
Máme tu vyhodnotenie 7. KOLA KVÍZU! 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. Správne na všetky otázky 
odpovedalo 24 z vás.  
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov:  
 
1. miesto: JOZEF, ktorý získava tréningové tričko s podpisom Ľubomíra Pišteja, 
VOUCHER, najnovšiu publikáciu SSTZ Stolnotenisová mapa Slovenska, kalendár 
SSTZ a reklamné predmety SSTZ. 
2. a 3. miesto: FILIP CSERE a MAGDA SLADEK BOTANKOVA, ktorí získavajú 
kalendár a reklamné predmety SSTZ. 

 
Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom.  

 

OH 2012 Londýn 
(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

 

V roku 2012 sa Olympijské hry konali v Londýne. Bohužiaľ, tentoraz opäť bez 

slovenskej účasti. Hoci Barbora Balážová (odpoveď na otázku 1), vtedy ešte 

krátko po skončení juniorského veku, sa takmer na OH 2012 prebojovala. Na 

Európskej olympijskej kvalifikácii sa až dvakrát prebojovala k finálovému 

stretnutiu o postup, v prvom prehrala s dánskou reprezentantkou Skov 

a v druhom proti Srbke Molnar jej dokonca nestačilo vedenie 3:0 na sety.  

Historické tabuľky prepisovali hneď traja hráči – J.-M. Saive, J. Persson a Z. 

Primorac sa zúčastnili už svojich siedmych OH, nechýbali teda na žiadnych hrách 

od zavedenia stolného tenisu na OH. Toto sa nepodarilo ani legendárnemu 

hráčovi osemdesiatych a deväťdesiatych rokov J.O. Waldnerovi (odpoveď na 

otázku 2). 

Opäť dominovali reprezentanti Číny, ktorí získali všetky 4 zlaté medaily 

(odpoveď na otázku 3) – družstvá mužov a žien, dvojhra mužov a žien.  

Nezastavila ich ani výmena generácií v mužskej aj ženskej reprezentácii od 

predchádzajúcich hier.  



V družstvách mužov zvíťazila Čína pred Južnou Kóreou a Nemeckom. Po zápase 

o tretie miesto smútili hráči Hong Kongu, ktorí vo štvrťfinále prekvapili výhrou 

nad Japonskom. Nakoniec však odišli bez medaily. 

 

   

V družstvách žien čínske hráčky nenechali nikoho na pochybách o víťazstve, keď 

v štyroch stretnutiach neprehrali ani jediný individuálny zápas. Semifinále bolo 

ázijskou záležitosťou, s konečným poradím 1. Čína, 2. Japonsko, 3. Južná Kórea, 

4. Singapur. Z európskych družstiev sa do štvrťfinále dostali Nemecko 

a Holandsko, tam však nemali žiadnu šancu na postup. 

 

 

V dvojhre žien zvíťazila druhá nasadená Li Xiaoxia pred najvyššie nasadenou Ding 

Ning. Finále bolo poznačené kontroverziou, keď rozhodkyňa započítala Ding Ning 



niekoľko neregulérnych servisov, čo ju vyrušilo natoľko, že sa nedokázala 

dostatočne koncentrovať na zápas a vo štvrtom sete sa dokonca rozplakala. 

Z bronzu sa tešila Fend Tianwei zo Singapuru.  

  

 V mužskej dvojhre zvíťazil majster sveta a najvyššie nasadený Zhang Jike, keď vo 

finále porazil svojho krajana Wang Hao. Bronz išiel do Európy vďaka Nemcovi 

Ovtcharovovi. Kým v dvojhre žien bola iba jedna Európanka vo štvrťfinále               

(Li Jiao), u mužov to boli až traja (odpoveď na otázku 4) . okrem Nemca ešte Dán 

Maze a Rumun Crisan.   

Na Paralympijských hrách sa opäť vynikajúco darilo slovenským stolnotenisovým 

reprezentantom, ktorí aj do Londýna prichádzali s najvyššími ambíciami. Spolu 

získali 4 medaily, z toho 2 zlaté (odpoveď na otázku 5), čo znamenalo ešte 

vylepšenú bilanciu oproti predchádzajúcim hrám v Pekingu. Bilancia našich: 

Zlato – dvojhra Ján Riapoš,  

 družstvo Ján Riapoš - Rastislav Revúcky 

Striebro – dvojhra Richard Csejtey  

Bronz – dvojhra Alena Kánová 


