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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
Mládežníci nás v lete potešili
Leto sa už dlhé roky v mlá-
dežníckom stolnom tenise 
nesie v znamení ME mládeže. 
Po dlhom čase naša výprava 
na šampionát vycestovala 
s očakávaním medailového 
umiestnenia. Toto očakáva-
nie sa nám aj podarilo napl-
niť, a to hneď dvakrát. Samuel 
Arpáš vybojoval najskôr bron-
zovú medailu s maďarským 
partnerom Leiom Balázsom 
vo štvorhre a následne svoje vystúpenie zavŕšil ziskom 
striebornej medaily vo dvojhre kadetov. Za zmienku ur-
čite stojí aj Samuelovo umiestnenie v miešanej štvorhre 
v najlepšej osmičke, kde ho od stupňov víťazov delila iba 
jediná loptička. V tieni týchto výsledkov trochu zaniklo 
výborné umiestnenie družstva juniorov, ktoré skončilo 
na 5. mieste. Dievčenská zložka tiež nesklamala - v súťa-
žiach družstiev dosiahla lepšie umiestnenia ako pred ro-
kom. Je to prísľub do budúcnosti, lebo všetky slovenské 
reprezentantky zostávajú vo svojich kategóriách aj o rok.

Verím, že tieto výsledky sú potvrdením faktu, že viac-
stupňový systém prípravy mládeže, ktorý sa podarilo po 
dlhých rokoch nastaviť, začína prinášať očakávané ovo-
cie. Svedomitá práca v mládežníckych kluboch, ktorá je 
podporovaná formou finančnej dotácie trénerov, ďalej 
vytvorenie RCTM v kluboch, ktoré pripravili požadované 
podmienky pre rozvoj talentov v regiónoch, a neposled-
nom rade je to aj vytvorenie Národného stolnotenisové-
ho centra mládeže v Nitre zaručujú, že výborné výsledky 
na medzinárodnej úrovni môžeme v budúcnosti dosaho-
vať pravidelne. Potvrdili to aj výsledky z neoficiálnych ME 
najmladšieho žiactva, kde náš Pavol Kokavec vybojoval 
striebornú medailu. Dá sa dnes povedať, že už  pravidel-
ne dosahujeme medailové pozície na mládežníckych 
turnajoch série WTT - terajšej podobe bývalých sveto-
vých pohárov.

Z významných mládežníckych podujatí ešte treba spo-
menúť organizačne výborne zvládnutý prvý medziná-
rodný turnaj novej sezóny - Satellite Senec. Aj na tomto 
podujatí naši mládežníci potvrdili vzostupnú výkonnosť 
výbornými výsledkami vo všetkých kategóriách.

Na záver chcem vysloviť želanie, aby sa dobre nastavený 
systém práce s mládežou naďalej zlepšoval a rozvíjala 
sa spolupráca medzi všetkými zainteresovanými ľuďmi, 
ktorí pracujú s mládežou. Len tak sa môžeme posúvať 
ďalej v silnej medzinárodnej konkurencii...

Roman Grigel,
člen VV SSTZ a predseda komisie mládeže
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Foto na prednej strane obálky: Bronzoví medailisti z mixu na ME v 
Mníchove Barbora Balážová, tréner Jaromír Truksa a Ľubomír Pištej 
po slávnostnom dekorovaní a kadet Samuel Arpáš so striebornou a 
bronzovou medailou na ME mládeže v Belehrade.

• foto: Zdenko Kríž, archív S. A.
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Spomeniete si na moment, keď ste prvýkrát počuli o mož-
nosti reprezentovať Slovensko?
„Samozrejme, rád spomínam na ten okamih a ešte aj teraz sa 
ma veľa ľudí vypytuje, ako to bolo a prečo som do toho išiel.“

Čo ste si vtedy pomysleli?
„Mal som v hlave, že moja žiadosť odísť z Nemecka vyšla. 
Za zmenou bol môj sen, ktorým bola účasť na olympijských 
hrách. V Nemecku som bol v národnom tíme vždy trojka až 
päťka, pričom iba dvaja hráči z každej krajiny mohli ísť hrať na 
OH.“

Prišli ste, aby ste si splnili olympijský sen. Hoci ste boli k 
nemu blízku, chýbal vám posledný krok, napokon sa vám 
nepodarilo kvalifikovať. Ako to vnímate s odstupom času?
„Samozrejme, bol som veľmi smutný a sklamaný, že som ne-
dosiahol svoj sen. Niekoľkokrát bol zisk miestenky veľmi blíz-
ko. Ale teraz po rokoch to už nie je také zlé. Prežil som veľa 
ďalších krásnych chvíľ so slovenskou reprezentáciou a Slo-
venským stolnotenisovým zväzom. A spoznal som veľa nových 
milých ľudí.“

Ako vnímalo vaše rozhodnutie získať slovenské občianstvo 
vaše okolie, bývalí spoluhráči z nemeckej reprezentácie?
„Mnoho ľudí po celom svete bolo prekvapených, že som išiel 
touto cestou, ale po roku to už nebol problém. A mnohí potom 
považovali moju cestu za správnu. Nestretol som sa žiadnymi 
negatívnymi reakciami ľudí, ktorí by boli proti.“

Vy ste ho nikdy neoľutovali?
„Nikdy. Na Slovensku som spoznal veľa príjemných ľudí, moja 
dcéra je tiež zo Slovenska, kde mám teda aj rodinu.“

Ako ste zapadli do reprezentačného družstva SR?
„Nemal som problém so žiadnym hráčom ani trénerom. Vždy 
sme dobre spolu vychádzali, a to bez ohľadu na to, v ktorej 
krajine sme práve boli. Takisto s ľuďmi zo Slovenského stolno-
tenisového zväzu i Deaflympijským výborom Slovenska mám 
skvelý vzťah.“

Obľúbili ste si Slovensko? 
„Samozrejme. Slovensko je krásna krajina, ktorú málokto na 
svete pozná. Je tu úžasná príroda, množstvo hôr a veľa krás-
nych jazier, spomeniem napríklad Zemplínsku šíravu pri Mi-
chalovciach. Krajina sa za posledných desať rokov stala veľmi 
modernou.

Ktoré slovenské miesta máte najradšej?
„Poviem dve, sú to najmä Nitra a Michalovce.“

Ste otcom dcérky Olívie, ktorú máte s bývalou stolnoteniso-
vou reprezentantkou Ivetou Klačanskou. Bude z nej stolná 
tenistka?
„Moja dcéra Olívia si vybrala tenis. S úsmevom spomínam, ako 
mi vždy hovorila: ´Oci, ja chcem hrať s väčšími loptičkami ako 
ty.´ Ja som jej vždy vravel, aby sa venovala športu, ktorý ju 
baví. Vyskúšala si aj hádzanú. Najviac ju však baví tenis.“

Slovenská reprezentácia dostala na jar v roku 2007 nečakanú posilu z Nemecka. Občianstvo SR získal Thomas 
Keinath, ktorý raz spomenul svoju olympijskú túžbu pred klubovým spoluhráčom Petrom Šeredom a keďže v rod-
nej krajine mu nebolo dopriate ju naplniť, rozhodol sa zmeniť reprezentačný dres. Rodák z Hanau mal byť prvým 
mužským stolnotenisovým reprezentantom z našej krajiny, ktorý sa v ére samostatnosti predstaví na olympijských 
hrách. Aj s patričnou dávkou smoly sa mu to dvakrát tesne nepodarilo, ale vynahradil si to niekoľko rokov neskôr na 
deaflympiáde. Z tohto podujatia má už štyri medaily (1 - 1 - 2). V máji 2022 sa v brazílskom Caxias do Sul dočkal aj 
prvej najcennejšej vo dvojhre. Prinášame vám rozhovor so 45-ročným rodákom z Hanau, ktorému - takisto ako Eve 
Jurkovej - patril k 1. 9. post svetovej stolnotenisovej jednotky spomedzi sluchovo znevýhodnených športovcov.

NENAPLNENÁ OLYMPIJSKÁ TÚŽBA PO ROKOCH UŽ PREBOLELA
Thomas Keinath by ešte rád okúsil víťazný pocit na deaflympiáde

THOMAS KEINATH
dátum a miesto narodenia: 31. augusta 1977 v Hanau.
premiéra v reprezentačnom drese SR: ME 2007 v Záhrebe (Chor.)
tituly na majstrovstvách Slovenska: dvojhra 2008, štvorhra 2009 
s Petrom Šeredom
najväčšie úspechy: v drese Nemecka získal bronz na ME 2000 
vo štvorhre s Larsom Hielscherom, v drese SR víťaz deaflympiá-
dy 2022 vo dvojhre, má bronz v mixe s Evou Jurkovou, striebro 
z deaflympiády 2017 vo dvojhre a bronz v mixe Evou Jurkovou, 
viacnásobný majster sveta a Európy sluchovo hendikepovaných

Thomas Keinath je za stolom veľký bojovník.

S nemeckou stolnotenisovou legendou Timom Bollom (vľavo) 
sú kamaráti i tréningoví sparingpartneri.
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Sledujete ešte dianie v slovenskom stolnom tenise? Zare-
gistrovali ste úspech mladého Samuela Arpáša, ktorý získal 
striebro vo dvojhre na ME v kategórii kadetov?
„Jasné. Vždy si pozriem výsledky a teším sa, že mladý Slovák 
je už taký dobrý. K jeho medailovým umiestneniam a dobrým 
výkonom som mu zablahoželal aj na sociálnej sieti.“

Ste známy svetobežník. V ktorej krajine sa vám najlepšie 
žije?
„Nemám vyslovene jednu obľúbenú, ale najlepšie sa cítim v 
kubánskej Havane, v Michalovciach a v americkom Fort Lau-
derdale na Floride.“

Akým projektom sa venujete?
„Kedysi som mal stolnotenisovú školu, ale momentálne sa ešte 
pár rokov chcem sústrediť na hranie na profesionálnej úrovni. 
Možno neskôr sa k tomu vrátim a opäť si otvorím stolnoteni-
sovú školu. Z času na čas však robím kurzy stolného tenisu.“

Neláka vás trénerstvo na najvyššej výkonnostnej úrovni?
„Hm, neviem sa k tomu zatiaľ vyjadriť, ale možno. Uvidíme.“

V minulosti ste svojou vynikajúcou tréningovou morálkou 
boli vzor pre ostatných. Koľko hodín sa stolnému tenisu ve-
nujete denne?
„Voľakedy som trénoval denne šesť hodín. Momentálne je to 
menej, sú to tak tri až štyri hodiny, ale okrem toho sa veľa ve-
nujem cvičeniu a behu.“

Vraj ešte občas trénujete aj s nemeckou legendou Timom 
Bollom či Ruwenom Filusom. Je to pravda?
„Áno, dá sa povedať, že keď je to možné, tak trénujeme spo-
ločne každý deň.“

Tento rok ste sa v Brazílii stali deaflympijským šampiónom 
vo dvojhre. Keď vám zavesili na krk zlato, cítili ste určité za-
dosťučinenie, keď vám to nevyšlo s účasťou na OH?
„Bol to neopísateľne skvelý pocit triumfovať na tomto podujatí.“

Čo považujete za najväčšie úspechy vašej kariéry?
„Cením si viacero dosiahnutých výsledkov. Spomeniem, že 
som osemfinalistom dvojhry na majstrovstvách Európy, mám 
bronz zo štvorhry na majstrovstvách Európy, okrem toho som 
dvojnásobným víťazom US Open, vyhral som Finland Open vo 
dvojhre.“

Aké méty si dávate do budúcnosti v súvislosti so stolným 
tenisom?
„Chcem ešte raz vyhrať deaflympiádu.“

Ľuboš Bogdányi
• foto: archív Th. K.

ROZHOVOR

K Slovensku viaže Keinatha aj dcéra Olívia.

Thomas Keinath (vpravo) po zisku zlata na deaflympiáde v Bra-
zílii.

Thomas Keinath (v strede) dosahuje veľké úspechy v drese SR 
na podujatiach sluchovo znevýhodnených stolných tenistov s 
Evou Jurkovou (vľavo).



Kontinentálny stolnotenisový vrchol priniesol Slovensku opäť medailovú radosť a okrem toho aj viacero 
dobrých výsledkov vrátane pozitívnych prekvapení. Ako to už býva, nechýbalo ani sklamanie z predčas-
ného konca. V poradí 37. majstrovstvá Európy v individuálnych a párových disciplínach sa uskutočnili 
v nemeckom Mníchove (13. - 21. augusta 2022) a boli súčasťou multišportového podujatia, keďže v 
bavorskej metropole sa o cenné kovy bojovalo na šampionátoch v dovedna deviatich športových odvet-
viach. Jeden sa podarilo získať aj slovenským stolným tenistom vďaka bronzu Ľubomíra Pišteja a Barbo-
ry Balážovej v miešanej štvorhre. Okrem toho dosiahli reprezentanti SR jedno štvrťfinále štvorhry, dve 
osemfinále dvojhry a štyri osemfinále v deblových súťažiach vrátane mixu. „Uhrali sme výsledky, aké sa 
predtým na jednom šampionáte nepodarilo dosiahnuť. Máme medailu, jedno štvrťfinále a ďalších 
šesť osemfinálových účastí. Z tohto pohľadu bolo naše účinkovanie veľmi úspešné. Napriek tomu 

sme aj trochu sklamaní, lebo to mohlo byť ešte lepšie. Aj tam, kde to pre nás dopadlo dobre, tak to z môjho pohľadu mohlo 
byť ešte úspešnejšie,“ uviedol po šampionáte reprezentačný tréner Jaromír Truksa.
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Naplnené nádeje v mixe, medaily 
dorazili dodatočne

Slovenská výprava s osmičkou repre-
zentantov cestovala na ME s viacerými 
želiezkami. Najhorúcejšie sa skrývalo 

v miešanej štvorhre, do ktorej išli ako 
obhajcovia striebra Pištej s Balážovou. 
Hoci od lanského kontinentálneho 
úspechu vo Varšave nemali za sebou 
najideálnejšie obdobie, napokon po-
tvrdili, že s nimi treba stále počítať a 
napriek tŕnistej ceste vydolovali v Mní-
chove bronz. Jeho istotu už mali po 
jednom hracom dni v mixe vďaka trom 
triumfom.

Úradujúcim vicemajstrom Európy už 
v 1. kole hrozilo vyradenie, delila ich 
od neho jediná loptička. Nad dánsko-
-portugalskými kvalifikantmi Martinom 
Buchom Andersenom a Ines Matoso-
vou vyhrali až v päťsetovej bitke (3:2), 
pričom v rozhodujúcom dejstve museli 
odohrať až 32 loptičiek (17:15). Ná-
sledne si v úplne vyrovnanom dueli po-

radili s kvalitnými Nemcami Benedik-
tom Dudom so Sabine Winterovou 3:0. 
Potom zvládli aj drámu o medailu proti 
španielskemu duu Álvaro Robles, Ma-
ría Siao (3:2). Slováci nevyužili v treťom 
sete vedenie 10:8 a v ďalšom dejstve 
prehrávali 3:7, keď im pomohlo preru-
šenie duelu pre problémy so stolom. 
Po technickej prestávke znížili na 7:8 a 
ustáli aj nepríjemný stav 7:9. Súperov 
k setbalu nepustili a využili tretiu šan-
cu na vynútenie si piateho setu. Ten sa 
vyvíjal ako na hojdačke (2:5, 5:5, 6:8), 
ale potom už bodovali len Truksovi zve-
renci. Na druhý deň mohli ešte zvýraz-
niť svoj úspech, ale v semifinále boli 
proti Francúzi Emmanuel Lebesson, 
Jüan Ťia-nan, ktorí im nedovolili uhrať 
ani set (0:3) a potom to dotiahli k cel-
kovému triumfu.

„Bezprostredne po stretnutí sme boli 
smutní a nahnevaní, ale medaila sa 
počíta. Treba si uvedomiť, že veľa ne-
chýbalo a mohli sme vypadnúť už v 
prvom kole a potom aj vo štvrťfinále. 

Úspešné vystúpenie reprezentantov SR na ME jednotlivcov v Mníchove

Od lanských olympijských hier sme 
nehrali veľa miešaných štvorhier a 
ani sa nám tak nedarilo. Je to bronz 
s hodnotou zlata, lebo obhajoba aké-
hokoľvek úspechu je vždy ťažšia,“ 
poznamenal tréner Truksa.

Pištej s Balážovou vybojovali pre Slo-
vensko celkovo štvrtý cenný kov z vr-
cholného seniorského podujatia. Spo-
ločne je to ich tretia medaila z ME, prvá 
bronzová po striebrach z rumunského 
Buzau v roku 2013 a poľskej Varšavy 
z vlaňajška. Aj historicky prvá medaila 
v ére samostatnosti SR je z miešanej 
štvorhry, o ktorú sa postarali Jaromír 
Truksa s Valentinou Popovovou, ktorí 
získali bronz na ME 1994 v britskom 
Birminghame. 

„Myslím si, že táto medaila bola ťaž-
šie vybojovaná ako tá minuloročná. 
Francúzi boli lepší, pre mňa sú naj-
lepší európsky pár a patria medzi top 
dvojice sveta. Bohužiaľ, od začiatku 
sme boli pod enormným tlakom a Strojcovia bronzového medailového 

úspechu v mixe po slávnostnom deko-
rovaní (zľava): Barbora Balážová, tréner 
Jaromír Truksa a Ľubomír Pištej.

BRONZ S CENOU ZLATA

Slovenské duo Balážová - Pištej v zápasovom nasadení...
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nepustili nás vôbec k našej hre. Kaž-
dopádne sa tešíme aj z bronzu. Pred-
tým bol niekoľko rokov medailový 
útlm. Vlani sme získali striebro a teraz 
máme opäť cenný kov, čo je v takej 
konkurencii skutočne veľký úspech,“ 
poznamenala Barbora Balážová. Jej 
partner Ľubomír Pištej priznal, že cesta 
k medaile bola náročná: „Prvý zápas 
bol extrémne ťažký. Odvrátili sme tri 
alebo štyri mečbaly. Mali sme trochu 
smolu pri žrebe, keďže v 2. kole sme 
dostali výborných Nemcov, ale proti 
ním sme odohrali asi najlepší zápas 
za posledné roky a vyhrali sme 3:0. O 
medailu to bolo so Španielmi veľmi 
vyrovnané. Vo štvrtom sete Španieli 
pri prerušení duelu stvrdli a my sme 
sa chytili. V piatom sete sme to tiež 
otočili. Musím opäť zopakovať, že už 
roky sme nehrali tak dobre a koncen-
trovane ako teraz.“

Zaujímavosťou bolo, že naši úspešní 
reprezentanti sa vrátili domov bez me-
dailí. Tie, ktoré im zavesili na krk na 
stupňoch víťazov, museli po slávnost-
nom ceremoniáli vrátiť. Dôvod bol na 
tejto úrovni bizarný. Organizátori ich 
mali málo, keďže im včas nestihli vyro-
biť dostatok kolekcií. Slováci sa však 
cenných kovov dočkali o niekoľko dní. 
Prišli poštou do sídla SSTZ.

V mixe sa predstavili aj Wang Yang s 
Tatianou Kukuľkovou, ktorí v 1. kole 
vyradili fínsko-holandský pár Benedek 
Oláh, Britt Eerlandová 3:1 a potom v 
dvoch setoch trápili favorizovaných 
Francúzov Simona Gauzyho s Prithikou 
Pavadeovou (0:3).

Balážová s Matelovou 
jedno víťazstvo od medaily

Aj vo štvorhre sa to rysovalo medailo-
vo nádejne. Až štyri slovenské dvojice 
sa prebojovali medzi 16 najlepších pá-
rov. V ženskej deblovej súťaži to bolo 

tri dvojice, z ktorých sa duo Barbora 
Balážová - Hana Matelová dostalo ešte 
o kolo ďalej. Slovensko-české nádeje 
bojovali o medailu, ale vo štvrťfinále ich 
túžbu zmarila prehra s Rumunkami Eli-
zabetou Samarovou a Andreeou Dra-
gomanovou 0:3. Tretíkrát - po Jekate-
rinburgu 2015 i Budapešti 2016 - sa 
skončilo ich účinkovanie na ME pred 
bránami semifinále. „Dievčatá veľmi 
chceli medailu. V spoločnej príprave 
urobili kus roboty. Do štvrťfinále sa 
dostali v pohode, potom je to už len 
o jednom dueli. Proti Rumunkám za-
čali perfektne, ale v koncovke ho pre-
hrali. Myslím si, že to bolo dosť pod-
statné. Keby ho vyhrali, veľmi by im 
to pomohlo,“ tvrdil po vyradení Truksa.

Balážová s Matelovou nepomstili slo-
vensko-turecké duo úspešných kvali-
fikantiek Nikoleta Puchovanová, Özge 
Yilmazová, ktoré s rumunskými protiv-
níčkami prehrali v osemfinále tiež 0:3. 

Ema Labošová, Tatiana Kukuľková, 
ktoré boli pred rokom na ME vo Varša-
ve nečakanými štvrťfinalistkami deblo-
vej súťaže, skončili v Mníchove o kolo 
skôr. Medzi osem najlepších párov ich 
nepustili portugalské reprezentnatky 
Jü Fu, Šao Ťie-ni, ktorým podľahli 1:3. 

Osemfinálovú rozlúčku vo štvorhre 
mužov zažili Ľubomír Pištej so Srbom 
Aleksandarom Karakaševičom, keď 
proti domácej dvojici Qiu Dang, Be-
nedikt Duda vyhrali prvý set 11:2, ale 
v ďalších troch ťahali za kratší koniec 
(1:3).

Kukuľkovej príjemné prekvapenie, 
sklamanie Balážovej 

V osemfinále dvojhry malo Slovensko 
dvojnásobné zastúpenie. Kým s účas-
ťou Wang Yanga sa dalo vzhľadom na 
jeho kvality i rebríčkové postavenie po-

čítať, hoci je to jeho najlepší výsledok 
na kontinentálnom šampionáte, postup 
Tatiany Kukuľkovej medzi 16 najlep-
ších singlistiek bol príjemné prekvape-
nie. Napodobnila úspech Barbory Ba-
lážovej z ME 2012 v Herningu. Tá sa 
tentoraz nečakane lúčila už v 1. kole. 
S Nataliou Partykovou, šesťnásobnou 
paralympijskou zlatou medailistkou, 
ktorá má v zbierke aj medaily z Európ-
skych hier či európskych šampionátov, 
prehrala v sedemsetovom súboji 3:4. 
„Určite to bolo jedna z najnáročnej-
ších súperiek, ktoré som mohla z 
kvalifikácie dostať. V každom prípade 
sme odohrali vyrovnaný zápas, ale so 
šťastnejším koncom pre Partykovú. 
Bohužiaľ. Som extrémne sklamaná. 
Myslím si, že dlhodobo hrám sta-
bilne dobre, pripravená som bola na 
sto percent a urobila som maximum, 
ale nanešťastie to dopadlo takto,“ 
neskrývala smútok slovenská ženská 
jednotka.

Kukuľková takmer prehrala vyhratý zá-
pas 1. kola s Ameliou Soljovou z Rak-
úska, keď z vedenia 3:1 na sety čelila 
v rozhodujúcom siedmom dejstve za 
stavu 7:10 hrozbe vyradenia, ale do-
kázala duel ešte zachrániť. Set vyhra-
la 14:12 a duel 4:3. „V závere som sa 
snažila len prehodiť, dať loptičku neja-
ko na stôl. Hovorila som si, že bola by 
hlúposť prehrať si to sama. Napokon 
to vyšlo,“ vrátila sa k dráme Kukuľková, 
ktorá v 2. kole nedala šancu skúsenej 
ukrajinskej obranárke Tetiane Bilenko-
vej z Ukrajiny (4:1). „Taktita od trénera 
i od Ľuba Pišteja bola super. Myslím 
si, že som ju dodržala do bodky, čo 
bolo dôležité. Hra na obranu mi stále 
veľmi nesedí, ale tentoraz som bola 
trpezlivá a vydržala som až do kon-
ca. Určite to bol môj najlepší výkon 
proti obranárke. Aj mňa prekvapilo, 
ako som si pomerne jednoznačne 

 ... a po víťaznej loptičke vo štvrťfinále.

Radostné emócie nečakanej osemfinalistky Tatiany Kukuľkovej, ktorá uspela vo 
všetkých troch disciplínach.



poradila s takou skúsenou hráčkou. 
Bola som hrdá na seba, ako som to 
zvládla,“ tešila sa mladá Slovenka, pre 
ktorú bol postup do osemfinále dvojhry 
žien na ME najlepší výsledok v karié-
re. Ten mohla ešte zvýrazniť. Prijateľná 
súperka na túto fázu turnaja Giorgia 
Piccolinová z Talianska jej však výhrou 
4:1 na sety zahatala cestu do boja o 
medailu. „S výsledkom som spokoj-
ná, ale s predvedenou hrou vôbec. 
Bola som v strese, akoby vynervova-
ná,“ priznala Kukuľková, ktorá sa však 
vo všetkých troch disciplínach prepra-
covala v bavorskej metropole do osem-
finále. „V Mníchove ju prvýkrát čakala 
hráčka s hladkými poťahmi na oboch 
stranách rakety a útočníčka, na ktorej 
hru nedokázala reagovať. Len ťažko 
čítala, kam pôjde loptička z jej rakety. 
Piccolinová predvádzala variabilnú 
hru. Škoda začiatku zápasu, Táňa 
začala ustráchane. Jeden set sa jej 
potom podarilo získať, ale ďalej už 
nedokázala hrať tak disciplinovane, 
aby to otočila. Škoda, lebo to bol ná-

dejný žreb a Talianka bola hrateľná 
súperka,“ skonštatoval reprezentačný 
tréner SR Jaromír Truksa.

Boll opäť osudom Wanga
Druhé želiezko v ohni bol Wang Yang. 
Prvé dve kolá proti ľavorukému Vladi-
slavovi Ursovi z Moldavska a Andrejovi 
Gačinovi z Chorvátska zvládol znameni-
te 4:0 a 4:1. „S Gačinom mal výrazne 
pozitívnu bilanciu, ale vo vzájomných 
súbojoch to nikdy nie je zadarmo. 
Navyše, Gačina sa v ostatnom čase 
prezentoval v dobrej forme. Na druhej 
strane nevie hrať na môjho zverenca, 
hoci to bolo v prvom a treťom sete o 
koncovkách. Wang to mal ešte viac 
pod kontrolou ako vo februári na Top 
16, kde prehrával 0:1 a 6:10 a vyhral 
4:2 na sety. Bol lepšie pripravený,“ 
tvrdil Truksa.
Zopakovalo sa nielen Wangovo víťaz-

stvo nad Gačinom, ale aj jeho nasle-
dujúci súper, ktorým nebol nikto iný 
ako obhajca titulu - legendárny Nemec 
Timo Boll. „Škoda, že narazil práve na 
Bolla, hoci si proti nemu veril,“ pozna-

menal reprezentačný kouč a k osemfi-
nálovej prehre 0:4 doplnil: „Zápas však 

ukázal, že súper bol tentoraz výrazne 
lepší. Vôbec nerobil chyby, fyzicky i 
takticky skvele pripravený, Wang bol 
bezradný. Úderový aj mentálny tlak 
zo strany Bolla bol extrémny. Už vý-
sledok úvodného setu 1:11 nastolil 
ráz duelu. Wang nedokázal veľmi 
robiť body v obrane, snažil sa aj úto-
čiť, ale tam mu to extrémne nešlo.“

Wang Yang však vyrovnal osemfinálo-
vou účasťou výsledky Michala Bardoňa 
na ME 2007 z Belehradu i Thomasa 
Keinatha z roku 2008 v Petrohrade.

Z ďalších reprezentantov sa Jakub Ze-
linka a Nikoleta Puchovanová prebojo-
vali do finále baráže o účasť v hlavnom 
„pavúku“, Ema Labošová skončila o 
kolo skôr.
V Rudi-Sedlmayer-Halle nie všetko vy-
šlo podľa predstáv. Pištej nepostúpil z 
kvalifikácie, Balážová sa lúčila v 1. kole 
hlavnej súťaže dvojhry. „Je to aj daň za 
deblové úspechy. Hráme mix i štvor-
hry, čo stojí veľa vypätia a síl,“ dodal 
Truksa.

Ľuboš Bogdányi
• foto: ETTU (6), SSTZ (1)
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Wang Yang dosiahol postupom medzi 16 najlepších singlistov svoj najlepší výsledok 

Medzi 16 najlepších párov sa z kvalifikácie prebojovalo slovensko-turecké duo Niko-
leta Puchovanová (v strede), Özge Yilmazová.

Ľubomír Pištej (vpravo) a Srb Aleksandar Karakaševič boli osemfinalistami štvorhry 
mužov.



Počas augustových stolnotenisových ME 
v Mníchove sa uskutočnil v hoteli Holiday 
Inn kongres Európskej stolnotenisovej 
únie (ETTU). Napriek určitej nervozite a 
viacerým problémom európskeho stol-
ného tenisu mal napočudovanie hladký 
priebeh – bez dlhších diskusií sa skončil 
za necelé štyri hodiny. Predchádzali mu 
dve rušné porady európskych trénerov. 
Tí boli veľmi nespokojní najmä s turnajmi, 
ktoré pod hlavičkou World Table Tennis 
(WTT) zastrešuje Medzinárodná stolno-
tenisová federácia (ITTF). Žiadali, aby sa 
podstatne zlepšila ich organizácia, ako 

aj možnosti štartu väčšieho počtu hráčov. 
Rozporuplné boli aj debaty okolo štartu 
európskych tímov na tohtoročných MS v 
čínskom Čcheng-tu. Tie pre extrémne pro-
tipandemické opatrenia budú určite najdra-
hším svetovým šampionátom v histórii. Veď 
napríklad len štart dvoch slovenských troj-
členných družstiev (muži a ženy) a jedného 
trénera si vyžiada neuveriteľných približne 
40 000 eur. Navyše výsledky hráčov sa ani 
nezapočítavajú do individuálnych rebríč-
kov. Diskusia bola aj okolo pozastavenia si 
členstva ruského prezidenta ETTU I. Leviti-
na a bieloruského člena exekutívy ETTU V. 
Samsonova v súvislosti so sankciami proti 
vojne na Ukrajine. Niektorí delegáti žiadali 
v kuloároch doplňujúce voľby.
Vedenie ETTU plynule prevzal zastupujú-
ci viceprezident P. Moura z Portugalska 
a nikto z delegátov 45 krajín (13 chýbali) 
nepodal návrh na doplňujúce voľby. Prí-
tomná prezidentka ITTF P. Sörlingová zo 

Švédska prisľúbila skvalitnenie turnajov 
série WTT ako aj pomoc zväzom pri zní-
žení finančnej náročnosti štartu na MS 
v Číne. Uspokojenie delegátov priniesla 
správa o rozpočte na rok 2022 (celková 
suma 1,24 mil. eur), ktorý bude na roz-
diel od predchádzajúcich rokov plusový. 
Z viacerých návrhov na zmeny stanov, 
resp. predpisov neprešiel návrh, aby 
vždy jeden z dvoch delegátov každej kra-
jiny na kongrese bola žena. Tento návrh 
zostal iba vo forme odporúčania. Kon-
gres ETTU schválil nové predpisy pre 
súťaže ME mládeže do 13 rokov a roz-
hodol tiež, že zápasy na turnaji TOP 16 
sa budú hrať na 4 víťazné sety (doteraz 
na 3). Budúcoročné ME sa uskutočnia 
10. – 17. 9. 2023 vo švédskom Malmö, 
ktoré pripravuje veľmi dobré podmienky 
na toto podujatie.

Zdenko Kríž
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Z rokovania kongresu ETTU v Mníchove

NAPRIEK PROBLÉMOM HLADKÝ PRIEBEH

VÝSLEDKY ME 2022 V MNÍCHOVE
Dvojhra mužov - kvalifikácia - 8. skupina: Adam Klajber (SR) - Rares Alexandru Sipos (Rum.) 0:3 (-5, -13, -10), Adam Klajber (SR) - Geor-
gios Stamatouros (Gréc.) 1:3 (8, -10, -5, -6), 12. skupina: Jakub Zelinka (SR) - János Bence Majoros (Maď.) 1:3 (-6, -8, 9, -7), Jakub Zelinka 
(SR) - Andrij Grebeňuk (Ukr.) 3:0 (5, 8, 6), 16. skupina: Ľubomír Pištej (SR) - Konstantinos Konstantinopoulos (Gréc.) 3:1 (7, -8, 6, 19), Ľubomír 
Pištej (SR) - Florent Lambiet (Belg.) 1:3 (-9, -9, 10, -6), Ľubomír Pištej (SR) - Marios Yiangou (Cyp.) 1:3 (4, -5, -11, -15).
O postup do hlavnej súťaže - 1. kolo: Jakub Zelinka (SR) - Loic Stoll (Švaj.) 3:1 (-7, 5, 6, 9), 2. kolo (finále): Jakub Zelinka (SR) - Pavel Širůček 
(ČR) 0:3 (-2, -7, -7).

Dvojhra mužov - hlavná súťaž - 1. kolo: Wang Yang (SR) - Vladislav Ursu (Mold.) 4:0 (7, 1, 8, 8), 2. kolo: Wang Yang (SR) - Andrej Gačina 
(Chor.) 4:1 (11, 5, 10, -2, 7), 3. kolo (osemfinále): Wang Yang (SR) - Timo Boll (Nem.) 0:4 (-1, -8, -6, -9), ... semifinále: Qiu Dang (Nem.) - Matti-
as Falck (Švéd.) 4:1 (6, 8, 8, -4, 9), Darko Jorgič (Slovin.) - Kristian Karlsson (Švéd.) 4:2 (-9, 5, 3, -6, 5, 0), Karlsson vzdal po piatom sete, 
finále: Qiu Dang (Nem.) - Darko Jorgič (Slovin.) 4:1 (-10, 12, 8, 9, 2).

Štvorhra mužov - kvalifikácia - 1. kolo: Klajber, J. Zelinka (SR) - voľný žreb, Lind, Wang (Dán./SR) - voľný žreb, 2. kolo (finále): Klajber, J. 
Zelinka (SR) - Rasmussen, Andersen (Dán.) 1:3 (-7, 9, -10, -7), Lind, Wang (Dán./SR) - Pető, Jevtovič (Srb.) 3:1 (4, 13, -7, 2).

Štvorhra mužov - hlavná súťaž - 1. kolo: Anders Lind, Wang Yang (Dán./SR) - Mihai Bobocica, Niagol Stoyanov (Tal.) 0:3 (-8, -7, -10), 
Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič (SR/Srb.) - Jonathan Kjaer Groth, Liam Pitchford (Dán./Angl.) 3:2 (-8, -9, 10, 7, 9), 2. kolo (osemfi-
nále): Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič (SR/Srb.) - Qiu Dang, Benedikt Duda (Nem.) 1:3 (2, -7, -9, -3), ... finále: Mattias Falck, Kristian 
Karlsson (Švéd.) - Daniel Habesohn, Robert Gardos (Rak.) 3:1 (-10, 1, 5, 11).

Dvojhra žien - kvalifikácia - 15. skupina: Ema Labošová (SR) - Rebekka Carlsenová (Nór.) 1:3 (-5, -8, 4, -7), Ema Labošová (SR) - Rebecca 
Muskantorová (Švéd.) 3:1 (8, -9, 5, 3), 20. skupina: Nikoleta Puchovanová (SR) - Ana Tofantová (Slovin.) 2:3 (-8, 5, -7, 2, -10), Nikoleta Pucho-
vanová (SR) - Foteini Meletieová (Cyp.) 3:0 (5, 8, 6).
O postup do hlavnej súťaže - 1. kolo: Nikoleta Puchovanová (SR) - voľný žreb, Ema Labošová (SR) - Rikke Skaattetová (Nór.) 2:3 (-9, 5, -14, 
9, -5), 2. kolo (finále): Nikoleta Puchovanová (SR) - Tania Plaianová (Rum.) 0:3 (-3, -8, -4).

Dvojhra žien - hlavná súťaž - 1. kolo: Barbora Balážová (SR) - Natalia Partyková (Poľ.) 3:4 (5, -6, 7, -9, 5, -9, -7), Tatiana Kukuľková (SR) 
- Amelia Soljová (Rak.) 4:3 (8, 8, -10, 3, -12, -12, 12), 2. kolo: Tatiana Kukuľková (SR) - Tetiana Bilenková (Ukr.) 4:1 (4, 8, 4, -5, 7), 3. kolo 
(osemfinále): Tatiana Kukuľková (SR) - Giorgia Piccolinová (Tal.) 1:4 (-7, -10, -3, 9, -2), ... semifinále: Sofia Polcanovová (Rak.) - Sabine Winte-
rová (Nem.) 4:3 (9, 3, -6, 12, -9, -9, 10), Nina Mittelhamová (Nem.) - Šan Siao-na (Nem.) 4:1 (3, -5, 3, 6, 11), finále: Sofia Polcanovová (Rak.) 
- Nina Mittelhamová (Nem.) 4:0 (9, 2, 0, 0), Mittelhamová pre zranenie vzdala po druhom sete.

Štvorhra žien - kvalifikácia - 1. kolo: Puchovanová, Yilmazová (SR/Tur.) - voľný žreb, 2. kolo (finále): Puchovanová, Yilmazová (SR/Tur.) - 
Zeqiriová, Uceová-Nikolovová (Kos./Sev. Maced.) 3:0 (3, 8, 7).

Štvorhra žien - hlavná súťaž - 1. kolo: Babora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) - Maria Jovkovová, Polina Trifonovová (Bulh.) 3:0 (11, 8, 
7), Nikoleta Puchovanová, Özge Yilmazová (SR/Tur.) - Katarina Stražarová, Ana Tofantová (Slovin.) 3:2 (5, 9, -8, -8, 9), Ema Labošová, Tatiana 
Kukuľková (SR) - Mariona Munneová, Ángela Rodríguezová (Šp.) 3:0 (4, 8, 8), 2. kolo (osemfinále): Babora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) 
- Karoline Mischeková, Ho Tin-tin (Rak./Angl.) 3:0 (8, 4, 5), Nikoleta Puchovanová, Özge Yilmazová (SR/Tur.) - Elizabeta Samarová, Andreea 
Dragomanová (Rum.) 0:3 (-9, -7, -5), Ema Labošová, Tatiana Kukuľková (SR) - Jü Fu, Šao Ťie-ni (Portug.) 1:3 (-6, -9, 8, -8), štvrťfinále: Babora 
Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) - Elizabeta Samarová, Andreea Dragomanová (Rum.) 0:3 (-10, -7, -4), ... finále: Sofia Polcanovová, Berna-
dette Cynthia Szőcsová (Rak./Rum.) - Elizabeta Samarová, Andreea Dragomanová (Rum.) 3:0 (16, 6, 9).
Miešaná štvorhra - hlavná súťaž - 1. kolo: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) - Martin Buch Andersen, Ines Matosová (Dán./Portug.) 
3:2 (-9, 5, 4, -9, 15), Wang Yang, Tatiana Kukuľková (SR) - Benedek Oláh, Britt Eerlandová (Fín./Hol.) 3:1 (-5, 4, 5, 10), 2. kolo (osemfinále): 
Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) - Benedikt Duda, Sabine Winterová (Nem.) 3:0 (11, 9, 9), Wang Yang, Tatiana Kukuľková (SR) - Simon 
Gauzy, Prithika Pavadeová 0:3 (-1, -9, -9), štvrťfinále: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) - Álvaro Robles, María Siao (Šp.) 3:2 (9, -9, -10, 11, 
8), semifinále: Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (SR) - Emmanuel Lebesson, Jüan Ťia-nan (Fr.) 0:3 (-4, -6, -12), finále: Emmanuel Lebesson, 
Jüan Ťia-nan (Fr.) - Ovidiu Ionescu, Bernadette Cynthia Szőcsová (Rum.) 3:1 (-8, 6, 5, 9).



a vo všetkých troch súťažiach bol v hre o 
medailu.
Vo dvojhre kadetov nemalo SR finalistu už 
takmer tri desaťročia. Ešte v roku 1994 
bojoval v Paríži o zlato Erik Illáš. Arpášovi 
sa takisto ako jeho predchodcovi nepoda-
rilo vytúžený titul získať, hoci ho delil jediný 
set. „Až do finále bol jednoznačne lepší 
ako všetci, s ktorými sa dovtedy stretol, 
a to nehral proti slabým súperom. Určite 
najťažší bol semifinálový duel proti Juli-
anovi Rzihauschekovi z Rakúska. Aj do 
hlavy sa Samkovi dostalo, že je v úlohe 
favorita. Prvé dva sety hral netakticky. 
Naopak, Rzihauschek predvádzal dob-
rý výkon a viedol 1:0 a 8:5. Vo finále s 
Francúzom Flavienom Cotonom vyzera-
lo všetko super. Viedol 3:1 na sety, ale 
napokon si vedenie neudržal. Škoda 
tretieho setu, ktorý prehral 14:16 a mal 
aj tri setbaly. Musím povedať, že Coton 
kazil v úvode jednoduché lopty. Samko 
si s ním robil, čo chcel a štyri sety hral 
nad sto percent. Potom sa súper chytil, 
trafil pár loptiček a vývoj sa začal otáčať. 
Aj taký však býva šport. Treba si ceniť, 
že bol vo finále, čo je skvelý výsledok aj 
z hľadiska propagácie stolného tenisu. 
Bodaj by sme mali takýchto úspechov 
čo najviac. Už výkony v súťaži družstiev 
naznačovali, že je v dobrej forme. Sršala 
z neho pozitívna energia, bol dobre nala-
dený a počúval,“ pochválil svojho zveren-
ca Jahoda a pokračoval: „Sklamanie zo 
súťaže družstiev, ktoré ma mrzí doteraz, 
samozrejme, vyvažuje medaila z dvojhry. 
Toto sme tu veľmi dlho nemali. Musíme 

Juniori hneď za medailistami, kadeti mierili 
vyššie

Prvá polovica majstrovstiev tradične patri-
la súťaži družstiev, v ktorej mali po lanskej 
7. priečke svoje ambície najmä slovenskí 
kadeti. Tí ich v úvode aj napĺňali, základnú 
skupinu suverénne vyhrali s troma víťaz-
stvami, ale potom nastal zlom. Vo vyraďo-
vacej časti sa nevedeli chytiť a až výhra 3:0 
s Rakúskom im zaistila záchranu a zna-
menala 13. miesto. „V základnej skupine 
sme mali aj veľa šťastia, ktoré sa potom 
od nás odklonilo. V osemfinále vychytil 
proti nám ukrajinský obranár svoj deň, 
ale aj my sme mu to umožnili. Samko Ar-
páš s ním prehral svoj jediný duel v druž-
stvách (bilancia 7:1). Mohol nás zachrá-
niť ešte Damián Flóro, napokon prehral v 
päťsetovom súboji. Vtedy zavládlo veľké 
sklamanie. Dôležité však je, že sme sa 
udržali medzi elitou. V súboji o 13. pozí-
ciu nám pomohli aj Rakúšania, keď po-
stavili zlú štvorhru bez Rzihauscheka,“ 
uviedol kouč kadetskej reprezentácie Da-
libor Jahoda.
Kadetov zastúpili juniori, ktorí skončili hneď 
za kvartetom bojujúcim o medaily. Pre ich 
účinkovanie bolo dôležité, že vo vyrovnanej 
základnej skupine uhrali 2. pozíciu. „Ko-
nečné 5. miesto je po dlhom čase veľmi 
dobrý úspech, už dlho sme nemali juni-
orov tak vysoko. V kritických chvíľach, 
špeciálne v dueli s Českom, keď sme 
prehrávali 0:2, nás podržal Jakub Goldír. 
Potrebný druhý bod vtedy pridal Adam 
Klajber. Treba však povedať, že medaila 
visela vysoko, keďže prvá štvorka bola 
výkonnostne ďalej ako ostatné tímy, tak-

Slovenská výprava cestovala na stolnotenisové majstrovstvá Európy mládeže do Bele-
hradu (6. - 15. júla 2022) s cieľom po rokoch dosiahnuť výraznejší úspech. Splnila to do 
bodky a mohlo to byť ešte aj lepšie. Chýbalo málo. Slováci sa vďaka Samuelovi Arpášovi 
po štyroch rokoch opäť dočkali z kontinentálneho šampionátu medaily, a nie jednej. Ka-
detský reprezentant si v srbskej metropole vybojoval dokonca dva cenné kovy - striebro 
vo dvojhre a bronz vo štvorhre. Navyše, všetky štyri tímy SR sa v súťaži družstiev udržali 
v elitnej kategórii, pričom juniori sa svojimi výkonmi vyšplhali až na výborné 5. miesto.

KADET SAMUEL ARPÁŠ VICEMAJSTROM EURÓPY!

že sme dosiahli maximum,“ poznamenal 
tréner juniorov Roman Grigel.
Juniorky sa v štartovom poli 37 krajín 
umiestnili na 11. mieste. Zo základnej sku-
piny išli ďalej ako druhé v poradí, vo vyra-
ďovacej časti bol dôležitý ich triumf 3:1 
nad Slovinkami v boji o 9. - 16. miesto. „S 
naším vystúpením v tímovej súťaži som 
bola spokojná. Nielen sme sa udržali v 
najlepšej šestnástke, ale skončili sme o 
štyri stupienky vyššie ako minulý rok, a 
to v podstate v rovnakej zostave s výnim-
kou Dominiky Wiltschkovej, ktorá je teraz 
prvý rok juniorka,“ skonštatovala trénerka 
slovenských junioriek Zuzana Grigelová.
Kadetky cestovali do Belehradu s malou 
dušičkou, lebo im pre zranenie chýbala 
tímová jednotka Nina Darovcová, ale ví-
ťazstvá nad Slovinkami (3:2) v základnej 
skupine (skončili v nej tretie), v baráži nad 
hráčkami Bosny a Hercegoviny (3:0) a 
súperkami z Moldavska (3:1) v boji o 9. 
- 16. miesto im napokon vyniesli koneč-
nú 11. priečku. „Naším hlavným cieľom 
v tejto zostave bolo udržať sa v elitnej 
kategórii. Ako tím sme najlepšie na šam-
pionáte zahrali proti Moldavsku, vďaka 
čomu sme sa vyhli bojom o záchranu,“ 
povedal reprezentačný kormidelník kade-
tiek SR František Solár.

Finále vo dvojhre kadetov po 28 rokoch
V individuálnych a párových disciplínach sa 
najväčšia pozornosť sústredila na Samue-
la Arpáša, ktorého papierové predpoklady 
predurčovali na ME k účasti v záverečných 
bojoch. Pätnásťročný Slovák to aj potvrdil 
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Samuel Arpáš podával na šampionáte 
výborné výkony a odmenou mu bol zisk 
dvoch medailí.

V Belehrade dvojnásobná slovenská medailová radosť

Juniori SR v zložení (zľava): Adam Klajber, Jakub Goldír, tréner Roman Grigel, Filip 
Delinčák, Samuel Palušek sa 5. miestom postarali o najlepší výsledok v súťaži druž-
stiev na ME mládeže v Belehrade.
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si to vážiť a pomôcť Samkovi v ďalšom 
raste. Dúfam, že ho v ďalšej kariére bude 
sprevádzať zdravie a šťastie.“

Medailový hetrik bol blízko
Arpáš naplnil vo štvorhre kadetov medailo-
vé ambície po boku Maďara Balázsa Leia, 
s ktorým tvorili najvyššie nasadený pár. 
V boji o finále podľahli francúzskej dvoji-
ci Flavio Mourier, Antoine Jean Christian 
Noirault (1:3), ktorá napokon získala zlato. 
„Trochu ma to mrzí, možno sme čakali 
medailu cennejšieho lesku. Škoda, že v 
semifinále proti Francúzom nevyžili ve-
denie 10:8 vo štvrtom sete,“ poznamenal 
Jahoda a dodal: „Celkovo to však boli veľ-
ké emócie. Každému doprajem, aby okú-
sil byť súčasťou šampionátu až do konca 
a nebyť do počtu.“
Jedno víťazstvo delilo topoľčianskeho ro-
dáka žijúceho v Nitre od medaily v tretej 
disciplíne. Arpáš v mixe s Nemkou Jose-
phinou Neumannovou skončili vo štvrťfiná-
le, keď francúzskemu páru Mourier, Pujo-
lová podľahli 2:3, pričom v rozhodujúcom 
sete 10:12...

Dve singlové osemfinále
Z ďalších reprezentantov sa Damián Fló-
ro a Filip Delinčák v singlových súťažiach 
kadetov, resp. juniorov prebojovali medzi 

najlepšiu šestnástku. V osemfinále sa však 
ich účinkovanie skončilo na raketách fran-
cúzskych protivníkov. Flóra zastavil Flavien 
Coton (0:4), neskorší Arpášov premožiteľ, 
a Delinčáka Thibault Poret (0:4).
 „Pre Filipa to boli posledné MEJ a chcel 
dokázať, že patrí medzi špičku. Predvá-
dzal výborné výkony, aj pre dva sety v 

osemfinále boli relatívne vyrovnané a ko-
nečný výsledok bol preňho krutý,“ pove-
dal Grigel k Delinčákovi. „Je to výborný vý-
sledok. Damián zdolal tých, nad ktorými 
mal vyhrať. Otvárala sa mu cesta ďalej. 
Zvládol aj ťažké koncovky, takže veľká 
spokojnosť. Šancu bude mať aj o rok,“ 
poznamenal Jahoda k Flórovi.
V párových disciplínach to Adam Klajber 
s Adrianou Illášovou dotiahli v miešanej 
štvorhre juniorov do 3. kola a len jedno 

Filip Delinčák sa rozlúčil s juniorskou ka-
tegóriou osemfinálovou účasťou.

V kategórii kadetov si úspešne počínal aj Damián Flóro, ktorý bol osemfinalistom a 
vyradil ho neskorší majster Európy Flavien Coton z Francúzska.

VÝSLEDKY ME MLÁDEŽE 2022 V BELEHRADE
Juniori:
Dvojhra: Palušek základná skupina, Goldír 1. kolo, Klajber 2. kolo, osemfinále: Delinčák - Poret (Fr.) 0:4, ... finále: E. Ionescu (Rum.) - Kubik (Poľ.) 4:1.
Štvorhra: Goldír, Palušek 2. kolo, Delinčák, Klajber 2. kolo, ... finále: E. Ionescu, Movileanu (Rum.) - Deschamps, Poret (Fr.) 3:0.
Juniorky:
Dvojhra: Illášová 1. kolo, Činčurová 1. kolo, Štullerová 1. kolo, Wiltschková 2. kolo, ... finále: Kaufmannová (Nem.) - Lutzová (Fr.) 4:1.
Štvorhra: Činčurová, Štullerová 1. kolo, Illášová, Wiltschková 2. kolo, ... finále: Arapovičová, Záděrová (Chor./ČR) - Earleyová, Hurseyová (Ír./Wales) 3:0.
Mix: Goldír, Wiltschková 1. kolo, Palušek, Činčurová 2. kolo, Delinčák, Štullerová 2. kolo, Klajber, Illášová 3. kolo, ... finále: Chirita, Kaufmannová (Rum./
Nem.) - Redzimski, Wróbelová (Poľ.) 3:1.
Kadeti:
Dvojhra: Kokavec 2. kolo, Holubčík 2. kolo, osemfinále: Flóro - Coton (Fr.) 0:4, Arpáš - Mourier (Fr.) 4:1, štvrťfinále: Arpáš - Formela (Poľ.) 4:1 (6, 7, 10, -7, 
6), semifinále: Arpáš - Rzihauschek (Rak.) 4:2 (-8, 10, 7, -9, 8, 9), finále: Arpáš - Coton (Fr.) 3:4 (10, 6, -14, 6, -2, -5, -5).
Štvorhra: Flóro, Kokavec 1. kolo, Holubčík, Fly-Kristensen (Dán.) 2. kolo, osemfinále: Arpáš, Lei (Maď.) - Abramov, Almor (Izr.) 3:0, štvrťfinále: Arpáš, Lei 
(Maď.) - Dahlström, Trumpauskas (Švéd./Angl.) 3:1 (-8, 7, 6, 2), semifinále: Arpáš, Lei (Maď.) - Mourier, Noirault (Fr.) 1:3 (-9, -7, 9, -10), finále: Mourier, 
Noirault (Fr.) - Coton, Lam (Fr.) 3:1.
Kadetky:
Dvojhra: Ondrušová základná skupina, Korf a Nina Némethová 1. kolo, Molnárová 2. kolo, ... finále: Massartová (Belg.) - Bogdanowiczová (Poľ.) 4:3.
Štvorhra: Némethová, Ondrušová 1. kolo, Korf, Molnárová 2. kolo, ... finále: Meiová Rosová, Bogdanowiczová (Rum./Poľ.) - Itagakiová, Neumannová (Nem.) 3:0.
Mix: Flóro, Korf 1. kolo, Holubčík, Molnárová 1. kolo, Laruelle (Belg.), Némethová 2. kolo, Kokavec, Ondrušová 2. kolo, osemfinále: Arpáš, Neumannová 
(Nem.) - Varga, Barcsaiová (Maď.) 3:0, štvrťfinále: Arpáš, Neumannová (Nem.) - Mourier, Pujolová (Fr.) 2:3 (9, -8, -5, 6, -10), ... finále: Gromek, Bogdanowic-
zová (Poľ.) - Lam, Huynhová (Fr.) 3:1.

víťazstvo (reálne jeden set) ich delilo od 
zopakovania lanského osemfinále. Maxi-
mom pre juniorky a kadetky vo dvojhrách, 
resp. štvorhrách bolo 2. kolo. „Ani jedna z 
našich junioriek nebola nasadená priamo 
do „pavúka“ a postup do vyraďovacej časti 
singlovej súťaže si museli vybojovať v sku-
pinách. Illášová s Wiltschkovou hrali spolu 

prvýkrát, ale majú predpoklad sa posúvať 
výkonnostne ďalej, aj preto sa chceme za-
merať na nácvik štvorhry,“ uviedla Grige-
lová, ktorú doplnil tréner kadetiek Solár: 
„Je to reálny obraz, ťažko sme mohli mať 
väčšie očakávania. Dievčatá budú mať 
príležitosť ešte na ďalších ME mládeže. 
Možno už to, že zažili šampionát, ktorý 
je iný ako klasické turnaje, im môže do 
budúcnosti pomôcť.“

Ľuboš Bogdányi
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Od sezóny 2022/2023 si vyskúšate zahraničný angaž-
mán. Prečo ste v 15 rokoch odhodlali k tomuto kroku?
„Chcel som sa posunúť ďalej a vyskúšať, ako to chodí v za-
hraničí. Vo Francúzsku to bude na vysokej úrovni, aj tu na ME 
sa o jedného hráča starali traja ľudia - tréner, kondičný tréner 
i psychológ. Hrať budem za CP Caudry, účastníka tretej ligy. 
Vďaka môjmu klubovému trénerovi sa budem môcť pripravo-
vať v rôznych mládežníckych centrách vo Francúzsku, kam 
budem vždy chodiť na určitý čas. Okrem toho budem tréno-
vať v Nitre a Bratislave.“ 

(ĽB)
• foto: ETTU (4), SSTZ (1)

Za Samuela Arpáša namiesto slov hovoria výsledky. Napriek 
svojím nesporným kvalitám nehovoril vopred o najvyšších mé-
tach ako o samozrejmosti, ale svojimi výkonmi potvrdil posta-
venie v kadetskej európskej špičke. V Belehrade bol blízko k 
zisku titulu vo dvojhre. Bol by prvým kadetom v ére samostat-
nosti SR, ktorému by sa podarilo stať singlovým šampiónom. V 
minulosti to vo dvojhre dokázali len juniorky Zuzana Poliačková 
(1993) a Eva Ódorová (1997).

Vo dvojhre vám patrila pozícia tretieho nasadeného hrá-
ča. Prečo ste si nedávali za cieľ aj singlovú medailu?
„Nechcel som vopred hovoriť o medaile a vytvárať tlak na 
seba. Spokojný by som bol aj účasťou vo štvrťfinále, ale zo 
zisku medaily som šťastný.“

Verili ste si na Francúza Flaviena Cotona v boji o zlato?
„V ostatnom čase sa dosť zlepšil, hráva aj v starších kategóri-
ách. Hral som proti nemu na začiatku roka v Tunise, kde som 
vyhral 3:1. Vedel som, že to bude ťažké, lebo potom som bol 
v kempe vo Francúzsku, kde mi tak naložil...“

Finále ste si rozohrali viac ako nádejne. Váš súper napo-
kon predviedol obrat. Čo sa vám odohrávalo v hlave?
„Viedol som 3:1 na sety a 2:0 na body v piatom sete. Už som 
sa videl ako víťaz, začal som o tom príliš rozmýšľať. Jedno-
ducho, nebol som v zápase hlavou, chýbala mi už koncent-
rácia. Keď som prehral ten set a súper znížil, už som vedel, 
že to bude náročné. Nedokázal som sa sústrediť.“

Ako dlho pretrvávalo vo vás sklamanie z finálovej prehry?
„Bol som sklamaný, to nepochybne, ale len polhodinu. Po-
tom som sa veľmi tešil, lebo striebro som pred šampionátom 
nečakal.“

Čo je vaša najbližšia méta?
„Chcel by som medailu z majstrovstiev sveta, ktoré budú za-
čiatkom decembra v Tunise, kde som tento rok vyhral turnaj 
WTT Youth Star Contender. Predstavím sa tam aj vo štvorhre 
s Maďarom Balázsom Leiom, s ktorým sme na Európe zís-
kali bronz. V mixe budem opäť hrať s Nemkou Josephinou 
Neumannovou.“

Smútok po finále trval len polhodinu

Samuel Arpáš so slovenskou vlajkou na stupni víťazov pri 
odovzdávaní cenných kovov za dvojhru kadetov
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DRUŽSTVÁ
Juniori:
D-skupina: Slovensko - Francúzsko 0:3, Slovensko - Ukrajina 3:1, Slovensko - Česko 2:3. V základnej D-skupine obsadili 2. priečku s bilanciou 1 výhra - 2 
prehry. Vyraďovacia časť - osemfinále: Slovensko - Holandsko 3:1, štvrťfinále: Slovensko - Rumunsko 0:3, o 5. - 8. miesto: Slovensko - Taliansko 3:1. Slováci 
obsadili spolu s Chorvátmi spoločne 5. miesto. Finále: Rumunsko - Poľsko 3:2.
Juniorky:
C-skupina: Slovensko - Taliansko 3:2, Slovensko - Nórsko 3:0, Slovensko - Poľsko 0:3. V základnej C-skupine obsadili 2. priečku s bilanciou 2 výhry - 1 
prehra. Vyraďovacia časť - osemfinále: Slovensko - Chorvátsko 0:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Slovinsko 3:1, o 9. - 12. miesto: Slovensko - Belgicko 1:3. 
Slovenky obsadili so Španielkami spoločne 11. miesto. Finále: Poľsko - Rumunsko 3:2.
Kadeti:
B-skupina: Slovensko - Izrael 3:1, Slovensko - Nemecko 3:1, Slovensko - Turecko 3:0. V základnej B-skupine obsadili 1. miesto s bilanciou 3 výhry - 0 prehier. 
Vyraďovacia časť - osemfinále: Slovensko - Ukrajina 2:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Poľsko 1:3, o 13. - 16. miesto: Slovensko - Rakúsko 3:0. Slováci 
obsadili s Belgičanmi spoločne 13. miesto. Finále: Francúzsko - Švédsko 3:0.
Kadetky:
A-skupina: Slovensko - Rumunsko 0:3, Slovensko - Slovinsko 3:2, Slovensko - Maďarsko 0:3. V základnej A-skupine obsadili 3. miesto s bilanciou 1 výhra 
- 2 prehry. Vyraďovacia časť - baráž o účasť v osemfinále: Slovensko - Bosna a Hercegovina 3:0, osemfinále: Slovensko - Turecko 0:3, o 9. - 16. miesto: 
Slovensko - Moldavsko 3:1, o 9. - 12. miesto: Slovensko - Izrael 0:3. Slovenky obsadili s Češkami spoločne 11. miesto. Finále: Rumunsko - Poľsko 3:2.



tia zhodli, že takéto vzájomného športové 
súťaženie prináša ďalšie utužovanie pria-
teľstva medzi športovcami oboch našich 
národov. Aktéri podujatia sa už teraz tešia 
na vzájomné stretnutie v budúcom roku, 
ktoré sa uskutoční na Slovensku. Jeho 
slovenskí organizátori sa vynasnažia čes-
kým partnerom zorganizovať minimálne tak 
skvelý športovo-spoločenský zážitok, ako 
zažili v júni v Hluku. 

Milan Zadubenec
• foto: Sidónia Jašková

remízu 1:1 a muži prehrali v pomere 3:4. 
Stretnutie sa hralo v príjemnej atmosfé-
re a spokojnosť zúčastnených bola aj 
so spoločenskou stránkou, či už to bolo 
slávnostné záverečné vyhodnotenie ale-
bo priateľské spoločné večerné posede-
nie so zaujímavým programom v priesto-
roch vinárstva Synot v blízkom Uherskom 
Hradišti,“ priblížil dianie predseda SKVST 
Milan Zadubenec.

Predsedovia ČMKV a SKVST Jiří Juřena 
a Milan Zadubenec sa na záver poduja-
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Účastníci 19. medzištátneho stretnutia stolnotenisových veteránov ČR a SR v Hluku.

Po dvojročnej odmlke zavinenej pandémiou koronavírusu Slovenský klub veteránov v stol-
nom tenise (SKVST) spoločne s Českomoravským klubom veteránov (ČMKV) pripravili 
11. júna 2022 v športovom areáli slováckeho mestečka Hluk v poradí už 19. medzištátne 
stretnutie stolnotenisových veteránov Česka a Slovenska.

Veteráni opäť v akcii, o rok na Slovensku

Za stolmi sa odohrávali dramatické súbo-
je, ale celá akcia len zvýraznila dlhoroč-
né priateľstvá. „Naše vzájomné stretnu-
tie bolo pomerne vyrovnané. Konečné 
skóre v pomere 5:4 bolo naklonené na 
stranu našich súperov a, samozrejme, 
športových priateľov z Česka. Hralo sa v 
siedmich vekových kategóriách mužov 
a v dvoch kategóriách žien. Vždy štyria 
hráči každý s každým, čo je dovedna 16 
dvojhier, a k tomu navyše jedna štvorhra. 
Každé družstvo v svojej kategórii odoh-
ralo 17 zápasov. Ženy Slovenska uhrali 

V Hluku sa hrali zápasy v dovedna 9 kategóriách, z toho 7 muž-
ských a 2 ženských.

Ženská časť slovenskej výpravy uhrala v Hluku so svojimi čes-
kými súperkami nerozhodný výsledok.
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Počas horúce-
ho leta sa eu-
rópski stolno-
tenisoví veterá-
ni už tradične 
stretávajú v boji 
o tituly majstrov 

starého kontinentu. Ten raz sa skôr 
narodení  vyznávači  malej loptičky zi-
šli vo vychýrenom talianskom prímor-
skom  letovisku - v Rimini (25. 6. - 2. 
7. 2022). Pôvodne mali cestovať na 
sever do Cardiffu,  ale keď sa waleskí 

organizátori na poslednú chvíľu vzdali 
svojej šance po prvý raz privítať  širokú 
veteránsku stolnotenisovú rodinu (oba-
vy z covidových reštrikcií  a násled-

li aj stánky všetkých firiem, ktoré mali 
záujem prezentovať svoje stolnoteni-
sové výrobky. Azda jedinou slabinou 
bola doprava do haly. Mestská auto-
busová linka mala svoju poslednú za-
stávku takmer kilometer od vchodu do 
haly, čo najmä starším pretekárom v 
horúčavách riadne strpčovalo život...
V silnej konkurencii 2898 štartujú-
cich z takmer celej Európy (organizá-
tori zrušili účasť veteránov z Ruska a 
Bieloruska) si výborne počínali slo-
venskí stolní tenisti. Opäť raz dokáza-
li, že aj medzi veteránmi máme osob-
nosti, ktoré aj napriek vyššiemu veku 

ných problémov), zaskočili ambiciózni 
Taliani. Hoci mali na prípravu takého 
veľkého a zložitého podujatia iba ne-
celý rok, dokázali zvládnuť veteránsky  
šampionát veľmi dobre. Moderné vý-
stavné centrum na predmestí Rimini 
poskytlo výborné podmienky aj pre 
stolný tenis. Hralo sa na 110 stoloch 
indickej  značky Stag, k dispozícii 
bolo aj ďalších 40 tréningových a do 
obrovskej hlavnej haly sa ešte zmesti-

Ľudovít Valárik (vpravo) tvoril zlaté deblo-
vé duo nad 75 rokov s Čechom Karlom 
Hrnčiříkom. Vynikajúco opäť 

Popovová (vpravo) a Maďarka Gabriella 
Iváskóová ovládli vo svojej kategórii žen-
skú štvorhru.

Valentina Popovová (na najvyššom stupienku) nenašla vo dvojhre nad 60 rokov pre-
možiteľku a tretíkrát sa stala veteránskou majsterkou Európy.

ZA STOLMI ODOHRALI 8918 ZÁPASOV

Sedem medailí pre slovenských veteránov z ME v Rimini

Anton Kutiš (úplne vľavo) sa musel pred umením svojho súpera skloniť až vo finále 
dvojhry nad 55 rokov.



majstrovsky ovládajú malú loptičku. 
Sedem medailí (3 - 1 - 3) je úctyhod-
ná bilancia, ktorú nám môžu závidieť aj 
oveľa väčšie krajiny.
Vynikajúco opäť zahrala nestarnúca 
Valentina Popovová, ktorá s prehľa-
dom vyhrala dvojhru v kategórii 60+ a 
spolu s Maďarkou Gabriellou  Iváskó-
ovou dominovali aj vo štvorhre. Tretiu 
zlatú medailu  pre Slovensko pridal 
nezmar Ľudovít Valárik v kategórii 75+ 
vo štvorhre spolu s Čechom Karlom 
Hrnčiříkom. Hoci niekoľkokrát mali na-
mále, celou súťažou prešli nečakane 
bez prehry. Obdivuhodný výkon podal 
aj  tréner topoľčianskej mládeže Anton 
Kutiš v kategórii 60+. Získal striebor-

nú medailu, keď  až vo finále ho za-
stavil švajčiarsky reprezentant Thierry 
Miller. O bronzové kovy sa  dvakrát 
pričinila skúsená  veteránska bojov-
níčka Marta Daubnerová. Prvý získala 
v kategórii 55+ vo dvojhre a druhý vo 
štvorhre spolu s Gabrielou Mišíkovou  
(za slobodna Navarová).
Úspešnú bilanciu Slovákov zavŕšil 
bronzom za štvorhru v kategórii 70+  
Karol Korbel v spolupráci s Nemcom 
Dieterom Jürgensom, keď finále im 
uniklo iba tesne. Pochvalu si však za-
slúžia aj ďalší slovenskí stolní tenisti, 
pretože podobne ako húževnatý Albert 
Paríšek, podali výkony na hraniciach 
svojich možností. Zaujímavosťou je, 
že medzi medailistami bola aj aktuálna 
prezidentka ITTF Petra Sörlingová zo 
Švédska, ktorá vo štvorhre v kategórii 
50+ spolu s Dánkou Piou Toelhöjo-
vou vybojovala bronz. Jednoznačne 

najúspešnejšou krajinou podľa počtu 
získaných medailí bolo Nemecko s bi-
lanciou 15 - 14 – 17 cenných kovov.
Celkove sa v Rimini odohralo 8918 
zápasov v kvalifikáciách, hlavnej súťa-
ži a úteche. Rozhodcovia zaznamena-
li 32250 setov a v nich hráči získali 
neuveriteľných 573 956 bodov. SMS 
servis organizátorov poskytol doved-
na 54061 správ do telefónov hráčov. 
Oproti pôvodnej štartovnej listine ne-
nastúpilo iba 77 veteránov. Žiaľ, za 
stolmi chýbal  aj náš Ján Sojčák, kto-
rý sa štartu v Rimini nedožil. Pri od-
chode sa veteráni lúčili s pozdravom 
„Dovidenia o rok za stolmi v nórskom 
Sandefjorde“.

Text a foto Zdenko Kríž

Dvojnásobnou bronzovou medailistkou bola Marta Daubnerová (vľavo, keď okrem 
dvojhry to až do semifinále dotiahla aj vo štvorhre nad 55 rokov spolu s Gabrielou 
Mišíkovou (Navarovou).

Karolovi Korbelovi (vpravo) vo štvorhre nad 70 rokov s Nemcom Dieterom Jürgensom 
len tesne unikol postup do finále, získali bronz.

Prezidentka ITTF Petra Sörlingová (vpra-
vo)  s Dánkou Piou Toelhöjovou boli 
bronzové medailistky vo štvorhre nad 
50 rokov.
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Zdolala sa sama, chcelo to viac 
trpezlivosti

Najďalej sa dostala najskúsenejšia zo slo-
venského kvinteta Ema Labošová, pre ktorú 
to bola posledná účasť na ME „21“. Dvad-
saťjedenročná Slovenka nemusela vzhľadom 
na svoje rebríčkové postavenie hrať I. skupi-
novú fázu dvojhry. Bola priamo nasadená do 
II. fázy, v ktorej sa po výhrach nad Nemkou 
Kleeovou, Švédkou Muskantorovou i Zádě-
rovou z Česka stala víťazkou skupiny a do 
osemfinále postúpila z 1. priečky. V obľúbe-
nej hale sa cítila v hernej pohode. V úvodnom 
kole vyraďovacej časti ju čakala Poľka Anna 
Wegrzynová, s ktorou nezískala ani set, hoci 
tri prehrala najtesnejšie 9:11.

„Súperku som poznala, sme rovnaký roč-
ník a často sa stretávame na turnajoch. Tr-
úfala som si na ňu, hoci som vedela, že jej 
herný štýl mi nebude príjemný, keďže ona 
skôr udržiava loptičku na stole. V koncov-
kách to skôr ako o psychike bolo o tom, že 
som si nevybrala správnu loptu, keď som 
sa rozhodla pritlačiť. Herne to nebolo z 
mojej strany zlé, ale skôr som sa niekedy 
netakticky rýchlo snažila ukončiť výmenu. 
Sama som si to prehrala, ona nehrala nič 
svetoborné,“ priznala Labošová, ktorá v au-
guste štartovala aj na ME v Mníchove. „Ne-
prekážalo mi to. Po Mníchove som mala 
dovolenku, oddýchla som si. Aj keby som 
viac trénovala, nebolo by to lepšie. Už som 
totiž potrebovala pauzu, lebo celé leto sme 
chodili po turnajoch a veľa trénovali.“

Posledný krok prekazili obhajkyne
Vo štvorhre bola opäť blízko k medaile. Vla-
ni sa s Tatianou Kukuľkovou spoločne tešili 
z bronzového úspechu. Labošová tento-
raz s českou deblovou partnerkou Zdenou 
Blaškovou poľahky prešli cez dve prekážky 
do rozhodujúceho súboja o cenný kov. Vo 
štvrťfinále čelili najvyššie nasadenému páru 
tureckých obhajkýň titulu z lanského šampi-
onátu v belgickom Spa. Nad Ece Haracovou 
a Özge Yilmazovou vyhrali prvý set, ale v ďal-
ších troch ťahali za kratší koniec a ich nádeje 
na pódiové umiestnenie sa rozplynuli. Turky-
ne to napokon dotiahli až k obhajobe zlata. 
„Dievčatá si verili, keďže pred rokom Ema 
s Táňou Kukuľkovou na ME žien zdolali 
túto tureckú dvojicu. V prvom sete otočili 
z 1:4 na 11:6, pomohli im aj súperky, ale 
hrali dobre. V ďalšom priebehu sa už zača-
lo prejavovať, že Turkyne sú zohratejšie. Od 
druhého setu menej chybovali a lepšie do-
kázali využívať aj menšie zaváhania našej 
dvojice, ktorá v predchádzajúcich kolách 
hrala v pohode. Proti Haracovej s Yilmazo-
vou, ktoré sú dobré deblistky, však už boli 
Labošová s Blaškovou menej nebezpeč-
né,“ uviedol reprezentačný tréner ženskej 
zložky Jaromír Truksa.

Mesiac po šampionáte mužov a žien v Mníchove mala svoj kontinentálny vrchol aj kategória do 
21 rokov. V poradí 6. majstrovstvá Európy sa uskutočnili od 14. do 18. septembra v rumunskom 
meste Kluž, kde sa predstavila aj pätica reprezentantov Slovenska. Tí na medailové pozície ako 
na ME 2017 v Soči, 2019 v Gondomare či vlani v Spa nedosiahli, ale ani tentoraz to nebol ne-
reálny cieľ.

Väčšia spokojnosť s hrou ako s výsledkami

Valaliky, ktorá štartovala na všetkých šiestich 
doterajších ME „21“ (Soči, Minsk, Gondo-
mar, Varaždín, Spa, Kluž).

Jaromíra Truksu mrzelo, že jeho zverenka v 
osemfinále proti poľskej súperke hrajúcej s 
extrémnou istotou nevyužila, že viedla prak-
ticky v celom prvom sete a v druhom otoči-
la z 1:5 na 8:6, ale oba napokon prehrala. 
„Potrebovala sa chytiť v úvode, aby si zača-
la viac veriť. Vyhrať aspoň jeden z prvých 
dvoch setov. Ema čakala na svoje šance, 
ale jej úspešnosť bola v týchto okamihoch 
slabšia. Chcelo to získať viac bodov v tých-
to momentoch. Podľa toho, kam sa dostala, 
to bolo o niečo slabšie ako pred rokom, ale 
z hľadiska výkonu bolo jej vystúpenie dob-
ré vo dvojhre i štvorhre. V singlovej súťaži 
potvrdila nasadenie v skupine, ktorú vyhra-

Chcela krajšiu rozlúčku, 
potešil ju herný progres

„Mrzí ma, že som vo dvojhre i štvorhre 
skončila o kolo skôr. Keďže to boli moje 
posledné ME ´21´, veľmi som chcela zo-
pakovať minuloročné výsledky, byť aspoň v 
osmičke vo dvojhre. Vlani som mala lepšie 
výsledky, ale z hernej stránky to bolo tento 
rok lepšie. Je to zaujímavé, lebo pre pro-
blémy s chrbtom a zdravotným ťažkostiam 
som natrénovala o 50 percent menej. So 
svojou hrou som však bola konečne spo-
kojná. Podarilo sa zužitkovať to, na čom 
sme s trénerom Truksom pracovali počas 
tréningov. Je vidieť určité zlepšenie, ale 
pred nami je ešte dlhá cesta. Teraz musím 
zregenerovať, pripraviť sa na MS družstiev 
do Číny a tešiť sa z mojej dobrej hry,“ po-
vedala stolná tenistka pochádzajúca z obce 

Slovenke Labošovej a Češke Blaškovej (zľava v červených dresoch) zahatali cestu za medai-
lou vo štvrťfinále európske šampiónky Ece Haracová a Özge Yilmazová z Turecka.

Ema Labošová zviedla neúspešný osemfinálový súboj dvojhry proti Poľke Anne Wegrzynovej.
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VÝSLEDKY ME DO 21 ROKOV V KLUŽI
Dvojhra mužov - I. skupinová fáza - 2. skupina: Filip Delinčák (SR) - Eduard Ionescu (Rum.) 1:4, Delinčák (SR) - Daniel Berzosa (Šp.) 4:1. 
Delinčák obsadil v skupine 2. miesto, 6. skupina: Samuel Arpáš (SR) - Pedro Osiro (Švaj.) 4:1, Arpáš (SR) - Nicolas Degros (Belg.) 3:4, Arpáš 
(SR) - Maciej Kolodziejczyk (Rak.) 1:4, Arpáš obsadil v skupine 2. miesto, 7. skupina: Adam Klajber (SR) - Tommaso Giovannetti (Tal.) 4:3, Klaj-
ber (SR) - Radim Morávek (ČR) 4:1, Klajber (SR) - Kas van Oost (Hol.) 0:4, Klajber obsadil v skupine 3. miesto.
II. skupinová fáza - A-skupina: Arpáš (SR) - Andrea Puppo (Tal.) 4:3, Arpáš (SR) - Lilian Bardet (Fr.) 0:4, Arpáš (SR) - Kay Stumper (Nem.) 0:4, 
Arpáš obsadil v skupine 3. miesto, B-skupina: Delinčák (SR) - Giovannetti (Tal.) 2:4, Delinčák (SR) - Elias Hardmeier (Švaj.) 2:4, Delinčák (SR) - 
Maciej Kubik (Poľ.) 0:4. Delinčák obsadil v skupine 4. miesto.
... finále: Samuel Kulczycki (Poľ.) - Vladislav Ursu (Mold.) 4:2 (9, -8, 7, 10, -8, 3).
Dvojhra žien - I. skupinová fáza - 10. skupina: Daša Šinkarová (SR) - Eugenia Sastreová (Šp.) 2:4, Šinkarová (SR) - Bianca Meiová Rosová 
(Rum.) 2:4, Šinkarová (SR) - Karlijn van Lieropová (Hol.) 3:4, Šinkarová obsadila v skupine 4. miesto.
II. skupinová fáza - E-skupina: Ema Labošová (SR) - Sophia Kleeová (Nem.) 4:2, Labošová (SR) - Rebecca Muskantorová (Švéd.) 4:0, Labošová 
(SR) - Linda Záděrová (ČR) 4:1. Labošová sa stala víťazkou skupiny.
osemfinále: Ema Labošová (SR) - Anna Wegrzynová (Poľ.) 0:4 (-9, -9, -4, -9), ... finále: Elena Zahariová (Rum.) - Franziska Schreinerová (Nem.) 
4:3 (5, 8, -8, 10, -9, -10, 7).
Štvorhra mužov - hlavná súťaž - 1. kolo: Samuel Arpáš, Szymon Kolasa (SR/Poľ.) - Nicolas Degros, Alex Naumi (Belg./Fín.) 1:3 (-2, 9, -9, 
-5), Filip Delinčák, Adam Klajber (SR) - Daniel Berzosa, Miguel Nunez (Šp.) 1:3 (-9, -6, 8, -10), ... finále: Ivor Ban, Csaba András (Chor./Maď.) 
- John Oyebode, Carlo Rossi (Tal.) 3:0 (3, 7, 11).
Štvorhra žien - hlavná súťaž - 1. kolo: Ema Labošová, Zdena Blašková (SR/ČR) - Emilija Riliskyte, Kornelija Riliskyte (Lit.) 3:0 (8, 4, 8), Daša 
Šinkarová, Mari Baldwinová (SR/Angl.) - Sabina Musajevová, Rikke Skattetová (Lot./Nór.) 3:0 bez boja, súperky nenastúpili, 2. kolo (osemfi-
nále): Ema Labošová, Zdena Blašková (SR/ČR) - Nomin Baasanová, Leah Tveitová-Muskantorová (Švéd.) 3:0 (4, 2, 10), Daša Šinkarová, Mari 
Baldwinová (SR/Angl.) - Hana Arapovičová, Linda Záděrová (Chor./ČR) 1:3 (8, -6, -8, -3), štvrťfinále: Ema Labošová, Zdena Blašková (SR/ČR) 
- Ece Haracová, Özge Yilmazová (Tur.) 1:3 (6, -6, -7, -6), ... finále: Ece Haracová, Özge Yilmazová (Tur.) - Nicole Arliová, Gaia Monfardiniová 
(Tal.) 3:0 (8, 4, 9).
Miešaná štvorhra - hlavná súťaž - 1. kolo: Adam Klajber, Ema Labošová (SR) - voľný žreb, Samuel Arpáš, Charlotte Bardsleyová (SR/Angl.) 
- Barish Moullet, Mari Baldwinová (Švaj./Angl.) 3:2 (-9, 2, -5, 6, 2), Filip Delinčák, Daša Šinkarová (SR) - Miguel Nunez, Karlijn van Lieropová 
(Šp./Hol.) 3:1 (11, -8, 6, 8), 2. kolo: Adam Klajber, Ema Labošová (SR) - Tommaso Giovannetti, Arianna Baraniová (Tal.) 1:3 (-5, -8, 1, -11), 
Samuel Arpáš, Charlotte Bardsleyová (SR/Angl.) - Csaba András, Helga Dariová (Maď.) 2:3 (1, 10, -7, -5, -9), Filip Delinčák, Daša Šinkarová 
(SR) - Lilian Bardet, Prithika Pavadeová (Fr.) 0:3 (-1, -6, -5), ... finále: Andrei Teodor Istrate, Luciana Mitrofanová (Rum.) - Lilian Bardet, Prithika 
Pavadeová (Fr.) 3:1 (7, -5, 6, 5).

la. V osemfinále mala hrateľnú súperku, ale 
nepodarilo sa jej dostať ďalej,“ poznamenal 
reprezentačný kouč.

Pozitívom Arpášova premiéra
Vo dvojhre mužov Slováci zavŕšili svoje účin-
kovanie. Filip Delinčák zostal v druhej skupi-
novej fáze bez výhry, len 15-ročný benjamín 
výpravy Samuel Arpáš prehral súboj o postup 
zo skupiny s Kayom Stumperom z Nemecka 
(0:4), ale vzhľadom na kadetský vek je jeho 
vystúpenie ako debutanta veľkým prísľubom 
do budúcnosti. Adam Klajber po úspešnom 
vstupe do turnaja zostal sklamaný, keďže 
mu ušiel postup z prvej fázy. V nej sa lúčila 
aj Daša Šinkarová. Tá si to čiastočne vyna-
hradila v deblových súťažiach. S Angličan-
kou Mari Baldwinovou prehrali v osemfinále 

hral prvé dva zápasy. Mladý Arpáš potom 
dokázal dosiahnuť jednu výhru aj v druhej 
skupine a prezentoval sa aj dobrou hrou. 
Šinkarovej sa nepodarilo vyhrať ani v jed-
nom z troch singlových súbojov, ale určite 
neprepadla. Vo štvorhrách sa dalo uhrať 
aj viac. Škoda, že Arpáš s Angličankou 
Bardsleyovou prehrali päťsetový súboj, keď 
nevyužili v rozhodujúcom dejstve vede-
nie 9:5. Labošová s Klajberom teoretic-
ky mohli pomýšľať aj na prienik ďalej, 
ale v súboji 2. kola s Talianmi im chý-
balo viac štvorhrového umenia, najmä 
zo strany Adama si to žiadalo väčšiu 
istotu, sebavedomie a variabilitu,“ do-
dal k hodnoteniu účinkovania Truksa.

Ľuboš Bogdányi
• foto: ETTU (2), SSTZ (1)

štvorhry s Chorvátkou Hanou Arapovičovou 
a Češkou Lindou Záděrovou, ktoré sú úraduj-
úce majsterky Európy v kategórii junioriek. 
Po zisku úvodného dejstva viedli v ďalšom 
6:1, ale napokon sa to skončilo 1:3 na sety. 
V mixe sa tri slovenské páry predstavili v 2. 
kole. Najbližšie k postupu medzi 16 najlep-
ších párov mal najmladší Samuel Arpáš, keď 
so Charlotte Bardsleyovou z Anglicka vyhrali 
proti maďarským súperom Csabovi Andráso-
vi a Helge Dariovej prvé dva sety, ale napo-
kon smútili po prehre 2:3, v rozhodujúcom 
sete 9:11.

„Chcel by som vyzdvihnúť chalanov. Dva-
ja z troch - Arpáš a Delinčák - postúpili zo 
základných skupín aj s jedným víťazstvom. 
Paradoxne, nevyšlo to Klajberovi, hoci vy-

Slovenská výprava na ME „21“ v Kluži (zľava): Szilárd Csölle (tréner), Samuel Arpáš, Nina Nováková (fyzioterapeutka), Daša Šinkarová, gene-
rálna sekretárka SSTZ Ivica Hatalová (vedúca výpravy), Ema Labošová, Filip Delinčák, Adam Klajber a Jaromír Truksa (tréner).



nosť prešovský rodák, ktorý bol s Kukuľ-
kovou vo finále aj vo februári 2019 na ITTF 
Challenge Plus Portugal Open v portugal-
skom Lisabone.

Wang Yang, druhý nasadený hráč singlové-
ho pavúka, zvládol v Olomouci prvé tri kolá 
s prehľadom, ale vo štvrťfinále ho vyradil 
Japonec Maharu Jošimura. Wang sa z 1:3 
síce dotiahol na 3:3, ale napokon kapitulo-
val 3:4. 

Z náhodnej spolupráce finále
O finálovú účasť pre slovenský stolný tenis 
sa postarala na septembrovom WTT Con-
tender v ománskom Maskate (5. - 10. 9.) 
aj Barbora Balážová, ktorá bola s Ameri-
čankou Lily Zhang finalistkou štvorhry žien. 
Posledný krok k cennej trofeji už slovensko-
-americkej dvojici nevyšiel, vo finále boli 
nad ich sily reprezentantky Číny Čchien 
Tchien-i, Čchen Sing-tchung (0:3), ktorým 
vo vyrovnanom súboji podľahli vo všetkých 
troch setoch tesne 9:11.

„Čelili sme jednoznačne najlepšiemu 
čínskemu páru, ktorý tu bol. Myslím si, že 
možno nám chýbalo trochu šťastia a mrzí 
nás pár zaváhaní pri našich nevyužitých 
loptách. Každopádne sme boli s naším 
účinkovaním spokojné. Podali sme solíd-
ny výkon a napriek prehre 0:3 sme mali 
dnes reálnu šancu,“ zhodnotila finálový 
duel 30-ročná Slovenka, ktorá nadviazala 
spoluprácu s Američankou úplnou náho-
dou, keď sa s ňou pri neúčasti svojej tra-
dičnej deblovej partnerky Hany Matelovej z 
ČR dohodla na poslednú chvíľu. „Odohrali 
sme tri vynikajúce zápasy. Turnaj sme si 
viac užívali a nesústredili sme sa na to, 

či vyhráme alebo prehráme. Možno aj z 
toho dôvodu sa nám tak darilo,“ dodala 
slovenská ženská jednotka. V mixe nehrala 
ako zvyčajne po boku Ľubomíra Pišteja. Za-
stúpil ho ďalší krajan Wang Yang, s ktorým 
mali v osemfinále voľný žreb a vo štvrťfinále 

V Olomouci viackrát dôvod na radosť
Najvydarenejšie vystúpenie Slovákov prišlo 
na konci augusta na WTT Feeder v čes-
kom Olomouci (23. - 26. 8.), kam cestovali 
povzbudení úspešnými výsledkami na eu-
rópskom šampionáte. Na Hanej predviedli 
víťazné ťaženie Ľubomír Pištej s Tatianou 
Kukuľkovou, ktorá tentoraz nahradila jeho 
tradičnú partnerku v miešanej štvorhre 

Barboru Balážovú. Slovenská dvojica bola 
druhá nasadená, čo potvrdila účasťou vo 
finále. Pištej s Kukuľkovou zvládli tri kolá. 
Nad ich sily boli v súboji o celkové prven-
stvo Kórejčania Park Gang-hjeon, Kim 
Na-jeong, ktorým podľahli 0:3. „V mixe s 
Ľubom sme mali celkom prijateľný žreb, 
aj keď ani jeden zápas nebol ľahký. Vo fi-
nále boli Kórejčania lepší asi vo všetkom, 
hrali výborne a boli dobre zohratí. Myslím 
si, že máme za sebou super turnaj a dú-
fam, že takých bude ešte veľa,“ uviedla 
Kukuľková, ktorá to vo dvojhre dotiahla do 
osemfinále. 

Ľubomír Pištej potvrdil svoje deblové kva-
lity aj vo štvorhre mužov. Po svojom boku 
mal tentoraz mladého Jakuba Zelinku, s 
ktorým dokráčali až do semifinále a v ňom 
ich set delil od prieniku do finále. Napokon 
s japonským duom Džo Jokotani, Juma Ta-
nigaki prehrali 2:3. Pištej statočne bojoval 
aj vo dvojhre, v ktorej sa lúčil v osemfinále 
po tesnej prehre v sedemsetovej dráme s 
Robertom Gardosom z Rakúska (3:4). „Pô-
vodne som na tento turnaj ani nechcel ísť, 
ale som veľmi rád, že som ho absolvoval. 
Finále v mixe, semifinále vo štvorhre a 
osemfinále vo dvojhre, to je paráda. Pred-
vedená hra super a výsledky tiež. Teší ma 
aj finále s ´Kuki´, s ktorou sme odohrali 
štyri medzinárodné turnaje a dvakrát sme 
dokráčali až do finále,“ neskrýval spokoj-
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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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Ľubomír Pištej a Tatiana Kukuľková (vľavo) 
už druhýkrát v kariére dosiahli spoločne na 
medzinárodnom turnaji finálovú účasť v mixe. 
V Olomouci nestačili len na Kórejčanov Park 
Gang-hjeon, Kim Na-jeong (vpravo).

prehrali s Číňanmi Čou Čchi-chao, Čchien 
Tchien-i 2:3, hoci prvé dva sety získali vo 
svoj prospech. 

Pištejovo deblové semifinále v 
Budapešti

Slováci v júli štartovali na dvoch turnajoch 
v Budapešti. Najskôr to bol od 11. do 17. 
7. veľmi kvalitne obsadený WTT Star Con-
tender European Summer Series 2022, 
na ktorom sa o najlepší slovenský výsledok 
postarali Ľubomír Pištej - Barbora Balážová, 
ktorí to v mixe dotiahli do štvrťfinále.

V maďarskej metropole nasledovalo podu-
jatie WTT Feeder (18. - 22. 7. 2022), kde 
Pištej bojoval vo štvorhre mužov o účasť vo 
finále. So srbským ľavorukým spoluhráčom 
Aleksandarom Karakaševičom postúpili do 
semifinále. Zastavili ich až čínski súperi Lin 
Š‘-tung, Sü Jing-pin, ktorým podľahli 0:3 na 
sety. „Na turnaj som išiel prakticky s nu-
lovým ambíciami pre problémy kolenom, 
a tak aj vyzerali výsledky vo dvojhre, kde 
bolo pre mňa náročné sa hýbať. Vo štvor-
hre sme však zahrali dobre,“ poznamenal 
Pištej.

Na začiatku autusta prišiel WTT Contender 
v tuniskom meste Rades (1. - 6. 8.), kde 
sa zo Slovákov dostal najďalej Wang Yang. 
Slovenskú mužskú jednotku zastavil pred 
bránami semifinále Kórejčan Čang Woo-
-čin, ktorému rodák z Číny podľahol 0:3 
(-5, -5, -13). 

Trojica slovenských reprezentantov štarto-
vala v polovici septembra na WTT Conten-
der Almaty v hlavnom meste Kazachstanu 
(13. - 18. 9. 2022). Ľubomír Pištej s Bar-

borou Balážovou ako druhý 
nasadený pár mixu vyradili v 
1. kole švédske duo Anton 
Källberg, Linda Bergströ-
mová 3:1, ale vo vo štvrť-
finále nestačili na čínsku 
dvojicu Sü Chaj-tung, Wu 
Jang-čchen (1:3). „Švédi 
nám herne veľmi sedeli. I 
keď sme premrhali vede-
nie 2:0 na sety a 6:1, ďalší 
set na mňa hrala obranár-
ka Bergströmová a tam už 
nebolo úniku. Vo štvrťfiná-
le s Číňanmi to bol vyrov-
naný zápas. Veľká škoda, 
lebo sme na nich určite 
mali,“ uviedol Pištej. V singli 
sa zo Slovákov dočkal víťaz-

ného duelu len Wang Yang, keď v úvodnom 
súboji hlavnej súťaže Portoričana Briana 
Afanadora 3:0, ale v osemfinále ho vyradil 
Hiroto Šinozuka z Japonska (1:3).

(ĽB)
• foto: SSTZ, WTT

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti okrem augustového kontinentálneho vrcholu v 
podobe majstrovstiev Európy jednotlivcov v Mníchove absolvovali v treťom štvrťroku ka-
lendárneho roka aj šesť turnajov zo série World Table Tennis - po dva v júli (2 x Buda-
pešť), auguste (Tunis, Olomouc) i septembri (Maskat, Almaty), na ktorých sa viackrát 
prebojovali do záverečných bojov. Tradične boli najväčšie slovenské úspechy v deblo-
vých súťažiach. Dvakrát im chýbal už len posledný krok na najvyšší stupienok.

Dve finále Slovákov na turnajoch WTT

Barbora Balážová potvrdila svoje deblové kvality aj po boku 
Američanky Lily Zhang, s ktorou sa v Maskate predstavili vo 
finále.
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Klajbera zastavil až štvrtý Egypťan
Juniorský reprezentant Adam Klajber 
bol finalistom dvojhry hráčov do 19 ro-
kov na turnaji WTT Youth Contender v 
marockom Agadire (1. - 7. 8. 2022). 
Vďaka štyrom víťazstvám bez straty setu 
- dvom v skupine a dvom vo vyraďova-
cej časti - sa prepracoval až do finále, v 
ktorom nestačil na Egypťana Mohame-
da Azzama 1:3 na sety (-5, -8, 6, -12).

„Adam odohral počas celého turnaja 
svoj štandard. Dobre sa vyrovnal s pro-
stredím, ktoré bolo mierne neštandard-
né. Dokázal si poradiť s troma egypt-

skými súpermi za sebou, so štvrtým už 
nie. Žiaľ, vo finále ťahal za kratší koniec. 
Egypťan bol o pár loptičiek lepší. Klajber 
vo štvrtom sete zaostával, dokázal od-
vrátiť osem mečbalov, no napokon pre-
hral po prasiatku. Škoda, lebo v piatom 
sete mohlo byť všetko otvorené. Musím 
však povedať, že Azzam hral ozaj dobre,“ 
zhodnotil výkon svojho zverenca reprezen-
tačný kouč juniorov SR Roman Grigel.

Damián Flóro sa prebojoval dvakrát do 
štvrťfinále - v kategórii do 19 i 17 rokov. 
„Damián mal zdravotné problémy, dve 
noci prevracal, a tak som ho aj stiahol z 
jedného súboja. Zabojoval však a duely, 
ktoré mal vyhrať, aj vyhral.“

Smolu mala najväčšia slovenská nádej a 
čerstvý kadetský vicemajster Európy Samu-
el Arpáš, ktorému neumožnil štartovať CO-

Otočci sa do rovnakej fázy dvojhry do 19 
rokov prebojovala Ema Činčurová.

Arpáš v semifinále štvorhry
Napokon prišlo na rad podujatie najvyššej 
kategórie WTT Youth Star Contender v 
severomacedónskom Skopje (7. - 11. 9. 
2022).  O pódiové umiestnenie - 3. miesto 
zo štvorhry hráčov do 15 rokov -  sa po-
staral Samuel Arpáš, ktorý to dotiahol po 
boku Portugalčana Tiaga Abioduna do se-
mifinále deblovej súťaže. V ňom ich vyra-
dili neskorší čínski víťazi Chuang Sü-nan, 
Kchang Jou-te (1:3). „Ani to semifinále ne-
bolo stratené. Hoci sa Arpáš s Abiodunom 
hrali fakt dobre, v dvoch setoch držali, na 
Číňanov to nestačilo. V súbojoch s európ-
skymi hráčmi by to často boli víťazné lopty, 
ale Číňania ich ešte dokázali vrátiť,“ pozna-
menal reprezentačný tréner kadetov SR 
Dalibor Jahoda k vystúpeniu vo štvorhre, 
v ktorej Damián Flóro s Pavlom Kokavcom 
stroskotali v osemfinále na súperoch zo 
Švédska a Kolumbie (1:3).

V Športovom centre Borisa Trajkovské-
ho sa vo dvojhre v kategórii do 15 rokov 
prebojovali zo skupinovej fázy do vyraďo-
vacej časti dvaja Slováci. Arpáša v osem-
finálovom 1. kole vyradil Kazuki Jošijama 
z Japonska (0:3) a Flóra bulharský repre-
zentant Joan Veličkov (0:3). Do 19 rokov 
prenikol do „pavúka“ Arpáš, ale aj tam ne-
prešiel cez japonskú prekážku. Nad jeho 
sily bol Hajate Suzuki (0:3).
„Samko skončil v skupine druhý, čo bola 
škoda, lebo mal Číňana na lopate, keď 
viedol 2:0 na sety a 10:9. Aj výmena pri 
mečbale bola naša, ale o loptička letela 
o kúsok inde. Takéto súboje sú často 
o jednej lopte, hlave a pokore. Chcem, 
aby si viac veril, že to zvládne. Toto mi 
trošku chýbalo. Veľmi chválim Damiána, 
ktorý podal diametrálne iné výkony ako 
predtým v Otočci. Pre Kokavca to bol tretí 
turnaj v krátkom slede za sebou a už mu 
to nešlo podľa predstáv. Hoci tentoraz 
nebola medaila vo dvojhre, naši hráči sa 
nemajú za čo hanbiť. Na turnaji sa prvý-
krát objavili aj Číňania, boli tam aj najlep-
ší Japonci, a to je potom takpovediac iná 
liga,“ doplnil k účinkovaniu slovenských 
mladíkov D. Jahoda.

(ĽB)
• foto: WTT (1), SSTZ (1)

VID-19. Hoci pred začiatkom turnaja mal 
negatívny test a ani potom nejavil príznaky 
ochorenia, musel putovať do karantény. 

Goldír a Kokavec semifinalistami vo 
dvojhre

Na prelome augusta a septembra cestovali 
slovenské nádeje na Balkán, kde ich čaka-
lo vystúpenia na dvoch turnajoch zo série 
WTT Youth Contender, ktorých dejiskami 
boli od 30. augusta do 5. septembra 2022 
chorvátsky Varaždín a slovinský Otočec. 

Na oboch podujatiach dosi-
ahli semifinálovú účasť.

Jakub Goldír sa vo Varaždíne 
prebojoval cez troch súperov 
do semifinále v kategórii do 
17 rokov, v ktorom bol nad 
jeho sily Kórejčan Gil Min-
-seok (0:3). „Kubo hral v po-
hode, v akej som ho už dáv-
no nevidel a začal si aj viac 
veriť. Na 80 percent podal 
výkon, akého je schopný. 
Jeho kórejský premožiteľ 
sa stal napokon celkovým 
víťazom, ale aj tak sa s ním 
dostal v úvodnom sete na 
desať bodov,“ poznamenal 
tréner Roman Grigel, ktoré-
ho ďalší zverenec Samuel 
Palušek bol vo Varaždíne 
osemfinalistom dvojhry do 17 
i 19 rokov. „Podal výkony na 
hranici svojich schopností.“

Medzi štvoricu najlepších sa v meste Oto-
čec dostal Pavol Kokavec, ktorý vyradil 
egyptského a poľského súpera. V semifi-
nále kategórie hráčov do 13 rokov ukončil 
jeho púť Robert Istrate z Rumunska (1:3). 
„Je to tiež veľmi pekný úspech. Medai-
lové umiestnenie sa počíta,“ skonštatoval 
R. Grigel.

Osemfinále do 19 rokov uhral Samuel Ar-
páš, ktorý v boji o štvrťfinále prehral 2:3 s 
Adrianom Rubinosom z Peru, keď nevyužil 
vedenie 1:0 na sety a 10:8. „Stratil kon-
centráciu a napokon prehral vyrovnaný 
súboj,“ doplnil reprezentačný tréner.

Zo zástupkýň v dievčenských kategóriách 
sa najďalej prepracovala Emma Molnáro-
vá, ktorá vo Varaždíne bola osemfinalistkou 
v singlovej súťaži do 15 rokov. Predtým v 

Adam Klajber našiel v Agadire premožiteľa až vo finále 
dvojhry hráčov do 19 rokov.

Semifinále singlovej súťaže do 17 rokov uhral vo Varaždíne Jakub Goldír, ktorého 
vyradil neskorší víťaz Gil z Kórejskej republiky.

Aj mládežníci mali nabité leto a začiatok jese-
ne. Okrem tradičného kontinentálneho šampi-
onátu, ktorý sa uskutočnil v prvej polovici júla 
v srbskom Belehrade, absolvovali aj štyri tur-
naje zo série World Table Tennis s cieľom zís-
kať body do svetového rebríčka, aby si vylep-
šili svoje umiestnenia v snahe sa kvalifikovať 
na decembrové majstrovstvá sveta v Tunise. 
Istotu účasti má kadetská nádej Samuel Arpáš 
a družstvo kadetov zatiaľ figuruje tesne pod 
čiarou medzi náhradníkmi

KVARTETO MLADÝCH SLOVÁKOV S PÓDIOVÝMI UMIESTNENIAMI



Júlové majstrovstvá Európy mládeže v srbskom Belehrade uzavreli predchádzajúcu se-
zónu, augustová medzinárodná séria turnajov detí a mládeže s názvom JOOLA Satellite 
Tour 2022 otvorila novú. Jubilejný 30. ročník podujatia s troma turnaji (na jednom mies-
te sa dva dni hrá, tretí je určený na presun) sa začal v Senci (7. - 8. 8. 2022) a potom 

pokračoval ešte v dvoch českých dejiskách - v Havířove (10. - 11. 8.) a v Hluku (13. - 14. 8.).

kavec z ŠK ŠOG Nitra a Vanda Vanišová z TJ 
Gasto Galanta, ktorá vo finále zdolala Emmu 
Molnárovú (STC ŠKST Bratislava). Medzi do-
rastencami zvíťazil Roman France z STC ŠKST 
Bratislava, keď vo finálovom súboji pokoril 
Samuela Šutiaka (ŠKST Topoľčany). Zostá-
vajúce prvenstvá putovali do ČR zásluhou Oli-
vera Olejníka (mladší žiaci) a Terezy Bártovej 
(dorastenky), ktorá si v rozhodujúcom súboji 
poradila s Ninou Némethovou (STO Valaliky). 

Slovenské zastúpenie chýbalo len vo finále 
dvojhry mladších žiakov, v tejto kategórii bol 
Roland Bača (STK Lokomotíva Košice) semifi-
nalistom. Semifinalistami boli aj mladšie žiačky 
Dominika Deviatková (Bošany), Diana Vrablan-
ská (Pezinok), starší žiaci Jakub Holubčík (Ru-
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„Pri začiatkoch Satellite Tour sa hralo v troch 
krajinách, organizátorskými mestami boli 
Budapešť, Topoľčany a Hluk. Potom sa na-
miesto Budapešti pripojil Havířov a Topoľča-
ny, keď rekonštruovali halu, nahradil Senec. 
V konkurencii 300 hráčov z 8 krajín (SR, ČR, 
Poľsko, Nemecko, Čierna Hora, Rakúsko, 
Chorvátsko, Ukrajina) sa tento rok nestratilo 
ani Slovensko. Z hľadiska výsledkov sme boli 
veľmi spokojní. V Senci boli štyria zo šiestich 

víťazov zo Slovenska, aj v družstvách boli vo 
finále slovenskí hráči. Naše nádeje potvr-
dili výkonnosť aj na ďalších turnajoch, kde 
pridali ďalšie tri prvenstvá. Z organizačnej 
stránky jedného z najstarších turnajov išlo 
všetko štandardne. Hralo sa na 24 stoloch, 
na ktorých sa v priebehu jedného dňa muse-
lo odohrať 6 turnajov. Tento rok nám prialo 
aj počasie, keďže neboli štyridsaťstupňové 
horúčavy,“ povedal predseda Slovenského 
stolnotenisového zväzu Anton Hamran.
Súťažilo sa v troch vekových kategóriách 
- mladšie žiactvo (nar. 2010 a mladší), star-
šie žiactvo (nar. 2008 - 2009) a dorast (nar. 
2004 - 2007). V prvý deň vo dvojhrách, na 
druhý deň bola na programe súťaž družstiev. 
Motiváciou pre mladých stolných tenistov bolo 
aj to, že výsledky sa započítavajú do rebríčkov 
mládeže v SR i ČR.

V Senci štyri slovenské triumfy vo dvojhre
Na úvodnom podujatí pri Slnečných jazerách 
- juh sa v zahraničnej konkurencii sa presadili 
aj Slováci, ktorí dosiahli v singlových súťažiach 
štyri prvenstvá. V mladších žiačkach triumfo-
vala Martina Hrabajová z MŠK Žiar nad Hro-
nom, zo starších žiakov boli najlepší Pavol Ko-

SLOVÁCI SA NESTRATILI NA SATELLITE TOUR 2022
             

  

       30. ročník Medzinárodnej série turnajov detí a mládeže  
  
Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičnú sériu medzinárodných turnajov detí a mládeže, ktoré sa 
uskutočnia:   

 Senec, Slovensko                           7. - 8. august 2022 
 Havířov, Česká republika        10. - 11. august 2022  
Hluk, Česká republika              13. - 14. august 2022  
  

Pozývame všetkých mladých hráčov na prvé medzinárodné turnaje v novej sezóne,  ktoré sa v tomto roku 
opäť započítavajú do rebríčka mládeže ČR a SR!  

  
 Súťaže:    

Družstvá chlapcov a dievčat   
Družstvo je  zložené z 3 hráčov  – mladší žiak, starší žiak a dorastenec. 
Minimálny počet hráčov v družstve sú 2 hráči.  
   
Dvojhry  : 
Mladší žiaci  
Starší žiaci  
Dorastenci  
  
Vekové kategórie pre rok  2022:  

Mladšie žiactvo    nar.  2010 a mladší  
Staršie žiactvo   nar.  2008 a 2009     
Dorast                                 nar.   2004, 2005, 2006 a 2007 
  

• Časový harmonogram:    
  

Prvý deň na každom turnaji budú  súťaže jednotlivcov a na  druhý deň súťaže družstiev  
   
Systém súťaží   
Všetky súťaže sa hrajú dvojstupňovým systémom. V prvom stupni skupiny  
po 3-5 účastníkoch, v druhom stupni najlepší dvaja z každej skupiny K.O. systémom.  
Súťaže jednotlivcov budú rozhodovať pri stoloch kvalifikovaní rozhodcovia. 
Je možné štartovať na všetkých, alebo len na niektorých turnajoch Satelitu.  

žomberok), Melánia Stolarčíková (Slovenská 
Ves), Bianka Diková (ŠKST Topoľčany), doras-
tenka Noemi Némethová (Devínska Nová Ves). 
Súťaž chlapčenských družstiev vyhrali hráči 
STK Lokomotíva Košice a dievčatá zo zosku-
penia s názvom DEHAVA.

Franceho víťazné repete v Hluku
Po vydarenom turnaji v Senci sa Slovákom 
darilo aj u susedov. K štyrom singlovým pr-
venstvám v športovej hale Transpetrolu pri 
Slnečných jazerách si na českej pôde vybo-
jovali ďalšie tri. V Havířove zvíťazil v kategórii 
starších žiakov Jakub Holubčík, ktorý vo finále 
zdolal krajana Martina Marka. V starších žiač-
kach bola najlepšia Emma Molnárová. V Hluku 
triumfoval dorastencoch Roman France, keď 
si v slovenskom finálovom súboji poradil s Oli-
verom Novickým. France nadviazal na svoje 
prvenstvo zo Senca. 
Pódiové umiestnenia dosiahli za havířovskými 
stolmi aj Nikita Rievienko (2. miesto, mladší žia-
ci), Diana Vrablanská, Martina Hrabajová (obe 
3., mladšie žiačky), Nela Ondrušová (3., staršie 
žiačky), Dominika Wiltschková, Noemi Néme-
thová (obe 3., dorastenky). Zo šiestich kategó-
rii iba v dorastencoch chýbali Slováci v semi-
finále (Novický a Bilka vypadli vo štvrťfinále).
V Hluku sa medzi najlepších vo dvojhre do-
stali Andrej Breče (3., mladší žiaci), Martina 
Hrabajová (3., mladšie žiačky), Liliana Alicja 
Guassardo (3., staršie žiačky), Oliver Novický 
(2., dorastenci), Pavol Bilka (3., dorastenci), 
Dominika Wiltschková (2., dorastenky), Eliška 
Štullerová, Noemi Némethová (obe 3., doras-
tenky). Iba v starších žiakoch nemalo SR za-
stúpenie v semifinále (Marko prehral vo štvr-
ťfinále).

(ĽB)
• foto: SSTZ
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V kategórii starších žiačok skončili na medailových pozíciách len Slovenky (zľava): Emma Mol-
nárová, Vanda Vanišová, Bianka Diková a Melánia Stolarčíková.

O jedno zo štyroch víťazstiev Slovákov v Senci sa v starších žiakoch postaral Pavol Kokavec 
(druhý zľava), Jakub Holubčík (druhý sprava) skončil tretí.
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Historický výsledok pre SR
Kokavec sa v kategórii hráčov s roč-
níkmi narodenia 2009 - 2010 prebo-
joval až do finále. Nad jeho sily Japo-
nec Soma Ono, s ktorým prehral 0:3 
(-4, -4, -9). Mladý Slovák ako najlepší 
z Európanov obsadil 2. miesto. „Je 
to historický výsledok pre Sloven-
sko, finále sme v mladších žiakoch 
ešte nemali. Na tomto podujatí bol 
v minulosti najlepšie Dalibor Diko 
štvrtý, čiže je to najlepšie slovenské 
umiestnenie z chlapcov. Súperi si 
nevedeli poradiť s Paľkovou hrou. 
On hrá veľmi rozumne, počúva rady 
trénera a vďaka tomu si s nimi do-
káže poradiť, hoci sú herne dobre 
pripravení a agresívnejší,“ uviedol 
reprezentačný tréner Dalibor Jahoda.
V kategórii mladších žiakov v Schilti-
gheime ešte reprezentovali Marco Ci-
sárik a Patrik Sabó, v najmladších ži-
akoch Andrej Breče a Rastislav Švec, 
ktorým tesne ušiel postup do vyraďo-
vacej časti. V súťaži útechy skončil 
Breče druhý, čo celkovo znamenalo 
34. miesto. Švec bol v nej desiaty.

Deviatková prekvapila
Veľmi dobre si na Euro Mini Champs 

Koniec letných prázdnin si reprezentanti v najmladších mládežníckych kategóriách spestrili 
účasťou na 16. ročníku Euro Mini Champs vo francúzskom Schiltigheime (26. - 28. 8. 2022).. 
Zo slovenských nádejí si na neoficiálnych majstrovstvách Európy v kategóriách mladších a 
najmladších žiakov najlepšie počínal Pavol Kokavec, ktorému sa podarilo to, čo nikomu zo 
slovenských chlapcov v minulosti. 

Kokavec finalistom na Euro Mini Champs

vá (0:3), ktorá to potom dotiahla až k 
zisku víťaznej trofeje.
V tejto kategórii SR zastupovali aj Bian-
ka Bacsová, Vivien Murková, v mlad-
ších žiačkach to boli Petronela Krajčo-
vičová a Diana Vrablanská.
„Štrnáste miesto sme rozhodne ne-
čakali. Keby mi niekto pred odcho-
dom povedal, že dosiahneme takéto 
umiestnenie, tak by som tomu neve-
ril. Dominika hrala z našich dievčat 
najlepšie, s najväčším pokojom a zá-
roveň aj najútočnejšie, mala aj šťas-
tie pri žrebe. Najkrajší zápas odohra-
la v 1. kole ´pavúka´ proti Francúzke 
Saengne Rinovej (3:0), ešte som ju 
tak nevidel hrať. Dala do toho všet-
ko. Škoda, prehry 2:3 s Rumunkou 
Kariss Serbanovou v bojoch o 9. - 
16. pozíciu, keď viedla 1:0 na sety a 
7:4. Inak by skončila do 12. priečky. 
Snažili sa aj ďalšie naše dievčatá, ale 
stroskotali na silnejších súperkách. 
Aspoň samy videli, čo im chýba v 
porovnaní s najlepšími,“ poznamenal 
Ivan Gašparík, ktorý mal ako tréner na 
starosti dievčenskú časť výpravy.

(ĽB)
• foto: SSTZ

2022 počínala aj Dominika Deviatková, 
ktorú v kategórii dievčat ročníkov naro-
denia 2011 a mladších klasifikovali na 
konečnej 14. priečke, pričom v hlav-
nom 32-člennom „pavúku“ ju v osemfi-
nále vyradila Švédka Siri Benjegaardo-

Pavol Kokavec sa po semifinálovom víťaz-
stve 3:1 nad kvalitným Talianom Nichola-
som Famom postúpil do finále.

Valuch lídrom Slovenského pohára
Dvadsiaty piaty ročník Slovenského pohára v stol-
nom tenise mužov mal v septembri na programe tri 
z celkovo štyroch kôl. Záverečné sa odohrá až na 
konci kalendárneho roka, keď 29. decembra budú 
Nové Zámky hostiť tradičný Vianočný turnaj. Lídrom 
priebežného celkového poradia je so ziskom 200 

bodov Alexander Valuch. Hráč českého klubu TTC Ostrava trium-
foval na 57. ročníku Mildeho memoriálu v Ružomberku a Memo-
riáli Dušana Štraucha v Trenčianskej Teplej. Pohár duklianskych 
hrdinov na 68. ročníku turnaja v Prešove získal Martin Gumáň 
z nemeckého DJK-SpVgg Effeltrich, ktorému v celkovom pora-
dí patrí zatiaľ 2. priečka s odstupom 40 bodov za úradujúcim 
majstrom SR Valuchom. Jakub Zelinka ako obhajca prvenstva 
z minulého ročníka seriálu SP v doterajšom priebehu aktuálnej 
edície neštartoval.          
             (ĽB)

• foto: T. Šereda/SSTZ

Alexander Valuch premenil oba štarty na turnajoch SP 
2022/23 na víťazstvo a je najbližšie k celkovému triumfu 
v seriáli.

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

Prehľad finálových výsledkov dvojhry na troch doterajších turnajoch SP 2022/23:
1. kolo (Mildeho memoriál v Ružomberku, 3. 9. 2022): Alexander Valuch (TTC Ostrava) - Lucas Gabriel Martins Da 
Silva (ŠK Para TT Hlohovec) 3:0
2. kolo (Pohár duklianskych hrdinov v Prešove, 10. 9.): Martin Gumáň (DJK-SpVgg Effeltrich) - Daniel Oráč (MŠK 
VSTK Vranov nad Topľou) 3:2
3. kolo (Štrauchov memoriál v Trenčianskej Teplej, 17. 9.): Alexander Valuch (TTC Ostrava) - Zoltán Lelkeš (SK Vydra-
ny) 3:0
Poradie Slovenského pohára 2022/23 po treťom z celkovo štyroch kôl: 1. Alexander Valuch (TTC Ostrava/
ČR) 200 bodov, 2. Martin Gumáň (DJK-SpVgg Effeltrich/Nem.) 160, 3. Lucas Gabriel Martins Da Silva (ŠK Para TT 
Hlohovec) 120, 4. Jakub Holubčík (ŠKST Ružomberok) 100, 5. Zoltán Lelkeš (SK Vydrany), Marek Tutura (TJ STO 
Nižná), Jakub Takáč (TJ Geológ Rožňava) a Daniel Oráč (MŠK VSTK Vranov nad Topľou) po 80.
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Úspešnú slovenskú výpravu deaflympioni-
kov prijala 14. júla v Prezidentskom paláci v 
Bratislave prezidentka SR Zuzana Čaputo-
vá, ktorá ocenila ich vydarené účinkovanie 
na 24. deaflympiáde v brazílskom Caxias 
do Sul (1. - 15. mája 2022). Slováci si z 

Deaflympionici u prezidentky

považujem za príjemný zážitok. Zuza-
na Čaputová sa zaujímala  náš najbližší 
športový program a oddych po deaflym-
piáde. Samozrejme, zagratulovala nám 
k výsledkom na deaflympiáde a dostala 
som od nej diplom. Vzhľadom na jej na-
bitý program trvalo celé toto stretnutie 
približne polhodinu,“ priblížila nám prijatie 
slovenská stolnotenisová reprezentantka 
Eva Jurková.

(ĽB)
• foto: Deaflympijský výbor Slovenska

tohto vrcholného podujatia pre sluchovo 
hendikepovaných priniesli päť medailí (2 - 
1 - 2), o tri z nich sa postarali stolní tenisti.
Eva Jurková a Thomas Keinath, ktorí si vy-
bojovali vo dvojhrách zlaté medaily a spo-
ločne pridali bronz v miešanej štvorhre, 
si nenechali ujsť príležitosť stretnúť sa s 
hlavou štátu. Tá sa nielen im, ale aj ďalším 
členom výpravy poďakovala za skvelú re-
prezentáciu Slovenska a odovzdala im ďa-
kovné listy. „Pre mňa to bolo prvé osobné 
stretnutie s pani prezidentkou, určite to 

Úspešnú slovenskú výpravu prijala v Prezidentskom paláci hlava štátu (ôsma zľava), na stret-
nutí so Zuzanou Čaputovou nechýbali ani stolnotenisoví medailisti Eva Jurková (štvrtá zľava) 
a Thomas Keinath (piaty zľava).

Eva Jurková, dvojnásobná medailistka z 24. dea-
flympiády, po prevzatí ďakovného listu od prezi-
dentky SR Zuzany Čaputovej.

Irena Mikócziová,
rodená Bosá (1945 - 2022)

Vo veku 77 rokov odišla 18. septembra na 
večnosť Irena Mikócziová-Bosá, jedna z naj-
výraznejších osobností v 97-ročnej histórii 
slovenského stolného tenisu. 
Rodáčke z Vinohradov nad Váhom sa ako jed-
nej z mála našich žien v šesťdesiatych rokoch 
20. storočia podarilo preniknúť medzi európ-
sku elitu, v rebríčku aj do prvej desiatky. Jej 
bojovnosť či povestné srdce pre tím spojené 
s vynikajúcou obranou a výpadovým útokom 
robili problémy všetkým súperkám. Mala oso-
bitný cit aj pre štvorhru a nie náhodou svoj 

OPUSTILI NÁS
Ján Lazorčák (1949 - 2022)

Vo veku 73 rokov opustil dňa 23. septembra 
rady stolných tenistov dlhoročný predseda 
Združeného okresného stolnotenisového 
zväzu Senica - Skalica Ján Lazorčák. Narodil 
sa 29. apríla 1949 v obci Starina, okres Stará 
Ľubovňa. Od roku 1970 pôsobil v Senici. Bol 
členom výkonného výboru Krajského stol-
notenisového zväzu Trnava od vzniku v roku 
1998 až doteraz. 

Česť ich pamiatke!

najväčší úspech zaznamenala práve vo štvorhre 
žien. V drese Československa na ME 1966 v 
Londýne spolu s Češkou Martou Lužovou získa-
li nečakané striebro. O jej stabilných výkonoch 
svedčia aj tri bronzové medaily z ME družstiev v 
rokoch 1964, 1966 a 1968. Jej nevšedný ta-
lent sa u nej prejavil už v juniorskom veku. Pri 
troch štartoch na mládežníckom šampionáte 
Európy získala tri zlaté a po jednej striebornej 
a bronzovej medaile. Medzi cenné trofeje v jej 
bohatej zbierke patrí aj víťazstvo na Svetovom 
festivale mládeže vo Viedni v roku 1959. 
Bola štvornásobná dorastenecká majsterka 
republiky vo dvojhre (1957-1961), trojnásobná 
majsterka vo štvorhre (1958, 1959, 1961) a 
v miešanej štvorhre (1957, 1958 a 1959). Vo 
dvojhre žien získala titul majsterky ČSSR v roku 
1966, vo štvorhre v rokoch 1963, 1964, 1966, 
v miešanej štvorhre v roku 1963. V drese Loko-
motívy Rača bola členkou víťazného družstva vo 
finále Veľtržného pohára ETTU 1967.
Počas dlhej stolnotenisovej kariéry si oblieka-
la dresy klubov Dynama Spoje Bratislava, Lo-
komotíva Rača, Lokomotíva Bratislava a STO 
Dunajská Streda, Drôtovňa Hlohovec a DAC 
Dunajská Streda. Aj vo vyššom veku hrala za-
nietene veteránske súťaže, až kým ju nezradi-
lo zdravie. Niekoľko rokov šéfovala združeniu 
slovenských  osobností stolného tenisu zdru-
žených v SCI. Hoci bola v poslednom období 
odkázaná na invalidný vozík, v zariadení pre 
seniorov v Zohore  pozorne sledovala  domáce 
i svetové športové dianie, samozrejme, najmä 
stolný tenis. V neľahkej situácii sa opierala o 
najbližšiu rodinu, pričom sa jej snažil pomáhať 
aj SSTZ či Nadácia Slovenského olympijského 
a športového výboru, ktorá jej udelila dva pod-
porné granty. Odchodom I. Mikócziovej-Bosej 
stráca slovenský stolný tenis jeden z pevných 
pilierov svojej bohatej histórie.
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CESTA K LICENCII STOLNOTENISOVÉHO ROZHODCU

Samozrejme, že rozhodcovia musia medzi-
tým odrozhodovať kvantum zápasov, aby ich 
pri dianí za stolom nič neprekvapilo. A ne-
smieme zabudnúť ani na licenciu hlavného 
rozhodcu „HR“, ktorú môžu získať iba skúsení 
rozhodcovia, držitelia minimálne „B“ licencie 
rozhodcu pri stole.

V rámci získavania nových rozhodcov, vzde-
lávania a prehlbovania teoretických i prak-
tických zručností sa v Ružomberku 29. au-
gusta 2022 uskutočnilo školenie hlavných 
rozhodcov, školenie rozhodcov a seminár 
na predĺženie rozhodcovských licencií. Na 
tomto obrovskom vzdelávacom rozhodcov-
skom stolnotenisovom podujatí sa zúčastnilo 
73 účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. 
Lektormi školení a seminára boli Anton Ha-
mran, Marián Bystričan a Stanislav Sládkovič. 
Bolo udelených celkom 42 nových licencií „D“ 
a „C“ rozhodcov pri stole a licenciu hlavného 
rozhodcu získalo 11 arbitrov . Svoje rozhodcov-
ské licencie si predĺžilo 12 účastníkov. Ostatní 
rozhodcovia si zvýšili svoju odbornú kvalifikáciu 
získaním vyšších rozhodcovských licencií. Ne-
oddeliteľnou súčasťou tohto podujatia bola aj 
diskusia o špecifických situáciách pre rozhod-
cu pri rozhodovaní za stolom. Jednou z najdis-
kutovanejšou a najproblematickejšou situáciou 
pre rozhodcu i hráčov bolo prasknutie loptičky 
počas výmeny. Medzinárodná stolnotenisová 
federácia (ITTF) výklad tohto pravidla niekoľko-
krát menila, ale konečne sa ustálil zrozumiteľný 
a jednotný výklad tohto pravidla:

Rozhodca musí prerušiť hru a ohlásiť LET 
- NOVÁ (2.9.2.4) - bez ohľadu na smer tra-
jektórie lopty. Ak je loptička počas výmeny 

Badge), na ktorých sa zúčastnilo sedem roz-
hodcov zo Slovenska.Aj priložená fotografia je 
dôkazom toho, že i kvalitní slovenskí rozhod-
covia môžu byť nominovaní na významné eu-
rópske stolnotenisové podujatie, ako boli maj-
strovstvá Európy mládeže 2022 v Belehrade.

Stanislav Sládkovič
• foto: SSTZ

evidentne prasknutá 
alebo úplne rozpadnu-
tá, rozhodca musí vždy 
prerušiť hru a ohlásiť 
LET - NOVÁ (2.9.2.4, 
pretože podmienky hry 
sú narušené spôsobom, 
ktorý by mohol ovplyvniť 
výsledok výmeny). Tra-
jektória lopty je irelevant-
ná a nezáleží na tom, kde 
sa rozpadne lopta, keď 
je zasiahnutá. Napríklad, 
ak hráč zasiahne loptič-
ku okrajom rakety a lop-
tička sa rozbije na dve 
polovice alebo prasknutá 
lopta ide smerom preč 
od stola, rozhodca musí 
prerušiť hru a ohlásiť LET 
– NOVÁ.

Po ukončení výmeny 
hráč nemôže tvrdiť, že 
lopta bola prasknutá 
pri predchádzajúcej vý-
mene. Po menšej od-
bočke, by som chcel 
zdôrazniť, že Komisia 
rozhodcov SSTZ bude vždy podporovať vz-
delávanie mladých, perspektívnych, jazykovo 
zdatných rozhodcov a rozhodkýň, ktorí sa po 
dlhej a zložitej ceste môžu pokúsiť aj o získanie 
medzinárodnej rozhodcovskej licencie „IU“. 

V nedeľu 2. októbra 2022 sa konali online 
skúšky na získanie licencie medzinárodného 
rozhodcu pri stole, tzv. biely odznak (White 

Slovenskí rozhodcovia na tohtoročných ME mládeže v Bele-
hrade (zľava): Andrea Vidová, Jozef Barniak, Iveta Ivaničová, 
hlavný rozhodca podujatia Matej Hamran, Lucia Vožďarová, 
Marek Petrovský.

Aktuálne slovenské rebríčky
Muži: 1. Wang Yang (TTC Caen/Fr.) 365 bodov, 2. Ľubomír Pitej (USD Apuania Carrara Tennistavolo/Rak.) 364,35, 3. Alexander Valuch (TTC 
Bietigheim-Bissingen/Nem.) 297,31, 4. Peter Šereda (SK Vydrany) 232,61, 5. Samuel Kalužný (SPG Linz/Rak.) 225,62. 
Ženy: 1. Barbora Balážová (Saint-Denis US93TT/Fr.) 321,26, 2. Tatiana Kukuľková (ASD
Tennistavolo Norbello/Tal.) 286,59, 3. Ema Labošová (TJ Ostrava KST/ČR) 235,88, 4. Eva Jurková (STK Lokomotíva Košice) 222,45, 5. 
Nikoleta Puchovanová (TTC 1946 Weinheim/Nem.) 218,77.
Muži do 21 rokov: 1. Adam Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) 224,89, 2. Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) 186,17, 3. Samuel Palušek (MŠK 
VSTK Vranov nad Topľou) 183,97.
Ženy do 21 rokov: 1. Dominika Wiltschková (MTV Tostedt/Nem.) 172,12, 2. Linda Majerčíková (MŠK Žiar nad Hronom) 168,56, 3. Ema Čin-
čurová (ŠKST Topoľčany) 166,83.
Dorastenci: 1. Samuel Palušek (MŠK VSTK Vranov nad Topľou) 242,32, 2. Samuel Arpáš (CP Caudry/Fr.) 210,45, 3. Jakub Goldír (MSK 
Čadca) 209,49.
Dorastenky: 1. Adriana Illášová (ŠKST Topoľčany) 304,79, 2. Dominika Wiltschková (MTV Tostedt/Nem.) 276,6, 3. Ema Činčurová (ŠKST 
Topoľčany) 274,29.
Starší žiaci: 1. Pavol Kokavec (ŠK ŠOG Nitra) 467,4, 2. Damián Flóro (ŠK PARA TT Hlohovec) 450,44, 3. Jakub Holubčík (ŠKST Ružomberok) 
233,51.
Staršie žiačky: 1. Emma Molnárová (STC ŠKST Bratislava) 245,14, 2. Vanda Vanišová (TJ Gasto Galanta) 227,38, 3. Carolina Korf (KST Drive 
Trenčianske Jastrabie) 213,73.
Mladší žiaci: 1. Marco Cisarik (MSK Čadca) 273,87, 2. Roland Bača (STK Lokomotíva Košice) 193,44, 3. Rastislav Švec (OSK Michaľany) 
138,98.
Mladšie žiačky: 1. Dominika Deviatková (ŠKST Bošany) 230,15, 2. Martina Hrabajová (MŠK Žiar nad Hronom) 226,44, 3. Diana Vrablanská 
(STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) 169,37.
Najmladší žiaci: 1. Denis Večerek (MSK Čadca) 120,43, 2. Filip Nagy (STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) 119,37, 3. Martin Dugas (STK Loko-
motíva Košice) 85,86.
Najmladšie žiačky: 1. Bianka Bacsová (STK Lokomotíva Košice) 251,85, 2. Vivien Murková (ŠKST Bošany) 215,56, 3. Barbora Melisa Gua-
ssardo (MŠK STO Krompachy) 178,7.

Wang a Balážová lídrami domácich rebríčkov
Slovenskými stolnotenisovými jednotkami sú v kategórii mužov naďalej Wang Yang a u žien Barbora Balážová. Na líderských pozíciách sú aj 
Adam Klajber, Dominika Wiltschková (do 21 rokov), Samuel Palušek (dorastenci), Adriana Illášová (dorastenky), Pavol Kokavec (starší žiaci), 
Emma Molnárová (staršie žiačky), Marco Cisarik (mladší žiaci), Dominika Deviatková (mladšie žiačky), Denis Večerek (najmladší žiaci) a Bian-
ka Bacsová (najmladšie žiačky). Národné stolnotenisové rebríčky mužov a žien sa vydávajú s polročnou periodicitou, tie aktuálne sú k 2. júlu 
2022. V mládežníckych kategóriách dostávajú novú podobu každé dva mesiace, súčasné renkingy platia od 2. septembra. V rebríčkoch je 
pri hráčoch uvedená klubová príslušnosť k dátumu ich vydania.                  (ĽB)

K stolnému tenisu ako ku každému športu neodmysliteľne patria aj rozhodcovia. Cesta rozhodcu od získania 
základnej licencie rozhodcu pri stole až po získanie tej najvyššej slovenskej licencie je veľmi kľukatá a náročná. 
Mladí stolnotenisoví nadšenci môžu získať licenciu „D“ už od pätnástich rokov. Licenciou „C“ sa po absolvovaní 
celodenného školenia a zvládnutí záverečných testov môžu pochváliť záujemcovia od osemnástich rokov. Ďalšie 
zvyšovanie kvalifikácie rozhodcov na licenciu „B“ a neskôr získanie najvyššej slovenskej licencie „A“ je možné vždy 
po dvoch rokoch.

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
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PRE SLOVENSKÉ KLUBY ŠANCA EŠTE V EUROPE TROPHY
SK Vydrany, TJ Geológ Rožňava a Stolnotenisové 
centrum ŠKST Bratislava absolvovali začiatkom 
septembra turnaje I. skupinovej fázy Európskeho 
pohára (niekdajší Pohár ETTU, resp. predtým Po-
hár Nancy Evansovej). Ani jednému tímu sa nepo-
darilo postúpiť do ďalších bojov. Núka sa im však 
šanca pokračovať v Europe Trophy, kde sa v pred-

chádzajúcej edícii Rožňavčania i Bratislavčanky obsadili na Grand Final 
zhodne 5. miesto.

Výhodu domáceho prostredia mal STC ŠKST Bratislava, ktorý hostil 
A-skupinu ženskej časti súťaže. Aj s dvoma bieloruskými posilami v úvod-
nom vystúpení síce zdolal belgický TT Malonne 3:2, ale v ďalších dvoch 
súbojoch už na svojich súperov nestačil - s francúzskym TT Joué les 
Tours i talianskym A.S.D. Tennistavolo Norbello, ktorý sa stal víťazom 
skupiny, prehral zhodne 0:3. Slovenský majster obsadil 3. miesto.

Družstvo úradujúceho slovenského šampióna STC ŠKST Bratislava obsadilo v domácom prostredí na turnaji I. fázy Európskeho pohára 3. miesto.

Rovnaká pozícia patrila aj SK Vydrany, ktorý účin-
koval v španielskom Burgose, kde v rámci D-sku-
piny podľahol domácemu tímu Universidad 1:3, 
otočil duel s rakúskym UTTC Sparkasse Salzburg 
z 0:2 na 3:2 a ťahal za kratší koniec s belgickým 
víťazom turnaja TTC Sokah Hoboken (0:3).

Bez víťazstva sa z chorvátskeho Dubrovníka vrátil 
TJ Geológ Rožňava, ktorý v A-skupine obsadil 4. priečku. Rožňavčania 
prehrali s rakúskym UTTC Panaceo Stockerau 1:3, so španielskym Hor-
titec Alzira TT 2:3, hoci ich len set delil od výhry 3:1, na záver podľahli aj 
domácemu STK Libertas Marinkolor Dubrovník (1:3). Postup do druhej 
fázy si zaistil tím zo Stockerau.

(ĽB)
• foto: STC ŠKST Bratislava

VÝSLEDKY
Európsky pohár mužov 2022/2023 - I. fáza - A-skupina (Dubrovník/Chor., 10. - 11. 9. 2022): TJ Geológ Rožňava - UTTC Panaceo Stockerau (Rak.) 1:3, 
bod za Rožňavu: G. Gallo, TJ Geológ Rožňava - Hortitec Alzira TT (Šp.) 2:3, body za Rožňavu: Péter, Takáč, TJ Geológ Rožňava - STK Libertas Marinkolor 
Dubrovník (Chor.) 1:3, bod za Rožňavu: A. Sitak, konečné poradie: 1. Stockerau, 2. Dubrovník, 3. Alzira, 4. Rožňava.
D-skupina (Burgos/Šp., 10. - 11. 9.):  SK Vydrany - Universidad De Burgos (Šp.) 1:3, bod za Vydrany: Novota, SK Vydrany - UTTC Sparkasse Salzburg (Rak.) 
3:2, body za Vydrany: Lelkeš, P. Šereda, Novota, SK Vydrany - TTC Sokah Hoboken (Belg.) 0:3, konečné poradie: 1. Hoboken, 2. Burgos, 3. Vydrany, 4. 
Salzburg.
Európsky pohár žien 2022/2023 - I. fáza - A-skupina (Bratislava/SR, 7. - 9. 9.):
STC ŠKST Bratislava - TT Malonne (Belg.) 3:2, body za STC: Bogdanovová, Terezková, Varabyová, STC ŠKST Bratislava - TT Joué les Tours (Fr.) 0:3, STC 
ŠKST Bratislava - A.S.D. Tennistavolo Norbello (Tal.) 0:3, konečné poradie: 1. Norbello, 2. Tours, 3. STC ŠKST Bratislava, 4. Malonne.

Od 1. septembra 2022 nastali zmeny na tréner-
ských postoch reprezentačných tímov mužov a 
žien Slovenska. Výkonný výbor SSTZ na augusto-
vom zasadnutí schválil, že národný tím mužov SR 
bude mať na starosti Szilárd Csölle, ženské druž-
stvo povedie Jaromír Truksa, ktorý zastával funkciu 
reprezentačného kouča aj doteraz. Tretí tréner v 
rámci Národného stolnotenisového centra v Brati-
slave bude Tomáš Jančí.
Csölle je bývalý reprezentant, ktorý ešte za česko-
slovenských čias prešiel reprezentačnými výbermi 
všetkých kategórií. Naposledy úspešne trénersky 
pôsobil v Nemecku. „Rozprávali sme sa o tejto 
možnosti prebrať mužský národný tím. Zrealizo-
valo sa to pomerne rýchlo. Aj pre mňa - takis-
to ako pre každého iného trénera - je to výzva 
viesť reprezentáciu. Zmluva znie na dva roky do 
olympijských hier v Paríži, dovtedy nás čaká veľa 
roboty. Z hráčov poznám najmä Ľuba Pišteja, aj 
preto je jedna z prvých vecí, ktoré ma čakajú, 
oboznámenie sa s hráčmi. V najbližšom čase si 
na spoločnom stretnutí musíme povedať naše 
vzájomné predstavy, ako by mala naša spolu-
práca vyzerať,“ vraví 48-ročný dunajskostredský 
rodák, ktorého život zavial do Nemecka, kde pôso-
bil až doteraz pri junioroch a družstvách z druhej a 
tretej bundesligy. „Predtým som bol v Taliansku, 
keď ma kontaktovali, či ešte hrávam. Povedal 

Szilárd Csölle, nový tréner repre-
zentácie mužov SR.

Reprezentácie s novými trénermi
som, že už len zriedka, keďže pre zdravotné problémy 
som musel prerušiť aktívnu hráčsku kariéru. Poprosili 
ma, či by som im neprišiel pomôcť na jeden zápas. 
Bolo to pred ôsmimi rokmi a napokon som tam zostal 
prakticky doteraz. Pracoval som pre Bavorský i Nemec-
ký stolnotenisový zväz.“
Zmeny v reprezentácii mužov a žien zdôvodnil aj predseda 
SSTZ Anton Hamran. „Vlani po nástupe nového výkon-
ného výboru zostal krátky čas, preto sme využili vtedaj-
ších trénerov, ktorí mali zmluvy na jeden rok. Jaromír 
Truksa bol vedený ako kouč A-tímu a Peter Šereda mal 
na starosti ďalších reprezentantov. Teraz sa vraciame k 
pôvodnému stavu, preto sme vypísali výberové konanie 
na trénera mužov a žien. Aj v súvislosti s blížiacou sa 
kvalifikáciou o postup na ME družstiev 2023 sme chce-
li mať špeciálne zadefinovaného trénera pre každú ka-
tegóriu. Zmena nenastala pre zlé výsledky, ale chceme 
dosiahnuť zvýšenie kvality i rozšírenie štruktúry tréne-
rov v NSTC. Truksa zostáva, sám vyslovil požiadavku 
viac sa orientovať na ženy. Hľadali sme trénera, ktorý by 
sa viac zameriaval na mužov.“
Zvyčajne mávali reprezentační tréneri kontrakty na celú 
dĺžku štvorročného olympijského cyklu. Teraz je to na 
kratšie obdobie, ale zmluvy platia do 31. augusta 2024, 
teda vypršia až po skončení najbližších OH v Paríži.

(ĽB)
• foto: T. Šereda/SSTZ



Začínali v šiestej lige, okúsia extraligu
Na extraligovú mapu slovenskej stolnotenisovej ex-
traligy pribudne nový klub. V sezóne 2022/2023 
bude v úlohe absolútneho nováčika najvyššej do-
mácej súťaže mužov AŠK Mária Huta. Cesta do ex-
traligy trvala pre tím z mestskej časti Gelnice niečo 
vyše desaťročie. „So stolným tenisom sme začínali 

v sezóne 2010/2011 na okresnej úrovni. Zo šiestej ligy sme 
sa postupne posúvali vyššie. V I. lige sme zotrvali dve sezóny, 
prvá sa pre pandémiu koronavírusu neohrala a tú uplynulú 
sme zvládli ako celkoví víťazi,“ priblížil predseda AŠK Mária 
Huta Ľuboš Marcinko. 

Stolní tenisti AŠK Mária Huta vyhrali skupinu Východ prvoligovej 
súťaže s bilanciou 18 výhier - 3 remízy - 1 prehra. Ich jediným 
premožiteľom bol ešte z úvodu súťaže najväčší konkurent STK 
Lokomotíva Košice, ktorý v konečnom poradí zaostal o 4 body. 
„Tak sa to vyvinulo. Do sezóny sme išli s cieľom skončiť do 6. 
miesta, ale darilo sa nám ešte lepšie. Väčšinou sme vyhrávali, 
párkrát sme remizovali a len raz sme prehrali. Naši súperi mali 
viac zakolísaní, takže sme si pár kôl pred koncom povedali, že 
skúsime ligu vyhrať a napokon to vyšlo,“ poznamenal Marcinko.
V kádri AŠK Mária Huta majú aj hráčov s extraligovými skúsenos-
ťami - Imrich Drábik, Stanislav Guman, Peter Poľa. Pred nadchád-
zajúcou sezónou neplánujú na tom nič meniť. „Naša idea je taká, 
že tí, čo si vybojovali postup, si zahrajú aj v extralige. Preto sme 
ani posily nezháňali. Do najvyššej súťaže ideme s rešpektom, v 
extralige nás čaká väčšia kvalita súperov. Ak sa podarí, radi by 
sme sa zachránili. Pokúsime sa teda skončiť do 10. miesta,“ 
poznamenal šéf klubu k ambíciám nováčika.

Ten bude hrať svoje zápasy v telocvični základnej školy v Gelnici. 
„Mali sme trochu zhon v lete. Museli sme telocvičňu zatemniť, 
vylepšiť osvetlenie, zabezpečiť nové ohrádky, stoly. Na vylep-
šení podmienok sme pracovali od júna do augusta, aby bolo 
všetko pripravené na začiatok súťaže. Naše zápasy sa budeme 
snažiť spropagovať. Chceli by sme sa venovať aj mládeži, spra-
viť pre deti nejaký krúžok, ak bude záujem. V minulosti som 
30 rokov pôsobil vo futbale a tam bol problém získať mladých 
na šport,“ dodal Ľ. Marcinko. Podľa jeho slov sa vďaka stolným 
tenistom AŠK Mária Huta bude hrať v gelnickom okrese prvýkrát 
najvyššia súťaž v niektorom z „fyzických“ športových odvetví.

(ĽB)
• foto: archív AŠK Mária Huta
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Vydrany v extralige už aj so ženami
SK Vydrany je v poslednom desaťročí najúspešnejší 
slovenský stolnotenisový klub. Svedčí o tom sedem 
majstrovských titulov v extralige mužov i úspeš-
né účinkovanie na medzinárodnej scéne. Mužov 
Vydrian čaká už jedenásta sezóna medzi domácou 

elitou, ale na extraligovú scénu vstupujú aj ženy tohto klubu z 
obce neďaleko Dunajskej Stredy.

Vydrianske ženské družstvo triumfovalo v sezóne 2021/2022 v 
prvoligovej súťaži - skupinu Západ a následne jasne uspelo aj v 
baráži s víťazom skupiny Východ, keď nad ŠKST Humenné vy-
hralo 6:2 a 6:4.

„My sme ženské družstvo založili pred dvoma rokmi, ale vte-
dy sa súťaž pre pandémiu koronavírusu nehrala. V uplynulom 
ročníku sme v I. lige zvíťazili len s jednou prehrou na konte. Dá 
sa povedať, že postup do extraligy bol náš zámer,“ vraví šéf SK 
Vydrany Jozef Kmeť.

Účasť v najvyššej slovenskej súťaži vybojovalo kvarteto Ivica Ha-
talová, Lucia Kokavcová, Nikoleta Liptáková a Vanda Vanišová. 
Do nadchádzajúcej sezóny pri premiérovom účinkovaní v extra-
lige pôjdu Vydrany posilnené. „Káder sme doplnili o Tatianu Ba-
kaiovú. Je to Slovenka, 35-ročná skúsená hráčka, ktorá dlhé 
roky pôsobila v súťažiach v Nemecku. Naposledy v TSG Kai-
serslautern. Berieme ju ako jednotku tímu. Ďalej sa budeme 
spoliehať na trio Kokavcová, Hatalová a Vanišová,“ poznamenal 
Kmeť, ktorý sa vyjadril aj k ambíciám nováčika. „Cieľ je udržať si 
v prvom roku pôsobenia extraligovú príslušnosť. Ja som síce 
ženskú extraligu v minulosti až tak nesledoval, ale odborníci 
tvrdia, že s týmto kádrom môžeme byť v prvej štvorke. Uvidíme, 
aká bude realita.“

Vo Vydranoch s potešením privítali prostredie v novej stolnote-
nisovej hale, ktorú v polovici augusta čakalo otvorenie. „Teraz 
máme vďaka nej lepšie možnosti na tréning. Naším zámerom 
je ´pozbierať´ mladé stolnotenisové nádeje z okolia. Boli by 
sme radi, keby zlepšené podmienky i účasť v najvyššej súťaži 
prilákala medzi nás aj dievčatá, aby sme rozšírili našu základ-
ňu. Chceme vybudovať silné družstvá, ale to sa nedá z jedné-
ho dňa na druhý. Musíme ísť krok za krokom. Na tréning bude 
v hale k dispozícii šesť stolov. Zápasy extraligy mužov a žien 
nebudeme hrať súčasne, keďže hala nie je dostatočne veľká, 
aby sa tam mohlo hrať súčasne. Pri nižších súťažiach sa však 
bude môcť hrať na štyroch stoloch,“ povedal J. Kmeť, ktorý by 
bol rád, keby sa stolnotenisovým nádejam, ak to dovolia okolnos-
ti, z času na čas venovali aj hráči extraligových tímov SK Vydrany.

(ĽB)
• foto: archív SK Vydrany

PREDSTAVUJEME NOVÁČIKOV EXTRALIGY 2022/2023

AŠK Mária Huta, víťazné družstvo I. ligy - skupina Východ 2021/2022.

O postup žien SK Vydrany sa pričinilo kvarteto hráčok Liptáková, Ko-
kavcová, Vanišová a Hatalová (zľava).



Káder víťaza prvej ligy - skupina Západ 
tvorili pod vaším vedením Marcel Fila-
ga, Matúš Veis, Štefan Ozorák, Ivan Ma-
chalík, Roman France. Chystáte v ňom 
zmeny pred nadchádzajúcou extraligo-
vou sezónou?
„Hlavnými oporami a najlepšie výsledky 
v uplynulej sezóne dosahovali Marcel 
Filaga a Matúš Veis. Kostru extraligové-

ho tímu budú tvoriť Dávid Kárás, Matúš 
Veis a Roman France, k dispozícii budú 
aj obranár Ivan Machalík, Štefan Ozorák 
a uvidíme, ako bude popri svojich povin-
nostiach stíhať Marcel Filaga. Starono-
vou tvárou v našom mužstve bude Dávid 
Kárás. Je to náš odchovanec, ktorý v 15 
rokoch odišiel do ŠKST Bratislava a po-
tom pôsobil v rôznych kluboch v zahrani-
čí. Teraz sa vrátil k nám.“

Zápasy najvyššej súťaže by mali byť 
motiváciou aj pre mladých z nastupuj-
úcej generácie. Ako to vyzerá vo vašom 
klube s mládežou?
„Od roku 2005 až do nedávnej minu-
losti sme dosahovali veľa medailových 
úspechov aj na celoslovenskej úrovni. Z 
nášho klubu vyšli aj účastníci mládežníc-
kych majstrovstiev Európy. V poslednom 
čase sa nám nedarí až toľko ako v mi-
nulosti. Je to aj tým, že kto vyčnieva, ide 
za lepšími podmienkami do klubov, kde 
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TTC Nové Zámky patrí medzi tradičné slovenské stolnotenisové kluby. V minulej sezóne si Novozámča-
nia užili mali viacero dôvodov na radosť. Najväčší vďaka návratu na slovenskú extraligovú scénu, ktorej 
súčasťou boli ešte pred pandémiou COVID-19 v sezónach 2017/2018 a 2018/2019. Nielen o nedávnom 
úspešnom období, ale aj o ďalších radostiach či starostiach, ale i bežnom klubovom živote sme sa po-
rozprávali s predsedom a trénerom novozámockého TTC Ľubomírom Haluškom.

Uplynulá sezóna bola z hľadiska vý-
sledkov pre TTC Nové Zámky úspešná. 
Vnímate to tak aj vy z pozície šéfa klu-
bu?
„Samozrejme, podarilo sa nám vyhrať 
prvú a zároveň druhú ligu, postupy muž-
ského áčka i béčka v jednej sezóne sú 
historický úspech. Navyše, dosiahli sme 
to so svojimi vlastnými hráčmi. Máloko-

mu sa podarí postúpiť súčasne s dvoma 
družstvami do extraligy, resp. prvej ligy a 
ešte so solídnym náskokom. To len zná-
sobuje našu radosť. Máme za sebou jed-
nu z najúspešnejších sezón, čo podčiar-
kuje titul majstra kraja družstiev (Trenčín 
+ Nitra) v kategórii starších žiakov záslu-
hou dvojice Daniel Kopečný, Ján Ivanič, 
pričom na majstrovstvá Slovenska sa 
kvalifikoval aj druhý novozámocký tím, za 
ktorý hrali Filip Foltín a Silvester Petrík.“

Budete hrať opäť v extralige, aké budú 
vaše ambície medzi domácou špičkou?
„V extralige sme naposledy účinkovali v 
roku 2019. Odohrali sme v nej dve se-
zóny. Najskôr sme sa v roku 2018 do-
stali do prvej osmičky a potom sa nám 
už nepodarilo zachrániť. Uvidíme, akou 
hráčskou kvalitou budú disponovať naši 
protivníci, ale radi by sme si extraligovú 
príslušnosť udržali.“

V NOVÝCH ZÁMKOCH RADOSŤ ZNÁSOBENÁ 
ÚSPECHMI DOSPELÝCH I STARŠÍCH ŽIAKOV

talentom dokážu poskytnúť komplex-
nejší servis. Naďalej však pracujeme s 
mládežou, máme žiacke i dorastenecké 
družstvá, hoci v dnešnej dobe je umenie 
nájsť talentované dieťa, ktoré by bolo 
ochotné obetovať stolnému tenisu veľa. 
Chýba taký fanatizmus, aby bol stolný te-
nis či šport hlavným záujmom.“

V minulosti vyšli z vášho klu-
bu úspešní hráči ako Dávid 
Kárás, Tomáš Kopányi či 
Patrik Vlačuška. Je v súčas-
nosti v novozámockom klu-
be podobný talent, ktorý by 
mohol ísť v ich šľapajach?
„Hráva za nás Roman France, 
ktorý je v rebríčku dorasten-
cov aktuálne slovenská štvor-
ka a patrí aj do širšieho kádra 
reprezentácie. Má 17 rokov a 
už sa pripravuje v STC ŠKST 
Bratislava. Máme aj v iných 
kategóriách nejakých hráčov 
na popredných priečkach 
renkingu, ale ešte musia do-
zrieť. Momentálne nevidím 
niekoho s predpokladmi 
na excelentného hráča, ale 
možno v budúcnosti niekto 
prekvapí.“

V Nových Zámkoch sa hrá 
najvyššia súťaž v hokeji i há-
dzanej, populárny je futbal, 

tradíciu má atletika a je tu konkurencia 
aj ďalších športov. Aké postavenie me-
dzi nimi má stolný tenis?
„Naše mesto je špecifické, že je v ňom 
veľa dobrého, pokiaľ ide o šport. To je 
síce na jednej strane dobré, ale na dru-
hej je to aj nevýhoda, lebo nemôžeme 
prísť na mesto a pýtať si väčšiu podporu, 
lebo takých športových klubov je v No-
vých Zámkoch dosť.“

Aké máte podmienky na tréningy i cel-
kovú činnosť klubu?
„Myslím si, že sú dobré. Hala síce nie je 
naša, ale nemusíme sa o ňu deliť s inými 
športovými odvetviami a máme v nej svoj 
pokoj. Na tréningy tam máme k dispo-
zícii sedem stolov, na ktorých môžeme 
dennodenne trénovať.“

Je náročné zabezpečiť chod stolnote-
nisového klubu v novozámockom regi-
óne?

O postupy TTC Nové Zámky v uplynulej sezóne sa zaslúžili Ozorák, Machalík, Šumský, Veis, Bar-
ci, Filaga (horný rad zľava), A. Kárás, France, Haluška (dolný rad zľava).
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hráčov. Sme radi, že k nám chodí veľa 
dobrých stolných tenistov a aj reprezen-
tantov. Pokiaľ ide o iné turnaje, tak mo-
mentálne nedisponujeme dostatočným 
rozhodcovským a funkcionárskym štá-
bom. U nás je to o pár zapálených ľuďoch 
pre stolný tenis. Zorganizovať niečo s po-
četnou účasťou a na požadovanej úrovni 
nie je jednoduché. Nechceme zostať v 
nemilosti stolnotenisovej komunity, preto 
sa teraz do takého niečoho nepúšťame.“

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
„Moje profesionálne začiatky spojené so 
stolným tenisom siahajú do roku 1984. 
Vydržal som pri ňom doteraz. Stále mám 
dostatok chuti a teším sa na nové výzvy 
s ním spojené. Radi by sme u nás udržali 

„Závisí to od toho, ako to chcete robiť. 
My máme dospelácke mužstvá od áčka 
až po géčko. K tomu dorast a po dve 
družstvá starších a mladších žiakov. Len 
hala nás ročne stojí 10-tisíc eur, čo nie 
sú malé peniaze. Kým sa dá, tak to ťahá-
me, ale, samozrejme, financie si musíme 
pozháňať. Teraz sme sa rozhodli ísť do 
extraligy, čo si vyžiada zvýšené náklady. 
Keby sme to však finančne nezvládali, 
tak sa do toho nepúšťame. Nešli sme 
do toho za každú cenu. Pre nás je to tak-
povediac srdcová záležitosť, sme dobrá 
partia, z ktorej nikto nenatŕča ruky. Rád 
by som poďakoval všetkým sponzorom 
a ľuďom, ktorým nám pomáhajú pri zais-
ťovaní chodu klubu. Aj rodičom za veľkú 
pomoc pri cestovaní na turnaje a zápasy.“

Akú máte podporu od mesta či Nitrian-
skeho samosprávneho kraja?
„Teraz nám z mesta zvýšili finančnú pod-
poru, ale ani tá nám nepokryje náklady 
na halu ani spolovice. V rámci NSK sme 
uspeli s projektom, na ktorý nám poskytli 
financie.“

V čom vidíte ešte rezervy z hľadiska 
podpory športu?
„To je ťažká otázka, lebo nájsť správny 
kľúč na rozdelenie dotácií nie je jedno-
duché a vždy sa niekto cíti ukrátený.“

V ostatnom čase každoročne organizu-
jete Vianočný turnaj, ktorý je súčasťou 
seriálu Slovenského pohára mužov a 
dáva bodku za stolnotenisovým kalen-
dárnym rokom na Slovensku. Hodláte v 
tejto tradícii pokračovať a pripravujete 
aj iné akcie celoslovenského významu?
„Korona nám v predchádzajúcich rokoch 
urobila škrt cez rozpočet. Vlani sme si 
urobili turnaj len pre seba, ale teraz chce-
me v tradícii pokračovať a 29. decembra 
opäť privítať najlepších slovenských 

extraligu na dlhšie obdobie a takpove-
diac potiahli mládež, ak sa objavia deti, 
ktorým sa bude chcieť viac pracovať na 
sebe, a to nemusia byť supertalenty.“

Vy ste predseda klubu, máte na starosti 
jeho činnosť zo všetkých stránok. Kto 
vám ešte v TTC Nové Zámky pomáha 
trénersky?
„Už dvadsať rokov tu ako hrajúci tréner 
pôsobí Marcel Filaga. Má však ambície 
v komunálnej politike, kandiduje na post 
primátora Šurian. Uvidíme, ako to dopad-
ne a či bude môcť pokračovať, alebo si 
budem musieť nájsť za neho náhradu 
na spoluprácu. Ja mu želám, aby sa mu 
splnil sen. Je to pracovitý človek, ktorý 
si svoju prácu odrobí aj bez hundrania. 
Múdrejší budeme začiatkom novembra. 
Sám by som na všetko nestačil, nie je 
jednoduché zabezpečovať chod klubu, 
byť každý deň od popoludnia do večera 
za stolom a venovať sa trénerskej čin-
nosti, robiť sparinga, atď.“

Pôsobíte v klube už vyše tri desaťročia. 
Pociťujete aj vy pri práci v stolnoteniso-
vom klube, že doba sa výrazne zmenila?
„Voľakedy išlo všetko pomalšie, teraz ži-
jeme zrýchlenú dobu a každý sa niekam 
ponáhľa. Voľakedy bolo viac času i chuti 
v rámci klubu si sadnúť, porozprávať sa a 
lepšie sa spoznať. Teraz sú všetci rozlie-
taní, taká je doba.“

Máte ešte nejaký stolnotenisový sen?
„Potešilo by ma, keby sa tomuto športu 
venovala vnučka. Pohybovo je na tom 
dobre. Nič však nechcem siliť, musí sa 
rozhodnúť sama.“

Ľuboš Bogdányi
• foto: TTC N. Zámky

Posilou extraligového nováčika bude novozámocký odchovanec Dávid Kárás (vľavo).

Titul majstrov kraja a postup na M-SR družstiev si pod vedením trénerov Marcela 
Filagu (úplne vľavo) a Ľubomíra Halušku (úplne vpravo) vybojovali Daniel Kopečný 
(druhý zľava) a Ján Ivanič (druhý sprava).



zaradil do reprezentačného výberu mini kadetiek SR a pravidelne 
ju pozýva na reprezentačné zrazy.
Aktuálne Maťka trénuje v klube dve hodiny denne štyrikrát v týždni 
pod dohľadom trénera a strýka Ľubomíra Majerčíka. V sezóne 
2022/2023 bude hrať 1. ligu žien za klub STK Kalinovo, extraligu 
dorasteniek za klub TJ Tatran Sučany a určite dostane príležitosť 
zahrať si v 2. lige mužov v Banskobystrickom kraji.
Okrem stolného tenisu sa v škole úspešne zapája aj do iných 
športových aktivít. V roku 2021 získala Certifikát a strieborný od-
znak všestrannosti. Svoj vzor má vo svojom staršom bratovi Paťo-
vi, ktorý sa jej snaží odovzdávať svoje skúsenosti a psychicky ju 
podporiť v napätých zápasových situáciách. Zo svetových hráčok 
je jej vzorom mladá japonská stolná tenistka Miwa Harimotová. 
Snom a cieľom Martiny Hrabajovej je v budúcnosti reprezentovať 
Slovensko na medzinárodných turnajoch WTT a zúčastniť sa na 
olympijských hrách.

(RH)
• foto: archív SSTZ

Martina Hrabajová je žiačka 7. ročníka na ZŠ Jilemnického v Žiari 
nad Hronom a aktuálne hráčka stolnotenisového klubu MŠK Žiar 
nad Hronom. Už ako malá chodila s rodičmi na bratove stolnote-
nisové tréningy a väčšinou vo všetkom sa chcela podobať svojmu 
staršiemu súrodencovi. Stolný tenis nebol výnimkou, a tak už ako 
štvorročná to skúšala s raketkou pri stole. Stôl však bol trochu 
väčší ako ona, takže musela ešte dva roky počkať, aby mohla 
odštartovať svoju stolnotenisovú cestu k úspechom. Za ten čas 
zveľaďovala svoju pohybovú zdatnosť tancom v tanečnom krúžku.
Pri svojom prvom príchode do telocvične stolnotenisového klu-
bu v septembri 2016 ako 6-ročná udivila trénera Jozefa Barniaka 
svojou nevyčerpateľnou energiou, keď na úvod dokázala urobiť 
mlynské kolesá po obvode celej telocvične a bola v dobrom zmy-
sle slova neposedná počas celého tréningu, keď stále poskako-
vala a tancovala. Maťka rýchlo napredovala aj v zdokonaľovaní 
stolnotenisovej techniky a už 15. septembra 2017 sa zúčastnila 
na svojom prvom turnaji SPM najmladších žiačok v Majcichove. 
Hernou kvalitou sa najskôr začínala presadzovať na krajskej úrov-
ni, čo jej postupne vynieslo nominácie na oceňovaní športovcov 
mesta Žiar nad Hronom, kde sa stala pravidelnou účastníčkou 
od roku 2019. Maťkin prvý veľký športový úspech sa dostavil v 
roku 2021 na majstrovstvách SR najmladšieho žiactva, kde zís-
kala prvé miesto v dvojhre a druhú priečku v štvorhre. K tomuto 
úspechu jej dopomohli tréningy so starším bratom Paťom počas 
covidového obdobia a tiež online tréningy za účelom posilnenia 
svalovej hmoty a udržania kondície. Úspešné medailové ťaženie 
pokračovalo aj v roku 2022, keď opäť získala zlato z majstrovstiev 
SR v štvorhre v kategórii mladších žiačok a zaujímavosťou bolo, 
že sa v tom roku kvalifikovala na M-SR mládeže v troch kategó-
riách - mladšie žiačky, staršie žiačky a dorastenky.
Premiéru na medzinárodnej scéne absolvovala na WTT Youth 
Contender v Senci 2021. V lete 2022 sa dostavili výsledky aj na 
medzinárodnej úrovni, keď Maťka v rámci Satellite Tour zvíťazila v 
Senci, v Havířove a Hluku obsadila 3. miesta. Tieto výsledky ne-
ušli pozornosti reprezentačného trénera Františka Solára, ktorý ju 
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PREDSTAVUJEME STOLNOTENISOVÉ NÁDEJE
Martina Hrabajová (ročník nar. 2010, STK MŠK Žiar nad Hronom)

trénuje dve hodiny denne, je veľmi usilovný a húževnatý. Jeho veľ-
kou výhodou je, že má dobrý cit v rukách a veľmi dobrú mentálnu 
silu pri ťažkých päť či sedemsetových zápasoch, pri ktorých má 
vysokú percentuálnu úspešnosť. Marco je veľmi skromný a ka-
marátsky chlapec, vďaka čomu je obľúbený v kolektíve aj v škole. 
Chce sa naďalej venovať stolnému tenisu a dosiahnuť čo najlep-
šie výsledky. V škole sú na neho hrdí, že reprezentuje ZŠ J. A. 
Komenského, čo ho motivuje k trénovaniu, keďže chce aj svojim 
spolužiakom ukázať, aký je šport dôležitý pre zdravie.

(TH)
• foto: archív M. C.

Marco Cisarik sa naraodil v Čadci. Stolnému tenisu sa venuje už 
od piatich rokov. K športu ho doviedol jeho otec Štefan Cisarik, 
ktorý je zároveň aj jeho tréner. Ako škôlkara ho priviedol na prvý 
tréning do MSK Čadca a začal ho pomaličky učiť základom stol-
ného tenisu po boku ďalšieho trénera detí Bohdana Kormanca. 
Vďaka každodennému tréningu od pondelka do soboty a vďaka 
svojej usilovnosti a láske k stolnému tenisu sa prepracoval na vr-
chol slovenského rebríčka. V roku 2021 bol jednotka v kategó-
rii najmladších žiakov. V tom istom roku bol vo svojej kategórii 
majstrom Slovenska vo štvorhre s Rolandom Bačom a vo dvojhre 
skončil ako vicemajster SR. Na medzinárodnom turnaji v Senci sa 
v kategórii do 11 rokov, sa umiestnil na 3. mieste, čo mu vynies-
lo 51. priečku vo svetovom rebríčku. Po prestupe do kategórie 
mladších žiakov hneď vyhral turnaj SPM v Topoľčanoch a dostal 
sa na 2. pozíciu a následne trikrát skončil druhý na podujatiach 
SPM v sezóne 2021/2022. Aj v roku 2022 viedol rebríček mlad-
ších žiakoch. V tomto roku sa stal majstrom Slovenska v súťaži 
družstiev mladších žiakov spoločne s klubovým spoluhráčom 
z Čadce Petrom Polákom. Na šampionáte starších žiakov bol pia-
ty, vypadol vo štvrťfinále s celkovým víťazom Samuelom Arpášom. 
V roku 2022 sa zúčastnil na Euro Mini Champs vo francúzskom 
Schiltigheime, kde sa spomedzi 130 hráčov sa umiestnil na 
47. priečke. Marco je športovo založený, venoval sa aj futbalu, bol 
hráčom FK Čadca. Napokon predsa vyhral stolný tenis. Na futbal 
však nezanevrel, vo svojom voľnom čase chodí hrávať s kamarát-
mi. V rámci spestrenia tréningu si rád zahrá aj nohejbal a tenis. 
Za mužov hrá v stolnom tenise už piatu ligu z deviatich líg v Ži-
linskom regióne a je na súpiske extraligového dorastu, kde mu 
robí spoločnosť jeho vzor v stolnom tenise Jakub Goldír. Marco 

Marco Cisarik (ročník nar. 2010, MSK Čadca)



stiev. V tom istom roku bola členkou bronzového ženského 
družstva ČSSR  na ME v Prahe. Ako trénerka s licenciou 
A pôsobila pri mládeži v TJ Trnávka. Svoju záverečnú prácu 
na FTVŠ UK v Bratislave obhájila na tému: Model ročnej 
športovej prípravy mládeže a ŠŠS.

Ing. Milan Zadubenec - 65 rokov
Jubilant patrí dnes medzi najza-
nietenejších stolnotenisových 
veteránov. Nielen ako hráč, ale 
ako organizátorov  veteránskych  
podujatí. Nie náhodou už tretí 
rok šéfuje agilnému Klubu slo-
venských stolnotenisových ve-
teránov. Stolný tenis je pre M. 
Zadubenca už vyše 50 rokov 
koníčkom, ktorému sa pravidel-
ne venuje vo svojom voľnom 
čase. Ako 15-ročný začínal s 
týmto športom v Tatrane Devín, neskôr štartoval za Devín-
sku Novú Ves, Karlovu Ves  a dnes si oblieka dres II. ligové-
ho Isteru Bratislava. Je veteránskym majstrom Slovenska i 
ČR v kategórii 60+ a trikrát štartoval aj na veteránskych ME 
a dva razy na MS skôr narodených. Stolnotenisovú záťaž 
v zime kompenzuje lyžovaním a keď už je naozaj unavený, 
„medituje“ na chalupe v Oščadnici. Ale aj tam – ako inak – 
je témou okrem zdravia aj stolný tenis.

Vít Dobiš - 75 rokov
Okrem tohtoročného životné-
ho jubilea bude v nasledujú-
com oslavovať jubileum aj ako 
funkcionár, a to konkrétne 50 
rokov. K stolnému tenisu privo-
ňal prvýkrát ako miništrant na 
fare v Trnave - Modranke, kde 
bol v tom čase jediný stolnote-
nisový stôl. Stolný tenis začal 
pravidelne hrávať ako 13-ročný 
po vybudovaní základnej školy v 
Modranke. Registrovaným hrá-
čom je od svojich pätnástich rokov, najskôr v Slávii Trnava, 
počas základnej vojenskej služby v Trenčianskej Teplej a 
vo Vyškove u Brna, po jej skončení v Slavoji Trnava. V roku 
1970 zakotvil natrvalo v Hlohovci, kde súťažne hrával 30 
rokov. Bol členom klubu Drôtovne Hlohovec. Ako aktívny 
hráč päť sezón hrával najvyššiu slovenskú súťaž (celoštátnu 
2. ligu) a v slovenskom rebríčku figuroval najvyššie na 20. 
mieste. Aktívne sa zapájal aj do súťaží riadených odboro-
vým zväzom. Funkcionárskej práci sa venuje od roku 1974. 
Od roku 1996 pôsobí vo funkcii sekretára a hospodára 
Krajského aj Oblastného stolnotenisového zväzu v Trnave, 
čo je už úctyhodných 22 rokov. Bol dlhoročným členom 
ŠTK SSTZ a tiež členom disciplinárnej komisie SSTZ. Je 
držiteľom rozhodcovskej licencie a aktívne rozhoduje v naj-
vyšších dlhodobých súťažiach družstiev a majstrovstvách 
jednotlivcov od najvyšších republikových až po okresné sú-
ťaže v kategóriách dospelých aj mládeže. Je tiež držiteľom 
trénerskej licencie B, avšak v súčasnosti trénerskú činnosť 
nevykonáva. Čestným členom SSTZ sa stal v roku 2019.

Milan Chamula - 75 rokov
Je dlhoročným aktívnym funkcionárom a rozhodcom. Stolný 
tenis aktívne hrával v šesťdesiatych rokoch 20. storočia na 
úrovni okresných súťaží za TJ Lokomotíva Zvolen. Od roku 
1977 je trénerom licencie B. Ako funkcionár pôsobil od 
roku 1975 vo funkcii člena OV ČSZTV a predsedu sekcie 
stolného tenisu. Vykonával taktiež funkciu predsedu OSTZ 

Ing. Branislav Kalužný - 50 rokov
Skúsený extraligový hráč, ktorý 
počas svojej doterajšej stolnoteni-
sovej kariéry pôsobil vo viacerých 
kluboch na Slovensku i v ČR, je 
aktuálne oporou TJ GASTO Ga-
lanta. Funkcionársky sa angažoval 
aj v rámci Slovenského stolnoteni-
sového zväzu, kde v rokoch 2017 
- 2021 zastával pozíciu podpred-
sedu SSTZ a zároveň bol pred-
sedom Komisie pre ekonomiku 
a marketing SSTZ. Postaral sa o 
znovuobnovenie vyhlásenia anke-
ty SSTZ o najlepšieho stolného tenistu roka ako aj ďalších 
kategórií ankety a o založenie tradície putovného pohára 
pre majstrov Slovenska mužov a žien v dvojhrách. V jeho 
stopách sa vybral aj jeho syn Samuel, ktorý od mládež-
níckych kategórií patril do reprezentačných výberov Slo-
venska. V aktuálnej sezóne 2022/2023 si spolu zahrajú v 
JOOLA extralige mužov za Galantu.

Juraj Švento - 60 rokov
Dlhoročný aktívny funkcionár, 
rozhodca, hráč. J. Švento už 
niekoľko desaťročí riadi ako 
predseda ŠTK OZST Ružom-
berok všetky súťaže v okrese. 
Je známe, že práve okresy na 
Liptove sú najaktívnejšie v rámci 
celého Slovenska. Družstvá tu 
súťažia až v deviatej lige, a tiež 
majú súťaže mládeže. Okrem 
toho sa podieľa aj na riadení sú-
ťaži spoločnej súťaže okresov 
Liptovský Mikuláš a Ružomberok, ako aj krajských súťaží 
KZST Žilina. Je tiež jeden zo služobne najstarších medziná-
rodných rozhodcov na Slovensku. Licenciu získal už v roku 
1996. Za tento čas svojej rozhodcovskej činnosti sa zúčast-
nil na mnoho významných podujatiach. Ako arbiter pôsobil 
na majstrovstvách sveta (finále MS juniorov Bratislava), maj-
strovstvách Európy, v Európskej lige, svetových turnajoch 
World Tour, vo všetkých súťažiach v rámci Slovenska. Tre-
ba podotknúť, že nie len do počtu, mnohokrát to bolo až 
finále týchto podujatí. Tiež pôsobil ako úspešný hráč okres-
ných súťaží v Ružomberku. Jurajova práca je naozaj veľmi 
záslužná, stolný tenis je jeho celoživotnou srdcovkou. 

Ing. Anna Szabová-Číková - 65 rokov
Za dlhoročnú prácu rozhodkyne 
si v prvý marcový deň tohto roka 
odniesla zo slávnostného vyhlá-
senia výsledkov ankety Stolný 
tenista roka pamätnú medailu 
Slovenského stolnotenisového 
zväzu. Bývalá rperezentantka 
a majsterka Československa, 
členka bronzového družstva 
žien na ME 1976, neskôr dr-
žiteľka trénerskej A-licencie 
a medzinárodná rozhodkyňa. 
Ako hráčka pôsobila v bratislav-
ských kluboch Lokomotíva Rača a Lokomotíva Bratislava. 
Bola jednou z popredných hráčok útočnej topspinovej hry 
a blokingovej techniky.  Medzi jej najväčšie stolnotenisové 
úspechy nepochybne patria bronzové medaily z MEJ 1975 
v družstvách a taktiež spolu s Dubinovou vo štvorhre. O rok 
neskôr sa opäť mohla tešiť z bronzu na MEJ v súťaži druž-

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  3/2022   29JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI



zapríčinenej koronavírusom konalo kon-
com júna v Slovinsku.

Mladé talenty súťažili vo futbale, hádza-
nej, basketbale, volejbale, atletike a tra-
dične nechýbal ani stolný tenis. Štvoricu 
bratislavských zástupcov za stolmi tvorili 
Emma Molnárová,  Petronela Krajčovi-
čová, Adam Drenina a Milan Godál. Tré-
nerkou bola Lucia Čolovičková a vedenie 
tvorili Anton Hamran, predseda SSTZ  a 
Ivica Hatalová, generálna sekretárka 
zväzu. Aj keď tento ročník nebol pre 
Bratislavu taký úspešný ako v minulos-
ti, predsa len jeden cenný kov putuje 
do nášho hlavného mesta. Postarala sa 
oň vo dvojhre dievčat Emma Molnárová, 
ktorá obsadila 3. miesto. Bratislavské 
tímy chlapcov i dievčat skončili zhodne 
na 4. stupienku.

(ZK)
foto: A. Hamran

Tradičné športové podujatie štyroch 
hlavných miest Maďarska, Chorvátska, 
Slovinska a Slovenska, ktoré organizujú 
magistráty Budapešti, Záhrebu, Ľubľany 
a Bratislavy,  sa po dvojročnej prestávke 
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Turnaj štyroch hlavných miest

Kvarteto zástupcov Bratislavy s generál-
nou sekretárkou SSTZ Ivicou Hatalovou 
(úplne vľavo) a trénerkou Luciou Čolovič-
kovou (druhá sprava).

II. a IV. ligy, ale aj tých skôr narodených. Samozrejme, ve-
čer musí aj pozhasínať. Súťažné zápasy už dávnejšie nehrá-
va, ale keď je treba, postaví sa za stôl ako sparingpartner. 
Podľa potreby je aj organizátorom, trénerom, rozhodcom, 
či funkcionárom - ako sa hovorí dievča  pre všetko. So stol-
ným tenisom začínal Vendo, ako ho všetci familiárne volajú, 
v čase, keď väčšina súčasných členov SSTZ sa ešte ani 
nenarodila. Počas štúdia na priemyslovke v roku 1950 mu 
učarila biela stolnotenisová loptička, ktorej dal prednosť 
pred futbalovou i volejbalovou. Zostal jej verný dodnes. 
Nikdy to neoľutoval! Popri  svedomitej realizačno-výskum-
nej práci v Imune Šarišské Michaľany si postupne doplnil 
najvyššie trénerské i rozhodcovské vzdelanie. Vďaka svo-
jmu nezištnému zanieteniu pre stolný tenis i neobyčajnej 
vytrvalosti dokázal vychovať celú plejádu talentov. Nielen 
medailistov z majstrovstiev Československa a Slovenska, 
ale aj medailistov z ME mládeže (J. Žgrafčáková, A. Veter-
ná, M. Galová,  či M. Roba), Veľavravná je aj jeho bilancia 
zlatých medailí z majstrovstiev Slovenska: v kategórii jed-
notlivcov 273 a v družstvách 48! Bol jedným zo zaklada-
teľov renomovaného stolnotenisového turnaja v Prešove o 
Pohár duklianskych hrdinov. Pracoval ako dobrovoľný fun-
kcionár nielen v klube, ale postupne aj v okresných, kraj-
ských, celoslovenských i federálnych orgánoch a komi-
siách  zväzu. Vo výkonnom výbore SSTZ v osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokoch minulého storočia mal postupne 
na starosti masový rozvoj, komisiu mládeže i trénersko-me-
todickú oblasť. Od roku 2009 je čestným členom SSTZ a 
tiež držiteľom Ceny fair play SOV, ale aj množstva ďalších 
telovýchovných a športových ocenení. Kiež by mal sloven-
ský stolný tenis viac takých balčákovcov!

Blahoželáme!

vo Veľkom Krtíši, bol členom 
KV SSTZ a členom komisie roz-
hodcov SSTZ. Patril medzi na-
jaktívnejších a najskúsenejších 
medzinárodných rozhodcov na 
Slovensku. Licenciu medziná-
rodného rozhodcu získal v roku 
1994. Od roku 2005 bol aktív-
nym členom komisie rozhodcov 
SSTZ a lektorom na školeniach 
rozhodcov SSTZ. Pravidelne 
sa zúčastňoval na všetkých vý-
znamných medzinárodných podujatiach organizovaných 
SSTZ a medzinárodných majstrovstvách v rámci Európy. 
Komisia rozhodcov ETTU ho delegovala na stretnutia repre-
zentačných družstiev v rámci kvalifikácie ME, Ligy majstrov 
alebo Pohára ETTU. Rozhodoval na viacerých MS, ME, 
MEJ, ME TPŠ či veteránskych ME. V roku 2007 ho ITTF 
vybrala ako jedného z mála rozhodcov z Európy na MSJ v 
Palo Alto v USA.

Vendelín Balčák - 85 rokov
Patrí medzi autentických bardov 
slovenského stolného tenisu. 
Hoci pomaly, ale iste sa už blíži 
k deväťdesiatke, životného opti-
mizmu a energie má stále aj na 
rozdávanie... Nežije iba z boha-
tých spomienok a zašlej stolno-
tenisovej slávy, ale deň čo deň 
je v Šarišských Michaľanoch 
hnacím motorom stolnoteniso-
vých aktivít. Ráno otvára halu na 
tréningy detí, dospelých hráčov 

BRONZ VO DVOJHRE PRE MOLNÁROVÚ

Emma Molnárová sa postarala o medai-
lové umiestnenie, keď vo dvojhre dievčat 
obsadila 3. miesto.

juniorov a viacerých medzinárodných maj-
strovstvách Slovenska juniorov, kadetov, te-
lesne postihnutých, atď. Rozhodoval aj na 
medzinárodných majstrovstvách kadetov, 
juniorov a dospelých v zahraničí. Aktívne 
sa podieľal na výchove a príprave mladých 
rozhodcov stolného tenisu aj v rámci SSTZ. 
Má významný podiel na rozvoji stolného te-
nisu v Trenčianskom kraji i na Slovensku. 

Štefan Peko – 70 rokov

Hráč „topspinovej 
generácie“ Trnavy. 
Ako člen družstva 
dorastencov získal 
v roku 1963 strieb-
ro na majstrov-
stvách ČSSR. Na 
majstrovstvách SR 
dorastu sa v roku 
1965 prebojoval 
do finále vo všetkých súťažiach a svojimi vý-
konmi sa zaradil do výberu ČSSR. V 1. SNL 
v sezóne 1964/1965 zvíťazil s mužmi trnav-
skej Lokomotívy a ako vojak ČH Malacky 
aj v nasledujúcich dvoch sezónach. V roku 
1986 oživil oddiel Spartak TAZ Trnava. Vie-
dol družstvo dorastencov, ktoré v roku 1996 
po 33 rokoch získalo pre Trnavu titul maj-
stra SR. Pod jeho vedením na MS škôl v roku 
2006 v Číne a v roku 2008 na Malte získali 
dievčatá bronzové medaily. O rok neskôr 
viedol úspešný výber SR na turnaji EYOf 
v Belehrade. Bol členom VV SSTZ a predse-
dom disciplinárnej komisie (1997 – 2001), 
predsedom ŠTK (2001 – 2009), predsedom 
komisie pre styk s klubmi vrcholového stol-
ného tenisu (2009 – 2013), podpredsedom 
VV SSTZ (2001 – 2013) a predsedom KSTZ 
Trnava (1997 – 2014). Od roku 2001 pôsobil 
ako predseda Sekcie stolného tenisu SAŠŠ. 
Predsedal klubom Spartak TAZ Trnava (1986 
– 1993) a KST Viktória Trnava (2002 – súčas-
nosť). V roku 1999 získal diplom Krajského 
útvaru SZTK, v roku 2000 Čestné uznanie 
SSTZ, v roku 2007 Malú medailu sv. Gorazda, 
v roku 2012 Pamätnú medailu predsedu 
TTSK a v roku 2015 Zlatý odznak SSTZ.

Anna Szabová – Číková 
60 rokov
Stolná tenistka 
a trénerka. Bola 
reprezentatkou 
ČSSR a členkou 
výberu Slovenska. 
Hráčka poprednej 
topspinovej hry 
útočného spôso-
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Milan Chamula – 70 rokov

Je dlhoročným ak-
tívnym funkcioná-
rom a rozhodcom. 
Stolný tenis aktív-
ne hrával v šesť-
desiatych rokoch 
20. storočia na 
úrovni okresných 
súťaží za TJ Loko-
motíva Zvolen. 
Od roku 1977 je trénerom licencie B. Ako 
funkcionár pôsobil od roku 1975 vo funkcii 
člena OV ČSZTV a predsedu sekcie stolného 
tenisu. Vykonával taktiež funkciu predsedu 
OSTZ vo Veľkom Krtíši, bol členom KV SSTZ 
a členom komisie rozhodcov SSTZ. Patril 
medzi najaktívnejších a najskúsenejších 
medzinárodných rozhodcov na Slovensku. 
Licenciu medzinárodného rozhodcu získal 
v roku 1994. Od roku 2005 bol aktívnym 
členom komisie rozhodcov SSTZ a lektorom 
na školeniach rozhodcov SSTZ. Pravidelne sa 
zúčastňoval všetkých významných medziná-
rodných podujatí organizovaných SSTZ a me-
dzinárodných majstrovstiev v rámci Európy. 
Komisiou rozhodcov ETTU bol delegovaný 
na stretnutia reprezentačných družstiev 
v rámci kvalifikácie ME, Ligy majstrov alebo 
Pohára ETTU. Rozhodoval na viacerých MS, 
ME, MEJ, ME TPŠ či veteránskych ME. V roku 
2007 bol ITTf vybraný ako jeden z mála roz-
hodcov z Európy na MSJ v Palo Alto v USA. 

Alojz Novák – 85 rokov

Čestný člen SSTZ 
patrí medzi dl-
horočných hrá-
čov, funkcioná-
rov a rozhodcov 
stolného tenisu 
na rôznych úrov-
niach. V rokoch 
1949 až 1996 bol 
aktívnym členom 
STO Sokol Trenčín, neskôr TTS Trenčín a zá-
roveň vykonával viaceré funkcie na úrovni 
krajskej sekcie stolného tenisu Zsl. kraja. 
V rokoch 1973 až 1988 bol predsedom stol-
notenisového zväzu Zsl. kraja a v rokoch 
1983 až 1988 členom pléna VSST úV ČSZTV. 
V rokoch 1990 až 1996 bol predsedom ŠTK 
SSTZ a členom VV ZSTZ. Zároveň bol v tom-
to období aj členom výkonného výboru 
SSTZ a predsedom komisie rozhodcov. Od 
roku 1963 je rozhodcom stolného tenisu 
1. triedy (neskôr lic. A). Ako rozhodca sa zú-
častnil rôznych významných stolnoteniso-
vých podujatí – ME 1996, MEJ 1981, 1992, 
2000, 2007, ME veteránov 2005, TOP 12 

bu využívajúca blokingovú techniku. Me-
dzi jej najväčšie úspechy patria medailové 
úspechy z MEJ 1976 – bronzová medaila 
v družstvách a vo štvorhre s Dubinovou. 
V tom istom roku získala z ME v Prahe ako 
členka družstva žien ČSSR bronzovú me-
dailu. Na majstrovstvách Slovenska získala 
celkom 12 titulov v súťažiach jednotlivcov 
(vo dvojhre žien 1973, 1974 a 1976). V ro-
koch 1973 až 1984 bola oporou družstva 
žien Lokomotívy Rača a Lokomotívy Brati-
slava. Štúdium na fakulte ekonomiky ria-
denia na VŠE v Bratislave ukončila v roku 
1981. V roku 1988 sa stala absolventkou 
DŠT 1. triedy na fTVŠ UK Bratislava a je 
trénerkou licencie A. Zapájala sa aj do roz-
hodcovskej činnosti, má tiež licenciu A. 
V rokoch 1987 až 1990 bola trénerkou mlá-
deže v ŠŠS Petržalka, do roku 2004 bola ako 
trénerka činná v STK Educo Bratislava. Stol-
nému tenisu sa venovala aj štartami vo ve-
teránskych súťažiach. Počas svojej hráčskej 
kariéry pôsobila v bratislavských kluboch 
STO Lokomotíva Rača (1968 – 1977) a STO 
Lokomotíva Bratislava (1977 – 1984).

elena Thomasová – 75 rokov

Osvedčená stolná 
tenistka, funkcio-
nárka a rozhodky-
ňa bola ako aktív-
na hráčka v rokoch 
1957 až 1963 člen-
kou čs. reprezen-
tačného družstva 
junioriek a žien a 
v rokoch 1956 až 
1973 členkou reprezentačného výberu Slo-
venska. V rokoch 1955 až 1959 hrala v Loko-
motíve Topoľčany, 1959 až 1965 v Štarte VD 
Bratislava, neskôr v Lokomotíve Bratislava, 
Lokomotíve Rača a SMZ Tovarníky. Od roku 
1982 je aktívnou členkou TJ Trnávka Bratisla-
va, vykonáva aj funkciu trénerky a predsed-
níčky oddielu. Počas svojej hráčskej kariéry 
dosiahla množstvo významných úspechov: 
majsterka Slovenska v dvojhre dorasteniek 
(1957),  majsterka ČSR v štvorhre s Bosou 
a 2. miesto v dvojhre (1958, 1959), majster-
ka Slovenska v zmiešanej štvorhre s Tokárom 
(1959). V rokoch 1988 až 1990 bola členkou 
a neskôr predsedníčkou kontrolnej komisie 
SSTZ. Od roku 1994 je medzinárodnou roz-
hodkyňou stolného tenisu. Počas svojej roz-
hodcovskej kariéry rozhodovala na rôznych 
významných stolnotenisových podujatiach 
ako sú ME 1996, MEJ 1997, 2000, 2005, ME 
veteránov, MS 2006 a ME telesne postihnu-
tých 1999, 2007, atď. Aj napriek veku je stá-
le v dobrej kondícii a za stolmi dokazuje, že 
stolnotenisová loptička ju stále poslúcha.
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Družstvo kadetov SR v zložení (zľava) Pavol Kokavec, 
Jakub Holubčík, tréner Dalibor Jahoda, Samuel Arpáš 
a Damián Flóro obsadilo 13. miesto, ale malo vyššie 
ambície.                              • foto: SSTZ

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

Slovenské kadetky prekvapili 11. priečkou, o ktorú sa 
zaslúžilo kvarteto (zľava) Emma Molnárová, Nela On-
drušová, Carolina Korf, Nina Némethová s trénerom 
Františkom Solárom (v strede).               • foto: SSTZ

Juniorky Slovenska v zostave (zľava) Ema Činčurová, 
Eliška Štullerová, Dominika Wiltschková a Adriana Illá-
šová si pod vedením trénerky Zuzany Grigelovej (v stre-
de) vybojovalo 11. pozíciu.                                   • foto: SSTZ

Početná slovenská výprava na európskom šampionáte mládeže v Belehrade v kompletnom zložení aj s predstavi-
teľmi SSTZ.                                   • foto: SSTZ



Sklamanie domácej nádeje Niny Mittelhamovej, 
keď nemohla pre zranenie dohrať finále dvojhry 
proti Sofii Polcanovovej.

Aktéri finále mužskej singlovej súťaže, vľavo nemecký 
reprezentant Qiu Dang, ktorý zdolal Darka Jorgiča zo 
Slovinska 4:1 na sety.

Atrakciu - okrúhly stolnotenisový stôl - v Olympijskom parku v Mnícho-
ve si vyskúšal aj čestný predseda SSTZ Zdenko Kríž (v strede).

Veverička Gfreidi bola oficiálnym 
maskotom multišportových ME 2022 
v Mníchove

Stolní tenisti bojovali o európske tituly v mníchovskej 
Rudi-Sedlmayer-Halle.

Nemecká legenda Timo Boll, ktorý v osem-
finále vyradil reprezentanta SR Wanga, je 
medzi fanúšikmi stále veľmi populárny, 
hoci tentoraz medailu vo dvojhre nezískal.

• foto: ETTU (3), Zdenko Kríž (2), Anton 
Hamran (1)


