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Milí čitatelia,
rok 2018 sa významne zapíše do histórie vydávania nášho časopisu,
keďže práve od tohto roku vychádza prvýkrát ako štvrťročník. To, či sa
zmena periodicity vydávania časopisu alebo koncepčné premeny viacerých rubrík vydarili, nechám na vaše posúdenie. Za celú redakciu vám
však môžem sľúbiť, že sa aj naďalej budeme usilovať o to, aby sme vám
chvíle strávené so Slovenským stolným tenisom stále spríjemňovali.
Koniec roka 2018 sa niesol v znamení najprestížnejšieho stolnotenisového turnaja, ktorým je už tradične ITTF World Tour Grand Finals.
Som rád, že už druhýkrát v rade bolo medzi najlepšímí stolnými tenistami na svete zastúpené aj Slovensko, tentoraz dokonca v podobe čisto
slovenského zmiešaného páru v zložení Barbora Balážová a Ľubomír
Pištej. Aj keď sa slovenské duo (7. vo svetovom rebríčku) medzi najlepšiu štvoricu neprebojovalo, už len účasť na tomto podujatí je obrovským úspechom. Z ďalších významných medzinárodných podujatí
sa venujeme najmä prvej fáze kvalifikácie ME družstiev, ktorá bola z pohľadu slovenských družstiev úspešná. Najvýznamnejším mládežníckym
podujatím boli v prvej polovici októbra olympijské hry mládeže v Buenos Aires, pričom našu jedinú zástupkyňu Tatianu Kukuľkovú delili od
postupu do vyraďovacej časti iba dve loptičky. Z domácich podujatí mal
už tradične vysokú úroveň medzinárodný turnaj Slovak Cadet Open,
na ktorom nás ziskom bronzovej medaily vo štvorhre potešili Jakub
Goldír s Nicolasom Kubalom. Sériu viacerých rozhovorov v poslednom
tohtoročnom čísle začíname najprv s deväťnásobnou majsterkou Euró
py, bývalou slovenskou reprezentantkou a reprezentačnou trénerkou
žien a dorasteniek Valentinou Popovou. Na svoju stolnotenisovú kariéru si zaspomína aj Jaroslava Abrahamová, ktorú priaznivci stolného
tenisu poznajú skôr pod dievčenským menom Mihočková. Pozornosť si
zaslúži aj rozhovor s medzinárodným hlavným rozhodcom ITTF Petrom
Bohumským a o tréningu a trénerskom vzdelávaní vo Francúzsku a Belgicku vám porozpráva trénerka belgickej ženskej reprezentácie Nina
Kolářová. V rubrike Školský šport vám predstavíme nový projekt SSTZ
– Stolný tenis do škôl, ktorého prvý ročník
sa úspešne realizoval vo viacerých mestách
a obciach na Slovensku.
Tieto, ale aj ďalšie zo zaujímavých tém
by sme vám radi predstavili v našej aktuál
nej stolnotenisovej ponuke. K tomu mi
dovoľte zaželať vám v roku 2019 hlavne
veľa zdravia a príjemne strávených okamihov nielen pri stolnotenisových témach.
A  nech vám pingpongová loptička lieta
podľa vašich predstáv...
Tibor Kollár, šéfredaktor
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ROZHOVOR

Aj my máme šancu na úspech
Rodáčka z mesta Sumgait pri pobreží Kaspického mora vo východnom Azerbajdžane väčšinu svojej stolnotenisovej kariéry absolvovala ako hráčka bývalého Sovietskeho zväzu. So stolným tenisom začala vo svojich jedenástich rokoch a ako
šesťnásťročná už bola členkou reprezentačného družstva ZSSR. Svoju prvú medailu na ME získala v roku 1976 v Prahe
ako členka víťazného družstva žien ZSSR. V rokoch 1976 až 1994 priviezla z ME celkovo 17 medailí a na európskych
mládežníckych šampionátoch vybojovala štyri zlaté medaily, pričom šesťkrát získala aj titul majsterky ZSSR vo dvojhre.
Je deväťnásobnou majsterkou Európy, čím sa stala jednou z najvýznamnejších hráčskych osobností európskeho stolného
tenisu. Do roku 1990 bola hráčkou Dynama Baku. V roku 1991 sa i s rodinou presťahovala do Bratislavy a stala sa hráčkou
ŠKST Butterfly Bratislava, s ktorým sa v sezónach 1991/1992 a 1992/1993 stala majsterkou ČSFR. Štartovala aj na OH
1988 v Soule (6. miesto vo dvojhre) a na OH 1996 v Atlante. Na ME 1994 v Birminghame získala už v reprezentačnom
drese Slovenska bronzovú medailu v zmiešanej štvorhre (s Truksom). Je zároveň päťnásobnou majsterkou Slovenska vo
dvojhre (1994 až 2000). Členka Siene slávy európskeho stolného tenisu, bývalá slovenská reprezentantka a trénerka ženskej reprezentácie a naposledy junioriek Slovenska, v súčasnosti trénerka rakúskeho SV Schwechat Valentina Popová.
Ako si spomínate na svoje stolnotenisové začiatky?
Na stolnotenisové začiatky mám pekné
spomienky, pamätám si, že to všetko bolo
medzi nami najmä o výbornej partii. Mali
sme veľa zábavy a športových zážitkov.
Čo bolo pre vás hlavným impulzom
k tomu, že ste sa začali vážne venovať tomuto športu?
Už skoro na začiatku mojej stolnotenisovej kariéry prišli prvé úspechy a ja som
dostala stále väčšiu chuť víťaziť a zlepšovať
sa stále viac. Zároveň som si predstavovala, ako spolu s mojím športom cestujem
po celom svete.
Čím by ste sa v živote zaoberali, ak by
ste nehrali stolný tenis?
Ak by som nevenovala stolnému tenisu, takmer určite by som bola lekárkou.
Nebolo pre vás náročné byť už v šesťnástich rokoch súčasťou silného ženského
družstva ZSSR?
Nebolo to pre mňa až také náročné,
pretože som ešte nehrala ťažké zápasy
a viac-menej som sedela na lavičke a sledovala „legendy“, ktoré som veľmi uznávala.
No o pár rokov som bola líderkou už ja .
Ako vás prijali vaše spoluhráčky v reprezentácii? Predsa len, do Moskvy je to
z „vášho“ Azerbajdžanu pomerne ďaleko...
Áno, bolo to veľmi ďaleko od rodiny
a z Azerbajdžanu do Moskvy je to 2 a pol
hod. letu. Avšak to lietanie stálo za to, lebo
som si snívala svoj veľký sen..
V roku 1984 ste na ME získali všetko
to, čo sa získať dalo – štyri zlaté medaily
(dvojhra, štvorhra, mix a družstvá). Muselo to byť vtedy (nielen pre vás) niečo
nepredstaviteľné...
Vyhrať v dnešnej dobe štyri zlaté medaily na jedných majstrovstvách Európy je

nemožné. No v tej dobe bola konkurencia
v bývalom Sovietskom zväze taká silná, že
som vedela, že v družstvách a štvorhre nás
nikto nezdolá. V mixe som hrala s výborným a dnes už legendárnym Francúzom
Jacquesom Secrétinom, takže všetkých
súperov sme zdolali pomerne ľahko.
Z európskych šampionátov ste si priniesli 17 medailí. Ktorú z nich považujete
za tú najcennejšiu?

Najcennejšou medailou je pre mňa
práve tá z dvojhry na ME 1984 v Moskve.
Vo finále som s mojou kolegyňou z reprezentácie Fliurou Bulatovovou nebola favoritkou, no športové šťastie sa ku mne
priklonilo a zvíťazila som. Tým som sa na
tomto európskom šampionáte stala absolútnou víťazkou.
Máte aj nejaký nesplnený sen, týkajúci sa vašej stolnotenisovej kariéry?

ROZHOVOR
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Ako 20-ročná na MS 1981 v Novom Sade

So ženskou reprezentáciou Slovenska do 21 rokov v ruskom Soči v roku 2017

Vždy som snívala o medaile z olympiády, tento sen sa mi však splniť nepodarilo.
Na OH 1988 v Soule som bola šiesta.
Ako vzniklo spojenie vy a Slovensko?
V roku 1991 som dostala ponuku pricestovať s celou rodinou na Slovensko. V Bratislave sa mi zapáčilo a odvtedy žijem tu.
Na čo zo stolnotenisového života na
Slovensku spomínate najradšej? Patrí
k tomu aj bronzová medaila z ME v mixe
s Truksom?
Najradšej spomínam na obdobie, keď
sme spolu s trénerom Jarolímom Mikom
v zložení Zuzana Poliačková, Eva Ódorová a ja tvorili ženský reprezentačný tím.
Mladé spoluhráčky išli každým turnajom
výkonom nahor, čo ma tešilo a zároveň
hnalo k maximálnym výkonom, aby som

pre slovenský stolný tenis urobila čo najviac. Pekné spomienky mám, samozrejme,
aj na prvú slovenskú medailu na majstrovstvách Európy 1994, ktorú sme vybojovali
spolu s Jarom Truksom.
Ste dlhoročnou trénerkou ženských
a juniorských reprezentácií Slovenska.
Ktoré obdobie vášho trénerského života
bolo pre vás najkrajším?
K najkrajším obdobiam mojej trénerskej kariéry patrí práve to so slovenskou
reprezentáciou junioriek, najmä počas roku
2018. Napriek tomu, že dievčatá na mládežníckych ME obsadili „len“ 7. miesto, atmosféra v družstve a túžba dievčat po medaile
vyvolávali vo mne nádherné pocity.
Aké sú vaše najbližsie plány, samozrejme, stolný tenis nevynímajúc?

V reprezentácii Slovenska (vľavo)

S Evou Ódorovou na OH 2016 v Riu de Janeiro
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V mojom súčasnom klube mám troch
nádejných hráčov, ktorým by som chcela
pomôcť vybojovať si miesto v reprezentácii.
Kedy sa slovenský ženský stolný tenis
môže priblížiť trebárs k tomu ruskému?
Ťažko sa priblížit k Rusku v stolnom tenise. Je to najmä vzhľadom na obrovskú
konkurenciu a množstvo sponzorov, ktorí
sú ochotní investovať nielen do stolného
tenisu nemalé finančné prostriedky. Preto
je o Rusku známe, že odjakživa malo najlepšie výsledky v mládežníckych vekových
kategóriách. My však máme tiež talenty,
ktoré majú šancu na úspech, ale je potrebná oveľa väčšia podpora a vzájomná spolupráca medzi zväzom, klubom a rodičmi.
● zhováral sa: Tibor Kollár
foto:
archív
Valentiny Popovej a SSTZ
●
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kvalifikácia ME družstiev

Úspešná prvá fáza slovenských družstiev
Prvá fáza o účasť na ME družstiev vyvrcholila v závere roka. Pre objasnenie – keďže na ME môže postúpiť iba 24 najlepších
tímov, predchádzajúce časti sú nazvané prvá a druhá fáza. Z A-kategórie prvej fázy postupovali prvé dve družstvá priamo na
záverečný turnaj ME, tretie družstvo musí hrať o postup v druhej fáze ME s postupujúcimi družstvami z B-kategórie prvej fázy.
V tretích zápasoch už naše tímy chceli
rozhodnúť o postupe. Muži, hrajúci A-kategóriu, priamo na záverečný turnaj a ženy
z B-kategórie do druhej fázy. Obom dokonca stačila prehra 2:3. Muži hrali na Ukrajine
a ženy v Belgicku. Proti Ukrajincom nastúpili Wang Yang, Ľubomír Pištej a Alexander
Valuch, so Samom Novotom pripraveným
na lavičke, a proti Belgičankám Barbora
Balážová, Eva Ódorová a Natália Grigelová.
MUŽI (A-kategória)
Ukrajina – Slovensko 3:0
Na úvodný duel postavil tréner Valucha proti domácej jednotke čínskeho pôvodu Kou Leiovi. Sašo odvracal favoritove
topspiny a po štyroch setoch bolo 2:2.
O  kvalifikačnom súboji mohlo byť nečakane rozhodnuté už v prvej dvojhre. Kou
Lei však v závere rozhodujúceho setu rozdielom troch loptičiek získal pre domácich
prvý bod. Obrat sme čakali v druhom dueli. Ľubomír Pištej proti Jevgenovi Priščepovi začal sebavedomo. Súperovi v prvých
dvoch setoch veľa nedovolil. Už sa zdalo,
že Slovensko získa rozhodujúci bod. Priščepa vsadil všetko na jednu kartu. Zlepšil
príjem podania a „pálil“ na Pišteja z každej pozície. Keď so šťastím vyhral 11:9,
Ľubo znervóznel a bol zviazaný. Zo stavu
2:0, bolo za necelých 20 minút 2:3. Stov-

ka divákov hnala domácich vpred. Wang
Yang Jaroslava Žmudenka v prvých dvoch
setoch s prehľadom vychytal. Ani on však
nezvládol tlak vyplývajúci z potreby vybojovať aspoň bod. Žmudenko otočil nielen
tento duel, ale uzavrel aj celkové skóre na
prekvapujúcich 3:0. Tréner Jaromír Truksa
zápas zhodnotil: „Prehrali sme nečakane
hladko, ale pri troche šťastia sme mohli vyhrať aj 3:0! Kto to nevidel, neuverí. Všetci
bojovali a určite chceli vyhrať, ale prílišná
zodpovednosť sa podpísala pod výkony
nášho tria v rozhodujúcich momentoch.
Skomplikovali sme si situáciu, ale verím, že
ME v Nantes nebudú bez nás“.
ŽENY (B-kategória)
Belgicko - Slovensko 1:3
Zápas otvárala Natália Grigelová proti
jednotke súperiek Lung. Po dvoch setoch
bol stav 1:1 a asi rozhodujúcim bol tretí set.
Tam sa jej nepodarilo rozhodnúť koncovku vo svoj prospech a prehrala 11:13. Následne už ľahko podľahla vo štvrtom sete.
Prehrávali sme 0:1 a Barbora mala úlohu
urobiť „povinný“ bod proti dvojke Belgičaniek Degraef. Baška nedala súperke žiadnu
šancu, diktovala tempo a zvíťazila 3:0. Eva
v ďalšom zápase celý prvý set proti Koszulap viedla a náskok premenila na víťazstvo
11:8. V druhom sete jej súperka na začiatku

Družstvo mužov Slovenska pred domácim stretnutím s Bieloruskom

ušla, Eva sa síce snažila aktívnou hrou dotiahnuť, ale nepodarilo sa jej odvrátiť vyrovnanie na 1:1. Ďalšie dva sety však boli úplne
v réžii našej skúsenej hráčky. Po výhre 3:1
sme mali už čiastkový cieľ splnený. Barbora následne so súperkou, s ktorou sa doma
vytrápila, nechala zápas otvorený iba v prvom sete. Keď ten vyhrala 11:9, ďalšie už
boli krátkym procesom. Po výhre 3:1 mali
už naše ženy zabezpečené 1. miesto v skupine bez ohľadu na výsledok v záverečnom
stretnutí, v ktorom tak tréner Šereda mohol dať príležitosť mladým hráčkam. Jeho
hodnotenie: „Išli sme do zápasu s cieľom
uhrať minimálne 2 body, čo by nám zaistilo
prvé miesto. Tomu zodpovedala aj zostava,
keď Eva hrala na trojke. Nakoniec jediný
bod stratila Natália proti jednotke Lung, aj
to po veľkom boji. K víťazstvu chýbalo málo.
Baša s prehľadom vyhrala obe svoje stretnutia a potvrdila stúpajúcu formu. To, že sa
dostala na TOP 16, nie je náhoda. Eva na
trojke v pohodovom tempe vyhrala 3:1, keď
set prehrala stratou koncentrácie“.
Záverečné stretnutia skupiny hrali
obe mužstvá opäť na domácich stoloch,
v bratislavskej hale SSTZ. V ťažkej situácii
boli muži, ktorým postup zabezpečovala iba výhra nad istým víťazom skupiny
Bieloruskom.
MUŽI (A-kategória)
Slovensko – Bielorusko 3:1
Tí prišli v oslabenej zostave bez Samsonova a Platonova. Pod vedením mladého talentu Chanina a mladíkov Jarašenka
a Šamruka však mohli hrať uvoľnene. Naši
museli pred zápasom riešiť vážnu komplikáciu – Wangovu neprítomnosť kvôli
preloženému zápasu v poľskej lige. Tréner
Truksa rokoval s klubom, ten si však dal neprimerané podmienky zaplatenia vysokej
čiastky. Keď tréner po snahe nájsť riešenie
odmietol pristúpiť na podmienky, povolal
do tímu Petra Šeredu. Ten už síce vzhľadom na trénerskú rolu sám menej trénoval, avšak po víkendovom stretnutí v nemeckej súťaži bol rozohratý. Zápas začínal
Pištej proti Jarašenkovi, ktorý na tréningu
pôsobil vynikajúco. Náš hráč sa musel popasovať s vlastnou nervozitou i súperovým
servisom. Ten po výbornom podaní dostával Ľuba pod tlak a bodoval. Ľubo však,
ako už mnohokrát, stres zvládol a vyhral

kvalifikácia me družstiev
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Ženské družstvo Slovenska pred stretnutím s Bosnou a Hercegovinou
3:1. Následne Šereda rozohral svoj zápas
s Chaninom aktívne, avšak prvý set prehral
11:13. Potom už bolo vidieť menšiu prax
nášho hráča, ktorý zápas prehral 0:3. V dôležitom zápase trojok nastúpil Valuch proti Šamrukovi. Sašo dobre zvládol situáciu
a kvalitnou aktívnou hrou zápas vyhral 3:1,
keď súperovi pustil iba druhý set. V zápase jednotiek sme sa spoliehali na Ľuba, že
proti 86. hráčovi sveta rozhodne a nepripustí prípadný psychicky náročný posledný
zápas. Ľubo tak bol opäť pod tlakom. Zápas ako na hojdačke zvládol a na záver mohol po výhre 3:2 zdvihnúť ruky nad hlavu.
Naši sa tak tešili z víťazstva 3:1 a postupu
na ME. Slovami trénera Truksu: „V situácii
bez Wanga sme boli pod tlakom, družstvo
sme kvôli tomu posilnili o skúsenosť Petra
Šeredu. Hráči tlak nakoniec zvládli. Ľubo
bol napriek nervozite opäť pravým lídrom.
Ako počas celej skupiny. Sašo Valuch pridal dôležitý bod, ktorý bol asi rozhodujci.
Škoda, že nám v oboch stretnutiach proti
Bielorusom chýbal Wang, mohli sme zabojovať aj o 1. miesto v skupine, dôležité pre
nasadenie na ME“.

ŽENY (B-kategória)
Slovensko – Bosna a Hercegvina 3:1
Ženy pod vedením trénera Róberta Valucha nastúpili v omladenom zložení – Nikoleta Puchovanová, Simona Horváthová
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a Monika Uríková. Aj naše mladé hráčky
však ovládli zápas. Po jasnej výhre Niky
3:0 prišla prehra Simony 1:3, keď nezvládla
koncovky setov. Potom však už dominovali
naše mladé hráčky. Po víťazstvách Moniky
a Niky zhodne 3:0 sme výsledkom 3:1 potvrdili 1. miesto v skupine. Naše hráčky tak
očakávali, aké súperky dostanú do druhej
fázy ME. Do skupiny nám napokon vyšli
Švajčiarsko a Grécko. Táto sa bude hrať
formou turnaja, ktorý družstvá odohrajú
každé proti každému bez odvety. Na ME
postúpia prvé dve. Tréner Šereda hodnotil
naše šance: „Celkovo sme zaslúžene vyhrali
skupinu, keďže sme v každom stretnutí dominovali. Najťažšia bola domáca výhra nad
Belgickom, kde sme všetky naše zápasy vyhrali 3:2. Ale to bol úvod sezóny, do ktorej
Baška nastupovala po polročnom zranení,
čiže forma nebola ešte ideálna. Stretnutia
proti Bosne a Hercegovine sme vyhrali jednoznačne, súperky nemali takú kvalitu ako
naše hráčky. V druhej fáze je cieľ postup
na ME, čiže minimálne 2. miesto. Určite
máme na to, aby sme vyhrali celú skupinu,
ak budú naše hráčky zdravotne fit“.
● text: Branislav Kalužný a Zdenko Kríž
● foto: Tomáš Šereda

Nikoleta Puchovanová získala pre Slovensko s Bosnou a Hercegovinou dva body

Sumár výsledkov
Muži
UKRAJINA – SLOVENSKO 3:0
Kou – Valuch 3:2 (7, -2, 2, -8, 8), Priščepa – Pištej 3:2 (-9, -7, 9, 8, 9), Žmudenko – Wang 3:2 (-5, -8, 6, 3, 6)
SLOVENSKO – BIELORUSKO 3:1
Pištej – Jarašenko 3:1 (7, -9, 7, 10), P. Šereda – Chanin 0:3 (-11, -8, -7), Valuch – Šamruk 3:1 (6, -8, 6, 5), Pištej – Chanin 3:2 (-2, 8, 10, -7, 7)
Ženy
BELGICKO – SLOVENSKO 1:3
Lung – Grigelová 3:1 (6, -5, 11, 4 ), Degraef – Balážová 0:3 (-8, -4, -9), Koszulap – Ódorová 1:3 (-8, 8, -4, -5), Lung – Balážová 0:3 (-9, -5, -5)
SLOVENSKO – BOSNA A HERCEGOVINA 3:1
Puchovanová – Bušatličová 3:0 (8, 5, 8), Horváthová – Markovičová 1:3 (8,-10, -8, -10), Uríková – Milojicová 3:0 (8, 13, 9),
Puchovanová – Markovičová 3:0 (2, 5, 5)
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ittf world tour grand finals

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom sa zúčastnili na prestížnom ITTF World Tour Grand Finals 2018 v kórejskom Incheone

Pištej s Balážovou medzi elitou

Najväčšou udalosťou je vždy na konci roka bezpodmienečne turnaj Grand Finals, kde sa prebojujú len tí najlepší z najlepších
z turnajov World Tour. Celkovo sa v kórejskom Incheone zúčastnilo šestnásť najlepších jednotlivcov vo dvojhre mužov a žien
ako aj osem najlepších párov vo štvorhre mužov, žien a v mixe. Pre náš pár, ktorému podľa aktuálneho rebríčka zmiešaných
štvorhier patrí 7. miesto na svete, bol postup na tento významný turnaj obrovským životným úspechom.
V polovičke decembra sa pár Barbora Balážova a Ľubomír Pištej
spolu s reprezentačným
trénerom vybrali do
juhokórejského
mesta
Incheon, ktoré sa stalo tohtoročným dejiskom Grand Finals. Turnaj sa hral vyraďovacím spôsobom, čiže v prvom kole na náš
pár čakal hneď nesmierne ťažký pár z krajiny usporiadateľa Lim Jonghoon s Yang
Haeun, ktorému podľahli 0:3 na sety. Podľa
slov reprezentačného trénera J. Truksu: „Už
len účasť je úspechom a náš pár sa pokúsil
o prekvapenie, žiaľ neúspešne. Dva sety boli
bez šance a až v treťom sete naši viedli 5:1
a 10:9. Siedme miesto vo svetovom rebríčku
je skvelá pozícia pred ďalším rokom“.
Okrem Nemcov Tima Bolla a Patrika
Franzisku, ktorí hrali medzi jednotlivcami
a maďarského páru Nandor Ecseki a Adam
Szudi, ktorý bol donominovaný v mužskej
štvorhre z pozície náhradníkov, patril náš
pár medzi jediných zástupcov európskeho
kontinentu. Grand Finals bol príkladom

toho, že tento šport je v Ázii stále dominantný a hovorí to aj o tom, že je naozaj
nesmiernym úspechom, že náš pár sa prebojoval medzi najlepších.
Víťazom celého Grand Finals v mužskej
kategórii sa stal len pätnásťročný Japonec
Tomokazu Harimoto, ktorý vyhral neuveriteľných 100 000 dolárov a vo finále porazil
Lin Gaoyuana 4:1 na sety. Harimoto svojim
víťazstvom prepísal celú históriu, keď sa
stal najmladším víťazom vôbec v mužskej
kategórii. Medzi ženami si výhru odniesla
Chen Meng, ktorá porazila vo finále svoju
krajanku z Číny He Zhuojia tiež v pomere
setov 4:1. Štvorhru mužov ovládol domáci
pár Jan Woojin s Lim Jonghoon, keď vyhrali s dvojicou Ho Kwan Kit a Wong Chun
Ting 3:2. Titul v ženskej štvorhre si odniesla japonská dvojica Hina Hayata s Mimou
Ito, keď bez problémov porazili 3:0 čínsku
dvojicu Chen Xingtong so Sun Yingsha.
V kategórii zmiešanej štvorhry, v ktorej zastúpenie malo aj Slovensko, si titul vybojovala dvojica z Hongkongu Wong Chun Ting
s Doo Hoi Kem.

Pred začiatkom turnaja sa konal aj galavečer, ktorého sa zúčastnili najväčšie osobnosti svetového stolného tenisu. Pri tejto
príležitosti bolo odovzdaných niekoľko významných ocenení. Ako perličku môžeme
spomenúť, že našim hráčom do slávnostného odovzdávania cien, kam boli pozvaní,
skoro nedorazilo slávnostné oblečenie, tak
sa odovzdávania takmer zúčastnili oblečení vo veciach, v ktorých mali hrať. Našťastie
im chvíľku pred začiatkom oblečenie stihlo
prísť. Slovensko na slávnostnej večeri reprezentovala aj naša úspešná paralympijská stolná tenistka Alena Kánová, ktorá je
členkou medzinárodnej hráčskej komisie.
Odovzdávali sa nasledovné ocenenia: Stolný tenista roka – Fan Zhendong; Stolná
tenistka roka – Ding Ning; Para stolný tenista – Jordi Morales; Para stolná tenistka
– Kelly van Zon; Najlepšia loptička – Xu Xin
(proti Stefanovi Fegerlovi), Stolnotenisový
tréner roka – Massimo Constantini; Objav
roka – Manika Batra.
● text: Ivica Hatalová
● foto: archív SSTZ

slováci na turnajoch ittf
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Swedish Open, Štokholm
29. 10. – 4. 11. 2018

Dvojhra muži:
Predkolo 2: WANG Yang – ZHAI Yujia DEN
3:4, Predkolo 1: PÉTER Ingemar – SEYFRIED
Joe FRA 1:4
Dvojhra ženy:
Pavúk 32: BALÁŽOVÁ Barbora – SUH Hyowon KOR 1:4, Predkolo 3: BALÁŽOVÁ Barbora – GAPONOVA Ganna UKR 4:2, Predkolo 2: BALÁŽOVÁ Barbora – XIAO Maria
ESP 4:1, Predkolo 1: KUKUĽKOVÁ Tatiana
– ZHU Chengzhu HKG 1:4, BALÁŽOVÁ Barbora CHRISTENSEN Stefanie DEN 4:1
U21 Dvojhra ženy:
Pavúk 32: KUKUĽKOVÁ Tatiana – LUNG Lisa
BEL 2:3

Liebherr Austrian Open, Linz
6. 11. – 11. 11. 2018

Dvojhra muži:
Predkolo 3: WANG Yang – WALTHER Ricardo GER 1:4, PIŠTEJ Ľubomír – GNANASEKARAN Sathiyan IND 0:4, Predkolo 2: WANG
Yang – LEVENKO Andreas AUT 4:1, PIŠTEJ
Ľubomír – UDA Yukiya JPN 4:3, Predkolo 1:
NOVOTA Samuel – YANG Heng – Wei TPE
1:4, VALUCH Alexander – KALLBERG Anton
SWE 0:4, KALUŽNÝ Samuel – HACHARD Antoine FRA 2:4, KEINATH Thomas – LAMBIET
Florent BEL w:4, BRAT Adam – MADRID
Marcos MEX 2:4
Dvojhra ženy:
Predkolo 3: BALÁŽOVÁ Barbora – WU Yang
CHN 1:4, Predkolo 2: BALÁŽOVÁ Barbora –
LIU Hsing – Yin TPE 4:0, Predkolo 1: BALÁŽOVÁ Barbora – WAN Yuan GER 4:3, TRUKSOVÁ Lucia – MITTELHAM Nina GER 1:4
Alexander Valuch

Natália Grigelová

Hungarian Open,
Szombathely
7. 11. – 11. 11. 2018

Dvojhra juniori:
Pavúk 64: DELINČÁK Filip – HAUG Borgar
NOR 1:4, Pavúk 128: DELINČÁK Filip – DEGROS Nicolas BEL 4:2, FEČO Samuel – KUBIK
Maciej POL 1:4, CYPRICH Samuel – QUEK
Yong Izaac SGP 2:4
Dvojhra juniorky:
Pavúk 64: LABOŠOVÁ Ema – HUANG Yingqi
CHN 1:4
Dvojhra kadeti:
Pavúk 32: GOLDÍR Jakub – OCSAI Mate
HUN 0:3, Pavúk 64: GOLDÍR Jakub – HOLD
Cristian David DEN 3:2

World Junior Championships,
Bendigo, Australia
2. 12. – 9. 12. 2018

Dvojhra juniorky:
Pavúk 32: GRIGELOVÁ Natália – ODO Satsuki JPN 0:4

Belarus Open, Minsk

13. 11. – 18. 11. 2018
Dvojhra muži:
Semifinále: PIŠTEJ Ľubomír – ZHAO Zihao
CHN 3:4, Štvrťfinále: PIŠTEJ Ľubomír – DESAI Harmeet IND 4:1, Pavúk 16: PIŠTEJ Ľubomír – HACHARD Antoine FRA 4:2
Pavúk 32: PIŠTEJ Ľubomír – MATSUDAIRA
Kenji JPN 4:3, Pavúk 64: PIŠTEJ Ľubomír
– KANAMITSU Koyo JPN 4:3, Predkolo: VALUCH Alexander – HIPPLER Tobias
GER 2:4
Dvojhra ženy:
Štvrťfinále: BALÁŽOVÁ Barbora – SHIBATA
Saki JPN 0:4, Pavúk 16: BALÁŽOVÁ Barbora
– ODO Satsuki JPN 4:3, Pavúk 32: BALÁŽOVÁ Barbora – LOEUILLETTE Stephanie FRA
4:2, Pavúk 64: KUKUĽKOVÁ Tatiana – TOMANOVSKA Katerina CZE 2:4, BALÁŽOVÁ
Barbora – KONSBRUCK Danielle LUX 4:2,
PUCHOVANOVÁ Nikoleta – VERMAAS Kim
NED 2:4
U21 Dvojhra muži:
Pavúk 64: ORÁČ Daniel – GRELA Artur POL
1:3
U21 Dvojhra ženy:
Pavúk 16: KUKUĽKOVÁ Tatiana – ZARIF
Audrey FRA 1:3, Pavúk 32: KUKUĽKOVÁ Tatiana – LAURENTI Jamila ITA 3:1
● foto: archív SSTZ
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slovak cadet open

Bronz pre Goldíra s Kubalom
Začiatkom novembra sa najlepší kadeti stretli pri Seneckých jazerách v poradí už na 22. ročníku súťaže, ktorá nesie
názov Slovak Cadet Open. V porovnaní s minulými ročníkmi, keď sa hralo v Bratislave, sa tentokrát široká paleta
hráčov (dokopy až z 25 krajín sveta a 4 kontinentov) stretla v peknom prostredí seneckých jazier – v športovej hale
Transpetrolu. Poslednýkrát sme boli svedkom samostatného kadetského turnaja, pretože od nasledujúceho ročníka
musí byť juniorský a kadetský turnaj na najvyššom okruhu ITTF spojený do jedného. Dokopy sa turnaja zúčastnilo
158 hráčov, z toho bolo 86 chlapcov a 72 dievčat. Za zmienku stojí spomenúť, že nášho turnaja sa zúčastnili hráči
z mimoeurópskych krajín ako Čína, Taiwan, USA, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia. Kadetský turnaj sa aj vo
svojom poslednom samostatnom ročníku môže pýšiť naozaj veľmi pestrou návštevnosťou čo svedčí o jeho dlhodobo
významnom mene vo svete.
Celkovo sa na turnaji Slovak Cadet
Open v slovenských farbách zúčastnilo až
20 hráčov, z toho 10 kadetiek a 10 kadetov. Pre mnohých z nich išlo o prvý štart na
medzinárodnom turnaji najvyššej úrovne,
o čom svedčia aj možno niektoré nie veľ-

mi pozitívne výsledky. Zo skupín sa ďalej
prebojovala medzi dievčatami len Ema
Činčurová a Adriana Illášová v hlavnej súťaži vypadla v postupe do osemfinále, keď
podľahla s favorizovanou neskoršou finalistkou Zhang Xiaoshu z Číny. Z kadetov

Jakub Goldír s Nicolasom Kubalom získali vo štvorhre bronzovú medailu

sa zo skupinovej fázy prebojovali Samuel
Šutiak a Nicolas Kubala, avšak v prvom
kole hlavnej súťaže vypadli. Najlepšie sa
umiestnil Jakub Goldír, keď medzi najlepšími 32 hráčmi prehral s kadetom Hsiao
Tzu-Jui z Taiwanu.

slovak cadet open
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Sára Bilkovičová

Ema Činčurová

V súťaži družstiev malo Slovensko zastúpenie tromi družstvami v chlapčenskej a aj v dievčenskej kategórii. Našim
najúspešnejším sa stalo družstvo dievčat
v zložení Illášová, Wiltschková, keď v skupine postupne porazili Českú republiku II
úplne hladko 3:0 a Španielsko II najtesnejším možným výsledkom 3:2. O postup
do štvrťfinále Slovenky prehrali s Ruskom
pomerom 1:3.
Ako najväčší úspech spomedzi našich
hráčov môžeme jednoznačne označiť
bronzovú medailu získanú vo štvorhre Jakuba Goldíra s Nicolasom Kubalom. Postupne sa predierali na pódiové umiestnenie víťazstvami a to nasledovne. Ako prvý
porazili rakúsky pár 3:0 bez absolútne najmenších problémov. Neskôr v osemfinále

vyhrali nad párom z Taiwanu 3:1, v štvrťfinále s belgickým párom tesnou výhrou
3:2 a napokon v semifinále podľahli celkovým víťazom z Číny 0:3. Bronzová medaila zo štvorhry aspoň vykompenzovala
to, že v súťaži jednotlivcov hráči nezískali
významnejšie umiestnenia a tiež je to prísľubom, že v budúcnosti v tejto kategórii
chlapci pomýšľajú na ďalšie úspechy, keďže v tejto kategórii ešte pokračujú aj v nasledujúcom roku.
Už teraz sa tešíme čo nám prinesie
v nadchádzajúcom ročníku prvý spojený
turnaj juniorov a kadetov. Tieto turnaje
majú nielen u nás, ale aj vo svete obrovskú
a dlhoročnú tradíciu. Túto tradíciu budeme udržiavať aj naďalej.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Jakub Goldír sa prebojoval do 32-člennej hlavnej súťaže
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Sumár výsledkov
Kadetky
Jednotlivci
1. XU Yi (CHN)
2. ZHANG Xiaoshu (CHN)
3. MIKHAILOVA Daria (RUS)
3. SUN Xiaomeng (CHN)
Štvorhry
1. SUN Xiaomeng, XU Yi (CHN)
2. WANG Zhu, ZHANG Xiaoshu (CHN)
3. LUTZ Charlotte, MOBAREK Lucie (FRA)
3. KAUFMANN Annett, STORTZ Jele (GER)
Družstvá
1. Francúzsko III
2. Francúzsko I
3. USA
3. Nemecko I
Kadeti
Jednotlivci
1. CHEN Yifei (CHN)
2. PORET Thibault (FRA)
3. ZHANG Jinghan (CHN)
3. NIU Zeqian (CHN)
Štvorhry
1. NIU Zequian, ZHANG Jinghan (CHN)
2. JELLOULI Jinghan, KOURAICHI Alexis (FRA)
3. GOLDÍR Jakub, KUBALA Nicolas (SVK)
3. ZAREHBIN Aziz, ZAREHBIN Kal (USA)
Družstvá
1. Taiwan I
2. Maďarsko I
3. Francúzsko I
3. Francúzsko II
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olympijské hry mládeže

Dve loptičky od postupu zo skupiny
Olympijské hry mládeže sú najmladším podujatím Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Svoju premiéru mali v letnom
vydaní iba v roku 2010 v Singapure, o štyri roky neskôr sa mladí talentovaní športovci stretli na OHM v čínskom Nankingu
a v roku 2018 v hlavnom meste Argentíny Buenos Aires (6. až 18. októbra 2018).
Do Južnej Ameriky
vycestovalo aj 33 slovenských športovcov,
ktorí prešli náročným
sitom kvalifikácií. Po
prvý raz sa na takéto
podujatie prebojoval
aj zástupca slovenského stolného tenisu, ktorý reprezentovala 18-ročná rodáčka z Trnavy Tatiana
Kukuľková. Celkove sa na 3. letných OHM
zo Slovenska predstavilo iba 12 športov.
Olympijské hry mládeže v Buenos Aires boli vo viacerých smeroch výnimočné.
Všetky športoviská organizátor koncentroval do štyroch parkov v širšom centre
mesta a vzdialenosti medzi štadiónmi
a olympijskou dedinou boli relatívne veľmi
malé. Unikátom bolo aj slávnostné otvorenie. Po prvý raz sa nekonalo na veľkom
štadióne, ale priamo v centre mesta. Pri
historickom obelisku sa okrem športovcov
zišlo vyše 100 000 divákov. Dvojhodinový
pestrofarebný program v rytme argentínskeho tanga udržal ich pozornosť od úvodného príhovoru prezidenta MOV Thomasa
Bacha až po záverečné akrobatické finále
a laserovú šou priamo na obelisku.

Tatiana Kukuľková
Ako jedna z prvých zasiahla do olympijských bojov vo dvojhre aj Tatiana Kukuľková. Napriek tomu, že mala veľmi silnú
štvorčlennú skupinu, trúfla si odvážne aj na
postup. V otváracom dueli ju čakala Srbka
Sabina Šurjanová, ktorú pred pár mesiacmi
tesne zdolala. Súboj za stolom bol neobyčajne vyrovnaný a naša hráčka mala takmer

Tréner Roman Grigel s Tatianou Kukuľkovou v Buenos Aires

po celý zápas psychickú výhodu. Viedla na
sety 1:0, 2:1, 3:2. V rozhodujúcom siedmom
sete ešte aj 4:0 a v jeho koncovke za stavu
9:9 mala výhodu servisu. Žiaľ, nedokázala
ju premeniť. Až neskôr sa ukázalo, že práve
tieto dve loptičky a prehra 3:4 rozhodli, že
nepostúpi zo skupiny.
V druhom zápase s Kórejčankou Haeeun Choi naša stolná tenistka nedokázala
nájsť recept na nepríjemný servis súperky, nevedela uplatniť svoje silné zbrane
a prehrala hladko 0:4. Vo svojom treťom
vystúpení s favorizovanou Američankou
čínskeho pôvodu Amy Wangovou prehrávala Kukuľková už 1:3. Až potom zo seba
striasla nervozitu, vychádzal jej bekhend
i forhend a prekvapenie bolo na svete. Žiaľ,
pri súčte všetkých bodov a setov obsadila
v tabuľke naša hráčka štvrtú nepostupovú
priečku.
Za stolmi sa v Buenos Aires hrala okrem
dvojhier aj súťaž dvojčlenných zmiešaných
družstiev. Keďže zo Slovenska sa na OHM
nekvalifikoval žiaden junior a nám sa napriek snahe pre Kukuľkovú nepodarilo
vopred dohodnúť žiadneho primeraného
partnera, organizátori jej pridelili stolného tenistu z Belize – Rohita Pagaraniho.
Jeho výkonnosť však bola výrazne nižšia,
pričom v Argentíne nevyhral ani set. V súťaži družstiev sa po dvoch dvojhrách hrala
štvorhra. Vývoj stretnutí tohto družstva bol

memorandum o spolupráci
veľmi podobný – Kukuľková vyhrala, Pagarani neuspel. Za stavu 1:1 sa tejto dvojici
nepodarilo vyhrať ani jediný súboj, a tak
skončili v poli porazených. Napriek tomu
Kukuľková nesklamala. V súboji družstiev
zdolala najskôr 13. hráčku sveta Thajčanku Sewettabutovú 3:0, potom Rusku Tailakovú 3:2 a prehrala iba so svetovou päťkou
Portoričankou Diaz 0:3.
Tréner Roman Grigel (nahradil pôvodne nominovanú Valentinu Popovú, ktorú
na OHM neuvoľnil rakúsky zamestnávateľ), zhodnotil vystúpenie našej hráčky
slovami: „Táňa si za predvedené výkony
zaslúži pochvalu. Dokázala odohrať úplne
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vyrovnané zápasy aj so súperkami z absolútnej svetovej špičky. Ak v budúcnosti
zlepší príjem podania a pohyb za stolom,
môže bojovať aj o najvyššie méty“.
Pochvalne sa o našej reprezentantke
vyjadril aj športový riaditeľ ITTF Španiel
Raul Calin. „Kukuľková je veľký talent. Obdivuhodné je jej stolnotenisové myslenie,
cit pre loptičku a schopnosť správne čítať
hru súpera a adekvátne na ňu reagovať“.
Medzi divákmi v Buenos Aires bol aj
predseda Slovenského olympijského výboru Anton Siekel. Ten výkony Kukuľkovej komentoval slovami: „Je to veľká bojovníčka.
Hrá naplno za každého stavu. Otočiť zá-
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pas s Američankou, to si vyžiadalo nielen
stolnotenisové majstrovstvo, ale aj guráž
a silnú psychiku. Držím jej palce a verím, že
v roku 2020 bude hrať aj na „veľkej“ olympiáde v Tokiu“.
Celkovo dosiahla slovenská výprava na
3. OHM historicky najlepší výsledok v podobe 3 medailí – z každého kovu po jednom.
Zlato a bronz vybojovala pre naše farby
Emanuela Luknárová v kajaku a kanoe
a striebro v šprinte na K-1 ďalšia kanoistka
Katarína Pecsuková. Svojimi výkonmi potešili aj slovenskí džudisti, atléti a vzpierači.
● text: Zdenko Kríž
● foto: Zdenko Kríž a archív SSTZ

Sumár výsledkov
Dvojhra juniorov – semifinále: Harimoto (Jap.) – Lin Jun-Ju (Tajwan) 4:3 (-6,13,14,1-9,-5,11); Wang Chuquin (ČĽR) – Kanak Jha (USA)
4:0 (7,7,5,4); finále: Wang Chuquin – Harimoto 4:1 (8,-5,1,11,9); o 3 miesto: Kanak Jha – Lin Jun-Ju 4:3 (-6,7,11,3,-8,-4,9).
Dvojhra junioriek – semifinále: Hiranová (Jap.) – Dragomanová (Rum.) 4:0 (2,7,5,2); Sun Jingsha (ČĽR) – Girish-Kamatová (Ind.) 4:1
(3,7,6,-1,5); finále: Sun Jingsha – Hiranová 4:1 (11,-9,9,9,6); o 3. miesto: Dragomanová - Girish-Kamatová 4:1 (-8,11,9,5,9).
Miešané medzinárodné juniorské družstvá – semifinále: Japonsko – Európa 1 2:1; ČĽR – Tajwan 2:0; finále: Čína – Japonsko 2:1;
o 3. miesto: Tajwan – Európa 1 2:1.

Podpis memoranda o spolupráci
Na Slovenský stolnotenisový zväz v Bratislave zavítala 16. októbra 2018 šestnásťčlenná delegácia z japonského mesta Gifu,
ktoré prevzalo patronát nad slovenskými športovcami pred a počas olympijských hier v roku 2020 v Tokiu.
Hlavnou témou spoločného rokovania, na
ktorom sa za SSTZ zúčastnili Z. Kríž, A. Hamran,
I. Hatalová a T. Šereda, bolo memorandum
o spolupráci. Za japonskú stranu ho podpísali
primátor Gifu Masanao Shibashi s prezidentom stolnotenisového klubu The Juroku Bank
Gifu Jukio Murase, ktorý je aj riaditeľom rovnomennej banky a za SSTZ predseda Zdenko

Kríž. Na základe trojstranného dokumentu sa
slovenskí stolní tenisti zúčastnia začiatkom
júna 2019 na spoločnej príprave s hráčmi The
Juroku Bank pred Japan Open 2019, ktorý
bude v Sappore. V roku 2020 budú mať slovenskí stolnotenisoví olympionici možnosť
záverečnej prípravy i aklimatizácie pred OH
v Tokiu práve v tomto meste, vzdialenom iba

Podpis memoranda o spolupráci v priestoroch SSTZ v Bratislave

2 a pol hod. jazdy rýchlovlakom od hlavného
mesta Japonska.
Po podpise spoločného memoranda
o spolupráci usporiadal japonský veľvyslanec v SR Jun Shimmi recepciu v priestoroch
svojej rezidencie. Za reprezentačné družstvo
Slovenska sa na nej zúčastnil Ľubomír Pištej.
● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda
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z kuchyne vv sstz

Chceme späť do európskej špičky
Stolný tenis je jeden z najväčších a úspešných športov na Slovensku. Aktuálnym hlavným cieľom Slovenského stolnotenisového zväzu je zaradiť sa opäť medzi pravidelných medailistov na európskych šampionátoch a zvýšiť popularitu stolného
tenisu na Slovensku. Týmto netradičným úvodom – zopakovaním stanovenej dlhodobej vízie pre slovenský stolný tenis, by
sme radi začali vyhodnotenie roka 2018.
Pri schvaľovaní vízie v roku 2017 sme
hovorili o tom, kde chceme vidieť slovenský stolný tenis o päť, desať a viac rokov.
Tá definícia bola napokon jasná – chceme
byť medzi najlepšími športami na Slovensku, chceme sa dostať späť do európskej
špičky tak, aby sme pravidelne chodili na
majstrovstvá Európy s medailovými ambíciami ako pred dvadsiatimi až tridsiatimi
rokmi a chceme zvýšiť popularitu stolného
tenisu. Poďme sa pozrieť na uplynulý rok
touto optikou.

Jeden z najrozšírenejších
športov na Slovensku
Je potrebné otvorene povedať, že
v otázke počtu aktívnych stolných tenistov sa do veľkej miery orientujeme pocitovo, nie na základe exaktných čísel. Je
množstvo hráčov, ktorí hrajú súťaže bez
registrácie, na druhej strane je množstvo
evidovaných hráčov, ktorí už nie sú aktívni.
Z tohto pohľadu ponúkame jeden príklad
od susedov z Čiech. Na príležitostnú otázku, koľko majú v Českej republike registrovaných hráčov, pozrel predseda ČAST
do telefónu a odpovedal – k dnešnému
dňu 27 238 (presné číslo nie je teraz podstatné). Implementácia nového systému
je jednou z priorít pre rok 2019. Okrem
presného narábania s údajmi je výhodou
najmä zjednodušenie postupov registrácie, evidencie, atď. Z hľadiska počtu špor-

tovcov však platí – kto nie je riadne registrovaný v databáze ministerstva školstva,
z pohľadu štátu nie je športovcom. V oficiálnych číslach nie sme na tom dobre.
Ministerstvo školstva vyhodnocuje počty
aktívnych mládežníckych členov a v tomto ukazovateli sme boli v roku 2017 medzi
zväzmi s najväčším poklesom. Pozitívne je,
že v roku 2018 sa trend poklesu zastavil.
Porovnať úspešnosť jednotlivých športov je na dlhú diskusiu. Najkomplexnejší
pohľad dáva výpočet štátneho príspevku
ministerstvom školstva. Tento je založený
na porovnaní športov z hľadiska úspešnosti reprezentácie dospelých aj mládeže. A je
rozhodujúcim aj pre financovanie jednotlivých športových odvetví. Z tohto pohľadu
bol rok 2018 najúspešnejší od zavedenia výpočtu – dospelí skončili na desiatom mieste
a mládež dokonca na treťom. O rizikách pre
nasledujúce roky však píšeme nižšie.

Zaradiť sa medzi medailistov
na európskych šampionátoch
Kde sa nachádzame s našou ambíciou chodiť na európske a svetové podujatia s cieľmi a očakávaniami popredných
umiestnení? Ak sa pozrieme na rok 2018,
zdanlivo by sme mohli byť spokojní. Pred
najvýznamnejšími podujatiami sme si mohli
klásť vysoké ciele. Na ME do 21 rokov sme
síce nešli úplne s medailovými ambíciami,
ale aj tam bolo cieľom aspoň štvrťfinále.

To sa aj podarilo
dosiahnuť vo štvorhre mužov (Kalužný – Kotowski/Poľ.),
medaila však bola
ešte ďaleko. Rovnako osemfinálové
umiestnenie Tatiany Kukuľkovej vo dvojhre
bolo výborné. Spolu s ostatnými výsledkami ju vynieslo až na 7. miesto európskeho
rebríčka žien do 21 rokov, pričom také sme
už niekoľko rokov u našich hráčov neevidovali. Na MS sme išli so smelými ambíciami
oboch reprezentačných družstiev na postup
do elitnej skupiny. Cieľ nakoniec zostal nesplnený, nebola to však neoprávnená ambícia. Družstvá to aj počas MS dokazovali.
Muži však majú šancu na postup na základe
rebríčka. Na ME mládeže sme išli s viacerými štvrťfinálovými cieľmi a so snom o stupni víťazov po mnohých rokoch. Tento sa
vďaka dvojici Klajber – Delinčák splnil. Keď
k tomu prirátame štvrťfinálové výsledky
družstiev kadetov a junioriek, ciele boli splnené. A tiež výkonnostný cieľ na štvorročné
obdobie. Na ME dospelých sme tiež odchádzali s viacerými štvrťfinálovými ambíciami
a ašpiráciou na medailu. Tieto sa nám splniť
nepodarilo, potešil však postup mixu Pištej
– Balážová do štvrťfinále a ich kvalifikácia
na Európske hry. Jedinými majstrovstvami, kde sme si nedávali ciele na popredné
umiestnenia, boli MS do 18 rokov na konci
roka. Paradoxne, tu sa podarilo splniť ďalší
výkonnostný cieľ. Natália Grigelová účasťou
v elitnej tridsaťdvojke vyrovnala najlepšie
umiestnenie na MS juniorov, ktoré pred
ôsmimi rokmi dosiahla Barbora Balážová.
Na záver, mužom sa podarilo splniť cieľ postupu na ME družstiev a ženy sú taktiež na
najlepšej ceste k postupu.
Môžeme byť spokojní? Zdanlivo áno,
no nie celkom, a to aj napriek najlepším kariérnym umiestneniam v svetovom rebríčku
viacerých našich hráčov v roku 2018, čo je
dobrý základ pre našich najlepších smerom k OH 2020. Avšak medzi mužmi sa na
Pišteja s Wangom zatiaľ ďalší výraznejšie
nedoťahujú. Medzi ženami je za dvojicou
Balážová, Ódorová potrebné veľa pracovať
predovšetkým s úspešnými juniorkami z posledných mládežníckych ME, pretože po ich

pohár veľvyslanca Číny
odchode do vyšších kategórií nebudeme
mať medzi juniorkami silné družstvo s vyššími ambíciami. Rovnako je to aj s juniormi,
kde už budú musieť „ťahať“ družstvo najlepší minuloroční kadeti. Berúc do úvahy, že
umiestnenie družstva do 18 rokov má vplyv
na rozdeľovanie financií, sú vyhliadky na
najbližšie roky otázne. V kadetských kategóriách to u chlapcov po odchode silného ročníka k juniorom vyzerá na pokles a u dievčat
bude rozhodnutie „investovať“ do mladších
kadetiek potrebovať čas, aby prinieslo ovocie. Konkurencia v mladších ročníkoch sa
však rozširuje a to je nádejným znamením.
Nie vždy sa podarí medailové ambície
naplniť. Ak však chceme niektoré šance
využiť, musíme mať silu veriť v medailu
pred každým podujatím. Od vízie chodiť
každoročne s medailovými ambíciami sme
ešte ďaleko.
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Zvýšiť popularitu stolného tenisu
Aj v tejto oblasti priniesol rok 2018 veľa
nového. Vďaka aktívnejšej práci s médiami sa stolný tenis pravidelnejšie objavoval v televízii, rozhlase či novinách. Určite
máme témy a výsledky, ktoré môžeme prezentovať. Podarilo sa nám oveľa aktívnejšie
komunikovať aj na facebooku a dokazuje to
aj zvyšujúca sa sledovanosť profilu. Aj tu je
však potrebné činnosť výrazne zintenzívniť.
Zrealizovali sme aj nové projekty, ktoré
mali tiež pozitívnu odozvu vo verejnosti.
V apríli to bol Svetový deň stolného tenisu,
v rámci ktorého viaceré kluby zrealizovali
aktivity otvorené pre verejnosť, aj s odozvou v lokálnych médiách. Niektoré kluby
na základe iniciatívy a finančnej podpory
SSTZ zrealizovali veľmi zaujímavé projekty
a prezentovali stolný tenis. Tu treba oceniť
aj projekt zrealizovaný Alicou Chladekovou,
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ktorá oslovila rôzne školy po celom Slovensku a mnohé sa do stolnotenisových aktivít
zapojili. Tento projekt prispel k propagácii
stolného tenisu u nás a bol ITTF vyhodnotený ako najúspešnejší v roku 2018.
V minulom roku sme zrealizovali aj nový
projekt Stolný tenis do škôl. Prvými akciami
v západoslovenskom regióne a následne
v novembri a decembri po celom Slovensku sme vďaka koordinátorom Z. Juríkovej,
O. Kovácsovi a D. Finkovi a viacerým klubom priniesli stolný tenis deťom najnižších
ročníkov vybraných škôl. O projekte v samostatnom článku píše jeho tvorca Daniel
Fink. V roku 2019 bude tento projekt určite
pokračovať v upravenej a vylepšenej forme,
popritom bude cieľom zakladať školské ligy
ako dlhodobejšie súťaže medzi školami.
● text: Branislav Kalužný
● foto: Jozef Štefunko

Premiéra Pohára veľvyslanca ČĽR
Dobrá spolupráca Slovenského stolnotenisového zväzu s ČĽR sa po nástupe nového veľvyslanca Čínskej ľudovodemokratickej republiky v SR jeho excelencie Lin Lina
opäť obnovila. Zástupcovia stolnotenisovej
veľmoci číslo 1 majú veľký záujem o slovenský stolný tenis, o dobré vzťahy a neformálnu spoluprácu. Jedným z konkrétnych
výsledkov bol aj 1. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár veľvyslanca ČĽR, ktorý
sa 30. novembra 2018 konal v Národnom

stolnotenisovom centre v Bratislave. Turnaj
bol spojený aj s výstavou fotografií zaujímavých lokalít v Číne. Za pätnástimi stolmi sa
vystriedalo vyše 60 hráčov v rôznych kategóriách. Súťažili nielen profesionálni hráči,
ale aj diplomati z ôsmich krajín, novinári,
politici, umelci či sponzori. Medzi divákmi bolo prakticky celé osadenstvo čínskej
ambasády v Bratislave. Prišiel aj japonský
veľvyslanec v SR Jun Shimmi, ktorý venoval
osobitný pohár pre kategóriu žien. Medzi

hosťami bol aj župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Za stolom si
s raketou pripomenul študentské časy, keď
stolný tenis patril medzi jeho obľúbené doplnkové športy (súťažne sa venoval karate).
V najsilnejšej kategórii profesionálov
zvíťazil a Pohár veľvyslanca ČĽR s finančnou
odmenou získal Ľubomír Pištej (SR) pred
Chen Weixinom (Rak.), Urošom Slatinšekom (Slovinsko) a Petrom Davidom (ČR).
● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Na turnaji v Národnom stolnotenisovom centre SSTZ v bratislavskej Rači sa zúčastnilo viacero osobností. Na obrázku zľava
veľvyslanec ČĽR v SR Lin Lin, veľvyslanec Japonska v SR Jun Shimmi a župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.
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Víťazi všetkých veteránskych kategórií po súčte bodov zo všetkých turnajov za rok 2018

Záverečný turnaj o majstra SR veteránov
Slovenský klub veteránov stolného tenisu (SKVST) každoročne v decembri organizuje záverečný finálový turnaj o majstra veteránov SR. Právo účasti na turnaji majú v každej kategórii po započítaní bodov zo všetkých
turnajov počas celého roka (január až december) len ôsmi najlepší hráči, v kategórii 50 až 59 rokov až desiati. Tak ako uplynulý rok, aj tentokrát privítala 22. decembra účastníkov obec Bošany neďaleko Topoľčian.
Najproduktívnejší hráči ocenení
hneď v úvode podujatia
V priebehu turnaja sa udiali viaceré
prekvapenia, ale aj očakávané víťazstvá
favoritov. V jednotlivých kategóriách sa
turnaj uskutočnil najspravodlivejším systémom každý s každým. Hneď na úvod boli
odovzdané ceny najproduktívnejším hráčom celej sezóny, teda tým, ktorí sa pred
finálovým turnajom v každej kategórii po
súčte bodov zo všetkých turnajov umiestnili na 1. mieste. V jednotlivých vekových
kategóriách to boli hráči: 40 až 49-roční
– Štefan Jakubík (Bošany), 50 až 59-roční
– Peter Vaverka (Martin), 60 až 64-roční
– Jaroslav Polák (Nové Zámky), 65 až 69roční – Ján Buczacki (Tvrdošín), 70 až 74roční – Jan Jakubů (Istebné), 75 až 79-roční – Ľudovít Valárik (Čadca), nad 80 rokov
– Jozef Szabo (Bratislava).
Vytýčené ciele sa darí postupne
napĺňať
Výkonný výbor SKVST postupne v priebehu roka 2018 realizoval úlohy a ciele,
ktoré si stanovil na dvojročné volebné obdobie. Napĺňanie jedného z cieľov – zvyšovanie členskej základne, bol evidentný
napr. na turnaji v Mútnom, na ktorom sa
zúčastnil rekordný počet 155 veteránov.

Na zvýšenie účasti na jednotlivých turnajoch bol v spolupráci s českými veteránmi, východoslovenskými veteránmi a zčasti aj maďarskými veteránmi vypracovaný
veteránsky kalendár. Spolupráca s českým
zväzom veteránov vyvrcholí v polovici roka
2019, kedy je počas 22. júna naplánované
medzištátne stretnutie veteránov Slovensko – Česko. Výkonný výbor zároveň prepracoval hrací poriadok a vypracoval nový
systém bodovania, ktorý bude predložený
na schválenie počas prvého turnaja v roku
2019 v Bošanoch. Čerešničkou na torte bola
pochopiteľne účasť hráčov na MS veteránov v Las Vegas s výsledkom troch medailí
– zlatá (K. Korbel), strieborná a bronzová
(T. Keinath). Naši veteráni sa však pravidelne zúčastňujú aj veteránskych turnajov
v Českej republike, kde dosahujú výborné
výsledky. Majstrami Českomoravského

klubu veteránov (ČMKV) 2018 sa stali Jana
Gyllanyiová z Bratislavy, v kategórii 60 až
64-roční Milan Zadubenec, 75 až 79-roční
Ľudovít Valárik a v kategórii nad 80 rokov
Július Holoda, ktorý bol aj najúspešnejším
hráčom ČMKV pre rok 2018.
Problémy s účasťou na vrcholných
podujatiach
SKVST však počas roka zaznamenal aj
niektoré negatívne javy. Najvýraznejšie sa
prejavili v prihláškach na júlové ME veteránov v Budapešti, keď veľa členov SKVST
z dôvodu obmedzeného počtu hráčov nedostalo potvrdenú účasť. Určite by bolo
spravodlivejšie, keby pre jednotlivé krajiny
priradili k účasti kvóty a zvyšné miesta by
boli voľné pre ďalších záujemcov.
● text: Venanc Maretta a Daniel Fink
● foto: Ján Kubinda

Medailisti z majstrovstiev SR veteránov 2018
40 až 49-roční: 1. Andrej Kučera, 2. Miroslav Michalka, 3. Vladimír Križka
50 až 59-roční: 1. Peter Vaverka, 2. Daniel Cvečko, 3. Štefan Sagáčik
60 až 64-roční: 1. Milan Zadubenec, 2. Jaroslav Polák, 3. Dušan Pacher
65 až 69-roční: 1. Ján Buczacki, 2. Adam Záň, 3. Tibor Schwartz
70 až 74-roční: 1. František Meľko, 2. Ján Jančo, 3. Ján Kubinda
75 až 79-roční: 1. Ľudovít Valárik, 2. Július Holoda, 3. Peter Horvát
nad 80 rokov: 1. Jozef Szabo, 2. Milan Svitok, 3. Július Kováčik

deaflympionici
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Vyrastá ďalšia úspešná deaflympionička?
Na Slovensku existuje silná a úspešná tradícia sluchovo znevýhodnených stolných tenistov. Za všetkých spomeňme len
nedávne úspechy T. Keinatha a E. Jurkovej, ktorá v roku 2017 dokázala získať trojnásobný titul majsterky Slovenska
dospelých. Nie každému je však známe, že možno vyrastá jej nástupníčka. Životné osudy, prekážky a ciele dvanásťročnej
Emy Štetkovej z STK Lučenec-Kalinovo vám priblížime prostredníctvom nej samej a jej trénera Jaroslava Adámeka.
Ema, môžeš nám v krátkosti opísať
tvoj hendikep?
Od narodenia som sluchovo postihnutá. Mám praktickú obojstrannú hluchotu,
počujem iba na desať percent. Obaja moji
rodičia sú taktiež nepočujúci. Pomáham si
načúvacím aparátom a pri bežnej komunikácii hlavne čítaním z pier. Ovládam síce
posunkovú reč, ale väčšinou rozprávam
hovorenou rečou. Chodím do bežnej školy
s počujúcimi, zvládnuť sa to teda dá.
Ako si sa dostala k stolnému tenisu a ako
intenzívne sa mu momentálne venuješ?
Ako rodina sme celkovo športovo založení, športujeme radi, nezáleží na type
športu. Dáva nám to veľa príležitostí, dodáva skúsenosti a možnosti komunikácie.
Ja som začala hrávať stolný tenis ako osemročná. Priviedol ma k nemu ocino, videl, že
mám niečo v sebe. Baví ma to, trénujem
štyrikrát do týždňa, niekedy aj ráno.
Pociťuješ počas hry nejaké výrazné
obmedzenia?
S trénerom Jaroslavom Adámekom bol
v komunikácii u mňa spočiatku problém.
On rozpráva dosť rýchlo, niekedy mám
problém s odčítaním. Veľmi sa však snaží.
Uvedomujem si, že aj pre neho je to mimoriadne náročné, aj preto je potrebná
výraznejšia spolupráca medzi rodičmi, trénerom a mnou samotnou. Chcela by som
sa mu preto úprimne poďakovať za jeho
trpezlivosť a ochotu pomáhať napriek
Ema Štetková

môjmu hendikepu, ktorý môže spôsobovať komunikačné problémy.
Aktuálne si v slovenskom rebríčku
mladších žiačok (pozn. k 1. 1. 2019) dvanásta. Ako vnímaš to, že tvoje súperky
tento hendikep nemajú, no napriek tomu
s nimi dokážeš hrať vyrovnané súboje?
Môj hendikep v hre oproti súperkám
vnímam ťažko, pretože nepočujem zvuk dopadu loptičky, alebo iné reakcie, napr. pokyny od trénera. Musím všetko vnímať očami
a s citom ku hre. To ma dosť vyčerpáva a po
súťaži preto bývam strašne unavená.
Na Slovensku máme množstvo sluchovo postihnutých hráčov, ktorí to dotiahli
ďaleko. Máš aj ty podobné ciele?
Dvakrát som už postúpila na majstrovstvá Slovenska najmladšieho a mladšieho žiactva, tiež hrávam s mužmi 5. ligu.
V budúcnosti by som určite chcela hrať
v súťažiach medzi nepočujúcimi, napr. na
majstrovstvách Európy či deaflympiádach.
V apríli 2019 sa chystám reprezentovať
Slovensko medzi nepočujúcimi v Bulharsku, bude to moja prvá skúsenosť na takejto úrovni, na ktorú sa už veľmi teším.
Mojím vzorom je Eva Jurková, rada by som
dosiahla také úspechy ako ona.
Jaro (pozn. tréner Jaroslav Adámek),
v čom je spolupráce s Emou pre teba odlišná oproti ďalším ďeťom, ktoré trénuješ?
Musím sa priznať, že naša spolupráca
je pomerne komplikovaná. Niekedy do

S trénerom Jaroslavom Adámekom
okola každodenne vysvetľujem tie isté veci,
čo nie je ľahké. Treba mať veľa trpezlivosti
a pravdu povediac, keby sa naozaj nesnažila
chápať veci, ktoré od nej chcem, neviem, či
by som to dlho zvládal. Na druhej strane je
však potrebné objektívne priznať, že Ema
je húževnatá a vidieť, že naozaj chce niečo
dosiahnuť. Niekedy mám pocit, že je až premotivovaná a netrpezlivá, kedy prídu väčšie
úspechy. Ja však verím, že aj tie sa postupne dostavia tak medzi nepočujúcimi, ako aj
počujúcimi. Jej prístup k tréningu hodnotím
ako jeden z najlepších v klube. Príde vždy
prvá, pomože mi poskladať halu, ohrádky,
sieťky. Na tréningu vydá zo seba všetko. Je
však aktívna aj mimo tréningu, s rodičmi
chodí ešte behať a cvičiť, čo je veľké plus.
Vnímaš počas tréningu aj rozdielny
prístup medzi deťmi navzájom?
Myslím, že tak pre samotnú Emu, ako aj
pre jej spoluhráčov to nie je ľahká situácia.
Mnohokrát nevie, o čom sa deti bavia, len
sa na nich pozrie a domyslí si svoje. Následne vznikajú preto rôzne nedorozumenia,
ktoré ako tréner musím riešiť. Myslím si
však, že zatiaľ je to v rámci normy a situáciu zvládam, čomu sa však tiež musím učiť.
Ako tréner medzi deťmi rozdiely nerobím,
musím však uznať, že to s rovesníkmi nemá
ľahké. Ked sa chce s niekým rozprávať,
druhé dieťa musí dávať velký pozor, aby sa
pozerali na seba, aby vedela čítať z úsť. Na
to však niektore deti nemajú trpezlivosť.
● text: Daniel Fink
● foto: archív Emy Štetkovej
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Pre rozhodcu je najťažšie v zlomku
sekundy vyhodnotiť všetky pravidlá
Rodák z Opavy Petr Bohumský žije s manželkou a so štyrmi deťmi v Prahe. Tento 47-ročný vyštudovaný matematik je už
25 rokov zamestnancom Českej poisťovne. Je však zároveň medzinárodným hlavným rozhodcom ITTF s kvalifikáciou aj
pre turnaje najvyššej kategórie, podpredsedom Českej asociácie stolného tenisu a členom komisie rozhodcov ETTU.

Petr Bohumský
Čo ťa priviedlo k stolnému tenisu a ke
dy to bolo?
Pri pingpongu sa zoznámili moji rodičia, takže som sa mu v detstve nemohol
vyhnúť. Aj so sestrou sme boli všestranne
vedení a vyskúšali sme viaceré športy. Aktívne som hral aj šach, ale nakoniec som sa
priklonil k stolnému tenisu, kde je možné
ešte nejakú tú chybu napraviť.
Bol si aj aktívnym hráčom stolného tenisu či trénerom, alebo bola tvoja dráha
hneď rozhodcovská?
Aktívne som stolný tenis hral do svojich pätnástich rokov, kedy sme boli s družstvom kadetov Slezanu Opava strieborní
na majstrovstvách republiky. Hrával som aj
v juniorskom veku na banskej internátnej
škole. Počas štúdia na vysokej škole v Prahe sa nám podarilo postúpiť do Extraligy,
čo však už bolo nad moje sily. Súťažne hrávam s prestávkami nižšie súťaže dodnes,
čo sa dá aj bez kvalitného tréningu. Na veteránske súťaže si však ešte netrúfam. Veľmi neverím tomu, že je možné dať sa na
funkcionársku dráhu bez bližšieho vzťahu
k športu. Podľa mňa je pre rozhodcu hráčska skúsenosť priam predpokladom k lepšiemu porozumeniu, čo sa pri stole deje.
Aké boli tvoje rozhodcovské začiatky?
U nás v Opave sa tradične hrával veľký turnaj pre rodákov nazvaný „Bezručák“.
Bola to veľká udalosť, keďže tam hrali Ma-

ruška Hrachová (aj v súťaži mužov), bratia
Brodovci (po návrate z Číny vyhadzovali
pri servise loptičku na úroveň balkónu),
Pepa Dvořáček, obranár Pospíšil, Mirek
Bindač a ďalší. Pri stole som rozhodoval
finále mladších žiakov medzi P. Korbelom
a D. Štěpánkom. Môj otec si tam vždy odpracoval svoje, či už pri žrebovaní alebo
vypisovaní diplomov. Bol som ešte malý,
ale už ma to veľmi bavilo a tak som potom
organizoval turnaje chlapcom na sídlisku.
K skutočnému rozhodovaniu som sa dostal
až v dobe, keď som už kvôli pracovným povinnostiam nemohol byť každý deň v herni. Skončil som s trénerskou činnosťou
a s rozhodovaním som začal preto, aby
som nestratil kontakt so stolným tenisom.
Odkedy posobíš ako medzinárodný
hlavný rozhodca?
Sú rozhodcovia, ktorí sú schopní byť
dobrými rozhodcami pri stole, ale aj hlavnými rozhodcami, ako napr. J. Wainzinger
z Rakúska, Talian A. Abascia, Slovák J. Vaniak alebo naša K. Vaculovičová. Ja medzi
nich skôr nepatrím, a preto som sa od začiatku špecializoval na hlavného rozhodcu. Medzinárodné skúšky som zložil v roku
2005. Predtým som na medzinárodných
turnajoch pracoval v rámci športovo-technickej komisie, pri spracovávaní výsledkov,
časových plánoch a žrebovaní.
Mal si aj rozhodcovské vzory?
Som presvedčený, že človek sa musí
učiť neustále, a to platí aj u rozhodcov.
Vzory, či už kladné alebo záporné, sú pre
mňa tým najlepším spôsobom, ako ľahko
získať nové skúsenosti, zapamätať si, ako
by som chcel alebo vedel danú situáciu riešiť, alebo sa zamyslieť, ako reagovať ináč.
Prvé medzinárodné skúsenosti som získal
na otvorených majstrovstvách Slovenska
a Česka ako zástupca skúsených hlavných
rozhodcov J. Goláňa, Z. Jiráska a J. Olbrichta. V roku 2011 som bol zaradený do projektu ITTF pre prípravu hlavných rozhodcov
na najvýznamnejšie svetové akcie. V rámci
nej som bol vedený (a neustále som) stolnotenisovými expertmi, medzi ktorých
patria G. Ireland z Austrálie, R. Scruton
z Anglicka, C. Leung z Hongkongu, P. Ringel

z Francúzska alebo M. Skiner z Kanady. Ďalšie skúsenosti mi priniesla spolupráca s kolegami z uvedeného projektu. Podľa mňa
sú najlepšími hlavnými rozhodcami na svete, ktorým pôjdem rád kedykoľvek robiť zástupcu, S. Sherlock z Anglicka a C. K. Chan
z Hongkongu. Asi nie náhodou vybrali prvého z nich na olympiádu a druhého na
paralympiádu. Veľa ma naučili aj W. Thury
z Rakúska a M. Zwipp z Nemecka.
Čo ťa na stolnom tenise ako rozhodcu
najviac priťahuje?
Keď sa turnaj podarí, som šťastný, že
môžem stolnému tenisu vrátiť niečo z toho,
čo som s ním zažil. Dobrý a obohacujúci pocit vychádza z toho, že na turnajoch
dokážem byť užitočný. Bavia ma technické
záležitosti turnajov, ale aj kontakt s ľuďmi,
s rozhodcami, hráčmi a trénermi. Mám
rád cestovanie, aj keď hlavný rozhodca si
veľa turistiky neužije. Skôr len nasávam atmosféru daného miesta a hovorím si, že sa
sem ešte niekedy musím vrátiť a stretnúť
sa so svojimi pingpongovými priateľmi.
Odkedy ťa poznáme, mal si vždy veľmi
dobrý vzťah k Slovensku a rád si chodil na
slovenské stolnotenisové akcie...
Vyrastal som v Československu, ktoré
sme s rodičmi počas dovoleniek precestovali takmer celé. Každoročné lyžovačky,
množstvo bodovacích turnajov mládeže,
veľa priateľov a neskôr aj kolegov z práce.
Aj môj súčasný šéf je Slovák, takže som
u vás ako doma. V roku 1993 po rozdelení
ČSFR sa konala posledná spoločná univerziáda, na ktorej som nestretol nikoho, kto by
si prial väzby medzi nami pretrhnúť. Mojím prvým medzinárodným turnajom boli
ME juniorov v Topoľčanoch v roku 1992,
nasledovali medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v roku 1993. Z obdobia pred
rozhodcovskou dráhou si rád spomínam
na ME mládeže v Bratislave v roku 2000,
kde ste ma pozvali do technickej komisie
ako experta na žrebovanie. Nikdy si neprestanem vážiť príležitosti na rozhodovanie,
ktoré som u vás dostal, napriek tomu, že
ste to často nemali so mnou jednoduché.
Každoročne u vás organizujete otvorené
juniorské a kadetské turnaje, či už v Ma-
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lackách, Senci, Bratislave a v rokoch 2006
až 2011 som nevynechal žiadny. V mojich
rozhodcovských začiatkoch som dostal
u vás viac príležitostí ako od svojej vlastnej
asociácie. Prelomovým v mojej rozhodcovskej kariére sa stali majstrovstvá sveta
juniorov v Bratislave v roku 2010. Myslím
si, že hlavne vďaka nemu som sa etabloval
na úrovni ITTF a dostal som potom ďalšie
príležitosti na svetových turnajoch. Jediné,
čo som na Slovensku dlhodobo prehliadal,
boli turnaje telesne postihnutých, ale aj to
som pred dvoma rokmi prekonal a odvtedy sa na ne každoročne vraciam.
Si veľmi dobrým znalcom pomerov
v SSTZ a úrovne práce rozhodcov. Ako by
si na základe svojich skúseností z pôsobenia funkcie hlavného rozhodcu z turnajov
na Slovensku a v zahraničí zhodnotil úroveň slovenských rozhodcov ako aj úroveň
prípravy a organizácie rozhodcovského
zabezpečenia medzinárodných turnajov
organizovaných na Slovensku?
Vždy som obdivoval vašu úroveň organizácie, ktorá bola v minulosti oveľa profesionálnejšia a koncepčnejšia ako u nás, možno
aj vďaka špeciálnej úlohe v rámci sekretariátu vášho zväzu. Sledovanie vývoja pravidiel, spôsob nominácie na akcie, školenia
a príprava rozhodcov boli vždy systematické. Podmienky pre činnosť rozhodcov sú
dobré, vypracovali sa u vás aj držitelia modrého odznaku, najvyššej kvalifikácie rozhodcu pri stole. Aj u nás sme v tejto oblasti
vykonali za posledných desať rokov viacero
zmien a som rád, že niektoré sú inšpiráciou
aj pre vás. Živo si pamätám na svoj prvý
turnaj v úlohe zástupcu hlavného rozhodcu
v Bratislave, kedy ma vaši rozhodcovia privítali potleskom a s rešpektom pristupovali k mojej práci, i keď viacerí boli odomňa

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 4/2018

17

Výnimočne ako rozhodca pri stole (Japan Open 2017)
oveľa skúsenejší a niektorí o generáciu starší. Medzi rozhodcami máte skúsených a suverénnych matadorov, ktorí vás za stolom
nesklamú, ale je to s nimi náročnejšie, lebo
sa ťažšie prispôsobujú aktuálnej situácii.
Máte tiež nenápadných a pracovitých rozhodcov, na ktorých môžete naložiť kopec
práce a oni nepoľavia v kvalite rozhodovania do poslednej loptičky. Máte dokonalých
„tímových hráčov“, ktorí pomôžu s čímkoľvek, aj keď nemusia. Máte osobnosti, ktoré
aj náročné situácie zvládnu. A máte aj nové
tváre, ktoré na sebe pracujú a majú perspektívu aj na medzinárodnom poli.
Na rozhodcov sú zo strany ITTF, ETTU,
ale aj národných zväzov kladené stále vyššie nároky. Aké vlastnosti by mal mať podľa teba dobrý rozhodca, na čo by sa mal

Medzi rozhodcami na majstrovstvách Európy mládeže v roku 2015 v Bratislave

sústrediť pri svojom raste. Aké sú súčasné
trendy v rozhodovaní z pohľadu ITTF?
ITTF v súčasnosti kladie najväčší dôraz
na vysokú úroveň a prezentáciu stolného
tenisu. Je to dôležité najmä kvôli konkurencii s inými športami o mediálnu pozornosť, sponzorov a možnosti zaradenia do
programu OH. K tomuto cieľu musia prispieť všetci organizátori akcií, hráči aj rozhodcovia. K práci rozhodcov tým pribúdajú nové povinnosti v rámci predzápasovej
prípravy, nástupu, live scoringu, vystupovaniu v hracom priestore a ďalších procedúr, často špecifických len pre danú akciu.
Takže kamkoľvek rozhodca príde, musí si
osvojiť nové postupy. To však neznamená,
že by technické aspekty rozhodovania boli
menej dôležité. Dokonalá znalosť pravi-
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diel, poriadkov a štandardných postupov,
rovnako schopnosť komunikovať s hráčmi
a trénermi ostávajú základným predpokladom úspešnej práce rozhodcu.
V čom vidíš najväčšie problémy v hodnotení rozhodcov trénermi alebo funkcio
nármi?
Každý zápas je pre hráčov a trénerov
dôležitý, a tak sa nemožno diviť občasným
emocionálnym reakciám voči rozhodcom.
Dobrý rozhodca tieto situácie zvládne
v kľude a s nadhľadom. Má možnosť privolať hlavného rozhodcu, ktorý mu s riešením
vzniknutej situácie pomôže. Hráči a tréneri často citlivo reagujú na rozhodnutie
o skutkovej podstate, ako je dotyk loptičky
so sieťkou pri podaní alebo s hranou stola.
Rozhodca musí byť preto nepretržite koncentrovaný, aby si bol istý, že rozhodol podľa toho, čo skutočne videl a nie podľa toho,
čo sa mu zdalo. Ďalším predmetom nekonečných diskusíí a sťažností býva posúdenie
správneho podania nielen v situácii, kedy
sa odhodlá hru prerušiť, ale častejšie vtedy,
keď neregulárny servis toleruje. Vyhodnotiť
v zlomku sekundy všetky pravidlá o podaní
je podľa mňa najťažšia úloha rozhodcu. Keď
nekoná správne, či už z dôvodu neznalosti
alebo opatrnosti, poškodzuje tým prijímajúceho hráča a vytvára tak hráčom rozdielne podmienky v porovnaní s ostatnými
rozhodcami. Tým sa dostávam k ďalšiemu
dôvodu sťažností na rozhodcov, ktorým je
nejednotnosť v rozhodovaní. Je preto potrebné, aby sme sa všetci snažili uplatňovať
rovnaký meter a tým vytvorili hráčom rovnaké podmienky.
Je o tebe známe, že preferuješ predovšetkým mladých, kvalitných a jazykovo
zdatných rozhodcov, a pomáhaš im v ich
raste. Na Slovensku máme tiež niekoľko
nových začínajúcich medzinárodných rozhodcov, ktorí majú prspektívu ďalšieho
rastu. Čo by si im odporučil?
Kvalita rozhodcov je jedným z dôležitých
faktorov úspechu turnaja. Mal som možnosť
spolupracovať so skupinou takých rozhodcov, až mi bolo ľúto, že finále nemôžu pískať
všetci. Na inom turnaji som však nemal dostatok dobrých rozhodcov ani na štvrťfinále.
Nemyslím si, že o kvalite rozhoduje vek alebo jazyková vybavenosť, ale snaha na sebe
pracovať a neustále sa zdokonaľovať. Takým
rozhodcom vždy rád pomôžem. Z úspechu
M. Hamrana a K. Vaculovičovej na minuloročných skúškach hlavných rozhodcov
v Bratislave som mal veľkú radosť. Bol to výsledok ich poctivej práce a prípravy. Matej
Hamran si zaslúži uznanie nielen ako hlavný
rozhodca, ale aj ako technický delegát na
medzinárodných turnajoch telesne znevýhodnených. Na vašich turnajoch vždy rád
stretnem starých známych rozhodcov, ale

za rozhodcovským stolíkom

Pri žrebovaní MS v Paríži spolu so svetovým šampiónom Jeanom-Philippom Gatienom
všímam si aj vaše nové tváre ako napr. I. Ivaničová či L. Vožďárová, ktoré úspešne pôsobili aj na Czech Open. Prajem im všetkým
čo najviac nových skúseností, možnosť spolupracovať s dobrými rozhodcami nielen zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia, a aby si čo
najskôr získali zaslúžený rešpekt.
Patríš medzi najlepších a najuznávanejších hlavných rozhodcov ITTF. Vykonával si množstvo funkcíí hlavného rozhodcu či zástupcu na najvýznamnejších
podujatiach. Ktoré z nich si vážiš najviac
a považuješ ich za najúspešnejšie?
Všetky turnaje majú svoje čaro, či už riadite turnaje mládeže na tridsiatich stoloch
alebo svetový pohár s dvadsiatimi hráčmi.
Bol som nadšený z tohtoročnej olympiády
mládeže v Buenos Aires. Atmosféra olympiády je jedinečná, vo vedľajšej hale sa konajú súťaže v inom športe, navzájom sa športovci z rôznych športov podporujú, divácka
návštevnosť je veľká, na úroveň prezentácie
športu sú tie najprísnejšie požiadavky, športovci nastupujú s maximálnou motiváciou,
atď. Turnaj, z ktorého mám pocit, že som
osobne najviac prispel k jeho úspešnému
priebehu, boli majstrovstvá sveta družstiev
v Kuala Lumpur v roku 2016. Hoci podmienky boli také príšerné, že dodnes nechápem,
ako sme mohli tak významný turnaj odohrať. Aj kvôli organizačnej úrovni tohto
turnaja sa do budúcnosti zmenil jeho hrací
systém.
Určite máš aj úsmevné či zaujímavé
zážitky zo svojej rozhodcovskej praxe...
Zážitkov je mnoho a napriek tomu, že
prichádzajú stále nové, nikdy to neprestáva byť zaujímavé. Asi najlepší pocit som
mal vtedy, keď som žreboval majstrovstvá
sveta v Paríži. Na pódiu v krásnej historickej sále parížskej radnice stál vedľa mňa

Jean-Philippe Gatien, majster sveta z obdobia, kedy som ako chlapec stolný tenis
hrával. Pobavila ma napríklad aj jedna
babička na ME veteránov, keď sa vo finále útechy sťažovala na lúč svetla v hracom
priestore. Iný voľný stôl som nemal, tak
sme ich stôl presunuli z dosahu slnečných
lúčov a všetko bolo v poriadku, hoci stôl
stál tesne vedľa steny.
Vieš si vzhľadom na svoje pracovné
vyťaženie a čas venovaný pre stolný tenis
nájsť voľný čas aj na svoju rodinu či ďalšie
záľuby?
Mám náročnú prácu a moja skvelá rodina
vie dobre, že čas venovaný stolnému tenisu
je pre mňa najlepšia regenerácia duševných
síl. Žiadne z mojich detí síce pri pingpongu
nevydržalo, ale žijú športom. Všetky deti sa
aktívne venujú kolieskovému rýchlokorčuľovaniu a každé z nich ešte niečomu navyše.
Tri staršie sú úspešnými reprezentantami,
syn dokonca aj juniorským medailistom
z majstrovstiev Európy. Som na nich hrdý.
Čo sa týka iných koníčkov, baví ma množstvo
ďalších vecí a teším sa na dôchodok, aby
som sa im mohol poriadne venovať.
Čo by si odkázal rozhodcom stolného
tenisu na Slovensku?
Predovšetkým by som im rád poďakoval za ich prácu pre stolný tenis. Každý
z nich si zaslúži obdiv, že svoj voľný čas trávia týmto spôsobom. Prajem všetkým, aby
mali z rozhodovania radosť, aby ich bavilo
spoločne tráviť čas na stolnotenisových
akciách, aby sa im páčili zápasy, ktoré rozhodujú, mali z nich dobrý pocit a aby boli
hrdí, že pomáhajú rozvoju nášho športu
a ľuďom okolo neho. A teším sa na ďalšie
spoločné stretnutia.
● text: Ján Vaniak
● foto: archív Petra Bohumského

za rozhodcovským stolíkom
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Rozhodcovské aktuality
V jednom z predchádzajúcich čísiel časopisu Slovenský stolný tenis sme konštatovali, že rozhodovanie stolného tenisu
sa vo všeobecnosti uberá smerom k vyššej profesionalite a rozhodcovia sú stále viac súčasťou celkovej prezentácie stolného tenisu. V plnej miere to platí aj na svetovej úrovni, a preto, ak nechceme stratiť kontakt so svetom, musíme sa tomu
prispôsobovať i v podmienkach Slovenska. Predovšetkým by to malo platiť pre naše najvyššie súťaže a mali by sme už
prestať s rôznymi výhovorkami a hľadaním dôvodov, prečo to u nás nejde. Aby sme tento trend zachytili a uviedli do života,
musí sa to stať vlastným pre všetky súčasti nášho stolnotenisového hnutia. A to od výkonného výboru SSTZ cez krajské
a regionálne zväzy, komisie, rozhodcov, ale aj hráčov, funkcionárov a trénerov. Samozrejme, každý svojím dielom.
Výrazný krok k tomu urobilo aj zasadnutie komisie rozhodcov SSTZ, ktoré sa
na svojom rokovaní 6. 12. 2018 zaoberalo aktuálnym stavom rozhodcov a prijalo
množstvo opatrení na zlepšenie ich práce, odborného rastu a podmienok pre ich
činnosť, predovšetkým v domácich súťažiach. Postupne chceme dosiahnuť, aby
najmä v extraligových súťažiach, 1. lige,
majstrovstvách republiky vo všetkých kategóriách a na medzinárodných akciách
organizovaných na Slovensku rozhodovali
naši najlepší rozhodcovia, dôsledne dodržiavajúci pravidlá, nestranní, so slušným
vystupovaním, a tým napomáhali vysokej úrovni prezentácie stolného tenisu.
Rovnako budeme klásť vysoké nároky na
znalosť pravidiel, flexibilitu, rešpektovanie
pokynov hlavných rozhodcov a slušné vystupovanie, aj na jazykové vybavenie na
rozhodcov delegovaných do zahraničia.
Do úvahy pritom budeme brať aj ich angažovanosť, aktivitu a úroveň rozhodovania v súťažiach organizovaných na území
Slovenska. Ich delegovanie na zahraničné
akcie musí byť aj určitou formou odmeny.
Medzi prvé kroky, ktoré v tomto smere boli urobené, patria aj smernice SSTZ
o odmeňovaní a školeniach rozhodcov
schválené v roku 2018. Medzi ďalšie kroky
z hľadiska naplnenia cieľov patria navrhnuté opatrenia komisiou rozhodcov SSTZ:
• delegovanie rozhodcov na všetky
stretnutia extraligy a 1. ligy komisiou rozhodcov SSTZ, pričom minimálne hlavný rozhodca musí byť neutrálny; k tomu KR SSTZ
vyzýva rozhodcov s platnou licenciou, aby
komisii nahlásili svoj záujem rozhodovať
stretnutia extraligy a 1. ligy vo svojom regió
ne; k tomu do začiatku nového súťažného
ročníka rozhodnúť o spôsobe vyplácania
odmien; taktiež zaviesť evidenciu udelených kariet a systém ich vyhodnocovania
• pre skvalitnenie školení rozhodcov
vypracovať jednotné obsahové zameranie pre príslušné kvalifikačné stupne, pre
lektorov pripraviť pokladové materiály,
vrátane metodických pomôcok a skúšobných testov pre jednotlivé licencie; k tomu
zorganizovať seminár lektorov SSTZ, ako

aj lektorov pre školenia licencie D a C aj
s členmi VV KSTZ zodpovedných za rozhodcovskú činnosť z krajských STZ a vybaviť ich potrebnými študijnými materiálmi.
• na pomoc rozhodcom SSTZ vydať
v priebehu roku 2019 „Príručku rozhodcu
SSTZ“ so zameraním na prácu rozhodcov
pri stole s praktickými radami a doporučenými postupmi a riešeniami najaktuálnejších problémov, s ktorými sa pri rozhodovaní stretávajú
• na webovej stránke SSTZ v sekcii komisie rozhodcov sprístupniť pre školenia rozhodcov metodické materiály vrátane metodických videí; na webstránku umiestňovať aj
ďalšie metodické materiály pre rozhodcov
a informácie vydávané komisiami rozhodcov
ITTF a ETTU; pravidelne aktualizovať Pravidlá stolného tenisu uvedené na stránke
• na webovej stránke SSTZ uverejňovať
aj skúsenosti, postrehy a námety z práce
rozhodcov, odpovede na otázky týkajú-

ce sa rozhodovania, zovšeobecňovanie
a zjednocovanie postupov v problémových
situáciách na celoštátnej, ale aj regionálnej
úrovni; na stránke pravidelne uverejňovať
všetky informácie z VV a KR SSTZ týkajúce
sa práce rozhodcov
• poskytovať pomoc, informácie a vytvárať podmienky pre medzinárodných rozhodcov, ktorí majú záujem o ďalšie zvyšovanie svojej odbornosti (získanie BB, IR).
• na základe pripomienok z regiónov
komisia rozhodcov SSTZ podporuje návrh
a predloží ho na rokovanie VV SSTZ, aby
odmeny lektorom SSTZ vykonávajúcim
školenia rozhodcov SSTZ boli vyplácané
z prostriedkov SSTZ
Ďalšie informácie týkajúce sa realizácie
uvedených opatrení budú postupne publikované v nasledujúcich číslach časopisu
Slovenský stolný tenis a na webovej stránke SSTZ.
● text: Ján Vaniak, foto: Jozef Štefunko
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čo dnes robí...

Aj z neúspechu može prísť veľká šanca
Jaroslavu Abrahamovú si priaznivci stolného tenisu pamätajú skôr pod menom Mihočková. Hráčka so sendvičom na
bekhende, ktorý využívala vo výbornej kontre a bloku. Prešla všetkými mládežníckymi reprezentáciami Československa.
Presadila sa aj v mimoriadne silnej konkurencii v ženskom tíme. Ako druhá Slovenka si zahrala na olympijských hrách,
na ktoré sa prebojovala v roku 1992 do Barcelony. Následne cez niekoľkoročné pôsobenie vo Francúzsku zakotvila na
Morave, kde žije a pracuje aj dnes.
strávenému v Bratislave. Bolo to obdobie
príležitostí, poznania, nového kolektívu
a štúdia. Jednoducho povedané, bolo to
rýchle a aktívne obdobie.
Hrávala si v časoch, keď ázijská nadvláda nebola taká výrazná a najlepšie
Európanky dokázali občas poraziť ázijské
súperky. Čím to bolo, že to dokázali?
Hlavne v tomto období neboli európske kluby tak zaplavené aziatkami. Každý
zápas sa v tej dobe stával výzvou a myslím
si, že i s tým odhodlaním sa k samotnému
zápasu pristupovalo. S rešpektom, ale nebol v tom strach. Každé víťazstvo malo obrovskú váhu.
Vyštudovala si medzinárodný obchod.
Aké bolo u teba rozhodovanie, či sa vydať
za „biznis“ kariérou alebo ostať pri stolnom tenise?
Mňa štúdium vždy bavilo a naplňovalo.
Úspešné ukončenie Vysokej školy ekonomickej bolo jasným cieľom. Roky strávené vo
Francúzsku mi pomohli naplniť aj ciele biznisu a kariéry. Šport vás utvára a sprevádza
celý život. Bola to jedna spojená nádoba, bez
stolného tenisu by nebola kariéra a opačne.
Všetko, čomu sa venujeme, prináša ovocie
niekedy tam, kde to nečakáme. Hrala som
vo Francúzsku a bez dobrej francúzštiny by
som nemohla robiť súčasný biznis.
Jaroslava Mihočková počas aktívnej kariéry

Jaroslava Abrahamová v súčasnosti
Jarka, mnohým mladým stolným tenistom ťa budeme musieť predstaviť.
Povedz nám stručne o svojej stolnotenisovej kariére.
Pochádzam z Malaciek a tu som sa
k stolnému tenisu aj dostala. V trinástich
rokoch som bola zaradená do strediska
vrcholového športu a presťahovala sa
do Bratislavy. Bola som v reprezentácii
kadetiek, junioriek, žien a získala som aj
niekoľko medailí na mládežníckych ME.
Zúčastnila som sa niekoľko krát MS aj OH

v Barcelone. Kariéru som zavŕšila štvorročným pôsobením vo Francúzsku, kde som
hrala najvyššiu súťaž.
Čo považuješ za svoje najväčšie úspechy? K čomu z hráčskych čias sa najradšej
vraciaš?
Každý čiastočný úspech posúva hráča
k tomu kariérne najväčšiemu. Radosť však
prináša každý úspech. Naplnenie priniesla
kvalifikácia na OH v Barcelone s Maruškou Hrachovou a následne moja účasť vo
štvorhre. Veľmi rada sa vraciam k obdobiu

stolnotenisové talenty
Čomu sa dnes venuješ?
Bola som oslovená svojou výbornou
kamarátkou Evkou Maděryčovou k získaniu francúzskeho know-how, ktoré sa viaže na stavby v korunách stromov. Projekt
bol úspešný a my sme pred niekoľkými
rokmi založili česko-francúzsku spoločnosť. Tieto domčeky staviame v Českej
republike, na Slovensku i vo Francúzsku.
S francúzskym partnerom spolupracujeme na medzinárodných projektoch. Druhá časť firmy zastupuje kanadskú značku
známej strešnej krytiny, ktorú používame
aj na naše stavby.
Máš dve dcéry. Išli v šlapajách rodičov, oboch aktívnych športovcov?
Staršia dcéra Kristýna (22) študuje v
Kalifornii, kde získala štipendium a hrá za
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univerzitu golf. Má môj obdiv, je to obrovská skúsenosť a zvláda všetko obdivuhodne. Mladšia dcéra Dominika (18) študuje
na športovom gymnáziu, hrá v zime volejbal a v lete beach volejbal za klub v Brne.
Je to krásny šport, ja prostredníctvom dcéry objavujem krásu kolektívneho športu.
Som pyšná mamka a túto rolu považujem
pre mňa v živote za najdôležitejšiu.
Zahráš si občas aj dnes? Chodíš sa pozerať na zápasy?
V súčasnosti už nehrávam. Venujem sa
rekreačne iným športom, na ktoré nebol
čas. Rada behám, v lete si zahrám golf, občas si zacvičím jogu. Naposledy som bola
v Bratislave na majstrovstvách Slovenska
dospelých. Snáď si prídem pozrieť pingpong častejšie.
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Sleduješ ešte český a slovenský stolný
tenis? Čo hovoríš na jeho úroveň?
Len veľmi málo. Sú to informácie cez
sociálne siete a pár priateľov na facebooku,
dostávam aj časopis Swaythling Club. V poslednej dobe sa však píše hlavne o Ľubovi
Pištejovi . Neprináleží mi posudzovať súčasnú úroveň stolného tenisu, nakoľko nie
som priamo jeho súčasťou.
Čo by si poradila mladým talentom,
aby sa raz dostali na olympiádu?
Každý šport je tvrdá práca. Pokiaľ sú
pripravení a odhodlaní, tak im radím, aby
si za išli za svojim snom. Neplatí to len
o športe. Nikdy neviete, kedy vám život i z
malého neúspechu nadelí veľkú šancu.
● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Jaroslavy Abrahamovej

stolnotenisové talenty
Samuel Palušek
So stolným tenisom začal ako päťročný.
Jeho prvým trénerom bol Marián Fotta, ktory ho naučil základy stolného tenisu a vštepil mu vzťah k tomuto športu. Bola to však
preňho viac zábava ako „vážny“ tréning. Po
dvoch rokoch prešiel do rúk súčasného trénera Andreja Dzelinského a po ďalšom roku
už nastúpil na prvé turnaje. Jeho prvými
vzormi boli A. Klajber a K. Pach. Od začiatku
je hráčom klubu STK Lokomotíva Košice.
Kto je tvojím vzorom?
Mojimi najbližšími vzormi sú moji oddieloví spoluhráči, ktorí sú majstri Slovenska a majú medzinárodne úspechy, najmä
Adam Klajber a Jakub Zelinka. Tréning

Jakub Goldír
Prvé stolnotenisové kroky urobil v klube
MSK Čadca pod vedením trénera Bohdana
Kormanca, keď mal šesť rokov. Trénerov
motivujúci prístup a dobrosrdečná povaha
sú pre začiatočníkov ideálnou kombináciou
pre udržanie záujmu o stolný tenis. Ako sa
postupne zlepšoval, začal trénovať so skúsenejšími hráčmi z klubu a s extraligistami.
Minulú sezónu prestúpil do stolnotenisovéhu klubu v Prievidzi, kde trénuje pod vedením reprezentačného trénera Sašu Dragaša.
V Prievidzi navštevuje športovú triedu na
základnej školy, ktorá mu veľmi vychádza v
ústrety tak, aby sa mohol venovať tréningom čo možno najefektívnejšie.
Aké sú tvoje hlavné ciele?
Momentálne mi patrí 2. miesto v kategórií starších žiakov, v európskom rebríčku som
v súčasnosti na 37. mieste. Mojím cieľom je

s nimi, to je pre mňa stolnotenisová paráda. Mojím zahraničným vzorom je Timo
Boll a Fan Zhendong. Verím, že keď budem
tvrdo trénovať, budem taký dobrý ako oni
alebo a aj trochu lepší .
Aké sú tvoje najväčšie úspechy?
Tak ako som sa zlepšoval, prichádzali aj
prvé úspechy. Patrí k nim 1. miesto na SPM
v Malackách, 3. mesto na Molnár Cup-e
v Budapešti, 3. miesto na Joola Cup-e,
3. miesto na Praha Open, 2. a 3. miesto na
Malacky Open a 1. miesto na Dunajskom
pohári. Aj vďaka vedeniu reprezentačného
trénera a štýlu mojej hry som bol pozvaný
na sústredenia ETTU Eurotalents Camp.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
pokračovať v svedomitej príprave a v zlepšovaní si svojho rebríčkového postavenia,
aby som mohol reprezentovať Slovensko na
majstrovstvách Európy mládeže. Neskôr by
som sa chcel dostať aj na majstrovstvá sveta
mládeže či na olympijské hry mládeže.
Ktoré z úspechov si ceníš najviac?
Z mojich úspechov si najviac cením tituly majstra Slovenska, predovšetkým titul
medzi staršími žiakmi, ktorý som získal ešte
ako mladší žiak. Dostal som možnosť reprezentovať Slovensko na majstrovstvách Európy mládeže, ktoré sa konali v tomto roku
v Rumunsku a kde sa mi podarilo dostať
medzi najlepších 32 kadetov. V kadetskej
kategórií zostávam ešte dva roky, tak dúfam, že budem naďalej napredovať. Veľmi
si vážim možnosť reprezentovať Slovensko
na medzinárodných podujatiach. Obliekať
dres s naším národným znakom je pre mňa

česť. Mám aj svoje vzory, najväčším je Fan
Zhendong, pretože obdivujem jeho herný
prejav. Zo slovenských hráčov je to najmä
Ľubomír Pištej.
● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ
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čo nového u susedov

Zásadné zmeny v kompetenciách zväzu
Slovensko susedí s piatimi štátmi, z čoho vyplýva, že aj Slovenský stolnotenisový zväz má päť susedských partnerských
federácií. Ukrajina, s ktorou máme najkratšiu hranicu (iba 98,5 km), je podľa počtu obyvateľov približne desaťkrát ľudnatejšia ako Slovensko. Táto matematika však neplatí pre stolný tenis. Na Ukrajine je registrovaných vyše 13 tis. hráčov, čo
je zhruba dvojnásobok počtu hráčov na Slovensku. Pokiaľ však ide o hráčsku úroveň, tam je situácia vyrovnanejšia. Podľa
svetového rebríčka ITTF krajín k 31.12.2018, je Slovensko v súťaži mužov na 22. mieste, zatiaľ čo Ukrajine patrí 26. priečka. V ženskej kategórii sú Ukrajinky úspešnejšie. Patrí im 14. stupienok, zatiaľ čo Slovensky sú na 29. mieste.
Vzťahy obidvoch zväzov sú dlhodobo
priateľské, o čom svedčí napríklad aj spolupráca na vrcholných mládežníckych podujatiach. Medzi tie najvydarenejšie patrí
spojenie Barbory Balážovej s Margarytou
Pesotskou, ktorú na ME 2006 v Sarajeve
pretavili v kadetskej kategórii do zlatej
medaily v štvorhre a na ME mládeže 2008
v Terni do juniorského zlata. Nie náhodou
dostal hlavný tréner ukrajinskej reprezentácie Volodymyr Georgyzov k 70. narodeninám najvyššie vyznamenanie ITTF, ale aj
Čestné uznanie Slovenského stolnotenisového zväzu. Tým sa môže pochváliť iba
minimum cudzincov.
Pri kvalifikačnom stretnutí slovenského
družstva mužov s Ukrajinou v starobylom
mestečku Černihov (asi 150 km od Kyjeva)
sme sa stretli s novým prezidentom Ukrajinskej stolnotenisovej federácie (FNTU)

– Olexandrom Zatsom, ktorý je vo funkcii
necelý rok. Bývalý poslanec parlamentu a
dnes podnikateľ je stolnotenisovým nadšencom a súčasne majiteľom najsilnejšieho mužského ukrajinského klubu Fortuna
Kyjev. V ňom je teraz skoncentrovaná prakticky celá mužská reprezentácia Ukrajiny.
„Aj keď ekonomická situácia na Ukrajine nie je jednoduchá a limituje aj šport,
chceli by sme nadviazať na úspechy bývalých vynikajúcich ukrajinských stolných
tenistov, ktorí žali úspechy na vrcholných
podujatiach v drese Sovietskeho zväzu. Za
všetkých spomeniem Svetlanu Grinbergovú,
dvojnásobnú majsterku sveta, obranárku
Lenu Kovtunovú, ktorá má dve strieborné
a jednu bronzovú medailu z ME, či Anatolija
Strokatova – vicemajstra Európy v dvojhre.
Prednedávnom bol náš stolný tenis vo výkonnostnej kríze a bez viditeľných výsledkov

na MS či ME sme sa prepadli z I. až do III. kategórie medzi podporovanými športami na
Ukrajine. Naše ženy však urobili výrazný
skok vpred – 14. miesto v silnej konkurencii
ázijských krajín je veľmi cenné. Verím, že ich
budú nasledovať aj muži. Chceme dosiahnuť
výraznejšie úspechy už na MS 2019 v Budapešti, ale aj na Európskych hrách 2019
v Minsku. Našim cieľom je pilotným projektom zmeniť aj systém podpory stolného tenisu i celého športu na Ukrajine. Pracujeme
na tom, aby maximálna zodpovednosť, ale
aj financie, prešli z Ministerstva mládeže
a športu priamo na zväz“.
Na Ukrajine ešte stále v športe funguje
mierne modifikovaný systém z bývalého
Sovietskeho zväzu. Ministerstvo mládeže
a športu sa prostredníctvom 10 športových
škôl stará o mládež do 17 rokov a ďalších
troch internátnych škôl o mládež do 19 ro-

Reprezentačné družstvo mužov Ukrajiny počas kvalifikáčného stretnutia Slovensko – Ukrajina ME v Bratislave v marci 2018
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Člen reprezentačného družstva Ukrajiny Jaroslav Žmudenko
kov. Ukrajinci majú ešte aj štyri školy vyššieho športového majstrovstva, ktoré sa môžu
postarať o najlepších hráčov až do 30 rokov.
„Ministerstvo mládeže a športu zamestnáva pre stolný tenis manažéra, asistentku,
dvoch trénerov a na polovičný úväzok fyzioterapeuta“ – hovorí manažér stolného tenisu a dlhoročný pracovník ministerstva Nikola
Zlaté kadetky zo štvorhry na mládežníckych
ME 2006 v Sarajeve – Barbora Balážová
a Margaryta Pesotská z Ukrajiny

Uljančych. „Okrem toho má každá športová škola svojho profesionálneho trénera,
ktorého priamo platí. Celkovo je pre stolný
tenis platených 10 ľudí. Kluby (je ich 233)
podporuje iba samospráva, resp. miestni
sponzori. Ministerstvo sa zameriava najmä
na metodickú pomoc, školenia odborníkov
a organizačné zabezpečenie reprezentačných štartov. Na rok 2018 malo priamo na
stolný tenis vyčlenených iba asi 200 000 €.
Na Ukrajine sú pod patronátom národného zväzu štyri stupne dlhodobých súťaží
dospelých a dve mládežnícke ligy. Ďalšie sú
už v kompetencii jednotlivých regiónov. Na
majstrovstvá Ukrajiny v individuálnej kategórii sa možno prebojovať iba cez regionálnu kvalifikáciu“ – hovorí N. Uljančych.
Od začiatku roka 2019 sa tento systém bude meniť. Viac kompetencií prejde
na zväz, ktorý sa chce opierať o silné kluby v Kyjeve, Ľvove, Charkove, Černihove
a Dnepre. „Verím, že sa nám to podarí, a že
ukrajinský stolný tenis bude opäť rešpektovaným partnerom tých najsilnejších krajín.
Chceme rozšíriť priateľskú spoluprácu so
Slovenským stolnotenisovým zväzom, ale
aj vašimi klubmi. Máme výborné kontakty s vašim majstrovským kolektívom z Vydrian. Neďaleko ukrajinsko-slovenských
hraníc sme pri Užhorode postavili pekný
športový komplex, kde by za výhodných
ekonomických podmienok mohli spolu
trénovať ukrajinské, slovenské, maďarské

a možno aj rumunské či poľské tímy. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a čoskoro vám
pošleme konkrétnu ponuku“ zdôraznil na
rozlúčku prezident Ukrajinského stolnotenisového zväzu O. Zats.
● text: Zdenko Kríž
● foto: Tomáš Šereda a Anton Hamran
Hlavný tréner reprezentácie Ukrajiny
Volodymyr Georgyzov pri prevzatí
ocenenia od predstaviteľov SSTZ Zdenka
Kríža (vľavo) a Antona Hamrana (vpravo)
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trénerské okienko

Reprezentačné družstvo žien Belgicka na MS 2018 vo švédskom Halmstade

Vo Francúzsku je prístup
k tréningu metodickejší

V predchádzajúcom čísle časopisu sme sa rozprávali s Ninou Kolářovou, ktorá po odchode do zahraničia za hráčskou
kariérou úspešne rozbehla vo Francúzsku aj tú trénerskú. Posledné dva roky je trénerkou v tréningovom centre v Belgicku,
ako aj národnej reprezentácie žien. Prinášame jej skúsenosti s trénerským vzdelávaním a tréningom v týchto krajinách.

O rozdieloch v tréningu
mládeže na Slovensku
a vo Francúzsku
Keď som prišla do Francúzska, robila som raz „sparing“ počas tréningu pre
mládež. Bol to pre mňa šok, že uprostred
tréningu sa urobila pätnásťminútová pauza a deti sa išli najesť. Neviem, ako je to
na Slovensku teraz, ale pred mojím odchodom boli slovenské deti oveľa viac pripravené na tvrdú drinu. Mali sme tvrdšiu
výchovu, čo bolo lepšie. Disciplína a úsilie
detí na tréningu boli vyššie.
Na druhej strane, vo Francúzsku je prístup oveľa metodickejší, je dokonale prepracovaný. Majú rôzne domény, v ktorých

pôsobia špecialisti. Napríklad v oblasti kondície. Tá je prepracovaná špeciálne pre stolných tenistov. Keď som bola na trénerskom
školení, naučila som sa množstvo nových
cvikov, ktoré som ako hráčka nikdy nerobila, najmä stabilizačné cviky. Tie považujem
za mimoriadne dôležité – pre efektívne
prevedenie úderov, ale aj ako predchádzanie zraneniam. Keď si spätne premietnem
napríklad Francúzov oproti našim kadetom
alebo juniorom, oni vždy pôsobili stabilne
a naši viac rozhádzane. Teraz už viem, v čom
to je. Aj pri hre na stole je tréning založený
na logike postupnosti. Tréning sa sústreďuje na určitú prioritu a všetky kombinácie
sú na ňu pripravené v určitej postupnosti.
Toto u nás nebolo tak systematické.

Trénerské rady Niny Kolářovej

trénerské okienko
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O trénerskom vzdelávaní
vo Francúzsku
Najskôr je trénerský diplom na úrovni
tréner okresu, regiónu a federálny, potom
druhá najvyššia úroveň DEJEPS. Tá je veľmi
náročná. Počas jedného roka sme mali každý pondelok a utorok po osem hodín teoretickej aj praktickej športovej výuky v hale.
Plus jeden týždeň počas prázdnin. Spolu aj
s praktickou prípravou cez tisíc hodín za rok.
Rozsah teórie a praktickej prípravy bol
približne pol na pol. Potom ešte diplomová
práca. Na diplom bola potrebná časť fyzickej
prípravy vedená kondičným trénerom z INSEP-u (centrum francúzskej reprezentácie),
ďalej pedagogika pre deti. Samostatnou
časťou bol nácvik zásobníku, kde sme museli predviesť všetko na známky. A potom ešte
projekt vo vlastnom klube (popri hraní v Paris 16 som robila trénerku v klube Chatillon),
zameraný na zvýšenie výkonnosti. Ja som si
vybrala tému rozvoja ženskej zložky v klube.
Musela som prísť s návrhmi na zmenu a zrealizovať ich – zaradili sme ženám o jeden
tréning viac, sústredenia, nábor v školách
špeciálne pre dievčatá, zaviedli sme jednu
hodinu pre mamičky a babičky, snažili sme
sa prilákať do klubu nové členky.
Mojim školiteľom bol David Johnston,
reprezentačný tréner juniorov, ktorý mal
perfektne pripravenú teoretickú časť.
V rámci výuky techniky nám na videu ukazoval ku konkrétnemu úderu (napr. flip) asi
dvadsať situácií a každú sme podrobne rozoberali. Analyzovali sme, ako sa úder má
hrať, v akých situáciách a v akých nie, takže
z toho bola veľmi teoreticko-praktická časť.
Potom sme to išli skúšať prakticky. K dispozícii boli deti, ktoré sme mali úder učiť.
Na skúškach sme si ťahali tému a hernú
úroveň hráčov, ktorých by sme mali danú
tému učiť (napr. obskočenie). K tomu bolo
treba pripraviť tréning pre stanovenú úroveň
hráčov, štyri až päť kombinácii, vrátane toho,
aký je cieľ, ako to hráčom vysvetlím a ako sa
majú ohodnotiť, či cvičenie robia úspešne.

Naturalizovaná členka reprezentácie Belgicka Lisa Lung

O príprave družstva žien
Belgicka na MS
Prípravu sme mali tri týždne. Prvý týždeň sme boli rozdelení – ja som bola na sústredení v Düsseldorfe s Lisou Lung a ostatné dievčatá boli na turnaji v Chorvátsku,
takže na samotnú prípravu sme mali len
dva týždne. V Düsseldorfe bol tréning kvalitný a hlavne fyzicky náročný. Nasledujúci
týždeň v Belgicku sme už všetky spoločne
mali dvoch sparingpartnerov z Francúzska,
jedného praváka a jedného ľaváka. Tréning
bol zameraný skôr na servis, príjem a začiatok bodu. Najprv dievčatá trénovali rôzne
typy servisu – napr. krátky, dlhý, a čo hrať
po tomto servise. A následne príjem, obaja
sparingovia mali výborný servis. Dievčatá
trénovali, ako riešiť hru pri rôznych typoch
servisu. Hrali sme to všetko v rôznych situáciách, pravidelné kombinácie takmer vôbec.

Začínali sme jednou polopravidelnou alebo
ihneď nepravidelnou kombináciou a potom
už ďalšie so servisom. Napríklad, keď sme
sa zameriavali na forhendový flip a po ňom
bekhendový topspin, Lisa hrala 7 minút na
ľaváka a potom 7 minút to isté na praváka.
Ďalej napr. dlhý servis, určený príjem a tretí
úder a po štvrtom údere všetko. Dievčatá
hrali chalanom iba do bekhendu a chalani
po celom stole. Pomerne veľa nácviku krátka – dlhá lopta.
Trénovali sme dvojfázovo, štyri hodiny
čistého času denne. Približne tri štvrtiny
z tréningu boli kombinácie. Neskôr sa zvyšoval podiel zápasov. Posledný týždeň sme
mali k dispozícii obranárku a nacvičovali
sme hru na „materiál“, popri tom stále servis a príjem. A tiež zásobník a individuálna
príprava, ale už žiadne fyzicky náročné veci.
● text: Branislav Kalužný
● foto: archív Niny Kolářovej

Ukážka kombinácií z tréningu pred MS
Hra cez stred (zóna stredu, nielen stredová čiara)

F=forhend, B=bekhend
1. F topspin zo stredu do B, druhá strana kedykoľvek zmení do B a potom znova cez stred, druhá strana kedykoľvek zmení do F,
atď. (obidve hráčky zmena rytmu)
2. Štyri podania každá hráčka:
– krátky servis (rôzne rotácie), pink (variabilný: dlhý, stredný, na kraje stola) alebo flip na stred, nasleduje topspin na telo a blok/
kontratopspin do dvoch tretín B; hráčka, ktorá podáva, hrá len do B a kedykoľvek zahrá zrýchlenú loptu von do F, potom všetko
(dohrať loptu)
– to isté, ale z príjmu: súperka hrá dlhý alebo stredný servis na stred, prijímajúca hráčka topspin na telo, pokračovanie rovnaké
3. krátky servis, príjem buď krátky po celom stole alebo dlhý (aj stredne dlhý) na stred, potom všetko; kedykoľvek dlhý servis
a potom všetko
4. krátky servis po celom stole alebo dlhý na telo, príjem po celom stole, tretia lopta na telo, potom všetko
5. hráčky si vyberú jednu kombinaciu
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Prvý ročník máme úspešne za sebou
SSTZ v uplynulom roku v súlade s plánovanými prioritami na najbližšie štvorročné obdobie spustil projekt Stolný tenis do škôl.
Po celom Slovensku sa tak v období od septembra do decembra uskutočnilo pätnásť akcií, cieľom ktorých bolo najmä predstaviť
stolný tenis najmladším deťom zo základných škôl, zvýšenie jeho popularity a následne priviesť k stolnému tenisu nové nádeje.
Čísla potešia, no nie sú vždy
prioritné
Cieľom projektu bolo do každej šou
zapojiť asi 100 až 150 detí. Jednotlivé tváre kampane (úspešní hráči ako Ódorová,
Truksa či Valuch) najprv deťom stolný tenis hravou formou krátko predstavili, následne si s nimi aj reálne zahrali. Tu treba
naších reprezentantov pochváliť, nakoľko
odohrať, aj keď len zopár úderov s viac ako
stovkou detí, by dalo zabrať určite nielen
im. Pre deti boli následne pripravené rôzne stanovištia, od nosenia loptičky na rakete, cez rebrík až po triafanie loptičky na
cieľ. Celkom sa do projektu reálne aktívne
zapojilo približne 2 000 detí prvých a druhých ročníkov ZŠ. Niektorí sa aj poriadne zapotili, no odmena vo forme balíčka
sladkostí, diplomu za účasť, omaľovánok
na tému stolný tenis či podpis kariet vlastnoručne podpísaných tvárami kampane
a ďalších darčekov boli peknou odmenou.

Sledované sú aj ďalšie dôležité
ciele
Rozhodne však treba pochváliť aj množstvo obetavých nadšencov v jednotlivých
regiónoch, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľali. Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť
prácu regionálnych koordinátorov (západ,
stred, východ), ktorí obetovali projektu nesmierne veľa úsilia a hlavne času. V tomto

smere sa prejavila vysoká schopnosť vzájomnej spolupráce rôznych subjektov na
úrovni vertikálneho či horizontálneho riadenia projektu. Schopnosť aktivizácie ľudí
pre jeden cieľ, vytvorenie modelov spolupráce a budovanie personálnej platformy
riadenia do budúcna určite napomôže aj
v spolupráci na ďalších projektoch.

Lokálna podpora samospráv
bola výrazným prínosom
Vysokou pridanou hodnotou bola určite aj účasť špičiek jednotlivých samospráv,
ktoré prišli podujatia podporiť. Už samotná účasť starostov či primátorov bola
úspechom, no keď vzali raketu do ruky
a pred deťmi si aj zahrali, svojou podporou naznačili dobrý základ pre spoluprácu
klubov a samospráv do budúcna. Prítomnosť médií a následné články v miestnej
tlači či videošoty tiež prispeli k rastu popularity stolného tenisu. Prínosom boli
tiež napr. besedy po šou ako aj samotná
mediálna a marketingová propagácia našich reprezentantov (rozhovory v TV), ako
aj samotného stolného tenisu v danom
regióne. Pomyselnou čerešničkou na torte
bol taktiež záujem celoslovenských médií
ako napr. RTVS. Je tak zrejmé, že o stolný
tenis ako o šport je stále mimoriadny záujem a projekt dokázal už hneď vo svojom
prvom ročníku zaujať.

Projekt Stolný tenis do škôl v Turčianskych Tepliciach

Eva Ódorová medzi deťmi v Humennom

Štandardy školských líg
schválené
Projekt ako taký však nie je samoúčelný.
Na jeho základoch má SSTZ záujem postupne budovať systém rozvoja stolného tenisu
na základných školách. Preto VV SSTZ už na
svojom decembrovom zasadnutí schválil
štandardy dlhodobých školských súťaží, do
ktorých sa môžu zapájať aj deti zúčastnené
v tomto projekte. Pri dodržaní základných
podmienok budú tieto súťaže uznané za
oficiálne súťaže SSTZ, na základe čoho bude
možné čerpať na ne finančné prostriedky na
mládež do 23 rokov. Je potrebné si uvedomiť, že stolnému tenisu sa ako rekreačnému
či doplnkovému športu v minulosti venovalo
a v súčasnosti stále venuje obrovské množstvo detí, či už v kluboch alebo krúžkoch
stolného tenisu na školách. Nie všetci však
majú záujem byť reprezentantmi. SSTZ tak
vychádza v ústrety tým, ktorý stolný tenis
radi hrávajú, no z rôznych dôvodov sa ešte
na turnaje SPM či regionálne bodovačky necítia. Medzi schválené štandardy týchto školských líg patria napr. 1) určenie organizátora
súťaže v konkrétnom regióne, 2) určenie
zodpovednej osoby súťaže, ktorá zodpovedá za riadenie súťaže a komunikáciu so SSTZ,
3) vydanie propozícii súťaže, alebo súťažného poriadku či bulletinu s určením pra-
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do tohto projektu zapojiť. Keďže záujem
je veľký, projekt bude pokračovať aj v roku
2019. Počet tvárí kampane, ktoré prídu
najmenších podporiť do jednotlivých škôl,
sa však pravdepodobne zvýši. Priestor
tak okrem TOP reprezentantov dostanú
aj nádejní juniori a juniorky. Jednou zo
zásadných zmien však bude samotný výber miesta podujatia. Keďže projekt už
verejnosť pozná a školy tak vedia, akú šou
môžu očakávať, ponecháme viac priestoru na kreativitu samotných škôl presvedčiť SSTZ, že práve ich škola má skutočný
záujem o šou tohto typu, a že následne po
nej na tejto škole vznikne nový alebo sa
výrazne rozšíri existujúci stolnotenisový
krúžok.

Informácie k ďalšiemu ročníku

Exhibícia stolného tenisu vo Vranove nad Topľou
vidiel súťaže, 4) súťaž prebehne podľa pravidiel stolného tenisu, 5) súťažné disciplíny
a systém určí organizátor v závislosti od
miestnych pomerov, 6) hráč, na ktorého má
klub záujem čerpať príspevok, musí byť registrovaný SSTZ a mať minimálne tri štarty,
7) nonstop dostupný výsledkový servis školskej ligy (bude prelinkovaný na nový web),
8) výsledky súťaže bude organizátor priebežne zasielať SSTZ podľa formátu určeného
SSTZ, 9) uvádzanie loga SSTZ a loga školskej
ligy vo všetkých materiáloch (web, výsledkový servis, tlačoviny, atď.), 10) uvedenie
minimálnych štandardov školských líg aj
v bulletine ŠTK SSTZ na sezónu 2019/2020,
11) v prípade už existujúceho splnenia štandardov sa štarty počítajú už pre čerpanie za
rok 2019, 12) súťaž v súlade s vydanými vzorovými propozíciami.

Pre masový šport opäť viac
peňazí
Práve oblasť masovosti je v súčasnosti
dynamicky sa rozvíjajúcou sférou v športovom hnutí. Kým v minulosti bolo často počuť hlasy, že centrálny zväz na nižšie zložky
hnutia (najmä kluby, či kraje) zabúda, zmenu v tejto oblasti určite museli pocítiť aj tí
najzarytejší kritici. Kým SSTZ v roku 2017
športovým klubom na účel športu mládeže
pre hráčov do 23 rokov rozdelil sumu cca
90 000 €, v roku 2018 to už bolo približne
170 000 €. Výrazný nárast sumy bude aj
v roku 2019, keď sa klubom plánuje prerozdeliť suma najmenej 241 106 €. Ide pritom
o finančné prostriedky pre hráčov, ktorí
majú platnú registráciu SSTZ a v danom roku
sa zúčastnili trikrát v oficiálnych súťažiach.

Čerpanie príspevku aj na hráčov
v školských ligách
Aj pre mladých stolných tenistov zapojených do projektu Stolný tenis do škôl je tak
následne určený projekt školských stolnotenisových líg, do ktorých sa môžu bez problémov zapojiť v danej obci, resp. blízkom regió
ne. Právo požiadať o čerpanie príspevku na
mládež do 23 rokov budú mať tak kluby aj na
týchto u nich registrovaných hráčov.

V roku 2019 plánujeme zapojiť
takmer dvadsať škôl
Už počas prebiehajúceho ročníka bolo
zo strany klubov, škôl či ďalších subjektov
viacero otázok, akým spôsobom sa môžu

Akým spôsobom sa môžu do tohto
projektu zapojiť, prípadne čo všetko to
pre nich obnáša, k tomu bude v priebehu prvého kvartálu 2019 vyhlásená výzva
na zapojenie sa do projektu. Aj z tohto
dôvodu je v súčasnej dobe v testovacej
prevádzke úplne nová moderná webová
stránka SSTZ, prioritne určená na podporu
rozvoja stolného tenisu a školského športu
www.sraketoudoskoly.sk. Na tejto stránke
nájdu záujemcovia o projekt v krátkom
čase všetky dostupné informácie o druhom ročníku Stolný tenis do škôl 2019. Na
uvedenej stránke sa však budú nachádzať
aj všetky informácie týkajúce sa školských
stolnotenisových líg, výsledkový servis
týchto súťaží, informácie o masových akciách ako je svetový deň stolného tenisu
či ďalších projektoch SSTZ. O ostrom spustení stránky budeme verejnosť informovať
prostredníctvom www.sstz.sk.
● text: Daniel Fink, foto: archív SSTZ

Po prezentácii stolného tenisu pre deti v Majcichove
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právny servis

Zákon o registri MVO prináša klubom
viacero dôležitých povinností
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 27. novembra zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri MVO“). Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je cieľom zriadenie registra mimovládnych neziskových organizácií ako spoľahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra
o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte Ministerstva vnútra SR. Register MVO
bude predstavovať logicky jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov, vrátane údajov o občianských združeniach. Ide preto
o pomerne zásadný predpis, ktorým súčasne dochádza aj k novelizácii zákona o združovaní občanov či zákona o správnych
poplatkoch. A keďže väčšina športových klubov je práve občianskymi združeniami, z pohľadu ich ďalšieho efektívneho fungovania, najmä vo vzťahu k verejnému sektoru a možnostia čerpania financií, sú tieto zmeny mimoriadne dôležité.
Absencia údajov
je evidentná
Ako vyplýva z ná
vrhu zákona, v súčasnosti nie je zákonom vymedzená
povinnosť napr. viesť
údaje o štatutárnom
orgáne a členoch
štatutárneho orgánu
pri občianskych združeniach (OZ), čo v praxi
vedie k problémom v zmluvných vzťahoch
s tretími stranami. Ide pritom o dôležité
údaje, ktoré pomáhajú jednoznačne identifikovať právnickú osobu vo vzťahoch so
štátom, napr. v správnom konaní. Subjekty
verejnej správy majú ťažkosti pri identifikovaní osôb oprávnených konať v mene týchto
organizácií, napr. pri poskytovaní verejných
prostriedkov a pod., pričom možnosť okamžitej a spoľahlivej identifikácie štatutárneho
orgánu a adresy sídla má pre fungovanie
každej právnickej osoby kľúčový význam.
Združenia sa elektronizácii už nevyhnú
Postupná elektronizácia výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci rovnako
vyžaduje, aby orgány verejnej moci komunikovali v elektronickej podobe aj s právnickými osobami (OZ sú právnické osoby),
ako aj s organizačnými jednotkami, ktoré
konajú vo svojom mene, na to je však potrebné sprístupniť elektronické schránky
štatutárnym orgánom občianskych združení a fyzickým osobám, ktoré sú oprávnené konať v mene organizačných jednotiek.
Zapisované údaje
Názov právnickej osoby, adresa sídla
právnickej osoby, identifikačné číslo, meno,
priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby,
ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby
s uvedením dňa vzniku a po jej skončení

dňa ukončenia funkcie, sú dôležité údaje
o právnických osobách. Mnohé z týchto
údajov však v súčasných evidenciách absentujú alebo nie sú aktualizované, čo sa
má týmto predpisom odstrániť. V § 3, ods.
1/ zákona sa explicitne uvádza rozsah zapisovaných údajov, pribudnú najmä presné
údaje o zakladateľoch a štatutároch jednotlivých klubov. Do registra sa však zapisujú
aj ďalšie údaje, ako napr. dátum vstupu do
likvidácie, údaje o likvidátorovi, vyhlásenie
konkurzu či údaj o nezahladených trestoch
uložených v trestnom konaní zapisovanej
osobe, ako aj údaj o nevykonaných trestoch
postihujúcich jej právnych nástupcov.
Osobitné údaje o občianskych
združeniach
Zákon špecifikuje aj ďalšie zapisované údaje, osobitne pre OZ. Okrem vyššie
uvedených údajov tak väčšina športových
klubov bude musieť mať v registri zapísaný aj cieľ činnosti občianskeho združenia,
či názov ich organizačných zložiek, osôb
oprávnených konať v ich mene, či deň vzniku a zániku skončenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej zložky.
Zapisuje sa už aj webové sídlo
a všeobecne prospešný účel
Na návrh zapisovanej osoby sa do registra zapisujú aj jeden alebo viacero všeobecne prospešných účelov, ktoré sú cieľom alebo predmetom jej činnosti a taktiež webové
sídlo, ak ho má zriadené. V praxi stolnotenisových klubov bude pravdepodobne najčastejším všeobecne prospešným účelom
„telovýchova“, prípadne „zdravie“ či „vzdelávanie“. Údaje, ktoré sú zapísané v registri,
sa pritom považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým sa nepreukáže opak.
Združenie preto nebude mať povinnosť
preukazovať pred orgánmi verejnej moci
údaje, ktoré má zapísané v registri.

Subjekty verejnej správy si údaje
vopred overia
Zdá sa, že jednotliví funkcionári klubov
si budú musieť dať do budúcna poriadne záležať na aktuálnosti a správnosti zapísaných
údajov. Z dôvodu zabezpečiť aktuálnosť
a úplnosť registra sa ustanovuje pre subjekty verejnej správy všeobecný zákaz poskytnúť mimovládnej neziskovej organizácii,
ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa tohto zákona, verejné prostriedky.
V zmysle § 6, ods. 1/ totiž subjekt verejnej
správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri
uvedené údaje v rozsahu podľa § 3, ods.
1, písm. a), b), c) a f). Takáta osoba navyše
nesmie nadobudnúť ani majetok štátu, majetok vyššieho územného celku, majetok
obce alebo majetok verejnoprávnej inštitúcie. Orgány verejnej správy tak budú povinné si tieto údaje pred poskytnutím financií
vopred overiť. V zmysle odkazu č. 6 pod
čiarou pritom pod pojmom verejné zdroje zákonodarca rozumie ustanovenie § 2,
písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na tieto
účely sa verejnými prostriedkami rozumejú
finančné prostriedky, s ktorými hospodária
právnické osoby verejnej správy; verejnými
prostriedkami sú aj prostriedky Európskej
únie a odvody Európskej únii.

Zmeny aj v zákone
o združovaní občanov
Návrh na registráciu už aj
s novými údajmi
Uvedeným zákonom č. 346/2018 došlo
zároveň aj k novelizácii zákona o združovaní
občanov, ktorý je právnym základom drvivej väčšiny stolnotenisových klubov. V § 6,
ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá
veta, ktorá znie: „Návrh na registráciu musí

právny servis
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obsahovať údaje o štatutárnom orgáne
združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko,
adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a
rodné číslo.“ V prípade záujmu o založenie
a vznik nového klubu tak zakladatelia po
novom musia uvádzať už aj tieto údaje.

nie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho
podpis možno nahradiť vyhlásením troch
členov združenia, ich podpisy musia byť
úradne osvedčené a nahrádzajú podpis
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Pravosť podpisov musí byť úradne
osvedčená
Z problémov aplikačnej praxe vyplynula
požiadavka, aby pri zmene štatutára boli pri
oznámení takejto zmeny podpísaní pôvodný
aj nový štatutárny orgán. V prípade zmien
údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi
štatutárneho orgánu predloží OZ ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti
pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie
o zmene údajov o štatutárnom orgáne (ŠO)
alebo členovi štatutárneho orgánu musí
byť podpísané štatutárnym orgánom alebo
takým počtom členov štatutárneho orgánu,
aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov a novozvoleným štatutárnym orgánom
alebo novozvolenými členmi štatutárneho
orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne
osvedčená. Navrhované zmeny prispievajú
k zvýšeniu právnej istoty a zabezpečia, aby
boli údaje do registra získavané verifikovaným spôsobom.

Aktualizácia údajov aj na webovom
sídle či v úradnom styku
Podľa nového ustanovenia § 17a je
združenie povinné v úradnom styku,
v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, uvádzať
názov, označenie právnej formy, ak nie je
súčasťou názvu, adresu sídla a identifikačné číslo organizácie.

Zákon rieši aj niektoré sporné situácie
Ak ŠO alebo člen ŠO zapísaný v registri
odmietne podpísať oznámenie a uznese-

Čím skôr, tým lepšie
Je síce pravdou, že v zmysle prechodných ustanovení stanovená lehota dvoch
rokov od účinnosti zákona, kedy je Ministerstvo vnútra povinné uviesť register do
prevádzky, sa javí ako ďaleká budúcnosť.
Treba si však uvedomiť, že podľa § 7,
ods. 2/ zákona o registri MVO, zápisy v evidencii občianskych združení vedených registrovými úradmi podľa doterajších predpisov sa považujú do uvedenia registra do
prevádzky za zápisy v registri podľa tohto
zákona. Povinnosti je tak potrebné splniť
si čo najskôr, nakoľko subjekty verejnej
správy si splnenie týchto povinností pred
poskytnutím finančných zdrojov vopred
skontrolujú.
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Údaje je potrebné zosúladiť do 30. júna
Podľa § 20a, ods. 1/ občianske združenia sú povinné ministerstvu písomne
zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje
o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku
funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho
orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom
orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu
musí byť podpísané štatutárnym orgánom
alebo takým počtom členov štatutárneho
orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov. Pravosť podpisov musí byť
pritom úradne osvedčená.
Šikovné kluby poplatok ušetria
V zmysle položky 34, písm. j/ zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov – Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo
členoch štatutárneho orgánu združenia
občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií, správny orgán vyrubí
poplatok vo výške 16,50 €. Podľa údajov
uvedených v poznámke č. 2 pod položkou
však tento poplatok nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra SR
do 30. júna 2019 písomne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.
● text: Daniel Fink

Konferencia Šport a právo 2018
V dňoch 25. a 26. októbra 2018 sa v hoteli Horizont Resort v Starej Lesnej uskutočnil už VII. ročník Konferencie Šport
a právo, ktorá je v súčasnosti na Slovensku pravdepodobne najväčšiou platformou v oblasti verejnej diskusie na tému
športového práva. O dôležitosti a význame prerokovávaných tém svedčia aj viacerí známi hostia, pričom pozvanie prijala
aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. SSTZ na konferencii zastupoval člen VV Daniel Fink.
Široká športová obec
Pozvanie na túto konferenciu prijali aj zástupcovia viacerých zahraničných národných zväzov z rôznych oblastí, zástupcovia akademickej obce, hlavná kontrolórka športu či predstavitelia najväčších športových klubov na Slovensku. Počas konferencie bol priestor aj na
rôzne neformálne debaty a výmenu skúseností z oblasti riadenia samotných športových zväzov či prípravou a realizáciou rozvojových
projektov. Tieto diskusie priniesli viacero vzácnych poznatkov, ktoré je možné využiť aj pre efektívnejšie fungovanie nášho hnutia.
Stále nedokážeme naplno využívať existujúce verejné zdroje
Už jednotlivé úvodné príhovory diskutujúcich poukázali napr. na to, že aj keď legislatíva v súčasnej dobe umožňuje viaczdrojové financovanie činnosti zväzov a športových klubov z verejných financií, stále pretrvávajú výrazné nedostatky v ich čerpaní, keďže nedokážeme
naplno využívať už existujúce možnosti. Rezervy sú napr. pri čerpaní financí z asignačnej dane (2%) či pri využití lyžiarskych poukazov.
Odvodové prázdniny športovcov sa predĺžili
Pravdepodobne jednou z najhorúcejších tém, o ktorej sa verejne diskutovalo, bolo odvodové zaťaženie profesionálnych športovcov s dôsledkami s tým spojenými. Nakoniec, ako je známe, NR SR koncom minulého roka schválila novelizáciu zákona o sociálnom
a zdravotnom poistení, ktorou sa odvodové prázdniny profesionálnych športovcov predĺžili o ďalšie roky. Prítomní hostia však zároveň
skonštatovali, že ide o mimoriadne závažnú tému a že riešenie tohto nesystémového kroku bude až na pleciach ďalšej vlády SR.

pokračovanie na strane 30
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Nezaspať na vavrínoch
Pokiaľ má stolnotenisové hnutie záujem držať krok s aktuálnymi technológiami
a nezaspať v konkurenčnom boji centrálnych zväzov v uchádzaní sa o finančné zdroje od štátu či celkovom zvyšovaní popularity, v nasledujúcich rokoch nás čaká výrazná
reforma vnútorného systému riadenia. Tá
v konečnom dôsledku odľahčí aj prácu jednotlivých klubových funkcionárov, no aj
stransparentní a sprehľadní toky financií
a umožní cielene využívať údaje systému aj
na efektívny športový marketing.
Digitalizácia zväzov nie je strašiakom
Ako uvádza Ján Letko, vedúci IT oddelenia SFZ, pod „digitalizáciou v športe“ treba v prvom rade vidieť súhrn elektronických služieb, ktoré prinášajú efektívnejšiu
online komunikáciu pre základné procesy
v športových organizáciách s katalogizovaným zberom potrebných dát. Bez digitalizácie nie je možné efektívne tvoriť nové
biznis modely, a tým zabezpečiť trvalý rozvoj tohto nevýrobného odvetvia národného hospodárstva. V žiadnom prípade to
nie sú iba registre fyzických a právnických
osôb, prerobenie papierových žiadostí do
elektronickej podoby alebo spracovanie
základného výsledkového servisu. Požiadavky, služby pre športové organizácie,
členov športových organizácii, fanúšikov
a verejnosť, ale aj biznis partnerov, je možné rozdeliť do štyroch základných skupín:
1. primárne požiadavky, služby: registre
matrík – fyzické osoby, právnické osoby,
profily osôb, licencie a kvalifikácie, pracovné pomery, príslušnosti k organizáciám,
procesy – registrácie, prestupy, hosťovania, súťaže – riadenie a výsledkový servis
aj pre mládež, nielen najvyššie súťaže, manažment tréningovej činnosti – akadémie
a útvary talentovanej mládeže, agenda
práce komisií – podnety, uznesenia, archivácia a zverejňovanie – dotácie a príspevky
z verejných zdrojov, ekonomika – poplatky,
pokuty, fakturácia, disciplinárne opatrenia
– poplatky, pokuty, reštrikčné opatrenia;
2. sekundárne požiadavky, služby: videoarchív – nielen súťaží, organizácia podujatí – ticketing, školenia, kalendáre udalostí
– súťaží, školení, testovanie a vzdelávanie – športových odborníkov, verejnosti,
hlasovanie, aj PerRollam; 3. služby verejnosti, fanúšikom: web stránka, portál
s výsledkovým a informačným servisom,
eshop, multishop, newsletter, mobilná
aplikácia; 4. služby biznis partnerom: hlavným, oficiálnym dodávateľom, mediálnym
partnerom a pod. (zdroj: www.ucps.sk,
Ján Letko).
● text: Daniel Fink

Miroslav Kurečko – 55 rokov
Stolnému tenisu
sa začal aktívne
venovať od roku
1997. Najprv v Slávii Svidník, následne v ŠK Centrum
Svidník, kde sa
neskôr stal predsedom. Po zlúčení
oddielov ŠK Centrum a ZŠ Karpatská Svidník vznikol stolnotenisový oddiel ŠŠK Centrál Svidník, pričom
na začiatku bol jeho predsedom. V súčasnosti v klube pôsobí ako aktívny hráč, člen
výboru, tréner a rozhodca. Od roku 2002 je
s výnimkou sezóny 2005/2006 predsedom
Ondavského oblastného stolnotenisového
zväzu vo Svidníku. Členom ŠTK VsSTZ je od
roku 2009. Je držiteľom trénerskej licencie
B a rozhodcovskej licencie A.

Ladislav Šranko – 90 rokov
Keďže bol vojakom
z povolania, pôsobil v mnohých
mestách Slovenska predovšetkým
ako tréner mládeže,
rozhodca
a funkcionár. Je
držiteľom rozhodcovskej licencie
A a trénerskej licencie B. Bohatá bola predovšetkým jeho funkcionárska práca na
všetkých úrovniach. V rokoch 1990 až 1993
bol podpredsedom VV SSTZ a jedným zo
zástupcov SSTZ v Rade Asociácie ST ČSFR.
Bol dlhoročným prispievateľom a šéfredaktorom časopisu Slovenský stolný tenis.
Podieľal sa na organizovaní významných
stolnotenisových akcií na východe Slovenska. Svoju bohatú aktívnu stolnotenisovú
činnosť ukončil v roku 2007 v Košiciach.

Martin Šeďo – 55 rokov
Ak si ráno pustíte
Slovenský rozhlas
a náhodou v ňom
začujete
niečo
o stolnom tenise, môžete si byť
takmer istí, že príjemný hlas patrí
Martinovi Šeďovi.
Tento športový novinár telom i dušou, rodený Bratislavčan, už
vyše 25 rokov približuje rozhlasovým poslu-

jubilanti
cháčom najzaujímavejšie momenty z futbalu, nohejbalu, stolného tenisu, ale aj ďalších
populárnych športov. Je vždy tam, kde sa
v športe niečo zaujímavé deje. Teší sa z úspechu našich reprezentantov, ale dokáže s nimi
aj smútiť, ak premrhajú životnú šancu. Jeho
svojský humor ho nikdy neopúšťa. Výnimku sme zažili vari iba raz, keď po ME v Birminghame nahrával rozhovor s bronzovým
párom v mixe Valentinou Popovou a Jaromírom Truksom a v magnetofóne mu chýbala
kazeta... Jubilant však nie je len topspinový teoretik. Stolnotenisový samouk, ktorý
mal pôvodne bližšie k futbalu, hral aj 5. ligu
v Mostexe Rača a ešte aj dnes je na súpiske
Rolaxu Bratislava v 9. lige. Proste, stará láska
k loptičke a mikrofónu nehrdzavie.

Josef Veselsky – 100 rokov
Dňa 20. októbra
oslávil v írskom
Dubline stovku rodák zo Slovenska,
člen Siene slávy
slovenského stolného tenisu Josef
Joe Veselsky. So
stolným tenisom
začal v Trnave.
V časoch, kedy boli hviezdami reprezentácie napríklad Bohumil Váňa, Václav Tereba,
bol 7. hráčom československého rebríčka.
Po skončení štúdií v roku 1937 prešiel do
Bratislavy, kde sa zamestnal vo Všeobecnej
banke. Tu sa Joe Veselsky aktívne zúčastnil
aj príprav Slovenského národného povstania. Za účasť v protifašistickom odboji mu
boli udelené viaceré medaily – Medaila
za chrabrosť, Odbojový kríž I. triedy a Rad
bieleho dvojkríža III. triedy. Po vojne bol
tajomníkom Slovenského stolnotenisového zväzu. Bol kapitánom družstva ČSR
B v Európskom pohári 1948 (predchodca
dnešných ME), zloženého zo slovenských
hráčov (Tokár, Marinko). Toto družstvo vo
finále porazilo družstvo ČSR A v zostave
s viacnásobnými majstrami sveta Väňom,
Andreadisom a Štípkom. V tom istom roku
sa stal predsedom Slovenského stolnotenisového zväzu. Krátko na to emigroval a usadil sa v Írsku. Pri stolnom tenise zostal aj
v novej krajine. Postupne sa stal reprezentačným trénerom, predsedom írskeho zväzu a čestným predsedom zväzu. Bol jedným
z dvanástich zakladateľov medzinárodného
Swaythling Club International – organizácie
združujúcej svetových hráčov a funkcionárov. V rokoch 1972 až 1987 pôsobil ako jej
predseda a následne bol menovaný ako jej
čestný predseda. V roku 2018 bol zaradený
do Siene slávy SSTZ.

stolnotenisové kluby
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Všestranný klub s 80-ročnou tradíciou
Športový klub stolného tenisu Ružomberok je klub s bohatou históriu. Ako jeden z mála na Slovensku vlastní špecializovanú stolnotenisovú herňu. Týchto herní bolo postavených v osemdesiatych rokoch 20. storočia niekoľko, a to vďaka
vtedajšiemu významnému funkcionárovi Ernestovi Demetrovičovi. V majetku klubu zostala iba ružomberská.

Natália Divinská
ŠKST patrí v novodobej histórii medzi
najúspešnejšie kluby. Je všestranný a pracuje so všetkými nadšencami, ktorí majú
stolný tenis v srdiečku. Stará sa o mládež,
seniorov aj zdravotne znevýhodnených
športovcov. Hlavné zameranie je starostlivosť o mládež. Klub má zastúpenie vo
všetkých najvyšších súťažiach. Do súťaží
družstiev sa v sezóne 2018/2019 zapája až
18 družstiev vo všetkých kategóriách. Väčšinu členov družstiev tvoria hráči a hráčky
v žiackom a juniorskom veku. Pre ich výkonnostný rast zabezpečujeme kvalitných
trénerov a sparingov a podmienky potrebné k vrcholovým výkonom. K tomu je potrebné ekonomické zabezpečenie chodu
klubu. Táto práca sa nám, síce s prekážkami a ťažkosťami, dlhodobo darí.
S organizáciou podujatí a ekonomickým zabezpečením neustále pomáha jeho
čestný prezident, dlhoročný funkcionár
a medzinárodný rozhodca Marián Bystričan. Už desať rokov pôsobí v klube Dalibor
Jahoda, prezident a hlavný tréner v jednej
osobe. Do klubu prišiel posilniť extraligové
družstvo mužov ako hráč. Časom sa vypracoval na uznávaného trénera, ktorého
práca s mládežou napĺňa. S výchovou mládeže mu pomáhajú najmä R. Valuch starší
aj mladší, P. Vaverka, D. Darmoš, R. Cibulka, J. Kačník, A. Hubiňák a tiež už odrastení
mladíci A. Kaššay a M. Truska. Pomáhajú
aj samotní rodičia zverencov. Prácu si rozdeľujú podľa potreby, od prípravky až po
reprezentantov Slovenska. Je to veľmi

ťažká práca, výsledky sa však dostavujú.
V klube je niekoľko hráčov a hráčok, ktorí sú v prvej desiatke slovenského rebríčka alebo blízko nej. Niektorí sú aj členmi
reprezentačných výberov. Sú to najmä
N. Puchovanová, A. Kaššay, M. Truska,
T. Pindura, P. Veterník, J. Veterník, D. Maruniak, M. John, N. Divinská, A. Kováčová,
F. Pisarčíková, L. Dziewiczová, T. Kľuchová,
V. Krajčiová, J. Gašparík, J. Hatala, J. Holubčík a M. Rusina.
Jedna z najúspešnejších sezón bola
práve minulá. V nej sme získali zatiaľ najviac medailí v súťažiach družstiev, spolu až
päť. V extralige žien, kde hrali len mládežníčky, sme získali striebro, v extralige dorasteniek striebro, v extralige dorastencov
striebro, starší žiaci striebro a staršie žiačky striebro.
Okrem toho sa naši hráči dokázali presadiť aj v súťažiach jednotlivcov. Tam sme
získali spolu ďalších 12 medailí. N. Puchovanová získala na majstrovstvách Slovenska dospelých striebro v mixe a striebro
vo štvorhre žien, v kategórii do 21 rokov bronz vo dvojhre. Ďalšie medailové
umiestnenia – medzi staršími žiakmi J. Veterník bronz vo dvojhre aj mixe, J. Švento
bronz vo štvorhre, medzi staršími žiačkami A. Kováčová bronz vo štvorhre aj mixe,
medzi dorastenkami N. Puchovanová
zlato vo štvorhre aj mixe, P. Čermáková a N. Divinská bronz vo štvorhre. Je to
spolu sedemnásť medailí z majstrovstiev
Extraligové družstvo mužov

Nikoleta Puchovanová
Slovenska v sezóne 2017/2018, čo je pravdepodobne najviac spomedzi klubov na
celom Slovensku.
Naši mládežníci, tréneri a funkcionári sú pravidelne vyhodnocovaní v ankete
Športovec mesta Ružomberok. ŠKST sa
zapája aj do organizovania významných
domácich i medzinárodných podujatí.
Krédom funkcionárov klubu je svoju prácu
neustále vylepšovať. Pokiaľ sa myslenie
hráčov, rodičov aj funkcionárov skĺbia, je
do budúcna predpoklad dosiahnuté výsledky minimálne udržať, prípadne ešte
vylepšiť.
● text: Marián Bystričan, foto: archív klubu
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● autor: Roman Vittek
slovenskou historicky najúspešnejšou reprezentantkou je (TAJNIČKA 1),
ktorá na MS v roku 1973 v sarajeve obsadila (TAJNIČKA 2).
Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 31. marca 2019.
Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly.
Správne odpovede v kvíze z čísla 3/2018 sú: 1d, 2c, 3b, 4c, 5c, 6c, 7a, 8a, 9a, 10c, 11d, 12a, 13c, 14c, 15a, 16c, 17d, 18d, 19b, 20d.
Cenu od firmy Butterfly vyhráva František Kostelník z Košíc.

svetové rebríčky k 1. 1. 2019
MUŽI

1 FAN Zhendong
2 XU Xin
3 HARIMOTO Tomokazu
4 LIN Gaoyuan
5 BOLL Timo
6 CALDERANO Hugo
7 LEE Sangsu
8 WONG Chun Ting
9 NIWA Koki
10 MIZUTANI Jun
11 JANG Woojin
12 MA Long
13 FALCK Mattias
14 OVTCHAROV Dimitrij
15 FRANZISKA Patrick
16 PITCHFORD Liam
17 LIM Jonghoon
18 GROTH Jonathan
19 CHUANG Chih-Yuan
20 LIANG Jingkun
64 PIŠTEJ Ľubomír
71 WANG Yang
261 NOVOTA Samuel
274 VALUCH Alexander
330 ŠEREDA Peter
485 PÉTER Ingemar
497 ZELINKA Jakub
557 GUMÁŇ Martin
640 KALUŽNÝ Samuel
668 ORÁČ Daniel
682 ŠPÁNIK Tibor
828 KEINATH Thomas
830 BRAT Adam
892 BAI He
1002 ILLÁŠ Erik
1061 KOPÁNYI Tomáš

CHN
CHN
JPN
CHN
GER
BRA
KOR
HKG
JPN
JPN
KOR
CHN
SWE
GER
GER
ENG
KOR
DEN
TPE
CHN
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

17001
15835
14625
14596
14065
13955
13359
12669
12466
12165
11939
11930
11713
11533
11508
10940
10914
10613
10393
10299
6568
6017
1422
1316
1050
511
476
383
254
203
194
92
89
38
15
8

1 DING Ning
CHN
2 ZHU Yuling
CHN
3 ISHIKAWA Kasumi
JPN
4 CHEN Meng
CHN
5 LIU Shiwen
CHN
6 WANG Manyu
CHN
7 ITO Mima
JPN
8 CHENG I-Ching
TPE
9 HIRANO Miu
JPN
10 FENG Tianwei
SGP
11 SUH Hyowon
KOR
12 SATO Hitomi
JPN
13 CHEN Xingtong
CHN
14 DOO Hoi Kem
HKG
15 SHIBATA Saki
JPN
16 POLCANOVA Sofia
AUT
17 SUN Yingsha
CHN
18 JEON Jihee
KOR
19 SZOCS Bernadette
ROU
20 ZHANG Mo
CAN
58 BALÁŽOVÁ Barbora
SVK
139 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK
214 ÓDOROVÁ Eva
SVK
260 TRUKSOVÁ Lucia
SVK
339 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
408 LABOŠOVÁ Ema
SVK
499 GRIGELOVÁ Natália
SVK
608 JURKOVÁ Eva
SVK

16515
15969
15248
15194
15114
14880
13880
13801
13065
12580
12375
11628
11430
11331
11142
11104
10961
10774
10392
10237
6254
2829
1613
1274
839
573
383
173

ŽENY

741 HORVÁTHOVÁ Simona
789 HUDECOVÁ Soňa
829 URÍKOVÁ Monika

SVK
SVK
SVK

23
15
8

MUŽI DO 21 ROKOV

1 KIZUKURI Yuto
2 JORGIC Darko
3 LIN Yun-Ju
4 LIND Anders
4 MATSUYAMA Yuki
6 KANAMITSU Koyo
7 SIPOS Rares
8 LEVENKO Andreas
9 NG Pak Nam
10 KHANIN Aliaksandr
51 ŠPÁNIK Tibor
118 BRAT Adam
198 ORÁČ Daniel
271 ZELINKA Jakub

JPN 10500
SLO 10134
9360
TPE
DEN 9090
9090
JPN
9000
JPN
ROU 8754
AUT 8730
HKG 8700
8550
BLR
SVK 3796
SVK 1327
724
SVK
125
SVK

ŽENY DO 21 ROKOV

1 SOO Wai Yam Minnie
HKG 11010
2 NAGASAKI Miyu
JPN 10980
3 KIHARA Miyuu
JPN 10020
9630
4 ODO Satsuki
JPN
5 SHIN Yubin
KOR 9090
6 CHOI Hyojoo
KOR 8850
8792
7 LUNG Lisa
BEL
8 TAILAKOVA Mariia
RUS 8784
9 SHCHERBATYKH Valeria RUS 8560
10 DIAZ Adriana
PUR 8550
16 KUKUĽKOVÁ Tatiana
SVK 7316
569
175 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK
74
216 LABOŠOVÁ Ema
SVK
36
247 GRIGELOVÁ Natália
SVK
18
251 HORVÁTHOVÁ Simona SVK
18
251 URÍKOVÁ Monika
SVK

JUNIORI

1 XIANG Peng
2 XU Yingbin
3 MOREGARD Truls
4 PANG Yew En Koen
5 AHMADIAN Amin
6 FENG Yi-Hsin
7 SIDORENKO Vladimir
8 TEODORO Guilherme
9 KULCZYCKI Samuel
10 SHAH Manush Utpalbhai
147 DELINČÁK Filip
223 KLAJBER Adam
229 CYPRICH Samuel
282 FEČO Samuel
391 PACH Kamil
469 IVANČO Félix
664 DIKO Dalibor
738 PINDURA Tobiáš
805 KYSEL Martin

JUNIORKY

1 SHI Xunyao
2 WANG Amy
3 TAILAKOVA Mariia

CHN
CHN
SWE
SGP
IRI
TPE
RUS
BRA
POL
IND
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

7148
6277
5946
5926
5750
5286
4746
4639
4441
4414
748
450
433
347
192
127
15
9
5

CHN
USA
RUS

9354
6305
4888

4 LEE Ka Yee
5 WEGRZYN Anna
6 PLAIAN Tania
7 LAURENTI Jamila
8 OJIO Haruna
9 ZIRONOVA Ekaterina
10 CHAU Wing Sze
41 LABOŠOVÁ Ema
105 ŠINKAROVÁ Dáša
309 TEREZKOVÁ Jana
342 DIVINSKÁ Natália
454 PEKOVÁ Zuzana
471 KARKUŠOVÁ Danijela
490 ILLÁŠOVÁ Adriana
490 ČINČUROVÁ Ema
524 LACENOVÁ Renáta
580 DZELINSKÁ Júlia

KADETI

1 FERNANDEZ Carlos
2 YIU Kwan To
3 HOLLO Mike
4 JAIN Payas
5 MATSUSHIMA Sora
6 CHIRITA Iulian
7 BELIK Simon
8 NARANJO Angel
9 SHAMS Navid
10 TOMICA Andrei
44 GOLDÍR Jakub
226 ŠUTIAK Samuel
306 KUBALA Nicolas
376 PALUŠEK Samuel
386 UHERÍK Kristián
389 ŠVENTO Jakub
403 ARPÁŠ Samuel
500 NOVICKÝ Oliver
501 VLAŠIČ Leo
559 FRANCE Roman
559 GAŠPARÍK Jakub
559 TEREZKA Tomáš
616 BUNČEK Štefan

KADETKY

1 KUAI Man
2 CHEN Yi
3 ZAHARIA Elena
4 AKAE Kaho
5 OJIO Haruna
6 ZHOU Jingyi
7 PAVADE Prithika
8 ARAPOVIC Hana
9 TAKAHASHI Giulia
10 OKUBO Hikari
70 ILLÁŠOVÁ Adriána
131 ČINČUROVÁ Ema
175 WILTSCHKOVÁ Dominika
181 VINCZEOVÁ Laura
244 ŠTULLEROVÁ Eliška
271 BILKOVIČOVÁ Sára
332 ŠINKAROVÁ Monika
430 MüLLEROVÁ Ema
479 WALLENFELSOVÁ Aneta
479 MAJERČÍKOVÁ Linda
522 NÉMETHOVÁ Noemi

HKG
POL
ROU
ITA
JPN
RUS
HKG
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

4685
4544
4382
3905
3868
3570
3506
2129
1111
224
171
57
42
30
30
24
14

PER
HKG
GER
IND
JPN
ROU
CZE
PUR
IRI
ROU
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK
SVK

4820
4657
4639
3853
3789
3669
3563
3323
3306
2973
1411
234
125
72
54
50
30
9
8
5
5
5
3

CHN 10402
CHN 8468
ROU 6377
4916
JPN
4323
JPN
SGP 4191
FRA 3902
CRO 3777
BRA 3773
3700
JPN
SVK 1102
494
SVK
335
SVK
317
SVK
170
SVK
121
SVK
61
SVK
10
SVK
5
SVK
5
SVK
3
SVK

Žiar nad Hronom

Topoľčany

Majcichov

Spišský Štvrtok

Humenné

Abrahám

Sekule

Vrútky
Stolný tenis do škôl – projekt SSTZ pre žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl

