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Milí čitatelia,

ani sme sa nenazdali, ako nám rok 2019, a nielen ten stolnotenisový,
rýchlo
ubehol. Druhý rok nášho časopisu ako štvrťročníka bol ovplyvneworld tour grand finals
ný
tým,
že namiesto štyroch čísel vyšli len tri, keďže druhé a tretie číslo
Balážová s Pištejom opäť na Grand Finals
sme z viacerých dôvodov výnimočne spojili do jedného. Snáď nám aj
majstrovstvá sveta juniorov
napriek tomu naďalej zachováte svoju priazeň.
Delinčák v osemfinále zmiešanej štvorhry
Vyvrcholením poslednej štvrtiny roka 2019 bol podobne ako za
ostatné
roky najprestížnejší svetový stolnotenisový turnaj ITTF World
6 slovak junior & CADET OPEN
Tour
Grand
Finals, na ktorom opäť nechýbali ani slovenskí stolní tenisti.
		 Deväť cenných kovov pre Slovensko!
Pre
nás
je
ešte
väčším potešením, že v čínskom Zhengzhou malo Sloven10 slováci na turnajoch ittf
sko tentokrát zastúpenie v dvoch disciplínach – zmiešanej štvorhre ako
14 európsky pohár
aj štvorhre žien. Minuloročnú účasť v mixe si zopakovali Ľubomír Pištej
15	EUROPE YOUTH TOP 10
s Barborou Balážovou, ktorá po ročnej prestávke odohrala na turnaji aj
		 Labošová a Goldír medzi najlepšími
ženskú štvorhru so svojou dlhoročnou spoluhráčkou Češkou Hanou Ma15 POHÁR VEĽVYSLANCA ČĽR
telovou. Oba páry (6., resp. 11. vo svetovom rebríčku) síce medzi najlepšiu
štvoricu nepostúpili, svojou hrou však zanechali veľmi dobrý dojem.
16 Z KUCHYNE VV SSTZ
Najvýznamnejším
mládežníckym podujatím bol svetový šampionát ju
		 Už nielen vo vlastnom, ale aj na svojom
niorov v thajskom Korate, na ktorom si účasť zabezpečil aj náš Filip Delin18 SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ
čák. Postup medzi 32 najlepších mu síce tesne ušiel, úspechom však bolo
		 Slováci v zahraničných ligách
aj osemfinále zmiešanej štvorhry (s Češkou Štěpánovou). Z medzinárod20	TRÉNERSKÉ OKIENKO
ných podujatí by som chcel upriamiť pozornosť aj na októbrový turnaj
		 Špecifiká tréningu pre začiatočníkov
TOP 10 mládežníckych hráčov Európy v Holandsku (aj s Emou Labošovou
22 Z HISTÓRIE
a Jakubom Goldírom) či na domáci Slovak Junior & Cadet Open v Nitre,
		 Šampionát ohrozený štrajkom
kde naši hráči dosiahli celkovo na deväť medailí. V rubrike Slováci v zahraničí sa tentokrát venujeme našim známym aj menej známym hráčom
23 nové publikácie
v
najvyšších zahraničných ligách. V úvodnom profilovom rozhovore sme
24 školský Šport
v
tomto
čísle vyspovedali úspešného slovenského trénera Jána Medvec		 Druhý ročník príjemne prekvapil
kého, ktorý je v súčasnosti asistentom trénera ženskej reprezentácie Čes27 stolnotenisové talenty
kej republiky. Témou rubriky Z kuchyne SSTZ sú pozemky pod Národným
28 PRÁVNY SERVIS
stolnotenisovým centrom v Bratislave, ktoré sa po dlhých rokoch podarilo Slovenskému stolnotenisovému zväzu odkúpiť od štátu. V Trénerskom
29 ZA ROZHODCOVSKÝM STOLÍKOM
okienku sa dozvieme užitočné informácie o stolnotenisovom tréningu
		 Rozhodcovia s novým oblečením
začiatočníkov
a v Školskom športe sa zaobe30 JUBILANTI
ráme ďalšou časť projektu Stolný tenis do
31 STOLNOTENISOVÉ KLUBY
škôl. Som rád, že vám môžeme predstaviť aj
		 MŠK Žiar nad Hronom
nové publikácie, ktoré postupne pribúdajú
32 kvÍz
do stolnotenisovej knižnice.
Dovoľte mi poďakovať sa vám za pod33 SVETOVÉ REBRÍČKY K 1. 1. 2020
poru v roku 2019 a zaželať veľa úspechov
v nasledujúcom roku. Som vám vďačný aj
Foto na prednej strane obálky:
Barbora Balážová a Ľubomír Pištej na World Tour Grand Finals 2019 za podnety na nové stolnotenisové témy
● foto: archív ITTF
a môžem vám sľúbiť, že niektoré z nich do
nášho časopisu aj zaradíme.
Foto na zadnej strane obálky:

Rozhovor s Jánom Medveckým

Projekt SSTZ Stolný tenis do škôl 2019
● foto: archív SSTZ

Tibor Kollár, šéfredaktor
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Stolným tenisom treba žiť

Rodeného Bratislavčana priviedol k stolnému tenisu otec, tiež bývalý známy hráč a tréner. Už v mladom veku prešiel
z hráčskej kariéry na trénerskú a prišli prvé úspechy s mládežou v Ivanke pri Dunaji. To mu otvorilo dvere aj k reprezentácii
kadetov Slovenska. Pred dvanástimi rokmi odišiel do Českej republiky, kde sa postupne prepracoval až na trénera v reprezentačnom centre v Havířove a na asistenta trénera reprezentácie žien Českej republiky. Stolnotenisová komunita ho
pozná ako veľkého „pracanta“ s obrovským stolnotenisovým srdcom. A zároveň nekompromisného trénera, najmä pokiaľ
ide o nácvik správnej techniky. Ján Medvecký.
Pochádzaš zo stolnotenisovej rodiny.
Bol ti stolný tenis predurčený?
Hala stála kúsok od nášho domu, takže
som sa v nej „motal“ odmalička. V piatich
až šiestich rokoch som začal aj hrávať. Zo
začiatku to na nejaký úspech nevyzeralo.
Zlomilo sa to až medzi mladšími žiakmi počas letnej prípravy v roku 1989, keď som sa
zlepšil. Pamätám si, že som potom v Brne
vyhral svoj prvý väčší turnaj.
Ako pokračovala tvoja hráčska stolnotenisová kariéra?
Asi do pätnástich rokov som hrával
u otca za TJ Trnávka Bratislava. Potom
som prešiel do Rače, kde som hrával až do
konca juniorskej kategórie. Ďalší rok som
absolvoval v Lamači za ŠKST Bratislava.
Nasledujúca sezóna bola určitým zlomom.
Ozval sa mi tréner Viliam Polakovič spolu
s Janou a Miroslavom Kolářovcami z klubu
Hubeného Bratislava. Tu som začal znova
viac trénovať a zároveň som bol pomocným trénerom mládeže. V tom čase sme
hrali 1. ligu – západ, v ktorej sme spolu
s mladým Ľubomírom Pištejom tvorili
veľmi dobré družstvo. Po roku som začal
hrávať extraligu v Martine, kde som zostal
tri sezóny a opäť som sa vrátil do Rače.
Vzápätí som odišiel hrávať Landesligu do
Rakúska, ale to som už (od roku 1999) pôsobil ako tréner v Ivanke pri Dunaji.
Tu sa začala tvoja trénerská kariéra?
Už predtým som robil sparinga a trénoval individuálne s mládežou, takže sklony
k trénerstvu sa už asi ukazovali aj vtedy.
V Ivanke pri Dunaji sme spolu s Františkom
Zibalom, jeho synom Ivanom a Mariánom
Ježiškom vybudovali kvalitný klub. Družstvo mužov sa postupne zo 6. ligy prepracovalo až do 1. ligy, pričom sme veľa
pracovali s mládežníckymi kategóriami.
Klub napredoval hráčsky, výsledkovo, ale
aj finančne...
V Ivanke pri Dunaji si ako tréner začínal veľmi mladý...
Áno, mal som 21 rokov. Ľudia, čo ma
poznali a verili mi, mi pomohli poskladať
veľmi dobrú partiu. Z tých, ktorí boli v klube už pred mojím príchodom, zostali vtedy

štyria pracovití a rozumní chlapci, ktorí výkonnostne potiahli aj ďalších. Bola to jedna časť mozaiky, ktorá nakoniec viedla aj k
tomu, že klub z Ivanky začal nosiť medaily
aj z majstrovstiev Slovenska. Pre mňa najcennejším úspechom bol však titul majstra
Slovenska medzi základnými školami, keďže sme prakticky od nuly vychovali troch
výborných hráčov z jednej školy.
Jeden rok si pracoval aj so slovenskou
kadetskou reprezentáciou. Aká to bola
skúsenosť?
V roku 2005 som dostal ponuku na
miesto reprezentačného trénera kadetov.
Moje pôsobenie pri reprezentácii však nehodnotím ako úspešné. S družstvom sme
vtedy na európskom šampionáte mládeže
mali ambície na medailu, avšak v osemfinále sme prehrali s Chorvátmi, pričom počas
roka sme s nimi viackrát vyhrali. Družstvo

na ME mládeže tvorili Kobes, Ježo, Sekera
a Karas. Filip Ježo potom skončil vo štvrťfinále dvojhry, keď v boji o medailu po veľmi dobrom zápase prehral. Vo štvrťfinále
štvorhry boli aj Ježo s Čechom Treglerom
a Kobes so Sekerom. Sezóna to inak bola
dobrá a dala mi veľa skúseností. Súťaž
družstiev ma však veľmi mrzela. Škoda, že
som nedostal šancu pokračovať. Bol som
do trénovania dosť „zažratý“ a reprezentácii som obetoval veľa. Bol som mladý a akčný, čo však asi niektorým nevyhovovalo.
Čo ťa potom neskôr motivovalo trénovať v zahraničí?
Od roku 2005 som hrával v Hodoníne.
Koncom roka 2007 ma oslovili, či by som
nechcel robiť aj trénera. Vzhľadom na
vtedajšiu situáciu v Ivanke pri Dunaji som
vtedy urobil dobre, že som aj trénersky
prešiel do Hodonína, ktorý bol na ove-

ROZHOVOR
ľa vyššej úrovni. Spolupráca so ženským
A-družstvom mi dala veľa skúseností. Aj
medzinárodne – v Superlige, Lige majstrov
alebo Pohári ETTU. V ňom sme to dotiahli
do semifinále, čo bol od roku 1991 najlepší
výsledok českého ženského družstva. Zároveň som denne trénoval aj s mládežou.
V Hodoníne som prežil pekných šesť rokov.
V roku 2014 som odišiel do Havířova. Prvú
sezónu som pracoval v Športovom mládežníckom centre aj v Reprezentačnom centre
mládeže. V tom prvom trénovali najmä vybraní mladší a starší žiaci, v druhom hlavne
juniori a reprezentanti do 21 rokov. Po roku
som natrvalo prešiel do reprezentačného
centra ku Kamilovi Koutnému. Príchod do
Havířova bol pre mňa opäť šťastný krok
a posun v mojej trénerskej kariére. Zaujímavosťou je, že keď som bol v Ivanke pri
Dunaji, túžil som sa do Havířova pozrieť na
jeden-dva týždne, a nakoniec sa tam pre
mňa po niekoľkých rokoch kruh uzavrel...
Dotiahol si to až na asistenta reprezentačného trénera žien...
Áno, je to pre mňa už druhá sezóna.
S terajším reprezentačným trénerom Petrom Engelom spolupracujeme veľmi dobre. Je to úžasné obohatenie mojich trénerských znalostí po každej stránke, lebo
je to vynikajúci odborník a veľmi pozitívny
človek, takže je radosť s ním pracovať.
Koľko hodín denne trénuješ?
V bežnom dni začínam ranným tréningom. So ženskými reprezentantkami
2 ½ hod. alebo s mládežou 1 ½ hod., lebo
potom idú do školy. Poobede pomáham
aj s prípravkou, potom nasleduje hlavný
tréning, zväčša 2 hod. K tomu práca so zásobníkom, časté sledovanie zápasov a ďalšia príprava. Na tréningu pracujem asi dva
a pol roka aj s Karin Adámkovou, čo znamená pozrieť si aj zápasy, a premýšľať, na čo sa
zamerať. Na tréningoch mám najčastejšie
na starosti nácvik techniky a so zásobníkom.
Ak však riadim tréning, tak k tomu patrí aj
príprava programu podľa jeho zamerania.
Bolo ti trénerstvo vždy bližšie ako samotné hranie?
Neviem, ale rozhodol som sa skoro.
V danú chvíľu to už pre mňa hráčsky nebolo ideálne. Keď som sa v kategórii juniorov
nedostal do nominácie na mládežnícke
ME, už som neuvažoval nad vážnou hráčskou kariérou. Tréningové stredisko v Rači
ukončilo svoju činnosť a celý systém sa
rozpadol. Chodili sme po Bratislave a dohadovali si tréningy individuálne. Už vtedy
som začínal koučovať na rôznych turnajoch
a napĺňalo ma to. Začínal som s Tomášom
Saskom, ktorý po pár rokoch získal medailu na majstrovstvách Slovenska. Istý čas
som sa podieľal aj na hre Elčina Gasymova. Až potom ma celkom vtiahla Ivanka pri
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Dunaji, kde sa naplno začala moja trénerská éra.
Usmerňoval ťa v trénerskej činnosti aj
tvoj otec?
Mama ma plne zabezpečovala finančne, pomohla aj s mnohými administratívnymi vecami. Otec sa v deväťdesiatych rokoch
20. storočia už veľmi do stolného tenisu
neangažoval. Niekedy okolo roku 2006 sa
však vrátil a pomáhal mi v Ivanke pri Dunaji, kde boli šikovní mladí hráči ako Daniela Petreková, Peter Turček či Martin Košťál.
Mali sme cieľ dostať sa medzi medailistov
na Slovensku. Otec mi začal pomáhať na
tréningoch aj turnajoch. Znova dostal na
pingpong chuť a podporoval nás, aby sme
čo najviac trénovali. Vydržali sme trénovať
celé leto bez prestávky. Počas viacerých rokov to bolo vždy nepretržite 12 mesiacov.
Už 12 rokov pôsobíš v Českej republike a dostal si sa až k reprezentácii. Aké
máš ďalšie ciele či víziu do budúcnosti?
Ak sa obzriem dozadu, v čase odchodu
z Ivanky pri Dunaji som toho vedel ešte veľmi málo. Každý ďalší krok bol vždy pre mňa
posunom, ako také malé schodíky. Avšak
moje posledné dve zastávky, spolupráca
s Kamilom Koutným a Petrom Engelom, sú
špeciálne. Dostal som aj ponuku zo zahraničia. Cením si, čo mi dali v Havířove. Tiež sa
tu bude tvoriť najväčšie tréningové stredisko v Českej republike, takže očakávam iný
systém a novú perspektívu. Mojou osobnou ambíciiou je ešte „oťukať“ sa na medzinárodnej scéne, potom začať s tréningom
niektorej z mládežníckych a neskôr seniorskej reprezentácie. Je to však dosť zložité,
v Čechách obzvlášť, konkurencia trénerov je
tu veľmi silná. Stolný tenis by sme tu chceli
posunuť na ešte vyššiu úroveň. Dnes to už
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So ženským družstvom po víťaznom
stretnutí Extraligy žien v Havířove
nie je o troch-štyroch hodinách v hale, človek ním musí žiť, je to vlastne životný štýl.
A vízia je vrátiť sa raz na Slovensko a zažiť,
že sa o stolnom tenise bude hovoriť a bude
tu viac Pištejov, Balážových...
Máš okrem stolného tenisu aj nejaké
záľuby?
Času mám málo, neustále chodíme na
turnaje a zápasy. Snažím sa chodiť domov,
pozrieť otca. Keď niekde cestujeme, veľa
fotím. Zaujíma ma aj história. Mám rád
dobré filmy akéhokoľvek žánru a samozrejme, aj dobré jedlo.
● zhováral sa: Branislav Kalužný
● foto: Jiří Salik Sláma
a archív Jána Medveckého

S českou reprezentantkou Kateřinou Pěnkavovou
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world tour grand finals

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom proti hongkonskému páru Wong/Doo na ITTF World Tour Grand Finals 2019 v čínskom Zhengzhou

Balážová s Pištejom opäť na Grand Finals
Slovenský stolný tenis mal aj v roku 2019 zastúpenie na najprestížnejšom podujatí ITTF World Tour Grand Finals, ktoré sa
konalo v čínskom Zhengzhou (12. až 15. decembra). Polovica decembra neodmysliteľne patrí k vyvrcholeniu sezóny a turnaju,
na ktorom hrajú najlepší z celoročného seriálu ITTF World Tour. Slovensko sa tak po svojej premiérovej účasti v roku 2017
a opätovnej v roku 2018 môže prvýkrát pýšiť až dvojitým zastúpením na prestížnom podujatí.
Barbora Balážová sa spolu s Ľubomírom
Pištejom, tak ako v roku 2018, snažili o čo
najlepší výsledok. Štvrťfinalistom z tohtoročných MS patrilo vo svetovom rebríčku
zmiešaných štvorhier 6. miesto. V prípade
výhry v štvrťfinále Grand Finals by si zabezpečili postup na OH 2020 v Tokiu.
Balážová po ročnej prestávke reprezentovala Slovensko aj v ženskej štvorhre
spolu so svojou dlhoročnou spoluhráčkou
Hanou Matelovou z Českej republiky. Rovnako ako v zmiešanej štvorhre boli na turnaji nasadené zo 6. miesta.
Prvý zápas bol však pre obidve dvojice
nad ich sily. Tréner slovenskej reprezentácie Jaromír Truksa zhodnotil obidva zápasy

či už v zmiešanej štvorhre alebo ženskej
štvorhre: „Pištej s Balážovou nastúpili proti
favoritom celej súťaže – páru z Hongkongu
Wong Chun Ting, Doo Hoi Kem vo veľkom
štýle. Naša dvojica si urobila v prvom sete
krásny náskok 8:0, no ani to našim nestačilo na vedenie 1:0, pričom nepomohol ani
oddychový čas. Je pravda, že Wong nebol
celkom fit, mal zatejpovaný pravý členok,
ale v zápase to nebolo poznať. Po prehratom sete to pre našu dvojicu bol už ťažký
oriešok. Priebeh setov bol síce vyrovnaný,
avšak vždy ťahali za kratší koniec. Svoje
urobila aj atmosféra a veľa divákov. Balážová s Matelovou prehrali s neskoršími
víťazkami z Japonska 2:3. Naše ženy hrali

veľmi dobre. Ich výkon považujem za jeden
z najlepších za celý rok.”
Slová Balážovej po obidvoch prehrách:
„V mixe bola veľká škoda prvého setu, kde
sme viedli už 8:0 a presne tam sa to zlomilo. Od tohto momentu sa odvíjal celý zápas,
keďže druhý set sme tiež prehrali v koncovke na 9. A na tri víťazné sety je fakt škoda takej nevyužitej šance. Vo štvorhre žien
sme podali veľmi dobrý výkon. Prehrali sme
s prvými nasadenými a neskoršími viťazkami turnaja, myslím si však, že bola veľká
šanca na výhru. Bohužiaľ, nezachytili sme
začiatok piateho setu, nevyužili tiež prvý
set a po vyrovnanom zápase prehrali.”
● text: Ivica Hatalová, foto: archív ITTF

Výsledky Slovákov
Zmiešaná štvorhra – štvrťfinále: Barbora Balážová/Ľubomír Pištej – Wong/Doo (HKG) 0:3 (-10,-9,-7);
Štvorhra žien – štvrťfinále: Barbora Balážová/ Hana Matelová (CZE) – Kihara/Nagasaki (JPN) 2:3 (-9, 6, 9,-6,-4)
Víťazi Grand Finals
Muži – dvojhra: Fan Zhendong (CHN), štvorhra: Fan Zhendong / Xu Xin (CHN); Ženy – dvojhra: Chen Meng
(CHN), štvorhra: Kihara Miyuu / Nagasaki Miyu (JPN); Zmiešaná štvorhra: Liu Shiwen / Xu Xin (CHN)

majstrovstvá sveta juniorov
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Delinčák v osemfinále zmiešanej štvorhry
Na majstrovstvách sveta juniorov (24. novembra až 1. decembra 2019) v ďalekom thajskom Korate malo Slovensko po
roku opäť zastúpenie. Prebojovať sa na vrcholné podujatie v tejto kategórii sa po minuloročnom zastúpení v austrálskom
Bendigu (kde nás reprezentoval rekordný počet hráčov – tri juniorky a dvaja juniori) tentokrát podarilo vďaka rebríčkovému postaveniu len Filipovi Delinčákovi.
V novembri 2019
patrilo Filipovi Delinčákovi 39. miesto
vo svetovom rebríčku. Je to o to väčší
úspech, pretože Filip
bude v tejto mládežníckej kategórii
aj nasledujúce dva roky. Jeho šance, aby
patril medzi najlepších hráčov sveta medzi
juniormi, sú obrovské.
Na juniorský šampionát, na ktorom Filip okrem jednotlivcov štartoval aj v súťaži
zmiešaných štvorhier, cestoval aj tréner
Roman Grigel: „Filip bol v skupine vyžrebovaný ako dvojka. Dvoch súperov v skupine
zdolal. Predovšetkým zápas s Američanom
Zarehbinom bol ako na hojdačke, ale Filip
nakoniec v sedemsetovej bitke v rozhodujúcich momentoch ukázal väčšiu odvahu
a vôľu po víťazstve. V rozhodujúcom zápase o postup medzi posledných 32 hráčov sa
stretol s výborným Japoncom Togamim. Napriek obrovskej snahe a výbornému výkonu
už Filip lepší výsledok nedosiahol. Okrem
dvojhry však s Češkou Štěpánovou štartoval
aj v zmiešanej štvorhre. Po dvoch nesmierne dramatických zápasoch, v ktorých porazili páry s vyšším rebríčkovým postavením,
dosiahli výborný výsledok. Prebojovali sa
Filip Delinčák

Tréner Roman Grigel s Filipom Delinčákom
medzi 16 najlepších párov sveta. V zápase o postup medzi posledných osem dvojíc
však už narazili na Japoncov, ktorí im pri výhre 3:0 nedali najmenšiu šancu.“
Filipovi Delinčákovi však treba zablahoželať, že sa na svetový šampionát vô-

bec prebojoval a odohral veľmi vyrovnané
a pekné zápasy. Treba veriť, že v roku 2020
bude na MS v portugalskom Guimarães reprezentovať Slovensko viac juniorov.
● text: Ivica Hatalová
● foto: archív SSTZ
Sumár výsledkov Filipa Delinčáka
Jednotlivci – skupina
Filip Delinčák – Kai Zarehbin (USA) 4:3
(-7,7,-9,8,-9,11,5), Filip Delinčák – Thyme Sanglertsilpachai (THA) 4:2 (-8,4,8,4,
-2,7), Filip Delinčák – Shunsuke Togami
(JPN) 1:4 (-6,-4,8,-6,-5)
Zmiešaná štvorhra – hlavná súťaž
Šesťdesiatštvorka:
Filip Delinčák/Gabriela Štěpánová (CZE)
– Csaba Andras (HUN)/Jamila Laurenti
(ITA) 3:2 (-10,9,8,-5,10)
Tridsaťdvojka:
Filip Delinčák/Gabriela Štěpánová (CZE)
– Pau Yik Man/Fung Wai Chu (HKG) 3:2
(-10,6,-9,10,6)
Osemfinále:
Filip Delinčák/Gabriela Štěpánová (CZE)
– SHINOZUKA Hiroto Shinozuka/Kyoka
Idesawa (JPN) 0:3 (-7,-6,-4)
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Deväť cenných kovov pre Slovensko!
Organizovanie svetového okruhu medzinárodných mládežníckych turnajov sa na Slovensku muselo v roku 2019 popasovať s neľahkou úlohou. Prvýkrát v deväťdesiatpäťročnej histórii sa totiž u nás uskutočnil spoločný turnaj kadetov a juniorov
v tom istom termíne (30. októbra až 3. novembra 2019) a na tom istom mieste. Priestory Národného stolnotenisového
centra v Bratislave či v minulých rokoch využívaná hala Transpetrolu v Senci pre spoločný turnaj nepripadali do úvahy.
Slovenský stolnotenisový
zväz
vypísal výzvu na
organizovanie po
dujatia, v ktorej
striktne
definoval podmienky, za
akých je možné
spoluorganizovať turnaj. Po dlhom a náročnom výbere sa zväz napokon rozhodol
pre usporiadanie turnaja v Nitre, v priestoroch Agrokomplexu a v spolupráci s občianskym združením ZUPERO.
Ešte pred začiatkom podujatia sa SSTZ
musel vysporiadať s ďalšou ťažkou úlohou
– prihlásilo sa totiž o 100 detí menej ako
sa pôvodne predpokladalo. Napr. z ázijských krajín neprišiel ani jeden hráč, pričom o týždeň neskôr už bolo asi 40 Ázijčanov prihlásených v Maďarsku. Taktiež
sa na turnaji nezúčastnil ani jeden hráč
z Maďarska, atď. Príčinou môže byť organizovanie veľkého počtu medzinárodných
turnajov, takže pokles štartujúcich môže
byť koncom roka už úplne normálnym javom. Ekonomicky tak bolo podujatie už od
začiatku v ohrození.
Hala sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex musela pre potreby medzinárodného turnaja kompletne upraviť – od

Ema Činčurová s Laurou Vinczeovou skončili vo štvorhre kadetiek na 3. mieste
položenia podlahy, dovozu stolov až po
predpísané zatemnenie. Aj pri nižšej účasti
malo na turnaji zastúpenie 20 krajín sveta. Najexotickejšími boli nepochybne hráči
z Ekvádoru. S ich štartom sa viaže aj jedna
úsmevná príhoda. Ekvádorčania nahlásili
príchod na hlavnú železničnú stanicu do
Bratislavy, z ktorej ich bolo treba odviezť do
dejiska podujatia v Nitre. Nikto z Ekvádoru

Medailisti v súťaži družstiev juniorov aj s bronzovým tímom Slovenska

sa však na dohodnutom mieste niekoľko
hodín od ich avizovaného príchodu neobjavil. Až keď na sekretariát zväzu zavolal
taxikár z Nitry (trochu hovoriaci španielsky) a oznámil, že sa na železničnej stanici
v Nitre nachádza skupina ľudí z Ekvádoru,
tak sa situácia rýchlo upokojila. Podľa cestovných lístkov sa zistilo, že skupina prišla  
z Nových Zámkov do Nitry. Dodnes nie je

slovak junior & cadet open
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Kadetskí medailisti z individuálnych súťaží – Dominika Wiltschková, Ema Činčurová, Laura Vinczeová, Samuel Arpáš a Samuel Palušek
známe, prečo cestovali práve odtiaľ,
keďže komunikácia
s nimi bola aj kvôli jazykovej bariére
náročná.
Poďme však k sa
motnému priebehu
turnaja a celkovým
výsledkom. Spolu sa
prihlásilo 164 hráčov
z dvadsiatich krajín.
Počas piatich hra-

cích dní zasiahlo do bojov až 34 Slovákov.
Aj možnosť štartu viacerých domácich hráčov na vrcholných podujatiach je jedným
z dôvodov, prečo je organizovanie medzinárodných turnajov svetového okruhu
také dôležité. Absolútne najúspešnejšou
krajinou na podujatí bolo Francúzsko, ktoré si z každej kategórie odnieslo niekoľko
medailí. Slovenskí hráči ich získali spolu
deväť – jednu zlatú, jednu striebornú a sedem bronzových.
Riaditeľom turnaja bol skúsený organizátor medzinárodných podujatí Anton

Hamran, pod taktovkou ktorého úspešne
pracoval celý organizačný výbor. Zo športového hľadiska bolo vybavenie haly na
úrovni špičkových vrcholných medzinárodných podujatí a počas turnaja sa nevyskytla žiadna viditeľná chybička krásy. Aj keď
organizačne je ešte čo zlepšovať, už teraz
je zrejmé, čo a ako je potrebné zdokonaľovať. Je to aj výzva do ďalších ročníkov
a už odteraz sa možno tešiť na organizáciu
tohto podujatia v roku 2020.
● text: Ivica Hatalová
● foto: Tomáš Šereda a archív SSTZ

Sumár výsledkov
Juniori – jednotlivci: 1. S. GOTO (JPN), 2. T. BAILLIET (FRA), 3. A. KOURAICHI (FRA) a M. CAPPUCCIO (ITA).
Vo dvojhre sa najlepšie darilo A. Klajberovi a D. Dikovi – obidvaja sa prebojovali až do štvrťfinále.
Juniori – štvorhry: 1. S. GOTO (JPN)/K. ZAREHBIN (USA), 2. O. KVĚTON/A. ŠTALZER (CZE), 3. S. KOLASA/M. MALACHOWSKI (POL)
a J. JANKOWSKI/L. SOKOLOWSKI (POL). Zo Slovákov sa najvyššie umiestnili F. Delinčák spolu s A. Klajberom – vo štvrťfinále.
Juniori – družstvá: 1. Francúzsko, 2. Poľsko, 3. Slovensko (F. DELINĆÁK, D. DIKO a A. KLAJBER) a tím Česko-Anglicko-Francúzsko.
Juniorky – jednotlivci: 1. CH. BARDSLEY (ENG), 2. Z. PEKOVÁ (SVK), 3. CH. LUTZ (FRA) a N. Szymczyk (POL).
Juniorky – štvorhry: 1. E. ČINČUROVÁ/D. WILTSCHKOVÁ (SVK), 2. J. VAŠENDOVÁ/K. HRABICOVÁ (CZE), 3. CH. RENSI/C. ANGELI (ITA)
a M. TOFTAKER (NOR)/A. KLEMPEREROVÁ (CZE).
Juniorky – družstvá: 1. Česko-Poľsko, 2. Francúzsko, 3. Česko a tím Anglicko-Nórsko.
Kadeti – jednotlivci: 1. N. SHAMS (IRA), 2. C. BESNIER (FRA), 3. M. GAWLAS (POL) a F. MOURIER (FRA).
Kadeti – štvorhry: 1. F. COTON/N. LAM (FRA), 2. C. BESNIER/M. JELLOULI (FRA), 3. S. ARPÁŠ/S. PALUŠEK (SVK) a M. GAWLAS/M. SAW
CZAK (POL).
Kadeti – družstvá: 1. Francúzsko 1, 2. Nemecko, 3. Francúzsko 3 a tím Nórsko-Slovensko (R. FRANCE).
Kadetky – jednotlivci: 1. CH. LUTZ (FRA), 2. A. IVANOVA (RUS), 3. C. CHAN (FRA) a D. WILTSCHKOVÁ (SVK).
Kadetky – štvorhry: 1. C. DE STOPPELEIRE/CH. LUTZ (FRA), 2. M. SADIKOVIC/E. SADIKOVIC (LUX), 3. E. ČINČUROVÁ/L. VINCZEOVÁ
(SVK) a D. WILTSCHKOVÁ (SVK)/M. GRIESEL (GER).
Kadetky – družstvá: 1. Nemecko 1, 2. Francúzsko, 3. Slovensko 1 (E. ČINČUROVÁ a D. WILTSCHKOVÁ) a Poľsko 1.

slovak junior & cadet open
SLOVAK JUNIOR & CADET OPEN
30. 10. – 3. 11. 2019, Nitra
Z výsledkov Slovákov
Juniori – dvojhry
Hlavná súťaž 32: UHERÍK Kristián – PRIDA
Krystof (CZE) 1:4, DIKO Dalibor – JANKOWSKI Jakub (POL) 4:2, PACH Kamil – ZAREHBIN
Kai (USA) 4:2, DELINČÁK Filip – SOKOLOWSKI
Lukasz (POL) 3:4, osemfinále: DIKO Dalibor
– KVĚTON Ondřej (CZE) 4:3, PACH Kamil
– KOURAICHI Alexis (FRA) 0:4, KLAJBER Adam
– PALMIERI Francesco (ITA) 4:1, štvrťfinále:
DIKO Dalibor – KOURAICHI Alexis (FRA) 1:4,
KLAJBER Adam – GOTO Seu (JPN) 3:4
Juniori – štvorhry
Hlavná súťaž 32: PALUŠEK Samuel/UHERÍK
Kristián – CAPPUCCIO Costantino (ITA)/ONDRÁČEK Filip (CZE) 3:2, KUBALA Nicolas/
PETRLÍK Juraj – BERAN Matej/BERAN Tomáš
(CZE) 3:2, DIKO Dalibor/PACH Kamil – DESCHAMPS Hugo/KOURAICHI Alexis (FRA)
0:3, ĎANOVSKÝ Martin/TRUBÁČIK Tomáš
– KAUCKÝ Jakub/PRIDA Krystof (CZE) 3:2,
osemfinále: DELINČÁK Filip/KLAJBER Adam
– MORÁVEK Radim/VYBÍRAL Filip (CZE) 3:2,
PALUŠEK Samuel/UHERÍK Kristián – JANKOWSKI Jakub/SOKOLOWSKI Lukasz (POL)
2:3, KUBALA Nicolas/PETRLÍK Juraj – GOTO
Seu (JPN)/ZAREHBIN Kai (USA) 0:3, ĎANOVSKÝ Martin/TRUBÁČIK Tomáš – KOLASA
Szymon/MALACHOWSKI Michal (POL) 0:3,
štvrťfinále: DELINČÁK Filip/KLAJBER Adam
– KVĚTON Ondřej/ŠTALZER Adam (CZE) 0:3
Juniori – družstvá
Skupiny: Slovensko „1“ – ECU/POL 3:0, Slovensko „1“ – Česko „3“ 3:0, Slovensko „2“
– CAN/JPN/USA 0:3, Slovensko „2“ – Česko
„2“ 0:3, štvrťfinále: Slovensko „1“ – Česko „1“ 3:0, DIKO Dalibor – KVĚTON Ondřej
3:2, KLAJBER Adam – ŠTALZER Adam 3:2,
DELINČÁK Filip – MOKREJŠ Jan 3:0, semifinále: Slovensko „1“ – Poľsko 0:3, KLAJBER
Adam – KOLASA Szymon 2:3, DIKO Dalibor
– SOKOLOWSKI Lukasz 0:3, DELINČÁK Filip
– MALACHOWSKI Michal 0:3

Juniorky – dvojhry
Hlavná súťaž 32: TEREZKOVÁ Jana – CHAPET Marie (FRA) 0:4, ILLÁŠOVÁ Adriana
– HRABICOVA Klára (CZE) 4:2, osemfinále:
ILLÁŠOVÁ Adriána – ARLIA Nicole (ITA) 1:4,
PEKOVÁ Zuzana – VAŠENDOVÁ Jana (CZE)
4:0, štvrťfinále: PEKOVÁ Zuzana – RAY Sofia (FRA) 4:3, semifinále: PEKOVÁ Zuzana
– SZYMCZYK Natalia (POL) 4:1, finále: PEKOVÁ Zuzana – BARDSLEY Charlotte (ENG) 0:4

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 4/2019

Juniorky – štvorhry
Osemfinále: PEKOVÁ Zuzana/TEREZKOVÁ
Jana – ARLIA Nicole/CARNOVALE Miriam
(ITA) 0:3, ČINČUROVÁ Ema/WILTSCHKOVÁ
Dominika – HANÁKOVÁ Nela/PĚNKAVOVÁ Kristýna (CZE) 3:2, DIVINSKÁ Natália/
ILLÁŠOVÁ Adriana – CHAPET Marie/LUTZ
Charlotte (FRA) 1:3, ŠTULLEROVÁ Eliška/
VINCZEOVÁ Laura – ANGELI Caterina/RENSI Chiara (ITA) 2:3, KARKUŠOVÁ Danijela/
LACENOVÁ Renáta – HRABICOVA Klára/
VAŠENDOVÁ Jana (CZE), štvrťfinále: ČINČUROVÁ Ema/WILTSCHKOVÁ Dominika
– CHOMIS Chloe/RAY Sofia (FRA) 3:2, semifinále: ČINČUROVÁ Ema/WILTSCHKOVÁ
Dominika – KLEMPEREROVÁ Anna (CZE)/
TOFTAKER Martine (NOR)3:1, finále: ČINČUROVÁ Ema/WILTSCHKOVÁ Dominika
– HRABICOVÁ Klára/VAŠENDOVÁ Jana
(CZE) 3:2
Juniorky – družstvá
Skupiny: Slovensko – ENG/NOR 1:3, Slovensko – CZE/POL 0:3

Kadeti – dvojhry
Hlavná súťaž 32: ARPÁŠ Samuel – CAMARA Gabrielius (NED) 2:3, NOVICKÝ Oliver – MOURIER Flavio (FRA) 2:3, UHERÍK
Kristián – CAPPUCCIO Costantino (ITA)
3:1, FRANCE Roman – GAWLAS Michal
(POL) 0:3, PALUŠEK Samuel – BESNIER
Celian (FRA), osemfinále: UHERÍK Kristián – DREIER Soren (GER) 3:2, štvrťfinále: UHERÍK Kristián – BESNIER Celian
(FRA) 0:3
Kadeti – štvorhry
Hlavná súťaž 32: FRANCE Roman/KULICH
Ivan – KOENGERSKOV Carl/OKSFELDT Viktor (DEN) 2:3, NOVICKÝ Oliver/CHAMBET-WEIL Remi (NED) – MORÁVEK Jindřich/
SLANÝ Vojtech (CZE) 3:2, ARPÁŠ Samuel/
PALUŠEK Samuel – PETEK Borna/ZLATKOV Luka (CRO) 3:0, BILKA Pavol/UHERÍK Kristián – LISZTWAN Jan/PODRAZIL
Jan (CZE) 3:0, GAŠPARÍK Jakub/KUBALA
Nicolas – KOŠTÁL Daniel/LEBEDA Matyas (CZE) 2:3, KATONA Alexander/ŠUTIAK
Samuel – STEPHANY Loris/VAN DESSEL
Mael LUX 0:3WO, osemfinále: NOVICKÝ
Oliver/CHAMBET-WEIL Remi (NED) – COTON Flavien/LAM Nathan (FRA) 0:3, ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – BENCHAT
Marius/MOURIER Flavio (FRA) 3:0, BILKA
Pavol/UHERÍK Kristián – BESNIER Celian/
JELLOULI Milhane (FRA) 0:3, štvrťfinále:
ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – DREIER
Soren/KRAUS Luis 3:2, semifinále: ARPÁŠ
Samuel/PALUŠEK Samuel – COTON Flavien/LAM Nathan 2:3
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Kadeti – družstvá
Skupiny: NOR/SVK – IRI/RUS 3:2, NOR/SVK
– LUX 3:1, Slovensko „2“ – Ekvádor „1“ 2:3,
Slovensko „2“ – Dánsko 1:3, Slovensko „3“ –
Chorvátsko 2:3, Slovensko „3“ – Ekvádor „2“
3:0, Slovensko „3“ – Nemecko 1:3, Slovensko „1“ – Česko „2“, Slovensko „1“ – Rakúsko
3:0, Slovensko „1“ – Francúzsko „3“ 3:2

Kadetky – dvojhry
Hlavná súťaž 32: VINCZEOVÁ Laura – RENSI Chiara (ITA) 3:1, WALLENFELSOVÁ Aneta
– PISAROVA Kateřina (CZE) 1:3, osemfinále: VINCZEOVÁ Laura – LUTZ Charlotte
(FRA) 2:3, ČINČUROVÁ Ema – RAU Sarah
(GER) 2:3, WILTSCHKOVÁ Dominika – HOCHART Leana (FRA) 3:0, štvrťfinále: WILTSCHKOVÁ Dominika – KAIM Laura (GER)
3:2, semifinále: WILTSCHKOVÁ Dominika
– IVANOVA Anastasiia 1:3
Kadetky – štvorhry
Hlavná súťaž 32: BILKOVIČOVÁ Sára/WALLENFELSOVÁ Aneta – RAU Sarah/STEFANSKA
Faustyna (GER) 1:3, DZIEWICZOVÁ Lea/KĽUCHOVÁ Terézia – KRYSINSKA Paula (POL)/
ROGOVE Millie (ENG) 0:3, HANÁKOVÁ Nela
(CZE)/ŠINKAROVÁ Monika – SADIKOVIC
Enisa/SADIKOVIC Melisa (LUX) 1:3, osemfinále: KAIM Laura (GER)/ŠTULLEROVÁ Eliška
– CHAN Crystal/HOCHART Leana (FRA) 0:3,
ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ Laura – GUZIK Aleksandra/PAWELEC Zuzanna (POL)
3:0, GRIESEL Mia (GER)/WILTSCHKOVÁ Dominika – KALVATIN Christine/MYKLEBUST
Anje Marie (NOR) 3:1, štvrťfinále: ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ Laura – FIORE
Beatriz (BRA)/IVANOVA Anastasiia (RUS)
3:1, GRIESEL Mia (GER)/WILTSCHKOVÁ Dominika – BOGDANOWICZ Natalia/WATOR
Oliwia (POL) 3:2, semifinále: ČINČUROVÁ
Ema/VINCZEOVÁ Laura – DE STOPPELEIRE
Clea/LUTZ Charlotte (FRA) 1:3, GRIESEL Mia
(GER)/WILTSCHKOVÁ Dominika – SADIKOVIC Enisa/SADIKOVIC Melisa (LUX) 1:3
Kadetky – družstvá
Skupiny: Slovensko „1“ – Nórsko 3:0, Slovensko „1“ – CZE/LUX 3:0, Slovensko „2“
– Česko „1“ 3:0, Slovensko „2“ – Luxembursko 3:1, Slovensko „2“ – Poľsko „1“ 1:3, Slovensko „3“ – Nemecko „2“ 0:3, Slovensko
„3“ – BRA/RUS 1:3, Slovensko „3“ – Poľsko
„2“ 3:2, semifinále: Slovensko „1“ – Francúzsko 2:3, ČINČUROVÁ Ema – DE STOPPELEIRE Clea 0:3, WILTSCHKOVÁ Dominika – CHAN Crystal 3:2, ČINČUROVÁ Ema/
WILTSCHKOVÁ Dominika – CHAN Crystal/
DE STOPPELEIRE Clea 3:0, WILTSCHKOVÁ
Dominika – DE STOPPELEIRE Clea 1:3, ČINČUROVÁ Ema – CHAN Crystal 1:3
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slováci na turnajoch ITTF

Barbora Balážová
SWEDISH OPEN
1. – 6. 10. 2019, Štokholm
Dvojhra – muži: 2. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír – SUN Wen (CHN) 0:4, WANG Yang
– LIVENTSOV Alexey (RUS) 4:1, 3. predkolo: WANG Yang – OUAICHE Stephane FRA
4:0, 4. predkolo: WANG Yang – ZHOU Qihao CHN 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír/ŠIRUČEK Pavel (CZE) – GUNDUZ
Ibrahim/YIGENLER Abdullah (TUR) 3:1,
2. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír/ŠIRUČEK Pavel (CZE) – SIDORENKO Vladimir/SKACHKOV Kirill (RUS) 2:3
Dvojhra – ženy: BALÁŽOVÁ Barbora – MA
Wenting NOR 2:4
Štvorhra – ženy: hlavná súťaž 16: BALÁŽOVÁ Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – ISHIKAWA Kasumi/HIRANO Miu (JPN) 0:3
Štvorhra – mix: Hlavná súťaž 16: PIŠTEJ
Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – BADOWSKI
Marek/BAJOR Natalia (POL) 3:2 Štvrťfinále: PIŠTEJ Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora –
SZUDI Adam/PERGEL Szandra (HUN) 2:3
Slovenia Junior & Cadet Open
2. – 6. 10. 2019, Otočec
Juniori – dvojhry: skupiny: KLAJBER Adam
– GOLTNIK Aljaz (SLO) 3:0, KLAJBER Adam
– PETEK Bruno (CRO) 3:1, DIKO Dalibor
– OPREA Luca (ROU) 3:1, DIKO Dalibor
– GODEC Aljaz (SLO) 2:3, DIKO Dalibor
– KVĚTON Ondřej (CZE) 2:3, osemfinále:
KLAJBER Adam – CHAO Po Yu (TPE) 4:0,
štvrťfinále: KLAJBER Adam – ISTRATE Andrei Teodor (ROU) 4:3, semifinále: KLAJBER Adam – KVĚTON Ondřej (CZE) 4:2, finále: KLAJBER Adam – BAN Ivor (CRO) 4:3
Juniori – štvorhry: osemfinále: DIKO Dalibor/KLAJBER Adam – PETEK Borna/ZLAT-

KOV Luka (CRO) 3:1, štvrťfinále: DIKO Dalibor/KLAJBER Adam – KVĚTON Ondřej/
ŠTALZER Adam (CZE) 3:1, semifinále: DIKO
Dalibor/KLAJBER Adam – SANTEK Leon/
ZOVKO Lovro (CRO) 2:3
Juniori – družstvá: skupiny: CZE/SVK – AUT
3:0, CZE/SVK – MNE/ROU 3:1, CZE/SVK –
SLO „3“ 3:0, štvrťfinále: CZE/SVK – CRO „2“  
3:0, DIKO Dalibor – PETEK Bruno 3:0, KLAJBER Adam – BOROVNJAK Filip 3:0, MORÁVEK Radim (CZE) – VEKIC Leo  3:2, semifinále: CZE/SVK – CRO „1“ 3:1, KLAJBER Adam
– SANTEK Leon 3:0, DIKO Dalibor – BAN Ivor
1:3, MORÁVEK Radim (CZE) – ZOVKO Lovro
3:2, KLAJBER Adam – BAN Ivor 3:1, finále:
CZE/SVK – BEL/BRA 2:3, KLAJBER Adam
– CARMO Kenzo (BRA) 1:3, DIKO Dalibor
– DEGROS Nicolas (BEL) 0:3, MORÁVEK Radim (CZE) – SHIM Joon (BRA) 3:2, KLAJBER
Adam – DEGROS Nicolas (BEL) 3:1, DIKO
Dalibor – CARMO Kenzo (BRA) 2:3
Kadeti – dvojhry: skupiny: ŠUTIAK Samuel
– MIRON Radu Andrei (ROU) 0:3, ŠUTIAK
Samuel – KRAKER Jure (SLO) 3:0, KATONA
Alexander – SZANTOSI David (HUN) 0:3,
KATONA Alexander – BAKX Djen (NED) 3:0,
KULICH Ivan – URSUT Horia Stefan (ROU)
0:3, KULICH Ivan – ŽUPANČIČ Andraž (SLO)
3:1, KULICH Ivan – ŠÍP Martin (CZE) 0:3,
hlavná súťaž: ŠUTIAK Samuel – ISTRATE
Andrei Teodor (ROU) 0:3, KATONA Alexander – LERAT Nolan (BEL) 0:3
Kadeti – štvorhry: hlavná súťaž: KATONA Alexander/ŠUTIAK Samuel – KRAKER
Jure/LAPAJNE Blaz (SLO) 3:0, KULICH Ivan/
LISZTWAN Jan (CZE) – PODOBNIK Miha/
VOVK PETROVSKI Brin (SLO) 2:3, osemfinále: KATONA Alexander/ŠUTIAK Samuel – BAKX Djen (NED)/SHIM Joon (BRA)
3:2, štvrťfinále: KATONA Alexander/ŠU-

TIAK Samuel – LEI Balazs/SZANTOSI David
(HUN) 0:3
Kadeti – družstvá: skupiny: SVK – BEL „1“
0:3, SVK – CZE „3“ 1:3
Kadetky – dvojhry: skupiny: ČINČUROVÁ
Ema – KASTELIC Kim (SLO) 3:1, ČINČUROVÁ Ema – POON Yat (HKG) 0:3, ČINČUROVÁ Ema – LIU Zi-Fei (TPE) 0:3, VINCZEOVÁ Laura – JOVANOSKA Fani (MKD) 3:0,
VINCZEOVÁ Laura – KIM Taemin (KOR)
0:3, VINCZEOVÁ Laura – MOLTARA Enya
(SLO) 3:2, BILKOVIČOVÁ Sára – REBIC Zrinka (CRO) 3:0, BILKOVIČOVÁ Sára – ARLIA
Nicole (ITA) 0:3, BILKOVIČOVÁ Sára – FUNTEK Pija (SLO), hlavná súťaž – osemfinále: VINCZEOVA Laura – YEH Yi-Tian (TPE)
1:3, BILKOVIČOVÁ Sára – BRZYSKA Anna
(POL) 0:3
Kadetky – štvorhry: hlavná súťaž – osemfinále: ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ Laura
– JOVANOSKA Fani (MKD)/POGACAR ZUN
Neza (SLO) 3:0WO, ARLIA Nicole (ITA)/BILKOVIČOVÁ Sára – CHOI Yeseo/PARK Solbin
(KOR) 0:3
Kadetky – družstvá: skupiny: SVK – COR
„2“ 0:3, SVK – SLO „1“ 3:1, štvrťfinále: SVK
– BRA 1:3, ČINČUROVÁ Ema – WATANABE
Laura 3:0, VINCZEOVÁ Laura – TAKAHASHI
Giulia 0:3, ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ
Laura – TAKAHASHI Giulia/WATANABE
Laura 1:3, ČINČUROVÁ Ema – TAKAHASHI
Giulia 0:3
Northern Macedonia
Junior & Cadet Open
8. – 10. 10. 2019, Skopje
Juniori – dvojhry: skupiny: DELINČÁK Filip
– BERGENBLOCK William (SWE) 3:0, DELINČÁK Filip – STOJCHEV Damjan (MKD)
3:WO, PETRLÍK Juraj – RADULOVIČ Filip
(MNE) 0:3, PETRLÍK Juraj – BOROVNJAK Filip (CRO) 0:3, PETRLÍK Juraj – CVETKOVSKI
Borjan (MKD) 3:0, PACH Kamil – MOLDOVAN Daniel (ROU) 3:1, PACH Kamil – KUO
Yu-Liang (TPE) 0:3, PACH Kamil - TILOVSKI
Nenad (MKD) 3:0WO, hlavná súťaž: PACH
Kamil – SZILAGYI Paul (ROU) 1:4, osemfinále: DELINČÁK Filip – EFTIMOV Georgi (BUL)
4:0, štvrťfinále: DELINČÁK Filip – IONESCU
Eduard (ROU) 4:2, semifinále: DELINČÁK
Filip – ISTRATE Andrei Teodor ROU 2:4
Juniori – štvorhry: hlavná súťaž: PETRLÍK
Juraj/BOROVNJAK Filip (CRO) – CVETKOVSKI Borjan/SIMEONOV Stefan (MKD) 3:0,
osemfinále: DELINČÁK Filip/PACH Kamil
– JAKIMOVSKI Aleksandar/STOJCHEV Luka
(MKD) 3:0, PETRLÍK Juraj/BOROVNJAK Filip
(CRO) – BEKIR Eren/SARIEV Stoyan BUL 3:1,
štvrťfinále: DELINČÁK Filip/PACH Kamil – ISTRATE Andrei Teodor/SZILAGYI Paul (ROU)
0:3, PETRLÍK Juraj/BOROVNJAK Filip (CRO)
– BERGENBLOCK William (SWE)/MOLDOVAN Daniel (ROU) 2:3

slováci na turnajoch ittf
Juniori – družstvá: skupiny: SVK – TPE 2:3,
SVK – MNE/MKD 3:0, štvrťfinále: SVK – BUL
3:0, DELINČÁK Filip – SARIEV Stoyan 3:1,
PACH Kamil – BEKIR Eren 3:2, DELINČÁK
Filip/PACH Kamil – SARIEV Stoyan/BEKIR
Eren 3:0, semifinále: SVK – CRO 1:3, PACH
Kamil – BAN Ivor 0:3, DELINČÁK Filip – ZOVKO Lovro 3:1, PACH Kamil/DELINČÁK Filip –
ZOVKO Lovro/BAN Ivor 0:3, DELINČÁK Filip
– BAN Ivor 1:3
Juniorky – dvojhry: skupiny: TEREZKOVÁ
Jana – FOTIADOU Chrysi (GRE) 0:3, TEREZKOVÁ Jana – MIHAJLOVSKA Bojana (MKD)
3:0, TEREZKOVÁ Jana – NILSSON Alice
(SWE) 3:0, ILLÁŠOVÁ Adriana – ILIEVA Ivet
(BUL) 1:3, ILLÁŠOVÁ Adriana – MERAMVELLIOTAKI Evangelia (GRE) 3:0, ILLÁŠOVÁ Adriana – OSTOJIC Martina (MNE) 3:1, LACENOVÁ Renáta – SINGEORZAN Ioana (ROU)
0:3, LACENOVÁ Renáta – MILOSEVIC Suzana (MNE) 3:0, LACENOVÁ Renáta – SHTRKOVA Mila (MKD) 3:0WO, hlavná súťaž:
ILLÁŠOVÁ Adriana – VAN HAUWAERT Julie
(BEL) 4:3, LACENOVÁ Renáta – SODERLUND
Elvira (SWE) 4:0, osemfinále: ILLÁŠOVÁ Adriana – MEI ROSU Bianca (ROU) 4:3, LACENOVÁ Renáta – UNGVARI Evelyn (ROU) 3:4,
štvrťfinále: ILLÁŠOVÁ Adriana – TOMINJAK
Radmila (SRB) 1:4
Juniorky – štvorhry: hlavná súťaž: ILLÁŠOVÁ Adriana/MERAMVELLIOTAKI Evangelia
(GRE) – NILSSON Alice/SODERLUND Elvira
(SWE) 3:1, ŠINKAROVÁ Monika/STOJANOVSKA Sára (MKD) – CARAGEA Claudia/
SINGEORZAN Ioana (ROU) 0:3, LACENOVÁ
Renáta/TEREZKOVÁ Jana – AMPA Despoina/FOTIADOU Chrysi (GRE) 2:3, osemfinále: ILLÁŠOVÁ Adriana/MERAMVELLIOTAKI
Evangelia (GRE) – BEZEG Reka/TOMINJAK
Radmila (SRB) 1:3
Juniorky – družstvá: skupiny: SVK/GRE –
Srbsko 1:3, SVK/GRE – MKD 3:1, SVK-GRE –
ROU 0:3, SVK – BEL 3:1, SVK – BUL/MKD 3:2,
SVK – CZE 3:0, semifinále: SVK – ROU 0:3,
TEREZKOVÁ Jana – SINGEORZAN Ioana 1:3,
LACENOVÁ Renáta – CARAGEA Claudia 1:3,
TEREZKOVÁ Jana/LACENOVÁ Renáta – SINGEORZAN Ioana/CARAGEA Claudia 1:3
Kadeti – dvojhry: skupiny: ARPÁŠ Samuel –
FERNANDEZ Carlos (PER) 0:3, ARPÁŠ Samuel – SHUTOV Nikon (BLR) 2:3, ARPÁŠ Samuel – TILOVSKI Nenad (MKD) 3:0, NOVICKÝ
Oliver – CLOSSET Tom (BEL) 1:3, NOVICKÝ
Oliver – KAZACHENKA Vadzim (BLR) 3:2,
NOVICKÝ Oliver – SIMEONOV Stefan (MKD)
3:0, PALUŠEK Samuel – MOLDOVAN Daniel
(ROU) 0:3, PALUŠEK Samuel – RAHOVIC Milos (MNE) 3:0, PALUŠEK Samuel – BERGENBLOCK William (SWE) 2:3, hlavná súťaž: NOVICKÝ Oliver – FROSETH Martin (NOR) 0:3
Kadeti – štvorhry: osemfinále: ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – KAZACHENKA
Vadzim (BLR)/NOVICKÝ Oliver 3:0, štvrť-
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finále: ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel –
ALFREDSSON Isak/BERGENBLOCK William
(SWE) 3:0, semifinále: ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – SPAGNOLO Daniele/VALLINO COSTASSA Federico (ITA) 3:1, finále:
ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – ISTRATE
Andrei Teodor/SZILAGYI Paul (ROU) 0:3
Kadeti – družstvá: skupiny: SVK – MKD 3:0,
SVK – NOR 3:2, SVK – MNO 3:1, štvrťfinále:
SVK – SWE 3:1, PALUŠEK Samuel – ALESTEDT
Peter 2:3, ARPÁŠ Samuel – BERGENBLOCK
William 3:1, PALUŠEK Samuel/ARPÁŠ Samuel – ALESTEDT Peter/BERGENBLOCK
William 3:1, PALUŠEK Samuel – BERGENBLOCK William 3:1, semifinále: SVK – ROU
0:3, NOVICKÝ Oliver – ISTRATE Andrei Teodor 0:3, ARPÁŠ Samuel – SZILAGYI Paul 0:3,
PALUŠEK Samuel/ARPÁŠ Samuel – SZILAGYI
Paul/ISTRATE Andrei Teodor 0:3
Kadetky – dvojhry: skupiny: ŠINKAROVÁ
Monika – FOTIADOU Chrysi (GRE) 0:3, ŠINKAROVÁ Monika – NILSSON Alice (SWE)
3:2, osemfinále: ŠINKAROVÁ Monika – SODERLUND Elvira (SWE) 0:3
Kadetky – štvorhry: štvrťfinále: ŠINKAROVÁ Monika/GVOZDENOVIC Katarina (SRB)
– ANGELI Caterina (ITA)/MERAMVELLIOTAKI Evangelia (GRE) 1:3
Kadetky – družstvá: skupiny: SVK/SRB – GRE
3:2, SVK/SRB – SWE 3:0, štvrťfinále: SVK/SRB
– MNO 3:0, ŠINKAROVÁ Monika – BAJOVIC
Andrea 3:0, GVOZDENOVIC Katarina (SRB) –
OSTOJIC Martina 3:0, ŠINKAROVÁ Monika/
GVOZDENOVIC Katarina (SRB) – BAJOVIC
Andrea/OSTOJIC Martina 3:1, semifinále:
SVK/SRB – ROU 0:3, ŠINKAROVÁ Monika –
MEI ROSU Bianca 0:3, GVOZDENOVIC Katarina (SRB) – UNGVARI Evelyn 1:3, ŠINKAROVÁ Monika/GVOZDENOVIC Katarina – MEI
ROSU Bianca/UNGVARI Evelyn 0:3
Renáta Lacenová
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GERMAN OPEN
8. – 13. 10. 2019, Brémy
Dvojhra – muži: 1. predkolo: KEINATH Thomas – HIPPLER Tobias (GER) 4:1, VALUCH
Alexander – MATSUSHIMA Sora (JPN) 4:1,
2. predkolo: WANG Yang – FLORITZ Philipp
(BUL) 4:1, PIŠTEJ Ľubomír – BROSSIER Benjamin (FRA) 4:1, KEINATH Thomas – JORGIČ
Darko (SLO) 0:4, VALUCH Alexander – HABESOHN Daniel (AUT) 0:4, 3. predkolo: WANG
Yang – JIN Takuya (JPN) 1:4, PIŠTEJ Ľubomír
– BOBOCICA Mihai (ITA) 4:2, 4. predkolo:
PIŠTEJ Ľubomír – JIN Takuya (JPN) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír/ŠIRUČEK Pavel (CZE) – DUDA Benedikt/QIU Dang (GER) 2:3
Dvojhra – ženy: 2. predkolo: JURKOVÁ
Eva – LOEUILLETTE Stephanie (FRA) 1:4,
BALÁŽOVÁ Barbora – MA Wenting (NOR)
4:1, 3. predkolo: BALÁŽOVÁ Barbora – LIU
Hsing-Yin (TPE) 4:1, 4. predkolo: BALÁŽOVÁ Barbora – BATRA Manika (IND) 2:4
Štvorhra – ženy: osemfinále: BALÁŽOVÁ
Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – CHEN
Szu-Yu/CHENG Hsien-Tzu (TPE) 1:3
Štvorhra – mix: osemfinále: PIŠTEJ Ľuboír/
BALÁŽOVÁ Barbora – BADOWSKI Marek/
BAJOR Natalia (POL) 3:2, štvrťfinále: PIŠTEJ
Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – WANG
Chuqin/WANG Manyu (CHN) 0:3
POLISH OPEN
16. – 20. 10. 2019, Wladyslawowo
Dvojhra – muži: skupiny: ZELINKA Jakub –
OSIRO Pedro (SUI) 3:2, ZELINKA Jakub – ISMAILOV Sadi (RUS) 0:3, VALUCH Alexander
– MEDINA Jan (VEN) 3:0, VALUCH Alexander – TAI Ming-Wei (TPE) 1:3, ORÁČ Daniel
– ANDERSEN Martin (DEN) 3:1, ORÁČ Daniel – FENG Yi-Hsin (TPE) 0:3, ŠPÁNIK Tibor
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– TSYHANOUSKI Mikhail (BLR) 3:0, ŠPÁNIK
Tibor – SONE Kakeru (JPN) 1:3
Štvorhra – muži: 1. predkolo: ŠPÁNIK Tibor/
VALUCH Alexander – DAISH Matthew (ENG)/
GACEV Aleksa (SRB) 2:3; ORÁČ Daniel/ZELINKA Jakub – TSYHANOUSKI Mikhail/YARASHENKA Vadim (BLR) 3:0, 2. predkolo:
ORÁČ Daniel/ZELINKA Jakub – REMBERT
Bastien/ROLLAND Jules (FRA) 0:3
Dvojhra – ženy: skupiny: KUKUĽKOVÁ Tatiana – LE Thi Hong Loan (ITA) 3:2, KUKUĽKOVÁ Tatiana – TANSKA Caroline (SWE)
3:1, GRIGELOVÁ Natália – MOLERO Candela (ARG) 3:1, GRIGELOVÁ Natália – CAREY
Charlott (WAL) 2:3, JURKOVÁ Eva – DYSZKIEWICZ Gabriela (POL) 3:1, JURKOVÁ
Eva – BERGAND Filippa (SWE) 0:3, PUCHOVANOVÁ Nikoleta – ZHOU Jingyi (SGP) 0:3,
PUCHOVANOVÁ Nikoleta – MIKLASZEWSKA Maja (POL) 3:1, PUCHOVANOVA Nikoleta – MANTZ Chantal (GER) 0:3, hlavná
súťaž 64: KUKUĽKOVÁ Tatiana – BAJOR Natalia (POL) 2:4
Štvorhra – ženy: 1. predkolo: JURKOVÁ
Eva/PUCHOVANOVÁ Nikoleta – BLAŠKOVÁ Zdena/PETROVOVÁ Nikita (CZE) 0:3,
2. predkolo: GRIGELOVÁ Natália/KUKUĽKOVÁ Tatiana – FEHER Orsolya/HARTBRICH
Leonie (HUN) 3:0, 3. predkolo: GRIGELOVÁ
Natália/KUKUĽKOVÁ Tatiana – CAI Fong-En/HSU Yi-Chen (TPE) 3:0, osemfinále:
GRIGELOVÁ Natália/ KUKUĽKOVÁ Tatiana
– BAJOR Natalia/GRZYBOWSKA-FRANC
Katarzyna (POL) 2:3
Dvojhra – muži do 21 rokov: hlavná súťaž
64: ZELINKA Jakub – HRIBAR Peter (SLO) 1:3,
ORÁČ Daniel – MEISSNER Cedric (GER) 0:3,
ŠPÁNIK Tibor – HIPPLER Tobias (GER) 0:3
Dvojhra – ženy do 21 rokov: hlavná súťaž 64: KUKUĽKOVÁ Tatiana – HARAC Ece
Samuel Palušek a Samuel Arpáš

slováci na turnajoch ITTF

(TUR) 1:3, GRIGELOVÁ Natália – MIGOT
Marie (FRA) 0:3, PUCHOVANOVÁ Nikoleta
– SLAZAK Julia (POL) 0:3
BELARUS OPEN
30. 10. – 3. 11. 2019, Minsk
Dvojhra – muži: skupiny: ZELINKA Jakub –
RUIZ Francisco Miguel (ESP) 0:3, ZELINKA
Jakub – LAKATOS Tamas (HUN) 1:3, ORÁČ
Daniel – LU Kaiyang HUN 0:3WO, ORÁČ
Daniel – RASMUSSEN Tobias (DEN) 0:3WO,
ŠPÁNIK Tibor – TSIAROKHIN Andrei (BLR)
3:1, ŠPÁNIK Tibor – HODAEU Amir Hossein
(IRI) 3:2, 1. predkolo: ŠPÁNIK Tibor – PANG
Yew En Koen (SGP) 1:4
Štvorhra – muži: 2. predkolo: ORÁČ Da
niel/ZELINKA Jakub – CVETKO Tilen/HRIBAR Peter (SLO) 0:3WO
Dvojhra – ženy: skupiny: GRIGELOVÁ Natália – SEMENOVA Daria (RUS) 1:3, JURKOVÁ Eva – VARABYOVA Veranika (BLR) 3:0,
PUCHOVANOVÁ Nikoleta – HUD Veronika
(UKR) 0:3, JURKOVÁ Eva – SHEVTCOVA
Anastasiia (RUS) 3:2, PUCHOVANOVÁ Nikoleta – SZYMCZAK Julia (POL) 1:3, GRIGELOVÁ Natália – GARCIA Ana (ESP) 0:3, JURKOVÁ Eva – JOKIC Tijana (SRB) 2:3, hlavná
súťaž 64: KUKUĽKOVÁ Tatiana – BLAŠKOVÁ
Zdena (CZE) 4:3, hlavná súťaž 32: KUKUĽKOVÁ Tatiana – FAN Siqi  (CHN) 1:4
Štvorhra – ženy: 2. predkolo: JURKOVÁ
Eva/PUCHOVANOVÁ Nikoleta – KIM Mingyung/KIM Yedam (KOR) 0:3, GRIGELOVÁ
Natália/KUKUĽKOVÁ Tatiana – BRATEYKO Solomiya/HUD Veronika (UKR) 3:1,
3. predkolo: GRIGELOVÁ Natália – KUKUĽKOVÁ Tatiana – KIM Haeun/LEE Nakyung
(KOR) 2:3
Dvojhra – muži do 21 rokov: hlavná súťaž 64: ORÁČ Daniel – SONE Kakeru (JPN)

0:3WO, ZELINKA Jakub – DARCIS Thibaut
(BEL) 1:3, ŠPÁNIK Tibor – CHUA Josh Shao
Han (SGP) 3:0WO, hlavná súťaž 32: ŠPÁNIK
Tibor – HODAEI Amir Hossein (IRI) 0:3
Dvojhra – ženy do 21 rokov: skupiny:
GRIGELOVÁ Natália – MATEJOVSKÁ Anna
(CZE) 0:3, GRIGELOVÁ Natalia – KOH Kai
Xin Pearlyn (SGP) 1:3, hlavná súťaž 32: PUCHOVANOVA Nikoleta – JOKIC Tijana (SRB)
1:3, KUKUĽKOVÁ Tatiana – PETROVOVA Nikita (CZE) 0:3
Hungarian Junior & Cadet Open
6. – 10. 11. 2019, Szombathely
Juniori – dvojhry: skupiny: PACH Kamil
– SHUTOV Nikon (BLR) 3:2, PACH Kamil –
PONS Arnau (ESP) 0:3, PACH Kamil – GIANNOUTSOS Sokratis (GRE) 2:3, PETRLÍK Juraj – BENKO Akos (SRB) 0:3, PETRLÍK Juraj
– BANNIKOV Vladislav (RUS) 0:3, PETRLÍK
Juraj – HENDERSON Maxwell (NZL) 1:3,
DIKO Dalibor – HU Dongshen (CHN) 2:3,
DIKO Dalibor – PUKK Oskar (EST) 0:3, DIKO
Dalibor – KWAPIS Kuba (POL) 3:1, hlavná
súťaž: DIKO Dalibor – PETROVIC Djordje
(SRB) 4:2, hlavná súťaž 64: PACH Kamil
– BAN Ivor (CRO) 3:4, DIKO Dalibor – LIANG
Guodong (CHN) 1:4, KLAJBER Adam – WETZEL Felix (GER) 1:4
Juniori – štvorhry: hlavná súťaž: DIKO Dalibor / PACH Kamil – LAFFINEUR Louis/RASSENFOSSE Adrien (BEL) 0:3, PETRLÍK Juraj/
JONG Yik Kiat (SGP) – CATHCART Owen
(IRL)/SORHEIM Sigurd (NOR) 2:3
Juniori – družstvá: skupiny: SVK – RUS 1:3,
SVK – TPE 0:3
Juniorky – dvojhry: skupiny: TEREZKOVÁ
Jana – LENG Yutong (CHN) 1:3, TEREZKOVÁ
Jana – SANTOS Patricia (POR) 3:0, ILLÁŠOVÁ
Adriana – ZÁDĚROVÁ Linda (CZE) 1:3, ILLÁŠOVÁ Adriana – CHEN Yi-Chien (TPE) 0:3, PEKOVÁ Zuzana – KHACHATUROVA Anastasiia
(UKR) 3:0, PEKOVÁ Zuzana – WANG Tianyi
(CHN) 0:3, PEKOVÁ Zuzana – BIOGRADLIC
Dzana (BIH) 3:0, hlavná súťaž: TEREZKOVÁ
Jana – BONDAREVA Anastasia (GER) 2:4, PEKOVÁ Zuzana – VORONINA Vlada (RUS) 0:4
Juniorky – štvorhry: hlavná súťaž: PEKOVÁ
Zuzana/TEREZKOVÁ Jana – LIM Qi (SGP)/
TUNG Faith (USA) 3:1, hlavná súťaž 32:
ILLÁŠOVÁ Adriana/LAURENTI Jamila (ITA)
– DUVIVIER Estelle/SOW Awa (BEL) 3:1,
PEKOVÁ Zuzana/TEREZKOVÁ Jana – SUNG
Joanna/SUNG Rachel (USA) 0:3, osemfinále: ILLÁŠOVÁ Adriana/LAURENTI Jamila
(ITA) – MITROFAN Luciana/ZAHARIA Elena
(ROU) 3:2, štvrťfinále: ILLÁŠOVÁ Adriana/
LAURENTI Jamila (ITA) – DMITRIENKO Svetlana/VORONINA Vlada (RUS) 3:1, semifinále: ILLÁŠOVÁ Adriana/LAURENTI Jamila
(ITA) – LENG Yutong/LI Yuqi (CHN) 1:3
Juniorky – družstvá: skupiny: SVK – BLR
0:3, SVK – HUN 2:3
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Kadeti – dvojhry: skupiny: KUBALA Nicolas
– SZILAGYI Paul (ROU) 2:3, KUBALA Nicolas
– PAULO Guilherme (POR) 1:3, PALUŠEK
Samuel – BUJOR Dragos Alexandru (ROU)
0:3, PALUŠEK Samuel – ULLMANN Lleyton
(GER) 0:3, BILKA Pavol – PERFILYEV Alexey
(RUS) 1:3, BILKA Pavol – VOROS Balazs
(HUN) 3:0, BILKA Pavol – PONCE CEDENO
Paul Ignacio (ECU) 3:0WO, UHERÍK Kristián
– CSERI Adam (HUN) 3:2, UHERÍK Kristián – ZAVADA Mykyta (UKR) 0:3, UHERÍK
Kristián – RENOLD Robin (SUI) 3:0, ARPÁŠ
Samuel – MADESIS Alexandros (GRE) 3:1,
ARPÁŠ Samuel – KULCZYCKI Alan (POL)
1:3, ARPÁŠ Samuel – URSUT Horia Stefan
(ROU) 1:3, hlavná súťaž 64: UHERÍK Kristián – TAO Yuchang (CHN) 0:3, BILKA Pavol
– SEO Hyeonwoo (KOR) 0:3, hlavná súťaž
32: GOLDÍR Jakub – JELLOULI Milhane
(FRA) 2:3
Kadeti – štvorhry: hlavná súťaž: ARPÁŠ Samuel/PALUŠEK Samuel – JOHNSSON Emil/
LARSSON Dennis (SWE) 3:1, BILKA Pavol/
KUBALA Nicolas – HUANG Sikai/ONG Yang
En Regis (SGP) 1:3, hlavná súťaž 32: GOLDÍR Jakub/UHERÍK Kristian – ORLOV Serafim/PERFILYEV Alexey (RUS) 0:3, ARPÁŠ
Samuel/PALUŠEK Samuel – CHUANG ChiaChuan/KAO Cheng-Jui (TPE) 0:3
Kadeti – družstvá: skupiny: SVK – ECU 1:3,
SVK – POR 3:0, SVK – HUN „3“ 3:0, štvrťfinále: SVK – ROU 0:3, GOLDÍR Jakub – MOVILEANU Darius 0:3, UHERÍK Kristián – CHIRITA
Iulian 0:3, UHERÍK Kristián/PALUŠEK Samuel
– CHIRITA Iulian/MOVILEANU Darius 0:3
Kadetky – dvojhry: skupiny: VINCZEOVÁ
Laura – SMAILJI Sena (CRO) 3:2, VINCZEOVÁ Laura – TUNG Faith (USA) 3:2, VINCZEOVÁ Laura – MOLNAR Liza (HUN) 0:3,
BILKOVIČOVÁ Sára – LIM Hyeonhui (KOR)
0:3, BILKOVIČOVÁ Sára – SIZOVA Anastasia
(RUS) 1:3, BILKOVIČOVÁ Sára – CZEGLEDI Dorka (HUN) 3:1, ŠTULLEROVÁ Eliška – MERAMVELLIOTAKI Evangelia (GRE)
3:1, ŠTULLEROVÁ Eliška – SUN Xiaomeng
(CHN) 0:3, ŠTULLEROVÁ Eliška – LEE Jeongyeon (KOR) 0:3, MÜLLEROVÁ Ema –
CHU Yi-Ching (TPE) 0:3, MÜLLEROVÁ Ema
– HUDAK Dorina (HUN) 1:3, MÜLLEROVÁ
Ema – TOKIC Sara (SLO) 0:3, hlavná súťaž:  VINCZEOVÁ Laura – MOLNAR Kendra
(HUN) 3:2, hlavná súťaž 32: WILTSCHKOVÁ Dominika – VOLKAVA Vera (BLR) 3:2,
VINCZEOVÁ Laura – COSIC Dora (BIH) 0:3,
ČINČUROVÁ Ema – BOROVEC Bruna (CRO)
1:3, osemfinále: WILTSCHKOVÁ  Dominika
– LENG Yutong (CHN) 0:3
Kadetky – štvorhry: hlavná súťaž: WILTSCHKOVÁ Dominika/GRIESEL Mia (GER) –
KHACHATUROVA Anastasiia/PONKO Olha
(UKR) 3:1, ŠTULLEROVÁ Eliška/KAIM Laura
(GER) – COLL Silvia/RODRIGUEZ Angela
(ESP) 1:3, ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ
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Eva Jurková
Laura – BOROVEC Bruna/SMAILJI Sena
(CRO) 3:0, BILKOVIČOVÁ Sára/MÜLLEROVÁ Ema – BRZYSKA Anna, WIELGOS Zuzanna (POL) 2:3, osemfinále: WILTSCHKOVÁ
Dominika/GRIESEL Mia (GER) – EARLEY
Sophie (IRL)/GODA Hana (EGY) 0:3, ČINČUROVÁ Ema/VINCZEOVÁ Laura – DE STOPPELEIRE Clea/LUTZ Charlotte (FRA) 1:3
AUSTRIAN OPEN
12. – 17. 11. 2019, Linz
Dvojhra – muži: 1. predkolo: VALUCH Alexander – PFEFFER Simon (AUT) 4:0WO, KALUŽNÝ Samuel – LEVENKO Andreas (AUT)
0:4, 2. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír – TANAKA
Yuta (JPN) 3:4, VALUCH Alexander – CHEN
Chien-An (TPE) 0:4, WANG Yang – OIKAWA
Mizuki (JPN) 0:4
Štvorhra – muži: 1. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír/OLAH Benedek (FIN) – ISHIY Vitor/
TSUBOI Gustavo (BRA) 1:3
Dvojhra – ženy: 2. predkolo: KUKUĽKOVÁ
Tatiana – BOGDANOVA Nadezhda (BLR)
0:4, JURKOVÁ Eva – GAPONOVA Ganna
(UKR) 2:4, BALÁŽOVÁ Barbora -  PAYET
Denise (ENG) 4:0, 3. predkolo: BALÁŽOVÁ
Barbora – SU Pei-Ling (TPE) 4:2, 4. predkolo: BALÁŽOVÁ Barbora – YANG Xiaoxin
(MON) 1:4
Štvorhra – ženy: osemfinále: BALÁŽOVÁ
Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – HO Tin-Tin (ENG)/MISCHEK Karoline (AUT) 3:0,
štvrťfinále: BALÁŽOVÁ Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – JEON Jihee/SHIN Yubin
(KOR) 0:3
Štvorhra – mix: 1. predkolo: KALUŽNÝ Samuel/KUKUĽKOVÁ Tatiana – LIN Gaoyuan/
ZHU Yuling (CHN) 0:3, osemfinále: PIŠTEJ
Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – CHO Daeseong/SHIN Yubin (KOR) 0:3

NORTH AMERICAN OPEN
4. – 10. 12. 2019, Markham
Dvojhra – muži: hlavná súťaž 64: PIŠTEJ
Ľubomír – ANGLES Enzo (FRA) 4:3, hlavná súťaž 32: PIŠTEJ Ľubomír – LIU Yebo
(CHN) 2:4
Štvorhra – muži: osemfinále: PIŠTEJ Ľubomír/KARAKAŠEVIČ Aleksandar (SRB)
– XU Haidong/ZHAO Zhaoyan (CHN) 3:0,
štvrťfinále: PIŠTEJ Ľubomír/KARAKAŠEVIČ
Aleksandar (SRB) – CIFUENTES Horacio/
LORENZO Santiago (ARG) 1:3
Dvojhra – ženy: hlavná súťaž 64: BALÁŽOVÁ Barbora – MALOBABIC Ivana (CRO) 4:0,
hlavná súťaž 32: BALÁŽOVÁ Barbora – LI
Jiayi (CHN) 1:4
Štvorhra – ženy: osemfinále: BALÁŽOVÁ Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – LIU
Juan/WU Yue (USA) 3:2, štvrťfinále: BALÁŽOVÁ Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE)
– HARTBRICH Leonie/MADARASZ Dora
(HUN) 3:0, semifinále: BALÁŽOVÁ Barbora/MATELOVÁ Hana (CZE) – CHE Xiaoxi
CHN/LI Jiayi CHN 0:3;
Barbora BALÁŽOVÁ spolu s Hanou MATELOVOU získali BRONZOVÚ MEDAILU.
Štvorhra – mix: osemfinále: PIŠTEJ Ľubomír/
BALÁŽOVÁ Barbora – SKACHKOV Kirill/VOROBEVA Olga (RUS) 3:2, štvrťfinále: PIŠTEJ
Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – ZHANG Kai/
WU Yue (USA) 3:0, semifinále: PIŠTEJ Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – ACHANTA Sharath Kamal/BATRA Manika (IND) 3:2, finále:
PIŠTEJ Ľubomír/BALÁŽOVÁ Barbora – ZHAO
Zhaoyan/LIU Xi (CHN) 3:1;
Ľubomír PIŠTEJ spolu s Barborou BALÁŽOVOU získali ZLATÚ MEDAILU.

● foto: archív SSTZ
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európsky pohár

Vydrany dva sety od štvrťfinále
Slovenské stolnotenisové kluby sa iba zriedka a veľmi ťažko presadzujú v európskych klubových pohárových súťažiach.
Výnimkou je však aktuálny majster Slovenska v kategórii mužských družstiev – SK Vydrany. Už niekoľko rokov si klub z juhozápadného Slovenska vynikajúco počína v medzinárodnej stredoeurópskej Superlige a rešpekt odborníkov si vyslúžil aj
za účinkovanie v Európskom pohári ETTU.
venskom rebríčku 3. miesto. Na Ukrajine
vyhral obidva svoje zápasy a položil tak
základy nášho víťazstva 3:2, keď na sety
sme tento krát vyhrali 10:8. Aj 4. kolo sme
začínali na stoloch súpera – v Rumunsku.
V súboji so silným triom Odorheiu Secuiesc
sme mali ambície i reálne šance na víťazstvo. V treťom dueli za stavu 1:1 hral Zoltán Lelkeš proti Kristiánovi Cservikovi. Po
víťazstve 11:5 v prvom sete viedol aj v tom
druhom 3:1, keď si pri prudkom údere nešťastne vykĺbil rameno. Dobre rozbehnutý
súboj musel vzdať a rozhodcovia mu tak
zaznamenali prehru 1:3. Ešte aj v tejto
situácii a zlom psychickom rozpoložení celého kolektívu sme mali reálnu šancu toto
stretnutie vyhrať. Za stavu 2:2 viedol Sa
muel Novota nad Sebastianom Losom 2:1
a v štvrtom sete mal dva mečbaly, avšak
prehral 12:14. V rozhodujúcom piatom
sete spálil ešte ďalší mečbal a po víťazstve
12:10 sa z celkového víťazstva 3:2 tešil súper. Škoda, že odveta sa hrala hneď o týždeň. Napriek absencii Lelkeša sme vyhrali
3:2, ale k postupu nám tentokrát chýbali
dva sety.“
Čo k tomu dodať? Naozaj, Vydrany boli
iba kúsok od štvrťfinále a nebyť športovej
smoly, mohlo byť všetko inak. O úspech
tímu sa najviac zaslúžil P. Šereda, ktorý z ôsmich dvojhier v 3. a 4. kole sedem vyhral.
Ďalej hrali S. Novota (4/3), Z. Lelkeš (0/4)
a J. Csáno 0/1.
● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Zostava SK Vydrany v Európskom pohári – Samuel Novota, Zoltán Lelkeš a Peter Šereda
SK
Vydrany
hrá v Európskom
pohári od roku
2016 štyri sezóny
za sebou. Trikrát
dokázali zverenci
trénera Aladára
Kardosa   postúpiť
v silnej konkurencii do 3. kola a v aktuálnej
sezóne sa prebojovali dokonca do 4. kola.
Len dva sety ich delili od postupu do štvrťfinále, čím by sa prepracovali medzi širšiu
európsku klubovú elitu.

Ako videl účinkovanie Vydrian jeho šéf
Jozef Kmeť, vďaka ktorému sa obec z „predmestia“ Dunajskej Stredy stáva na stolnotenisovej mape Európy čoraz známejšou?
„Naša cesta cez sito eliminácie bola
veľmi zložitá a ťažká. V 3. kole sme narazili
na silný tím Fortuny Kyjev a pred domácim publikom sme prehrali tesne 2:3. Najlepšie o tom svedčí pomer setov – 10:10.
V odvete sme si to však dokonale vynahradili. Naplno zabral Peter Šereda, ktorý
sa iba nedávno rozlúčil s reprezentačným
dresom Slovenska a stále mu patrí v slo-

Sumár výsledkov Európskeho pohára
3. kolo: SK Vydrany – Fortuna Kyjev 2:3
(Šereda – Pysar 1:3, Lelkeš – Jefimov
1:3, Novota – Synkevič 3:0, Šereda – Jefimov 3:1, Lelkeš – Pysar 2:3); Fortuna
Kyjev – SK Vydrany 2:3 (Jefimov – Šereda 0:3, Pysar – Novota 3:1, Lušnikov
– Lelkeš 3:0, Jefimov – Novota 1:3, Pysar
– Šereda 1:3). 4. kolo: Odorheiu Secuiesc – SK Vydrany 3:2 (György – Novota
3:0, Loso – Šereda 1:3, Cservik – Lelkeš
3:1, György – Šereda 1:3, Loso – Novota
3:2); SK Vydrany – Odorheiu Secuiesc
3:2 (Šereda – Cservik 3:1, Novota – Loso
2:3, Csáno – György 0:3, Šereda – Loso
3:2, Novota – Cservik 3:2).

europe youth top 10
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Labošová a Goldír medzi najlepšími
V októbri 2019 sa v holandskom Noordwijku konal turnaj mládeže, ktorý zorganizovala Európska stolnotenisová federácia
pre najlepších desiatich mládežníkov Európy v kadetských a juniorských kategóriách chlapcov a dievčat.
Zišli sa tu kadeti a juniori z Poľska, Česka, Talianska, Rumunska, Nemecka, Francúzska, Ruska, Holandska, Litvy, Chorvátska, Maďarska, Grécka, Walesu, Ukrajiny,
Írska, Portugalska a Slovenska.
Na tento turnaj sa podarilo prebojovať
aj mládežníkom zo slovenskej reprezenJakub Goldír

tácie. V kategórii junioriek sa predstavila
Ema Labošová a v kategórii kadetov talentovaný Jakub Goldír.
Ema Labošová po bojovnom výkone
a krásnych výmenách vyhrala jeden zápas
s Francúzkou Isou Cok 4:1 na sety. Vyrovnané stretnutie odohrala aj s Eminou Ernst
z Holandska, s ktorou však prehrala 3:4. Aj
keď ostatné súperky už boli nad jej sily,
je veľkým úspechom, že sa nominovala
na toto vrcholné európske mládežnícke
podujatie. Ema tak obsadila 10. miesto.
Jakub Goldír je slovenský kadetský reprezentant, ktorý do turnaja nešiel ako favorit. Napriek tomu zdolal Holanďana Camaru a aj keď vzápätí prehral s Francúzom
Deschampsom a Rumunom Ionescom, jeho
výkony boli na vysokej úrovni. Na ostatných
súperov síce Jakub nestačil, ale za úspech
taktiež považujeme jeho účasť na tomto
podujatí. Jakub skončil na 10. mieste, je
však ešte veľmi mladý a je nádejou slovenského stolného tenisu do budúcnosti.
● text: Zuzana Grigelová
● foto: archív ETTU

Ema Labošová

pohár veľvyslanca ČĽR

Rozlúčka čínskeho veľvyslanca
Dňa 5. decembra 2019 sa v hale SSTZ
v Národnom stolnotenisovom centre uskutočnil turnaj „O pohár priateľstva“ pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínskou ľudovou
republikou a Slovenskom. J.E. Lin Lin, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec ČĽR
v SR sa aj prostredníctvom tohto podujatia
lúčil s pôsobením na Slovensku a turnaj bol
jednou z jeho posledných oficiálnych akcií.
Lin Lin sa poďakoval za možnosť organizácie turnaja v spolupráci so SSTZ a taktiež
spomenul výbornú spoluprácu so Slovenským paralympijským výborom. Predseda
SSTZ Z. Kríž, ako aj predseda SPV J. Riapoš
odovzdali pri tejto príležitosti lúčiacemu sa
veľvyslancovi Lin Linovi plakety ako prejavenie úcty za dlhoročnú spoluprácu. Organizáciou podujatia bol poverený Anton
Hamran, bývalý generálny sekretár SSTZ.

Na turnaji sa zúčastnili ústavní a vládni
činitelia, zástupcovia diplomatického zboru
na Slovensku a zástupcovia tlače a médií
a ďalšie osobnosti verejného života. Turnaj
pozostával zo šiestich samostatných tur-

najov, z toho dva
turnaje patrili
zdravotne zneVeľvyslanec ČĽR Lin Lin
v ý h o d n e ný m
športovcom.
    ● text: Ivica Hatalová

Sumár výsledkov
Turnaj č. 1: 1. Štefan Harabin, Najvyšší súd SR; 2. Shvo Wang – Veľvyslanectvo ČĽR,
3. Ma Jungwen – Veľvyslanectvo ČĽR, Ivan Bella – prvý slovenský kozmonaut
Turnaj č. 2: 1. Guo Guofej – Veľvyslanectvo ČĽR, 2. Ivan Vojtek – herec SND,
3. Branislav Harabin – sudca, Jozef Leikert – spisovateľ
Turnaj č. 3: 1. Peter Sedláček – MZV SR, 2. Jozef Bandžuch – MZV SR,
3. Mao Chunhai – Veľvyslanectvo ČĽR, J. E. Vanlalhuma – Veľvyslanectvo Indie
Turnaj č. 4: 1. Jozef Mikloško – diplomat, 2. Peter Lizák – diplomat,
3. Sun Jian – Veľvyslanectvo ČĽR, Li Jingo – Veľvyslanectvo ČĽR
Turnaj č. 5: zdravotne znevýhodnení sediaci hráči
1. Peter Mihálik, 2. Martin Ludrovský, 3. Ján Riapoš
Turnaj č. 6: zdravotne znevýhodnení stojaci hráči
1. Richard Csejtey, 2. Miroslav Jambor, 3. Martin Rehák
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Už nielen vo vlastnom, ale aj na svojom
V predolympijskom roku 2019 zaznamenal slovenský stolný tenis na medzinárodnom fóre niekoľko významných športových úspechov. Napríklad na majstrovstvách sveta v Budapešti, alebo aj na Európskych hrách v Minsku. Najväčší benefit
si však zapísal nečakane na domácej pôde. Po dlhých rokoch márneho snaženia sa Slovenskému stolnotenisovému zväzu
podarilo od štátu odkúpiť všetky tri pozemky pod Národným stolnotenisovým centrom a jeho priľahlými objektami v Krasňanoch v bratislavskej Rači.
Tak, ako to ešte
v júni 2019 schválila Celoslovenská
konferencia SSTZ,
časť úradne stanovenej ceny za pozemky uhradil zväz
z vlastného rozpočtu (350 000 €). Na zvyšok si zobral úver
z banky (296 000 €), ktorý bude splácať
nasledujúcich päť rokov.
Na prvý pohľad je to celkom jednoduchá transakcia. V skutočnosti je však za
ňou polročná mravčia práca, desiatky rokovaní, potvrdení, overení, množstvo byrokracie, viacero nevysvetliteľných náhod
(o pozemok totiž nemal záujem iba SSTZ),
s ktorými sme sa museli vyrovnať, kým sa
podarilo v katastri v Bratislave prepísať
všetky tri parcely z majetku SR do vlastníctva SSTZ. Zainteresované na tom boli
aj tri ministerstvá – Ministerstvo vnútra
SR, Ministerstvo financií SR i Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úver
po dlhých trampotách nakoniec poskytla
Slovenská sporiteľňa.

Dnes možno s určitou dávkou hrdosti
konštatovať, že slovenskí stolní tenisti už
hrajú nielen vo vlastnej a zároveň najväčšej špecializovanej stolnotenisovej hale na
Slovensku, ale aj na vlastných pozemkoch.
V hale má dôstojné priestory (za režijnú
cenu) aj sekretariát SSTZ. Odpadla tak každoročná úhrada za prenájom pozemkov
(8 500 €), ale najmä obavy z toho, že v budúcnosti niekto získa do vlastníctva tieto
lukratívne pozemky a vyrubí zväzu nesplatiteľné nájomné. To by v konečnom dôsledku mohlo viesť až k strate tohto cenného a unikátneho športoviska. Slovenský
stolnotenisový zväz je tak spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Slovenským
tenisovým zväzom jedným z tria športových zväzov na Slovensku, ktoré vlastnia
významnejší majetok. Všetky ostatné
zväzy si musia športové, ale aj kancelárske priestory sústavne prenajímať, alebo
vlastnia len nepatrný majetok.
Dnes si už azda iba najstarší „celuloidoví veteráni“ pamätajú deň 18. augusta
1987. Práve v ten deň o 15.00 hod. mala
špecializovaná hala v bratislavskej Rači

Hala Národného stolnotenisového centra v Bratislave-Rači

– Krasňanoch svoju premiéru. Hral sa
v nej kontrolný turnaj československej reprezentácie, vtedy na pätnástich stoloch.
Slávnostnú pásku prestrihol vtedajší podpredseda Slovenského ústredného výboru
Československého zväzu telesnej výchovy
(SÚV ČSZTV) Ernest Demetrovič. Práve on
sa významnou mierou podieľal na presadení tohto odvážneho projektu do dlhodobých plánov jednotnej strešnej organizácie československého športu – ČSZTV.
Hala vyrástla na zanedbanom močarisku
medzi Krasňanmi a centrom Rače, vedľa
pôvodnej malej stolnotenisovej herne (tá
dnes slúži futbalistom). Za necelé tri roky
ju postavila Správa účelových zariadení
SÚV ČSZTV. Stavebný dozor na stavbe vtedy vykonával Stanislav Becáni. Po kolaudácii haly sa stal aj jej správcom a v rovnakej
funkcii je tu dodnes. Jednoducho, je „inventárom“ tejto stavby.
O rok neskôr, v auguste 1988, strihal
pásku pri kolaudácii priľahlej ubytovne pre
hráčov Strediska vrcholového športu v Bratislave aj vtedajší prezident Európskej stolnotenisovej únie Mihovil Kapetanič z Ju-
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Vstupná časť s parkoviskom pred Národným stolnotenisovým centrom
hoslávie. S obdivom vtedy zhodnotil tento
športový komplex ako jedno z najmodernejších centier stolného tenisu v Európe.
Špecializovaná stolnotenisová hala sa aj
napriek tomu, že má masívnu konštrukciu,
niekoľkokrát ocitla v ohrození. V roku 1990
sa po zániku SÚV ČSZTV začala na Slovensku „divoká“ privatizácia aj športových objektov. Športoviská nekoordinovane prechádzali v tom lepšom prípade do majetku
miest a obcí, do vlastníctva TJ a klubov, ale
často aj do vlastníctva súkromných firiem.
Časť z nových vlastníkov rýchlo zabudla
na pôvodné sľuby. Noví majitelia nemali
dosť finančných prostriedkov na prevádzku a športoviská chátrali, zatvárali sa či sa
odpredávali, alebo sa zmenil ich pôvodný
účel. Stali sa z nich sklady, parkoviská, obchody, pozemky pre developerov, jednoducho, šport sa z nich vytratil.
O špecializovanú stolnotenisovú halu
prejavil v tom čase enormný záujem úspešný stolnotenisový klub ŠKST Sporiteľňa
Bratislava, ktorý v nej aj hrával svoje stretnutia. Funkcionársky tandem Štefan Balaško a Štefan Kollárovits urobil maximum
pre zisk tohto majetku. Žiadosť na Výkonný
výbor Slovenského združenia telesnej kultúry (SZTK), ktorý ako nástupnícka organizácia po SÚV ČSZTV rozhodovala o osude
športovísk, si však podal aj Slovenský stolnotenisový zväz. Ten v hale zabezpečoval
desiatky stolnotenisových akcií a poskytoval ju aj ďalším klubom. V tvrdom súboji
vtedy presvedčil predseda SSTZ Zdenko
Kríž (bol zhodou okolností aj hovorcom
slovenskej telovýchovy a športu) vrcholný
orgán slovenského športu, aby tento veľký majetok zveril športovému zväzu, a nie

jednému z vyše 700 vtedy existujúcich slovenských stolnotenisových klubov. Hlasovanie v pätnásťčlennom výkonnom výbore SZTK sa vtedy skončilo 8:7 v prospech
SSTZ (pozemky, podobne ako pod väčšinou
športovísk, patrili vtedy štátu a tie neboli predmetom darovania). Od tohto momentu spravuje Slovenský stolnotenisový
zväz celé zariadenie tak, aby slúžilo predovšetkým stolnému tenisu. Už trikrát bolo
rekonštruované. Zväz zabezpečil v rámci
modernizácie nové úsporné osvetlenie, taraflex na pôvodnú palubovku či zriadil Sieň
slávy SSTZ. Časť šatní premenil na izby, inštaloval kamerový systém, atď.
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V najväčšom ohrození bola hala v lete
2005. Počas ME veteránov, ktoré sa hrali
v Národnom tenisovom centre v Bratislave, bývala v stolnotenisovej hale časť organizačného výboru a dobrovoľníkov. Nad
ránom zrazu začali praskať steny, oddelili sa
od stropu a izby sa prepadli o niekoľko centimetrov. Vystrašení funkcionári vyskakovali
vtedy z okien na prízemí v domnienke, že sa
práve začalo ničivé zemetrasenie. Príčina tejto pohromy však bola celkom iná. Pod halou
prasklo hrubé vodovodné potrubie a voda
odtekajúca priamo do kanála postupne pod
halou vymlela obrovskú priehlbinu. Do nej
sa potom zosunula časť múrov a havária
bola v priebehu pár sekúnd na svete.
Vďaka financiám od poisťovne, ale aj
sponzorom a enormnému úsiliu funkcionárov a sekretariátu zväzu na čele s vtedajším
generálnym sekretárom Antonom Hamranom sa podarilo v relatívne krátkom čase
halu zásadne zrekonštruovať, následne aj
zatekajúcu strechu a poškodený komín. Národné stolnotenisové centrum je doteraz
v sústavnej permanencii. Hrajú sa v ňom
všetky významné súťaže, na ktoré jeho kapacita postačuje. Sídli tu aj sekretariát SSTZ.
Stolní tenisti tak majú v Bratislave vlastný
domov, ktorý je im 24 hodín k dispozícii.
Po odkúpení pozemkov sa pre SSTZ otvárajú nové možnosti rekonštrukcie ubytovne,
nadstavba izieb nad garážami, rekonštrukcia
regenerácie či úprava parkoviska. Toto všetko sú výzvy do ďalších rokov, ale aj pevný
základ, na ktorom možno postaviť odvážne
plány do budúcnosti. Dnes túto výnimočnú
pozíciu závidia SSTZ mnohé športové zväzy,
ale aj zahraničné stolnotenisové federácie.
● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Interiér stolnotenisovej haly v bratislavskej Rači
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Slováci v zahraničných ligách

V tomto čísle prinášame sumár výsledkov slovenských hráčov a hráčok v európskych klubových súťažiach po jesennej časti sezóny 2019/2020. V tejto sezóne sa počet Slovákov hrajúcich v zahraničí opäť zvýšil. V najvyšších
súťažiach najkvalitnejších líg však zastupujú slovenský stolný tenis stále iba ženy. Barbora Balážová a Eva Ódorová
hrávajú vo Francúzsku, Tatiana Kukuľková získava prvé legionárske skúsenosti v najvyššej talianskej lige. Ďalšie štyri
slovenské reprezentantky sú v českej extralige, dve hráčky aj v najvyššej rakúskej súťaži. Medzi mužmi sú dvaja dlhodobo najlepší Slováci Wang Yang a Ľubomír Pištej v poľskej, resp. rakúskej lige. V Rakúsku je taktiež Samuel Kalužný
a z najvyšších národných súťaží má zastúpenie ešte Maďarsko v podobe účasti Ingemara Pétera.

Francúzsko
Vo francúzskych najvyšších súťažiach
má Slovensko zastúpenie v podobe našich
najskúsenejších hráčok Barbory Balážovej
a Evy Ódorovej. Obe zostali vo vojich kluboch z minulej sezóny a hrajú len obmedzený počet zápasov. To je dnes vo Francúzsku bežné, najmä kvôli mimoriadne
nabitému kalendáru turnajov a zápasov.
Francúzska ženská PRO Dames je rozdelená
na dve rovnocenné skupiny. V tomto roku
sa družstvá našich hráčok v jednej skupine
(tak ako v minulej sezóne) nestretli. Výborne sa darí najmä Barbore Balážovej, ktorá

Nemecko
V nemeckých najvyšších súťažiach mužov a žien opäť Slovensko nemá v tejto
sezóne zastúpenie. Tentokrát dokonca ani
v 2. lige mužov či žien. Najlepší Slováci hrávajú v 3. lige. Alexander Valuch (TSG Kai
serslautern) a Martin Gumáň (DJK SpVgg
Effeltrich) sú súčasťou klubov v 3. Bundeslige – Herren Süd. Medzi ženami sú
to Diana Holoková (TTK Großburgwedel)
v 3. Bundeslige – Damen Nord, Natália
Grigelová (SV Schott Jena), Eva Jurková
(VfL Sindelfingen) a Lívia Drotárová (TTG
Süßen) v 3. Bundeslige – Damen Süd.

te. V južnej skupine súťaže 3. Bundesligy
hrajú všetky Slovenky v hornej časti súpisiek svojich tímov, pričom Natália Grigelová je v celkovom poradí 4. (skóre 11:4),
Eva Jurková 7. (12:6) a Lívia Drotárová
29. (4:12). Ich tímy sú po jesennej časti na 2. (SV Schott Jena), 8. (TTG Süßen)
a 10. mieste (VfL Sindelfingen) desaťčlennej tabuľky.
Nižšie súťaže
Regionalliga – Herren Süd (4. liga)
Pavol Mego – SV SCHOTT Jena; individuálne 3. miesto (skóre 13:2), družstvo:
1. miesto, bez straty bodu
Roman Rezetka – SV SCHOTT Jena; individuálne 5. miesto (13:4)
Tibor Špánik – SV SCHOTT Jena; individuálne 9. miesto (11:2)
Regionalliga – Damen Südwest (4. liga)
Simona Horváthová – TSG Kaiserslautern; individuálne 3. miesto (21:3), družstvo: 7. miesto
Tatiana Bakaiová – TSG Kaiserslautern;
individuálne 9. miesto (14:7)
Oberliga – Herren Bayern (5. liga)
Martin Jaslovský – TSV Bad Königshofen II; individuálne 3. miesto (13:3), družstvo: 1. miesto
Martin Jančovič – SV Haiming; individuálne 19. miesto (6:8), družstvo:
4. miesto

Martin Gumáň (DJK SPVGG Effeltrich)
je ťahúňom svojho tímu Saint-Denis US 93
TT. Ten je po dvoch výhrach a dvoch prehrách zatiaľ na 3. mieste. Barbora má skóre
6 výhier a 2 prehry, jednu z nich proti svojej
dlhoročnej partnerke zo štvorhry Hane Matelovej, druhú proti Sun Jiayi. Družstvo Evy
Ódorovej – Poitiers TTACC 86 je na 1. mieste svojej skupiny so štyrmi výhrami a bez
prehry. Eva zatiaľ odohrala iba dva zápasy
a menšia rozohratosť akoby sa na nej prejavila, keďže oba zápasy prehrala.

Alexander Valuch je ako prvý hráč svojhu družstva s výsledkom 11 výhier a 7 prehier celkovo 7. hráčom jesennej časti súťaže a Martin Gumáň ako druhý hráč svojho
tímu so skóre 5:13 na 24. mieste. Ich tímy
boli po prvej polovici súťaže na 5. (TSG Kaiserslautern), resp. 10. mieste (DJK SpVgg
Effeltrich) tabuľky.
Diana Holoková hrá na pozícii jednotky svojho tímu a so skóre 8:9 je v súťaži
na 16. mieste, pričom jej družstvo je šies-

Oberliga – Herren Mitte (5. liga)
Patrik Vlačuška – SV Dresden-Mitte
1950; individuálne 9. miesto (8:6), družstvo: 6. miesto
Michal Jirásek – TSV Elektronik Gornsdorf; individuálne 38. miesto (2:16), družstvo: 8. miesto
Oberliga – Herren Baden-Württemberg
(5. liga)
Valeriy Rakov – TTC Gnadental; 14. mies
to (6:8), družstvo: 8. miesto

slováci v zahraničí

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 4/2019

19

Kou Lei a poľským reprezentantom Chojnovskim, ďalej s Grékom Gionisom a Yew
En Koen Pangom zo Singapuru.
V mužskej 1. lige úspešne hráva Jakub
Zelinka v drese PKS PEGAZ Miasto Łańcut
Jarosław. Jeho družstvo po odohraní jedenástich kôl vedie priebežnú tabuľku, keď
dosiahlo deväť výhier a ani raz neokúsilo
prehru. Jakub je s osemnástimi výhrami
a štyrmi prehrami piatym najlepším hráčom súťaže.
V ženskej súťaži po odchode Evy Jurkovej do Nemecka Slovensko nemá žiadne
zastúpenie.

Česko
Simona Horváthová (TSG Kaiserslautern)

Rakúsko
V rakúskej prvej lige (1. Bundesliga)
pribudol jeden slovenský reprezentant
– k Ľubomírovi Pištejovi sa v SPG Linz pripojil Samuel Kalužný. Prvá liga je od tejto sezóny rozdelená na dve časti – hornú
a dolnú, každá s ôsmimi družstvami. Družstvo našich hráčov hrá v hornej polovici,
po jesennej časti je na 6. mieste s tromi
výhrami, jednou remízou a tromi prehrami. Na 2., resp. 3. miesto strácajú tri body,
pričom tretí majstrovský Stockerau má
rovnaké výsledky ako Linz. Rozdiel je v bodovej bonifikácii z predsezónneho úvodného turnaja. Zaujímavosťou je, že SPG
Linz je jediným družstvom, ktoré porazilo
lídra tabuľky Walter Wells. Ľubomír Pištej
je so skóre 10 výhier a 2 prehry druhým
najlepším hráčom súťaže, pričom jedna
z jeho prehier bola dôsledkom zranenia.
Samuel Kalužný je so skóre 5:3 na 9. mieste ligového rebríčka.
V ženskej 1. lige hrajú v spodnej časti pozostávajúcej z dvanástich tímov dve
slovenské hráčky – Dominika Vizinová
v drese Oberes Triestingtal/Guntramsdorf
a Daniela Petreková ml. (Badener AC).
Dominika Vizinová je so skóre 19:3 na treťom mieste súťaže a jej tím je na 6. mieste.
Daniela Petreková má odohratý menší počet zápasov so skóre 4:2 a jej družstvo je
na 11. mieste.
V šestnásťčlennej 2. lige mužov úspešne účinkujú dvaja bývalí slovenskí reprezentanti Tomáš Jančí a Anton Kutiš. Tomáš Jančí v drese Sierndorfu je so skóre
32 výhier a 6 prehier na 4. mieste a jeho
družstvo na 9. mieste tabuľky. Anton Kutiš
je na 13. mieste so skóre 20:7 a jeho družstvo Sportklub/Flötzersteig je v priebežnej
tabuľke tretie.

V ženskej 2. lige je Nikoleta Petra Tančiboková na 2. mieste so skóre 11:1. Jej
tím Olympic Wien je tretí v sedemčlennej
tabuľke.

Taliansko
V talianskej najvyššej súťaži žien Serie A1 Slovensko reprezentuje Tatiana
Kukuľková, hrajúca za ASD Tennistavolo
Castelgoffredo. Jej družstvo je po 8. kole
súťaže na 2. mieste iba o skóre za vedúcim družstvom. Kukuľková hrala v piatich
stretnutiach, pričom družstvu pomohla
štyrmi víťazstvami pri troch prehrách. To ju
radí na celkové 11. miesto v individuálnej
úspešnosti súťaže.
V Serie A2 družstvu C.S.D. ASK Kras
v dvoch stretnutiach pomohla bývalá slovenská reprezentantka a reprezentačná
trénerka kadetiek Viktória Lučenková.
Nastúpila spolu na tri zápasy so 100%-ným
skóre. Jej družstvo je priebežne lídrom
súťaže.

Poľsko
Poľská mužská Lotto Superliga je najsilnejšou súťažou z vyšehradských krajín.
Svedčia o tom nielen mená hráčov, ale
aj umiestnenia družstiev v Lige majstrov
alebo Európskom pohári. Už niekoľko rokov v nej v drese KS Dekorglass Dzialdowo
pôsobí naturalizovaný Slovák Wang Yang.
Po odohraní trinástich kôl je jeho družstvo
s jedenástimi výhrami na 3. mieste, bodovo rovnako ako druhé družstvo a iba o jednu prehru za vedúcim družstvom tabuľky.
Wang Yang je na 4. mieste úspešnosti
s dvanástimi výhrami a štyrmi prehrami.
Wang prehral iba s dvoma najlepšími hráčmi súťaže – Ukrajincom čínskeho pôvodu

V českej ženskej Extralige nás zastupujú viaceré hráčky – Ema Labošová v drese
TJ Ostrava KST, Nikoleta Puchovanová za
SKST Stavoimpex Hodonín B, Lucia Truksová hrá v SVS Hradec Králové a Monika Uríková v družstve MK Řeznovice. V tabuľke sú
ich družstvá umiestnené priebežne takto
– 7. Ostrava, 8. Hradec Králové, 9. Hodonín B, 10. Řeznovice, takže slovenské reprezentantky za vzájomne pobijú o záchranu
v súťaži. V individuálnom hodnotení sa
napriek menšiemu počtu zápasov (kvôli
zraneniu) doteraz najviac darilo Eme Labošovej na 19. mieste (11 výhier – 16 prehier)
a Nikolete Puchovanovej so skóre 10 výhier
a 16 prehier (21. miesto). Medzi hráčkami
s odohraným menším počtom zápasov je
Lucia Truksová so skóre 4 výhry – 6 prehier
a Monika Uríková (1 výhra – 14 prehier).
V 1.lige žien pôsobí Simona Zemanová
v družstve TTC MS Brno, ktoré je v tabuľke
na 4. mieste. Zemanová (13 výhier a 9 prehier) je na 10. mieste úspešnosti.
V mužskej extralige nás po dlhých rokoch s viacnásobnou účasťou našich hráčov
nezastupuje nikto. V 1. lige je v drese TTC
Elizza Praha Jakub Figeľ najlepším hráčom
súťaže s bilanciou 46:2 a jeho družstvo je
na postupovom 2. mieste. Jedným z dvoch
jeho premožiteľov je ďalší Slovák v súťaži
Tomáš Kopányi v drese TJ Agrotec Hustopeče, ktoré sú v strede tabuľky na 7. mieste.
Kopányi je lídrom svojho družstva a so skóre
38:14 je na 10. mieste v úspešnosti.

Maďarsko
V Maďarsku debutoval v tejto sezóne
Ingemar Péter, hráč družstva SZERVA ASE
Széczény. Jeho tím je v tabuľke na 4. mieste a Péter po desiatich stretnutiach svojho
družstva so skóre 13 výhier a 7 prehier jedenástym hráčom úspešnosti súťaže.
● text: Branislav Kalužný
● foto: Tomáš Šereda
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trénerské okienko
40 cm pred hráča a hlavne, aby ich nehral
príliš vysoké ani nízke, pretože deti ešte
nemajú vyvinutý odhad odskoku loptičky.
Ja osobne vysvetľujem deťom, že loptičku
treba posúvať na druhú stranu stola predlaktím! Ak deti v pohode zvládajú výmeny,
možno neskôr upustiť od držania sa stola.
Deti s tým nemajú žiadny problém.
Najčastejšou chybou trénerov je to, že
deťom prihrávajú loptičky veľmi pomaly,
príliš vysoko a na koniec stola. Najideálnejšie je prihrať loptičku vo výške maximálne
20 cm.

Forhendový úder

Bekhendový úder

Špecifiká stolnotenisového
tréningu pre začiatočníkov
Stolný tenis patrí medzi najrozšírenejšie športy na svete. Tým, že SSTZ už druhý
rok rozbehol projekt „Stolný tenis do škôl“, a ja sám som sa podieľal na prezentácii nášho športu, dúfam, že popularita u detí ako aj u rodičov bude stále stúpať.
Pred siedmimi rokmi som sa začal
venovať stolnotenisovému krúžku na ZŠ
sv. Dona Bosca v Topoľčanoch. Tu som objavil a začal trénovať Kristiána Uheríka, aktuálneho majstra Slovenska medzi mladšími aj staršími žiakmi. Aj preto by som chcel
prezentovať moje poznatky so začínajúcimi hráčmi vo veku 6 až 8 rokov.
V prvom rade treba deti oboznámiť
s hrou ako takou. Vysvetliť im najprv, ako
sa drží raketa, čo je jedna z prvých najdôležitejších vecí v stolnom tenise. Pretože zlé
návyky pri držaní rakety by neskôr mohli
mať limitujúci vplyv na ďalšie zlepšovanie sa. Zlé držanie rakety totiž vedie k zlej
technike úderov.
S týmto problémom sa stretávam už
pri pokročilejších hráčoch veľmi často.
Správne držanie vedie k správnemu sklonu
rakety pri jednotlivých úderoch.

Bekhendový úder

Prvým úderom, ktorým deti začínajú
so stolným tenisom, je bekhendová kontra. Deti by mali stáť v strede stola, nohy
blízko seba (kvôli ich výške, inak by nevideli cez raketu), ruku zohnutú v lakti tak, aby
lakťová kosť smerovala kolmo dole. Raketa musí byť rúčkou taktiež kolmo dole, aby

plocha rakety bola čo najväčšia. Ak sú deti
malé, môžu si v začiatkoch pomôcť tým, že
sa druhou nehrajúcou rukou držia dlaňou
stola, čo vplýva na lepšiu stabilitu tela. Potom sa môžu sústrediť na samotné odohratie úderu, ktoré musí byť prevedené predlaktím hrajúcej ruky. Veľmi dôležité je, aby
tréner prihrával loptičky približne 30 až
Forhendový pink

Často sa ma na trénerských školeniach
pýtajú, kedy majú začať najmenšie deti
s forhendovým úderom. Moje skúsenosti
sú také, že až po zvládnutí bekhendových
úderov (približne dva týždne, kedy deti
v pohode udržia loptičku na stole aj päťdesiatkrát a viac bez pokazenia), treba začať
s forhendom. Tento úder je totiž oveľa zložitejší. Deti majú držanie rakety pomerne
vžité a preto pretáčanie rakety (zápästia)
z bekhendu do forhendu nie je také neobvyklé. Ruka s lakťom musí taktiež ako pri
bekhende smerovať kolmo dole, ako aj
rúčka rakety. Pravá noha by mala byť trochu vzadu (nie však veľmi), bok mierne natočený aj spolu s ramenom hrajúcej ruky.
Opäť je veľmi dôležité, aby bol samotný
úder akoby posúvaný predlaktím na druhú stranu stola. Veľkou chybou je, keď deti
majú ruku narovnanú v lakti, čo neskôr vedie k tomu, že forhendový topspin sa oveľa ťažšie naučia.
Tréner by mal loptičku prihrávať hráčovi presne na raketu. Tak, ako pri bekhende, aj tu sa treba snažiť o čo najväčší počet
opakovaní. Po zvládnutí dostatočného počtu opakovaní praktizujem potom jednodu-

trénerské okienko
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ché kombinácie, napr. pravidelne jeden
bekhend a jeden forhend s tým, že deti to
musia odohrať dvadsaťkrát za sebou bez
pokazenia. Ďalšou kombináciou sú dva
bekhendy dva forhendy minimálne desaťkrát, alebo 20 bekhendov a 20 forhendov
za sebou bez pokazenia. Deti veľmi radi
prekonávajú svoje rekordy ako aj rekordy spoluhráčov. Pri týchto kombináciách
je veľmi dôležité, aby rozptyl odohratých
loptičiek bol maximálne 30 až 50 cm. Veľa
trénerov totiž robí chybu v tom, že loptičky
prihrávajú od seba veľmi do šírky, aby sa
deti pohli. To je v začiatkoch veľká chyba,
pretože deti tým, že sa učia novým pohybom ruky, nezvládajú zároveň aj pohyb
nôh do strán.

Bekhendový pink

Tento úder začíname učiť až po zvládnutí prvých bekhendových a forhendových
úderov, teda aj po niekoľkých týždňoch.
Ide o to, aby deti mali už určitú istotu
v úderoch. Vždy začíname bekhendovým
pinkom, pretože ten sa učí oveľa prirodzenejšie a ľahšie ako forhendový pink.
Dôležité je mať raketu zohnutú v zápästí
mierne ležato (nie úplne), pravá noha je
mierne vpredu. Posúvaním predlaktia rovnobežne s plochou stola smerom dopredu
treba spodnou časťou hlavy rakety odohrať loptičku na druhú stranu stola. Deti
pri tejto činnosti robia často chybu v tom,
že spodnou časťou rakety „sekajú“ loptičku dole, a nie dopredu. Občas pritom
buchnú do stola. Tak, ako aj pri ostatných
úderoch, je treba sa sústrediť na veľký počet opakovaní.

Forhendový topspin

Forhendový topspin podľa mojich skúseností začíname učiť deti až po zvládnutí jednoduchých kombinácií bekhendov
a forhendov, a po dostatočnom počte opakovaní. Samozrejme, dôležitú úlohu hrá aj
výška dieťaťa. Malé deti majú v tom veľkú
nevýhodu.
Pri nácviku topspinového úderu sa vychádza z postavenia pri forhende, to znamená, že pravá noha je mierne vzadu (nie
príliš kolmo k stolu), ruka je zohnutá v lakti
a raketa je otvorená. Pred samotným prevedením topspinového úderu je treba ísť
s lakťom trochu dole smerom pod loptičku a pohybom predlaktia a rakety ľahkým
oblúkom cez loptičku dopredu. Boky sa
taktiež mierne natáčajú spolu s hrajúcou
rukou. Pri tomto nácviku je treba veľmi
dôkladne prihrávať loptičku presne na
ruku hráča a snažiť sa o čo najväčší počet
opakovaní. Neskôr po zvládnutí týchto
opakovaní je možné nácvik spojiť v kombinácii s bekhendom.

Bekhendový pink

Výber rakety

V dnešnej dobe sa už vyrábajú rakety
pre začiatočníkov. Takže pre malé deti sú
vhodné práve tie, ktoré sú ľahké, s tenkou
rúčkou a malou hlavou, t. j. plochou rakety. Sú ideálne kvôli tomu, že deti ľahko
obopnú rúčku, a tým sa naučia správnemu
držaniu rakety. Neskôr je, samozrejme,
treba prejsť na normálnu veľkosť, avšak až
po zvládnutí základných úderov.

Dĺžka a obsah tréningu

U malých detí je známe, že koncentrácia na nejakú činnosť netrvá dlho, preto
by mal byť samotný tréning zložený zo
všeobecnej pohybovej činnosti, ktorá trvá
minimálne polovicu tréningu. Venujeme
sa hlavne štafetovým behom s loptičkou,
preskokom cez malé prekážky, skokom
znožmo, slalomovým behom okolo kužeľov, striedavým skokom ľavou a pravou
nohou cez kruhy, atď. Všetko to robíme
hravou a súťažnou formou. Pritom ľahko
získame prehľad o šikovnosti detí a na základe toho pristupujeme ku každému dieťaťu individuálne.
Potom sa venujeme správnemu držaniu rakety a hre s loptičkou. Zároveň trénujeme odrážanie loptičky bekhendovou
a forhendovou stranou rakety, kde sa sústreďujeme na správne otáčanie zápästia
(rakety), čo má veľký vplyv na nácvik oboch
úderov. Samotný interval hry na stole by
mal byť 2 až 3 minúty. Záleží však na počte
trénerov a počte detí. V začiatkoch by však
stolnotenisový tréning nemal podľa mojich skúseností trvať dlhšie ako 20 až 25
minút. Neskôr možno podľa situácie tento
interval aj tréning postupne predlžovať.
Na záver by bolo treba poznamenať, že
tréning so začínajúcimi deťmi je najnáročnejší a veľmi zodpovedný. Ako hovoríme

my tréneri, je to beh na dlhé trate. Tí, ktorí
si to už niekoľkokrát s deťmi vyskúšali, vedia, aká je to ťažká a namáhavá práca. Pretože, ak v začiatkoch ich technika nebude
správna, neskôr sa zlé návyky veľmi ťažko
odstraňujú. Samozrejme, tým sú deti limitované v ďalšom raste a napredovaní. Preto
je veľmi dôležité, aby tréneri vyžadovali od
detí správne prevedenie techniky jednotlivých úderov. Potom je to už len na každom
jednotlivcovi, ako sa k tomu postaví.
Veľmi dôležitú úlohu v tomto procese
zohrávajú rodičia. Nedávno som sa stretol
s veľmi výstižným reklamným bilbordom,
na ktorom bolo napísané „Tato, buď môj
fanúšik, nie tréner“. Ja si myslím, že týmto
heslom by sa mali riadiť všetci rodičia, ktorí majú doma začínajúceho alebo pokročilého športovca. Aby sa neskôr nestalo, že
deti nebudú vedieť, koho majú počúvať...
● text: Anton Kutiš, foto: archív autora
Forhendový topspin
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Šampionát ohrozený štrajkom
V novembri 2019 sme si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie v roku
1989. Význam víťazstva nad komunistickým režimom ako historický míľnik
v našich dejinách si pripomíname aj
my krátkou reminiscenciou na toto obdobie. Keďže samotný sled udalostí aj
atmosféra doby sú známe z informácií
v médiách, pozreli sme sa na vývoj udalostí spojených s pádom totality z pohľadu stolných tenistov. Moje osobné
spomienky očami sedemnásťročného
mladíka sú doplnené o spomienky a zážitky ďalších hráčov a o dobové fakty.

Milan Grman a Tomáš Jančí ako
reprezentanti Československa v roku 1989
Prvé novembrové udalosti nás zastihli na
sústredení vo Vlašimi. Československá mládežnícka reprezentácia tam vtedy absolvovala spoločné sústredenie s reprezentáciou
Nemeckej spolkovej republiky. Nemci, napriek tomu, že mali v tom čase vychádzajúcu hviezdu Thorbena Wosika, neboli takou
veľmocou, akou sú dnes. Wosik sa síce na
konci sezóny stal juniorským majstrom Európy v dvojhre, ostatní juniori však boli na
úrovni našich hráčov. Nemci prišli na sústredenie bez svojho najlepšieho hráča, avšak
so všetkými ďalšími reprezentantami. Medzi kadetmi sa už tiež prejavoval výkonnostný rast Nemcov. Tí však prišli na sústredenie
bez svojho najlepšieho hráča Köstnera, kto-

rý sa v tej sezóne dostal až do finále dvojhry
na ME kadetov. V tíme bol však aj mladučký
obranár Schröder, ktorý sa o dva roky stal
dvojnásobným kadetským šampiónom.
Medzi dievčatami bol československý výber
lepší ako Nemky. Bolo to vtedy naše prvé
spoločné mládežnícke sústredenie, keďže
príprava zvyčajne prebiehala najmä s družstvami komunistického bloku. Sústredenie
sa začínalo v nedeľu, dva dni po dramatických piatkových udalostiach 17. novembra.
Končilo sa nasledujúci piatok 24. novembra
a počas víkendu sa vo Vlašimi odohral celoštátny bodovací turnaj. V čase príchodu
na sústredenie neboli v médiách žiadne
podrobné správy. Stručné informácie z televízie boli ešte obmedzené na „zásah poriadkových síl proti skupine výtržníkov“,
v novinách sa tiež neobjavilo nič a o prístupe na internet sa ešte ani neuvažovalo.
Treba povedať, že sústredeniam vo Vlašimi
sa ľudovo hovorilo aj „kláštor“. V tunajšom
stolnotenisovom komplexe bolo k dispozícii všetko – okrem veľkej haly, ubytovania
a stravovania aj regenerácia a bazén. Takže
počas celého sústredenia sme mali všetko
potrebné. Režim bol náročný – ráno pred
raňajkami rozcvička (v novembri často ešte
aj vonku), doobeda a poobede tréning, a večer zvyčajne ešte jedna kratšia tréningová
fáza, prípadne futbal, regenerácia a bazén.
K tomu aj povinný popoludňajší odpočinok
na izbe. Čas na opustenie haly bol iba medzi 14.00 a 15.00 hod., kedy bolo povolené
ísť do blízkeho nákupného strediska. Pri takomto bohatom programe nebol čas ani na
pozeranie televízie, ktorá bola iba v spoločenských priestoroch. Jediný telefón na recepcii sa používal len v nutných prípadoch,
takže kontakt s rodinou počas sústredení
nebol žiadny.
Napriek tomu, že Vlašim bola veľmi
blízko k centru novembrových udalostí v Prahe, vo vidieckom meste sa dlho
žiadne protesty nevyskytli. Po niekoľkých
dňoch sme síce videli pri obchodnom centre malé skupinky ľudí či nejaké plagáty, to
však bolo asi všetko. Takže až do príchodu
domov v nedeľu 26. novembra sme o revolúcii nevedeli nič. V Bratislave sa však už
v uliciach protestovalo a všetko sa pripravovalo na pondeľnajší generálny štrajk.
Kým najlepší slovenskí mládežnícki hráči boli vo Vlašimi, muži a ženy sa pripravovali na prvý vrchol sezóny – majstrovstvá
Československa. Tie sa hrávali v decembri
a počas existencie Československa mali
dnes nepredstaviteľnú konkurenciu a úroveň. V bratislavskom Stredisku vrcholo-

z histórie
vého športu sa pripravovali reprezentanti
Peter Korbel, Tomáš Jančí, Roland Vími,
Milan Grman, Anton Kutiš, Renáta Kasalová, Renáta Žaťková, Jaroslava Mihočková
a ďalší výborní hráči.
Už v deň generálneho štrajku a aj počas nasledujúcich dní sa čas tréningu prispôsoboval protestným zhromaždeniam.
Účasť bola individuálna a hoci niektorí váhali, väčšina sa pridala k všeobecnej eufórii a na zhromaždeniach sa zúčastňovala.
Hráči tiež vzápätí spustili koordinovanú iniciatívu – protestnú petíciu. Všetci jednotne
podporili protesty štrajkovou pohotovosťou a prehlásili, že nenastúpia na blížiaci sa
šampionát, pokiaľ nebudú splnené požiadavky protestujúcich. Hlavnou požiadavkou bolo už známe zrušenie vedúcej úlohy komunistickej strany z Ústavy ČSSR. Po
telefonickej konzultácii petíciu podpisovali
hráči z oboch republík a na majstrovstvá
boli odhodlaní necestovať. Stolní tenisti sa
tak pridali k spoločenskému hnutiu a požiadavkám, ktoré prichádzali zo všetkých
oblastí kultúrno-spoločenského života.
Keďže pod tlakom generálneho štrajku
a celej československej spoločnosti bola
už v stredu Federálnym zhromaždením
vedúca úloha komunistickej strany zrušená a požadované demokratické zmeny
prisľúbené, štrajk stolných tenistov bol
ukončený a majstrovstvá sa mohli odohrať.
Pre úplnosť uvádzame aj celkových víťazov
– v dvojhre mužov i žien sa podarilo majstrovský titul vyhrať Slovákom – Rolandovi
Vímimu a Renáte Žaťkovej (Budayovej).
Počas vianočných sviatkov sa hral už
tradične Vianočný turnaj v stolnom tenise, ktorého sa povinne zúčastnili najlepší
ôsmi hráči z Československa. Finále bolo
každý rok naživo vysielané v televízii. Špičkový turnaj vynikajúcej úrovne bol výbornou propagáciou stolného tenisu. V roku
1989 sa však turnaj konal naposledy, aj na
základe požiadavky hráčov o voľno počas
vianočných sviatkov.
V nasledujúcom období sa v celej spoločnosti udiali závratnou rýchlosťou mnohé
zmeny smerom k demokracii a odstráneniu komunistických pohlavárov z popredných funkcií. Tento fakt neobišiel ani šport
a v marci 1990 zanikol aj Československý
zväz telesnej výchovy ako strešná športová
organizácia. Na Slovensku prebralo nástupníctvo Slovenské združenie telesnej kultúry.
V priebehu niekoľkých rokov tak skončila
výchova špičkových športovcov v Strediskách vrcholového športu a Tréningových
strediskách mládeže. Následne spolu s rozdelením Československa sa aj český a slovenský stolný tenis vydali svojou vlastnou
cestou, to je však už iná história...
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ
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a plánovanie tréningového procesu, aj
s užitočnými informáciami o tom, ako najmladšie deti motivovať na na tréningových
hodinách. Súčasťou príručky je aj kapitola
Súťaženie, keďže práve to je objektívnym
ukazovateľom výkonnosti dieťaťa. Oživením je aj tzv. Minislovníček, teda slovník
základných stolnotenisových výrazov, ktoré
sú preložené do anglického a nemeckého
jazyka. Obsah príručky lektorovali známi
stolnotenisoví tréneri, zoznam ktorých je
zárukou toho, že publikácia je spracovaná
na vysokej odbornej úrovni a preto je ideálnym pomocníkom pre všetkých trénerov.

Stolný tenis – začiatky
Dlhoočakávanou publikáciou na slovenskom stolnotenisovom trhu je knižka
Stolný tenis – začiatky. Jej autorom je známy slovenský pedagóg, tréner a dlhoročný
lektor metodicko-vzdelávacej komisie Slovenského stolnotenisového zväzu Jarolím
Koprda. Stolnotenisová príručka určená
predovšetkým trénerom najmladšieho
žiactva v kluboch či na základných školách
mapuje na deväťdesiatich šiestich stranách
tréning stolného tenisu už od samého začiatku a poskytuje návod, ako si osvojiť
správnu abecedu stolnotenisového tréningu, ako sa vyvarovať zlých návykov či správne sa zdokonaľovať v stolnom tenise až po
výkonnostnú úroveň. Úvod publikácie patrí
všeobecným informáciám o tom, v akom
veku treba so stolným tenisom začať, či
napríklad aj to, ako sa pri ňom obliekať.
Cez prehľadnú charakteristiku vývinového
obdobia detí ozrejmuje aj základné zásady
vedenia detí v tréningovom procese, či už
z hľadiska veku a vývinu osobnosti dieťaťa,
ako aj dodržiavania pedagogicko-psychologických zásad. Po základnej charakteristike
etáp športovej predprípravy a objemu tréningových jednotiek začiatočníkov nasleduje popis štyroch základných zložiek športovej prípravy venovanej najmladším žiakom
– psychologickej, kondičnej, technickej
a taktickej. Okrem rôznych odporúčaní
a rád trénerom obsahuje množstvo ukážok cvičení a hier doplnených fotografiami,
jednoduchými nákresmi a schémami. Osobitnú časť venuje autor tzv. škole techniky
úderov, pričom aj s pomocou práce so zásobníkom loptičiek analyzuje základné forhendové a bekhendové údery, ako sú lifty,
drajvy, čopy, topspinové údery, flipy či blokingové údery. Obsah publikácie je doplnený aj o testovanie motorickej výkonnosti
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stolného tenisu cez založenie stolnotenisového oddielu v roku 1949 až po súčasnosť.
Aj keď úspechy stolných tenistov sú limitované „len“   v rámci okresu Topoľčany,
príp. súčasnej 4. ligy Nitrianskeho kraja,
zanietenie členov miestneho stolnotenisového oddielu je až doteraz výnimočné.
Spomedzi nich vyniká najmä Anton Švec,
ktorý do obce priniesol najväčšiu popularitu tohto športu. Bol prvým miestnym kvalifikovaným rozhodcom a trénerom, vďaka
ktorému sa v roku 1969 jacovskí stolní tenisti stali majstrom okresu Topoľčany. Ako
spomienku na neho Jacovčania každoročne organizujú jeho memoriál. Aj o ňom či
o tradičnom Vianočnom turnaji sa možno
dočítať v závere hlavnej kapitoly. Bohatá
fotografická a tabuľková časť vhodne dopĺňa najdôležitejšie stolnotenisové udalosti
v obci. Na záver publikácie zaradil autor
a zároveň predseda oddielu stolného tenisu Imrich Hermann aj základné informácie
o tom, ako sa stolný tenis hrá.

70 rokov organizovaného
stolného tenisu v obci Jacovce
Publikácia autora Imricha Hermanna
– 70 rokov organizovaného stolného tenisu v obci Jacovce na deväťdesiatich dvoch
stranách je veľmi dobre spracovanou
knižkou o stolnotenisovom živote v tejto
neveľkej obci v topoľčianskom okrese. Aj
keď blízkosť Topoľčian by mala túto obec
predurčovať najmä na stolný tenis, história je bohatá aj na iné športy, najmä futbal. Veľký počet známych rodákov – slovenských reprezentantov (napr. Ladislav
Jurkemik, Miroslav Šatan, bratia Herdovci)
však dopĺňa aj množstvo stolnotenisových
činovníkov. Retrospektíva jacovského stolného tenisu je dôkazom toho, že aj tento
šport má svoje dôležité postavenie v živote miestnych obyvateľov. Úvodné kapitoly
sú venované histórii obce a všeobecným
informáciám o histórii stolného tenisu ako
takého. Po krátkej charakteristike histórie
športu nasleduje nosná časť publikácie
– Stolný tenis v Jacovciach a jeho história,
ktorá mapuje obdobie od prvých počiatkov

20 rokov KST Viktória Trnava
Publikácia 20 rokov KST Viktória Trnava (1999 – 2019) je fotografickou knihou,
ktorej zostavovateľom je dlhoročný hráč
a tréner klubu Ivan Peko. Prostredníctvom
množstva fotografií zostavovateľ knihy
predstavuje klub KST Viktória Trnava, ktorý
počas svojej dvadsaťročnice získal množstvo úspechov na Slovensku aj v zahraničí.
Spolu s fotografiami z mimostolnotenisového života kniha približuje najmä úspechy
a ocenenia hráčov a členov klubu počas
dvadsiatich stolnotenisových sezón, kedy
meno klubu spropagovala najmä trojica odchovancov Tatiana Kukuľková, Štefan Peko
najml. a Zuzana Peková. Napriek tomu, že
v knihe absentuje aspoň minimálna textová časť, je vhodným spestrením stolnotenisovej publikačnej činnosti na Slovensku.
Všetky publikácie vyšli s finančnou podporou Slovenského stolnotenisového zväzu.
● text: Tibor Kollár
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ŠKOLSKÝ ŠPORT

Druhý ročník príjemne prekvapil
Slovenský stolnotenisový zväz aj v roku 2019 pokračoval v úspešnom projekte Stolný tenis do škôl. V priebehu roka zorganizoval po celom Slovensku osemnásť podujatí, ktorých cieľom bolo oboznámiť deti na základných školách so stolným
tenisom, v snahe priviesť ich k pravidelným a dlhodobým športovým aktivitám, špeciálne stolnotenisovým.
Výber škôl nebol náhodný

Oproti predchádzajúcemu roku sa
uskutočnili viaceré zmeny. Dôraz sa pritom kládol na aktivity a kreativitu školy,
ktorá mala záujem sa do projektu zapojiť.
Výkonný výbor SSTZ preto schválil kompletnú výzvu na predkladanie žiadostí.
V zmysle podmienok výzvy tak jednotlivé
školy doručili žiadosti o zapojenie sa do
projektu, ktorého cieľom bolo zorganizovanie moderovanej stolnotenisovej šou
za účasti slovenských reprezentantov. Následne sa vybralo šesť škôl v rámci troch
slovenských regiónov – východné Slovensko (Zborov, Giraltovce, Poprad-Matejovce, Kráľovský Chlmec, Rožňava a Strážske),
stredné Slovensko (Vrútky, Sučany, Hliník
nad Hronom, Žiar nad Hronom, Bytča a Žilina) a západné Slovensko (Nitra, Bošany,
Veľké Leváre, Vinohrady nad Váhom, Bratislava-Rača – Tbiliská, Bratislava-Vrakuňa
– Rajčianska).

Najviac však príjemne prekvapili motivačné videá na tému stolný tenis, ktoré školy
nakrútili a zostrihali len pre tento účel.

Skúsený organizačný tím

Aj v roku 2019 sa projektu zo strany SSTZ
so zápalom venovalo množstvo ľudí. Vybudoval sa skúsený organizačný tím, ktorého
hlavným koordinátorom bol Jakub Cibula.
Jednotlivé akcie so skúseným moderátorom boli preto výborne naplánované. Mar-

ketingová posila projektu v podobe Kataríny Breyerovej bola tiež neprehliadnuteľná.
Treba však vyzdvihnúť aj pomoc reprezentačných trénerov a najmä samotných hráčov, ktorí jednotlivé aktivity zabezpečovali.
Vyzdvihnúť treba najmä Alexandra Valucha,
Moniku Uríkovú, Petra Šeredu, Samuela Kalužného, Nikoletu Puchovanovú, Samuela
Novotu, Ľubomíra Pišteja a ďalších, ktorí sa
na projekte zúčastnili bezplatne a v rámci
svojich reprezentačných povinností.

Prekvapili motivačné videá

Kvalita predkladaných žiadostí bola
rôzna. Viacerí žiadatelia poslali len vyplnenú žiadosť. Avšak našli sa aj školy, ktoré
boli mimoriadne aktívne a kreatívne, keď
súčasťou žiadosti boli rôzne formáty kresieb či malieb. Niektoré z kresieb školy darovali SSTZ, a tak zdobia priestory Národného stolnotenisového centra v Bratislave.

Deti zo základnej školy vo Veľkých Levároch

Stolný tenis do škôl v Giraltovciach

Odovzdali sme 18 súťažných
stolov s príslušenstvom

SSTZ si plne uvedomuje, že pre rozvoj
stolného tenisu je potrebný najmä kvalitný stôl. Aj preto bolo súčasťou každej
akcie odovzdanie stolnotenisového setu
pozostávajúceho zo stola, sieťky, loptičiek,
rakiet, atď. Súčasťou prípravy projektu bol
aj špeciálny informačný materiál, ktorý sa
odovzdal každému dieťaťu (slúžil zároveň
ako rozvrh hodín). Obsahoval napríklad informácie o tom, prečo hrať stolný tenis či
zaujímavosti o programe rozvoja SSTZ.

Priebeh akcie bol vopred určený

Na úvod každého podujatia tím SSTZ
slávnostne odovzdal zástupcovi školy
darčekový poukaz na stolnotenisový set.
Následne moderátor nadviazal krátku

školský šport
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Triafanie na cieľ vo Vinohradoch nad Váhom

Kresby detí zo základnej školy v Bytči

interakciu s deťmi. Vzápätí nasledovala
stolnotenisová šou s predstavením základných stolnotenisových úderov spolu so zábavnými prvkami, ako hra s rôzne veľkými
raketami a pod. Po skončení šou sa všetky
deti zapojili do vopred pripravených aktivít
s prekážkovými dráhami, nosením loptičky
na rakete, triafaniu na cieľ, atď. Špeciálne
treba oceniť prístup mladých slovenských
reprezentantov, ktorí si s každým dieťaťom,
ktoré o to prejavilo záujem, aspoň chvíľu
zahrali, urobili spoločnú fotku či odovzdali
autogram. Keďže každej akcie sa zúčastnilo v priemere 100 až 120 detí, naši mladí
reprezentanti tak reálne „viedli stolnotenisové ruky“ takmer dvom tisíckam detí.

chode Slovenska sa organizačný tím SSTZ
až po príchode dozvedel od vedenia školy,
že len deň predtým bola škola z dôvodu
chrípkovej epidémie uzatvorená. Organizačný tím z celého Slovenska sa pritom
zišiel už večer pred akciou. Napríklad v Žiline sa hľadal tréner pre viac ako 200 športuchtivých detí aj formou verejnej výzvy.

Riešili sme rôzne situácie

Aj keď príprava organizátorov každej
akcie bola precízna, riešili sa aj rôzne nepredvídateľné situácie. V Strážskom na vý-
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Autogramy od Alexandra Valucha pre deti
zo základnej školy v Zborove

Ročník 2020 plánujeme opäť
vylepšiť

Keďže projekt je hodnotený ako mimoriadne úspešný, je záujem v ňom pokračovať aj v roku 2020. Snahou SSTZ je však
neustále ho skvalitňovať a vylepšovať tak,
aby stolnotenisovému hnutiu prinášal čo
najvýraznejší efekt. Z tohto pohľadu by však
SSTZ privítal aj podporu silného slovenského marketingového partnera (pričom sa
nemusí pohybovať priamo v prostredí stolného tenisu), ktorého projekt osloví, a kto-

Diplomy pre deti zo základnej školy na Tbiliskej ulici v bratislavskej Rači

rý by sa s ním vedel stotožniť myšlienkovo
alebo aj prostredníctvom podpory aktivít
v rámci svojej firemnej filantropie. Snahou
SSTZ je aj možnosť poskytnutia výraznejšieho priestoru v celoslovenských médiách, čo
však pri súčasnej spoločenskej situácii nie je
jednoduché. Na záver treba vysloviť vďaku
všetkým tým, ktorí sa do projektu zapojili
a pomáhali ho akýmkoľvek spôsobom realizovať, počnúc vedením SSTZ, komisiou pre
rozvoj stolného tenisu a školský šport, ako
aj aktérom podujatí v školách. Zároveň je
potrebné vyjadriť presvedčenie, že tretí ročník bude opäť úspešnejší a zapojí sa doňho
ešte viac detí. Všetky informácie súvisiace
s projektom spolu s fotogalériou a článkami
o realizovaných podujatiach sú k dispozícii
na webstránke www.sraketoudoskoly.sk.
● text: Daniel Fink
● foto: Jakub Cibula a Katarína Breyerová
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Humenská školská stolnotenisová liga

Školské ligy sa nám úspešne rozbiehajú
Súčasťou projektu Stolný tenis do škôl sú ako jeho finálna nadstavba školské stolnotenisové ligy. V súčasnosti už viacerí
stolní tenisti zaregistrovali, že výsledky z nich sa započítavajú aj do oficiálnych rebríčkov SSTZ. Keďže počet súťažiacich
detí v týchto ligách nám bezpochyby zvyšujú aj počet registrovaných, chceme tieto súťaže posilňovať a skvalitňovať.
Čo sú školské stolnotenisové ligy?
Projekt Stolný tenis do škôl pozostáva z
viacerých zložiek a fáz. Tou prvou je stolnotenisová šou na školách za účasti našich reprezentantov, ktorej cieľom je najmä oboznámiť deti so stolným tenisom a motivovať
ich k pravidelnej aktivite. Ďalšou fázou je
vznik stolnotenisového krúžku v škole a regióne, poslednou finálnou fázou je zriadenie školskej stolnotenisovej ligy. Ide pritom
o oficiálnu súťaž SSTZ, ktorej pravidlá sú určené aj v oficiálnom rozpise súťaží. Výkonný
výbor SSTZ schválil jej minimálne štandardy,
po splnení ktorých sa takáto súťaž považuje
za plnohodnotnú. Je prioritne určená pre
žiakov základných škôl, do kategórie staršieho žiactva však budú akceptovaní aj žiaci
prvého stupňa osemročných gymnázií.
Jediná súťaž s výnimkou
Vzhľadom na záujem o rozvoj mládežníckeho stolného tenisu Výkonný výbor
SSTZ schválil v tejto súvislosti aj úpravu
vnútorných predpisov tak, že takejto súťaže sa môžu zúčastniť aj deti, ktoré nie sú
registrované v SSTZ. Cieľom je do pravidelných súťaží zapojiť čo najviac detí, a to
aj na nižšej územnej úrovni. Tieto súťaže
totiž častokrát nahrádzajú zaniknuté alebo nefunkčné súťaže žiakov oblastných či
okresných stolnotenisových zväzov.
Vznikajú po celom Slovensku
Organizátormi týchto súťaží a nositeľmi rozvoja mládeže v daných regiónoch

sú zväčša kluby, ktoré majú záujem o napredovanie stolného tenisu. V súčasnosti
máme aktívne školské stolnotenisové ligy
na západnom Slovensku napríklad v Malackách, Pezinku, Bošanoch a Topoľčanoch.
Na strednom Slovensku sa úspešne rozvíjajú ligy v Žiari nad Hronom a Vrútkach, na
východe v Humennom, Košiciach, Trebišove či vo Vranove nad Topľou. Keďže existujúce súťaže sú dobrým príkladom pre ďalší
rozvoj, v štádiu prípravy sú ligy v Krompachoch, uvažuje sa o nej v Michalovciach,
ako aj v mnohých ďalších mestách a obciach. V každej súťaži hráva zväčša od 30 do
50 a viac detí, pričom menej ako polovica
sa pravidelne zúčastňuje aj regionálnych či
slovenských bodovacích turnajov mládeže.
Herný systém je na organizátorovi
Jednou z podmienok otvorenia ligy je
vlastný súťažný poriadok, pričom súťaž sa
musí odohrať podľa pravidiel stolného tenisu. Je na organizátorovi, či ju odohrá systémom družstiev (škola proti škole) alebo
systémom turnaja SPM, kedy sa za školu
môže zúčastniť neobmedzený počet žiakov
a súťaž družstiev bude vyhodnocovaná zo
súťaže jednotlivcov. Pre organizátora súťaže môže byť do určitej miery výhodou
druhý systém, nakoľko v prípade odohratia
súťaže jednotlivcov v kategórii starších žiakov a dodaní výsledkov v systéme určenom
pre SPM, budú tieto výsledky zaradené
a započítané príslušným koeficientom aj
do slovenských rebríčkov.

Každé dieťa je pre nás dôležité
Viaceré kluby určite zaregistrovali, že
súčasťou vzorov zverejnených pri vyúčtovaní finančného príspevku do 23 rokov bol aj
kontrolný list školskej stolnotenisovej ligy.
Organizátor pri kontrole uvedených podmienok (schválených štandardov) veľmi
rýchlo zistí, či konkrétnu školskú ligu možno považovať za oficiálnu súťaž. V prípade
splnenia všetkých podmienok je tak klub
oprávnený žiadať o čerpanie príspevku aj na
mládež hrajúcu školskú ligu bez ohľadu na
to, či sa zúčastňuje turnajov SPM alebo regionálnych bodovacích turnajov. Podmienkou však je, že športovec musí byť registrovaný a musí mať najmenej tri štarty v tejto
súťaži. Všetky ďalšie informácie sú uvedené
na stránke www.sraketoudoskoly.sk.
Školské ligy zaujímavé pre samosprávy
Z hľadiska trvalého a udržateľného rozvoja stolného tenisu, resp. športu ako takého, môžu byť tieto súťaže zaujímavé aj pre
jednotlivé obce či mestá. Klubom nič nebráni, aby požiadali o dotáciu na rozvoj takejto
súťaže aj orgány miestnych samospráv, ktorým záleží na pravidelnom športovaní detí.
Príkladom môže byť napríklad samospráva
v Humennom, ktorá podporila projekt aj
finančne. Všetky deti zúčastňujúce sa Humenskej školskej stolnotenisovej ligy obdržali v roku 2019 tričká s logom súťaže ako aj
erbom mesta, tí najlepší sú v každom kole
odmeňovaní pohármi.
● text: Daniel Fink, foto: archív SSTZ
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Pavol Kokavec
Narodil sa v Nitre, kde aj v súčasnosti
býva. Asi ako každý chlapec v útlom veku
experimentoval s futbalom a florbalom, no
vzhľadom k tomu, že pochádza zo stolnotenisovej rodiny, voľba bola dávno jasná.
Už ako päťročný začínal v prípravke u Petry Kasanovej – Grigelovej a potom štafetu prevzala trénerka Zuzana Grigelová. Tá
sa mu intenzívne venovala štyri roky. Ako
hráč ŠK ŠOG Nitra trénuje v súčasnosti pod
dohľadom skúsených trénerov nitrianskeho klubu – Jarolíma Mika, Romana Grigela
a naďalej aj so Zuzanou Grigelovou.
Aké svoje úspechy si najviac ceníš?
Najviac si cením moje úspechy v sezóne 2018/2019, keď som na turnajoch
Slovenského pohára mládeže v kategórii
najmladších žiakov získal celkové víťazstvá. Z medzinárodných turnajov je určite
najcennejším úspechom 2. miesto v súťaži družstiev (s Damiánom Flórom) v rakúskom Linzi a 3. miesto v súťaži družstiev
(s Dominikom Lesňákom) na Grand Prix

Liliana Alicja Guassardo
V kruhoch stolného tenisu sa pohybuje
už od narodenia. Jej otec je bývalým reprezentantom Argentíny v stolnom tenise,
neskôr reprezentačným trénerom Argentíny a reprezentačným trénerom Slovenska
zdravotne znevýhodnených žien. Jej mama
bola reprezentantka Slovenska v stolnom
tenise zdravotne znevýhodnených. S rodičmi cestovala na rôzne medzinárodné
turnaje po celom svete. Od začiatku jej
aktívneho hrania až do súčasnosti ju obaja rodičia vedú ako kluboví tréneri v MŠK
STO Krompachy. Vo svojich piatich rokoch
chodila najprv dvakrát týždenne na krúžok
stolného tenisu, kde však kvôli svojej hyperaktivite a hlučnosti viac za trest sedela
ako trénovala.
V máji 2018 sa prvýkrát nominovala
na Majstrovstvá Východného Slovenska
najmladšieho žiactva ako víťazka oblasti Spiš. Tam však nepostúpila zo skupiny
a skončila na predposlednom mieste. Po
tomto neúspechu si zaumienila, že chce
patriť k TOP hráčkam východu. Presvedčila svojich rodičov, aby sa jej na tréningoch
ešte viac venovali a stolný tenis začala brať
vážnejšie.

v Prahe. Z individuálnych úspechov sa mi
najviac darilo na Memoriáli Jánosa Molnára v maďarskej Budapešti, kde som sa stal
aktuálne víťazom a predtým som dosiahol
dvakrát na štvrťfinále, pričom v minulom
roku ma vyradil výborný čínsky hráč. Do
štvrťfinále som sa dostal aj na Hungarian
Minicadet Open a zároveň som dvojnásobným víťazom Memoriálu Ferdinanda
Klimanta v Novej Bani. V lete 2019 som
sa zúčastnil aj neoficiálnych majstrovstiev
Európy mladšieho a najmladšieho žiactva
Eurominichamps vo Francúzsku. Z majstrovstiev Slovenska najmladšieho žiactva
mám celkovo päť medailí.
Čo by si chcel v budúcnosti dosiahnuť?
Určite by som sa chcel stať majstrom
Slovenska vo svojej kategórii najmladších
žiakov a potom postupne aj vo všetkých
ostatných mládežníckych kategóriách. Zároveň by som rád získal čo najviac medailí
na medzinárodných turnajoch.
Ktorý hráč či hráčka je tvojím stolnotenisovým vzorom?

Mojím stolnotenisovým vzorom je jednoznačne Japonec Koki Niwa.
Čo robievaš vo svojom voľnom čase?
Ak sa náhodou nejaký voľný čas nájde,
chodievame s otcom na ryby alebo sa bicyklovať.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Začiatkom októbra 2018 sa zúčastnila na svojom prvom Východoslovenskom
pohári mládeže v kategórii najmladšie
žiačky, na ktorom získala 1. miesto. V súčasnosti je jednotkou slovenského rebríčka najmladších žiačok a 9. medzi mladšími
žiačkami.
Aké najväčšie úspechy si dosiahla?
Mojími najväčšími úspechmi sú víťazstvá na prvých dvoch tohtosezónnych turnajoch SPM najmladších žiačok a 4. miesto
na turnaji SPM mladších žiačok. Veľmi ma
potešilo, že som sa na vyhlásení najlepšieho športovca okresu Spišská Nová Ves
v kategórii „Talent roka“ dostala medzi desiatku najlepších.
Máš svoje stolnotenisové vzory?
Áno, sú to všetky dievčatá v reprezentačnom družstve Slovenska, či už po ich
ľudskej, ale aj hernej stránke.

Čo by si chcela na svojej hre zlepšiť?
V podstate všetko, ale hlavne pohyb za
stolom a psychiku počas zápasov. A začať
hrať útočnejšie a viac s „rozumom“.

Aké sú tvoje najbližšie ciele?
Chcela by som sa nominovať na turnaj
Eurominichamps a na ďalšie medzinárodné turnaje. A, samozrejme, získať nejakú
medailu na majstrovstvách Slovenska v kategórii najmladšie žiačky.

Čo ešte patrí k tvojim ďalším záľubam?
Veľmi rada kreslím a milujem zvieratá. Rada účinkujem v televíznych programoch či krátkych filmoch, zatiaľ väčšinou v
programoch pre deti.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

28

právny servis

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 4/2019

Príspevok na športovú
činnosť dieťaťa
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa do nášho právneho poriadku dostal nový právny inštitút. Jeho cieľom je zabezpečiť
podporu športujúcich detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Uvedenou formou podpory sa tak vytvára
nový nástroj na financovanie športu zo súkromných zdrojov s predpokladom zvýšenia počtu pravidelne športujúcich detí
ekonomicky aktívnych rodičov. Keďže poskytnutie tohto príspevku zo strany zamestnávateľa je dobrovoľné, až aplikačná
prax časom ukáže, do akej miery sa udomácni v podmienkach slovenského športu.

Oprávnené výdavky
Zákonník práce v § 152b, odsek 2, definuje aj výdavky zamestnanca, ktoré môže
zamestnávateľ zamestnancovi preplatiť.
Musí ísť o výdavky, ktoré rodič – zamestnanec platí športovej organizácii zapísanej
v registri právnických osôb v športe a táto
organizácia navyše zabezpečuje pre dieťa
zamestnanca vykonávanie športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého
športového odborníka (zväčša trénera).
Tento príspevok je možné poskytnúť na
obdobie kalendárneho roka.

Rodič musí preukázať
príslušnosť dieťaťa
k športovej organizácii
Podpora až do 275 €
ročne
Zákonom č. 319/2019 Z. z. bolo do
Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)
včlenené nové ustanovenie § 152b pod
názvom Príspevok na športovú činnosť
dieťaťa.
V zmysle § 152b, odsek 1, zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá
nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho
žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov,
najviac však v sume 275 € za kalendárny
rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.
U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa
najvyššia suma príspevku na športovú činnosť dieťaťa za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom
kratšiemu pracovnému času. Príspevok na
športovú činnosť dieťaťa sa zaokrúhľuje na
najbližší eurocent nahor.

Za dieťa na účel tohto príspevku sa
nepovažuje len vlastné dieťa zamestnanca, ale aj dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu či
iné dieťa žijúce so zamestnancom v jednej domácnosti. O príspevok je možné
požiadať maximálne do dovŕšenia osemnásteho roku veku dieťaťa, ktoré dovŕši
v kalendárnom roku, za ktorý sa príspevok žiada. Dieťa musí mať trvalý pobyt,
resp. obdobný pobyt na území Slovenskej
republiky. Ďalšou podmienkou je, že dieťa – športovec je osobou s príslušnosťou
k športovej organizácii podľa osobitného
predpisu (zákon o športe) najmenej počas šiestich mesiacov. Tieto skutočnosti
musí preukázať zákonný zástupca dieťaťa.
Zamestnávateľovi je potrebné preukázať
oprávnené výdavky na športovú činnosť
dieťaťa do tridsiatich dní od vydania dokladu oprávnenou osobou (športová organizácia). Súčasťou dokladu musí byť meno
a priezvisko dieťaťa, ako aj obdobie, na
ktoré sa tento doklad vzťahuje. V prípade splnenia podmienok zamestnávateľ

zamestnancovi poskytne príspevok na
športovú činnosť dieťaťa po predložení
dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu
mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so
zamestnancom inak.

Na poskytnutie príspevku
nie je právny nárok
Zamestnanec môže požiadať o poskytnutie príspevku len u jedného zamestnávateľa, pričom nie je rozhodujúce, na
koľko detí tento príspevok žiada. Suma
nemôže za kalendárny rok presiahnuť
275 € bez ohľadu na počet detí. Keďže
sa jedná o dobrovoľný príspevok zamestnávateľa, je len na voľbe zamestnávateľa, akú sociálnu politiku voči svojim zamestnancom prijme, a či bude takýto
príspevok športujúcim deťom svojich zamestnancov aj reálne poskytovať. Pre zamestnávateľa môže byť motivujúce aj to,
že príspevok na športovú činnosť dieťaťa
je oslobodený od daňových a odvodových
povinností a tento príspevok zároveň patrí v plnej výške medzi daňové náklady
zamestnávateľa.

Pre kluby len mierna
administratívna záťaž
V súvislosti s predpokladanými žiadosťami rodičov športujúcich detí tento inštitút kluby nijako nadmieru administratívne
nezaťaží. Kluby by si však mali pripraviť
vzorové tlačivá, ako napríklad potvrdenie
pre športujúce dieťa, ktoré bude obsahovať všetky zákonom požadované náležitosti či potvrdenie, z ktorého budú zrejmé zaplatené príspevky na činnosť klubu
a ich výška.
● text: Daniel Fink

za rozhodcovským stolíkom
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Rozhodcovia s novým oblečením
Firma Li Ning vstúpila v roku 2018 do celosvetového stolnotenisového hnutia ako sponzor oficiálneho oblečenia rozhodcov a hlavných rozhodcov ITTF. Od majstrovstiev sveta v stolnom tenisu v roku 2018 sa až do roku 2020 oblečenie
rozhodcov systematicky mení, až kým všetci rozhodcovia nebudú mať nové oblečenie. V prvom rade sa oblečenie začalo
meniť na hlavných podujatiach ITTF vrátane série World Tour, svetových pohárov mládeže Junior Circuit, atď.
Nové oblečenie

Komisia rozhodcov ITTF (URC ITTF) rozhodla o používaní novej uniformy: rozhodca
– svetlomodrá košeľa Li Ning (polokošeľa)
a čierne nohavice; hlavný rozhodca – tmavomodrá košeľa Li Ning a khaki nohavice.
Komisia zároveň rozhodla, že menovky
a odznak ITTF už na tričkách nebudú potrebné. V prípade nižšej teploty v hracích
miestnostiach môžu rozhodcovia použiť
sako, pričom toto nebude označené logom
sponzora. V súčasnosti je nová uniforma
predpísaná len pre medzinárodných rozhodcov a medzinárodných hlavných rozhodcov. Pri súťažiach, na ktoré rozhodcovia
ešte nedostali nové oblečenie, môžu používať pôvodnú, doteraz schválenú uniformu.
Pokiaľ nebudú všetci rozhodcovia oblečení
v novej uniforme, používa sa staré oblečenie. Možnosť doplnku kravaty či šatky bude
záležať na rozhodnutí hlavného rozhodcu.
Na základe rozhodnutia URC ITTF sa aj
komisia rozhodcov SSTZ rozhodla, že postupne prejde na nové oblečenie rozhodcov. Rozhodcovská komisia kúpila a dala
urobiť potlač na podobné tričká aj pre rozhodcov SSTZ a postupne bude nové oblečenie uvádzať do života. Hlavný rozhodca
bude mať oblečené tmavomodré tričko
a khaki nohavice, rozhodca svetlomodré
tričko a čierne nohavice.
Nové oblečenie bude mať premiéru na
majstrovstvách Slovenska jednotlivcov na
prelome februára a marca 2020 a postupne aj na ďalších medzinárodných a iných
významných podujatiach organizovaných
SSTZ. Komisia rozhodcov zároveň ponúka
všetkým hlavným rozhodcom a rozhodcom, ktorí rozhodujú na turnajoch a počas
majstrovských stretnutí, možnosť tieto
tričká si objednať.

Zvýšenie odmien pre rozhodcov
na turnajoch ITTF World Tour
Od 1. januára 2017 sa zmenil aj formát
turnajov World Tour. Komisia rozhodcov
ITTF na základe tejto zmeny začala pripravovať nové pravidlá aj pre rozhodcov, aby
sa na týchto podujatiach mohli prispôsobiť aktuálnym požiadavkám. Pre hráčov aj
rozhodcov sa kladie dôraz predovšetkým
na nasledujúce ciele:

a) hráči musia byť plnohodnotne súčasťou profesionálnej prezentácie stolného tenisu,
b) očakáva sa, že týmto cieľom sa prispôsobia aj rozhodcovia, aby ich činnosť
kopírovala profesionálny prístup hráčov;
semifinálové a finálové zápasy by mali byť
s účasťou najlepších rozhodcov,
c) rozhodcovia pre hlavnú súťaž uvedených turnajov by nemali utrácať súkromné peniaze za pobyt na týchto turnajoch.
Ak sú na túto súťaž nominovaní, musia
byť permanentne k dispozícii hlavnému
rozhodcovi počas trvania celého turnaja.
Pobytové náklady pre nominovaných rozhodcov budú poskytované iba počas pracovných dní a jeden deň pred, resp. po turnaji. Denný príspevok pre rozhodcov musí
byť prispôsobený úrovni podujatia. Taktiež
cestovné náklady pre nominovaných rozhodcov musia byť refundované. Nové pravidlá pre odmeňovanie rozhodcov musia
byť motivačné pre budovanie si rozhodcovskej kariéry a zvyšovanie si kvalifikácie.
Tento prístup sa bude postupne aplikovať aj v podmienkach Slovenského stolnotenisového zväzu. Ten bude hľadať optimálne možnosti odmeňovania rozhodcov
SSTZ z viacerých hľadísk tak, aby boli motivačné pre neustále zvyšovanie úrovne rozhodcov, ich práce a vzdelávania sa.
Keďže na uvedené turnaje sa vyberajú
a nominujú predovšetkým skúsení medzinárodní rozhodcovia, a na vybrané turnaje

Nové tričká
rozhodcov SSTZ
a majstrovstvá takmer výlučne rozhodcovia s modrým odznakom, tomu sa prispôsobí aj filozofia komisie rozhodcov SSTZ.
Tá bude klásť dôraz na získanie nových
mladých rozhodcov ovládajúcich anglický
jazyk, na ich vzdelávanie a prax, s cieľom
k získaniu licencie medzinárodného rozhodcu. Následne bude dôležité pripraviť
niektorých z nich na získanie modrého
odznaku, čo je základný predpoklad účasti
na najvýznamnejších svetových turnajoch.
Tieto kritériá sa budú uplatňovať už pri
výbere uchádzačov so žiadosťou o skúšky
medzinárodných rozhodcov v roku 2020.
● text: Ján Vaniak a Anton Hamran
● foto: archív ITTF a SSTZ

Predstavenie nového oblečenia rozhodcov na turnaji ITTF World Tour China Open
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Jozef Černý – 70 rokov
Narodil sa 27. 11.
1949. Patrí medzi dlhoročných
funkcionárov
a rozhodcov, pričom takmer celý
svoj celý funkcio
nársky život pôsobí v Trnave. Spolu
so synom v roku
1994 obnovili Oblastný stolnotenisový
zväz v Trnave, ktorý riadil takmer neuveriteľných 25 rokov. Dlhé obdobie taktiež
pôsobil v KSTZ Trnava, kde sa po krátkej
prestávke vrátil ako predseda komisie
mládeže. Spolu so sekretárom KSTZ Vítom
Dobišom tvoria dlhoročnú funkcionársku
dvojicu. Okrem funkcionárčenia je aj držiteľom rozhodcovskej licencie A a dodnes
rozhoduje na mnohých medzinárodných
a celoslovenských turnajoch, ako aj na
turnajoch pre zdravotne znevýhodnených.
Taktiež pôsobil aj ako hráč – v žiackych,
dorasteneckých a mužských kategóriách
v Lokomotíve Trnava v časti Vozovka, neskôr na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave.
V roku 1984 prešla Lokomotíva Trnava do
štvrti Kopánka, neskôr na ZŠ na Spartakovskej ulici. Tu v roku 1994 vznikol jeden
z najznámejších trnavských klubov Bricon,
ktorého bol náš jubilant predsedom. Dodnes je členom Športového klubu polície
Trnava, avšak už aktívne nehráva.

Ján Jakub – 65 rokov
Je dušou aj telom
športovec, ako fut
balista 20 rokov a
ako stolný tenista
30 rokov. Také dlhé
obdobie vedie aj
športovú činnosť
mládeže a dospelých v Sídliskovej
telovýchovnej jed-

note DRUŽBA Bardejov, ktorú založil v roku
1986. Je jej predseda a zároveň manažér,
pričom dnes má STJ Družba Bardejov 80 členov. Aj on má podiel na výkonnostnom
raste slovenských reprezentantov, ktorí sa
zúčastnili aj na ME (Helena Jurová či Ivan
Benko). Od roku 1990 vedie Školské športové stredisko v stolnom tenise pri ZŠ Pod
Papierňou v Bardejove. Vo VV VsSTZ Košice a KSTZ Prešov (od roku 1994) pracoval
15 rokov a zastával tu viacero významných
pozícií: podpredseda VV, predseda ŠTK,
ekonóm a predseda matrično-registračnej
komisie. Taktiež bol v rokoch 1996 až 2000
členom VV SSTZ. Počas svojho života získal
obrovské množstvo osobných športových
ocenení, aj za pôsobenie v stolnom tenise.

Ľubomír Kokeš – 60 rokov
Narodil sa 16. 11.
1959 v Hlohovci.
Pod vedením svojho otca začal svoj
sto l n o te n i s o v ý
talent rozvíjať od
svojich piatich rokov. V rokoch 1970
až 1972 získal
medzi žiakmi šesť
titulov majstra Slovenska, v mládežníckych
kategóriách reprezentoval Československo
aj Slovensko. V roku 1988 sa stal majstrom
Slovenska vo dvojhre mužov. V sezóne
1983/1984 bol vyhodnotený ako najlepší hráč 1. celoštátnej ligy. Vynikal útočnou
hrou založenou na obojstranných drajvových a topspinových úderoch s účinnými
blokmi. Rovnako kvalitné podanie a bohaté
zápasové skúsenosti mu priniesli množstvo
medailových umiestnení na celoštátnej
úrovni. Bývalý extraligový hráč a tréner reprezentácie kadetov hrával v oddieloch Drôtovňa Hlohovec, Calex Zlaté Moravce, Dukla
Týniště nad Orlicí, VP Frýdek-Místek, HM
Ostrava, Strojár Malacky, SV Schwechat (Rakúsko), Wiener Sportklub (Rakúsko), ŠKST
Bratislava, MSK Malacky či Gasto Galanta.

Mária Koprdová – 75 rokov
Dlhoročná hráčka,
ale predovšetkým
úspešná rozhodkyňa
stolného
tenisu s licenciou
medzinárodného
rozhodcu.
V rokoch 1965 až
1980 aktívne hrávala v TJ Družstevník Sládečkovce a v rokoch 1980 až 1996
v Plastike Nitra, kde pôsobila do roku 2010
aj ako rozhodkyňa. Od roku 1978, kedy získala najnižšiu rozhodcovskú licenciu, pôsobila ako rozhodkyňa od najnižších súťaží
postupne až po významné medzinárodné
podujatia. Licenciu medzinárodného rozhodcu získala v roku 1992 a rozhodcovskú
licenciu IPTTC v roku 2002. Ako skúsená
rozhodkyňa sa pravidelne zúčastňovala na
všetkých významných celoštátnych a medzinárodných podujatiach organizovaných
na Slovensku, v medzinárodnej Superlige
či ako hlavná rozhodkyňa v dlhodobých
súťažiach kategóriách dospelých a juniorov organizovaných Slovenským stolnotenisovým zväzom. Medzi najvýznamnejšie
podujatia, na ktorých sa zúčastnila ako rozhodkyňa, boli: ME dospelých v roku 1996,
ME juniorov v rokoch 1981, 1992 a 1997,
MS juniorov v roku 2000 v Bratislave, ME
telesne postihnutých športovcov v roku
1999 v Piešťanoch, v roku 2007 v Slovinsku, v roku 2009 v Taliansku, MS telesne
znevýhodnených stolných tenistov v roku
2006 vo Švajčiarsku, v roku 2017 v Bratislave a ME veteránov v roku 2005 v Bratislave. Ako rozhodkyňa pri stole sa zúčastnila
aj medzinárodných majstrovstiev mládeže
vo viacerých krajinách Európy. Aktívne sa
angažovala aj pri organizovaní školských
súťaží, či už ako rozhodkyňa alebo členka
organizačného výboru. V minulosti patrila medzi najaktívnejších medzinárodných
rozhodcov na Slovensku.

Za Egonom Králom, čestným členom SSTZ
Vo veku 83 rokov nás v nedeľu 3. novembra 2019 opustil v Košiciach Egon Král, čestný člen Slovenského
stolnotenisového zväzu (od roku 2013). Egon Král bol dlhoročným popredným ligovým hráčom klubu Spoje
Košice (1958 – 1965). Po absolvovaní trénerského štúdia I. triedy na FTVŠ v Bratislave patril dlhodobo medzi
našich najúspešnejších trénerov mládeže. Vychoval viacero talentovaných hráčov, ktorí dôstojne reprezentovali Československo a Slovensko na ME mládeže i Európskych festivaloch mládeže. Pracoval aj v odborných
komisiách Východoslovenského stolnotenisového zväzu a Slovenského stolnotenisového zväzu, pôsobil aj
ako rozhodca stolného tenisu a organizátor podujatí v regióne východného Slovenska.
Česť jeho pamiatke!

stolnotenisové kluby

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 4/2019

31

Úspechy sú zrkadlom práce s mládežou
Mestský športový klub Žiar nad Hronom má 40 registrovaných hráčov, z toho polovica sú mládežníci. Znovuobnovenie
stolnotenisového oddielu TJ ZSNP Žiar nad Hronom, ktorý je s obmenami názvu činný až dodnes, sa datuje do roku 1986.
Na reštarte stolného tenisu v Žiari nad Hronom sa vtedy podieľali František Kvak, Štefan Oravec a Jozef Barniak.
Úplné začiatky stolnotenisového oddielu pri TJ ZSNP možno registrovať v roku
1958. Vtedy do Žiaru nad Hronom prišiel
z Levíc nadšenec stolného tenisu Vojtech
Kmeťo, ktorý spolu s ďalšími hráčmi (Lipták, Šurka, Vrba, Hoffstädter) hral 1. divíziu. Klub sa v rokoch 1975 až 1980 značne
omladil, keď postupne prichádzali pätnásťroční chlapci a dievčatá: Barniak, Kvak,
Hubač, Kalužný, Valko, Tulipán, Kalinka,
Čopová, Beňová a ďalší. Obdobie rokov
1986 až 1990 bolo poznačené postupným
rozmachom kvalitatívnej úrovne hráčov
a narastajúcim počtom mládeže (Majerčík, Hoffstädter ml., Vrbický, Denkócziová,
atď.). Oddiel vyškolil nových trénerov (Barniak, Kvak, Valko, Čech) a rozhodcov (Oravec, Štefanča). Cieľom bolo totiž postup
do 2. ligy, čo sa aj príchodom posíl (Dekýš,
S. Lampér, Króner) podarilo. Samozrejme,
pomohla aj výchova vlastných odchovancov ako Hudec či Majerčík. V rokoch 1990 až
2000 prišla do klubu ďalšia generácia mladých hráčov: V. Ferko, T. Valuška, P. Karovič,
Auder a Glogovský. Nad všetkými výrazne
vyčnieval V. Ferko, ktorý potiahol družstvo
dorastencov k úspechom. Družstvo sa nakoniec stalo majstrom Banskobystrického
kraja a neskôr aj regionálnym majstrom
krajov Banská Bystrica a Žilina. Zúčastnilo
sa tiež na turnaji o postup do dorasteneckej Extraligy, postúpiť sa im však nepodarilo. V rokoch 2000 až 2010 prišli ďalší mladí
talentovaní hráči: Štifner, Meliš, Struhár,
Šándor, Š. Kupec, A. Kocian, H. Repáň, J. Filús a J. Hrmo. Cez projekt Stolný tenis do
škôl sa v tomto období podarilo získať dva
nové stoly a dva pomocou sponzorov.
Najúspešnejšími klubovými rokmi však
bolo až obdobie po roku 2010. Odvtedy sa
výrazne podarilo zvýšiť kvalitatívnu úroveň
mládeže, čo sa odzrkadlilo aj úspechmi aj
v rámci Slovenska. Prvé úspechy dosiahli
naši mládežníci na majstrovstvách Slovenska základných škôl, kde sa im dvakrát
v rade podarilo získať bronzové medaily
(2014 v Krupine a 2015 v Košiciach). Družstvo hralo v zložení Repáň, Filús, Hrmo
a Kukučka. Repáň navyše v roku 2015 pridal aj bronzovú medailu v štvorhre na majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva. Na
tieto úspechy následne nadviazala ďalšia
generácia mládých hráčov – Hrabaj a Majerčíková. Patrik Hrabaj získal v roku 2016

Zľava Ľubomír Majerčík, Linda Majerčíková, Patrik Hrabaj a Jozef Barniak
bronzovú medailu na slovenskom šampio
náte najmladšieho žiactva vo Valalikoch,
Linda Majerčíková v roku 2017 striebornú
medailu v štvorhre na majstrovstvách Slovenska najmladšieho žiactva v domácom
prostredí v Žiari nad Hronom. Vďaka Linde
Majerčíkovej sa klub môže pochváliť aj medzinárodnými úspechmi. Linda v roku 2017
obsadila 3. miesto v súťaži družstiev na
medzinárodnom turnaji minikadetov v Malackách. Taktiež medzi družstvami zvíťazila
aj na medzinárodnom turnaj v Prahe, kde
v súťaži jednotlivcov obsadila 2. miesto.
Linda Majerčíková patrí aj do kadetskej reprezentácie Slovenska a pravidelne sa zúčastňuje reprezentačných zrazov.
Príchodom odchovanca Ľubomíra Majerčíka sa výrazne zvýšila aj kvalita družstva dospelých, keď už šesťkrát za sebou
získal titul majstra Banskobystrického kraja. Ľubo pôsobí v stolnotenisovom klube
MŠK Žiar nad Hronom vo funkcii hráča
a trénera. Z pozície trénera sa snaží odovzdávať mládeži svoje cenné skúsenosti,
ktoré nadobudol počas svojho pôsobenia
v Prievidzi, Liptovskom Mikuláši, vo Zvolene a v Banskej Štiavnici.
Aktuálne hráva A-družstvo mužov už
piatu sezónu spoločnú 2. ligu krajov Banská Bystrica a Žilina, keď ťahúňom družstva je práve Majerčík. B-družstvo mužov
reprezentuje klub v 4. lige. Cieľom je v súťaži získať pre mládež čo najviac skúseností. C-družstvo hrá 5. ligu, pričom v ňom postupne hrávajú ďalší mládežnícki hráči.

Od septembra 2019 je v meste opäť
zvýšený záujem mládeže o stolný tenis,
čo sa odzrkadlilo príchodom siedmich
nových detí. Klub úzko spolupracuje so
ZŠ Dr. Janského v Žiari nad Hronom, kde
vedie aj stolnotenisový krúžok. Zastrešil aj
2. ročník školskej ligy, kde v aktuálnej sezóne 2019/2020 súťaží osem družstiev zo
Žiaru nad Hronom, Kremnice, Hliníka nad
Hronom a Žarnovice.
Aktívne sa klub podieľa aj na organizovaní súťažných podujatí dospelých a mládeže v stolnom tenise. V rokoch 2015 až
2017 zorganizoval Majstrovstvá Banskobystrického kraja dospelých. V mládežníckych kategóriách sa taktiež podieľa na
organizácii regionálnych bodovacích turnajov a turnajov Slovenského pohára mládeže. V roku 2017 organizoval aj Majstrovstvá Slovenska v kategórii mladšie žiactvo.
Novým Zákonom o športe klub získal
dotáciu na mládež, čo nám výrazne pomohlo k účasti na kvalitných zahraničných
turnajoch. Najlepší mládežníci – Majerčíková a Hrabaj sa tak mohli zúčastniť turnajov
v Prahe, Budapešti a Linzi. Z týchto finančných prostriedkov sme kúpili aj potrebné
vybavenie ako stoly, ohrádky či poťahy.
Klub si vybudoval dobré meno a uznanie
v mestskej samospráve aj u sponzorov. Stolní tenisti dúfajú, že sa im podarí získať ešte
väčší priestor na tréning a práca s mládežou
sa odzrkadlí aj na ďalších výsledkoch.
● text: Jozef Barniak
● foto: archív MŠK Žiar nad Hronom
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Stolnotenisový kvíz z histórie a pravidiel
1.	Od roku 2010 (vrátane) boli najúspešnejším družstvom juniorek na ME mládeže
Rumunky. Koľkokrát sa tešili z titulu majsteriek Európy?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
2. Za rovnaké obdobie v družstvách juniorov boli najúspešnejší Francúzi. Koľkokrát vyhrali ME mládeže?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
3. V roku 1993 získala Zuzana Demjanová-Poliačková cenu Fair play UNESCO, keď
na ME juniorov priznala loptičku súperky
pri vlastnom setbale v prvom sete. Na
ktorom mieste sa v dvojhre junioriek napokon umiestnila?
a) 1. miesto
b) 2. miesto
c) 3. miesto
d) štvrťfinále
4. Zatiaľ posledný slovenský titul v dvojhre získala na ME mládeže Eva Ódorová
(dvojhra junioriek). Bolo to v roku:
a) 1996
b) 1997
c) 1998
d) 1999
5. V tom istom roku sa stal majstrom Európy v dvojhre juniorov:
a) M. Freitas (Por.)
b) T. Boll (Nem.)
c) M. Maze (Dán.)
d) V. Samsonov (Biel.)
6. Jediným slovenským reprezentantom,
ktorý po roku 2000 získal na ME mládeže
medailu v dvojhre, je Barbora Balážová.
Koľko ich získala?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
7. Poslednou hráčkou, ktorá získala na ME
mládeže tri individuálne tituly medzi ju
niormi, bola Nemka N. Mittelhamová.
Bolo to na ME mládeže v Ostrave v roku:

a)
b)
c)
d)

2012
2013
2014
2015

8. Posledným juniorom, ktorému sa toto
podarilo, bol v roku 2008 na ME mládeže
v Terni (Tal.):
a) P. Drinkhall (Angl.)
b) Q. Robinot (Fran.)
c) P. Franziska (Nem.)
d) T. Flore (Fran.)
9. Poslednú slovenskú medailu v družstvách
na ME mládeže v roku 2010 získali:
a) kadeti
b) kadetky
c) juniori
d) juniorky
10.	Od vzniku samostatného Slovenska boli
pre našich hráčov najúspešnejšie ME mládeže v roku 1997. Koľko medailí priniesli?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
11.	Stolnotenisová loptička má priemer:
a) 38 mm
b) 39 mm
c) 40 mm
d) 42 mm
12. Akej farby môže byť loptička?
a) akejkoľvek farby, ale musí byť jednofarebná
b) biela
c) biela alebo oranžová
d) oranžová
13. Aká je maximálna veľkosť plochy rakety
na dĺžku?
a) akákoľvek
b) 20 cm
c) 22 cm
d) 24 cm
14. Podanie sa začína s loptičkou voľne ležiacou na:
a) dlani voľnej ruky
b) dlani alebo prstoch voľnej ruky
c) otvorenej dlani voľnej ruky
d) akokoľvek nadhodením voľnou rukou
15. Podávajúci hráč nadhodí loptičku:
a) zvislým smerom

b) akýmkoľvek smerom, ale musí byť nadhodená najmenej 16 cm
c) v uhle nie menšom ako 60°
d) približne zvislým smerom bez toho, aby jej
dal rotáciu
16.	Loptička od začiatku podania až do úderu:
a) nemôže byť pred koncovou čiarou stola
b) môže byť pred koncovou čiarou stola bez
obmedzenia
c) môže byť pred koncovou čiarou stola, pokiaľ to nie je priamo nad stolom
d) môže byť pred koncovou čiarou stola iba
pri štvorhre
17.	Rozhodca nariadi novú loptičku, ak bolo
podanie vykonané v čase, keď nebol prijímajúci hráč pripravený,
a) vždy
b) ak zváži, že tak neurobil úmyselne
c) ak zváži, že podávajúci tak podával úmyselne
d) ak sa prijímajúci hráč nepokúsi podanie vrátiť
18. Ak hráč telom, raketou alebo ktoroukoľvek časťou svojho odevu pohne hracou
plochou,
a) pokračuje sa v hre bez prerušenia
b) rozhodca nariadi novú loptičku
c) jeho súper získa bod
d) hráč získa bod
19. Ak sa hráč telom, raketou alebo ktoroukoľvek časťou svojho odevu dotkne
sieťky alebo stojančeka,
a) pokračuje sa v hre bez prerušenia
b) rozhodca nariadi novú loptičku
c) jeho súper získa bod
d) hráč získa bod
20. V prvom sete štvorhry podávajúca dvojica rozhodne o tom, ktorý hráč podáva
ako prvý a prijímajúca dvojica, ktorý hráč
bude prijímať. V ďalšom sete:
a) začína podávať prijímajúci hráč z prvého
setu a prijíma podávajúci z prvého setu
b) o podávajúcom rozhodne rozhodca a prijímajúci hráč bude ten, ktorý na neho v prvom sete podával
c) o podávajúcom rozhodne dvojica, ktorá
začína podávať v tomto sete a prijímajúci
bude hráč, ktorý na tohto hráča podával
v predchádzajúcom sete
d) o podávajúcom rozhodne dvojica, ktorá
začína podávať v tomto sete a prijímajúci
bude hráč, ktorý od tohto hráča prijímal
v predchádzajúcom sete

● autor: Branislav Kalužný
Správne odpovede zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 30. apríla 2020.
Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.
Tajnička krížovky z čísla 2-3/2019 znie: Bývalá slovenská reprezentantka VALENTINA POPová je deväťnásobnou majsterkou Európy.
BARBORA BALÁŽOVÁ dosiahla na MS osemfinále a na ME v roku 2013 získala v zmiešanej štvorhre striebornú medailu.
Cenu od firmy Butterfly vyhráva František Majda z Martina.

svetové rebríčky k 1. 1. 2020
MUŽI

MUŽI DO 21 ROKOV

CHN
CHN
CHN
CHN
JPN
TPE
BRA
SWE
CHN
GER
GER
CHN
KOR
GER
JPN
JPN
KOR
NGR
HKG
KOR
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

16915
16475
15975
14250
12615
12585
12315
11630
11205
10910
10510
9760
9555
9455
9420
9045
9015
8710
8695
8620
5450
4390
1930
1577
1380
930
715
365
150
85
12

1 THAKKAR Manav Vikash
2 REMBERT Bastien
3 PLETEA Cristian
4 CNUDDE Florian
5 SIPOS Rares
6 SIDORENKO Vladimir
7 ROLLAND Jules
8 FENG Yi-Hsin
9 DEVOS Laurens
10 IVONIN Denis
39 ŠPÁNIK Tibor
65 ZELINKA Jakub
151 ORÁČ Daniel

1 CHEN Meng
CHN
2 SUN Yingsha
CHN
3 ITO Mima
JPN
4 LIU Shiwen
CHN
5 WANG Manyu
CHN
6 ZHU Yuling
CHN
7 DING Ning
CHN
8 FENG Tianwei
SGP
9 ISHIKAWA Kasumi
JPN
10 CHENG I-Ching
TPE
11 HIRANO Miu
JPN
12 CHEN Xingtong
CHN
13 WANG Yidi
CHN
14 POLCANOVA Sofia
AUT
15 DOO Hoi Kem
HKG
16 JEON Jihee
KOR
17 SATO Hitomi
JPN
18 HE Zhuojia
CHN
19 SZOCS Bernadette
ROU
20 SOLJA Petrissa
GER
54 BALÁŽOVÁ Barbora
SVK
133 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
234 JURKOVÁ Eva
SVK
253 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
255 ÓDOROVÁ Eva
SVK
459 LABOŠOVÁ Ema
SVK
504 GRIGELOVÁ Natália
SVK
568 URÍKOVÁ Monika
SVK
792 LUČENKOVÁ Viktória
SVK
1012 HORVÁTHOVÁ Simona
SVK

16565
15460
14720
14445
14130
12990
12670
11100
10950
10915
10815
10325
9910
9095
9060
9020
8550
8480
7910
7885
5170
2825
1435
1240
1230
497
417
325
150
12

1 XIANG Peng
2 KULCZYCKI Samuel
3 ZENG Beixun
4 FENG Yi-Hsin
5 PANG Yew En Koen
6 SHINOZUKA Hiroto
7 KUMAR Nikhil
8 MOREGARD Truls
9 BAN Ivor
10 GREBNEV Maksim
21 DELINČÁK Filip
24 KLAJBER Adam
107 DIKO Dalibor
142 PACH Kamil
213 GOLDÍR Jakub
262 UHERÍK Kristián
505 PETRLÍK Juraj
668 ĎANOVSKÝ Martin
779 IVANČO Félix
818 TRUBÁČIK Tomáš
818 KUBALA Nicolas
818 PALUŠEK Samuel

1 FAN Zhendong
2 XU Xin
3 MA Long
4 LIN Gaoyuan
5 HARIMOTO Tomokazu
6 LIN Yun-Ju
7 CALDERANO Hugo
8 FALCK Mattias
9 LIANG Jingkun
10 BOLL Timo
11 OVTCHAROV Dimitrij
12 WANG Chuqin
13 JEOUNG Youngsik
14 FRANZISKA Patrick
15 NIWA Koki
16 MIZUTANI Jun
17 JANG Woojin
18 ARUNA Quadri
19 WONG Chun Ting
20 LEE Sangsu
38 WANG Yang
67 PIŠTEJ Ľubomír
208 VALUCH Alexander
243 NOVOTA Samuel
267 KALUŽNÝ Samuel
357 KEINATH Thomas
424 ŠPÁNIK Tibor
599 ZELINKA Jakub
953 BRAT Adam
1128 ORÁČ Daniel
1337 ŠEREDA Peter

ŽENY

IND
FRA
ROU
BEL
ROU
RUS
FRA
TPE
BEL
RUS
SVK
SVK
SVK

ŽENY DO 21 ROKOV

1 SHIOMI Maki
JPN
2 KAMATH Archana Girish IND
3 DRAGOMAN Andreea
ROU
4 DIACONU Adina
ROU
5 TRIGOLOS Daria
BLR
6 LUNG Lisa
BEL
7 TAILAKOVA Mariia
RUS
8 HARTBRICH Leonie
HUN
9 BOGDANOVA Nadezhda BLR
9 ZHANG Sofia-Xuan
ESP
14 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
40 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
49 GRIGELOVÁ Natália
SVK
179 LABOŠOVÁ Ema
SVK
185 URÍKOVÁ Monika
SVK

JUNIORI

JUNIORKY

1 WU Yangchen
2 WANG Amy
3 CHEN Yi
4 OJIO Haruna

6780
6510
6060
5760
5655
5640
5460
5250
5160
5130
2379
1530
450

8670
6090
6000
5820
5550
5340
5289
5280
4710
4710
3840
2064
1650
204
150

CHN
POL
CHN
TPE
SGP
JPN
USA
SWE
CRO
RUS
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

6926
6641
6640
6384
6257
6086
6047
5696
5417
5382
3690
3625
1336
1067
668
525
120
27
13
9
9
9

CHN
USA
CHN
JPN

8136
7249
7050
6933

5 AKAE Kaho
6 KUAI Man
7 GHOSH Swastika
8 YOKOI Sakura
9 PAVADE Prithika
10 LAURENTI Jamila
75 PEKOVÁ Zuzana
107 ILLÁŠOVÁ Adriana
130 TEREZKOVÁ Jana
202 ŠTULLEROVÁ Eliška
203 LACENOVÁ Renáta
229 DIVINSKÁ Natália
255 WILTSCHKOVÁ Dominika
270 ČINČUROVÁ Ema
304 VINCZEOVÁ Laura
554 DZELINSKÁ Júlia
650 BILKOVIČOVÁ Sára
650 KARKUŠOVÁ Danijela

KADETI

1 CHEN Yuanyu
2 MOVILEANU Darius
3 MATSUSHIMA Sora
4 QUEK Yong Izaac
5 CHIRITA Iulian
6 REDZIMSKI Milosz
7 CHANG Yu-An
8 MATI Taiwo
9 SHAMS Navid
10 LIN Shidong
16 GOLDÍR Jakub
48 UHERÍK Kristián
83 PALUŠEK Samuel
85 NOVICKÝ Oliver
171 KUBALA Nicolas
181 ARPÁŠ Samuel
189 BILKA Pavol
231 ŠUTIAK Samuel
240 FRANCE Roman
354 GAŠPARÍK Jakub
354 KULICH Ivan
429 HATALA Juraj

KADETKY

1 GODA Hana
2 HARIMOTO Miwa
3 TAKAHASHI Giulia
4 BRZYSKA Anna
5 SER Lin Qian
6 ZHOU Jingyi
7 CHENG Pu-Syuan
8 KAUFMANN Annett
9 EARLEY Sophie
10 LUTZ Charlotte
21 WILTSCHKOVÁ Dominika
32 ČINČUROVÁ Ema
42 VINCZEOVÁ Laura
60 ŠTULLEROVÁ Eliška
89 BILKOVIČOVÁ Sára
151 ŠINKAROVÁ Monika
217 WALLENFELSOVÁ Aneta
308 MÜLLEROVÁ Ema
356 DZIEWICZOVÁ Lea
413 KĽUCHOVÁ Terézia

JPN
CHN
IND
JPN
FRA
ITA
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

6828
6695
6156
6003
5853
5662
1778
1383
1103
657
654
575
474
447
342
26
9
9

CHN 11057
ROU 9813
9139
JPN
SGP 7244
ROU 6632
POL 6388
6370
TPE
NGR 6350
6118
IRI
CHN 6117
SVK 4445
SVK 2080
SVK 1066
SVK 1065
553
SVK
500
SVK
457
SVK
290
SVK
263
SVK
54
SVK
54
SVK
13
SVK

EGY
JPN
BRA
POL
SGP
SGP
TPE
GER
IRL
FRA
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

9011
7873
6158
5901
5664
5439
5038
4859
4564
4404
3230
2412
2125
1517
964
496
263
70
22
9
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Stolný tenis do škôl 2019
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