
      Máme tu vyhodnotenie posledného 8. KOLA KVÍZU! 
 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do kvízu zapojili. 
 
Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali výhercov: 
1. miesto: ELENA SLADEKOVA, ktorá získava tréningové tričko s podpisom 
Ľubomíra Pišteja, VOUCHER, najnovšiu publikáciu SSTZ Stolnotenisová mapa 
Slovenska, kalendár SSTZ a reklamné predmety SSTZ. 
2️. a 3️. miesto: TOMÁŠ BUCHTA a IVAN, ktorí získavajú kalendár a reklamné 
predmety SSTZ. 
 

Gratulujeme, budeme Vás kontaktovať mailom.      
 

OH 2016 Rio de Janeiro 

(správne odpovede na kvízové otázky sú podčiarknuté) 

 

Zatiaľ posledné olympijské hry sa konali v roku 

2016 v brazílskom Rio de Janeiro. Opäť s účasťou 

slovenských stolných tenistov, všetci traja - Eva 

Ódorová, Barbora Balážová a Wang Yang 

postúpili na základe umiestnenia vo svetovom 

rebríčku.  

Na hrách v Riu prekonali účastnícke rekordy 

stolní tenisti Nigérie. Segun Toriola (odpoveď na 

otázku 1) svojou siedmou účasťou vyrovnal 

rekord trojice Priomorac, Saive, Persson. Medzi 

ženami stanovila 

rekord vtedy 41-ročná Olufunke Oshonaike 

z Nigérie (odpoveď na otázku 3) svojou účasťou 

už na šiestych olympijských hrách. Medzičasom 

sa na africkej olympijskej kvalifikácii prebojovala 

aj na OH 2020 v Tokiu a stane sa tak africkou 

športovkyňou s najviac účasťami na OH... 



Opäť dominovali reprezentanti Číny, ktorí získali všetky 4 zlaté medaily  – 

družstvá mužov a žien, dvojhra mužov a žien - a v dvojhrách aj všetky finálové 

účasti. Bez medaily tentokrát odišla druhá najúspešnejšia stolnotenisová krajina 

na OH – Južná Kórea. Naopak, mimoriadne sa darilo Japonsku s tromi medailami. 

Medaily v stolnom tenie sa delili celkovo medzi 4 krajiny (odpoveď na otázku 2).  

  

Slovenskí reprezentanti do bojov o medaily nezasiahli, Wang Yang prehral 

v 2.kole s Arunom (Nigéria) 1:4, Eva Ódorová v 1. kole s Wu Yue (USA) 

1:4 a Barbora Balážová v 2.kole (odpoveď na otázku 4) s Li Fen (Švédsko) 3:4.  

V dvojhre žien sa po striebre z Londýna tešila zo zlata viacnásobná majsterka 

sveta Ding Ning, ktorá otáčala finálový zápas proti Li Xiaoxia. O ich suverenite 

svedčí aj to, že na cesta do finále stratila Ding iba jeden set a Li dokonca žiadny. 

Na treťom mieste skončila Kim Song-i zo severnej Kórey. 

  

V dvojhre mužov ostala Európa tiež bez medaily, hoci do semifinále sa prebojoval 

veterán Vladimir Samsonov po štvrťfinálovej výhre nad Ovčarovom 4:3. Vo finále 

sa stretli dvaja najlepší hráči posledných rokov obhajca titulu Zhang Jike 

a svetová jednotka Ma Long. Z výhry sa tešil prvý nasadený Ma Long v pomere 

4:0. V súboji o tretie miesto uspel Jun Mizutani (Jap.) a Samsonov tak ostal opäť 

bez medaily.  



 

V družstvách žien čínske hráčky nezaváhali, keď v štyroch stretnutiach neprehrali 

ani jediný individuálny zápas. Prekvapením turnaja sa stali Nemky, ktoré vo 

štvrťfinále zdolali Hong Kong 3:1 a v semifinále aj druhé nesadené Japonky 3:2. 

Tým sa ušiel bronz po výhre nad Singapurom.  

 

V družstvách mužov boli suverénmi Číňania, ktorí prehrali jediný individuálny 

zápas vo finále proti Japonsku. V stretnutí o bronz boli úspešní Nemci, ktorí 

zdolali Južnú Kóreu tiež 3:1.  



 

 

Na Paralympijských hrách tentokrát skončili bez medaily slovenskí stolnotenisoví 

reprezentanti. Po medailovej sérii z predchádzajúcich hier tentokrát najlepším 

umiestnením bolo 4.miesto (odpoveď na otázku 5) družstva mužov TM1-2 

v zložení Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Rastislav Revúcky. V súboji o bronz 

prehrali s domácim družstvom 1:2. Ďalšie štvrťfinálové účasti ostali 

nepremenené. V dvojhrách skončili na 5.mieste Alena Kánová, Ján Riapoš aj 

Martin Ludrovský.  


