
František Tokár – najúspešnejší slovenský 
stolný tenista v našej histórii 

 

Velikán s gumenou raketou 

 

     Slovenský stolný tenis v jeho už vyše 95 – ročnej 
histórii preslávilo niekoľko desiatok výnimočných  hráčov 
a hráčok, ale vysoko nad všetkými vyčnieva jedno meno: 
FRANTIŠEK TOKÁR. Jediný Slovák, ktorý sa môže 
pýšiť titulom „celuloidového“ majstra sveta – a to hneď 5-

krát! Za posledných päť rokov slovenskej stolnotenisovej 
storočnice ho pri dnešnej konkurencii a vyrovnanosti 

svetovej špičky nemá šancu nikto v slovenskom drese predstihnúť, ba čo i len priblížiť sa 
k jeho hviezdnej kariére. Pravdepodobne bude teda aj slovenským stolným tenistom  storočia 
... 

     Vráťme sa však späť k začiatkom nášho stolnotenisového velikána. František Tokár sa 
narodil vo Veľkých Chrasťanoch  neďaleko Nitry 25.5.1925. Keďže sa rodičia presťahovali 
za prácou do Bratislavy, lavice základnej školy už „šúchal“  na Jakubovom námestí. Túžil byť 
slávnym futbalistom, ale hral dobre aj hokej a volejbal. Ako 9- ročný „objavil“ aj stolný tenis 
a ten sa mu stal osudový. Ctihodný páter a tréner v jednej osobe v Saleziánskom ústave 
v Ružinove,  na dnešnej Miletičovej ulici,  rýchlo postrehol v malom nezbedníkovi veľký 
talent, ale aj nevšednú ctižiadostivosť, cieľavedomosť i vytrvalosť. Zatiaľ čo jeho rovesníci si 
prišli k Saleziánom iba zahrať, mladý Fero – ako ho všetci familiárne volali – začal naozaj 

systematicky trénovať.  Už ako 12–ročný v drese ŠK Ružinov sa stal mládežníckym majstrom 
Bratislavy a ako 15-ročný vyhral rovnakú súťaž už aj medzi dospelými, keď vo finále zdolal 
favorizovaného Jána Kollárika. Dnes to znie neskutočne, ale trénoval viac ako súčasná 
stolnotenisová omladina – 5-7 hodín denne! Nie náhodou dostal veľmi rýchlo pozvánku do 
„dospeláckej“ reprezentácie Slovenska. Jeho športová výkonnosť axcelerovala najmä po 
príchode hráča svetových kvalít Maxa Marinka  -  Chorváta, ktorý strávil vojnové roky 
v hlavnom meste Slovenska. Vďaka nemu výrazne vzrástla kvalita tréningového procesu i sila  

slovenskej stolnotenisovej reprezentácie. 

     František Tokár hrával s klasickou gumenou raketou. Jeho hru vtedajší experti 
charakterizovali ako  čopovanú defenzívu s rýchlym výpadovým útokom. To všetko 
umocnené taktickým myslením a schopnosťou nemilosrdne využiť aj najmenšie zaváhanie 
súperov. Vojnové obdobie prežil v ŠK Bratislava a výrazne sa podieľal na medzinárodných 
úspechoch slovenského tímu, ktorým v tom čase absolvoval množstvo stretnutí s významnými 
súpermi. 

     Po oslobodení v r. 1945 sa František Tokár raketovo prepracoval do reprezentácie 
Československa, v ktorej patril ďalších 12 rokov medzi jej stabilné opory. V tomto období 
v kolektíve českých a súčasne aj svetových osobností stolného tenisu ako boli legendárni 
Bohumil  Váňa, Ivan Andreadis, Ladislav Štípek, Václav Tereba, Adolf Šlár a ďalší, dosiahol 



svoje najcennejšie úspechy. Stal sa päťnásobným majstrom sveta. Štyri razy ako člen družstva 
ČSR (1947,1948, 1950, 1951) a raz vo štvorhre spolu s Čechom Ivanom Andreadisom (1949). 

     Na svetových šampionátoch získal ešte aj ďalších 5 cenných kovov – striebro za družstvá 
(1949) a štvorhru s I. Andreadisom (1950) a bronz za štvorhru s L. Štípkom (1951) a dvakrát 
za súťaž družstiev (1953, 1957). Vo svetových stolnotenisových rebríčkoch bol dlho poriadne 
vysoko: v r. 1948 – 8. miesto, 1950 – 10., 1951 – 12. a 1953 – 9. Keďže v tom čase bola 
v Československu enormne silná konkurencia,  najmä v mužskej zložke, František Tokár sa 
majstrom ČSR v dvojhre stal iba jediný raz  -  v r. 1948.  V rovnakom roku vyhral aj štvorhru 
(spolu s M. Marinkom). Tajomník klubu ho vtedy zobral za odmenu na večeru. Keď sa neskôr 
stal prvý raz majstrom sveta  odovzdali mu funkcionári  3 metre kvalitnej látky na šaty. 
Krajčíra si však už musel nový šampión zaplatiť sám... 

     František Tokár bol dlhé roky nedostižnou slovenskou jednotkou. Získal celkove 18 titulov 
majstra SR (z toho 4 vo dvojhre v r. 1945, 1951, 1957 a 1958). Stolnému tenisu sa venoval 
v rôznych mestách i súťažiach prakticky až do dôchodkového veku (v Bratislave, Košiciach, 
Nitre, Dunajskej Strede). Ako hrajúci tréner I. triedy vychovával najmä mladé talenty 
a propagoval stolný tenis medzi mládežou. V r. 1992-93 bol čestným predsedom Slovenského 
stolnotenisového zväzu. Ako jediný Slovák je dodnes v Sieni slávy svetového stolného tenisu 
v Japonsku. Patrí mu aj čestné miesto v Swaythling Club International, v prestížnom klube, 
kde sú združení bývalí majstri sveta, ale aj úspešní tréneri, rozhodcovia a funkcionári. Jeho 
meno je dnes aj na  putovnom pohári, ktorý každoročne získava majster Slovenska v dvojhre 

mužov. Ak by jeho fanúšikovia chceli vidieť cenné suveníry z jeho pozostalosti a najmä 
vzácne  stolnotenisové medaily, nájdu ich v Mestskom  múzeu v Bratislave /v súčasnosti sú, 
žiaľ iba v depozitári/. Plaketa zo Siene slávy v Tokiu má dnes svoje dôstojné miesto v Sieni 

slávy slovenského stolného tenisu v Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave – 

Krasňanoch. 

     Najvýraznejšia postava v histórii slovenského stolného tenisu nás navždy opustila 
29.10.1993. 
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30. Dávid
31. Silvester
1.  Nový rok
2. Alexandra
3. Daniela
4. Drahoslav
5. Andrea
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6. Antónia
7. Bohuslava
8. Severín
9. Alexej
10. Dáša
11. Malvína
12. Ernest

13. Rastislav
14. Radovan
15. Dobroslav
16. Kristína
17. Nataša
18. Bohdana
19. Drahomíra

20. Dalibor
21. Vincent
22. Zora
23. Miloš
24. Timotej
25. Gejza
26. Tamara

27. Bohuš
28. Alfonz
29. Gašpar
30. Ema
31. Emil

Najvýznamnejšia osobnosť v histórií slovenského stolného tenisu, zaradený do Svetovej siene slávy. 
Je 5- násobným majstrom sveta - 1947, 1948, 1950, 1951 v družstvách a 1949 v štvorhre s I. Andreadisom. 
Je držiteľom striebornej medaily z MS 1950 vo štvorhre s I. Andreadisom a bronzových medailí z MS 1949 

a 1953 v družstvách. Foto: Archív SSTZ, Anton Hamran


