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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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NEXT GENERATION EQUIPMENT.
THE NEW JOOLA COLLECTION.
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EDITORIÁL
Rok 2022 bol fantastický pre 
stolný tenis, keďže sa naši hrá-
či postarali o famózne svetové 
úspechy. V histórii stolného 
tenisu na Slovensku sme do-
siahli najlepšie výsledky, začo 
patrí poďakovanie všetkým, 
ktorí sa na tom podieľali, či 
už samotným hráčom, ich tré-
nerom, rodinám, rozhodcom. 
Jednoducho, veľká vďaka 
všetkým za skvelú reprezentá-
ciu Slovenska a nášho športu.

V Komisii pre ekonomiku a marketing sa nám podarilo v pro-
spech všetkých odviesť kus poctivej práce. V marketingovej 
oblasti sme vypracovali prvý dizajnmanuál SSTZ ako základ-
ný dokument SSTZ, ktorý má dnes temer 60 strán. Rovnako 
sme úspešne doviedli do online priestoru projekt informač-
ného systému pod názvom „Register SSTZ“. V informačnom 
systéme sú pedantne uložené záznamy hráčov, trénerov, 
rozhodcov, klubov. Tento systém je súčasne i prepojený s 
Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. V oblasti 
PR komunikácie sme naštartovali intenzívnu prácu s novinár-
mi a médiami a tlačové správy sú zasielané rýchlo, vecne a 
včas všetkým médiám a novinárom. Aktuálne dolaďujeme a 
napĺňame novú webovú stránku, ktorá bude v online priesto-
re od 1. apríla 2023.

V ekonomickej oblasti sa nám podarilo navýšiť príjem z pre-
nájmu budovy, takisto sme dali do prenájmu priestor pre 
spoločnosť ALZA, z čoho nám pribudol príjem i v oblasti 
pasívneho príjmu. Zredukovali sme počet bankových účtov, 
znížili náklady v oblasti účtovníctva a zjednotili účtovníctvo 
spolu so mzdami v jednotnom systéme, ktoré bolo rokmi 
rozdelené.

Základným cieľom pre najbližšie obdobie je vybudovanie 
fotovoltaickej elektrárne na streche národného stolnoteniso-
vého centra a tým pádom získať do budúcna nezávislosť od 
zdrojov plynu a elektrickej energie.

Je toho veľa, čo sa úspešne spravilo a aj drobnosti, ktoré sa 
nie vždy podaria.

V novom roku 2023 všetkým úprimne prajem pevné zdravie, 
veľa radosti a trochu aj športového šťastia. Nie všetko je v ži-
vote ideálne a keď prídu v priebehu roka i ťažšie chvíľky, tak 
vám želám, aby ste v sebe našli veľa sily, odhodlania všet-
ko dobre zvládnuť. Napredovanie je dôležité, niekedy to ide 
rýchlejšie, občas pomalšie, ale napredovať je vždy dôležité.

Ing. Zuzana Juríková, členka výkonného výboru SSTZ a 
predsedníčka komisie pre ekonomiku a marketing
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Foto na prednej strane obálky:
Svetoví šampióni do 15 rokov vo štvorhre Samuel Arpáš (vľavo) a 
Maďar Balázs Lei.
Družstvo žien Slovenska (zľava): Tatiana Kukuľková, Barbora 
Balážová, tréner Jaromír Truksa a Ema Labošová dosiahlo na MS 
v Číne skvelý úspech postupom do štvrťfinále.

foto: WTT
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Máte za sebou štyri mesiace vo funkcii, aké sú vaše dojmy po vyše 
štvrťroku v novom prostredí?

„V každom prípade sú pozitívne. Chalani chcú pracovať a aj to vidieť. 
Bol som pripravený, že to bude iné ako v Nemecku, ale je to podobné. 
Iste, sú aj veci, ktoré musíme do budúcnosti zmeniť. Celkovo však 
môžem povedať, že s prvými mesiacmi môžeme byť spokojní.“

Viesť reprezentáciu svojej krajiny beriete ako vý-
zvu. S akými cieľmi ste sa vrátili späť na Slovensko?

„Pri stretnutí s predsedom zväzu Antonom Hamra-
nom sme hovorili o tom, že chcú do reprezentácie 
novú krv a naším cieľom má byť posunúť mužov 
vyššie. Bolo by ideálne opäť sa dostať na olympij-
ské hry 2024 v Paríži. Je jedno, v ktorej disciplíne, 
najväčšie šance máme v mixe. Chceme dosiahnuť 
dobrý výsledok aj na Európskych hrách 2023 v 
Krakove. Sú pred nami dva roky, počas ktorých sa 
budeme snažiť, aby sme tieto méty dosiahli. Bude 
to náročné, stolný tenis je v súčasnosti veľmi vyrov-
naný. Vládne v ňom obrovská konkurencia. Kvalitou 
disponujú aj krajiny, ktorých hráči nechodia často 
na turnaje, ale môžete sa s nimi stretnúť na šampi-
onátoch. Na turnajoch je veľmi náročné prebojovať 
sa už z kvalifikácie. Nerozmýšľam ďaleko dopredu, 
vždy ma zaujíma najbližší zápas či turnaj. Chcem ísť 
postupne od najbližšieho cieľa k ďalšiemu.“

Bolo ťažké sa opäť adaptovať na slovenské pod-
mienky?

„Prostredie som poznal, voľakedy som tu hrával, 
trénoval i býval. Ani ľudia od správcu haly sa príliš 
nezmenili. Uvedomoval som si, že to nebude ako v Nemecku, kde to 
funguje celkom dobre, hoci ani tam to nie je stopercentné. Musím 
však povedať, až taký veľký rozdiel to nie. V Nemecku je možno iný 
prístup. Hráči sa musia naučiť byť profesionáli, ako pristupovať k tré-
ningu. Ani tu ich netreba nútiť, veď sa živia stolným tenisom, ale skôr 
ich motivovať a viesť.“

Ako vás zobrali vaši noví zverenci?

„Myslím si, že môžem povedať, že celkom dobre. Niektorých starších 
hráčov som poznal, mladých nie, ale už sme niečo spolu absolvovali 
a je to v pohode. Z mojej strany určite. Azda je to tak aj z ich strany.“

Pri nástupe na post reprezentačného kouča ste avizovali, že s 
trénerskými kolegami a hráčmi si potrebujete ozrejmiť vzájomné 
predstavy o spolupráci. K akým záverom ste dospeli?

„To, čo sme si hneď na začiatku môjho pôsobenia na stretnutí vzá-
jomne vydiskutovali, viac-menej aj funguje. Vidieť to aj na tréningoch, 
na ktoré prichádzajú aj takí hráči, ktorí sa predtým v hale neobjavovali. 
Robia sparing a pomáhajú nám. Vnímam to pozitívne. Vytvorili sme 
dobrý kolektív, na tréningoch je nás dosť. Myslím si, že to, čo natré-
nujeme, potom prezentujú dobrými výkonmi vo svojich kluboch doma 
či v zahraničí.“

Ako vidíte aktuálnu situáciu v slovenskom stolnom tenise z hľadis-
ka hráčskej základne?

„Čo som si všimol, že nás je málo. Keby sme nemali Wanga a Pišteja, 
tak by vznikla veľká diera. Nehovorím, že nemáme šikovných hráčov, 
ale chýbajú výsledky na medzinárodnej úrovni. Jediný, komu sa vo 
svojej kategórii darí aj v zahraničnej konkurencii, je Samuel Arpáš, 
hoci naposledy v Senci ani ďalší chalani si nepočínali zle.“

Aká je súčasná sila mužského stolného tenisu?

„Na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá. V kvalifikácii ME 2023 nám 
vyšiel obrat proti Česku pri výhre 3:2 a zvíťazili sme v Taliansku 3:0, 
ale objektívne treba povedať, že Taliani nehrali v najsilnejšom zložení 

a dva zápasy sme otáčali z mečbalov. Momentálne je to v Európe 
také vyrovnané, že každý môže prekvapiť. Potrebujem ešte trochu 
viac času a absolvovaných turnajov či šampionátov. Bolo by to vyni-
kajúce, keby sme mohli povedať, že sme stabilne súčasťou najlepšej 
šestnástky na starom kontinente.“

Čo treba spraviť pre to, aby sa nám talenty z mládežníckych kate-
górií nestrácali pri prechode medzi seniorov?

„Rozhodnutie je na každom jednotlivcovi. Keď si niekto povie, že 
chce byť majstrom Európy, tak nestačí byť v hale tri - štyri hodiny 
denne. Tam sa to nekončí. Musí tomu podriadiť a obetovať oveľa viac. 
Aj keď dá do toho všetko, nie je záruka, že sa mu to podarí. Ak chcú 
naši talentovaní hráči napredovať, musia ísť do zahraničia a tam žiť i 
trénovať v nejakom centre, čo v dnešnej dobe vôbec jednoduché sa 
tam dostať.“

Veľký talent Samuel Arpáš, aké s ním máte plány z hľadiska muž-
skej reprezentácie?

„Videl som jeho vystúpenie na ME do 21 rokov v Rumunsku, kde pa-
tril medzi najmladších účastníkov. Milo ma prekvapil, ako bojoval aj 
proti rebríčkovo vyššie postaveným hráčom. Je ešte len v kadetskom 
veku, ale už som ho zaradil do širšieho kádra mužskej reprezentácie. 
Momentálne je to naša jediná nádej, ktorá je takpovediac v hre aj 
na medzinárodnej úrovni. Uvidíme, ako bude jeho vývoj pokračovať, 
svoju úlohu zohráva viecero faktorov. Mám svoje predstavy o jeho na-
sadení, ale rátam, že v kratšom horizonte dostane šancu.“

V Bratislave hráči trénujú v rámci NSTC. Je návrat k centralizovanej 
príprave jeden zo spôsobov, ako udržať potrebnú úroveň príprave 
reprezentantov?

„Bez toho by to zrejme nešlo. Keď sú hráči z rôznych kútov republiky, 
len ťažko by našli v mieste svojich bydlísk také možnosti na tréning 
ako tu, čo sa týka podmienok. Toto praktizujú aj iné štáty, v ktorých 
sú centrá, kde trénujú hráči z rôznych klubov. Aj u nás sa spolu pripra-
vujú hráči, ktorí majú na naše pomery vyššiu úroveň, a takto si môžu 
vzájomne pomáhať.“

Aké máte podmienky na prípravu - hernú, kondičnú, regeneráciu?

„V tomto smere je všetko v poriadku. Myslel som si, že to bude horšie, 
ale hráči čo chcú, to aj skutočne dostanú. Zväz vychádza na sto per-

Szilárd Csölle od začiatku septembra prevzal po Jaromírovi Truksovi (ten zostal pôsobiť pri ženách) reprezentáciu mužov. Štyridsaťosemročný 
dunajskostredský rodák sa po takmer 20 rokoch v zahraničí, kde hrával v Maďarsku, Taliansku, Česku a Nemecku a potom prešiel k trénerské-
mu remeslu, vrátil odovzdávať nadobudnuté skúsenosti späť na Slovensko. Zmluvu má do konca aktuálneho olympijského cyklu.

CSÖLLEHO ŽELANIE MAŤ TÍM MUŽOV STABILNE V TOP 16

Szilárd Csölle v ´akcii´ počas kvalifikačného zápasu s Českom, keď dával rady Ľubo-
mírovi Pištejovi.
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cent v ústrety, aj pokiaľ ide o nominácie na turnaje, fyzioterapeutov, 
atď. Čo je v silách zväzu zabezpečiť, to majú, niekedy aj nad rámec. 
Je o nich postarané. Kto chce trénovať a pracovať na sebe, má mož-
nosť a vytvorené podmienky. Je to potom skôr už o jednotlivých hrá-
čoch a ich ochote tvrdo pracovať a prístupe.“

Urobili ste zásadné zmeny v tréningovom procese oproti minulosti?

„Trénujeme trochu inak ako doteraz. Na prvom sedení s hráčmi som 
sa ich pýtal, čo bolo dobré, s čím boli spokojní. Odniesol som si veľa 
poznatkov, ale zároveň som im sám povedal, ako si to predstavujem. 
Tréningový proces funguje dobre. Niekedy trénujeme všetci rovnako, 
inokedy to, čo každý potrebuje. Snažím sa vyhovieť každému aj v prí-
pade individuálnych potrieb.“

Čo vám pôsobenie v zahraničí najviac dalo do vašej trénerskej kariéry?

„Hrával som v Maďarsku, videl som, ako tam pracujú. Takisto som 
spoznal centrá v Taliansku i ako to funguje v Nemecku aj v najlepších 
kluboch ako Düsseldorf, Mníchov či Saarbrücken. Dalo mi to viac 
skúseností a prehľadu o tom, ako sa robí v iných krajinách. Snažím 
sa z toho čerpať a aplikovať na naše podmienky, čo by mohlo byť 
prospešné pre našich hráčov.“

Chcete uplatňovať tréningové metódy, s ktorými ste prišli do kon-
taktu v Nemecku? Aká je tréningová morálka Slovákov v porovnaní 
s Nemcami?

„Stále je čo zlepšovať. Nemôžem povedať, že by naši hráči nechceli 
trénovať. Nemci sú však zrejme ctižiadostivejší, je to iná mentalita. 
Poviem príklad. Ak Nemec má zaplatiť 
za halu povedzme 30 eur, tak sa tam 
za ten čas takpovediac zoderie. Tu, keď 
za halu nemusia platiť, tak im je jedno, 
či skončia tréning skôr... Mohli by tomu 
dávať viac. Musia si to však zrovnať 
v hlave, čo chcú v stolnom tenise do-
siahnuť. To, že odohrám tréning za sto-
lom, neznamená, že som skončil s prí-
pravou. Ani v Nemecku nie je všetko tip-
-top, ale veľa vecí je tam dobrých.“

Koľko hodín denne by podľa vás mali 
venovať tréningu súčasní reprezentan-
ti a ako vyznieva porovnanie s vašimi 
hráčkymi časmi?

„Kvantita musí byť, ale podstatná je in-
tenzita. Ako aj to, akým spôsobom sa 
trénuje, či som na tréning maximálne 
koncentrovaný. Nehovorím, že treba byť 
osem hodín v hlave, ale hráč by mal byť 
nielen fyzicky, ale aj mentálne prítomný. 
Ak mi hráč povie, že je napríklad unavený 
a radšej odtrénuje 80 minút naplno ako 
dva hodiny so 70-percentným nasade-
ním, tak to považujem za lepšiu možno-
sť. Rezervy vidím v tom, čo trénovať, aké 
kombinácie hrať. Snažím sa sledovať a 
odpozorovať toho čo najviac v krajinách, 
ktoré v stolnom tenise znamenajú naj-
väčšiu kvalitu ako Čína, Japonsko, Ne-
mecko či Francúzsko.“

Pevná psychika je v športe dôležitou súčasťou na ceste za úspechmi. 
Má podľa vás miesto aj spolupráca so športovým psychológom?

„Určite. V Nemecku sa veľa pracuje na mentálnej príprave. U nás s 
tým majú skúsenosti v ženskej reprezentácii. Závisí to aj od jedinca. 
Hráč sa musí sám rozhodnúť, či to chce vyskúšať... Keď neverí, že mu 
to môže pomôcť, tak to nemá význam siliť. Maďarská legenda Tibor 
Klampár sám priznal, že keby mal lepšiu hlavu a bol mentálne silnejší, 
mohol dosiahnuť ešte viac. Z môjho pohľadu je spolupráca s men-
tálnym koučom dobrá vec, ktorá vie pomôcť zvládať náročné situá-
cie. Pri hre do 11 bodov v jednotlivých setoch k nim dochádza veľmi 
často. Keby sa ma na to niekto spýtal, určite by som mu to odporučil. 
Samozrejme, výsledky sa nedostavia hneď. Je to dlhodobý proces.“

Čo vravíte na účinkovanie na MS, kde s Brazíliou bojovali o postup? 
Mohli sme pomýšľať na historický výsledok, ako sa podaril ženám?

„Pred šampionátom viacero krajín avizovalo, že do Číny nepocestuje 
pre opatrenia v súvislosti s COVID-19, alebo ak áno, nie vždy v naj-
silnejšom zložení. Tým sa otvárala obrovská možnosť, aká sa možno 
už nikde nenaskytne. Klobúk dole pred našimi dievčatami, ako to vy-
užili a dosiahli krásny úspech. Škoda toho, že muži sa nepredstavili 
v kompletnom zložení. Mohli skončiť oveľa lepšie, keby hral aj Pištej. 
Športe sa však na keby nehrá.“

Váš súčasný zverenec v reprezentácii Wang Yang je jeden z mála 
mužov v popredí svetového rebríčka, čo sa radí medzi obranárov. 
Ako vidíte jeho šance posúvať sa ešte vyššie?

„Niekedy mu hrá do karát, že je stále menej obranárov. Wang však nie 
je typický obranár. Útočí celkom dobre, ale práve na svojej obrane by 
potreboval ešte popracovať. Závisí od neho, či sa uspokojí so súčas-
nou úrovňou svojej defenzívy a sústredí sa na útok, alebo sa pokúsi 
zlepšiť obranu, aby mal ešte väčšiu istotu,  robil menej chýb a tým pá-
dom bol aj nepríjemnejší pre protivníkov. Samozrejme, záležať bude 
aj od neho, ako usilovne bude pracovať na tréningoch, čo všetko je 
ochotný podriadiť tomu, kam sa chce dostať.“

V skúsenom Ľubomírovi Pištejovi vidíte najmä deblový potenciál, 
pokiaľ nejde o tímové súťaže?

„Treba povedať, že v ostatnom čase hrá Ľubo veľmi dobre aj vo dvoj-
hre a neprehráva so slabšími. Keď už sa tak stane, tak sú to súperi, s 
ktorými sa takpovediac dá prehrať. Aj naposledy na turnaji v Amerike 
ho vyradil neskorší víťaz. Ale áno, väčší potenciál má vo štvorhre a 
najmä v mixe.“

Koľko času venujete denne stolnému tenisu?

„Je to rôzne. Keď sme na turnajoch, tak je toho času pomerne veľa. 
Nie len vtedy, keď sú v akcii naši reprezentanti, ale zostávam v hale 
a sledujem dianie, potenciálnych ďalších súperov, atď. Mám aj obdo-
bia, keď nepotrebujem sledovať všetko, lebo dnes sa dostanete na 
internete prakticky ku všetkému.“

Ako si dokážete najlepšie oddýchnuť, venujete sa mu aj vo voľnom 
čase?

„Väčšinou aktívne, keďže dlho neobsedím. Hoci mám zdravotné pro-
blémy s chrbticou, keď mám možnosť a cítim sa na to, rád si zahrám 
tenis, ale chodím si aj zabehať či sa prejsť. Mojím hobby je tiež mu-
zika.“

Ľuboš Bogdányi
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ

ROZHOVOR

Tréner mužskej reprezentácie (celkom vpravo) a jeho tím, ktorý v kvalifikácii ME zatiaľ neokúsil 
chuť prehry a už má istotu postupu na šampionát.



na Marcosa Freitasa (0:3). „Obával som 
sa, že ak sa dostaneme do výmeny, ne-
budem mať šancu, a tak som riskoval. V 
prvom sete mi to aj vychádzalo, ale on 
potom začal lepšie umiestňovať lopty, dr-
žal to ľahko na stole a následkom mojej 
riskantnej hry som spravil priveľa chýb,“ 

Rozprávku s dobrým koncom prežili slovenské stolnotenisové reprezentantky na prelome septembra a októbra na 
56. majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu (30. 9. - 9. 10. 2022). Veľké obavy i neistota z pobytu v 
dejisku a aj otázka ekonomickej náročnosti sprevádzali záležitosti ohľadom účasti slovenských tímov na svetovom 
šampionáte, na ktorom pôvodne nemali štartovať, keďže nefigurovali medzi 32 kvalifikovanými družstvami. Odhlá-
senia i dištanc niektorých krajín dali Slovensku šancu štartovať na vrcholnom svetovom podujatí. Hoci sa názory 
rôznili a viackrát menili, napokon padlo rozhodnutie, že Slováci do Číny pocestujú, hoci len v minimálnom počte 
s trojčlennými tímami mužov a žien a len s jedným trénerom. Ako sa ukázalo, bola to dobrá voľba, ktorá priniesla 

slovenskému stolnému tenisu historický úspech v podobe umiestenia družstva žien na 5. priečke z 28 zúčastnených tímov. Zvýrazňuje ho 
skutočnosť, že vo štvrťfinále boli dovedna len tri európske krajiny, pričom za bronzové Nemecko i Portugalsko nastupovali po dve hráčky 
čínskeho pôvodu. Navyše, aj mužov SR vynieslo ich účinkovanie v konečnom poradí na 17. post, pričom predtým vyššie nefigurovali.
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1. deň: Slovenky nestačili na Japonky, 
Slováci potrápili Portugalčanov

Úvodný hrací deň priniesol prehry oboch 
slovenských tímov. Slovenské reprezen-
tantky čelili na úvod bojov v 2. skupine 
Japonkám, ktorým v piatok podľahli 0:3. 
O jeden z dvoch získaných setov proti úra-
dujúcim vicemajsterkám sveta sa postarala 
Barbora Balážová, ktorá v úvodnej dvojhre 
prehrala s Mijuu Kiharovou 1:3. „Po prvom 
získanom prvom sete v podaní Balážovej 
bola už lepšia jej súperka. Baške robil 
problémy najmä príjem podania. V hre sa 
jej vyrovnala, ak nebola lepšia,“ pozna-
menal reprezentačný tréner SR Jaromír 
Truksa. Podobne si počínala Ema Labo-
šová, ktorá nestačila na Mimu Itovú (1:3). 
„Bol to prekvapujúco vyrovnaný zápas a 
pokojne mohol dospieť do piateho setu. 
Ema celkom dobre prijímala nepríjemné 
podanie a svojou variabilnou hrou držala 
Itovú v šachu. Japonka sa nemohla do-
stať do svojej tempovej hry,“ priblížil dia-
nie Truksa. Triumf Japoniek zavŕšila Miju 
Nagasakiová, ktorá nemala ťažkú úlohu 
proti Tatiane Kukuľkovej (0:3). 

Slováci v rovnakom čase v prvom stret-
nutí potrápili v 6. skupine Portugalčanov, 

ale napokon si do tabuľky pripísali prehru 
1:3. Dostali sa do vedenia zásluhou obratu 
Wang Yanga proti Joaovi Geraldovi z 1:2 
na 3:2. „Rozhodujúca bola zmena ser-
visu. Wang však podal výborný výkon,“ 
povedal Truksa k vystúpeniu slovenskej 
jednotky. Potom Jakub Zelinka nestačil 

Majstrovstvá sveta v Čcheng-tu dopadli zo slovenského pohľadu nad očakávania

SLOVENKY PIATE NA SVETE
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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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Aktérky štvrťfinálového súboja - veselšia japonská časť (v popredí) a smutnejšia slovenská (v hornom rade zľava): tréner Truksa, Kukuľková, 
Balážová, Labošová

Wang si na šampionáte plnil úlohu tímovej jednotky a bol hlavným strojcom bodov tímu SR.
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zhodnotil svoj výkon Zelinka. Adam Klajber 
zaskočil v úvodnom sete Joaa Monteira, 
ale v ďalšom priebehu mu už skúsenejší 
súper nedal šancu na úspech. „Klajber v 
prvom sete podal dobrý výkon. Išiel do 
súpera nebojácne. Potom Monteiro zme-
nil servis a Adamovi to nesedelo. Aj keď 
sa snažil niečo vymyslieť, tak to nevychá-
dzalo kvôli príjmu,“ poznamenal Truksa. 
Šancu zdramatizovať zápas mal Wang, ale 
jeho prehra 1:3 spečatila aj celkový slo-
venský nezdar rovnakým výsledkom. „Ško-
da, lebo Wang mal veľa šancí. Viedol 1:0 
na sety a 10:9. Po oddychovom čase 
pre Freitasa urobil tri ľahké a rýchle chy-
by. Vo štvrtom sete prehrával o tri - štyri 
body, ale dostal sa k setbalu. Ten však, 
žiaľ, nevyužil.“ 

2. deň: Prvé víťazstvo
Sobota priniesla v Čcheng-tu prvé víťaz-
stvo pre slovenskú výpravu, o ktoré sa po-
starali ženy, keď si poradili s Maďarkami 
3:1 a urobili prvý krok k postupu do osem-
finále. Stretnutie sa nezačalo pre Slovenky 
dobre. Tatiana Kukuľková sa v prvom sete 
dostala do koncovky proti Dóre Mada-
rászovej, ale napokon jej súpera nedovoli-
la uspieť ani v jednom dejstve (0:3). O vy-
rovnanie sa vzápätí postarala suverénnym 
spôsobom Barbora Balážová proti Helge 
Dariovej (3:0). Misky váh na slovenskú 
stranu naklonila Ema Labošová, ktorá po-
korila Leonie Hartbrichovú 3:1. Slovenské 
víťazstvo spečatila v súboji jednotiek tímov 
Balážová triumfom nad Madarászovou 3:1.

„Baška skúsene vybojovala dva body. 
Spolu s Emou podali sústredený výkon s 
taktickou vyspelosťou. Táňa to mala ná-
ročné proti maďarskej jednotke, nehrala 
vo svojej pohode,“ poznamenal k vystúpe-
niu tréner Truksa.

3. deň: Víťazná slovenská nedeľa
Radostné chvíle zažili v nedeľu oba repre-
zentačné tímy SR, ktoré si udržali šancu 
na postup do vyraďovacej časti. Najskôr 
ženy zvládli úlohu favoritiek proti hráčkam 
Uzbekistanu, nad ktorým zvíťazili 3:0, keď 
Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková a 
Ema Labošová dovolili súperkám uhrať 
jeden set. „Uzbekistan bol nepríjemný 
súper, ale naše dievčatá boli dobre pri-

pravené a nepodcenili ani loptu. Vyni-
kajúci výkon celého družstva,“ pochválil 
svoje zverenky Truksa.

Potom zabrali naplno aj muži SR, ktorí 
zdolali Dánov 3:1. Dva body získal Wang 
Yang a tretí pridal vďaka skvelému obratu 
Jakub Zelinka. „Wang s prehľadom dva-
krát zabodoval. Kľúčový moment zápa-
su bol, keď Zelinka otočil z 0:2 na sety 
proti Andersenovi. Dovtedy v princípe 
nemal šancu. Potom však zmenil miesto 
umiestňovania úderov, prestal robiť jed-
noduché chyby a už bolo dobre. Klajber 
sa snažil, ale proti Lindovi a jeho poda-
niam to nestačilo,“ povedal k úspešnému 
duelu Truksa. 

4. deň: Z odvrátených mečbalov medzi 
najlepšiu svetovú šestnástku

Drámu so šťastným koncom predviedli 
Slovenky v pondelkovom záverečnom vy-

stúpení v základnej 2. skupine. Proti Poľ-
kám ich dvakrát jedna loptička delila od 
prehry, ale napokon zvíťazili 3:2 a postup 
do osemfinále bol ich. V najlepšej sveto-

vej šestnástke boli naposledy 
pred 18 rokmi na MS v katar-
skej Dauhe (16.). Dvoma bod-
mi sa na slovenskom triumfe 
podieľala Barbora Balážová, 
výhru žien SR spečatila Tatiana 
Kukuľková. Slovenky obsadili v 
skupine s bilanciou 3 víťazstvá 
- 1 prehra 2. priečku za favori-
zovanými Japonkami.

„Balážová odvracala proti 
Katarzyne Wegrzynovej dva 
mečbaly na víťazstvo Poliek 
3:1. Podarilo sa jej to aj trochu 
so šťastím, ale odohrala to sk-
úsene. Poľka sa zľakla výhry. 
Kukuľková potom náš obrat 
dotiahla do úspešného kon-
ca bez väčších problémov. 
Škoda prehry Labošovej, v 

prvých dvoch setoch bola vo vedení, ale 
napokon ich stratila, keď vyšla z koncep-
tu. Potom sa však dokázala vrátiť späť a 
vynútiť si piaty set, čo berieme ako pozi-
tívum. Postup medzi 16 najlepších tímov 
je super. Využili sme šancu, ktorá sa nám 
ponúkla prijateľnou skupinou a tým, že 
niektoré družstvá nehrajú v kompletnom 
zložení. To však nie je náš problém,“ spo-
kojne hodnotil Truksa.

5. deň: Muži zostali za bránami osem-
finále

Šancu na prienik do vyraďovacej časti mali 
aj muži. Slováci vo svojom záverečnom 
stretnutí 6. skupiny nastúpili v priamom 
súboji o 2. priečku proti Brazílčanom. 
Papierovému favoritovi podľahli 0:3 a v 
konečnom poradí skupiny obsadili 3. po-
zíciu (bilancia 1 - 2), čo im vzhľadom na 
postavenie vo svetovom renkingu nestačilo 
na postup do vyraďovacej časti, kam pre-

nikli aj dve najlepšie tretie 
družstvá. Napriek tomu 
tiež dosiahli svoje najlepšie 
umiestnenie v ére samo-
statnosti SR na MS.
Hneď v úvodnej dvojhre 
mohol zabodovať Wang 
Yang. Slovenská jednotka 
bola blízko k výhre nad Hu-
gom Calderanom. Vo štvr-
tom sete chýbala Wangovi 
jediná loptička, ale napo-
kon podľahol 2:3. Súboje 
Jakub Zelinka - Vitor Ishiy 
a Adam Klajber - Eric Jouti 
boli v réžii brazílskych proti-
hráčov, ktorí ich zvládli bez 
straty setu.

„Z našich hráčov mal šan-
cu iba Wang proti Calde-
ranovi. Škoda najmä prvé-
ho setu, v ktorom vyhrával 
6:1 a najmä dvoch nevyu-
žitých dvoch mečbalov vo 
štvrtom sete na 3:1. Jeho 
súper však zahral veľmi 
dobre. Zelinka a Klajber 

zaostávali za súpermi v rýchlosti pohy-
bu, na podaní i príjme. Celkovo je však 
3. miesto v skupine náš malý úspech,“ 
uviedol reprezentačný tréner SR. 

6. deň: Slovenky senzačnými štvrťfina-
listkami

Truksa sa po úspechu v skupine vyjadril, 
že si ani si nevie predstaviť, že by jeho zve-
renky postúpili ešte do štvrťfinále. Vraj to 
by už bolo fantastické. Ani nevedel, aké 
úžasné chvíle ešte zažije na šampionáte. 
Slovenky totiž v stredajšom osemfinále vy-
radili favorizované Francúzky 3:1, pričom 
o body sa podelili všetky tri hráčky Ema 
Labošová, Tatiana Kukuľková a Barbora 
Balážová. Postupom do štvrťfinále dosiahli 
svoje historicky najlepšie umiestnenie na 
svetovom šampionáte družstiev.

„Ja som považoval Francúzsko za dobrý 
žreb, hoci dievčatá príliš nie. Vyšlo nám, 
že sme Labošovú dali prvýkrát na pozíciu 
dvojky, lebo som predpokladal, že má 
viac zbraní na dve najlepšie francúzske 
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Oslavné gesto Tatiany Kukuľkovej, ktorá rozhodla kľúčový zá-
pas v základnej skupine proti Poľsku.

Jakub Zelinka získal vďaka obratu dôležitý bod vo víťaz-
nom súboji s Dánskom.



hráčky. Dôležitá bola aj výhra Kukuľkovej 
proti Chasselinovej. ´Kuki´ si dokázala 
udržať nervy na uzde a v závere mala pri 
niektorých loptičkách aj šťastie, keď za-
hrala ´prasiatka´. Baška to mala najťaž-
šie. Od jednotky sa totiž najviac očakáva 
a navyše prehrala s mladou Pavadeovou 
9:11 v piatom sete. Škoda, lebo tam tiež 
boli šance na víťazstvo. Keď proti Jüan 
Ťia-nan nevyužila za stavu 2:0 a 10:6 šty-
ri mečbaly, myslel som si, že ma odvezú 
rovno do nemocnice na Kramároch, ale 

potom to zvládla a doviedla nielen svoj 
duel, ale celé stretnutie do víťazného 
konca. Musím pochváliť celý tím. Dievča-
tá podali dobré výkony, robili tie správne 
veci a odmena sa dostavila. Byť v prvej 
osmičke na MS družstiev je niečo neu-
veriteľné,“ uviedol tréner SR Jaromír Truk-
sa po štvrtom triumfe svojich zvereniek na 
šampionáte.

Francúzky sa síce dostali do vedenia, keď 
Prithika Pavadeová otočila vývoj duelu pro-
ti Barbore Balážovej z 1:2 na 3:2. Potom 
však Ema Labošová prekvapila skúsenú 
čínsku rodáčku Jüan Ťia-nan (3:1), čím 
akoby naznačila, že v stredu môžu Sloven-
ky zaskočiť favorita. „Bol to veľmi náročný 
a zároveň stresujúci zápas, ale sme veľ-
mi šťastné, že sa nám podarilo vyhrať. 
Prežívame neskutočné emócie. Zapísali 
sme sa do histórie, sme nadšené. Je to 
obrovský úspech, ktorý si ešte až tak ne-
uvedomujeme,“ poznamenala krátko po 
triumfe Labošová, ktorá sa vyjadrila aj k 
svojmu úspešnému vystúpeniu: „Hralo sa 
mi veľmi dobre, vôbec som nebola v stre-
se. Naopak, cítila som sa uvoľnene. Ni-
elen moja súperka, 25. hráčka svetového 
rebríčka, bola favoritka, ale v tejto pozícii 
bol aj celý francúzsky tím. Taktika urče-
ná trénerom Truksom vyšla úžasne. Bola 
som rada, že duel nedospel do piateho 
setu, keď som vo štvrtom sete otočila 
z 3:8 na 10:8 a potom som ho vyhrala 
11:9. Ustála som to mentálne a dotiahla 
to do víťazného konca.“

Dôležitý bod, ktorým naklonila misky váh 
na slovenskú stranu, získala Tatiana Kukuľ-

ková proti Pauline Chasselinovej (3:2). Ku-
kuľkovej súperku len jedna loptička delila 
od vedenia 2:0 na sety. Slovenka však oto-
čila nielen toto dejstvo, ale potom aj vývoj 
zo stavu 1:2 na sety. „Súperka hrala v pr-
vom sete dosť dobre, ja som vlastne len 
čakala, čo spraví ona. Potom mi tréner 
povedal, že mám predovšetkým prehodiť 
a nemusím nejako nič vymýšľať. Najmä 
bekhendom, že stačí nastaviť raketu. V 
druhom sete sa to nejako zlomilo. Dôle-
žité bolo, že som sa nerozptyľovala, čo 

mi tiež pomohlo nakloniť 
zápas na moju stranu. V 
úvode štvrtého setu som si 
poranila prst, preto mi vyšli 
aj slzy, ale dlhšia pauza mi 
potom pomohla. Vyrovnala 
som a v poslednom sete 
som už bola lepšia. Možno 
som nehrala až tak útočne, 
ako by som si priala, ale hra-
la som tak, aby som vyhrala 
a som rada, že sa mi to po-
darilo,“ povedala Kukuľková 
a dodala: „S Francúzkami 
sa stretávame často. Som 
rada, že sme to dokázali a 
vyhrali sme práve teraz. Dali 
sme do toho maximum.“

Barbora Balážová sa v súboji 
jednotiek s Jüan Ťia-nan su-
verénne prepracovala už v 
treťom sete k štyrom mečba-
lom, ale premenila až tú piatu 

možnosť, ku ktorej sa dostala v koncovke 
štvrtého setu. „Ja som za stavu 2:0 a 
10:6 na jednu loptu zatuhla a ona potom 
zahrala dobre. Počas celého štvrtého 
setu som si hovorila, že jednoducho na 
to nesmiem myslieť. Za stavu 9:10 som 
mala šťastie a vzápätí som si povedala, 
že teraz alebo nikdy. Som neskutočne 

šťastná, že som to dokázala zvládnuť v 
ten rozhodujúci moment,“ neskrývala ra-
dosť Balážová.

7. deň: Japonky aj druhýkrát nad naše 
sily

Úspešná púť slovenských stolných te-
nistiek sa skončila vo štvrťfinále. Nie lo-
gický systém žrebovania im do cesty 
postavil opäť Japonky. Boj o miestenku 
do semifinále priniesol japonské víťaz-
stvo 3:0, ale Slovenky statočne bojovali 
do poslednej loptičky. Úradujúce vice-
majsterky sveta zopakovali svoj triumf z 
úvodu šampionátu, keď nad zverenkami 
Jaromíra Truksu vyhrali tiež 3:0 a rovna-
ko im dovolili uhrať dva sety. Zároveň boli 
jedinými premožiteľkami žien SR na MS.
Eme Labošovej proti Mime Itovej nevychá-
dzali vstupy do setov (0:5, 0:5, 1:6) a po-
tom už ťažko mohla pomýšľať na obrat vo 
vývoji, hoci v prvom dejstve jej to takmer 
vyšlo a prehrala ho len 9:11. Labošová 
však tentoraz nepotrápila svoju protivníčku 
ako pár dní predtým, keď s ňou uhrala set 
a mohla minimálne aj dva.

Potom nastúpila Barbora Balážová proti 
japonskej rebríčkovej jednotke Hine Ha-
jatovej. Nádejne rozohraný prvý set (9:6) 
však nedotiahla do víťazného konca. To jej 
proti 5. hráčke sveta hrajúcej takisto ľavou 
rukou vyšlo až v treťom sete, keď otočila z 
3:6 na 9:6 a potom vyhrala 11:9. Násled-
ne viedla v ďalšej časti 3:1, ale Hajatová 
vyrovnanie nepripustila a pridala druhý bod 
pre Japonsko. V súboji trojok si zopakovali 
nedávnu konfrontáciu Tatiana Kukuľková s 
ľavorukou Miju Nagasakiovou. Kým pred 
týždňom uhrala slovenská reprezentantka 
len trinásť bodov, ale tentoraz mohla svo-
jím výkonom pomýšľať na podstatne viac. 
Vyhrala prvý set a potom ju za stavu 10:7, 

10:8, 10:9 i 11:10 delila jed-
na loptička od vedenia 2:1 
na sety. Japonka však otočila 
vývoj setu a následne už do-
viedla svoje družstvo definitív-
ne do semifinále.

„Japonky boli lepšie. Ema 
nezopakovala dobrý výkon 
z prvého zápasu proti Itovej. 
Horšie prijímala podanie a 
ani nemala dobré postave-
nie pri loptách, robila veľa 
nevynútených chýb. Baška 
mala vyhrať prvý set, keď 
v ňom viedla 9:6. Možno 
som mal zobrať oddychový 
čas za stavu 9:8, ale po bit-
ke je každý generál. Hrala 
však veľmi dobre a chýbalo 
málo. Kukuľková s Nagasa-
kiovou odohrala minimálne 
vyrovnaný zápas, kde tiež 
nevyužila nádejný stav 10:7 
v treťom sete. Vývoj mohol 
byť iný. Celkovo však mô-
žem hodnotiť MS len pozi-
tívne. Prehrali sme len so 
silnými Japonkami. Štvrťfi-
nále je obrovský a historický 
úspech pre nás všetkých,“ 
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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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Barbora Balážová bola veľkou oporou družstva, na fotografii 
po víťaznej lopte v rozhodujúcom súboji s Francúzkami ako-
by nechcela uveriť, čo dokázali so spoluhráčkami.

Ema Labošová zdolala v osemfinále s Francúzkami tímovú 
jednotku súpera Jüan Ťia-nan.

MS DRUŽSTIEV



som najväčšiu radosť som prežívala po 
stretnutí s Francúzkami. Prekvapili sme 
celý svet i nás. Náš úspech zarezonoval 
aj v stolnotenisovej komunite,“ skonštato-
vala po návrate Tatiana Kukuľková.

Správne rozhodnutie
Doterajšie najlepšie umiestnenie žien SR 
na MS družstiev bola 13. priečka z roku 
2000 v malajzijskom Kuala Lumpure, zlep-
šili ju o osem stupienkov. Muži doteraz 
skončili najvyššie v roku 1997 v anglickom 
Manchestri, kde im patrila 18. pozícia. V 
Čcheng-tu zostali tesne za bránami osem-
finále a keďže sa nehralo o konečné pora-
die na ďalších priečkach, tak ich klasifiko-
vali na 17. mieste z 32 zúčastnených tímov. 
„Ukázalo sa ako správne rozhodnutie, že 
sme postavili oba tímy, hoci sme sa na 
šampionát dostali z pozície náhradníkov. 
Bolo to naše veľmi úspešné vystúpenie. 
Okrem senzačného účinkovania žien aj 
muži bojovali o osemfinále. Zdolali Dá-
nov, čo sa ráta, a potom odohrali priamy 
súboj o postup proti Brazílčanom. Wang 
Yang mal proti svetovej päťke Hugovi 
Calderanovi dva mečbaly. Keby ich vy-
užil, celé stretnutie by vyzeralo inak. Aj 
tak však klobúk dole pred chalanmi, ako 
zabojovali,“ pochválil aj mužskú časť vý-

pravy Truksa. Zároveň 
priznal, že chvíľu trva-
lo, kým sa mu všetko 
uležalo v hlave: „Keď 
opadli prvé emócie, 
o slovo sa prihlási-
la únava a extrémny 
útlm po psychickom 
vypätí, takže sme ani 
neoslavovali. Až v li-
etadle z Dubaja do 
Viedne som si naplno 
uvedomil, že len šty-
ri krajiny boli na MS 
od nás lepšie. Až ma 
zamrazilo z toho, čo 
dievčatá dokázali.“ 

Truksa sa ešte vrátil k 
tomu, čo predchádza-
lo slovenskej účasti na 
majstrovstvách sveta. 
„Šampionát neodštar-
tovali prvé zápasy, ale 
celé toto obrovské 
podujatie sa zača-
lo oveľa, oveľa skôr. 
Keďže naše oba tímy 
boli v pozícii náhrad-
níkov, ani sme netuši-
li, že by sme sa mohli 
zúčastniť na MS. Až v 
prípade odhlásenia sa 
niektorých krajín sme 
teoreticky mohli ísť 
na šampionát, ale aj 

to len za predpokladu, že by sa na našu 
účasť našli nemalé finančné prostriedky, 
boli by sme ochotní podstúpiť riziká súvi-
siace s COVID-19 a prísnymi opatreniami 
v dejisku, by sme zvládli všetky podmien-
ky organizátorov ešte len pred odletom. 
Jednoducho, bolo tam priveľa ´ak´. Na-
vyše, nikto nič presne nevedel, čo a ako 
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zhodnotil nielen záverečné vystúpenie re-
prezentačný tréner Jaromír Truksa.

Prekvapili seba i celý svet
Výsledok z ríše snov, ktorým prienik me-
dzi osem najlepších ženských tíov ne-
pochybne je, priniesol pozitívne ohlasy. 
Vychutnávali si ich aj jeho strojkyne spolu 
s trénerom. Slovenky dosiahli na šampi-
onáte v Čcheng-tu štyri víťazstvá (Maďar-
sko, Uzbekistan, Poľsko, Francúzsko) a 
našli premožiteľky len v úradujúcich vi-
cemajsterkách sveta. „Prehrali sme len 
dvakrát s Japonskom, ktoré získalo strie-
bro. Ja by som vo štvrťfinále preferovala 
iného súpera, ale to je teraz už jedno. V 
každom zápase sme sa v pravý moment 
dokázali podržať. Vždy niektorá z nás 
zabrala, keď sme to potrebovali. To bolo 
pre náš úspech najdôležitejšie. Osem-
finálové víťazstvo nad Francúzkami mi 
takpovediac chutilo najviac, a nie preto, 
že v tejto krajine pôsobím na klubovej 
úrovni. Naše súperky boli v úlohe favori-
ta, ale tímová práca slávila úspech. Kaž-
dá z nás prispela jedným bodom. Veľmi 
ma to teší,“ uviedla jednotka tímu Barbora 
Balážová, ktorá mala na šampionáte indivi-
duálnu bilanciu 6 - 3.

Hráčky i tréner si až postupne uvedomova-
li, čo na MS v Číne dosiahli. „Bodaj by sa 
nám podarilo tento výborný výsledok ešte 
niekedy zlepšiť. Keď nám vyžrebovali zlo-
ženie základnej skupiny, tak sme si priali 
skončiť na 2. mieste, aby sme postúpili 
do osemfinále, čo by bolo úžasné. My 
sme to však ešte posunuli ďalej, aj preto 

O svetovom šampionáte trochu 
inak: Pobyt v Číne očami trénera

Veľké obavy z priebehu tohto veľkého 
podujatia boli rýchlo preč. Pred majs-
trovstvami sveta sa veľa diskutovalo o 
tom, ako sa vôbec pri tak náročných 
podmienkach, čo sa týka opatrení 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, 
vôbec uskutočnia. Problém bol s le-
tenkami, ktoré boli extrémne drahé a 
navyše pri normálnom lete musel ísť 
každý do sedemdňovej karantény. Na-
pokon sa to vymyslelo tak, že Číňania 
poslali pre účastníkov charterové lieta-
dlo, ktoré nás prepravilo z Dubaja do 
dejiska. Takže doprava už nebol žiad-
ny problém. 
Každý účastník mal v telefóne špeciál-
nu aplikáciu, do ktorej vpisoval údaje o 
svojom zdravotnom stave už desať dní 
pred turnajom a boli v nej všetky po-
trebné informácie - doprava, webová 
stránka turnaja, stravovanie, testova-
nie, všetko o Čcheng-tu, zelený kód - 
potvrdenie z čínskeho veľvyslanectva, 
že sme splnili všetky podmienky a for-
mality, a veľa ďalších užitočných vecí. 
Avšak aj bez tejto aplikácie sa bolo 
možné dostať do Číny, čiže všetky 
prísne opatrenia nie sú až také prísne, 
ako vyzerajú. Organizátori sa snažili o 
bezproblémový priebeh turnaja za kaž-
dú cenu. Aj keď sme sa každý deň tes-
tovali, išlo to absolútne bez čakania, 
výsledky zostávali negatívne. Objavila 
sa len jedna výnimka a keď bol náho-
dou niekto ďalší pozitívny, nasledujúci 
test to poprel. Dôležité bolo mať rúško, 
dodržiavať dištanc a všetko bolo v po-
riadku. 
Stolnotenisové výpravy obývali dva 
luxusné hotely a pomerne veľký are-
ál, ktorý bol pred ostatným svetom 
uzatvorený. Povedzme, že to bolo ako 
malá olympijská dedina. Autobusy do 
haly chodili v pätnásťminútových in-
tervaloch. V prípade, že sa jeden au-
tobus naplnil, nebol problém, lebo bol 
pripravený ďalší. Všetci ľudia, čo sa o 
nás starali, boli tiež v bubline ako my a 
niektorí chodili v skafandroch s okuli-
armi na potápanie. Čiže prvoradá bola 
maximálna bezpečnosť. Cítili sme sa 
skutočne komfortne. Obavy boli ozaj 
zbytočné. 
Jedlo bolo na najvyššej úrovni, aj keď 
v okolitých a pre nás nedostupných 
reštauráciách bolo vraj ešte lepšie. 
To aspoň tvrdil náš reprezentant, čín-
sky rodák Wang Yang. V areáli sme sa 
mohli slobodne pohybovať a využívať 
služby ako napríklad kaderníctvo, fy-
zioterapeut, pozrieť si rôzne výstavy, 
ísť do parku. Hala bola prekrásna, hrá-
či mali k dispozícii oddychovú miest-
nosť s občerstvením. Všetko bolo 
prehľadne označené. Za toto jednodu-
cho patrila organizátorom jednotka s 
hviezdičkou. Jediný problém bol s in-
ternetom. Ten skôr nefungoval, ale to 
je Čína. Bez špeciálnej aplikácie sa s 
Európou nedalo spojiť. Dalo sa to však 
prežiť.

Jaromír Truksa

Balážová v objatí s trénerom Truksom po postupe do štvrťfinále.

MS DRUŽSTIEV



10   SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2022

VÝSLEDKY MS DRUŽSTIEV V ČCHENG-TU
MUŽI - 6. skupina: Slovensko - Portugalsko 1:3, Wang Yang - Joao Geraldo 3:2 (-6, 4, -14, 10, 5), Jakub Zelinka - Marcos Freitas 0:3 (-9, 
-6, -4), Adam Klajber - Joao Monteiro 1:3 (5, -4, -4, -6), Wang Yang - Freitas 1:3 (8, -10, -8, -12), Slovensko - Dánsko 3:1, Wang Yang - Tobias 
Rasmussen 3:0 (1, 7, 2), Klajber - Anders Lind 0:3 (-5, -4, -5), J. Zelinka - Martin Buch Andersen 3:2 (-6, -7, 6, 8, 8), Wang Yang - Lind 3:1 
(1, 8, -7, 7), Slovensko - Brazília 0:3, Wang Yang - Hugo Calderano 2:3 (-9, 9, 7, -11, -8), J. Zelinka - Vitor Ishiy 0:3 (-8, -2, -8), Klajber - Eric 
Jouti 0:3 (-11, -8, -3).

Konečné poradie 6. skupiny: 1. Portugalsko 5 bodov (2 víťazstvá/1 prehra), 2. Brazília 5 (2/1), 3. Slovensko 4 (1/2), 4. Dánsko 4 (1/2).

Vyraďovacia časť - semifinále: Kórejská republika - Nemecko 2:3, Čína - Japonsko 3:2, finále: Čína - Nemecko 3:0, Fan Čen-tung - Bendikt 
Duda 3:0 (8, 8, 9), Ma Lung - Qiu Dang 3:1 (9, 6, -9, 1), Wang Čchu-čchin - Kay Stumper 3:0 (7, 8, 4).

ŽENY - 2. skupina: Slovensko - Japonsko 0:3, Barbora Balážová - Mijuu Kiharová 1:3 (9, -8, -6, -6), Ema Labošová - Mima Itová 1:3 (-6, 
-8, 4, -10), Tatiana Kukuľková - Miju Nagasakiová 0:3 (-5, -3, -5), Slovensko - Maďarsko 3:1, Kukuľková - Dóra Madarászová 0:3 (-10, -7, -6), 
Balážová - Helga Dariová 3:0 (6, 4, 9), Labošová - Leonie Hartbrichová 3:1 (6, 8, -9, 3), Balážová - Madarászová 3:1 (7, 8, -7, 7), Slovensko 
- Uzbekistan 3:0, Balážová - Rozalina Chadžijevová 3:0 (8, 8, 11), Kukuľková - Marchabo Magdievová 3:1 (3, 8, -5, 9), Labošová - Sugdijona 
Madalievová 3:0 (8, 5, 2), Slovensko - Poľsko 3:2, Kukuľková - Katarzyna Wegrzynová 1:3 (-7, 3, -11, -5), Balážová - Paulina Krzysieková 3:0 (4, 
3, 4), Labošová - Anna Wegrzynová 2:3 (-9, -6, 9, 7, -8), Balážová - K. Wegrzynová 3:2 (-6, 6, 9, -2, 10), Kukuľková - Krzysieková 3:0 (9, 8, 10).

Konečné poradie 2. skupiny: 1. Japonsko 8 (4/0), 2. Slovensko 7 (3/1), 3. Maďarsko 6 (2/2), 4. Poľsko 5 (1/3), 5. Uzbekistan 4 (0/4).

Vyraďovacia časť - osemfinále: Slovensko - Francúzsko 3:1, Balážová - Prithika Pavadeová 2:3 (7, -10, 8, -8, -9), Labošová - Jüan Ťia-nan 
3:1 (-9, 9, 10, 9), Kukuľková - Pauline Chasselinová 3:2 (-4, 10, -6, 7, 3), Balážová - Jüan Ťia-nan 3:1 (9, 8, -10, 10), štvrťfinále: Slovensko 
- Japonsko 0:3, Labošová - Itová 0:3 (-9, -1, -3), Balážová - Hina Hajatová 1:3 (-9, -7, 9, -6), Kukuľková - Nagasakiová 1:3 (6, -5, -11, -7), se-
mifinále: Čína - Taiwan 3:0, Nemecko - Japonsko 0:3, finále: Čína - Japonsko 3:0, Čchen Meng - Kiharová 3:0 (6, 8, 8), Wang Man-jü - Itová 
3:1 (9, -9, 10, 5), Sun Jing-ša - Nagasakiová 3:0 (7, 7, 8).

bude. Priveľa otázok a nejasné odpove-
de. Už na augustových ME v Mníchove 
som absolvoval oficiálne dve stretnutia 
s ostatnými trénermi a vedením ETTU. 
Diskutovalo sa, pýtalo sa, pripravovali sa 
spoločné uznesenia pre organizátorov 
MS a možno sa aj niečo docielilo. Osob-
né rozhodnutia hráčov, trénerov a funkci-
onárov, ktorí mali ísť do Číny boli, že skôr 
nie, že nebudú riskovať. My sme nako-
niec všetky riziká podstúpili a oplatilo sa. 
Veľká vďaka za rozhodnutie výkonného 
výboru SSTZ a ako aj precíznej organi-
začnej starostlivosti generálnej sekretár-
ky. Všetko vybaviť stálo veľa práce, úsilia, 
komunikácie. V princípe je to jej zásluha, 
že sme tam cestovali, hrali a v zdraví sa 
vrátili späť.“

Pripravil Ľuboš Bogdányi
• foto: WTT a SSTZ

Vo svetovom rebríčku skok do top 15
Úspech Sloveniek sa odzrkadlil aj vo svetovom stolnotenisovom rebríčku reprezen-
tačných tímov Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF). V novembrovom vy-
daní renkingu sa ocitli na 15. mieste so ziskom 1988 bodov, ako šieste najlepšie z 
Európy, pričom pred nimi boli aj družstvá Francúzska (12.) a Maďarska (13.), nad 
ktorými zvíťazili na MS družstiev v čínskom Čcheng-tu. V porovnaní s októbrom si 
Truksove zverenky polepšili o pätnásť pozícií.
„Je to super, umiestnenie v najlepšej pätnástke je perfektné. Z hľadiska poradia 
európskych krajín to znamená účasť na Európskych hrách a pokiaľ ide o olympij-
ské hry, tak to ešte uvidíme. Je to ešte dlhá cesta, ale máme dobre našliapnuté 
k tomu, aby sa nám to podarilo. Som rád, že výsledok, ktorý sme dosiahli je 
ohodnotený aj týmto posunom vo svetovom rebríčku,“ komentoval posun do top 
15 reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa.
Polepšili si aj muži SR, ktorí na MS družstiev bojovali o postup do osemfinále, ale 
napokon skončili v základnej skupine na 3. priečke, teda prvej nepostupovej pozí-
cii. Slováci sa si polepšili na 22. miesto (1158 b.), v októbrovej edícii boli 27. „Ani 
umiestnenie mužov nie je na zahodenie. Sú jedenásti v Európe, čo by tiež zna-
menalo účasť na EH,“ dodal Truksa. Lídrami rebríčkov sú muži i ženy Číny (zhodne 
po 7500 bodov).
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Tréner Truksa koučoval oba slovenské tímy, ženy i muži dosiahli najlepšie umiestnenia v histórii.
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dol iba Boris Trávníček (TT4), ktorý nestačil na Kórejčana Kim Jung-gila 
(0:3). Následne zvládla jediná žena v našej výprave Alena Kánová (TT3) 
piaty set proti Brazílčanke Marliane Santos a zvíťazila 3:2. Rovnakým po-
merom postúpil v skupine TT7 Miroslav Jambor cez Egypťana Sayeda 
Youssefa. Totožný výsledok sa do tretice zrodil v dueli Jána Riapoša s 
ďalším Kórejcom Park Jin Cheolom (TT2). Slovenský reprezentant viedol 
2:0, Ázijčan vyrovnal, ale v dramatickej koncovke piateho dejstva trium-
foval Riapoš 12:10. Náš druhý „dvojkár“ Martin Ludrovský si poradil s 
Thirayu Chueawongom z Thajska 3:0.

Kánová potom zvládla štvrťfinálový súboj s Taliankou Michelou Brunel-
liovou (3:1) a čakalo ju semifinále proti Chorvátke Andele Mužiničo-
vej, ktorej podľahla 1:3 a zabezpečila si bronzovú medailu. Svoju púť 
na šampionáte skončil vo štvrťfinále aj Miroslav Jambor, ktorý vypadol 
s Brazílčanom Paolom Salminom (0:3). Ján Riapoš zdolal Čecha Jiřího 
Suchánka 3:1, hoci prehral úvodný set. V semifinále narazil na premo-
žiteľa Martina Ludrovského, Poliaka Rafala Czupera, ktorému podľahol 
jednoznačne 0:3 a zaistil si druhý bronz na MS 2022.

Tomáš Varga, ĽB
• foto: SPV

Majstrovstvá sveta v parastolnom tenise sa opäť 
uskutočnili po štyroch rokoch a opäť priniesli 
medailovú radosť slovenským reprezentantom. 
Na šampionáte v španielskej Granade (6. - 12. 
11. 2022) za účasti viac ako 370 kvalifikova-
ných športovcov z 51 krajín si vybojovali tri 
bronzové medaily. MS, na ktorých bol na otvá-

racom ceremoniáli vlajkonosičom slovenskej výpravy Miroslav Jambor, 
sú výberovým podujatím. Náročná kvalifikácia trvala dva roky. Poda-
rilo sa z nej postúpiť štyrom hráčom - Martin Ludrovský, Ján Riapoš, 
Miroslav Jambor, Alena Kánová a voľnú kartu získal Boris Trávníček.

Od roku 2010, keď prišlo k začleneniu parastolného tenisu do ITTF, ide 
o ďalšie významné zbližovanie oboch odvetví. Na MS 2022 boli do pro-
gramu zaradené súťaže vo štvorhrách a miešanej štvorhre. Naopak, jeho 
súčasťou už nebola tímová súťaž, v ktorej sme získali na ostatných para-
lympijských hrách v Tokiu dve bronzové medaily. Zmenil sa aj herný sys-
tém, keď od začiatku turnaja sa hrá vyraďovacia časť (tzv. k.o. systém). 

Šampionát sa začal deblovými súťažami, v ktorých SR zastupovala dvoji-
ca Ludrovský - Riapoš v skupine MD4 a v mixe mali svoju premiéru v sku-
pine XD7 Kánová - Trávníček. Ludrovský s Riapošom si vo štvrťfinále 
poradili s egyptským párom Raslan, Elrashidy 3:0 na sety a postúpili do 
semifinále, v ktorom vo vyrovnanom súboji prehrali s Kórejčanmi Park, 
Cha 0:3. „Bol to vyrovnaný zápas, keď športová šťastena sa tento-
raz viac priklonila na stranu súpera. Mali sme mali k dispozícii päť 
setbalov v prvom a treťom sete, no nedokázali sme ich využiť, za čo 
nás súperi potrestali. Zvykáme si na veľa nových zmien, preto môžem 
hodnotiť bronzovú medailu ako úspech. Na ceste v kvalifikácii na PH 
do Paríža 2024 máme na čom pracovať,“ skonštatoval Ján Riapoš, pre 
ktorého to boli v poradí už ôsme MS a do zbierky mu pribudla piata me-
daila (2 - 0 - 3).

Kánová a Trávníček v osemfinále narazili na srbskú dvojicu Peričová - Čirič, 
s ktorou v dramatickom zápase trvajúcom viac ako 52 minút prehrali v kon-
covke rozhodujúceho piateho setu (2:3) a nepostúpili do ďalších bojov.

Potom v Granade nasledovali súťaže v singloch, v ktorých Slovensko tiež 
nezostalo bez cenného kovu. Z pätice Slovákov zvíťazili v prvom kole 
Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Alena Kánová a Miroslav Jambor. Vypa-
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Úspešná slovenská výprava na MS v parastolnom tenise, druhý zľa-
va (na vozíku) dvojnásobný bronzový medailista Ján Riapoš a vedľa 
neho ďalší držitelia cenných kovov Alena Kánová a Martin Ludrovský.

TROJNÁSOBNÁ BRONZOVÁ RADOSŤ V GRANADE

Anketa o najúspešnejšieho športovca SR za rok 2022

DRUŽSTVO ŽIEN TESNE POD PÓDIOM
V bratislavskom hoteli 
Gate One sa 19. de-
cembra 2022 konalo vy-
hlásenie 30. ročníka an-
kety Klubu športových 
redaktorov Slovenské-
ho syndikátu novinárov 
Športovec roka 2022. 
Podľa očakávania v kate-
górii jednotlivcov vyhrala 
s prehľadom a veľkým 
náskokom olympijská 
víťazka v slalome Petra 
Vlhová pred hokejistom 
Jurajom Slafkovským, 
členom bronzového tímu 
SR na ZOH v Pekingu, 
kde bol súčasne najpro-
duktívnejším hráčom  a 
strelcom turnaja. Pomy-
selnú bronzovú priečku v tejto prestížnej an-
kete obsadil šprintér Ján Volko za 4. miesto v 
behu na 100 m na ME v Mníchove. Na anke-
tových lístkoch sa pomerne často vyskytovali 
aj stolní tenisti Ľubomír Pištej a Barbora Ba-
lážová. Za bronzovú medailu v mixe na ME v 
Mníchove  získali 68 bodov, čo stačilo na 19. 
miesto. V súťaži kolektívov jasne dominovalo 
mladé mužstvo hokejistov Slovenska vďaka 
nečakanému 3. miestu na ZOH v Pekingu. Na 
2. stupienku sa umiestnili futbalisti Slovana 
Bratislava, účastníci osemfinále Konferenčnej 
ligy UEFA a štvrtý raz po sebe majstri Sloven-
ska. Za nimi skončil štvorkajak rýchlostných 

kanoistov na 500 m (Baláž, Myšák, Zalka, Bo-
tek) - 2. na ME v Mníchove a 4. na MS v Hali-
faxe. Tesne pod symbolickým pódiom sa ocitol 
kolektív stolných tenistiek SR  (B. Balážová, T. 
Kukuľková, E. Labošová) za historicky najlep-
šie umiestnenie na MS v Číne, kde obsadili 5. 
miesto. Lepšie sa zo stolných tenistov umiest-
nil v ankete iba tím mužov ČSFR v roku 1991, 
ktorý na MS v japonskej Čibe zdolal aj Číňanov 
a vybojoval bronzové medaily. Väčšinu družstva 
tvorili Slováci  - R. Vími, T. Jančí a M. Grman.

Za talent roka 2022 vyhlásil hokejistu Juraja 
Slafkovského, do galérie slovenských športo-

vých legiend pribudla bý-
valá úspešná skokanka 
do výšky Mária Mračno-
vá, najlepšou neolympij-
skou športovkyňou roka 
sa stala karatistka Ingrida  
Suchánková. Najlepším 
neolympijským  tímom 
roka  sú juniorky SR  vo 
florbale.  Najlepšou pa-
rašportovkyňou roka sa 
stala lyžiarka Henrieta 
Farkašová a družstvo SR 
v paracurlingu.   Cenu 
za najkvalitnejšie novi-
nárske služby získal OV 
EYOF v Banskej Bystri-
ci a Slovenský atletický 
zväz. Ocenenia premian-
tom odovzdávali predse-

da KŠR SSN Peter Pašuth a prezident SOŠV 
Anton Siekel.
Z výsledkov ankety - jednotlivci: 1. Petra 
Vlhová /lyžovanie/ 1136 bovov, 2. Juraj Sla-
fkovský  /ľadový hokej/ 944,  3. Ján Volko /
atletika/ 552, ... 19. Ľubomír Pištej – Barbora  
Balážová /stolný tenis/ 68, ...  34. Barbora 
Balážová 9. Celkovo sa na hlasovacích líst-
koch objavilo  45 športovcov. 
Družstvá: 1. Hokejisti SR 337, 2. Futbalisti 
Slovana Bratislava 138, 3. Štvorkajak SR 85, 
4. Družstvo stolných tenistiek SR 40.                                                                                            

(ZK)
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Kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy družstiev v roku 2023

Ema Labošová proti Šuohan Men tiež vyrov-
nala na 1:1 i 2:2 na sety a v rozhodujúcom 
dejstve si obratom zo 7:9 na 10:9 vypraco-
vala mečbal. Koncovku však lepšie zvládla 
hráčka čínskeho pôvodu. Misky váh na slo-
venskú stranu naklonila Tatiana Kukuľková 
suverénnym výkonom proti Sanne De Hoo-
povej, ktorej veľa nedovolila (3:0). V súboji 
jednotiek zavŕšila triumf žien SR Balážová, 
ktorá tentoraz sebaistou hrou nedala Šuohan 
Men šancu (3:0). „Za stavu 2:1 na zápasy 
som nastupovala sebavedomejšie a uvoľ-
nenejšie. Túžila som, aby sme vyhrali 3:0, 
čo by nám výrazne pomohlo. Teraz si to 
ešte budeme musieť uhrať v ďalších due-
loch. Som však rada, že sme potvrdili úlo-
hu favoritiek a urobili sme krok smerom k 
postupu na ME,“ doplnila slovenská opora, 
ktorá získala dva body.

Francúzka odplata
O necelé dva týždne nasledoval očakávaný 
zápas s Francúzkami, nad ktorými Slovenky 
zvíťazili 3:1 v osemfinále na majstrovstvách 

„S víťazstvom sme boli spokojní, i keď vý-
sledky niektorých duelov mohli byť aj lep-
šie. Dôležitá je výhra 3:0, ktorá nám dodala 
sebavedomie do ďalších bojov,“ tvrdil vtedy 
reprezentačný kouč mužov SR.

Úspešný domáci vstup
Aj Slovenky začali svoje účinkovanie v kvalifi-
kácii úspešne. Od nich sa to čakalo, keďže 
vzhľadom na rebríčkové postavenie boli v zá-
pase skupiny A3 v úlohe favoritiek. Zverenky 
trénera Jaromíra Truksu využili domáce pro-
stredie v Národnom stolnotenisovom centre v 
Bratislave-Rači a súperky z Holandska poko-
rili 3:1. „Bol to náročný zápas. Dievčatá po-
dali dobré výkony, aj Ema Labošová, ktorej 
chýbala k výhre jediná loptička,“ pozname-
nal Truksa.

Holanďanky bez svojej rebríčkovej jednotky 
Britt Eerlandovej najmä v prvých dvoch dvoj-
hrách kládli tuhý odpor. Barbora Balážová 
musela v úvodnom súboji proti Tanji Helleo-
vej, ktorá figuruje vo svetovom rebríčku o 
takmer tristo miest nižšie, 
otáčať z 1:2 na 3:2 na sety. 
„Úprimne, neočakávala 
som, že bude hrať tak dob-
re. Poznám ju a bežne mi 
tento štýl vyhovuje, ale ten-
toraz mi to nesedelo. Ona 
hrala takticky dobre, ja som 
nezvládla niektoré moje 
lopty a potom sa hrá ťaž-
šie. Bola tam aj nervozita, 
keďže sme po dlhom čase 
hrali doma, s čím sa spájajú 
očakávania ľudí. Možno mi 
aj zodpovednosť voči tímu 
zväzovala ruky. Som však 
rada, že som to svojimi sk-
úsenosťami zvládla a bolo 
z toho víťazstvo. Je jedno, 
aký to bolo výsledkom,“ 
uviedla Balážová.

Krátko po úspešnom účinkovaní na svetovom šampionáte v Číne sa reprezentačné stolnotenisové tímy museli 
preorientovať na ďalšiu výzvu v súvislosti s majstrovstvami Európy družstiev, ktoré bude od 10. - 17. septembra 
2023 hostiť švédske Malmö. Na jeseň sa začala kvalifikácia, v ktorej stihli reprezentanti SR zatiaľ odohrať po dva 
zápasy v oboch kategóriách. Muži dokonca stačili na istotu miestenky na záverečný turnaj, ženy urobili dôležitý 
krok, ale na definitívu budú mať možnosť v zostávajúcich dueloch v prvom štvrťroku 2023.

MUŽI UŽ S ISTOTOU, PRVÝ KROK ŽIEN

Víťazná premiéra Csölleho v Miláne
Čo viac si mohol želať nový tréner slovenskej 
mužskej reprezentácie Szilárd Csölle ako ví-
ťazstvo na pôde súpera na úvod kvalifikácie. 
Jeho zverenci zvládli v Miláne stretnutie s 

domácimi Talianmi. Vďaka obratom v dvoch 
súbojoch dosiahli jednoznačný triumf 3:0, 
ktorý bol dôležitým predpokladom k obsa-
deniu jednej z dvoch postupových priečok 
v skupine A5, keďže predtým aj Česi zdolali 
talianskych stolných tenistov takisto 3:0.

Napriek jasnému výsledku sa víťazstvo nero-
dilo ľahko. V úvodnej dvojhre prehrával Ľu-
bomír Pištej s Matteom Muttim 0:2 na sety 
a dokonca čelil mečbalom súpera, ale napo-
kon to otočil na 3:2. Potom síce Wang Yang 
nedal šancu Johnovi Oyebodemu (3:0), ale 
v súboji trojok sa Jakub Zelinka musel vyhra-
bávať tiež z dvojsetového manka a následne 
aj z nepriaznivého stavu 1:6 v rozhodujúcom 
dejstve. Tiež to však dokázal.

Wang Yang suverénne zvládol svoje vystúpe-
nie v Taliansku a v derby proti Česku uspel aj 
v oboch päťsetových súbojoch.

Barbora Balážová potvrdila úlohu tímovej jednotky dvoma 
bodmi proti Holanďankám a vo Francúzsku bola najbližšie k 
víťazstvu.

Derby s Českom prilákalo na tribúny NSTC v Bratislave aj početnú divácku kulisu.
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Muži - skupina A5: Taliansko - Slovensko 0:3, Matteo Mutti - Ľubomír Pištej 2:3 (9, 6, -6, -14, -9), John Oyebode - Wang Yang 
0:3 (-5, -2, -3), Andrea Puppo - Jakub Zelinka 2:3 (12, 6, -7, -14, -9).
Slovensko - Česko 3:2, Wang Yang - Tomáš Polanský 3:2 (-8, 13, 8, -11, 2), Ľubomír Pištej - Lubomír Jančařík 0:3 (-7, -10, -6), 
Alexander Valuch - Jiří Martinko 1:3 (12, -12, -5, -6), Wang Yang - David Reitšpies 3:2 (8, -7, -9, 3, 8), Pištej - Polanský 3:2 (6, 
-6, -7, 7, 8). Česko - Taliansko 3:0, Taliansko - Česko 0:3.
Poradie: 1. Česko 5 bodov (2 víťazstvá/1 prehra), 2. Slovensko 4 (2/0), 3. Taliansko 3 (0/3).

Ženy - skupina A3: Slovensko - Holandsko 3:1, Barbora Balážová - Tanja Helleová 3:2 (-11, 5, -11, 4, 8), Ema Labošová - Šuohan 
Men 2:3 (-9, 9, -5, 7, -10), Tatiana Kukuľková - Sanne De Hoopová 3:0 (3, 6, 4), Balážová - Šuohan Men 3:0 (5, 5, 9).
Francúzsko - Slovensko 3:0, Jüan Ťia-nan - Barbora Balážová 3:2 (6, 8, -8, -3, 10), Prithika Pavadeová - Tatiana Kukuľková 3:0 
(5, 3, 13), Camille Lutzová - Ema Labošová 3:1 (-8, 8, 8, 9).
Poradie: 1. Slovensko 3 body (1 víťazstvo/1 prehra), 2. Francúzsko 2 (1/0), 3. Holandsko 1 (0/1).

otočil na 6:5. Vzápätí však prešovský rodák 
trikrát zabodoval, víťaznou výmenou na 8:6 si 
vyslúžil veľký aplauz publika. Potom odskočil 
na 10:7 a víťazstvo si už nenechal ujsť, keď 
premenil druhý mečbal.

„Očakávali sme, že to nebude ľahké. Keby 
Sašo Valuch v tretej dvojhre premenil je-
den zo setbalov na vedenie 2:0 na sety, 
tak možno sme mohli vyhrať už 3:1. Dôle-
žité bolo, že Wang zvládol svoju úlohu a 
získal dva body, čím nás podržal. Máme 
veľkú radosť, že sme to dotiahli do úspeš-
ného konca. V poslednom zápase, kde 
to býva vabank, sme mali trochu šťastie, 
ale to patrí k športu. Ľubo to však doká-
zal, zdolal papierového favorita a my sme 
nadmieru spokojní,“ uviedol tréner mužskej 
reprezentácie Szilárd Csölle.

Vtedy ešte netušil, že o pár dní príde defini-
tíva. Česi vyhrali aj v Taliansku (3:0), a tak si 
slovenskí stolní tenisti v predstihu zaistili isto-
tu postupu na ME. Bez ohľadu na svoje vý-
sledky v odvetnej časti môžu skončiť v skupi-
ne A5 prinajhoršom na druhom postupovom 
mieste.

(ĽB)
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ

aktívnejšia. Ema pôsobila ustráchane. Tri 
sety prehrala v koncovkách, ale Lutzová si 
išla za zaslúženou výhrou,“ povedal Truk-
sa, ktorého zverenky budú mať šancu vrátiť 
súperkám prehru, keď ich koncom januára v 
súboji o prvú priečku privítajú na Slovensku.

Derby ako remeň
Súboje slovenských a českých športovcov 
na medzinárodnom fóre vždy pútajú zvýšenú 
pozornosť. Inak tomu nebolo ani 29. novem-

bra, keď sa zaplnilo 
hľadisko v NSTC a di-
váci utvorili dobrú at-
mosféru, ktorá pomoh-
la Slovákom zdolať v 
derby Čechov 3:2. Ur-
putné takmer štvorho-
dinové boje vyvrcholili 
krátko pred 22. hodi-
nou v radostnej eufórii 
z cenného triumfu do-
mácej reprezentácie. 
Cesta k nemu viedla 
cez tri body v pätseto-
vých súbojoch.

V úvodnej dvojhre na-
plnil papierové pred-
poklady Wang Yang, 
ale s Tomášom Polan-
ským musel odohrať 
až päť setov (3:2). 
Hoci vo štvrtom sete 
nevyužil dve mečbaly, 

v rozhodujúcej časti sa prejavil takmer šesť-
desiatmiestny rozdiel vo svetovom renkingu v 
prospech slovenskej jednotky, ktorá dovolila 
súperovi uhrať len dva body.

Ľubomír Pištej, ktorý mal na tribúnach tra-
dične veľkú podporu, ťahal proti Lubomíro-
vi Jančaříkovi za kratší koniec (0:3). Súboj 
trojok medzi Alexandrom Valuchom a Jiřím 
Martinkom priniesol v prvých dvoch setoch 
dramatickú koncovku. Valuch v druhom ne-
využil náskok 10:6 i 11:10, a tak si úperi sety 
podelili. V ďalšom priebehu už Martinko išiel 
rázne za druhým bodom pre Česko (3:1).

Tlak bol na Wangovi, ktorý musel vyhrať na 
uchovanie slovenských nádejí. Česi na neho 
namiesto Jančaříka, ktorého deň predtým 
zdolal v ligovej súťaži, nasadili Davida Reit-
špiesa. Čínsky rodák napokon otočil vývoj a 
v päťsetovom súboji sa postaral o vyrovnanie 
(3:2).

Rozhodnutie drámy priniesla záverečná dvoj-
hra. V prvých štyroch obaja hráči dokázali 
odpovedať a skončili sa rovnakým výsled-
kom. Pištej lepšie vstúpil do piateho dejstva. 
Viedol 4:2, ale po výmene strán Polanský 

sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu. Repe-
te sa nekonalo. V Saint-Denis pred takmer 
troma stovkami divákov sa z výhry 3:0 tešili 
reprezentantky krajiny galského kohúta. 

Najbližšie k zisku bodu bola hneď v úvodnej 
dvojhre Barbora Balážová, ktorá proti Jüan 
Ťia-nan vyrovnala z 0:2 na 2:2 na sety, roz-
hodujúce piate dejstvo prehrala tesne 10:12 
(2:3). Potom Tatiana Kukuľková proti Prithike 
Pavadeovej nemala v prvých dvoch setoch 

šancu, v treťom však už hrala vyrovnanú par-
tiu, ale v koncovke súperka nepripustila zdra-
matizovanie duelu (0:3). Ema Labošová v 
súboji trojok získala úvodný set proti Camille 
Lutzovej, v ďalších troch už nedokázala pre-
klopiť skóre na svoju stranu a pomerne tesne 
ich prehrala (1:3).

„Francúzky boli lepšie. To, že sme ich 
zdolali na MS, ešte neznamená, že sa tak 
bude diať v každom stretnutí,“ uviedol re-
prezentačný kouč žien SR, ktorý oproti vzá-
jomnému súboju na šampionáte pomenil v 
zostave nasadenie svojich hráčok. „Bašu 
som dal na dvojku, aby hneď hrala proti 
ich jednotke. Skoro to vyšlo. Baša nezača-
la proti dobre hrajúcej Číňanke optimálne, 
ale potom po úprave taktiky a zmene ser-
visu našla cestu. Cítila hru a bola šanca 
na výhru. Kukuľková mala pred súperkou, 
s ktorou pred troma rokmi prehrala, príliš 
veľký rešpekt. V treťom sete sa už aklimati-
zovala. Pavadeová je kvalitná hráčka, pre-
hru s ňou sa dá akceptovať, ale treba po-
dať lepší a bojovnejší výkon o každú loptu. 
Labošová mala dobrý vstup proti Lutzo-
vej, ale bolo vidieť, že mladá francúzska 
súperka je pomerne vyhratá a najmä bola 

Tatiana Kukuľková pridala v domácom súboji s Holanďankami dôle-
žitý bod na pozícii tretej hráčky.

Víťazné gesto Ľubomíra Pišteja, ktorý  rozho-
dol o triumfe nad Čechmi.
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Aj v stolnom tenise sa občas  udejú udalosti cel-
kom nečakané, nepravdepodobné. Zvyčajne 
najvyššie orgány ITTF a ETTU zasadajú počas 
majstrovstiev sveta dospelých a valné zhromaž-
denie ETTU aj v priebehu ME dospelých. Je to 
logické preto, že na týchto podujatiach sú zvy-
čajne aj čelní predstavitelia združených federá-
cií. Tento rok však karty riadne opäť zamiešala 
pandémie COVID - 19. Aj keď je už vo svete na 
ústupe, v Číne,  kde boli v polovici októbra MS, 
stále platia  prísne opatrenia, najmä v súvislos-
ti s cudzincami. Chvíľu to už vyzeralo tak, že 
svetový šampionát družstiev v Čcheng-tu ani 
nebude, ale nakoniec sa Číňania podujali sú-
ťaže zabezpečiť po prijatí drastických reštrikcií. 
Jedna z nich bola, že na MS mohli pricestovať 
iba hráči a tréneri v minimálnych počtoch, ale 
už nie doplnkový servis (lekári, maséri) a vôbec 
nie funkcionári. Žiadne  oficiálne rokovanie or-
gánov ITTF teda neprichádzalo do úvahy. ITTF 
(v súčasnosti s 227 členskými zväzmi najväčšia 
športová organizácia na svete), preto vypísala 
konkurz na organizáciu svojho kongresu za 
roku 2022. Záujemcov bolo viac ako desať, ale 
najlepšie podmienky predložila prekvapujúco 
Jordánska stolnotenisová federácia. Tá síce 
nikdy neorganizovala žiadne väčšie medziná-
rodné podujatie a aj doma patrí medzi menšie 
zväzy, ale guráž a sebavedomie jej nechýba. 
Dostala teda zelenú, aj keď treba priznať, že jej 
na prípravu zostalo málo času...

Nadišiel deň „D“ a zrazu sa ukázalo, že aj po-
merne jednoduché veci môžu byť v konečnom 
dôsledku zložité. Príchod delegátov na Summit 
ITTF (ako stretnutie najvyšších predstaviteľov 
svetového stolného tenisu nazvali Jordánci), 
podobne ubytovanie i akreditáciu ako-tak do-
máci zvládli (zarezervovali excelentný hotel). 
Horšie to však už bolo so samotným zasadnu-
tím kongresu. A to do Ammánu nepricestovali 
delegáti z viac ako tretiny členských krajín. Sála 
na  stolnotenisové  rokovanie bola impozantná, 
priestranná, vyzdobená, ale nepripravená na 
moderný spôsob práce. Chýbali prípojky na 
elektrinu pre počítače a preťažená sieť wifi 
padla ešte pred začiatkom schôdze... Darmo ju 
organizátori po prestávke  podstatne posilnili, 

čo síce stačilo, no desiatky delegátov vôbec 
nehlasovali, alebo sa radšej zdržali vyjadrenia 
svojho postoja...

Okrem hlasovacieho divadla sa hneď na začia-
tok programu postaral o rozruch viceprezident 
ITTF Katarčan Khalil Al-Mohannadi. Oficiálne 
požiadal o zrušenie platnosti hlasovaní z pred-
chádzajúceho kongresu v roku 2021 v Hus-
tone, na ktorom sa nemohol zúčastniť, lebo 
bez vysvetlenia nedostal vstupné víza do USA. 
Neuspel.

Hustá atmosféra nakoniec povolila  pri minúte 
ticha, keď na  obrovskej obrazovke defilovali 
tváre významných stolnotenisových osobností, 
ktoré nás opustili v období od ostatného kon-
gresu ITTF. Ako prvá sa na nej objavila býva-
lá úspešná československá reprezentantka 
a medailistka z ME, Bratislavčanka Irena Mi-
kócziová-Bosá. V hodnotiacej správe, ktorú 
netradične spoločne predniesli v Houstone 
zvolená švédska prezidentka ITTF Petra Sör-
lingová a športový riaditeľ ITTF Stephen Dain-
ton z Austrálie, vysoko vyzdvihli fakt, že aj na-
priek nepríjemným covidovým obmedzeniam, 
najmä v Ázii, sa stolnotenisový život pomaly 
vracia do svojich obvyklých koľají. Ocenili fakt, 
že MS družstiev v Číne sa úspešne uskutoč-
nili aj napriek mnohým problémom a že aj 
turnaje WTT si získavajú čoraz väčšiu obľu-
bu. Za úspech možno považovať ďalší rozvoj 
stolného tenisu po celom svete, na čo ITTF 
vyčlenila na tento rok 35 mil. USD. ITTF da 

darí napĺňať heslo „Stolný tenis 
pre všetkých. Stolný tenis  pre 
život“. Teraz ho rozšírila o prí-
davné meno „lepší“. Rozpočty 
na rokuy 2021 a 2022 prešli 
prakticky bez pripomienok ako 
aj schválenie činnosti Rady ria-
diteľov ITTF a jej exekutívy. Sta-
čilo 82 hlasov, nikto nebol proti.

Oveľa väčšia diskusia bola oko-
lo hongkonského návrhu, aby 
predpisy ITTF pripustili možnosť 
výroby stolnotenisových rakiet aj 
z iného materiálu, ako je drevo. 
Súčasný stav je vraj neekologic-
ký. Návrh po diskusii neprešiel 
– dostal iba 19 hlasov. Za to 
návrh materiálovej komisie ITTF, 
aby loptičky už ďalej nemohli byť 
vyrábané z celuloidu, ale iba z 
plastov, prešiel - získal 78 hlasov 
(jeden proti). Dôvodom je škod-
livý proces výroby celuloidu, 
z ktorého sa dnes produkujú 
loptičky už iba v Číne. Podporu 
delegátov nezískal návrh Irán-
skeho stolnotenisového zväzu, 
aby sa servis po dotyku loptičky 
so sieťkou neopakoval, ale aby 
sa hralo ďalej, ako je to vo vo-
lejbale alebo v bedmintone. Po-
dobne skončil návrh na zrušenie 
time outu počas zápasu. Anglic-
ká stolnotenisová asociácie  na-
pokon stiahla svoj návrh, aby sa 
stolnotenisové MS konali spo-
ločne s MS parastolných tenistov.

aj tak bolo veľmi problematic-
ké pripojiť sa na ňu. A k chao-
su pridali svoj diel aj delegáti. 
Mnohí z nich pozabudli, že sa 
má hlasovať elektronicky - pro-
stredníctvom počítačov. Prišli 
bez nich. A z tých, čo si ich pri-
viezli, iba  zopár malo „power 
banku“ na dobíjanie energie. 
Ale aj tí mali nakoniec problé-
my, lebo na osemhodinové 
rokovanie doplnková  elektrina 
nepostačovala. Miestni počí-
tačoví experti, ktorí mali pro-
stredníctvom programu LUMI 
zabezpečovať hlasovanie, sa 
chytali za hlavu a boli na po-
kraji psychického zrútenia sa. 
Nervozita panovala aj za pred-
sedníckym stolom. Zo 140 
prezentovaných delegátov iba 
50  mohlo voliť elektronicky, 
ale aj v tom bol háčik. Mnohí 
z delegátov, najmä z Afriky, ne-

zvládli online hlasovanie. Jednoducho, hlaso-
vacia fraška, aká tu  ešte nebola!

Napokon sa predsa len  hlasovalo - hybridne. 
Časť elektronicky a časť delegátov hlasovala 
iba zdvihnutím ruky, preto že ani tradičné hla-
sovacie lístky v zelenej, červenej a bielej farbe 
už v priebehu rozbehnutého rokovania  nedo-
kázal nikto zabezpečiť. Väčšina bodov progra-
mu bola schválená počtom 75 – 80 hlasov, 

HLASOVACIA FRAŠKA V AMMÁNE
Z rokovania kongresov ITTF, ETTU a SCI v Jordánsku

Slovensko na kongresoch zastupovali predsedovia SSTZ - 
súčasný Anton Hamran (vľavo) a čestný Zdenko Kríž.

Pred štvrťrokom by sa nikomu ani nesnívalo, že tohtoročný riadny kongres Medzinárodnej stolnotenisovej fe-
derácie (ITTF)  a mimoriadny kongres Európskej stolnotenisovej únie (ETTU) bude nakoniec v hlavnom meste 
Jordánska – v Ammáne. A predsa bol v decembri, presne na Mikuláša. 

Organizátori z Jordánska pripravili Summit ITTF, ktorého 
priebeh však priniesol množstvo komplikácií.



V závere, po krátkej prezentácii kandidátov na 
usporiadanie stolnotenisových MS jednotlivcov 
v roku 2025,  sa hlasovalo o kandidatúre ka-
tarskej Dauhy a španielskeho mesta Alicante. 
V tajnom hlasovaní vyhrali v pomere 57:39 Ka-
tarčania, ktorí už hostili svetový šampionát aj v 
roku 2004. Už dávnejšie sa rozhodlo o uspori-
adateľoch MS jednotlivcov v roku 2023 v Dur-
bane (JAR) a MS 2024  družstiev v Busane (Kór. 
rep.). Slovenský stolnotenisový zväz na tomto 
rokovaní reprezentovali predseda SSTZ Anton 
Hamran a čestný predseda SSTZ Zdenko Kríž.

367 eur, čo nepamätajú ani najstarší účastníci 
týchto rokovaní. Zdôvodnila to celosvetovou 
krízou, problémami s marketingom i sponzor-
mi, ktorí dnes dvakrát obracajú každé euro, 
kým ho investujú do športu. Výdaje sú pláno-
vané veľmi skromne – na úrovni 809 800 eur. 
Proti takémuto rozpočtu bolo jediné Francúz-
sko. Správu audítora schválili delegáti už jed-
nomyseľne. V závere „rýchleho“ kongresu sa 
rozlúčil s ETTU jeho generálny sekretár Angli-
čan Richard Scrutton, ktorý 9 rokov úspešne 
zastával tento post (odchádza do dôchodku). 
Dočasne ho nahradí jeho doterajší zástup-
ca Luxemburčan Pierre Kaas, kým exekutíva 
ETTU nevypíše výberové konanie a definitívne 
nerozhodne o obsadení tohto dôležitého postu.

V Ammáne mal svoje výročné zasadnutie aj 
Swaythling Club Internatio-
nal (SCI), prestížne združe-
nie hráčskych, trénerských, 
rozhodcovských a funkcio-
nárskych osobností stolného 
tenisu z celého sveta. Pred-

sedníčka SCI Francúzska Claude Bergereto-
vá, bývalá majsterka sveta v mixe (spolu s J. 
Secretinom), zhodnotila činnosť združenia  za 
uplynulé obdobie a načrtla ďalšie zámery do 
budúcnosti. Delegáti schválili malé úpravy sta-
nov SCI a rozpočet. Z 19 žijúcich slovenských 
členov SCI  bol prítomný jediný – predseda 
SSTZ Anton Hamran.

Zdenko Kríž
• foto: Z. Kríž a SSTZ

Po dvojhodinovej prestávke, ale už v inom 
hoteli v Ammáne, pokra-
čovali delegáti z Európy 
v rokovaní na mimoria-
dnom kongrese ETTU. 
Prítomní boli zástupcovia 

z 37 krajín starého kontinentu a ďalších 7 bolo 
online. Hlavným bodom relatívne krátkeho 
programu bolo schválenie rozpočtu organizá-
cie na rok 2023. Viceprezidentka ETTU pre 
ekonomiku, Angličanka Sandra Daetonová, 
predložila schodkový rozpočet v mínuse 67 

V Ammáne sa prezentovali delegáti zo 140 krajín, nechýbala ani prezidentka ITTF Petra Sör-
lingová.
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Slovenský stolnotenisový zväz už po tretí raz zorganizoval medzinárodný trénerský 
seminár pod hlavičkou Európskej stolnotenisovej únie (ETTU). Seminár patrí do pro-
gramu rozvoja žien – tréneriek. Európska stolnotenisová únia ponúkla možnosť zú-
častniť sa jednej žene z každej vysielajúcej asociácie na náklady ETTU. Na seminári 
v Senci sa v termíne 14. - 16. decembra 2022 napriek predvianočnému času a 
vysokej chorobnosti zúčastnilo spolu viac než 30 trénerov. Zo zahraničia bola účasť 
nižšia, k Slnečným jazerám zavítalo 10 tréneriek z Európy.

Lektormi boli renomovaní svetoví tréneri stolného tenisu – Eva Jelerová, ktorá bola 37 rokov trénerkou nemeckej reprezentácie 
a v súčasnosti pracuje ako na rovnakom poste v reprezentácii Austrálie. Ďalším bol Jaroslaw Kolodziejczyk, ktorý je predsedom 
trénerskej komisie ETTU a 17 rokov pracuje pre Rakúsky stolnotenisový zväz na pozícii reprezentačného trénera (či už dospelých 
alebo mládeže).

Vo svojich prednáškach sa Jelerová venovala psychologickej stránke trénerov a neskôr všeobecnej a technickej príprave hráčov. 
Kolodziejczyk si za svoju hlavnú tému prednášok vybral rozdiel medzi európskou a ázijskou prípravou hráčov.

Seminár sa stretol s pozitívnou odozvou u všetkých zúčastnených. Tradícia medzinárodných trénerských seminárov na Slovensku 
by tak mohla opätovne pokračovať aj v nasledujúcom roku.         
 (IH)

• foto: SSTZ

V SENCI TRETÍKRÁT TRÉNERSKÝ SEMINÁR ETTULOGO | 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

 Účastníci trénerského seminára naberali v Senci cenné poznatky od skúsených lektorov Jaroslawa Kolodziejczyka a Evy Jelerovej.
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BEZ POSTUPU NA GRAND FINAL EUROPE TROPHY

V súťaži mužov sa v srbskom Beočine snažili 
uspieť SK Vydrany a TJ Geológ Rožňava. Vydran-
ci však nastúpili bez Petra Šeredu, jedného zo 
svojich kľúčových hráčov. V A-skupine podľahli 
gréckemu Olympiacosu 0:3, zdolali STK Ba-
nja Luka z Bosny a Hercegoviny 3:1, prehrali 
s chorvátskym STK „Libertas Marinkolor“ 2:3 
a vyhrali nad talianskym ASD Marcozzi Cagliari 
3:2. Tieto výsledky ich v skupine zaradili na 3. 
priečku. Rovnaké umiestnenie dosiahli v B-sku-
pine aj Rožňavčania, ktorí si poradili s cyperským 

Gallo z rožňavského TJ Geológ, na ktorého 
slová nadviazal vydriansky šéf Jozef Kmeť: 
„Nešli sme s veľkými ambíciami vzhľadom na 
nekompletnú zostavu. Veľmi nám chýbal Pepo 
Šereda, ktorý s nami necestoval, keďže jeho 
manželka mala termín pôrodu. Zobrali sme 
jedného juniora. Hrať len s dvoma kvalitnými 
hráčmi na takejto úrovni je veľmi ťažké. Na-
priek tomu sme uhrali dve víťazstvá a škoda, 
že proti Dubrovníku nezabodoval aj Lelkeš, 
mohli sme bojovať o postup.“

V súťaži žien malo Stolnotenisové centrum ŠKST 
Bratislava výhodu domáceho prostredia. V rám-
ci svojej skupiny si jeho hráčky vďaka obratu z 
0:2 poradili s rakúskym SU Sparkasse Kufstein 
II (3:2) i belgickým TT Dinez (3:0) a prehrali s 
gréckym ASEA Sarises Florinas 1:3, čo stačilo v 
„áčku“ na 2. miesto. Úradujúci slovenský majster 
potom podľahol v boji o konečnú 3. priečku, kto-
rá ešte zaisťovala postup na Grand Final, české-
mu tímu HB Ostrov Havlíčkův Brod (0:3).

„Zostalo nám prvé nepostupové miesto, ale 
my sme vzhľadom na zostavu, ktorá bola bez 
legionárok či Labošovej, ani nepočítali, že bu-
deme mať šancu bojovať o postup. Dievčatá 
však podali výkony na hranici svojich možnos-
tí. Chceli ukázať, že na turnaji nie sú len do 
počtu a keď videli šancu na úspech, tak sa o 
ňu snažili pobiť,“ poznamenala trénerka Lucia 
Čolovičková.

(ĽB)
• foto: SK Vydrany

tímom APOEL i chorvátskym STK Starr Croatia 
3:0 a zároveň nestačili na domáci STK Radnički 
Beočin a rakúsky UTTC Raiffeisen Kennelbach 
0:3. Dva aktuálne najlepšie slovenské kluby sa 
potom stretli aj vo vzájomnom súboji o konečnú 
5. pozíciu na turnaji, ktorú zásluhou obratu z 0:2 
získali stolní tenisti Geológu Rožňava (3:2).

„V minulom ročníku sme sa kvalifikovali na 
Grand Final, teraz nám to nevyšlo, ale kon-
kurencia bola veľmi kvalitná,“ uviedol Zoltán 

Stolní tenisti SK Vydrany pred jedným zo súbojov na turnaji: Bálint Laczkó (druhý zľava), Zoltán 
Lelkeš (v strede) a Samuel Novota (druhý sprava)

VÝSLEDKY EUROPE TROPHY 2022/2023
Muži - turnaj v Beočine (Srb.) - A-skupina: SK Vydrany (SK) - Olympiacos S.F.P. (Gréc.) 0:3, STK Banja Luka (Bosna a Herceg.) - SK Vydrany 
(SR) 1:3, body za Vydrany: Novota 2, Lelkeš, STK „Libertas Marinkolor“ (Chor.) - SK Vydrany (SR) 3:2, body za Vydrany: Novota 2, SK Vydrany 
(SR) - ASD Marcozzi Cagliari (Tal.) 3:2, body za Vydrany: Novota 2, Lelkeš. Vydrany obsadili v skupine 3. miesto.
B-skupina: TJ Geológ Rožňava (SR) - APOEL (Cyp.) 3:0, body: Péter, Takáč, Sitak, STK Radnički Beočin (Srb.) - TJ Geológ Rožňava (SR) 3:0, 
STK Starr Croatia (Chor.) - TJ Geológ Rožňava (SR) 0:3, body: Péter, Takáč, Sitak, TJ Geológ Rožňava (SR) - UTTC Raiffeisen Kennelbach 
(Rak.) 0:3. Rožňava obsadila v skupine 3. miesto.
Zápas o konečné 5. miesto na turnaji: SK Vydrany (SR) - TJ Geológ Rožňava (SR) 2:3, body: S. Novota, Lelkeš - Takáč, Péter, Sitak.
Ženy - turnaj v Bratislave (SR) - A-skupina: STC ŠKST Bratislava (SR) - SU Sparkasse Kufstein II (Rak.) 3:2, body za ŠKST: Molnárová, Štulle-
rová, Terezková, STC ŠKST Bratislava (SR) - TT Dinez (Belg.) 3:0, body: Štullerová, Terezková, Molnárová, STC ŠKST Bratislava (SR) - ASEA 
Sarises Florinas (Gréc.) 1:3, bod za ŠKST: Terezková. STC ŠKST Bratislava obsadil v skupine 2. miesto.
Zápas o konečné 3. miesto na turnaji: STC ŠKST Bratislava (SR) - HB Ostrov Havlíčkův Brod (ČR) 0:3.

Finálový turnaj Europe Trophy bude v sezóne 2022/2023 bez slovenských klubov. V predchádzajúcej edí-
cii sa na vyvrcholenie tejto novej európskej pohárovej súťaže prebojovali dva, TJ Geológ Rožňava i STC 
ŠKST Bratislava obsadili zhodne konečné 5. miesto. Tentoraz na turnajoch regionálnych zón (25. - 27. 
novembra 2022) neuspel ani jeden z trojice slovenských zástupcov, ktorým sa nepodarilo vkliniť medzi 
trojicu postupujúcich na Grand Final.

Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) sa vo svojom Ná-
rodnom stolnotenisovom centre (NSTC) môže od leta 
pochváliť novým športovým povrchom, ktorý prispel k 
zlepšeniu herných podmienok.
Na prelome júla a augusta 2022 na hracej ploche 
NSTC položili športovú podlahu Taraflex Table Te-
nnis 6.2 od firmy GERFLOR. Realizáciu investičnej 
akcie umožnila výzva Slovenského olympijského a 
športového výboru (SOŠV) o poskytnutie príspevku 
na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športo-
vej infraštruktúry z prostriedkov Ministerstva školstva, 
vedy a výskumu SR (MŠVVaŠ SR), za čo patrí obom 
inštitúciám naša veľká a srdečná vďaka. Vyjadruje ju aj 
ďakovná plaketa umiestnená vo vestibule haly.
Odvtedy sme prevádzkovali podlahu v skúšobnom re-
žime, ktorý bol nadštandardnou záťažou pre povrch. 
Okrem každodenných tréningov členov reprezentácie, 
zápasov a tréningov ligových klubov sme absolvovali 
aj dva dôležité kvalifikačné zápasy o postup na majs-
trovstvá Európy družstiev 2023 proti Holandsku (ženy) 
a Česku (muži). Dnes môžeme konštatovať, že nový 
povrch obstál k plnej spokojnosti hráčov aj trénerov. 
Tešíme sa na ďalšie roky hrania na novom Taraflexe.

NOVÝ TARAFLEX VĎAKA VÝZVE SOŠV A PROSTRIEDKOM Z MŠVVaŠ SR

Reprezentanti SR (zľava) Ema Labošová, Barbora Balážová, Wang Yang a Ľubomír Pištej 
otestovali nový povrch už množstvom tréningových hodín i odohratých zápasov. foto: SSTZ



SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2022   17
TO NAJLEPŠIE NA ZÁVER

Wanga vyradil nevyspytateľný vicemajster 
sveta

Wang Yang a Barbora Balážová po MS družstiev 
v čínskom Čcheng-tu zostali na ázijskom konti-
nente, keďže dostali príležitosť zúčastniť sa na 
prestížnom turnaji WTT Champions Macao 2022 
v Macau (19. - 23. 10. 2022), kde malo právo 
štartu len po 32 hráčov a hráčok vo dvojhre. 

Wang napriek tomu, že po svetovom šampioná-
te musel byť nejaký čas pre hraničné hodnoty 
výsledkov testovania na COVID-19 v karanténe, 
zvládol súboj proti Kirillovi Gerasimenkovi z Ka-
zachstanu, ktorý figuroval o desať miest vyššie 
vo svetovom renkingu. Vyhral 3:1 na sety (10, 
7, -10, 7) a potom ho delil jeden set od postu-
pu do štvrťfinále. Duel s úradujúcim svetovým 
vicešampiónom vo dvojhre Trulsom Möregaard-
hom zo Švédska doviedol až do rozhodujúceho 
piateho dejstva, v ktorom však už dominoval 
20-ročný súper (2:3).

„V piatom sete boli rozhodujúce prvé dve lop-
ty. Keby Wang chytil začiatok, mohol mu ešte 
narobiť problémy. Möregaardh má širokú šká-
lu nepredvídateľných úderov a herných situ-
ácií. Je to malý génius, ktorý hrá zvláštne a 
najmä inak ako ostatní. Je pekné sa na neho 
pozerať, ale nie je radosť proti nemu hrať, 
lebo človek si často pripadá, že nevie hrať 
stolný tenis,“ vyjadril sa reprezentačný tréner 
Jaromír Truksa k prehre 2:3 (-5, 8, -5, 7, -2). 

V Macau sa predstavila aj Barbora Balážová, 
ktorá v 1. kole ženskej dvojhry prehrala s Ru-
munkou Bernadette Szőcsovou (0:3).

zostali Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom 
tesne pred bránami hlavnej súťaže.

Aj vo dvojhrách bol hlavný pavúk bez slovenské-
ho víťazstva. Tatiana Kukuľková síce prešla cez 
štvorkolovú kvalifikáciu, ale jej ťaženie následne 
ukončila Manika Batrová z Indie (1:3). Barbo-
ra Balážová prehrala v 1. kole v koncovkách 
s Egypťankou Hanou Godovou (1:3), Wanga 
zastavil Angličan Liam Pitchford (0:3). Ľubomír 
Pištej si v kvalifikácii poradil s dvoma súpermi, 
ale tretí Can Akkuzu z Francúzska bol tentoraz 
nad jeho sily (1:3). Jakub Zelinka skončil v 2. 
kole kvalifikácie, Ema Labošová už v prvom.

V Düsseldorfe dvakrát štvrťfinále
Barbora Balážová sa v úvode roka v prostredí 
Nemeckého stolnotenisového centra tešila 
z celkového triumfu, tentoraz na WTT Feeder 
Düsseldorf III (22. - 25. 11. 2022) zostala pred 
bránami semifinále. Balážovej sa vo štvrťfinále 
takisto ako v januári postavila do cesty Poľka 
Natalia Bajorová, ktorej sa podarila odplata za 
prehru 3:4. Slovenskú jednotku zdolala 4:2. 
„Možno chýbal kúsok šťastia, možno trochu 
viac trpezlivosti. Poľka sa vie prispôsobiť a 
reagovať na hru protivníčky. Vedeli sme, že 
to bude náročné. Škoda aj druhého setu, v 
ktorom Baška vyhrávala 8:6,“ poznamenal 
Truksa.

Vo štvrťfinále si zahrali aj Tatiana Kukuľková s 
Emou Labošová vo štvorhre žien. V súboji s 
taiwanskou dvojicou Liou Hsing-Jin, Chuang 
Jü-Wen ich od semifinále delili dve loptičky za 
stavu 9:9 v piatom sete. K mečbalu sa však ne-
prepracovali (2:3).

Tatiana Kukuľková si zahrala v hlavnej súťaži aj v 
ďalších dvoch disciplínach. V singlovej súťaži vy-
radila Rebeccu Muskantorovú zo Švédska (4:3) 
a ́ pomstila´ svoju deblovú partnerku Emu Labo-
šovú, ktorá nestačila na severanku v kvalifikácii. 
V ďalšom kole proti Jüan Wan z Nemecka to bola 
jednoznačné v prospech súperky (0:4).

Kukuľková s Labošovou štvrťfinalistkami v 
Novej Gorici

Na WTT Contender Nova Gorica v Slovinsku 
(31. 10. - 6. 11. 2022) sa Tatiana Kukuľková 
s Emou Labošobou 
prebojovali medzi 
osem najlepších pá-
rov, kde prehrali so 
španielsko-rumun-
skou dvojicou Maria 
Siao - Adina Diaco-
nová (1:3). Slovenky 
nepomstili svoju kra-
janku Barboru Balá-
žová, ktorá s Češkou 
Hanou Matelovou 
ako druhý nasadený 
pár neúspešne čelili 
duu Siao - Diaconová 
v 1. kole (1:3).

V mixe stroskotali slo-
venské páry na úvod-
ných prekážkach. 
Ľubomír Pištej - Bar-
bora Balážová nena-
šli recept na Kórejča-
nov Lim Čong-hoon, 
Šin Ju-bin (0:3), 
Wang Yang - Tatiana 
Kukuľková podľahli 
Maďarom Nándorovi 
Ecsekimu s Dórou 
Madarászovou (1:3). 
V mužskej štvorhre 

Ľubomír Pištej (vľavo) a Jakub Zelinka (druhý zľava) sa prvýkrát tešili spoločne z triumfu na 
podujatí WTT

V záverečnom štvrťroku sa Slováci predstavili na štyroch turnajoch zo série World Table Tenis. Mimoriadne 
úspešne si počínali na tom záverečnom, kde potvrdili svoje vysoké nasadenia. Výsledkom toho boli tri cel-
kové triumfy vo štvorhrách, jedna semifinálová a jedna štvrťfinálová účasť vo dvojhrách, čo jednoznačne 
urobilo z WTT Fort Lauderdale najúspešnejší turnaj v podaní slovenských reprezentantov, ktorí si na Floride 
vybojovali aj dôležité body do svetových rebríčkov.

MEDZINÁRODNÉ TURNAJE

Barbora Balážová (celkom vľavo) s Američankou Lily Zhang vo Fort 
Lauderdale premenili svoje druhé finále na prvenstvo.



úrovni a priniesol nielen druhú finálovú účasť po 
septembrovej v ománskom Maskate, ale záro-
veň sa premiérovo stali spolu víťazkami turnaja.

„Myslím si, že sme to zvládli super od úvod-
ného kola. Ani jeden zápas sme nemali jed-
noduchý. Najnáročnejšie bolo jednoznačne 
finále, keďže naše súperky hrávajú spolu 
dlhodobo. My sme však podali veľmi dobrý 
výkon,“ poznamenala Balážová.

Tá bola v hre aj o triumf vo dvojhre, v ktorej vo 
štvrťfinále vyradila Kukuľkovú (4:2). O šancu vy-
bojovať si výnimočný víťazný hetrik prišla vo Fort 
Lauderdale prehrou v semifinále s Amy Wang v 
koncovkách 1:4 (10, -8, -10, -12, -14). „Škoda, 
že to nevyšlo, ale aj tak to bolo krásne zakon-

V miešanej štvorhre Kukuľková s Adamom Klaj-
berom v 1. kole nestačili na nemeckú dvojicu 
Benedikt Duda, Sabine Winterová (0:3). V muž-
skej deblovej súťaži Klajber s Jakubom Zelin-
kom postúpili z kvalifikácie, ale v hlavnom „pav-
úku“ ich zastavili Nemci Tobias Hippler, Benno 
Oehme (1:3).

V deblových súťažiach len slovenské 
víťazstvá

Na turnaji WTT Feeder Fort Lauderdale na Flo-
ride (11. - 14. 12. 2022) k celkovému triumfu 
dokráčali Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou 
v miešanej štvorhre. Ako druhý nasadený pár sa 
s prehľadom prebojovali do finále, v ktorom v 
utorok pokorili aj španielske jednotky ´pavúka´ 
Álvara Roblesa s Maríou Siao 3:1 (-9, 8, 10, 7). 
Elitná slovenská dvojica sa po troch rokoch do-
čkala na tejto úrovni víťaznej trofeje, v decembri 
2019 ju premiérovo získala ITTF Challenge v 
kanadskom Markhame.

Vo štvorhre mužov potvrdili Ľubomír Pištej s Ja-
kubom Zelinkom svoje nasadenie. Ako jednot-
ky ´pavúka´ zdolali vo finále americko-mexickú 
dvojicu Jishan Liang, Marcos Madrid 3:1 (11, 
13, -9, 5) a vylepšili tak svoj najlepší spoločný 
výsledok, ktorým bolo semifinále z tohtoročné-
ho augusta v Olomouci. Pištej už okúsil v tejto 
disciplíne chuť celkového prvenstva aj v marci 
2020 na ITTF Challenge Plus Oman Open v 
ománskom Maskate, kde triumfoval po boku 
Srba Aleksandara Karakaševiča.

„So ´Zelom´ sme to vybojovali najmä v semi-
finále, kde sme vyhrali 3:2. Vo finále sme hrali 
veľmi dobre. Boli sme lepší a mohli sme zvíťa-
ziť aj 3:0. Myslím si, že sme tu strávili celkom 
dobrý týždeň. V mixe sme získali veľmi dôle-
žité body do svetového rebríčka, v ktorom 
budeme okolo top 10. V semifinále sme mali 
relatívne ťažký žreb, keď sme hrali proti do-
mácej víťazke dvojhry Amy Wang a Nemcovi 
Cedricovi Meissnerovi. Náš dobrý výkon sme 
potom vystupňovali aj vo finále proti Španie-
lom Álvarovi Roblesovi s Maríou Siao a zasl-
úžene sme vyhrali celý turnaj,“ uviedol Pištej.

Vo štvorhre žien slávila úspech spolupráca 
turnajových dvojok Barbory Balážovej s Ame-
ričankou Lily Zhang, s ktorou si vo finálovom 
súboji poradili s najvyššie nasadeným americ-
kým duom Rachel Sung, Amy Wang 3:2 (4, -6, 
9, -7, 5). Bol to ich tretí spoločný štart na tejto 

čenie roka z mojej strany a z turnaja si odná-
šam veľa pozitív,“ skonštatovala topoľčianska 
rodáčka.

Z piatich disciplín tak Slováci prenikli do záve-
rečných bojov v štyroch. Iba v mužskej dvojhre 
sa im to nepodarilo, keď Pištej v osemfinále 
stroskotal na neskoršom japonskom víťazovi 
Satošim Aidovi (1:4) a Zelinka kolo predtým 
práve na svojom krajanovi (1:4). Z ďalších slo-
venských vystúpení mrzeli tesné prehry Emy 
Labošovej v 1. kole dvojhry a páru Kukuľková 
- Labošová vo štvrťfinále štvorhry žien. Medzi 
najlepšiu osmičku sa dostali aj Kukuľková so 
Zelinkom v mixe.

(ĽB)
• foto: WTT
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Duo Pištej - Balážová (zľava) po troch rokoch opäť s víťaznou trofejou v mixe.

(0:3). Samuel Arpáš a Adriana Illášová si zahrali v „tridsaťdvojke“.
Do 17 rokov bol osemfinalistom Samuel Palušek, keď prešiel 
cez dvoch maďarských súperov Ádáma Cseriho (3:2) a Botonda 
Zoltána Vargu (3:1), potom mu stopku vystavil Kazuki Jošijama z 
Japonska (0:3). Goldír a Wiltschková boli v „tridsaťdvojke“.

Do 15 rokov prenikol Damián Flóro do štvrťfinále. Na jeho rake-
te zostali Hong Siu Aron Ng zo Singapuru (3:2), Aditya Sareen 
z Austrálie (3:1). Aj pre neho bol osudným Japonec - Šunto 
Iwaida (0:3). Pavol Kokavec prehral v „tridsaťdvojke“, Carolina 
Chelsea Korf sa lúčila v 1. kole hlavného ´pavúka´.

Na podujatí WTT Youth Contender Szombathely (3. - 9. 11. 
2022) si zo Slovákov účasť medzi 32 najlepšími singlistami vy-
bojovali Samuel Palušek, Eliška Štullerová (do 19 rokov) a Ja-
kub Holubčík, Vanda Vanišová (do 15 rokov).

(ĽB)

Na WTT Youth Contender Podgorica (2. - 4. 10. 2022) zastupo-
vali slovenské farby mladí hráči z STK ZŠ Na bielenisku Pezinok. 
Filip Nagy bol semifinalistom kategórie do 11 rokov, keď v boji 
o finále prehral s Peadarom Sheridanom z Írska (0:3). V kategó-
rii do 13 rokov sa Diana Vrablanská a Katarína Kirchmayerová 
prebojovali do štvrťfinále a do 15 rokov si Diana Vrablanská a 
Veronika Nagyová pripísali osemfinálovú účasť.

Na WTT Youth Contender Lignano (30. 10. - 5. 11. 2022) sa 
reprezentanti SR dvakrát dostali do štvrťfinále a dvakrát do 
osemfinále. V kategórii chlapcov do 19 rokov sa medzi osem 
najlepších singlistov prebojoval Jakub Goldír, ktorý vo vyraďova-
cej časti zdolal Gabrieliusa Camaru z Holandska i Sida Narasha 
z USA (v 1. kole vyradil Samuela Palušeka 3:2, pozn.) zhodne 
3:1 na sety. Goldíra do semifinále nepustil Japonec Juhi Sakai 
(0:3). Z dievčat sa do osemfinále dostala Dominika Wiltschková, 
ktorá v 2. kole vyhrala nad Sarvinoz Mirkadirovovou z Kazach-
stanu 3:0 a potom prehrala s Indkou Yashaswini Ghorpadeovou 

Aj mládežnícki reprezentanti počas posledných troch mesiacov kalendárneho roka zúčastnili na medziná-
rodných turnajoch. Okrem domáceho v Senci štartovali na podujatiach série World Table Tennis v Čiernej 
Hore, v Taliansku a Maďarsku.

JEDNO SEMIFINÁLE, ŠTYRIKRÁT ŠTVRŤFINÁLE NA TURNAJOCH V ZAHRANIČÍ



Pred rokom malo Slovensko na európskom mládežníckom turnaji Top 10 dvojnásobné zastúpenie, tentoraz vo 
francúzskom Tours (30. 9. - 2. 10. 2022) štartoval len Samuel Arpáš, ktorý si počínal ešte úspešnejšie a v konku-
rencii najlepších hráčov svojej kategórie obsadil konečné 5. miesto, pričom dlho bol reálne v hre aj o umiestnenie 
v prvej trojke. Talentovaný Slovák v kadetskej kategórii chlapcov do 15 rokov dosiahol bilanciu 4 výhry - 5 prehier. 
Kategórie kadetiek (do 15 rokov), juniorov a junioriek (do 19 rokov) boli v roku 2022 bez Slovákov.
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„Konkurencia bola veľmi silná a štartové 
pole nesmierne vyrovnané. Bojoval som o 
3. miesto. Škoda zápasu s Maďarom Baláz-
som Leiom, ktorý som prehral 3:4 na sety, v 
rozhodujúcom 9:11. Bol to prakticky súboj o 
bronzovú pozíciu. Napriek tomu je pre mňa aj 
5. priečka dobrý výsledok,“ povedal Arpáš k 
premiére na prestížnom podujatí

Po dvoch dňoch mal jednom z najťažších tur-
najov bilanciu 4 - 2, tri nedeľňajšie prehry ho v 
konečnom poradí odsunuli nižšie. 

„Každý jeden duel bol nesmierne náročný. 
Prvé dva dni som hral dobre, v záverečný deň 

Za predvedené výkony ho však určite treba 
pochváliť. Do Tours išiel z pozície trojky, ale 
pri tej vyrovnanosti považujem jeho výsledky 
za úspešné. Takéto umiestnenie sme tu dlho 
nemali. Potvrdil, že vo svojej kategórii patrí 
do európskej i svetovej špičky. Na to, aby sa 
presadil ešte viac, potrebuje popracovať na 
fyzickej i mentálne príprave,“ zhodnotil účinko-
vanie Arpáša mládežnícky reprezentačný tréner 

Roman Grigel, ktorý k Top 10 ešte dodal: „Tur-
naj potvrdil nesmiernu vyrovnanosť kadetskej 
kategórie v Európe. Okrem dvoch domácich 
Francúzov, ktorí mali na konte len po jednom 
zaváhaní, sa ostatní zdolávali navzájom. Bol 
to výnimočný turnaj so všetkými najlepšími v 
tejto kategórii na starom kontinente. Keby sa 
hral viackrát, vždy by dopadol inak.“

(ĽB)
• foto: ETTU

mi už dochádzali sily,“ dodal topoľčiansky ro-
dák, ktorého od 3. priečky delili dve víťazstvá.

Arpáš si v priebehu troch hracích dní zmeral 
sily s 9 poprednými kadetmi. Z prvých piatich 
duelov štyri vyhral vrátane dvoch obratov z 1:3 
na sety. „Samko určite nesklamal. Predviedol 
výkony na hranici svojich možností. V mno-
hých setoch rozhodovali jedna - dve lopty, 
momentálna dispozícia, ale aj športové šťas-
tie. V hale bolo dosť vlhko, čo nie je celkom 
dobré pre jeho štýl hry. Ťažšie sa vie vyrovnať 
s  tým, keď niečo nie je podľa predstáv vinou 
vonkajšieho prostredia. Všetci však mali rov-
naké podmienky a vyhovárať sa na to nedá. 

Rady v Tours prijímal od reprezentačného 
trénera Romana Grigela.

Samuel Arpáš potvrdil, že medzi kadetmi patrí k najlepším v Európe.

ARPÁŠ NA TOP 10 V TOURS BOJOVAL O PRVÚ TROJKU

VÝSLEDKY TOP 10 MLÁDEŽE V TOURS
Dvojhra kadetov: Samuel Arpáš (SR) - Julian Rzihauschek (Rak.) 4:0 (4, 5, 8, 15), - Joan Veličkov (Bulh.) 2:4 (-10, 11, 8, -6, -6, 
-7), - Jindřich Morávek (ČR) 4:1 (-8, 7, 8, 6, 3), - Tiago Abiodun (Portug.) 4:3 (-6, 12, -5, -6, 11, 12, 7), - Rafal Formela (Poľ.) 4:3 
(8, -6, -5, -9, 7, 9, 9), - Flavien Coton (Fr.) 0:4 (-8, -2, -6, -9), - Balázs Lei (Maď.) 3:4 (-8, -5, 8, -8, 10, 9, -9), - Nathan Lam (Fr.) 
2:4 (9, -5, -8, -11, 9, -4), - William Bergenblock (Švéd.) 2:4 (9, -4, -3, 8, -10, -12).
Konečné poradie: 1. Flavien Coton 17 bodov (8 víťazstiev/1 prehra), 2. Nathan Lam (obaja Fr.) 17 (8/1), 3. Balázs Lei (Maď.) 
15 (6/3), 4. William Bergenblock (Švéd.) 14 (5/4), 5. Samuel Arpáš (SR) 13 (4/5).
Dvojhra kadetiek - konečné poradie: 1. Bianca Meiová Rosová (Rum.) 17 (8/1), 2. Leana Hochartová (Fr.) 15 (6/3), 3. Alesia 
Sferleová (Rum.) 15 (6/3).
Dvojhra juniorov - konečné poradie: 1. Iulian Chirita (Rum.) 17 (8/1), 2. Andrea Puppo (Tal.) 16 (7/2), 3. Hugo Deschamps 
(Fr.) 16 (7/2).
Dvojhra junioriek - konečné poradie: 1. Hana Arapovičová (Chor.) 17 (8/1), 2. Elena Zahariová 17 (8/1), 3. Ioana Singeorza-
nová (obe Rum.) 16 (7/2).

Mimoriadne úspešné bolo 
vystúpenie slovenských stol-
ných tenistov na 7. medzi-
univerzitných majstrovstvách 
sveta (World InterUniversities 

Championship) v Barcelone (9. - 13. novembra 
2022). Na multišportovovom šampionáte s 11 
športovými odvetviami, podujatí patriacom pod 
Medziuniverzitnú športovú federáciu (IUSF), si 
v katalánskej metropole vybojovali päť medailí 
(2 - 2 - 1). Najcennejší kov získala Ema Labošo-
vá vo finálovom súboji dvoch reprezentačných 
kolegýň zdolala Nikoletu Puchovanovú 3:0 na 
sety. Singlový bronz pridal Kristián Doubek. Zá-

stupcovia Univerzity Komenského sa presadili 
aj v miešanej štvorhre, v ktorej sa z triumfu tešila 
dvojica Félix Ivančo, Nikoleta Puchovanová. V 
slovenskom päťsetovom finále vyhrali nad kraja-
nmi Kristiánom Doubekom s Emou Labošovou 
3:2.

„Musím priznať, že konkurencia nebola extra 
veľká, ale reprezentovali sme našu školu a 
všetci sme radi, že sa nám takto zadarilo. V 
stolnom tenise bola naša UK určite najúspeš-
nejšia,“ poznamenala dvojnásobná medailistka 
Ema Labošová.

(ĽB)
• foto: SSTZ

STOLNÝ TENIS V RÉŽII SLOVENSKÝCH VYSOKOŠKOLÁKOV

Slovenskí medailisti zo súťaží v stolnom teni-
se (zľava): Doubek, Labošová, Puchovanová, 
Ivančo. 

Päť medailí Slovákov univerzitných majstrovstvách sveta v Barcelone
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Ako Samuel Arpáš rok 2022 začal, tak ho aj skončil - významným medzinárodným triumfom v Radese. Vo 
februári to na tuniskej pôde bolo vo dvojhre na podujatí WTT Youth Star Contender, v decembri vo štvorhre 
na svetovom šampionáte mládeže, ktorý bol druhýkrát nielen pre juniorskú, ale aj kadetskú kategóriu. Svoje 
najcennejšie víťazstvo v kariére dosiahol v deblovej súťaži kadetov po boku Maďara Balázsa Leia pri roz-
lúčke s touto vekovou kategóriou. Vďaka 15-ročnému talentu má Slovensko po 73 rokoch majstra sveta vo 
štvorhre, v roku 1949 vo švédskom Štokholme ním bol na seniorských MS legendárny František Tokár (spo-
lu s Ivanom Andreadisom). Tokár bol svetovým šampiónom aj o dva roky neskôr ako člen československé-
ho družstva na MS 1951 vo Viedni a odvety uplynulo 71 rokov. Arpáš vybojoval historicky prvú medailu z MS 
v ére samostatnosti SR. Navyše, je to prvý cenný kov zo svetového šampionátu od roku 1991, keď česko-
slovenské družstvo mužov (so Slovákmi Grmanom, T. Jančím, Vímim) získalo broz na MS v japonskej Čibe.

„Prežívali sme obrovskú radosť po ka-
tastrofálnom vystúpení v mixe, kde sa 
prejavila nezohratosť i trochu odovzda-
nosť. Nič nevychádzalo a súperi len dr-
žali loptu na stole. Vo štvorhre to chvíľu 
vyzeralo podobne, ale potom sa prejavila 
obrovská vôľa niečo dokázať. Cením si, 
že chalani bojovali do poslednej lopty,“ 
uviedol reprezentačný kouč kadetov Dali-
bor Jahoda.

Ďalší obrat znamenajúci boj o titul
S istotou miminálne bronzu nastúpili na 
semifinále proti austrálskej dvojici Chulong 
Nie, Won Bae. Začali veľmi zle, v prvých 
dvoch setoch uhrali spolu len osem bodo-

v.V treťom za stavu 
6:7 prišiel oddycho-
vý čas, ktorý odštar-
toval obrat. Slovák s 
Maďarom sériou pi-
atich bodov znížili na 
1:2. Vo štvrtom sete 
prehrávali 4:6 a 6:7, 
ale potom už zobrali 
taktovku do svojich 
rúk. Vyrovnali na 2:2 
a v rozhodujúcom 
dejstve už mali prie-
beh pod kontrolou 
(11:5).

Arpáš ešte pred-
tým víťazne vstúpil 
do singlovej súťaže 
hráčov do 15 ro-
kov. Ako nasadená 
štvorka mal v 1. kole 

Z mečbalu súperov k medailo-
vej istote

Arpáš cestoval na šampionát s 
jasnou víziou. Domov sa chcel 
vrátiť s medailou z akejkoľvek dis-
ciplíny. Svojú túžbu naplnil hneď 
v úvodný deň, v ktorý zasiahol do 
diania na majstrovstvách sveta v 
Radese (4. - 11. 12. 2022). Do 
turnaja pritom nevstúpil ideálne. 
Najskôr sa predstavil v miešanej 
štvorhre. S Rumunkou Biancou 
Meiovou Rosovou, tohtoročnou 
majsterkou Európy vo štvorhre 
kadetiek, však po voľnom žrebe 
v 1. kole mixu nestačili v osemfi-
nále na švédsko-poľské duo Willi-
am Bergenblock, Natalia Bogda-
nowiczová (0:3).

Nezdar musel rýchlo hodiť za hlavu, lebo v 
rovnaký deň ho čakal aj vstup do deblovej 
súťaže, v ktorej ako navyššie nasadený pár 
boli s Leiom priamo zaradení do štvrťfiná-
le. V ňom čelili dominikánsko-americkej 
dvojici Rafael Cabrera, Daniel Tran, ktorá 
v osemfinále prekvapujúco získala skalp 
švédsko-kazašského dua William Bergen-
block, Alan Kurmangalijev (3:2). Nevyze-
ralo to ružovo, keďže súperi viedli 1:0 na 
sety a v druhom 9:6. Arpášovi s Leiom sa 
nevypomstilo, že vo štvrtom sete nevyužili 
vedenie 9:7. V rozhodujúcom dejstve pre-
hrávali 1:5 i 3:7, za stavu 9:10 ich loptička 
delila od vyradenia. Trojbodovou šnúrou sa 
však zachránili (3:2).

Samuel Arpáš získal na MS mládeže v Tunisku zlato vo štvorhre kadetov

voľno a v osemfinále nedal 
šancu Wassimovi Essidovi 
z Tuniska, ktorému dovolil 
uhrať jeden set (4:1), ale 
pokojne mohol vyhrať aj 
4:0. „Vo dvojhre som hral 
s majstrom Afriky. Vedel 
som, že to nebude jedno-
duché, lebo v ostatnom 
čase hral veľmi dobre. 
Napokon som to zvládol 
ľahšie, ako som čakal. 
Hral som veľmi dobre a 
bol som spokojný so svo-
jím výkonom. Štvorhru 
sme začali katastrofálne. 
Vôbec sme sa nevede-
li chytiť, najmä v prvých 
dvoch setoch. Potom sme 
sa trochu upokojili, začali 

sme viac bojovať a lepšie sme sa dopĺ-
ňali. Po ťažkom boji to napokon dopadlo 
v náš prospech,“ vecne zhodnotil Arpáš, 
ktorého doplnil tréner Jahoda: „Vo dvoj-
hre podal Samko výborný výkon. Štvor-
hra je o vôli a maličkých detailoch, ktoré 
postupne zapracovával do hry a bol ťah-
úňom. Skvelé!“ 

Medaila vo dvojhre bola na dosah
Nadišiel deň „D“. Pred jediným sloven-
ským zástupcom na MS stála najskôr 
singlová štvrťfinálová výzva. Štvorku „pa-
vúka“ len jedno víťazstvo delilo od zisku 
cenného kovu. Vyzeralo to nádejne, že by 
svoju zbierku mohol ešte zveľadiť. Suve-
rénnym výkonom proti Takumimu Tanimo-
tovi z Japonska sa dostal do vedenia 2:0 
na sety a v treťom vyhrával 10:8. Jedna 
loptička ho delila od vedenia 3:0 na sety, 
ale ani jednu zo štyroch možností nezužit-
koval. Ďalšiu príležitosť mal za stavu 10:9 
vo štvrtom dejstve, ale Japonec aj túto 
hrozbu odvrátil a namiesto 3:1 bolo 2:2 
na sety. V ďalšom priebehu už Arpáš ne-
dokázal vzdorovať až tak tuho a napokon 
musel prijať prehru 2:4. „Prvé dva sety 
mi hra vychádzala, aj tretí som mohol 
rozhodnúť vo svoj prospech. Vo štvrtom 
za stavu 11:12 i v úvode piateho setu mi 
´zapískali´ servis. Nechal som sa roz-
hodiť a už som nedokázal udržať kon-
centráciu na potrebnej úrovni. Napriek 
prehre to bol celkom dobrý zápas, skon-
čiť v osmičke na MS je pre mňa veľmi 
dobré,“ poznamenal mladý Slovák.

Samuel Arpáš a Balázs Lei po dekorovaní na stupni víťazov aj s typickou tu-
niskou čiapkou.

MAJSTER SVETA ZO SLOVENSKA PO 71 ROKOCH

Spolupráca Arpáša s Maďarom Leiom slávila úspech po ME v Belehrade 
i na MS v Radese.
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Dokonalá odplata za dvojhru
Čo Arpášovi nevyšlo vo dvojhre, dokončili 
s Leiom vo štvorhre. Na ceste za zlatom 
zvládli spoločne aj tretí krok, ktorý bol opäť 
päťsetový. Vo finále pokorili japonskú dvo-
jicu Kazuki Jošijama, Takumi Tanimoto 3:2 
na sety (-9, 8, 8, -4, 9), čím potvrdili pozí-
ciu najvyššie nasadeného páru. Po bron-
ze z letných ME 2022 v Belehrade získali 
cenný kov - tentoraz najhodnotnejšieho 
lesku - aj z mládežníckych MS.

„Som rád, že sme dokázali triumfovať na 
MS po troch náročných súbojoch a vý-
hrach 3:2. Tento zápas proti Japoncom 
bol určite najnáročnejší. V piatom sete 
sme sa snažili hneď od začiatku útočiť. 
Vychádzalo nám to, hoci v koncovke sa 
súperi dotiahli, ale sme šťastní, že sme 
to zvládli. Určite sme toto pred turnajom 

sparingpartneri v Národnom stolnoteniso-
vom centre mládeže v Nitre a vo Francúz-
sku, kde sa Arpáš pripravuje.

„Dôležité bolo, že sme sa na finále dob-
re naladili, aj sme zažartovali. Bol to jeho 
posledný zápas v kadetskej kategórii, 
tak som mu len povedal, nech si to užije, 
veď aj striebro je pekné. Keď sme sa s 
maďarským trénerom pozreli na seba po 
poslednej lopte, bolo to niečo úžasné. 
Samko sa zapísal do histórie a ja som 
bol veľmi šťastný,“ priznal reprezentačný 
kouč Dalibor Jahoda.

(ĽB)
• foto: WTT, SSTZ a archív S. A.

Majstra sveta vo štvorhre kadetov po návrate 
na Slovensko privítali na pôde SSTZ predse-
da A. Hamran a generálna sekretárka I. Hata-
lová, ktorí Arpášovi odovzdali aj sladkú odme-
nu s jednotkou symbolizujúcou 1. miesto na 
šampionáte.

Najväčší doterajší úspech slovenského talentu si vychutnávali aj reprezentačný tréner kadetov 
Dalibor Jahoda (vľavo) a otec Ján Arpáš (vpravo).

nečakali, hoci sme boli prví nasadení. Je 
to veľký úspech. Ďakujem všetkým, ktorí 
ma podporovali a verili mi,“ s veľkou dáv-
kou spokojnosti skonštatoval S. Arpáš.

Keďže súperi si prvé štyri sety podelili rov-
nomerne, rozhodnúť muselo piate dejstvo. 
V ňom boli vždy o krok vpred Arpáš a Lei, 
ktorí vyhrávali 4:1, 7:3, 7:6 i 9:6. Ľaváci 
Jošijama s Tanimotom potom za nepriazni-
vého stavu 7:10 odvrátili dva mečbaly, ale 
tretí už nie a v Salle Omnisport de Rades 
mohla vypuknúť opäť aj slovenská radosť. 
Pätnásťročnému Slovákovi vyšla odplata 
za prehru s Tanimotom vo dvojhre (2:4) a 
mohol sa tešiť zo skvelého úspechu. Na 
ňom majú podiel všetci, ktorí prispievajú 
k napredovaniu veľkého slovenského stol-
notenisového talentu, či už rodičia, ale aj 
tréneri na čele s Romanom Grigelom a 

VÝSLEDKY MS MLÁDEŽE 2022 V RADESE
DO 15 ROKOV
Dvojhra kadetov - 1. kolo: Samuel Arpáš (SR) - voľný žreb, osemfinále: Samuel Arpáš (SR) - Wassim Essid (Tun.) 4:1 (0, 8, 8, 
-9, 8), štvrťfinále: Samuel Arpáš (SR) - Takumi Tanimoto (Jap.) 2:4 (7, 12, -12, -11, -8, -8), ... finále: Flavien Coton (Fr.) - Kazuki 
Jošijama (Jap.) 4:2.
Dvojhra kadetiek - finále: Jen Jü-tchung (Čína) - Siang Ťün-lin (Čína) 4:3.
Štvorhra kadetov - osemfinále: Samuel Arpáš, Balázs Lei (SR/Maď.) - voľný žreb,  štvrťfinále: Samuel Arpáš, Balázs Lei (SR/
Maď.) - Rafael Cabrera, Daniel Tran (Dom. rep./USA) 3:2 (-10, 10, 6, -10, 10), semifinále: Samuel Arpáš, Balázs Lei (SR/Maď.) 
- Chulong Nie, Won Bae (Austr.) 3:2 (-3, -5, 7, 9, 5), finále: Samuel Arpáš, Balázs Lei (SR/Maď.) - Kazuki Jošijama, Takumi 
Tanimoto (Jap.) 3:2 (-9, 8, 8, -4, 9).
Štvorhra kadetiek - finále: Jen Jü-tchung - Siang Ťün-lin (Čína) - Joo Je-rin, Lee Seung-eun (Kór. rep.) 3:1.
Miešaná štvorhra - 1. kolo:Samuel Arpáš, Bianca Meiová Rosová (SR/Rum.) - voľný žreb, osemfinále: Samuel Arpáš, Bianca 
Meiová Rosová (SR/Rum.) - William Bergenblock, Natalia Bogdanowiczová 0:3 (-10, -3, -3), ... finále: Alan Kurmangalijev, Hana 
Godová (Kaz./Egypt) - Tiago Abiodun, Maria Berzosová (Portug./Šp.) 3:0.
Družstvá kadetov - finále: Čína - Austrália 3:0.
Družstvá kadetiek - finále: Čína - Japonsko 3:2.

DO 19 ROKOV
Dvojhra juniorov - finále: Lin Š‘-tung (Čína) - Čchen Jüan-jü (Čína) 4:1.
Štvorhra juniorov - finále: Lin Š‘-tung, Čchen Jüan-jü (Čína) - Hajate Suzukiová, Adrien Rassenfosse (Jap./Belg.) 3:1.
Dvojhra junioriek - finále: Mijuu Kiharová (Jap.) - Miwa Harimotová (Jap.) 4:1.
Štvorhra junioriek - finále: Mijuu Kiharová, Miwa Harimotová (Jap.) - Charlotte Lutzová, Prithika Pavadeová (Fr.) 3:1.
Miešaná štvorhra - finále: Lin Š‘-tung, Kchuaj Man (Čína) - Lee Ho-jun, Lee Da-eun (Kór. rep.) 3:0.
Družstvá juniorov - finále: Čína - Poľsko 3:1.



Po lanskej premiére ešte ovplyvnenej protipandemickými opatreniami sa pod hlavičkou podujatia 
World Table Tennis (WTT) zišla pri Slnečných jazerách mlaď z rôznych kútov sveta na turnaji WTT 
Youth Contender Senec (7. - 13. 11. 2022). Organizátori hostili päť stoviek účastníkov (hráčov a 
trénerov) z rekordného počtu 49 zúčastnených krajín všetkých kontinentov. Najúspešnejší boli 
tí z ázijského, ktorým patrilo deväť z celkového počtu desiatich celkových víťazstiev. Najviac sa 

darilo Taiwančanom, ktorí ovládli šesť súťaží - 4 chlapčenské a 2 dievčenské. Tri víťazné trofeje putovali do Japonska zásluhou dievčat a 
jedna do Portorika. V početnej a kvalitnej medzinárodnej konkurencii sa predstavili aj Slováci a v dvoch prípadoch prenikli medzi štvoricu 
najlepších singlistov, čím zopakovali tieto úspechy spred roka.

det Open a patriace do série ITTF Junior 
Circuit, patrila od piatka do nedele chlap-
com. Slovenským reprezentantom prinies-
la viac radosti. V prvých dvoch z piatich 
chlapčenských kategórií bolo slovenským 
stropom osemfinále. V kategórii do 17 ro-
kov boli v šestnástke najlepších singlistov 
Samuel Arpáš a Samuel Palušek.

Arpáš vyradil v hlavnom „pavúku“ dvoch 
Poliakov - Samuela Michnu 3:0 a Alan 
Kulczyckého 3:1. V boji o štvrťfinále bol 
nad jeho sily Čchang Pching-Čcheng z 
Taiwanu (1:3). Palušek prešiel cez Yadiera 
Lopeza z Portorika i Mateusza Zalewské-
ho z Poľska zhodne 3:0 a aj jeho ťaženie 
ukončil Taiwančan - Chung Ťing-Kchaj 
(1:3). Po skupinovej fáze sa vo vyraďova-
cej časti predstavili aj ďalší dvaja Slováci. 
Jakub Goldír v 1. kole nestačil tiež na tai-
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Bacsová medzi najmladšími po roku 
opäť v semifinále

Prvá polovica podujatia patrila v športovej 
hale Transpetrolu dievčatám, ktoré tri dni 
od pondelka do stredy bojovali v piatich 
vekových kategóriách. Zo Sloveniek sa ta-
kisto ako vlani najďalej prebojovala Bianka 
Bacsová, ktorá si zopakovala semifinálovú 
účasť. V najmladšej  kategórii do 11 rokov 
postúpila zo skupiny z 2. miesta a potom 
vo štvrťfinále vyradila Enyu Huovú zo Švaj-
čiarska (3:0). V semifinále bola nad jej sily 
Ukrajinka Iryna Jačmienovová (0:3). Jej ro-
vesníčka Vivien Murková prehrala vo štvrť-
finále s Weng Jü-čchen z Taiwanu (0:3). 

V hlavnom „pavúku“ sa z reprezentantiek 
SR podarilo zvíťaziť Dominike Wiltschko-
vej, ktorá vo dvojhre hráčok do 19 rokov 
vyradila v 1. kole Pahntitu Pinyopisanovú 
z Thajska (3:2) a následne v „tridsaťdvoj-
ke“ nestačila na taiwanskú súperku Čchen 
Čch´-šiuan (0:3). Po skupinovej fáze sa vo 
vyraďovacej časti predstavili aj Adriana Illá-
šová, Ema Činčurová (do 19 rokov), Eliška 
Štullerová, Linda Majerčíková, Ema Činču-
rová (do 17 rokov), Sára Habarová, Vanda 
Vanišová, Nela Ondrušová, Carolina Chel-
sea Korf (do 15 rokov). Všetky sa lúčili v 1. 
kole. V kategórii do 13 rokov nemalo SR 
zastúpenie v „pavúku“.

Najskôr dvakrát osemfinále
Druhá polovica 26. ročníka mládežnícke-
ho stolnotenisového turnaja zaradeného 
do svetového okruhu, v minulosti známeho 
ako Slovak Junior Open, resp. Slovak Ca-

Rekordná účasť mládežníkov v Senci

wanského súpera, Kchuo Kuan-Chung 
mu nedovolil uhrať ani set (0:3), Damián 
Flóro prehral v úvodnom súboji „pavúka“ s 
Chorvátom Leonom Benkom (1:3).

V kategórii do 13 rokov mali Marco Cisa-
rik i Pavol Kokavec v 1. kole voľno. Kokav-
ca delil od postupu do osemfinále jediný 
set, ale Šahbozdekovi Gulomiddinovovi z 
Uzbekistanu podľahol 2:3. Cisarika takisto 
v 2. kole zastavil Čchen Kchaj-Čcheng z 
Taiwanu (0:3).

Arpáš v ázijskej prevahe tretí
V záplave kvalitných hráčov najmä z ázij-
ských krajín dosiahol pekný úspech slo-
venský reprezentant Samuel Arpáš, ktorý 
si do 15 rokov vybojoval 3. miesto.

Nasadená jednotka „pavúka“ po voľnom 
žrebe v 1. kole vyradila Benjamina Girlin-
gera z Rakúska 3:0, Dána Dominykasa Sa-
muolisa 3:2, vo štvrťfinále nenašiel recept 
na slovenskú nádej ani Lin Čch‘n-Tching 
Taiwanu (3:0). Až jeho krajan Jang Chao-
-Jen dokázal zastaviť Arpášovo víťazné ťa-
ženie, keď triumfom 3:1 ukončil púť jedi-
ného Európana v semifinále tejto vekovej 
kategórie. Napriek tomu tesne po semifi-
nálovej prehre sám priznal, že z jeho strany 
to mohlo byť ešte lepšie. Jeho premožiteľ 
si však zo Senca odniesol víťaznú trofej.Bianka Bacsová v najmladšej kategórii do 11 rokov bola po roku opäť v semifinále.

V KVALITNEJ SVETOVEJ KONKURENCII OPÄŤ DVE TRETIE MIESTA

Vivien Murková, štvrťfinalistka do 11 rokov, 
patrila do skupiny slovenských reprezentan-
tov, ktorých vyradili Ázijčania.

Samuel Arpáš, najlepší z Európanov v kategó-
rii do 15 rokov, po jednej z úspešných výmen 
na ceste do semifinále.
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„Bol to jednoznačne najlepší súper, proti 
ktorému som tu nastúpil. Predtým trium-
foval na turnaji v maďarskom Szomba-
thelyi. Prvé dva sety som sa do toho len 
dostával, potom som spomalil hru a zme-
nil servis, čo mi pomohlo. Keď som sa vo 
štvrtom sete z 5:10 dotiahol na 9:10, tak 
som mal dať ešte iné podanie. Škoda. S 
mojím účinkovaním v staršej kategórii do 
17 rokov som bol spokojný. Zdolal som 
dobrého Poliaka a mal som aj na tohto 
Taiwančana,“ uviedol mladý Slovák, kto-
rý odvrátil v hale Transpetrolu v semifinále 
štyri mečbaly, ale piaty už nie. Pre Arpáša 
to však bola dobrá príprava na decembro-
vé majstrovstvá sveta mládeže v Tunisku.

Breče štvrťfinalistom, 
Flórovi chýbal bod

V súťaži hráčov do 15 rokov chýbalo Da-
miánovi Flórovi málo, aby si zahral vo štvr-
ťfinále. Nad Francúzom Alexom Bossisom 
i Jakšom Krivokapičom z Čiernej Hory vy-
hral zhodne 3:1 a --potom ho vyradil ďalší 
francúzsky zástupca Nathan Arthur Pilard 
(2:3), pričom štvrtý a piaty set prehral 
tesne 10:12, keď jeho mečbaly zostali ne-
využité. Pavol Kokavec a Jakub Holubčík 
sa lúčili v 1. kole.
V Senci sa do štvrťfinále prebojoval Andrej 
Breče, keď v kategórii do 11 rokov si v „pa-
vúku“ poradil s Ognjenom Davidovičom z 
Bosny a Hercegoviny 3:0. Do semifinále 
ho nepustil Ukrajinec Volodymyr Nevižyn 
(1:3).

V kategórii do 19 rokov sa zo Slovákov naj-
viac darilo Adamovi Klajberovi, ktorý cez 
Rakúšana Johannesa Maada (3:1) a Rina 
Vidana z Chorvátska prenikol medzi 16 naj-
lepších singlistov, kde nestačil na Su Jü-
-Luna z Taiwanu (0:3). Samuel Palušek a 
Jakub Goldír prehrali v 2. kole vyraďovacej 
časti. Pavol Bilka v prvom.

Obraz reálnej výkonnosti
Slovenskí reprezentanti uhrali v konku-
rencii mládežníkov z celého sveta dvakrát 
semifinále (Bacsová do 11, Arpáš do 15 
rokov), dvakrát štvrťfinále (Breče do 11, 
Murková do 11 rokov) a štyrikrát osemfi-
nále (Flóro do 15, Arpáš a Palušek do 17, 
Klajber do 19 rokov).

„V Senci sa zišla veľmi kvalitná účasť. 
Nasvedčovalo tomu aj zastúpenie krajín, 
medzi ktorými nechýbalo ani množstvo 
Ázijčanov. Tí sa aj najviac presadili, ako 

povedať, že naši reprezentanti odviedli 
dobré výkony a keď budeme pokračovať 
v nastavenom trende, naši mládežníci 
sa na týchto podujatiach nestratia ani v 
budúcnosti,“ pridal svoj pohľad na účin-
kovanie slovenských nádejí reprezentačný 
tréner Roman Grigel.

Mládežníkov čakal ešte decembrový sve-
tový šampionát v Tunisku, účasť na ňom si 
vybojoval Arpáš. Ostatní reprezentanti sa v 
zostávajúcich týždňoch na konci kalendár-
neho roka zamerali na prípravu na vystúpe-
nia v roku 2023. „Teraz využijeme dlhší 
časový priestor na prípravu. Koncepčne sa 
zameriame na tréning, na ktorý nie je pri 
turnajových povinnostiach toľko možností, 
lebo už 9. januára nás čaká štart na turnaji 
v rakúskom Linzi a následne cestujeme do 
katarskej Dauhy,“ dodal Grigel.

(ĽB)
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Víťazný duel v hlavnej súťaži do 19 rokov si pripísala Domika Wiltschková.

Samuel Arpáš po prevzatí trofeje za 3. miesto s predsedom SSTZ Antonom Hamranom.

Aj v najmladšej kategórii chlapcov malo Slo-
vensko zastúpenie vo štvrťfinále zásluhou 
Andreja Brečeho.

to už býva zvykom na turnajoch po ce-
lom svete. Ani naši hráči sa však v Senci 
nestratili. Predovšetkým výsledok Sam-
ka Arpáša do 15 rokov je veľmi pekný 
úspech. Ani jeho semifinálový duel nebol 
stratený, hoci v ňom ťahal za kratší ko-
niec. Bolo to vyrovnané stretnutie a preh-
ral v ňom s neskorším víťazom. Aj ostatní 
chalani predviedli to, čo zodpovedá ich 
momentálnej výkonnosti. Škoda Jakuba 
Goldíra, ktorý do 19 rokov zdolal kórej-
ského súpera Kwon Hjuka 3:2 a otvori-
la sa mu cesta k lepšiemu výsledku, ale 
následne vo vyrovnanom súboji tesne 
prehral päťsetovú bitku s Belgičanom Ti-
mom Giltiom. Nechcem povedať, že jeho 
belgický súper bol slabší, to určite nie, 
veď sa potom dostal až do štvrťfinále, 
ale je nám ľúto nevyužitej šance, ktorá 
sa mu ponúkala po vyradení ázijského 
protivníka. Mrzí tiež, že Damián Flóro mal 
päť mečbalov na postup do štvrťfinále 
kategórie do 15 rokov. Celkovo môžem 



Stredná športová škola v Košiciach oslávila v roku 2022 významné jubileum. Štyridsiate výročie svojho založenia si 
pripomenulo 20. októbra 2022 slávnostnou akadémiou s programom, o ktorý sa postarali súčasní i bývalí študenti. 
Okrem zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, predstaviteľov mesta Košice, 
Košického samosprávneho kraja, Slovenského olympijského a športového výboru či ďalších športových škôl na Slo-
vensku bol na slávnosti aj predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Anton Hamran, ktorý súčasnej riaditeľke 
gymnázia Tatiane Švecovej odovzdal v mene SSTZ plaketu s poďakovaním za dlhoročnú obetavú prácu v prospech 
rozvoja slovenského športu. Zo školy, ktorá začala svoju činnosť 1. septembra 1982, vyšlo mnoho úspešných špor-
tovcov. Svoje významné miesto v nej má aj stolný tenis.

STOLNOTENISOVÉ KLUBY24   SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2022

Športové gymnázium v Košiciach, ne-
skôr Stredná športová škola (SŠŠ) ako 
prvé na Slovensku umožnilo záujem-
com popri možnosti získať maturitu aj 
denne sa venovať svojmu obľúbenému 
športu vo forme dvojfázových tréningov 
a presadiť sa vo svete športu. Prvým 
riaditeľom bol PaedDr. Karol Gumán, 
neskôr PaedDr. Slavomír Šipoš a od 
roku 2008 až dodnes vedie školu riadi-
teľka PaedDr. Tatiana Švecová a zástup-
com pre šport je Mgr. Milan Lalkovič.

Stolný tenis na Strednej športovej 
škole v Košiciach

Sekcia stolného tenisu na škole zača-
la svoje pôsobenie od roku 1999 a jej 
prvým trénerom bol Egon Kráľ, čestný 
člen SSTZ. Počas jeho jedenásťročnej 
práce žiaci dosiahli niekoľko význam-
ných úspechov. V rokoch 2002/2003 
sa jeho zverencom podarilo získať titul 
školského majstra Slovenska. Pod zášti-
tou organizácie ISF sa zúčastnili na MS 
v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a aj v 
Senci, kde v náročnej konkurencii medzi 
24 krajinami sveta sa vždy umiestnili do 

10. miesta. Veľa hráčov v 
tomto období úspešne re-
prezentovalo extraligové 
kluby a národné družstvá. 
Za zmienku stojí spome-
núť z absolventov aj dnes 
úspešných hráčov: Martin 
Gumáň (3. liga v Nemec-
ku), Gregor Gallo (ex-
traliga mužov za Geológ 
Rožňava), Juraj Till (1. liga 
mužov za STK Lokomotíva 
Košice), Lívia Drotárová 
(3. liga v Nemecku), To-
máš Kukučka (1. liga mu-
žov za Veľké Kapušany), 
Slavomír Král (1. liga mu-
žov za ŠKST Bratislava).

V roku 2005 začal na 
škole pôsobiť ako druhý 
tréner Ing. Andrej Dzelin-
skij. Práca dvoch trénerov 
zvýšila kvalitu tréningové-
ho procesu, čo sa neskôr 
ukázalo aj na výsledkoch. 
Sekcia prilákala množstvo 
záujemcov z celého regió-
nu aj vďaka osemročnému 
štúdiu, otvorenému systé-
mu prijatia a podmienkam, 

Jakub Zelinka sa prepracoval až do mužskej reprezentácie Slovenska.

JUBILEUM ŠKOLY S VÝZNAMNÝM MIESTOM AJ PRE STOLNÝ TENIS

Predseda SSTZ Anton Hamran s riaditeľkou SŠŠ Tatianou Švecovou, ktoré si prevzala poďakova-
nie za dlhoročnú obetavú prácu v prospech rozvoja sloenského športu.
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Eva Jurková to ako absolventka školy dotiahla až k triumfu 
na deaflympiáde.

miesto na Eurominichamps v 
Štrasburgu. Mária Kraželová 
bola účastníčkou ME mláde-
že a dlhodobo pôsobí v Ne-
mecku. Lucia Ivanová vyhrala 
M-SR vo dvojhre dorasteniek. 
Matúš Zelinka triumfoval na ná-
rodnom šampionáte vo štvor-
hre mužov so svojím bratom 
Jakubom.

V súčasnosti fungovanie sek-
cie stolného tenisu značne 
ovplyvnilo zrušenie osemroč-
ného štúdia, teda jeho skráte-
nie na štvoročné stredoškol-
ské. Napriek tomu škola stále 
dosahuje a vychováva úspeš-
ných športovcov a študentov, 
ktorí sa presadzujú v športe, 
ale aj v iných oblastiach života. 
Toto všetko by nebolo možné 
bez vytvorenia dobrých podm-
ienok na trénovanie, vzdeláva-
nie, regeneráciu a kolektívne-
ho ducha na SŠŠ. 

(JDZ, ĽB)
• foto: SŠS Košice

ktoré škola vytvorila športovcom. Chlapci 
a dievčatá sa zúčastnili na MS škôl v Brne 
2010 a na Malte v roku 2018. Taktiež sa 
im podarilo na všetkých spomenutých maj-
strovstvách umiestniť do 6. miesta.

Absolventi školy vyhrávali na majstrovstvá 
Slovenska, zúčastňovali sa na mládežníc-
kych a seniorských ME, MS. Najlepšie 
výsledky dosahovala Eva Jurková, ktorá 
získala viac ako 20 zlatých medailí z M-SR, 
je dvojnásobná majsterka Slovenska vo 
dvojhre žien. Päťkrát štartovala na MEJ 
a štyrikrát na MS žien. Ako nepočujúca 
športovkyňa získala zlato vo dvojhre na de-
aflympiáde. Hrávala v rôznych kluboch na 
Slovensku, Poľsku a Nemecku.

Ďalším úspešným športovcom Jakub Ze-
linka, ktorý je desaťnásobným majstrom 
Slovenska. Účastník vrcholných mládež-
níckych medzinárodných podujatí je dnes 
už aj stálym členom mužskej reprezentácie 
SR. V súčasnosti pôsobí v českej extralige 
v klube El Niňo Praha.

Zároveň treba spomenúť aj ďalších ab-
solventov školy. Júlia Dzelinská získala 8. 

Ľudovít Nagy
(1940 - 2022)

Patril medzi najskúsenejších a najaktív-
nejších funkcionárov slovenského stol-
ného tenisu. Aj napriek vyššiemu veku sa 
neúnavne venoval svojmu obľúbenému 
športu  - či už ako hráč, tréner, rozhod-
ca, alebo dobrovoľný  funkcionár. Napo-
sledy sa vytrvalo angažoval v rekonštruk-
cii stolnotenisovej herne v Senci. Tú sa 
aj vďaka nemu podarilo po troch rokoch 
významne zveľadiť. Žiaľ, nedočkal sa jej 
kolaudácie – zomrel tesne pred ňou vo 
veku 81 rokov.
Lali Nagy , pod týmto menom ho poznali 
všetci stolní tenisti, začínal hrať s bielou 
loptičkou  ako mladík v bratislavskom 
Štarte (mal blízko aj k boxu). Potom sa 
však vrátil do rodného Senca, ktorý patrí 
medzi najstaršie  lokality , kde na Sloven-
sku  zapustil stolný tenis  korene  už v 
dvadsiatych rokoch minulého storočia. 

OPUSTILI NÁS
vaným stolnotenisovým funkcionárom a 
rozhodcom. V rokoch 1973 – 1980 bol 
predsedom SSTZ a členom predsedníc-
tva federálneho zväzu. K. Pullmann ml. 
pracoval dlhé roky v riadiacich funkciách 
Feroservisu a po odchode  do dôchod-
ku manažoval výstavbu synovho domu v 
Záhorskej Vsi. Hoci mal zdravotné pro-
blémy , aj tak si našiel čas na šport, ale 
malú loptičku zamenil za väčšiu  -  v Pe-
tržalke hral tenis. Najväčšiu radosť mal 
však z vnučky Elenky. Žiaľ, odišiel pris-
koro. Jeho svojský humor bude chýbať 
nielen najbližšej rodine, ale aj stolným 
tenistom.

Česť ich pamiatke!

Tam založil TJ Energia Senec, kde bol stol-
ný tenis nosným športom.  Neskôr sa  TJ 
transformovala na klub, viackrát zmenila 
názov a dnes  hrá v súťažiach pod menom 
STK Senec. Dlhé roky bol dušou klubu. Ci-
eľavedomý, energický, vždy pozitívne nala-
dený. Významným dielom prispel k rozvoju 
stolného tenisu v Senci, ale aj na Sloven-
sku. Priviedol k stolnému tenisu aj svoje 
dve deti – dcéru Eriku a syna Richarda. 
Keby ho nebolo zradilo srdce, určite by si 
aj tohto roku na Silvestra pripil na úspechy 
nášho stolného tenisu. Žiaľ,  jeho stolička 
už zostane prázdna. Najviac bude chýbať 
manželke Márii, jeho dvom deťom, štyrom 
vnúčatám a jednému pravnúčaťu, ale aj ce-
lej stolnotenisovej rodine.

Ing. Karol Pullmann
(1954 – 2022)

Slovenskú stolnotenisovú rodinu 18. 11. 
2022 nečakane opustil  vo veku 68 rokov 
významný funkcionár a rozhodca SSTZ. 
Karol Pullmann ml. sa významne pričinil 
o kultivované  a hladké rozdelenie Čes-
koslovenskej asociácie stolného tenisu, 
keď v rokoch 1990 – 1992 bol členom 
výkonného výboru ČAST a predsedom 
federálnej komisie rozhodcov. V minulosti 
sa angažoval ako aktívny funkcionár v klu-
boch Lokomotíva Bratislava, ŠKST Bra-
tislava  a Sporiteľňa Bratislava. V rokoch 
1984 – 1989 bol  predsedom Bratislav-
ského stolnotenisového zväzu. Podieľal sa 
na organizácii ME 1986 a MEJ 1992. Ako 
medzinárodný arbiter rozhodoval na viace-
rých európskych šampionátoch dospelých 
a mládeže. Podieľal sa aj na vzdelávaní 
mladých slovenských rozhodcov. Stolný 
tenis mal takpovediac v krvi,  lebo jeho 
otec , Karol Pullmann starší,  bol tiež uzná-
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TÍM SR „23“ DO PLAY-OFF

Slovensko malo dovedna 
štyroch zástupcov, z kto-
rých do play-off prenikol iba 
bronz z predchádzajúcej 

edície obhajujúci mužský reprezentačný tím SR do 23 rokov. Ten 
obsadil na turnaji B-skupiny súťaže mužov v chorvátskom Varaždí-
ne s bilanciou 1 víťazstvo - 1 prehra 2. priečku a o semifinále bude 
bojovať s českými rovesníkmi. Hráči TJ Geológ Rožňava, ako aj 

hráčky SR „23“ a STC ŠKST Bratislava uzatvárali poradie svojich 
skupín a ich účinkovanie sa skončilo pred vyraďovacou časťou.
Superliga mužov 2022/2023 pozostávala z deviatich účastní-
kov zo šiestich krajín (Rakúsko, SR, ČR, Chorvátsko, Slovinsko, 
Maďarsko), medzi ktorými chýbal slovenský obhajca celkového 
prvenstva SK Vydrany. V súťaži žien malo štartovať 8 družstiev 
z piatich krajín, ale chorvátsky Varaždín sa napokon do diania v 
A-skupine nezapojil.

(ĽB)

VÝSLEDKY SUPERLIGY MUŽOV A ŽIEN
Muži - A-skupina (Stockerau/Rak.) - konečné poradie: 1. UTTC PANACEO Stockerau 6 bodov, 2. Maďarsko „23“ 4, 3. Slovinsko „23“ 2.
B-skupina (Varaždín/Chor.): Slovensko „23“ - TT Linz International (Rak.) 6:4, body SR „23“: Goldír 3, Klajber 2, Delinčák, Slovensko „23“ 
- STK STARR Varaždín (Chor.) 3:6, body za SR „23“: Klajber, Delinčák, Palušek. Konečné poradie: 1. STK STARR Varaždín 6, 2. Slovensko 
„23“ 4, 3. TT Linz International 2.
C-skupina (Havířov/ČR): Česko „23“ - TJ Geológ Rožňava 6:3, body za Rožňavu: Péter 2, Sitak, TJ Geológ Rožňava - Rakúsko „23“ 4:6, 
body za Rožňavu: Péter a Sitak po 2. Konečné poradie: 1. Česko „23“ 6, 2. Rakúsko „23“, 3. TJ Geológ Rožňava 2.
Program play-off - 1. kolo (31. 1./7. 2. 2023): Slovensko „23“ - Česko „23“, Maďarsko „23“ - Rak-
úsko „23“, semifinále (28. 2./7. 3.): UTTC PANACEO Stockerau - postupujúci z dvojice Slovensko „23“ - Čes-
ko „23“, STK STARR Varaždín - postupujúci z dvojice Maďarsko „23“ - Rakúsko „23, finále (18. 4./25. 4.).
Ženy - A-skupina (Linz/Rak.): Slovensko „23“ - Linz AG Froschberg (Rak.) 3:6, body za SR „23“: Illášová 2, Wiltschková, TT Moravský 
Krumlov (ČR) - Slovensko „23“ 6:3, body za SR „23“: Wiltschková 2, Illášová. Konečné poradie: 1. Linz AG Froschberg 6, 2. Moravský 
Krumlov 4, 3. Slovensko „23“ 2, ... Varaždín nehral.
B-skupina (Bratislava/SR): STC ŠKST Bratislava - Česko „23“ 1:6, bod za STC: Štullerová, STC ŠKST Bratislava - LZ Linz-Froschberg 
(Rak.) 0:7, STC ŠKST Bratislava - Maďarsko „23“ 0:7. Konečné poradie: 1. LZ Linz-Froschberg 9 bodov, 2. Česko „23“ 7, 3. Maďarsko „23“ 
5, 4. STC ŠKST Bratislava 3.
Program play-off - semifinále (28. 2./7. 3. 2023): Linz AG Froschberg - Česko „23, TT Moravský Krumlov - LZ Linz-Froschberg, finále 
(18. 4./25. 4.).

Medzinárodná stolnotenisová superliga (Central European Superleague) má v sezóne 2022/2023 za sebou základnú časť, ktorá 
sa hrala v priebehu októbra a novembra turnajovým spôsobom.

LÍDRAMI VYDRANY A TOPOĽČANY

V JOOLA extralige mužov majú účastníci za se-
bou šesť kôl, počas ktorých každý jeden tím 
odohral jedenásť zápasov. Vydranci z nich desať 
zvládli víťazne, premožiteľa našli len vo Vranove 
nad Topľou (2:6), kde však nastúpili oslabení a 
navyše ich jednotka Samuel Novota musel dva 
súboje vzdať. Rovnakú bilanciu má aj druhý TJ 
Geológ Rožňava, ktorý ťahal za kratší koniec len 
vo Vydranoch (3:6). Zaujímavosťou je, že už všet-
ky družstvá okúsili chuť prehry. Prví traja - Vydra-
ny, Rožňava, Vranov - len raz. Dva tímy - Topoľ-
čany a nováčik Mária Huta - zatiaľ čakajú na prvý 
plný bodový zisk.

Extraliga žien odohrali v základnej časti štyri kolá 
a každý po sedem stretnutí. Topoľčianske hráč-
ky prišli o stopercentnú bilanciu nečakanou do-
mácou remízou s Valalikmi (5:5), ale v ďalších 
dueloch vrátane toho proti obhajcovi titulu STC 
ŠKST Bratislava (7:0) si počínali víťazne. Práve 
Bratislavčankám, ktoré v zostávajúcich vystúpeni-
ach prevýšili svoje súperky, patrí pred odvetami 2. 
priečka. Tretí je nováčik súťaže SK Vydrany.

(ĽB)

Najvyššie slovenské súťaže družstiev majú 
za sebou polovicu dlhodobej časti. Pred za-
čiatkom odvetnej časti extraligy sú na tom 
najlepšie majstrovský SK Vydrany (muži) a 
vicešampión ŠKST Topoľčany (ženy).

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.
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Por. Mužstvo  Zápasy  Výhry  Remízy  Prehry  Skóre Body
1 SK Vydrany  11  10  0  1  62:27  31
2 TJ Geológ Rožňava  11  10  0  1  63:18  31
3 VSTK Vranov  11  7  3  1  60:30  28
4 MSK Čadca A  11  7  1  3  54:39  26
5 ŠK PARA TT Hlohovec A  11  6  2  3  54:37  25
6 ŠKST Ružomberok A  11  5  2  4 47:49  23
7 TJ Gasto Galanta  11  3  3  5  46:54  20
8 TTC Nové Zámky A  11  2  2  7  38:58  17
9 STK FUNSTAR Topolčany  11  0  6  5  34:60  17

10 ŠKST Michalovce  11  2  2  7  42:55  17
11 TJ STO Nižná A  11  1  3  7  31:61  16
12 AŠK Mária Huta  11  0  2  9  21:64  13

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 ŠKST Topoľčany 7 6 1 0 43:10 20

2 STC ŠKST Bratislava 7 6 0 1 38:15 19

3 SK Vydrany 7 5 0 2 34:19 17

4 MSK Malacky 7 4 0 3 34:24 15

5 TTC Majcichov 7 2 1 4 21:36 12

6 ŠKST Ružomberok 7 2 0 5 22:34 11

7 KST Drive Trenčianske Jastrabie 7 1 1 5 15:42 10

8 STO Valaliky 7 0 1 6 15:42 8

JOOLA extraliga mužov - základná časť po 6. kole

Extraliga žien - základná časť po 4. kole:



SLOVENSKÝ POHÁR TRETÍKRÁT PRE VALUCHA

Najviac bodov nazbieral Valuch, ktorý štar-
toval na troch podujatiach a nenašiel na nich 
premožiteľa. Hráč českého klubu TTC Ostrava 
triumfoval v 1., 3. a 4. kole, absentoval len v 2. 
kole, kde vyhral Martin Gumáň. Alexander Va-
luch s celkovým súčtom 300 bodov suverénne 
ovládol konečné poradie s výrazným náskokom 
pred Martinom Gumáňom (160) a Lucasom 
Gabrielom Martinsom Da Silvom (140). Jakub 
Zelinka, obhajca prvenstva z minulého ročníka 
seriálu SP, sa tentoraz do súťaže nezapojil.
„Triumf v Slovenskm nepatril medzi moje 
predsezónne ciele, ale v každom prípade ma 
veľmi potešilo, že som dokázal potvrdiť úlohu 
favorita. Samozrejme, nie je to ľahké. Pri toľ-
kých zápasoch a turnajoch sa môže stať, že 
aj favorit zakopne. Ja som rád, že sa mi poda-
rilo udržať nezdolanosť a vyhrať SP,“ uviedol 
A. Valuch.
Z troch finálových víťazstiev boli dva bez stra-
ty setu, iba na záver v Nových Zámkoch musel 
absolvovať až päťsetový súboj. „Jednoznačne 
najlepší turnaj som odohral v Ružomberku, kde 
som dokázal zvíťaziť bez straty setu. Popravde, 

Dva dni pred koncom kalendárneho roka sme spoznali celkového víťaza 25. ročníka Slovenského pohára v stolnom tenise 
mužov (v kategórii žien sa nevyhodnocuje), ktorým sa stal Alexander Valuch. Seriál SP v sezóne 2022/2023 pozostával zo 
štyroch podujatí, pričom do hodnotenia sa započítavali tri najlepšie výsledky vo dvojhrách. Tri turnaje boli na programe v sep-
tembri - Mildeho memoriál v Ružomberku (3. 9. 2022), Pohár duklianskych hrdinov v Prešove (10. 9.), Štrauchov memoriál v 
Trenčianskej Teplej (17. 9.) a záverečný štvrtý v decembri - Vianoce 2022 v Nových Zámkoch (29. 12.). 
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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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Prehľad finálových výsledkov dvojhry na štyroch turnajoch Slovenského pohára 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 Vydrany) 3:0
4. kolo (Vianoce 2022 v Nových Zámkoch, 29. 12.): Alexander Valuch (TTC Ostrava) - Andrij Sitak (TJ Geológ Rožňava) 3:2

poradie priezvisko meno klub Ružomberok Prešov Tr. Teplá N.Zámky spolu

1. Valuch Alexander TTC OSTRAVA 100 100 100 300

2. Gumáň Martin DJK SPVGG EFFELTRICH 60 100 160

3. Martins Da Silva Lucas Gabriel ŠK PARA TT HLOHOVEC 80 40 20 140

4. Sitak Andriy GEOLÓG ROŽŇAVA 40 80 120

5. Holubčík Jakub ŠKST RUŽOMBEROK 60 40 20 120

6. Wiltschka Dávid ŠK PARA TT HLOHOVEC 60 40 100

7. Takáč Jakub GEOLÓG ROŽŇAVA 20 60 10 90

8.-9. Lelkeš Zoltán SK VYDRANY 80 80

8.-9. Oráč Daniel MŠK VSTK VRANOV 80 80

10 Goldír Jakub MSK ČADCA 60 20 80

11.-12. Tutura Marek TJ STO NIŽNÁ 40 40 80

11.-12. Rakov Valeriy KST RAKSIT 40 40 80

13. France Roman TTC NOVÉ ZÁMKY 20 40 10 20 80 

14.-16. Palušek Samuel VSTK VRANOV 60 60

14.-16. Kopányi Tomáš TJ AGROTEC HUSTOPEČE 60 60

14.-16. Baženov Valentín SK POLSTRAV BYSTRIČANY 60 60

17.-18. Bilka Pavol ŠKST BRATISLAVA 10 40 5 55

17.-18. Svetík Michal STO SPOJE BRATISLAVA 5 10 40 55

19. Malik Mateusz 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK 10 40 50

20.-23. Sabol Cyril STK LEMEŠANY 40 40

20.-23. Laboš Adam STO VALALIKY 40 40

20.-23. Ďanovský Martin ŠKST ENERGODATA ŽILINA 40 40

20.-23. Klajber Adam TSG KAISERSLAUTERN 40 40

24.-26. Fojtík Matúš MŠK KYS. NOVÉ MESTO 20 20 40

24.-26. Veis Matúš TTC NOVÉ ZÁMKY 20 20 40

24.-26. Gogora Martin STC TJ ČAB 20 20 40

27. Király Matúš ŠKST LUČENEC 10 20 10 40

Konečné poradie SP mužov 2022/ 2023

do Nových Zámkov som išiel najmä z dôvodu, 
že v českej extralige začíname už štyri dni po 
Novom roku a chcel som si udržať nejakú zá-
pasovú prax. Finále v Nových Zámkoch so Sita-
kom bolo jasne najťažšie. S Andrejom sme spo-
lu odohrali nespočetne veľa zápasov, ktoré boli 
väčšinou vo finále, ale tento duel bol skutočne 
jeden z tých ťažších,“ poznamenal 26-ročný re-
prezentant SR, pre ktorého to bolo po sezónach 
2016/17 a 2017/2018 tretie celkové víťazstvo v 
SP. Zaujímavosťou je, že práve Sitak v sezóna-
ch 2018/19 a 2019/20 získal prvenstvo práve 
pred Valuchom.
Zloženie prvej desiatky bolo rôznorodé, dvoj-
násobné zastúpenie v nej mali dva kluby - ŠK 
PARA TT Hlohovec (3. Martins Da Silva, 6. D. 
Wiltschka) a TJ Geológ Rožňava (4. Sitak, 7. Ta-
káč). Celkový víťaz súťaže získa pohár venovaný 
Slovenským stolnotenisovým zväzom a výsledky 
na podujatiach SP budú zohľadnené pri tvorbe 
slovenských rebríčkov.

(ĽB)
• foto: T. Šereda/SSTZ



liga). Počas svojej kariéry sa sedemkrát 
stal majstrom armády SR v jednotlivcoch i 

družstvách (s Tužinským), dvadsaťkrát bol 
majstrom regiónu Turiec+Turčianske Tep-
lice. V ostatných rokoch si oblieka dres 
STO Valča, či už v extralige alebo v I. lige 
- skupina Východ. Úspechy žne úspechy 
vo veteránskej kategórii, keď je niekoľko-
násobným majstrom SR nad 40, 50 a už 
aj 60 rokov. Slovensko reprezentoval na vi-
acerých veteránskych majstrovstvách Eu-
rópy i sveta. Vaverka sa venuje aj funkcio-
nárskej činnosti. Bol a je členom VV KSTZ 
Žilina, kde momentálne zastáva funkciu 
jeho podpredsedu.

Stanislav Becáni
70 rokov

Jubilant je nevšedným inventárom Národ-
ného stolnotenisového centra v Bratislave 
– Krasňanoch. Do haly prišiel ešte skôr ako 
ju stihli postaviť. V roku 1985 v nej pôsobil 
ako stavebný dozor. O rok neskôr, keď 
dali špecializovanú  halu do prevádzky,  sa 
stal jej oficiálnym správcom, lepšie pove-
dané dievčaťom  na  všetko. A čo je naozaj 
nezvyčajné  - vydržal tam dodnes! Pozná 
dokonale všetky detaily jej fungovania, sla-
bé i silné stránky. Ak sa niečo pokazí,  vie 
rýchlo nájsť recept na nápravu. S. Becáni, 
rodený Záhorák,  je veľkým priaznivcom 
stolného tenisu. Sám ho v dorasteneckom 

veku hrával za Strojár Malacky, no neskôr 
sa začal viac venovať basketbalu, kde lep-
šie využil 188 cm svojej výšky.  Nikdy však 
nechýba na žiadnom významnejšom  stol-
notenisovom podujatí. Okrem svojich rôz-

Ľubica Gogová-Mládková
50 rokov

Od malička bola vždy tam, kde sa niečo 
dialo. V Strojári Malacky vyrástlo veľa ta-
lentovaných stolných tenistiek a mladá ju-
bilantka Ľubica Gogová-Mládková je práve 
jednou z nich. Trénerov zaujala razantnou 
obojstrannou ofenzívou, ale aj v prístupe 
k príprave a snahou naučiť sa vždy nie-
čo nové. Jej športové majstrovstvo preto 
rýchlo napredovalo. Čo jej tesne ušlo  v 
kategórii kadetiek, vynahradila si na ME 
juniorov. V roku 1987 si vybojovala strie-
bro v mixe spolu s Tomášom Janáskom 
a o dva roky neskôr bola členkou bronzo-
vého družstva československých junioriek 
(spolu s Češkami Martincovou, Vachovco-
vou a Šopovou). Vo svojej bohatej  zbierke 
má aj množstvo domácich trofejí. Z nich si 

najviac cení titul  dorasteneckej majsterky 
ČSSR v roku 1988 v dvojhre a o dva roky 
neskôr v štvorhre - spolu s Alenou Vachov-
covou. Medzi ženami vyhrala domáci šam-
pionát dvakrát - v štvorhre v roku 1988 s 
Jaroslavou Mihočkovou a v roku 1990 so 
Zuzanou Poliačkovou. Vysokú hodnotu 
má aj prvenstvo v celoštátnej lige v drese 
Lokomotívy Bratislava v sezóne 1987/88. 
Jubilantka si postupne  obliekala  dresy 
Strojára Malacky, Lokomotívy Bratislava, 
ZŤS Topoľčany, tri roky hrala v Rakúsku a 
dva roky v Nemecku, potom sa vrátila na-
späť do Artep Pap Topoľčany. Po skončení 
aktívnej činnosti prešla pracovať do štátnej 
správy, ale  stolný tenis stále sledovala v 
médiách. Vrátila sa k nemu opäť v Záhor-
skej Bystrici, kde sa začala venovať práci 
s mládežou. Epidémia COVID-19 však za-
brzdila jej  nádejný rozbeh. Dve dospelé 
dcéry sa nepustili po jej stolnotenisových 
stopách, ale možno vnúčatá...

Ing. Peter Vaverka
60 rokov

Uplynulo už vyše 50 rokov, čo mu učaro-
vala biela loptička. Je odchovancom ZTS 
Martin, kde vyrastal pod vedením J. Kubin-
du a vypracoval sa až na medailistu z maj-
strovstiev Slovenska a Československa. 
Peter Vaverka od 14 rokov hrával najvyššiu 
súťaž na Slovensku. Extraligu a I. ligu hrá-
val za ZTS a Martinmetal Martin, 15 sezón 
pôsobil aj v Nemecku v súťažiach rôznych 
úrovní (Regionalliga, Bayernliga, Baden-

norodých povinností v hale si vždy nájde 
čas , aby osobne povzbudil  svojich favo-
ritov. Z hráčov centra si najlepšie rozumie 
s naturalizovaným  Číňanom Wangom a 
východniarom Ľubomírom Pištejom. Jeho 
druhým koníčkom je cykloturistika. Má 
prejazdené Karpaty , Vysoké a Nízke Tatry 
a časť Rakúska. Okrem bicykla sa výborne 
odreaguje ako slovanista na hokeji i futba-
le. A ak všetko zlyhá, vybehne na Záhorie 
na dubáky a suchohríby.

Miroslav Pirník
70 rokov

Miroslav Pirník, ktorý v závere roku 2022 
oslávil – ako inak – za zelenými stolmi vo 
Zvolene  už sedemdesiatku, je  živým prí-
kladom toho, že stolný tenis možno pra-
videlne a s láskou hrať v každom veku. 
Už v mladosti sa venoval tomuto športu v 
okresných a krajských  súťažiach Bansko-
bystrického kraja. Neskôr si urobil tréner-
skú licenciu B a zapojil sa aj do funkcio-
nárskej a rozhodcovskej činnosti. Pomáhal 

vychovávať aj stolnotenisovú omladinu. 
Bol podpredsedom Banskobystrického 
stolnotenisového zväzu a dve volebné ob-
dobia  aj členom výkonného výboru SSTZ.  
Viedol komisiu pre styk s klubmi i discipli-
nárku. Ako húževnatý veterán štartoval na 
ME skôr narodených  v Bratislave, Poreči a 
Liberci. V júli 2017 spravil nezvyčajné roz-
hodnutie. Každý piatok odvtedy organizuje  
vo zvolenskej hale  tzv. Doprastav open  - 
pre tých, čo prídu. Má ich za sebou už 138 
a nebyť nútenej covidovej prestávky bolo 
by toto číslo viac ako dvojnásobné! Jubi-
lant má  okrem stolného tenisu veľmi blízko 
aj k hokeju. Päť rokov bol riaditeľom ZŠ vo 
Zvolene, kde sa aj on svojím dielom v roku 
2013  pričinil o majstrovský titul zvolen-
ského tímu v našej najvyššej súťaži. Jeho 
ďalším koníčkom je mariáš. Zdokonalil sa 
v ňom do takej miery, že štartoval  aj v slo-
venskej extraligovej súťaži. Keď  si  však 
chce naozaj  dopriať trochu relaxu,  zájde 
na rodinný ranč v Bezekovom laze a poteší 
sa s koníkmi a ďalšími domácimi zvieratami.

Pavol Hermann
75 rokov

Svoju hráčsku stolnotenisovú kariéru začal 
ako sedemročný, keď ho spolu s ďalšími 
malými chlapcami oslovil zakladateľ a tré-
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tencov získal v roku 1963 striebro na maj-
strovstvách ČSSR. Na majstrovstvách SR 
dorastu sa v roku 1965 prebojoval do finá-
le vo všetkých súťažiach a svojimi výkon-
mi 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. 
Viedol družstvo dorastencov, ktoré v roku 
1996 po 33 rokoch získalo pre Trnavu ti-
tul majstra 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 predsedom disciplinárnej komisie 
(1997 – 2001), predsedom ŠTK (2001 
– 2009), predsedom komisie pre styk s 
klubmi vrcholového stolného tenisu (2009 
– 2013), podpredsedom VV SSTZ (2001 
– 2013) a predsedom KSTZ Trnava (1997 
– 2014). Predsedal klubom Spartak TAZ 
Trnava (1986 – 1993) a KST Viktória Trna-
va (2002 – súčasnosť). V roku 1999 zís-
kal 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. 

doc. Ing. Elena Thomasová, 
CSc.

80 rokov
V minulosti popredná hráčka a reprezen-
tantka, neskôr funkcionárka a rozhodkyňa. 
Ako aktívna hráčka bola v rokoch 1957 až 

1963 členkou čs. reprezentačného druž-
stva junioriek a žien a v rokoch 1956 až 
1973 členkou reprezentačného výberu 
Slovenska. V rokoch 1955 až 1959 hrala 
v Lokomotíve Topoľčany, 1959 až 1965 v 
Štarte VD Bratislava, neskôr v Lokomotíve 
Bratislava, Lokomotíve Rača a SMZ Tovar-
níky. Od roku 1982 bola aktívnou členkou 
TJ Trnávka Bratislava, vykonávala aj funk-
ciu trénerky a predsedníčky oddielu. Od 
roku 2018 je čestnou členkou SSTZ. Po-
čas svojej hráčskej kariéry dosiahla množ-
stvo významných úspechov: majsterka 
Slovenska vo dvojhre dorasteniek (1957), 
majsterka ČSR vo štvorhre s Bosou a 2. 
miesto vo dvojhre (1958, 1959), majsterka 
Slovenska v miešanej štvorhre s Tokárom 
(1959). V rokoch 1988 až 1990 bola člen-
kou a neskôr predsedníčkou kontrolnej ko-
misie SSTZ. Od roku 1994 je medzinárod-

nou rozhodkyňou stolného tenisu. Počas 
svojej rozhodcovskej kariéry rozhodovala 
na rôznych významných stolnotenisových 
podujatiach ako ME 1996, MEJ 1997, 
2000, 2005, ME veteránov, MS 2006 a 
ME telesne postihnutých 1999, 2007, atď.

Alojz Novák
90 rokov

Alojz Novák, čestný člen  SSTZ  od roku 
2015, je jedným z najstarších, stále veľ-

mi aktívnych slovenských stolných tenis-
tov. Je dlhoročným hráčom, rozhodcom  i 
funkcionárom. Iba celkom nedávno – pred 
svojou deväťdesiatkou sa rozhodol za-
končiť svoju aktívnu hráčsku činnosť v 6. 
lige. Za svoj klub Kubran Trenčín sa ešte 
naposledy 2,5 bodmi pričinil o vysoké ví-
ťazstvo nad  Trenčianskym Jastrabím. Je 
stále veľmi vitálny nielen za stolmi, ale aj na 
bicykli, ktorý je jeho srdcovkou. Tohto roku 
vzhľadom na zranenie má najazdených 
„iba“1337 km, hoci zvyčajne to bývalo cez 
3000 km. Jubilant však bol všestranný 
športovec. Ako turista absolvoval výstup 
na  9 dvojtisícových štítov, ako atlét zabe-
hol 3 maratóny a ako lyžiar štartoval 11-krát 
na Bielej stope SNP. So stolným tenisom  
začínal už ako 10-ročný v rodných Trako-
viciach  a zostal mu verný neuveriteľných 
80 rokov! Intenzívne sa mu venoval počas 
štúdií na leteckom učilišti v Dolnom Kubíne 
a aj v Prešove, kde pôsobil ako vojenský pi-
lot. V roku 1954 na letisku vo Zvolene mal 
pri štarte nehodu, rozbil Messerschmitt 
Bf 109, ale on  akoby zázrakom  vyviazol 
bez zranení. Po 400 odlietaných hodinách 
nadobro skončil s pilotovaním , o to viac 
sa mohol venovať svojim obľúbeným špor-
tom. Bol predsedom v TJ Zlatovce, v Le-
teckých opravovniach Trenčín, v Kubrane 
Trenčín,  TTS a Sokole Trenčín. Ako dob-
rovoľný športový a telovýchovný funkcionár 
pracoval vyše 50 rokov v rôznych regionál-
nych štruktúrach, najmä stolnotenisových. 
Tri volebné obdobia v deväťdesiatych 
rokoch bol aj členom výkonného výboru 
SSTZ . Mal na starosti športovo-technickú 
komisiu, komisiu rozhodcov i disciplinárku. 
Ako rozhodca sa  zúčastnil 6-krát na ME 
dospelých i mládeže. Ešte ako 80-ročný 
vyhral vo svojej kategórii  veteránske maj-
strovstvá Slovenska. Takých húževnatých 
členov ako je  náš jubilant nemá dnes slo-
venský stolný tenis veľa.

BLAHOŽELÁME!

ner v Sokolovni Topoľčany Jozef Fabo. 
Na začiatku jeho úspešného pôsobenia v 
Spartak SMZ Tovarníky bolo v roku 1973 
víťazstvo družstva mužov a postup do pr-
vej československej ligy. Po zostupe z nej 
bol členom družstva, ktoré v ďalších roč-
níkoch (1975/76 a 1976/77) bojovalo v 
slovenskej národnej lige o prvenstvo, ale 
vždy skončilo druhé. Okrem hráčskej sa 
venoval aj funkcionárskej, rozhodcovskej 
a trénerskej kariére. V roku 1977 sa stal 
tajomníkom klubu Spartak SMZ Tovarní-
ky. Bol pri tom, ako sa koncom tohto roka 
podarilo dostavať špecializovanú stolno-
tenisovú halu v Topoľčanoch. Popritom 
si splnil svoj sen aj ako rozhodca. V roku 
1978 získal najvyššiu rozhodcovskú triedu. 
Pôsobil ako predseda komisie rozhodcov 
na Slovensku a v roku 1981 sa stal medzi-

národným rozhodcom, takže mohol pôso-
biť vo funkcii arbitra aj na ME. Zúčastnil sa 
na mnohých medzinárodných turnajoch 
či zápasoch Európskej ligy v rámci celej 
Európy. V roku 1991 sa ujal funkcie pred-
sedu klubu v Topoľčanoch, kde sa začal 
venovať aj trénerskej činnosti. Pod jeho ve-
dením sa preslávil najmä ženský stolný te-
nis. Trénerské úspechy nenechali na seba 
dlho čakať, jeho zverenky sa stali trikrát 
majsterkami Slovenska súťaži družstiev. 
Jeho vášeň k stolnému tenisu ho sprevá-
dzala ďalej, aj keď už nie ako trénera, ale 
rozhodcu a neposlednom rade aj dodnes 
ako hráča nižších súťaží.

Mgr. Štefan Peko
75 rokov

Bývalý hráč, skúsený pedagóg, metodik, 
tréner a organizátor významných stolno-
tenisových akcií. Ako člen družstva doras-

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  4/2022   29JUBILANTI



goch má málo voľného času. Má rada pohyb, 
preto skúša rôzne športy - perfektne lyžuje, plá-
va. Zbožňuje svoje mačky a psov, veľmi rada si 
pozrie dobrý seriál alebo film.

Každý víťazný zápas považuje svoj úspech, 
každá výhra ju posúva vpred, ale najväčšiu ra-
dosť jej priniesli 3. priečka na majstrovstvách 
Slovenska mladšieho žiactva a 1. miesto na 

Emma má 14 rokov, narodila sa v Galante. Pr-
výkrát si vzala do ruky raketu ako 8 ročná na 
krúžku stolného tenisu na Základnej škole v Du-
najskej Strede. Tu neskôr vstupila do klubu SST 
Euromilk Dunajská Streda, za ktorý odohrala 1 
sezónu 2017/2018. V tomto roku hrala aktívne 
aj  futbal za DAC Dunajská Streda. V decem-
bri 2017 sa začala trénovať s trénerom Igorom 
Rzavským, ktorý sa jej individuálne venoval naj-
prv len 2krát do týždňa. Tréningy sa jej striedali 
aj s tréningami futbalu a na konci sezónny sa 
Emma rozhodla len pre stolný tenis.

Odišla trénovať do novovzniknutého klubu ŠKST 
Junior Michal na Ostrove. Začala sa zúčastňo-
vať na prvých turnajoch a sezónu 2018/2019 
skončila ako najlepšia hráčka Trnavského kra-
ja v kategórii najmladších žiačok. Štartovala aj 
na majstrovstvách Slovenska najmladšieho ži-
actva, kde skončila na 8. mieste. V lete 2018 
sa do jej tréningového procesu zapojil Roland 
Vími, ktorý s ňou trénoval trikrát za týždeň. Ne-
skôr mala popri Vímim za sparingov aj Maroša 
Slobodu a  Richarda Csejteya. Od roku 2019 je 
zaradená do reprezentácie Slovenska. V roku 
2022 hosťuje a aktívne trénuje v ŠKST ARÉNA 
v Bratislave pod vedením trénerky Lucie Čolo-
vičkovej.

Navštevuje osemročné gymnázium a každý rok 
končí s vyznamenaním. Popri škole a trénin-
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Emma Molnárová
(ročník nar. 2008, STC ŠKST Bratislava)

SPM, osemfinálová účasť na svetovom turnaji 
v Chorvátsku. 1. a 2. pozícia na medzinárod-
ných turnajoch Satellite Tour, 2. miesto vo 
štvorhre a 3. priečka v mixe na slovenskom 
šampionáte starších žiačok. Medzi jej plány pa-
trí neustále pracovať na sebe a najväčším snom 
je dostať sa na majstrovstvá sveta.

(LČ)

PREDSTAVUJEME STOLNOTENISOVÉ NÁDEJE

sa majstrom Slovenska v jednotlivcoch, keďže 
zatiaľ sa mu ešte ani raz nepodarilo dosiahnuť 
tento titul. Najväčším snom je však účasť na 
olympijských hrách.

So stolným tenisom začal ako päťročný pod ve-
dením trénera Mariána Fotta, u ktorého sa nau-
čil základy stolného tenisu a vštepil mu vzťah k 
tomuto športu. Bola to však pre neho viac zába-
va ako vážny tréning. Po dvoch rokoch prešiel 
do rúk súčasného trénera Andreja Dzelinského 
a po ďalšom roku už absolvoval prvé turnaje.  
Od začiatku kariéry bol hráčom klubu STK Lo-
komotíva Košice, aktuálne hrá slovenskú extra-
ligu mužov za Vranov nad Topľou.
Jeho prvými vzormi boli kluboví spoluhráči 
Adam Klajber a Jakub Zelinka. Zo svetových 
hviezd sa mu momentálne páči štýl hry Švéda 
Truls Möregårdha, ktorého prvýkrát videl na 
majstrovstvách Európy mládeže v Ostrave v 
roku 2019. Nielen herným štýlom, ale najmä 
oddanosťou k tomuto športu mu imponuje aj 
Tomokazu Harimoto z Japonska.

Medzi jeho najväčšie úspechy patrí 3. miesto vo 
štvorhre so Samuelom Arpášom na WTT Youth 
Star Contender Otočec v kategórii kadetov. Je 
majstrom SR vo štvorhre juniorov so Samuelom 
Arpášom, v jednotlivcoch obsadil 3. miesto. Vo 
svetovom rebríčku hráčov do 17 rokov figuruje 
na 47. priečke. Verí, že sa bude stále posúvať 
vyššie.
V budúcnosti chce pokračovať v poctivej prí-
prave a zlepšovať svoju hru i výsledky. Túži sa 
dostať na majstrovstvá sveta mládeže a stať 

Stolnému tenisu sa venuje naplno, ale rád si za-
hrá florbal, futbal a v zime začal korčuľovať. Vo 
voľnom čase aj pláva, lyžuje sa na zjazdovkách 
či chodí na bežky.

(ĽP)

Samuel Palušek
(ročník nar. 2006, STK Vranov nad Topľou)
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Dominika Wiltschková a jej trénerka Lucia Čolovičko-
vá počas jedného z duelov na podujatí pri Slnenčných 
jazerách.       • foto: Tomáš Šereda/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

Rady od trénera Andreja Dzelinského pozorne počúval 
jeho zverenec Jakub Petráš.       • foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Slovenské nádeje v čase, keď nemali zápasové povinnosti 
sledovali dianie v hale Transpetrolu, kde sa predstavili stol-
ní tenisti zo 49 krajín celého sveta.
                                    • foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Rozhodcovský zbor na WTT Youth Contender Senec 
2022.                   • foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Úspešná spolupráca reprezentačného kouča Dalibora 
Jahodu so zverencom Samuelom Arpášom priniesla 
semifinálovú účasť do 15 rokov.
        • foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Úspešnú organizáciu turnaja mal pod palcom tím 
SSTZ na čele s predsedom Antonom Hamranom (štvr-
tý sprava v popredí).                • foto:Tomáš Šereda/SSTZ



Barbora Balážová počas akreditácie s domácou or-
ganizátorkou.

Slovenskí reprezentanti Balážová, Labošová, Klajber, tré-
ner Truksa, Wang Yang, Zelinka a Kukuľková (zľava) v 
dejisku svetového šampionátu.

Barbora Balážová využila príležitosť zoznámiť 
sa s klasickým čínskym umením.

„Smajlík“ vítal účastníkov stolnoteniso-
vých MS v tzv. dedine medzi hotelmi.

Tatiana Kukuľková si vyskúšala kreslenie vo-
dou na papier.

Účastníci MS mali pri odchode z Číny privátnu odletovú brá-
nu, kde im robili spoločnosť ľudia v ochrannom oblečení.

• foto: E. L. a B. B.


