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Milí čitatelia,
prvé tri mesiace v roku 2019 ubehli ako voda a my sme tu opäť s pr-

vým tohtoročným číslom nášho časopisu. Pozitívne ohlasy na vydávanie 
Slovenského stolného tenisu v minulom roku premiérovo ako štvrťroč-
níka nás utvrdili v tom, že zámer, priblížiť vám udalosti nielen zo sloven-
skej stolnotenisovej scény častejšie, nám vyšiel. Tento rok začíname už 
na tridsiatich šiestich stranách a aj s graficky pozmenenou obálkou. 

v prvej štvrtine každého kalendárneho roka už obvykle nie je núdza 
o množstvo športových podujatí, stolný tenis nevynímajúc. začiatok 
tohto roka patril po dlhom čase slávnostnému galavečeru, na ktorom 
Slovenský stolnotenisový zväz na základe ankety oceňoval za rok 2018 
stolnotenisové osobnosti v šiestich kategóriách. na podujatí, ktorého sa 
zúčastnili nielen významní predstavitelia stolného tenisu, prijali do Sie-
ne slávy SSTz aj dvoch nových členov – rozhodcu Jozefa goláňa a hráč-
ku i trénerku valentinu Popovú. S oceňovaním osobností súvisí aj úvod-
ný profilový rozhovor, tentokrát s trénerom roka pre rok 2018 Sašom 
Dragašom. na začiatku februára sa konal tradičný turnaj europe ToP 16 
cup, na ktorom sa vždy zúčastňuje šestnásť najlepších stolných tenistov 
a tenistiek. Už druhýkrát vo svojej kariére sa na tento turnaj kvalifiko-
vala Barbora Balážová, ktorá po postupe z 1. kola prehrala v štvrťfinále 
s obhajkyňou trofeje rumunkou Bernadette Szőcsovou. aj tak je však už 
postup na ToP 16 pre ňu veľkým úspechom. najvýznamnejším mládež-
níckym podujatím bol európsky šampionát mužov a žien do 21 rokov 
v portugalskom gondomari. ešte len jeho tretí ročník priniesol Slovákom 
(po zlate z roku 2017) už druhú medailovú radosť, o ktorú sa v štvorhre 
mužov postarali adam Brat a Tibor Špánik. zvlášť pre Brata je strieborný 
medailový lesk veľmi cenný, keďže sa dlho zotavoval z ťažkého zrane-
nia kolena. začiatkom marca je Bratislava vždy dejiskom majstrovstiev 
Slovenska mužov a žien, z ktorých si singlové majstrovské tituly podľa 
očakávania odniesli Ľubomír Pištej a Barbora Balážová. v rubrike Slováci 
v zahraničí si pripomenieme bývalého slovenského reprezentanta Szi-
lárda csölleho, v trénerskom okienku vám priblížime najzaujímavejšie 
témy zo seminára v ostrave venovanému 
tréningu obrannej hry. obsah čísla dopĺňa-
jú aj ďalšie, už tradičné rubriky, ku ktorým 
nepochybne patrí aj spomienka na legen-
dárneho slovenského stolného tenistu 
a majstra sveta Františka Tokára.

Snáď vás témami z úvodného tohto-
ročného čísla potešíme a možno aj na-
vnadíme k intenzívnejšiemu záujmu o náš 
krásny šport, a to nielen prostredníctvom 
nášho Slovenského stolného tenisu.

Tibor Kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov 2019 – muži a ženy
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Stolný tenis ťa sprevádzal už odmalička, alebo si sa k nemu 
dostal až neskôr?

So stolným tenisom som začal dosť neskoro, ako trinásťročný, 
takže moji rovesníci už boli v „rozbehnutom vlaku“. Svojou sna-
hou som sa im snažil čím skôr priblížiť. Predtým som skúsil tré-
novať karate, takisto som chvíľu hrával aj futbal, viac sa mi páčili 
individuálne športy. asi preto som si vybral práve stolný tenis.

Odkedy je stolný tenis pre teba takpovediac profesionál-
nym? Zaoberáš sa v súčasnosti aj niečím iným?

So stolným tenisom som začal v roku 1986 v klube lokomo-
tíva vinkovci, odkiaľ pochádza Branka Batinićová, viacnásobná 
majsterka európy, ktorá sa prepracovala aj do svetovej špičky. 
Tu som hral do roku 1991, kým v Juhoslávii nezačala občianska 
vojna, ktorej som sa už ako osemnásťročný musel zúčastniť, na-
koľko som práve vtedy narukoval. Pre mňa však bolo úplne ab-
surdné a nepochopiteľné útočiť na niekoho kvôli tomu, že je inej 
národnosti. Pustili ma až po dva a pol roku, ktoré boli pre mňa 
najhoršie v mojom živote a dúfam, že už nikto z nás nič také ne-
zažije. Po skončení vojny bola situácia v bývalej Juhoslávii veľmi 
zlá, našťastie som sa so stolným tenisom dostal na sústredenie 
na Slovensko, kde som spoznal svoju manželku. začiatky však 
boli pre mňa ťažké, keďže som nevedel ani slovo po slovensky. 
Tak som to skúsil s podnikaním. v súčasnosti som majiteľ firmy 
zaoberajúcej sa bezpečnostným systémom do áut, okrem toho 
sa venujem aktivitám v stavebníctve.

Čo si počas hráčskej kariéry dosiahol?
ako hráč som nikdy nebol špičkový, myslím, že najmä kvô-

li tomu, že som začal veľmi neskoro. napriek tomu, som sa za 
relatívne krátku dobu dostal medzi najlepších juniorov chorvát-
ska. Bolo to obdobie rokov 1990 a 1991, keď sa mi podarilo na 
turnajoch poraziť dvoch hráčov, ktorí sa zúčastnili v rokoch 1988 
a 1992 olympiády. 

Kedy si ukončil svoju hráčsku kariéru a začal si sa venovať 
trénerstvu?

hrával som extraligu a 1. ligu, popritom som podnikal, ale 
v podstate som bol spokojný, veď prvé miesta a viaceré postupy do 
najvyššej súťaže vždy potešili. S hraním som skončil v roku 2017, 
lebo som už vedel, že sa začnem venovať deťom. Keďže si myslím, 
že tréner má byť s deťmi na ich turnajoch a ligách, tak som prestal, 
aj keď som mal veľmi rád trénovanie aj súťaženie. necelé dva roky 

Kde si sa narodil, resp. odkiaľ pochádzaš, aj v súvislosti s tvo-
jím „neslovenským“ menom?

narodil som sa v chorvátskom meste vinkovci vo východnej 
časti Slavónie. Pôvodom som však Srb, ktorých bolo pred vojnou 
v chorvátsku z celkového počtu obyvateľov asi 35%.

Kde si prežil svoje mládežnícke roky?
Svoje detstvo som prežil vo svojom rodnom meste, kde som nav

števoval základnú aj strednú školu. Bol som však priemerným žia-
kom, lebo školu som stále vymeškával práve kvôli stolnému tenisu.

Ocenenie je pre mňa motiváciou
Narodil sa a vyrastal v Chorvátsku, pôvodom je však Srb. Detstvo prežil vo svojom rodnom meste Vinkovci, v ktorom sa aj 
prvýkrát zoznámil so stolným tenisom. Aj keď ho začal hrávať až ako trinásťročný, neskôr patril medzi najlepších chorvát-
skych juniorov. Občianska vojna v bývalej Juhoslávii však poznačila jeho sľubne sa rozvíjajúcu kariéru, keďže práve počas 
nej musel vo svojich osemnástich rokoch nastúpiť na vojenskú službu. Stolný tenis ho však úplnou náhodou zavial na 
Slovensko, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou. Dlhoročný hráč extraligy a 1. ligy tak od roku 1994 žije v Prie-
vidzi, ktorá mu prirástla k srdcu. Majiteľ firmy venujúcej sa bezpečnostnému systému do áut skončil s aktívnou hráčskou 
kariérou v roku 2017. Ešte predtým sa dva roky venoval tréningu zdravotne znevýhodnených stolných tenistov Slovenska, 
pričom necelý rok kooperoval aj s anglickou stolnotenisovou reprezentáciou. Úzka spolupráca so zdravotne znevýhodne-
nými športovcami bola tiež dôležitým impulzom k otvoreniu bezbariérového stolnotenisového centra v Prievidzi, o posta-
venie ktorého sa významnou mierou zaslúžil. Už vtedy však vedel, že sa začne venovať tréningu s deťmi a že nová stolno-
tenisová hala bude okrem širokej verejnosti slúžiť aj najtalentovanejším deťom z celého Slovenska. V roku 2018 získal 
s kadetskými reprezentantami Delinčákom a Klajberom bronzovú medailu vo štvorhre na ME mládeže v rumunskom Kluži. 
Reprezentačný tréner kadetov Slovenska a aktuálne čerstvý držiteľ titulu Tréner roka 2018 Saša Dragaš.

Saša Dragaš s ocenením Tréner roka pre rok 2018
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Čo z tvojho pohľadu chýba slovenským 
mládežníckym stolnotenisovým tré nerom 
na ceste k úspechu?

Ja vidím problém v tom, že my, tréneri, 
medzi sebou málo komunikujeme, málo 
sa stretávame a každý sa snaží realizovať 
sám, čo nie je dobre. nikomu to však ne-
prospieva a vzťahy medzi trénermi sú často 
dosť narušené. Ja nazývam svoje centrum 
„Table Tennis for all“ a skutočne to tak aj 
vnímam. Počas dvoch rokov bolo u nás 
viac ako 300 hráčov a trénerov, niektorí 
z nich na svetovej úrovni. Som vždy otvo-
rený spolupráci s akýmkoľvek trénerom, 
ktorý má čisté úmysly a vôbec mi nevadí, 
že môjmu hráčovi niečo poradí. lebo v ko-
nečnom dôsledku, môj hráč bude hrať lep-
šie. ak sa toto v nás dokáže zmeniť, môže 
nám to pomôcť. len pri kvalitnej spoluprá-
ci medzi trénermi je možnosť úspechu.

Pri premiére ankety SSTZ Stolný tenista 
roka si sa za rok 2018 stal najlepším tréne-
rom. Čo pre teba znamená toto ocenenie?

To, že sa obnovila anketa pre najlep-
ších na Slovensku v rôznych kategóriách, 
je veľká motivácia pre každého, kto chce 
byť úspešný. Úprimne, bol to pre mňa 
krásny pocit. ocenenie za to množstvo ho-
dín strávených trénovaním, cestovaním, či 
odlúčením od rodiny si naozaj vážim. Pod-
ľa mňa by sa každý tréner mal o také oce-
nenie snažiť a vtedy by nastala tá správna 
zdravá konkurencia. aj keď raz vo funkcii 
reprezentačného trénera skončím, toto 
ocenenie mi zostane natrvalo. rád by som 
sa aj touto cestou poďakoval F. Delinčáko-
vi, a. Klajberovi a ich rodičom za ich veľkú 
obetu, za prežitie krásnych momentov na 
Me alebo aj po ich skončení.

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: Tomáš Šereda a archív Sašu Dragaša

mi to toleruje, neviem však, dokedy bu-
dem chcieť takto žiť.

V roku 2018 získali Delinčák s Klajbe-
rom na ME mládeže medzi kadetmi bron-
zovú medailu vo štvorhre. Ako si na to 
spomínaš a čo to pre teba znamenalo?

Pre trénera je to najkrajší pocit, keď vi-
díš svoje stolnotenisové deti, ako na úrovni 
európy dokázali tak veľkú vec. Pre mňa to 
bolo zadosťučinenie po náročnom období 
trénovania, cestovania a driny. Úsmevy 
detí a ich rodičov, starých rodičov, oslavy. 
To by som doprial každému.

Vo všeobecnosti, ktoré sú tvoje naj-
väčšie trénerské úspechy?

nie je ich veľa, robím to predsa ešte cel-
kom krátko. Máme štyri medaily z najväč-
ších turnajov svetovej série Pro Tour. Myslím 
si, že veľkým úspechom je aj to, že v centre 
máme momentálne deväť mládežníckych 
reprezentantov na popredných priečkach 
v rebríčku. Je to aj vďaka mojím kolegom 
igorovi Mihajlovičovi a Ferovi Solárovi.

Máš do budúcnosti konkrétne tréner-
ské plány?

v tejto sezóne mám niekoľko cieľov. 
Jakub goldír je momentálne 10. v európ-
skom rebríčku, radi by sme sa s ním dostali 
do ToP 10 najlepších kadetov európy. čo 
sa týka Filipa Delinčáka (68. vo svetovom 
rebríčku), našou métou je dostať sa s ním 
na MS juniorov. ak sa nám podarí ho do-
stať asi do 20. miesta v európe (teraz je 
31.), vstúpi do programu eTTU kempov, 
kde sa stretávajú najlepší juniori európy. 
vždy som vo svojom živote mal vytýčené 
ciele . Mám ešte dvoch mladších kade-
tov Samuela arpáša a Damiána Flora, ktorí 
sa už teraz javia ako kvalitní hráči, ak budú 
aj ďalej takto na sebe pracovať. v centre 
máme aj niekoľko perspektívnych dievčat.

som sa venoval zdravotne znevýhodneným 
hráčom Slovenska a necelý rok som spolu-
pracoval s anglickou reprezentáciou. 

Ako by si charakterizoval spojenie 
stolný tenis a tvoja rodina? 

Mám dve dcéry, staršia alexandra sa 
venuje spoločenským tancom a mladšia 
Deana jazdí na koni a venuje sa drezúre. 
Takže, ak sa dožijem vnuka, až ten si so 
mnou možno zapinká . Mojou najväčšou 
fanúšičkou je však moja manželka, ktorá ma 
spolu s deťmi vždy podporovala. Potešila sa 
aj môjmu rozhodnutiu postaviť stolnoteni-
sové centrum, za čo jej patrí veľká vďaka.

Významne si sa podieľal na otvorení 
stolnotenisového centra. Čo bolo hlav-
ným impulzom jeho vzniku v Prievidzi?

v Prievidzi jednoducho preto, lebo tu 
bývam. zo zdravotne znevýhodnených stol-
ných tenistov je veľa hráčov na vozíku. Pri 
cestách s nimi po turnajoch na Slovensku 
aj v zahraničí som zistil, že bezbariérových 
športových stredísk je ako šafránu. a tak 
som si jedného dňa povedal, že niečo pre to 
urobím. nebolo to ľahké rozhodnutie, ale 
moja manželka ma v tom veľmi podporila. 
a to som na začiatku ani len netušil, že hala 
bude neskôr miestom, kde sa budú stretá-
vať najtalentovanejšie deti na Slovensku.

Od roku 2017 si trénerom kadetskej 
reprezentácie chlapcov SR. Čo sa týmto 
v tvojom stolnotenisovom živote zmenilo? 

veľmi ma to oslovilo. Snažiť sa niečo 
deti naučiť a zanechať na nich svoj rukopis, 
to je fakt dobrý pocit. ale aj veľká zodpo-
vednosť, lebo veľa detí sa presťahovalo do 
Prievidze, a tým mi aj s rodičmi dali najavo, 
že do toho ideme naplno. Žijem stolnote-
nisovo najviac, ako sa dá. niekoľko mesia-
cov nemám ani jeden víkend voľný. rodina 

RoZhoVoR

S manželkou Evou a dcérami Deanou a Alexandrou

S bronzovými medailistami A. Klajberom 
a F. Delinčákom na ME mládeže 2018
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stávala do tempa pomalšie a prvý set pre-
hrala 12:14. Druhý set vyhrala Táňa 11:8, 
v treťom však v koncovke opäť súperka 
12:10. našťastie, ďalši set naša hráčka vy-
hrala ľahko a následne v dvoch koncovkách 
zvrátila zápas na 4:2 vo svoj prospech. Bol 
to dôležitý úspešný vstup do turnaja. Pod-
ľa vyjadrenia trénera to bola „výhra vďaka 
trpezlivosti aj odvážnej hre v správnych 
momentoch“. Druhý zápas v skupine hrala 
ema proti domácej Martinsovej. výhrou 4:0 
sa po výbornom výkone udržala stále v hre 
o postup zo skupiny. Táňa v druhom zápase 
čelila rumunke Plaianovej, čo už mohlo roz-
hodnúť o postupe. Táňa vyhrala prvý set, ale 
súperka vyrovnala. v treťom sete však naša 
reprezentantka nevyužila vedenie 10:5, čo 
sa ukázalo ako rozhodujúce. následná pre-
hra 1:4 znamenala, že Táňa musela bojovať 
o postup v ďalšom zápase proti Švédke Fron-
tovej. v poslednom zápase bola pred emou 
ťažká úloha – poraziť favoritku rumunku 
Diaconuovú. Po prehratých dvoch setoch 
sa eme podarilo zobrať súperke tretí set 
11:9. To však bolo všetko a po prehre 1:4, 
hoci po dobrom výkone, obsadila v skupine 
nepostupové 3. miesto. Kukuľková musela 
proti Švédke vyhrať. v nervóznom zápase 
tlak zvládla a nakoniec po výhre 4:2 postú-
pila do osemfinále turnaja. To sa už hralo 
vyraďovacím spôsobom. Táni žreb priniesol 
rumunku Diaconuovú, najväčšiu favoritku. 
Šancu mala iba v treťom sete, v ktorom vie-
dla 8:3. Set však prehrala 11:13 a celý zápas 
0:4. Treba povedať, že pre Táňu je to už tre-

v prvý deň do bojov v skupinách za-
siahli iba dve ženy – nikoleta Puchovanová 
a ema labošová. nikolete sa však európsky 
šampionát vôbec nevydaril. ema zasa veľ-
mi milo prekvapila svojou odvážnou varia-
bilnou hrou a postupom zo skupiny.

labošová začínala v 2. skupine proti nám 
známej Belgičanke lungovej. ema viedla 2:0 
na sety, následne mala v štvrtom sete set-
bal na 3:1, ktorý však nevyužila. v ďalších 
setoch už bola lepšia súperka a vyhrala 4:2. 
Kukuľková, nasadená ako osmička, začínala 
automaticky až v druhých skupinách a svoj 
prvý zápas absolvovala proti chorvátke Pav-
lovičovej. Proti už rozohratej súperke sa do-

Do dejiska európskeho šampionátu 
mužov a žien do 21 rokov v portugalskom 
gondomari (7. – 10. 3. 2019) priletela 
slovenská výprava deň pred začiatkom 
turnaja. v zostave družstva mužov figuro-
vali Tibor Špánik, adam Brat, Daniel oráč 
a reprezentačný tréner Jaromír Truksa. 
zostavu družstva žien tvorili hráčky Tatia-
na Kukuľková, ema labošová, nikoleta Pu-
chovanová a tréner Peter Šereda. Súčas-
ťou výpravy bol aj fyzioterapeut a masér 
Milan hromada. 

v prvý hrací deň sa hrali základné kvali-
fikačné skupiny jednotlivcov a večer 1. kolo 
štvorhier. Muži prehrali všetky svoje zápasy 
až na Daniela oráča, ktorý si svoje víťazstvo 
musel tvrdo vybojovať v poslednom zápase. 
So Španielom Masipom otočil nepriaznivý 
stav stretnutia z 0:3 a 8:10 na konečných 
4:3 na sety. Proti Mladenovičovi z luxem-
burska uhral len set (1:4) a Bielorusovi ruk-
liatsouovi podľahol 0:4, avšak po dobrom 
výkone a tesných prehrách v koncovkách. 
Tibor Špánik hneď v prvom zápase nevyu-
žil sľubné vedenie 8:4 v siedmom sete so 
Simonom z izraela. aj vo svojom druhom 
zápase mal šance, s Talianom amatom však 
po vyrovnanom priebehu prehral 2:4. Po-
sledný zápas mal tiež výborne rozohraný 
(3:3 a 10:6), no rakúšana Kolodziejczyka 
tiež nezdolal. Úlohu favorita skupiny tak 
nezvládol. adam Brat začal so Sidorenkom 
z ruska síce celkom dobre, prehral však 2:4. 
Ďalšie zápasy so Srbom levajacom a hriba-
rom zo Slovinska prehral 1:4, resp. 0:4, pri-
čom veľa šancí nemal.  

Brat so Špánikom strieborní vo štvorhre
Ešte len tretí ročník majstrovstiev Európy mužov a žien do 21 rokov nám priniesol už druhú medailovú radosť. Po zlate z roku 
2017 to tentokrát bolo striebro, a opäť vo štvorhre mužov. O tento vynikajúci úspech sa pričinili Adam Brat a Tibor Špánik.

Strieborní z mužskej štvorhry – Adam Brat a Tibor Špánik

Slovenskí vicemajstri Európy do 21 rokov v mužskej štvorhre na stupni víťazov (vľavo)
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tie osemfinále na európskom šampionáte 
v rade. a vždy prehrala s neskoršou majster-
kou európy.

Fantastickým úspechom sa však pre slo-
venský stolný tenis skončila súťaž mužských 
štvorhier, v ktorej dvojica adam Brat a Tibor 
Špánik získala striebornú medailu. náš pár si 
v 1. kole hravo poradil s Bielorusmi Kunats/
rukliatsou 3:0 na sety a v 2. kole zmietli 
zo stolov druhý nasadený pár z Belgicka 
cnudde/Darcis tiež 3:0. veľkou drámou bol 
súboj slovenského páru o postup do semi-
finále proti rakúskomoldavskej dvojici le-
venko/Putuntica, avšak koncovku piateho 
setu zvládli lepšie naši hráči a vyhrali 3:2. 
o finále si zmerali sily s rusmi Sidorenkom 
a ivoninom, keď postúpili tým najtesnejším 
pomerom 3:2 (rozhodujúci set 11:9). o zla-
to naši hráči bojovali so slovinským párom 
Jorgič/hribar. Keďže naši nedokázali reago-

vať na taktiku súperov a nepodali optimálny 
výkon, prehrali 1:3. Daniel oráč s Bulharom 
Todorovom prehrali s neskoršími víťazmi 
pomerne ľahko (0:3) hneď v 1. kole.  

nádej na medailu sme mali aj v žen-
skej štvorhre. Tatiana Kukuľková s Jamilou 
laurentiovou však vypadli vo štvrťfiná-
le s Poľkami Wegrzynovými 1:3 na sety. 
v 1. kole ich nepreverila fínskošvédska 
dvojica lundstromová/Frontová (3:0). 
v 2. kole zasa v dramatickom zápase s Ma-
ďarkami hartbrichovou a Feherovou vy-
hrali 3:1, čo naznačovalo určité šance na 
medailové umiestnenie. Sestry z Poľska 
však po vynikajúcom výkone tieto nádeje 
slovenskotalianskej dvojici vzali. labošo-
vá so Slovinkou Tofantovou vypadli hneď 
v 1. kole s párom Perezová/Plaianová (eSP/
roU) 1:3, keď v prvom a štvrtom sete pre-
hrali v koncovke. Puchovanová s češkou 
Petrovovou podľahli páru zhangzarifová 
(eSP/Fra) 0:3 bez väčšieho odporu. 

aké je stručné zhodnotenie Me mužov 
a žien do 21 rokov vedúcim výpravy Jaromí-
rom Truksom?: „Strieborná medaila v muž-
skej štvorhre (Brat/Špánik), štvrťfinálová 
účasť vo štvorhre žien (Kukuľková/Lauren-
tiová), osemfinále dvojhry žien (Kukuľková) 
a 3. miesto v skupine pre juniorku Labošovú 
je úspešným sumárom slovenskej výpravy.“

Hlasy medailistov 
Tibor Špánik: „Pri nie príliš optimálnej 

forme v lige som dúfal, že by na ME do 21 
rokov mohol prísť úspech. Zrazu to prišlo 
a rovno strieborná medaila. Som veľmi 
šťastný, že je to práve s Adamom, preto-
že sme super kamaráti a výborne si rozu-
mieme nielen za stolom, ale aj v osobnom 
živote. Cítili sme podporu z každej strany. 
Sme super partia, a to sa odzrkadlilo aj na 
výsledku. Je to môj (náš) najväčší úspech 

a veľmi sa z toho teším. Aj keď nás trochu 
mrzí, že to nebola zlatá medaila.“

adam Brat: „Stať sa vicemajstrom Eu-
rópy do 21 rokov vo štvorhre je určite mo-
jím najväčším športovým úspechom. Splnil 
sa mi veľký sen. Je zvláštne, že sa to stalo 
v čase, keď som sa po ťažkom zranení ko-
lena takmer rok hľadal. Možno práve núte-
ná prestávka od decembra až do februára 
uvoľnila vo mne napätie. Necítil som tlak 
a ani obavy z neúspechu. Moje poďakovanie 
patrí aj Tiborovi, s ktorým sme nielen spolu-
hráčmi, ale aj dobrými priateľmi. Dokázali 
sme niečo, čo asi ťažko mohol niekto očaká-
vať. Vicemajstri Európy! Dobre to znie.“

● text: Jaromír Truksa a Branislav Kalužný 
● foto: Jaroslav Odstrčilík

Radosť nášho páru z postupu do semifinále 

Sumár výsledkov
Výsledky Slovákov
Dvojhra muži – skupiny 1. stupeň: Brat – Sidorenko (rUS) 2:4, – hribar (Slo) 0:4, – levajac (SrB) 1:4; oráč – Mladenovic (lUX) 1:4,  
– Masip (eSP) 4:3, – rukliatsou (Blr) 0:4; Špánik – amato (iTa) 2:4, – Simon (iSr) 3:4, – Kolodziejczyk (aUT) 3:4   
Dvojhra ženy – skupiny 1. stupeň: Puchovanová – Diaconuová (roU) 2:4, – ilčíková (cze) 1:4, – Kleeová (ger) 0:4; labošová – Bogda-
nová (Blr) 2:4, – Petrovová (cze) 4:2, – cakolová (cro) 4:3; skupiny 2. stupeň: labošová – lungová (Bel) 2:4, – Diaconuová (roU) 1:4,  
– Martinsová (Por) 4:0; Kukuľková – Plaianová (roU) 1:4, – Pavlovicová (cro) 4:2, – Frontová (SWe) 4:2; osemfinále: Kukuľková – Di-
aconuová (roU) 0:4  
Štvorhra muži – 1. kolo: Špánik/Brat – Kunats/rukliatsou (Blr) 3:0, oráč/Todorov (BUl) – Jorgič/hribar (Slo) 0:3; osemfinále: Špánik/
Brat – cnudde/Darcis (Bel) 3:0; štvrťfinále: Špánik/Brat – levenko (aUT)/Putuntice (MDa) 3:2; semifinále: Špánik/Brat – Sidorenko/
ivonin (rUS) 3:2; finále: Špánik/Brat – Jorgič/hribar (Slo) 1:3 
Štvorhra ženy – 1. kolo: Kukuľková/laurentiová (iTa) – lundstromová (Fin)/Frontová (SWe) 3:0, labošová/Tofantová (Slo) – Perezová 
(eSP)/Plaianová (roU) 1:3, Puchovanová/Petrovová (cze) – zhangová (eSP)/zarifová (Fra) 0:3; osemfinále: Kukuľková/laurentiová (iTa) – 
hartbrichová/Féherová (hUn) 3:1; štvrťfinále: Kukuľková/laurentiová – a. Wegrzynová/K. Wegrzynová (Pol) 1:3

Finálové výsledky 
Dvojhra muži – semifinále: engemann (ger) – Sidorenko (rUS) 4:2, Sgouropoulos (gre) – Sipos (roU) 43; finále: engemann (ger) – 
Sgouropoulos (gre) 3:4; dvojhra ženy – semifinále: Diaconuová (roU) – Bogdanová (Blr) 4:0, Malaninová (rUS) – Plaianová (roU) 
4:1; finále: Diaconuová (roU) – Malaninová (rUS) 4:0; štvorhra muži – finále: Jorgič/hribar (Slo) – Špánik/Brat 3:1; štvorhra ženy 
– finále: Wegrzynová/Wegrzynová (Pol) – ho (eng)/Mischeková (aUT) 0:3

Ženská osemfinalistka Tatiana Kukuľková



6 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2019 TOP 16

v súčasnosti 55. hráčka svetového 
rebríčka a slovenská reprezentantka Bar-
bora Balážová vstúpila do turnaja europe 
ToP 16 cup vo švajčiarskom Montreux 
(2. – 3. 2. 2019) úspešne. v 1. kole si pora-

dila s holanďankou Britt eerlandovou 4:0 
(9, 8, 14, 8). vo štvrťfinále však narazila 
na obhajkyňu trofeje a druhú nasadenú 
Bernadette Szőcsovú z rumunska, ktorá ju 
zdolala hladko 4:0 (7, 8, 5, 9).

Barbora Balážová: „Už to, že som sa na 
TOP 16 kvalifikovala, bolo pre mňa nesku-
točným úspechom a zároveň malým zá-
zrakom. Mojím, takpovediac, vnutorným 
cieľom bola výhra v prvom zápase a som 
veľmi rada, že sa mi to aj podarilo. Keďže 
súperky sme si navzájom žrebovali, mojím 
tajným želaním bolo vyžrebovať si práve 
Eerlandovú, čo sa mi aj splnilo. Proti nej 
som už niekoľkokrát hrala, takže takticky 
som ju mala „prečítanú“. To platilo aj v sa-
motnom zápase. Prišlo v ňom k niekoľkým 
dôležitým momentom, ktoré boli predpo-
kladom k úspechu a ktoré som, našťastie, 
zvládla. Proti Szőcsovej som veľmi dlho ne-
hrala, takže to bol pre mňa úplne nový zá-
pas. Myslím si, že bolo veľkou škodou, keď 
som za stavu 0:1 na sety nevyužila vedenie 
v druhom sete 8:6. Náš súboj by sa možno 
vyvíjal inak, avšak za stavu 0:2 sa preja-
vila jej väčšia herná kvalita. Samozrejme, 

aj tak som bola s výsledkom veľmi spokoj-
ná. A to najmä kvôli tomu, že som sa dva 
týždne pred turnajom trápila s chorobou, 
takže skôr prevládala túžba o dobrý vý-
sledok ako nejaké obrovské očakávania. 
Každopádne, zahrať si medzi európskou 
špičkou bol skvelý pocit. Určite ma to po-
riadne povzbudilo do tréningu a ukázalo 
mi rezervy, na ktorých musím zapracovať 
a zlepšiť ich.“

● text: Tibor Kollár, foto: archív ETTU

Barbora Balážová na TOP 16

Barbora Balážová medzi najlepšou európskou šestnástkou vo švajčiarskom Montreux

Balážová na európskom TOP 16 v štvrťfinále
Barbora Balážová sa predstavila na tradičnom turnaji Europe TOP 16 Cup už druhýkrát vo svojej kariére. Premiéru absol-
vovala pred dvoma rokmi vo francúzskom Antibes. Na turnaji sa vždy zúčastňuje šestnásť najlepších európskych stolných 
tenistov a tenistiek. Istú účasť majú aktuál ni majstri Európy a štrnásť najvyššie postavených žien a mužov európskeho 
rebríčka. Jedného hráča, resp. hráčku môže doplniť hostiteľská krajina.

Sumár výsledkov
Muži

Semifinále: Boll (ger) – ovtcharov 
(ger) 3:4, habesohn (aUT) – Samso-
nov (Blr) 2:4, finále: ovtcharov (ger) 
– Samsonov (Blr) 4:3

Ženy
Osemfinále: Balážová – eerlandová 
(neD) 4:0, štvrťfinále: Balážová – Szőc-
sová (roU) 0:4, semifinále: Polcanová 
(aUT) – Soljaová (ger) 2:4, Partyka (Pol) 
– Szőcsová (roU) 3:4, finále: Soljaová 
(ger) – Szőcsová (roU) 4:3
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Hungarian Open 
15. 1. – 20. 1. 2019

Dvojhra muži: 4. predkolo: Wang yang – 
QiU Dang (ger) 1:4, 3. predkolo: Wang 
yang – gacina andrej (cro) 4:0, 2. pred-
kolo: Wang yang – aSSar Khalid (egy) 4:0, 
PiŠTeJ Ľubomír – MoregarD Truls (SWe) 1:4 
1. predkolo: valUch alexander – anDraS 
csaba (hUn) 0:4, KalUŽnÝ Samuel – MUT-
Ti leonardo (iTa) 1:4, KeinaTh Thomas – 
Konecny Tomas (cze) 0:4, ŠPániK Tibor 
– anThony amalraj (inD) 0:4
Dvojhra ženy: 3. predkolo: BaláŽová Bar-
bora – Shan Xiaona (ger) 0:4, 2. predkolo: 
BaláŽová Barbora – cioBanU irina (roU) 
4:0, 1. predkolo: BaláŽová Barbora – ha-
raSzTovich Fanni (hUn) 4:0, KUKUĽKová 
Tatiana – giU lin (Bra) 3:4

Bahrain junior & Cadet Open
7. 2. – 11. 2. 2019

Dvojhra juniori: Pavúk 16: DelinčáK Filip – 
zheng Dorian (Fra) 1:4, Pavúk 32: Delin-
čáK Filip – PerFlilyev alexey (rUS) 4:2
Dvojhra kadeti: Semifinále: golDír Jakub – 
BeliK Simon (cze) 1:3, Štvrťfinále: golDír 
Jakub – alShareiF Khalid (KSa) 3:2, Pavúk 
16: golDír Jakub – Wael yassin (egy) 3:2

Czech junior & Cadet Open
13. 2. – 17. 2. 2019

Dvojhra juniori: Pavúk 64: KlaJBer adam 
– Pang yew en Koen (SgP) 0:4, Pavúk 128: 
DelinčáK Filip – SanTeK leon (cro) 1:4
Dvojhra juniorky: Pavúk 32: laBoŠová 
ema – aBraaMian elizabet (rUS) 2:4, Pa-
vúk 64: ŠinKarová Dáša – alKhoUSKaya 
Ulyana (Blr) 2:4, PeKová zuzana – vyDrU-
chenKo alina (UKr) 3:4, laBoŠová ema – 
MiKlaSzeWSKa Maja (Pol) 4:2
Dvojhra kadeti: Pavúk 64: golDír Jakub – 
SaeKi akito (JPn) 1:3
Dvojhra kadetky: Pavúk 64: ŠTUllerová 
eliška – WhiTTon lara (Wal) 1:3, činčU-
rová ema – lUTz charlotte (Fra) 1:3

Portugal Open
13. 2. – 17. 2. 2019

Dvojhra muži: Pavúk 64: PiŠTeJ Ľubomír – 
QiU Dang (ger), 2. predkolo: novoTa Samu-
el – XU haidong (chn) 2:4, ŠPániK Tibor – 
iDoWU Saheed cgo 1:4, valUch alexander 
– Silva Diogo (Por), 1. predkolo: KalUŽnÝ 
Samuel – JaMiU azeez olugbenga (ngr) 2:4, 
PÉTer ingemar –ShinozUKa hiroto (JPn) 
w:4, zelinKa Jakub – yU heyi chn (0:4)
Dvojhra ženy: Pavúk 64: KUKUĽKová Tatiana 
– SaTo hitomi (JPn) 1:4, 2. predkolo: KUKUĽ-
Ková Tatiana – ProKhorova yulia (rUS) 4:3, 

PUchovanová nikoleta – ShcherBaTyKh 
valeria (rUS) 0:4, JUrKová eva – BaJor na-
talia Pol, 1. predkolo: JUrKová eva – SiKor-
SKa Magdalena (Pol) 4:2, PUchovanová 
nikoleta – ilčíKová anežka (cze) 4:2
zmiešaná štvorhra: Finále: PiŠTeJ/KU-
KUĽKová – liU/lin (chn) 0:3, Semifiná-
le: PiŠTeJ/KUKUĽKová – KaraKaSevic/
lUPUleSKU (SrB) 3:2, Štvrťfinále: PiŠTeJ/
KUKUĽKová – Wang/yang (chn) 3:2, Pa-
vúk 16: PiŠTeJ/KUKUĽKová – grininger/
MiScheK (aUT) 3:1
Dvojhra muži U21: Pavúk 32: ŠPániK Tibor 
SvK – PleTea cristian (roU) 1:3, Pavúk 64: 
zelinKa Jakub – aMaTo antonino (iTa) 1:3, 
ŠPániK Tibor – KnighT Tyrese (Bar) 3:0
Dvojhra ženy U21: Pavúk 32: KUKUĽKová 
Tatiana – Fan Siqi (chn) 0:3, Pavúk 64: 
PUchovanová nikoleta – DiaconU adi-
na (roU) 0:3

junior & Cadet Open, Lignano
20. 3. – 24. 3. 2019

Dvojhra juniori: Pavúk 64: KlaJBer adam 
– greBnev Maksim (rUS) 1:4, DelinčáK 
Filip – Mihailovic nikola (Bih) 3:4, Pavúk 
128: KlaJBer adam – JocKov Jovan (SrB) 
4:0, Pach Kamil – raKoToariManana 
Fabio (Fra) 0:4
Dvojhra juniorky: Pavúk 16: laBoŠová 
ema – Klee Sophia (ger) 1:4, Pavúk 32: 
laBoŠová ema – riliSKyTe emilija (lTU) 
4:1, DivinSKa natalia – laUrenTi Jami-
la (iTa) 2:4, Pavúk 64: ŠinKarová Dáša 
– Wang amy (USa) 2:4, laBoŠová ema 
– arManini elisa (iTa) 4:0, DivinSKá na-
talia – novaK Tjasa (Slo) 4:1, PeKová zu-
zana – Schreiner Franziska (ger) 1:4
Dvojhra kadeti: Pavúk 64: PalUŠeK Samu-
el – chiriTa iulian (roU) 0:3, UheríK Kris-
tian – BeKir eren (BUl) 1:3, golDír Jakub 
– KaDlec vít (cze) 1:3
Dvojhra kadetky: Pavúk 64: WilTSchKová 
Dominika – STorTz Jele (ger) 2:3, vinczeo-
vá laura – arlia nicole (iTa) 1:3, illáŠová 
adriana – SanToS Patricia (Por) 0:3, ŠTUl-
lerová eliška – zhoU Jingyi (SgP) 0:3, čin-
čUrová ema – araPovic hana (cro) 0:3

Spanish Open
20. 3. – 24. 3. 2019

Dvojhra ženy: Štvrťfinále: BaláŽová Bar-
bora – li Xiang  (iTa) 3:4, Pavúk 16: BaláŽo-
vá Barbora – MiScheK Karoline (aUT) 4:2, 
Pavúk 32: BaláŽová Barbora – vivarelli 
Debora (iTa) 4:1, Pavúk 64: BaláŽová Bar-
bora – yaMaDa Jessica (Bra) 4:3, JUrKová 
eva – KaTo Miyu (JPn) 0:4, 1. predkolo: Urí-
Ková Monika – yaMaDa Jessica (Bra) 0:4, 
JUrKová eva – MoriTa ayane (JPn) 0:4
Dvojhra ženy U21: Pavúk 16: PUchovano-

vá nikoleta – harTBrich leonie (hUn) 0:3, 
grigelová natália – SUn Jiayi (cro) 0:3

Oman Open
20. 3. – 24. 3. 2019

Dvojhra muži: Pavúk 32: valUch alexan-
der – TSUBoi gustavo (Bra) 0:4, Pavúk 64: 
PiŠTeJ Ľubomír – DeSai harmeet (inD) 2:4, 
KeinaTh Thomas – alaMiyan noshad (iri) 
0:4, novoTa Samuel – WalTher ricardo 
(ger) 1:4, valUch alexander – liao chen-
gTing (TPe) 4:1, 1. predkolo: novoTa Sa-
muel – hoDaei amir hossein (iri) 4:1
Dvojhra ženy: Pavúk 32: KUKUĽKová Tatia-
na – SzÖcS Bernadette (roU) 0:4, Skupi-
ny: ÓDorová eva – garlaPaTi Pranitha 
(inD) 3:0, ÓDorová eva – lin chiahsuan 
(TPe) 0:3
Dvojhra ženy U21: Štvrťfinále: KUKUĽ-
Ková Tatiana – oDo Satsuki (JPn) 0:3 
Pavúk 16: KUKUĽKová Tatiana – garlaPa-
Ti Pranitha (inD) 3:0

Qatar Open
26. 3. – 31. 3. 2019

Dvojhra muži: 3. predkolo: Wang yang – 
yoShiMUra Maharu (JPn) 1:4, 2. predkolo: 
Wang yang – KenJaev zokhid (UzB) 4:1, 
PiŠTeJ Ľubomír – Mengel Steffen (ger)  
0:4, KalUŽnÝ Samuel – PerSSon Jon (SWe) 
0:4, novoTa Samuel – Khanin aliaksandr 
(Blr) 1:4, valUch alexander – liM Jongho-
on (Kor) 0:4, 1. predkolo: novoTa Samuel 
– alSaDa abdulla (QaT) 4:0, valUch ale-
xander – el haKiM rock (lBn) 4:0
Dvojhra ženy: 3. predkolo: KUKUĽKová 
Tatiana – eKholM Matilda (SWe) 0:4, 
2. predkolo: KUKUĽKová Tatiana – Xiao 
Maria (eSP) 4:0, BaláŽová Barbora – choi 
hyojoo (Kor) 2:4, 1. predkolo: ÓDorová 
eva – MiTTelhaM nina (ger) 2:4

● foto: Tomáš Šereda
Eva Ódorová
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Účasť na podu
jatí prijali aj pre-
zident Slovenské-
ho olympijského 
a športového vý-
boru (SoŠv) anton 
Siekel, generálny 
riaditeľ sekcie špor-

tu Miloš Tomáš a riaditeľ odboru športu 
MŠvvaŠ Sr Dušan Ťažký. Samozrejme, 
nechýbali ani poprední predstavitelia 
SSTz, väčšina nominovaných na ocenenie, 
zástupcovia extraligových klubov mužov 
a žien, predsedovia krajských zväzov či 
ďalší významní hostia zo stolnotenisového 
hnutia. anketu SSTz obnovili po viac ako 
dvadsiatich rokoch a v budúcnosti by mala 
byť v stolnotenisovom kalendári vždy na 
prelome rokov už samozrejmosťou a vy-
vrcholením každej stolnotenisovej sezóny. 
K úspešnej sezóne slovenského stolného 
tenisu sa zaradil aj rok 2018, v ktorom sa 
nám po viacerých rokoch podarilo opäť 
získať medailu z Me mládeže a dosiahnuť 
niekoľko ďalších popredných umiestnení. 
Prvýkrát sa slovenský stolný tenis prebojo-
val aj cez náročnú svetovú kvalifikáciu na 
oh mládeže.

„Čerešničkou na torte bola účasť našej 
dvojice v zmiešanej štvorhre medzi najlep-
šími ôsmimi pármi sveta na turnaji ITTF 

World Tour Grand Finals. To dáva nádejné 
vyhliadky smerom k olympijským hrám 
2020 v japonskom Tokiu, kde už táto dis-
ciplína bude v programe hier“, skonštato-
val v hodnotení roku 2018 predseda SSTz 
zdenko Kríž.

v ankete SSTz v jednotlivých kategó
riách hlasovali zástupcovia extraligových 
klubov, členovia vv SSTz, predsedovia kraj-
ských zväzov a tréneri reprezentácie Sr. 
ich hlasy potom v každej kategórii rozhodli 
o trojčlenných nomináciách, z ktorých pod-
ľa počtu hlasov dekorovali víťazov.

Stolným tenistom roka 2018 sa stal Ľu-
bomír Pištej, ktorý okrem iného dosiahol 
najväčšie úspechy v zmiešanej štvorhre 
s Barborou Balážovou (štvrťfinalisti Me 
v španielskom alicante a účastníci grand 
Finals v juhokórejskom inčchone). v dvoj-
hre bol Pištej úspešný aj pri viacerých 
turnajoch série iTTF World Tour. hráč ra-
kúskeho SPg linz dosiahol vo svetovom 
rebríčku na svoje maximum (59.) a z tro-
jice nominovaných (spolu s Barborou Ba-
lážovou a Wang yangom) dostal právom 
najviac hlasov. 

Mládežníckou hráčkou roka 2018 sa 
oprávnene stala Tatiana Kukuľková, ktorá 
sa okrem účasti v osemfinále Me hráčov 
do 21 rokov v bieloruskom Minsku prebo-
jovala aj na oh mládeže do Buenos aires. 

Taktiež na Me mládeže v rumunskom Kluži 
bola členkou družstva junioriek, ktoré sa 
umiestnilo na 7. mieste. okrem Kukuľko-
vej sa do najlepšej trojice v tejto kategó-
rii dostali aj Filip Delinčák a adam Klajber 
(bronzoví medailisti z Me mládeže v štvor-
hre kadetov).

v kategórii objav roka si prvenstvo vy-
bojoval Jakub goldír, ktorý sa stal pre rok 
2018 majstrom Slovenska v dvojhre mlad-

nAjLEPŠí STOLný TEniSTA 2018

Pištej stolným tenistom roka 2018
V stredu 30. januára 2019 oceňoval Slovenský stolnotenisový zväz osobnosti slovenského stolného tenisu v roku 2018 
v kategóriách hráč, mládežnícky hráč, objav, tréner, rozhodca a „Stolnotenisové srdce“ – športový počin. Počas sláv-
nostného galavečera v bratislavskom hoteli Gate One, ktorého sa zúčastnili nielen významní predstavitelia slovenského 
stolného tenisu, vyhlásili aj dvoch nových laureátov do Siene slávy SSTZ.

Valentina Popová

Ľubomír Pištej

Jozef Goláň
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ších aj starších žiakov. na Me mládeže 
v Kluži sa zároveň dostal do šestnásťfiná-
le dvojhry kadetov. Medzi trojicou nomi-
novaných sa ocitli aj adam Klajber a Do-
minika Wiltschková (6. miesto na turnaji  
eurominichamps).

Trénerom roka 2018 sa stal Saša Dra-
gaš, ktorý na Me mládeže v Kluži dovie-
dol Filipa Delinčáka s adamom Klajberom 
k zisku bronzovej medaily vo štvorhre ka-
detov a pod jeho vedením získalo družstvo 
kadetov Slovenska 6. miesto. reprezentač-
ný tréner kadetov sa okrem toho venuje aj 
Jakubovi goldírovi, momentálne 10. hrá-
čovi európskeho rebríčka. v tejto kate-
górii nominovali medzi trojicu najlepších 
aj trénera ŠKST Topoľčany antona Kutiša 
(1. miesto na majstrovstvách Slovenska 
družstiev – mladšie a staršie žiačky, mlad-
ší žiaci) a reprezentačného trénera mužov 
Slovenska Jaromíra Truksu.

cenu pre rozhodcu roka si odniesol 
Matej hamran, čerstvý držiteľ licencie 
medzinárodného hlavného rozhodcu iTTF, 
ktorý ako hlavný rozhodca či zástupca hlav-
ného rozhodcu absolvoval viaceré medzi-
národné stolnotenisové podujatia. Spolu 
s ním boli za kandidátov na toto ocenenie 
nominovaní aj medzinárodní rozhodcovia 
Marián Bystričan a Boris račko.

Špeciálnym ocenením galavečera bola 
kategória „Stolnotenisové srdce“. cenu za 
športový počin udelili za rok 2018 hráčo-
vi ŠKST Margecany Ľudovítovi Tomagovi, 
ktorý poskytol prvú pomoc svojmu spolu-
hráčovi. Ten skolaboval počas hry v stret-
nutí 2. ligy a Ľudovít Tomaga mu svojou 
pohotovou reakciou a oživovaním až do 
príchodu záchrannej zdravotnej služby za-
chránil život.

v rámci vyhlasovania výsledkov ankety 
uviedli do Siene slávy SSTz aj dve význam-
né osobnosti slovenského stolného teni-
su – hráčku a trénerku valentinu Popovú 
a rozhodcu Jozefa goláňa. Bývalá úspešná 
reprezentantka a v súčasnosti trénerka 
valentina Popová je držiteľkou 17 medailí 
z Me (šestnásť medailí v drese zSSr a jed-
na bronzová medaila v drese Slovenska 
v zmiešanej štvorhre s Jaromírom Truk-
som). Je členkou Siene slávy eTTU, done-
dávna reprezentačnou trénerkou žien a ju-
nioriek a v súčasnosti trénerkou mládeže 
rakúskeho Sv Schwechat. Bývalý popredný 
medzinárodný rozhodca Jozef goláň s kvali-
fikáciou hlavného rozhodcu s celosvetovou 
pôsobnosťou, hlavný rozhodca a zástupca 
hlavného rozhodcu na viacerých turnajoch 
Me a Me mládeže, bol osem rokov členom 
komisie rozhodcov eTTU a členom výkon-
ného výboru asociá cie stolného tenisu 
čSFr v rokoch 1990 – 1992.

● text: Tibor Kollár, foto: Tomáš Šereda

Tatiana Kukuľková

Jakub Goldír

Stolný tenista roka
Ľubomír Pištej

Mládežnícky hráč roka
Tatiana Kukuľková

Objav roka 
jakub Goldír

Tréner roka 
Saša Dragaš

Rozhodca roka 
Matej Hamran

Stolnotenisové srdce 
– športový počin roka 

Ľudovít Tomaga

Laureáti do Siene slávy SSTZ
Valentina Popová
jozef Goláň

Matej Hamran

Ľudovít Tomaga
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zápas so skúseným 
petrom šeredom 
a v štvorhre mužov 
spolu s Ľubomírom 
Pištejom vybojoval 
dokonca svoje prvé 
„dospelácke“ zlato. 
Pochvalu si však za štvorhru zaslúžia aj ze-
linka s gumáňom – od titulu ich delili iba 
dve loptičky. zatiaľ, čo štvorhru žien podľa 
očakávania jasne ovládli Balážová s Kukuľ-
kovou, v mixe sa z titulu radoval novozlo-
žený pár Pištej – Kukuľková. Po výbornom 
výsledku na otvorených majstrovstvách 
Portugalska, kde skončili druhí, si opäť počí-
nali úspešne, aj keď k finálovému víťazstvu 
sa prepracovali až v piatom sete cez výho-
dy. Prekvapením je bronzový kov Konráda 
s Uríkovou. aj keď hrajú za rôzne kluby, 
pravidelne spolu v Považskej Bystrici trénu-
jú mix a 54ročný veterán Konrád ukázal aj 

Prvenstvá v dvojhrách podľa očaká-
vania získali Barbora Balážová a Ľubomír 
Pištej, ktorí sa stali aj najúspešnejšími 
osobnosťami podujatia. Pištej vybojoval 
v dvojhre už svoj siedmy titul a Balážová 
oslavovala dokonca už ôsme singlové zla-
to. Príjemným prekvapením v dvojhre žien 
boli výkony emy labošovej. celkom na po-
slednú chvíľu si tak vybojovala nomináciu 
na aprílové MS v Budapešti, keď vyradila 
zo zostavy pôvodne nahlásenú nikoletu 
Puchovanovú (tej turnaj nakoniec nevyšiel 
podľa predstáv – v dvojhre sa nedostala ani 
do osmičky). Pozornosť si zaslúžil aj výkon 
horváthovej. Dlho trápila vo štvrťfinále aj 
Balážovú, viedla 3:1 a škoda, že za stavu 6:6 
stratila po spornej loptičke koncentráciu. 

v dvojhre mužov bol príjemným prekva-
pením výkon Samuela Kalužného, ktorý sa 
po prvý raz na domácom šampionáte výraz-
ne presadil. v semifinále zohral vyrovnaný 

V dňoch 1. – 3. marca 2019 bolo Národné stolnotenisové centrum v bratislavskej Rači dejiskom už 26. majstrovstiev 
Slovenska v kategórii dospelých v ére samostatnej Slovenskej republiky. Až na Wang Yanga, ktorý sa z rodinných dôvodov 
ospravedlnil (narodenie dieťaťa v Číne) a Evy Ódorovej, ktorá sa po prvý raz predstavila v celkom inej pozícii (ako nová 
športová riaditeľka SSTZ), sa zišla za stolmi prakticky celá slovenská elita. V porovnaní s minulými rokmi mal domáci šam-
pionát o niečo vyššiu kvalitu a priniesol aj pomerne vyrovnané súboje, a to najmä medzi slovenskými reprezentantami. Je 
potešiteľné, že sa mladí talentovaní hráči nezľakli svojich oveľa skúsenejších súperov a odolávali im často až do poslednej 
loptičky. Zlatí medailisti sa, až na štvorhru žien, riadne potrápili, kým sa prebojovali k majstrovským titulom.

Balážová a Pištej vybojovali
majstrovské tituly

Barbora Balážová s Tatianou Kukuľkovou – víťazky ženskej štvorhry

Zľava strieborný P. Šereda, víťaz Ľ. Pištej a bronzoví S. Novota so S. Kalužným



11SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2019majsTRoVsTVá sLoVENska

Postrehy zainteresovaných
Ľubomír Pištej: „Naložil som si veľké 

sústo – hral som tri disciplíny a vo všetkých 
som odohral maximálny počet duelov až 
do víťazného konca. Zatiaľ, čo vo dvojhre 
to bolo v tomto roku pre mňa trochu jed-
noduchšie ako vlani, v mixe sme s Kukuľko-
vou v rozhodujúcom sete obrátili výsledok 
zo stavu 0:5 a vo štvorhre sme s Kalužným 
dokonca odvrátili mečbal. Do budúcnosti, 

na tohtoročných majstrovstvách Sloven-
ska sa okrem tradičných ocenení po prvý 
raz bojovalo aj o putovné poháre. v dvojhre 
mužov to bol pohár Františka Tokára, päť-
násobného majstra sveta a v dvojhre žien 
pohár alice grofovejchladekovej, finalistky 
MS v dvojhre žien. Pohár za dvojhru žien 
Balážovej osobne odovzdala alica grofová 
chladeková a za dvojhru mužov Pištejovi 
športová riaditeľka SSTz eva Ódorová. 

tým oveľa neskôr narodeným, že svedomitá 
príprava a zohratosť s partnerkou sa oplatí. 
naopak, dobré spomienky na tohtoročné 
majstrovstvá Slovenska nebude mať víťaz 
súťaže z roku 2008 Thomas Keinath. Pri 
kontrole po zápase s mladým Fečom totiž 
rozhodcovia zistili, že má na rakete poťah, 
ktorý už dva roky nie je v zozname povole-
ných značiek, a tak mu rozhodcovský zbor 
po proteste súpera výsledok skontumoval.

Ľubomír Pištej – majster Slovenska v dvojhre mužov pre rok 2019

Zľava strieborná T. Kukuľková, víťazka B. Balážová a bronzové E. Labošová s E. JurkovouSlovenská šampiónka Barbora Balážová



vali spoločnú prípravu v Národnom stolno-
tenisovom centre. Najviac to bolo vidieť na 
výkone Kalužného a v kategórii do 21 ro-
kov ma príjemne prekvapil Brat. Viac som 
čakal od Pétera trénujúceho vo Švédsku 
a aj Valuch by sa mal viac sústrediť na hru 
a zbytočne sa nerozptyľovať.“

Peter Šereda, reprezentačný tréner 
žien: „Balážová potvrdila svoje postavenie, 
aj keď po zranení sa len pomalšie dostáva 
do formy. Potešila Labošová a naopak, 
sklamala Puchovanová, keď nezopakovala 
výkon z kontrolného turnaja. Preto som sa 
na poslednú chvíľu rozhodol zmeniť nomi-
náciu – do Budapešti popri Balážovej, Ódo-
rovej a Kukuľkovej pocestuje Labošová.“

Matej hamran, hlavný rozhodca: „Roz-
hodcovský kolektív podal spoľahlivý výkon. 
Po prvý raz sme tento rok organizovali po-
čas celého turnaja tzv. Call Area a prvýkrát 
sme mali aj nepretržitú kontrolu rakiet. Vy-
skúšali sme taktiež nový softvér na spraco-
vanie výsledkov. Ten umožnil ich okamžitú 
dostupnosť na internete. Zabezpečili sme  
streamingové prenosy ako aj live scoring. 
Chcem sa poďakovať rozhodcovskému 
zboru aj hráčom za ich ústretový prístup.“

● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda
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zvažovala. Napokon som jednu disciplínu 
vynechala, ale aj tak toho bolo na mňa 
dosť. Trápila som sa v dvojhre vo štvrťfinále 
i v semifinále. Záver už bol jednoduchší.“

Jaromír Truksa, reprezentačný tréner 
mužov: „Teším sa zo zvýšenia úrovne hry. 
Viditeľne sa zlepšujú hráči, ktorí absolvo-

najmä smerom k Európskym hrám a OH, 
budem hrať mix ďalej s Balážovou. V Por-
tugalsku som hral s Táňou, lebo Bašu ne-
uvoľnil klub a v Bratislave po zranení ešte 
nebola celkom fit.“

Barbora Balážová: „Ešte dva dni pred 
šampionátom som svoju účasť v Bratislave 

Všetci medailisti pre rok 2019 v zmiešanej štvorhre s víťazným párom Pištej – Kukuľková

Poháre Františka Tokára a Alice Grofovej
Počas majstrovstiev Slovenska sa uskutočnil aj krátky slávnostný akt predstave-
nia nových putovných pohárov pre víťazov súťaže dvojhry mužov a žien.

Poháre boli pomenované na počesť 
najúspešnejšieho hráča a hráčky sloven-
skej stolnotenisovej histórie – Františka 
Tokára a alice grofovejchladekovej. Fran-
tišek Tokár je členom Siene slávy iTTF a Sie-
ne slávy SSTz. získal desať medailí (z toho 
päť zlatých) na MS v rokoch 1947 až 1957. 
alica grofováchladeková, držiteľka šies-
tich medailí z Me a štyroch medailí z MS, 
je zatiaľ historicky poslednou európskou 
finalistkou MS v dvojhre (z roku 1973). 

Putovnými pohármi vždy ocenia no-
vých majstrov Slovenska na určené obdo-
bie a následne vystavia v Sieni slávy SSTz. 
na podstavci pohárov budú uvedené mená 
všetkých víťazov majstrovstiev Slovenska 
v ére samostatnosti. cieľom tohto kro-
ku je vyzdvihnutie historických úspechov 
slovenských reprezentantov a taktiež zvý-
šenie morálneho ocenenia titulu Majstra 
Slovenska v dvojhre mužov a žien. Poháre 
slávnostne predstavila samotná alica gro-
fováchladeková. na záverečnom ceremo-
niáli majstrovstiev Slovenska dekorovala 
taktiež prvú víťazku Pohára alice grofovej 
– Barboru Balážovú.

● text: Branislav Kalužný 
● foto: Tomáš Šereda

Alica Grofová-Chladeková s putovnými pohármi pre majstrov Slovenska
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Sumár výsledkov Majstrovstiev Slovenska jednotlivcov – mužov a žien 2019
Dvojhra mužov

Štvrťfinále: Pištej (SPg linz) – lelkeš (SK vydrany) 4:1, novota (SK vydrany) – valúch (oc Bad homberg 1987) 4:2, Kalužný (euromaj-
ster liberec) – Špánik (Baník havířov) 4:2, Šereda (Schwalbe Bergneustadt) – illáš (MSK Malacky) 4:1. 
Semifinále: Pištej – novota 4:1, Šereda – Kalužný 4:3. Finále: Pištej – Šereda 4:1 (4, 9, 6, 7, 11).

Štvorhra mužov
Semifinále: Pištej, Kalužný (SPg linz, euromajster liberec) – Brat, Špánik (TTc Seligenstadt, Baník havířov) 3:1, zelinka, gumáň (PKS 
Kolping Jaroslaw, SPvgg effeltrich) – valuch, Péter (oc Bad homberg 1987, Köpings BTK) 3:2. 
Finále: Pištej, Kalužný – zelinka, gumáň 3:2 (2, 10, 6, 11, 9). 

Dvojhra žien
Štvrťfinále: Balážová (SaintDenis US93TT) – horváthová (TSg Kaiserslautern) 4:3, labošová (STo valaliky) – Šinkarová (ŠKST Micha-
lovce) 4:0, Jurková (aTS Bialystok) – Uríková (KST hluk) 4:1, Kukuľková (viktória Trnava) – grigelová (Baník havířov) 4:1. 
Semifinále: Balážová – labošová 4:2, Kukuľková – Jurková 4:2. Finále: Balážová – Kukuľková 4:1 (8, 3, 10, 3,6).

Štvorhra žien
Semifinále: Balážová, Kukuľková (SaintDenis US93TT, viktória Trnava) – Jurková, Šinkarová (aTS Bialystok, ŠKST Michalovce) 3:0, 
grigelová, Puchovanová (Baník havířov, čSaD hodonín) – horváthová, labošová (TSg Kaiserslautern, STo valaliky) 3:1. 
Finále: Balážová, Kukuľková – grigelová, Puchovanová 3:0 (2, 4, 5).

Zmiešaná štvorhra
Semifinále: Pištej, Kukuľková (SPg linz, viktória Trnava) – Konrád, Uríková (STK Devínska nová ves, KST hluk) 3:0, zelinka, Puchova-
nová (PKS Kolping Jaroslaw, čSaD hodonín) – valuch, horváthová (oc Bad homberg 1987, TSg Kaiserslautern) 3:2. 
Finále: Pištej, Kukuľková – zelinka, Puchovanová 3:2 (12, 1, 6, 9, 10).

Dvojhra mužov do 21 rokov
Semifinále: Brat – Špánik (Baník havířov) 3:0, Peko (SK vydrany) – oráč (MŠK vSTK vranov) 3:0. 
Finále: Brat (TTc Seligenstadt) – Peko (SK vydrany) 3:0 (6, 7, 9).

Dvojhra žien do 21 rokov
Semifinále: Kukuľková – Puchovanová (čSaD hodonín) 3:1, labošová (STo valaliky) – Marousková (Keraming Trenčín) 3:2. 
Finále: Kukuľková (viktória Trnava) – labošová (STo valaliky) 3:0 (3,5,8).

Ladislav Bačík

*17. 10. 1957 – 14. 4. 2019

Slovenské stolnotenisové hnutie so 
zármutkom prijalo správu, že nás opustil 
náš dlhoročný aktívny člen ladislav Bačík  
z  Považskej Bystrice. Slovenský stolnoteni-
sový zväz v ňom stráca dlhoročného hráča, 
trénera a rozhodcu aj funkcionára. v mla-
dosti sa ladislav Bačík venoval viac futbalu, 
ale postupne u neho prevážila láska k stol-
nému tenisu, ktorý hral na úrovni druhej až 
piatej ligy. K bielej loptičke priviedol aj svo-
jich dvoch synov Mateja a Jakuba. Bol dlho-
ročným prezidentom TTc Považská Bystrica 
(od roku 1993), kde využíval aj svoju tréner-
skú licenciu B a pôsobil aj ako medzinárod-
ný rozhodca stolného tenisu. Klubu pomá-
hal materiálne aj finančne prostredníctvom 
firmy  SaTeS, ktorej bol spolumajiteľom. 
Bol aj dlhoročným funkcionárom vv KSTz 
Trenčín, členom výkonného výboru SSTz, 
bol aj členom a predsedom disciplinárnej 
komisie SSTz  a aktívne sa podieľal  na roz-
voji slovenského stolného tenisu.

Považskobystričan telom aj dušou
opusTIL Nás
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trácia by v budúc-
nosti mala byť plne 
elektronizovaná, čo 
zjednoduší proces 
pre kluby aj pre sek-
retariát. Mala by byť 
aj automaticky na-
viazaná na účtovníctvo. Úkony v súvislos-
ti s registráciou, prestupmi, hosťovaním 
a pod. by kluby mali v budúcnosti robiť 
priamo v systéme online. Tieto budú ná-
sledne automaticky prenášané do systému 
športu na ministerstve. v ďalších krokoch 
by systém mal obsiahnuť súťaže a turnaje, 
s väzbou na tvorbu rebríčkov. Tiež automa-
ticky pomôže vygenerovať napríklad zo-
znamy pre žiadosti o príspevok na športu-
júcu mládež, keďže všetky potrebné údaje 
budú v systéme. a v poslednom kroku by 
mal mať systém v budúcnosti možnosť 
na nadstavbu pre rôzne marketingové  
aktivity.

aktuálny stav – bol pripravený popis 
základnej časti systému a registračné-
ho modulu, ktorý bude implementovaný 
ako prvý. Pripravuje sa popis ďalších častí 
systému a následne podklady pre výber  
dodávateľa. 

Marketingové aktivity
Jednou z najvýznamnejších oblastí, 

ktorú je potrebné intenzívne naštarto-
vať, je marketingová činnosť. Stolný te-
nis, v minulosti jeden z najpopulárnejších 
športov na Slovensku, sa vytratil z povedo-
mia verejnosti. z toho dôvodu je potrebné 
začať budovať značku „Slovenský stolný 
tenis“ a jej vnímanie u širokej verejnosti, aj 
medzi kľúčovými ovplyvňovateľmi (naprí-
klad ministerstvo školstva, SoŠv, národ-
né športové centrum, médiá, obce, školy, 
atď.). Marketing musí byť orientovaný na 
aktivity, ktoré budú mať odozvu vo verej-
nosti a posilňovať jej povedomie. cieľom 
marketingových aktivít je, aby projekty 
prezentujúce stolný tenis boli v budúc-
nosti pravidelnou akciou, s cieľom odozvy 
v médiách a verejnosti na mesačnej báze. 

aktuálny stav – nastavenie činností po 
nástupe novej pracovníčky pre marketing. 
Boli spustené nové aktivity pre zvyšovanie 
popularity a sledovanosti stolného tenisu. 
Prebieha finalizácia marketingového plánu 
pre rok 2019 zameraného na rôzne cieľové 
skupiny. 

na podporu riadenia a implementácie 
týchto projektov bol sekretariát na pre-
chodné obdobie posilnený o pozíciu pro-
jektového manažéra, na ktorú bol meno-
vaný Boris guman. Jeho zodpovednosťou 
je spolu s generálnym sekretárom a špor-
tovým riaditeľom zvládnuť prechod na 
novú organizačnú štruktúru a nastavenie 
činností a procesov, ako aj pripraviť nové 
činnosti a projekty na realizáciu. 

GDPR
SSTz, ako aj všetky kluby v rámci stol-

notenisového hnutia, majú uložené po-
vinnosti zo zákona na ochranu osobných 
údajov. Je to množstvo povinností, ktoré 
sa týkajú narábania s osobnými údajmi vo 
všetkých činnostiach od registrácie členov 
(zväz aj kluby) cez športové súťaže až po 
marketing a medializáciu. Sú to aj povin-
nosti vzhľadom na kamerový systém v hale 
SSTz. Tieto povinnosti sú aj návodom pre 
aplikáciu pravidiel v stolnotenisových  
kluboch.

aktuálny stav – boli pripravené všetky 
potrebné dokumenty a interné predpisy 
požadované z hľadiska legislatívy. v ďal-
šom kroku je potrebné pripraviť pravidlá 
pre jednotlivé dotknuté čnnosti, ktoré je 
potrebné dodržiavať v zmysle predpisov. 

informačný systém
cieľom je pripraviť komplexný infor-

mačný systém, ktorý by pokryl všetky 
činnosti v oblasti registrácie a športovej 
činnosti (súťaže, turnaje, rebríčky). regis-

zmena znamená modernizáciu riadenia 
činnosti zväzu. Súvisí to najmä so zlepšením 
špecializácie na jednotlivé činnosti – špor-
tové, marketingové, ekonomické a adminis-
tratívne. Pri príprave organizačnej štruktúry 
sme analyzovali aj fungovanie iných zväzov 
vo vyspelých stolnotenisových krajinách. vo 
väčšine z nich je ekonomika, marketing a ad-
ministratíva (riadená generálnym sekretá-
rom alebo riaditeľom) oddelená od športo-
vej činnosti (riadená športovým riaditeľom). 
ako príklady môžeme uviesť rakúsko, čes-
ko, Poľsko, Francúzsko, Belgicko, nemecko, 
chorvátsko, Slovinsko, anglicko, atď. Takéto 
delenie zodpovednosti je logické vzhľadom 
na úplne odlišné požiadavky na znalosti 
v týchto oblastiach. rozdelenie na športovú 
a marketingovoekonomickú časť umožní 
vyššiu kvalitu jednotlivých aktivít. 

novú organizáciu bude v športovej ob-
lasti riadiť športový riaditeľ (novovytvore-
ná pozícia) a v marketingovoekonomickej 
oblasti generálny sekretár. na pozíciu ge-
nerálneho sekretára bola menovaná ivica 
hatalová a na pozíciu športového riaditeľa 
eva ódorová.

Spolu s novou štruktúrou je potrebné 
implementovať viacero nových projektov:

– gDPr (zákonná povinnosť z európ-
skej smernice, na Slovensku však existu-
júca už v minulosti ako zákon na ochranu 
osobných údajov),

– nový informačný systém,
– nové marketingové aktivity,
– pravidlá transparentnosti,
– riadenie rozvoja v športovej oblasti. 

Zmena organizačnej štruktúry SSTZ
Najdôležitejšou udalosťou z diania vo vedení SSTZ v prvom štvrťroku 2019 bola zmena organizačnej štruktúry sekretariá-
tu SSTZ. Výkonný výbor SSTZ na svojom zasadnutí vo februári schválil nový návrh a obsadenie jednotlivých pozícii.
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Pravidlá transparentnosti
v tomto prípade sa jedná o prípravu 

a stanovenie pravidiel pre transparentné 
a objektívne rozhodovanie, najmä v súvis-
losti s využívaním financií zväzu. Jednou 
zo súčastí sú pravidlá pre obstarávanie. 
Skúsenosti ukazujú, že pri zorganizovaní 
transparentnej a férovej súťaže sa doká-
zalo pri obstarávaní ušetriť 30 % a viac. 
Podmienkou je rovnaký prístup k informá-
ciám a podmienkam výberu, oslovenie do-
statočného počtu kvalitných dodávateľov, 
transparentný výber na základe daných 
kritérii a dostupnosť informácii o výbe-
re po uskutočnení. Požiadavka na takéto 
pravidlá je daná aj faktom, že zväz hospo-
dári so štátnymi prostriedkami. hlavným 
benefitom je možnosť použiť ušetrené 
prostriedky v prospech iných činností. 
Tieto pravidlá sa však týkajú aj ďalších dô-
ležitých rozhodovaní, napríklad o použití 
prostriedkov pri športových aktivitách. Pri-
jatie pravidiel je základným predpokladom 
dobrého fungovania. Tieto však dávajú 
len základný rámec, správne hospodárne 
rozhodnutia však budú vždy závisieť od 
poctivosti tých, ktorí podľa nich pracujú. 
Dôležitú úlohu hrá aj možnosť kontroly zo 
strany členskej základne. 

aktuálny stav – bol pripravený prvý ná-
vrh smernice pre obstarávanie, definujúci 
postupy pre obstarávanie tovarov a služieb 
rôznej hodnoty. Po schválení vo výkonnom 
výbore SSTz bude táto smernica zavedená 
do používania pri procesoch nákupu.

vzhľadom na nárast aktivít SSTz boli 
vytvorené aj nové pozície:

– asistentka sekretariátu a administra-
tívna pracovníčka pre ekonomiku (kombi-
novaná pozícia, zatiaľ neobsadená)

– pracovník marketingu. 

nové tváre v SSTZ 
Generálny sekretár – ivica hatalová 
ivica hatalová má viacročnú skúsenosť 

s prácou sekretariátu SSTz. Dva roky pô-
sobila na pozícii asistentky generálneho 
sekretára a následne koordinátora štát-
nej reprezentácie. v období od skončenia 
funkcie predchádzajúceho generálneho 
sekretára pracovala aj ako zastupujúci 
generálny sekretár. Má výborné znalosti 
činností a procesov v rámci SSTz, medziná-
rodnej agendy a skúsenosti z organizácie 
podujatí. Je aktívna v hráčskej, rozhodcov-
skej aj funkcionárskej oblasti. vyštudovala 
históriu a masmediálnu komunikáciu na 
Univerzite sv. cyrila a Metoda v Trnave. 
hovorí anglicky a španielsky. 

Športový riaditeľ – eva Ódorová
eva Ódorová je dlhoročná výborná 

slovenská reprezentantka, s mnohými 
úspechmi kategóriách mládeže aj medzi 
dospelými. Má skúsenosti z organizácie 
stolného tenisu v špičkových európskych 
krajinách – vo Francúzsku, v Poľsku, Ma-
ďarsku, ako aj zo športovej prípravy v mno-
hých ďalších krajinách. zapájala sa do 
organizácie športových podujatí a absol-
vovala školenie iTTF, na základe ktorého ju 
spomedzi množstva uchádzačov vybrali do 
funkcie competition manager ITTF. je cie-
ľavedomá, orientovaná na výsledky a vše-
stranný rozvoj. Medzi jej silné stránky patrí 

organizovanosť a plánovanie. v súčasnosti 
si zvyšuje aj trénerskú kvalifikáciu. hovorí 
anglicky, francúzsky, maďarsky a poľsky.

Projektový manažér – Boris guman
Boris guman začínal so stolným tenisom 

v nových zámkoch, kde to dotiahol až do 
slovenskej národnej ligy. Po skončení štúdií 
financií, práva a marketingu na vysokých 
školách na Slovensku a v čr sa začal venovať 
profesionálnej kariére. Pracoval v riadiacich 
pozíciach v medzinárodných spoločnos-
tiach, najmä v oblasti financií a marketingu. 
Má skúsenosti s riadením nových projek-
tov a implementácie nových organizačných 
štruktúr. v súčasnosti sa zaoberá poraden-
stvom v týchto oblastiach. Má taktiež skúse-
nosti z vedenia športových klubov v stolnom 
tenise aj futbale. Popri nových projektoch 
na SSTz vykonal aj optimalizáciu daňových 
nákladov s úsporou vyše 10 000 €. 

Pracovník marketingu 
– Katarína Breyerová
Katarína Breyerová prišla na sekretariát 

SSTz z predchádzajúcich pôsobísk v evento-
vých a Pr agentúrach, kde prešla rôznymi 
pozíciami. Má skúsenosti s marketingom, 
organizovaním akcií rôzneho typu a prácou 
s médiami. Jej kreativita, entuziazmus a or-
ganizačné schopnosti budú prínosom pri 
tvorbe nových aktivít zväzu voči rôznym cie-
ľovým skupinám. od začiatku aktívne vyhľa-
dáva príležitosti pre prezentáciu stolného 
tenisu na verejnosti. vyštudovala Pedago-
gickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.

● text: Branislav Kalužný
● foto: Jozef Štefunko
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čená pri príjme. Predovšetkým vysoký lob, 
po dopade ktorého sa na strane protihráča 
loptička rotáciou vráti smerom k sieťke, je 
častým úderom v zápasoch vozíčkarov. 

Je viacero špecifických herných situá
cii, ktoré vznikajú v zápasoch zdravot-
ne znevýhodnených. Jednou z nich je aj 
štvorhra, v ktorej je aspoň jeden hráč na 
vozíčku (pravidlo iTTF 2.8.3). Po podaní 
a príjme môže ktorýkoľvek hráč odohrať 
loptičku bez ohľadu na poradie. Dôležité 
však je, že ani vozíčkar a ani stojaci hráč 
nesmie prekročiť akoukoľvek časťou vozíč-
ka (alebo stojaci hráč telom) pomyselnú 
stredovú čiaru stola. častokrát sa to stáva 
vo vyšších skupinách vozíčkarov, kedy po-
hyb hráča nie je natoľko limitovaný. roz-
hodca v takom prípade musí hru prerušiť 
a udeliť bod súperiacemu páru (pravidlo 
iTTF 2.10.1.15), a teda musí nielen sledo-
vať samotný priebeh hry, ale musí sledo-
vať aj postavenie hráčov, čo si skutočne 
vyžaduje zvýšenú pozornosť.

Špecifické situácie nastávajú aj v jede-
nástej kategórii, kde hrajú hráči s mentál-
nym postihnutím. Keďže hráči nie sú po-
hybovo limitovaní, platia rovnaké pravidlá 
ako pri bežných súťažiach. avšak vzhľadom 
na duševný stav a inteligenciu hráčov je 
vhodné s hráčmi počas zápasu komuniko-
vať primerane, ako napr. hlásiť stav dosta-
točne jasne, trpezlivo vysvetliť poradie po-
dania, v prípade potreby konzultovať stav 
hráča pred zápasom, aby nedochádzalo 
k zbytočným nedorozumeniam a pod. 

Turnaje zdravotne znevýhodnených stol-
ných tenistov kladú nároky predovšetkým 
na organizáciu turnajov, a to najmä na bez-
bariérovosť nielen hracieho priestoru, ale aj 
ubytovania, stravovacích priestorov, dopra-
vy a sociálnych zariadení. Pre sediacich hrá-
čov je treba zabezpečiť hrací stôl, ktorého 
nohy sú 40 cm od zadnej hrany stola (pravi-
dlo iTTF 3.2.1.4). Je potrebné brať do úvahy 
aj priestor „call area“ a jeho napojenia na 
hraciu plochu, najmä z dôvodu pohybu vo-
zíčkarov. Musí byť zabezpečený dostatočný 
priestor nielen pre hráčov, ale aj rozhodcov, 
trénerov, prípadne asistentov hráčov. Ďal-

stať, že sa hráči snažia „využiť“ svoj zdra-
votný stav na upustenie od pravidiel vo 
svoj prospech. Pri pochybnostiach môže 
rozhodca požiadať hráča o predloženie tzv. 
klasifikačnej karty, kde sú výslovne uve-
dené výnimky, kedy hráč môže upustiť od 
všeobecných pravidiel, ako napríklad pri 
podaní alebo pri plynulosti a priebehu hry. 
výnimočne môže rozhodca upustiť od pra-
vidiel o správnom podaní (pravidlo iTTF 
2.6.7), týka sa to najmä skupín 1 a 2, kedy 
úroveň zdravotného znevýhodnenia do 
veľkej miery obmedzuje pohyb hráčov. 

Pravidlo o podaní je pre vozíčkarov 
doplnené aj o situácie, kedy sa loptička 
po dopade na strane prijímajúceho vráti 
smerom k sieťke, po dopade zostane stáť 
na stole bez pohybu alebo po dopade na 
strane prijímajúceho opustí plochu stola 
cez postrannú hranu stola (pravidlo iTTF 
2.9.1.5). z pozície vozíčkara, ktorého vozík 
sa spravidla nachádza v strede hracej plo-
chy, sú uvedené situácie ťažko dosiahnu-
teľné. Tieto pravidlá majú za cieľ, aby sa 
hra dostala čo najviac do výmeny a prijí-
majúci vozíčkar nebol v znevýhodnenej 
pozícii a teda výmena nebola ihneď ukon-

v súčasnosti sú pravidlá týkajúce sa 
zdravotne znevýhodnených hráčov súčas-
ťou všeobecnej príručky pre rozhodcov, 
čiže všetci rozhodcovia by ich mali ovládať. 
Špecifické pravidlá sa týkajú najmä priebe-
hu hry (napr. pravidlo iTTF 2.10.1.14), ale sú 
tu aj „technické“ pravidlá ako počet kolies 
a počet vankúšov na vozíku a podobne (prí-
loha h pravidiel iTTF, pravidlo iTTF 3.4.2.5). 

z dôvodu zdravotného znevýhodne-
nia, či už sediacich, alebo stojacich hráčov, 
možno tvrdiť, že športová úroveň zápasov 
na medzinárodnej úrovni je vo všeobec-
nosti nižšia ako v súťažiach zdravých hrá-
čov. avšak vzhľadom na vyššie spomenuté 
výnimky zo všeobecných pravidiel sa z po-
hľadu rozhodcu o to viac vyžaduje zvýšená 
sústredenosť na dodržiavanie pravidiel. To 
však nič nemení na zápale hry a športo-
vých emóciách, a preto v prvom rade mu-
sia rozhodcovia nevyhnutne pristupovať 
k zápasom a hráčom rovnakým spôsobom, 
ako pri akýchkoľvek iných podujatiach. 

rozhodca by mal mať cit pre hru, ale 
taktiež by si mal byť vedomý úrovne zne-
výhodnenia tej konkrétnej z jedenástich 
skupín, ktorú práve rozhoduje. Môže sa 

Súťaže zdravotne znevýhodnených  
majú pre rozhodcov špecifické pravidlá
Spoločne s rozvojom svetového okruhu mládeže a dospelých sa rozvíja zároveň aj stolný tenis zdravotne znevýhodnených 
športovcov. V ostatnom čase bolo do medzinárodného kalendára pridaných viacero medzinárodných turnajov. S rozvojom 
a navýšením počtu turnajov zdravotne znevýhodnených športovcov, najmä v predolympijskej sezóne, prichádza aj viac 
možností pre našich rozhodcov, a teda aj povinnosť poznať špecifické pravidlá, ktoré sa týkajú práve týchto súťaží.

xxx



ším špecifikom sú aj kratšie rozmery hra-
cích kurtov pre vozíčkarov (pravidlo iTTF 
3.2.3.1). niekedy sa stáva, že organizátori 
pri snahe umiestniť čo najviac hracích sto-
lov do jednej haly skrátia rozmery kurtov aj 
pre stojacich hráčov. Prirodzene tým vznika-
jú komplikácie najmä vo vyšších skupinách 
stojacich hráčov, kde zdravotné znevýhod-
nenia neobmedzujú zásadným spôsobom 
pohyb. následne tým vzniká zložitá situá cia 
pre hlavného rozhodcu a technického dele-
gáta, ako danú situáciu vyriešiť, či už zme-
nou hracích stolov, prípadne úpravou ča-
sového plánu. organizátor často rieši tieto 
požiadavky tým, že vozíčkari a stojaci hrajú 
v dvoch rôznych halách. 

Slovensko má bohaté skúsenosti s or-
ganizáciou turnajov predovšetkým vďaka 
dlhoročnej tradícii z organizovania Slovak 
open v Piešťanoch a neskôr v Bratislave, 
a vďaka dlhoročnej spolupráci medzi SSTz 
a Slovenským paralympijským výborom. 
v roku 2017 Slovensko veľmi úspešne zor-
ganizovalo majstrovstvá sveta družstiev 
zdravotne znevýhodnených. 

Poznanie pravidiel telesne znevýhod-
nených stolných tenistov je pre našich 
rozhodcov osobitne dôležité, nakoľko 
sa mnohí zúčastňujú týchto turnajov na 
Slovensku, ale i v zahraničí, a sú organi-
zátormi a hlavnými rozhodcami pozitívne 
hodnotení. Dôležité je to aj z dôvodu, že 

viacerí telesne znevýhodnení hráči, na vo-
zíkoch aj stojaci, hrajú v našich súťažiach 
na všetkých stupňoch. To si vyžaduje oso-
bitný prístup, najmä pokiaľ ide o hráčov na 
vozíkoch a v štvohrách, kde jeden z hráčov 
je na vozíku. ešte stále sa stretávame s ná-
zorom niektorých hráčov a funkcionárov, 
najmä v krajských a okresných súťažiach, 
že „keď chcú hrať zdravotne znevýhodne-
ní v našich súťažiach, nech sa prispôsobia 
našim pravidlám, a to bez úľav“. Je to ne-
správny prístup a pravidlá jasne hovoria, že 
vo všetkých súťažiach, kde hrajú aj vozíčka-
ri, musia platiť pravidlá pre vozíčkarov.

● text: Matej Hamran a Ján Vaniak
● foto: Tomáš Varga 
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Práca rozhodcov na turnaji spoza opony
Žiadny významnejší stolnotenisový turnaj sa nemôže uskutočniť bez rozhodcov. Väčšina z nás si možno ani neuvedomuje, 
že práca rozhodcov sa začína už zhruba mesiac až dva pred začiatkom turnaja. Hlavný rozhodca a či zástupca hlavného 
rozhodcu prijímajú prihlášky hráčov, kontrolujú všetky ich náležitosti, zisťujú, či hráči alebo hráčky majú právo na turnaji 
štartovať. Okrem toho spracovávajú časový plán turnaja a tesne pred jeho začiatkom či počas neho žrebujú jednotlivé 
súťaže. Túto mravčiu a veľmi dôležitú prácu, bez ktorej by sa žiadny turnaj neuskutočnil, bežní ľudia ani nezaregistrujú. 
A aby sme nezabudli, aj rozhodcov musí na turnaj niekto pozvať a nakoniec aj vybrať – to je práca tzv. manažéra rozhodcov 
a rozhodcovskej komisie, ktorá urobí konečnú nomináciu rozhodcov.

hráči sú prihlásení, rozhodcovia nomi-
novaní – turnaj môže začať. nad priebe-
hom turnaja bdie hlavný rozhodca a zá-
stupcovia hlavného rozhodcu. len hlavný 
rozhodca je oprávnený vykladať pravidlá 
stolného tenisu v prípade ich nejasností. 
len on, pripadne v jeho neprítomnosti v 
hale aj zástupca hlavného rozhodcu, má 
hlavné disciplinárne právomoci a je opráv-
nený vylúčiť hráča zo zápasu, stretnutia, 
súťažnej disciplíny či celého turnaja.

rozhodcov pri stole počas turnaja riadi 
manažér rozhodcov, ktorý im spracováva aj 
časový plán, aby každý z rozhodcov vedel, 
kedy a na ktorom stole má rozhodovať.

novinkou posledných rokov je na 
všetkých najvýznamnejších stolnoteniso-
vých podujatiach iTTF tzv. call area, čiže 
akési zhromaždisko hráčov. v tomto roku 
sa aj na Majstrovstvách Slovenska jednot-
livcov mužov a žien podarilo počas turnaja 
vytvoriť takýto priestor pre hráčov. roz-
hodcovia tu pripravujú zápisy na všetky 
zápasy a všetci hráči sú asi 20 min. pred 
každým svojím zápasom povinní sem prísť. 
v tomto priestore im rozhodcovia skon-
trolujú odlišnosť farby dresov protihráčov, 
hráči tu nahlásia meno svojho trénera 
a majú možnosť vybrať si loptičky k zápa-

su. Samozrejme, že tu prebieha aj kontrola 
rakiet, povolenie poťahu, hrúbka, rovina-
tosť a lesklosť poťahu. Popri každej „call 
area“ je aj pracovisko kontroly rakiet, kde 
prebieha podrobná kontrola rakiet. zisťuje 
sa, či sú nalepené poťahy povolené a  po-
mocou certifikovaných prístrojov iTTF sa 

preveruje hrúbka a  rovinatosť poťahu či 
prítomnosti prchavých látok v poťahoch. 
Takýto prístroj vlastní aj Slovenský stolno-
tenisový zväz. na túto špeciálnu kontrolu 
sa v každom kole turnaja náhodne vybera-
jú rakety a pred finálovými zápasmi všetky 
rakety. Po kontrole sa rakety vložia do pa-

Call Area – priestor pre hráčov a rozhodcov (MS 2019 v Budapešti)



lákať k rozhodovaniu viac mladších rozhod-
cov. inak može prísť k tomu, že rozhodovať 
nám budú iba študenti a dôchodcovia, ktorí 
si nemusia na každý turnaj čerpať dovolen-
ku a ekonomicky aktívna „stredná“ generá-
cia rozhodcov nebude na Slovensku vôbec 
existovať. Pretože nielen hráči reprezentujú 
Slovensko vo svete, ale aj rozhodcovia sú 
jeho reprezentantmi.

● text: Stanislav Sládkovič
● foto: Ladislav Popellár 

a k tomu je potrebné vytvárať rozhodcom 
podmienky vo všetkých smeroch. z tohto 
pohľadu je dôležité nominovať na zahra-
ničné turnaje najmä mladých perspektív-
nych rozhodcov. Tam získajú nezaplatiteľné 
skúsenosti, ktoré môžu v plnej miere vyu-
žiť v podmienkach domáceho prostredia. 
K tomu ich treba motivovať aj zlepšením 
odmeňovania či hľadania optimálnejšieho 
spôsobu preplácania cestovného na tur-
naje. aj takýmto spôsobom dokážeme pri-
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pierových tašiek a rozhodcovia ich donesú 
hráčom až k ich zápasu. všetky tieto pro-
cedúry smerujú k tomu, aby sa rozhodco-
via nezdržiavali pred každým zápasom pri 
hracom stole a súperi mohli čím skôr hrať.

Pokiaľ ide o rozhodcov, ktorých je naj-
viac „vidieť“, treba v prvom rade podotknúť, 
že rozhodovanie pri stole je veľmi náročná 
úloha. rozhodca musí niekedy v zlomku se-
kundy posúdiť viacero aspektov pravidiel 
naraz a rozhodnúť. napríklad počas poda-
nia si rozhodca musí všímať otvorenosť dla-
ne, viditeľnosť loptičky protihráčom, výšku 
nadhodenia loptičky, kolmosť vyhodenia 
loptičky či posúdiť, či sa loptička nedotkla 
sieťky, atď.  rozhodca pri stole musí doko-
nale ovládať pravidlá, musí mať prirodzenú 
autoritu, musí byť veľmi dobrý psychológ 
a hlavne musí vždy rozhodnúť.  aj on je však 
človek a môže sa pomýliť, preto takmer 
vždy akceptuje dohodu súperov pri spornej 
loptičke. Preto je veľmi potrebné, aby roz-
hodcovia na turnajoch rozhodovali prime-
raný počet zápasov, aby sa na každý zápas 
mohli dokonale sústrediť. Je veľmi dôležité, 
aby napr. už v druhom stupni turnaja roz-
hodcovia rozhodovali pri stole dvaja tak, 
ako je to na každom významnom svetovom 
turnaji. Pokiaľ ide o vek rozhodcov, aj na 
poslednom slovenskom šampionáte sa ne-
dalo nevšimnúť, že rozhodcovia pri stoloch 
patria skôr k tým starším. Preto treba spo-
menúť aj to, že rozhodcovský zbor je po-
trebné v každom prípade postupne omladiť 

Súčasťou „Call Area“ je aj pracovisko pre kontrolu rakiet

Slovenský rozhodca Ladislav Popellár na turnaji World Tour v Kuvajte v roku 2016



ková, Kubala), gasto galanta (Kovácsová, 
Wiltschka, Tomičová, görfölová, Wiltsch-
ková) a TTc Majcichov (gašparíková, Sis-
ková). v tomto období získali medaily na 
mládežníckych šampionátoch aj Jančovič, 
Stehlík, rábara či Bartal. Ku klubom výbor-
ne pracujúcich s mládežou patrí aj ŠK Já-
Ňan Moravský Svätý Ján. z ostatných mlá-
dežníckych oddielov treba spomenúť ŠKST 
Junior Michal na ostrove, MSTK leopol-
dov, MTJ PiešťanyMoravany, Propria Kúty, 
SSTe Dunajská Streda, STo Blava Jaslovské 
Bohunice a STK Bojničky.

v súčasnosti KSTz Trnava riadi päť dl-
hodobých súťaží družstiev (2., 3. a 4. liga 
mužov, 1. a 2. liga starších žiakov). v spo-
lupráci s Bratislavským stolnotenisovým 
zväzom riadi KSTz Trnava regionálne bo-
dovacie turnaje mládeže a majstrovstvá 
mládeže bratislavskotrnavského regiónu. 

čo očakáva KSTz Trnava od svojich od-
dielov v budúcnosti? najmä to, aby sa ove-
ľa viac z nich venovalo mládeži. veľkú re-
zervu vidieť najmä v školstve. v minulosti 
sa takmer na každej základnej a či strednej 
škole stolný tenis hral, avšak dnes je to len 
ojedinele. Bez širokej základne je len ťaž-
ko možné dosiahnuť výraznejšie úspechy  
v budúcnosti.

● text: Vít Dobiš
● foto: archív SSTZ a SK Vydrany

KSTz Trnava sa v rámci Slovenska môže 
pýšiť dlhoročnou dominanciou u žien (sú-
časné extraligové družstvá viktória Trna-
va – majster Slovenska 2019, SSTe Dunaj-
ská Streda, TTc Majcichov). Medzi mužmi 
treba vyzdvihnúť extraligové SK vydrany 
(štvornásobný majster Slovenska) a pred-
tým Stavoimpex holíč, ktoré viackrát do-
siahli medzi družstvami na titul slovenských 
šampiónov. z jednotlivcov treba spomenúť 
najmä Wang yanga (Stavoimpex holíč) a Ta-
tianu Kukuľkovú (viktória Trnava), ktorí pre 
Trnavský kraj zaznamenali najvýraznejšie 
úspechy. Pre KSTz Trnava je škoda, že sa dl-
horočne úspešný klub z holíča premiestnil 
do českej republiky (hodonín) a pre problé-
my s ústrednou registráciou skončila spolu-
práca aj s oSTz Dunajská Streda. v extralige 
dorasteniek robia dobré meno Trnavskému 
kraju hráčky TTc Majcichov, ktoré skon-
čili v základnej časti aktuálnej sezóny na 
2. mieste a v júni budú bojovať o titul maj-
stra Slovenska pre rok 2019.

v práci s mládežou je potrebné vy-
zdvihnúť najmä kluby, ktoré v nedávnej 
minulosti (po roku 2010) vychovali via-
cerých medailistov z majstrovstiev Sloven-
ska – viktória Trnava (Kukuľková, Peko, Pe-

Ustanovujúca konferencia KSTz Trna-
va sa uskutočnila 20. 6. 1997 v Trnave. za 
predsedu bol zvolený Štefan Peko. v januá
ri 1998 bol KSTz Trnava zaregistrovaný 
na Ministerstve vnútra Sr. Sedemčlenný 
výkonný výbor pracoval v zložení: Štefan 
Peko – predseda, alexander Kiss – pod-
predseda, vít Dobiš – sekretár, František 
neitz – hospodár a Tomáš černý, vladislav 
Kmeť a Benedikt vépy ako členovia.

Štefan Peko bol vo funkcii predsedu 
KSTz celkom 17 rokov, od septembra 2014 
je predsedom Stanislav Sládkovič. Funk-
ciu hospodára vykonával Milan vojvoda, 
od leta 2004 ju prevzal sekretár vít Dobiš. 
výkonný výbor KSTz Trnava tvorili zástup-
covia všetkých oblastných stolnoteniso-
vých zväzov: za obSTz Trnava Jozef černý, 
teraz Jozef Turoň, za zSTz Senica Benedikt 
vépy, Ján chrenka a teraz Ján lazorčák, 
za oSTz galanta alexander Kiss, Ľubomír 
Ševčovič a teraz róbert Porozsnyák a za 
oSTz Dunajská Streda vladislav Kmeť a Jo-
zef Kmeť (teraz bez zástupcu). najdlhšie 
pôsobiacim členom výkonného výboru je 
jeho sekretár, ktorý je vo funkcii od roku 
1974 neuveriteľných 45 rokov, zrejme naj-
viac na Slovensku.

KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ TRNAVA

Dlhoročná dominancia ženských družstiev

Slovenská reprezentantka Tatiana Kukuľková

SK Vydrany – majster Slovenska medzi mužmi pre rok 2019

Krajský stolnotenisový zväz (KSTZ) Trnava vznikol v roku 1997 po zmene územné-
ho a správneho členenia Slovenska. Z dovtedajšieho Západoslovenského stolnote-
nisového zväzu vznikli tri krajské zväzy so sídlom v Trnave, Nitre a Trenčíne.
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Témou seminára bola obranná hra a hra 
s materiálom. Jie Schöpp, niekoľkonásob-
ná majsterka európy a trojnásobná víťazka 
európskeho ToPu, je ako hráčka obranár-
ka. ako trénerka priviedla ženy nemecka 
k striebru na oh 2016 v riu de Janeiro. Je 
to teda expertka nanajvýš povolaná hovo-
riť o tréningu obrannej hry, ako aj o taktike 
hráčov vyznávajúcich tento štýl. 

zo seminára, ktorý je kompletne do-
stupný na metodickom webe čaST, sme 
vybrali najzaujímavavejšie témy. 

Výber hráčov  
s predpokladmi  
pre obrannú hru
veľmi bežnou praxou v kluboch v eu-

rópe je, že ak majú hráča, ktorý sa nevie 
dobre naučiť základy niektorých útočných 
úderov, začnú ho učiť „obranu“. ako uvied
la Jie Schöpp, tréneri by mali mať cit vyhľa-
dávať talenty pre obrannú hru. Dôležité je 
dokázať rozpoznať predpoklady pre „obra-
nu“, a to mentálne aj fyzické. Sú to najmä:

– trpezlivosť  (základná vlastnosť pre 
obranára)

– pracovitosť (zápas si musí obranár 
doslova „oddrieť“)

– vytrvalosť  
– pohyblivosť
– obratnosť
– schopnosť myslieť takticky, strategic-

ky a vyhľadávať príležitosti (obranár potre-
buje dokázať vytvárať situácie, kde núti sú-
pera urobiť chyby, resp. pripraviť si pozíciu 
na bodovanie).
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V článku sa vraciame sa k trénerskému semináru organizovanému Českou asociáciou stolného tenisu s podporou 
ETTU na jeseň 2018 v Ostrave. V rámci spolupráce medzi slovenským a českým stolnotenisovým zväzom boli pozva-
ní zúčastniť sa na seminári aj slovenskí tréneri. Je len škoda, že možnosť navštíviť prednášku s témou obrannej hry 
a oboznámiť sa s praktickými tréningovými ukážkami reprezentačnej trénerky Nemecka Jie Schöpp nevyužili viacerí. 
Zo Slovenska sa na seminári zúčastnili Eva Ódorová a Branislav Kalužný.

Nácvik obrannej hry

Wang Yang – naturalizovaný slovenský reprezentant a predstaviteľ obrannej hry



Technika úderu
nemecká trénerka rozobrala opäť dva 

spôsoby, ako dať loptičke rotáciu:
– ďalej od stola, kedy loptička padá 

nižšie a hráč do lopty udiera takmer len 
zo spodnej strany; nevýhodou je, že údery 
často nie sú dostatočne dlhé k čiare a tak-
tiež sú o niečo vyššie,

– bližšie pri stole, obranár udiera lop-
tičku čiastočne zozadu a dole, sklon rakety 
je šikmejší, asi 45°.

čo sa týka definície, v akej vzdialenos-
ti je obrana hraná bližšie alebo ďalej, toto 
nie je možné presne určiť. vždy to totiž zá-
visí od prichádzajúceho úderu. rozdiel je 
v tom, v ktorej fáze letu loptičky obranár 
úder hrá – bližšie pri stole znamená vo fáze 
vrcholu alebo keď lopta začína padať a ďa-
lej od stola, keď už loptička klesne dole.

Ďalej sa Jie Schöpp zaoberala variáciou 
čopu a nárazu. Pri čope je úder hraný s po-
hybom zápästia, často veľmi výrazným na 
dosiahnutie väčšej rotácie. Kontakt s lop-
tičkou je jej potiahnutím. Pri náraze je 
zápästie pevné, bez pohybu a loptička sa 
viac udiera. 

aj u obranárov musí byť hneď od za-
čiatku súčasťou tréningu nácvik útoku, 
a to do spodnej aj hornej rotácie prichá-
dzajúcej loptičky. 

nácvik správnej techniky úderov, vrá-
tane pohybu nôh, si vyžaduje veľkú trpez-
livosť a dril. Je potrebné začať z miesta 
s množstvom opakovaní, až kým hráč do-
konale nezvládne techniku úderu. Keď sa 
podarí nacvičiť pohyb ruky pri čope a ná-
raze, potom zaradiť pohyb nôh, pravidel-
né a neskôr aj nepravidelné kombinácie. 
zvládnutie základnej techniky je najdôleži-
tejšie. Dokonalá technika väčšinou odlišu-
je ázijských obranárov od európskych. 

Pohyb nôh
K práci nôh dochádza u obranára v kaž-

dej situácii, či je to do strán, dopredu a do-
zadu, ale aj pri neustálych malých krôčkoch 
na mieste, aby bol hráč trvalo v pohybe. 
Pri pohybe do strán je potrebné nacvičo-
vať tri druhy kroku – úkrok/výpad (malé 
krôčky do jednej alebo druhej strany), boč-
ný úskok/krok a kríženie. Ďalším dôležitým 
nácvikom je pohyb v prípade hry na telo. 

hráči sa postupne učia najprv každý 
krok jednotlivo a potom kombinácie tých-
to krokov. najlepším spôsobom je nácvik 
pri rôznych kombináciách alebo so zásob-
níkom. Pre správny a ekonomický pohyb 
je dôležité výborné zvládnutie všetkých 
krokov. 

základom je pohyb vpredvzad. Ten 
veľmi závisí aj od vzdialenosti, v ktorej hráč 
odohráva obranné údery. z tohto pohľadu 
sa dajú obranári rozlíšiť na tých, ktorí hrajú 
bližšie pri stole alebo ďalej od stola. výho-
dou obrany ďalej od stola je vyššia istota 
úderov a dlhšie výmeny, čo často vedie 
k chybe útočníka. S tým je spojená pre ob-
ranára vyššia náročnosť na rozsah pohybu 
a aj ťažší prechod do útoku. hra bližšie pri 
stole umožňuje zahrať nižšie údery s vyš-
šou rotáciou. Je však náročnejšia na preve-
denie a istotu. Preto ju hrajú najmä hráči 
hrajúci s trávou. obranná hra bližšie pri 
stole umožňuje lepšie umiestňovať lopty 
a dáva súperovi menej času na presun, čím 
ľahšie urobí chybu. Trénerka Jie odporúča 
skôr „obranu“ bližšie pri stole. 

Súčasťou nácviku pohybu vpredvzad 
musí byť aj prechod z útoku do obrany, či 
už po topspine súpera alebo po jeho pinku. 
oboje sa trénuje aj v kombinácii s obehnu-
tím na forhendový topspin z bekhendovej 
strany.  

Kľúčové je, aby sa dieťa samo stotožni-
lo so zameraním na obrannú hru. Mnoho 
detí nechce byť odlišných od ostatných, 
iné však práve naopak. Tu je dôležitá aj 
rola trénera, aby dokázal presvedčiť hrá-
ča, v ktorom vidí takýto potenciál. veľmi 
často je to aj vec prezentácie obrannej 
hry. Už tradične je v stolnom tenise „ob-
rana“ považovaná za zastaralý štýl. avšak 
tréner by mal vyzdvihnúť atraktivitu 
a krásu tohto štýlu hry.  

Podľa odporúčania Jie Schöpp by sa 
tréneri v klube mali snažiť vytvárať rôz-
norodý tím a zaradiť do neho aj obraná-
ra, čo môže byť obohatením. Jej ideálnym 
pomerom v desaťčlennom kolektíve je 
aspoň jeden obranár. navyše, je to aj na 
prospech útočníkov, nakoľko trénovanie 
na „obranu“ je vynikajúcim prostriedkom 
na správny nácvik topspinových úderov. 
Topspinujúci hráč má viac času na úder, 
dokáže sa naň lepšie postaviť a správne ho 
technicky zahrať. hra na „obranu“ sa teda 
dá veľmi dobre využiť aj na odstraňovanie 
chýb pri topspinových úderoch. 

 

Výber materiálu
Tradičným materiálom pre obranárov 

je tráva. výhody trávy sú väčšia istota úde-
rov, s tým súvisiace lepšie umiestnenie, 
možnosť hrať „obranu“ bližšie pri stole 
a s vyššou rotáciou. alternatívou k tráve je v 
súčasnosti pre obranárov sendvič. Send vič 
je oveľa variabilnejší a hráč dokáže ľahšie 
ovládať to, či zahrá loptu s rotáciou alebo 
bez nej. Toto je však na úkor istoty úderov 
pri obrane. Sendvič poskytuje variabilnosť, 
ktorá je veľmi nebezpečná. Je tiež ľahšie 
použiteľný pri útočných úderoch. 

Keďže so zavedením plastových lopti-
čiek ich rotácia zmenšila svoj vplyv, v rámci 
taktiky naberá oveľa väčší význam variabi-
lita. vo všeobecnosti sa útočníci na „trávu“ 
naučili hrať a tento poťah ich dokáže pre-
kvapiť len minimálne. aj vzhľadom k tomu 
moderní obranári často volia sendvič. zá-
kladným pravidlom však je, aby sa s po-
ťahom stotožnil hlavne hráč. a dôležitá je 
aj voľba vhodnej hrúbky poťahu. aj vzhľa-
dom k tomu je voľba poťahu veľmi indivi-
duálna a vidíme používať sendviče aj trávy. 
Sama Jie uviedla, že keby mala v klube viac 
obranárov, dala by im rôzne poťahy.

v prípade, že sa obranár rozhodne 
poťah zmeniť, jednoduchší je prechod zo 
sendviča na trávu ako opačne. 

Jednou zo zbraní obranára je aj otá-
čanie rakety počas hry, čo ďalej zvyšuje 
variabilitu hry. Toto si nevyžaduje žiaden 
špeciálny tréning. Keď si to hráči osvoja 
a naučia sa to, bez problémov dokážu otá-
čanie využívať. 
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Trénerka Jie Schöpp (vľavo) so strieborným tímom žien Nemecka na ME 2017 v Luxemburgu
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v praktickej časti seminára následne 
Jie Schöpp predviedla príklad tréningu pre 
obranára a pritom poukazovala na niektoré 
chyby, resp. vylepšenia. Tréning obranára 
začínal nácvikom útoku jednoduchými útoč-
nými kombináciami rovnakými ako u útoč-
níka. následne do obranných kombinácií 
postupne zaraďovala nácvik rôznych taktic-
kých variantov, ale aj nácvik hry na istotu.

● text: Branislav Kalužný 
● foto: archív ITTF a SSTZ

forhendu, odkiaľ príde od niektorého hráča 
pomalší topspin, čo je pre obranára príleži-
tosť na útok. 

obranár má vo svojej hre tri zbrane, 
ktoré musí vhodne kombinovať – umiest-
nenie úderu, zmena rotácie a útok. Pink aj 
obranné údery musí hrať umiestnené a so 
zmenou rotácie. Protihráča núti hrať útočné 
údery v pohybe a pri súčasnej zmene rotá-
cie ho buď prinúti urobiť chybu alebo zahrať 
taký úder (pomalší útočný úder alebo pink), 
ktorý umožní obranárovi prejsť do útoku. 
Pomer obrany a útoku môže byť rôzny, ale 
v súčasnosti sa už bez útoku nedá hrať na 
špičkovej úrovni. obranári by mali využívať 
každú šancu na útok. a rovnako ako útočník 
môže využiť výhodu dobrého servisu, ani 
u obranára sa nesmie zanedbať jeho nácvik. 

v súčasnosti, v súvislosti so zmenou 
loptičiek na plastové, majú údery menšiu 
rotáciu. čop nie je taká zbraň ako v minu-
losti, preto treba viac využívať zmenu ro-
tácie. veľmi často sa tak u hráčov spôsob 
hry mení – hrajú prevažne náraz a čop sa 
stáva skôr účinným variantom v ich hre. 
oveľa väčší význam má dĺžka úderu, ktorý 
by mal smerovať až k čiare.

Zásobník
Ten umožňuje urobiť tréning obran-

nej hry oveľa intenzívnejši, rovnako ako 
pri tréningu útočníkov. nácvik obrany so 
zásobníkom vyžaduje od trénerov oveľa 
vyššiu námahu, je však potrebné toto úsi-
lie vynaložiť. Jie Schöpp na videoukážkach 
predvied la viaceré možnosti nácviku pohy-
bu nôh pri tréningu nemeckej reprezentant-
ky han ying so zásobníkom. Trénerovi dáva 
zásobník taktiež možnosť lepšie sa sústrediť 
na nácvik techniky, prípadne na opravu ur-
čitých chýb. U detí by mala mať hra so zá-
sobníkom na začiatku podiel 80 až 90%. 

Taktika 
obranárska taktika má oveľa väčší 

význam ako v minulosti. Kedysi bolo zbra-
ňou obranára najmä vracať loptičky a reali
zovať občasné výpady. Dnes hľadá každým 
úderom šancu na bod, či už priamo alebo 
nepriamo. Každý jeho úder je orientovaný 
na cieľ. Už pink je cielený a obranár musí 
mať zámer, čo bude hrať ďalej. Jednodu-
chým príkladom môže byť ostrý pink do 

Grécky obranár Panagiotis Gionis

Príklady taktiky
– obrana začne napríklad do forhen-

du, potom hráč posunie útočníka do 
bekhendu, ideálne s nárazom. Útočník, 
ak sa útočník nestíha otáčať, pinkne 
a obranár môže útočiť.

– pri obrane do hlbokého bekhendu 
a následne do hlbokého forhendu útoč-
ník pinkne alebo zahrá pomalý topspin 
a obranár pribieha bližšie na prechod 
do útoku.

– obranár sa musí učiť čítať súperovu 
hru, aby mohol zaraďovať podobné tak-
tické varianty na dosiahnutie bodu.
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Čo považuješ za svoj najväčší úspech?
Mojím najväčším úspechom je 6. miesto 

na turnaji eurominichamps v Schiltigheime.

Čo by si chcela v blízkej budúcnosti do-
siahnuť? 

chcem sa dostať na mládežnícke Me.

Čo patrí medzi tvoje ďalšie ciele? 
rada by som sa udržala v reprezentácii 

a dostala do seniorskej reprezentácie či zís-
kala medailu na medzinárodných turnajoch.

Kto patrí medzi tvoje hráčske vzory?
Je to rumunka Bernadette Szőcsová.

Aké sú tvoje ďalšie záľuby?
Sú to hudba, priatelia a nakupovanie.

Dominika Wiltschková
K stolnému tenisu, ktorý začala hrá-

vať v šiestich rokoch, ju priviedli brat Dá-
vid (mládežnícky slovenský reprezentant 
a účastník majstrovstiev európy mládeže) 
a otec Jozef Wiltschka, s ktorým odmalička 
navštevovala turnaje. otec ju vedie aj v sú-
časnosti ako klubový tréner Stolnoteniso-
vého centra. hrať sa učila v klube gasto ga-
lanta, odkiaľ na začiatku sezóny 2018/2019 
prestúpila do nového klubu v Bratislave. Tu 
má vytvorené výborné podmienky na ďalší 
rast. Je majsterkou Slovenska medzi naj-
mladšími žiačkami, medailistka vo štvorhre 
starších žiačok ako aj z turnaja Bystrita cup 
v rumunsku. Patrí medzi najtalentovanej-
šie hráčky na Slovensku. Je členkou repre-
zentačného družstva kadetiek Sr. 

Bianka Diková
Aké je tvoje životné motto, krédo?
nikdy sa nevzdávaj a kráčaj za svojím 

cieľom.

Prečo si si vybrala stolný tenis?
ešte v predškolskom veku som začala 

chodiť na stolnotenisové tréningy so svojím 
bratom. on v tom čase hrával a mňa to tiež 
veľmi „chytilo“. Keď som nastúpila na základ-
nú školu, začala som aktívne trénovať aj ja.

Aké máš rodinné zázemie?
rodičia ma od začiatku v stolnom tenise 

podporovali a sprevádzali na súťaže. čím sa 
mi viac darí, tým ma ešte viac podporujú.

Čo patrí medzi tvoje prvé úspechy?
Prvé súťažné úspechy sa mi podarili 

v stolnotenisovom klube v Uhrovci, na sú-
ťažiach v Drietome a na viacerých školských 
podujatiach. Prvý väčší úspech prišiel na 
3. SPM najmladších žiačok v Majcichove, 
kde som vyhrala. Tento úspech sa mi poda-
rilo zopakovať aj v 4. kole SPM v humen-
nom. Tieto víťazstvá ma posunuli na čelo 
slovenského rebríčka najmladších žiačok.

Aké sú tvoje ciele do budúcnosti? 
Mojim najbližším cieľom je vyhrať Maj-

strovstvá Slovenska vo svojej kategórii. ch-
cem byť reprezentantkou Slovenska a do-
stať sa na majstrovstvá európy mládeže.

Kto je tvojim stolnotenisovým vzorom?
Mojim stolnotenisovým vzorom je laura 

vinczeová, s ktorou spolu trénujeme v stol-
notenisovom centre v Prievidzi najmä pod 

vedením trénera Františka Solára. na laure 
sa mi páči to, ako si ide za svojím cieľom, 
nikdy sa nevzdáva, poctivo trénuje a tak sa 
postupne zlepšuje.

Čo ti stolný tenis dáva do života a čo ti 
berie?

Stolný tenis mi do života priniesol úspe-
chy, nových kamarátov, cestovanie a spo-
znávanie nových miest. na druhej strane 
mám oveľa menej voľného času a musím 
veľa dobiehať v škole, kde občas chýbam.

Ktorý svoj stolnotenisový úder považu-
ješ za silnejší a ktorý za slabší?

Myslím si, že mojou najsilnejšou strán-
kou je forhend. naopak, na bekhende teraz 
na tréningoch pracujeme viac .

Dá sa skĺbiť stolný tenis so školou? Ako 
často trénuješ?

Momentálne mávam tréningy každý 
deň v týždni, niektoré dni aj dvakrát denne. 
z tohto dôvodu však v škole veľmi nevymeš-
kávam, ale na domáce úlohy mi nezostáva 
veľa času. Keď prídem zo školy, musím sa 
rýchlo naučiť, aby som pred tréningom 
mala všetko do školy hotové. cez víkend sa 
často konajú súťaže a turnaje, ktoré mi za-
berajú väčšinu voľného času. avšak v škole 
to zatiaľ v pohode zvládam.

Kto je tvojím trénerom?
Mojim hlavným trénerom je František 

Solár, ktorý je zároveň aj reprezentačným 
ténerom kadetiek a minikadetiek. Keď má 
reprezentačné povinnosti, zastupuje ho 
tréner igor Mihailovič. 

„S Biankou spolupracujem od začiatku 
aktuálnej sezóny. Počas letných prázdnin mi 
kolega poslal video jej hry. Jej herný prejav sa 
mi tak zapáčil, že za pár dní bola Bianka po 
dohode s rodičmi a jej oddielovým trénerom 
súčasťou stolnotenisového centra v Prievi-
dzi. Prišla k nám ako 57. hráčka slovenského 
rebríčka, dnes je jednotkou. Je to nesmierne 
skromné dievča s výborným prístupom k tré-
ningu. Veril som jej od začiatku a som úprim-
ne rád, že som sa nemýlil. Dúfam, že nepoľaví 
a pôjde si za svojími cieľmi, lebo to má veľmi 
pekne „našliapnuté“. Spolu s kolegami v cen-
tre jej vytvárame čo najlepšie podmienky pre 
jej výkonnostný rast. Je v nej veľký potenciál. 
Za jej skvelé výsledky bola nominovaná do 
reprezentácie, kde ju počas veľkonočných 
sviatkov čaká prvý reprezentačný štart v dre-
se Slovenska, a to hneď na najväčšom mlá-
dežníckom turnaji v rakúskom Linzi“, pove-
dal jej tréner František Solár.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

STOLNOTENISOVé TALENTy

● text: Ivica Hatalová, foto: Tibor Kollár
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Súťažný stôl pre školu, darčeky  
a odmeny pre žiakov
Každá škola, na ktorej sa šou uskutoč-

ní, obdrží od SSTz kvalitný súťažný stol-
notenisový stôl a ďalšie stolnotenisové 
vybavenie, taktiež získa možnosť využitia 
prítomnosti slovenských reprezentantov 
na propagáciu školy a jej aktivít. Pre vedú-
cich krúžkov sú pripravené odborné publi-
kácie, ako začať a viesť stolnotenisový krú-
žok. Každý žiak, ktorý sa na šou zúčastní, 
obdrží množstvo odmien a darčekov ako 
napr. diplom za absolvovanie jednotlivých 
stanovíšť, informačné a propagačné ma-
teriály SSTz, omaľovánky na tému stolný 
tenis či ďalšie sponzorské stolnotenisové 
darčeky.

Očakávania sú aj od škôl
Škola po uskutočnení podujatia zabez-

pečí vznik alebo podstatné rozšírenie stol-
notenisového krúžku. v súvislosti s tým 
SSTz poskytne podporu vzniku stolnote-
nisového krúžku v spolupráci s niektorým 
stolnotenisovým klubom či podporu pre 
založenie vlastného školského stolnote-
nisového klubu (konzultácie, vzory do-
kumentov, atď.) a následnú podporu pre 
vznik školskej stolnotenisovej ligy.

Vznikajúce školské 
stolnotenisové ligy ťahajú 
počet registrácií nahor
Prvé skúsenosti s vlaňajším ročníkom 

sú spojené aj so vznikom viacerých stolno-
tenisových krúžkov na základných školách. 
Táto skutočnosť je pre SSTz potešiteľná, 
keďže následne tieto deti čoraz viac preja-
vujú záujem hrávať stolný tenis aj opakova-
ne či systematicky. Preto ani neprekvapu-
je ich postupná účasť v novovznikajúcich 
školských stolnotenisových ligách, ktoré 
by mali byť finálnym cieľom projektu. a že 
sa to dá, ukazujú aj narastajúce čísla novo-
registrovaných detí, ktoré sa do týchto líg 
postupne zapájajú.

● text: Daniel Fink, foto: archív SSTZ

reprezentanti v spolupráci s mladými ná-
dejami z miestnych klubov predstavia de-
ťom stolný tenis, predvedú základné úde-
ry a hru s viacerými druhmi a veľkosťami 
rakiet a loptičiek. Šou bude interaktívna, 
hráči a moderátor budú počas nej s deťmi 
diskutovať a vysvetľovať. Po ukončení hlav-
nej časti budú pre deti pripravené rôzne 
stanovištia, na ktorých si vyskúšajú viacero 
stolnotenisových aktivít. reprezentanti si 
súčasne zahrajú aspoň krátko s každým 
dieťaťom, ktoré o to prejaví záujem. ná-
sledne sa uskutoční napr. autogramiáda, 
kde im hráči podpíšu loptičky či svoje kar-
ty. aktivita je plánovaná na počet maxi-
málne 150 detí, pričom jedného podu jatia 
sa môžu zúčastniť aj žiaci z viacerých škôl. 
v uplynulom roku sa podujatia tešili veľkej 
mediálnej propagácii, takmer každé podu-
jatie bolo otvorené za prítomnosti primá-
torov či starostov a boli vyhotovené rôzne 
reportáže. Podporu týchto aktivít v tomto 
roku zabezpečí aj marketing SSTz.

SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2019 ŠkoLskÝ ŠpoRT

Ako sa zapojiť?
Ktorákoľvek základná škola na Sloven-

sku môže požiadať o zapojenie sa do pro-
jektu podaním žiadosti, ktorá je zverejnená 
na webovej stránke sraketoudoskoly.sk, 
a to v termíne do 25. júna 2019. na zákla-
de predložených žiadostí bude vybraných 
18 škôl, kde sa v roku 2019 stolnotenisová 
šou uskutoční, a to šesť na východnom Slo-
vensku, šesť na strednom a šesť na západ-
nom Slovensku. v tomto ročníku sa bude 
dôraz klásť na samotnú aktivitu a kreativitu 
školy, t. j., každá škola by svojou aktivitou 
smerom k šou mala čo najviac zaujať a pre-
svedčiť, prečo vybrať práve ju a jej žiakov.

Stolnotenisová šou
Pre úspešných žiadateľov v projek-

te prinesie SSTz možno aj do vašej školy 
stolnotenisovú šou za prítomnosti sloven-
ských reprezentantov v stolnom tenise. 
Šou bude moderovaná v rozsahu dve až 
tri hodiny. v rámci nej úspešní slovenskí 

Stolnotenisová šou možno už aj 
vo vašej škole
Slovenský stolnotenisový zväz v uplynulom roku úspešne spustil projekt Stolný tenis do škôl. Po celom Slovensku sa 
v období od septembra do decembra uskutočnilo pätnásť podujatí, ktorých cieľom bolo predstaviť stolný tenis najmä naj-
mladším žiakom základných škôl, zvýšiť popularitu stolného tenisu a následne priviesť k stolom nové nádeje. Vzhľadom na 
pozitívne ohlasy športovej verejnosti a na postupne vznikajúce školské stolnotenisové ligy výkonný výbor SSTZ odsúhlasil 
pokračovanie tohto projektu aj v roku 2019.
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Stolným tenisom sa naša firma zaoberá od roku 2001, ktorú založil nadšenec a aktívny hráč stolného tenisu  Branislav Hermann. 
Vypracoval túto firmu od základov na jednu z najlepších pingpongových predajní na Slovensku.  
 
Zameriavame sa na poradenstvo a predaj stolnotenisových potrieb, stolov, príslušenstva, oblečenia a obuvi. 
Ponúkame predaj a kompletný servis až po skompletizovanie rakety. 
Teší nás naša úspešnosť predaja cez e-shop (www.funstar.sk), v ktorom máme registrovaných cez 7000 verných zákazníkov z celého 
Slovenska. 

Každoročne absolvujeme rôzne semináre a prezentácie noviniek na trhu, aby sme Vám mohli ponúknuť 
produkty, najnovšie technológie a poradenstvo od skúsených a špičkových zahraničných trénerov 
a odborníkov. Zúčastňujeme sa stolnotenisových turnajov, či už celosvetových alebo domácich, kde ponúkame 
v našom predajno-propagačnom stánku široký sortiment stolnotenisových potrieb a snažíme sa odovzdať 
cenné rady našim zákazníkom. 

Priorita pre nás je priblížiť stolný tenis na súťažnej úrovni, ale aj ako koníček 
a aktivitu vo voľnom čase pre všetky  vekové kategórie bez obmedzenia 
veku, úrovne, či handikepu... čím stolný tenis aj je!      

 

Pohyb je pre každého z nás dôležitý, preto sa snažíme motivovať hlavne deti 
na propagačných akciách  a zviditeľniť tento šport prostredníctvom nás. 

 
V súčastnosti je celoslovenským problémom športovanie detí a mládeže 
a je naším cieľom, aby sme oslovili deti už od prvých školských ročníkov 
počas rôznych akcií: Deň detí,  Šport pre všetkých,  Wanadoo a ďalšie... 
 

Dlhodobo podporujeme aj mladé úspešné talenty,    
ktorým sa snažíme vytvoriť optimálne podmienky pre 
zlepšovania a dosahovanie čo najlepších výsledkov.  
V súčastnosti majsterku Slovenska v starších žiačkach Emu Činčurovú,  
rovnako najlepšieho mladšieho žiaka Pavla Kokavca. 
 
 
 
Venujeme sa projektom stolného tenisu na školách:  „Stolný tenis do škôl“ je jedným z nich.  
Projekt je pod záštitou SSTZ, ktorý chce motivovať mladšie ročníky k rozvoju stolného tenisu a mladých talentov na Slovensku. 
Deťom sa venovali naši úspešní Slovenský reprezentanti, ktorý im predviedli hravou formou základy stolného tenisu. Pre deti boli 
pripravené  súťaže, sladké odmeny, diplomy a rôzne darčeky. 

 
 

  

                                                     
 
Naše kamenné predajne nájdete v Topoľčanoch a v Bratislave, taktiež si nás môžete pozrieť na stránke www.funstar.sk 

 
Váš Team FUNSTAR  

 

Partner projektu Stolný tenis do škôl
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humila váňu a ladislava Štípka 3:0 (21/18, 
21/8, 23/21)! nebolo to prvé Tokárovo 
zlato z MS, ale ako sa neskôr ukázalo, je-
diné z individuálnej súťaže. celkovo získal 
päť titulov majstra sveta, okrem štvorhry 
má najcennejší kov zo súťaže družstiev 
v Paríži (1947), londýne (1948), Budapešti 
(1950) a vo viedni (1951). Tento neoby-
čajný zlatý päťlístok pozbieral postupne 
spolu s takou silnou generáciou svetovej 
špičky, ako v tom čase boli Bohumil váňa, 
ivan andrea dis, václav Tereba, adolf Šlár, 
ladislav Štípek a Max Marinko.

František Tokár (*25. 5. 1925 – 
26. 10. 1993) je dnes nedostižne naj-
úspešnejším slovenským stolným tenistom, 
ktorý je ako jediný Slovák členom Siene slá-
vy iTTF. a úplne zaslúžene. vo svojej zbierke 
(v súčasnosti uloženej v Mestskom múzeu 
v Bratislave) má z MS 10 medailí (523). 
Tento výnimočný športovec, ktorý vyrástol 
v herni u saleziánov v bratislavskom ru-
žinove a hrával s gumenou raketou, dlhé 
roky zbieral tituly aj na domácich stoloch. 
Je osemnásobným majstrom Slovenska. 
Majstrom československa v dvojhre bol iba 
raz – v roku 1948. Má však ešte štyri strie-
borné a sedem bronzových medailí z čes-
koslovenských šampionátov. Tie mali na 
prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 
20. storočia športovú úroveň približujúcu 
sa aj úrovni majstrovstiev sveta. Dnes sa to 
môže zdať úplne nepochopiteľné, ale v tom 
čase prakticky celá reprezentácia českoslo-
venska patrila k absolútnej svetovej špičke.

Slovenský stolnotenisový zväz si pa-
miatku svojej stolnotenisovej legendy uctil 
práve niekoľko dní po sedemdesiatročnom 
jubileu štokholmského zlata. Dňa 3. marca 
2019 si nový majster Slovenska Ľubomír 
Pištej prevzal na majstrovstvách Slovenska 

v národnom stolnotenisovom centre v bra-
tislavskej rači novotou voňajúci Putovný 
pohár Františka Tokára. Táto exkluzívna 
trofej bude našim stolným tenistom navždy 
pripomínať športovca, ktorému patrí v Sieni 
slávy SSTz najčestnejšie miesto.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

ňom slovenský reprezentant František 
Tokár, ktorý vtedy na MS v Štokholme zís-
kal spolu s čechom ivanom andreadisom 
zlatú medailu vo štvorhre. v unikátnom 
rýdzo československom finále, aké dnes 
môžeme vidieť na MS azda iba v čínskej či 
japonskej verzii, zdolali svojich kolegov Bo-

Jedným z nich je 10. február 1949. Pre 
slovenský stolný tenis je unikátnym pre-
to, lebo práve v tento deň presne pred 
sedemdesiatimi rokmi zaznamenal česko-
slovenský stolný tenis (a v rámci neho aj 
slovenský) jeden zo svojich veľkých špor-
tových úspechov. výrazný podiel mal na 

František Tokár

Pred sedemdesiatimi rokmi sa  
František Tokár tešil zo zlata na MS
Čas dnes letí tak rýchlo, že niekedy nestíhame osláviť ani vlastné sviatky či pripomenúť si jubileá blízkej rodiny. Štátne sviatky sú 
zvyčajne v kalendári v červených farbách, ale športové míľniky by sme tam hľadali márne. A po výnimočných dňoch slovenské-
ho stolného tenisu by sme museli pátrať v archívoch veľmi dlho. Nie je ich veľa, ale sú!
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Obdiv si rozhodne zaslúži už  
na pohľad
ako nadšenec histórie všeobecne 

a v oblasti stolného tenisu zvlášť som si 
nemohol nechať ujsť príležitosť zalistovať 
v knihe ihneď po jej doručení priamo od 
autora. Už pri pri prvom dotyku mi bolo 
zrejmé, že autor si zaslúži obdiv aj za jej 
vonkajšiu formu. Drahší variant tvrdej kar-
tónovej obálky a šitej väzby naznačujú, že 
publikácia bude slúžiť čitateľovi v neporu-
šenom stave mnoho rokov. nakoniec, pub-
likácia tohto typu si to rozhodne zaslúži. 
Treba podotknúť, že to rozhodne nie je kni-
ha, ktorú možno prečítať za jeden večer. 

Takú podrobnú stolnotenisovú 
knihu som v rukách ešte nedržal
Do svojej stolnotenisovej poličky si po-

stupne ukladám všetky dostupné knižné 
monografie z oblasti stolného tenisu, ktoré 
na Slovensku vyšli, či už odborné alebo aj 
mapujúce históriu klubov a regiónov. Mu-
sím sa priznať, že takto podrobne spraco-
vanú publikáciu lokálneho typu zo Sloven-
ska som v rukách ešte nedržal. oceňujem 
tiež, že prvých 15 strán je venovaných 
všeobecnej histórii svetového a sloven-
ského stolného tenisu, čo čitateľovi priná-
ša kvalitný základ pre ďalšie pochopenie 
niektorých súvislostí. následne sa dozvie-
me o dianí v regióne rok po roku. Keďže sa 
sám obdobným aktivitám vo voľnom čase 
tiež venujem, viem, koľko práce muselo 
dať autorovi získať napr. okresné rebríčky 
zo štyridsiatych rokov 20. storočia. Súčas-
ný čitateľ by možno privítal plnofarebnú 
tlač, no táto alternatíva by pravdepodobne 
posunula cenu knihy do iných čísiel. auto-
rovi však patrí za jej prípravu a realizáciu 
(odhadujem ich na viac ako 10 rokov) veľké 
uznanie. nám ostatným zostáva len dúfať, 
že na Slovensku existuje viac takýchto za-
nietených ľudí, ktorých práca má v oblasti 
mapovania jednotlivých miest a regió nov 
neoceniteľnú historickú hodnotu.
● text: Daniel Fink, foto: archív STK Levice

Levický stolný tenis s knižným klenotom
Len máloktorý klub na Slovensku sa 
môže pochváliť publikáciou kronikárske-
ho typu ako v prípade Stolnotenisového 
klubu Levice. Jej autor Rudolf Székely 
v 720-stranovej publikácii Môj tanec 
s bielou loptičkou približuje a mapuje 
storočnú históriu levického stolného te-
nisu v období rokov 1918 až 2018.

SSTZ podporí publikačnú činnosť klubov
Výzva pre kluby, zväzy či regióny
SSTz má v tomto roku v súlade s plánovanými prioritami záujem finančne pod-

poriť viacero publikácií v oblasti stolného stenisu. za týmto účelom preto vv SSTz na 
svojom zasadnutí dňa 20. 5. 2019 rozhodol o vypísaní výzvy pre športovú obec (kluby, 
zväzy, odborná verejnosť). výzva sa týka týchto oblastí: 

1. slávne osobnosti slovenského stolného tenisu, 
2. história stolnotenisových klubov, zväzov a regiónov, 
3. metodická a iná odborná literatúra v oblasti stolného tenisu. 
na základe tejto výzvy SSTz žiada o oznámenie a informácie o plánovaných a pripra-

vovaných aktivitách vo vyššie uvedených publikačných oblastiach stolného tenisu. Po 
zosumarizovaní týchto informácii následne vv SSTz rozhodne o finančnej podpore pre 
konkrétne publikácie pre rok 2019. Termín na zasielanie informácii bol síce do 10. júna 
2019, no v prípade záujmu môžu jednotlivé subjekty zasielať informácie aj priebežne 
na email: daniel.fink@pobox.sk, aby tak prípadné publikácie mohli byť zaradené do 
plánu finančnej podpory SSTz.
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účasť menej ako 300 účastníkov (väčšina 
stolnotenisových podujatí) sa nevzťahuje 
viacero ustanovení § 6 týkajúceho sa po-
vinnosti organizátora. Stále však zostáva 
množstvo údajov, ktoré je organizátor po-
vinný oznámiť.

Spolupráca športových 
organizácii a obcí by sa 
mala zvýšiť
Skúsme si napr. „vygoogliť“, koľko miest 

a obcí má na svojich webových stránkach 
na stiahnutie verejne dostupné aktuálne 
tlačivá pre oznámenie športových poduja-
tí. Je síce pravdou, že povinnosť zverejniť 
takéto tlačivá zákon obciam neukladá, no 
v rámci skvalitňovania spolupráce so špor-
tovými organizáciami s poddimenzovaným 
až neexistujúcim odborným aparátom by 
napr. kluby od samospráv takúto iniciatívu 
určite privítali. a keďže množstvo údajov, 
potrebných oznámiť, sa javí ako zaťažujú-
ce a pre „malé“ podujatia aj často nezmy-
selné, zákon umožňuje aj tzv. zjednoduše-
nú formu oznámenia. v zmysle § 1, ods. 2/ 
obec môže na základe miestnych pod-
mienok všeobecne záväzným nariadením 
(vzn) určiť, na ktoré z týchto podujatí sa 
nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa 
§ 4 alebo môže zúžiť jej rozsah. Takýmto 
vzn by obce určite vyšli klubom v ústre-
ty, keďže časť oznamovacích povinností by 
odpadla úplne a ďalšia časť by sa výrazne 
zúžila. Takýchto vzn je však ako šafránu. 
To by obce a mestá museli byť viac aktívne 
a takýto servis pre športové organizácie by 
museli chcieť reálne poskytnúť.

Koncepcia športu by  
nemala byť len formálna
v zmysle § 64 zákona č. 440/2015 z. z. 

o športe a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov pritom obec pri výkone sa-
mosprávy vypracúva koncepciu rozvoja 
športu na podmienky obce. otázne je tiež, 

Čo sa považuje  
za športové podujatie?
na účely tohto zákona sa podujatím 

rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, turistic-
ké podujatie alebo iné podujatie spojené 
s pohybovorekreačnou aktivitou fyzic-
kých osôb v oblasti telesnej kultúry. zákon 
síce definuje aj medzinárodné podujatia či 
rizikové podujatia a s osobitným režimom, 
pre účely tohto článku sa však ďalej bu-
dem venovať len základnej legálnej definí-
cii a z toho vyplývajúcimi povinnosťami. za 
verejné sa považujú podujatia vtedy, ak sú 
prístupné pre individuálne neurčených di-
vákov, čo sú v praxi takmer všetky stolno-
tenisové podujatia súťaží SSTz od extraligy 
až po najnižšiu okresnú ligu.

Zákonných oznamovacích 
povinnosti nie je málo
v zmysle § 4, ods. 1/ je organizátor 

podujatia povinný v písomnej alebo elek-
tronickej forme oznámiť zámer organizo-
vať podujatie obci, na ktorej území sa má 
podujatie konať. ak ide o rizikové poduja-
tie, podujatie s osobitným režimom ale-
bo medzinárodné podujatie, organizátor 
podu jatia podáva oznámenie aj prísluš-
nému útvaru Policajného zboru a prísluš-
nému športovému zväzu. organizátor po-
dáva oznámenie pred konaním podujatia 
najneskôr a/ 10 dní, b/ 15 dní (ak ide o ri-
zikové podujatie alebo podujatie s osobit-
ným režimom alebo medzinárodné), alebo 
c/ 30 dní (ak sa má podujatie konať mimo 
športového zariadenia). v § 4, ods. 3/ je 
následne uvedených množstvo náležitostí 
oznámenia od názvu, druhu a účelu pod-
ujatia, cez predpokladaný počet divákov, 
údajov o hlavnom usporiadateľovi až po 
počet dobrovoľníkov, ak zabezpečujú vý-
kon usporiadateľskej služby. Spolu od 
písm. a/ až po p/ je to tak šestnásť nále-
žitostí oznámenia. Je však tiež pravdou, 
že na podujatí, na ktorom sa predpokladá 

Starší ako 
zákon 
o športe
zákon nr Sr 

č. 1/2014 z. z. 
o organizovaní 
ve rejných špor-
tových podujatí 
a o zmene a do-
plnení niektorých 

zákonov bol prijatý ešte v decembri 2013. 
Účinnosť nadobudol 1. februára 2014, 
teda ešte pred prijatím zákona o športe.  
v zmysle § 1 tento zákon upravuje pod-
mienky organizovania verejného športo-
vého podujatia (ďalej len „podujatie“), 
oprávnenia a povinnosti organizátora 
podu jatia, činnosť, oprávnenia a povin-
nosti člena usporiadateľskej služby, úlohy 
obce a Policajného zboru, ďalej povinnosti 
a zákazy pre účastníka podujatia, pod-
mienky na zaistenie bezpečnosti na podu-
jatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie 
povinností ustanovených týmto zákonom.

Organizátor podujatia
v zmysle § 3 môže byť organizátorom 

podujatia právnická osoba (vrátane obce), 
fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická 
osoba. a keďže sa na organizátorov podu
jatí vzťahuje aj množstvo povinností, mož-
no by stálo za to sa aj zamyslieť nad tým, 
kto je vlastne skutočným organizátorom 
podujatia a bezpochyby to aj vymedziť. 
v praxi totiž bežne v rôznych propozí ciách 
či bulletinoch vidieť uvedených aj via-
cero organizátorov súčasne (aj so snahou 
uviesť meno sponzora či obce, resp. iné-
ho subjektu), neuvedomujúc si pritom aj 
zodpovednosť, ktoré takýmto spôsobom 
(možno aj bez ich vedomia) tieto osoby 
preberajú. Je napr. organizátorom semi-
finále extraligy centrálny zväz alebo len 
usporiadateľský klub, kde sa takéto pod-
ujatie koná?

Aj organizovanie športových podujatí 
podlieha presným pravidlám
Na Slovensku máme už niekoľko rokov komplexnú legislatívu upravujúcu organizovanie verejných športových podujatí. A keď-
že väčšina stolnotenisových podujatí organizovaných klubmi či zväzmi od okresnej úrovne až po medzinárodnú, sa podieľa na 
obrovskom množstve súťaží alebo turnajov, povinnosti uložené týmto zákonom platia aj pre nich. Nie každému je však známe, 
že za nedodržanie povinností, ktoré zákon organizátorom či usporiadateľom ukladá, sú príslušné orgány opravnené uložiť aj 
pomerne vysoké pokuty.



povinností od oznamovateľov športového 
podujatia až  po organizátorov či usporia-
dateľov.  Pokuty pre právnické osoby ale-
bo fyzické osoby – podnikateľov v takomto 
prípade ukladá okresný úrad v sídle kraja. 
aj za tie najmenej nebezpečné previnenia 
je však možné uložiť pokutu až do výšky 
2 000 €. zákon však počíta aj so sankciami 
pre fyzické osoby – organizátorov poduja-
tia, usporiadateľov či účastníkov podujatia. 
aj tu sa počíta s najmenšími pokutami až 
do výšky 300 €, samozrejme pri vážnejších 
porušeniach sa horná hranica priestupku 
zvyšuje. Priestupky podľa tohto zákona 
prejednávajú orgány policajného zboru.

Máme stále ešte čo 
doháňať
Je nesporné, že funkcie ako organizátor 

podujatia, usporiadateľ či delegát boli až 
donedávna vykladané akosi benevolentnej-
šie. Postupne narastajúca legislatíva na úse-
ku športového práva nás však núti k tomu, 
aby sme v budúcnosti aj týmto funkciám 
prikladali oveľa viac vážnosti. osoby zodpo-
vedné za organizáciu a priebeh športových 
podujatí tak majú čoraz viac zákonných po-
vinností, aj keď o tom sami mnohokrát ani 
netušia. v zmysle § 15 je napr. organizátor 
podujatia či usporiadateľ oprávnený účast-
níkom podujatia ukladať viaceré povinnosti 
a zákazy, ktoré sú účastníci povinní strpieť. 
no aj keď sa nám na prvý pohľad zdá, že sa 
tieto náležitosti týkajú len futbalu či hoke-
ja, nie je to pravda. Pokiaľ všetko prebeh-
ne hladko, sú všetci spokojní, no v prípade 
akéhokoľvek vážnejšieho problému tieto 
osoby preberajú aj pomerne vysokú mieru 
zodpovednosti, na čo by sme v budúcnosti 
nemali zabúdať.

● text: Daniel Fink, foto: Jozef Štefunko

na webovom sídle národného športového 
zväzu. ak sa uchádzač nemôže prihlásiť na 
odbornú prípravu formou elektronickej 
prihlášky, prihlási sa písomnou prihláškou 
zaslanou na adresu národného športové-
ho zväzu. odborná spôsobilosť sa pritom 
nevyžaduje len u hlavného usporiadateľa, 
ale aj u každého usporiadateľa v zmysle 
§ 12 cit. zákona. Ten sa následne tiež preu-
kazuje preukazom usporiadateľa.

Odborná spôsobilosť sa 
vyžaduje aj u delegáta 
zväzu
ani funkcia delegáta však nie je samo-

účelná. aj v tomto prípade sa na výkon 
činnosti delegáta zväzu vyžaduje získanie 
odbornej spôsobilosti, ktorá sa získava ab-
solvovaním odbornej prípravy a úspešným 
vykonaním skúšky (§ 13a, ods 1). zabez-
pečuje ju národný športový zväz prostred-
níctvom odborne spôsobilých osôb pre 
jednotlivé oblasti podľa § 13, ods. 5, kto-
ré určujú rozsah teoretickej a praktickej 
prípravy. Po úspešnom vykonaní skúšky 
sa uchádzačovi vydá osvedčenie delegáta 
zväzu. v zmysle prechodných a závereč-
ných ustanovení je pritom v § 31a uvede-
né, že odborná spôsobilosť delegáta zvä-
zu získaná podľa predpisov účinných do 
31. decembra 2015 zostáva zachovaná len 
do 31. decembra 2018.

Správne delikty  
a priestupky
zákon č. 1/2014 z. z. v ustanovení § 24 

pomerne obsiahlym spôsobom popisuje aj 
množstvo priestupkov a správnych delik-
tov súvisiacich s organizáciou športových 
podujatí, a to pre porušenie a nedodržanie 

koľko obcí si túto zákonnú povinnosť spl-
nilo. Práve preto, aby takéto koncepcie 
neboli len akýmsi formálnym dokumen-
tom vypracovaným pre účel dodržania li-
tery zákona, je potrebné, aby pri príprave 
takýchto dokumentov odborná športová 
obec s vedením samospráv viac aktívne 
komunikovala, rokovala a spoločne rieši-
la napr. aj otázky týkajúce sa oznamova-
nia športových podujatí či ďalších otázok. 
aj z týchto dôvodov by sa do budúcnosti 
mala rozhodne zvýšiť spolupráca samo-
správ a športových organizácií.

V príprave hlavných 
usporiadateľov existujú 
veľké rezervy
v zmysle § 10, ods. 1/ a 2/ hlavný 

usporiadateľ riadi organizovanie podujatia 
a zabezpečuje plnenie úloh podľa pokynov 
organizátora podujatia. Môže ním byť fy-
zická osoba, ktorá a) dosiahla vek 21 rokov, 
b) dva roky sa podieľala na organizovaní 
podujatí, c) je zdravotne spôsobilá, d) je 
bezúhonná a e) má odbornú spôsobilosť 
na výkon činnosti hlavného usporiadateľa. 
v oblasti získania odbornej spôsobilosti 
má však väčšina klubov ako aj samotných 
zväzov výrazné rezervy. hlavný usporiada-
teľ sa pritom v prípade potreby preuka-
zuje osvedčením hlavného usporiadteľa. 
v zmysle § 10, ods. 5/ odbornú prípravu 
hlavného usporiadateľa zabezpečuje ná-
rodný športový zväz prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé 
oblasti podľa § 13, ods. 5/, ktoré určujú 
rozsah teoretickej prípravy a praktickej 
prípravy.  v zmysle § 10, ods. 6/ na vykona-
nie odbornej prípravy a skúšky hlavného 
usporiadateľa sa uchádzač prihlasuje for-
mou elektronickej prihlášky zverejnenej 
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viac času, pracujem aj pre políciu a colnicu 
ako prekladateľ. Snažím sa stále využiť svo-
je znalosti, ktoré som v minulosti získal.

Aké najväčšie úspechy sa ti podarilo 
s tvojimi zverencami dosiahnuť?

Pre nemecký zväz pracujem iba rok 
a pol. všetky deti, ktoré mám na starosti 
a s ktorými som začal individuálne tréno-
vať, sa dostali na mládežnícke Me. To po-
važujem za úspech, lebo sme ho dosiahli 
len za trinásť mesiacov. Predtým boli v reb-
ríčkoch okolo 10. až 15. miesta a dnes sú 
z nich reprezentanti. Uvidíme, čo prinesie 
budúcnosť. Musíme však ďalej pracovať, 
trénovať a zlepšovať sa.

Aké je pracovať s mládežou v nemec-
ku? Dá sa to porovnať s prácou so sloven-
skou mládežou?

Práca s mládežou tu v nemecku nie je 
ľahká. Deväťdesiat percent klubov nemá 
vlastnú halu. Trénuje sa na školách alebo 
v športových halách, kde je prístup iba od 
17.00 hod. iba v centrách a vo veľkoklu-

Kedy si sa začal venovať trénerskej 
činnosti?

ako tréner som začal pôsobiť v Maďar-
sku. Bolo to po autonehode, už od mojich 
22 rokov. Kým mi to môj zdravotný stav 
dovoľoval, tak som stále hrával ako profe-
sionál. Potom som však úplne prešiel k tré-
nerskej činnosti. Jeden čas som dokonca 
vykonával aj povolanie mimo stolného te-
nisu – pracoval som napríklad aj na špedí-
cii. najradšej som však pri mojom športe.

Žiješ a pracuješ ako tréner v nemec-
ku. Kde v súčasnosti trénuješ? 

ako som už uviedol – pôsobím lokálne 
v Bavorsku s hráčmi, ktorí sú v reprezentá-
cii. vediem pre mojich zverencov individu-
álne tréningy, tréningové plány, plánujem 
turnaje a, samozrejme, cestujem s deťmi 
na turnaje. Popritom pracujem ako mlá-
dežnícky tréner v kluboch hilpoltstein 
(2. bundesliga) a effeltrich (3. bundesliga). 
Tu občas aj hrávam za druhý tím. a občas 
mám aj privátne tréningy. ak mám trochu 
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Szilárd, bol si reprezentant Slovenska, 
viac rokov si hral českú najvyššiu súťaž 
a rôzne ligy v nemecku. Aké boli tvoje 
ďalšie stolnotenisové kroky? 

Moja profesionálna hráčska kariéra sa 
odvíjala najmä mimo Slovenska. Bola spo-
jená s viacerými krajinami. Keď to zobe-
riem chronologicky, hrával som najvyššie 
súťaže v Maďarsku, Taliansku a potom 
v spomenutých čechách a nemecku. Me-
dzitým som viac rokov nehrával, lebo som 
mal ťažkú autonehodu a zlomené stavce. 
vtedy som mal len dvadsať rokov. Teraz 
som už hlavne v roli trénera, opäť v ne-
mecku, kde som už piaty rok. občas aj hrá-
vam, ale počas sezóny iba desať zápasov. 
Mám už dlhodobé problémy s chrbticou, 
vlastne už od 14 rokov. Môj zdravotný stav 
mi nedovoľuje hrať viac. ako tréner pra-
cujem pre nemecký a bavorský stolnote-
nisový zväz. Mám na starosti troch junio-
rov a jedného kadeta, ktorí sú v nemeckej  
reprezentácii.

Szilárd Csölle začínal so stolným tenisom v rodnej Dunajskej Strede. Patril k úspešnej generácii tamojšieho stolného tenisu 
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 20. storočia (R. Vími, S. Csölle, V. Marčeková, atď.). Szilárd sa už v mládežníckych 
rokoch zaradil medzi slovenskú a československú špičku, pričom v tom čase pôsobil v bratislavskom Stredisku vrcholo-
vého športu. Po ukončení hráčskej kariéry sa stal trénerom. O jeho terajšej práci v poprednej európskej stolnotenisovej 
krajine sme sa porozprávali počas jeho krátkej návštevy Slovenska.

Z Dunajskej Stredy až 
do Nemecka

Szilárd Csölle

V akcii ako tréner



je. Dôležitá je aj dobrá spolupráca medzi 
klubovými a regionálnymi trénermi, ktorá 
v Bavorsku funguje výborne. U reprezen-
tačných trénerov je to už rôzne, napríklad 
terajší tréner juniorov má výborné vzťahy 
a vždy na sústredenia pozýva aj viacerých 
regionálnych trénerov. 

Stíhaš sledovať aj slovenský stolný 
tenis? je niečo, čo ťa v poslednej dobe 
zaujalo?

ako som to už predtým povedal, za po-
sledných 10 až 15 rokov mám slabší pre-
hľad o stolnotenisovom dianí na Slovensku. 
Mám nejaké informácie od Martina gumá-
ňa a Martina Jaslovského, ktorí hrávajú za 
effeltrich, ale je toho pomerne málo. 

Aké sú tvoje ciele do budúcnosti?
Samozrejme, chcem, aby hráči, s kto-

rými individuálne trénujem, boli úspešní 
a získali nejaké medaily na Me mládeže. 
Keď sú v nemeckej reprezentácii, je to pri-
rodzená ambícia. Mám ponuku z centra 
v Mníchove (ako predtým u nás vrcholové 
stredisko) pôsobiť tam ako tréner, tak uvi-
díme. Je to ponuka, aká neprichádza každý 
deň a bol by to aj môj ďalší posun v karié-
re. Momentálne som však dosť vyťažený 
a musím porozmýšľať, ako by som to vedel 
skombinovať.

● text: Branislav Kalužný, 
● foto: archív Szilárda Csölleho

lity nácviku v kluboch, môže to byť rôzne. 
vo všeobecnosti je tu však veľa zahranič-
ných trénerov a hráčov, ktorý zabezpeču-
jú vysokú kvalitu, najmä vo veľkokluboch 
a centrách. na sústredeniach bývajú zväč-
ša traja reprezentační tréneri a ešte ďalší 
štyria až piati prizvaní tréneri. zároveň 
je na nich množstvo „sparingov“ z radov 
bývalých kvalitných hráčov. všeobecne sa 
veľmi veľa trénuje aj so zásobníkom. Je to 
asi aj preto, že už tradične bolo v nemecku 
veľa čínskych trénerov, takže preberali ich 
tréningové metódy. ale aj samotné deti si 
ho žiadajú. Dobrí tréneri dokážu so zásob-
níkom nacvičovať akékoľvek herné situá-
cie, nielen jednoduché kombinácie. 

je niečo, čo by si z tvojej skúsenosti 
v nemecku odporučil ako príklad pre slo-
venských trénerov? V čom sa môžeme na 
Slovensku zlepšiť?

na túto otázku by som vedel lepšie 
odpovedať, keby som mal informácie od 
trénerov na Slovensku, ako trénujú a aké 
metódy využívajú. čo však ja považujem 
v tréningu talentovanej mládeže za dô-
ležité, je individualizovať tréning podľa 
potrieb hráčov. Ja napríklad program pri-
spôsobujem tomu, ako hráč na tréningu 
pôsobí. Tiež dávam na začiatku najviac 
dve spoločné kombinácie a potom už hráči 
hrajú také kombinácie, aké kto potrebu-

boch majú hráči možnosť trénovať aj doo-
beda. Samozrejme, tu v nemecku sú opro-
ti iným krajinám aj výhody. Takmer každé 
dieťa, ktoré hrá trochu lepšie, má vlastné-
ho sponzora – stolnotenisovú firmu. Mlá-
dež má veľkú podporu v kluboch a aj od 
bavorského stolnotenisového zväzu. hráči 
majú takzvané „Stützpunkt“ tréningy, kto-
ré platí zväz – raz alebo dvakrát týždenne. 
K tomu raz mesačne cez víkend aj dvojdňo-
vé sústredenia. a najdôležitejšou zložkou 
sú rodičia. Pre nich je tu v nemecku ľahšie 
podporovať vlastné deti. Finančná situácia 
a lepšie zárobky im to umožňujú lepšie ako 
v mnohých iných krajinách. 

je tréning v nemecku iný ako na Slo-
vensku?

na túto otázku neviem celkom odpove-
dať. za posledných 15 rokov neviem, ako sa 
trénuje na Slovensku. Keďže som viac ro-
kov hrával a pôsobil ako tréner v Taliansku, 
viem, ako sa trénovalo tam. Takisto viem, 
ako sme trénovali predtým na Slovensku, 
ked sme boli v Stredisku vrcholového špor-
tu. ale posledných 10 až 15 rokov nemám 
prehľad, aké sú tréningové metódy na 
Slovensku. v nemecku sa však trénening 
vyznačuje veľkou disciplínou. nie všade 
môžu hráči trénovať dostatočne veľa, keď 
však nemcovi povieš, že bude hrať toľko 
a toľko hodín, tak to urobí. čo sa týka kva-
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bohatú hráčsku kariéru zakončil v oddie-
le Slovan Banka, kde pôsobil ako hráč 
a funkcionár dlhých 21 rokov. Popri hráč-
skych aktivitách bol v roku 1992 spolu 
s Františkom Tokárom a viliamom Morav-
com zakladajúcim členom Slovenského 
klubu veteránov stolného tenisu pri SSTz. 
v SKvST vykonával rôzne funkcie ako po-
kladník, tajomník či hospodár. Bol spo-
luorganizátorom veteránskych turnajov 
v bratislavskej rači, Malackách, ružom-
berku, vo veľkých Úľanoch, v Košiciach, 
Žiline, atď. SKvST pravidelne reprezen-
toval pri stretnutiach s českomoravským 
klubom veteránov. Bol aj účastníkom maj-
strovstiev sveta veteránov v Bratislave. 
Taktiež bol prispievateľom do časopisu 
Slovenský stolný tenis.

Zbyněk Špaček – 60 rokov

vzťahy medzi slo-
venským a čes-
kým stolným teni-
som sú dlhodobo 
nadštandardné až 
rodinné. v rámci 
Medzinárodnej 
stolnotenisovej 
federácie (iTTF) 
združujúcej 226 
členských krajín je to čosi nevídané, čo 
mnohí nikdy nepochopia, ale úprimne 
nám to závidia. Bývalé československo 
stálo pri zrode iTTF v roku 1926 a dlhoroč-
ná spoločná história nás zblížila tak, že aj 
po rozdelení spoločného štátu v roku 1993 
sme zostali najbližšími priateľmi. veľkú zá-
sluhu na tom má aj zbyněk Špaček, stojaci 
na čele českej asociácie stolného tenisu 
od roku 2011. Bývalý juniorský majster čr 
v dvojhre a majster čr dospelých v mixe 
v roku 1976 (s Pekárkovou) si po skonče-
ní s vrcholovým stolným tenisom úspešne 
odskočil do veľkého biznisu, ale stolnému 
tenisu zostal verný dodnes. ešte aj teraz si 
zahrá 3. ligu a okrem českého zväzu úspeš-
ne vedie svoj pražský klub el niňo. Pod jeho 
taktovkou získal klub osem titulov majstra 
čr. Svoje bohaté skúsenosti uplatňuje aj 
vo výkonnom výbore českého olympijské-
ho výboru. hoci času popri rôznorodých 
aktivitách navyše nemá, o stolnom tenise 
dokáže vášnivo debatovať alebo aj prices-
tovať na oslavy stolnotenisového jubilea 
trebárs do Stropkova. Jubilant síce nezbie-
ra celuloidové či plastové loptičky, ako by 
sa dalo predpokladať, ale najviac sa teší zo 
zbierky niekoľko stoviek vinylových platní, 
pri ktorých oddychuje najradšej.
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resp. ŠKST Butterfly Bratislava získala tri-
krát aj titul majstra československa (1988, 
1990, 1991). Kvôli zdravotným problémom 
však v roku 1991 musela svoju sľubne sa 
rozvíjajúcu reprezentačnú kariéru pred-
časne ukončiť.

jarolím Miko – 60 rokov

Medzi najúspeš-
nejších stolnote-
nisových tréne-
rov v novodobej 
histórii Slovenska 
patrí nesporne 
nitriansky rodák 
Jarolím Miko. 
Jeho rukami pre-
šla veľká časť slo-
venských reprezentantov, či už v kategórii 
kadetov, juniorov alebo dospelých. Jeho 
rukopis najvýraznejšie vidno na dlhoroč-
nej trénerskej práci pri zveľaďovaní špor-
tového majstrovstva evy Ódorovej a Pet-
ra Šeredu, podieľal sa však aj na výchove 
našich ďalších úspešných talentov. na tré-
nerskej lavičke sa na Me mládeže tešil aj 
z troch titulov Ódorovej, po jednom Šere-
du a Poliačkovej. Stál aj pri historicky prvej 
bronzovej medaile pre Slovensko, ktorú na 
MS v roku 1994 v Birminghame vybojovala 
v mixe dvojica Jaromír Truksa a valentina 
Popová. osobne si veľmi cení aj účasť na 
olympijskom turnaji v roku 1996 v atlan-
te a v roku 2016 v riu de Janeiro, ako aj 
13. miesto družstva žien Slovenska na MS 
2000 v Kua la lumpur. vyštudovaný staveb-
ný inžinier bol v mladosti sám výborným 
stolným tenistom a v roku 1985 sa stal 
majstrom Slovenska v dvojhre. Dodnes 
sa venuje výchove talentov v stolnoteni-
sovom centre v nitre. v tomto roku jeho 
zverenec Tibor Špánik vybojoval na Me 
hráčov do 21 rokov v Portugalsku striebro 
v štvorhre (s adamom Bratom). Jubilant 
najlepšie relaxuje pri dobrej knihe, v spo-
ločnosti najbližšej rodiny a najmä s vnu-
kom nikolasom.

jozef Púš – 90 rokov

rodák z hlohov-
ca, kde aj začínal 
so svojími prvý-
mi stolnoteniso-
vými krokmi. Po 
príchode do Bra-
tislavy bol hrá-
čom niekoľkých 
stol notenisových 
oddielov. Svoju 

Dušan jančí – 80 rokov
Slovenský stolný 
tenis nemá veľa 
takých trénerov, 
ktorí by aktívne 
pracovali až do 
o s e m d e s i a t k y. 
Jedným z nich je 
Dušan Jančí – dl-
horočná osobnosť 
a pilier malacké-
ho, ale aj slovenského stolného tenisu. So 
stolným tenisom začínal ako hráč v loko-
motíve Malacky v roku 1964 a pokračoval 
v drese Strojára Malacky. v družstvách re-
prezentoval v 1. až 5. lige a súťažne hrával 
až do roku 2015. v roku 1974 spolu s Mi-
hálym získal titul majstra Slovenska vo 
štvorhre. v slovenskom rebríčku bol naj-
vyššie po sezóne 1974/1975 – na 4. mies-
te. Je viacnásobným majstrom Slovenska 
i čiech v súťažiach veteránov. absolvent 
FTvŠ v Bratislave je držiteľom trénerskej 
i rozhodcovskej licencie a. okrem iného 
vychoval aj svojich dvoch synov Tomáša 
a vladimíra, ktorí boli reprezentanti čSSr 
i Sr, viedol aj ďalších úspešných stolných 
tenistov – Mihočkovú, Mládkovú, Mihoč-
ka, Mareka, atď. Mesto Malacky ocenilo 
jeho dlhoročnú prácu najmä s mláde-
žou uvedením do Siene slávy malackého 
športu.

Renáta Kasalová – 50 rokov

rodáčka z Báno-
viec nad Bebravou 
a odchovankyňa 
topoľčianskeho 
stolného tenisu 
patrila v osem-
desiatych a de-
väťdesiatych ro-
koch 20. storočia 
medzi najväčšie 
hráčske osobnosti slovenského, českoslo-
venského aj európskeho stolného tenisu. 
Je desaťnásobnou majsterkou Slovenska 
a päťnásobnou československou šampión-
kou v individuálnych súťažiach dospelých, 
viacnásobnou medailistkou z mládežníc-
kych európskych šampionátov (5 zlatých, 
4 strieborné a 3 bronzové medaily) a päť-
násobnou medailistkou z majstrovstiev eu-
rópy (tri medaily medzi družstvami a dve 
individuálne). Jej najcennejšími úspechmi 
sú bronz z dvojhry a štvorhry žien (s hra-
chovou) na Me 1988 v Paríži, 5. miesto vo 
štvorhre (opäť s hrachovou) a osemfinále 
vo dvojhre na olympijských hrách v Sou-
le v roku 1988. S družstvom lokomotíva, 
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Emil Toma – 75 rokov
ak na Slovensku 
vyslovíte slovné 
spojenie „stolno-
tenisové rebríč-
ky“, okamžite sa 
viacerým členom  
stolnotenisovej ro-
diny vybaví meno 
emila Tomu. Jubi-
lant je už dve de-
siatky rokov v SSTz ich zostavovateľom. ne-
únavne zháňa výsledky všetkých kategórií 
po celom Slovensku, aby vytvoril čo najob-
jektívnejšie rebríčky. vedie ohnivé diskusie 
o kritériách ich zostavovania – opäť s tým 
istým cieľom, aby rebríčky čo najlepšie vy-
jadrovali kvalitu našich hráčov vo všetkých 
kategóriách. Patrí zároveň medzi dlhoroč-
ných obetavých funkcionárov na Slovensku. 
celuloidovej loptičke sa upísal v novej Bani 
už v roku 1958 a zostal mu verný aj dodnes 
v liptovskom Mikuláši. ako hráč pôsobil 
v rôznych okresných a krajských súťažiach, 
ako funkcionár to dotiahol až do výkonné-
ho výboru SSTz. Bol tiež dlhoročným tréne-
rom, vedúcim družstiev a organizátorom 
podujatí. ako vojak z povolania bol dušou 
stolného tenisu vo vTJ liptovský Mikuláš, 
kde sa výrazne pričinil o rozvoj a úspechy 
tohto klubu. S výsledkami jeho práce sa do-
dnes stretávame prakticky počas všetkých 
podujatí, za čo si zaslúži obdiv a uznanie 
slovenskej stolnotenisovej verejnosti.

Peter Žarnovický – 50 rokov

Stolnému tenisu sa 
venuje od svojich 
deviatich rokov. 
ako hráč začínal 
u Františka Tokára 
v rapide Bratisla-
va a od dvadsia-
tich rokov pôsobí 
pod vedením Jána 
vaniaka v ŠKP Bra-
tislava, kde hráva krajskú súťaž. Stal sa me-
dzinárodným stolnotenisovým rozhodcom, 
ako aj držiteľom trénerskej licencie. Trénuje 
syna Patrika, ako aj ďalších mladých talen-
tovaných hráčov v Karlovej vsi. ako medzi-
národný rozhodca zažil najväčšie úspechy 
pri množstve podujatí na Slovensku či v za-
hraničí, osobitne na majstrovstvách sveta 
v Bratislave v roku 2010, Me či turnajoch Pro 
Tour vo varšave, v gdansku, ostrave, Buda-
pešti, linzi, Kluži, Terni či spolu s Mariánom 
Bystričanom v najvzdialenejších Filipínach. 
Spolu s ním reprezentoval Slovensko aj na 
MS veteránov v roku 2018 v las vegas.

jubILaNTI

Stolnotenisový turnaj osobností, ktorý sa hral v polovici marca 2019 už devätnásty-
krát, bol opäť stretnutím mužov a žien, ktorí rôznymi spôsobmi podporujú stolný tenis 
a tým aj jeho dobré meno a popularitu. v národnom stolnotenisovom centre v brati-
slavskej rači ho tento raz spolu so SSTz organizovala aj mestská časť Bratislavarača na 
čele s novozvoleným starostom Michalom Drotovánom. za pätnástimi stolmi otesto-
valo opäť raz svoje majstrovstvo vyše 70 osobností z podnikateľskej sféry, ale aj špor-
toví funkcionári, politici, umelci, starostovia, diplomati a pracovníci masmédií. aj keď 
sa v šiestich kategóriách hralo o prvenstvo, výsledky tentokrát neboli najdôležitejšie. 
všetci účastníci urobili niečo pre svoje zdravie, ale aj utužili staré priateľstvá, či vytvorili 
si nové, neformálne kontakty. Medzi štartujúcimi boli o.i. aj prvý slovenský kozmonaut 
ivan Bella, riaditeľ Športového centra polície Sr a bronzový medailista z oh v Sydney 
v kanoistike Juraj Minčík, prezident českej asociácie stolného tenisu zbyněk Špaček, 
herec ivan „Tuli“ vojtek či rektor STÚ M. Fikar. najúspešnejšie osobnosti si na závereč-
nej recepcii v nemeckom kultúrnom dome v rači prevzali za svoje výkony ocenenia 
z rúk predstaviteľov SSTz a mestskej časti Bratislavarača.

● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella na turnaji dokazoval, že vie ovládať nielen 
vesmírnu raketu, ale aj tú stolnotenisovú.

Otestovali svoje schopnosti

Bronzový kanoista z OH 2000 v Sydney, neskôr úspešný tréner a teraz riaditeľ Športového 
centra polície SR Juraj Minčík pri stolnotenisovej technike ťažil zo skúseností z množstva 
stolnotenisových turnajov, ktoré odohrali kanoisti na svojich sústredeniach pred OH či MS.
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sme presťahovali do vlastných a komfort-
nejších priestorov v Bratislave. náš nový 
klub dostal meno podľa mojej spoločnosti. 
Prišla aj nová motivácia a chuť na úspech, 
čomu sme prispôsobili aj náš cieľ – postup 
do extraligy mužov. v nej sa nám v sezó-
ne 2015/2016 podarilo obsadiť 2. miesto 
v zostave s mladíkmi ingemarom Péterom, 
Samuelom Kalužným a adamom Bratom. 
napriek niekoľkým mojim zraneniam v mi-
nulosti som stolnému tenisu zostal verný. 
okrem toho, že ma baví, je pre mňa aj ur-
čitým spôsobom odpočinku, ktorý je popri 
mojom pracovnom vyťažení nevyhnutný. 

Vo svojom odbore aj v športe si to 
dotiahol z nuly až na vrchol extraligy. Čo 
bolo náročnejšie?

nemám jednoznačnú odpoveď, preto-
že som svoje podnikanie a stolný tenis roz-
víjal v rôznych časových obdobiach. Keď 
som zakladal firmu, mal som ešte mladú 
rodinu. Tá si vyžadovala môj čas a energiu, 
keďže som sa vždy snažil venovať deťom 
čo najviac. Stolnému tenisu som sa napl-
no upísal až v čase, keď bola firma stabilne 
rozbehnutá a moje deti už samostatnej-
šie. získal som viac času pre svoje záujmy. 
Každá z týchto aktivít má svoje špecifikum. 
Profesia si ma vyžaduje každý deň a stolný 
tenis má aj mimosezónne obdobie a záro-
veň ho považujem za istý druh relaxu. 

Čo by mohli športovci prebrať z tvojej 
profesionálnej dráhy, aby uspeli vo svojej 
oblasti?

hoci to možno vyznie ako klišé, dôle-
žité je vedieť poučiť sa z vlastných chýb. 
z môjho pohľadu by dnešní mladí športov-
ci mali v prvom rade pracovať na svojich 
budúcich úspechoch a nečakať, že úspech 
sa dostaví sám. rovnako to platí aj pri pro-
fesijných či iných cieľoch.

Máš nejakú víziu v tvojom živote o päť 
či desať rokov?

Žijeme v uponáhľanej dobe, kedy sa 
päť rokov stáva veľmi krátkym časovým 
obdobím. ak mi zdravie dovolí, chcel by 
som naďalej rozvíjať svoje podnikanie aj 
s určitou diverzifikáciou a taktiež sa udržať 
aj v športovej kondícii.

 ● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Ľubomíra Dudášika

ľudia, čo ma motivuje neustále sa posúvať 
dopredu.

Čo ťa priviedlo k stolnému tenisu, pri 
ktorom si zostal až dodnes?

Priviedol ma k nemu starší brat Ján, kto-
rý mi bol vzorom a čiastočne aj trénerom. 
Tento náš spoločný záujem nám zostal až 
dodnes. v posledných rokoch sme spolu 
absolvovali aj medzinárodné veteránske 
turnaje a aj vďaka tomu sme už precesto-
vali veľkú časť sveta. naposledy sme boli 
na MS v americkom las vegas, predtým 
na novom zélande, vo Fínsku, atď. na 
orave som hrával do svojich osemnástich 
rokov. v Bratislave som sa už stolnému 
tenisu nestíhal venovať naplno. nakoniec 
som prestal hrať úplne. K stolnému tenisu 
som sa opäť vrátil ako tridsaťsedemroč-
ný. v zálesí sme s pár ďalšími nadšencami 
založili klub, s ktorým sme súťažili v bra-
tislavskej súťaži. o niekoľko rokov neskôr 
sa členská základňa klubu zväčšila a klub 

Čím sa profesionálne zaoberáš?
Už takmer 21 rokov riadim spoločnosť, 

ktorá sa zaoberá predajom hutníckeho 
materiálu a spracovaním betonárskych 
ocelí pre stavebnú výrobu. 

Ktoré vlastnosti boli pre teba najdôle-
žitejšie pre úspech v podnikaní?

nevyhnutnými vlastnosťami pre úspeš-
né podnikanie sú okrem cieľavedomosti 
a priebojnosti aj férovosť voči zamestnan-
com a obchodným partnerom. Tieto vlast-
nosti sú veľmi dôležité aj v športe. v stol-
nom tenise je však oveľa jednoduchšie 
stratiť motiváciu bojovať o každú loptičku, 
keďže je to veľmi náročné na psychiku. 

Dal ti šport niečo aj pre profesionálnu 
kariéru?

Určite áno. Keďže som víťazný typ, sna-
žím sa o to aj v profesijnom živote a chcem 
neustále byť o pár krokov pred mojími sú-
permi. zároveň sa snažím dosahovať méty, 
ktoré predo mnou dosiahli aj iní úspešní 

Ľubomír Dudášik

Treba sa vedieť poučiť z vlastných chýb
Ľubomír Dudášik sa narodil v roku 1968 a vyrastal na Orave. Tam aj začal hrávať stolný tenis. Kvôli štúdiu na vysokej škole 
sa presťahoval do Bratislavy a popri ňom si našiel čas zahrať si aj s mladými adeptami v tréningovom stredisku mládeže 
v Rači. Po absolvovaní Strojníckej fakulty STU a Obchodnej fakulty EU sa začal venovať podnikaniu a postupne vybudoval 
jednu z najväčších slovenských spoločností vo svojom odbore. Jeho klub, donedávna s extraligovým aj prvoligovým druž-
stvom, nesie rovnaký názov ako jeho firma – Feromax.



ka Šinkarová (bronz v štvorhre mladších 
žiačok), Jana Terezková (striebro v dvojhre 
starších žiačok, zlato vo štvorhre a striebro 
spolu s Matúšom Drábom v mixe starších 
žiakov), Daša Šinkarová (striebro v štvor-
hre dorasteniek a bronz v dvojhre). K tomu 
treba ešte pripočítať 2. miesto na Maj-
strovstvá Slovenska družstiev mladších 
žiačok v zložení M. Šinkarová a e. Dudová 
a 3. miesto v družstvách mladších žiakov 
v zložení n. Blaško, M. Tkáč a T. Terezka. 
o ďalší úspešný výsledok sa na medziná-
rodnom turnaji 17th austrian Sparkasse 
youth championships v rakúskom linzi 
postarala Jana Terezková, kde spolu s re-
nátou lacenovou z Topoľčian vyhrali súťaž 
družstiev starších žiačok. hlavne dievčatá 
dosahujú dlhodobo vynikajúce výsledky, 
o čom svedčí to, že sa stali majsterkami Sr 
družstiev mladších žiačok, starších žiačok 
a spolu s J. Dzelinskou (začínajúcou v Mi-
chalovciach, v súčasnosti na hosťovaní), 
vyhrali extraligu dorasteniek. Už od naj-
mladších kategórií sú pravidelne členkami 
reprezentačných výberov s množstvom za-
hraničných štartov.

cieľom vedenia klubu je spolu s tréner-
mi rozširovať mládežnícku členskú základ-
ňu, aby stolný tenis na zemplíne napre-
doval a mohol sa aj po rokoch pochváliť 
podobnými výsledkami, aké dosahuje 
v súčasnosti.
● text: Jozef Blaško a Rastislav Terezka
● foto: archív ŠKST Michalovce

slovenského regiónu, ktoré sú kvalifikáciou 
o postup na Majstrovstvá Slovenska druž-
stiev. aj najmladší žiaci v zložení a. Popélly, 
a. Pagano a J. Tkáč si hneď vo svojej prvej 
sezóne vybojovali účasť na Majstrovstvách 
východoslovenského regiónu družstiev.

ako tréneri pôsobia v klube Jozef 
Blaško, Dmitrij Šinkar, rastislav Terezka 
a od marca 2018 aj Štefan eštok. Ten je 
zároveň hlavným trénerom regionálne-
ho centra, ktoré pri našom klube zriadil 

SSTz. regionálne cen-
trum koordinuje prácu 
s mládežou klubu, ale aj 
zo širokého regiónu. Deti 
a mládež pravidelne vyu-
žívajú možnosť zúčastniť 
sa tréningového procesu 
v tomto centre. 

na prácu s mláde-
žou kladie klub najväčší 
dôraz, čo sa vracia v po-
dobe úspechov, ktoré 
mladí michalovskí hráči 
dosahujú. zatiaľ prav-
depodobne najúspeš-
nejšou bola sezóna 
2016/2017, keď na Maj-
strovstvách Slovenska 
jednotlivcov získal klub 
osem medailí. zaslúžili 
sa o ne Tomáš Terezka 
(bronz v štvorhre naj-
mladších žiakov), Moni-

v súčasnosti je v klube registrovaných 
42 hráčov, z toho 13 detí vo veku do 18 
rokov. v sezóne 2018/2019 klub repre-
zentuje päť družstiev dospelých a tri mlá-
dežnícke družstvá. od tejto sezóny sa do 
Michaloviec vďaka Štefanovi gajdošovi, 
hráčovi a sponzorovi v jednej osobe, vráti-
la po 13 rokoch extraliga mužov. Družstvo 
v zložení l. Kostelník, M. hruška, P. Sen-
kulič a Š. gajdoš si v prebiehajúcej sezó-
ne zabezpečilo účasť v najvyššej súťaži 
aj pre budúcu sezónu, keď v extraligovej 
súťaži obsadilo 8. miesto. zatiaľ najlepším 
umiestnením je 3. miesto v extralige mu-
žov v sezóne 2004/2005 v zložení a. Dze-
linsky, Ľ. Kaščák, S. guman a P. Senkulič. 
Úspešnú sezónu 2018/2019 podčiarklo 
aj Bdružstvo mužov víťazstvom v 2. lige, 
na čom majú najväčšiu zásluhu dorasten-
ci M. Dráb a D. Šinkarová, doplnení skú-
senými hráčmi ako M. Bajcura, J. zausin, 
J. Blaško a P. Sačurovský. Taktiež aj druž-
stvá v 4. a 5. lige, ktorých súčasťou sú žiaci 
n. Blaško, M. Tkáč, T. Terezka a M. Šinka-
rová, už v predstihu vyhrali svoje súťaže. 
v mládežníckych súťažiach sa najviac darí 
dorastenkám, ktoré bez straty bodu vyhra-
li základnú časť extraligy a na domácich 
stoloch sa pokúsia obhájiť víťazstvo v tejto 
súťaži z minulej sezóny. Starší žiaci si vybo-
jovali účasť na Majstrovstvách východo-
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Ozdobou Michaloviec sú dorastenky
Činnosť stolnotenisového klubu v Michalovciach sa začala v roku 1966. Od tohto obdobia klub viackrát zmenil svoj názov 
a aj sídlo. Súčasný názov ŠKST Michalovce sa datuje od roku 2002, kedy do užívania odovzdali novú stolnotenisovú her-
ňu. Za jej vybudovaním stojí manažér a hráč klubu Jozef Blaško.

Extraligové družstvo dorasteniek – Majster Slovenska 2018

SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 1/2019sToLNoTENIsoVé kLuby

Extraligové družstvo mužov v sezóne 2018/2019
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● autor: Branislav Kalužný

Správne odpovede zašlite poštou na adresu redakcie alebo emailom na: casopis@sstz.sk do 15. júla 2019.
vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.

Tajnička krížovky z čísla 4/2018 znie: Slovenskou historicky najúspešnejšou reprezentantkou je ALiCA GRóFOVá, ktorá na MS 
v roku 1973 v Sarajeve obsadila DRuHé MiESTO V DVOjHRE ŽiEn.

cenu od firmy Butterfly vyhráva Lenka Vivodíková z Pustých Sadov.

1. na MS 2019 v Budapešti sa až do finále dvoj-
hry mužov dostal Švéd Mattias Falck. Titul 
majstra sveta však nezískal, a tak posled-
ným švédskym majstrom sveta zostáva:

a) Janove Waldner
b) Jörgen Persson
c) Stellan Bengtsson
d) Mikael appelgren

2. Koľkých majstrov sveta vo dvojhre mu-
žov malo Švédsko v histórii?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

3. Posledným európskym medailistom 
v dvojhre bol ziskom bronzovej medaily 
pred MS v Budapešti Timo Boll v roku: 

a) 2009
b) 2011
c) 2013
d) 2015

4. Európa mala naposledy zastúpenie vo fi-
nále v roku:

a) 2003
b) 2005
c) 2007
d) 2009

5. Liu Shiwen vybojovala v Budapešti svoj 
prvý titul majstra sveta v dvojhre. Koľký 
raz bola vo finále?

a) prvý
b) druhý
c) tretí 
d) štvrtý

6. Číňanky získali na MS v Budapešti všetky 
štyri kovy. Poslednou nečínskou medailist-
kou v dvojhre bola japonka Hirano v roku: 

a) 2011
b) 2013
c) 2015
d) 2017

7. Poslednou európskou medailistkou v dvoj-
hre bola bronzová T. Borošová v roku: 

a) 2001
b) 2003
c) 2005
d) 2007

8. Vo štvorhre mužov získali medailu na MS 
2019 až dva európske páry. Predtým boli 

Stolnotenisový kvíz z histórie a pravidiel
poslednými európskymi medailistami ne-
mci Boll-Süss v roku 2005. Získali:

a) zlato
b) striebro
c) bronz

9. jeden z nasledujúcich párov nezískal titul 
majstra sveta vo štvorhre. Ktorý?

a) appelgrencarlsson
b) lupulescuPrimorac
c) rosskopf – Fetzner
d) Karlsson – von Scheele

10. Čína získava zlato vo štvorhre žien nepre-
tržite už mnoho rokov, naposledy bol ti-
tul mimo čínskych rúk v roku:

a) 1987
b) 1989
c) 1991
d) 1993

11. Ak je raketa pokrytá obyčajnou vrúbkova-
nou gumou (jedna vrstva nešpongiovitej 
gumy) s vrúbkami navrchu, celková hrúb-
ka poťahu vrátane lepidla je maximálne:

a) 1,8 mm
b) 2,0 mm
c) 2,2 mm
d) 2,4 mm

12. Maximálna hrúbka poťahu vrátane lepi-
da v prípade sendviču (jedna vrstva špon-
giovitej gumy pokrytá jednou vonkajšou 
vrstvou obyčajnej vrúbkovanej gumy) 
s vrúbkami von alebo dovnútra je:

a) 3,0 mm
b) 3,5 mm
c) 4,0 mm
d) 4,5 mm

13. Povrch poťahu musí byť nelesklý a:
a) jasne červený na jednej a čierny na druhej 

strane rakety
b) čierny na jednej strane a akejkoľvek inej 

farby, ktorá sa neruší s farbami loptičky, 
na druhej strane

c) akejkoľvek farby, ktorá sa neruší s farbou 
loptičky, ale odlišný na jednej a druhej 
strane rakety

d) akejkoľvek farby, ale odlišné na jednej 
a druhej strane rakety

14. Hráč je povinný poskytnúť raketu na ob-
hliadku súperovi a rozhodcovi: 

a) pred zápasom 
b) na začiatku zápasu

c) na začiatku zápasu a v priebehu zápasu 
vždy, keď mení raketu

d) po skončení zápasu

15. Pri podaní musí podávajúci hráč nadho-
diť loptičku približne zvislým smerom 
najmenej:

a) 10 cm
b) 12 cm
c) 16 cm
d) 20 cm

16. Pri podaní, od začiatku podania až do 
úderu musí byť loptička:

a) nad úrovňou hracej plochy
b) za koncovou čiarou stola
c) pred koncovou čiarou stola
d) nad úrovňou hracej plochy a za koncovou 

čiarou stola

17. Ak hráč telom, raketou alebo ktoroukoľ-
vek časťou svojho odevu pohne hracou 
plochou, rozhodca:

a) hru preruší a nariadi novú loptičku 
b) hru nepreruší
c) hru preruší a dá bod súperovi
d) hru preruší a môže rozhodnúť, či nariadi 

novú loptičku alebo dá bod súperovi

18. Ak hráč neúmyselne zahrá loptičku 
dvakrát za sebou, rozhodca:

a) hru preruší a nariadi novú loptičku 
b) hru nepreruší
c) hru preruší a dá bod súperovi
d) hru preruší a môže rozhodnúť, či nariadi 

novú loptičku alebo dá bod súperovi

19. Pravidlo o časovom limite sa použije (po-
kiaľ v sete v danom momente hráči spolu 
nedosiahli 18 bodov) po uplynutí nasledu-
júceho časového úseku od začatia setu:

a) 10 minút
b) 12 minút
c) 13 minút
d) 15 minút 

20. Ak je pri uplynutí časového limitu podľa 
predchádzajúcej otázky loptička v hre:

a) rozhodca výmenu nepreruší a po jej ukon-
čení podáva hráč, ktorý prijímal

b) rozhodca výmenu preruší a podáva znovu 
hráč, ktorý v nej podával

c) rozhodca výmenu preruší a podáva hráč, 
ktorý naposledy prijímal

d) rozhodca výmenu preruší a vyžrebuje po-
dávajúceho hráča
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medailisti majstrovstiev slovenska jednotlivcov – muži a ženy, muži a ženy u21 (1. – 3. 3. 2019, Bratislava)

Alica Grofová-Chladeková s pohármi pre majstrov Slovenska
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Dvojhra žien U21
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