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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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EDITORIÁL
Takmer po dvoch rokoch, keď 
sme nemohli hrať, resp. sme 
hrali stolný tenis s výraznými ob-
medzeniami, môžeme po uvoľ-
není opatrení už naplno trénovať 
a hrať bez väčších obmedzení 
všetky súťaže. Myslím si, že 
uplynulé obdobie bolo z hľa-
diska organizácie súťaží jedno 
z najnáročnejších, najmä pre 
sústavne sa meniacu situáciu 
a s tým spojené opatrenia ÚVZ 
SR.
Výkonný výbor SSTZ ešte na svojom septembrovom za-
sadnutí schválil COVID -19 protokol pre súťaže a turnaje ri-
adené SSTZ č.1, podľa ktorého sme začali súťažný ročník 
2021/2022. Po rozdelení okresov podľa stupňa ohrozenia 
sme museli turnaje SPM, ale aj niektoré stretnutia družstiev, 
presunúť do „zelených“ a „oranžových“ okresov, kde boli po-
volené športové súťaže - aj keď s obmedzeniami. V takomto 
režime sa nám podarilo odohrať prvé 3, resp. 4 kolá súťaží 
riadených SSTZ, ale aj mnoho stretnutí regionálnych a ob-
lastných súťaží.
V Slovenskom pohári mládeže boli po presunutí do „zele-
ných“, resp. „oranžových“ okresov odohrané prvé turnaje 
vo všetkých kategóriách. V kategórii najmladších žiakov boli 
odohrané prvé dva turnaje SPM. 
Po zhoršení pandemickej situácie sme boli nútení koncom 
novembra prerušiť všetky súťaže družstiev aj jednotlivcov. 
Hrať sa mohli iba profesionálne súťaže v piatich vybraných 
športoch. Žiaľ, stolný tenis medzi nimi nebol... Ostala nám 
iba možnosť trénovať a aj to iba v obmedzenom rozsahu.
Po čiastočnom uvoľnení opatrení sme od januára tohto roku 
mohli opäť začať hrať. Podľa Vyhl.č.2/2022 zo dňa 11. 1 
.2022 ÚVZ SR sa všetky stretnutia dlhodobých súťaží riade-
ných SSTZ (okrem extraligy dorastu) mohli hrať v režime OP 
- s max. počtom 100 účastníkov.
Zmeny nastali aj v turnajoch SPM. Museli sme obmedziť po-
čet hráčov na 64. Na januárovom mimoriadnom online za-
sadnutí VV SSTZ boli schválené usmernenia pre organizáciu 
súťaží kolektívov a jednotlivcov. Veľkým problémom v sú-
ťažiach družstiev dospelých bolo dodržiavanie režimu OP, 
ako aj karanténa, prípadne ochorenie viacerých hráčov na 
COVID-19. Niektoré stretnutia museli byť z týchto dôvodov 
odložené, prípadne aj skontumované.
Oceňujeme, že väčšina klubov bola ochotná aj za takýchto 
podmienok odohrať svoje stretnutia. Žiaľ, našli sa aj kluby, 
ktoré sa snažili využiť danú situáciu vo svoj prospech, čo 
komplikovalo prácu športovo-technickej komisie SSTZ, ktorá 
musela prácne zisťovať skutočné dôvody neodohratia stret-
nutia a následne vydať rozhodnutie. S niektorými prípadmi 
sa musel po odvolaní voči rozhodnutiu ŠTK zaoberať aj VV 
SSTZ.
V súťažiach SPM mohli byť turnaje odohrané v miernejšom 
režime OTP s celkovým počtom do 100 účastníkov. To však 
neumožnilo všetkým deťom zúčastniť sa na podujatiach. Aby 
sme mohli turnaje odohrať, museli sme prijať aj nepopulárne 
opatrenie. Aj vďaka ochotným organizátorom nám zostávalo 
ku koncu marca odohrať iba posledné turnaje SPM. Verím, 
že následne budeme môcť bez obmedzení zorganizovať maj-
strovstvá SR vo všetkých kategóriách mládeže.
Som presvedčený, že po uvoľnení reštrikčných opatrení do-
hráme súťaže družstiev riadené SSTZ v plnom rozsahu, aj 
keď v neskoršom termíne ako sme pôvodne plánovali.

Ing. Robert ČELKO, podpredseda SSTZ
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Foto na prednej strane obálky: Wang Yang získal za rok 2021 premiérovo oce-
nenie Stolný tenisa roka na Slovensku.
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ
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Bol stolný tenis pre 
vás prvá voľba v út-
lom detstve?
„Začala som ako 
štvorročná, čiže to 
pre mňa bola nielen 
prvá, ale zároveň 
jediná voľba. Málo-
ktoré deti začínajú 
so športom v takom 
útlom veku. Ja som 
to asi brala ako aj 
vyventilovanie sa zo 
škôlky. Moje začiat-
ky so stolným teni-
som boli asi také, že 
som väčšinou zbie-
rala loptičky, keďže 
ma nebolo za sto-
lom ani vidieť...“

Mali ste už vtedy nejaké túžby a podarilo sa vám ich na-
plniť?
„Nemala som túžby spojené so stolným tenisom. Veno-
vala som sa mu skôr zo zábavy. Bavilo ma vyhrávať, hrať 
zápasy a zažívať počas nich radosť, nadšenie, ale aj stres 
či smútok.“

Kedy ste si uvedomili, že by ste to so stolným tenisom 
mohli dotiahnuť až na reprezentačnú úroveň?
„Keď sa mi začalo dariť na prvých turnajoch vo východo-
slovenskom regióne. Mňa nikdy nebolo treba presviedčať, 
nútiť do tréningov či súťaží. Hoci si veľmi nepamätám za-
čiatky, očividne sa mi to zapáčilo a brala som to ako zá-
bavu. „

Máte za sebou veľmi úspešný stolnotenisový rok. Napl-
nili sa všetky vaše predstavy v roku 2021?
„Spokojne môžem povedať, že sa naplnili, ba až prekročili 
moje očakávania a predstavy. Začiatok roka znepríjemnila 
pandémia COVID-19, pozastavili sa ligové súťaže, rušili či 
prekladali sa turnaje. Na druhej strane to bolo aj dobré, 
lebo sme mali viac času na prípravu na tieto podujatia.“

Ktorý z dosiahnutých úspechov si ceníte najviac?
„Samozrejme, najväčšiu cenu má pre mňa bronzová me-
daila vo štvorhre s Táňou Kukuľkovou z majstrovstiev Eu-
rópy do 21 rokov, pretože bol to môj sen získať cenný kov 
na kontinentálnom šampionáte. Dúfam a verím, že to nie 
je moja posledná medaila z vrcholného podujatia.“

Na konci leta ste sa premiérovo majsterkou Slovenska 
vo dvojhre žien. Čo to pre vás znamená?
„Niežeby som to nečakala, lebo som vedela, že to nie je 
nereálne. Rok predtým som vo finále viedla nad Evkou Jur-
kovou 3:1 a prehrala som. Tentoraz síce Jurková neštarto-
vala, ale ako konkurentky tam boli Nika Puchovanová či 
Táňa Kukuľková, s ktorou sme odmalička rivalky. Pre mňa 
zisk titulu znamená akoby nový začiatok, lebo sa mi po-
darilo stať šampiónkou len rok po prechode z juniorskej 

do ženskej kategórie. Určite túžim vybojovať si čo najviac 
prvenstiev na majstrovstvách Slovenska, viac ako hocikto 
iný. Som ešte mladá, tak dúfam, že to dokážem.“

Aké sú vaše plány a ambície v roku 2022?
„Posledný rok môžem účinkovať v kategórii do 21 rokov, 
kde by som rada opäť zažila medailovú radosť. Ešte viac 
by som sa chcela priblížiť k zisku cenného kovu aj vo dvoj-
hre. Vlani som skončila vo štvrťfinále, kde som jasne pre-
hrala. Teraz sa chcem pokúsiť o medailu práve v singlovej 
súťaži. Keď som bola posledný rok juniorka, tak som vo 
štvrťfinále prehrala 3:4. Teraz tam budem mať za súperky 
opäť moje rovesníčky, a tak sa vynasnažím urobiť maxi-
mum, aby mi to tentoraz už vyšlo.“

Momentálne vás trápi chrbát. Ako to vyzerá s vašou re-
konvalescenciou?
„Odmalička mám problémy s chrbtom. Riešila som to cvi-
čením, rôznymi rehabilitáciami, elektroliečbou či laserom. 
Teraz chodím na fyzioterapiu do NTC. Je to beh na dlhú 
trať. Nie je to problém, ktorý by sa dal vyriešiť za pár týžd-
ňov. Momentálne je to určite lepšie, ako to bolo. Som rada, 
že sa to podchytilo už teraz a nie až neskôr. V súčasnosti 
sa viac sústredím na chrbát ako tréning, ale dúfam, že to 
bude už len lepšie.“

Čo by ste chceli v stolnom tenise ešte dosiahnuť?
„Olympijské hry sú určite najvyšší cieľ nielen pre mňa, 
ale pre každého športovca. Je to vrchol športovej kariéry. 
Z môjho pohľadu nielen sa tam predstaviť, ale aj niečo 
uhrať a reprezentovať svoju krajinu v čo najlepšom svetle.“

Čo vás najviac motivuje?
„Motivujú ma úspechy, ktoré sa mi dosiaľ podarili dosi-
ahnuť. Keby nebolo tvrdej tréningovej driny a odriekania, 
nebola by som tam, kde som. Pre mňa nikdy neboli moti-
váciou vecné ceny. Je pekné mať pohár, je to dôkaz toho, 
že som niečo vyhrala, mám za sebou nejakú cestu, pri 
ktorej som niečo do toho dala a obetovala. Mne stačí ten 
úspech. Robím to pre to, že mám stolný tenis rada. Tiež 
rada víťazím. Keď sa mi podarí nejaký úspech, je to najväč-
šia odmena a darček odo mňa pre mňa.“

O jej talente nebolo pochýb už od detstva. Po prechode z mládežníckych kategórií dala Ema Labošová v 
uplynulom roku o sebe vedieť ešte výraznejšie vďaka výsledkom na vrcholných podujatiach doma i v zahra-
ničí. Dvadsaťjedenročná reprezentantka SR pochádzajúca z obce Valaliky neďaleko Košíc nám v rozhovore 
prezradila nielen svoj splnený sen, ale aj túžby do budúcnosti. Verme, že súčasné trápenie s chrbtom bude 
už čoskoro minulosťou a Ema nám bude opäť prinášať radosť svojimi výkonmi za stolnotenisovými stolmi.

ÚSPECH AKO NAJLEPŠIA ODMENA
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Ste hráčkou ostravského klubu. Máte vysnívanú súťaž 
alebo tím, v ktorom by ste chceli niekedy pôsobiť?
„Určite by som neskôr chcela ísť hrať do Nemecka. Je 
známe, že tamojšia bundesligová súťaž je určite najkva-
litnejšia liga s množstvom veľmi dobrých hráčok nielen z 
Európy, ale aj z iných kontinentov. Takže túžim si zahrať a 
dokázať bodovať v I. bundeslige.“

Vládne medzi vami hráčkami, členkami reprezentačné-
ho tímu, veľká rivalita?
„Rivalita je tu stále, každá z nás sa s ňou vyrovnáva alebo 
na ňu reaguje inak. Určite bola väčšia, keď sme boli malé 
deti. Všetky sme však kamarátky, vychádzame spolu dob-
re, za čo som rada, pretože nie je to všade samozrejmos-
ťou. Nemyslím si, že keď hráme proti sebe, tak si robíme 
niečo napriek, alebo sme voči sebe nepríjemné. To vôbec 
nie, ale zároveň každá chce vyhrať.“

Dokáže vás niečo vyviesť z miery počas zápasu a čo 
vám pomáha, keď sa vám nedarí?
„Som známa tým, že ma vie vyviesť z miery prakticky čo-
koľvek. Ťažko sa koncentrujem, ale v tomto smere mi už 
pomáha mentálny kouč. Práca s ním mi veľmi pomáha 
zvládať na tréningoch i v zápasoch náročné situácie.“

Po zisku medaily na ME do 21 rokov ste s Tatianou Ku-
kuľkovou skončili v rámci stávky pod vodopádom. Zvyk-
nete často vymýšľať podobné zábavné kúsky?
„Vôbec nie, nezvykneme si dávať stávky. V Spa ešte pred 
začiatkom ME, keď sme išli na tréning, Táňa povedala, že 
v prípade zisku medaily pôjde pod malý vodopád neďa-
leko haly. Tak som sa pridala aj ja, veď to bola motivácia 
pre všetkých, aby sme tam skončili. Na druhej strane som 
neskôr na to vôbec nemyslela. Vskutku som aj zabudla, až 
kým mi to nepripomenula ´Kuki´. Myslím si, že na odľah-
čenie psychického tlaku je to dobré, keď vieme aj zažar-
tovať.“

Pri vrcholovom športe nie je voľného času nazvyš. Ako 
ho najradšej trávite vy?
„Voľného času nezvyknem mať veľa, ale keď sa nejaký 
naskytne, tak najradšej ho trávim v spoločnosti rodiny a s 
kamarátmi, často na rôznych výletoch. Posledný rok a pol 
bývam v Bratislave, takže sa snažím čo najčastejšie chodiť 
domov, ale niekedy mi to vychádza len raz za mesiac na 
dva - tri dni. Keď som doma, tak mám presne vyhradené, 
kedy sa s kým stretnem, aby som čo najlepšie využila čas. 
Rodina a kamaráti sú najviac, pre mňa najdôležitejší ľudia.“

Popri stolnotenisovej kariére sa venujete aj štúdiu na 
FTVŠ. Čo konkrétne študujete?
„Som v druhom ročníku na odbore kondičné trénerstvo a 
mám individuálny študijný plán, čo mi uľahčuje štúdium, 
keďže som často na turnajoch a veľa vymeškám. Tým, že 
je to športová škola a ja reprezentujeme Slovensko, tak 
majú pre to veľké pochopenie a pomáhajú mi. Keďže v 
uplynulom období bolo vyučovanie online, tak to bolo ešte 
jednoduchšie, lebo som sa mohla pripojiť na hodiny aj z 
turnajov v zahraničí, keď mi to časový harmonogram do-
volil.“

Čomu by ste sa chceli venovať po skončení hráčskej 
kariéry?
„Už počas navštevovania gymnázia v Košiciach som tré-
novala deti vo Valalikoch. Veľmi ma bavilo zaúčať do ta-
jov stolného tenisu, ale takisto im robiť kondičné tréningy, 

rozcvičky a v lete prípravu na nadchádzajúcu sezónu. Aj 
preto som si vybrala tento študijný odbor na vysokej škole. 
Po kariére chcem určite robiť trénerku stolného tenisu a 
zároveň aj kondičnú trénerku. Už mám aj prvý kvalifikačný 
stupeň trénerskej licencie a prihlásila som sa aj na druhý.“

foto: ETTU (1) a archív EL (3)
 Ľuboš Bogdányi

ROZHOVOR

EMA LABOŠOVÁ
dátum a miesto narodenia: 7. 3. 2001 v Košiciach
klubová príslušnosť: STO Valaliky (materský klub), v súčas-
nosti na hosťovaní TJ Ostrava KST
tréneri: Adam Laboš (osobný), Jaromír Truksa (reprezentačný)
vzor: Barbora Balážová
najväčšie úspechy: 3. na ME „21“ v Spa 2021 vo štvorhre 
s Tatianou Kukuľkovou, štvrťfinalistka štvorhry žien s Tatianou 
Kukuľkovou na ME vo Varšave 2021, štvrťfinalistka dvojhry na 
ME „21“ v Spa 2021, majsterka SR 2021 vo dvojhre žien i v 
kategórii do 21 rokov, majsterka SR 2022 do 21 rokov, štvrťfi-
nalistka dvojhry na MEJ v Ostrave 2019 

Ema Labošová (vpravo) sa vo voľnom čase nebráni ani adre-
nalínovým aktivitám.

Ema Labošová (vľavo) v spoločnosti kolegýň z reprezentačné-
ho tímu Tatiany Kukuľkovej, Nikolety Puchovanovej a Barbory 
Balážovej.
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Lanský vicemajster sa dočkal 
premiérového titulu

Alexander Valuch sa vo dvojhre 
mužov stal slovenským šampió-
nom prvýkrát v kariére. Vlani zostal 
tesne pod vrcholom, keď v roz-
hodujúcom súboji prehral s Ľubo-
mírom Pištejom. Tentoraz vo finále 
prvých dvoch nasadených hráčov 
pokoril už skúseného „veterána“ 
Petra Šeredu 4:2 na sety, keď oto-
čil z 1:2. Za stavu 2:2 na sety sa 
Valuchovi podarilo lepšie zvládnuť 
koncovky, najskôr z 9:10 predvie-
dol obrat na 12:10 a následne zo 
6:8 i 8:9 na 11:9. Dvadsaťpäťroč-
ný Valuch pôsobiaci v nemeckom 
TTC Bietigheim-Bissingen je jubi-
lejným desiatym víťazom mužskej 
singlovej súťaže na M-SR v ére sa-
mostatnosti.

Opäť chýbal posledný krok ku 
zlatu

Šereda, ktorý sa prioritne venuje 
už trénerskej činnosti ako repre-
zentačný kouč žien, ale stále ak-
tívne hráva aj za majstrovský SK 
Vydrany, bol blízko k svojmu štvr-
tému singlovému titulu, prvému od 
roku 2013, ale napokon šiestykrát 
za ostatných osem rokov si odnie-
sol „len“ striebro. „Bolo to o detai-
loch. Keď som bol už vo finále, 
tak som určite chcel vyhrať. Vra-
vieť čokoľvek iné by nebola prav-
da. Nebudem hovoriť, že som 
spokojný, keď som prehral zá-
pas, ktorý som mohol vyhrať, ale 
Sašo hral fakt dobre. Bol som aj 
trochu unavený, s čím som však 
rátal, že pre mňa to bude fyzicky 
náročné. Moja prehru však ne-

Po lanskom presunutom šampionáte na august sa majstrovstvá Slovenska mužov a žien i kategórie do 21 rokov 
v roku 2022 uskutočnili opäť v tradičnom marcovom termíne. Národné stolnotenisové centrum 
v Bratislave počas troch dní (25. - 27. 3.) pri- vítalo domácu elitu, z ktorej však tentoraz chýbali tí 
najlepší jednotlivci - traja olympionici. Wang Yang, Ľubomír Pištej i Barbora Balážová absentovali 
pre účasť na ázijskej sérii turnajov World Ta- ble Tennis, kde zbierali potrebné a dôležité body do 
svetového renkingu. Ďalší hráči zo slovenskej špičky však zvádzali boje o tituly, ktoré vo dvojhrách 
dopadli podľa papierových predpokladov, vo štvorhrách zase priniesli prekvapenia v podobe neča-
kaných víťazov. Iba v mixe a vo dvojhre hráčok do 21 rokov sa presadili obhajcovia prvenstiev.

BEZ TRIA OLYMPIONIKOV, ALE VO DVOJHRÁCH PODĽA PREDPOKLADOV

Skúsený Peter Šereda bojoval o svoj 
štvrtý mužský titul, prehral až vo finále.

LOGO | Základné prevedenie
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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.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz

Nový singlový šampión Alexander Valuch sa koncentruje na príjem.



Trojnásobná finalistka

Jurková bola úspešnou postavou 
šampionátu, hoci ani v jednej dis-
ciplíne nezískala najcennejší kov. 
Trikrát však bola vo finále, pričom 
vo štvorhre žien i v mixe v ňom pre-
hrala tesne 2:3. Vo dvojhre odo-
hrala piaty finálový súboj, z toho 
tretíkrát sa neradovala z celkového 
víťazstva.

Obhajcovia v mixe, prekvapenia 
v mužskej i ženskej štvorhre

Deblové súťaže priniesli nečaka-
né výsledky. Vo štvorhre mužov si 
zlaté medaily odniesli bratia Jakub 
a Matúš Zelinkovci, ktorí mali para-
doxne najvyrovnanejší duel hneď v 

spôsobila únava, ale dobrý výkon 
súpera. On ma skutočne prekva-
pil a podal kvalitný výkon. Keby 
som dotiahol do úspešného kon-
ca šiesty set, tak by bolo možné 
všetko, veď to bolo o pár loptič-
kách. Valuch však v závere uká-
zal väčšiu istotu, v rozhodujúcich 
momentoch si viac veril,“ prizna-
la turnajová dvojka P. Šereda.

Revanš za vlaňajšok

Tatiana Kukuľková pri neúčasti 
slovenskej jednotky Barbory Balá-
žovej získala prvenstvo v ženskom 
singli druhýkrát v kariére, premié-
rovo sa už tešila v roku 2016. Naj-
vyššie nasadená hráčka na ceste 
k zlatu dovolila uhrať svojim súper-
kám dovedna len dva sety. V semi-
finále jednoznačne vyradila obhaj-
kyňu titulu Emu Labošovú (4:0), s 
ktorou v auguste 2021 prehrala v 
rozhodujúcom súboji tesne 3:4, a 
vo finále si s prehľadom poradila aj 
s predvlaňajšou šampiónkou Evou 
Jurkovou (4:1). Dvadsaťjedenroč-
ná Kukuľková pôsobiaca v talian-
skom ASD Tennistavolo Norbello 
premenila na zlato polovicu zo svo-
jich doterajších štyroch finálových 
účastí.

Mentálny výpadok

Kým v mužskej dvojhre chýbal ob-

hajca Ľubomír Pištej, v ženskej 
kategórii sa v tejto úlohe predsta-
vila Ema Labošová, ktorá vypadla 
v semifinále. „Samozrejme, mr-
zelo ma, že mi to nevyšlo, ale na 
druhej strane Tatiana Kukuľková 
hrala veľmi dobre a ja som zly-
hala najmä z psychickej strán-
ky,“ priznala Labošová, ktorej v 
úvode roka robil starosti chrbát 

a potom prekonala aj ochorenie 
COVID-19. „Chrbát ma trápil aj v 
piatok na šampionáte, ale fyziote-
rapeut mi ho potom uvoľnil a po-
čas víkendu to bolo prakticky už 
v poriadku. Koronavírus neovplyv-
nil moje výkony.“
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Majsterka SR vo dvojhre žien Tatiana Kukuľková. Obhajkyňa víťazstva v ženskom singli 
Ema Labošová stroskotala v semifinále.

Eva Jurková bola finalistkou nielen dvojhry žien, ale aj ženskej i miešanej štvorhry.
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Dvojhra mužov - štvrťfinále: Alexander Valuch (TTC Bie-
tigheim-Bissingen/Nem.) - Tibor Špánik (SV Schott Jena/
Nem.) 4:1 (-5, 9, 8, 8, 7), Filip Delinčák (TTC Ostrava/
ČR) - Pavol Mego (SV Schott Jena/Nem.) 4:2 (-9, -4, 13, 
8, 8, 9), Andrij Sitak (TTC Rapperswil-Jona/Švaj.) - Adam 
Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) 4:3 (11, 6, -5, 9, -6, 
-5, 10), Peter Šereda (SK Vydrany) - Jakub Zelinka (El 
Niňo Praha/ČR) 4:2 (8, -9, 9, -9, 7, 9), semifinále: A. 
Valuch - Delinčák 4:1 (8, 3, 3, -9, 5), P. Šereda - Sitak 
4:0 (3, 14, 7, 7), finále: A. Valuch - P. Šereda 4:2 (-9, 
7, -12, 7, 10, 9).

Štvorhra mužov - semifinále: Ingemar Péter, Jakub Ta-
káč (Geológ Rožňava) - Peter Šereda, Zoltán Lelkeš (SK 
Vydrany) 3:2 (6, -7, -9, 10, 10), Jakub Zelinka, Matúš Ze-
linka (El Niňo Praha/STK Lokomotíva Košice) - Filip De-
linčák, Adam Klajber (TTC Ostrava/TSG Kaiserslautern) 
3:1 (9, -5, 9, 9), finále: J. Zelinka, M. Zelinka - Péter, 
Takáč 3:0 (5, 7, 11).

Dvojhra žien - štvrťfinále: Tatiana Kukuľková (ASD Te-
nnistavolo Norbello/Tal.) - Dáša Šinkarová (MŠK Břec-
lav/ČR) 4:1 (6, 11, 4, -10, 8), Ema Labošová (TJ Ostrava 
KST/ČR) - Lucia Truksová (SVS Hradec Králové/ČR) 4:1 
(7, 8, -8, 3, 9), Simona Horváthová (NSU Neckarsulm/

Nem.) - Nikoleta Puchovanová (TTC 1946 Weinheim/
Nem.) 4:3 (8, -9, -7, 14, 4, -8, 9), Eva Jurková (Sindel-
fingen/Nem.) - Dominika Wiltschková (STC ŠKST Brati-
slava) 4:2 (5, -9, 10, 4, -7, 8), semifinále: Kukuľková 
- Labošová 4:0 (1, 8, 13, 8), E. Jurková - Horváthová 4:2 
(-5, 3, 5, 5, -13, 8), finále: Kukuľková - E. Jurková 4:1 
(9, 7, -4, 4, 5).

Štvorhra žien - semifinále: Monika Marousková, Monika 
Uríková (Keraming Trenčín/STO Valča) - Adriána Illášo-
vá, Renáta Lacenová (ŠKST Topoľčany) 3:2 (7, -9, 12, 
-8, 8), Eva Jurková, Dáša Šinkarová (Sindelfingen/MSK 
Břeclav) - Ema Činčurová, Jana Terezková (ŠKST Topoľ-
čany/TJ Čečehov) 3:0 (8, 5, 12), finále: Marousková, 
Uríková - E. Jurková, Šinkarová 3:2 (5, 8, -6, -7, 7).

Miešaná štvorhra - semifinále: Adam Brat, Nikoleta Pu-
chovanová (TJ STO Nižná/TTC 1946 Weinheim) - Tibor 
Špánik, Eliška Štullerová (SV Schott Jena/STC ŠKST 
Bratislava) 3:0 (4, 3, 7), Jakub Zelinka, Eva Jurková (El 
Niňo Praha/Sindelfingen) - Alexander Valuch, Simona 
Horváthová (TTC Bietigheim-Bissingen/NSU Neckar-
sulm) 3:2 (-9, -7, 3, 8, 3), finále: A. Brat, Puchovanová 
- J. Zelinka, E. Jurková 3:2 (-10, 9, -11, 6, 1).

VÝSLEDKY M-SR MUŽOV A ŽIEN

úvodnom kole proti Pavlovi Megovi s Romanom Re-
zetkom (3:2). J. Zelinka bol v deblovej súťaži šampió-
nom aj pred dvoma rokmi po boku Martina Gumáňa. 
Finále proti Ingemarovi Péterovi s Jakubom Takáčom 
zvládli už s prehľadom 3:0. V ženskej kategórii uspeli 
Monika Marousková s Monikou Uríkovou, ktoré prešli 

turnajom len cez päťsetové súboje. Ten rozhodujúci 
zvládli proti duu Eva Jurková, Dáša Šinkarová (3:2). 
Ani mixe sa nepresadili najvyššie nasadené páry, ale 
Adam Brat s Nikoletou Puchovanovou, ktorí obhájili pr-
venstvo z roku 2021. Až do finále nestratili ani set, ale 
v ňom proti Jakubovi Zelinkovi a Eve Jurkovej otočili z 
1:2 na 3:2.

Jakub (vľavo) a Matúš Zelinkovci sa stali nečakanými víťazmi 
štvorhry mužov.

Medailistky zo štvorhry žien, na najvyššom stupienku Monika 
Marousková (vľavo) a Monika Uríková.

Najlepšie páry v mixe, v ktorom obhájili titul Adam Brat s Niko-
letou Puchovanovou.
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ROZHOVORY SO ŠAMPIÓNMI VO DVO JHRE
ALEXANDER VALUCH: NAJŤAŽŠIE BOLO FINÁLE

Očakávali ste vyrovnaný 
priebeh finále?
„Jednoznačne, Pepo Šereda 
je veľmi kvalitný hráč a vedel 
som, že pokojne môžem aj 
prehrať. Nebral som moju po-
zíciu nasadenej jednotky ako 
niečo, čo ma jasne predurču-
je k celkovému triumfu. Pre 
mňa to bol v každom prípade 
najťažší duel na turnaji.“

Vlani ste prehrali vo finále, s akými ambíciami ste prišli 
na tohtoročné M-SR?
„Išiel som obhájiť svoje nasadenie. Keďže som bol naj-
vyššie nasadený hráč, tak mojím cieľom bolo celkové pr-
venstvo. To sa mi aj podarilo, takže som rád.“

V akej forme ste sa cítili pred turnajom?
„Popravde, išiel som sem s malou dušičkou, lebo som sa 
necítil najlepšie, ale počas turnaja som zlepšoval svoje 
výkony a bolo to postupne lepšie a lepšie. Som spokojný 
s výkonmi, ktoré som predviedol na šampionáte.“

Z čoho konkrétne ste mali obavy?
„Netrénoval som dlhšiu dobu, hral som síce turnaje, ale 
bez kvalitného tréningu je to predsa len iné. Keďže hrám 
tento rok len štvrtú ligu, chýbali mi aj kvalitnejšie ligové 

zápasy, ktoré by ma pripravili na takýto turnaj. V minulosti 
som pôsobil v II. a III. lige v Nemecku, momentálne účin-
kujem až vo štvrtej najvyššej súťaži. Od novej sezóny však 
zmením dres a po prestupe do Ostravy, kde hráva Filip De-
linčák, budem pôsobiť v Česku.“

Medzi účastníkmi chýbali prví dvaja hráči slovenského 
rebríčka. Uľahčilo vám to cestu za titulom?
„Je škoda, že sa Ľubo Pištej a Wang Yang nezúčastnili 
na šampionáte, lebo sú to bezkonkurenčne naši najlepší 
hráči.“

Aká bola vaša cesta až do finále?
„V 1. kole som mal pomerne ľahký žreb, v druhom ma 
čakal Samko Arpáš, svetová dvojka v kategórii starších 
žiakov, ale zvládol som to aj vďaka väčším skúsenostiam. 
Následne som sa stretol s Tiborom Špánikom, ktorý hrá-
va III. nemeckú ligu a je to vynikajúci hráč. V semifinále 
som narazil na prekvapenie turnaja Filipa Delinčáka, kto-
rý cez dobrých hráčov až do najlepšej štvorky. A potom 
ma čakala už spomenutá najťažšia prekážka v podobe 
Petra Šeredu.“

Čo rozhodlo o vašom úspechu vo finále?
„Bolo to aj šťastie. V niektorých momentoch bolo na 
súperovej, inokedy zase na mojej strane. Najmä na konci 
duelu v šiestom sete som zahral niekoľko prasiatok. Svo-
ju rolu zohralo aj to, že Pepo už nejaký čas nehráva na 
profesionálnej úrovni.“

TATIANA KUKUĽKOVÁ: 
DODRŽIAVANIE TAKTIKY PRINIESLO ÚSPECH

Aká bola cesta k vášmu druhému seniorskému titulu 
vo dvojhre?
„Náročná. Mala som ťažký žreb. S Emou Labošovou som 
chcela hrať najskôr až vo finále, lebo popri Baši Balážo-
vej je to jedna z našich najlepších hráčok, ale čakala ma 
už v semifinále. Som rada, že som to zvládla. Zároveň 
som šťastná, že sa mi podarilo získať titul po druhý raz v 
kariére a dúfam, že nie naposledy.“

Vlani ste podľahli Labošovou v sedemsetovej finálovej 
dráme, teraz ste ju vyradili v semifinále jednoznačne 
4:0. V čom bol najväčší rozdiel oproti lanskému augus-
tu?
„Ema zrejme teraz nemala svoj ideálny deň, občas jej to 
nepadalo, ale aj tak hrala dobre. Od nej je každý úder 
bomba, takže treba bojovať o každú loptu. Dôležité bolo, 
že som dodržala pevne stanovenú taktiku a vyšlo to.“

Tesne pred M-SR ste sa vrátili zo série turnajov v Ázii. 
Ako sa vám aklimatizovalo na domáce podmienky?
„Bolo to náročné, priletela som v stredu ráno, v piatok 
som mala ešte skúšky v autoškole. Stihla som len jeden 
tréning na týchto stoloch a s týmito loptičkami, ktoré lie-
tali inak. Vždy je to ťažké pri podobných presunoch, ale 
tento marec bol obzvlášť náročný.“

Ako ste videli finálový súboj s Jurkovou?
„Tiež som sa snažila využiť stanovenú taktiku, ale s Evkou 
to nikdy nie je jednoduché. Ona má kvalitný forhend i 
bekhend. Tieto lopty letia pomalšie ako bežne, treba byť 
pri stole a maximálne sa sústrediť. Myslím si, že som hra-
la lepšie ako ona a dokázala som ju zdolať, či už svojím 
bekhendom, ktorý mi výnimočne padal skoro vždy na 
stôl, ale aj prekvapiť z forhendovej strany.“

Cítili ste tlak, keďže ste 
podľa nasadenia boli 
hlavná favoritka?
„Nie, vôbec. Ja som s 
tým vyrovnaná. Bola som 
nasadená jednotka aj vo 
štvorhrách a prehrala som 
v nich už vo štvrťfinále. Je 
to normálne. Rebríček nie 
je úplne smerodajný, tre-
ba vyhrať nad každým.“

Od vášho prvého titulu 
uplynulo už šesť rokov. Skúste ich porovnať?
„Nechcem povedať, že prvý titul bola náhoda. Hrala som 
aj vtedy dobre, ale Dijana Holoková viedla nado mnou 
9:4, ale napokon som ten set vyhrala na 9 nejakou náho-
dou. Bola som šťastná, že prvý rok ako dorastenka som 
uspela medzi ženami. Teraz sa so mnou spájajú väčšie 
očakávania. Myslím si, že sa mi ich teraz podarilo naplniť 
a hrala som lepšie ako vtedy.“

V deblových súťažiach ste sa rozlúčili pomerne skoro - 
už vo štvrťfinále. Prečo?
„Musím povedať, že som hrala zle štvorhru i mix, nese-
delo mi to. V mixe sme s Adamom Klajberom nestačili na 
Špánika so Štullerovou a musím povedať, že Tibor hral 
naozaj dobre. To sme nečakali a naopak, my sme obaja 
podali slabší výkon. Vo štvorhre s Nikou Puchovanovou, 
s ktorou sme dva roky za sebou na majstrovstvách Slo-
venka triumfovali, nám teraz vôbec nevyhovovali súperky 
Illášová s Lacenovou, navyše my sme na svoje pomery 
predviedli podpriemer.“

Štvorstranu pripravil Ľuboš Bogdányi
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ



z minulého roka a zároveň ma teší, 
že som využila možnosť získať môj 
posledný triumf v tejto kategórii, 
keďže v nej tento rok končím,“ po-
vedala 21-ročná košická rodáčka, 
ktorá sa dvoma titulmi do 21 rokov 
vyrovnala svojej reprezentačnej ko-
legyni Tatiane Kukuľkovej, z hráčov 
dvakrát triumfoval Adam Brat.

Labošová sa navyše môže po-
chváliť zaujímavou bilanciou, keď 
nechýbala vo finále ani jeden rok, 
odkedy sa hrá na M-SR v tejto ka-
tegórii. Prvé tri pokusy síce nepre-
menila na zlato, ale zostávajúce 
dva už áno. Ten druhý počas po-
sledného marcového víkendu.

„V kategórii žien sa mi nepodarilo 
obhájiť titul majsterky Slovenska, 
takže aspoň čiastočne som to vy-
nahradila víťazstvom do 21 rokov. 
Bola som síce favoritka, ale to ne-
znamená, že to bolo jednoduché, 
respektíve, že som nemala s kým 
prehrať, lebo tieto mladé dievča-
tá sú šikovné. Tentoraz však zví-
ťazili skúsenosti,“ poznamenala 
Labošová, ktorá v semifinále proti 
talentovanej slovenskej mládež-
níckej reprezentantke Dominike 
Wiltschkovej rozhodla o výhre až v 
rozhodujúcom piatom sete (3:2). 
Vo finále už nemala problém zdolať 
Emu Činčurovú 3:0 na sety.

(ĽB)
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Osemnásťročný Klajber sa k svo-
jmu prvému zlatu v „dvadsaťjednot-
ke“ prepracoval cez piatich súpe-
rov, pričom na víťaznej ceste im 
´pustil´ jediný set - v semifinále ho 
proti nemu uhral Samuel Cyprich z 
Čadce (3:1). Vo finále pokoril 3:0 
na sety Filipa Delinčáka, ktorému 
sa revanšoval za lanské semifinálo-
vé vyradenie na augustovom šam-
pionáte.

„Sústredil som sa aj na účinkova-
nie v mužskej kategórii, kde som 
obhajoval semifinálovú účasť, čo 
mi tentoraz nevyšlo, hoci som 
hral dobre. To však platilo aj o 
mojom premožiteľovi. Som však 
veľmi šťastný, že sa mi podarilo 
získať titul v kategórii do 21 ro-
kov. Na finále som nastupoval 
po tesnej štvrťfinálovej prehre vo 

Piatykrát bol súčasťou majstrovstiev Slovenska mužov a žien aj národný šampionát kategórie 
do 21 rokov, v ktorej sa v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave bojovalo 25. a 26. 
marca o tituly vo dvojhrách. Tie získali v súlade s papierovým predpokladmi obe nasadené 
jednotky - Adam Klajber a Ema Labošová.

Dominika Wiltschková najviac potrápila 
celkovú víťazku Emu Labošovú.

Klajber premiérovo, Labošovej úspešná rozlúčka

dvojhre mužov s Andrijom Sita-
kom, takže som bol sklamaný a 
zároveň aj nabudený, aby som si 
po vyradení napravil chuť v tejto 
kategórii,“ uviedol Klajber, ktorý 
musel posledný krok urobiť proti 
obhajcovi. „S Filipom sme veľmi 
dobrí kamaráti a hráme spolu už 
od detstva. Poznáme sa veľmi 
dobre, takže šance boli vyrovna-
né. Tentoraz to vyšlo mne, finále 
som zvládol lepšie. Čakal som 
napínavejší duel, hoci sme už dlh-
šie proti sebe nehrali.“

Čo sa nepodarilo Delinčákovi, do-
kázala Labošová, ktorá si zopa-
kovala prvenstvo z M-SR 2021 a 
najlepším spôsobom sa rozlúčila 
s touto vekovou kategóriou na naj-
vyššej domácej scéne. „Som veľmi 
rada, že sa mi podarilo obhájiť titul 
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LOGO | Základné prevedenie

5

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.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz

Majster SR v kategórii do 21 rokov Adam Klajber.

Finalistka kategórie do 21 rokov Ema 
Činčurová.

Filip Delinčák našiel premožiteľa až vo 
finále.
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Úspešná obhajkyňa titulu Ema Labošová.

VÝSLEDKY M-SR DO 21 ROKOV
Dvojhra hráčov do 21 rokov - semifinále: Adam Klajber (TSG Kai-
serslautern/Nem.) - Samuel Cyprich (MSK Čadca) 3:1 (8, 8, -8, 
13) , Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) - Samuel Arpáš (ŠKST Ru-
žomberok) 3:0 (10, 10, 4), finále: Adam Klajber (TSG Kaiser-
slautern/Nem.) - Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) 3:0 (8, 6, 7).
Dvojhra hráčok do 21 rokov - semifinále: Ema Labošová (TJ Ostrava 
KST) - Dominika Wiltschková (STC ŠKST Bratislava) 3:2 (6, -8, 5, -8, 9), 
Ema Činčurová (ŠKST Topoľčany) - Linda Majerčíková (MŠK Žiar nad Hro-
nom) 3:0 (5, 6, 3), finále: Ema Labošová (TJ Ostrava KST) - Ema Činčurová 
(ŠKST Topoľčany) 3:0 (8, 8, 8).

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JEDNOTLIVCOV DO 21 ROKOV

NŠC ocenilo za rok 2021 Labošovú s trénerom Truksom

Národné športové centrum (NŠC) 
v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR 
na slávnostnom vyhlásení v závere 
februára ocenilo svojich najlepších. 
Ocenenie za dosiahnuté výsledky na 
medzinárodných podujatiach v roku 
2021 si v priestoroch Slovenského 
olympijského a športového múzea v 
Bratislave prevzali aj slovenská stol-
notenisová reprezentantka Ema La-
bošová a jej tréner Jaromír Truksa.

Medzi dvoma desiatkami ocenených 
športovcov figurovali zástupcovia tri-
nástich športových odvetví, boli me-
dzi nimi tiež účastníci olympijských 
hier v Tokiu. Dvadsaťjedenročnej 
Labošovej sa dostalo tejto pocty za 
bronzovú medailu z ME do 21 rokov 
v belgickom Spa, ktorú si vybojova-
la vo štvorhre (jej deblová partnerka 
Tatiana Kukuľková v čase úspechu 
ešte nebola členkou NŠC). Okrem 
toho bola aj štvrťfinalistkou deblovej 
súťaže na ME dospelých v poľskej 
Varšave.

„Som veľmi rada, že som dostala 
medzi najúspešnejších športov-
cov NŠC, je to pre mňa pocta byť 
medzi nimi. Zároveň verím, že aj 
nabudúce sa znovu ocitnem v te-
jto spoločnosti najlepších v rámci 
NŠC, pretože aj v roku 2022 mám 
pred sebou niekoľko vrcholov se-
zóny, na ktorých mám svoje veľké 
ciele,“ uviedla Labošová, ktorá bola 
jednou z 10 prítomných športovcov 
na vyhlásení.
Na slávnostnom akte v Dome športu 
nechýbali ani významný predstavi-
telia slovenského športu ako štátny 
tajomník Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Ivan Husár a 
prezident Slovenského olympijské-
ho a športového výboru Anton Sie-
kel, šéfovia Vojenského športového 
centra Dukla Matej Tóth a Športové-
ho centra polície Juraj Minčík.

(ĽB)

Prehľad doterajších majstrov SR v kategórii do 21 rokov:
2018: Adam Brat / Tatiana Kukuľková
2019: Adam Brat / Tatiana Kukuľková
2020: Jakub Zelinka / Nikoleta Puchovanová
2021: Filip Delinčák / Ema Labošová
2022: Adam Klajber / Ema Labošová

Medzi ocenenými športovcami Národného športového centra sa ocitla aj stolná 
tenistka Ema Labošová (tretia zľava). • Foto: NŠC



Slovenskí reprezentanti Wang Yang a Barbora Balážová si po piatich mesiacoch zopa-
kovali účasť na prestížnom európskom stolnotenisovom turnaji Europe Top 16 Cup, 
ktorý sa po lanskej edícii v gréckom Solúne vrátil opäť do švajčiarskeho Montreuxu. 
Vďaka nim malo Slovensko na treťom ročníku za sebou dvojnásobné hráčske zastúpe-
nie. Slováci sa pod vedením trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu v konkurencii 
najlepších Európanov rozhodne nestratili a svojimi výkonmi ukázali, že sa na podujatie 
dostali oprávnene. Ich účinkovanie na turnaji ukončili favorizovaní nemeckí stolní tenisti.
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Barbora Balážová opäť stroskotala na neskoršej víťazke

Wang Yang pri žrebovaní dvojíc na Top 
16 Cupe.

Europe Top 16

WANG YANG PO DVOCH ROKOCH VO ŠTVRŤFINÁLE

Wang druhýkrát medzi najlepšou 
osmičkou

Wang Yang sa na 51. ročníku Top 
16 Cupu prebojoval do štvrťfinále. V 
úvodnom kole pokoril Andreja Gači-
nu z Chorvátska 4:2 na sety, pričom 
sa rozbiehal pomalšie, keď bol len 
jednu loptičku od toho, aby prehrá-
val 0:2 na sety. „Bolo dôležité, že 
po prehratom prvom sete obrátil vý-
voj druhého dejstva. Uľahčilo mu to 
potom situáciu, hoci keby sa skon-
solidoval, tak podľa mňa by dokázal 
otočiť aj z 0:2 na sety, ale bolo by to 
nepochybne náročnejšie a možno 
aj dráma. Doteraz Gačinu zdolával a 
do duelu išiel s tým, že opäť jedno-
značne vyhrá. Trochu to podcenil, 
čakal jednoduchú záležitosť a nešlo 
mu to podľa predstáv. Na začiatku 
mu chýbala koncentrácia. Po vy-
rovnaní na 1:1 na sety sa dostal na 
koňa a už bol lepším hráčom,“ po-
vedal tréner Peter Šereda k výkonu 
Wanga, ktorý pri treťom štarte na 
podujatí zopakoval svoju účasť v naj-
lepšej osmičke spred dvoch rokov.

Za Houston súboj s legendou v 
Montreux

V boji o premiérový prienik do se-
mifinále ho čakal úradujúci európ-
sky šampión Timo Boll z Nemecka. 

keď za stavu 8:10 štyrikrát zariskoval 
a nielen odvrátil setbaly nášho repre-
zentanta, ale aj zavŕšil zápas,“ pozna-
menal Peter Šereda, ktorý koučoval 
Wanga v oboch stretnutiach na TOP 
16 Cupe 2022. 

Šereda ešte vyzdvihol štvrťfiná-
lovú účasť svojho zverenca: „Pre 
nás je to dobrý výsledok. Wang 
si obhájil svoje nasadenie. Ďalej 
to už síce nešlo, ale možno keby 
mal iný žreb, lebo on je nevyspy-
tateľný hráč. Pri tomto žrebe sme 
však boli spokojní s tým, kam sa 
dostal.“

Opäť na rakete víťazky
Slovenskej ženskej jednotke žreb 
na ostatných dvoch ročníkoch Top 
16 Cupu neprial. Barbora Balážová 
takisto ako pred piatimi mesiacmi v 
Solúne neprešla v osemfinálovom 
1. kole cez nemeckú prekážku. Vte-
dy i teraz ju zastavila neskoršia cel-
ková víťazka. V roku 2021 Nina Mi-
ttelhamová a roku 2022 ju nepustila 
do štvrťfinále druhá nasadená hráčka 
Han Ying, ktorej podľahla 2:4 na sety. 
Bola však jednou z dvoch hráčok, 
ktoré Han Ying v Montreux potrápili.

Špecifický náboj dodala duelu sku-
točnosť, že Wang sa mal s Bollom 
stretnúť vlani v novembri v osemfiná-
le majstrovstiev sveta v americkom 
Houstone, ale ku konfrontácii ne-
prišlo. Čínsky rodák v slovenských 
službách totiž nemohol nastúpiť, 
keďže bol blízky kontakt osoby po-
zitívne testovanej na koronavírus. 
Nemecký favorit vtedy postúpil bez 
boja. Wang mal teraz príležitosť 
na odplatu, ale v súboji za stolom. 
Najvyššie nasadený hráč a sedem-
násobný víťaz tohto podujatia však 
prekvapenie nepripustil a triumfom 
4:1 ukončil slovenské účinkovanie 
v Montreux. 

„Ťažko sa nad ním vyhráva, ale malá 
šanca tam predsa len bola. Taktika 
bola hrať na dlhé výmeny a unaviť ho, 
ale Timo ukázal svoje kvality. Wang 
hral podstatne lepšie ako proti Gači-
novi, na druhej strane stál proti nemu 
aj kvalitnejší súper. Bola to ťažká po-
zícia pre Wanga, každý bod si musel 
vydrieť. Boll v posledných desiatich 
rokoch s obranárom neprehral a po-
tvrdil to aj teraz. Bol lepší a v najmä 
dôležitých momentoch dokázal zme-
niť taktiku, aj zariskovať a vyšlo mu 
to. Predviedol to aj v piatom sete, 

Wang Yang v zápasovom nasadení.
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Barbora Balážová (vpravo) potrápila víťazku Top 16 Cupu Han Ying.

Europe Top 16

„Cítila som sa dobre a myslím si, 
že som podala k tomu aj adekvát-
ne dobrý výkon. Podľa mňa som 
mala reálnu šancu moju súperku 
zdolať. S týmto cieľom som aj išla 
do zápasu. Dlho sme proti sebe 
nehrali oficiálny zápas a teda za 
ostatné dva roky som s ňou ani ne-
trénovala. Samozrejme, Han Ying 
je kvalitná hráčka a myslím si, že 
momentálne asi najlepšia obranár-
ka na svete. Dlhodobo patrí medzi 
elitu, či už herne alebo rebríčkovo. 
Škoda tretieho setu, ale aj prvého, 
v ktorom som začala totálne zle a 
vlastne som ho stratila zbytočne 
tým, že sa tam vlastne nič neu-
dialo,“ poznamenala topoľčianska 
rodáčka, ktorá začala kalendárny 
rok triumfom na turnaji WTT Fee-
der v nemeckom Düsseldorfe, ale 
vzápätí mala pozitívny test na CO-
VID-19. 

„Koronavírus som prekonala už 
dávnejšie. Skôr som vnímala ako 
moju nevýhodu, že som vlastne od 
toho víťazstva v Düsseldorfe neh-
rala žiadny súťažný zápas. To sa 
možno v nejakých momentoch a 
rozhodnutiach prejavilo. Určite ma 
to mrzí, lebo si myslím, že herne 
som na ňu dnes mala. Je to ško-
da. Na druhej strane, je to zase 
krok dopredu a čím ďalej, tým si 
viac uvedomujem, že reálne mô-
žem súperiť s elitou, ako aj to, že 
je to len o pár loptách a detailoch,“ 

povedala Balážová, pre ktorú to 
bol piaty štart na tomto podujatí. V 
dvoch ročníkoch Top 16 Cupu do-
siahla štvrťfinále (2019, 2020).

K dokonalosti chýbalo viac seba-
vedomia

„Baša podala nadštandardný vý-
kon, hoci nie dokonalý. Úvod bol 
z jej strany odovzdaný, v druhom 
sete dominovala a ostatné boli už 
vyrovnané. Škoda, že dostala v 
úvodnom kole takú silnú súperku. 
Na zdolanie takejto kvalitnej hráčky 
treba ísť do toho ešte sebavedo-
mejšie. Vypracovala si dobré po-
zície, ale nie vždy ich dokázala aj 

Výsledky - 2022 CCB Europe Top 16 Cup
vo švajčiarskom Montreux (26. - 27. 2. 2022):

Dvojhra mužov - 1. kolo (osemfinále): Wang Yang (SR) - Andrej 
Gačina (Chor.) 4:2 (-10, 10, 7, 6, -11, 7), štvrťfinále: Timo Boll 
(Nem.) - Wang Yang (SR) 4:1 (6, 8, -9, 6, 10), semifinále: Truls 
Möregaardh (Švéd.) - Timo Boll (Nem.) 4:1 (7, 8, 12, -7, 6), Darko 
Jorgič (Slovin.) - Patrick Franziska (Nem.) 4:1 (11, 9, -11, 6, 9), fi-
nále: Darko Jorgič (Slovin.) - Truls Möregaardh (Švéd.) 4:3 (-8, -5, 
9, -10, 1, 10, 10)

Dvojhra žien - 1. kolo (osemfinále): Han Ying (Nem.) - Barbora Ba-
lážová (SR) 4:2 (2, -7, 8, -8, 8, 8), ... semifinále: Polina Michajlo-
vová (Rus.) - Sofia Polcanovová (Rak.) 4:2 (-9, 9, -11, 7, 7, 4), Han 
Ying (Nem.) - Bernadette Cynthia Szőcs (Rum.) 4:0 (5, 5, 2, 6), fi-
nále: Han Ying (Nem.) - Polina Michajlovová (Rus.) 4:0 (8, 12, 11, 7)

ukončiť. To je škoda, lebo Baša na 
ňu teoreticky aj mala. Han je však 
skúsená a patrí medzi top stolné 
tenistky v Európe,“ poznamenal 
reprezentačný kormidelník Jaromír 
Truksa, ktorý sa stručne vyjadril aj 
k víťaznému duelu Wanga: „Gačina 
nie je špecialista na obranu, ale 
pomerne tuho vzdoroval. Okrem 
prvých dvoch setov bol Wang lep-
ším hráčom, hoci v druhom dejstve 
otočil zo 6:10 aj so šťastím. Keby 
bolo už 0:2 na sety, tak by to bolo 
horšie.“

(ĽB)
• foto: ETTU (3)



Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti sa v prvom štvrťroku 2022 zúčastnili na šiestich 
turnajoch rôznych úrovní zo série podujatí World Table Tennis. Podarilo sa im dosiahnuť 
niekoľko pozoruhodných výsledkov vrátane umiestnení na popredných priečkach.
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Wang Yang sa po víťazstve zdraví so 
svojím senegalským súperom Diawom.

MEDZINÁRODNÉ TURNAJE MUŽOV A ŽIEN

V NEMECKU OPÄŤ SLOVENSKÝ TRIUMF

Balážová nenašla v Düsseldorfe 
premožiteľku

Hneď úvod kalendárneho roka prinie-
sol radosť slovenskému stolnému teni-
su na medzinárodnej úrovni. V nemec-
kom Düsseldorfe, kde sa uskutočnili 
dva turnaje kategórie Feeder, sa hneď 
na prvom (12. - 15. 1. 2022) až k cel-
kovému prvenstvu opäť prepracovala 
reprezentantka SR. Kým v decembri 
boli na turnaji rovnakého rangu i v to-
tožnom dejisku úspešné vo štvorhre 
Nikoleta Puchovanová s Dášou Šin-
karovou, teraz sa úspech slovenských 
farieb zrodil vo dvojhre žien zásluhou 
Barbory Balážovej, ktorá v nej nenašla 
premožiteľku.

Na ceste za celkovým triumfom prešla 
cez štyri prekážky, pričom dvakrát mu-
sela absolvovať sedemsetový súboj. V 
oboch prípadoch s víťazným koncom, 
vďaka čomu si splnila svoj cieľ. „Áno, 
je to pravda, že som do turnaja išla 
so zámerom vyhrať ho. Je až neuve-
riteľné, že sa mi to podarilo. Myslím 
si, že ešte si to až tak ani neuvedo-
mujem. Deň po finále som už v sebe 
pocítila aj radosť, predchádzajúce 
dni bol program veľmi náročný. Pre 
mňa však bolo najväčšou výzvou 
testovanie na koronavírus. Veľa ľudí 
bolo totiž v konečnom dôsledku po-
zitívnych. Pre mňa to bolo viac stre-
sujúce ako samotné hranie. To som 
si viac užívala,“ uviedla Balážová, kto-
rá postupne vyradila Bielorusku Vol-
kavovú (4:0), Bajorovú z Poľska (4:3) 
a nemecké reprezentantky Mantzovú 
(4:1) a Šan Siao-na (4:3)

a aj vo štvorhre po boku Češky Hany 
Matelovej prešla do 2. kola hlavnej 
súťaže. Potom sa presunuli do ka-
tarskej Dauhy, kde boli až tri turnaje. 
Začínalo sa tým z najnižšej kategórie 
Feeder, na ktorom Ema Labošová uh-
rala 2. kolo dvojhry. Nasledoval turnaj 
Contender, kde zostali najdlhšie v hre 
Wang Yang s Kukuľkovou. Štvrťfinalis-
ti mixu prehrali s najvyššie nasadeným 
taiwanskám párom. Na záver prišiel 
Star Contender, na ktorom Balážová 
cez Lin Jie zo Singapuru a svoju deb-
lovú partnerku Matelovú postúpila do 
osemfinále, kde ju zastavila Japonka 
Kiharová (0:3). Balážová s Ľubomírom 
Pištejom zvládli úvodnú francúzsku 
prekážku v podobe Gauzyho s Pava-
deovou, ale v boji o účasť v semifinále 
ich zastavili ďalší reprezentanti krajiny 
galského kohúta Lebesson, Jüan Ťia 
Nan (0:3).

(LB)
• foto: WTT

„Jednoznačne najťažší bol finálový 
duel proti nasadenej jednotke Šan 
Siao-na. Musím povedať, že z mojej 
strany to bol výborný výkon. Štvrťfi-
nále s Nataliou Bajorovou bolo tiež 
náročné, ale v ňom som viac-menej 
nevyužila svoje šance, keď som bola 
vo vedení. Potom nemusel zápas do-
spieť až do siedmeho setu. Celkovo 
som počas celého turnaja podávala 
veľmi dobré výkony. V každom du-
eli som bola sústredená a išla si za 
svojím cieľom,“ netajila spokojnosť 
slovenská ženská jednotka, ktorá sa 
chcela pokúsiť pridať ďalší úspech 
hneď nasledujúci týždeň. Jej účasť na 
druhom turnaji Düsseldorfe (17. - 20. 
1. 2022) stopol COVID-19.

Ďalší Slováci sa na prvom düsseldorf-
skom Feederi dostali najďalej do štvr-
ťfinále - vo štvorhre mužov sa to po-
darilo Adamovi Klajberovi s Jakubom 
Zelinkom a v mixe Adamovi Klajberovi 
s Tatianou Kukuľkovou. Na druhom 
boli ešte úspešnejší Klajber s Kukuľ-
kovou sa dostali ešte o kolo ďalej - až 
do semifinále, v ktorom prehrali s ne-
skoršími srbskými víťazmi Levajacom 
s Lupuleskovou 2:3, pričom viedli 
2:1 na sety a v rozhodujúcom dejstve 
podľahli tesne 9:11.

V Ázii slovenským maximom štvrť-
finále

V marci absolvovali reprezentanti SR 
mesačný pobyt na ázijskom kontinen-
te vyplnený účasťou na štyroch podu-
jatiach WTT. Hneď na úvod ich čakal 
Singapore Smash 2022 z najvyššej 
kategórie WTT Grand Smash. Kde 
však len Barbora Balážová vo dvojhre 

Finalistky dvojhry Šan Siao-na a Barbora 
Balážová (vpravo) s trofejami na turnaji v 
Düsseldorfe.

Duo Barbora Balážová - Ľubomír Pištej 
sa na WTT Star Contender v Dauhe pre-
bojovalo do štvrťfinále mixu.

Barbora Balážová s Češka Hana Matelo-
vá si vo svojich spoločných deblových 
vystúpeniach v Ázii neužili veľa radosti, 
vo vzájomnom súboji vo dvojhre bola 
úspešnejšia Slovenka.
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ÁZIJSKÝ TRIP OČAMI TRÉNERA TRUKSU
Wang hneď v 1. kole s Dang Qiu. Veľmi bojoval, 
cítil šancu, ale nezdar 2:3 neodvrátil. Balážová 
prehrala 1:3 s Kiharovou tiež v úvodnom vystúpe-
ní. Japonka je vynikajúca a Baša odohrala veľmi 
dobrý zápas s vyrovnaným priebehom, v ktorom 
boli šance preklopiť to na našu stranu. Vo štvorhre 
Balážová s Matelovou podľahli Kórejčankám v 1. 
kole po výkone, ktorý by sa nepáčil žiadnemu tré-
nerovi. Labošová s Kukuľkovou sa tiež rozlúčili v 1. 
kole, keď napriek dobrému výkonu nestačili na ne-
skoršie víťazky Kiharovú s Nagasakiovou 1:3, ale 
vyhrávali 1:0 a 6:2. Balážová s Pištejom prehrali v 
mixe so slabším rakúskym párom. Z 0:2 vyrovnali 
na 2:2, ale nezaslúžili si vyhrať. Wang s Kukuľko-
vou zahrali veľmi dobre a s prehľadom vyhrali nad 
indickou dvojicou. Dobre si počínali aj vo štvrťfi-
nále proti najvyššie nasadenému páru z Taiwanu, 
hoci prehrali 0:3. S výnimkou úvodného setu mali 
veľa šancí. Wangova hra s rotáciami súperom ne-
vyhovovala, a preto je škoda, že sa z toho nepoda-
rilo vyťažiť viac.“

WTT Star Contender Doha 2022 (25. - 31. 3. 
2022): „Pištej mal v kvalifikácii nastúpiť proti Ne-
mcovi Orthovi, ale ten mal pozitívny test na koro-
navírus. Následne dostal namiesto neho Číňana. 
Čchen Jüan-jü bol hrateľný súper, ale Ľubo by 
musel podať lepší výkon. Zmena protivníka ho 
dostala do nepríjemnej situácie. Mal dobrý žreb a 
šancu dostať sa do hlavnej súťaže, ale takto ne-
prešiel cez 1. kolo kvalifikácie. Wang postúpil cez 
Senegalčana Diawa a potom narazil na známeho 
Wonga z Honkgongu, s ktorým už v minulosti pre-
hral a ani tentoraz nemal veľa šancí, podľahol 1:3. 
Balážová odohrala svoj najlepší turnaj v Dauhe. 
Dosiahla veľmi dobré výsledky, cez dve súperky 
sa prebojovala do osemfinále, kde znovu nestači-
la na Kiharovú. Tá hrala ešte lepšie a uvoľnenej-
šie ako v predchádzajúcom vzájomnom súboji na 
úvodnom turnaji v Katare. Vo štvorhre s Matelovou 
sa lúčili v 1. kole tesnou prehrou 2:3 so súperkami 
z Hongkongu. Náš elitný mix sa po dvoch prehrách 
2:3 podarilo pripraviť aj na náročný žreb proti fran-
cúzskemu duu Gauzy - Pavadeová, a to ešte Ľubo 
zlomil tesne pred duelom raketu a musel hrať s 
náhradnou. S Bašou zahrali nadštandardne, po 
dlhšom čase podali dobrý výkon a dosiahli dobrý 
výsledok. Vo štvrťfinále ich čakali Lebesson, Jüan 
Ťia Nan, s ktorými prehrali už tretíkrát. Chceli sme 
niečo na nich vymyslieť, Ľubo napríklad zmenil 
poťah na rakete. Škoda nedotiahnutých setov. V 
prvom z vedenia 7:2 bola prehra 13:15, v druhom 
nám menej sedelo postavenie a mali sme menej 
šancí. V tretej časti pri opäť lepšom postavení z 
nášho pohľadu sme nezužitkovali náskok 8:5.“

Singapore Smash 2022 (7. - 20. 3. 2022): „Ku-
kuľková prehrala v kvalifikácii po dobrom výko-
ne vyrovnaný zápas so Šurjanovou. Pištej vyhral 
dva zápasy v kvalifikácii, prehral až s juniorským 
majstrom sveta z Číny, keď ťažko čítal jehoservis. 
Wang v 1. kole s Morizonom nebol v optimálnej 
pohode. Balážová najskôr eliminovala skúsenos-
ťami i kvalitou singapurskú súperku, ale v 2. kole 
so Sawettabutovou z Thajska nevyužila priaznivý 
žreb. V strede duelu hrala dobre takticky, viedla 
2:1 na sety a 9:5, ale záver nezvládla. Vo štvorhre 
sa Balážová - Matelová dostali cez Singapurčanky, 
ale potom ich čakal tvrdý japonský oriešok Hajato-
vá - Itová. Súperky boli lepšie. V mixe Pištej s Balá-
žovou nestačili na duo Ho Kwan Kit - Mittelhamo-
vá, kde Hongkončan bol dominantný a rozhodol o 
našej prehre 2:3.“

WTT Feeder Doha 2022 (13. - 17. 3. 2022): 
„Kukuľková s Labošovou vo štvorhre prehrali v 
1. kole s materiálovými hráčkami čínskeho pôvo-
du reprezentujúce Austráliu. Dva sety boli úplne 
vyrovnané, napriek prehre som mal z ich výkonu 
dobrý pocit. V Kukuľkovej súboji s Harimotovou 
bol veľký kvalitatívny rozdiel v prospech súperky, 
ale prekážal mi jej odovzdaný výkon. Labošová 
zdolala najskôr Kórejčanku, keď podala taktický a 
odvážny výkon, takpovediac ju dokázala rozobrať. 
Škoda, že v ďalšom kole ju čakala potom jedna z 
tých austrálskych Číňaniek. Ema duel nedohrala, 
začala cítiť chrbát, s ktorým mala problémy. Ne-
chceli sme ísť do rizika.“

WTT Contender Doha 2022 (18. - 24. 3. 2022): 
„Kukuľková v úvode kvalifikácie zvládla úlohu 
favoritky, následne mala náročnejšiu úlohu v po-
dobe indickej hráčky s materiálom na forhende, 
s akým sa na tejto úrovni málokedy stretávame. 
Skončilo sa to tesnou prehrou. Od Labošovej som 
v kvalifikácii proti Francúzke Zarifovej očakával 
viac. Pištej sa prebojoval až do finále kvalifikácie. 
Čakal ho Švéd Mattias Falck, dlhodobo hráč top 
20. Žiaľ, nepodal optimálny výkon a nestačilo to. 
Následne mu neprialo ani šťastie pri žrebe o pozí-
ciu lucky losera v hlavnom pavúku. V ňom prehral 



Wang najlepší prvýkrát
Wang je novým menom na listine víťa-
zov ankety, ktorú obnovili pred troma 
rokmi. Zaradil sa k Ľubomírovi Pištejo-
vi a Barbore Balážovej, víťazom za 
roky 2018, resp. 2019. Vlani sa an-
keta pre pandémiu koronavírusu nevy-
hlasovala. 

Víťaz ankety Stolný tenista roka 2021 
Wang Yang dosiahol v uplynulom 
hodnotenom období najväčšie úspe-
chy vo dvojhre, v ktorej si zopako-
val osemfinálovú účasť na svetovom 
šampionáte v americkom Houstone. 
Na olympijských hrách v japonskom 
Tokiu, kam sa prebojoval ako jeden z 
víťazov svetovej kvalifikácie, sa dostal 
do tridsaťdvojky, čo je najlepší slo-
venský výsledok v ére samostatnosti. 
Navyše, vo svetovom rebríčku figuruje 
najvyššie zo Slovákov - v čase vyhláse-
nia na 32. mieste. Hráč francúzskeho 
TTC Caen dostal v hlasovaní predno-
sť práve pred Barborou Balážovou a 
Emou Labošovou, ktoré získali v roku 
2021 medaily na kontinentálnych 
šampionátoch.
„Nebol to ľahký rok, pre pandémiu 
koronavírusu ho sprevádzala aj ka-
ranténa, ale som rád, že to takto do-
padlo a som veľmi šťastný, že som 
sa stal najlepším stolným tenistom 

Bodku za uplynulým kalendárnym rokom dalo v prvý marcový deň slávnostné vyhlásenie výsledkov an-
kety Stolný tenista roka. Aj za účasti predstaviteľov Slovenského olympijského a špor-
tového výboru (SOŠV), Športového centra polície (ŠCP), Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), magistrátu Bratislavy a Slovenského stolnoteni-
sového zväzu (SSTZ) sa uskutočnilo v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-
-Rači. V roku 2021, ktorý najmä v jeho prvej polovici poznačila pandémia koronavírusu 
a v druhej vyplnilo množstvo vrcholných podujatí, si zo slovenských stolných tenistov 
podľa hlasujúcich najlepšie počínal Wang Yang. Dvadsaťsedemročný čínsky rodák vy-
hral hlavnú kategóriu Stolný tenista roka 2021. Aj v ďalších kategóriách rozhodli o 
poradí svojimi hlasmi zástupcovia extraligových klubov, členovia VV SSTZ, generálna 

sekretárka SSTZ Ivica Hatalová, predsedovia krajských zväzov a tréneri reprezentácie SR.

Víťaz ankety Stolný tenista roka 2021 
Wang Yang.

Wang Yang najlepší na Slovensku v roku 2021

prípade som bola spokojná s mojimi 
výsledkami. Nominácia v hlavnej ka-
tegórii bola pre mňa veľmi príjemné 
prekvapenie,“ poznamenala E. Labo-
šová.

Kokavec s dvoma cenami
Objavom roka sa stal Pavol Kokavec, 
piaty hráč svetového rebríčka vo svo-
jej mládežníckej vekovej kategórii a 

finalista dvojhry do 13 rokov na WTT 
Your Contender v maďarskom Szom-
bathelyi. Kokavec uspel aj v kategórii 
„Najkrajšia výmena“, keď zvíťazil v in-
ternetovom hlasovaní za výmenu s Če-
chom Jindřichom Morávekom.
„Podľa výsledkov, ktoré počas roka 
dosahoval, bol Paľko jedným z kan-
didátov na toto ocenenie. Keď sa 
dozvedel, že sa stal objavom roka, 
bol veľmi rád. Stolný tenis hrá od 
šiestich rokov, je to jeho život a čas 
trávi prakticky stále v hale. Stolný te-
nis miluje a aj táto cena je pre neho 
veľká motivácia do ďalšej práce. V 
najlepšej výmene bol síce ten, ktorý 
na jej konci smútil, ale s odstupom 
času ho teší, že bol jej aktérom,“ 
skonštatoval Martin Kokavec, ktorý 
prevzal ocenenie za svojho syna.

na Slovensku. Z dosiahnutých vý-
sledkov si najviac cením osemfinále 
na svetovom šampionáte. V tomto 
roku sa budem snažiť na to nadvia-
zať a dosiahnuť ďalšie úspechy. Vo 
svetovom renkingu by som sa rád 
posunul do prvej tridsiatky,“ uviedol 
Wang Yang, ktorý si ocenenie pre-
vzal z rúk predsedu SSTZ  Antona 
Hamrana a riaditeľky odboru športu 
MŠVVaŠ SR Natálie Nash.

Labošová obhájila
Mládežníčkou roka sa takisto ako 
pred dvoma rokmi stala talentovaná 
Ema Labošová, ktorá získala bronz vo 
štvorhre po boku Tatiany Kukuľkovej 
na ME do 21 rokov v belgickom Spa, 
kde bola aj štvrťfinalistkou dvojhry. S 
Kukuľkovou sa medzi osem najlepších 
párov prebojovali v deblovej súťaži 
žien na ME v poľskej Varšave. Dvad-
saťročná Labošová si navyše vybojo-
vala tituly vo dvojhre na M-SR žien i do 
21 rokov.
„Je to odmena za moju prácu a dri-
nu, ktorú som odviedla minulý rok. 
Bolo to náročné pre pandémiu ko-
ronavírusu a som rada, že to niekto 
ocenil. Nemôžem povedať, že som 
čakala toto ocenenie, ale v každom 
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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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Pavol Kokavec získal dve ceny - Objav 
roka a Najkrajšia výmena.

Ema Labošová, ktorá obhájila víťazstvo 
v kategórii Mládežníčka roka, prijíma 
gratuláciu od Róberta Petrisku z Národ-
ného športového centra.
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Trénerské ocenenie opäť Truksovi
Trénerom roka bol reprezentačný 
kouč Jaromír Truksa, ktorý obhájil 
túto poctu z roku 2019. Truksa stál 
za úspechmi mixu Pištej - Balážová 
vrátane striebra z ME vo Varšave, bol 
pri osemfinálovej účasti Wang Yanga 
v dvojhre na majstrovstvách sveta v 
americkom Houstone i jeho prieni-
ku medzi 32 najlepších singlistov na 
olympijských hrách v Tokiu, ako aj pri 
bronzovej medaile páru Labošová - 
Kukuľková na ME do 21 rokov v Spa i 
ďalších úspechoch tejto dvojice.
„Pred dvoma rokmi som bol pri zisku 
tohto ocenenia emotívny, lebo sme 
získali jednu medailu na ME do 21 
rokov. Teraz sme ich z vrcholných 

podujatí doniesli dve, takže to vyze-
rá, že si pomaly zvykáme na úspechy. 
Pre mňa ako trénera je to zadosťuči-
nenie a zároveň záväzok, že sa ešte 
máme kam posúvať. Tréner bez hrá-
čov neznamená nič. Ja mám šťastie 
na hráčov, akých máme. Keby však 
poslúchali a počúvali viac, tak by 
dosahovali ešte lepšie výsledky...,“ 
vyjadril sa Truksa.

Hetrik Mateja Hamrana
Cenu pre najlepšieho rozhodcu roka 
si do tretice po obnovení ankety od-
niesol Matej Hamran, ktorého počas 
roka 2021 komisia rozhodcov ITTF 
delegovala na päť medzinárodných 
turnajov do pozície hlavného rozhod-
cu alebo jeho zástupcu. Spolu s Truk-
som a Labošovou obhájil prvenstvo z 
predchádzajúceho ročníka ankety. 
„Som veľmi vďačný a v každom prí-
pade beriem toto ocenenie ako aj 
spätnú väzbu od mojich kolegov - 
rozhodcov či trénerov, že spoluprá-
ca funguje. Snažíme sa totiž, aby zo 
strany organizátorov a rozhodcov sa 
podmienky zlepšovali a tým pádom 
mali aj hráči čo najlepšie podmien-

ky pre svoj šport. Budem rád, ak 
budem môcť byť naďalej aktívny na 
vrcholných podujatiach ITTF a WTT. 
Čaká ma nová skúsenosť, keď som 
dostal prvýkrát nomináciu ako zá-
stupca hlavného rozhodcu na ME 
dospelých v Mníchove,“ uviedol M. 
Hamran.

Oživuje históriu, získala srdce
Ocenenie názvom Stolnotenisové srd-
ce za významný počin udelili Marte 
Brúderovej, jednej z najskúsenejších 
funkcionárok na Slovensku. Pôsobila 
ako trénerka mládeže, ale aj ako lek-
torka vzdelávania trénerov a rozhod-
cov. Napísala viacero stolnoteniso-
vých publikácii ako napríklad Stolný 
tenis do vrecka, Stolnotenisová retro-
spektíva Východniarov a najpozoru-
hodnejšie dielo prišlo v roku 2020 pri 
príležitosti 95. výročia organizovaného 
stolného tenisu na území Slovenska, 
keď vydala spolu s kolektívom autorov 
výnimočnú knihu Stolnotenisová mapa 
Slovenska.
„Dostalo sa mi tejto pocty ako tretej 
v poradí. Je to výnimočné ocenenie, 
ktoré beriem osobne popri Bron-
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Najlepší tréner opäť Jaromír Truksa.

Matej Hamran (vpravo) tretíkrát Rozhod-
com roka, k oceneniu mu blahoželá člen 
VV SSTZ a predseda komisie rozhodcov 
Stanislav Sládkovič.

V rámci dekorova-
nia laureátov an-
kety odovzdali na 
slávnosti aj ďalšie 
ocenenia. Pamätnú 
medailu Slovenské-
ho stolnotenisového 
zväzu si za dlhoroč-
nú prácu rozhodcu 

odniesla bývalá reprezentantka a 
majsterka Československa, členka 
bronzového družstva žien na ME 
1976, neskôr držiteľka trénerskej 
A-licencie a medzinárodná rozhod-
kyňa Anna Szabová-Číková.
Čestné uznanie Slovenského 
olympijského a športového výboru 
(SOŠV) za dlhoročnú aktivitu pri 
šírení olympizmu a pamätnú me-
dailu SSTZ za dlhoročnú prácu roz-
hodcu získal tiež Vladislav Kmeť, 
rozhodca a dlhoročný funkcionár 
krajského stolnotenisového zväzu. 
Stolnotenisový klub v Dunajskej 
Strede sa stal pod jeho vedením 
niekoľkonásobným majstrom SR v 
družstvách žien.
Bronzový odznak SOŠV získala Va-
lentina Popovová, ktorá patrí histo-
ricky medzi najúspešnejšie stolné 
tenistky Európy a v drese SR si na 
ME 1994 vybojovala bronz v mixe 
s Jaromírom Truksom. Rovnaký 
odznak patrí aj Jozefovi Bardoňo-
vi, ktorý bol úspešným slovenským 
stolným tenistom a neskôr pre-
sedlal na trénerský post. Úspeš-
ne sa venoval najmä talentovanej 
mládeži a má podiel na viacerých 
slovenských medailách z ME mlá-
deže. Bronzový odznak si prevzal 
aj Jarolím Koprda, ktorý patrí me-
dzi dlhoročných hráčov, trénerov, 
rozhodcov a funkcionárov stolného 
tenisu na Slovensku. Dlhé roky sa 
venuje aj pedagogickej činnosti. 
Bol spoluautorom učebných osnov 
stolného tenisu pre športové školy 
a vydal aj viacero odborných stol-
notenisových publikácií.
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Marta Brúderová - držiteľka ocenenia 
Stolnotenisové srdce.

zovom odznaku SOŠV ako jedno z 
najvýznamnejších. Srdce vždy evo-
kuje minimálne dve veci - lásku a zá-
chranu. V tomto prípade ide oživenie 
bohatej stolnotenisovej histórie, z 
ktorej časť sa mi podarilo zverejniť v 
publikácii a ďalšiu plánujeme zverej-
niť pri príležitosti storočnice organi-
zovaného stolného tenisu na území 
Slovenska,“ poznamenala M. Brúde-
rová.

Ľuboš Bogdányi
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ
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VÍŤAZ: WANG YANG
poradie: 1. Wang Yang 59 bodov, 2. Barbora Balážová 52, 
3. Ema Labošová 31
nominovaní:
Wang Yang - 32. miesto vo svetovom rebríčku, víťaz na tur-
naji svetovej olympijskej kvalifikácie, osemfinále dvojhry na 
MS v Houstone, postup medzi 32 najlepších singlistov na 
OH v Tokiu.
Barbora Balážová - 44. miesto vo svetovom rebríčku, strie-
bro v mixe na ME vo Varšave s Ľubomírom Pištejom, osem-
finále dvojhry na ME vo Varšave, osemfinále mixu na OH v 
Tokiu, osemfinále štvorhry na MS v Houstone.
Ema Labošová - 30. miesto vo svetovom rebríčku dvojíc vo 
štvorhre s Tatianou Kukuľkovou, bronz vo štvorhre na ME 
„21“ v Spa s Tatianou Kukuľkovou, majsterka Slovenska 
2021 vo dvojhre žien i hráčok do 21 rokov, štvrťfinále dvoj-
hry na ME „21“, štvrťfinále štvorhry žien na ME vo Varšave, 
semifinalistka štvorhry na WTT Contender v Budapešti a 
Olomouci.

Mládežnícky hráč/hráčka roka
VÍŤAZKA: EMA LABOŠOVÁ

poradie: 1. Ema Labošová 54, 2. Dominika Wiltschková 
37, 3. Adam Klaber 31
nominovaní:
Ema Labošová - 30. miesto vo svetovom rebríčku dvojíc vo 
štvorhre s Tatianou Kukuľkovou, bronz vo štvorhre na ME 
„21“ v Spa s Tatianou Kukuľkovou, majsterka Slovenska 
2021 vo dvojhre žien i hráčok do 21 rokov, štvrťfinále dvoj-
hry na ME „21“, štvrťfinále štvorhry žien na ME vo Varšave, 
semifinalistka štvorhry na WTT Contender v Budapešti a 
Olomouci.
Dominika Wiltschková - 37. miesto vo svetovom rebríčku do 
17 rokov, osemfinále dvojhry na MS „15“ vo Vila Nova de 
Gaia, 6. miesto na európskom turnaji Top 10 v kategórii 
kadetiek, majsterka SR v kategórii do 15 rokov.
Adam Klajber - 37. miesto vo svetovom rebríčku do 19 ro-
kov, 10. miesto na európskom turnaji Top 10 v kategórii ju-
niorov, účastník MSJ, majster SR „19“ vo štvorhre, finalista 
vo dvojhre.

Objav roka
VÍŤAZ: PAVOL KOKAVEC

poradie: 1. Pavol Kokavec 52, 2. Rastislav Švec 22, 3. Ja-
kub Holubčík 21
nominovaní:
Pavol Kokavec - 5. miesto vo svetovom rebríčku do 13 ro-
kov, finalista dvojhry do 13 rokov na WTT Your Contender 

STOLNOTENISOVÉ SRDCE
Marta Brúderová - je jednou z najskúsenejších stolnotenisových funkcionárok na Slovensku. Od roku 2018 je čestnou 
členkou SSTZ. V stolnom tenise prešla za svoje vyše šesťdesiatročné pôsobenie takmer všetkými pozíciami. Bola 
úspešnou hráčkou vo Vranove, Humennom a Spojoch Košice. Neskôr sa stala trénerkou, rozhodkyňou, lektorkou, 
funkcionárkou a organizátorkou stolnotenisového života v klube, Košiciach, východoslovenskom regióne i na Sloven-
sku. Bola predsedníčkou Východoslovenského stolnotenisového zväzu, desať rokov členkou VV SSTZ, kde mala na 
starosti najmä trénersko-metodický úsek a vzdelávanie. Podieľala sa na organizácii takmer všetkých významných stol-
notenisových podujatí na Slovensku. Pôsobila ako trénerka mládeže, ale aj ako lektorka vzdelávania trénerov a rozhod-
cov. Napísala viacero stolnotenisových publikácii ako napríklad Stolný tenis do vrecka, Stolnotenisová retrospektíva Vý-
chodniarov a v roku 2020 pri príležitosti 95. výročia organizovaného stolného tenisu na území Slovenska vydala spolu 
s kolektívom autorov výnimočnú knihu Stolnotenisová mapa Slovenska. Pripravovala ju takmer dva roky a zachytila v nej 
tisíce historických údajov o našom športe doplnených cennými historickými fotografiami.

v Szombathelyi, ako jediný hráč zo SR sa dostal medzi vy-
brané talenty do kempu najlepších hráčov do 13 rokov v 
Európe.
Rastislav Švec - najlepší slovenský hráč v kategórii najmlad-
šieho žiactva.
Jakub Holubčík - víťaz SPM staršieho žiactva.

Najlepší tréner
VÍŤAZ: JAROMÍR TRUKSA

poradie: 1. Jaromír Truksa 45, 2. Lucia Čolovičková 25, 3. 
Andrej Dzelinský 22
nominovaní:
Jaromír Truksa (tréner reprezentácie mužov a žien) - na ME 
vo Varšave zisk striebra v mixe s párom Pištej - Balážová, 
zisk bronzovej medaily z majstrovstiev Európy do 21 rokov 
vo štvorhre v Spa v podaní Tatiany Kukuľkovej a Emy Labo-
šovej, osemfinále Wang Yanga na MS v Houstone, účasť 
zverencov na olympijských hrách v Tokiu.
Lucia Čolovičková (trénerka STC ŠKST Bratislava) - zisk ti-
tulu majstra Slovenska v družstvách žien, jej štyria hráči sa 
zúčastnili v roku 2021 na ME kadetov vo Varaždíne. Má vý-
znamný podiel na hernej príprave úspešnej reprezentantky 
Dominiky Wiltschkovej.
Andrej Dzelinský (tréner ŠG Košice a ÚTM STK Lokomotíva 
Košice) - má významný podiel na hernej príprave medailistu 
z ME mládeže Adama Klajbera.

Rozhodca roka
VÍŤAZ: MATEJ HAMRAN

poradie: 1. Matej Hamran 68, 2. Marián Bystričan 30, 3. 
Jaroslav Freund 23
nominovaní:
Matej Hamran - medzinárodný hlavný rozhodca ITTF, dele-
govaný komisiou rozhodcov ITTF na päť medzinárodných 
turnajov v roku 2021 do pozície hlavného rozhodcu alebo 
zástupcu hlavného rozhodcu, lektor pre školenia rozhod-
cov.
Marián Bystričan - medzinárodný rozhodca ITTF, držiteľ 
Blue Badge, účastník viacerých medzinárodných turnajov 
v rámci ITTF, rozhodca pri stole na paralympiáde 2020 v 
Tokiu, kde rozhodoval finále.
Jaroslav Freund - medzinárodný rozhodca ITTF, rozhodoval 
na mnohých významných podujatiach ITTF, hlavný rozhod-
ca SSTZ.

Najkrajšia výmena
Pavol Kokavec v zápase s Jindřichom Morávekom z Česka 
na turnaji v poľskom Wladyslawowe

VÝSLEDKY ANKETY
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Za účasti najlepších európskych hrá-
čov sa od 13. do 20. marca 2022 
uskutočnil v Senci pod záštitou Eu-
rópskej stolnotenisovej únie (ETTU) 
medzinárodný týždenný tréningový 
kemp. Spolu bolo pozvaných najlep-
ších 20 chlapcov a 11 dievčat z celej 
Európy. Na Slovensko zavítali hráči 
do 13 rokov z najväčších európskych 
stolnotenisových „veľmocí“ - napríklad 
z Nemecka, Rumunska, Francúzska, 
Portugalska atď. Ani Slovensko však 
nezostalo bez svojho zástupcu. Svoje 
miesto a možnosť účasti medzi najlep-
šími si zabezpečil Pavol Kokavec, za 
rok 2021 víťaz kategórie Objav roka v 
ankete SSTZ.
Hlavným trénerom, ktorý viedol celé 

sústredenie, bol uznávaný zahranič-
ný odborník Jaroslaw Kolodziejczyk. 
„Ako hlavný tréner kempu Eurota-
lents Development U 13 by som rád 
poznamenal a upozornil na niekoľko 
vecí. Už dávno sa najlepší európski 
hráči a hráčky v tejto vekovej kate-
górii nestretli v takom hojnom počte 
ako aj kvalite. Komplex Hotela Druž-
ba v Senci ponúkol výborné pod-
mienky pre zabezpečenie takejto 

Senec privítal najlepších hráčov z Európy do 13 rokov
a tak zorganizovali na piatkové popo-
ludnie výlet do Bratislavy – na Brati-
slavský hrad ako aj na návštevu do 
Národného stolnotenisového centra v 
Bratislave-Rači.

Prof. Neven Cegnar, Development 
Manager ETTU a dlhoročný profesio-
nálny tréner, ktorý zastrešuje všetky 
programy rozvoja ETTU bol taktiež 
nadšený z podmienok a aj organizá-
cie podujatia. „V Senci sa uskutočnil 
prvý tohtoročný Eurotalents Deve-
lopment Camp U 13 s celkovo 31 
mladými hráčmi z 15 krajín Euró-
py a s 10 výbornými tréningovými 
partnermi zo Slovenska a Ukrajiny. 
Urobili sme fantastický kemp na 
nádhernom mieste v Senci blízko 
Slnečných jazier. Taktiež s vynikaj-
úcou organizáciou SSTZ na čele s 
prezidentom Antonom Hamranom, 
Ivicou Hatalovou a Zuzanou Majde-
kovou, ktorí boli skvelými hostiteľmi. 
Taktiež by som sa chcel poďakovať 
všetkým trénerom, ktorí kemp riadili. 
Predovšetkým hlavnému trénerovi 
Jaroslawovi Kolodziejczykovi, ale aj 
Romanovi Grigelovi, Antonovi Kuti-
šovi a Michalovi Tóthovi,“ pochválil 
vydarenú akciu Neven Cegnar.

Ivica Hatalová
• foto: SSTZ

akcie. Osobne si nepamätám, kedy 
naposledy a či vôbec ETTU dosta-
lo takú obrovskú podporu z hľadis-
ka tréningových partnerov, a to ako 
v množstve, tak aj v kvalite. SSTZ 
môže byť pyšný, že sústredenie zor-
ganizoval a výrazne prispel k celko-
vému úspechu kempu. Podarilo sa 
takmer všetko z hľadiska tréningu a 
aj organizácie oddychového progra-
mu. To znamená, že sa Senec podľa 
mňa jasne zaradil ako jeden z dôle-
žitých ´hot spotov´ pre organizáciu 
podobných mezinárodných akcií aj v 
budúcnosti,“ zhodnotil medzinárodný 
kemp tréner rakúskej reprezentácie 
juniorov a predseda komisie trénerov 
ETTU Jaroslaw Kolodziejczyk.

Program pre účastníkov bol veľmi 
náročný a sprevádzali ho aj viaceré 
zranenia. Deti začínali každý deň roz-
cvičkou ráno pred ôsmou, po ktorej 
pokračoval predpoludňajší tréning. 
Popoludní sa striedal stolnotenisový 
tréning spolu s kondičnou prípravou 
a vo večerných hodinách ešte prebie-
hali individuálne tréningy. Organizá-
tori sa pokúsili všetkým zúčastneným 
spríjemniť čas strávený na Slovensku, 

Medzi vybranými najlepšími hráčmi z Európy nechýbal ani Slovák Pavol Kokavec.

Nezabúdalo sa ani na kondičnú stránku 
prípravy talentovaných stolných tenistov 
do 13 rokov.

Účastníci Eurotalents Development kempu v Senci



MLÁDEŽNÍCKE MEDZINÁRODNÉ TURNAJE 20  SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  1/2022   

Vo finále pokoril svetovú jednotku
Najskôr senzačne triumfoval vo dvojhre hrá-
čov do 15 rokov na turnaji WTT Youth Star 
Contender v Tunise (2. - 6. 2. 2022). „Sam-
ko bol piaty nasadený hráč, takže som dú-
fal, že obháji túto pozíciu a prebojuje sa 
do štvrťfinále. Ak by sa mu darilo, tak som 
veril, že by sa mu mohlo podariť prekĺznuť 
do semifinále. On však dokázal ešte viac 
a dosiahol nielen svoj najväčší doterajší 
úspech, ale na tejto úrovni je to zároveň 
aj veľký úspech pre slovenský stolný tenis, 
veď v Tunise to bol turnaj najvyššej kate-
górie,“ uviedol reprezentačný tréner kade-
tov SR Dalibor Jahoda.

V osemfinále sa stretli dvaja jeho zverenci 
vo vzájomnom súboji. Arpáš zdolal Damiána 
Flóra 3:0. „Vo štvrťfinále bol k nám žreb 
milosrdný, čakal nás Maďar Ádám Cseri, 
ktorý v osemfinále vyradil Pavla Kokavca. 
Zápas s Cserim bol však na vážkach, v tre-
ťom sete súper znížil na 1:2 a v ďalšom 
sa obaja ťahali až do konca. Našťastie, do-
padlo to v prospech nášho hráča. Potom 
sa začali diať veci, keďže sa mu do cesty 
postavil Flavien Coton. Francúz je majster 
Európy vo štvorhre s Felixom Lebrunom a 
podľa mňa aj šampión v budúcnosti. Sam-
ko však bol lepší, hral aktívnejšie a tvrd-
šie ako jeho favorizovaný protivník, a tak 
vyrovnanú konfrontáciu zaslúžene vyhral 
3:1. Vo finále nastúpil proti svetovej jed-
notke Alanovi Kurmangalijevovi z Kazach-
stanu, ktorý vyhral dva predchádzajúce 
turnaje a navyše vlani zdolal Arpáša v Slo-
vinsku jasne 3:0. Ani vo sne by mi nena-
padlo, že tentoraz sa budeme tešiť my. Na 
súpera sme zvolili účinnú taktiku cez bek-
hend. Za stavu 2:1 na sety ťahal Samko 
za dlhší koniec aj vo štvrtom. Viedol 9:6, 
ale potom pokazil svoju loptu. To sa zopa-
kovalo aj za stavu 10:8, keď jeho forhend 
skončil mimo stola. Mal som obavy, či sme 
neurazili šťastenu, ale vzápätí pri dlhej vý-
mene spravil ľahký chybu aj Kurmangalijev 
a bolo rozhodnuté,“ priblížil Jahoda cestu 
za celkovým triumfom a pokračoval: „Ne-

Najlepším možným spôsobom sa začal nový kalendárny rok pre slovenského kadetského re-
prezentanta Samuela Arpáša, ktorý dosiahol prenikavé úspechy na medzinárodných podujati-
ach. Tie sa odzrkadlili aj na jeho postavení vo svetovom rebríčku.

ARPÁŠOV TRIUMF V TUNISE, SEMIFINÁLE V DAUHE

kategórii hráčov do 15 rokov malo Sloven-
sko svetovú dvojku vďaka Samuelovi Arpá-
šovi. „Netreba to preceňovať, ale zase na 
druhej strane ani podceňovať. Niečo také 
sa však nestáva každý deň a v každom prí-
pade je to dobrá vizitka a potvrdenie, že 
Samko patrí do úzkej špičky. Umiestnenie 
odzrkadľuje výsledky. Je tam, kde by chcel 
byť každý hráč a kde by chcel mať svojho 
zverenca každý tréner,“ uviedol k Arpášov-
mu umiestneniu Jahoda. „Prial by som si, 
aby bol raz najlepší hráč na Slovensku a 
vyrástol z neho stolný tenista, ktorý svojou 
kvalitou bude vzbudzovať strach a rešpekt 
u súperov,“ pokračoval tréner, ktorý dal Ar-
pášovi šancu v ŠKST Ružomberok.
Zo slovenských stolných tenistov sa na 
popredné priečky renkingu ITTF dokázali 
prepracovať Ľubomír Pištej s Barborou Ba-
lážovou, ktorí sa v mixe prebojovali na 4. 
priečku. Z jednotlivcov sa tak vysoko ešte 
nikto nedostal. Tréner sa snaží držať Arpáša 
pri zemi. „Vždy mu zdôrazňujem, že treba k 
tomu pristupovať s pokorou a ísť za svojím 
cieľom bez toho, aby si o sebe namýšľal 
viac, ako v skutočnosti je. Dúfam, že to 
ustojí. Snažím sa mu vysvetliť, že áno, je to 
pekná vec, ale netreba sa z nej zblázniť,“ 
poznamenal Jahoda.

Keďže lídrom renkingu je Alan Kurmangalijev 
z Kazachstanu, Arpáš sa ocitol v pozícii eu-
rópskej jednotky. „Nečakal som to, ale na 
začiatku sezóny som si dal cieľ, aby som 
aspoň raz bol najlepší z Európanov. To, 
že som druhý na svete, je veľký úspech. 
Zároveň je to obrovská motivácia. Budem 
sa snažiť ešte viac, aby som sa zlepšoval,“ 
povedal 14-ročný Arpáš pochádzajúci z 
Topoľčian, ktorý je v súčasnosti doma 
v Nitre, kam sa presťahoval aj s rodičmi. 
Pripravuje sa tam v Národnom stolnoteni-
sovom centre mládeže. „Veľká vďaka patrí 
aj reprezentačnému trénerovi juniorov Ro-
manovi Grigelovi, keďže Arpášov hlavný 
tréningový proces prebieha v Nitre,“ dodal 
Jahoda.

Ľuboš Bogdányi
• foto: WTT

viem, či si uvedomujeme, aký výsledok 
Arpáš dosiahol. V Tunise sa všetko zišlo a 
bol z toho jeho celkový triumf. Samko pris-
túpil k turnaju s pokorou, pozorne počúval 
a držal sa rád, ktoré dostával. Musím však 
povedať, že hral fantasticky. Je to jeho 
veľký úspech. Ako jednému z mála tréne-
rov sa mi podarilo byť pri niečom takom, 
doprial by som to každému. Je to splnený 
sen, zažiť slovenskú hymnu a pozitívne 
ohlasy na nášho reprezentanta.“
Víťazstvo v tuniskej metropole posunulo Ar-
páša vo svojej kategórii z 9. na 3. miesto 
svetového rebríčka. To však v jeho podaní 
nebolo v úvode roka 2022 všetko.

Aj v Dauhe medzi najlepšími
Mesiac po víťazstve v Tunise sa talentované-
mu Arpášovi opäť zadarilo na najvyššej me-
dzinárodnej úrovni. Na podujatí WTT Youth 
Star Contender sa v katarskej Dauhe (7. - 11. 
3. 2022) prebojoval do semifinále dvojhry 
hráčov do 15 rokov. Po dvoch hladkých ví-
ťazstvách v základnej skupine mal ako na-
sadený hráč v osemfinále vyraďovacej časti 
voľno, vo štvrťfinále pokoril tiež úspešného 
krajana Jakuba Holubčíka 3:0. Zopakovať fi-
nálovú účasť a súboj proti svetovej jednotke 
Alanovi Kurmangalijevovi z Kazachstanu mu 
nedovolil Japonec Tamito Watanabe, ktorý 
Arpáša v semifinále zdolal 3:0. Japonec na 
turnaji ešte v skupine vyhral aj nad Pavlom 
Kokavcom (3:0).
„Samko bol na turnaji nasadená dvojka. 
Zdolal každého, koho aj mal, takže môže-
me vysloviť spokojnosť. V semifinále ho 
čakal Japonec, ktorý bol lepší. Samko vo 
výmenách ťahal za kratší koniec, nehral 
tak razantne a pre súpera to bol jednodu-
chý zápas. Sme však radi za každý taký-
to úspech, ktorý nie je samozrejmosťou,“ 
poznamenal Jahoda, ktorý vyzdvihol aj Ar-
pášovo účinkovanie v kategórii do 19 rokov, 
kde sa ukázal v dobrom svetle a tiež sa mu 
podarilo preniknúť zo skupiny do osemfiná-
le. Tam bol nad jeho sily Darius Movileanu z 
Rumunska (1:3).
 „Za stavu 10:8 v piatom sete mal v sku-
pine na lopate Radina Khayyama z Iránu, 
ktorý už má na konte aj cenné skalpy. Ná-
sledne bol blízko k senzácii proti Payasovi 
Jainovi z Indie, bronzovému medailistovi 
vo dvojhre z decembrových majstrovstiev 
sveta juniorov v Portugalsku. Potom zdolal 
Čecha Štěpána Brhela 3:0, vďaka čomu 
postúpil do ´pavúka´. Ani osemfinálový 
súboj s Movileanom nebol stratený, ale 
tam sa už prejavila kvalita a sila rumunské-
ho súpera,“ uzavrel Jahoda hodnotenie.

Vo svetovom rebríčku ako najlepší 
Európan

Veľmi potešujúci pohľad priniesol v polovici 
marca svetový rebríček stolných tenistov. V 

Samuel Arpáš v kategórii do 15 rokov svetovou dvojkou!



„V univerziádnych súťažiach môžu štartovať študenti 
akejkoľvek formy štúdia do veku 28 rokov. V individu-
álnych športoch to môžu byť aj študenti maturitného 
ročníka stredných škôl. Prihlásených sme mali 66 štu-
dentov, napokon sa ich predstavilo štyridsať - 29 mužov 
a 11 žien. Medzi štyrmi desiatkami účastníkov boli za-
stúpené univerzity z celého Slovenska, čo vzhľadom na 
vtedajšiu situáciu v súvislosti s pandémiou hodnotíme 
pozitívne. Súťažilo aj 8 žiakov stredných škôl. Podľa or-
ganizátorov aj kvalitatívne mal turnaj dobrú úroveň, keď 
sa v akcii predstavili aj reprezentanti. Víťazi Brat a Pu-
chovanová potvrdili papierové predpoklady a dokázali, 
že boli najlepší. Ženská štvorhra sa nehrala, radšej sme 
zvolili mix, v ktorom tak mohlo byť viac párov. Nešlo o 
postupový turnaj na vrcholné medzinárodné podujatie, 
ale prezident Slovenskej asociácie univerzitného špor-
tu Július Dubovský rokoval s predsedom Slovenského 
stolnotenisového zväzu Antonom Hamranom o účasti 
družstiev Slovenska na budúcoročných akademických 
majstrovstvách sveta v stolnom tenise,“ uviedol riaditeľ 
súťaže Mikuláš Ortutay.

(ĽB)
• foto: KTVŠ FMFI UK
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V stolnom tenise bol najúspešnejším hráčom Adam Brat z 
Vysokej školy manažmentu, medailista z majstrovstiev Eu-
rópy do 21 rokov a skúsený extraligový hráč, ktorý sa stal 
trojnásobným majstrom ZU SR 2022, keď nenašiel pre-
možiteľa ani v jednej z troch súťaží. Vo dvojhre s ním uhra-
li súperi jediný set, ktorý mu „zobral“ vo finálovom súboji 
dvoch najvyššie nasadených hráčov Daniel Oráč (3:1). Vo 
štvorhre zvíťazili spoločne Brat s Oráčom a pri celkovom 
triumfe v mixe bola 
jeho spoluhráčkou 
Nikoleta Puchova-
nová. Študentka 
Univerzity Komen-
ského v Bratislave 
tiež prešla singlo-
vou súťažou suve-
rénne. Nasadená 
jednotka a členka 
slovenskej repre-
zentácie žien až 
vo finále proti Júlii 
Dzelinskej „pus-
tila“ protihráčke 
aspoň set (3:1).

Víťazi dvojhier Adam Brat a Nikoleta Pu-
chovanová.

Medailisti z miešanej štvorhry.

Z VYSOKOŠKOLÁKOV NAJLEPŠÍ 
BRAT A PUCHOVANOVÁ

Národné stolnotenisové centrum v bratislavských Krasňanoch bolo v prvý febru-
árový pondelok (7. 2.) dejiskom stolnotenisového turnaja v rámci Zimnej univer-
ziády SR 2022, ktorú na základe poverenia Slovenskej asociácie univerzitného 
športu (SAUŠ) organizovala Univerzita Komenského v Bratislave. Študenti vyso-
kých škôl z rôznych kútov Slovenska bojovali o univerziádne tituly v 13 športoch. 

VÝSLEDKY ZIMNEJ UNIVERZIÁDY SR 2022

Dvojhra mužov - semifinále: Adam Brat (VŠM) - Martin 
Truska (UNIZA) 3:0, Daniel Oráč (APZ) - Matúš Zelinka 
(UPJŠ) 3:1, o 3. miesto: Martin Truska (UNIZA) - Matúš 
Zelinka (UPJŠ) 3:1, finále: Adam Brat (VŠM) - Daniel 
Oráč (APZ) 3:1.

Štvorhra mužov - o 3. miesto: Demovič, Janík (UMB/
TNU) - Horňak, Laboš (UPJŠ) 3:1, finále: A. Brat, Oráč 
(VŠM/APZ) - Martinka, Remeň (SŠ) 3:1.

Dvojhra žien - semifinále: Nikoleta Puchovanová (UNI-
BA) - Natália Divinská (SZUBA) 3:0, Júlia Dzelinská (SŠ) 
- Frederika Pisarčiková (SŠ) 3:2, o 3. miesto: Natália Di-
vinská (SZUBA) - Frederika Pisarčiková (SŠ) 3:1, finále: 
Nikoleta Puchovanová (UNIBA) - Júlia Dzelinská (SŠ) 3:1.

Mešaná štvorhra - o 3. miesto: M. Harabin, Pisarčiková 
(UNIZA/SŠ) - Horňak, Divinská (UPJŠ/SZUBA) 3:2, finá-
le: A. Brat, Puchovanová (VŠM/UNIBA) - M. Zelinka, J. 
Dzelinská (UPJS/SŠ) 3:0



STC ŠKST Bratislava je pomerne nový klub na slovenskej stolnotenisovej mape. Napriek 
krátkej histórii sa už môže pochváliť viacerými prenikavými úspechmi. Družstvo žien je 
dvojnásobným víťazom extraligy, v aktuálnej sezóne si premiérovo vyskúšalo účinkova-
nie na európskej scéne, kde v Európskom pohári postúpilo do druhej skupinovej fázy. 
Okrem toho sa STC ŠKST Bratislava podieľa na výchove a príprave stolnotenisových 
nádejí, ktoré potom reprezentujú Slovensko na významných podujatiach v zahraničí. V 
rozhovore s jednou zo zakladateliek a hlavnou trénerkou centra Luciou Čolovičkovou 
predstavíme zámery, ktoré sa spájajú s činnosťou tohto bratislavského klubu.
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PRIORITA VÝCHOVA MLÁDEŽE PRE REPREZENTÁCIU

Ako vznikla myšlienka založiť Stolnote-
nisové centrum (STC)?
„Keď sme ho v roku 2015 zakladali, 
tak pôvodne na začiatku tohto pro-
cesu nebola myšlienka vzniku kla-
sického klubu. Ešte z čias, keď som 
pôsobila ako reprezentačná tréner-
ka mládežníckych výberov, tak som 
mala možnosť obísť podobné centrá 
v Európe a z každého som sa snažila 
vytiahnuť niečo, čo by sa dalo apliko-
vať na naše pomery. Základom bolo 
vytvorenie tréningovej skupiny, po-
kúsiť sa poskytnúť hráčom v prípra-
ve nadštandard, aby mohli pokračo-
vať v kluboch a ďalej sa rozvíjať. Za-
čínali sme s hráčmi, ktorí patrili iným 
klubom. Postupne k nám však začali 
prichádzať. Keď sa rozširovala naša 

základňa, tak to nejako prirodzene 
vyústilo do vzniku klubu. Zakladateľ-
mi občianskeho združenia sme boli 
traja - okrem mňa aj naša predsed-
níčka Janka Krajčovičová a Milan 
Grman.“

Vaším domovským stánkom je ŠKST 
aréna. Aké podmienky ste tam našli?
„Cítime sa tam ako doma. Z nášho 
pohľadu máme vytvorené vynikajúce 
podmienky na našu činnosť. Pre hrá-
čov je k dispozícii ubytovanie, rege-
nerácia, všetko je na jednom mieste. 

žou, teda najmä s hráčmi v kadetskej 
a juniorskej kategórii, keďže sme aj 
Regionálne centrum mládeže.“

V kategórii žien ste však už dvojná-
sobnými slovenskými šampiónkami. 
Čomu vďačíte za tieto úspechy a je 
vaším cieľom majstrovský hetrik?
„V úplne prvej extraligovej sezóne 
sme mali v kádri dve Nórky a skon-
čili sme na 4. mieste. Idea bola, aby 
sa popri týchto skúsených hráčkach 
ťahali mladšie, pre ktoré sme sa aj 
prihlásili do extraligy, hoci ešte vtedy 
nemali výkonnosť, aby boli oporami 
v tejto súťaži. Vtedy prišiel pán Ko-
bes s nápadom, aby sme angažovali 
skúsenú Maďarku Vivien Éllőovú, 
ktorá dovtedy pôsobila v Břeclavi. S 
českým klubom máme dobré vzťahy, 
takže sa nám to podarilo. Ona bola 
trojbodová hráčka a popri nej sme 
vždy získali aj nejaké ďalšie body, 
keďže naše hráčky sa už medzitým 
dostali na vyššiu úroveň. Aktuálna 
sezóna je trochu iná, Éllőová u nás 
skončila a tento rok sme káder vy-
skladali z našich mladých hráčok. 
Dominka Wiltschková hrala v českej 
extralige, kde získala aj titul. K nej 
sme angažovali aj dve staršie - Jan-
ku Terezkovú a Moniku Uríkovú. Keď 
sa nám podarí získať aj tretí titul za 
sebou, tak to bude už čisto s našimi 
hráčkami. Je to reálne, hoci Topoľ-
čany sú kvalitný protivník.“

Akou členskou základňou sa môžete 
pochváliť? Je náročné v Bratislave pri-
lákať deti k stolnému tenisu?
„Momentálne má drvivá väčšina 
hráčov, ktorá sa u nás pripravuje, aj 
členstvo v našom klube. K nim treba 
pripočítať tých, ktorí u nás trénujú, 
ale patria iným klubom. Dovedna 
ide okolo dvadsať mládežníkov plus 
najmenšie deti. Záujem o stolný te-
nis tu je, väčšinou prídu deti, ktoré 
už majú nejaké športy za sebou. V 
ideálnom veku 5 - 6 rokov je to však 
málokedy. Je pravda, že nábory ne-
robíme. Takto nemáme pretlak, ale 
stále disponujeme dostatkom hrá-
čov, ktorým sa treba venovať.“

Jednoducho, máme tam všetko, čo 
potrebujeme. Najskôr sme pôsobili 
v Národnom stolnotenisovom cen-
tre, do ŠKST arény sme prešli v roku 
2017. Keď pán Kobes otvoril túto 
novú halu, tak sme usúdili, že bude 
pre nás dobré, aby sme tam prešli.“

Vo vašom názve figuruje ŠKST. Ste 
pokračovateľom tohto klubu s úspeš-
nou minulosťou?
„Nie, nie sme. Keď sme však zača-
li pôsobiť v ŠKST aréne, tak sme s 
jeho predstaviteľmi na čele so Štefa-
nom Kobesom nadviazali spoluprá-
cu. Oni nám pomohli s priestormi i 
s ďalšou podporou. Keď sme sa pre-
transformovali na klub, tak pribudol 
aj ŠKST do jeho názvu.“

Váš klub sa prioritne zameriava na 
mládež?
„Áno, sústredíme sa predovšetkým 
na hráčov mládežníckych kategórií. 
Keď sme prešli do ŠKST arény, zača-
lo sa to nabaľovať a dobré podmien-
ky prilákali viacero hráčov. Pracovali 
sme s nimi, podporovali ich a keď 
do nich tak investujeme, tak sme si 
povedali, že by mohli byť aj našimi 
hráčmi, veď 99 percent tréningu ab-
solvujú u nás. U nás sú väčšinou do 
23 rokov. Máme aj nejaké malé de-
tičky, ale pracujme najmä s mláde-

Družstvo STC ŠKST Bratislava s víťaznou trofejou po zisku majstrovského titulu v 
extralige v roku 2021.
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Lucia Čolovičková dáva rady svojej talentovanej zverenke Dominike Wiltschkovej.

STOLNOTENISOVÉ KLUBY

Čo všetko poskytujete na prípravu 
mladým adeptom stolného tenisu a 
aj tým, ktorí sú už na reprezentačnej 
úrovni? Koľko trénerov zabezpečuje 
tréningový proces?
„Tí najlepší sú členmi reprezentač-
ných tímov. Trénujú dve hodiny ráno, 
popoludní majú druhú fázu. K dispo-
zícii majú aj športového psychológa, 
s ktorým spolupracujeme už štvrtý 
rok, ako aj fyzioterapeuta či športovú 
lekárku. Je to komplexná starostlivo-
sť. Hlavnou trénerkou som ja, od au-
gusta je u nás aj skúsená bieloruská 
trénerka Alexandra Sipačová, ktorá 
dve desaťročia pôsobila pri bielorus-
kej reprezentácii. Snažíme sa vycho-
vať aj svojich trénerov, tí sa popri nás 
učia v úlohe asistentov. K dispozícii 
sú aj sparingovia. Nie je to o jednom 
človeku, ale o celom tíme.“

Vo vašom klube pôsobí talentovaná 
Dominika Wiltschková, ktorá už do-
sahuje úspechy aj na medzinárodnej 
scéne. Ako vidíte jej perspektívu na 
najvyššej úrovni do budúcnosti a prí-
padne, kto by ju mohol nasledovať?
„Ja si myslím, že je pred ňou veľmi 
sľubná budúcnosť, keď bude na 
sebe ďalej pracovať. Čo ona aj chce. 
Má 15 rokov a v hlave takpovediac 
upratané. Po dlhšom čase je to jeden 
z výrazných talentov. Uvidíme, ako 
sa uchytí, keďže je prvý rok v kate-
górii junioriek. Máme tu aj juniorskú 

reprezentantku Elišku Štullerovú, čo 
je dôležité aj pre Wiltschkovú, že nie 
je sama a môžu si vzájomne pomá-
hať. Máme aj chlapcov - Pavol Bilka, 
Roman France. Nie sú až tak vysoko, 
ale pracujú na sebe. Z mladších je 
Nina Darovcová slovenskou jednot-
kou v kadetkách. Podmienky na svoj 
výkonnostný rast majú vytvorené, ale 
je to na nich, ako budú napredovať.“

Premiérové účinkovanie v EP bolo pre 
vás úspešné. Čo vám priniesla kon-
frontácia s európskymi súpermi?
„Najviac si ceníme skúsenosti, lebo 
len náročné zápasy môžu posúvať 
naše hráčky, ktoré ich potrebujú 
k svojmu rastu. Zároveň sa musia 
učiť profesionalite.  Aj preto sme sa 
prihlásili tiež do superligy a vyzerá 
to tak, že ešte v aktuálnej sezóne 
si zahráme aj ďalšiu súťaž - Europe 
Trophy. Účasť v medzinárodných sú-
ťažiach je pre nás devíza. Verím, že 
v budúcnosti tieto skúsenosti zúro-
čia.“

Pri účinkovaní na európskej scéne ste 
využili aj služby nórskych legionárok. 
Budete v tom pokračovať aj v bud-
úcnosti, či už s nimi alebo s hráčka-
mi z inej krajiny? Plánujete štartovať v 
pohárovej súťaži aj v ďalšom ročníku?
„Ak by sme opäť mali hrať v Európ-
skom pohári, tak sú rozpracované 
iné zahraničné hráčky, ale nie sú zo 

severu Európy. Budeme to chcieť 
vyskladať tak, aby bola v tíme jed-
na legionárka a popri nej hrali naše 
hráčky. Ešte to však budeme musieť 
zvážiť, či sa opäť prihlásime do EP.“

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Prí-
padne, chceli by ste mať zastúpenie aj 
v mužskej extralige?
„Možno niekde v budúcnosti, ak sa 
naskytne príležitosť, tak by sme to 
riešili. Naši chalani v súčasnosti ho-
sťujú v iných kluboch, aby mali mož-
nosť hrať adekvátne súťaže. Priorita 
je vychovať týchto hráčov, ktorých 
máme, pracovať na nich rozvoji. Je 
to ešte otázka troch - štyroch ro-
kov, popri nich sa chceme pokúsiť 
vytiahnuť ďalších a doplniť ich o 
mladšiu generáciu. Nemáme žiad-
ne veľkolepé plány, ale chceme byť 
kvalitný klub pre výchovu mládeže, 
aby sme naďalej pripravovali hráčov 
pre reprezentáciu. A ak sa objaví ta-
lentovaný zjav ako napríklad Wiltsch-
ková, tak nech má podmienky, aby 
sa mohol rozvíjať.“

Ľuboš Bogdányi
•foto: archív LČ/STC ŠKST Bratislava

KTO JE LUCIA ČOLOVIČKOVÁ?
„Stolný tenis som hrala od svojich šiestich rokov. Začínala som u trénera Imricha Geregha v klube Pozemné 
stavby. V dvanástich rokom som prešla do klubu ŠK Rača k Mariánovi Šeredovi, kde ma trénersky viedol Milan 
Mach. Hrávala som I. ligu ako aj extraligy. Po škole som mala od stolné tenisu oddych pár rokov a neskôr som 
sa k tomuto športu vrátila späť už ako trénerka. Pätnásť rokov som trénerka mládeže, v minulosti som bola 
trénerka reprezentácie kadetiek a štyri roky sa venujem už iba práci v klube,“ uviedla k svojmu doterajšiemu 
pôsobeniu v stolnom tenise L. Čolovičková.
Čo vás na trénerskej práci, v ktorej ste dosiahli už viacero úspechov, najviac napĺňa?
„Je to práca v klube, človek má pri nej viac slobody a môže ísť svojou cestou. Väčšina práce s hráčmi sa totiž 
odvíja v klube. Je to aj o väčšej zodpovednosti za výsledky, neustále sa človek musí vzdelávať, pracovať v 
dynamike, a to mi momentálne vyhovuje. A ak sa k tomu pridajú dobré výsledky zverencov a klub sa neustále 
posúva ďalej, človek má motiváciu.“

Hráčky STC ŠKST Bratislava Nina Darov-
cová, Eliška Štullerová a Dominika Wilt-
schková (zľava) pri vystúpení v superlige 
2021/2022.
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Medzinárodná superliga (Central European Superleague), 
ktorá sa za účasti klubových i reprezentačných tímov zo šies-
tich krajín (SR, ČR, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvát-
sko) rozbehla po dvojročnej pauze zavinenej pandémiou 

koronavírusu, má za sebou základnú časť. Tá sa v sezóne 2021/2022 odohrala 22. - 23. februára v 
skrátenom formáte turnajovým spôsobom.

VYDRANY PRIAMO DO SEMIFINÁLE SUPERLIGY

V súťaži mužov bojovalo osem družstiev v dvoch sku-
pinách. V „áčku“ si v bratislavskom Národnom stolno-
tenisovom centre priamy postup do semifinále zabez-
pečili bez zaváhania hráči úradujúceho slovenského 
majstra SK Vydrany. Víťazom B-skupiny v chorvátskom 
Varaždíne bol český výber do 23 rokov. O účasť medzi 
kvartetom najlepších budú na finálovom turnaji 19. - 
20. apríla v Bratislave budú bojovať aj tímy SR „23“ a 
Geológ Rožňava, ktoré skončili v „béčku“ na 2., resp. 
3. mieste. V superlige žien štartovalo šesť družstiev 

Výsledky:
MUŽI - A-skupina (Bratislava/SR): Rakúsko „23“ - SK 
Vydrany (SR) 2:5, Slovinsko „23“ - Maďarsko „23“ 2:5, 
Maďarsko „23“ - SK Vydrany (SR) 2:5, Rakúsko „23“ - Slo-
vinsko „23“ 5:1, SK Vydrany (SR) - Slovinsko „23“ 5:2, Ma-
ďarsko „23“ - Rakúsko „23“ 5:1
Konečné poradie: 1. Vydrany 9 bodov, 2. Maďarsko „23“ 
7, 3. Rakúsko „23“ 5, 4. Slovinsko „23“ 3.
B-skupina (Varaždín/Chor.): Geológ Rožňava (SR) - Slo-
vensko „23“ 3:5, STK Starr Varaždín (Chor.) - Česko „23“ 
2:5, Česko „23“ - Slovensko „23“ 5:4, Geológ Rožňava 
(SR) - STK Starr Varaždín (Chor.) 5:4, Slovensko „23“ - 
STK Starr Varaždín (Chor.) 5:3, Česko „23“ - Geológ Rož-
ňava (SR) 5:1
Konečné poradie: 1. Česko „23“ 9, 2. Slovensko „23“ 7, 
3. Rožňava 5, 4. Varaždín 3.
dvojice 1. kola play-off o postup do semifinále: Slovensko 
„23“ - Rakúsko „23“, Maďarsko „23“ - Geológ Rožňava 
(SR)

tiež rozdelených do dvoch skupín. Stolnotenisové 
centrum ŠKST Bratislava i reprezentácia hráčok SR 
do 23 rokov nestačili na svojich súperov na turnajoch 
v rakúskom Linzi, resp. českom Havířove, kde obsadili 
zhodne 3. priečky a tohtosezónne účinkovanie v me-
dzinárodnej súťaži, ktorá vznikla v roku 1993, sa pre 
nich skončilo. Na finálovom turnaji v českom Havířove 
(5. - 6. 4.) sa predstaví už len najlepšie kvarteto.

(ĽB)

semifinále: SK Vydrany (SR) - postupujúci z dvojice Sloven-
sko „23“/Rakúsko „23“, Česko „23“ - postupujúci z dvoji-
ce Maďarsko „23“/Geológ Rožňava (SR)

ŽENY - A-skupina (Linz/Rak.): STC ŠKST Bratislava (SR) 
- Linz AG Froschberg/LZ Froschberg (Rak.) 0:6, Linz AG 
Froschberg/LZ Froschberg (Rak.) - TT Moravský Krumlov 
(ČR) 5:1, TT Moravský Krumlov (ČR) - STC ŠKST Bratislava 
(SR) 5:1
Konečné poradie: 1. Linz AG Froschberg/LZ Froschberg 
(Rak.) 6 bodov, 2. TT Moravský Krumlov (ČR) 4, 3. STC 
ŠKST Bratislava (SR) 2.
B-skupina (Havířov/ČR): Maďarsko „23“ - Slovensko „23“ 
5:4, Slovensko „23“ - Česko „23“ 0:6, Česko „23“ - Ma-
ďarsko „23“ 5:1
Konečné poradie: 1. Česko „23“ 6, 2. Maďarsko „23“ 4, 
3. Slovensko „23“ 2.
semifinálové dvojice: Linz AG Froschberg/LZ Froschberg 
(Rak.) - Maďarsko „23“, Česko „23“ - TT Moravský Krumlov 
(ČR)

Slovenský reprezentant pôsobiaci v českom klube El 
Niňo Praha rozhodol o svojom premiérovom celkovom 
triumfe na záver v Trenčianskej Teplej, kde vo finále 
zdolal Martina Gumáňa a odsunul ho na 2. miesto ni-
elen na Štrauchovom memoriáli, ale aj v konečnom 
poradí SP. Zelinka, ktorý bol finalista v Ružomberku a 
bodoval aj v Humennom, nazbieral dovedna 190 bo-
dov. Gumáň zaostal o desať bodov. Favorizovaný Ľu-
bomír Pištej ako tretí v poradí mal po dvoch turnajoch 
na konte už 160 bodov, ale druhú polovicu seriálu ne-
absolvoval, čím otvoril cestu za celkovým prvenstvom 
pre ďalších.

Dvadsiaty štvrtý ročník súťaže o Slovenský pohár v stolnom tenise mužov (v kategórii žien sa SP nevy-
hodnocoval) pozná už svojho víťaza. Pôvodne mal v sezóne 2021/2022 pozostávať z piatich podujatí. 
Záverečné 5. kolo, ktoré bolo plánované na 29. decembra 2021 na Vianočnom turnaji v Nových Zám-
koch, sa však neuskutočnilo a už sa ani neodohrá. Celkový víťaz seriálu SP vzišiel zo štyroch podujatí - 
Mildeho memoriál v Ružomberku (4. 9. 2021), Memoriál F. Karandyšovského v Humennom (11. 9.), Po-
hár duklianskych hrdinov v Prešove (18. 9.), Štrauchov memoriál v Trenčianskej Teplej (2. 10.), pričom 
do hodnotenia sa započítavali tri najlepšie výsledky vo dvojhrách. Najviac ich nazbieral Jakub Zelinka. 

„Som veľmi rád, že som sa stal víťazom Slovenské-
ho pohára. Ešte nikdy predtým sa mi to nepodarilo. 
Škoda, že sa neodohrali všetky turnaje, ale aj tak si 
to cením a je to pre mňa veľmi pekný úspech. Teší, 
že som sa k nemu prepracoval aj víťazstvami nad 
kvalitnými hráčmi ako Pištej, Gumáň či Klajber. Tur-
naj v Trenčianskej Teplej som síce vyhral, ale nemal 
až také kvalitné obsadenie, preto za môj najvydare-
nejší považujem hneď úvodný v Ružomberku, kde 
som vo štvrťfinále vyradil Klajbera, v semifinále 
Pišteja a až vo finále nestačil na Valucha,“ uviedol J. 
Zelinka, 22-ročný humenský rodák, k svojmu prvému 
celkovému triumfu v SP.

ZELINKOV CELKOVÝ TRIUMF V SLOVENSKOM POHÁRILOGO | Základné prevedenie
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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.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz
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Jakub Zelinka, celkový víťaz seriálu Slovenského pohára 2021/2022, pri podaní.

Poradie Priezvisko Meno Klub Ružomberok Humenné Prešov Tr. Teplá spolu
1. ZELINKA JAKUB EL NINO PRAHA 80 10 100 190
2. GUMÁŇ MARTIN DJK SPVGG EFFELTRICH (GER) 40 60 80 180
3. PIŠTEJ ĽUBOMÍR USD APUANIA CARRARA TENNISTAVOLO 60 100 160
4. TAKÁČ JAKUB GEOLÓG ROŽŇAVA 10 5 100 40 150 -5
5. PALUŠEK SAMUEL STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 10 60 60 130
6. DIKO DALIBOR TJ STO NIŽNÁ 20 20 80 20 120 -20

ORÁČ DANIEL MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 20 40 60 120
KLAJBER ADAM TSG KAISERSLAUTERN 40 80 120

9. ĎANOVSKÝ MARTIN ŠK PARA TT HLOHOVEC 10 60 40 110
10. VALUCH ALEXANDER TTC BIETIGHEIM - BISSINGEN 100 100
11. BRAT ADAM TJ STO NIŽNÁ 40 40 80

ZELINKA MATÚŠ STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 40 40 80
SITAK ANDRIY TTC RAPPERSWIL JONA 40 40 80

14. TUTURA MAREK TJ STO NIŽNÁ 5 5 40 20 65 -5
15. LELKEŠ ZOLTÁN SK VYDRANY 60 60

UHERÍK KRISTIÁN STK FUNSTAR TOPOĽČANY 60 60
SANCHEZ MOSQUERA JUAN SEBASTIAN 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 20 20 20 60

18. SZOLNOKI KRISTIÁN STO SPOJE BRATISLAVA 10 40 50
BUDIAK MARTIN ŠKST RUŽOMBEROK 10 40 50

20. FRANCE ROMAN TTC NOVÉ ZÁMKY 5 40 45
21. WILTSCHKA DÁVID TJ GASTO GALANTA 20 20 40

GOLDÍR JAKUB MSK ČADCA 40 40
BILKA PAVOL ŠKST TOPOĽČANY 20 20 40

24. MAJERČÍK ĽUBOMÍR MSTK KRUPINA 10 20 30
KAŠŠAY ANDREJ ŠKST RUŽOMBEROK 10 20 30
JANÍK ADAM KERAMING TRENČÍN 5 5 20 30
VEIS MATÚŠ TTC NOVÉ ZÁMKY 10 20 30
FEČO SAMUEL MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 20 10 30
MARTINKA SAMUEL ŠK ŠOG NITRA 10 20 30

30. TUŠIM PETER MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU 20 5 25
KOKAVEC PAVOL ŠK ŠOG NITRA 5 20 25

Konečné poradie SP mužov 2021/22

Zaujímavosťou bolo, že každý zo štyroch turnajov v 
aktuálnom ročníku mal iného víťaza: Ružomberok (A. 
Valuch), Humenné (Ľ. Pištej), Prešov (J. Takáč) a Tren-
čianska Teplá (J. Zelinka). Andrij Sitak, obhajca z 21. a 
22. ročníka (23. ročník sa pre pandémiu koronavírusu 
začal, ale nedohral sa, pozn.) skončil tentoraz na 11. 
mieste so ziskom 80 bodov z dvoch turnajov. Zloženie 

prvej desiatky bolo rôznorodé, keďže ani jeden z klu-
bov v nej nemal viacnásobné hráčske zastúpenie. Cel-
kový víťaz súťaže získa pohár venovaný Slovenským 
stolnotenisovým zväzom (SSTZ). Výsledky SP budú 
taktiež zohľadnené pri tvorbe slovenských rebríčkov.

(ĽB)
• foto: ETTU



DOC. MUDR. BRANISLAV DELEJ PHD. MPH 
- 60 ROKOV

Dôležitou súčasťou úspe-
chu každého vrcholové-
ho športovca je aj jeho 
zdravie a starostlivosť oň. 
Pre popredných sloven-
ských stolných tenistov 
tieto dôležité služby za-
bezpečuje už vyše 20 ro-
kov športový lekár Doc. 
MUDr. Branislav Delej 
PhD. MPH a jeho tím v 
špecializovanom privátnom zariadení SPORTMED, ktoré 
využívajú aj mnohí slovenskí olympionici a paralympionici. 
Delej, špecialista na športovú traumatológiu a artroskopiu, 
v marci oslávil šesťdesiatku. K športu mal odmalička blízko.
Vo veku 8 - 12 rokov hrával stolný tenis za TJ Stavbár Pre-
šov. Neskôr sa súťažne venoval cestnej cyklistike a triatlonu 
(12-krát absolvoval súťaž o železného muža). Dnes relaxuje 
pri tenise a golfe. Ako lekár, či hlavný lekár slovenskej vý-
pravy, absolvoval 10 olympijských hier, na EH v Baku bol 
vedúcim výpravy SR.
Je prezidentom Slovenskej spoločnosti športového le-
kárstva. Jeho vášňou okrem medicíny a športu je aj zbiera-
nie olympijských odznakov - má jednu z najväčších zbierok 
v Európe. Nie náhodou je predsedom Slovenskej spoloč-
nosti olympijských a športových zberateľov a vicepreziden-
tom Medzinárodnej asociácie olympijských zberateľov /
AIOCO/ a uznávaným odborníkom na faleristiku (náuka o 
odznakoch).

JUDR. JOZEF GÁLUS – 65 ROKOV

V stolnom tenise začal aktívne 
pôsobiť od svojich 15 rokov a 
stále sa mu ešte venuje ako 
hráč v piatej lige, kde patrí 
medzi tých starších harcov-
níkov. Od začiatku je spätý s 
Hontianskymi Trsťanmi, kde 
zažil najväčší úspech v roku 
2018, keď sa obec s 319 
obyvateľmi prepracovala až 
na domáci extraligový vrchol ziskom majstrovského titulu 
v kategórii mužov. Navyše, družstvo okúsilo aj účinkovanie 
na európskej scéne, kde siahalo po štvrťfinálovej účasti v 
Pohári ETTU.
Gálus bol šéfom Okresného stolnotenisového zväzu, dlhé 
roky pôsobil ako člen výkonného výboru v rámci krajského 
zväzu a dve volebné obdobia bol v rámci SSTZ členom kon-
trolnej a revíznej komisie. Dlhé roky sa venoval aj výchove 
mládeže, pomohol vychovať troch extraligových hráčov. Už 
vyše štyri desaťročia je prezident stolnotenisového klubu v 
Hontianskych Trsťanoch. V obci, v ktorej sa aj narodil, šéfu-
je od roku 1990 z postu starostu.

KAROL HAŠEK - 65 ROKOV

Od futbalu v roku 1971 prešiel k stolnému tenisu. Začal v 
Malackách v klube Strojár Malacky. V mládežníckych kate-
góriách dosahoval dobré výsledky v rámci Západosloven-
ského kraja aj na majstrovstvách Slovenska. V seniorskej 
kategórii hrával za „B“ družstvo mužov I. divíziu a niekoľko 
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GRATULUJEME JUBILANTOM
sezón za A-tím I. SNL. Je drži-
teľom trénerskej licencie „B“ a 
trénerskej činnosti sa venoval 
najmä v klube Stavmat Malac-
ky ako hlavný tréner mládeže, 
s ktorou aj dosahoval veľmi 
dobré výsledky v rámci SR. V 
rokoch 2000 – 2020 pôsobil 
v rakúskom klube TTV Oberes 
Triestingtal ako tréner mláde-
že a hráč. Deti Beáta a Karol 
sa po vzore otca tiež venovali 
stolnému tenisu. Dcéra získala s družstvom starších žiačok 
na M-SR 2. miesto. Syn bol kadetským a juniorským re-
prezentantom SR a v roku 2001 na MEJ v Taliansku získal 
striebornú medailu v družstvách. Karol starší  sa podieľal na 
organizovaní veľkých stolnotenisových akcií SSTZ v mládež-
níckych a seniorských kategóriách. Taktiež bol aktívny ako 
rozhodca s licenciou „A“. Na stolný tenis aj v tomto veku ne-
zanevrel a ak má príležitosť, s radosťou si ho zahrá aj dnes.

ING. PETER ECKERT - 70 ROKOV

V rokoch 1977 až 1999 sa v Nižnej na 
Orave výraznou mierou podieľal na vý-
chove mladých adeptov stolného teni-
su. V tomto období mu prešli cez ruky 
stovky detí, z  ktorých potom mnohé 
reprezentovali Nižnú aj v dospelosti. S 
týmito vlastnými odchovancami doká-
zala Nižná postúpiť až do prvej ligy s 
mužmi a so ženami dokonca až do ex-
traligy. Od detských rokov až do roku 
2020 hral súťažne okresné a krajské 
súťaže. Dvadsať rokov pracoval v predsedníctve Oravského 
stolnotenisového zväzu. Dosiahol trénerskú B–licenciu a 
medzinárodnú licenciu rozhodcu. V roku 2020 sa odmlčal, 
pretože opatruje mamu a vyhýba sa covidovému riziku.

KATARÍNA KOLÁŘOVÁ – 70 ROKOV

Na sekretariáte Slovenského stol-
notenisového zväzu síce už šesť 
rokov nepracuje, ale väčšina stol-
notenisových funkcionárov, tré-
nerov a rozhodcov si ju stále živo 
pamätá. Katarína Kolářová, ktorá 
nedávno oslávila sedemdesiatku, 
bola takmer 27 rokov neoddeli-
teľným inventárom sekretariátu 
SSTZ. Zodpovedala za adminis-
tratívu a mala prehľad o úlohách, 
adresách i telefónnych číslach 
(takmer všetky častejšie využívané 

vedela naspamäť), zabezpečovala kontakty s odbornými 
komisiami, ale aj partnermi zväzu v rámci Slovenska. Bola 
platnou členkou organizačných výborov ako napr. ME do-
spelých v roku 1996, ale aj ME mládeže v r. 2000 a 2007, 
2015, ME veteránov v r. 2005, MSJ v r. 2010 a mnohých 
ďalších medzinárodných stolnotenisových súťaží na Sloven-
sku. Aj po odchode do dôchodku i zo zväzu je stále aktív-
na a zaznamenala aj výrazné zmeny: znovu sa vydala a po 
operácii očí odložila silné okuliare a svet dnes vidí oveľa 
jasnejšie a plastickejšie...
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BLAHOŽELÁME STOLNOTENISOVÝM JUBILANTOM

Od roku 1968 , kedy sa stal tajomníkom
stolnotenisového oddielu TJ Iskra Par-
tizánske, postupne pracoval vo VV OSTZ,
VV KSTZ a VV SSTZ (vždy ako predseda
komisie mládeže). V roku 1990 sa stal na
dva roky predsedom TJ Iskra Partizánske.
V novembri založil Kresťanský športový klub
Partizánske a stal sa jeho predsedom. V
roku 1997 založil spolu s klubmi okresu
Partizánske, OSTZ Partizánske a v roku
2005 Oblastný stolnotenisový zväz Horná
Nitra (v obidvoch zväzoch je predsedom).
V roku 1997 bol zvolený do VV KSTZ

Trenčín, kde do roku 2011 pracoval vo funkcii predsedu komisie mládeže.
V rokoch 2010 a 2011 bol predsedom disciplinárnej komisie SSTZ.

Počas svojej trénerskej činnosti (od roku 1969) vychoval desiatky mladých
stolných tenistov, ktorí sa stali mnohonásobnými majstrami okresu, majs-
trami kraja a medaily nosili aj z majstrovstiev Slovenska (2 zlaté, 2 strieborné
a 11 bronzových). 

Vo februári 1992 sa Ing. Rudolf Eliáš stal medzinárodným stol-
notenisovým rozhodcom. Rozhodoval na mnohých medzinárodnych
domácich a zahraničných majstrovstvách - ME  (Česká republika, Sloven-
sko, Talianako), MEJ (Slovensko, Česká republika, Slovinsko), ME telesne
postihnutých (Slovensko, Chorvátsko), Europaen Nations Cup družstiev
(Nemecko), Europa Masters Cup (Nemecko), a ďalšívh podujatiach.

Ako hráč stolnotenisového oddielu TJ Iskra Partizánske reprezentoval
Partizánske od roku 1968. Hraval úspešne v "A" družstve mužov v majstro-
vstvách západného Slovenska (dnes II. a III.liga). V súťažnom ročníku
1970/71 vybojoval s družstvom mužov postup do majstrovstiev západného
Slovenska I.triedy (dnešná I.liga západ).

V roku 1985 napísal históriu stolného tenisu v Partizánskom od jeho
začiatkov v Baťovanoch v roku 1939 až po rok 1994. V roku 2003 vyvinul
a relizoval výrobu ekologického  lepidla na lepenie poťahov stolnotenisových
rakiet   ELO SPIN, ktoré schválila aj materiálová komisia ITTF. 

Ing. Rudolf ELIÁŠ
70 rokov

V Sieni slávy Slovenského stol-
notenisového zväzu jej patrí spolu s
Františkom Tokárom najčestnejšie
miesto.  Celkom jednoznačne a za-
slúžene !  V bohatej 86-ročnej histórii
nášho stolného tenisu sa  žiadnej žene
nepodaril taký významný prienik medzi
svetovú elitu a ako ukazuje súčasný
vývoj ženského celuloidu v najbližšom
období sa to sotva niekomu pošťastí ...
Jubilantka A. Chládeková – Grofová v
r. 1973 na MS v Sarajeve dosiahla his-
torický úspech, keď sa prebojovala do

finále. Jej víťazné ťaženie zastavila až v rozhodujúcom súboji o titul
Číňanka Hu Yulan. V rovnakom roku po titule vicemajsterky sveta
vo dvojhre získala aj titul akademickej majsterky sveta v individuálnej
kategórii. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov patrila k
absolútnej svetovej špičke, o čom svedčia aj ďalšie tri bronzové kovy
zo svetových šampionátov (za družstvá v r. 1969,  1971 a mix v r. 1973
s Dvořáčkom). Úspechy žala aj na majstrovstvách Európy, odkiaľ si
priniesla 6 medailí (4 strieborné a 2 bronzové). 

Alica Grofová – Chládeková športovo vyrástla v Bratislave – Rači.
Dlho hrala za miestnu Lokomotívu, neskôr za Lokomotívu Bratislava
a TSMB Trnávka. V r. 1965 – 69 bola členkou čs. juniorskej reprezen-
tácie a v r. 1967 – 78 stabilnou oporou ženského tímu ČSSR v tom
čase patriaceho do svetovej špičky. Jubilantka vyštudovala FTVŠ v
Bratislave, špecializáciu stolný tenis. Získala najvyššie trénerské vzde-
lanie i licenciu A. V r. 1990 – 1992 bola členkou komisie VŠ SSTZ a
tri roky aj zväzovou metodičkou. V r. 1990 – 1992 vykonávala funkciu
sekretára SSTZ, neskôr sa venovala trénerskej práci s mládežou. Od
r. 2009 je aktívnou členkou kontrolnej komisie nášho zväzu.

Alica CHLADEKOVÁ - GROFOVÁ
60 rokov

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia,
šťastia, radosti a síl pri ďalšom pôsobení 

v stolnotenisovom hnutí!

Neodmysliteľným „inventárom“ SSTZ v
dobrom slova zmysle je športovo-organi-
začná manažérka Katarína Kolářová. Tak
ako v Slovenskom stolnotenisovom centre
v Bratislave-Krasňanoch nájdete vždy
nachystaných 15 hracích stolov, tak o
poschodie nižšie, na sekretariáte SSTZ
vždy stretnete Katku ochotnú pomôcť, či
poradiť s akoukoľvek stolnotenisovou ad-
ministratívou. Takmer vôbec nepotrebuje
využívať archív, pretože si obdivuhodne
pamätá mená, dátumy narodenia, adresy,
či telefónne čísla. Na počkanie Vám vysype

z rukáva  aktuálne spojenia na členov výkonného výboru, trénerov slovenskej
reprezentácie, alebo špičkových hráčov. Na sekretariáte SSTZ pôsobí už od
r.1989 a spolu so Stanom Becánim sú služobne najstaršími profesionálnymi
pracovníkmi zväzu. Mravčiu prácu jubilujúcej K.Kolářovej možno na prvý
pohľad zvonku príliš nevidieť, je však veľmi dôležitá, pretože cez ňu každo-
denne pulzuje kontakt vedenia zväzu i odborných komisií so športovým
hnutím, ale aj SOV, KŠZ SR, ITTF či ETTU. Je aktívna aj pri organizovaní
prakticky všetkých významných podujatí v réžii SSTZ. Bola členkou
organizačného výboru ME dospelých 1996, ale aj ME mládeže 2000 a 2005,
ME veteránov 2007, MS juniorov 2010 a ďalších medzinárodných akcií na
území Slovenska. Podieľala  sa aj na príprave obidvoch vydaní Encyklopédie
stolného tenisu Slovenska a dlhé roky spolupracuje s redakčnou radou pri
vydávaní časopisu Slovenský stolný tenis.

Katarína KOLÁŘOVÁ
60 rokov Žiadny úspešný realizačný tím sa dnes v

športovom dianí nezaobíde bez kvalitného
lekárskeho zabezpečenia. Slovenský stol-
notenisový zväz sa v r. 1991 pri komple-
tizácii svojho realizačného tímu rozhodol
pre spoluprácu s doktorom Delejom,
ktorému vtedy po prvý raz zveril starostlivosť
o zdravie našich najlepších hráčov.  Ako
ukázal čas, bolo to správne rozhodnutie,
pretože rovnaký muž zostal na svojej pozícii
dodnes. Hoci jeho športová klientela v
rámci SPORTMEDu je podstatne širšia,
stolní tenisti akoby mali prednosť a stále mu

dôverujú.
Doc. MUDr. B. Delej, PhD. MPH, ktorý v marci 2012 oslávil 50. naro-

deniny, je dnes popredným slovenským chirurgom, traumatológom a špor-
tovým lekárom. Jeho služby využívajú známi domáci i zahraniční športovci,
ako aj SOV a SPV. Bol členom slovenskej výpravy na OH v Sydney, Aténach
i Pekingu. Hlavným lekárom slovenského tímu bol aj na OH v Londýne.

Jubilant má šport už od útleho veku v krvi. Spočiatku mu učaroval stolný
tenis. Vo veku 8 – 12 rokov ho intenzívne hral za žiakov TJ Stavba VD
Prešov. Keďže bol multišportovo nadaný, skúšal to v dorasteneckom a ju-
niorskom veku s cestnou cyklistikou a neskôr s triatlonom. Dvanásťkrát
úspešne absolvoval aj extrémne ťažkú súťaž o „železného muža“. Športu
zostal verný, aj keď sa po absolvovaní Lekárskej fakulty v Hradci Králové
dal na medicínsku dráhu. Dodnes sa aktívne venuje tenisu a golfu. Jeho
hlavnou vášňou je však športové zberateľstvo. Je predsedom Slovenskej
spoločnosti olympijských  a športových zberateľov a majiteľom azda
najväčšej zbierky olympijských odznakov v strednej Európe. Vo svojom
archíve má aj  cenné kolekcie olympijských mincí, medailí, publikácií, vstu-
peniek a ďalších memorabilií, ktoré by postačovali aj na zriadenie menšieho
múzea.

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD. MPH
50 rokov
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Vladislav Kmeť si preberá čestné uznanie SOŠV a pa-
mätnú medailu SSTZ o členky VV Zuzany Juríkovej.

Pamätnú medailu SSTZ za dlhoročnú rozhodcov-
skú prácu si zo slávnosti odniesla aj Anna Szabová-
-Číková (vpravo), ktorej gratuluje Zuzana Juríková, 
členka VV SSTZ a predsedkyňa komisie pre ekono-
miku a marketing.

Bronzový odznak SOŠV si prevzal Jarolím Koprda, dlhoročný 
hráč, tréner, rozhodca a funkcionár stolného tenisu na Slo-
vensku.

Stolnotenisová legenda Valentina Popovová je už tiež 
držiteľkou bronzového odznaku SOŠV.

Laureáti stolnotenisovej slávnosti v NSTC v Bratislave: Matej 
Hamran, Jaromír Truksa, Wang Yang, Ema Labošová, Marta Br-
úderová, Vladislav Kmeť, Anna Szabová-Číková, Jarolím Kopr-
da, Valentina Popovová a Martin Kokavec (otec Pavla Kokavca).

Predseda SSTZ Anton Hamran a riaditeľka odboru športu 
MŠVVaŠ SR Natália Nash.



O korektný priebeh M-SR 2022 sa staral rozhodcovský zbor SSTZ. • Foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Zrekonštruovaná hala NSTC poskytla najlepším slovenským stolným tenistom ideálne podmienky na súboje o tituly. 
• Foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Alexander Valuch si ako nový šampión vo dvojhre mužov 
plnil po zisku titulu aj mediálne povinnosti. Na snímke aktu-
álny držiteľ Putovného pohára Františka Tokára v rozhovo-
re s redaktorom RTVS. • Foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Majsterky SR 2022 - víťazka kategórie do 21 ro-
kov Ema Labošová (vľavo) a šampiónka vo dvoj-
hre žien Tatiana Kukuľková pózujú s trofejami, 
medzi ktorými sa vyníma Putovný pohár Alice 
Chladekovej-Grofovej (úplne vpravo) pre najlepšiu 
ženskú singlistku.

LOGO | Základné prevedenie
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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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