
Máme tu vyhodnotenie 6.kola kvízu! 

        Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Správne na všetky otázky odpovedalo 41 z 

vás.  

Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  

1️. miesto: MAREK GIBAS, ktorý získava tréningové tričko s podpisom Janga Wanga, VOUCHER, 

najnovšiu publikáciu SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár SSTZ a reklamné 

predmety SSTZ. 

2️. a 3️. miesto: MIROSLAV MIKUŠ a PAVEL KOVAŘÍK ktorí získavajú kalendár a reklamné 

predmety SSTZ. 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom. 

 

OH 2008 Peking 
(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

 

V roku 2008 sa Olympijské hry 

konali v čínskom Pekingu. Pre 

stolný tenis to bol, vzhľadom 

na postavenie tohto športu 

v Číne, očakávaný útok na 

všetky tituly a maximum 

medailí. To sa domácim aj 

podarilo, keď pri oboch 

tituloch v družstvách získali aj 

všetky medaily v dvojhrách. 

Získali tak spolu 8 medailí                                                                            

(odpoveď na otázku 4). Ešte 

nikdy dovtedy nebola taká  
                                                                                Eva Ódorová, OH Peking 2008 
dominancia čínskych stolných tenistov na OH – počas celého olympijského 

turnaja (družstiev aj dvojhry) neprehrali ani jedinú dvojhru proti hráčovi/ hráčke 

inej reprezentácie.      

V družstvách mužov postupovali víťazi štyroch skupín priamo do semifinále, kde 

vyhrala Čína nad Južnou Kóreou 3-0 and Nemecko nad Japonskom 3-2. Čína 

získala zlato po finálovej výhre 3-0. Porazení semifinalisti museli hrať o bronz 



ešte v ďalších play off kolách aj s druhými družstvami zo skupín. Tam zakopli 

Japonci, ktorí podľahli Rakúsku. Zápas o bronz tak bol medzi Rakúskom a Južnou 

Kóreou. Po víťazstve 3-1 sa tešil ázijský tím. Výsledné poradie tak bolo  1️.Čína, 2️. 

Nemecko, 3️. Južná Kórea, 4. Rakúsko (odpoveď na otázku 1).   

 

 

 

V družstvách žien stratili čínske reprezentantky za celú súťaž iba 4 sety, nikto ich 

nedokázal prinútiť hrať ani päťsetový zápas. Vo finále zdolali Singapur. Porazené 

semifinalistky Južná Kórea a Hong Kong museli ísť do bojov o bronz a situácia 

bola podobná súťaži mužov, keď sa do posledného boja o 3. miesto dostalo 

družstvo z druhých miest v skupine – tentokrát Japonsko, ktoré zdolalo Hong 

Kong 3-2. Rovnako ako u mužov, aj u žien sa z bronzu tešila Južná Kórea. 

Výsledné poradie tak bolo 1️. Čína, 2️. Singapur, 3️. Južná Kórea, 4. Japonsko 

(odpoveď na otázku 2). 

 



 

 

Slovensko malo zastúpenie v jedinej súťaži – dvojhre žien. Cez svetovú 

olympijskú kvalifikáciu sa prebojovala Eva Ódorová (odpoveď na otázku 3). Po 

víťazstvách v predkole nad Priscilou Tommy z Vanuatu 4-0 a Petrou Lovás 

(Maďarsko) 4-2 v prvom kole, prišla v 2. kole prehra s reprezentantkou USA Gao 

Jun 2-4.  Víťazke dvojhry Zhang Yining nedokázal počas turnaja nikto zobrať viac 

ako set. Striebro získala Wang Nan a bronz Guo Yue.  

 

 

V mužskej dvojhre zvíťazil vo finále 2. nasadený Ma Lin nad najvyššie nasadeným 

Wang Haom 4-1. Tretí skončil Wang Liqin.  



 

Na Paralympijských hrách sa vynikajúco darilo slovenským stolnotenisovým 

reprezentantom, ktorí opäť prichádzali s najvyššími ambíciami. Tentokrát získali 

spolu „iba“  4 medaily (odpoveď na otázku 5), boli však najúspešnejším športom 

v rámci slovenskej výpravy na týchto hrách. Bilancia našich bola nasledujúca : 

Zlato – družstvo Ján Riapoš - Rastislav Revúcky 

Striebro – dvojhra Alena Kánová, družstvo Richard Csejtey – Miroslav Jambor 

Bronz – dvojhra Miroslav Jambor 

 


