
sa spýtali výkonného riaditeľa firmy JOOLA Ra-
deho Markoviča.
„Celkove má dnes JOOLA po celom svete 120 
až 125 pracovníkov. Necelá päťdesiatka z nich je 
v Nemecku, zvyšok v USA, Číne a Brazílii. JOO-
LA distribuuje tovar do 160 krajín. V súčasnosti 
máme v Európe zmluvu o sponzorovaní národ-
ných tímov s 5 krajinami vrátane Slovenska. V 
roku 2022 by mali do našej rodiny pribudnúť ďal-
šie dva  stolnotenisové zväzy. Naším cieľom je v 
priebehu troch rokov rozšíriť počet sponzorova-
ných národných tímov na desať.“
Do konca roku 2021 viedla firmu JOOLA trojica 
manažérov, medzi ktorých patríte aj vy. Môžete 
nám ich bližšie predstaviť?
„Je to tak – do konca uplynulého roku sme viedli 
firmu traja, ale od nového roku zakladateľ a spo-
lumajiteľ Jooly Michael Bachtler odišiel na za-
slúžený dôchodok. Je však stále naším porad-
com a veľmi radi využívame jeho skúsenosti. Ri-
chard Lee je majiteľom spoločnosti Sport Squad 
Inc., ktorá kúpila Joolu v roku 2019. Pôvodne bola 
spoločnosť Sport Squad distribútorom pre Sever-
nú Ameriku, ale vďaka úspechu na trhu, najmä v 
USA, sa jej nakoniec podarilo kúpiť aj materskú 
Joolu. Richard prichádza do Nemecka iba raz či 
dvakrát ročne, pretože intenzívne využívame naj-
modernejšiu elektronickú komunikačnú techni-
ku a všetky problémy riešime operatívne, aj keď 
na diaľku. Mojou hlavnou úlohou je funkcia vý-
konného riaditeľa v Nemecku, pretože práve táto 
centrála je zodpovedná za celú distribúciu Jooly 
v Európe. Aj keď je korona, stále šarapatí a brzdí 
celý šport, určite sa nikdy nenudíme.“

Hlavné sídlo Jooly je od roku 1973 v ne-
meckom meste Siebeldingen. Kde všade 
má firma detašované pracoviská a v kto-
rých krajinách vyrába svoje produkty?
„Kanceláriu i sklad máme stále v Siebel-
dingene. Naše výrobky však produkujeme 
okrem Nemecka aj v Japonsku, Estónsku, 
Maďarsku, Číne, Pakistane a ďalších kra-
jinách. JOOLA má svoje kancelárie aj v 
USA, Číne a Brazílii.“
Pri vývoji poťahov JOOLA  spolupracu-
jete s odborníkmi zo sveta najnovších 
technológií, ale aj viacerými hráčmi. 
Praktické skúsenosti ktorých stolných 

tenistov vám najviac pomáhajú pri spracovaní 
žiadaných poťahov?
„Pri vývoji našich produktov, najmä poťahov, sa 
snažíme robiť množstvo testov za účasti popred-
ných hráčov. Našou výhodou je, že na základe 
zmluvy máme jedno veľké  stolnotenisové cent-
rum v Číne so 60 stolmi v klube Luneng (hrá sa 
tam tzv. mužská 
i ženská čínska 
Superliga). V Ne-
mecku spolupra-
cujeme s hráčmi v 
centre KITT – ASV 
Grünwettersbach 
(I. nemecká liga), 
kde je tiež veľa 
kvalitných hráčov, 
ktorí nám pomá-
hajú testovať naše 
výrobky. Samozrej-
me, názor Jörga 
Rosskopfa je pre 
nás vždy vítaný. Aj 
Ľubo Pištej a Da-
niel Habesohn 
nám pomáhajú vy-
vinúť najžiadanej-
šie rakety.“

Koľko druhov výrobkov produkuje dnes JOOLA 
a o ktoré z nich je najväčší záujem na svetovom 
stolnotenisovom trhu?
„Ponúkame všetko, čo súvisí so stolným tenisom: 
stoly, poťahy, špeciálne drevá, ale aj hotové ra-
kety, loptičky, uteráky, oblečenie, rozhodcovské 
stolíky. Teda naozaj všetko, čo stolný tenis potre-
buje. Samozrejme, záleží o ktorom kontinente ho-
voríme, ale stoly, poťahy, drevá, loptičky a sieťky 
idú na odbyt najviac všade.“

Firmu JOOLA špecializujúcu sa na stolnotenisový materiál a vybavenie založili v roku 1950 v Landau. Jej 
názov vznikol spojením dvoch častí slov: prvé tri písmená sú z pomenovania skladu Jooss v meste Landau 
a k ním pridali prvé dve písmená z názvu nemeckého mesta Landau. Už o dva roky neskôr sa objavili na 
trhu prvé stolnotenisové stoly s touto značkou. Za vyše 70 rokov sa JOOLA stala jedným z najuznávanej-
ších výrobcov stolnotenisového vybavenia na svete.

SPOLUPRÁCOU SO SSTZ 
K ZLEPŠENIU IMIDŽU

Rade Markovič v čase svojej aktívnej  hráčskej kariéry.

Výberové konanie na nového partnera SSTZ vyvrcholilo pod-
pisom zmluvy  -  zľava generálka sekretárka SSTZ Ivica Hata-
lová, predseda SSTZ Anton Hamran a výkonný riaditeľ firmy 
JOOLA Rade Markovič.           • foto: SSTZ
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Ktorí špičkoví hráči dnes využívajú poťahy JOO-
LA a ktoré konkrétne značky to sú?
„Väčšina našich hráčov používa dynaryzskú radu 
poťahov – AGR, ZGR, alebo ACC. Prakticky 98 
percent sponzorovaných hráčov využíva jeden z 
týchto modelov. Pokiaľ ide o drevo väčšina prefe-
ruje linku Vynaryz – Freeze, alebo Trinity. Niektorí 
mladí hráči uprednostňujú Rossi Emotion, preto-
že sú ľahšie kontrolovateľné ako Vynaryz. Hotoví 
hráči však dávajú prednosť väčšej rýchlosti a tú 
im poskytuje najviac sada driev Vynaryz.“

V minulosti ste ako aktívny hráč si patrili me-
dzi dlhoročné opory reprezentácie Juhoslávie 
a neskôr aj Srbska, hrali ste  na viacerých MS 
a ME. Čo považujete za svoj najväčší hráčsky 
úspech a aké najvyššie postavenie ste zazna-
menali vo svetovom rebríčku?
„To sú už pre mňa dávne časy. Nemôžem sa po-
chváliť, že by moje výsledky boli nejako mimori-
adne. Bol som priemerným európskym hráčom, 
na rebríčku som sa pohyboval medzi 100. a 120. 
miestom.  Mohol som si žiť celkom slušne zo stol-
ného tenisu, ale na veľkú kariéru som nemal. To 
bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol ukončiť 
vrcholovú aktívnu činnosť pomerne skoro – už 
ako 28-ročný a začal som spolupracovať s Joo-
lou. Najviac si cením tituly majstra Juhoslávie a 
Srbska v dvojhrách, štvorhrách i mixe. Doma vo 
vitríne mám aj trofeje za víťazstvá na niekoľkých 
medzinárodných turnajoch vo dvojhre i vo štvor-
hrách, ale to sa dá iba ťažko porovnať napríklad s 
dnešnými víťazstvami na turnajoch WTT.“
Proti ktorým popredným hráčom ste hrali naj-
častejšie a s ktorými dodnes udržiavate pria-
teľské vzťahy?
„Okrem najlepších hráčov Juhoslávie a neskôr 
Srbska som hral väčšinou so súpermi, ktorí pô-
sobili v Nemecku, pretože v posledných rokoch 
mojej športovej kariéry som hral nemeckú Bun-
desligu. Najčastejšie to boli moji kolegovia z juho-
slovanskej a srbskej reprezentácie Grujič a Kara-
kaševič. Samozrejme, okrem nich aj veľa ďalších 
hráčov prakticky z celej Európy. Nikdy som nebol 
konfliktným športovcom, priateľské vzťahy som 
mal takmer s každým spoluhráčom i súperom. 
Vždy sa držím pozitívnej životnej filozofie a keď 
dnes zavolám ktorémukoľvek súperovi či spolu-
hráčovi, bez problémov mi zdvihnú telefón...“
Po skončení hráčskej kariéry ste spolupracova-
li s firmou JOOLA a potom ste pôsobili aj ako 
hlavný kouč v stredisku SV Grünwettersbach. 
Čo rozhodlo a vašom definitívnom prechode do 
svetového stolnotenisového biznisu?
„Po prvých 12 rokoch v stolnotenisovom biznise 
mi začal chýbať reálny stolný tenis, atmosféra 

haly...Vybral som si preto oddychový čas a prešiel 
do ASV Grünwettersbach a vrátil sa ako tréner do 
tzv. profesionálneho stolného tenisu. Bola to pre 
mňa zábava. Vybudovali sme uznávané medziná-
rodné centrum KITT. Hráči s viac ako 35 krajín 
sa už zdokonaľovali v tomto centre. V súčasnosti 
sú tento klub i centrum jednými z najdôležitejších 
európskych partnerov firmy JOOLA. Po niekoľ-
kých trénerských rokoch som sa vrátil späť do 
firmy. Oslovil na Richrad Lee, ktorého poznám 
20 rokov. Zaujala ma najmä jeho vízia budúcnos-
ti Jooly. Ponúkol mi aj riadiacu pozíciu, takže to 
bola pre mňa výzva.“
Koľko rokov už pracujete vo firme JOOLA a aký-
mi pozíciami  si zatiaľ prešli?
„Zamestnancom som celkovo 15 rokov. Prvých 
dvanásť som bol produktovým manažérom a ďal-
šie tri pôsobím ako výkonný riaditeľ.“
Slovenský stolnotenisový zväz sponzorovala od 
jeho vzniku v roku 1993 (predtým aj českoslo-
venský) japonská firma Butterfly. Čo rozhodlo 
o tom, že JOOLA prejavila záujem o spoluprácu 
s naším zväzom a v súťaži s ďalšími renomo-
vanými značkami mu poskytla najlukratívnejšiu 
ponuku?
„JOOLA sa prihlásila do výberového konania, 
ktoré urobil Slovenský stolnotenisový zväz. Sme 
radi, že sme v konfrontácii s našimi konkurentmi 
uspeli a môžeme spolupracovať s takouto dobre 
organizovanou a úspešnou federáciou. Pomáha 
to imidžu našej značky v Európe a zlepšuje našu 
pozíciu na slovenskom trhu. Veríme, že začatá 
spolupráca nám dlho vydrží – k obojstrannej spo-
kojnosti.“

Svetový stolný tenis za ostatné desaťročie 
rýchlo napreduje. Čo mu podľa vášho názoru 
najviac prospieva a čo brzdí jeho rozvoj?
„Modernizácia a rozvoj stolného tenisu sú nevy-
hnutné. Verím, že smer, ktorý nabral v posledných 
rokoch, je správny, ale na môj vkus príliš rýchly. 
Všetky zmeny by mali byť starostlivo premyslené, 
vopred odskúšané a najmä vyvážené. Nemali by 
nikoho poškodiť. Stolný tenis má určite kapaci-
tu na ďalší rozvoj, väčšiu propagáciu, môže pri-
tiahnuť milióny nových hráčov. Ostatné dva – tri 
roky boli až príliš turbulentné, ale budúcnosť vi-
dím optimisticky.“
          Zdenko Kríž

• foto: SSTZ

Poťahy značky JOOLA poznajú stolní tenisti na celom 
svete

ROZHOVOR



Osemfinálové repete v podaní slovenského reprezentanta Wang Yanga, senzač-
né ťaženie švédskeho mladíka Trulsa Möregaardha, ktorý sa prepracoval až do 
finále dvojhry, či triumf jeho krajanov Kristiana Karlssona s Mattiasom Falckom 
vo štvorhre. Aj to priniesli 56. stolnotenisové majstrovstvá sveta v individuálnych 
a párových súťažiach v texaskom Houstone (23. - 29. 11. 2021). Mimochodom, 
svetový šampionát sa vôbec prvýkrát uskutočnil na americkej pôde.
V roku nabitom významnými medzinárodnými podujatiami boli MS už tretím vr-
cholom v seniorskej kategórii po ME vo Varšave a OH v Tokiu. Slovenská výprava 
odcestovala do zámoria skromne, keďže si jej členovia uvedomovali, že zopa-

kovať výsledky z Budapešti 2019 (Pištej - Balážová boli vo štvrťfinále mixu a Wang Yang v osemfinále 
dvojhry) nebude jednoduché. Napokon neboli reprezentanti SR od toho v George R. Brown Convention 
Center v najväčšom meste štátu Texas vôbec ďaleko.

Opäť medzi šestnástkou najlepších singlistov
Podarilo sa to Wangovi, ktorý sa, paradoxne, ne-
cítil pred odchodom do USA v optimálnej forme. Z 
Houstonu sa vrátil ako jeden z dvoch hráčov, ktorý 
na MS 2021 za stolom neprehral. Druhým bol nový 
svetový šampión Fan Čen-tung z Číny. Wang v úvod-
nom súboji singlovej súťaže pokoril koncentrovaným 
výkonom Rumuna Ovidia Ionesca hladko 4:0, keďže 
jeho súper mal problém čítať jeho rotácie. Násled-
ne uspel proti fínskemu reprezentantovi Benedeko-
vi Oláhovi, s ktorým mal už viac práce, ale od stavu 
2:2 zvládol ďalšie dva sety lepšie ako jeho protivník 
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Wanga nezastavili súperi za stolom

Barbora Balážová v súboji 3. kola dvojhry proti Japonke Miu Hiranovej.

56.	stolnotenisové	MS	v		Houstone

maďarského pôvodu (4:2). V 3. kole dvojhry mužov 
vyradil vďaka obratu z 0:2 na 4:2 na sety svetovú 
osemnástku Simona Gauzyho z Francúzska, čím zo-
pakoval svoju osemfinálovú účasť spred dvoch rokov 
zo šampionátu v maďarskej Budapešti. Čínsky rodák 
zároveň vyrovnal nielen svoj singlový výsledok, ale aj 
ten v podaní Ľubomíra Pišteja z MS 2017 v nemec-
kom Düsseldorfe a Milana Grmana z MS 1997 v an-
glickom Manchestri. To je zatiaľ najlepší slovenský 
rezultát vo dvojhre na MS v ére samostatnosti.
„Wangovi sa podarilo dostať do osemfinále aj 
vďaka tomu, že svojmu premožiteľovi z Budapešti 



Gauzymu zaslúžene odplatil prehru, hoci to nebo-
lo takým výrazným rozdielom, ako keď vtedy pre-
hral hladko 0:4. Môj zverenec začal zle, prvých 
šesť loptičiek získal súper, ale už ku koncu prvého 
setu sa začal chytať a zvykať si na vysoký odskok 
loptičiek, čo bolo pre neho nepríjemné. Wang sa 
poučil z množstva vzájomných súbojov. Gauzy ne-
mal zbrane na získavanie ľahkých bodov. Dôležité 
bolo, aby mu súper bodovo neodskočil, to sa aj 
podarilo a Wang otočil vývoj. V boji o postup do 
štvrťfinále si zaslúžil aj prijateľnejšieho súpera ako 
Nemca Tima Bolla, úradujúceho európskeho šam-
pióna,“ povedal reprezentačný kouč Jaromír Truksa. 
To však ešte netušil, ako sa s ním i jeho zverencom 
zahrá osud.
Z očakávaného atraktívneho súboja napokon nebo-
lo nič. V Houstone zaúradoval COVID-19. Wang mal 
smolu, že pozitívny test mal jeho spolubývajúci, kto-
rým bol práve tréner reprezentácie. Na súboj osem-
finále dvojhry nemohol nastúpiť a favorit postúpil bez 
boja. Za stôl ho nepustil covidový protokol, keďže 
sa ocitol v kontakte s pozitívne testovanou osobou 
a musel ísť do karantény. S preložením duelu na ne-
skôr nemecká strana nesúhlasila. Následné Wango-
ve testy boli negatívne... „Zdravie je prvoradé, a to 
sme nechceli ohroziť. Je to športová tragédia, ale 
sú aj dôležitejšie veci ako šport. Musíme to akcep-
tovať,“ smutne skonštatoval Truksa.

Chýbal jediný set
Šancu na osemfinále mala aj Barbora Balážová, kto-
rá s prehľadom zvládla prvé dve prekážky vo dvojhre 
žien. Slovenská ženská jednotka si najskôr poradila 
s Taliankou Deborou Vivarelliovou a potom aj s Mo 
Čang z Kanady zhodne 4:0. Od prieniku medzi naj-
lepšiu šestnástku singlistiek ju napokon delil jediný 
set v súboji so svetovou dvanástkou. Miu Hiranovej 

z Japonska podľahla 3:4. „Určite bola šanca na 
úspech a spravila som všetko, čo bolo v mojich 
silách. Žiaľ, bola z toho tesná prehra. Keby mi 
niekto pred turnajom povedal, že budem v 3. kole 
takýmto štýlom bojovať o osemfinále na MS, tak 
by som neverila, keďže posledné mesiace boli 
pre mňa stolnotenisové trápenie. Som so svojím 
výkonom spokojná,“ skonštatovala Balážová, ktorú 
pochválil aj tréner: „Baška podala dobrý a bojovný 
výkon. Plnila veci aj z taktickej stránky. S veľmi kva-
litnou súperkou odohrala vyrovnaný duel, ktorý sa 
mohol zlomiť na ktorúkoľvek stranu. Veril som, že 
sa môže presadiť a postúpiť aj cez takúto hráčku. 
Japonka išla za víťazstvom odvážne a na konci tra-
fila lepšie lopty.“

Kukuľková po víťaznom vstupe s hladkou pre-
hrou, Pištej na rakete Franzisku

Víťazný duel vo dvojhre si pripísala aj Tatiana Kukuľko-
vá, keď v 1. kole zdolala Alžírčanku Katiu Kessaciovú 
4:0, ale následne ju vyradila Adriana Díazová z Por-
torika (0:4), ktorá jej dovolila uhrať len 14 loptičiek. 
„Proti Kessaciovej využila priaznivý žreb, z ktorého 
vyťažila jednoznačné víťazstvo, aj keď dva sety sa 
skončili najtesnejším rozdielom,“ poznamenal Truk-
sa, ktorého doplnil jeho trénerský kolega Peter Šere-
da: „Čakal som, že ´Kuki´ môže Díazovú potrápiť 
viac, ale nemala jej čím ublížiť. Hoci ide o hráčku 
z prvej svetovej dvadsiatky, nečakal som, že zahrá 
tak dobre.“
Ľubomír Pištej skončil svoje singlové účinkovanie v 
1. kole po prehre so 14. hráčom svetového renkin-
gu Patrickom Franziskom z Nemecka (0:4). „Ľubo 
nemal veľa šancí. Nepodarilo sa mu predviesť op-
timálny výkon aj preto, že kvalita súpera je obrov-
ská a ešte sa mu darilo triafať aj tzv. lopty navyše,“ 
uviedol k výkonu svojho zverenca Truksa.
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Ľubomír Pištej

Slovenskí reprezentanti Pištej - Balážová neprešli v mixe cez 
prvú, ale náročnú prekážku Kanak Jha, Wang Man-jü (USA/
Čína).

56.	stolnotenisové	MS	v		Houstone



Vo štvorhre sa presadila len Balážová
Deblové súťaže najskôr nepriniesli reprezentantom 
SR dôvod radosť. V 1. kole sa rozlúčili tri páry so slo-
venským zastúpením. Vo štvorhre mužov slovensko-
-srbské duo Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič 
podľahlo Nemcom Timovi Bollovi s Patrickom Fran-
ziskom (1:3), v ženskej súťaži Tatiana Kukuľková a 
Natália Grigelová nestačili na čínske súperky Čchien 
Tchien-i, Čchen Meng (0:3) a v mixe boli nad sily 
dvojice Wang Yang, Tatiana Kukuľková poľskí súperi 
Marek Badowski, Natalia Bajorová (1:3).
„Viac sme očakávali od nášho mixu, lebo Wang s 
´Kuki´ mali zápas dobre rozohraný. Prvý set vyhrali 
v pohode a viedli aj do polovice druhého. Po od-
dychovom čase zmenili Poliaci všetko, začali hrať 
na Kukuľkovú cez forhend a aj bodovať. Odvtedy 
to už nebol boj a iba sa dohrávalo. Pištej s Karaka-
ševičom odohrali zvláštnu štvorhru. Jej aktéri mali 
na stole číslo dva problémy s odskokom loptičky, 
ktorý je na týchto hlavných stoloch trochu iný ako 
na ostatných. Bolo tam veľa ľahkých chýb, ale za 
stavu 1:1 na sety mali šancu. Boll nehral nejako vý-
nimočne, skôr na istotu, ale v tomto momente to 
stačilo. Kukuľková s Grigelovou odohrali proti ne-
nasadeným Číňankám duel v peknej atmosfére na 
stole číslo jeden v štýle amerického sna so vztýče-
nou hlavou. Napriek prehre môže byť pre nich život-
ným zážitkom,“ zhodnotil Truksa.
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Najväčšie nádeje na prienik najďalej sa Slovákom 
dávali v miešanej štvorhre aj vzhľadom k tomu, že 
Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou patria v tejto 
disciplíne medzi najlepšie svetové páry. Ako nasa-
dená dvojica však v Houstone stroskotali už na pr-
vej prekážke, po voľnom žrebe v 1. kole nestačili v 
ďalšom na americko-čínske duo Kanak Jha, Wang 
Man-jü, ktorému podľahli 0:3. „Myslím si, že to ne-
bolo až také jednoznačné. Bol to náš prvý zápas 
a oni hrali dobre. Jednoducho, boli o kúsok pred 
nami,“ skonštatovala Balážová. Reprezentačný tré-
ner poznamenal, že jeho zverenci doplatili na nároč-
ný žreb i skutočnosť, že sa nemohli trochu rozohrať 
proti slabším súperom, keďže mali na úvod voľno. 
„Domáci Američan a dobrá Číňanka boli skutočne 
kvalitní protivníci. Prvé dva sety boli vyrovnané a 
súperi lepší v koncovke. Tretí sme mali dobre rozo-
hraný, ale škoda, že to napriek vedeniu 10:6 nedo-
padlo v náš prospech. Ľubovi aj vinou veľmi ne-
priaznivého vyžrebovania turnaj nevyšiel. Nedoká-
zal zahrať tak, ako si predstavoval, aby sa dostal 
do svojej pohody a vedel zahrať aj tie svoje zázrač-
né veci,“ zhodnotil Truksa.

Slovenskú deblovú bilanciu však vylepšila Balážová. 
Topoľčianska rodáčka si zahrala po boku svojej tra-
dičnej českej partnerky Hany Matelovej v osemfiná-

Reprezentanti SR na MS 2021 v Houstone: zľava masér Róbert Fabíny, Wang Yang, tréner Peter Šereda, Barbora Balážová, Na-
tália Grigelová, Tatiana Kukuľková, Ľubomír Pištej, tréner Jaromír Truksa.

56.	stolnotenisové	MS	v		Houstone
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le. Po voľnom žrebe v 1. kole zvládli prekážku 2. kola 
štvorhry žien a cez americké duo Joanna Sungová, Ra-
chel Sungová prešli 3:1 na sety. „S Američankami to 
vôbec nebolo jednoduché. Naozaj hrali veľmi dobre, 
ale my sme vynikajúco zvládali kľúčové momenty. 
Osemfinále je na MS náš najlepší výsledok,“ po-
znamenala Balážová, na ktorej slová nadviazal Truksa: 
„Čakali sme, že súperky, o ktorých sme nemali veľa 
informácií, budú slabšie. Vôbec to tak nebolo. Baša 
s Hankou v priebehu duelu postupne prebrali inici-
atívu do svojich rúk a hoci nehrali oveľa lepšie ako 
Američanky, zvládli to. Náš pár šťastlivo vyhral prvý 
set, v druhom všetko vychádzalo súperkám, tretí mali 
pod kontrolou Balážová s Matelovou a vo štvrtom sa 
to po oddychovom čase pri vedení 3:0 trochu zdra-
matizovalo, ale už to nepustili zo svojich rúk. Baška 
premenila mečbal loptičkou na hranu stola. Tak, ako 
sme mali smolu v druhom dejstve, tak tu stálo šťastie 
na našej strane.“
Následne sa im do cesty postavili nenasadené Čí-
ňanky Čchien Tchien-i, Čchen Meng, ktoré v 1. kole 
vyradili Tatianu Kukuľkovú s Natáliou Grigelovou. Boj 
o štvrťfinále bol zaujímavý i nádejný, ale napokon sa 
skončil v prospech súperiek výsledkom 3:1. „Doplatili 
sme na nevyužité šance, mrzí ma aj skazený servis 
u mňa za stavu 10:11 v druhom sete,“ skonštatovala 
Balážová k príčinám prehry. Slovenská ženská jed-
notka tvrdila, že nádej na víťazstvo bola reálna. „Dnes 
boli Číňanky hrateľné. Mali sme na to, aby sme ich 
zdolali. Myslím si, že stavu 1:0 na sety a 10:6 sme 
trochu akoby stuhli. Sme si uvedomili, že je tu sku-
točná šanca ich pokoriť. Myslím si však, že sme po-
dali výborný výkon. Je to strašná škoda, že sme to 

nevyužili,“ netajila sklamanie z prehry Slovenka.
Aj po nezužitkovaní štyroch setbalov v druhom dej-
stve to ešte do stavu 5:4 v treťom sete vyzeralo ná-
dejne a všetko bolo otvorené. Následná čínska päť-
bodová šnúra, akoby nakopla súperky, ktoré sa už 
potom dali ťažko zastaviť. „Dievčatá podali jeden z 
najlepších výkon, ale vydržalo to do polovice zá-
pasu. Potom akoby doľahlo na nich vedomie, že 
Číňanky by nemuseli byť nad ich sily. Ani vedenie 
2:0 na sety by síce ešte neznamenalo, že je roz-
hodnuté, lebo takéto kvalitné hráčky sa dokážu 
spamätať aj z tohto nepriaznivého stavu, ale určite 
by stretnutie malo potom iný vývoj,“ dodal repre-
zentačný kouč Jaromír Truksa.
             Ľuboš Bogdányi
• foto: Zdenko Kríž (4), World Table Tennis (2), Jaro-
mír Truksa (1)

Wang Yang sa v 3. kole dvojhry postaral o prekvapenie vyradením Francúza Simona Gauzyho.

Slovensko-český pár Balážová - Matelová sa vo štvorhre pre-
bojoval až do osemfinále.

56.	stolnotenisové	MS	v		Houstone
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Tatiana Kukuľková

56.	stolnotenisové	MS	v		Houstone

VÝSLEDKY MS
Dvojhra mužov - 1. kolo: Ľubomír Pištej (SR) - Patrick Franziska (Nem.) 0:4 (-7, -5, -6, -6), Wang Yang (SR) - 
Ovidiu Ionescu (Rum.) 4:0 (8, 7, 5, 2), 2. kolo:
Wang Yang (SR) - Bendedek Oláh (Fín.) 4:2 (4, -10, 7, -9, 6, 9), 3. kolo: Wang Yang (SR) - Simon Gauzy (Fr.) 
4:2 (-7, -11, 9, 7, 9, 9), osemifinále: Wang Yang (SR) - Timo Boll (Nem.) 0:4 bez boja, Wang nenastúpil, ... 
semifinále: Fan Čen-tung (Čína) - Liang Ťing-kchun (Čína) 4:1 (5, 4, 9, -8, 11), Truls Möregaardh (Švéd.) - Timo 
Boll (Nem.) 4:3 (-8, -7, 6, 8, -10, 8, 5), finále: Fan Čen-tung (Čína) - Truls Möregaardh (Švéd.) 4:0 (6, 9, 7, 8).
 
Štvorhra mužov - 1. kolo: Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič (SR/Srb.) - Patrick Franziska, Timo Boll 
(Nem.) 1:3 (-7, 10, -5, -6), ... finále: Kristian Karlsson, Mattias Falck (Švéd.) - Čang Woo-čin, Lim Čong-hoon 
(Kór. rep.) 3:1 (8, 13, -11, 10).

Dvojhra žien - 1. kolo: Barbora Balážová (SR) - Debora Vivarelliová (Tal.) 4:0 (7, 7, 9, 8), Tatiana Kukuľková 
(SR) - Katia Kessaciová (Alž.) 4:0 (9, 3, 4, 9), 2. kolo: Barbora Balážová (SR) - Mo Čang (Kan.) 4:0 (7, 6, 3, 
9), Tatiana Kukuľková (SR) - Adriana Díazová (Portor.) 0:4 (-4, -4, -4, -2), 3. kolo: Barbora Balážová (SR) - Miu 
Hiranová (Jap.) 3:4 (10, -5, -7, 6, -3, 8, -7), ... semifinále: Wang Man-jü (Čína) - Čchen Meng (Čína) 4:3 (-9, -7, 
8, 6, -11, 9, 8), Sun Jing-ša (Čína) - Wang I-ti (Čína) 4:1 (8, -3, 8, 6, 8), finále: Wang Man-jü (Čína) - Sun Jing-ša 
(Čína) 4:2 (-11, 7, -6, 6, 8, 15).

Štvorhra žien - 1. kolo: Barbora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) - voľný žreb, Tatiana Kukuľková, Natália 
Grigelová (SR) - Čchen Meng, Čchien Tchien-i (Čína) 0:3 (-6, -3, -4), 2. kolo: Barbora Balážová, Hana Matelová 
(SR/ČR) - Joanna Sungová, Rachel Sungová (USA) 3:1 (9, -2, 8, 9), osemfinále: Barbora Balážová, Hana Ma-
telová (SR/ČR) - Čchen Meng, Čchien Tchien-i (Čína) 1:3 (10, -10, -8, -5), ... finále: Wang Man-jü, Sun Jing-ša 
(Čína) - Hina Hajatová, Mima Itová (Jap.) 3:0 (9, 7, 8).
 
Miešaná štvorhra - 1. kolo: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) - voľný žreb, Wang Yang, Tatiana Kukuľková 
(SR) - Natalia Bajorová, Marek Badowski (Poľ.) 1:3 (7, -8, -1, -7), 2. kolo: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová 
(SR) - Kanak Jha, Wang Man-jü (USA/Čína) 0:3 (-8, -9, -10), ... finále: Wang Čchu-čchin, Sun Jing-ša (Čína) - 
Tomokazu Harimoto, Hina Hajatová (Jap.) 3:0 (2, 5, 8).
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V priebehu novembrového sve-
tového šampionátu v americ-
kom Houstone sa 24. 11. 2021 
uskutočnil aj volebný kongres 
Medzinárodnej stolnotenisovej 
federácie (ITTF). Medzi vyše 200 

delegátmi zo 173 krajín zastupovali slovenský stolný 
tenis predseda Slovenského stolnotenisového zväzu 
(SSTZ) Anton Hamran a Zdenko Kríž, člen Rady ria-
diteľov ITTF a čestný predseda SSTZ.

Kongres - takisto ako MS - sa po prvý raz v histó-
rii ITTF (od r. 1926) konal v USA. Očakával sa ner-
vózny priebeh vzhľadom na nezhody vo vnútri exe-
kutívy ITTF (prezident T. Weikert sa súdil so svojím 
viceprezidentom) a tiež fakt, že napriek záväzku or-
ganizačného výboru v Houstone jeden z viceprezi-
dentov K. Al-Mohannadi z Kataru nedostal vstupné 
víza do USA. Pokojnej atmosfére nepridali ani voľby 
na čelné pozície svetového stolného tenisu... Napo-
kon takmer 7-hodinové rokovania prebehli relatívne 
hladko aj vďaka kolektívu okolo jedinej kandidátky na 
post prezidentky ITTF Petry Sörlingovej zo Švédska, 
čo je dobrý signál do ďalšieho volebného obdobia...

Doterajší šéf svetového stolného tenisu Thomas 
Weikert, ktorý bol na čele ITTF 7 rokov, nakoniec 
nekandidoval a plynule sa ujíma funkcie prezidenta 
Nemeckého olympijského a športového výboru, do 
ktorej ho zvolili iba nedávno. Petra Sörlingová, dote-
rajšia viceprezidentka ITTF pre financie, získala zo 
159 možných hlasov až 140 a stala sa 8. prezident-
kou ITTF, prvou ženou v histórii, ktorá povedie 4 roky 
túto organizáciu (pred ňou bol na tejto pozícii iba je-
diný jej krajan  - Lolo Hammarlund). Petre Sörlingovej 
sa v USA mimoriadne darí. Na MS veteránov v roku 
2018 v Las Vegas vyhrala štvorhru v kategórii 45 až 
49-ročných s Dánkou Piou Toelhöjovou.

V „civile“ je nová hlava svetového stolného tenisu ge-
nerálnou riaditeľkou Rosengaard Fastingheter - firmy 
z Malmö špecializujúcej sa na nehnuteľnosti. Veľký 
súboj bol aj o 8 viceprezidentských stoličiek. Z troch 
európskych kandidátov uspel jediný - predseda Ma-
ďarského stolnotenisového zväzu Roland Nátrán.

Prezident Európskej stolnotenisovej únie (ETTU), 
Rus Igor Levitin, do Houstonu napokon ani nepri-
cestoval a svoju kandidatúru stiahol. Tretí z ašpiran-
tov, Francúz Michel Gadal, nedostal potrebný počet 
hlasov. Bola zvolená aj nová Rada riaditeľov ITTF už 
bez zástupcu SR, pretože Zdenko Kríž, ktorý v nej 
pôsobil v období 2003 – 2021, už nebol medzi kan-
didátmi za Európu. Slovenský stolný tenis budú v naj-

bližšom období v ITTF zastupovať iba Tomáš Varga, 
člen para komisie a Alena Kánová v komisii športov-
cov. Delegáti kongresu schválili upravený strategický 
plán ITTF a napokon aj všetkých 20 zmien v pred-
pisoch a 5 v stanovách, keď dva návrhy boli pred 
hlasovaním stiahnuté. Okrem iného prešiel návrh na 
zmenu výpočtu bodov pre svetový rebríček, ku kto-
rému mali najmä v poslednom období vážne výhrady 
Európania, pretože nedoceňoval výsledky zo súťaží 
na starom kontinente.

Delegáti v Houstone jednomyseľne prijali za svoj-
ho nového člena Falklandské ostrovy. Tie sa stali 
už 227. členom ITTF, čím si stolný tenis upevnil pr-
venstvo medzi všetkými športmi v počte združených 
krajín. Na kongrese ITTF, ako aj na veľkej slávnos-
ti po ňom, si účastníci pripomenuli 50. výročie tzv. 
pingpongovej diplomacie. Po MS 1971 v japonskej 
Nagoji prostredníctvom stolného tenisu nadviazali 
opäť diplomatické vzťahy USA a Čína. Na počesť tej-
to nevšednej udalosti na MS v Houstone postavili do 
súťaže v mixe spoločné páry zložené z hráčov Číny 
a USA.

Kongres hlasovaním rozhodol aj o dejisku MS 2024 
v kategórii družstiev. Z pôvodných troch kandidátov 
odstúpila India /Dillí/ a súboj medzi argentínskym 
Buenos Aires a juhokórejským Busanom vyhral ázij-
ský kandidát v pomere 98:47. Je to určitá satisfak-
cia pre Busančanov, pretože v roku 2020 po troch 
preložených termínoch napokon prišli pre pandémiu 
koronavírusu o možnosť zorganizovať tento sviatok 
stolného tenisu. Už skôr sa rozhodlo, že MS 2022 
družstiev budú v čínskom Čcheng-tu a jednotlivcov v 
roku 2023 v juhoafrickom Durbane.

        Zdenko Kríž
              • foto: archív SSTZ

Novou prezidentkou ITTF je Petra Sörlingová

Predseda SSTZ Anton Hamran (vľavo), čestný predseda 
SSTZ Zdenko Kríž (vpravo) s novou prezidentkou ITTF Petrou 
Sörlingovou.



Sériu stolnotenisových šampionátov v roku 2021 uzavreli v decembri premiérové majstrovstvá sveta mlá-
deže. Doteraz bývali len pre juniorskú kategóriu, v portugalskom Vila Nova de Gaia sa prvýkrát uskutočnili 
už aj pre kadetskú kategóriu (2. - 8. 12. 2021). V porovnaní s minulosťou však prišlo k výraznej redukcii 
štartujúcich, takže už len sa dostať medzi kvalifikovaných nie je jednoduché.

výkonu rozlúčili v 1. kole. Do štvrťfinále ich nepustili neskorší 
finalisti Csaba András z Maďarska a Chorvát Ivor Bar. „Cha-
lani vyhrávali 2:1 na sety a v rozhodujúcom sete ešte 5:3. 
Potom však Bar prestal robiť chyby a fantastickými údermi 
rozhodol o osude stretnutia. Adam s Filipom však podali je-
den z najlepších výkonov, aký som v ich podaní videl. Bol to 
krásny zápas, ale, žiaľ, s nešťastným koncom,“ dodal Grigel.
V kategórii junioriek sa v slovenskom drese predstavila 

Adriána Illášová, ktorá postupom do najlepšej osmičky vo 
štvorhre vyrovnala výsledok Lenky Kmotorkovej z MSJ 
2005 v rakúskom Linzi, kde bola štvrťfinalistkou dvoj-
hry. „Po dlhých rokoch sme sa mohli tešiť zo štvrťfinále. 
Postarala sa oň Illášová s Ukrajinkou Anastasiou Dymy-
trenkovou, s ktorou si sadli herne i ľudsky a na úvod vy-
radili úradujúce majsterky Európy z kategórie do 21 rokov 
Ece Haracovú s Özge Yilmazovou z Turecka 3:2. Potom 
už nestačili na čínsku dvojicu Kchuaj Man, Wu Jang-
-čchen, ktorá si vybojovala zlato,“ poznamenala reprezen-
tačná trénerka slovenských junioriek Zuzana Grigelová.
Medzi kadetkami sa talentovaná Slovenka Dominika Wilt-
schková prebojovala do singlového osemfinále. „Dominiku 
na MSJ limitovalo rameno. Bojovala s tým, ako vedela. V 
osemfinále nemala ľahkú súperku, prehrala s Rumunkou Bi-
ancou Meiovou Rosovou 2:4. Dostala sa však na svetovom 
šampionáte medzi najlepšiu šestnástku, čo pre slovenský 
stolný tenis znamená veľkú perspektívu do budúcnosti,“ do-
dala Grigelová.
        Ľuboš Bogdányi

• foto: ITTF (2)
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ILLÁŠOVÁ ŠTVRŤFINALISTKOU

Slovensko pod vedením trénerov Romana Grigela, Zuzany 
Grigelovej a Františka Solára napokon reprezentovala šes-
tica nádejí, keďže sa na poslednú chvíľu objavila možnosť 
štartovať aj v tímovej súťaži juniorov. „Účasť odmietlo jedno 
z afrických družstiev, a tak nás, keďže sme boli v pozícii 
náhradníka, oslovila ITTF. Dozvedeli sme sa to tri dni pred 
odchodom. Museli sme doplniť nomináciu o dvoch juniorov 
Jakuba Goldíra s Kristiánom Uheríkom, sústredenie sme 
skrátili a napokon sme oproti pôvodnému plánu odcestovali 
skôr,“ vysvetlil reprezentačný tréner juniorov SR Roman Gri-
gel. „Žreb nám prisúdil za súpera v 1. kole Rusko. Bolo to 
jedno z najsilnejších družstiev, veď napokon prehralo až vo 
finále s Čínou. Kvalita bola na strane Rusov. Naši hráči sa 
snažili a bojovali, ale na úspech to nestačilo,“ poznamenal 
Grigel na margo prehry 0:3 s neskorším vicemajstrom sveta.
Jeho zverenci mali vo dvojhre hrateľných súperov, ale ne-

podarilo sa im prejsť cez 1. kolo do osemfinále. „Klajber 
prehral v úplne vyrovnanom súboji najtesnejším rozdielom 
v rozhodujúcom sete. To už bola vyslovene otázka šťastia, 
portugalský súper bol možno o kúsok odvážnejší, takže 
smoliarska prehra. Delinčák sa stretol s Austrálčanom čín-
skeho pôvodu. Bojoval, ale súper bol nad jeho sily,“ uviedol 
reprezentačný kouč.
Aj vo štvorhre sa Klajber s Delinčákom napriek kvalitnému 

Kadetka Dominika Wiltschková sa prebojovala medzi 16 naj-
lepších singlistiek.

Vďaka juniorke Adriáne Illášovej malo Slovensko po 16 ro-
koch zastúpenie vo štvrťfinále MSJ, vo štvorhre ho dosiahla 
po boku Ukrajinky Anastasie Dymytrenkovej.
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VÝSLEDKY MS MLÁDEŽE
JUNIORSKÁ KATEGÓRIA (DO 19 ROKOV)
Súťaž družstiev juniorov - 1. kolo (osemfinále): Slovensko - Rusko 0:3, Adam Klajber - Vladimir Sidorenko 0:3 (-9, -5, -9), 
Filip Delinčák - Maxim Grebnev 0:3 (-8, -6, -7), Kristián Uherík - Vladislav Makarov 1:3 (6, -8, -1, -10), ... finále: Čína - 
Rusko 3:0.
Dvojhra juniorov - 1. kolo: Filip Delinčák (SR) - Nicholas Lum (Aus.) 1:4 (-3, -13, -6, 10, -8), Adam Klajber (SR) - Tiago Li 
(Portug.) 3:4 (10, -5, 8, -7, -6, 13, -10), ... finále: Siang Pcheng (Čína) - Samuel Kulczycki (Poľ.) 4:0 (9, 9, 1, 10).
Štvorhra juniorov - 1. kolo (osemfinále): Filip Delinčák, Adam Klajber (SR) - Csaba András, Ivor Bar (Maď./Chor.) 2:3 (-9, 
6, 7, -8, -6), ... finále: Vladimir Sidorenko, Maxim Grebnev (Rus.) - Csaba András, Ivor Bar (Maď./Chor.) 3:2 (-9, -6, 9, 
7, 9).

Súťaž družstiev junioriek - finále: Čína - USA 3:0.
Dvojhra junioriek - 1. kolo: Adriána Illášová (SR) - Diya Parag Chitaleová (India) 1:4 (-5, 9, -6, -11, -5), ... finále: Kchuaj 
Man (Čína) - Mijuu Kiharová (Jap.) 4:3 (10, 7, -8, 5, -10, -7, 8).
Štvorhra junioriek - 1. kolo (osemfinále): Adriána Illášová, Anastasia Dymytrenková (SR/Ukr.) - Ece Haracová, Özge Yil-
mazová (Tur.) 3:2 (11, -6, 3, -11, 7), štvrťfinále: Adriána Illášová, Anastasia Dymytrenková (SR/Ukr.) - Kchuaj Man, Wu 
Jang-čchen (Čína) 0:3 (-1, -7, -1), ... finále: Kchuaj Man, Wu Jang-čchen (Čína) - Amy Wangová, Rachel Sungová (USA) 
3:1 (3, 3, -6, 1).

Miešaná štvorhra - 1. kolo: Adam Klajber, Adriána Illášová (SR) - Ivor Bar, Hana Arapovičová (Chor.) 1:3 (-4, 11, -8, -3), 
Filip Delinčák, Rachel Sungová (SR/USA) - Kay Stumper, Sophia Kleeová (Nem.) 1:3 (-4, -5, 6, -9), ... finále: Hiroto Ši-
nozuka, Mijuu Kiharová (Jap.) - Siang Pcheng, Kchuaj Man (Čína) 3:2 (-10, 7, -12, 12, 7).

KADETSKÁ KATEGÓRIA (DO 15 ROKOV)
Súťaž družstiev kadetov - finále: Rusko - USA 3:1.
Dvojhra kadetov - finále: Sora Macušima (Jap.) - Milosz Redzimski (Poľ.) 4:1 (5, 5, -5, 5, 7).
Štvorhra kadetov - finále: Sora Macušima, Felix Lebrun (Jap./Fr.) - Iľja Koňuchov, Roman Vinogradov (Rus.) 3:1 (7, -8, 
4, 3).

Súťaž družstiev kadetiek - finále: Japonsko - Rusko 3:0.
Dvojhra kadetiek - 1. kolo: Dominika Wiltschková (SR) - Fathimath Dheema Aliová (Maldivy) 4:1 (3, 8, 3, -6, 9), osemfiná-
le: Dominika Wiltschková (SR) - Bianca Meiová Rosová (Rum.) 2:4 (9, -7, -4, -11, 8, -7), ... finále: Miwa Harimotová (Jap.) 
- Hana Godová (Egypt) 4:2 (8, -8, -7, 3, 6, 5).
Štvorhra kadetiek - 1. kolo (osemfinále): Dominika Wiltschková, Veronika Varabiovová (SR/Biel.) - Mariana Santová Com-
bová, Constantina Psihogiosová (Portug./Aus.) 1:3 (7, -6, -5, -15), ... finále: Hana Godová, Miwa Harimotová (Egypt/
Jap.) - Annett Kaufmannová, Mia Grieselová (Nem.) 3:0 (9, 5, 7).

Miešaná štvorhra - 1. kolo: Dominika Wiltschková, Štěpán Brhel (SR/ČR) - voľný žreb, osemfinále: Dominika Wiltschková, 
Štěpán Brhel (SR/ČR) - Leonardo Iizuka Kenzo, Veronika Varabiovová (Braz./Biel.) 0:3 bez boja, Wiltschková s Brhelom 
nenastúpili, ... finále: Sora Macušima, Miwa Harimotová (Jap.) - Iulian Chirita, Bianca Meiová Rosová (Rum.) 3:1 (-6, 6, 
4, 8) .

NÁVRAT SUPERLIGY
Pandémia COVID-19 nepríjemne zasiahla všetky oblasti života spoločnosti na celom svete. Výnimkou nebol ani šport 
- vrátane stolného tenisu. Má na svedomí zánik viacerých klubov, preloženie, resp. zrušenie množstva súťaží - aj tých 
najvýznamnejších - ako napr. stolnotenisových MS v juhokórejskom Busane, MS veteránov vo francúzskom Bordeaux a 
tiež množstva iných významných podujatí po celom svete. Na dva roky zastavila aj populárnu SUPERLIGU, ktorá sa hrala 
nepretržite od jej založenia v roku 1993 až do vypuknutia vírusového ataku.
Central European Superleague - ako sa táto súťaž oficiálne nazýva - hrozil zánik, ale predsa len sa dočkala svojho vzkrie-
senia. V novembri počas MS 2021 v americkom Houstone, sa z iniciatívy SSTZ zišli zástupcovia všetkých šiestich zain-
teresovaných zväzov, ktoré zastrešujú túto vo svete zriedkavú súťaž klubov. Jednomyseľne sa zhodli, že toto dlhodobé 
podujatie bude aj napriek objektívnym problémom pokračovať. V stolnotenisovej sezóne 2021/2022 nebude mať síce 
zvyčajný formát, ale jej riadiaci výbor pozostávajúci z predstaviteľov Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a 
Slovenska sa dohodol, že v tejto sezóne sa odohrá turnajovým spôsobom  a vo dvoch stupňoch. Pomerne veľká skupina 
hráčov zo zainteresovaných krajín tak znova dostane možnosť kvalitnej a lacnej konfrontácie svojho majstrovstva a výkon-
nosti so súpermi zo strednej Európy. V súťaži opäť nebudú chýbať ani národné družstvá do 23 rokov, pre ktoré je to vítaná 
šanca nazbierať cenné skúsenosti proti ostrieľaným súperom. Prihlášky družstiev sú do 4. februára 2022. Prvý turnaj sa 
odohrá 22. – 23. 2.2022 a druhý stupeň bude na programe 15. - 16.3. 2022.            (zk)

MS	MLÁDEŽE	VO	VILA	NOVA	DE	GAIA
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Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti zostali na majstrovstvách Európy 
družstiev v rumunskom Kluži (28. 9. - 3. 10. 2021) pred štvrťfinálovými brá-
nami. Po úvodných víťazstvách si muži i ženy držali nádej na prienik medzi 
osem najlepších tímov starého kontinentu až do svojich záverečných vy-
stúpení v trojčlenných základných skupinách. Ani v jednom prípade to na-
pokon nevyšlo na postup do vyraďovacej časti, keďže do štvrťfinále išli len 
víťazi skupín. Oba slovenské tímy skončili v skupinách na 2. priečkach a na 
ME 2021 si vybojovali umiestnenia v najlepšej šestnástke (9. - 16. miesto).

v Solúne, turnaji WTT v Dauhe, ale pre nás bol na-
jdôležitejší práve tento kontinentálny šampionát a 
on k tomu aj tak pristúpil. Priebeh zápasov mal pod 
kontrolou a teraz dokázal sety už aj dotiahnuť do 
úspešného konca. Dôležitý bod získal Ľubo Pištej 
v úžasnom prvom zápase, ktorý sa vyvíjal ako na 
hojdačke, mal extrémne koncovky, skvelé výmeny, 
taktické ťahy i odvrátené mečbaly. Jakub Zelinka 
síce prehral, ale urobil mi radosť tým, čo predvie-
dol. Nastúpil proti skúsenejšiemu hráčovi. Jevtovič 
má veľa odohrané, ťaží z nepríjemného podania, 
na ktorom má založenú svoju hru. Mne sa páčilo, 
ako išiel Zelinkov výkon hore. Aj vo štvrtom sete mal 
šance. Keby sa išlo do piateho, tak v ňom by som 
mu veril. Mal som dobrý pocit z jeho výkonu, dobre 
to zvládol,“ pochválil svojich zverencov Truksa.
Ak by Slováci zdolali aj Angličanov, ktorí proti Srbom 
ušli hrobárovi z lopaty (3:2), postúpili by do štvrťfinále, 
čo by bol historický úspech pre slovenský stolný tenis 
v tímovej súťaži na ME. Súboj o prvenstvo v C-skupine 

SLOVENSKÉ TÍMY V NAJLEPŠEJ ŠESTNÁSTKE

Kontinentálny šampionát tímov sa pre Slovákov začal 
úspešne. Oba výbery vyhrali svoje úvodné zápasy v 
základných skupinách. Ako prví sa predstavili muži 
SR, ktorých v C-skupine čakali Srbi. Zverenci tréne-
ra Jaromíra Truksu naplnili papierové predpoklady a 
zvíťazili 3:1, keď sa o body postarali dvaja najskúse-
nejší z tímu. Najskôr Ľubomír Pištej zvládol päťsetový 
dramatický duel so Zsoltom Petőom, keď rozhodujú-
ce dejstvo vyhral 13:11. Následne Wang Yang zdolal 
Dimitrijeho Levajaca 3:0 a po prehre mladíka Jakuba 
Zelinku s Markom Jevtovičom (1:3) nedovolil čínsky 
rodák v slovenskom drese uhrať set ani Petőovi (3:0).
„Hoci sme sa nepasovali do role veľkého favorita, 
naše víťazstvo sme očakávali. Srbi boli aj na olym-
pijských hrách a aj keď majú zdanlivo slabší tím, sú 
nebezpeční, keď podajú výkony nad svoje možnos-
ti. Našou výhodou bola dvojica skúsených hráčov. 
Som rád, že Wang predviedol svoje najlepšie výko-
ny, odkedy sa po OH v Tokiu vrátil z Číny. Pred ME 
sa v septembri predstavil na Europe Top 16 Cupe 

Družstvo mužov SR (zľava): tréner Jaromír Truksa, Adam Klajber, Jakub Zelinka, Wang Yang, masér Róbert Fabíny a Ľubomír Pištej.
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Ľubomír Pištej prispel k víťazstvu nad Srbmi.

že smolu sme mali skôr vtedy, keď to Srbi nedo-
tiahli do víťazného konca. Proti nám hrali Angličania 
oveľa lepšie, spadla z nich ťažoba. Najmä Drinkhall 
sa predviedol v pozitívnom svetle, už dlho som ho 
nevidel tak dobre zahrať a zdolal nášho najlepšieho 
hráča,“ zhodnotil vystúpenie svojich zverencov Jaro-
mír Truksa.

Slovenky sa na úvod A-skupiny postarali o prekvape-
nie triumfom nad Španielkami 3:1. Aj ony mali svoju 
dvojbodovú líderku. Barbora Balážová sa s prehľadom 
zhostila úlohy slovenskej jednotky. Keď Tatiana Kuku-
ľková nestačila na Mariu Siao (1:3), tak hladko zdolala 
Galiu Dvorakovú 3:0. Následne potešila mladá Ema 
Labošová výhrou nad Sofiou-Süan Čang 3:0 a potom 
Balážová proti Siao už len dokonala víťazné slovenské 
dielo (3:1).

„Pre mňa nebolo naše víťazstvo prekvapením. 
Dievčatám som určite veril, hoci súperky boli mierne 
favoritky. Vedel som však, že na Španielky máme. 
Bral som to tak, že ak podajú naše hráčky kvalitné 
výkony, môžeme vyhrať. To sa aj stalo. Zahrali dob-
re a vyšlo to,“ spokojne hodnotil vystúpenie repre-
zentačný kouč žien SR Peter Šereda a pokračoval: 
„Základ úspechu boli dva body v podaní Barbory. 
Pridala sa aj Ema. Som rád, že potvrdila svoju dobrú 
výkonnosť, ktorú ukázala aj predtým v Katare, ako 
aj svoje zlepšenie. Hoci každý bod je rovnaký, ten 
Labošovej dostal Španielky pod tlak a tým pádom 
sa lepšie hralo aj Balážovej proti Číňanke, s ktorou 
naposledy prehrala. Cítila možnosť ukončiť stretnu-
tie a aj to dokázala, hoci tím súpera určite rátal s 
týmto bodom.“
Šeredove zverenky potom nastúpili proti nemeckým 
favoritkám. Ak by zaskočili aj sedemnásobné európ-

sa však skončil jednoznačne pre súpera (3:0), ale dve 
z troch dvojhier sa hrali na maximálny počet piatich 
setov. Jedinú postupovú miestenku získali ich anglickí 
premožitelia. V úvodnej dvojhre Ľubomír Pištej márne 
hľadal spôsob, ako preklopiť vývoj na svoju stranu. V 
treťom sete bol blízko, ale v koncovke bol opäť úspeš-
ný Liam Pitchford (0:3). Wang Yang následne nezu-
žitkoval vedenie 2:1 na sety proti Paul Drinkhallovi 
(2:3), a tak mladý Jakub Zelinka nastupoval proti Sa-
muelovi Walkerovi už takpovediac s nožom na krku. S 
náročnou situáciou sa mu darilo vyrovnať s výnimkou 
druhej polovice piateho dejstva. Jeho prehrou 2:3 sa 
definitívne rozplynula aj slovenská nádej na historický 
úspech v podobe prieniku do štvrťfinále.

„Z pohľadu konečného výsledku sa dá hovoriť o 
jednoznačnej prehre, ale realita bola iná. Druhá a 
tretia dvojhra boli vyrovnané. Obzvlášť Jakub odo-
hral úplne rovnocennú partiu s Walkerom, s ktorým 
prehrával 1:2 na sety a 8:10, ale ešte to otočil a vyn-
útil si piaty set. V ňom mal úžasný začiatok, vyhrával 
4:1, ale súperovi potom vyšla sedembodová šnúra. 
Dovtedy sa mu darili víťazné údery, potom už prišli 
chyby. Napriek tomu som mal dobrý pocit z celého 
duelu. Wang bol sklamaný, keďže je naša jednotka 
a očakávali sme od neho minimálne jeden bod. Ne-
hral zle, ale niečo tomu chýbalo. Ľubo prehral 0:3, 
ale v druhom a treťom sete to už bolo vyrovnanejšie 
a mal aj šance. Pitchford je však kvalitný a skúse-
ný hráč. Navyše okrem toho, že hral dobre, mal aj 
kus šťastia, a to sme dnes nepotrebovali, aby to tak 
bolo. Myslím si však, že chalani podali maximálne 
výkony v oboch stretnutiach, čo ma teší. Angličania 
neboli deň predtým ďaleko od prehry 1:3 so Srbmi, 
čo by nám zahralo do karát. Povedal by som to tak, 
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ju rivalku aj z mládežníckych čias Sabine Winterovú, 
ktorej dokázala ako-tak konkurovať iba v druhom sete 
(0:3). V súboji trojok sa na oboch stranách predstavi-
li mladé hráčky, keď Ema Labošová podľahla Annett 
Kaufmannovej 0:3, pričom v druhom sete nevyužila 
dva setbaly.
„Paradoxne, prvá dvojhra bola jediná, v ktorej sme 
mali najväčšiu šancu uspieť. Bolo 1:1 na sety a 9:9 v 
treťom, ale Mittelhamová zvládla koncovku a potom 
už vyhrala zaslúžene. Kukuľková však hrala dobre, 
nemala čo stratiť. Jej úloha bola o to ťažšia, že v 
oboch zápasoch nastúpila proti jednotkám tímov 
súpera. Od Balážovej sme proti Winterovej čakali 
vyrovnanejšiu partiu. Od začiatku však bola nervóz-
na, nešlo jej to podľa predstáv a nevedela sa dostať 
do svojej hry. Nepredviedla ani desať percent z vý-
konu deň predtým. Každý zápas je však iný. Baša s 
Nemkami trénuje, poznajú sa veľmi dobre a možno 
tieto vzájomné súboje berie inak. Tentoraz však jej 
výkon ani nastavenie v hlave neboli dobré, čo uka-
zuje aj výsledok. Potom už aj chcela, ale Winterová 
sa chytila a hrala dobre. Labošová nastúpila proti 
juniorke, vekom ešte mladšej, ako je ona sama, a 
tak som jej veril, že ju môže potrápiť. Škoda nevyu-
žitého vedenia 10:8 v druhom sete. Kaufmannová 
však bola herne lepšia. Ema sa často bránila a ča-
kala na chyby súperky, nedostávala sa do pozícií, 
aby ona vytvárala tlak, čo na tejto úrovni už nestačí. 
Kaufmannová ukázala, že nie nadarmo ju stavajú 
do ženského tímu. Vidia v nej totiž potenciál. Celko-
vo sme uhrali len jeden set, takže z hľadiska výsled-
ku nie je príliš čo hodnotiť. Bolo to jednoznačné pre 
Nemky. Nám by muselo vyjsť všetko, ale nevyšlo 
nám takmer nič,“ poznamenal k druhému a zároveň 
poslednému vystúpeniu svojich zvereniek v Kluži P. 
Šereda.

             Ľuboš Bogdányi
                  • foto: archív JT (1), ETTU (4)

ske šampiónky, znamenalo by to senzačný postup do 
štvrťfinále. Nemky však prekvapenie nepripustili, vy-
hrali 3:0 a napokon dokráčali až k zisku európskeho 
titulu.
Slovenské nádeje na prekvapenie po vydarenom 
vstupe do turnaja umocňovala skutočnosť, že v ne-
meckom tíme tentoraz absentovali pôvodom Číňanky. 
Napriek tomu však Nemecko disponovalo obrovskou 
kvalitou, ktorú dokumentovala aj víťazka prestížneho 
turnaja Europe Top 16 Cupu Nina Mittelhamová. Pa-
radoxne, ona jediná stratila set v súboji so Šeredovými 
zverenkami. Hneď v úvodnej dvojhre ju oň pripravila 
Tatiana Kukuľková, ktorá do konca tretieho setu živila 
nádej na prekvapenie, ale napokon podľahla 1:3. Bar-
bora Balážová potom nedokázala nájsť recept na svo-

Tatiana Kukuľková s trénerom Petrom Šeredom.

Barbora Balážová bola s dvoma bodmi strojkyňou triumfu 
nad Španielkami.

ME DRUŽSTIEV V KLUŽI



Účinkovanie očami reprezentačných trénerov:
Jaromír Truksa (tréner mužov SR): „Do Klužu sme išli s tým, aby sme neskončili v skupine poslední. 
Chceli sme byť minimálne druhí a zároveň sa pokúsiť dostať do osmičky. Aj umiestnenie na 9. - 16. 
pozícii je v každom prípade pre nás dobrý úspech, veď doteraz sme skončili najlepšie na 13. stupien-
ku v Luxemburgu 2017. Nemôžeme hovoriť o extrémnej spokojnosti, ale bol tam určitý posun. Družstvo 
sme omladili. Šancu dostal Zelinka, ktorý sa zhostil náročnej úlohy. Oceňujem náladu v tíme, súdržnosť 
a pozitívnu energiu.“

Peter Šereda (tréner žien SR): „Vzhľadom k žrebu, ktorý nás zaradil k Nemecku a Španielsku, môže-
me vysloviť spokojnosť. Na predchádzajúcich ME v roku 2019 v Nantes sme so Španielkami prehrali 
0:3, teraz sme ich zdolali, čiže sme si polepšili. To sú pre nás súperi, s ktorými môžeme hrať vyrovna-
nú partiu, na prvé štyri tímy nemáme.“

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2021   17

VÝSLEDKY ME DRUŽSTIEV
MUŽI
C-skupina - 1. kolo: Slovensko - Srbsko 3:1, Ľubomír Pištej - Zsolt Pető 3:2 (-8, 17, 9, -12, 11), Wang Yang - Dimitrije Levajac 
3:0 (9, 4, 6), Jakub Zelinka - Marko Jevtovič 1:3 (-4, 10, -7, -7), Wang Yang - Pető 3:0 (9, 2, 6)
2. kolo: Anglicko - Srbsko 3:2
3. kolo: Slovensko - Anglicko 0:3, Ľubomír Pištej - Liam Pitchford 0:3 (-3, -8, -12), Wang Yang - Paul Drinkhall 2:3 (9, -4, 8, -8, 
-6), Jakub Zelinka - Samuel Walker 2:3 (9, -7, -7, 12, -6)
Konečné poradie C-skupiny: 1. Anglicko 4 body (2 výhry/0 prehier), 2. Slovensko 3 (1/1), 3. Srbsko 2 (0/2).

semifinále: Nemecko - Dánsko 3:0 (Duda - Groth 3:0, Franziska - Lind 3:0, Qui Dang - Rasmussen 3:1), Rusko - Švédsko 3:0 
(Kacman - Möregaardh 3:2, Grebnev - Källberg 3:0, Sidorenko - Persson 3:2)
finále: Nemecko - Rusko 3:1 (Duda - Grebnev 2:3, Franziska - Kacman 3:2, Qui Dang - Sidorenko 3:1, Franziska - Grebnev 3:2)

ŽENY
A-skupina - 1. kolo: Slovensko - Španielsko 3:1, Tatiana Kukuľková - Maria Siao 0:3 (-11, -8, -4), Barbora Balážová - Galia Dvo-
raková 3:0 (5, 7, 2), Ema Labošová - Sofia-Süan Čang 3:0 (7, 11, 8), Balážová - Maria Siao 3:1 (10, -4, 6, 5)
2. kolo: Slovensko - Nemecko 0:3, Tatiana Kukuľková - Nina Mittelhamová 1:3 (-7, 9, -9, -4), Barbora Balážová - Sabine Winte-
rová 0:3 (-3, -8, -3), Ema Labošová - Annett Kaufmannová 0:3 (-8, -11, -3)
3. kolo: Nemecko - Španielsko 3:1
Konečné poradie A-skupiny: 1. Nemecko 4 (2/0), 2. Slovensko 3 (1/1), 3. Španielsko 2 (0/2).

Wang Yang dvoma bodmi pomohol k triumfu mužov SR nad Srbmi.

ME DRUŽSTIEV V KLUŽI
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by. Myslím si, že sme celý zápas hrali lepšie,“ zhod-
notila 21-ročná Trnavčanka.
V boji o finále reprezentantky SR čelili srbskému páru 
Sabina Šurjanová a Tijana Jokičová. Bola to dráma s 
nešťastným koncom (2:3) vrátane odvrátených i nevy-
užitých mečbalov. Kukuľková s Labošovou takmer na-
podobnili obrat z osemfinále, keď opäť zaostávali 0:2 
na sety, pritom nemuseli, keďže druhé dejstvo mali 
nádejne rozohrané - viedli v ňom 6:1 i 8:5, ale potom 
prehrali šesť loptičiek za sebou. Tretiu časť jasne však 
ovládli, keď si v nej vypracovali náskok 9:5. Po vyrov-
nanom úvode štvrtého setu (4:4) odskočili súperky na 
4:7, ale po oddychovom čase bolo už len 6:7. Srbky 
si však vypracovali štyri mečbaly (10:6) a následne za 
stavu 11:10 aj piaty, ale slovenské hráčky odvrátili aj 
ten a vynútili rozhodujúci set. V ňom to bolo ako na 
hojdačke. Najskôr to vyzeralo nádejne pre slovenskú 
dvojicu (5:2), vzápätí sa skóre naklonilo mierne na 
druhú stranu (5:6), ale Kukuľková s Labošovou otočili 
na 10:8. Žiaľ, ani jeden z mečbalov nezužitkovali. Za 
stavu 10:11 sa loptička z rakety Labošovej od pás-
ky odrazila za stôl, čo znamenalo, že finále si zahrajú 
Srbky, ktoré premenili celkovo svoj šiesty mečbal.
„Aj za nepriaznivého stavu som verila, že sa nám 
podarí otočiť vývoj semifinále. Táňa bola trochu 
nervózna, tak som sa ju snažila upokojiť. Nestráca-
la som nádej na vyrovnanie, lebo naše srbské pro-
tivníčky neboli extrémne lepšie. V koncovke to boli 
nervy, ale beriem to na seba, lebo mi ušli dva servi-
sy, ktoré som nechcela dať dlhé. Bol to však strašný 
stres a veľká zodpovednosť. Veľmi nás to mrzí. A 
poviem, že o to viac, lebo vo finále by sme mali proti 
Turkyniam super šancu na zisk titulu,“ povedala k 
vystúpeniu s nešťastným koncom Ema Labošová, čím 
narážala na skutočnosť, že vo finále by čelili tureckej 
dvojici Özge Yilmazová - Ece Haracová, ktorú zdolali 
na tohtoročných ME dospelých vo Varšave v osemfi-
nále 3:1 na sety. Turkyne napokon v Spa dokráčali až 
k titulu majsteriek Európy do 21 rokov.
Slovenské štvrťfinalistky z júnového európskeho šam-
pionátu dospelých vo Varšave, kde ich len jedno ví-
ťazstvo delilo od senzačného medailového úspechu 
medzi ženami, sa teda dočkali medailovej radosti v 
kategórii do 21 rokov. „Na štvorhru sme sa špeci-
álne pripravovali a zisk medaily je skvelý výsledok, 
ktorým sme nadviazali na štvrťfinálovú účasť v 
ženskom debli z Varšavy, čo bol aj náš cieľ. Škoda 
nevyužitej šance na postup až do finále, ale aj tak 
sa tešíme z bronzu,“ s odstupom času poznamenala 
Ema Labošová. Slovenky mohli svoj úspech ešte zvý-
razniť, od postupu do boja o titul ich delila jediná lop-
tička. „Do Spa sme cestovali s ambíciou, že chce-
me zabojovať o medailu. Vedeli sme, že vo štvorhre 

TRETIA MEDAILA PRE SLOVENSKO

Šťastné bronzové medailistky Ema Labošová (vľavo), Tatia-
na Kukuľková so spokojným trénerom Jaromírom Truksom.

Slovenky jednu loptičku od finále
Veľa nechýbalo a už sa mohli lúčiť v osemfinále, keď 
s nemeckým duom Yuki Tsutsuiová, Sophia Kleeová 
otočili vývoj z 0:2 na 3:2 na sety. „Nemky hrali v pr-
vých dvoch setoch svoj strop. Triafali všetko, na čo 
siahli. Na druhej strane sa nám vtedy hralo ťažko, 
lebo sme pôsobili zaspatým dojmom, čo nám vy-
čítal aj tréner Jaromír Truksa. Neboli sme v zápase 
hlavami a nebojovali sme tak, ako by sa malo. Sme 
však rady, že sme to po druhom sete otočili. Zača-
li sme hrať aktívnejšie, najmä v kľúčových loptách, 
viac sme bojovali. V piatom dejstve sme mali pre-
vahu fyzicky i herne, ony boli akoby už zmierené s 
prehrou,“ poznamenala Tatiana Kukuľková.
Slovenky potom vo štvrťfinále pokorili aj poľskú dvo-
jicu Anna Wegrzynová, Katarzyna Wegrzynová 3:1 a 
mali tak istotu minimálne bronzu. „Proti Poľkám sme 
si verili, hoci to bol náročný žreb. Ony sú medailist-
ky z vrcholných podujatí, hrajú veľmi dobre a najmä 
za stolom majú istotu, čo nám nevyhovuje. Vedeli 
sme, že sa s nimi nemôžeme púšťať do výmen, ale 
tie sme sa pokúšali do troch - štyroch lôpt ukončiť, 
či už Emou, alebo ich rozhýbať, aby začali robiť chy-

Majstrovstvá Európy do 21 rokov priniesli pre slovenský stolný tenis druhú medailovú 
radosť na vrcholnom podujatí v kalendárnom roku 2021. Po striebre dua Ľubomír Pištej - 
Barbora Balážová v mixe na majstrovstvách Európy dospelých v poľskej Varšave bola opäť z kontinentálneho 
šampionátu a znova z deblovej súťaže. Na 5. ME do 21 rokov v belgickom Spa (10. - 14. 11. 2021) sa o jej zisk 
vo štvorhre žien postarali Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou.
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Slovenská reprezentácia v Spa v zložení: Jakub Zelinka, Adam Klajber, Ema Labošová, Tatiana Kukuľková, Natália Grigelová, Niko-
leta Puchovanová (v hornom rade zľava), masér Róbert Fabíny, tréneri Jaromír Truksa a Peter Šereda (dolný rad zľava).

xander Valuch získal v roku 2017 v Soči po boku Dána 
Andersa Linda zlato, Tibor Špánik s Adamom Bratom 
boli pred dvoma rokmi v Gondomare strieborní a teraz 
Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou pridali bronz.

Štvrťfinále vo dvojhre príjemným prekvapením 
pre Labošovú

Ema Labošová sa presadila aj vo dvojhre. Ako jediná 
zo šestice mladých slovenských stolných tenistov pod 
vedením trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu pre-
nikla vo v singlovej súťaži do vyraďovacej časti. Tam s 
ňou na úvod Lucie Gauthierová z Francúzska neuh-
rala ani set. Na štvrťfinálový súboj, ktorý rozhodoval 
o tom, či si odnesie 20-ročná hráčka pochádzajúca 
z obce Valaliky medailu, nastupovala necelú hodinu 
po trpkej semifinálovej prehre z deblovej súťaže. Na 

máme najväčšiu šancu práve my dve s Emou. S tým 
sme do toho išli, aj na tréningoch sme sa špeciálne 
venovali deblu. Nám sa hrá spolu dobre, sme zohra-
té a azda je to aj vidieť. Po úspechu na ME 2021 v 
poľskej metropole sme si vraveli, že by by to reálne 
mohlo vyjsť s medailou. Nevyužité mečbaly dlho 
nepreboleli, ale v každom prípade je super, že sme 
sa dostali do semifinále, hoci v úvode turnaja to ne-
vyzeralo nádejne a proti Nemkám sme museli otá-
čať z 0:2 na sety. Myslím si, že vzhľadom na našu 
predvedenú hru je to zaslúžený výsledok. Už na ME 
dospelých sme hrali dobre a teraz sme to potvrdili. 
Veríme, že nabudúce takúto mečbalovú možnosť 
využijeme,“ doplnila Kukuľková.
Slovenky 3. miestom zo Spa skompletizovali sloven-
skú zbierku vo štvorhre na ME „21“ (1 - 1 - 1), keď Ale-

Jakub Zelinka (vľavo) sa vo dvojhre dostal do druhej skupinovej fázy, v mixe s Nikoletou Puchovanovou (vpravo) boli štvrťfinalista-
mi, pričom ich vyradili neskorší rumunskí víťazi.
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toch vyrovnanú partiu - prvom viedli 9:8, v druhom sa 
zo 7:10 dotiahli na 10:10, ale napokon podľahli 0:3.

Spokojnosť trénerov s vystúpením celej výpravy
Na kontinentálnom šampionáte do 21 rokov viedli šes-
ticu reprezentantov SR tréneri Jaromír Truksa a Peter 
Šereda, ktorí netajili spokojnosť s celkovým účinkova-
ním výpravy. „Zisk bronzu je veľký úspech, ktorý bol 
podložený cieľmi. Tie sme aj splnili. Dievčatá síce v 
semifinále nepremenili proti Srbkám jeden z dvoch 
mečbalov, čím prišli o možnosť bojovať o zlato, ale 
medaila sa v každom prípade počíta,“ skonštatoval 
Truksa, ktorý nezabudol vyzdvihnúť ani úspechy ďal-
ších reprezentantov: „Mali sme aj ďalšie dve štvrťfi-
nálové účasti zásluhou Emy Labošovej vo dvojhre a 
dua Zelinka - Puchovanová v mixe. Pri predchádza-
júcich účastiach na ME „21“ sme v mužskej dvojhre 
nedosahovali dobré výsledky. Teraz obaja naši hrá-
či Klajber a Zelinka postúpili z prvej skupinovej fázy 
a v druhej skončili hneď za 2. postupovou priečkou, 
čo v konečnom hodnotení hodnotení znamenalo 
na 17. - 24. pozíciu, čím naznačili potenciál do bud-
úcnosti. Musím však povedať, že všetci šiesti naši 
reprezentanti podali v Spa dobré výkony. Z mojej 
strany hodnotím ich účinkovanie pozitívne. Uka-
zuje sa, že sme na správnej ceste a v Národnom 
stolnotenisovom centre odvádzame dobrú prácu, 
ktorú si všímajú už aj v zahraničí.“ Na Truksove slová 
nadviazal jeho trénerský kolega z reprezentácie Peter 
Šereda: „Najviac nás teší, že všetci podali komplex-
ne lepšie výkony ako v predošlých rokoch. Najhlav-
nejšie je, že to nie len o jednom páre, ale celkovo 
kvalita odvedenej práce u všetkých má stúpajúcu 
tendenciu.“

Ľuboš Bogdányi
• foto: ETTU (3), archív JT (2)

Rumunku Andreeu Dragomanovú však nestačila a 
prehrala 0:4. „Po takej štvorhre, ktorú sme prehrali z 
dvoch mečbalov, nebolo jednoduché nastúpiť a zá-
roveň sa ťažšie motivovalo. Ešte stále totiž vo mne 
vrel ten nezdar a sklamanie z toho, ako to dopadlo. 
Snažila som sa, Dragomanová je však úrovňou iná 
hráčka. Bolo vidieť rozdiel nielen medzi nami, ale 
i slovenským a rumunským ženským stolným teni-
som. Bolo to náročné a robila som, čo sa dalo. Na 
jej strane však boli aj skúsenosti,“ dodala Labošová, 
ktorá však svoju štvrťfinálovú účasť hodnotila pozitív-
ne: „Nečakala som, že sa dostanem až tak ďaleko. 
Na turnaji som nezačala veľmi dobre. Z prvej skupi-
novej fázy som postúpila len vďaka pomoci franc-
úzskej súperky, ktorá v rozhodujúcom súboji odvra-
cala mečbal. Keby sa jej to nepodarilo, tak by som 
o skóre nepostúpila ďalej. V druhej fáze som mala 
veľké šťastie na žreb. Osemfinále s Gauthierovou 
som zvládla veľmi dobre z taktickej stránky. Ona 
bola favoritka, tuším som nad ňou doteraz ešte ne-
vyhrala. Súperku som vôbec nepúšťala do výmen, 
a tak sa mi darilo plniť taktické pokyny. Naoko to 
podľa výsledku 4:0 vyzerá jednoznačne, ale vôbec 
to nebolo ľahké. Vyžadovalo si to extra koncentrá-
ciu na každú loptu,“ zhodnotila svoju účasť medzi os-
mičkou najlepších singlistiek Labošová.

Aj v mixe jedno víťazstvo od medaily
A v miešanej štvorhre mali Slováci v Spa príležitosť 
na zisk medaily. Zo štyroch párov so slovenským za-
stúpením sa najďalej dostali Jakub Zelinka s Nikoletou 
Puchovanovou, ktorým chýbal posledný krok. Vo štvr-
ťfinále mixu totiž nestačili na Rumunov. S duom Rares 
Sipos, Andreea Dragomanová odohrali v dvoch se-

Emu Labošovú delilo od zisku medaily vo dvojhre jedno víťazstvo.

ME DO 21 ROKOV V SPA



SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2021   21

VÝSLEDKY ME DO 21 ROKOV
Dvojhra mužov - I. skupinová fáza:
4. skupina: Adam Klajber (SR) - Vladislav Ursu (Mold.) 2:4, Adam Klajber (SR) - Patrik Juhász (Maď.) 4:0, Adam Klajber (SR) - 
Maciej Kolodziejczyk (Poľ.) 4:3, Klajber obsadil v skupine 2. miesto a postúpil ďalej.
8. skupina: Jakub Zelinka (SR) - Pedro Osiro (Švaj.) 4:0, Jakub Zelinka (SR) - Michail Cyganovski (Biel.) 0:4, Jakub Zelinka (SR) 
- Artur Grela (Poľ.) 4:3, Zelinka sa stal víťazom skupiny a postúpil ďalej.
II. skupinová fáza:
D-skupina: Adam Klajber (SR) - Carlo Rossi (Tal.) 0:4, Adam Klajber (SR) - Irvin Bertrand (Fr.) 1:4, Adam Klajber (SR) - Vladimir 
Sidorenko (Rus.) 4:3, Klajber obsadil v skupine 3. miesto a ďalej nepostúpil.
H-skupina: Jakub Zelinka (SR) - Filip Radovič (Č. Hora) 4:0, Jakub Zelinka (SR) - Cedric Meissner (Nem.) 0:4, Jakub Zelinka 
(SR) - Olav Kosolosky (Belg.) 1:4, Zelinka obsadil v skupine 3. miesto a ďalej nepostúpil.
...
finále: Ioannis Sgouropoulos (Gréc.) - Maxim Grebnev (Rus.) 4:3 (6, -7, 10, -13, 9, -10, 7)

Štvorhra mužov - 1. kolo: Adam Klajber, Jakub Zelinka (SR) - Samuel Kulczycki, Maciej Kubik (Poľ.) 1:3 (-10, -7, 8, -11), ... 
finále: Adrien Rassenfosse, Olav Kosolosky (Belg.) - Csaba András, Ivor Ban (Maď./Chor.) 3:2 (8, -11, 6, -10, 10)

Dvojhra žien - I. skupinová fáza:
6. skupina: Natália Grigelová (SR) - Isa Coková (Fr.) 3:4, Natália Grigelová (SR) - Franziska Schreinerová (Nem.) 2:4, Natália 
Grigelová (SR) - Gabriela Štěpánová (ČR) 3:4, Grigelová obsadila v skupine 4. miesto a ďalej nepostúpila.
11. skupina: Ema Labošová (SR) - Lara Opeková (Slovin.) 4:2, Ema Labošová (SR) - Leili Mostafaviová (Fr.) 0:4, Ema Labošová 
(SR) - Sabina Musajevová (Lot.) 4:0, Labošová obsadila v skupine 2. miesto a postúpila ďalej.
II. skupinová fáza:
C-skupina: Tatiana Kukuľková (SR) - Lucie Gauthierová (Fr.) 3:4, Tatiana Kukuľková (SR) - Anastasia Dymytrenková (Ukr.) 1:4, 
Tatiana Kukuľková (SR) - Elena Zahariová (Rum.) 0:4, Kukuľková obsadila v skupine 4. miesto a ďalej nepostúpila.
D-skupina: Ema Labošová (SR) - Özge Yilmazová (Tur.) 4:2, Ema Labošová (SR) - Isa Coková (Fr.) 4:2, Ema Labošová (SR) - Ka-
tarzyna Wegrzynová (Poľ.) 1:4, Labošová obsadila v skupine 2. miesto a postúpila ďalej.
H-skupina: Nikoleta Puchovanová (SR) - Ece Haracová (Tur.) 1:4, Nikoleta Puchovanová (SR) - Franziska Schreinerová (Nem.) 
1:4,  Nikoleta Puchovanová (SR) - Andreea Dragomanová (Rum.) 0:4, Puchovanová obsadila v skupine 4. miesto a nepostúpila 
ďalej.

osemfinále: Ema Labošová (SR) - Lucie Gauthierová (Fr.) 4:0 (9, 15, 10, 4), štvrťfinále: Ema Labošová (SR) - Andreea Dragoma-
nová (Rum.) 0:4 (-10, -6, -7, -3), ...
finále: Annett Kaufmannová (Nem.) - Maria Tajlakovová (Rus.) 4:2 (11, -6, 9, 8, -7, 8)

Štvorhra žien - 1. kolo: Natália Grigelová, Nikoleta Puchovanová (SR) - Franziska Schreinerová, Annett Kaufmannová (Nem.) 
0:3 (-5, -7, -3), Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) - voľný žreb, osemfinále: Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) - Yuki 
Tsutsuiová, Sophia Kleeová (Nem.) 3:2 (-8, -6, 8, 7, 7), štvrťfinále:
Tatiana Kukuľková, Ema Labošová (SR) - Anna Wegrzynová, Katarzyna Wegrzynová (Poľ.) 3:1 (8, 8, -8, 8), semifinále: Tatiana 
Kukuľková, Ema Labošová (SR) - Sabina Šurjanová, Tijana Jokičová (Srb.) 2:3 (-7, -8, 7, 11, -10), finále: Özge Yilmazová, Ece 
Haracová (Tur.) - Sabina Šurjanová, Tijana Jokičová (Srb.) 3:2 (-3, -3, 14, 9, 5)

Miešaná štvorhra - 1. kolo: Jonas Promberger, Natália Grigelová (Rak./SR) - Ivor Ban, Hana Arapovičová (Chor.) 2:3 (-7, 
10, 7, -8, -14), Vladislav Ursu, Tatiana Kukuľková (Mold./SR) - voľný žreb, Jakub Zelinka, Nikoleta Puchovanová (SR) - Radim 
Bako, Gabriela Štěpánová (ČR) bez boja, Česi nenastúpili, Adam Klajber, Ema Labošová (SR) - Bastien Rembert, Isa Coková 
(Fr.) 2:3 (9, -10, 9, -6, -8), 2. kolo: Vladislav Ursu, Tatiana Kukuľková (Mold./SR) - Ivor Ban, Hana Arapovičová (Chor.) 3:1 (6, 
-4, 10, 8), Jakub Zelinka, Nikoleta Puchovanová (SR) - Laurens Devos, Andrea Pavlovičová (Belg./Chor.) 3:2 (-10, -6, 4, 9, 9), 
osemfinále: Vladislav Ursu, Tatiana Kukuľková (Mold./SR) - Lilian Bardet, Lucie Gauthierová (Fr.) 0:3 (-4, -5, -8), Jakub Zelinka, 
Nikoleta Puchovanová (SR) - Anton Limonov, Anastasia Dymytrenková (Ukr.) 3:0 (10, 8, 5), štvrťfinále: Jakub Zelinka, Nikoleta 
Puchovanová (SR) - Rares Sipos, Andreea Dragomanová (Rum.) 0:3 (-10, -11, -4), ...
finále: Rares Sipos, Andreea Dragomanová (Rum.) - Lilian Bardet, Lucie Gauthierová (Fr.) 3:1 (10, -3, 8, 5)

ME DO 21 ROKOV V SPA
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Arapovičovou. Klajber s Delinčákom vo štvorhre po-
tvrdili, že patria medzi dobré európske páry. Adam 
Klajber si aj vo dvojhre odohral svoje. Vyradil ho 
hráč - Csaba András z Maďarska, s ktorým nemal 
aktívnu bilanciu. Dá sa povedať, že neprehral so 
slabším, lepšieho nezdolal.“

Zuzana Grigelová (trénerka junioriek): „Dosta-
li sme sa medzi najlepšiu šestnástku, čo bol pre 
nás úspech. Podarilo sa nám to aj vďaka tomu, že 
sme pred ME tvrdo odpracovali najlepšiu prípravu, 
aká sa za daných okolností dala absolvovať. Na-
priek pandémii sme neprestali trénovať. To sa nám 
potom vrátilo v podobe toho, že sme sa prehrýzli 
medzi šestnásť najlepších. Na šampionáte sme 
odohrali dva veľmi dôležité zápasy, ktoré sme vyh-
rali tesne 3:2. Najskôr o postup do osemfinále proti 
Slovinsku a na záver proti Chorvátsku o 15. mies-

V CHORVÁTSKU SLOVENSKÝM MAXIMOM 
ŠTVRŤFINÁLE DRUŽSTVA KADETOV

ME mládeže 2021 očami reprezentačných 
trénerov:

Roman Grigel (tréner juniorov): „V súťaži družstiev 
sme neprekvapili, ale ani nesklamali. Do Varaždína 
sme išli s tým, že by sme mali skončiť niekde na 
9. - 16. mieste. Po osemfinálovej prehre sme v ďal-
ších súbojoch odohrali vyrovnané partie, ale skon-
čili sa v náš neprospech, a tak sme napokon hrali 
o záchranu. Víťazstvom v dueli o 15. priečku sme 
sa v elitnej šestnástke napokon udržali, čo bolo 
dôležité. Máme mladý káder, ktorému teraz nešlo 
o medailové umiestnenie. V roku 2022 pôjdeme na 
ME s inými očakávaniami, budú vyššie. Pokiaľ ide o 
individuálne a párové súťaže, tak trojnásobnú účasť 
v osemfinále môžeme považovať za naplnenie am-
bícií. Umiestnenie dua Klajber - Illášová je na veľ-
mi dobrej úrovni a v boji o štvrťfinále mixu prehrali 
s neskoršími chorvátskymi medailistami Banom a 

Dejisko bojov na ME mládeže vo Varaždíne.

Po pauze v roku 2020 spôsobenej pandémiou COVID-19 patrilo v roku 2021 leto opäť vrcholnému mlá-
dežníckemu podujatiu. Majstrovstvá Európy mládeže sa tentoraz uskutočnili v chorvátskom Varaždíne, 
ale na rozdiel od minulosti boli rozdelené na dve časti. Od 18. do 24. júla bojovali o tituly nádejní stolní 
tenisti v juniorskej kategórii a potom od 27. júla do 2. augusta sa dostali k slovu talenty v kategórii kade-
tov. Na šampionáte nechýbali ani slovenskí reprezentanti. V súťaži družstiev dosiahli najlepší výsledok 
kadeti prienikom do štvrťfinále a konečným 7. miestom. Potešiteľné je, že všetky štyri tímy sa umiestnili 
v prvej šestnástke a zachovali si príslušnosť v elitnej kategórii.
V individuálnych a párových súťažiach sa mladí Slováci sedemkrát prebojovali do osemfinále: v junior-
skej kategórii Adam Klajber (dvojhra), Klajber - Delinčák (štvorhra), Klajber - Illášová (mix) a v kadetskej 
kategórii Uherík - Bilka, Arpáš - Alfredsson (Švéd.), Wiltschková - Rebičová (Chor.) a Darovcová - Bitóová 
(všetci štvorhra).
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nia nastúpili proti nám ako majstri sveta. Uherík tam 
otočil jeden duel z 0:2 a 1:4, pridal sa aj Arpáš. Pre-
hrali sme len štvorhru, ale bolo to skvelé vystúpenie 
a naše výkony nadštandardné. Štvrťfinále sa pre 
nás začalo krásne. Kiko viedol 2:0 na sety, ale po-
tom sme si proti Francúzom už ́ nepinkli´. Boli lepší 
a napokon získali titul. Duel o 5. - 8. miesto sme s 
Poliakmi prehrali smoliarsky 2:3, mohol sa skončiť 
aj v náš prospech. Vynikajúco v ňom zahral Arpáš. 
Ja som na chlapcov hrdý. Naše umiestnenie je z 
hľadiska ambícií a toho, že bolo do poslednej chvíle 
otázne, či vôbec pôjdeme na ME, výborné. V singlo-
vých súťažiach to bolo trochu sklamanie, respektíve 
hráči neprekročili svoj tieň. Kiko Uherík mal zvládnuť 
aj súboj o postup do osemfinále, v ktorom by mal 
prijateľný žreb. Keby nadviazal na svoje výkony zo 
súťaže družstiev, mohol byť vo štvrťfinále. Na keby 
sa však nehrá. Vo štvorhre hrali vynikajúco, Arpaš 
so Švédom Alfredssonom nestačili v osemfinále na 
neskorších majstrov Európy z Francúzska. Na me-
dailu sme však ani pri dobrej konštelácii nemali.“

František Solár (tréner kadetiek): „V zostave, v 
akej sme sa predstavili, je 9. miesto príjemným 
prekvapením. Z môjho pohľadu viac, ako som oča-
kával. Naším cieľom bolo zachovať príslušnosť v pr-
vej šestnástke, napokon sa podarilo niečo navyše. 
Výborne hrala Dominika Wiltschková, od ktorej sa to 
ako od líderky tímu aj očakávalo. Družstvo potiahla, 
uhrala si svoje. Zvládla to aj mentálne, keďže vedela, 
že sa od nej očakávajú víťazstvá. Keď ona prehrala, 
zabrala Nina Darovcová, ktorá príjemne prekvapila. 
Ona získala postupové body. Od Wiltschkovej som 
vo dvojhre očakával, že pôjde ešte ďalej aj z pohľa-
du nasadenia i herných kvalít, ale natrafila na hráč-
ku, ktoré jej nesedela. V boji o osemfinále sa stretla 
s francúzskou poloobranárkou Gaetane Bledovou, 
materiálovou hráčkou. Na Slovensku také nie sú, a 
tak máme s nimi vo vzájomných dueloch problém, 
hoci sa snažíme hráčky na takéto súperky pripravo-
vať. Osemfinále vo štvorhre v podaní Wiltschkovej s 
Chorvátkou Rebičovou nie je úspech, tam sme všet-
ci čakali viac a ony nehrali dobre. Naopak, účasť 
Darovcovej s Bitóovou v šestnástke deblistiek bolo 
prekvapenie, veď vyradili aj nasadené Bielorusky.“

(LB)
• foto: ETTU

to, ktoré zároveň znamenalo udržanie sa v elitnej 
kategórii. Boli to veľmi náročné stretnutia. Zvládli 
sme ich aj vďaka zodpovednému prístupu dievčat, 
ktoré tvorili dobrú partiu, vzájomne sa povzbudzo-
vali. Uspeli sme v nich aj zásluhou dobrej taktiky. 
Chorvátky, ktoré sa spoliehali na Arapovičovú, sme 
museli takpovediac vyšachovať a postaviť to tak, 
aby sme zdolali ďalšie ich hráčky. V kategórii junio-
riek sa naše hráčky radia k výkonnostne lepšiemu 
stredu. Ja som bola s ich výkonmi spokojná. Máme 
ich na Slovensku málo, ale vždy sa nájdu tri - štyri, 
ktoré dokážu družstvo ťahať. Dve z nášho tímu boli 
len prvý rok juniorky a ešte aj ďalšie roky môžeme 
hrať v tejto zostave.“

Dalibor Jahoda (tréner kadetov): „Napriek nároč-
nému a hektickému obdobiu pred ME, keď sa nám 
lepila smola na päty, museli sme zrušiť sústredenia, 
tak sme v súťaži družstiev dosiahli krásne 7. miesto. 
V základnej skupine sme zdolali len Holanďanov a 
ja som mal obavy, že vypadneme do nižšej kategó-
rie. Obzvlášť, keď náš najlepší hráč Kristián Uherík 
cestoval do Chorvátska so zranením ruky. Napriek 
tomu sa však vypol k výborným výkonom. Zvládli 
sme ťažký duel so Slovincami v play-off a potom 
sme v osemfinále mali priaznivý žreb. Portugalča-

Samuel Arpáš (vľavo) a Kristián Uherík (vpravo), členovia úspešného družstva kadetov SR, ktoré skončilo na 7. mieste.

Zo slovenských kadetiek sa vo dvojhre najďalej prebojovala 
Dominika Wiltschková, v plnom nasadení počas zápasu.
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VÝSLEDKY ME MLÁDEŽE
JUNIORI
Súťaž družstiev - základná skupina: Slovensko - Srbsko 3:1, Slovensko - Nemecko 2:3, Slovensko - Francúzsko 0:3, play-off: 
Slovensko - Bielorusko 3:2, osemfinále: Slovensko - Taliansko 0:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Portugalsko 2:3, o 13. - 16. 
miesto: Slovensko - Nórsko 2:3, o 15. miesto: Slovensko - Švajčiarsko 3:1, ... finále: Poľsko - Francúzsko 3:2.
Dvojhra: Adam Klajber - osemfinále, Filip Delinčák, Jakub Goldír - obaja 2. kolo, Kamil Pach - 1. kolo, ... finále: Stumper (Nem.) 
- Kulczycki (Poľ.) 4:2.
Štvorhra: Klajber, Delinčák - osemfinále, Goldír, Pach - 3. kolo, ... finále: Kulczycki, Kubik (Poľ.) - Movileanu, Ionescu (Rum.) 
3:1.

JUNIORKY
Súťaž družstiev - základná skupina: Slovensko - Luxembursko 3:1, Slovensko - Estónsko 3:0, play-off: Slovensko - Slovinsko 
3:2, osemfinále: Slovensko - Turecko 0:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Litva 0:3, o 13. - 16. miesto: Slovensko - Nórsko 1:3, 
o 15. miesto: Slovensko - Chorvátsko 3:2, ... finále:
Rumunsko - Rusko 3:0.
Dvojhra: Adriána Illášová, Renáta Lacenová - obe 2. kolo, Eliška Štullerová - 1. kolo, Ema Činčurová - základná skupina, ... 
finále: Abraamianová (Rus.) - Malininová (Rus.) 4:0.
Štvorhra: Illášová, Lacenová - 3. kolo, Štullerová, Činčurová - 2. kolo, ... finále: Abraamianová, Malininová (Rus.) - Kleeová, 
Bondarevová (Nem.) 3:1.

Miešaná štvorhra: Klajber, Illášová - osemfinále, Goldír, Lacenová - 2. kolo, Pach, Činčurová a Delinčák, Štullerová - všetci 1. 
kolo, ... finále: Lebrun, Lutzová (Fr.) - Movileanu, Zahariová (Rum.) 3:0.

KADETI
Súťaž družstiev - základná skupina: Slovensko - Poľsko 0:3, Slovensko - Holandsko 3:0, Slovensko - Maďarsko 0:3, play-off: 
Slovensko - Slovinsko 3:0, osemfinále:
Slovensko - Portugalsko 3:1, štvrťfinále: Slovensko - Francúzsko 0:3, o 5. - 8. miesto: Slovensko - Poľsko 2:3, o 7. miesto: 
Slovensko - Belgicko už sa nehralo, oba tímy obsadili 7. priečku, ... finále: Francúzsko - Rumunsko 3:1.
Dvojhra: Kristián Uherík - 3. kolo, Pavol Bilka, Samuel Arpáš - obaja 2. kolo, ... finále: Lebrun (Fr.) - Chirita (Rum.) 4:1.
Štvorhra: Uherík, Bilka a Arpáš, Alfredsson (Švéd.) - všetci osemfinále, ... finále: Lebrun, Coton (Fr.) - Chirita, Bujor (Rum.) 3:1.

KADETKY
Súťaž družstiev - základná skupina: Slovensko - Česko 3:1, Slovensko - Francúzsko 1:3, Slovensko - Belgicko 2:3, osemfiná-
le: Slovensko - Bielorusko 1:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Turecko 3:0, o 9. - 12. miesto: Slovensko - Chorvátsko 3:1, o 9. 
miesto: Slovensko - Rusko už sa nehralo, oba tímy obsadili 9. priečku, ... finále: Nemecko - Ukrajina 3:0.
Dvojhra: Dominika Wiltschková - 3. kolo, Nina Darovcová - 2. kolo, Michaela Bitóová - základná skupina, ... finále: Kaufmann-
ová (Nem.) - Maťuninová (Ukr.) 4:0.
Štvorhra: Wiltschková, Rebičová (Chor.) a Darovcová, Bitóová - všetky osemfinále, ... finále: Kaufmannová, Meiová Rosová 
(Nem./Rum.) - Ivanovová, Terechovová (Rus.) 3:0.

Miešaná štvorhra: Arpáš, Bitóová - 3. kolo, Bilka, Wiltschková a Uherík, Darovcová - všetci 2. kolo, ... finále: Redzimski, Wró-
belová (Poľ.) - Šíp, Maťuninová (ČR/Ukr.) 3:0.

ME MLÁDEŽE 2021 VO VARAŽDÍNE

Za MUDr. Jaroslavom Novotným (1948 – 2021)
Tesne pred Vianocami uplynulého roka zasiahla slovenský stolný tenis smutná správa. Jeho rady navždy opustila významná 
hráčska, trénerská, funkcionárska a najmä rozhodcovská osobnosť MUDr. Jaroslav Novotný.
J. Novotný bol pôvodom z Čiech, ale väčšinu života strávil v Kežmarku, kde 
pracoval dlhé roky ako uznávaný gynekológ a vo voľnom čase sa venoval svo-
jmu hobby – stolnému tenisu. Rodili u neho o.i. všetky stolné tenistky z okolia, 
manželky takmer všetkých stolných tenistov, ale neskôr aj ich dcéry...
Vždy usmievavý a v dobrej nálade pomáhal ľuďom , kde sa len dalo. Významne 
sa pričinil o rozvoj organizované- ho stolného tenisu pod Tatrami. Po vzniku 
samostatného Slovenska založil klub Severka Kežmarok, ktorému nezištne 
šéfoval vyše 30 rokov. Dlhé roky bol obetavým predsedom Podtatranského 
stolnotenisového zväzu a dva roky stál aj na čele Prešovského stolnotenisové-
ho zväzu. V SSTZ pôsobil od roku 2009 ako predseda, neskôr člen kontrolnej 
komisie a bol aj členom VV SSTZ. Jeho _srdcovkou“ však bolo rozhodovanie 
stolnotenisových súbojov. Postup- ne sa vypracoval na uznávaného medziná-
rodného rozhodcu. Bol arbitrom na takmer všetkých významných stolnoteniso-
vých  podujatiach ako napr.: ME dospelých, MS juniorov, ME mládeže, MS a ME veteránov, olympijská kvalifikácia alebo 
finále Pohára ETTU a k tomu víkend čo víkend rozhodoval stovky domácich súťaží. Keď už bol z práce i stolného tenisu 
niekedy unavený, najlepšie zregeneroval vo svojej kežmarskej záhradke. Žiaľ, vo veku 73 rokov ho zradilo zdravie. Bude nám 
všetkým veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke!
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VÝSLEDKY
Dvojhra juniorov:
Adam Klajber (SR) - Adrien Rassenfosse (Belg.) 3:4 (-8, 9, -5, 
-9, 9, 11, -4), - Darius Movileanu (Rum.) 0:4 (-9, -7, -6, -8), - 
Thibault Poret (Fr.) 3:4 (-6, 9, 9, -8, -9, 8, -5), - Eduard Ionescu 
(Rum.) 1:4 (-5, -7, -10, 11, -10), - Maciej Kubik (Poľ.) 2:4 (7, -7, 
-11, 4, -4, -9), - Borgar Haug (Nór.) 0:4 (-9, -10, -4, -8), - Csaba 
András (Maď.) 1:4 (-6, -3, -6, 2, -7), - Ivor Bar (Chor.) 1:4 (-7, 
-10, 4, -9, -7), - Andrei Teodor Istrate (Rum.) 4:1 (-5, 8, 5, 12, 
11).

Konečné poradie: 1. Haug (Nór.) 16 bodov (7 víťazstiev/2 prehry), 
2. Ban (Chor.) 16 (7/2), 3. Kubik (Poľ.) 16 (7/2), 4. András 
(Maď.) 16 (7/2), ... 10. Klajber (SR) 10 (1/8).

Dvojhra junioriek - konečné poradie: 1. Camille Lutzová (Fr.) 17 
(8/1), 2. Elena Zahariová (Rum.) 16 (7/2), 3. Hana Arapovi-
čová (Chor.) 16 (7/2), 4. Vlada Voroninová (Rus.) 16 (7/2).

Dvojhra kadetov - konečné poradie: 1. Iulian Chirita 18 (9/0), 2. Dra-
gos Alexandru Bujor (obaja Rum.) 17 (8/1), 3. Tom Closset 
(Belg.) 15 (6/3).

Dvojhra kadetiek:
Dominika Wiltschková (SR) - Enisa Sadikovicová (Lux.) 2:4 
(-14, 2, -6, 9, -9, -5), - Sara Tokičová (Slovin.) 4:2 (6, 6, -9, 7, 
-7, 6), - Matilde Pintová (Portug.) 4:2 (-9, -9, 9, 7, 8, 10), - Ana-
stasia Ivanovová (Rus.) 4:1 (-8, 5, 5, 9, 9), - Leana Hochartová 
(Fr.) 4:1 (6, 5, 3, -8, 9), - Clea De Stoppeleireová (Fr.) 3:4 (9, 
-11, -9, 8, -7, 8, -5), - Veronika Maťuninová (Ukr.) 1:4 (-8, -4, 9, 
-9, -8), - Mia Grieselová (Nem.) 1:4 (-8, -4, 9, -9, -8), - Bianca 
Meiová Rosová (Rum.) 4:3 (-9, 9, 10, 10, -8, -6, 10).

Konečné poradie: 1. Maťuninová (Ukr.) 17 (8/1), 2. Ivanovová 
(Rus.) 15 (6/3), 3. Meiová Rosová (Rum.) 15 (6/3), 4. Grie-
selová (Nem.) 15 (6/3), 5. Stoppeleireová (Fr.) 15 (6/3), 6. 
Wiltschková (SR) 14 (5/4).

WILTSCHKOVÁ IBA KROK OD MEDAILY

Kadetku Dominiku Wiltschkovú nasadenie pasovalo 
v konkurencii najlepších Európaniek za uchádzačku 
na popredné umiestnenie. Zverenku reprezentačné-
ho trénera Františka Solára klasifikovali na 6. mies-
te, čo je posun vyššie oproti predchádzajúcej edícii 
tohto turnaja. Talentovanej Slovenke chýbalo jedno 
víťazstvo, aby sa svojou bilanciou vyrovnala hráčkam 
na 2. - 5. priečke. „Bol to veľmi vyrovnaný turnaj. 
Škoda len prvého zápasu proti Luxemburčanke Eni-
se Sadikovicovej, s ktorou nemala prehrať. Pre jej 
súperku to bola jediná výhra na turnaji. Päť výhier v 
podaní Dominiky je veľmi slušný výsledok. Ja som 
veľmi spokojný s jej vystúpením, bola na tom dobre 
herne i takticky, dokáže vnímať moje rady a naša 
spolupráca funguje,“ povedal Solár.
Wiltschková okrem úvodného zaváhania proti Sadiko-
vicovej podala už dobré výkony, zdolala aj dve medai-
listky - druhú Rusku Anastasiu Ivanovovú (4:1) i tretiu 
Biancu Meiovú Rosovú z Rumunska (4:3). Len jeden 
set ju delil od výhry nad piatou Cleou De Stoppeleire-
ovou (3:4). „Dominika bola prvá nasadená, ale rebrí-
ček je v tomto prípade v zavádzajúci. Z tohto pohľa-
du nevyznieva jej výsledok vynikajúco, ale keď sa 
pozrieme, aké hráčky tam štartovali, tak to môžeme 
hodnotiť pozitívne. Bola to jej druhá účasť na Top 
10, pred rokom v Berlíne skončila deviata,“ dodal 
kouč úspešnej kadetky.

Adam Klajber uzatváral poradie medzi desiatimi naj-
lepšími juniormi v Európe. Na 10. mieste mal bilanciu 
jedno víťazstvo - osem prehier. Jediný úspech do-
siahol v závere turnaja, keď zdolal Andreia Teodora 
Istrateho z Rumunska 4:1. Jeho bilancia mohla byť 
o niečo priaznivejšia, ale v úvode prehral sedemse-
tové súboje s Belgičanom Adrienom Rassenfossem a 
Thibaultom Poretom z Francúzska. „Adam sa na tur-
naj dostal ako desiaty donominovaný z pozície ná-
hradníka. Hral dobre, ale neprekročil svoj tieň. Je to 
veľmi náročný turnaj, na ktorom sú len kvalitní pro-
tivníci a nijaký ľahký zápas. V úvodný deň hneď pre-
hral dve vyrovnané sedemsetové stretnutia, čo mu 
nepridalo na psychike. Napokon mal na konte len 
jedno víťazstvo a uzatváral poradie. V koncovke mu 
chýbala väčšia kreativita a odvaha niečo vymyslieť. 
Rok predtým bol na tomto podujatí v Berlíne piaty, 
ale na vtedajšej covidovej edícii chýbalo množstvo 
hráčov i kvalita, ktorá by sa očakávala,“ poznamenal 
k vystúpeniu svojho zverenca v Tours reprezentačný 
tréner slovenských juniorov Roman Grigel.

Kategória junioriek a kadetov na mládežníckom 
Top 10 bola v roku 2021 bez Slovákov.

(LB), • foto: ETTU 

Ani európsky mládežnícky turnaj Top 10, ktorý sa uskutočnil vo francúzskom 
Tours (15. - 17. októbra 2021), nebol bez slovenskej účasti. Na prestížne podu-
jatie sa prebojovali dvaja reprezentanti SR.

Dominika Wiltschková počas zápasu na TOP 10 v Tours, kde 
v konkurencii najlepších európskych kadetiek skončila šiesta.



nešlo. Tento turnaj nám však vyšiel úplne. Vyho-
vovali sme si na servise i príjme, všetko nám vy-
chádzalo tak, ako sme si povedali, a preto sme 
to dotiahli až do úspešného konca. Aj pre nás 
to bolo veľké prekvapenie. Dosiahli sme náš 
doteraz najväčší úspech, po ktorom budeme 
spolu pokračovať, ak to takto pôjde aj naďalej,“ 
uviedla 21-ročná Puchovanová a k jednotlivým vy-
stúpeniam na ceste za deblovým triumfom pozna-
menala: „V 1. kole sme s Nemkami prehrávali 
v prvom sete 4:10, ale dokázali sme to otočiť 
a odvtedy sme si už verili. Následne proti Slo-
vinkám sme boli za stavu 2:2 na sety a 3:8 už 
blízko k vypadnutiu, ale opäť sme vedeli obrátiť 
vývoj. V semifinále boli favoritky naše nemecké 
súperky, ktoré sú dobre zohraté. Bol to náš na-
jťažší zápas, od začiatku to bolo náročné, ale 
zahrali sme veľmi dobre. Vo finále bolo našou 
výhodou, že sa s Kukuľkovou a Labošovou veľ-
mi dobre poznáme. Kým pre ostatné súperky 
sú ony ešte akoby neznáme, my sme vedeli, čo 
by sme mali proti nim hrať. Táňa hrá špecifický 

SLOVENSKÉ FINÁLE S NEČAKANÝMI 
VÍŤAZKAMI

Slovenskí stolní tenisti sa v druhej polovici kalen-
dárneho roka 2021 predstavili na viacerých turna-
joch zo série podujatí World Table Tennis (WTT). 
Najväčší úspech dosiahli na tom záverečnom. Na 
WTT Feeder v nemeckom Düsseldorfe (7. - 10. 
12.) sa udiala doteraz nevídaná vec, keď sa do fi-
nále štvorhry žien prebojovali dva slovenské páry. 
V súboji krajaniek boli prekvapujúco úspešnejšie 
Nikoleta Puchovanová s Dášou Šinkárovou, ktoré 
v boji o celkový triumf zdolali bronzové medailist-
ky z ME do 21 rokov Tatianu Kukuľkovú s Emou 
Labošovou 3:2 na sety. Labošová navyše pridala 
vo dvojhre štvrťfinálovú účasť, do semifinále ju ne-
pustila domáca Sabine Winterová (1:4).
„Zaujímavé je, že my sme už s Dášou hrali spolu 
na medzinárodných turnajoch, ale príliš nám to 

Dáša Šinkárová a Nikoleta Puchovaná s trofejami za triumf vo štvorhre žien na decembrovom turnaji WTT Feeder v Düsseldorfe.
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Výsledková cesta Sloveniek vo štvorhre žien na WTT Feeder v Düsseldorfe:
1. kolo:
Ema Labošová, Tatiana Kukuľková (SR) - voľný žreb
Nikoleta Puchovanová, Dáša Šinkárová (SR) - Anastasia Bondarevová, Jele Stortzová (Nem.) 3:1 (12, 7, -7, 7)
štvrťfinále:
Ema Labošová, Tatiana Kukuľková (SR) - Leonie Hartbrichová, Leila Imreová (Maď.) 3:0 (6, 13, 5)
Nikoleta Puchovanová, Dáša Šinkárová (SR) - Lea Paulinová, Katarina Stražarová (Slovin.) 3:2 (-6, 5, -8, 9, 9)
semifinále:
Ema Labošová, Tatiana Kukuľková (SR) - Charlotte Careyová, Yangzi Liu (Wales/Aus.) 3:2 (-9, 8, -7, 8, 6)
Nikoleta Puchovanová, Dáša Šinkárová (SR) - Chantal Mantzová, Yuan Wan (Nem.) 3:1 (9, -8, 6, 9)
finále:
Nikoleta Puchovanová, Dáša Šinkárová (SR) - Ema Labošová, Tatiana Kukuľková (SR) 3:2 (-10, 5, -3, 6, 3)

účasť v 2. kole singlovej súťaže. Vo štvorhre žien 
Balážová a Sarah De Nutteová z Luxemburska boli 
štvrťfinalistkami, pričom proti rakúsko-anglickému 
duu Karoline Mischeková, Ho Tin-Tin nevyužili v 
boji o semifinále vedenie 2:0 na sety.
O mesiac neskôr si Balážová zopakovala účasť 
medzi osmičkou najlepších párov ženskej deblo-
vej súťaže na WTT Contender v Tunise (24. - 30. 
10.), kde sa predstavila so svojou tradičnou čes-
kou spoluhráčkou Hanou Matelovou a boli nasa-
dené ako číslo jeden. Aj v Tunisku mala prsty v 
jej vyradení Rakúšanka Mischeková, ktorá hrala 
tentoraz po boku Filippy Bergandovej zo Švédska 
(1:3).
Slovenská ženská jednotka nemala šťastie na žreb 
na dvoch novembrových podujatiach v slovinskom 
Lašku. Balážovú na WTT Contender Laško (1. - 7. 
11.) zastavila v osemfinále dvojhry Liou Wej-šan. 
S neskoršou finalistkou z Číny prehrala tesne 2:3, 
v rozhodujúcej časti 12:14.
Číňanky boli nad sily Balážovej s Matelovou aj na 
WTT Contender Novo Mesto (8. - 14. 11.), kde 
vo štvrťfinále podľahli dvojici Liou Wej-šan, Wang 
I-ti 1:3. Ich premožiteľky sa potom stali celkovými 
víťazkami turnaja.

(LB)
• foto WTT (2)

stolný tenis, Ema vie zakončiť, a preto sme ich 
nemohli pustiť do lôpt, ktoré im vyhovujú. Pre 
nás bolo dôležité, aby sa nám darili topspiny.“ 
Slovenky si po vydarenom účinkovaní dopriali aj 
odmenu. „Hneď po turnaji sme sa všetky vybrali 
na nákupy a kúpili sme si niečo na seba, čo ako 
ženy potrebujeme,“ s úsmevom dodala sympa-
tická Zvolenčanka.
Na podujatiach vyššej úrovne v hierarchii WTT 
bolo slovenským maximom semifinále, o ktoré 
sa postaralo v uplynulom roku úspešné deblové 
duo Kukuľková - Labošová. Na WTT Contender v 
Budapešti (17. - 20. 8.) po zvládnutí dvoch preká-
žok ich v semifinále zastavili domáce Dóra Mada-
rászová a Szandra Pergelová (1:3). V maďarskej 
metropole si reprezentanti SR pripísali aj dve štvr-
ťfinále v mixe zásluhou Jakuba Zelinku s Tatianou 
Kukuľkovou a prvého nasadeného páru Ľubomír 
Pištej - Barbora Balážová, ktorý proti neskorším 
celkovým víťazom Sathiyanovi Gnanasekaranovi a 
Manike Batrovej z Indie nezužitkoval vedenie 2:0 
na sety a napokon podľahol 2:3 (v rozhodujúcom 
piatom sete 9:11). Balážová skončila vo dvojhre v 
osemfinále.
Na podujatí najvyššej úrovne WTT Star Contender 
v katarskej Dauhe (22. - 25. 9.) si trio Ľubomír 
Pištej, Wang Yang a Barbora Balážová pripísalo 

Štyri aktérky slovenského finále v Düsseldorfe (zľava): Ema Labošová, Tatiana Kukuľková, Nikoleta Puchovanová a Dáša Šinkárová.
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Debutant na tejto úrovni STC ŠKST 
Bratislava si v októbri (22. - 23. 10. 
2021) v domácom prostredí vybo-
joval postup do decembrovej druhej 
fázy súťaže žien zo štvorčlennej A-
-skupiny, keďže grécky účastník sa 
na poslednú chvíľu odhlásil. „Veľmi 
nás to prekvapilo. Nerátali sme s tým, keďže sme 
ako nováčik boli nasadení do skupiny na posled-
nom mieste. Napokon sa zrodil náš postup, ktorý 
bol síce nečakaný, ale o to potešujúcejší,“ uviedla 
trénerka Lucia Čolovičková, ktorá mala k dispozícii 
aj nórske posily. „Toftakerová za nás už v minulosti 
hrala. Máme dobré vzťahy, a tak sme využili mož-
nosť vystužiť náš káder. Nórky sú mladé a s tré-
nerom dobre zapadli do tímu.“
Bratislavčanky mali istotu postupu už po prvých 
dvoch kolách turnaja. „Na úvod sme zdolali talian-
ske Norbello, za ktorý hráva reprezentantka SR Ta-
tiana Kukuľková. Bol to súboj o druhé postupové 
miesto. My sme aj počítali s tým, že to bude rozho-
dujúci zápas a s vedomím toho sme aj určili zosta-
vu. Pred ďalším stretnutím sme mali informáciu, že 
Španielkam nesedí hra na obranu, preto sme našu 
obranárku Skattetovú dali na pozíciu jednotky. V 
prípade potreby by sa totiž predstavila dvakrát. 

Hneď však zdolala Egypťanku Dawlat-
lyovú v službách španielskeho Jaénu 
a potom to už išlo ľahšie. V závereč-
nom vystúpení bola veľmi malá šanca 
zdolať Rusky z Taganrogu, a tak sme 
dali priestor našim mladým hráčkam, 
ktoré hrávajú aj extraligu. Zahrali dob-

re, bojovali, hoci na súperky nestačili,“ pozname-
nala Čolovičková.
Hráčky STC ŠKST Bratislava cestovali v decembri 
na turnaj druhej skupinovej fázy do Španielska (10. - 
12. 12. 2021), kde sa bojovalo o dve miestenky do 
štvrťfinále. Tie boli pre slovenského zástupcu privy-
soko, keď nestačil na svojich súperov a po prehrách 
s rakúskym TTC NanoTech Villach 1:3, španielskym 
Reus Ganxets Miró 0:3 a maďarským SH-ITB Buda-
örsi Sport Club 0:3 obsadil v B-skupine posledné 
4. miesto.
„Predpokladali sme, že pre nás bude toto akoby 
finále. Aj preto sme sa rozhodli, že popri dvoch 
nórskych ľaváčkach dáme v zostave šancu našej 
mladej Dominike Wiltschkovej, ktorá priletela do 
Španielska priamo z kadetských majstrovstiev sve-
ta v Portugalsku. Bod sme uhrali len s Villachom, 
kde prekvapila Carlsenová. Za rakúske družstvo 
však hrali ostrieľané hráčky, dve obranárky a re-

Do diania na medzinárodnej scéne sa zapojili obaja úradujúci slovenskí stolnotenisoví šampióni, ktorí sa 
predstavili na turnajoch skupinových fáz Európskeho pohára 2021/2022, ktorý v minulosti niesol názov 
Pohár ETTU.

DO II. FÁZY ŽENY STC ŠKST BRATISLAVA

Družstvo STC ŠKST Bratislava po postupe do II. fázy EP.
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álne sme nemali ako bodovať. Budaörs je finalis-
ta predchádzajúcej edície a mal dobrý káder so 
skúsenými hráčkami ako Pótová či Fazekasová. 
Domáci Reus ho však zdolal, čím ukázal tiež kva-
litu svojho tímu. Zrejme aj preto chcel organizovať 
tento turnaj,“ vrátila sa k vystúpeniu družstva STC 
ŠKST jeho trénerka a k celkovému účinkovaniu do-
dala: „My sme počítali, že to bude náročné. Už 
naša účasť v tejto fáze bola bonus. Ťažko hovoriť 
o spokojnosti, keď sme trikrát prehrali, ale pre nás 
ako nováčika, ktorý dostal na účasť voľnú kartu, 
celkovo dopadlo naše účinkovanie nadštandard-
ne a presiahli sme naše očakávania. Bola to dob-
rá skúsenosť. Naše hráčky si mohli zahrať aj so 
súperkami, s ktorými sa bežne nestretávajú. To 
platí aj pre naše Nórky, ktoré patria vo svojej kraji-
ne k špičke. My sme chceli dať príležitosť aj našim 
mladým hráčkam. Najperspektívnejšia Dominika 
Wiltschková mala teraz príležitosť pričuchnúť ako 
skutočne vyzerá stolný tenis na vrcholnej úrovni.“
Hráčom SK Vydrany, v drese ktorých statočne bojo-
vala dvojica Peter Šereda - Zoltán Lelkeš, unikol po-
stup v chorvátskom Varaždíne (22. - 24. 10. 2021) 
iba o skóre. Na turnaji A-skupiny prvej fázy EP mužov 
mali spolu s rakúskym Stockerau a ruským Jekate-

VÝSLEDKY
Európsky pohár mužov 2021/2022 - I. fáza - A-skupina (Varaždín/Chor.):
SK Vydrany - Universidad De Burgos TPF (Šp.) 3:2, P. Šereda - Ňunez 3:2, Lelkeš - Cazacu 1:3, bez boja bod pre Bur-
gos, P. Šereda - Cazacu 3:2, Lelkeš - Ňunez 3:0
SK Vydrany - UTTC Stockerau (Rak.) 0:3, P. Šereda - Čen Wei-sing 0:3, bez boja bod pre Stockerau, Lelkeš - Serdaroglu 1:3
SK Vydrany - STK Starr Croatia Varaždín (Chor.) 3:1, Lelkeš - Hardikar 3:1, P. Šereda - Horvat 3:0, bez boja bod pre 
Varaždín, Lelkeš - Horvat 3:2
SK Vydrany - TTSC UMMC ELEM Jekaterinburg (Rus.) 3:1, Lelkeš - Krivošejev 3:2, P. Šereda - Travin 3:1, bez boja bod 
pre Jekaterinburg, Lelkeš - Travin 3:2
Konečné poradie: 1. Stockerau, 2. Jekaterinburg, 3. Vydrany, 4. Burgos, 5. Varaždín.

Európsky pohár žien 2021/2022 - I. fáza - A-skupina (Bratislava):
STC ŠKST Bratislava - ASD Tennistavolo Norbello (Tal.) 3:1, Skattetová - Kukuľková 0:3, Carlsenová - Edemová 3:0, 
Toftakerová - Nagyová 3:1, Skattetová - Edemová 3:2
STC ŠKST Bratislava - Hujase Jaén Paraíso Interior (Šp.) 3:0, Skattetová - Dawlatlyová 3:1, Carlsenová - Pablosová 3:0, 
Toftakerová - Carageová 3:0
STC ŠKST Bratislava - TMG Tagmet Taganrog (Rus.) 0:3, Toftakerová - Prochorovová 0:3, Štullerová - Kulikovová 0:3, 
Uríková - Fetuchinová 0:3
Konečné poradie: 1. Taganrog, 2. STC ŠKST Bratislava, 3. Norbello, 4. Jaén.

II. fáza - B-skupina - Reus (Šp.):
STC ŠKST Bratislava (SR) - TTC NanoTech Villach (Rak.) 1:3, Toftakerová - Malobabičová 0:3, Carlsenová - Fenyvesyová 
3:2, Wiltschková - Jazbecová 0:3, Carlsenová - Malobabičová 1:3
STC ŠKST Bratislava (SR) - Reus Ganxets Miró (Šp.) 0:3, Toftakerová - Ramírezová 1:3, Carlsenová - Kolišová 0:3, Wilt-
schková - Yamadová 0:3
STC ŠKST Bratislava (SR) - SH-ITB Budaörsi Sport Club (Maď.) 0:3, Toftakerová - Pótová 0:3, Carlsenová - Fazekasová 1:3, 
Wiltschková - Dariová 0:3
Konečné poradie: 1. Reus, 2. Budaörs, 3. Villach, 4. STC ŠKST Bratislava.

rinburgom na konte zhodne len jednu prehru, ale zo 
vzájomných duelov najhoršiu bilanciu. V záverečnom 
súboji potrebovali Vydranci vyhrať 3:0, ale to by ne-
mohli nastúpiť len dvaja. Chýbal im tretí člen družstva 
Samuel Novota, ktorému neumožnila štart choroba. 
„Žiaľ, Samo bol už dlhšie chorý. Vyzeralo to, že s 
nami pôjde, ale v deň odchodu sa cítil zle. Myslím 
si, že sme odviedli maximum. Prvý zápas proti špa-
nielskemu Burgosu bol náročný. Oni majú jedného 
veľmi dobrého hráča a nám bolo jasné, že jeden 
z nás ho musí zdolať. Našťastie, mne sa to poda-
rilo. Následne sme prehrali s Rakúšanmi, ktorí sú 
lepší a navyše herne nám nesedia. Problém bol 
v tom, že oni potom prehrali s Rusmi, keď nena-
stúpili v kompletnom zložení a dali šancu mladým. 
Chorvátsky Varaždín sme zdolali v pohode a po-
tom sme si verili aj proti Rusom. Zolo proti nim uro-
bil dva body, pričom jeden získal v skrátenom pia-
tom sete. Nehralo sa až do jedenásť, ale za stavu 
5:5 rozhodla ďalšia lopta,“ zhodnotil Peter Šereda 
vystúpenie Vydrian, ktoré obsadili na turnaji 3. prieč-
ku, prvú nepostupovú.

(LB) 
• foto: archív STC ŠKST Bratislava



Bohatá história Geológu Rožňava 
eviduje viacero pozoruhodných 
úspechov, ale 2. miesto v sloven-
skej extralige mužov je pravdepo-
dobne tým najvýznamnejším. Ako 
sa ho podarilo dosiahnuť a kto sa 
najviac pričinil o postup do finále 
súťaže družstiev?
„Geológ Rožňava má dlhoročné ex-
traligové skúsenosti, veď pôsobí v 
nej už od roku 1995. Po Čadci sme 
zrejme druhý najstabilnejší účastník 
extraligy – pohybujeme sa v nej už 
25 sezón. Je pravda, že väčšinou 
sme obsadzovali spodné priečky 
tabuľky a naším hlavným cieľom bý-
vala záchrana. Smelšie plány sme 
si vytýčili, keď sme do nášho kádra 
získali jednu z najväčších nádejí slo-
venského stolného tenisu Adama 
Klajbera. V sezóne 2019/2020 sme 
nečakane získali bronzové medaily. 
V uplynulom ročníku sme sa po dopl-
není tímu o Ingemara Pétera prebojo-
vali až do finále extraligy. Až tam nás 
zastavilo favorizované družstvo Vyd-
rian. Náš úspech umocňuje aj fakt, 
že obidve medaily sme vybojovali v 
atypických sezónach poznačených 
pandémiou koronavírusu. Družstvo 
našich žien obsadilo v I. lige – skupi-
na východ 2. miesto.“
Pri oslave striebornej medaily, žiaľ, 
chýbal zakladateľ klubu a dlhoroč-
ný hráč, tréner, funkcionár, organi-
zátor a nadšený propagátor stolné-
ho tenisu Ján Kováč, čestný člen 
SSTZ...
„Žiaľ, zakladateľ oddielu a jedna z 
najvýraznejších postáv rožňavského 
stolného tenisu PhDr. Ján Kováč st., 
ktorý doviedol náš tím do extraligy, 
sa najväčšieho úspechu Geológa 
nedožil. Skonal po dlhej chorobe 
práve pred naším semifinálovým sú-

Medzi najväčšie prekvapenia stolnotenisovej sezóny 2020/2021 v extralige mužov patril kolektív Geo-
lógu Rožňava. Vybojoval nečakané strieborné medaily a zapísal si tak najväčší úspech v histórii klubu 
od jeho vzniku v roku 1964. Ako sa zrodilo toto vynikajúce umiestnenie, ale aj o histórii a súčasnej 
činnosti klubu sme sa porozprávali s vedúcim družstva Zoltánom Gallom (na  obr.), bývalým úspešným 
hráčom a funkcionárom Geológu, ktorého mnohí stolnotenisoví priaznivci poznajú aj ako dlhoročného 
predsedu disciplinárnej komisie Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).
Z. Gallo pôsobí v Geológu a rožňavskom stolnom tenise od roku 1971 a uplynulých 50 rokov vystriedal 
azda všetky možné funkcie a posty. Bol hráčom, trénerom, rozhodcom, ale i skautom, šoférom, upra-
tovačkou, maliarom-natieračom, ale aj generálnom sponzorom. Jednoducho, vždy priložil ruku k dielu 
tam, kde to bolo v daný okamih najnutnejšie...

znamných stolnotenisových po-
dujatí vrátane majstrovstiev ČSSR 
jednotlivcov, ale aj medzinárod-
ných súbojov ako napríklad kvali-
fikácia družstiev na ME či súboje 
Európskej ligy. Má váš klub aj dnes 
podobné ambície?
„V Rožňave máme tradične nielen 
šikovných hráčov, ale aj schopných 
organizátorov športových podujatí. 
Keď pominie pandémia COVID-19, 
radi by sme opäť zorganizovali v na-
šom meste väčšie a významnejšie 
stolnotenisové podujatie, aby aj naši 
fanúšikovia mali možnosť na vlastné 
oči vidieť slovenskú či medzinárod-
nú elitu.“
V osemdesiatych rokoch minulé-
ho storočia patril medzi najväčšie 
mládežnícke talenty z rožňavskej 
liahne Ján Kováč ml., ktorý štarto-
val aj na MEJ 1981 v Topoľčanoch. 
Kto dnes popri Adamovi Klajberovi 
má šancu ísť v jeho stopách?
„Podobne ako aj v iných našich 
mestách zákerný COVID-19 zasiahol 
veľmi negatívne do života klubu a 
negatívne ovplyvnil najmä prípravu 
mladých hráčov. Sám som zvedavý, 
ako sa to prejaví na kvalite ich vý-
konov a či to neovplyvní aj kvantitu 
našej stolnotenisovej rodiny. Naj-
väčším prísľubom do budúcnosti sa 
javí 13-ročný René Ferko, ktorý na 
majstrovstvách Slovenska mladších 
žiakov získal vo dvojhre bronzovú 
medailu.“
Geológ Rožňava patrí na Sloven-
sku medzi priekopníkov v začleňo-
vaní rómskej populácie do maso-
vého, ale aj výkonnostného športu. 
Kto sa najviac zaslúžil o tento výni-
močný projekt a aké už priniesol 
konkrétne výsledky?
„Geológ Rožňava sa už dlhodobo 

bojom s Nižnou. Striebornú medailu 
sme venovali práve jemu.“
Aké podmienky má dnes Geológ 
Rožňava na prípravu svojich najlep-
ších hráčov a aká je pomoc mesta 
Rožňava a sponzorov?
„Stolní tenisti v Rožňave majú k dis-
pozícii od roku 1985 špecializovanú 
halu, ktorá vznikla pri závode Geo-
logický prieskum. O jej výstavbu sa 
najviac pričinil  dlhoročný prezident 
klubu Alexander Telecký. Hala slúži 
dodnes svojmu pôvodnému účelu. 
Dnes je vo vlastníctve RIMA – MU-
RÁNSKA, spol. s r.o., Rožňava, kto-
rá nás podporuje a vychádza nám 
v ústrety pri využívaní tohto špor-
toviska. Počas dvoch covidových 
sezón sa nám podarilo rozšíriť hľa-
disko, vymeniť osvetlenie, obnoviť 
podlahu, sociálne zariadenia a šat-
ňu. Stolný tenis sa stal postupne 
najúspešnejším rožňavským kolek-
tívnym športom. V poslednom obdo-
bí si to všimla aj rožňavská radnica, 
a tak sa nám zlepšili podmienky na 
našu činnosť.“
V minulosti bola Rožňava spoľahli-
vým organizátorom viacerých vý-
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zameriava aj na rómsku mládež a 
dáva jej príležitosť, aby so stolným 
tenisom zmysluplne trávila voľný 
čas. Popri športe sa snažíme na ňu 
pôsobiť aj výchovne. V minulosti boli 
z tejto rómskej skupiny najúspešnej-
ší  mládežnícky medailista z majs-
trovstiev Slovenska Roland Balogh. 
Spolu s Gabrielom  Gulykášom to 
dotiahli až do extraligy. Ale napríklad 
aj Jozef Balogh, Ladislav Šimko a Ré-
zmüvešovci si zahrali mužské kraj-
ské súťaže. V spolupráci s Komunit-
ným centrom v Rožňave sme vybrali 
10 - 12 chlapcov, ktorí trénujú pod 
vedením trénerov Andreja Rúžika a 
Jána Jungera. Perspektívny je najmä 
spomínaný René Ferko, ktorý v roku 
2020 získal ocenenie SSTZ talent 
s ťažkým životným osudom. Veľký 
potenciál majú aj Kristián Horváth a 
Marek Lakatoš. Títo chlapci si vyža-
dujú špecifický prístup, ale nás teší 
a povzbudzuje každý mladý človek, 
ktorému prostredníctvom športu po-
zitívne ovplyvníme život.“
Aj keď koronavírus sústavne a ne-
vyspytateľne redukuje a deformu-
je plány stolných tenistov i celej 
spoločnosti, ale predsa len, aké sú 
najbližšie zámery a predsavzatia 
Geológu Rožňava na prahu nového 
roka 2022?
„Naše športové plány výrazne ovplyv-
nila pandémia a premietla sa aj do 
našich osobných životov mimo haly. 
Každý z nás už prišiel pre COVID-19 
o svojho blízkeho rodinného prísluš-
níka alebo o priateľa. Nikdy nám ani 
nenapadlo, že častou témou našich 

rozhovorov bude raz otázka, kto je 
koľkokrát a čím očkovaný... Boli by 
sme veľmi radi, keby sa čím skôr 
rozbehli dlhodobé stolnotenisové 
súťaže a aby sa aj tréningy vrátili 
do normálnych koľají. Prihlásili sme 
sa do európskej pohárovej súťaže 
a máme záujem štartovať aj v ob-
novenej stredoeurópskej superlige. 
Samozrejme, chceme dôstojne re-
prezentovať náš stolný tenis, Rožňa-
vu i Slovensko. A pokiaľ ide o mňa 
osobne, želal by som si ako predse-
da disciplinárnej komisie SSTZ, aby 
som mal čo najmenej práce.“

                 Zdenko Kríž

• foto: T. Šereda a archív Geoló-
gu Rožňava

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2021   31

Strieborní rožňavskí medailisti z majstrovstiev Slovenska družstiev 2021: hore zľava 
Ingemar Péter, Adam Klajber, Jakub Takáč, Gregor Gallo, dole zľava kondičný tréner 
Miloš Kočtúch, Zoltán Gallo, tréner Andrej Ružik.

Opora Geológu Rožňava Adam Klajber.
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Jaromír Truksa – 50 rokov
Jeden z našich najúspešnejších a najskúsenejších trénerov Jaromír Truksa sa nedávno zaradil už me-
dzi päťdesiatnikov. Pôvodom Moravák, rodák z Valtíc, prijal v roku 1993 slovenské štátne občianstvo, 
presťahoval sa do Malaciek a na 25 rokov sa stal z neho Záhorák. V súčasnosti pôsobí v Národnom 
stolnotenisovom  centre v Bratislave ako tréner mužskej reprezentácie SR. J. Truksa, ktorý ako 9-ročný 
začínal so stolným tenisom v Poštornej, sa postupne prepracoval až do Strediska vrcholového športu 
vo Vítkoviciach. V roku 1992 prestúpil do Strojára Malacky a od roku 1993 sa stal aj členom repre-
zentácie Slovenska. Svoje hráčske kvality ukázal už o rok neskôr na ME v Birminghame, kde spolu s  
Valentinou Popovovou vybojovali prvú stolnotenisovú medailu v ére samostatného Slovenska – bronz 
v mixe. V Malackách prešiel postupne na post trénera, potom viedol mládežnícke reprezentácie SR  a 
od roku 2015 sa stal trénerom mužskej reprezentácie SR a súčasne aj tímu do 21 rokov. Podieľal sa 
na založení NSTC v Bratislave a jedno volebné obdobie bol aj členom VV SSTZ a predsedom komisie 

športovej reprezentácie. Slovenskí stolní tenisti pod jeho vedením získali viacero medailových ocenení: na ME 2021 vo Varšave Pištej 
s Balážovou získali v mixe striebro a patrili aj medzi najlepšie páry sveta. Na OH 2020 v Tokiu obsadili 9. miesto. Predtým na EH v Min-
sku 2019 skončili na 4. stupienku. Cenné je aj dvojnásobná účasť Wanga v osemfinále dvojhry na MS v Budapešti 2019 a Houstone 
2021. Ako kouč sa podieľal aj na medailách hráčov do 21 rokov. Na ME ich postupne získali: zlato A. Valuch s Dánom Lindom (2017), 
striebro A. Brat s T. Špánikom (2019), bronz T. Kukuľková a E. Labošovou (2021). Väčšinu svojho času a energie venuje oslávenec 
stolnému tenisu, s ktorým už precestoval takmer celý svet. Ak predsa len má chvíľu voľna, venuje ho písaniu životopisnej knihy, ktorá 
raz určite zaujme a pobaví najmä stolných tenistov.

Róbert Porozsnyák - 50 rokov
Okrúhle jubileum oslávil vlani v novembri. Od detstva je spätý so stolným tenisom v Galante. Venovať sa 
mu začal ako tínedžer pod vedením trénerov Alexandra Hlavatého a Alexandra Kissa. Hoci vďaka svojmu 
otcovi, úspešnému trénerovi boxu Ladislavovi Porozsnyákovi, to skúšal aj v ringu, napokon zostal za stol-
notenisovým stolom a verný mu je až dodnes. V galantskom klube pod rôznymi názvami Slovan, Spartacus 
a Gasto prešiel cez žiacke a dorastenecké kategórie až k dospelým. V Galante pôsobil tiež v trénerskej 
i manažérskej funkcii. Aktívne hráva doteraz - je hráčom tímu ST Relax Rača, predtým si obliekal dres 
družstva ŠK Mostex Rača. V roku 1989 získal prvú rozhodcovskú licenciu a postupne sa prepracoval až k 
najvyššej národnej, vďaka čomu mal možnosť rozhodovať na majstrovstvách Slovenska rôznych kategórií, 
ale dostal sa aj na medzinárodné podujatia doma či v blízkom zahraničí. Rozhodoval v nadnárodnej su-
perlige a viackrát bol arbitrom na ME mládeže v Bratislave. Doteraz pôsobí v úlohe rozhodcu v slovenskej 
stolnotenisovej extralige. V rámci funkcionárskej kariéry je šéfom Oblastného stolnotenisového zväzu Galanta a zároveň člen Krajské-
ho stolnotenisového zväzu Trnava. Bol členom organizačného štábu pri majstrovstvách sveta juniorov v roku 2010 v Bratislave. Ako 
masér pôsobil pri slovenskej stolnotenisovej reprezentácii juniorov a kadetov. Pracuje v Správe športových zariadení mesta Galanta.

Prof. Ing. Pavol Alexy PhD. – 60 rokov
Je dnes s najväčšou pravdepodobnosťou najvýznamnejším a najuznávanejším vedcom zo slovenskej 
stolnotenisovej rodiny. Čerstvý šesťdesiatnik prof. Alexy, rodák z Partizánskeho, je dnes aj medzinárodne 
uznávanou kapacitou vo vývoji plastov z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 100 percentne kompostova-
teľné. Spolu so svojím tímom na STU v Bratislave sa už niekoľko rokov intenzívne venuje výskumu 
bioplastov – má 8 patentov na Slovensku a niekoľko ďalších aj v celosvetovom meradle. Okrem vedecko-
-výskumnej práce má ešte jedného významného koníčka - stolný tenis (dal mu prednosť pred hokejom). 
Sám ho voľakedy hrával na úrovni krajských súťaží v drese Pezinka. V roku 2004, po zániku miestneho 
ŠKP, založil mládežnícky klub STK Pezinok. Na jeho čele stál vo funkcii predsedu až do roku 2021. Bol 
nielen hráčom, organizátorom, trénerom, či medzinárodným rozhodcom, jednoducho „dievča pre všetko“. 
Zameral sa prioritne na mládež a mladí Pezinčania sa začali presadzovať aj na celoslovenských súťažiach 

vrátane domácich šampionátov. Funkcionársky sa presadil najskôr vo vedení Bratislavského stolnotenisového zväzu. Potom jeho efek-
tívnu a často aj novátorskú prácu ocenili aj delegáti na celoslovenskej konferencii a po dva razy ho zvolili do VV SSTZ, kde zastával 
post predsedu komisie mládeže. Za toto obdobie sa významne  pričinil o rozvoj slovenského mládežníckeho stolného tenisu. Presadil 
o.i. nový systém spracovávania mládežníckych rebríčkov, vytvoril počítačový program pre súťaže  našich talentov a napriek nedostat-
ku financií dokázal presadiť povinnú prítomnosť kvalifikovaných rozhodcov na všetkých mládežníckych podujatiach. Zanechal tak v 
našom stolnom tenise nezmazateľnú stopu. Vďaka.

Ing. Ján Buczacki - 70 rokov
Dlhoročný hráč, funkcionár, tréner, rozhodca na najvyšších úrovniach. Bol predsedom OSTZ Dolný Kubín v 
rokoch 1987 - 1993, KSTZ Žilina v rokoch 1990 – 2010, členom VV SSTZ v rokoch 1990 až 1994. Okrem 
toho niekoľko rokov zastával post predsedu TJ OTF Nižná a MSTK Tvrdošín. Ako hráč pôsobil niekoľko sezón 
v slovenskej extralige. Jeho najúspešnejšia bola sezóna 1982/83 počas hosťovania v Martine. V rebríčku SR 
mu patrilo 20. miesto, čím sa stal vôbec najúspešnejším hráčom z regiónu Oravu v tomto období. Dodnes 
úspešne hráva v regionálnych súťažiach. Momentálne sa však venuje najmä turnajom veteránov, kde patrí vo 
svojej kategórii k absolútnej slovenskej špičke. Na ME veteránov v roku 2006 v Bratislave dokonca zvíťazil v 
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turnaji útechy. Je momentálne najstarším trénerom v regióne, ktorý sa stále veľmi aktívne venuje mládeži. Podarilo sa mu vychovať 
niekoľko majstrov Slovenska i reprezentantov (napr. Katarína Belopotočanová, Martin Kysel, Natália Divinská, ... ). Družstvo chlapcov 
(Belopotočan, Drbiak, Šlesárovci, Hudec, Teplanský) sa mu dokonca podarilo v roku 2003 doviesť ako hrajúcemu trénerovi prvýkrát v 
histórii do najvyššej súťaže. Dodnes tiež pôsobí ako lektor pre školenie trénerov a rozhodcov v rámci kraja aj Slovenska.

Ing. Kristián Knoblich – 70 rokov
So stolným tenisom začal v roku 1964. Patril k najlepším starším žiakom v kraji, v rámci ktorého si vy-
bojoval niekoľko medailových umiestnení. Rovnaké úspechy získaval aj na putovných turnajoch o Pohár 
duklianskych hrdinov v Prešove a o Pohár oslobodenia mesta Vranov. Vynikal trpezlivou obrannou hrou. 
Vlastní viacero titulov majstra okresu vo dvojhre i štvorhre mužov. Bol dlhoročnou oporou družstva mužov 
v najvyššej krajskej súťaži. Vo vranovskom klube pôsobil ako tréner a rozhodca. Ako funkcionár pracoval 
v slovenských a krajských orgánoch a v roku 1991 založil občianske združenie VSTK Vranov nad Topľou. 
Dlhé roky zastával funkciu jeho predsedu. Aktuálne pôsobí v Michalovciach a stále sa venuje práci s 
mládežou.

Slavomír Mihálik – 70 rokov
Jedna z najvýraznejších a najdôležitejších postáv zvolenského stolného tenisu. Narodil sa v malej dedinke 
Hontianske Tesáre a stolnému tenisu sa začal venovať ako 13-ročný. S oddielom mužov Lokomotíva Bučina 
Zvolen, neskôr ako Energetik Zvolen, postúpili do I. divízie v sezóne 1995/1996. Pod jeho vedením muž-
stvo v sezóne 1996/1997 postúpilo do II.ligy, kde sa udržalo dva roky. Vedel k stolnému tenisu pritiahnuť 
ľudí, ktorí mu pomohli vytvoriť podmienky pre úspešné napredovanie oddielu v stolnotenisových súťažiach. 
V roku 1998 priviedol tím mužov do I. ligy. Náročné obdobie ukončil v roku 2000 a začal sa venovať mláde-
ži. V TJ Doprastav Zvolen mohol odovzdávať svoje skúsenosti mladším a starším žiačkam, čo mu prinieslo 
tiež pomerne úspešné obdobie. Ako funkcionár pracoval v Okresnom stolnotenisovom zväze Zvolen ako 
člen výkonného výboru. Od roku 1999 bol zvolený do KSTZ Banská Bystrica, kde zastával funkciu podpred-
sedu jedno volebné obdobie. Dva roky pôsobil aj v kontrolnej komisii SSTZ.

František Obermayer - 70 rokov
V decembri 2021 oslávil 70. narodeniny športu zapálený František Obermayer, ktorý počas svojej šesť-
desiatročnej stolnotenisovej éry odvádzal spoľahlivé služby v bratislavských kluboch Priemstav, Lokomo-
tíva, Slovan, Trnávka, Relax, Ister a v Jure pri Bratislave. Hral I. SNL za Lokomotívu Bratislava, za ktorý 
absolvoval aj niekoľko zápasov v československej lige mužov, pôsobil tiež v II. SNL v dresoch Trnávky 
a Jura pri Bratislave. Obermayer sa vždy prezentoval ako spoľahlivý, bezkonfliktný a pre mladšie ročníky 
veľký vzor profesionality a osobného prístupu.                     

Alexander Husárik - 75 rokov
Síce nikdy nepatril medzi špičkových stolných tenistov, ale aj napriek tomu sa venoval začínajúcim mladým 
hráčom v Bratislave. Stolný tenis začal hrávať ako žiak a výkonnostne sa dostal na úroveň nižších súťaží v 
kategórii mužov v Bratislavskom kraji. Postupne hrával za kluby Štart Bratislava, Sineala Slovan Banka. V 
roku 1998 si urobil trénerský kurz licencie „C“ a postupne sa čoraz viac začal venovať trénovaniu mládeže 
– detí, o ktoré nemali záujem fungujúce kluby na území Bratislavy. Jeho rukami prešli viacerí mladí stolní 
tenisti, ktorí pravidelne hrávajú súťaže riadené BSTZ. Najlepším z nich je Peter Turček – bývalý kadetský 
reprezentant SR a v súčasnosti hráč extraligy. Husárik sa venuje aj záujemcom o stolný tenis z radov 
dospelých. Prenikol tiež do tajov výroby kvalitných stolnotenisových rakiet, s ktorými hrávajú viacerí hráči 
nielen v súťažiach Bratislavského kraja. 

Michal Bušo – 90 ročný
Patrí medzi najstarších stolných tenistov súčasnosti. Začiatky jeho pôsobenia spadajú do éry Františka 
Tokára, s ktorým často trénoval. V tomto čase hrával za VD Štart Bratislava, kde dosahoval aj úspechy 
na majstrovstvách Bratislavy, najmä vo štvorhrách. Po odchode na zahraničný angažmán ako huslista do 
symfonického orchestra Rádia Luxembourg pôsobil v tejto krajine v najvyššej stolnotenisovej súťaži. Bol 
tak dôležitý pre svoj klub, že keď mal orchester koncert, tak museli požiadať o odloženie zápasu. Tu často 
hrával aj s československými reprezentantmi Štefanom Kollárovitsom a Vladimírom Mikom. Po návrate na 
Slovensko hrával v bratislavských súťažiach a neskôr dosahoval úspechy najmä vo veteránskej kategórii, 
či už v Českej republike, na Slovensku i v Maďarsku. V roku 1998 bol majstrom SR v kategórii 65-69 
rokov a v roku 1999 ho vyhlásili za najlepšieho hráča na majstrovstvách západného Slovenska veteránov 
v Topoľčanoch. Jeho súčasné motto je: „Aj v deväťdesiatke sa dá hrať dobre stolný tenis.“ Potreboval by 

však trénovať, čo v dnešnej zložitej situácii nie je také jednoduché.

Ospravedlňujeme sa Miroslavovi Marekovi, bývalému hráčovi a trénerovi slovenskej reprezentácie, kto-
rému sme v predchádzajúcom čísle 2-3/2021 v tejto rubrike blahoželali k 65. narodeninám, hoci už 
oslávil sedemdesiatku. Je pravda, že na ňu nevyzerá...
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Stolnotenisové talenty z 37 krajín celého sveta sa 
zišli v prvý novembrový týždeň v Senci, kde sa 
uskutočnil v poradí už 24. ročník mládežníckeho 
turnaja zaradeného do svetového okruhu, ktorý 
bol známy pod názvom Slovak Junior Open, resp. 
Slovak Cadet Open a patril do série ITTF Junior 
Circuit. Vzhľadom k zásadnej zmene pri organizácii 
aj mládežníckych turnajov svetovej série, ktorú má 
pod taktovkou už World Table Tennis, nová sekcia 
Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF), 
prišlo aj k zmene názvu na WTT Youth Contender 
Senec.
WTT prichádza s cieľom posunúť stolný tenis ďalej 
do modernej éry rôznymi inováciami. Turnaje by 
mali byť v jednotnom šate, nechýba ani tzv. show 
court. Samozrejmosťou je tiež livestream z diania 
za stolmi. Novinkou je rozšírenie počtu vekových 

kategórií. Hrá 
sa až v piatich: 
do 11, 13, 15, 
17 a 19 rokov 
u chlapcov i 
dievčat. Vo 
všetkých je len 
súťaž vo dvoj-
hre, ale mladší 
sa môžu zapojiť 
do diania aj v 
starších kate-
góriách, takže 
súbežne môžu 
hrať akoby viac 
turnajov.

Dianie v športovej hale Transpetrolu pri Slnečných 
jazerách - juh, ktorá v dňoch v dňoch 1. - 7. novem-
bra privítala približne 250 talentovaných hráčov 
a hráčok z 37 krajín všetkých kontinentov, bolo 
rozdelené do dvoch častí. Prvá patrila dievčatám a 
druhá chlapcom. Súbežne sa hral turnaj rovnakej 
kategórie v maďarskom meste Szombathely, kde 
to bolo presne naopak, a tak sa účastníci na štvrtý 
deň vymenili.
„Z organizačnej stránky nám práve presuny 
účastníkov najviac komplikovali prácu. Najväčšie 
problémy nám narobili opatrenia okolo COVID-19, 
keďže sa súčasne bilo niekoľko druhov predpisov. 
Museli sme brať do úvahy nariadenia platné v SR, 
v Maďarsku, keďže sa robili presuny medzi kra-
jinami, potom tie stanovené World Table Tennis 
a ešte sme tu mali prípady, keď sa odchádzalo 
do tretích krajín. Bolo to náročné všetko skoor-
dinovať,“ poznamenal predseda Slovenského 
stolnotenisového zväzu Anton Hamran, ktorý so 

tickým dosahom. „Mali sme možnosť absolvovať 
rôzne rokovania, napríklad so štátnym tajomní-
kom pre šport Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Ivanom Husárom alebo s výkon-
ným riaditeľom firmy JOOLA Radem Markovičom, 
s ktorým sme si upresnili veľa detailov a oficiálne 
potvrdili kontrakt na štyri roky ako s naším oficiál-
nym partnerom,“ prezradil A. Hamran.
Ani po vyvrcholení WTT Youth Contender sa v 
Senci neskončilo stolnotenisové dianie. „Ešte sa tu 
uskutočnil trojdňový európsky trénerský seminár. 

Vzhľadom na spokoj-
nosť s podmienkami 
nám zástupca ETTU 
ponúkol, či by sme v 
roku 2022 nechceli 
usporiadať v Senci 
kemp pre najväčšie 
talenty európskeho 
stolného tenisu,“ do-
dal predseda SSTZ, 
ktorého slová nazna-
čujú, že slovenský 
stolný tenis sa pri Sl-
nečných jazerách pre-
zentoval v pozitívnom 
svetle.

V Szombathelyi finále Kokavca a tri 
Slovenky v osemfinále

Na súbežne hranom turnaji v maďarskom Szom-
bathelyi sa zo Slovákov najďalej prebojoval Pavol 
Kokavec, ktorý bol finalistom kategórie do 13 
rokov. V súboji o prvenstvo podľahol Athervovi 
Guptovi z Indie 1:3 na sety (-3, -7, 8, -8). Do 17 
rokov postúpili Kristián Uherík a Jakub Goldír zo 
základných skupín a vo vyraďovacej časti prešiel 
úvodným kolom už len Uherík, ktorého následne 
v boji o osemfinále zastavil Carlos Fernández z 
Peru (1:3). Z dievčat tri slovenské stolné tenistky 
prebojovali do osemfinále. Do 19 rokov to boli Eliš-
ka Štullerová a Dominika Wiltschková, v 1. kole 
„pavúka“ prehrala Ema Činčurová, ktorá sa však 
medzi hráčkami do 17 rokov dostala o kolo ďalej. 
V 2. kole bola aj Nina Darovcová, ktorá navyše v 
súťaži dievčat do 15 rokov postúpila medzi najlep-
šiu šestnástku. V zostávajúcich dvoch kategóriách 
(U11, U13) nemalo Slovensko zastúpenie vo vyra-
ďovacej časti.

(LB)
• foto: archív SSTZ, WTT

svojím tímom spolupracovníkov mal na starosti 
celú organizáciu.
„V tomto období sa uskutočnili tri mládežnícke 
turnaje. Okrem dvoch spomenutých ešte aj v ta-
lianskom Lignane. Z porovnávania sme najlepšie 
vyšli my. Myslím si, že z organizačnej stránky sme 
to zvládli. Snažili sme sa dodržať všetky stanove-
né podmienky vrátane reklamných a marketingo-
vých, ktoré nám z WTT nariadili. Delegát WTT ne-
mal žiadne námietky, a tak to berieme, že to bolo 
v poriadku. Hodnotenia celkového zabezpečenia 
boli pozitívne,“ pokračoval Hamran.
WTT Youth Contender v Senci ponúkol nádejným 
slovenským stolným tenistom možnosť konfrontá-
cie s kvalitnými zahraničnými súpermi. Z počet-
ného slovenského zastúpenia sa v pestrej palete 
stolných tenistiek nastupujúcej generácie najďalej 
dostala Bianka Bacsová, keď v najmladšej kategó-
rii bola semifinalistkou. V dueli o postup do finále 
podľahla Indke Dhaani Jainovej (0:3). Z ďalších 
reprezentantiek SR boli v osemfinále Dominika 
Wiltschková, Eliška Štullerová do 19 rokov, Ema 
Činčurová do 17 rokov, Sára Habarová a Carolina 
Chelsea Korf do 13 rokov. Zo skupín do vyraďova-
cej časti prenikli aj Štullerová do 17 rokov a Nina 
Darovcová do 15 rokov.
Aj medzi chlapcami podarilo postúpiť slovenské-
mu reprezentantovi medzi štvoricu najlepších sing-
listov v kategórii do 11 rokov. Najlepší výsledok zo 
Slovákov dosiahol pri Slnečných jazerách Marco 
Cisárik, ktorý bojoval v športovej hale Transpet-
rolu o účasť vo finále, ale neskoršiemu celkovému 
víťazovi Michelovi Abimu Naderovi z Libanonu 
podľahol 1:3 na sety. Damián Flóro bol štvrťfinalis-
tom do 13 rokov a v súťaži hráčov do 15 rokov sa 
dostal on i Matúš Király do tridsaťdvojky. Samuel 
Šutiak a Kristián Uherík sa po postupe zo základ-
ných skupín rozlúčili s vyraďovacou časťou kate-
górie do 17 rokov v 1. kole. V najstaršej kategórii 
do 19 rokov si Kamil Pach a Adam Klajber zahrali 
v 2. kole, Filip Delinčák skončil v 1. kole.
„Dosiahli sme dve tretie miesta zásluhou Bacso-
vej a Cisárika v kategórii do 11 rokov. Očakávania 
boli možno vyššie, ale treba si uvedomiť, že účasť 
bola fantastická, zastúpenie malo päť kontinentov. 
Predstavilo sa tu veľa hráčov, ktorí nie sú pre nás 
známi, ale podávali dobré výkony. Z hľadiska kva-
lity to malo veľmi dobrú úroveň. Keďže sa súťaži-
lo v piatich vekových kategóriách, tak s výnimkou 
hráčov v tej najstaršej, mohli ostatní štartovať aj 
na dvoch turnajoch. Mali tak viac možností si za-
hrať, keď už precestujú kus sveta. To vnímam ako 
pozitívum tohto formátu,“ skonštatoval šéf SSTZ.
V Senci to však nebolo len o výkonoch za stolno-
tenisovým stolmi, ale bolo to aj miesto s diploma-
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SENEC UKÁZAL VYSOKÚ KVALITU AJ V NOVOM 
ŠATE, DVE 3. MIESTA PRE SLOVENSKÉ TALENTY

Športová hala Transpetrolu v Senci počas turnaja WTT Youth Contender.

Marco Cisárik bojoval medzi chlapcami 
do 11 rokov o účasť vo finále.

Bianka Bacsová sa v Senci prebojovala 
do semifinále v kategórii do 11 rokov.



foto 1: Spokojné trio Tatiana Kukuľková (vľavo), tréner Jaromír Truksa, Ema Labošová (vpravo) po dekorovaní bronzovými medailami.
foto 2: V Spa zaviala aj slovenská vlajka. 
foto 3: Kukuľková (vľavo) a Labošová po úspechu v Spa na tlačovej konferencii v Bratislave.
foto 4: Medailistky vo štvorhre na stupňoch víťazov.

foto:  Jaromír Truksa (3), archív SSTZ (1)
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foto 1: Najlepší stolní tenisti bojovali o päť putovných trofejí, celkom vpravo Hejduškov pohár pre    
víťazný pár v mixe, ktorý venovalo Československo.
foto2: Wang Yang nenašiel premožiteľa za stolom, v účinkovaní na MS ho zastavila až karanténa.
foto 3 : Centrálny kurt v Houstone, kde sa odohrávali najdôležitejšie súboje.
foto 4 : O bezpečnosť účastníkov MS sa starali aj policajti. 
foto 5: Radosť Wang Yanga s trénerom Jaromírom Truksom po výhre nad Francúzom Simonom 
Gauzym. 
foto 6: Účastníci kongresu v Houstone prijali viacero závažných rozhodnutí a zvolili aj novú pre-
zidentku ITTF.

            • foto: Zdenko Kríž (4), Anton Hamran (1), WTT (1)
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