KORONA – NEKORONA: „EXTRALIGA SA DOHRÁ!“
Slovenský stolnotenisový zväz dlho uvažoval nad tým ako sa v takejto neľahkej situácii
súvisiacej s koronavírusom zachovať a ako postupovať s dohratím nielen najvyšších súťaží, ale
aj všetkých súťaží ako takých. Športovo-technická komisia SSTZ spravila prieskum medzi
klubmi hrajúcimi extraligu a tie rozhodli jednoznačne: Dohrať! Predsa chýbalo medzi mužmi
a aj ženami odohrať len pár zápasov.
Extraliga muži, finálový turnaj (NSTC Bratislava, 26.-27.6.2020)
Mužské semifinálové a finálové zápasy sa odohrali koncom júna v hale NSTC v Rači
a miestenku medzi najlepšie 4 družstvá sezóny si zabezpečili kluby SK Vydrany, MSK
Malacky, Geológ Rožňava a MŠK VSTK Vranov nad Topľou. Mužské kolektívy sa dohodli,
že súboje odohrajú na 1 víťazný zápas (pôvodne sa malo hrať systémom doma/vonku na 2
výhry). Vzhľadom na obmedzenia, zväz pristúpil k tomu, že sa turnaj odohrá na jednom
mieste. Všetci tak mali rovnaké podmienky.
Prvé semifinálové stretnutie medzi
klubmi SK Vydrany a Geológ Rožňava
skončilo aj napriek jednoznačnému
priebehu napokon 5:3 v prospech Vydrán.
O 3 prehry obhajcu titulu sa súdržne
postarali všetci hráči Z. Lelkeš, P. Šereda
a aj S. Novota. Ani dve výhry neskoršieho
majstra Slovenska v junioroch, A.
Klajbera, klubu z Rožňavy nestačili na to,
aby si zabezpečili miestenku vo finále.
V druhom zápase o postup do finále medzi
MSK Malacky a MŠK VSTK Vranov nad
Foto: SK Vydrany, zľava: P. Šereda, S. Novota, Z. Lelkeš, J.
Topľou sa očakával o niečo zložitejší
Kmeť; Zdroj: SSTZ
priebeh. To sa však neudialo z veľmi
jednoduchého dôvodu – chýbal im kvôli zdravotným problémom tretí hráč – S. Fečo. A tak
Malacky iba s jednou prehrou, dokázali súpera z Vranova poraziť 5:1. O jediný bod Vranova
sa postaral D. Oráč, ktorý v náročnom súboji s A. Bratom vyhral 3:2.
Miesta vo finále si bez väčších problémov
zaslúžene vybojovali druhý rok po sebe Vydrany spolu
s Malackami. Tieto dve družstvá sa rovnako aj počas
celej sezóny držali na prvých dvoch miestach celkového
poradia. Suverénnym víťazstvom deklasovali Vydrany
kamarátov z Malaciek 5:0 na zápasy a 15:3 na sety!
V tejto sezóne sa nováčikom v družstve Vydrán stal
bývalý dlhoročný popredný reprezentant SR, Peter
Šereda. Zaujímavosťou tohto družstva je to, že každý
hráč je bývalým alebo aj súčasným reprezentantom SR. Foto: Geológ Rožňava, zľava: A. Klajber, J. Takáč,
Nie je sa čomu čudovať, že práve oni sú piaty raz po sebe A. Slováčik, G. Gallo; Zdroj: SSTZ
majstrom v najvyššej slovenskej súťaži!
Najzaujímavejším zápasom sa stal súboj o 3. miesto, kde si zmerali svoje sily porazení
semifinalisti – Rožňava spolu s Vranovom nad Topľou. O čom svedčí aj vývoj zápasu, keď ešte
v polovici stretnutia viedli muži z Vranova na zápasy 3:2. V boji o medailu už nastúpil aj S.
Fečo, ktorý sa postaral o jeden bod a D. Oráč o 2 body. A. Klajber potvrdil svoj herný potenciál,
keď vyhral všetky svoje 3 zápasy, ku ktorým pridal 2 body jeho spoluhráč J. Takáč. Zaslúžene

získali bronzovú medailu, čo pre Rožňavu znamená najlepšie umiestnenie v extralige vo svojej
histórii.
Päťnásobným majstrom SR sme položili niekoľko otázok. Odpovedali nám hráči: S.
Novota a P. Šereda. Z. Lelkeš sa vyjadril, že sa úplne stotožňuje s názormi svojich spoluhráčov.
Vedúci družstva J. Kmeť stručne zhodnotil názor na to, čo si myslí o slovenskej extralige:
„Extraliga mužov by sa skvalitnila tým, že by sa zmenšil počet družstiev, napr. na 8. Budúcu
sezónu bude súťaž asi o niečo kvalitnejšia, ale aj tak by sa znížením počtu družstiev súťaž
vylepšila. Pocity už nie sú také ako boli pri zisku prvého titulu.“
Ako hodnotíte stanovisko SSTZ, že sa napokon rozhodol dohrať extraligu?
P. Šereda: „Určite pozitívne, pretože je vždy cennejší titul, ktorý si uhráme za stolmi ako keby
nám je pridelený a súťaž nie je úplne
dokončená.“
S. Novota: „Myslím si, že to bolo lepšie takto,
pretože predsa len ide o titul a ten by mal byť
pridelený každý rok. Podľa mňa bolo skvelé
rozhodnutie zmeniť systém, ktorým sa play-off
hrá a prispôsobiť sa situácii. Stretnúť sa na dva
dni a odohrať to v „zrýchlenom režime” bolo z
môjho pohľadu správne riešenie situácie.“
Foto: Peter Šereda, Zdroj: SSTZ
Aká bola z Vášho pohľadu tohtoročná
sezóna?
P. Šereda: „Slovenskú ligu sme vyhrali podľa predpokladov suverénne a aj v Európskom
pohári sme uhrali dobrý výsledok, čo prvá 16tka určite je.“
S. Novota: „Ja príliš tabuľku súťaže nesledujem, ale podľa mňa sa na prvých pozíciách ocitli,
tak ako vždy, tímy, ktoré si to zaslúžili.“

Aké je stať sa piaty raz majstrom SR družstiev?
P. Šereda: „Vydrany sa stali 5-krát majstrom SR, ale zhodou okolností aj ja som sa stal 5-krát
majstrom SR v družstvách, keďže som získal 3 tituly s SK Mostex Rača a jeden s ŠKST
Bratislava.“
S. Novota: „Aj keď sa môže niekomu zdať, že
človek to berie ako samozrejmosť, nie je to tak.
Do každej sezóny sa ide nanovo a počíta sa aj s
možnosťou, že niečo nevyjde. Napríklad túto
sezónu sa Zolovi prihodilo nepekné zranenie,
ktoré mierne ovplyvnilo naše účinkovanie v ETTU
pohári. Takže byť niekoľkonásobným majstrom
Slovenska v podstate nič nemení, vždy príde nová
sezóna s novými výzvami.“
Foto: Samuel Novota, Zdroj: SSTZ

Čo očakávate od nasledujúcej sezóny?
P. Šereda: „Určite chceme extraligu opäť vyhrať,
ale uvidíme aké silné budú konkurenčné družstvá a hlavne chceme uspieť v Európskom
pohári.“
S. Novota: „Pri súčasnej situácii si želám len toľko, aby sa sezóna odohrala bez obmedzení až
do konca. O výsledky sa nebojím, sme dobrá partia, a to je najdôležitejšie.“

Ako hodnotíš svoj prvý rok vo Vydranoch?
P. Šereda: „Pozitívne. Myslím si, že som sa tam celkom udomácnil a dúfam, že aj naďalej
dokážem bodovo prispievať družstvu k víťazstvám.“
Extraliga ženy, finálový turnaj (STC ŠKST Bratislava, 27.6.2020)
Finálový turnaj štyroch najlepších ženských tímov sa odohral v Stolnotenisovom
centre ŠKST Bratislava. Do poslednej chvíle sa nevedelo, ktoré družstvo bude to štvrté.
Napokon sa klub KST Viktória Trnava rozhodol turnaja nezúčastniť. Namiesto neho svoju
účasť potvrdili dievčatá z MSK Malacky. Tie sa pridali k družstvám STC ŠKST Bratislava,
ŠKST Topoľčany a ŠKST Ružomberok.
V prvom semifinálovom stretnutí nastúpili hráčky Stolnotenisového centra proti
dievčatám z Malaciek. Zaujímavosťou je, že Malacky mali ako jediný klub na Slovensku
zastúpenie na záverečnom turnaji najlepších 4 družstiev medzi ženami a aj mužmi. Podľa
predpokladov sa prvým finálovým dievčenským tímom stalo STC ŠKST Bratislava výhrou
5:2. Dva body si pripísala na účet E. Vivien. A po jednom E. Štüllerová, D. Wiltschková. Dva
body pre Malacky získala N. Kosová, ktorá porazila 3:2 E. Štüllerovu a 3:1 striedajúcu N.
Némethovú.
O dosť zaujímavejší priebeh sa postarala druhá semifinálová dvojica. Súboj druhého
a tretieho družstva tabuľky predznamenávalo napätie od začiatku do konca. A tak sa aj stalo.
Hneď v úvode sa do vedenia 2:0 dostali dievčatá z Topoľčian, ktoré Ružomberok po dvoch
päťsetových drámach dorovnalo na 2:2. Napokon sa z víťazstva radovali odchovankyne
Topoľčianskeho stolného tenisu, keď zvíťazili 6:3. O 3 Body sa postarala E. Činčurová, po 1
pridali R. Lacenová a A. Illášová a štvorhru spoločne vyhrali E. Činčurová spolu s L.
Vinczeovou. Súperky z Ružomberka bodovali nasledovne: D. Šinkarová 2 body a M.
Marousková 1.
V boji o tretie miesto obidvoch zdolaných družstiev sa niesol v duchu suverénneho
Ružomberka. Ten porazil bez jediného problému Malačanky 5:0. Ružomberčanky si súdržne
rozdelili body, keď každá získala jeden, a to: M. Marousková, N. Divinská, D. Šinkarová a M.
Kršiaková. K dvojhrám pridali výhru aj vo štvorhre.
Finále začalo pre dievčatá zo Stolnotenisového centra ako z veľkej knihy. Hneď na
začiatku viedli po prvej štvorhre a dvoch dvojhrách 3:0. Napokon zvíťazili 5:2, keď o víťazné
body sa zaslúžili: E.Vivien 2, E. Štüllerová 1, D.
Wiltschková 1 a štvorhra Štüllerovej
s Wiltschkovou. Dva body napokon strieborných
Topoľčian vybojovala A. Illášová.
Zlaté medaily a svoj prvý titul získali
dievčatá zo Stolnotenisového centra ŠKST
Bratislava, ktoré v tejto sezóne malo najväčšiu
oporu v najlepšej hráčke extraligy Ellő Vivien
(bývalej maďarskej vynikajúcej reprezentantke).
Neprehrala ani jeden zápas v celom súťažnom
ročníku 2019/2020, a to 35 dvojhier (prehrala
spolu len 4 sety). Tú počas celého roka dopĺňali
Foto: STC ŠKST Bratislava, zľava: S. Ivančáková, N.
Némethová, D. Wiltschková, E. Štüllerová, L.
nádejné kadetské reprezentantky E. Štüllerová, D.
Čolovičková, V. Ellö; Zdroj: Archív L. Čolovičkovej
Wiltschková. Popri ktorých dostali šancu nastúpiť
aj N. Némethová spolu so S. Ivančákovou.
Okrem týchto dievčat si STC prizvalo na niektoré zápasy aj ďalšiu zahraničnú skúsenú nórsku
hráčku M. Toftaker. Aj práve takéto zahraničné posily dokážu zvýšiť kvalitu ženskej extraligy
na Slovensku.

Rozhovor s víťazným družstvom extraligy žien v sezóne 2019/2020, STC ŠKST
Bratislava. Na otázky odpovedá manažérka a vedúca družstva, Lucia Čolovičková spolu
s hráčkami D. Wiltschkovou a E. Štüllerovou:
Ako hodnotíte premiérové víťazstvo v extralige žien? „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo
vyhrať prvý krát v klubovej histórií. Pracovali sme na tom celú sezónu.“
Aká bola Vaša cesta k víťazstvu? „Nebola jednoduchá tak ako to býva vždy. V poslednom
kole, ktoré bolo po korona prestávke sme stratili prvé body, a tak istá miera nervozity tam
určite bola. Nie je jednoduché byť celú sezónu lídrom.“
Bolo to jednoduché alebo naopak náročné? „Nebolo to určite jednoduché. Topoľčany aj
Ružomberok mali naozaj dobré družstvá, mladé hráčky, ktoré chceli vyhrávať. My sme mali
však oporu Ellő. Spolu s ňou sme zostavili vyvážený tím – skúsenosti a mladícka dravosť.“
V družstve máte aj mladšie hráčky, ako hodnotia ony takéto víťazstvo?
D.Wiltschková: „Vyhrať titul je náš splnený cieľ, robili sme na tom celú sezónu, aj keď sme
mali väčší tlak, že nás corona ovplyvní. Vydali sme zo seba maximu. Mali sme veľkú podporu
ľudí a myslím si, že výhra nespravila obrovskú radosť len nám, ale všetkým, ktorí nás
podporovali.“
E.Štüllerová: „Výhra titulu je pre nás splnenie cieľa, pre ktorý sme robili maximum počas
celej sezóny. Z výhry sa veľmi tešíme o to viac, že je to vyššia kategória a vážime si aj
všetkých, ktorí nám k nej počas celého roka pomáhali.“
Aká je podľa Vás úroveň extraligy žien na Slovensku?
„Úprimne, nepatrí asi k najlepším súťažiam, je však dobrou
školou pre mladé hráčky. Myslím ale, že problematika úrovne
ženskej extraligy je naozaj široká. Určite by sa dalo na kvalite
popracovať. Na druhej strane, záujem divákov na finále play
off nám možno ukázal, že by sa dalo popracovať aj na
propagácii ženskej najvyššej súťaže.“

Foto: Lucia Čolovičková, Zdroj: SSTZ

Čo si myslíte o stanovisku SSTZ, že sa rozhodol dohrať
túto súťaž? „Myslím, že zväz sa k tomu postavil pragmaticky,
robil rozhodnutia podľa vývoja situácie. Bola by škoda
najvyššiu súťaž nedohrať, my sme mali šťastie, že sme ju mohli
odohrať v najsilnejšom zložení.“

Aké máte plány do nadchádzajúcej sezóny? Chcete obhájiť tento titul aj v ďalšej
sezóne? „Samozrejme, chceme urobiť všetko pre to, aby sme uspeli aj nadchádzajúcu sezónu.
Budeme hrať s mierne obmeneným kádrom, avšak opora tímu zostáva. Budeme sa snažiť opäť
poskladať družstvo tak, aby nám to prinieslo úspech. Tak verím, že sa nám to podarí.“

Výsledky:
Muži
Semifinále:
SK Vydrany – Geológ Rožňava 5:3
MSK Malacky - MŠK VSTK Vranov nad Topľou 5:1
Finále:
SK Vydrany – MSK Malacky 5:0
Ženy
Semifinále:
STC ŠKST Bratislava – MSK Malacky 5:2
ŠKST Ružomberok – ŠKST Topoľčany 3:5
Finále:
STC ŠKST Bratislava – ŠKST Topoľčany 5:2
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