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Ženatý, je otcom dvoch dcér Dominky a Viktórie. Od útleho veku ma rodičia viedli 

k športu. Bol to hlavne  môj otec, ktorý  inklinoval k stolnému tenisu. Postupne som si tento 

šport zamiloval, a venujem sa mu v rôznych podobách dodnes. 

Počas svojej aktívnej a bohatej stolnotenisovej kariéry som ako aktívny hráč pôsobil vo 

viacerých kluboch na najvyššej úrovni. V mládežníckom veku som začínal v Topoľčanoch vo 

vtedajšej bašte stolného tenisu na Slovensku. Tam sa mi podarilo dostať sa na tú najvyššiu 

úroveň, po ktorej túži každý športovec. Stal som sa majstrom SR v kategórii dvojhra juniorov. 

Úspechy ocenili aj reprezentační tréneri, stal som sa členom výberu vtedajšieho 

Československa a po rozdelení aj členom výberu Slovenska. Po dovŕšení seniorského veku som  

pôsobil v najúspešnejších kluboch na Slovensku.  

Boli to hlavne JAS Bardejov, SPARTACUS Galanta a UFK Nitra. Všetky tieto kluby 

zaznamenali výrazne úspechy v rámci Slovenska, ale i na medzinárodnom poli. Boli účastníkmi 

nadnárodnej SUPERLIGY.  

Po najúspešnejších rokoch aktívnej kariéry som sa začal zaujímať o trénerskú činnosť. 

Zaujala ma hlavne práca s mládežou. Aj preto som v roku 2008 prijal ponuky ŠKST 

Ružomberok trénovať mládež a zároveň pomôcť aj svojimi hráčskymi skúsenosťami. 

Ružomberok je totiž klub, kde sa dlhodobo pracuje s mládežou. Za 13 rokov sa mi podarili 

vychovať niekoľko majstrov a medailistov v mládežníckych kategóriách. Postupne sa mi 

podarilo uspieť vo svojej trénerskej činnosti a na úrovni Slovenska. Stal som sa trénerom 

reprezentačného výberu junioriek a momentálne som trénerom výberu kadetov. Postupne sa 

zapájam aj do funkcionárskej činnosti, nakoľko toto prepojenie vidím ako veľmi dôležité pre 

koordináciu s trénerskou činnosťou. Stal som sa prezidentom ŠKST Ružomberok, a členom 

VV Krajského stolnotenisového zväzu Žilina. V oboch prípadoch hlavne pre prácu s mládežou. 

Samozrejme nezabúdam ani na všetkých hráčov v seniorských kategóriách. Poznám názory, 

pripomienky, požiadavky od tejto skupiny stolnotenisového hnutia. Pravidelne sa nimi 

stretávam. Na základe týchto skutočnosti, ako aj podpory z hnutia som sa rozhodol kandidovať 

do VV SSTZ za túto skupinu. V prípade mojej úspešnej kandidatúry si predstavujem podstatne 



lepšiu koordináciu prenášania požiadaviek priamo z hnutia do štruktúr vedenia SSTZ. Tým 

samozrejme aj vylepšenie práce na tejto úrovni.  

 

Za vašu prípadnú podporu vám vopred ďakujem              

 

 Dalibor Jahoda 
 


