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Milí čitatelia,
som rád, že sa pri čítaní nášho časopisu stretávame už tretíkrát
v tomto roku a ako štvrťročníka premiérovo počas celej histórie časopisu. Napriek tomu, že mesiace júl a august nie sú ani v športe obdobím
bohatým na majstrovské súťaže, bolo náročné zaradiť na 32 strán všetky
najdôležitejšie informácie zo stolnotenisového života na Slovensku.
Začiatok tretieho štvrťroka patrí už tradične európskemu šampionátu juniorov a kadetov, ktorý tentokrát usporiadal rumunský Kluž.
Tohtoročné najvýznamnejšie mládežnícke podujatie na starom kontinente sa pre slovenské farby nepochybne zapíše do histórie, keďže
naši kadetskí reprezentanti Adam Klajber a Filip Delinčák vybojovali vo
štvorhre bronz a po dlhšom čase sa tak zaradili k ďalším slovenským
mládežníckym medailistom. Aj keď družstvá kadetov a junioriek tiež
bojovali o medaily, napokon obsadili veľmi pekné 6., resp. 7. miesto.
Sklamaním však bolo umiestnenie družstva kadetiek, ktoré zostúpilo
do 2. divízie. Medailový sen sa na majstrovstvách Európy jednotlivcov
v španielskom Alicante rozplynul aj zmiešanému páru Pištej – Balážová,
ktorí si svojím štvrťfinálovým umiestnením zabezpečili aspoň letenky
na budúcoročné Európske hry v Minsku. Historický úspech na svetovom šampionáte veteránov dosiahol Karol Korbel, ktorý sa stal vo svojej
kategórii s Malajzijčanom Lingom majstrom sveta vo štvorhre. Z domácich udalostí sa venujeme Celoslovenskej konferencii SSTZ, ktorá bilancovala prvú štvrtinu práce nového vedenia. Jednou z priorít SSTZ je tiež
podpora stolného tenisu na školách, čo je aj hlavnou témou rubriky
venovanej školskému športu. Pestrú mozaiku predstavovania stolnotenisových osobností otvárame profilovým rozhovorom s rodákom z Číny
a slovenským reprezentantom Wang Yangom. Čo dnes robí Renáta Kasalová, to sa dozviete priamo z rozprávania tejto bývalej vynikajúcej
československej reprezentantky. O živote v Belgicku nám porozprávala
trénerka belgického družstva žien Nina Kolářová, v Bratislave sme boli
na trénerskom seminári so svetoznámym chorvátskym trénerom Mariom Amižićom a zoznámite sa aj so zdravotne znevýhodnenou stolnou
tenistkou a trénerkou Oľgou Barbušovou.
V rámci rubriky Čo nového u susedov vám
predstavíme maďarský stolnotenisový zväz
a v okienku do histórie sme nezabudli ani
na 25. výročie vzniku Slovenského stolnotenisového zväzu.
Verím, že vás výber z našej bohatej ponuky zaujal, a že si počas pracovných povinností a už rozbehnutej stolnotenisovej
sezóny nájdete čas aj na chvíle strávené
v spoločnosti Slovenského stolného tenisu.
Tibor Kollár, šéfredaktor
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ROZHOVOR

Snaha robí každý deň lepším
Narodil sa v čínskom meste Anqing v provincii Anhui v roku 1994. Športu ako
takému sa venuje už od svojich troch rokov, stolný tenis začal hrávať ako osemročný. Už odmalička zaujal v stolnom tenise ako obranár svojou húževnatosťou,
bojovnosťou, pohybom či zmenami herného rytmu. V roku 2009 sa majiteľ stolnotenisového klubu z Holíča Ján Skala zúčastnil majstrovstiev sveta juniorov
v Madride, kde mal záujem získať dvoch čínskych hráčov. Predstavitelia čínskeho
stolnotenisového zväzu mu ponúkli pätnásťročného chlapca, ktorého pre čínsku
reprezentáciu považovali za neperspektívneho. O tri mesiace už nádejný mladík
zarezával v extraligovom Stavoimpexe Holíč. Po získaní slovenského občianstva
v roku 2011 ho na juniorských majstrovstvách Európy v Kazani obvinili z toho,
že je o štyri roky starší a zo súťaže musel odstúpiť. Svoj vek síce neskôr dokázal,
prípadný úspech v juniorskej kategórii mu to však už nevrátilo. V tom istom roku
však získal s družstvom Holíča titul majstra Slovenska a o rok neskôr aj striebro. Od sezóny 2012/2013 pôsobil v nemeckom bundesligovom tíme TTC Matec
Frickenhausen, neskôr v poľských kluboch Grodzisk Mazowiecky, Olympia Grudziadz (majster Poľska) a v súčasnosti je hráčom klubu Dekorglass Dzialdowo.
Majster Slovenska v dvojhre (2014, 2015 a 2018) a zmiešanej štvorhre (2014,
s Jurkovou), účastník olympijských hier 2016 v Riu de Janeiro, medailista z tohtoročného turnaja Svetového pohára a slovenský reprezentant Wang Yang.

Wang Yang ako dvojročný
Narodil si sa vo východočínskej provincii Anhui neďaleko najdlhšej ázijskej
rieky Jang-c´-ťiang. Čo robieva dieťa vo
voľnom čase v tejto časti Číny?
Deti sa zvyčajne hrávajú rôzne hry, či už
pohybové alebo počítačové. Stolnotenisové tréningy sú aj počas detstva ťažké. Veľa
fyzičky, chvíľu škola a opäť tréning.
Prvým športom čínskeho dieťaťa je
vraj stolný tenis. Je to naozaj tak?
Na to je ťažké odpovedať. Mojím prvým športom však bolo plávanie. Až keď
som neskôr chodil na základnú školu, začal
som hrávať stolný tenis.
Bol pre teba stolný tenis odmalička
záľubou? Čo na to hovorila tvoja rodina?
Áno, rodičia ma v ňom podporovali.
Aj vo svojej práci mali stolnotenisový stôl
a často ma brávali so sebou, aby som sa
hral s pingpongovou loptičkou.
Asi je neskutočne náročné presadiť sa
v Číne už v mladosti...
Niekedy áno, niekedy nie. Keď sa však
obzriem za mojou doterajšou kariérou, až
také ťažké to asi nie je .
Na ktorý z tvojich mládežníckych
úspechov z Číny si najradšej spomínaš?
Nad tým som nikdy nerozmýšľal. Pre
mňa, ako aj pre mladých ľudí v Číne, je
však najdôležitejšie, že to, čo robia, robia
s láskou a so zanietením.
Vedel si ešte pred príchodom do Európy, že existuje „nejaké“ Slovensko?
Áno, vedel. Niekoľko Slovákov trénovalo v Číne v našom stolnotenisovom centre,
takže čo-to o Slovensku som už poznal.

ROZHOVOR
Ako si s odstupom času spomínaš na
prvé stretnutie s Jánom Skalom? Aký máš
s ním v súčasnosti vzťah?
Prvýkrát som ho uvidel na návšteve
v mojom vtedajšom čínskom klube v roku
2008, keď hľadal hráčov, ktorí by mohli ísť
hrať na Slovensko. Myslím si, že doteraz
sme priatelia.
Čo ti ako prvé napadne pri vyslovení
mena Stavoimpex Holíč?
Spomienka na prvé stretnutie v meste
a klube, kde som začal novú etapu svojho
stolnotenisového života.
Ako prišlo k myšlienke získať slovenský pas a reprezentovať Slovensko na vrcholných podujatiach?
Táto myšlienka vznikla nejak spontánne, pretože moja hra bola na veľmi slušnej
úrovni. A keďže som plánoval aj naďalej
hrávať na Slovensku, slovenské občianstvo
bolo samozrejmosťou.
Ako si na mládežníckom európskom
šampionáte v roku 2011 prežíval obvinenie z toho, že kvôli svojmu, údajne vyššiemu veku, nemôžeš reprezentovať Slovensko ako junior?
K tomu by som povedal len toľko, že to
bolo vtedy od stolných tenistov z niektorých krajín úbohé, obviniť ma z niečoho
takého. Asi nechceli dopustiť to, aby Číňan
so slovenským pasom európsky šampionát
vyhral. Znehodnotili tak celú súťaž.
Členom reprezentačného družstva
mužov Slovenska si už päť rokov. Čo ti pôsobenie v slovenskej reprezentácii dalo?
Pomohlo mi to hlavne v tom, aby som
vynakladal vždy maximálne úsilie v tréningu a aby som sa každým dňom zlepšoval.
Aké sú tvoje súkromné či športové
plány do budúcnosti? Spájaš ich so Slovenskom alebo sa plánuješ vrátiť domov
do Číny?
S manželkou Liang Ke Xin
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Počas olympijského sľubu u prezidenta SR Andreja Kisku pred OH v Riu de Janeiro v roku 2016
Moja budúcnosť ešte nie je úplne jasná.
Som však šťastný, že mám výbornú manželku, ktorá ma vždy podporovala v mojej
stolnotenisovej kariére a doteraz mi vytvára výborné podmienky pre môj šport.
Čo by si odkázal našim mladým talentom z pohľadu hráča pochádzajúceho zo

stolnotenisovej veľmoci – krajiny, kde je
pingpong národným športom?
Aby pri tréningu využívali nové technológie a nové metódy, a aby mali k dispozícii
vždy všetko to, čo k tomu potrebujú.
● zhováral sa: Tibor Kollár
foto:
archív
Wanga Yanga a SSTZ
●

V reprezentačnom drese Slovenska v roku 2018 (kvalifikácia ME proti Ukrajine)
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majstrovstvá európy

Postup na Európske hry, čakali sme však viac
V poradí 35. majstrovstvá Európy jednotlivcov v španielskom Alicante (18. až 23. septembra 2018) boli významnou previerkou európskej stolnotenisovej elity, ktorá je z roka na rok vyrovnanejšou a čoraz častejšie do nej prenikajú aj mladí talentovaní hráči. Najúspešnejšou krajinou bolo Nemecko, ktorého reprezentanti vybojovali až tri tituly. V dvojhre dominoval Timo
Boll, v štvorhre žien Mittelhamová s Langovou a mix sa stal korisťou Filusa spolu s Han Jing, a to ešte majú v kolekcii medailí
aj tri bronzové kovy. Raritou je nesporne bronz Luxemburčanky čínskeho pôvodu Ni Xialian. Hoci by väčšine hráčok mohla
byť mamou a tým mladším aj babičkou (má 55 rokov), spolu s krajankou De Nuteovou „vyškolili“ oveľa mladšie páry.
Slovenská sedmička
hráčov cestovala do Španielska s veľkými ambíciami. V príprave dostala
všetko to, čo potrebovala, a v sezóne absolvovala najväčší počet kvalitných štartov v histórii.
Cieľom bola medaila, štvrťfinále v štvorhrách a osemfinále v dvojhrách, pričom sa
očakával ráznejší vstup na ME aj od mladých
slovenských hráčov. Napriek nespornej snahe sa však ciele naplniť nepodarilo. Postup
páru Pištej – Balážová do štvrťfinále, a tým
aj zabezpečenie si letenky na budúcoročné
Európske hry v Minsku, ako aj tri osemfinálové účasti vo štvorhrách sú cenné, ale to je
prakticky všetko (pred dvoma rokmi na ME
v Budapešti sme zaznamenali dve štvrťfinálové účasti Slovákov). Čakali sme spolu s fanúšikmi viac, napokon, pri hodnotení ME to
konštatoval aj výkonný výbor SSTZ.

Ako hodnotí vystúpenie slovenskej reprezentácie v Alicante predseda komisie
športovej reprezentácie SSTZ a tréner mužov Slovenska Jaromír Truksa?
„Ako všetci dobre vieme, stolný tenis
je len šport a vysoké ciele si treba dávať.
Viem, že aj ďalšie štáty mali v Alicante veľké ambície, ktoré sa im nepodarilo naplniť.
A to hovorím o väčších a finančne silnejších asociáciách, ako je tá naša. Možno
práve ten veľký tlak, ktorý sme vytvorili,
ale možno aj priveľká motivácia, ktorú si
vytvárali hráči sami od seba, zapríčinili
naše zlyhanie pred pomyselnou cieľovou
čiarou. Na to, ako ťažko sa pár Pištej – Balážová do boja o medailu dostával (chýbal
im k tomu iba posledný krok), hodnotím
ich výkon ako pozitívny a poučný do budúcnosti. Znovu sa ukázalo, že byť pripravený je dobrá cesta, no niekedy sa nedá
predpovedať všetko, čo sa stane. Teraz
nanešťastie poznačila slabá forma Barbo-

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom na európskom šampionáte v Alicante

ru Balážovú a v princípe to ovplyvnilo celé
jej účinkovanie vo všetkých súťažiach. Som
pevne presvedčený o tom, že keby sa im
v mixe podarilo získať medailu, aj v ostatných súťažiach by sa im darilo oveľa viac.
Aj Ľubo Pištej doplatil v súťaži jednotlivcov
na náročný program párových súťaží a po
prehratom boji o semifinále už v sebe nenašiel dostatok psychických síl na zdolanie
Francúza Akkuzu v 1. kole. Aj keď robil, čo
sa dalo, prehral. Vo všetkých párových súťažiach však podal fantastický výkon a medailu by si určite zaslúžil. „Baška“ by taktiež svoju súperku za normálnych okolností
ľahko porazila, no po mixe nie. Proste sa
nedalo pomôcť. Ako bývalý hráč a reprezentant, žiaľ, poznám takéto stavy. Wang
Yang si odohral svoje. To, čo mal vyhrať,
vyhral a v zápasoch, v ktorých nebol favoritom, aspoň zabojoval. Miešanú štvorhru
Wang – Ódorová v prvom kole vyradil rumunský pár Ionescu – Szocsová, aj keď bol

majstrovstvá európy
zápas vyrovnaný a rozhodovali maličkosti.
Ostatní mali za cieľ postup zo skupín. To sa
však tiež nepodarilo. Škoda hneď prvého
zápasu Evy Ódorovej s Poľkou Bajorovou.
Zlý začiatok dokázala otočiť a prehrala najtesnejším rozdielom. Takisto mohla aj vyhrať a bolo by všetko v poriadku. Táňa Ku-
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kuľková zberá viac-menej skúsenosti, ale
pri lepšej konštelácii tiež mohla postúpiť.
Saša Valuch síce skončil na 2. mieste v skupine, ale žrebovalo sa a do „preliminary“
sa nedostal – päť hráčov z 23 vypadlo. Podal však dobrý a bojovný výkon. Samuel
Novota aj napriek tomu, že hral najmä
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v prvých dvoch zápasoch nad svoje pomery, ani raz sa mu nepodarilo zvíťaziť. Mal
ťažkú skupinu a nepriaznivý žreb. Na záver:
nepoľaviť v nastolenom štýle, analyzovať
príčiny neúspechov, vyvodiť dôsledky a poučiť sa z chýb pred ďalším šampionátom.“
● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

Sumár výsledkov z ME v Alicante
Dvojhra mužov – semifinále: Boll – Franziska (obaja Nem.) 4:3 (-8, 12,-9, -8, 9, 5, 7), Ionescu (Rum.) – Karlsson (Švéd.) 4:1 (10, 6, -3,
9, 9). Finále: Boll – Ionescu 4:2 (-6, 7, 9, 8, 5).
Štvorhra mužov – semifinále: Habesohn, Gardos (Rak.) – Franziska, Groth (Nem./Dán.) 4:3 (-8, -8, 8, -8, 6, 13, 2), Falck, Karlsson
(Švéd.) - Filus, Walther (Nem.) 4:0 (7, 6, 9, 8). Finále: Habesohn, Gardos – Falck, Karlsson 4:1 (9, -6, 4, 9, 9).
Dvojhra žien – semifinále: Pesocká (Ukr.) – Polcanová (Rak.) 4:2 (-7, 14, 10, -11, 4, 5), Li Qian – Grzybowská-Francová (obe Poľ.) 4:1
(11, 6, 6,-10, 10). Finále: Li Qian – Pesocká 4:2 (-8, -10, 6, 6, 2, 2).
Štvorhra žien – semifinále: Polcanová, Noskovová (Rak./Rus.) – Ekholmová, Pótová (Švéd./Maď.) 4:3 (-9, -1, 6, -6, 6, 2, 8), Mittelhamová, Langová (Nem.) – Ni Xialian, De Nutteová (Lux.) 4:2 (-8, 8, 5, 6, -6, 10). Finále: Mittelhamová, Langová – Polcanová, Noskovová
4:3 (10, 8, -6, 4, -9, -7,12).
Zmiešaná štvorhra – semifinále: Fegerl, Polcanová (Rak.) – Franziska, P. Soljová (Nem.) 3:1 (7, -1, 11, 9), Filus, Han Jing (Nem.) – Karakaševič, Paškauskiene (Srb./Lit.) 3:2 (6, -9, 7, -13, 10). Finále: Filus, Han Jing – Fegerl, Polcanová 3:2 (7, -9, 4, -9, 8).
Výsledky slovenských reprezentantov
Dvojhra mužov – kvalifikácia: Valuch – Ecseki (Maď.) 1:4 (12,-7,-6,-5,-4), Valuch – Gunduz (Tur.) 4:2 (-9,-10,3,6,14,10), Valuch
– Kodjabashev (Bul.) 4:3 (7,-4,-9,9,4,-12,0), Novota – Pucar (Chorv.) 2:4 (6,6,-6,-6,-9,-5), Novota – Sgouropoulos (Gr.) 1:4 (-11,10,-9,
-9,-11), Novota – Jevtovič (Srb.) 0:4 (-8,-7,-16,-7). 1. kolo (64): Pištej – Akkuzu (Fr.) 2:4 (-8,5,-8,-5,6,-11), Wang – Walker (Angl.) 4:0
(6,4,5,4); 2. kolo (32): Wang – Walther (Nem.) 1:4 (-8,-8,7,-8,-10).
Štvorhra mužov – kvalifikácia: Novota, Valuch – Bobocica, Mutti (Tal.) 0:3 (-9,-9,-4), Pištej, Sgouropoulos (Gr.) – Franco, Vilchez (Šp.)
3:0 (6,5,1). 1. kolo (32): Pištej, Sgouropoulos (Gr.) – Badowski, Zatowka (Poľ.) 3:4 (-5,7,-6,-6,7,7,-3), Wang, Gionis (Gr.) – Petö, Jevtovič (Srb.) 4:1 (1,4,-7,10, 9). Osemfinále: Wang, Gionis (Gr.) – Filus, Walther (Nem.) 2:4 (-8,8,7,-3,-4,-7).
Dvojhra žien – kvalifikácia: Ódorová – Monteiro-Dodeanová (Rum.) 1:4 (-5,-8,-9,9,-9), Ódorová – Bajorová (Poľ.) 3:4 (-5,5,-7,-8,10,8,-9),
Ódorová - Silvová (Port.) 4:0 (3,3,6,4), Kukuľková – Lupuleskuová (Srb.) 3:4 (10,-8,-9,-10,8,7,-8), Kukuľková – Laurentiová (Tal.) 1:4 (-8,
-10,3,-6,-8), Kukuľková – Peteková (Chorv.) 4:3 (6,8,-9,6,-7,-3,9). 1. kolo (64): Balážová – Zhang Xuan (Šp.) 1:4 (-13,-7,8,-6,-6).
Štvorhra žien – kvalifikácia: Kukuľková, Ódorová – Vovková, Stražarová (Slovinsko) 3:0 (7,8,9). 1. kolo (32): Kukuľková, Ódorová
– Moretová (Švaj.), Galičová (Slovinsko) 4:3 (-10,9,6,-9,6,-8,7), Balážová, Matelová (ČR) – Tailaková, Kolishová (Rus.) 4:1 (-6,10,6,3,5).
Osemfinále: Balážová, Matelová (ČR) – Polcanová (Rak.), Nosková (Rus.) 1:4 (-8,-10,-7,7,-5), Kukuľková, Ódorová – Diaconová (Rum.),
Ciobanová (Rum.) 1:4 (9,-8,-6,-10,-5).
Zmiešaná štvorhra – kvalifikácia: Wang, Ódorová – Naumi (Fín.), Kirichenková (Fín.) 3:1 (5,-9,11,6), 1. kolo (32): Pištej, Balážová – Szocs,
Monteiro-Dodeanová (obaja Rum.) 3:2 (9,-8,-5,4,9); Wang, Ódorová – Ionescu (Rum.), Szocs (Rum.) 1:3 (9,-8,-11, -8). Osemfinále: Pištej, Balážová – Stoyanov, Piccolinová (obaja Tal.) 3:2 (-6,4,-9,8,4). Štvrťfinále: Pištej, Balážová – Fegerl (Rak.), Polcanová (Rak.) 1:3 (8,-11,-10,-6).

Z rokovania kongresu
ETTU v Alicante
Kramer dostal dôveru
Španielske
prímorské letovisko v Alicante
bolo 19. 9. 2018
aj dejiskom kongresu Európskej
stolnotenisovej únie (ETTU). Po „kongresovej fraške“ na jar vo švédskom Halmstade (v prvý deň rokovania sa delegáti zhodli
iba na tom, že na druhý deň bude kongres
mimoriadne pokračovať), sa očakávalo pod
horúcim slnkom pri Stredozemnom mori aj
horúce rokovanie. Súboj aktuálneho prezidenta ETTU Ronalda Kramera s exprezidentom Stefanom Bosim, podporovaným
zastupujúcim prezidentom Ivom GoranomMunivranom pokračoval, ale v oveľa kultivovanejšej podobe. Po relatívne krátkej slovnej
prestrelke delegáti hlasovali o návrhu nemeckého stolnotenisového zväzu, aby kon-

gres odobril sporné vyplatenie paušálnych
náhrad Kramerovi (5 000 € mesačne) za obdobie 2013 – 2017. Z 55 delegátov podporilo Kramera 34, proti bolo iba 21. Rovnakým
pomerom skončilo aj hlasovanie o dánskom
návrhu požadujúcom, aby Kramer i celá exekutíva dokončila svoj mandát do roku 2020.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že spor
je ukončený, no nie úplne. Na civilnom súde
v Luxembursku (sídli tam sekretariát ETTU)
Bosi podal tri žaloby na Kramera, ktoré sa
budú určite nejaký čas naťahovať...
V pracovnej časti kongres schválil správu
prezidenta, generálneho sekretára i predsedov komisií ETTU ako aj rozpočet na rok
2019 vo výške 1,056 mil. € (mimochodom,
je nižší ako rozpočet SSTZ). Odsúhlasil aj
predsedov odborných komisií v zložení: Igor
Heller (Hol.) – rebríčková komisia, Öivind
Ericsson (Nór.) – technická komisia, Isabelle
Beumierová (Belg.) – rozhodcovská komisia,
Zdenko Kríž   – veteránska komisia, Sandra
Deatonová (Angl.) – mládežnícka komisia,
Galia Dvoraková (Špan.) – komisia športov-

cov, Georgios Seliniotakis (Gr.) – para komisia. Následne exekutíva ETTU schválila aj
zloženie jednotlivých komisií. Zo štyroch slovenských kandidátov uspel iba Z. Kríž. Podpredsedom komisie mládeže sa stal opäť
A. Hamran, ktorého však na tento post navrhla Ukrajina. Na kongrese sa prezentoval
aj organizátor ME 2019 (družstvá) z Nantes
(3. – 8. 9. 2019). Stolnotenisové MS dospelých budú na budúci rok v Budapešti
(21. – 28. 4. 2019), rovnako budú v tomto
meste neskôr súťažiť o európske tituly aj
veteráni (1. – 7. 7. 2019). Zaujímavosťou je,
že kongres ETTU odsúhlasil v pomere 30:12
(traja sa zdržali) návrh Malty, aby ITTF prehodnotila svoje rozhodnutie z Halmstadu,
kde presadila od MS 2022 zníženie počtu
štartujúcich družstiev z 96 na 32. Po kongrese exekutíva ETTU rozhodla o zložení stolnotenisovej „jury“ pre Európske hry v Minsku (20. – 30. 6. 2019). Predsedom bude
Ö. Ericsson (Nór.) a členmi Z. Kríž a B. Romanescuová (Rum.).
● text: Zdenko Kríž
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majstrovstvá európy mládeže

Slovenská výprava na majstrovstvách Európy mládeže v rumunskom Kluži

Bronz pre Klajbera s Delinčákom

Po niekoľkých menších turnajoch sa rumunská stolnotenisová federácia vrátila na „mapu“ veľkých kontinentálnych podujatí.
Majstrovstvá Európy mládeže v Kluži priniesli po dlhej dobe pre Slovensko výrazný úspech. Po rokoch čakania priniesli kadeti Adam Klajber a Filip Delinčák medailu vo štvorhre, družstvo kadetov obsadilo 6. miesto a družstvo junioriek 7. miesto.
Majstrovstvá Európy mládeže (15. až
24. júla 2018) sa odohrali v modernom špor
tovom komplexe Poly
valente,
ktorý
sa
nachádza v blízkosti
moderného futbalového štadióna a oddychovej časti mesta lemovanej verejným parkom.
Okrem zastúpenia vo všetkých kategóriách
šampionátu malo Slovensko svojich zástupcov aj medzi rozhodcami. Našu krajinu reprezentovali skúsení medzinárodní rozhodcovia Jaroslav Novotný a Milan Chamula.
Majstrovstvá Európy začali tradične
súťažami družstiev. Do týchto zápolení nastupovali naše družstvá s rozdielnymi ambíciami. Podľa papierových predpokladov
a názoru trénerov sa očakávali najlepšie
výsledky najmä od juniorov, ktorí chceli
obhájiť miesto v prvej osmičke družstiev
z predchádzajúcich majstrovstiev. Očakávania boli aj od junioriek, nakoľko v tíme
bola skúsená Kukuľková a tiež aj od kadetov, ktorí naznačovali dobrú formu výsledkami na medzinárodných turnajoch.
Po rozdielnych výsledkoch našich tímov
sa dve družstvá dostali do záverečných bojov o pódiové umiestnenie. Žiaľ, nepodarilo

sa to ani v jednom stretnutí. Kadeti hrali
o postup medzi posledné štyri družstvá
s Francúzskom a prehrali 1:3. Dva zápasy
prehrali 2:3, ale napriek tomu tu bola možnosť aj vyhrať, lebo stretnutie bolo veľmi
vyrovnané. Touto prehrou sa dostali na
5. až 8. miesto, kde sa stretli s družstvom
Chorvátska. Naši kadeti vyhrali pomerne
ľahko 3:0 a dostali sa do bojov o 5. miesto.
Tu sa stretli s Nemeckom a prehrali 0:3.
Ďalším tímom, ktorý mal šancu zabojovať o medailu, bol tím junioriek. O postup do
semifinále sa stretli s dievčatami z Francúzska. Tie však boli nad ich sily. Napriek tomu,
že na začiatku viedli 1:0, aj napriek bojovnosti dievčat, boli súperky lepšie a stretnutie sa skončilo 1:3. Táto prehra mala vplyv
aj na ďalšie stretnutie o umiestnenie, ktoré prehrali s Nemeckom 0:3. V poslednom
stretnutí o 7. miesto sa stretli s Poľskom.
V našom družstve nastali zmeny, aby dostali príležitosť aj hráčky, ktoré v predchádzajúcich stretnutiach nehrali. Bolo to zaujímavé stretnutie, pretože veľa zápasov skončilo
vyrovnane v piatich setoch. Puchovanová aj
Šinkarová potešili svojou bojovnosťou a zaslúžene zvíťazili 3:2. Družstvo tak skončilo
na peknom 7. mieste.
Veľa stretnutí na majstrovstvách bolo absolútne vyrovnaných, čo sa prejavilo aj v ča-

sovom programe, keď sa finálové stretnutie
družstiev juniorov začínalo o 21:30 hod. Tým
sa program finálového dňa posunul až do
nočných hodín nasledujúceho dňa. Organizátori pripravili aj krátky koncert počas slávnostného ceremoniálu, ktorý tiež zasiahol
do nočného programu finálových stretnutí. Najlepšie umiestnené krajiny z pohľadu
družstiev boli Francúzsko a Rusko s medailami vo všetkých kategóriách a Rumunsko
s tromi medailovými umiestneniami.
Počas posledných dvoch dní sa na šampionáte rozbehli aj súťaže jednotlivcov. Keď
po prvom dni zo skupín postúpili všetci kadeti, tak z kadetiek postúpila ďalej len Lacenová. Z  junioriek sa z piatich hráčok zo
súťažou nešťastne rozlúčila Puchovanová,
keď prehrala s Ukrajinkou 2:4 na sety. Treba pochváliť Emu Labošovú, ktorá odohrala
veľmi pekný zápas s rumunskou hráčkou
Hudusanovou, keď vyhrala 4:3 na sety.
Zmiešané štvorhry Kolodziejczyk (Rak.) s Kukuľkovou a Peko s Labošovou sa po veľkých
bojoch dostali do osemfinále. O postup do
štvrťfinále prehrali vo vyrovnaných zápasoch 2:3, keď im chýbalo trošku viac šťastia.
V poslednom dni šampionátu, ktorý nám
priniesol aj vytúženú medailu, sa spomedzi
juniorov medzi najlepších 32 hráčov dostal
len Oráč. Proti Maďarovi Juhásovi podal vý-

majstrovstvá európy mládeže
borný koncentrovaný výkon a jasne zvíťazil
4:0. V tridsaťdvojke narazil na výborného
Francúza De Nordresta a podobne ako Peko
utŕžil výprask v podobe prehry 0:4. Pekovi
ako aj Oráčovi však nemožno nič vytknúť.
Snažili sa, ale súperi boli v daný okamih jednoznačne lepší. Spomedzi kadetiek nastúpila o postup do tridsaťdvojky v hlavnej suťaži
Lacenová proti Linde Záděrovej (Čes.). Z jej
strany to bol optimálny výkon, ktorý však
na Češku nestačil a prehrou 1:4 na turnaji
skončila. Medzi posledných 32 hráčok sa
medzi juniorkami dostali Grigelová (výhrou
4:2 cez portugalskú hráčku) a Kukuľková (po
veľkom boji porazila španielsku hráčku Garciovú 4:3). V koncovke siedmeho setu za stavu 10:10 preukázala väčšiu psychickú odolnosť a zaslúžene vyhrala 12:10. O postup
medzi posledných 16 hráčok majstrovstiev
prehrala Grigelová s domácou Plajanovou
0:4 a Kukuľková si poradila pomerne ľahko
s Fínkou Linstremovou. O účasť vo štvrťfinále čakala Kukuľkovú jedna z najlepších hráčok z Rumunska a aj celých majstrovstiev
Dragomanová. Síce s ňou prehrala nakoniec
0:4, ale z toho v troch setoch na 9.
Najcennejším okamihom, ktorý sa zapíše do histórie nášho stolného tenisu,
je bezpochyby úspech našich kadetov vo
štvorhre. Adam Klajber spolu s Filipom
Delinčákom vybojovali pre Slovensko na
európskom šampionáte bronzovú medailu.
Postupne prešli cez páry z Nemecka, ktoré
porazili hladko 3:0. Následne po ťažkom
zápase s maďarskou dvojicou zvíťazili 3:2.
O postup medzi najlepšie štyri páry Európy
vyradili Belgičanov 3:1. V zápase o postup
do finále ich vyradila dvojica zložená z poľského reprezentanta Maceja Kubika a Chorváta Ban Ivora. Podľahli im 0:3.

ME očami trénerov

Saša Dragaš (tréner kadetov): „Na ME
mládeže sa nám darilo, nakoľko sme už
v súťaži družstiev skončili na 6. mieste, čo
bol náš minimálny cieľ. Medzi jednotlivcami sme dosiahli veľmi dobré výsledky, nakoľko zo štyroch kadetov sa dvaja dostali
medzi 16 a jeden medzi 32 najlepších hráčov Európy. Pach mal ťažký žreb a vypadol
v 2. kole. Goldír prešiel dve kolá. Klajber
a Delinčák postúpili do šestnástky, kde síce
prehrali, ale tento turnaj hrali naozaj dobre.
To potvrdili aj vo štvorhre, keď porazili viacero dobrých párov a skončili s bronzovou
medailou na krku. Už medzi 32 najlepšími
dvojicami odplatili prehru z družstiev nemeckému páru Hoermann – Kohler výhrou
3:0. Následne sa potrápili s maďarskými
reprezentantmi Ocsai – Huzsvár. Po výhre
3:2 ukázali predovšetkým pevné nervy. Vo
štvrťfinále narazili na Belgičanov Rassenfosse – Degros, s ktorými taktiež prehrali
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v družstvách. Po výbornom výkone dokázali za stavu 1:1 obrátiť vývoj tretieho setu
zo 4:10 na 12:10! To sa ukázalo ako rozhodujúce a nakoniec sa z výhry tešili slovenskí
reprezentanti. Semifinále im však nevyšlo
podľa predstáv. V ňom prehrali s poľsko-chorvátskym párom 8:11.“
Roman Grigel (tréner juniorov): „Na
ME sme cestovali s cieľom umiestnenia
do 10. miesta. Bohužiaľ, juniori svoj cieľ
nesplnili. Ako družstvo sme nakoniec získali 13. miesto. V súťaži jednotlivcov moje
očakávania splnili Oráč a Cyprich, ktorí dokázali vždy zdolať papierovo slabších súperov a predvádzali výkony na hranici svojich
schopností. Výkon Peka sa dá hodnotiť ako
spoľahlivý, ale hlavne vo štvorhre spolu so
Zelinkom zďaleka neukázali to, čo bolo
v ich silách. Sklamaním bol výkon Zelinku, ktorému tieto majstrovstvá nevyšli. Vo
štvorhrách sa Peko s Labošovou prebojovali medzi posledných šestnásť párov cez
silný francúzsky pár Bertrand-Mostafavi.“
František Solár (tréner kadetiek): „Na
ME sme odchádzali s cieľom udržať sa
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v 1. divízii. Tento cieľ sa nám, žiaľ, nepodarilo naplniť. Umiestnenie na 23. mieste
v družstvách a len jedna účasť medzi 64
jednotlivcami sú reálnym obrazom kvality našich kadetiek. V tejto kategórií sme
zaostávali hlavne technicky a pohybom.
Dievčatá doplatili aj na svoju neskúsenosť,
veď na rozdiel od svojich súperiek všetky
štyri kadetky mali na ME premiéru.“
Valentina Popová (trénerka junioriek):
„V súťaži jednotlivcov dosiahla najlepší výsledok Kukuľková, ktorá sa dostala do najlepšej šestnástky. Na postup medzi posledných osem už však nestačila na Rumunku
Dragomanovú. Labošová hrala odvážne
a koncentrovane. Bolo vidieť, že má v hre
rezervy, chýbal jej rýchlejší pohyb. Grigelová hrala celý turnaj stabilne, prijemne
prekvapila najmä svojou bojovnosťou.
Choroba nedovolila Puchovanovej dostať
sa do optimálnej formy a tento šampionát
jej nevyšiel. Šinkarová na týchto majstrovstvách predviedla koncentrovaný výkon.“
● text: Anton Hamran a Ivica Hatalová
● foto: Anton Hamran a Zoltán Klajber

Bronzoví vo štvorhre kadetov – Adam Klajber a Filip Delinčák
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z kuchyne vv sstz

Celoslovenská konferencia SSTZ v Bratislave

Činorodejšia práca zväzu a vyšší rozpočet
V bratislavskom hoteli Nivy sa 15. júna 2018
konala Celoslovenská konferencia SSTZ za účasti
50 delegátov (91 %) z regionálnych zväzov a extraligových klubov ako aj ďalších hostí. Vlani
zvolené nové vedenie SSTZ  bilancovalo prácu
po prvej štvrtine naplnenia svojho mandátu.
Hodnotenie činnosti bolo prvýkrát pripravené v novej podobe, keď po úvodnom vystúpení predsedu SSTZ 
Zdenka Kríža predniesli hodnotiace správy predsedovia komisií:
Marta Brúderová – metodicko-vzdelávacia komisia,
Róbert Čelko – športovo-technická komisia,
Daniel Fink – komisia masového rozvoja a školského športu,
Roman Grigel – komisia mládeže,
Ľubomír Pištej – hráčska asociácia,
Jaromír Truksa – komisia športovej reprezentácie,
Ján Vaniak – rozhodcovska komisia,
Branislav Kalužný – komisia pre ekonomiku a marketing.
Ako konštatoval vo svojej hodnotiacej správe predseda SSTZ 
Zdenko Kríž, napriek viacerým problémom sa podarilo skĺbiť prácu
výkonného výboru a komisií v prospech spoločného cieľa. Významným katalyzátorom činnosti celého zväzu je okrem personálnych
zmien nebývalý nárast rozpočtu SSTZ – o 69 %! Na rok 2018 dostal
zväz od štátu na základe výpočtu podľa vzorca zakotveného v Zákone
o športe 1 139 955 € (po odstránení chyby pri výpočte príspevku).
Výkonný výbor splnil všetkých päť úloh vyplývajúcich z vlaňajšej konferencie. Činnosť zväzu sa zintenzívnila a rozvoj zaznamenali aj oblasti, ktoré v minulosti neboli prioritami. Výrazne sa
zlepšili podmienky na prípravu slovenskej reprezentácie dospelých i mládeže. Pribudol tréner reprezentácie dospelých na plný
úväzok, skvalitnila sa aj fyzická a mentálna príprava, ako aj celkový servis vrátane maséra či testovania. Vďaka nárastu rozpočtu
narástol počet štartov (najviac v histórii SSTZ).
Vďaka štedrejšiemu rozpočtu mohli v roku 2018 narásť náklady
na reprezentáciu dospelých i mládeže o 154 %, na masový rozvoja
propagáciu o 153 %, na podporu činnosti klubov bolo vyčlenených
o 88 % finančných prostriedkov viac, na metodiku a vzdelávanie
o 169 % a talentovanú mládež o 47 %. Na konci roka 2017 bolo na
základe Zákona o športe klubom prvýkrát rozdelených 15 % štátneho
príspevku (cca 90 tis. €) na podporu činnosti mládeže do 23 rokov.
Noví čestní členovia SSTZ spolu s vedením zväzu, zľava: R. Čelko,
M. Brúderová, V. Mihočko st., J. Vaniak, Z. Kríž a B. Kalužný.

Reprezentácia dospelých a mládeže
Na vlaňajších ME mládeže sme viac čakali od našich talentovaných hráčov. Tri družstvá sa prebojovali do najvyššej kategórie,
ale jediný zástupca v tridsaťdvojke v dvojhrách nenaplnil naše
ambície. Na ME družstiev muži prekvapujúco zdolali úradujúcich
majstrov Európy z Rakúska a obsadili historické 13. miesto. Mali
potenciál aj na účasť v elitnej osmičke. Ženy bez Evy Ódorovej
skončili na 27. mieste. Na tohtoročných MS družstiev v Halmstade zanechali obidva naše kolektívy dobrý dojem. Umiestnenie na
27. (muži) a 29. stupienku (ženy) síce neznamená postup do elitnej kategórie, ale prostredníctvom rebríčkov sa tam o dva roky
môžu naše tímy ešte prebojovať. Príjemným prekvapením bol postup Tatiany Kukuľkovej na OH mládeže v Buenos Aires. Od roku
2018 sa v Národnom stolnotenisovom centre buduje centrum pre
prípravu reprezentácie dospelých a mužov a žien do 21 rokov.
Talentovaná mládež
V roku 2017 boli vyčlenené prostriedky na posilnenie práce
s talentovanou mládežou. Od leta bola pripravená podpora pre regióny na vytvorenie projektu regionálnych výberov mládeže, ktoré
postupne vytvorili všetky regióny (okrem trenčianskeho). Od roku
2018 sa zaviedli regionálne centrá pre dvojfázovú prípravu mládeže. Sú otvorené na bezplatný tréning hráčov z celého Slovenska.
Metodika a vzdelávanie
Úspešne pokračovalo vzdelávanie trénerov. V príprave je aj publikácia pre trénerov začiatočníkov a vedúcich záujmových krúžkov.
Rozhodcovia
Pokračuje zvyšovanie nárokov na kvalitu a profesionalizáciu
rozhodcov. Päť rozhodcov úspešne zložilo skúšky medzinárodného rozhodcu a jeden skúšky medzinárodného hlavného rozhodcu.
Pripravuje sa diferencované odmeňovanie na základe kvality.
Masový šport
Bola posilnená publikačná činnosť na popularizáciu stolného
tenisu (kalendár, časopis). Prvýkrát sme sa zúčastnili Svetového
dňa stolného tenisu, podporili sme 10 projektov organizovaných
klubmi a regiónmi. Pripravuje sa projekt Stolný tenis do škôl.
Marketing a ekonomika
VV SSTZ zaviedol štvorstupňovú kontrolu využívania finančných
prostriedkov a úplnú transparentnosť pri nakladaní s financiami.
Začali sme aktívnu komunikáciu s médiami a na sociálnych sieťach.
Delegáti konferencie odsúhlasili nových čestných členov SSTZ 
– Elena Thomasová, Marta Brúderová, Vladimír Mihočko st. a Ján
Vaniak. Do Siene slávy SSTZ  bol uvedený bývalý predseda SSTZ 
a Swaythling Club International Joe Veselský. Čestné uznanie SSTZ 
dostali Peter Šandal za výsledky ženského tímu SSTE Dunajská Streda a Petr Hlošek za výsledky mužov TJ Hontianske Trsťany/Dudince.
V konštruktívnej diskusii vystúpilo šesť delegátov a konferencia schválila aj rozpočet SSTZ na rok 2018 a úpravu Súboru predpisov. Podrobnejšie informácie i fotogaléria z Celoslovenskej konferencie SSTZ sú na stránke www.sstz.sk.
● text: Zdenko Kríž a Branislav Kalužný, foto: Tomáš Šereda

slováci v zahraničí
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Začala som robiť aj prednášky pre rodičov,
ako by sa mali správať a čomu sa vyhnúť.
Funguje organizácia stolného tenisu
v Belgicku podľa tvojich predstáv?
Mám vynikajúcu podporu flámskeho
zväzu, technický riaditeľ Marc Closset (bývalý reprezentant Belgicka) je neskutočne iniciatívny. Mám voľné ruky pre to, čo
potrebujem.
Je tréning vo Francúzsku alebo Belgicku iný ako na Slovensku?
Za mojich čias boli slovenské deti viac
pripravené na tvrdý tréning a disciplínu. Na
druhej strane, vo Francúzsku o je veľa viac
prepracovaná metodika.
Aké sú tvoje ciele do budúcnosti?
Z  krátkodobého hľadiska máme dané
ciele, ktoré sa budú vyhodnocovať na konci
roka. Z pohľadu môjho rozvoja sa momen-

Nina Kolářová so svojími zverencami

Ako úspešná trénerka opäť na Slovensku

Nina Kolářová pochádza zo stolnotenisovej rodiny. Obaja rodičia od malička viedli sestry Ninu a Dominiku rovnakým smerom.
Prešla všetkými mládežníckymi reprezentáciami. Má tri medaily z ME mládeže v kategórii kadetiek v rokoch 1997 a 1999.
Do Francúzska odišla počas sezóny 2003/2004. Začínala v Montpellier, prvý rok hrala v Nationale 1, potom už v najvyššej
Pro A. Ďalších šesť rokov hrala za Reims, neskôr v Issy-les-Moulineaux. Nakoniec odohrala štyri roky v družstve Paris 16.
Vo všetkých kluboch pomáhala postupovať do vyšších súťaží, v prvých dvoch až do Pro B. Na Slovensko sa vrátila v marci tohto
roka v úlohe trénerky družstva žien Belgicka v kvalifikácii o postup na ME. Počas dvoch rokov pôsobenia v Belgicku sa môže pochváliť niekoľkými výraznými úspechmi – jej hráčka Lisa Lung skončila štvrtá na TOP 10 junioriek, vyhrala Belgium Open WJC
a prebojovala sa na Grand Finals WJC. Na ME hráčov do 21 rokov v tomto roku získali belgické hráčky striebro vo štvorhre.
Ako si prešla od hrania k trénovaniu?
Po príchode do Francúzska som popri
hraní začala v Montpellier študovať právo.
Úspešne som ukončila dva roky, ale nechala som to, právo nebolo pre mňa. Po siedmich rokoch v Montpellier som odišla do
Paríža a tam som bývala ďalších šesť rokov.
V Paríži som si urobila trénerské vzdelanie
DEJEPS, čo je druhý najvyšší stupeň.
Odkedy pracuješ ako trénerka?
Od roku 2010, najprv v kluboch vo Francúzsku a teraz už dva roky v Belgicku. Presťahovala som sa do Belgicka a hľadala som
príležitosť tam. Obrátila som sa na zväzové
centrá. Najprv vo frankofónnej časti, kde
však miesto nebolo. Tak som to skúsila vo
flámskej časti. O dva týždne som už bola
v hale. Robím trénerku v stolnotenisovom
centre v meste Leuven vo Flámsku. Po približne pol roku som už chodila na turnaje aj
ako reprezentačná trénerka Belgicka.
Na základe čoho sa rozhodla pre trénerskú kariéru?
Neplánovala som byť trénerkou. Počas
štúdia v Montpellier som začala trochu trénovať v klube. Urobila som si prvý trénerský kurz. Potom ma to začalo baviť a trénovaniu som sa začala naplno venovať.

Máš ambície získať aj najvyššiu trénerskú licenciu?
Teraz nie. Urobila som si však ďalší kurz
– mentálny koučing. Mentálnej prípravy bolo
v rámci trénerskej školy málo, iba asi štyri
hodiny. Chcela som si to doplniť a chytilo ma
to. Začala som sa jej venovať a pracujem aj
s niekoľkými športovcami z iných športov.

tálne snažím robiť všetko tak, ako najlepšie
viem. A rásť viac v taktickej príprave, viac
sa jej venovať. V oblasti mentálneho koučingu robiť viac aj pre iné športy.
Trénerskej práci Niny Kolářovej sa budeme bližšie venovať v ďalšom čísle.
● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Niny Kolářovej

Po zisku striebra na tohtoročnom európskom šampionáte mužov a žien do 21 rokov
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Ling Tiing Sik a Karol Korbel – majstri sveta veteránov vo štvorhre

Z Las Vegas sme doviezli zlato
Tohtoročný, v poradí už devätnásty svetový veteránsky šampionát bol nielen mimoriadne atraktívny, ale aj úspešný. Od 18.
do 24. júna mal na ňom zastúpenie aj početný slovenský tím. Okrem zaujímavých fotografií z „mesta hriechu“ si Slováci
odniesli aj tri cenné kovy, vrátane toho najvzácnejšieho, o ktorý sa postaral Karol Korbel.

Slovenská výprava

Súčasťou slovenskej enklávy boli
tiež: Milan Beničiak, Eduard Brychta, Ján
Buczacki, Vojtech Bundzel, Marián Bystričan, Daniel Cvečko, Marta Daubnerová, Nataša Demirová, Ján Dudášik, Ľubomír Dudášik, Jana Gillanyiová, Michal Hodor, Petr
Horvát, Marián Jalakša, Ján Jančo, Pavol
Jelen, Thomas Keinath, Karol Korbel, Peter
Kováč, Peter Koval, Ondrej Kyseľ, Tibor Láni,
Milan Láni, Dušan Leitner, Július Lukáč, Július Mišinský, Štefan Novák, Albert Paríšek,
Daniela Petreková, Bohuš Pukaj, Jaromír
Sedláček, Ján Šranko, Ľudovít Valárik, Ľubomír Válek a Peter Žarnovický. Zastúpenie
sme mali aj v rozhodcovskom zbore v podobe Ladislava Popellára.

Slovenskí hráči sa
nestratili
Najväčší úspech ziskom zlatej medaily
rozhodne dosiahol Karol Korbel. So svojím

partnerom vo štvorhre Lingom z Malajzie
nakoniec vybojovali titul majstra sveta.
Výborný výkon podal aj Thomas Keinath,

keď ku Korbelovmu zlatu pridal ďalšie dva
cenné kovy. Spolu s Čechom Gráfom bol
strieborný vo štvorhre a bronzový v dvoj-

Rozhodcovia na svetovom šampionáte aj s naším Ladislavom Popellárom

veteráni
hre. Nataša Demirová (WS60) sa v dvojhre
prebojovala do štvrťfinále, Marta Daubnerová (WS50), Karol Korbel (MS70) a Tibor
Láni (MS60) do osemfinále. Vo finále útechy sme mali aj M. Hodora (MS55) a O. Kyseľa (MS80), vo štvorhre si v ňom zahrali
aj M. Daubnerová so svojou partnerkou
D. Petrekovou.

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 3/2018
Karol Korbel začal turnaj v Las Vegas za
dosť dramatických okolností. Jeho kufor sa
totiž cestou za oceán zatúlal, a tak celú kvalifikáciu odohral vo vypožičaných veciach.
„Bolo šťastím, že som doma poslúchol manželku a raketu som si vzal do lietadla,“ vysvetľoval všetkým s úsmevom Karol Korbel.
● text: Daniel Fink, foto: archív SKVST

Fantastický Karol Korbel
Historický úspech slovenských veteránov na MS dosiahol ziskom zlatej medaily
Karol Korbel. Otec a prvý tréner bývalého československého a českého reprezentanta Petra Korbela (4. miesto na OH 1996 v Atlante) oslávil tento rok sedemdesiatku. Ten najväčší darček k narodeninám si dal sám.
Gratulujeme k fantastickému výsledku. Znamená to, že všetko prebiehalo
ideálne?
Naopak, majstrovstvá sa začali pre mňa
smoliarsky, nedorazil mi kufor. Ešte šťastie,
že som mal raketu pri sebe. Všetko ostatné sa dá dokúpiť, ale raketa by mi chýbala.
Počúvol som radu manželky vziať si ju na
palubu lietadla a vyplatilo sa. Nové tenisky
mi navyše urobili pľuzgiere na oboch nohách. Aj napriek prekážkam sme však všetko úspešne zvládli.
Aké boli vaše očakávania?
Mal som nôž na krku – cieľ dostať sa medzi najlepších šestnásť v dvojhre a osem vo
štvorhre. Pán Jinek z Havlíčkovho Brodu mi
láskavo sponzorsky prispel na cestu a účasť
na turnaji. Bez neho by som nemohol ísť.
Bolo to však podmienené splnením týchto
cieľov. Vo štvorhre som veril, že sa nám to
podarí, ale nikdy nevieš, čo sa môže stať.
V piatok som už vedel, že to mám splnené.
Potom sme vo štvorhre prešli až do finále.
Vo dvojhre to mohlo byť ešte ďalej ako medzi šestnástku. Hral som s veľmi solídnym
Japoncom, ľavákom. Veril som si, ale sústredenosť po finále štvorhry bola už slabšia.
Bola to trochu zbytočná prehra, aspoň jeden
krok som mohol ešte urobiť aj vo dvojhre.
S vašim malajským partnerom zo
štvorhry sa stretávate len na majstrovstvách sveta?
Bola to obrovská náhoda, že sme sa dali
dohromady. Keď som išiel na MS do Štokholmu, nemal som partnera. Našiel mi ho kamarát Jaro Sedláček, ktorý akosi cez internet
zistil, že tiež hľadá spoluhráča. Dohodli sme
sa, že to spolu skúsime. A teraz to boli už
naše štvrté majstrovstvá. Dopadlo to tak, že
sme z každých majstrovstiev sveta priniesli
medailu. Sadli sme si herne aj ľudsky. A sme
aj vekovo rovnako starí, takže sme teraz
obaja začínali v kategórii nad 70 rokov.

Máte možnosť si spolu aj zahrať?
Nie, on má svoj stolnotenisový biznis,
ja svoje povinnosti. A tak si vždy len napíšeme pred majstrovstvami, či do toho spolu ideme. Dúfam, že bude chcieť ešte so
mnou o dva roky v Bordeaux hrať...
Sprostredkujte nám pocity z finálového dňa...
Bolo tam aj trošku nervozity, ale na zápas sme sa tešili. Rozohrávali sme sa na finále, kde nás čakali čínski súperi. Tých však
nebolo, čakali sme 5, potom 10 min., neustále sme sa rozohrávali. Súperi napokon
neprišli. Ledva stihli vyhlasovanie výsledkov. Je paradox neprísť na finále MS.
Hrali vám na vyhlasovaní hymnu ako
zmiešanému páru?
Hymnu na vyhlasovaní nehrajú, pri tom
množstve kategórií by to nešlo stihnúť. Je
to škoda. Bol by to krásny pocit.
Aký náročný bol turnaj? Hrali ste veľa
zápasov?
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Medailové výsledky Slovákov
štvorhra mužov 70 – 79 rokov
1. Karol Korbel/Ling Tiing Sik (Malajzia)
štvorhra mužov 40 – 49 rokov
2. Thomas Keinath/Jiří Gráf (Česko)
dvojhra mužov 40 – 49 rokov
3. Thomas Keinath

V pondelok sme hrali v skupine tri zápasy dvojhry, v utorok vo štvorhre. V stredu bol voľný deň. Štvrtok býva najťažši pre
tých, ktorí sa v dvojhre dostanú ďaleko. Je
to potom až päť alebo šesť zápasov za deň,
čo je fyzicky veľmi náročné. Tento rok to
prvýkrát urobili lepšie a zápasy rozložili.
V budúcom roku máte teda na ME
najvyššie ambície. S kým hráte štvorhru?
Dohodli sme sa so známym Slovincom
Večkom. Oslovil ma on, aj som sa potešil.
Ale na ME sa mi zatiaľ nedarilo. Aj keď som
sa dostal do štvrťfinále, viackrát som narazil na neskoršieho víťaza. Najmä na môj
postrach, súpera Pedersena, s ktorým sa mi
nedarí. Nemám na neho hru, potrebujem
nájsť, čo na neho platí. Pracujem ešte na
zlepšení, viem, akú slabinu musím odstrániť. Ak sa to podarí, verím, že ho konečne
zdolám. Celkovo však na žiadne majstrovstvá nejdem s veľkými očakávaniami. Som
rád, keď sa zadarí, ale ak nie, nič sa nestane. Turnaj je však aj spoločenská záležitosť
a dovolenka. Atmosféra turnaja je vždy výborná, stretneš ľudí, ktorých často nevidíš.
Rád tam chodím. Tentokrát sme boli pozrieť
aj Grand Canyon. A čo sa týka ďalších MS
o dva roky v Bordeaux, je otázne, či sa mi
to podarí zvládnuť finančne. Lebo pre dôchodcu to nie je lacná záležitosť.
● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Karola Korbela

Karol Korbel s manželkou a mladými zverencami z českého Havlíčkovho Brodu
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čo dnes robí...

Práca s najmenšími ma
vždy napĺňala
Renáta Kasalová, rodáčka z Bánoviec nad Bebravou a odchovankyňa topoľčianskeho stolného tenisu, patrila v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia medzi najväčšie hráčske osobnosti slovenského, československého aj
európskeho stolného tenisu. Je desaťnásobnou majsterkou Slovenska a päťnásobnou československou šampiónkou
v individuálnych súťažiach dospelých, viacnásobnou medailistkou z mládežníckych európskych šampionátov (5 zlatých,
4 strieborné a 3 bronzové medaily) a päťnásobnou medailistkou z majstrovstiev Európy (tri medaily medzi družstvami
a dve individuálne). Jej najcennejšími úspechmi sú bronz z dvojhry a štvorhry žien (s Hrachovou) na ME 1988 v Paríži,
5. miesto vo štvorhre (opäť s Hrachovou) a osemfinále vo dvojhre na olympijských hrách v Soule v roku 1988. S družstvom
Lokomotíva, resp. ŠKST Butterfly Bratislava získala trikrát aj titul majstra Československa (1988, 1990, 1991). Kvôli zdravotným problémom však v roku 1991 musela svoju sľubne sa rozvíjajúcu reprezentačnú kariéru predčasne ukončiť.

Renáta Kasalová v klubovom drese ŠKST Butterfly Bratislava
Čo dnes robí Renáta Kasalová?
Vyštudovala som právo na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ale nevenujem
sa mu. Momentálne som nezamestnaná.
Som rozvedená a mám dvadsaťtriročného
syna Martina. Bývam s rodičmi v rodných
Bánovciach nad Bebravou.

Na čo najradšej spomínate zo svojho
žiackeho či juniorského obdobia?
Najradšej si spomínam na všetky mládežnícke európske šampionáty. Boli sme
dobrá partia a získali sme veľa medailí. Bol
to neopísateľný pocit, keď som stála na
stupni víťazov a hrali našu hymnu.

Čo vám ako prvé napadne pri vyslovení mena Ľubomír Goga? Čím bol pre vás
tento tréner?
Bol to môj najlepší tréner, jemu vďačím za svoje najväčšie úspechy. Samozrejme, vďaka patrí aj mojim rodičom, ktorí
ma v pingpongu vždy podporovali.

čo dnes robí...
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Renáta Kasalová patrila v osemdesiatych
a deväťdesiatych rokoch 20. storočia
medzi najlepšie európske hráčky
Ktorý úspech vo svojej krátkej, ale aj
bohatej kariére je pre vás najcennejší?
Na jednu úroveň dávam 5. miesto z OH 
v Soule v roku 1988 a tri medaily z ME dospelých v Paríži, z ktorých si cením najmä
bronz z dvojhry.
Vaším veľkým vzorom bola bývalá
slovenská reprezentantka a v súčasnosti
trénerka junioriek Slovenska Valentina
Popovová. Prečo?
Valentina je veľmi skromná žena, ktorá sa dokázala vrátiť medzi stolnotenisovú
špičku aj po materskej dovolenke. Mala
podobný herný štýl ako ja, a preto mi bola
veľkým vzorom.
V roku 1988 ste v semifinále majstrovstiev Európy prehrali po veľkom boji
s ruskou obranárkou Fliurou Bulatovovou. Spomínate si na tento zápas?
Spomínam si na to veľmi dobre. Po
prvýkrát som hrala na limit (pozn. podľa
pravidla o časovom limite) a keďže som v
tom bola neskúsená, asi aj preto som prehrala.

Vo štvorhre s Marií Hrachovou v reprezentačnom drese Československa
Čím to bolo, že z vás mali aj obranárky
veľké obavy?
Nehrala som klasický topspin, ale
topspin do tzv. čopovanej obrany „na
ranu“. Súperky nemali dostatok času na
vynútenie si svojej obrannej hry.
Kedy ste naposledy držali v ruke stolnotenisovú raketu?
Už to bolo dosť dávno, keďže nemám
ani kde trénovať. V súčasnosti sa však rada
chodím pozerať na mládežnícke turnaje.
Ešte prednedávnom som vás stretol na
turnaji SPM ako trénerku. Nechýba vám
teraz tréning s tými najmenšími?
Veľmi mi to chýba, pretože so začiatočníkmi som pracovala rada. Ale ako

Rady svojej zverenkyni na turnaji Slovenského pohára mládeže v Majcichove v roku 2013

som sa už zmienila, chýba mi priestor na
tréning.
Ako hodnotíte súčasné dianie v slovenskom stolnom tenise?
Tak to je pre mňa veľmi ťažká otázka,
pretože o dianie v stolnom tenise sa dnes
už moc nezaujímam.
V marci budúceho roka oslávite svoje
životné jubileum. Obzriete sa pri ňom aspoň trochu aj za svojou, pomerne krátkou
stolnotenisovou kariérou?
Určite mi je ľúto, že moja kariéra netrvala dlhšie. Avšak vážne som ochorela
a tak som sa vtedy reprezentácie vzdala.
● text: Tibor Kollár, foto: Jozef Štefunko,
archív Renáty Kasalovej a SSTZ
NAJVäČŠIE Úspechy
Renáty Kasalovej
MEJ 1982 – kadetky (Hollabrun)
– striebro (družstvá)
MEJ 1983 – kadetky (Malmö)
– zlato (štvorhra), striebro (dvojhra),
bronz (družstvá)
MEJ 1984 – juniorky (Linz)
– bronz (štvorhra), bronz (družstvá)
MEJ 1985 – juniorky (Haag)
– zlato (štvorhra), zlato (družstvá),
striebro (zmiešaná štvorhra)
MEJ 1986 – juniorky (Louvain-la-Neuve)
– zlato (zmiešaná štvorhra), zlato
(družstvá), striebro (štvorhra)
ME 1986 (Praha)
– bronz (družstvá)
ME 1988 (Paríž)
– striebro (družstvá), bronz (dvojhra),
bronz (štvorhra s Hrachovou)
OH 1988 (Soul)
– 5. miesto (štvorhra s Hrachovou),
osemfinále (dvojhra)
ME 1990 (Göteborg)
– striebro (družstvá)
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trénerské okienko

Na podujatí ITTF Hopes 2013 medzi mládežou (v zadnom rade druhý sprava)

Svetoznámy tréner hovoril
najmä o práci s mládežou

V dňoch 7. až 9. septembra navštívil Slovensko na pozvanie SSTZ svetoznámy chorvátsky tréner Mario Amižić. Táto trénerská legenda bola trénerom bývalej svetovej dvojky Zorana Primoraca. Mario Amižić pôsobil pätnásť rokov v Borussii
Düsseldorf a neskôr deväť rokov v Japonsku, kde položil základy úspešnej japonskej generácie hráčov. V rámci programu
najprv absolvoval rokovania s vedením SSTZ o systéme práce rozvoja mládeže a v sobotu 8. septembra viedol trénerský
seminár otvorený pre všetkých slovenských a českých trénerov. Po dohode s českými kolegami sme sa tak predbežne raz
ročne rozhodli organizovať trénerské semináre v Čechách aj na Slovensku. Tréneri v oboch krajinách tak budú mať dvakrát
do roka príležitosť na výmenu skúseností s niektorým z popredných svetových trénerov.
Počas seminára na tému Útočná hra
a Nácvik pohybu nôh, mali účastníci možnosť klásť otázky z rôznych oblastí záujmu.
Mario Amižić veľmi často vo svojich odpovediach vysvetľoval myslenie a prístup trénera k riešeniu rôznych situácií pri výchove
mladých hráčov. Uvádzame krátky sumár
jeho najdôležitejších myšlienok.
Počas diskusie niekoľkokrát vyjadril
svoj rešpekt k práci trénerov, ktorí pracujú s najmenšími deťmi. Ten je založený na
zložitom umení na jednej strane vštepiť
deťom základné technické zručnosti a na
druhej strane dokázať dieťa upútať, aby

tréning stolného tenisu bol preň aj zábavou. V jeho slovách to bol princíp dávať-brať. „Brať“ znamená nácvik techniky,
ktorý môže byť pre dieťa ťažký a monotónny. Tréner je však nútený toto urobiť a musí byť prísny v nácviku základnej
techniky, ktorá je kľúčom k správnemu
rozvoju v neskoršom veku. Niekoľkokrát
zdôraznil, že tréner musí byť v tomto nekompromisný a nemal by pristúpiť k ďalšiemu kroku v nácviku herných činností,
ak dieťa technicky nezvláda jednoduchšie
činnosti. Dieťa by si tak mohlo osvojiť nesprávny návyk, ktorý ho bude v budúcnos-

ti limitovať. Neskôr sa bude musieť vrátiť
späť a nesprávnu techniku opravovať, čím
vo svojom výkonnostnom raste stratí čas.
Na druhej strane „dávať“ znamená po určitom náročnom nácviku dať možnosť dieťaťu zahrať si to, čo ho baví (napr. zápas,
súťaž, niečo zaujímavé alebo aj zahrať si
krátko v rámci tréningu iný šport). Následne sa tréner môže vrátiť k nácviku techniky. Nájsť v tomto správnu rovnováhu a pritom naučiť správnu techniku je najťažšou
úlohou trénerov detí.
V jeho ponímaní existuje päť základných aspektov, ktoré musí tréner rozvíjať:

trénerské okienko
• technika – správna technika úderov,
postavenia nôh a práce tela, čo vo vzájomnom spojení dáva technicky správny úder;
• rýchlosť pohybu – rýchlosť, akou sa
hráč dokáže presunúť a správne postaviť
na úder. Určuje, ako správne technicky
bude môcť hráč úder zahrať;
• kultúra – prístup hráča k hre a k tréningu, od včasného a pripraveného príchodu na tréningovú jednotku cez správnu koncentráciu na nácvik a maximálne
využitie času počas tréningu, až po celkový
prístup hráča k hre a súťaženiu;
• porozumenie hry – schopnosť hráča
vnímať hru na stole a použiť správne údery v správnych situáciách;
• fitness – celková fyzická pripravenosť
hráča.
Všetky aspekty sú rovnocenné a často nemôžu existovať jeden bez druhého
(napr. nie je možné hrať správne technicky
bez dostatočnej rýchlosti pohybu). Hoci
postupom času sa miera koncentrácie na
jednotlivé aspekty mení (napr. porozumenie hry je menej zastúpené u začiatočníkov ako u hráčov s rozvinutou technikou),
od začiatku je potrebné rozvíjať všetky.
Veľmi často sa v jeho odpovediach
vyskytovali pojmy individualizácia a vízia.
Individualizácia začína takmer od začiatku
trénovania detí. Ak má tréner v tréningovej skupine na začiatku napríklad desať
hráčov, tí čoskoro začnú postupovať rôznou rýchlosťou. Niektorí sa učia nové prvky rýchlejšie, niektorí potrebujú viac času.
Dobrý tréner musí vedieť na to reagovať
a tréning pripraviť pre každú vzniknutú skupinku zvlášť. Inak by buď pomalšie učiace
sa deti brzdili tie rýchlejšie, alebo naopak,
rýchlejšie učiace sa deti by postupovali, ale
pomalšie učiace by sa pri rovnakej rýchlosti postupu nestíhali správne naučiť techniku a postupovali by za cenu osvojenia
si chýb. Ako povedal Amižić: „Pre trénera
je jednoduché dať všetkým hráčom trénovať to isté. Mal by si však dať tú námahu
a pre každého hráča pripraviť tréning podľa toho, čo jeho hra a rozvoj potrebuje.“
Ďalej individualizácia pokračuje pri stanovení systému hry pre hráča a tomu zodpovedajúcemu tréningu a zdokonaľovaní.
Tu je najväčším umením trénera dokázať
odhaliť silné a slabé stránky hráča a tomu
prispôsobiť jeho hru. A aj rozhodnúť sa,
do akej miery sa venovať nácviku a zdokonaľovaniu niektorej činnosti, ktorú hráč
ovláda slabšie. Ako vlastnú skúsenosť spomenul jeho tréning s Jörgom Rosskopfom,
neskorším majstrom sveta vo štvorhre
a dnešným reprezentačným trénerom Nemecka. Ten mal slabý bekhendový blok. Po
určitej dobe, kedy sa pokúšali zlepšiť ho, to
vzdali a hľadali náhradné riešenie. To spo-
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čívalo v ustúpení od stola a hre bekhendového kontratopspinu, v ktorom neskôr
patril medzi najlepších hráčov na svete.
Opäť zdôraznil, že riešenie je pre každého
hráča individuálne a dobrý tréner sa musí
pokúsiť ho hľadať. A riešenie by nemalo
byť zamerané na krátkodobý úspech. Jednou z najväčších chýb, ktoré robia tréneri
v Európe, je snaha o okamžité výsledky. Od
najmladšieho veku sa pozeráme na výsledky v súťažiach, neskôr sa kadetskí tréneri
sústreďujú na najlepšie výsledky v kadetskej kategórii, juniorskí v juniorskej kategórii. Hráč často príde medzi dospelých a už
nevládze a nestíha úspešne hrať na tejto
úrovni. Nikto v priebehu jeho rozvoja nepracoval s výhľadom k tomu, čo bude potrebovať na úspešnú konkurenciu neskôr.
Pritom každý tréner, klubový a neskôr aj
reprezentačný, by už od začiatku mal mať
víziu, kde chce vidieť hráča o päť až desať
rokov. A podľa tejto vízie by mal pracovať
aj na tréningu. V najmladšom veku to znamená podľa možnosti dokonalé zvládnutie
techniky a všetkých päť aspektov, čo bude
pre hráča kvalitným základom do budúcnosti. V prípade mladých reprezentantov
by si kluboví a reprezentační tréneri mali
túto víziu a spôsob prípravy vzájomne odkomunikovať a zdieľať.
Počas celého dňa Mario Amižić uvádzal
množstvo zaujímavých príkladov, ktoré
potvrdzujú jeho základné princípy pri tréningovej práci:
– technika; opakovane zdôrazňoval dôležitosť perfektného zvládnutia základnej
techniky a v súvislosti s ňou uvádzal svoje
skúsenosti z ázijských krajín. V týchto krajinách majú tréneri vychovávajúci začínajúce
deti výborne zvládnutú metodiku nácviku
úderov. Začiatočníka učia určitý úder a ten
ho trénuje počas viacerých tréningov, až
pokým ho nedokáže hrať technicky správne. Až potom prechádzajú na ďalší úder.
Deti v Japonsku sú ochotné zvládať takýto
„dril“, po tréningu trénerovi poďakujú s dodatkom, že sa tešia na ďalší tréning;
– všestranný rozvoj (v rámci kultúry ako
jedného zo základných aspektov);  Amižić
uviedol, že tréner je zodpovedný za všestranný rozvoj hráča, nielen športový. Ako
príklad uviedol, že so svojími japonskými
zverencami išli napr. aj do múzea. Aj toto je
potrebné považovať ako súčasť tréningu;
– spestrenie tréningu; keďže naše deti
by neboli ochotné podstúpiť ázijský „dril“,
už sme skôr hovorili o prístupe dávaj-ber.
Spestrenie tréningu je však občas potrebné pre všetky vekové kategórie. Akákoľvek
nová činnosť či doplnkový šport sú považované za súčasť tréningu. Aj v prípade,
že sú na úkor tréningového času stolného tenisu, samozrejme, pokiaľ sú vhodne
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Mario Amižić
zvolené. V čase, keď bol trénerom Borussie Düsseldorf, neváhal zaradiť občas namiesto tréningu futbal alebo iný šport;
– budovanie systému; Amižić verí v dôraz
v tréningu aj v silnej konkurencii medzinárodných štartoch. V Japonsku presadil, aby
sa mládež začala čo najskôr zúčastňovať turnajov dospelých. Na začiatku síce mladí hráči vysoko prehrávali, no postupne sa učili so
silnými súpermi hrať rovnocenne. V Rusku
však neboli ochotní pristúpiť na tieto jeho
požiadavky, a tak spoluprácu ukončil.
Veľká časť diskusie sa venovala porovnaniu európskych a ázijských hráčov a spôsobu tréningu a výchovy mladých hráčov.
Mario Amižić bol pesimistický k možnosti
európskych hráčov dobehnúť zaostávanie
za Áziou. Napriek tomu, medzi šance Európy označil určitú výhodu v rozmanitosti
hráčov a rôznych stolnotenisových škôl.
Táto však môže byť zúročená iba v prípade,
že európske krajiny dokážu viac spolupracovať. Musia porozumieť, že len spoluprácou dokážu zdvihnúť celkovú úroveň na
kontinente, čo bude mať v konečnom dôsledku vplyv na úroveň v každej krajine.
Počas viacerých diskusií, či už na seminári alebo v rámci ďalších stretnutí s vedením, často zdôrazňoval, že kvalitní ľudia
a vzájomná komunikácia sú kľúčom pre
úspešné napredovanie do budúcnosti. Podľa jeho názoru je teraz vhodná doba na prípravu budúceho úspechu minimálne v európskom meradle, nakoľko v súčasnosti len
málo európskych krajín pracuje s mládežou
kvalitne a úroveň európskej špičky dospelých je klesajúca. Je však nevyhnutné prejaviť trpezlivosť a mať až sem siahajúcu víziu.
● text: Branislav Kalužný, foto: archív ITTF
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čo nového u susedov

Maďarsko v centre svetovej pozornosti
V budúcom roku bude Maďarsko hostiť dve vrcholné stolnotenisové podujatia – majstrovstvá sveta jednotlivcov a majstrovstvá Európy veteránov. Kristof Lajtai sa po určitej dobe vrátil kvôli ich organizácii na maďarský stolnotenisový zväz, do pozície
riaditeľa turnaja. „Spolu s generálnym sekretárom budujeme nový organizáciu. Asociácia je teraz dobrou kombináciou nových
tvárí a skúsených ľudí.“ Diskutovali sme o príprave podujatí, ako aj o súčasnosti a budúcnosti maďarského stolného tenisu.

Kristof Lajtai riadi prípravu svetového
šampionátu jednotlivcov a ME veteránov
v roku 2019
Aký je stav maďarského stolného
tenisu dnes?
Počet registrovaných hráčov klesol. Je ich okolo 5 500.
Dôvodom je, že mnohí hráči nie sú registrovaní. Skutočný počet je oveľa vyšší. Iba
v Budapešti je sedem úrovní súťaže. Asociácia sa ich teraz snaží motivovať, aby sa
registrovali. Je tiež ťažké získavať nové deti,
konkurencia iných športov je veľká a tradične populárne športy ako moderný päťboj,
vodné pólo, šerm, kanoistika a plávanie
majú silnú pozíciu. Stolný tenis je asi pätnásty šport v Maďarsku. Navyše, vybrané
tímové športy – futbal, hádzaná, vodné
pólo, basketbal a hokej majú špeciálnu
podporu. Spoločnosti môžu týmto športom
venovať časť svojich daní. Iba oni majú prístup k týmto fondom a profitujú z toho na
všetkých úrovniach – od škôl až po profesionálnu úroveň. Pre ďalších pätnásť športov,
vrátane stolného tenisu, je hlavným príjmom vládna dotácia, ktorá je dnes vysoká.
Kľúčom k jej rozdeleniu je popularita, počet
registrovaných hráčov a úspechy reprezentácie. V súčasnosti má v porovnaní s minulými rokmi stolný tenis najväčší rozpočet.

Ako úspešný je národný tím?
Prioritou je dostať sa na olympijské
hry. Georgina Póta má veľmi dobré šance.
Dóra Madarász a Szandra Pergel tiež môžu
v prípade dobrej formy dosiahnuť na kvótu
vo dvojhre, u mužov Bence Majoros. Veľmi
dôležité je pre nás vybudovať novú generáciu. V tíme žien by sme chceli zlepšiť
výkonnosť bývalých úspešných junioriek
ako sú Dóra Madarász, Leonie Hartbrich,
Orsolya Fehér, Mercedesz Nagyvaradi a
Krisztina Ambrus. Ich úlohou je v blízkej
budúcnosti úspešne nahradiť Pótu a Pergel. Všetky hráčky okrem Giny Póty hrajú
v maďarských kluboch a trénujú v národnom športovom centre s reprezentačným
trénerom Zoltánom Bátorfim. Ten má veľmi dobré kontakty v iných krajinách. Napríklad, teraz tu bola francúzska reprezentácia, predtým tu bol český tím. V mužskej
časti sa táto zmena udiala. Máme v tíme
talentovaných a motivovaných mladých
hráčov, ktorí žijú a trénujú v Nemecku.
Ecseki, Szudi, Majoros a Lakatos môžu
vytvoriť veľmi dobrý tím. Péter Aranyosi
ako hlavný tréner koordinuje ich rozvoj. Je
v úzkom kontakte s trénermi v Nemecku.
Pravidelne chodí napríklad do Ochsenhausenu, kde trénujú Szudi a Majoros. Spolu
s tamojším vedúcim trénerom Zwicklom
budujú ročný plán a systematický prístup.

Aký je systém rozvoja pre mladých
hráčov v Maďarsku?
Pre malé deti sme zriadili regionálne
centrá a organizujeme sústredenia, ktoré
sú vedené regionálnymi trénermi. Tí zozbierajú najtalentovanejšie deti v regióne a
pripravia asociácii návrh. Potom s podporou asociácie zorganizujú sústredenie. Cez
regionálne centrá a sústredenia sa snažíme
dosiahnuť na najväčšie talenty. Počas tohto
leta sme zorganizovali už sedem kempov.
Je dôležité byť v úzkom kontakte s regionálnymi trénermi a organizovať sústredenie aspoň raz mesačne. Program Sportman
21 z Ministerstva športu poskytuje podporu minikadetom do 13 rokov. V rámci neho
organizujeme dve až tri sústredenia ročne.
Napríklad, dvadsať minikadetov sa v auguste zúčastnilo kempu Eurotalents v Kiskunfelegyháze. Snažíme sa dávať stále viac
možností minikadetom, vybrať najtalentovanejších a pripraviť dlhodobý program
prípravy. Máme niektorých veľmi talentovaných hráčov – Nóra Tanács je v programe
ITTF Hopes za Európu, veľmi talentovaní
chlapci Kizakisz a Szantosi vyhrali turnaj na
kempe Eurotalents. V rámci tohto programu môžeme tiež poskytnúť materiálnu
podporu klubom, trénerom a podporovať
regionálnych lídrov zodpovedných za organizovanie súťaží a sústredení.

Georgina Póta získala 3. miesto vo štvorhre na európskom šampionáte v roku 2018

čo nového u susedov
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Bence Majoros – veľká nádej maďarského mužského tímu

Logo budúcoročných MS v Budapešti

Kde trénujú najlepší kadeti a juniori?
V rámci programu Herakles, ktorý je
separátnym programom podporovaným
ministerstvom, zozbierame najlepších kadetov (vrátane niekoľkých minikadetov)
a juniorov, po pätnásť chlapcov a dievčat.
Umožňuje nám to financovať ich prípravu
aj medzinárodné štarty. Títo hráči pravidelne približne každý druhý týždeň trénujú
v národnom centre. Reprezentační tréneri
sú v úzkom kontakte s klubovými a spolu
vytvárajú program prípravy. Považujeme to
za podstatné pre ich rozvoj. Avšak niekedy
sa stane (najmä pred dôležitými národnými
turnajmi), že niektoré kluby uprednostnia
svoje vlastné záujmy pred záujmami hráča
a nenechajú ich trénovať spoločne v centre.
Aké iné oblasti podporuje zväz finančne?
Zväz vlastní národné športové centrum.
Čoskoro by sme mali mať pre mužské a ženské družstvo novú halu, keďže organizovať
tréning na pätnástich stoloch pre všetkých
je obtiažne. Možno už budúci rok sa sen
stane skutočnosťou. Máme aj možnosti
podporovať zlepšenie klubových hál. Inou
oblasťou sú ľudia. Naše problémy sú podobné ako v iných krajinách – počet mladých hráčov (zvlášť dievčat), počet trénerov
a úroveň trénerov. Máme málo vyškolených
trénerov vysokej úrovne. Máme mnoho bývalých hráčov aktívnych v trénovaní, ale iba
niekoľko z nich má vysoké trénerské vzdelanie. Zväz platí na plný úväzok dvoch trénerov reprezentácie, štyroch mládežníckych
trénerov plus asistentov trénera pre mužský
a ženský tím. Kondičný tréner a dvaja maséri majú čiastočný úväzok. Ďalej máme sedem regionálnych trénerov, ktorí dostávajú
čiastkový plat. Snažíme sa podporovať aj
kluby. Je to založené na počte hráčov a ich
úspechoch. Približne pätnásť trénerov ob-

spelých je niečo úplne iné. Ale postupujeme
podľa plánu, pričom sme našli partnera na
organizáciu šampionátu. Práca sa začína už
teraz. Máme už miesto pre turnaj (výstavisko Hungexpo), oficiálne hotely a logistického partnera. Postavíme 32 súťažných a 32
tréningových stolov. Pomáhajú nám aj rady
od Judith Faragó, bývalého „competition
officer“ v ITTF. V posledných rokoch vykonávala inšpekciu všetkých MS a pozná každý
detail. Podstatné bude nájsť dobrovoľníkov,
lebo všetko je o nich. ME veteránov nie sú
ani tak o profesionálnom športe, ale o obrovských číslach – do 10 000 hráčov a fanúšikov. Vyžaduje si to výbornú organizáciu. Pre
nich postavíme viac ako 100 stolov. Veteránske majstrovstvá nám pomôžu finančne, je
to vysoko ziskový turnaj. Zisk použijeme na
ďalší rozvoj mládeže v budúcnosti.
● text: Branislav Kalužný
● foto: archív MOATSZ

drží prostredníctvom tohto systému rôznu
úroveň podpory. Podpora klubov zväzom
narástla za niekoľko rokov z troch na 25 mil.
forintov (70 000 €). Čiastka je rozdelená medzi kluby na základe bodovacieho systému,
pri ktorom môžu vyhrať body na šiestich bodovacích turnajoch. Snažíme sa podporovať
aj malé kluby, ktoré majú len jedno až dve
deti, a taktiež nové kluby. Poskytujeme im
rôzny potrebný materiál (napr. loptičky).
Maďarsko bude v budúcom roku organizovať dvoje veľké majstrovstvá. Je
možné zorganizovať tak veľké podujatia
v jednom roku?
Rok 2019 bude plný podujatí – World
Tour v januári, majstrovstvá sveta v apríli,
veteránske majstrovstvá v júli a tradičný
Junior Circuit v novembri. Bude to ťažké.
Organizujeme pravidelne World Tour, organizovali sme už majstrovstvá Európy v roku
2016, predtým aj ME mládeže, ale MS doReprezentačné družstvo žien Maďarska
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ŠKOLSKÝ ŠPORT

Výraznejšia podpora stolného tenisu
na školách je nevyhnutná
Jednou z priorít SSTZ v súčasnom období v zmysle schválených programových cieľov je aj výraznejšia podpora stolného tenisu na školách, najmä na základných. SSTZ preto spúšťa projekty, ktorých cieľom bude najmä zvýšenie masovej
základne u najmenších a zvýšenie popularity stolného tenisu na školách. Keďže ide skôr o ciele, ktoré je možno dosahovať postupne v strednodobom horizonte, projekty podpory budú, samozrejme, nasledovať v rôznych modifikáciách aj
v budúcich rokoch.

Oficiálne logo SSTZ pre školské
stolnotenisové ligy

Nelichotivé čísla
Skúsme začať faktami. Aj keď sa názory
športových odborníkov na štúdiu Koncepcie
financovania športu v Slovenskej republike
2017 (KPMG) ohľadom stavu slovenského
športu výrazne líšia, objektívnym faktom sú
overiteľné čísla registrovanej mládeže do
23 rokov. Tie sú jedným z podkladov a ukazovateľov pre čerpanie štátneho príspevku.
V počte registrovanej mládeže do 23 rokov
bol SSTZ k 30. 9. 2017 s počtom 1 283 hráčov až na 14. mieste, pričom sa pred ním
umiestnili športy ako plávanie, tanečný
šport, džudo, karate či gymnastika. V tabuľke prírastok/úbytok je stolný tenis dokonca
až na 65. mieste s medziročným úbytkom
426 hráčov (z 1709 na 1283). Ak však až
36 centrálnych športových zväzov v informačnom systéme dokázalo zaznamenať
aktívny prírastok (viac ako 1 000 zaznamenalo päť zväzov), treba pouvažovať, akými
prostriedkami a spôsobmi by sme tento
stav mali rozhodne zmeniť k lepšiemu.

V školskom športe máme
rezervy

Je potrebné si uvedomiť, že z hľadiska
reálneho nárastu členskej základne majú
aj jednotlivé športové kluby svoje limity,
keďže sa zväčša venujú výkonostnému či
vrcholovému stolnému tenisu. Limitujúce
faktory personálnej zložky klubu (tréneri)
potom spôsobujú aj obmedzené možnosti
náboru nových členov. Výrazným priestorom tak zostáva podpora stolného tenisu

priamo na školách, kde sa nachádza naša
cieľová základňa najmenších detí, so snahou o zapojenie učiteľov telesnej výchovy pri vzniku nových krúžkov. Faktom tiež
ostáva, že stolný tenis ako šport v súčasnej
dobe nie je v sylabách základných škôl.
V súčasnosti sa síce hrávajú napr. postupové súťaže škôl, ktoré centrálne zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR (následne zastrešené príslušnými okresnými úradmi). Sú to však jednorazové podujatia, ktoré nám počet detí
na školách venujúcich sa stolnému tenisu
nijako výrazne nezvýšia.

Viacero sprievodných aktivít
a podporných projektov
Aj z týchto dôvodov SSTZ spúšťa projekty podpory stolného tenisu na školách, ktoré by mali výraznejšie napomôcť nárastu
mládežníckej členskej základne a zvýšeniu
popularity. Pôjde o komplexnejší projekt
s koordinovaným riadením, tvárami kampane a vlastnou mediálnou prezentáciou.
K dispozícii sú už prvé metodické materiály
pre začínajúcich stolných tenistov a učiteBrožúra Stolný tenis do (väčšieho) vrecka

ľov telesnej výchovy na školách, napr. brožúra Stolný tenis do (väčšieho) vrecka.

Podpora dlhodobých školských
stolnotenisových líg
Zámerom je podpora vzniku nových
krúžkov stolného tenisu a následný vznik
dlhodobých medziškolských súťaží typu
úspešného projektu Pezinskej školskej ligy.
Už v tomto roku zástupcovia viacerých
klubov aktívne získavali informácie pre
podporu vzniku týchto líg, ktoré sú zaujímavé aj pre jednotlivé samosprávy. Projekt
bude prioritne určený pre základné školy.
V príprave je napr. aj nová webová stránka
zriadená SSTZ, na ktorej budú informácie
o všetkých týchto súťažiach. Stránka však
bude zameraná aj na ďalšie projekty rozvoja
stolného tenisu ako napr. Svetový deň stolného tenisu, sociálne projekty SSTZ, publikačná činnosť SSTZ, atď. V tomto smere boli
dobrou mediálnou kampaňou na podporu
aktivít už spomínané projekty Svetového
dňa stolného tenisu, keďže viacero z týchto
projektov priamo súviselo s rozvojom školského športu.

stolnotenisové talenty
Prácu vedúcich útvarov na
školách je potrebné motivovať
Zvýšeniu registrovanej mládežníckej základne by určite prospelo aj uznanie štartov
v takýchto súťažiach pre účely čerpania príspevkov klubov na mládež do 23 rokov. Aj
z tohto dôvodu preto SSTZ uvažuje o vytvorení a schválení minimálnych štandardov
školských líg, na základe ktorých by boli tieto súťaže uznané ako oficiálne súťaže SSTZ.
Potom by bolo možné (za splnenia ďalších
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podmienok) čerpať príspevok na mládež aj
za štarty v školských ligách. Aj takáta podpora by preto mohla byť silným motivačným faktorom pre prácu vedúcich krúžkov.

Prvé akcie už máme za sebou
Už v priebehu septembra prebehli prvé
akcie na základných školách v mestách
a obciach západného Slovenska. Regionálny koordinátor spolu s oblastnými koordinátormi dokázali urobiť množstvo kvalitnej
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práce a predstaviť stolný tenis množstvu
detí vo viacerých mestách a obciach. Spolu
by sa do konca roka 2018 malo zorganizovať
celkom 15 akcií (päť na západnom, päť na
strednom a päť na východnom Slovensku).
Následne sa z hľadiska plnenia požadovaných cieľov jednotlivé aktivity vyhodnotia,
pomenujú sa silné ako aj slabšie stránky
projektu tak, aby bola v ďalších rokoch táto
podpora čo najefektívnejšia.
● text: Daniel Fink, foto: archív SSTZ

Samuel Arpáš
K stolnému tenisu ho ako sedemročného prilákal v Topoľčanoch tréner Andrej
Piterka. Ďalej trénoval pod vedením Antona Kutiša a následne k 1. 1. 2018 prestúpil
do stolnotenisového centra v Prievidzi. Tu
našiel individuálnejší prístup a zaznamenal ďalšie svoje úspechy už pod vedením
trénera Sašu Dragaša. Na Slovensku vyhral
všetky štyri turnaje Slovenského pohára
mládeže v kategórii najmladších žiakov
a stal sa majstrom Slovenska vo všetkých
kategóriách (dvojhra, štvorhra aj zmiešaná
štvorhra). Hrával aj dve vyššie vekové kategórie (medzi mladšími a staršími žiakmi)
a postupne sa aj tam prepracoval k popredným umiestneniam.
Najväčšie úspechy dosiahol na medzinárodných turnajoch vo veľmi kvalitnej
konkurencii:
– na turnaji Molnár cup v Maďarsku si zahral svoje prvé finále a obsadil
2. miesto,

– ďalšie svoje finále si zahral v Linzi
na turnaji Austrian Youth Championships
a opäť získal 2. miesto,
– v chorvátskej Opatiji na turnaji Milenij Open obsadil 3. miesto. Hral aj medzi
staršou kategóriou mladších žiakov a tiež
obsadil 3. miesto,
– svoje tretie finále si zahral na turnaji
Veľká cena Prahy a znova skončil druhý.
Čo považuješ za najväčší úspech?
Za svoj najväčší úspech považujem postup do hlavnej súťaže a 19. miesto na neoficiálnych majstrovstvách Európy Eurominichamps vo francúzskom Schiltigheime, kde
som napríklad porazil hráča z Portugalska
3:0, s ktorým som predtým prehral vo finále v Linzi. Na základe umiestnenia a herného prejavu som dostal pozvánku na turnaj
TOP 14 najlepších minikadetov v Belgicku.
Máš svoje stolnotenisové vzory? Čo by
si chcel ďalej dosiahnuť?

Medzi moje vzory patrí najmä Liam
Pitchford. Mojím ďalším cieľom je účasť
na ME mládeže a zisk čo najviac medzinárodných trofejí.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Aký je rozdiel v trénovaní a hraní v Srbsku a na Slovensku? Čo sa ti u nás najviac
páči? Ako dlho hráš na Slovensku?
Podľa mňa rozdiely medzi trénovaním
a hraním v Srbsku a na Slovensku nie sú.
Na Slovensku sa mi najviac páči to, že je
škola prispôsobená tomu, aby som mohla dvakrát denne trénovať. V Srbsku to
nebolo možné. Pre hráča, ktorý sa chce
profesionálne venovať nejakému športu,
to znamená veľmi veľa.
Kto je tvojím vzorom a prečo?
Mojím vzorom je Tamara Borosová,
pretože bola výbornou hráčkou a jednoducho sa mi páči jej štýl hry.
Aké sny a ciele vo svojej kariére máš?
Čo by si rada dokázala?
Mojím snom a cieľom je získať medailu
z majstrovstiev Európy, sveta alebo OH.
Čomu sa ešte okrem stolného tenisu
ešte venuješ?

Okrem stolného tenisu sa rada venujem
škole. Keďže mi stolný tenis zaberá väčšinu
času, tak sa snažím čo najviac voľných chvíľ
tráviť so svojou rodinou.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Danijela Karkušová
Kedy a kde si začala hrávať?
Trénovať som začala v STK Slavija 96
Kovačica od svojich päť a pol roka.
Kto boli tvoji tréneri v minulosti
a s kým trénuješ teraz? Kde momentálne
hrávaš a pôsobíš?
Mojim prvým trénerom bol Daniel
Lupu (2008 – 2011), neskôr Daniel Toadjer
(2011 – 2017) a Nikolae Lupulesku (2017),
všetci traja z Uzdinu. Momentálne mám
dvoch trénerov – Romana Grigela a Jarolíma Mika. Trénujem v Nitre, kde hrám aj
3. ligu mužov a pôsobím aj v Trnave, kde
hrám Extraligu žien.
Aké sú Tvoje najväčšie úspechy?
Medzi moje najväčšie úspechy patria
3. miesto družstiev starších žiačok na majstrovstvách Balkánu, 1. miesto na medzinárodnom turnaji v Záhrebe (Zagiping) pre
mladšie žiačky a som aj majsterkou Srbska
mladších žiačok.
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za rozhodcovským stolíkom

Noví medzinárodní rozhodcovia
Už viackrát sme v predošlých číslach časopisu konštatovali, že hoci patríme medzi menšie stolnotenisové krajiny, počet
medzinárodných rozhodcov je na množstvo registrovaných hráčov dostačujúci. Často prevláda názor, že pomerne veľa
našich rozhodcov má vyšší vek a možno očakávať, že v blízkej budúcnosti ukončia svoju rozhodcovskú kariéru. Časť
z nich je už zároveň pasívna a ani do budúcna nie je možné s nimi rátať ako s aktívnymi rozhodcami. O to potešiteľnejšia je
skutočnosť, že päť aktívnych a kvalitných rozhodcov v tomto roku úspešne zložilo skúšky na medzinárodných rozhodcov,
aj s perspektívou ich ďalšieho rastu. Minimálne traja z nich majú predpoklady prihlásiť sa o dva roky na skúšky k získaniu
rozhodcovského modrého odznaku (Blue Badge Umpires) a tým aj k účasti na najvýznamnejších stolnotenisových podujatiach od olympijských hier cez majstrovstvá sveta, Európy až po všetky kategórie svetových turnajov World Tour.
Na jednej strane je to pre nás potešiteľné, na druhej strane však môže mrzieť najmä to, že niektorí dlhoroční medzinárodní
rozhodcovia počas podujatí na Slovensku
svojím správaním, neustálymi pripomienkami a znevažovaním práce svojich kolegov
vnášajú medzi rozhodcov zlú atmosféru. Takéto prípady u nás zaregistrovali aj niektorí
zahraniční rozhodcovia. Ide pritom predovšetkým o skúsených rozhodcov. Zaujímavé
pritom je, že si takéto správanie pri rozhodovaní v zahraničí nedovolia. Zostáva nám
len veriť, že títo rozhodcovia zmenia prístup
k svojej práci, pretože v opačnom prípade
nebudú nominovaní na najvýznamnejšie
domáce a zahraničné podujatia.

Pätica nových slovenských
medzinárodných rozhodcov

Adam Bartovič, Bratislava

Stolnému
tenisu sa venuje od svojich desiatich
rokov,
kedy
začínal v klube
Trnávka Bratislava. Aktívne
hráva od roku
2000 a prešiel
pritom všetkými stupňami
súťaží v Bratislavskom kraji. V súčasnosti
je druholigovým hráčom ŠKST Karlova Ves.
S rozhodovaním začal v 2008 a odvtedy je
pravidelne účastníkom turnajov Slovenského pohára mládeže, regionálnych bodovacích turnajov mládeže aj ako hlavný rozhodca alebo zástupca hlavného rozhodcu.
Pokiaľ mu to pracovné povinnosti dovolia,
tak sa zúčastňuje aj na akciách v susedných
krajinách. Je perspektívnym rozhodcom na
získanie modrého odznaku, s predpokladom aj k získaniu funkcie medzinárodného
hlavného rozhodcu.

Jaroslav Freund, Malacky
K rozhodovaniu sa dostal
vďaka synovi
Andrejovi, ktorý začal hrávať
stolný
tenis
v Malackách.
Sám nikdy stolný tenis aktívne nehral, aby
však efektívne
využil čas pri sprevádzaní svojho syna na
turnajoch, absolvoval rozhodcovské školenie. Aj keď by sme ho dĺžkou praxe mohli
zaradiť medzi najmladších rozhodcov, patrí medzi najaktívnejších, a to nielen ako
rozhodca pri stole, ale predovšetkým ako
hlavný rozhodca alebo zástupca hlavného
rozhodcu. Rozhoduje turnaje Slovenského
pohára mládeže, regionálne bodovacie turnaje mládeže, ale aj súťaže dospelých, vrátane majstrovstiev Slovenska jednotlivcov.
Pravidelne sa zúčastňuje aj na turnajoch
v zahraničí. Okrem rozhodcovskej činnosti
je členom výkonného výboru Bratislavského stolnotenisového zväzu ako aj predsedom komisie mládeže.

Iveta Ivaničová, Nitra

Stolný tenis
začala hrávať
v roku 1983
v TJ Mladosť
Nitra. Je bývalou kadetskou
reprezentantkou a v súčasnosti aktívne
hráva 4. až 6.
ligu v súťaži
mužov za ŠOG 
Nitra. V rokoch 2010 – 2012 hrala v Extralige žien. V roku 2007 bola členkou družstva,
ktoré získalo 1. miesto na ME colných správ
v poľskom Otwocku. Za posledné tri roky

patrí medzi najaktívnejších a najkvalitnejších rozhodcov nielen na súťažiach na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Jana Krajčovičová, Pezinok

K stolnému tenisu sa
dostala
ako
žiačka v stolnotenisovom
krúžku na ZŠ
v Pezinku, súťažne ho však
nikdy nehrala.
S
rozhodovaním začala
v roku 2010,
keď pomáhala klubu, v ktorom hral jej syn.
V súčasnosti je funkcionárkou v Stolnotenisovom centre v Bratislave, vedie stolnotenisový krúžok v škole v Pezinku, kde pracuje. Pravidelne rozhoduje predovšetkým
mládežnícke akcie a turnaje organizované
v rámci Slovenska.

Lucia Vožďárová, Nitra

Hoci je najmladšou medzinárodnou
rozhodkyňou,
patrí aj medzi
najaktívnejšie.
Má predpoklady k získaniu modrého
odznaku až po
funkciu hlavného rozhodcu.
Rozhoduje súťaže a turnaje v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Od svojich deviatich
rokov je aktívnou hráčkou. So stolným tenisom začínala v ŠKST Topolčany a v súčasnosti hráva v krajských a okresných súťažiach
mužov v Nitrianskom kraji. V kategórii mladších žiačok získala v celkovom hodnotení
Slovenského pohára mládeže 1. miesto.
● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ

za rozhodcovským stolíkom
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NA pomoc rozhodcom, ALE AJ HrÁČOM
Ako správne podávať
(z príručky ITTF pre rozhodcov)

10. PODANIE
10.1. Správnosť
10.1.1. Dôsledné uplatňovanie pravidla
o podaní vždy spôsobuje ťažkosti, snáď
preto, že sa pravidlo stalo tak zložitým.
Niekedy preto dochádza k tendencii rozhodcov venovať najväčšiu pozornosť tým
aspektom, ktoré sa im najľahšie kontrolujú. Rozhodca takýmto tendenciám nemá
podliehať, ale má vždy mať na pamäti účel
rôznych požiadaviek na správne podanie
a pokúšať sa zaistiť ich dodržanie tak, aby
splnil ich ciele.
10.2. Voľná ruka
10.2.1. Zmyslom požiadavky, aby dlaň voľnej ruky podávajúceho bola otvorená, je
zabezpečiť, aby loptička nebola zovretá
prstami a teda, aby hráč nemohol loptičke udeliť pri vyhodení do výšky rotáciu. Pri
uplatňovaní pravidla by sa rozhodca mal
menej starať o detaily, ako je presný stupeň „plochosti“ dlane voľnej ruky podávajúceho, ako o to, aby si bol istý, že loptička
leží voľne na dlani podávajúceho.
10.2.2. K uľahčeniu sledovania, či loptička
leží voľne na dlani, sa požaduje, aby bola
nehybne nad úrovňou hracej plochy a za
koncovou čiarou. Nie je prípustné, aby podávajúci držal nehybne voľnú ruku, potom
ju „ponoril“ pod úroveň hracej plochy stola
a následne ju zdvihol nepretržitým rozmachom paže k vyhodeniu loptičky; ak hráč
ruku nezdvihne a neznehybní ju znova nad
hracou plochou, je podanie nesprávne.
10.2.3. Loptička, nie však zásadne celá
voľná ruka, musí tiež byť za koncovou čiarou podávajúceho od začiatku podania až
po jeho vyhodenie. Hráč teda môže začať
podanie s pažou a časťou voľnej ruky nad
hracou plochou, bez toho, aby za to bol potrestaný, avšak za predpokladu, že samotná loptička je jasne za koncovou čiarou.
10.3. Vyhodenie loptičky
10.3.1. Požaduje sa, aby podávajúci vyhodil loptičku „približne zvislým smerom“ do
výšky tak, aby loptička stúpala najmenej
16 cm od opustenej dlane. To znamená, že
musí stúpať niekoľko málo stupňov od zvislého smeru (cca 30 stupňov a nie 45 stupňov, ako bolo voľakedy určené), a že musí
stúpať tak vysoko, aby si rozhodca mohol
byť istý, že bola loptička bola vyhodená do
výšky a nie do strany alebo priečne. Na
diagrame 10.3.1 podanie B  a C  je akcep-

tovateľné, zatiaľ čo A a D nie. Výška vyhodenia je tiež faktor, ktorý určuje, kedy je
vyhodenie blízke zvislému. Na diagrame
10.3.2 sú obidve podania vyhodené z toho
istého miesta a udrené na tom istom mieste, ale podanie A je chybné, zatiaľ čo B je
akceptovateľné.
10.3.2. Minimálny limit 16 cm je o niečo
viac než výška sieťky, čo je vhodnou pomôckou.
10.4. Zahratie loptičky
10.4.1. Loptička nesmie byť zahratá skôr,
než začne padať z najvyššieho bodu svojej
dráhy. V momente dotyku s raketou musí
byť loptička nad úrovňou hracej plochy
a za koncovou čiarou podávajúceho, ale
nie ďalej, ako je tá časť tela podávajúceho
(s výnimkou jeho paže, hlavy alebo nohy),
ktorá je najďalej za stolom.
10.5. Viditeľnosť
10.5.1. Zásadnou požiadavkou pravidla
o podaní je zabezpečiť u podávajúceho,
aby prijímajúci hráč videl loptičku po celú
dobu uskutočňovania podania a rozhodca
alebo asistent rozhodcu musí byť presvedčený, že je to tak. Rozhodca alebo asistent
rozhodcu by sa mal zamerať na to, či podávajúci, resp. jeho partner vo štvorhre, nekryje loptičku (v ktorejkoľvek fáze letu, kým
ju udrie) pred prijímajúcim ktoroukoľvek
časťou tela alebo oblečenia, a či podávajúci odstráni svoju voľnú ruku z priestoru
medzi loptičkou a sieťkou okamžite po vyhodení loptičky z dlane.
10.5.2. Pri začiatku podania musí byť loptička nad úrovňou hracej plochy. Nie je tu
však žiadna konkrétna požiadavka, aby
prijímajúci v priebehu podania videl raketu podávajúceho. Podávajúci môže legálne
začať podanie so skrytou raketou, napr. za
svojím chrbtom.
10.5.3. Pre rozhodcu a asistenta rozhodcu môže byť ťažké rozhodnúť z ich miesta
na úrovni sieťky, či je loptička zahratá ne-

dovoleným spôsobom, pokiaľ bola zahratá
tesne pri koncovej čiare alebo za hráčovým
telom. Je však povinnosťou hráča podávať
tak, aby správnosť jeho podania mohla
byť sledovaná a ak podáva na hranici nedovoleného spôsobu, podstupuje riziko
potrestania.
10.6. Napomenutie
10.6.1. Rozhodca alebo asistent rozhodcu, ktorý má podozrenie, nie však istotu,
že hráč vykonal podanie nesprávne, môže
napomenúť hráča bez udelenia bodu. Behom zápasu môže byť hráč napomínaný
len raz, ale ak ktorékoľvek z jeho nasledujúcich podaní je čo do správnosti prevedenia pochybné z toho istého alebo iného
dôvodu, bude súperovi priznaný bod.
10.6.2. Buď rozhodca alebo asistent rozhodcu je oprávnený vyrieknuť napomenutie za nesprávne podanie.
10.6.3. Či už bolo alebo nebolo udelené
formálne napomenutie, môže byť hráč,
ktorého prevedenie podania je na hranici
prípustnosti, medzi jednotlivými výmenami upozornený buď rozhodcom alebo
asistentom rozhodcu, že akékoľvek ďalšie
zhoršenie prevedenia podania by ho učinilo nesprávnym. V rozpore so všeobecným
presvedčením platí, že hráč nemá právo na
napomenutie za prvé nesprávne podanie;
nesporné nesplnenie požiadaviek pravidla
o podaní má byť vždy potrestané udelením bodu súperovi aj bez predchádzajúceho napomínania.
10.6.4. Rozhodca môže zmierniť požiadavky na správne podanie, ak je presvedčený,
že ich splneniu bráni fyzické postihnutie
hráča. Toto bude vždy uplatnené pre hráčov 1. a 2. triedy u telesne postihnutých
hráčov. Hráčova medzinárodná klasifikačná karta obsahuje časť popisujúcu všetky
fyzické obmedzenia, ktoré môžu hráčovi
brániť pri splnení požiadaviek správneho
podania.
● text: z publikácie ITTF Handbook
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Barbora Balážová a Ľubomír Pištej v zmiešanej štvorhre

World Tour Platinum,
Korea Open (Daejeon)
17. – 22. 7. 2018

Zmiešaná štvorhra – osemfinále:
PIŠTEJ Ľubomír, BALÁŽOVÁ Barbora – LIN 
Gaoyuan, WANG Manyu (CHN) 2:3

World Tour Platinum,
Australia Open (Geelong)
24. – 29. 7. 2018

Muži
Jednotlivci – skupiny: KEINATH Thomas – BAUM Patrick (GER) 4:2, KEINATH  Thomas – JANG  Woojin (KOR) 1:4,
PIŠTEJ Ľubomír – PENG  Wang-Wei (TPE)
1:4, PIŠTEJ Ľubomír – BAATAR Battumur
(MGL) 4:W
Štvorhra – osemfinále: KEINATH Thomas, BAUM Patrick (GER) – LEE Sangsu,
PAK Sin Hyok 0:3, pavúk 16: PIŠTEJ Ľubomír, KALLBERG  Anton (SWE) – NUYTINCK
Cedric, ROBINOT Quentin (BEL) 1:3, KEINATH Thomas, BAUM Patrick (GER) – ALLEGRO Martin, LAMBIET Florent (BEL) 3:W

Muži
Jednotlivci – 1. predkolo: PIŠTEJ Ľubomír
– ROBLES Alvaro (ESP) 3:4, skupiny: PIŠTEJ
Ľubomír – ROBINOT Quentin (FRA) 4:3,
PIŠTEJ Ľubomír – DIXON Xavier (AUS) 4:2
Štvorhra – osemfinále: PIŠTEJ Ľubomír, KALLBERG Anton (SWE) – NIWA Koki,
UEDA Jin (JPN) 1:3, pavúk 16: PIŠTEJ Ľubomír, KALLBERG  Anton (SWE) – AMOR
Kelsey, MA Victor (NZL) 3:0

Ženy
Jednotlivci – skupiny: BALÁŽOVÁ Barbora – CHOI Hyojoo (KOR) 2:4, BALÁŽOVÁ
Barbora – DUTTA Moumita (IND) 4:0
Štvorhra – štvrťfinále: BALÁŽOVÁ Barbora, DVORAK Galia (ESP) – WANG  Manyu, ZHU Yuling (CHN) 0:3, osemfinále:
BALÁŽOVÁ Barbora, DVORAK Galia (ESP)
– BATRA Manika, DAS Mouma (IND) 3:1

Ženy
Jednotlivci – 1. predkolo: BALÁŽOVÁ
Barbora – SHIBATA Saki (JPN) 0:4, skupiny:
BALÁŽOVÁ Barbora – MESHREF Dina (EGY)
4:W, BALÁŽOVÁ Barbora – GYASI Beatrice
(GHA) 4:0
Štvorhra – osemfinále: BALÁŽOVÁ
Barbora, DVORAK Galia (ESP) – GU Yuting,
LI Jiayi (CHN) 0:3

Zmiešaná štvorhra – štvrťfinále: PIŠTEJ Ľubomír, BALÁŽOVÁ Barbora – LEE Sangsu, JEON  Jihee (KOR) 2:3,
osemfinále: PIŠTEJ Ľubomír, BALÁŽOVÁ
Barbora – ROBLES Alvaro, DVORAK Galia
ESP 3:0

World Tour, Bulgaria Open
(Panagyurishte)
14. – 19. 8. 2018
Muži
Jednotlivci – skupiny: NOVOTA Samuel – NUYTINCK Cedric (BEL) 0:4, NOVOTA Samuel – CHO Eonrae (KOR) 0:4,
PIŠTEJ Ľubomír – QIU Dang (GER) 2:4,
PIŠTEJ Ľubomír – FLORITZ  Philipp (BUL)
4:2, WANG  Yang – OMOTAYO Olajide
(NGR) 4:2, WANG Yang - VALUCH Alexander 4:2, VALUCH  Alexander – OMOTAYO
Olajide (NGR) 2:4, ŠPÁNIK Tibor – AGUIRRE Marcelo (PAR) 1:4, ŠPÁNIK Tibor – LANDRIEU Andrea (FRA) 1:4, KALUŽNÝ Samuel
– JANČAŘÍK Ľubomír (CZE) 1:4, KALUŽNÝ
Samuel – ISMAILOV Sadi (RUS) 2:4, predkolo: WANG  Yang – OMOTAYO Olajide
(NGR) 4:0, hlavná súťaž: WANG Yang – XU
Xin (CHN) 1:4

slováci na ittf world tour
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Štvorhra: NOVOTA Samuel, VALUCH 
Alexander – KHANIN  Aliaksandr, PLATONOV Pavel (BLR) 1:3, BRAT Adam, ŠPÁNIK
Tibor – LANDRIEU Andrea, LORENTZ  Romain (FRA) 0:3, PIŠTEJ Ľubomír, KENJAEV
Zokhid (UZB) – HACHARD Antoine, BROSSIER Benjamin (FRA) 1:3
Ženy
Jednotlivci – skupiny: KUKUĽKOVÁ Tatiana – TRIGOLOS Daria (BLR) 4:2, KUKUĽKOVÁ Tatiana – HRISTOVA Kalina (BUL) 4:0,
BALÁŽOVÁ Barbora – GALIC Alex (SLO) 4:3,
BALÁŽOVÁ Barbora – HEO Miryeo (KOR)
4:0, BALÁŽOVÁ Barbora – ABRAAMIAN Elizabet (RUS) 4:2, predkolo: KUKUĽKOVÁ Tatiana – LIU Gaoyang (CHN) 0:4, BALÁŽOVÁ
Barbora – WEN Jia (CHN) 1:4
Štvorhra – osemfinále: BALÁŽOVÁ
Barbora, MATELOVA Hana (CZE) – ZHANG 
Rui, LIU Gaoyang (CHN) 2:3, pavúk 16:
KUKUĽKOVÁ Tatiana, ROY Krittwika (IND)
– ČECHOVÁ Dana (CZE), EERLAND Britt
(NED) 0:3

World Tour, Czech Open
(Olomouc)
21. – 26. 8. 2018
Muži
Jednotlivci – 1. kolo: VALUCH Alexander – BUROV Viacheslav (RUS) 1:4, KALUŽNÝ Samuel – OOSTWOUDER Ewout
(NED) 4:3, KEINATH Thomas – JARVIS Tom
(ENG) 2:4, NOVOTA Samuel – MAZE Michael (DEN) 1:4, BRAT Adam – SIPOS Rares
(ROU) 2:4, ŠPÁNIK Tibor – ZIBRAT Jan (SLO)
2:4, 2. kolo: KALUŽNÝ Samuel – MADRID
Marcos (MEX) 3:4, PIŠTEJ Ľubomír – ANDERSSON Harald (SWE) 4:0, WANG Yang –
HIPPLER Tobias (GER) 1:4, 3. kolo: PIŠTEJ
Ema Labošová

Samuel Novota
Ľubomír – UDA Yukiya (JPN) 4:1, kvalifikácia, 4. kolo: PIŠTEJ Ľubomír – OIKAWA
Mizuki (JPN) 1:4
Štvorhra – 1. kolo: PIŠTEJ Ľubomír,
DEVOS Robin (BEL) – MANOLE Alexandru,
SPELBUS Alin (ROU) 3:1, NOVOTA Samuel,
VALUCH  Alexander – JOUTI  Eric, TSUBOI 
Gustavo (BRA) 1:3, 2. kolo: PIŠTEJ Ľubomír, DEVOS Robin (BEL) – WALKER Samuel,
MCBEATH David (ENG) 3:0
Ženy
Jednotlivci – 1. kolo: GRIGELOVÁ Natália – AKULA Sreeja (IND) 3:4, 2. kolo: BALAŽOVÁ Barbora – LANG Kristin (GER) 0:4,
JURKOVÁ Eva – KIHARA Miyuu (JPN) 0:4,
KUKUĽKOVÁ Tatiana – KAMATH  Archana
Girish (IND) 3:4, PUCHOVANOVÁ Nikoleta
– DE NUTTE Sarah (LUX) 0:4, LABOŠOVÁ
Ema – VERMAAS Kim (NED) 0:4, TRUKSOVÁ Lucia – BILENKO Tetyana (UKR) 1:4

Challenge Belgium Open
(De Haan)
23. – 27. 10. 2018
Muži
Jednotlivci – kvalifikácia: Adam BRAT
– David COMELIAU (BEL) 0:4, Daniel ORÁČ 
– Bogdan SINGEORZAN  (ROU) 4:2, Jakub
ZELINKA – Denniss KLEIN (GER) 2:4, Alexander VALUCH  – Tobias RASMUSSEN  (DEN)
4:1, Daniel ORÁČ – Jaehyun AN (KOR) 0:4,
Samuel KALUŽNÝ – Alexander CHEN (AUT)
3:4, Alexander VALUCH  – Alfredas UDRA
(LTU) 4:1, hlavná súťaž, 1. kolo: Alexander
VALUCH – Marcelo AGUIRRE (PAR) 0:4
Štvorhra: ZELINKA Jakub, ORÁČ  Da
niel – AFANADOR Brian, GONZALEZ Daniel
(PUR) 3:2, ZELINKA Jakub, ORÁČ Daniel –
JING  Pengwei, WANG Zepeng (CHN) 3:2,
ZELINKA Jakub, ORÁČ  Daniel – RANEFUR
Elias, ARVIDSSON Simon (SWE) 0:3
Ženy
Jednotlivci – kvalifikácia: Nikoleta
PUCHOVANOVÁ – Maryam SAMET (IRI)
4:0, Ema LABOŠOVÁ – Sarah MEYER (LUX)
4:0, Natália GRIGELOVÁ Natalia – Danielle
KONSBRUCK (LUX) 4:0, Nikoleta PUCHOVANOVÁ – Chiara COLANTONI  (ITA) 0:4,
Ema LABOŠOVÁ – Tze Wing MAK (HKG)
3:4, Natália GRIGELOVÁ – Judith MORALES
(CHI) 4:2, hlavná súťaž, 1. kolo: Natália
GRIGELOVÁ – Dora MADARASZ (HUN) 0:4,
Barbora BALÁŽOVÁ – Xiang LI  (ITA) 4:2,
hlavná súťaž, 2. kolo: Barbora BALÁŽOVÁ
– Dora MADARASZ (HUN) 2:4
Štvorhra: GRIGELOVÁ Natália, PUCHOVANOVÁ Nikoleta – BARAVOK Katsiaryna,
NIKITCHANKA Alina (BLR) 3:1, GRIGELOVÁ
Natália, PUCHOVANOVÁ Nikoleta - MORALES Judith, VEGA Paulina (CHI) 1:3
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Pred 25 rokmi vznikol samostatný SSTZ
Keď koncom roka 1992 vládnuca politická garnitúra rozhodla o rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky na
dva štáty (bez referenda), bolo jasné, že tento krok sa premietne do všetkých oblastí života spoločnosti. Výnimkou nebol
ani šport, ktorý mal však výhodu v tom, že bol už dávno reálne „federalizovaný“. Každý športový zväz bol medzinárodne
ukotveným československým zväzom. Jeho predsedníctvo zabezpečovalo najmä československú reprezentáciu a vrcholné súťaže. Paralelne však existovali aj republikové zväzy – český a slovenský. Tie mali tiež svoje demokratické orgány
a zabezpečovali republikové súťaže a rozvoj mládežníckeho, a najmä masového športu.
zväzy budú rovnocenne nástupnícke v ITTF
a ETTU a o zaradenie do výkonnostných divízií na MS a ME sa bude hrať kvalifikácia.
Pôvodný návrh bol, že podľa postavenia
hráčov vo svetovom rebríčku bude v elitnej
skupine na šampionátoch pokračovať mužský slovenský tím a ženská česká reprezentácia. Nakoniec však nad administratívnym
riešením prevážilo športové a hrala sa kvalifikácia systémom doma – vonku. Skončila
presne naopak ako sa predpokladalo. V elitnej skupine pokračovali Slovenky a družstvo
mužov ČR. Bola podpísaná zmluva o spolupráci pri delení, ktorú obidve strany korektne dodržali a jej duch pokračuje celých
25 rokov, aj keď nie je zakotvený v oficiálnom dokumente. Tak sa skončila 67-ročná
spoločná cesta Slovákov a Čechov za zelenými stolmi.
Prvú medailu z ME dospelých v histórii samostatného
Pri diskusiách sa však
Slovenska získali v zmiešanej štvorhre na šampionáte
nepodarilo
dohodnúť
v Birminghame v roku 1994 Jaromír Truksa a Valentina Popová o pokračovaní spoločnej
najvyššej súťaže, a tak na
návrh SSTZ  vznikol kompromis, zaručujúci najlepším kolektívom z obidvoch
republík kvalitnú dlhodobú súťaž. Vznikla tak medzinárodná Superliga, do
ktorej okrem troch najlepších slovenských a českých kolektívov nastúpili
rovnaké počty družstiev
z Rakúska a Maďarska.
O životaschopnosti tohto
projektu svedčí fakt, že
súťaž sa hrá v mierne pozmenenej podobe dodnes
a pribudli do nej aj silné
tímy zo Slovinska a Chorvátska (dva roky v nej hrali
aj Švajčiarky).
V Považskej Bystrici sa 6. februára 1993
konala Celoslovenská
konferencia SSTZ, zvolila
nový výkonný výbor a za
predsedu opäť Zdenka
Kríža. Novozvolená Rada
Rovnakú štruktúru mal aj Československý stolnotenisový zväz. V jeho
predsedníctve bolo
paritné zastúpenie
Čechov a Slovákov
a takmer všetky
problémy sa riešili konsenzom. V roku 1992
mu predsedal Mário Junek, funkcionár
z Plzne. Jeho podpredsedami boli Jiří Daněk
z Ostravy, predseda Českého stolnotenisového zväzu a Zdenko Kríž z Bratislavy, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu.
Po serióznej debate došlo ku konsenzuálnej dohode, že spoločný majetok sa rozdelí
v pomere 2:1 v prospech novovytvorenej
Českej asociácie stolného tenisu. Obidva

Zuzana Poliačková získala na ME mládeže
v roku 1993 pre Slovensko prvú zlatú
medailu v dvojhre junioriek
SSTZ  upravila stanovy i predpisy. Ústredným trénerom sa stal Vladimír Mihočko st.,
trénerom mužov Miroslav Marek a trénerom žien Jarolím Miko. Svoju životaschopnosť dokázal nový SSTZ  už v dňoch 18. až
21. februára 1993, keď v bratislavskej hale
Mladosť zorganizoval 1. medzinárodné
majstrovstvá SR dospelých – Slovak Open
Petrimex Cup. Bolo to historicky vôbec prvé
medzinárodné športové podujatie na území samostatného Slovenska. Štartovala na
ňom kompletná európska špička z 32 krajín. Domácich fanúšikov potešilo bronzovou
medailou družstvo mužov SR (M. Grman
a T. Jančí). Úspešný vstup SSTZ na medzinárodnú scénu po prijatí do ITTF a ETTU potvrdili aj výsledky na ME mládeže v Ľubľane. Zuzana Poliačková tu získala vo dvojhre
junioriek historicky prvú zlatú stolnotenisovú medailu v ére samostatného Slovenska
a navyše aj medzinárodnú Cenu fair play za
športové gesto vo finále turnaja.
V čase vzniku samostatného SSTZ 
– pred 25 rokmi – bolo na Slovensku registrovaných 6173 hráčov v 567 kluboch.
● text: Zdenko Kríž
foto:
Anton
Hamran
a archív SSTZ
●
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Zahraničná mozaika delenia federálneho zväzu
Zürich 1992
Je neskorý sychravý novembrový večer
roku 1992. Na širokej ceste pred Zürichom
tlačí trojica mužov pokazený mikrobus
(štvrtý muž ho šoféruje) na asi 1 km vzdialenú čerpaciu stanicu. Na zadnom skle je
nálepka CS, Československo. Domáci Švajčiari by si s najväčšou pravdepodobnosťou
objednali odťahovú službu a pri cigarete
počkali na odvoz. Kvarteto cudzincov sa
bez dlhej diskusie zhoduje:   „Musíme si
pomôcť sami!“. Napokon, kto by ich nezištne vytiahol zo šlamastiky, najmä ak všetci
štyria majú hlboko do vrecka... V tej chvíli
ani len netušia aké historické i symbolické
chvíle prežívajú. Sú unavení, ale napriek
nečakaným problémom pozitívne naladení, sebaistí a plní očakávaní. Na druhý
deň musia splniť ťažkú, jedinečnú úlohu,
a to vysvetliť novozvolenému prezidentovi Európskej stolnotenisovej únie Hansovi
Wilhelmovi Gäbovi rozvod. Nie hocijaký
– stolnotenisový. Taký sa doteraz v tomto
športe nikdy nestal. Od 1. 1. 1993 sa totiž z Československého stolnotenisového
zväzu stanú dva samostatné – SLOVENSKÝ
a ČESKÝ.
O pár sto kilometrov ďalej v Nemecku
si zatiaľ H. W. Gäb, riaditeľ automobilky
General Motors pre Európu, kontroluje
doklady malého súkromného lietadla, ktorým každodenne lieta do práce v Zürichu.
Pozrie si aj nabitý program ďalšieho dňa.
S kým sa to má hneď ráno stretnúť? Nahlásená je československá stolnotenisová
delegácia. Pozrie na štyri skromné vizitky:
Mário Junek, predseda Československého stolnotenisového zväzu, Zdenko Kríž,
predseda Slovenského stolnotenisového

zväzu, Jiří Daněk, predseda Českého stolnotenisového zväzu a Petr Königsmark,
generálny sekretár Československého stolnotenisového zväzu. Sotva to bude príjemné – rozchody nie sú nikdy jednoduché...
Na druhý deň ráno hodinka určená na
prijatie československej stolnotenisovej
delegácie ešte ani neuplynula a všetko je
jasné. ETTU od 1. 1. 1993 plnohodnotne
uzná obidva novovzniknuté zväzy za svojich
členov. Do najvyššej výkonnostnej kategórie na ME (kde hrala ČSFR) bude zaradené
družstvo mužov a žien podľa výsledkov
vzájomného dvojstretnutia o nástupníctvo medzi SR a ČR. Rozohranú Európsku
ligu ako aj Pohár národov dohrá spoločný
tím. Majetok federálneho zväzu sa rozdelí
v pomere 2:1 v prospech ČR (podľa počtu
obyvateľov). H. W. Gäb odovzdáva hosťom
na pamiatku tradičné švajčiarske vreckové
nožíky a ešte stále neveriacky krúti hlavou.
„Tak to som naozaj nečakal, že to bude také
jednoduché, nezištné a priateľské. Nech
vám tieto vzťahy vydržia, aj keď budete súpermi“, boli jeho slová na rozlúčku.

Kodaň 1993
Prezident Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) Japonec Ičiro Ogimura mal v Kodani od rána namáhavý deň.
Tradičný turnaj TOP 12 za rok 1993, ktorý
sa hral v hlavnom meste Dánska, bol plný
excelentných súbojov špičkových hráčov
a on videl sotva polovicu z nich. Švédsky
stolnotenisový virtuóz Jan-Ove Waldner
bol opäť v skvelej forme a neomylne kráčal
za svojim piatym triumfom na tomto prestížnom turnaji (to sa ešte hralo poctivo
systémom každý s každým). Subtílny Ogimura, dvojnásobný majster
Delenie federálneho zväzu – karikatúra (Slovenský stolný tenis 1/1992)
sveta v dvojhre z Londýna
(1954) i Tokia
(1956),
mu
pôjde čoskoro
zagratulovať
a zavesiť na krk
zlatú medailu.
Predtým však
ešte musí absolvovať pracovný obed.
Do luxusnej reštaurácie
na starobylej
lodi v kodanskom prístave
pozval delegáciu krajiny,
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ktorá bola v roku 1926 v Londýne jedným
z deviatich zakladajúcich členov ITTF. V nej
sa narodili aj nezabudnuteľní stolní tenisti
svetového formátu. Predvojnoví i povojnoví majstri sveta. Viacerí z nich boli v detstve jeho vzormi. Najmä elegán Bohumil
Váňa, ale aj Stanislav Kolář, Ladislav Štípek,
František Tokár či Ivan Andreadis. Tí všetci
voľakedy znamenite reprezentovali stolnotenisovo rešpektované Československo.
Taká krajina však už na mape sveta neexistuje. Od 1. 1. 1993 ju nahradili dva nové
štáty – Česká republika a Slovenská republika. Jeho kolega, viceprezident ITTF Švéd
Lollo Hammarlund mu pyšne pošepkal, že
tak korektne a bez násilia sa dokázali rozdeliť iba Švédi a Nóri v roku 1905. Z jednej
veľkej krajiny tiež vznikli dve. Oni však vtedy nedelili stolnotenisový zväz.
„Nedávno ste v Čibe na MS 1991 vyprášili čínsku mužskú reprezentáciu a získali
v družstvách pre Československo bronz.
A teraz takýto kolektív rozdelíte“, týmito
slovami vítal Ičiro Ogimura zástupcu Českej asociácie stolného tenisu Mária Junka
a predsedu Slovenského stolnotenisového
zväzu Zdenka Kríža. „Vysvetlite mi to!“
Prezident pozorne počúval politické
i spoločenské dôvody rozdelenia štátu,
ale aj spôsob hladkej transformácie Československého stolnotenisového zväzu.
Uznanlivo prikyvoval. Zdalo sa, že všetko
pochopil, iba ekonomika mu akosi nešla
do hlavy. Veď spravodlivo rozdeliť majetok
a peniaze je ťažké aj v slušnej japonskej rodine. Pomohol názorný príklad. Šéf českej
delegácie vytiahol z peňaženky 1 000 korunovú bankovku a položil ju na stôl. Rovnaký peniaz vybral aj predseda Slovenského
stolnotenisového zväzu a priložil ho k nej.
Modrý Bedřich Smetana bol úplne rovnaký, lenže jedna bankovka bola česká a druhá slovenská. Ogimura dlho študoval obidva exempláre a nakoniec predsa len zistil
malý rozdiel – na rube platidla. Na jednom
bol český a na druhom slovenský kolok.
Keď mu hostia vysvetlili, že takto bolo po
dohode okolkovaných 50 miliárd československých korún v pomere 2 : 1, prezident
ITTF, v „civile“ úspešný biznismen, zabudol
zavrieť ústa. „No, keď ste sa na tomto dokázali dohodnúť, dohodnete sa určite na
všetkom!“ Kolkované bankovky mali životnosť iba necelých šesť týždňov, presne 39
dní, ale svoj účel splnili.
Prijatie obidvoch krajín do ITTF na kongrese v roku 1993 v Göteborgu bolo už iba
formalitou – delegáti bez hlasovania, aklamačne, privítali naše samostatné zväzy
späť vo svetovej stolnotenisovej rodine.
Celuloidová legenda I. Ogimura držal palec hore.
● text: Zdenko Kríž
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zdravotne znevýhodnení

Keď som to s jednou nohou dokázala ja,
dokážeš to aj ty
Život do cesty štyridsaťtriročnej Oľgy Barbušovej pripravil od malička viacero ťažkých prekážok, ktoré sa postupne musela naučiť zdolávať. Nevzdala sa však, tvrdo na sebe pracovala, až sa nakoniec v apríli 2011 stala vo svetovom rebríčku
hráčkou č. 1 (para TT, women, class 8). Po stretnutí svojej životnej lásky vychováva dve deti a napriek hendikepu jednej
dolnej končatiny už ako matka dokázala darovať životne dôležitý orgán – obličku. V súčasnosti sa v Krompachoch na Spiši
venuje výchove viac ako päťdesiatke mladých stolných tenistov.

So svojím manželom Paulom Guassardom sa zoznámila počas turnajov
(na paralympijských hrách v Pekingu v roku 2008)
Oľga, na úvod možno nie veľmi príjemná otázka. Skús nám v skratke priblížiť, čo sa udialo v tvojom živote, že si sa
začala venovať stolnému tenisu zdravotne znevýhodnených (para TT)?
Ako šesťročná som mala autonehodu,
po ktorej mi museli amputovať ľavú nohu
nad kolenom. Počas štúdia na SEŠ pre telesne postihnutých v Košiciach sme boli vedení
k rôznym športom, vrátane stolného tenisu.
Po skončení strednej školy som začala v Košiciach trénovať u V. Polláka, neskôr v Prešove pod vedením M. Gábora a následne
som sa zdokonaľovala v Krompachoch pod
vedením P. Saba a I. Chamilu.
Za pomerne krátky čas si sa dokázala
etablovať na medzinárodnej scéne. Nie
všetkým čitateľom sú však tvoje úspechy
známe.
Svoj prvý medzinárodný turnaj (ME)
som odohrala v roku 1999 a v medzinárodnom para TT som sa pohybovala až do roku
2011. Počas aktívnej kariéry som precestovala takmer celý svet. Zo série turnajov Major mám dve medaily, v roku 2010 som sa

v Južnej Kórei stala vicemajsterskou sveta,
striebro mám aj z európskeho šampionátu
2007 v slovinskej Kranjskej Gore. Zo sve-

tových bodovačiek sa mi podarilo získať
ďalších 66 cenných medailí. Takmer počas
celej tejto doby som bola aj členkou reprezentačného družstva SR.
Zbierka týchto úspechov je určite úctyhodná a zaslúži si rešpekt, prečo sa teda
v súčasnosti už stolnému tenisu na medzinárodnej scéne aktívne nevenuješ?
Je pravdou, že dnes sa už súťažnému
stolnému tenisu aktívne nevenujem, nefigurujem už ani vo svetovom rebríčku. Počas
turnajov som sa spoznala s Paulom Gua
ssardom, ktorý pôsobil ako reprezentačný
tréner Argentíny telesne postihnutých.
Tento vzťah sme v roku 2008 zavŕšili sobášom. Po narodení prvej dcéry Liliany Alicje
pôsobil aj ako môj osobný tréner a následne prišla moja najúspešnejšia éra v stolnom
tenise. Pod jeho vedením a vedením reprezentačného trénera J. Uherčíka som sa stala
svetovou jednotkou. V čase mojej nominácie na paralympiádu do Londýna som však
opäť otehotnela a v roku 2012 sa nám narodila druhá dcéra Barbora Melisa.
Ako sa dá skĺbiť úloha matky s účasťou
na medzinárodných turnajoch?

Úlohu matky si vzorne plnila aj počas plnej zápasovej záťaže na medzinárodnom okruhu
(so staršou dcérou Lilly počas Brazilian Open v roku 2009)

zdravotne znevýhodnení
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Oľga Barbušová na paralympiáde v Aténach v roku 2004
Staršia dcéra Lilly cestovala s nami na
všetky turnaje, samozrejme aj s „babysitterom“. Vzhľadom na moje materské povinnosti sme zvolili modelový tréning, čiže
dril sme obmedzili na minimum a trénovala
som vyslovene na konkrétne hráčky. Nahrávali sme všetky zápasy a po ich dôkladnej
analýze sme zvolili herné kombinácie a materiál, ktorý dané hráčky používajú. Táto
metóda sa nám veľmi osvedčila. Paulo je
úžasný v tom, že dokáže zahrať so všetkými materiálmi a priblížiť takmer každý úder
súpera. Nakoniec, o jeho herných kvalitách
si sa mohol v minulosti aj sám presvedčiť vo
vzájomných súbojoch 1. ligy muži-východ.
Rušnú atmosféru veľkomiest svetových bodovačiek si však napokon vymenila za pokoj na vidieku v obci Kolinovce, kde
v súčasnosti bývaš. Neľutuješ to?
V žiadnom prípade. Je potrebné uviesť,
že dlhodobo skĺbiť materské povinnosti
s medzinárodnou scénou je mimoriadne
náročné. Aj preto sme sa s Paulom rozhodli venovať výchove mládeže doma na Spiši.
V rámci krúžku sa v súčasnosti venujeme
už viac ako päťdesiatke detí. Paulo to s deťmi vie, počas tréningov s nimi rozpráva aj
po španielsky, je aj trošku šoumen a silnú
spätnú väzbu nám poskytujú aj ohlasy po
rôznych náborových aktivitách, napr. exhibíciách v štýle „Panský – Orlowski“. Zároveň
nám podrástli už aj naše vlastné dievčatá
a obidve môžu začať hrávať bodovacie turnaje. Tento krok (práce s mládežou, pozn.)
sa ukázuje ako správny. A uvidíme, čo čas
prinesie. Mojím snom je dosiahnuť, aby sme
vychovali na Spiši deti, ktoré budú hrať srdcom, fair play a čerešničkou na torte bude,
ak sa výkonnostne zaradia medzi top hráčov

Slovenska. Tiež si však reálne uvedomujem,
že tento cieľ je ešte mimoriadne ďaleko.
U dnešnej mládeži sa dnes bežne stretávame s tým, že sa pomerne ľahko vzdávajú a nedokážu prekážku prijať ako výzvu,
ktorú treba zdolať. Ako v takýchto situá
ciách postupuješ ty?
Počas svojej trénerskej práce sa často
stretávam so slovami, že „to sa nedá“ alebo „to ja nedokážem“. Moja odpoveď vždy
bola: „Keď som to s jednou nohou dokázala
ja, dokážeš to aj ty.“ Mám pocit, že veľakrát
to zabralo. Nikdy sa netreba vzdávať a stále treba mať vieru sám v seba. Ale netreba
dovoliť, aby tá viera prerástla v pýchu a namyslenosť. Každý sme dostali do vienka
niečo viac a niečo menej. Nikoho netreba
podceňovať. Niekedy tí menej talentovaní
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jedinci dokážu svojou húževnatosťou viac
ako tí, ktorí majú väčší talent. Stolný tenis
nás formuje celý život, učí nás vyhrávať, ale
aj prijímať prehry, pracovať na sebe, budovať si základy sebadisciplíny a budovať si
priateľstvá a nové vzťahy. Zasahuje tak aj na
mnohé ďalšie oblasti v našom živote.
Život nám neustále prináša nové výzvy,
ako je to v tvojom prípade?
Stolný tenis mám nesmierne rada a vďačím mu za veľa. Asi aj preto som prijala výzvu pre funkcionársku prácu. Od roku 2006
som predsedníčkou MŠK STO Krompachy
a v uplynulom roku ma zvolili do funkcie
predsedu ObSTZ  Spiš. Prioritou je jednoznačne práca s mládežou a podpora stolného tenisu hlavne pre najmenších. Svojou
prácou by som tiež chcela prispieť k zlepšovaniu medziľudských vzťahov.
Počas tvojej kariéry však neboli vždy
len úspechy či pekné okamihy.
O mojich stolnotenisových prehrách alebo neúspechoch nemôžem povedať, že by
boli sklamaním. Boli pre mňa skôr výzvou,
aby som na sebe viac pracovala. Človek si
váži najviac to, na čom musel tvrdo pracovať. Ľahká cesta k úspechu nevedie. A aký je
najkrajší okamih v súvislosti so stolným tenisom? Je to super pocit, keď si sa práve ty
zaslúžil o to, aby pri vyhlasovaní výsledkov
hrala slovenská hymna. Avšak nenahradí to
priateľstvá, ktoré som počas svojej kariéry
získala. Jedno z nich dokonca prerástlo až
do môjho celoživotného vzťahu (aspoň dúfam). A možné sklamania a vyrovnávanie sa
s nimi? Netreba zabúdať, že každé ráno po
prebudení začíname s písaním a tvorbou
novej, čistej strany či novej kapitoly v knihe
nášho života. Preto, nech nikoho neodrádzajú neúspechy z predchádzajúceho dňa.
● text: Daniel Fink
● foto: archív Oľgy Barbušovej

Na turnaji Romania Open v roku 2010 získala Oľga Barbušová zlato
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na aktuálnu tému

Etický kódex ITTF
Etický kódex ITTF je založený na etickom kódexe MOV a má za cieľ dodržiavať najvyššie možné etické hodoty v športe. Platí pre všetkých členov ITTF, národné zväzy, kontinentálne federácie, funkcionárov aj hráčov. Je dôležité, aby
sa všetci funkcionári aj športovci s Etickým kódexom oboznámili a dodržiavali ho. Je možné preštudovať si ho aj na
internetovej stránke SSTZ. Prinášame aspoň stručný sumár najdôležitejších bodov kódexu.
Úvodný článok (1)
sa zaoberá základnými
zásadami a nadväzuje
na olympijské princípy
zakotvené v Olympijskej charte. Tieto sú
vzájomné porozumenie v duchu priateľstva, solidarity a fair play. Taktiež politická
neutralita a rešpektovanie ochrany ľudských práv – ľudskej dôstojnosti, odmietnutie diskriminácie akéhokoľvek druhu
a odmietnutie všetkých foriem obťažovania alebo ubližovania.
Článok 2 hovorí o zásadách čestného
správania. Ukladá povinnosť konať v súlade
so svojim poslaním a s najvyššou mierou
čestnosti, nestrannosti, objektívnosti a profesionality. Zakazuje konanie zahŕňajúce
podvody alebo korupciu. Nesmie sa priamo
alebo nepriamo požadovať, prijímať alebo
ponúkať žiadnu formu odmeny alebo provízie, ani skryté výhody alebo služby.
Článok 3 sa zaoberá čestnosťou súťaží.
Všetci účastníci sú povinní bojovať proti
všetkým formám podvádzania a zabezpečiť čestnosť športových súťaží. Nesmie sa
manipulovať s priebehom alebo výsledkom súťaží, porušovať zásady fair play
a správať sa nešportovo. Všetci sú povinní
dodržiavať zásady antidopingového kóde-

xu a kódexu o prevencii manipulovania
súťaží. Pre účastníkov podujatí ITTF sú zakázané účasť a podpora stávkovania.
Článok 4 a 5 hovorí o správe v duchu
zásad transparentnosti, zodpovednosti a spoľahlivosti. Upravuje aj účtovanie
príjmov a výdavkov a pravidlá týkajúe sa
finančnej podpory, najmä transparentnosť
a čestnosť a neutralitu výberových konaní.
Výberové konania musia rešpektovať rovnaký prístup účastníkov.
Články 6 a 7 hovoria o dôverosti a poskytovaní informácii. Článok 8 hovorí
o rovnosti pri voľbe prezidenta ITTF – zachovanie rešpektu a rovnosti medzi kandidátmi. Ustanovuje pravidlá pre etické
správanie pri kandidatúre, ako napríklad
zákaz ponúkať dary, dotácie alebo výhody akejkoľvek povahy. Taktiež definuje
nestrannosť sekretariátu a administratívy
ITTF voči kandidátom. V druhej časti článok upravuje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov – osoby sa nesmú zúčastňovať
aktivít a rozhodovania, ak majú finančný
alebo osobný záujem na výsledku alebo
zastupujú alebo zastupovali osobu, ktorá
má záujem na výsledku. Ďalej rozpracúva
zásady správneho riadenia organizácií. Tu
okrem iného zdôrazňuje potrebu stanoviť
a uplatniť presné, jasné a transparentné

pravidlá a účinné kontrolné systémy. Finančné informácie by mali byť dostupné
a vhodným spôsobom zverejňované členom, zúčastneným stranám a verejnosti.
Finančné prostriedky by mali byť pridelené v prvom rade športu a jeho rozvoju.
Článok sa zaoberá aj právami a ochranou
športovcov – športové organizácie sa musia zdržať akejkoľvek diskriminácie a zaručiť práva zúčastňovať sa na športových
podujatiach príslušnej úrovne. Športové organizácie majú dodržiavať pravidlá
ochrany zdravia, bojovať proti dopingu
a podporovať antidopingové pravidlá.
Na všetkých úrovniach musí byť nulová tolerancia v boji proti dopingu. Organizácie
majú tiež podporovať vzdelávanie a kariérne poradenstvo športovcom s ohľadom na
možnosti po ukončení športovej kariéry.
Ďalšou dôležtou časťou sú pravidlá
prevencie manipulácie súťaží. Sú založené
na cti športu a ochrane súťaží založených
výlučne na meraní síl športovcov. Je zakázané akékoľvek správanie, ktoré môže mať
nepriaznivý vplyv na výsledok súťaže. ITTF
a národné zväzy podniknú kroky na zabránenie korupčných činností. Medzi ne patrí
aj monitorovanie športových stávok.
● spracoval: Branislav Kalužný
● foto: archív SSTZ

jubilanti
Milan Dufek – 70 rokov
Vo svojom živote spojil umenie
so športom. Ako
profesionálny hudobník sa v Symfonickom orchestri
Slovenského rozhlasu podieľal na
množstve nahrávok a koncertov
nielen doma, ale aj v Európe a Ázii. Stolnému
tenisu venuje prevažnú časť svojho života
a stále patrí medzi aktívnych hráčov. V minulosti viedol 20 rokov STO Tatran Devín. Ako
predseda medzinárodnej komisie bol tiež
členom VV SSTZ. V súčasnosti sa venuje najmä rozhodcovskej činnosti, medzinárodnú
licenciu získal v roku 1996. Ako jeden z najskúsenejších slovenských rozhodcov sa zúčastnil množstva medzinárodných turnajov.

Bernard Hatala – 70 rokov
Dlhoročný ligový
hráč ŠKST Ružomberok, za ktorý hral
prakticky celú svoju kariéru. Je držiteľom niekoľkých
medailí z majstrovstiev kraja a okresu. Dodnes aktívne
hráva medzi veteránmi. Po skončení svojej aktívnej činnosti
sa angažoval ako funkcionár v klube. Pravidelne organizoval hlavne tradičný Mildeho
memoriál, či ďalšie podujatia v Ružomberku. Napriek svojmu pokročilému veku sa
snaží pomáhať v klube dodnes. Najväčšie
úspechy zaznamenal ako medzinárodný rozhodca. Rozhodoval na množstve podujatí na
Slovensku i v zahraničí. Je jeden zo služobne
najstarších medzinárodných rozhodcov na
Slovensku, licenciu vlastní od roku 1994.

Tomáš Jančí – 50 rokov
Svojimi vynikajúcimi výsledkami sa
na prelome 80. a
90. rokov 20. storočia zaradil medzi
výrazné osobnosti
v Československu.
Rodák z Bratislavy prežil detstvo v
Malackách a v pätnástich rokoch sa presťahoval do Bratislavy.
K stolnému tenisu ho v klube Strojár Malac-
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ky priviedol otec. Potom prešiel do ŠŠS v Bratislave a neskôr do bratislavskej Lokomotívy,
kde ho trénoval Milan Mach. V roku 1987
sa stal reprezentantom Československa. Po
štarte na juniorských ME v Holandsku sa
rýchlo prepracoval medzi československú elitu. V roku 1988 a 1991 sa stal majstrom Československa v dvojhrách, neskôr bol sedemnásobným majstrom Slovenska v súťažiach
jednotlivcov. Od roku 1988 až do roku 1992
bol na čele československého rebríčka. Jeho
životným úspechom je bronz za 3. miesto
v súťaži družstiev na MS v roku 1991 v japonskej Čibe, kde Československo vo štvrťfinále
porazilo Čínu. V súčasnosti sa venuje trénerskej činnosti a výchove mládeže.

Karol Korbel – 70 rokov
Tréner a funkcionár stolného tenisu bol členom
viacerých stolnotenisových klubov
v Čechách aj na
Slovensku. Je absolventom DŠT na
FTVŠ UK Bratislava
a je držiteľom trénerskej licencie A. Pracoval vo funkcii trénera vo viacerých kluboch, tiež aj ako metodik
SSTZ. Bol aj trénerom družstva 1. ligy ŠKST
Butterfly Bratislava. Je autorom viacerých
odborných článkov do stolnotenisových časopisov. Otec Petra Korbela je do dnešného
dňa aktívnym hráčom v rámci veteránskych
turnajov. Najčerstvejšie sa pýši titulom majstra sveta vo štvorhre s Lingom z Malajzie na
MS veteránov 2018 v Las Vegas.

Jozef Kužma – 90 rokov
Je nestorom vranovského stolného tenisu. Aktívne
začal hrať v roku
1943 za rôzne
vranovské kluby.
Bol vedúcim oddielu, trénerom,
rozhodcom a hráčom. V rokoch
1953 a 1959 sa stal majstrom kraja. Svoju
aktívnu činnosť ukončil v roku 1972. Neskôr
vykonával funkciu trénera mládeže a ako
rozhodca dosiahol trénerskú licenciu A. Doteraz navštevuje mužské extraligové stretnutia domáceho vranovského družstva. Za
svoju činnosť v stolnotenisovom hnutí bol
viackrát ocenený najvyššími stolnotenisovými uznaniami.
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Viliam Polakovič – 75 rokov
Hráč, tréner a československý reprezentant. Patril
medzi najtalentovanejších hráčov
s výborným obranným štýlom hry
s výpadovým forhendom. Bol členom viacerých bratislavských klubov. V rokoch 1957 až 1959 sa
už ako junior stal majstrom ČSR vo dvojhre
a majstrom ČSR družstiev dorastencov s Lokomotívou Rača. Je majstrom Európy juniorov z roku 1961 medzi družstvami, vo dvojhre, štvorhre a v zmiešanej štvorhre. Taktiež
bol členom družstva juniorov, ktorí získali
na ME 1958 striebro a na ME 1960 bronz.
Je absolventom DTŠ na FTVŠ s trénerskou
licenciou A. Bývalý tréner reprezentácie Kuvajtu, tréner SVŠ pri ŠKST Bratislava, tréner
ŠK Rača, tréner reprezentačného družstva
ČSSR kadetov a juniorov a reprezentačný
tréner družstva juniorov SR.

Ján Riapoš – 50 rokov
Je úspešným reprezentantom SR
medzi zdravotne
znevýhodnenými
stolnými tenistami. Rodák z Heľpy
sa odmalička venoval najmä futbalu. V roku 1993 zostal po autohavárii
pripútaný na vozík a o rok neskôr sa začal
venovať stolnému tenisu. Štartoval na šiestich paralympijských hrách – Atlanta 1996,
Sydney 2000, Atény 2004, Peking 2008,
Londýn 2012, Rio 2016, na ktorých získal
štyrikrát zlato a jedenkrát striebro. Je dvojnásobným majstrom sveta v súťaži družstiev
a jedenásťnásobným majstrom Európy. Od
roku 2002 je predsedom Slovenského zväzu
telesne postihnutých športovcov, od roku
2003 predsedom Slovenského paralympijského výboru. V roku 2006 mu prezident SR
udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.

Boris Račko – 55 rokov
Miroslav Kolář – 55 rokov
Janka Kolářová – 55 rokov
Viliam Sýkora – 60 rokov
Karol Till – 60 rokov
Juraj Galajda – 65 rokov
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stolnotenisové kluby

STK Lučenec-Kalinovo – moderný klub
História stolného tenisu v Lučenci siaha až do povojnového obdobia a mená ako Alexander Kelemen, Milan Barboriak či
Ondrej Korim sú jej neodmysliteľnou súčasťou. V minulosti síce v Lučenci neboli výrazne prekročené hranice oblastných
súťaží, no vytvorili sa o to pevnejšie predpoklady pre jeho súčasný vývoj.
Základy moderného stolného tenisu Lučenci položil približne v roku 2003 Jaroslav
Adámek, ku ktorému sa o trochu neskôr pripojil Juraj Péter. Obaja sa intenzívne začali
venovať práci s mládežou. Prvé stolnotenisové kroky Martiny Adámekovej, Ingemara
Pétera, Michala Adámeka sa však neuskutočnili za zeleným stolom v telocvični ZŠ na
Vajanského ulici, ktorá je domovským stánkom súčasného klubu už 14 rokov, ale za
modrým stolom v domácich podmienkach
rodinného domu Jaroslava Adámeka. Bolo
vskutku pozoruhodné sledovať, čo sa podarilo dosiahnuť skromnému klubu a jeho
mladým hráčom pod jeho vedením.
V Lučenci v tom čase prvýkrát vzniklo
družstvo žien, ktoré si hneď v prvej sezóne
2004/2005 vybojovalo postup do Extraligy
žien v zložení Kamila Krigovská, Martina
Kolibárová a Martina Adámeková. V nasledujúcej sezóne 2005/2006, aj za podpory
hosťujúcej posily Lívie Drotárovej z Valalík,
v nej obsadilo skvelé 3. miesto.
Martina Adámeková sa v tomto období
zaradila do úzkej slovenskej špičky a stala
sa stabilnou členkou mládežníckych reprezentačných výberov Slovenska. V roku 2006
získalo na ME v Sarajeve reprezentačné
družstvo kadetiek aj s Martinou Adámekovou bronzové medaily. Významne v tomto
období napredovali aj mladí hráči Michal
Adámek a Ingemar Péter, pričom neskôr tu
pod vedením Jaroslava Adámeka začal pôsobiť aj Michal Pavolka z Kremnice. O najvýraznejší úspech sa v sezóne 2007/2008
postaralo družstvo mladších žiakov v zložení Michal Adámek, Ingemar Péter a Michal
Pavolka, keď si vybojovalo titul majstra
Slovenska v kategórii mladších aj starších
Ingemar Péter

žiakov. Tento úspech chlapci napodobnili
ešte v roku 2010, avšak v zložení Ingemar
Péter, Michal Adámek a Niklas Péter.
V tomto období došlo aj k spojeniu
stolnotenisovo blízkych klubov Lučenca
a Kalinova a od roku 2007 tvoria jeden
klub pod názvom STK Lučenec-Kalinovo.
Zaujímavá je aj cesta družstva mužov
(postupne dopĺňaného o mladých hráčov),
ktoré v sezóne 2004/2005 hralo ešte obMartina Adámeková
lastnú 4. ligu, no už po troch sezónach sa
prebojovalo do 1. ligy a následne si v roku presadzuje na celoslovenskej úrovni, a patrí
2012 vybojovalo historický postup do Ex- k špičke v rámci Banskobystrického kraja.
traligy mužov. Jedinečné a vzácne bolo to, Základnými hráčskymi piliermi sú bezpože postup do Extraligy si lučeneckí hráči chyby aktuálne Ivan Kulich, Samuel Gombavybojovali prakticky s vlastnými odchovan- la, Matúš Király či Ema Štetková. Mladých
cami, pričom základ kádra tvorili Ingemar hráčov je však viac a darí sa ich začleňoPéter, Jaroslav Adámek, Michal Adámek, vať aj do mužských družstiev, ktoré budú
Milan Barkáč, Juraj Péter a jeden a pol pôsobiť v nasledujúcej sezóne 2018/2019
sezóny hosťujúci Slavomír Mihálik. Extra- v 2., 3. a 4. lige. V roku 2018 bolo v Lučenci
liga mužov sa hrala v Lučenci v sezónach vytvorené aj regionálne centrum mládeže.
2012/2013 a 2013/2014. Stala sa lákadlom Aktuálne sa vyvíja aj ďalšia generácia najtak pre divákov, ako aj hráčov stolného teni- mladších stolných tenistov, ktorí by mali
su zo širokého okolia, ktorí dokázali vytvoriť prirodzene a plynulo nadviazať na predchána domácich zápasoch Lučenca miestami dzajúcu generáciu.
elektrizujúcu a nezabudnuteľnú atmosféru.
Dá sa povedať, že v tejto etape netvoria
V základnom kádri nastupovali Ingemar Pé- klub STK Lučenec-Kalinovo iba hráči a tréneter, Michal Adámek, hosťujúci hráč Tomáš ri, ale aj rodičia mladých začínajúcich stolBezúr, pričom štarty v extralige si pripísali aj ných tenistov. Trojuholník hráč – tréner – rodič predstavuje dôležitý prvok pri výchove
Jaroslav Adámek či Milan Barkáč.
Po nesmierne vydarených rokoch však mládeže a smerovaní klubu. Vhodné preprišlo obdobie, ktoré možno nazvať jeseňou pojenie mladíckej energie, trénerskej práce,
a následne zimou lučeneckého stolného te- skúseností starších hráčov, ako aj ochota
nisu. Počas spomínaného obdobia nedošlo rodičov a podporovateľov klubu, sa javí byť
k príchodu nasledovníckej generácie (s vý- tým, čo umožní pokračovať STK Lučenec-Kanimkou Niklasa Pétera a Jany Mičodovej), linovo na ceste, po ktorej aktuálne kráča.
● text: Milan Barkáč, foto: archív klubu
ale vznikla niekoľkoročná „diera“. Počas nej
sa síce s mládežou pracovalo, ale nepodarilo sa udr- Mládež STK Lučenec-Kalinovo s trénermi
žať vysoko nastavenú latku
z predchádzajúcich rokov.
Približne od roku 2014
sa v klube opätovne zintenzívnila práca s deťmi
a mládežou, pričom najväčšiu zásluhu mal na tom
skúsený a zanietený Jaroslav Adámek. K nemu sa
v trénovaní a vo výchove
mládeže pridali aj Milan
Barkáč, Miroslav Kačáni
a Juraj Péter. Opäť sa podarilo sformovať ďalšiu
generáciu hráčov, ktorá sa

svetové rebríčky k 1. 10. 2018
MUŽI

1 FAN Zhendong
2 XU Xin
3 BOLL Timo
4 OVTCHAROV Dimitrij
5 LIN Gaoyuan
6 MA Long
7 LEE Sangsu
8 HARIMOTO Tomokazu
9 WONG Chun Ting
10 NIWA Koki
11 CALDERANO Hugo
12 MIZUTANI Jun
13 CHUANG Chih-Yuan
14 FREITAS Marcos
15 FRANZISKA Patrick
16 GAUZY Simon
17 JEONG Sangeun
18 GROTH Jonathan
19 FALCK Mattias
20 JANG Woojin
60 WANG Yang
71 PIŠTEJ Ľubomír
248 NOVOTA Samuel
316 ŠEREDA Peter
426 PÉTER Ingemar
432 VALUCH Alexander
506 ZELINKA Jakub
507 BAI He
557 GUMÁŇ Martin
585 ILLÁŠ Erik
620 KEINATH Thomas
642 KALUŽNÝ Samuel
664 ŠPÁNIK Tibor
778 KOPÁNYI Tomáš
938 BRAT Adam
964 KOBES Kristián

CHN
CHN
GER
GER
CHN
CHN
KOR
JPN
HKG
JPN
BRA
JPN
TPE
POR
GER
FRA
KOR
DEN
SWE
KOR
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

17001
15610
15025
14375
14296
13950
13374
13314
12969
12151
12029
11910
11520
11364
11217
10838
10808
10433
10273
10244
6860
6028
1425
1050
676
673
445
444
383
331
287
249
217
121
38
23

1 ZHU Yuling
CHN
2 DING Ning
CHN
3 LIU Shiwen
CHN
4 ISHIKAWA Kasumi
JPN
5 CHEN Meng
CHN
6 WANG Manyu
CHN
7 CHENG I-Ching
TPE
8 ITO Mima
JPN
9 HIRANO Miu
JPN
10 CHEN Xingtong
CHN
11 FENG Tianwei
SGP
12 SUH Hyowon
KOR
13 DOO Hoi Kem
HKG
14 SATO Hitomi
JPN
15 POLCANOVA Sofia
AUT
16 LI Jie
NED
17 SAMARA Elizabeta
ROU
18 JEON Jihee
KOR
19 ZHANG Mo
CAN
20 SHIBATA Saki
JPN
69 BALÁŽOVÁ Barbora
SVK
148 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
215 ÓDOROVÁ Eva
SVK
259 TRUKSOVÁ Lucia
SVK
524 LABOŠOVÁ Ema
SVK
564 JURKOVÁ Eva
SVK
603 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
724 HORVÁTHOVÁ Simona SVK
771 GRIGELOVÁ Natália
SVK

17469
15984
15309
15263
15014
14430
14011
13910
13628
12594
12565
12489
12150
11898
11263
11118
10804
10684
10642
10512
5716
2649
1613
1269
303
196
163
23
15

ŽENY

771 HUDECOVÁ Soňa
807 URÍKOVÁ Monika
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SVK
SVK

15
8

MUŽI DO 21 ROKOV

1 KIZUKURI Yuto
2 SEYFRIED Joe
3 JORGIC Darko
4 NG Pak Nam
5 LIN Yun-Ju
6 LEVENKO Andreas
6 OIKAWA Mizuki
8 MATSUYAMA Yuki
9 MAJOROS Bence
10 PLETEA Cristian
38 KALUŽNÝ Samuel
50 ŠPÁNIK Tibor
100 BRAT Adam
224 KOPÁNYI Tomáš
326 ZELINKA Jakub

JPN
FRA
SLO
HKG
TPE
AUT
JPN
JPN
HUN
ROU
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

11640
11280
10575
10440
9360
9150
9150
9090
8970
8895
5642
4515
1984
856
89

ŽENY DO 21 ROKOV

1 CHEN Ke
CHN
2 WANG Yidi
CHN
3 ZHANG Rui
CHN
4 SOO Wai Yam Minnie
HKG
5 NAGASAKI Miyu
JPN
6 SHIBATA Saki
JPN
7 KIHARA Miyuu
JPN
8 ODO Satsuki
JPN
9 SUN Mingyang
CHN
10 SHIN Yubin
KOR
36 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
180 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
253 GRIGELOVÁ Natália
SVK
285 LABOŠOVÁ Ema
SVK
292 URÍKOVÁ Monika
SVK
292 HORVÁTHOVÁ Simona SVK

JUNIORI

1 XU Haidong
2 JHA Kanak
3 MOREGARD Truls
4 THAKKAR Manav Vikash
5 ABDEL-AZIZ Youssef
6 SIPOS Rares
7 XIANG Peng
8 SGOUROPOULOS Ioannis
9 YU Heyi
10 FENG Yi-Hsin
75 ZELINKA Jakub
85 PEKO Štefan
100 ORÁČ Daniel
329 DELINČÁK Filip
409 KLAJBER Adam
411 CYPRICH Samuel
457 FEČO Samuel
646 PACH Kamil
656 IVANČO Félix
790 MARUNIAK Dominik
890 DIKO Dalibor
1002 PINDURA Tobiáš
1062 REHO René
1062 KYSEL Martin

JUNIORKY

1 SHI Xunyao
2 QIAN Tianyi
3 SU Pei-Ling

13770
13140
12240
11730
11490
11010
10650
9690
9600
9000
6051
922
53
43
18
18

CHN
USA
SWE
IND
EGY
ROU
CHN
GRE
CHN
TPE
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

7086
6904
6521
6460
6155
6136
5894
5870
5858
5796
2178
1988
1695
456
337
335
267
105
100
36
15

CHN
CHN
TPE

8126
7932
6281

9
5
5

4 SURJAN Sabina
SRB
5 DIAZ Adriana
PUR
6 CHEN Ting-Ting
TPE
7 CHAU Wing Sze
HKG
8 ZHANG Binyue
CHN
9 KAMATH Archana Girish IND
10 LEE Ka Yee
HKG
44 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
75 LABOŠOVÁ Ema
SVK
112 GRIGELOVÁ Natália
SVK
132 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
154 ŠINKAROVÁ Dáša
SVK
401 TEREZKOVÁ Jana
SVK
401 DIVINSKÁ Natália
SVK
586 PEKOVÁ Zuzana
SVK
605 KARKUŠOVÁ Danijela
SVK
614 ILLÁŠOVÁ Adriana
SVK
614 ČINČUROVÁ Ema
SVK
678 LACENOVÁ Renáta
SVK
774 DZELINSKÁ Júlia
SVK

KADETI

1 XIANG Peng
2 KUANG Li
3 VAHNISH Jacobo
4 KUBIK Maciej
5 SABHI Myshaal
6 KHAYYAM Radin
7 AZZAM Mohamed
8 ZENG Beixun
9 LI Hsin-Yu
10 YIU Kwan To
32 KLAJBER Adam
41 DELINČÁK Filip
109 IVANČO Félix
124 GOLDÍR Jakub
299 PACH Kamil
575 ŠVENTO Jakub
631 ŠUTIAK Samuel
764 VETERNÍK Jakub
764 VETERNÍK Peter
764 VLAŠIČ Leo
830 KUBALA Nicolas
886 BUNČEK Štefan

KADETKY

1 CHEN Yi
2 ZAHARIA Elena
3 KUAI Man
4 ABRAAMIAN Elizabet
5 LI Yuqi
6 NG Wing Lam
7 YANG Yiyun
8 ZHOU Jingyi
9 BYUN Seoyoung
10 MUSKANTOR Rebecca
97 LACENOVÁ Renáta
122 ILLÁŠOVÁ Adriana
251 ČINČUROVÁ Ema
288 WILTSCHKOVÁ Dominika
324 VINCZEOVÁ Laura
328 ŠTULLEROVÁ Eliska
403 KARKUŠOVÁ Danijela
413 KOVÁČOVÁ Alžbeta
414 BILKOVIČOVÁ Sára
538 CHORVÁTOVÁ Dominika
574 ŠINKAROVÁ Monika
641 MüLLEROVÁ Ema
679 NÉMETHOVÁ Noemi

31
6152
5242
4737
4687
4538
4495
4461
2770
2023
1495
1301
1111
224
224
57
42
30
30
15
5

CHN
CHN
PAN
POL
FRA
IRI
EGY
CHN
TPE
HKG
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

8403
6995
5848
5304
4916
4912
4854
4805
4760
4657
2976
2621
1256
1117
415
77
30
8
8
8
5
3

CHN
ROU
CHN
RUS
CHN
HKG
CHN
SGP
KOR
SWE
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

8468
6903
6862
6342
5107
4738
4288
4251
4221
4075
1428
1182
396
313
242
233
132
124
121
27
16
5
3
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kvíz
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Stolnotenisový kvíz z histórie a pravidiel
1. Kedy sa prvýkrát konala súťaž v stolnom
tenise na Olympijských hrách?
a) 1928
b) 1948
c) 1968
d) 1988
2. Traja hráči spoločne držia prvenstvo
v počte účastí na Olympijských hrách
v stolnom tenise – Zoran Primorac, Jean-Michel Saive a Jörgen Persson. Koľkých
OH sa zúčastnil každý z nich?
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
3. Historicky najúspešnejšou krajinou na
OH je Čína s 53 medailami, z toho 28 zlatými. Ktorá krajina je druhá?
a) Japonsko
b) Južná Kórea
c) Švédsko
d) Maďarsko
4. Ktorá európska krajina získala najviac
medailí na OH?
a) Francúzsko
b) Švédsko
c) Nemecko
d) Maďarsko
5. Čína nezískala počas celej histórie stolného tenisu na OH medailu v určitej súťaži iba jeden raz. Bola to dvojhra mužov
a bolo to na OH:
a) v roku 1960 v Ríme
b) v roku 1972 v Mníchove
c) v roku 1988 v Soule
d) v roku 1992 v Barcelone
6. Na OH sa na rozdiel od iných stolnotenisových turnajov (napríklad MS, ME) hrá
o tretie miesto a udeľuje teda iba jedna
bronzová medaila). Jedenkrát v histórii
sa o tretie miesto nehralo a udeľovali sa
dve bronzové medaily. Zhodou okolností
česká reprezentantka Marie Hrachová na
predchádzajúcich a aj ďalší český reprezentant Petr Korbel na nasledujúcich OH
svoje zápasy o tretie miesto prehrali. Na
ktorých OH sa o tretie miesto nehralo?
a) 1984 Moskva
b) 1988 Soul
c) 1992 Barcelona
d) 1996 Atlanta

7. Koľkým krajinám sa doteraz podarilo získať zlatú olympijskú medailu v dvojhre
mužov?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
8. Koľkým krajinám sa to doteraz podarilo
v ženskej dvojhre?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
9. Koľko slovenských hráčov/-ok doteraz
štartovalo na olympijských hrách?
a) 8
b) 9
c) 10
d) 12
10. Najlepší výsledok slovenského hráča na
OH je umiestnenie Renáty Kasalovej vo
štvorhre s Marií Hrachovou na OH 1988
v Soule. Obsadili:
a) 3. miesto
b) 4. miesto
c) 5. miesto
d) osemfinále
11. Maximálna hrúbka sendvičového poťahu
s vrúbkami do vnútra alebo von je:
a) 2 mm
b) 2,2 mm
c) 3 mm
d) 4 mm
12. Maximálna hmotnosť rakety je:
a) neobmedzená
b) 300 g
c) 350 g
d) 400 g
13.	Ukázať raketu rozhodcovi a súperovi je hráč
povinný:
a) na začiatku zápasu
b) kedykoľvek v priebehu zápasu
c) na začiatku a v priebehu zápasu, ak mení
raketu
d) je povinný iba rozhodcovi
14.	Loptička pri podaní musí byť nadhodená
nahor približne zvislým smerom najmenej
do výšky:
a) 10 cm
b) 12 cm

c) 16 cm
d) 20 cm
15.	Loptička pri podaní musí byť od začiatku
podania až do úderu:
a) nad úrovňou hracej plochy a za koncovou
čiarou na strane podávajúceho
b) nad úrovňou hracej plochy, za koncovou
čiarou nemusí byť
c) za koncovou čiarou, pod úrovňou hracej
plochy môže byť
d) nemusí byť ani jedno z horeuvedeného
16. Vo štvorhre je na začiatku druhého setu
podávajúcim hráčom hráč:
a) ktorý prijímal na začiatku prvého setu
b) ktorý prijímal na konci prvého setu
c) ktorého si určí podávajúca dvojica
d) ktorého určí rozhodca
17. Pravidlo o časovom limite sa použije, ak
set trvá 10 minút a súčasne:
a) ani jeden hráč (dvojica) nedosiahla
10 bodov
b) hráči nedosiahli stav 10:10 na body
c) hráči nedosiahli stav 9:9 na body
d) hráči nedosiahli spolu 18 bodov
18. Hlavný rozhodca súťaže je oprávnený
a) kedykoľvek zmeniť rozhodnutie rozhodcu
pri stole
b) zmeniť rozhodnutie rozhodcu pri stole,
ak sa na tom zhodnú obaja hráči
(dvojice)
c) zmeniť rozhodnutie rozhodcu pri stole, iba
ak ho súčasne vymení
d) nie je oprávnený zmeniť rozhodnutie
rozhodcu pri stole, ktoré tento urobil vo
svojej právomoci
19. Hráč je povinný poslúchnuť pokyny hlaného rozhodcu:
a) od príchodu do hracieho priestoru do
odchodu z neho
b) od príchodu do hracej miestnosti do
odchodu z nej
c) iba počas zápasu
d) po celý čas súťaže, aj mimo hracej
miestnosti
20.	Rozhodnutie príslušného rozhodcu o skutkovej otázke môže zmeniť:
a) ktorýkoľvek hráč, pokiaľ má pravdu
b) hlavný rozhodca na námietku ktoréhokoľvek hráča
c) obaja hráči, pokiaľ sa na tom dohodnú
d) nie je možné zmeniť

● autor: Branislav Kalužný
Správne odpovede zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 31. decembra 2018.
Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.
Tajnička krížovky z čísla 2/2018 znie: Hracia plocha stola MUSÍ MAŤ JEDNOTNÚ TMAVÚ Farbu a nesmie byť lesklá.
Cenu od firmy Butterfly a suvenír z MS družstiev 2018 v Halmstade (prospekt kandidatúry MS družstiev 2020 v Busane podpísaný
prvým olympijským víťazom vo dvojhre mužov) vyhráva Bystrík Tupý z Hlohovca.

Od začiatku sezóny 2017/2018 malo družstvo mužov
STK Devínska Nová Ves v 1. lige – sk. západ vysoké
ambície. Pred začiatkom súťaže sa posilnilo o Petra
Turčeka, ktorý sa vrátil z pôsobenia v Prahe. Keďže
hráči mali za sebou už dve sezóny v 1. lige, vytvoril sa
síce mladý, ale skúsený kolektív. Od prvých stretnutí
sa družstvo držalo v popredí, o to viac sa stalo výzvou
pre súperov a odohralo tak veľa kvalitných stretnutí.
V konečnom zúčtovaní to vyzeralo v tabuľke pomerne
jednoznačne, ale menšia koncentrácia na stretnutie či
horší deň hráča mohol znamenať prekvapujúci výsledok, hoci aj medzi družstvami z opačných pólov tabuľky. Postup si však hráči nakoniec vybojovali a tešia
sa z historicky prvej účasti Devínskej Novej Vsi v najzľava: Michal Bodík, Peter Konrád, Jakub Matula,
vyššej
súťaži. V podobe Petra Konráda sa podarilo do
Dominik Hatvany, Jakub Takáč a Slavomír Král
novej sezóny získať hráča zo skúsenosťami z extraligy.
Ten svojím profesionálnym prístupom a radami nepochybne vyburcuje mladších hráčov k výkonom na hrane
svojich možností. Cieľom družstva v súťaži je nepredať kožu lacno a na všetky stretnutia sa poctivo pripraviť. Aby
aj po prípadnej prehre družstvo odchádzalo so vztýčenou hlavou a pocitom, že do súťaže právom patrí.
● text: Peter Takáč, foto: archív STK Devínska Nová Ves

STO Nižná (muži)

V sezóne 2017/2018 si družstvo mužov STO Nižná
vybojovalo postup z 1. ligy – sk. východ do extraligy. Družstvo tvorili Tibor Bednár, Darek Kielb,
Maciej Podsiadlo, Zdeno Drbiak a Miroslav Bednár
ako hrajúci tréner. Dôležitú úlohu však pri postupe
zohral predseda a sponzor klubu Radovan Slimák.
Na začiatku novej sezóny 2018/2019 klub ovplyvnil problém s financiami, a tak nemohol prihlásiť
B-družstvo mužov do 1. ligy a bolo potrebné oklieštiť aj zloženie A-družstva. Vedenie klubu však verí,
že sa podarí stabilizovať káder a splniť cieľ, ktorý si
pred sezónou stanovili, a to udržať pre Nižnú extraligu. O to by sa mali postarať Tibor Bednár, Kundu
Raja, Zdeno Drbiak a Miroslav Bednár aj za podpo- zľava: Zdeno Drbiak, Dariusz Kielb, Miroslav Bednár,
ry sponzora a predsedu oddielu Radovana Slimáka. Tibor Bednár a Maciej Podsiadlo
● text: Miroslav Bednár, foto: archív STO Nižná

TTC Majcichov (ženy)

Od sezóny 2012/2013 hralo družstvo žien TTC Majcichov v 1. lige – sk. západ, ale až v posledných dvoch
sezónach pomýšľalo na najvyššie priečky. V minulej
sezóne 2017/2018 si dalo za cieľ minimálne 2. miesto
v tabuľke, keďže sa spočiatku zdalo, že favoritom na
prvenstvo v súťaži bude družstvo MSK Malacky. Senzačným víťazstvom nad týmto súperom v odvetnej
časti si však Majcichovčanky zabezpečili 1. miesto
a účasť v baráži o extraligu. V nej Majcichov proti družstvu ŠK Orion Belá nad Cirochou, víťazovi 1. ligy – sk.
východ, v dvoch stretnutiach uspel a historický postup bol na svete. Cieľom družstva je udržať sa v súťaži ženskej extraligy, čo však bude nesmierne náročné.
Vedenie klubu však verí, že súboje s extraligovými súzľava: Viktória Kovácsová, Lucia Gašparíková,
Lenka Dzurová, Silvia Marekovičová a Ivica Hatalová perkami hráčky nabudia k maximálnemu výkonu, aby
sa na konci sezóny tešili. Družstvo bude hrať v takom
zložení, v akom si do nej vybojovalo aj postup. Príležitosť dostanú najmä Lenka Dzurová a Lucia Gašparíková,
vekom ešte len dorastenky. Líderkou družstva je už tretiu sezónu Ivica Hatalová a od minulej sezóny družstvo
posilnila aj Viktória Kovácsová. Toto kvarteto dopĺňa už dlhoročná hráčka družstva Silvia Marekovičová.
● text: Tibor Kollár, foto: Jozef Štefunko

predstavujeme nováčikov extraligy

STK Devínska Nová Ves (muži)

Družstvo kadetov Slovenska (6. miesto)
na ME mládeže 2018 v rumunskom Kluži

Družstvo junioriek Slovenska (7. miesto)
na ME mládeže 2018 v rumunskom Kluži

