
 STolný
TenIS

2-3/2019
Sl

o
v

en
Sk

ý
29. ročník

Wang Yang na MS v osemfinále dvojhry 
Pištej s Balážovou na Európskych hrách štvrtí

NA hudObNOm
fESTIVALE
pOhOdA

(12. – 14. 7. 2019)



02_Layout 1  1.7.2015  13:06  Page 1



obsah SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019

Foto na prednej strane obálky: 
Wang Yang na ME družstiev 2019 vo francúzskom Nantes
● foto: ITTF

 2 ROZHOVOR
  Stolnému tenisu obetujem veľa
  Rozhovor s Tatianou Kukuľkovou
 4 MajstROVstVá sVEta jEdnOtliVcOV 
  Premiéra Wanga v osemfinále dvojhry MS
10 majsTRovsTvá EuRópy dRužsTiEv
 13 KvalifiKácia mE dRužsTiEv
14 EuRópsKE hRy
16 majsTRovsTvá EuRópy mládEžE
19 EuRópsKy poháR
20 majsTRovsTvá slovEnsKa mládEžE
22 slováci na TuRnajoch iTTf
 28 Z KuchynE vv ssTZ
30 VEtERáni
32 dEaflympionici
33 ZdRaVOtnE ZnEVýHOdnEní
34 TRénERsKé oKiEnKo
 36 súťažE ssTZ
 37 REgióny
38 majsTRovsTvá slovEnsKa dRužsTiEv
39 stOlnOtEnisOVé talEnty
39 Zo živoTa ssTZ
40 špORtOVé cEntRuM pOlíciE
40 dunajsKý poháR
41 dETi s ťažKým osudom
42 juBilanti
44 fEsTival pohoda
44 slovEnsKý olympijsKý a špoRT. výboR
45 nové publiKáciE
46 nOVináRi
46 policajTi s lopTičKou
48 KRížovKa
49 svETové REbRíčKy K 1. 7. 2019

Milí čitatelia,
opäť sme tu pre vás s ďalším číslom nášho stolnotenisového časo-

pisu, tentokrát však výnimočne ako dvojčísla na 48 stranách. nájdete 
v ňom informácie o všetkých najdôležitejších stolnotenisových udalos-
tiach počas 2. a 3. štvrtiny roka 2019. hneď v úvode môjho editoriálu 
sa vám chcem ospravedlniť za to, že druhé tohtoročné číslo časopisu 
z časových a technických dôvodov nevyšlo v pôvodnom termíne. dúfam 
však, že napriek tomu vám obsah tohto dvojčísla poteší a spríjemní vám 
čas strávený nielen pri stolnom tenise.

Koniec sezóny 2018/2019 sa znova po dvoch rokoch niesol v znamení 
svetového šampionátu, ktorý zavítal k našim susedom – do maďarskej bu-
dapešti. o to viac slovenských fanúšikov tak mohlo na vlastné oči vidieť, 
ako všetky tituly majstrov sveta putovali do číny. príjemnou správou pre 
slovenský stolný tenis však bolo najmä úspešné ťaženie slovenského re-
prezentanta Wang yanga, ktorý v dvojhre vyrovnal osemfinálové umiest-
nenie na ms z rokov 1997 (milan Grman) a 2017 (Ľubomír pištej). skvelé 
štvrťfinálové umiestnenie nášho elitného páru pištej-balážová, ktorý bol 
veľmi blízko k medaile, podčiarklo najúspešnejšie účinkovanie slovákov 
na ms od vzniku samostatného slovenska. Wang spolu s naším zmieša-
ným párom boli k cenným kovom ešte bližšie aj na júnových Európskych 
hrách v minsku, miestenky na budúcoročné oh do Tokia si však (zatiaľ) 
nevybojovali. vrcholom mládežníckej sezóny boli mE mládeže v ostra-
ve, kde tesne za medailovým stupienkom (a trochu smoliarsky) skončila 
v štvrťfinále aj naša najúspešnejšia juniorka Ema labošová. septembro-
vý európsky šampionát družstiev vo francúzskom nantes sa slovákom 
vôbec nevydaril, pričom muži aj ženy obsadili zhodne 17. až 24. miesto. 
v Európskom pohári klubových družstiev si v konkurencii silných súperov 
dobre počínal náš majster sK vydrany, ktorý dosiahol na osemfinálovú 
účasť. o úspešných momentoch sa dočítate v článkoch venovaných na-
šim deaflympionikom či zdravotne znevýhodneným stolným tenistom, 
ktorí priniesli z európskych šampionátov celkovo osem medailí, z toho 
polovicu zlatých. Z ďalších zaujímavostí by som upriamil pozornosť na 
trénerský seminár ETTu v bratislave, mE 
veteránov v budapešti či na profilový roz-
hovor so slovenskou reprezentantkou Tatia-
nou Kukuľkovou. nechýbajú ani informácie 
z júnovej celoslovenskej konferencie ssTZ či 
premiérovej účasti ssTZ na najväčšom slo-
venskom hudobnom festivale pohoda.

verím, že vás naša ponuka zaujala. nech 
je časopis spestrením konca jesennej časti 
sezóny 2019/2020, ktorý vám priblížime 
v poslednom tohtoročnom čísle.  

Tibor Kollár, šéfredaktor

Foto na zadnej strane obálky: 
SSTZ na hudobnom festivale Pohoda 2019 v Trenčíne
● foto: Katarína Breyerová
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Narodila si sa v Poprade. Čo bolo dô-
vodom sťahovania sa tvojej rodiny na zá-
pad Slovenska?

presťahovali sme sa kvôli tomu, že môj 
otec dostal lepšiu pracovnú ponuku tu na 
západe. Tak sme sa dohodli, že sa presťa-
hujeme.

V Trnave si začínala so stolným teni-
som. Bol tvojou prvou voľbou?

áno, stolný tenis bol pre mňa voľbou 
číslo jedna, keďže sme v škole okrem neho 
mali len krúžok kreslenia a dramatický krú-
žok . Tieto veci ma nikdy nebavili a tak 
som sa rozhodla, že skúsim stolný tenis.

Kto ťa k stolnému tenisu priviedol?
K stolnému tenisu som sa priviedla 

vlastne sama, no veľká vďaka patrí aj šte-
fanovi pekovi najst., ktorý mi zo všetkým 
pomohol. 

Ako si spomínaš na tvoje prvé stolno-
tenisové začiatky a čo ti v súvislosti s nimi 
napadne ako prvé?

ako prvá mi napadne moja základná 
skola, v ktorej som začínala. najprv som 
si len ťukala loptičku o stenu a postupom 
času sa to zlepšovalo tak, až som sa nako-
niec dostala tam, kde som dnes.  

Komu najviac vďačíš za svoje veľké 
množstvo mládežníckych úspechov a za 
sľubne sa začínajúcu stolnotenisovú ka-
riéru aj medzi dospelými? 

ako som už spomenula predtým, tak 
vďaka patrí, samozrejme, štefanovi peko-
vi, ale aj rodičom, ktorí ma posúvali stále 
vpred. vďaka nim som sa dostala až na 
dnešnú úroveň.

Ktorý z tvojich mládežníckych úspe-
chov ti najviac utkvel v pamäti?

pamätám si veľa úspechov, ale najviac 
asi ten, keď som posledný rok hrala ako 

Stolnému tenisu obetujem veľa
Devätnásťročná rodáčka z Popradu sa stolnému tenisu aktívne venuje od svojich šiestich rokov, kedy sa spolu s rodinou 
presťahovala do Trnavy. Stolný tenis začala hrávať v trnavskom klube KST Viktória najmä pod vedením trénera Ivana Peka. 
Stolnotenisová zábava či hobby aj s pomocou trénerov a rodičov prerástla do aktívneho tréningu a svojou húževnatosťou 
a variabilnou hrou začala čoskoro zbierať úspechy na mládežníckych turnajoch Slovenského pohára či majstrovstvách 
Slovenska. V mládežníckych kategóriách je viacnásobnou majsterkou Slovenska v dvojhre, štvorhre a zmiešanej štvorhre, 
pričom medzi juniorkami sa stala slovenskou šampiónkou štyrikrát v rade. Medzi jej najvýraznejšie úspechy na medziná-
rodnej scéne patria viacnásobné víťazstvá v štvorhre dievčat na turnaji World Junior & Cadet Open (s N. Grigelovou), či 
víťazstvá na Slovak Cadet Open v roku 2014 v dvojhre, štvorhre a družstvách. V roku 2016 si ešte len ako päťnásťročná 
vybojovala medzi ženami svoj premiérový titul majsterky Slovenska v dvojhre. Od začiatku svojej stolnotenisovej kariéry 
pôsobila v KST Viktória Trnava, s ktorým v sezóne 2018/2019 získala premiérovo titul majstra Slovenska medzi ženskými 
družstvami. Účastníčka olympijských hier mládeže 2018 v Buenos Aires, aktuálna slovenská šampiónka v dvojhre žien 
do 21 rokov, v súčasnosti prvú sezónu hráčka talianskeho ženského majstra AST Tennistavolo Castelgoffredo a členka 
slovenskej ženskej reprezentácie Tatiana Kukuľková.
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hľadu pre teba skončili a čo znamenala pre 
teba účasť na tomto podujatí? 

aj keď som prehrala už v 1. kole, svoj 
výkon hodnotím veľmi pozitívne. hra-
la som nad svoje očakávania, čomu som 
bola veľmi rada. bolo to pre mňa obrovské 
podujatie a je mi cťou, že som sa na ňom 
zúčastnila. 

Aké sú tvoje stolnotenisové plány 
v blízkej budúcnosti, príp. s ktorým klu-
bom sú spojené?

aktuálnu sezónu som začala hrať v ta-
lianskom klube asT Tennistavolo castel-
goffredo. dúfam, že tímu pomôžem obhájiť 
jeho minuloročný majstrovský titul. skú-
sim na sebe ešte viac „zamakať“ a možno 
sa mi podarí dostať sa na olympijské hry, 
čo by bolo mojím splneným snom.

● zhováral sa: Tibor Kollár
● foto: archív Tatiany Kukuľkovej

Máš nejaký športový sen, ktorého spl-
nenie by ťa utvrdilo v tom, že venovať sa 
stolnému tenisu odmalička malo zmysel?

už teraz viem, že to určite zmysel 
malo. mojím snom je dostať sa na olym-
piádu. verím, že tvrdou prácou to môžem 
dosiahnuť. obetovala som tomu veľa času 
a hrávať chcem naďalej. 

Si stále pomerne „čerstvou“ členkou 
reprezentačného družstva žien Sloven-
ska. Nemala si zo začiatku obavu, ako sa 
zaradíš k našim stáliciam v reprezentácii 
Eve Ódorovej a Barbore Balážovej? 

spočiatku som mala obavu, lebo som 
ich moc nepoznala a hanbila som sa. po-
stupom času som zistila, že sú to fajn baby 
a stále sme kamarátky. sú síce staršie, ale 
rozumieme si veľmi dobre.

Nedávno si bola na 3. Európskych hrách 
v bieloruskom Minsku. Ako sa z tvojho po-

kadetka a v bratislave som na slovak ca-
det open vyhrala všetky svoje zápasy. Tak-
že som vyhrala súťaže vo dvojhre, štvorhra 
a aj medzi družstvami, takže to bol neo-
písateľný zážitok. samozrejme, cením si 
aj účasť na mládežníckych olympijských 
hrách.

Bola si študentkou trnavského Gymná-
zia Jána Hollého. Ako si zvládala časté ces-
tovanie po turnajoch a štúdium zároveň? 

no, niekedy to bolo veľmi ťažké. ško-
lu som však už dokončila a teraz sa chcem 
plne sústrediť na stolný tenis a uvidíme, čo 
bude ďalej.

Pozerala si sa do budúcnosti aj z po-
hľadu štúdia, či skôr prevládala u teba 
možnosť stolnotenisovej kariéry?

u mňa aj teraz prevláda stolnotenisová 
kariéra, neviem však, čo bude v budúcnos-
ti. ja dúfam, že sa budem stolnému tenisu 
venovať čo najviac. 

Ako ovplyvnil stolný tenis tvoje tíne-
džerské obdobie? Zmenila by si na ňom 
s odstupom času niečo, ak by sa to dalo?

určite by som nič nemenila. možno 
som nemala čas na kamarátov, nechodila 
na diskotéky a stretnutia do mesta, ale zís-
kala som nových kamarátov, kamošky, dis-
ciplínu a veľa zážitkov. precestovala som 
celý svet a spoznala nové krajiny. 

Tvoja hra, založená na „allroundo-
vom“ type s použitím sendvičového po-
ťahu a častej zmene rytmu hry, je pre 
súperky veľmi nepríjemná. Kto a kedy 
prišiel pre teba s myšlienkou tohto her-
ného systému?

asi pred štyrmi až piatimi rokmi s tým-
to nápadom prišiel ivan peko a opýtal sa, 
že či by sme to skúsili. mne sa to zapáčilo 
a nemienim sa toho vzdať. vyhovuje mi, 
keď súperkám robím “zle” .

RoZhoVoR

Na turnaji Slovenského pohára mládeže v Humennom

S loptičkou sa baví aj doma Pri podaní na II. Európskych hrách v bieloruskom Minsku
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nižšie, ale v kategórii do 18 rokov je vyššie 
postavená. Zápas bol veľmi vyrovnaný, Ku-
kuľková však bola presnejšia a úspešnejšia 
v koncovkách. Z prvých štyroch setov tri 
vyhrala a posledný už ovládla. po výhre 4:1 
sa mohla tešiť zo svojho prvého postupu do 
hlavnej súťaže ms. svoj posledný úspech 
pri derniére chcela dosiahnuť aj ódorová. 
prekážkou jej bola silná indka Kamathová. 
Eva začala výborne a v prvých dvoch se-
toch súperku jasne prevýšila (11:4, 11:8). 
následne však nepochopiteľne „odišla“ od 
úspešnej taktiky a tretí set prehrala v kon-
covke. potom už bola indka lepšia a prehra 
2:4 znamenala pre Evu koniec v dvojhre. 

u mužov začal najskôr Kalužný, ktoré-
mu však súboj o postup s jemu dobre zná-
mym Rakúšanom levenkom nevyšiel. hral 
nesprávne takticky a so štýlom hry presne 
vyhovujúcom súperovi. prvé dva sety pre-
hral ľahko, v treťom síce prišlo zlepšenie, 
ale opäť nezvládnutá druhá časť setu. aj 
keď vo štvrtom sete viedol, v koncovke bol 
však opäť lepší súper. výsledok 0:4 zname-
nal stopku v kvalifikácii.

valuch nastúpil proti Kórejcovi an jae-
hyunovi, podľa trénera jaromíra Truksu 
hráčovi s veľmi dobrou hrou, ale častými 
hernými výkyvmi. súboj so šancou uspieť 
spočiatku naozaj nevyzeral beznádejne. 
sašo síce prehral prvý set, potom však dru-

prvý deň sa skončil bez akýchkoľ-
vek výraznejších prekvapení. Z bohatého 
programu bolo najzaujímavejšie vystúpe-
nie čínskeho páru fan Zhendong-ding ning 
už v 1. kole kvalifikácie mixu. Keďže obaja 
najvyššie nasadení singlisti spolu nefiguro-
vali v rebríčkoch mixov, museli začínať od 
„nuly“. samozrejme, všetky nasadené páry 
v hlavnej súťaži, vrátane našich pišteja s ba-
lážovou, s obavami sledovali, či im žreb ne-
prisúdi práve ich. čierny peter sa nakoniec 
ušiel najvyššie nasadenému páru Wong-
doo z hongkongu, ktorý s favorizovanými 
číňanmi prehral už v tridsaťdvojke 0:4. 

2. deň
slováci do druhého dňa vstupovali s vie-

rou, že niektorým z nich sa podarí postúpiť 
do hlavnej súťaže dvojhry a že úspešne ro-
zohrajú súťaže vo štvorhrách. vo dvojhrách 
to však nešlo podľa našich predstáv. najskôr 
labošová neurobila malý zázrak víťazstvom 
nad najvyššie nasadenou hráčkou v skupine 
Rumunkou monteiro-dodeanovou, pričom 
krok s ňou držala iba v druhom a štvrtom 
sete. po prehre 0:4 sa tak s majstrovstvami 
rozlúčila, keďže štvorhru pre obmedzený 
počet miest hrať nemohla. paralelne s ňou 
Kukuľková bojovala proti Goiovej zo singa-
puru. o rok mladšia ázijská hráčka je síce 
vo svetovom rebríčku žien aj do 21 rokov 

1. deň
prvé dva dni sú vždy na ms v znamení 

kvalifikácií a rozbehu súťaží. sú dôležité aj 
z pohľadu rýchleho zžitia sa s prostredím, 
„oťukávania“ haly, stolov a loptičiek. pre 
každého je to určitá štartová nervozita, pre 
nováčikov na ms zvlášť. prvé zápasy v sku-
pinách dávali všetkým slovákom priestor 
na rozohratie sa, keďže začínali s papierovo 
slabšími súpermi. v trojčlenných kvalifikač-
ných skupinách začínali rebríčkovo druhí 
proti tretím. v niektorých prípadoch boli 
tretí hráči, nechodiaci na turnaje World 
Tour a zúčastňujúci sa iba ms, naozaj sla-
bej úrovne. v našom prípade boli druhými 
v skupinách Ema labošová, samuel Kalužný 
a alexander valuch. muži svoju úlohu zvlád-
li hladko. obaja výhrou 4:0 a presvedčivým 
výkonom. útočnou hrou diktovali tempo 
a dostali svojich súperov pod tlak. samo 
vyhral nad changom z macaa a sašo proti 
Garyagdyyevovi z Turkmenistanu. nováči-
kovskú daň zaplatila Ema labošová. proti 
azerbajdžanskej materiálovej hráčke ima-
novej zneistela a chýbalo jej viac rozvahy. 
bola aktívnejšia, súperka zväčša iba vyčká-
vala, ťažila však z množstva chýb labošovej. 
naša hráčka prehrala 2:4, súperku by však 
za bežných okolností pravdepodobne po-
razila. v druhých zápasoch hrali jednotky 
v skupinách proti trojkám, v našom prípa-
de to pre Evu ódorovú a Tatianu Kukuľkovú 
boli zápasy na rozohratie. obe svoje zápasy 
zvládli presvedčivými výhrami. ódorová zví-
ťazila nad petricovou z čiernej hory 4:1. Ku-
kuľková vo výmenách svojimi umiestnenia-
mi loptičiek školila mexičanku barcenasovú, 
pričom aj výsledok 4:0 hovoril o jej jasnej 
prevahe. vo dvojhrách tak mali po prvom 
dni všetci naši kvalifikanti šancu na postup, 
aj keď labošová už podstatne nižšiu.

súčasne sa už v mixe podarilo kvalifi-
kovať do hlavnej súťaže aj mladému páru 
Kalužný-Kukuľková. v 1. kole mali voľný žreb 
a v 2. kole čelili skúseným bulharom Kras-
tev-ivanovová. náš pár podal veľmi dobrý 
výkon a s výnimkou druhého setu diktoval 
tempo hry. Kombinácia precíznej hry Kukuľ-
kovej a útočného štýlu Kalužného fungova-
la. malé zaváhanie prišlo v štvrtom sete, keď 
slováci za stavu 10:7 nevyužili tri mečbaly. 
napokon však set vyhrali a mohli sa tešiť 
z ich prvého postupu do hlavnej súťaže ms. 

Premiéra Wanga v osemfinále dvojhry MS
Majstrovstvá sveta jednotlivcov sa v dňoch 21. až 28. apríla 2019 uskutočnili v Maďarsku na budapeštianskom 
výstavisku. Už niekoľko desaťročí sa nekonali majstrovstvá tak blízko od slovenských hraníc, čo ocenili aj 
mnohí naši fanúšikovia. Takáto príležitosť sa naskytne naozaj len zriedka. Pre slovenských reprezentantov sa 
svetový šampionát skončil vyrovnaním oboch najlepších umiestnení na MS od rozdelenia Československa. 

Wang Yang – osemfinalista MS vo dvojhre
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hý otočil a neskôr sa dokonca ujal vedenia 
2:1. v tých chvíľach bol aktívnejší, a hrou 
bližšie pri stole dokázal súpera dostať pod 
tlak a prinútiť ho robiť chyby. vo štvrtom 
sete však bol Kórejčan opäť postupne aktív-
nejší. v rozhodujúcich momentoch navyše 
získal dva body priamo z podania, otočil set 
pre seba a dva nasledujúce sety už vyhral. 
sašo sa tak prehrou 2:4 proti neskoršiemu 
medailistovi tiež rozlúčil s dvojhrou. 

vo štvorhrách sa slovákom darilo viac. 
valuch s Wangom po úvodnej „rozohrávke“ 
s párom z Turkmenistanu narazili na silný 
slovinský pár Tokič-Kozul. spolupráca našich 
fungovala výborne a vhodne sa dopĺňali. po 
kvalitnej hre prišlo víťazstvo 3:1 a postup do 
hlavnej súťaže. Rovnako ódorová s Kukuľ-
kovou porazili nebezpečné Turkyne ozkaya-
ovú s yilmazovou 3:2, a tak sme mali všetky 
dvojice vo štvorhrách v hlavnej súťaži, ktorá 
sa začínala už večer mixom. Kalužný s Ku-
kuľkovou nastúpili proti skúsenému argen-
tínskemu páru alto-codinaová. náš pár sa 
vyššie postavených súperov nezľakol a cho-
pil sa svojej šance. po dvoch vyhratých kon-
covkách viedli slováci 2:0 na sety. v treťom 
sete prehrávali už o 5 bodov, a aj keď stratu 
zmazali, koncovku nevyužili. v štvrtom sete 
však boli opäť aktívnejší a presnejší a po-
ľahky sa ujali vedenia 3:1. na konci ďalšie-
ho setu boli blízko postupu, opäť prehratá 
koncovka však znamenala zníženie stavu na 
3:2. šiesty set začali pokojnejšie, menej sa 
ponáhľali a hrali opäť presnejšie. budovali 
si náskok, ktorý premenili na postup medzi 
tridsaťdva najlepších párov.

v tom istom čase hrali Ľubomír pištej 
a barbora balážová proti španielskemu 
páru cantero-Xiao. Ľubovi sa už doobeda 
ozval chrbát a nepríjemní zohratí španieli 
tak boli ťažkým žrebom. navyše, naši v pr-

vom sete stratili výrazné vedenie a pre-
hrali v koncovke. súperi prebrali aktivitu, 
v druhom sete viedli 10:8 a boli lepší. slo-
váci sa však za tohto stavu dokázali zmo-
bilizovať a set otočili. od tohto momentu 
začali dominovať, postupne stupňovať tlak 
a dokázali bodovať. Tretí set skončil jedno-
značne 11:2. vo štvrtom sa súperi snažili 
ešte zápas zdramatizovať, naši však využili 
koncovku na 12:10 a po výhre v ďalšom 
sete získali celý zápas pomerom 4:1. v tri-
dsaťdvojke sme tak mali oba slovenské 
páry, ktoré čakali nemecké prekážky. 

program dňa pokračoval hlavnou sú-
ťažou štvorhier, keď tri zo štyroch párov 
prehrali. najprv balážová s tradičnou 
partnerkou matelovou (čR) podľahli srb-
sko-brazílskemu páru Todorovič-Takahashi 
3:4, následne aj ódorová s Kukuľkovou 
francúzkam chasselinová-Gasnierová 1:4. 
Tento zápas bol pre našu dlhoročnú repre-
zentačnú oporu Evu ódorovú posledným 
vystúpením na ms. Rovnako 1:4 prehrali 
aj ľahko zranený pištej s Kalužným proti 
fínom oláh-naumi.

jediným párom, ktorému sa podarilo 
prejsť ďalej, boli Wang s valuchom. Tých 
čakali paraguajci aguirre-Toranzos, ktorí 
vôbec neboli ľahkými súpermi. na obran-
ný štýl hrali dobre, a tak naši museli vydať 
maximum. výborne sa však dopĺňali, ako-
by spolu hrávali už oddávna. striedali útok 
s obranou a dokázali bodovať oboma spô-
sobmi. prvý set vyhrali v koncovke, druhý 
však podobným spôsobom prehrali. dôle-
žitý tretí set opäť vyhrali v koncovke a štvr-
tý už pomerne ľahko. prehra v koncovke 
piateho setu bola miernou komplikáciou, 
naši si však už víťazstvo nenechali vziať. po 
výsledku 4:2 sa tešili z postupu medzi naj-
lepšiu tridsaťdvojku.

večer ešte čakali slovákov zápasy v tri-
dsaťdvojke mixu. pištej s balážovou nastú-
pili proti páru Qiu-mittelhamová a Kalužný 
s Kukuľkovou proti favoritom franziska-sol-
jaová. podľa očakávania lepšie zahrali naši 
skúsenejší reprezentanti. Kalužný s Kukuľ-
kovou sa po ľahkom priebehu a prehre 0:4 
so súťažou rozlúčili. účasť v najlepšej tri-
dsaťdvojke je však pre mladý pár výborným 
výsledkom. ako sa neskôr ukázalo, ich pre-
možiteľom sa podarilo získať ako jedinému 
európskemu páru medailu. pištej s balážo-
vou naopak vyrovnali nemecko-slovenský 
súboj na 1:1 a postúpili už do osemfinále, 
aj keď víťazstvo sa nerodilo ľahko. naši sa 
aktívnou hrou ujali vedenia 2:0, hoci druhý 
set museli otáčať. v treťom sete si za stavu 
6:3 pre našich súperi zobrali time-out a od 
tohto momentu sa chytili. naopak, slováci 
urobili zopár nepresností a set prehrali 7:11. 
do ďalšieho setu sa však znova zmobilizo-
vali a vrátili sa k precíznej nátlakovej hre. 
vedenie 3:1 už vyzeralo na víťazstvo, ne-
mci sa však opät vzchopili a výbornou hrou 
ovládli piaty set. šiesty set bol obojstranne 
excelentný, pričom naši opäť ukázali skvelú 
bojovnosť a súhru. v kritických momentoch 
podržali jeden druhého a výborne hrajúcich 
nem cov dokázali zdolať. úspešný záver ve-
čera znamenal postup do osemfinále. Tam 
ich čakali Rakúšania fegerl-polcanová, ich 
premožitelia zo štvrťfinále posledných mE 
a neskorší majstri Európy. 

v kvalifikačnej fáze sa presadili favoriti. 
neprišlo k žiadnym výrazným prekvape-
niam. K tým by sa dalo zaradiť iba vyrade-
nie najvyššie nasadeného páru v mužskej 
štvorhre chojnowski-dyjas a v mixe silných 
francúzov lebesson-chasselin. v kvalifiká-
cii dvojhry zaujal aj postup všetkých čes-
kých reprezentantov do hlavnej súťaže. 

Kukuľková s Ódorovou sa dostali do 1. kola hlavnej súťaže

Samuel Kalužný neprešiel kvalifikáciou



la. Ten veľmi variabilne servoval a robil 
Ľubovi problémy. navyše náš hráč, aj keď 
sa dostal do výmeny a pripravil si finálnu 
loptičku, kazil zakončenia, a tak mal v tom-
to zápase málo šancí. v druhom a treťom 
sete si Ľubo dokázal vypracovať náskok, 
oba však skúsený súper otočil. po prehre 
0:4 tak pištej neobhájil skvelé osemfinále 
z predchádzajúcich ms. 

posledným v boji z našich hráčov bol 
Wang. Ten nastúpil proti angličanovi 
pitch fordovi. Známy súper s vyrovnanou 
vzájomnou bilanciou, pričom Wang s ním 
naposledy prehral. Wang dodržal niektoré 
rady trénera najmä pri prechode do úto-
ku a pri topspine sa oveľa viac sústredil na 
umiestnenie. už v prvom sete ukázal skve-
lú obranu a veľmi precízny útok. v druhom 
sete sa bojovalo o každú loptičku až do 
koncovky. v nej Wang dva razy chytil nára-
zom bekhend a nachytal angličana. Keď to 
opäť urobil pri setbale, bolo 2:0 pre nášho 
hráča. v ďalšom sa opäť ujal vedenia, sú-
per však po time-oute vyrovnal. Koncovku 
opäť vydrel Wang variabilnou obranou 
a po koncentrovanom výkone nakoniec 
vyhral 4:0. početná enkláva slovenských 
divákov ho mohutne podporovala a v zá-
pase krásnych výmien si prišla na svoje. 

v 1. kole dvojhry boli prekvapujúce naj-
mä prehry skúsených Európaniek Rusky 
michailovej, luxemburčanky ni Xia lian, 
maďarky póta a španielky dvorak (s češkou 
adámkovou). v 2. kole to bolo opäť na úkor 
európskych hráčok – vypadli nemka solja, 
švédka Ekholm (s premožiteľkou našej Ku-
kuľkovej Kórejčankou cha) i holanďanka li 
jie. v mužskej dvojhre prekvapilo najmä vy-
padnutie hráčov hongkongu ho Kwan Kit a 
Wong chun Ting už v 1. kole, ďalej senzačná 
prehra chen chien-an (Taiwan) s mladým 
čechom polanským. v 2. kole sa lúčil lin 
yun-ju (Taiwan) s gréckym obranárom Gio-
nisom, jeho krajan chuang chih-yuan s por-
tugalcom apoloniom, najlepší ind achanta 
s chorvátom pucarom, aj vyššie nasadený 
pitchford s naším Wangom. 

4. deň
v stredu, štvrtý deň majstrovstiev, sme 

mali ešte stále v hre dve želiezka v ohni. 
najprv mix pištej-balážová, po nich v dvoj-
hre Wang. v oboch prípadoch to bola príle-
žitosť vyrovnať najlepšie slovenské umiest-
nenia na ms v ére samostatnosti. 

už ráno nastúpili pištej s balážovou na 
odvetu zo štvrťfinále mE 2018. v prvom 
sete si postupne vypracovali náskok 9:6, 
vtedy však zaváhali a dovolili Rakúšanom 
vyrovnať. Tí to v koncovke využili a išli do 
vedenia. náš pár však ešte zvýšil koncentrá-
ciu a zlepšil hru, navzájom sa povzbudzoval 
a výborne herne dopĺňal. súperov dokázali 
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3. deň
nasledujúci deň sa už naplno rozbehli 

hlavné súťaže dvojhry. Ráno začínali ženy. 
Kým Tatiana Kukuľková hrala proti vyššie 
nasadenej skúsenej cha hyo sim zo sever-
nej Kórey, barbora balážová dostala prija-
teľný žreb – kvalifikantku srbku lupulescu. 

súperka Kukuľkovej sa veľmi s hrou ne-
ponáhľala, čo Táni vyhovuje oveľa menej. 
musela ukázať trpezlivosť a napracovať sa 
na každý bod. Keďže súperka ju úspešne 
nútila k chybám, prvý set bol pomerne jed-
noznačný v jej prospech. v druhom sa Táňa 
zlepšila a vyrovnala hru vo výmenách. Zača-
la hrať oveľa precíznejšie a odolnejšie. set 
však prehrala v koncovke 9:11. následne 
znervóznela a vyrušila aj sama seba zbytoč-
ným komentovaním. súperka už bola po-
kojná a zápas dotiahla k víťazstvu 4:0. 

od balážovej sme čakali postup cez 
mladšiu srbku. Tá však začala útočne a veľ-
mi dobre takticky. vnútila hru barbore na 
telo a nepúšťala ju do jej nebezpečného 
forhendu. prvý set viedla srbka a dotiahla 
ho víťazne do koncovky. v druhom sete za-
čala baška aktívne, viedla a vyzeralo to, že 
začala diktovať tempo. srbka však set v kon-
covke otočila. To sa ukázalo ako dôležitý 
moment, keď následne naša hráčka zjavne 
znervóznela. hoci ďalší set vyhrala a znížila 
na 1:2, stále sa nevedela zbaviť kŕču. To sa 
ukázalo najmä vtedy, keď sa lupulescu opäť 
vrátila k predchádzajúcej taktike. Za stavu 
1:3 na sety však baška dokázala zlepšiť hru 
a začala sa presadzovať najmä kvalitným 
bekhendom. Keď jej to aj súperka začala 
hrať tam, baška vyhrala ďalšie dva sety a 
vyrovnala na 3:3. v rozhodujúcom sete sa 
hráčky ťahali až do koncovky, keď barbora 
viedla. Za stavu 9:8 jej však zlyhal bekhend, 
ktorý trochu uponáhľala. potom prišlo srb-
kine prasiatko a hneď prvý využitý mečbal 

po chybe našej hráčky znamenal nepríjem-
nú a nečakanú prehru. baške už zostávalo 
sústrediť sa len na mix. 

Ľubomír pištej hral proti cyperčanovi 
yiangou. bol to kvalitný hráč, obojstranne 
výborný v kontratopspinoch. Ľubo začal 
veľmi technicky, variabilne a poľahky vie-
dol o 5 bodov. súper však prvý set otočil 
a vyzeralo to nepríjemne. od druhého 
setu však Ľubo ešte pridal, ukázal odol-
nosť vo výmenách a postupne si vybudo-
val náskok. Keď vyhral druhý aj tretí set a 
vo štvrtom sa ujal vedenia, vyzeralo to na 
ľahký zápas. súper si však zobral time-out, 
ktorým Ľuba trochu zastavil. Ten sa však 
perfektne skoncentroval a vyhral. násled-
ne už zápas dotiahol do víťazstva 4:1.

Wang nastúpil proti mladému dánovi 
lindovi, ktorý vydržal byť veľmi nepríjemný 
tri sety. výborným príjmom robil Wangovi 
problémy. niekedy bodoval priamo z neho 
nechytateľnou bombou. na obranu hral sil-
né topspiny. Tie Wang občas nevedel chy-
tať, na druhej strane však zmenou rotácie 
nútil dána robiť chyby. po výhre v treťom 
sete a vedení 2:1 už Wang dominoval. Zlep-
šenou obranou a variabilnou hrou súpera 
rozobral. Zápas dotiahol k jasnej výhre 4:1. 

Wang s valuchom následne nastúpili 
do boja o postup do osemfinále štvorhry. 
čakali ich chen a chuang z Taiwanu, obaja 
poprední singlisti aj deblisti, ktorí veľa šan-
cí nášmu páru nedali. slováci sa ich snažili 
pritlačiť, rozbehať a hrať variabilne. sašo 
striedal blok s prechodmi do útoku, Wang 
útok s obranou. prvé dva sety rozhodlo iba 
zopár chýb slovákov v zlomových momen-
toch. potom to však už bola jasná záležitosť 
pre súperov a nakoniec prehra 0:4. 

v 2. kole dvojhry boli iba naši dvaja 
najlepší muži. pištejovi prisúdil žreb jed-
ného z veľkých hráčov – nemca Tima bol-

Valuch s Wangom postúpili vo štvorhre medzi najlepšiu tridsaťdvojku



7SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019MAJSTroVSTVá SVETA JEdNoTliVcoV

vo výmenách odtlačiť od stola a rozbehať. 
Ľubo bol tradične skvelý na príjme, barbo-
ra hrala servis najmä okolo hrany, čo Ľubo-
vi umožňovalo ísť do tvrdého prechodu do 
útoku po topspinovom príjme. súperi sa 
nedokázali zmobilizovať a najmä výkon eu-
rópskej jednotky polcanovej postupne kle-
sal. naši neustále zvyšovali vedenie a zís-
kavali jasnú prevahu. na radosť početnej 
skupiny slovenských fanúšikov a podporo-
vateľov zápas nepustili z rúk. po vyhratých 
štyroch setoch išli ruky slovákov nad hlavu, 
s radosťou po postupe do štvrťfinále sveto-
vého šampionátu. 

potom už slováci hrali len vo veľ-
kej hale. najprv nastúpil Wang na zápas 
v tridsaťdvojke dvojhry. čakal ho hráč zo 
severnej Kórey, o ktorom nikto veľa neve-
del. Wang začal zápas opäť s variabilnou 
obranou. menil rotácie a jeho bekhend 
bol, ako obyčajne, málo čitateľný. na sú-
pera to od začiatku zjavne platilo. do toho 
Wang využíval príležitosti na prechod do 
útoku. podľa pokynov trénera Truksu bol 
útok nie príliš silný, ale so zameraním sa 
na dobré umiestnenie. celý prvý set mal 
Wang drvivú prevahu a vysoko vyhral. 
v druhom pokračoval vo vedení, aj keď už 
nie tak výraznom. stále si však udržiaval 
náskok a set doviedol do víťazného konca. 
od tretieho setu si však Kórejčan začal na 
Wangovu obranu zvykať a lepšie rozozná-
vať rotácie. dostával Wanga stále viac pod 
tlak. našťastie, náš hráč dokázal tlak ustáť 
a pokračoval aj v úspešnom bodovaní úto-
kom. Tretí a štvrtý set sa tak rozhodovali 
v koncovkách. v nich bol úspešnejší Wang 
a po výhre 4:0 sa tešil z postupu do osem-
finále. popri postupu v mixe, vďaka ktoré-
mu sa podarilo vyrovnať najlepší štvorhro-
vý výsledok z ms od vzniku sR, sa to isté 
podarilo aj Wangovi v dvojhre. Taký dvoj-
násobný najlepší výsledok na jedných ms 
či podobne úspešný turnaj sme od vzniku 
samostatnej slovenskej reprezentácie ne-
mali. a to nás ešte čakalo pokračovanie, 
v prípade mixu už v ten istý večer. 

v boji o medailu pišteja s balážovou ča-
kali obhajcovia titulu yoshimura-ishikawa. 
naši začali výborne, dostali japoncov pod 
tlak, hrali útočne a variabilne. postupne 
zvyšovali vedenie a vyhrali 11:6. japonci 
však v druhom sete prebrali aktivitu. Začali 
na našich „tlačiť“, aj pri našom útoku zo-
stávali bližšie pri stole a dokázali mu odo-
lávať. súperi vyhrali pomerne jasne druhý 
a rovnako tretí set. v ňom navyše podával 
yoshimura na barboru a tá mala problémy 
čítať jeho skvelý servis. naši však nastúpili 
do ďalšieho setu opäť aktívne a útokom 
dokázali súperov zatlačiť. navyše, Ľubo 
im neustále svojou variabilnou hrou robil 
problémy. slováci tak vyrovnali na 2:2 a 
skvele pokračovali aj v piatom sete. Tam 
majstrov sveta prinútili za stavu 0:5 zobrať 
si time-out, po ktorom začal mať prevahu 
práve japonský pár. postupne stav vyrov-
nal a set vyhral 11:7. v šiestom sete už ja-
ponci mali prevahu, hoci sa naši neustále 
snažili doťahovať a bojovali až do konca. 
prehra 6:11 však znamenala koniec náde-
jám na medailu. po výsledku 2:4 boli slo-
váci smutní, avšak predvedená hra aj cel-
kový výsledok na turnaji boli výborné. 

v tento deň sa odohralo opäť niekoľko 
zaujímavých prekvapení. o jedno z nich 
sa postaral opäť chorvát pucar vyradením 
nemca ovtcharova. Ďalej to bola prehra 
svetovej trinástky japonca mizutaniho 
s Kórejčanom jeoungom. najväčším pre-
kvapením tohto dňa však bolo víťazstvo 
francúza Gauzyho nad druhým nasade-
ným číňanom Xu Xinom 4:2. favorit zá-
pasu nevyužil za stavu 2:2 na sety vede-
nie 8:3 a v rozhodujúcich momentoch ho 
zradil jeho najsilnejší úder – forhendový 
topspin. v šiestom sete pri ňom urobil až 
sedem chýb. bola to však potešujúca sprá-
vou pre nášho Wanga, ktorý mal proti ví-

ťazovi tohto súboja nastúpiť v osemfinále, 
keďže Xu Xin je pravdepodobne najlepším 
hráčom na svete na obranný štýl. v ženskej 
dvojhre prehrali s nižšie nasadenou súper-
kou Európanky szőcs a polcanova, vypadla 
aj Kórejčanka jeon jihee, svetová osmička 
chen i-ching (Taiwan) ako aj sedmička – ja-
ponka mima ito. Zo súťažou sa tiež v osem-
finále rozlúčila svetová šestka japonka ishi-
kawa po prehre s doo (hongkong). 

5. deň
v piaty deň šampionátu sme v prvom 

rade čakali, či sa podarí Wangovi premeniť 
šancu na postup do vytúženého štvrťfiná-
le, zvlášť, keď v minulosti už francúza Gau-
zyho porazil. dokonca, podľa neskoršieho 
vyjadrenia súpera, Wang posledné dva 
zápasy vyhral. podľa vyjadrenia trénera 
Truksu však slovenský reprezentant tento 
zápas nezvládol predovšetkým psychic-
ky. bol to jeho prvý zápas na obrovskom 
centrálnom kurte s kamerami a všetkým, 
čo k tomu patrí. prostredie, spolu s dôle-
žitosťou zápasu, na neho tentokrát úplne 
doľahli. bol veľmi neistý aj pri loptičkách, 
ktoré inak bežne hráva. To pri tvrdej hre 
francúza znamenalo jednoznačný priebeh. 
Kuriózny bol prvý bod, ktorý svedčil o ner-
vozite na oboch stranách. Wang Gauzyho 
prekvapil dlhým servisom a ten, šokovaný, 
ho prijal obojručným bekhendom! Wang 
to však nevyužil a francúz zabodoval for-
hendovým topspinom. a potom už pôso-
bil veľmi isto. prvý set vyhral 11:0, druhý 
11:5 a tretí 11:4. posledný set bol mierne 
vyrovnaný, aj tak však v koncovke bodoval 
len Gauzy. po prehre 8:11 a 0:4 sa Wang 
s majstrovstvami lúčil v osemfinále. ško-
da, lebo už pred zápasom vedel, že poten-
ciálny štvrťfinálový súper švéd falck nehrá 
na obranu príliš kvalitne. 

Pištej skončil v 2. kole na rakete Tima Bolla

Radosť slovenského páru Barbora Balážová – Ľubomír Pištej po postupe do štvrťfinále MS



osemfinálové kolo bolo pohromou 
pre ďalších favoritov. hneď oba prvé ran-
né zápasy priniesli tie najväčšie prekvape-
nia. prvý nasadený fan Zhendong prehral 
s krajanom liang jingkunom 2:4. švéd falck 
zároveň porazil svetovú šestku Kórejca lee 
sangsu 4:1. vypadla aj svetová štvorka – ja-
ponec harimoto 2:4 s kvalifikantom, Kórej-
com an jaehyun (157. hráč sveta). odstúpiť 
pre chorobu musel tiež jeden zo spolufavo-
ritov – nemec Timo boll. po piatom dni tak 
boli zo súťaže vyradení až štyria zo šiestich 
najvyššie nasadených hráčov, vrátane jed-
notky a dvojky. naopak, ženské štvrťfinále 
prebehlo úplne podľa predpokladov – po-
stúpili štyri najvyššie nasadené hráčky. se-
mifinále tak bolo čínskou záležitosťou. 

Záverečné dni
v posledných troch dňoch sa už hralo 

bez slovenskej účasti a už sa len rozdeľova-
li medaily. v ženskom semifinále dvojhry 
sa z postupu tešili liu shiwen po výhre 4:2 
nad jednotkou ding ning, a chen meng, 
ktorá zmietla Wang manyu. pre liu to bola 
odveta za predchádzajúce dve finále ms, 
v ktorých proti ding podľahla. v tomto zá-
pase liu shiwen prehrávala 0:2 a vyzeralo 
to na rovnaký výsledok. vtedy však začala 
hrať neuveriteľný stolný tenis a ďalšie štyri 
sety suverénne ovládla. posledné dva do-
konca neskutočne 11:0 a 11:2! 

v mužskom štvrťfinále bolo jasné, že Eu-
rópa získa aspoň jednu medailu. Taktiež, že 
jeden finalista nebude číňan, keďže v spod-
nej polovici tabuľky nebol ani jeden. v hor-
nej najprv úradujúci majster sveta ma long 
porazil krajana lin Gaoyuana 4:0 a ďalší čí-
ňan liang japonca Koki niwu 4:3. v spodnej 
časti falck ukočil spanilú jazdu Gauzyho 4:1. 
v poslednom, kórejskom súboji, sa doká-
zal devätnásťročný outsider an prebojovať 
do semifinále po výhre 4:3. až dvaja semi-

finalisti (an a liang) tak získali medaily pri 
svojom debute na ms. následne, v čínskom 
semifinále zúročil úradujúci majster sveta 
ma long svoje skúsenosti. v krásnom zápa-
se bol po dvoch setoch stav 1:1. v ďalších 
troch setoch sa rozhodovalo v koncovkách. 
vo všetkých vyhral obhajca titulu a po vý-
hre 4:1 urobil rozhodujúci krok do histórie. 
v druhom semifinále čelil šestnásty hráč sve-
ta falck prekvapeniu – kvalifikantovi anovi. 
v tomto zápase sa hralo všetkých sedem 
setov. v rozhodujúcom mal švéd výborný 
nástup a postupne si budoval jasný náskok. 
po výhre 11:5 sa tešil z postupu do finále, 
prvého švédskeho od víťazstva Waldnera na 
ms 1997. mimochodom, falcka koučoval 
bývalý majster sveta jörgen persson. 

v mužskej štvorhre sa v semifinále stre-
tli európske páry, pričom pre všetky zúčast-
nené krajiny to bola prvá medaila z ms vo 

švorhre. portugalci apolonia-monteiro 
podľahli rumunsko-španielskemu páru io-
nescu-Robles 3:4. v druhom semifinále ma 
long s devätnásťročným Wang chuqinom 
vyhrali nad krajanmi liang-lin s prehľadom 
4:0. vo finále potom zdolali Európanov 4:1 
a ma long vykročil k titulu najúspešnejšie-
ho účastníka ms. finále ženskej štvorhry aj 
mixy boli čínsko-japonskými súbojmi, pri-
čom vždy sa radovali číňania. medzi žena-
mi sun yingsha-Wang manyu po výhre nad 
ito-hayata 4:2, keď otočili stav z 0:2. v mixe 
potom Xu Xin-liu shiwen po výhre nad pre-
možiteľmi našich yoshimura-ishikawa 4:1. 

v ženskom finále liu shiwen konečne 
dosiahla na vytúžený titul majsterky sveta. 
prvý set prehrala v koncovke a trochu na 
nej bola vidieť nervozita. Ďalšie dva však 
už ovládla pomerom 11:7. následne meng 
vyrovnala na 2:2. piaty set však liu vyhrala 
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Výsledky Slovákov
Dvojhra muži – skupiny: Kalužný – chang (mac) 4:0, Kalužný – levenko (auT) 0:4, valuch – Garyagdyyev (TKm) 4:0, valuch – an 
(KoR) 2:4; 1. kolo: pištej – yiangou (cyp) 4:1, Wang – lind (dEn) 4:1; 2. kolo: pištej – boll (GER) 0:4, Wang – pitchford (EnG) 4:0;  
3. kolo: Wang – an (pRK) 4:0; osemfinále: Wang – Gauzy (fRa) 0:4; Dvojhra ženy – skupiny: labošová – imanova (aZE) 2:4, labošová 
– monteiro dodean (Rou) 0:4, Kukuľková – barcenas (mEX) 4:0, Kukuľková – Goi (sGp) 4:1, ódorová – petric (mnE) 4:1, ódorová – 
Kamath (ind) 2:4, 1. kolo: balážová – lupulesku (sRb) 3:4, Kukuľková – cho (pRK) 0:4
Štvorhra muži – kvalifikácia, 1. kolo: valuch/Wang – ahmedov/ahmedov (TKm) 3:0; kvalifikácia, 2. kolo: valuch/Wang – Kozul/Tokic 
(slo) 3:1; 1. kolo: valuch/Wang – aguirre/Toranzos (paR) 4:2, Kalužný/pištej – naumi/olah (fin) 1:4; 2. kolo: valuch/Wang – chen/
chuang (TpE) 0:4; Štvorhra ženy – kvalifikácia: Kukuľková/ódorová – yilmaz/Gul (TuR) 3:2; 1. kolo: Kukuľková/ódorová – chasselin/
Gasnier (fRa) 1:4, balážová/matelová – Takahashi/Todorovic (bRa/sRb) 3:4; Zmiešaná štvorhra – kvalifikácia: Kalužný/Kukuľková 
– Krastev/ivanova (bul) 3:1; 1. kolo: Kalužný/Kukuľková – alto/codina (aRG) 4:2, pištej/balážová – cantero/Xiao (Esp) 4:1, 2. kolo: 
Kalužný/Kukuľková – franziska/solja (GER) 0:4, pištej/balážová – Qiu/mittelham (GER) 4:2; osemfinále: pištej/balážová – fegerl/pol-
canova (auT) 4:1; štvrťfinále: pištej/balážová – yoshimura/ishikawa (jpn) 2:4
Sumár finálových výsledkov: 
Dvojhra muži – semifinále: liang (chn) – ma (chn) 1:4, an (KoR) – falck (sWE) 3:4; finále: ma (chn) – falck (sWE) 4:1; dvojhra ženy 
– semifinále: ding (chn) – liu (chn) 2:4, Wang (chn) – chen (chn) 0:4; finále: liu (chn) – chen (chn) 4:2; štvorhra muži – finále: 
ma/Wang (chn) – ionescu/Robles (Rou/Esp) 4:1; štvorhra ženy – finále: sun/Wang (chn) – hayata/ito (jpn) 4:2; zmiešaná štvorhra 
– finále: Xu/liu – yoshimura/maharu 4:1

Wang Yang s trénerom Jaromírom Truksom



Z rokovania kongresov iTTF, ETTU  
a rady riaditeľov iTTF v Budapešti
dostať sa na MS družstiev 
i jednotlivcov už bude ťažké
maďarská metropola budapešť hosti-

la najlepších stolných tenistov sveta (20. – 
28. 4. 2019) štvrtýkrát v histórii. naposledy to 
bolo pred 69 rokmi. domáci preto nenechali 
nič na náhodu a dôkladne pripravili nielen sa-
motné súťaže, ale aj všetky podujatia spojené so šampionátom, pre-
dovšetkým kongres svetovej stolnotenisovej federácie (iTTf). Ten 
sa uskutočnil v luxusnom hoteli corinthia. delegáti zo 123 krajín (za 
stolmi hrali reprezentanti zo 141 štátov) presedeli na kongrese väčši-
nu dňa. najväčší časový objem zhltla prezentácia piatich ašpirantov 
na usporiadanie budúcich stolnotenisových ms, ktorí sa predhá-
ňali v spôsoboch, ako upútať a získať podporu delegátov pre svoje 
mesto. s vynikajúcim spoločným nápadom prišla nezvyčajná dvojica 
usa – čína. predstavitelia týchto krajín sa rozhodli spoločne si pripo-
menúť 50. výročie „pingpongovej diplomacie“. v roku 1971 po ms 
v nagoji sa práve vďaka stolným tenistom týchto dvoch štátov a ich 
diplomacii oteplili vzájomné vzťahy medzi veľmocami usa a čínou.

v budapešti sa američania uchádzali o ms 2021 v houstone 
a číňania o ms 2022 v chengdoo. hoci mali pomerne silných pro-
tikandidátov ponúkajúcich výborné podmienky (2021 – marocký 
agadír, 2022 – japonské Kitakyushu a portugalský lisabon), tím usa 
presvedčil 83 a čínsky 75 delegátov. iba druhýkrát v doterajšej his-
tórii tak budú stolnotenisové ms mimo Európy, resp. ázie. okrem 
toho sa hral svetový šampionát len jediný raz v afrike – v roku 1939 
v Káhire. pre úplnosť treba dodať, že ms družstiev budú v roku 
2020 v juhokórejskom busane (22. – 29. 3.).

delegáti kongresu veľmi pozitívne prijali správu o hospodá-
rení za rok 2018 a rozpočet na rok 2019. príjmy iTTf boli vlani 
najvyššie v histórii – 24,28 mil. $. na tento rok sa plánuje nárast 
o 1,113 mil. $. väčšina príjmov je z marketingu (vyše 15 mil.) a je 
určená na podporu strategických stolnotenisových cieľov, najmä 
na ďalší rozvoj stolného tenisu vo svete a jeho propagáciu cez so-
ciálne siete. smelým zámerom je dostať sa medzi tri najčastejšie 
zdieľané športy sveta. pozoruhodný je aj nárast počtu pracovní-
kov sekretariátu iTTf – z 30 na 50 ľudí (vyčerpajú 15% z rozpočtu), 
ale aj zvýšenie „prize money“ na turnajoch svetovej série.

Zaujímavosťou bolo zrušenie suspendácie stolnotenisovej fe-
derácie Kuvajtu. Tá bola dočasne vylúčená kvôli neprípustnému 
zasahovania štátu do športu. Keďže Kuvajťania po roku upravili 
stanovy národného olympijského výboru i stolnotenisového zväzu, 
a umožnili zorganizovať demokratické voľby v týchto organizáciách, 
ich „stopka“ bola zrušená. počet členských organizácií iTTf je opäť 
najväčší zo všetkých športov na svete – 226. na kongrese iTTf v bu-
dapešti chýbal bývalý prezident tejto organizácie adham sharara. 
Exekutíva zrušila Kanaďanovi titul čestný prezident iTTf (z dôvodov 
neoprávnených a pochybných finančných operácií) a zakázala mu 
účasť na kongrese, aj keď je v súčasnosti prezidentom Kanadskej 
stolnotenisovej federácie. stolička pre kanadského delegáta zostala 
prázdna a celá kauza sa ocitla na športovom súde v lausanne.

Kongres iTTf potvrdil eminentný záujem na prehĺbení priateľ-
ských športových vzťahov medzi reprezentantami KĽdR a južnej Kó-
rey, ako aj medzi obidvoma umelo rozdelenými krajinami. proces, 
ktorý sa začal vlani na ms v halmstade (spoločné kórejské družstvo 
žien), momentálne pribrzdili politické nezhody usa a KĽdR, ale je 
reálna šanca na jeho úspešné pokračovanie. v návrhu na zmeny 
predpisov iTTf sa dlho diskutovalo o znovuzavedení žltých loptičiek 
ako aj jasnejších farieb poťahov. na žiadosť zástupcu hráčov Zora-
na primoraca budú zafarbenie loptičiek ešte testovať na niekoľkých 
turnajoch, ale farby poťahov už nebudú také striktné (čierne a čer-
vené) ako doteraz. K čiernej môže na druhú stranu rakety pribud-
núť aj iná farba, ale musí byť zásadne odlíšená od farby loptičky. 

Rada riaditeľov iTTf pozostávajúca zo zvolených zástupcov 
všetkých kontinentov nemala už dávno taký búrlivý a dlhý priebeh 
ako v budapešti. na hlavné heslo, pod ktorým prebiehali všetky ro-
kovania – sTolný TEnis pRE všETKých, sTolný TEnis pRE živoT 
– delegáti rýchlo zabudli. v roku 2020 bude hrať na ms družstiev 
v juhokórejskom busane ešte 92 tímov, ale o dva roky neskôr na ms 
v čínskom chengdoo už bude štartovať iba 32 najlepších kolektívov! 
Komercionalizácia vo svetovom športe rýchlo postupuje a nevyhla 
sa ani stolnému tenisu. prevážil argument, že stretnutia tímov za 
prvou tridsiatkou sú už nezaujímavé (televízny prenos si nekúpi 
žiadna krajina), zbytočne predlžujú šampio nát a zvyšujú náklady. 
veľký súboj sa rozpútal o kvóty, pretože návrh, aby nominácie druž-
stiev vychádzali iba zo svetového rebríčka tímov, neprešiel. nako-
niec vznikol kompromis zaručujúci Európe priamy postup deviatich 
družstiev (cez kvótu) a ďalšie tri budú môcť bojovať v medzikonti-
nentálnej kvalifikácii. v praxi to znamená, že napr. už 13. najlepšie 
európske družstvo zostane doma, ale vzhľadom na kontinentálne 
kvóty budú hrať na ms 2022 aj oveľa slabšie tímy z oceánie, južnej 
ameriky či afriky. dostať sa na ms bude tak nesmierne ťažké aj pre 
obidva slovenské kolektívy, ktoré sa dnes v Európe pohybujú medzi 
12. až 20. miestom. podobne ťažké to bude aj v kategórii jednot-
livcov, pretože na ms 2021 v hustone už bude hrať len 128 hráčov 
v dvojhrách a 64 párov v štvorhrách a mixe.

Rada riaditeľov iTTf rozhodla o ďalších dejiskách významných 
podujatí: ms mládeže 2019 – Korat (Thajsko), ms mládeže 2020 
– Guimarães (portugalsko), ms mládeže 2021 – Tunis (Tunisko), 
ms veteránov 2020 – bordeaux (francúzsko) a ms veteránov 
2022 – omán. Zaujímavosťou je, že sa pripravuje aj tzv. veterans 
tour pozostávajúci zo šiestich turnajov po celom svete, ako aj sve-
tové rebríčky veteránov.

mimoriadny kongres ETTu (riadny 
bol v septembri v nantes) zhodnotil uply-
nulý rok a schválil čerpanie rozpočtu za 
rok 2018 so schodkom 25 000 €. návrh 
na rok 2019 by už mal deficit vyrovnať. 
na diskusiu boli predložené aj viaceré pozoruhodné návrhy na zme-
nu stanov ETTu, o ktorých sa však rokovalo až v septembri 2019.

v budapešti mal svoje valné zhromaždenie aj swaythling club 
international, aj za účasti slovenskej delegácie na čele s predsedom 
sci slovakia vladimírom mihočkom st. predsedom sci sa stal ne-
mec E. schöler, ktorý vystriedal na tomto poste nóra Ö. Ericssona.

● text: Zdenko Kríž
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tak ako v semifinále – 11:0! následne vy-
hrala vyrovnaný šiesty set a celkovo 4:2. 
liu shiwen tak získala po zlate v mixe aj 
najcennejší kov vo dvojhre. 

vo finále dvojhry mužov sa po presved-
čivej výhre 4:1 do histórie zapísal aj ma 
long ako tretí hráč, ktorému sa podarilo zís-

kať tri tituly majstra sveta v rade. pred ním 
to dokázali iba maďar viktor barna a číňan 
Zhuang Zedong. jeho finálový súper falck 
získal na ms aj cenu fair play. v rodnom 
halmstade ho pri návrate čakalo osem tisíc 
fanúšikov a švédska stolnotenisová federá-
cia rozhodla v budúcnosti udeľovať cenu 

„The falck“ (sokol) za mimoriadne neočaká-
vané úspechy. 

pre čínu sa majstrovstvá sveta skončili 
ziskom všetkých titulov. podarilo sa im to 
deviatykrát v histórii, predtým v roku 2011. 

● text: Branislav Kalužný 
● foto: Ján Súkup a archív ITTF
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favoritkám z Rumunska dopadol priam 
katastrofálne. prudká viróza postihla pu-
chovanovú i balážovú, a tak slovenské 
družstvo ako jediné na turnaji nenastúpilo 
v kompletnej zostave. labošová i jurková 
sa proti obhajkyniam titulu snažili zabojo-
vať, ale výkonnostný rozdiel bol evidentný. 
Z tejto nepríjemnej situácie bol nešťastný 
celý tím. Tréner peter šereda to smutne 
skonštatoval slovami: „Takto som si svoje 
posledné vystúpenie na ME vo funkcii tré-
nera žien nepredstavoval ani v zlom sne. 
Život však prináša rôzne prekvapenia“.

 Kvarteto mužov slovenska v zosta-
ve Wang yang (35.), Ľubomír pištej (60.), 
alexander valuch (190.) a samuel Kaluž-
ný (269.) malo oveľa ťažšiu úlohu obhájiť 
13. miesto z luxemburgu. v úvodnom sú-
boji proti španielom vykročilo veľmi dobre. 
Ľubomír pištej zdolal súperovu jednotku 
alvara Roblesa 3:2, keď v piatom sete zví-
ťazil 14:12. a to otočil stav z nepriaznivého 
pomeru 3:8! v ďalšom zápase Wang yang 
rozdielom triedy zdolal jedného z mála eu-
rópskych stolných tenistov hrajúcich ceruz-
kovým držaním rakety jesusa cantera 3:1. 
na rozhodujúci bod sme mali tri pokusy. 
v súboji „trojok“ alexander valuch na skú-
seného machada skúšal všetko možné, ale 
súper bol na jeho sily. v súboji jednotiek 
Wanga a Roblesa dva a pol setu dominoval 
ľavoruký španiel a až tesne pred koncom 
zápasu sa náš reprezentant zázračne chytil. 
Zmena taktiky mu vyniesla víťazstvo v jed-
nom sete, ale na bod to nestačilo. Ten sa ča-
kal v súboji s canterom od pišteja, ten však 
zápas nezvládol. jeho súper ťažil z výborné-
ho podania a zázračne mu vychádzal aj ris-
kantný útok. a zo stavu 2:0 bolo zrazu 2:3 
a šanca na postup sa scvrkla, ale ešte žila. 

labošová (331.). okrem nej nastúpili aj 
barbora balážová (48.), Eva jurková (339.) 
a nikoleta puchovanová (258.). družstvo 
žien si už postupom do nantes zlepšilo po-
zíciu oproti predchádzajúcim mE (v roku 
2017 – 27. miesto), ale vo francúzsku sa 
v silnej konkurencii nedokázalo presadiť. 

najbližšie k prvému bodu pre naše far-
by v súboji so španielkami mala barbora 
balážová. vo vyrovnanom dueli s dvora-
kovou prehrala až v piatom sete 9:11. ni-
koleta puchovanová uhrala proti liao síce 
set, ale to bolo všetko, lebo ďalšia číňan-
ka v drese španielska Zhang nedala Eme 
labošovej šancu. druhý zápas oproti top 

oproti predchá-
dzajúcemu európske-
mu šampionátu druž-
stiev spred dvoch 
rokov v luxemburgu 
nastali v slovenských 
tímoch dve závažné 

zmeny. aktívnu činnosť v reprezentácii slo-
venska ukončili skúsené opory peter šereda 
a Eva ódorová, a na ich miesto prišli nielen 
mladší, ale aj rebríčkovo podstatne slabší 
hráči. Kvôli dokončeniu maturít na posled-
nú chvíľu vypadla z nominácie Tatiana Ku-
kuľková (112. v rebríčku), a tak príležitosť 
nečakane dostala najmladšia v tíme Ema 

Európska stolnotenisová únia urobila v posledných rokoch niekoľko závažných zmien v štruktúre svojich súťaží. Jednou 
z nich je nový model európskeho šampionátu družstiev, na ktorý premiérovo postupovalo iba 24 tímov mužov a žien. 
Štartu v Nantes (3. až 8. septembra 2019) predchádzali kvalifikačné duely trojčlenných skupín (doma-vonku). Z nich 
postupovali priamo prvé dva celky a tretie ešte hrali baráž o zvyšné voľné miesta. Najlepšiu dvadsaťštvorku rozdelili 
v Nantes na osem trojčlenných skupín. Do štvrťfinále postupovali iba ich víťazi. Ostatné tímy skončili svoje účinkovanie 
už vlastne v polovici ME, čo sa stretlo s tvrdou kritikou prakticky dvoch tretín štartujúcich družstiev. Organizátorom 
tak pri novom systéme súťaží ubudli starosti – stačil im aj nízky počet stolov (4) a menšia hala. Väčšina družstiev však 
dostala stopku už po dvoch súbojoch. Od štvrťfinále sa hral k.o. systém. Na zisk zlatej medaily tak po prvý raz v histórii 
stačilo iba päť víťazných stretnutí! Teoreticky sa dal dokonca získať titul aj len za štyri víťazné zásahy...

Najdrahšie majstrovstvá 
Európy sa nám nevydarili

Počas stretnutí nášho mužského družstva to na lavičke vrelo...
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mu lietala väčšinou za stôl. a záverečný 
duel Wanga s akkuzuom, ktorého sústav-
ne povzbudzovala vypredaná hala, už iba 
dovŕšil našu hladkú prehru. Tréner jaro-
mír Truksa: „Čakal som v Nantes viac. Šan-
cu na víťazstvo sme mali proti Španielom. 

vyzeralo nádejne – valuch trápil Gauzyho, 
ale hoci podal dobrý výkon, nestačilo to 
ani na set. pištej v súboji s lebessonom 
nemal svoj deň. francúz ho väčšinou držal 
pod tlakom a keď sa predsa len naskytla 
šanca bodovať tvrdým útokom, loptička 

 Keďže francúzi zdolali španielov, naša 
nádej viedla iba cez víťazstvo 3:0, resp. 
3:1 nad domácim triom. Tréner jaromír 
Truksa plánoval takticky zaskočiť súpera. 
na jednotku postavil pišteja, na dvojku 
valucha a na trojku Wanga. spočiatku to 

Barbora Balážová

Ľubomír PištejWang Yang



Ema Labošová – nováčik medzi našimi ženami na európskom šampionáte družstiev

Z rokovania kongresu  
ETTU v Nantes
Vyznamenanie pre Valentinu Popovú

hotel West 
na predmestí 
francúzskeho 
mesta nantes 
bol v stredu 
4. 9. 2019 de-

jiskom riadneho kongresu Európskej stol-
notenisovej únie (ETTu). Zúčastnili sa ňom 
delegáti zo 46 krajín, medzi nimi aj zástup-
covia ssTZ – predseda zväzu Zdenko Kríž 
a generálna sekretárka ivica hatalová, pre 
ktorú to bola premiéra na takomto vý-
znamnom podujatí.

okrem tradičnej agendy bol do progra-
mu mimoriadne zaradený aj bod o naj-
novších aktivitách a zámeroch medziná-
rodnej stolnotenisovej federácia (iTTf). 
prezentoval ho šéf sekretariátu iTTf a jej 
marketingový manažér steve dainton. plá-
novanú výraznú redukciu počtu štartujú-
cich družstiev i jednotlivcov na vrcholných 

stolnotenisových podujatiach jednotlivcov 
i družstiev (od roku 2022) zdôvodňoval 
marketingovou “nepredajnosťou” mamu-
tích akcií, o ktoré nemajú veľký záujem 
organizátori, médiá, ale ani sponzori, a tak 
neprinášajú profit do pokladne zväzov 
ani iTTf. Zdôraznil, že takmer 75 % zisku 
prosperujúcej iTTf pochádza z ázie. nie 
náhodou práve ázijské televízie, verejné 
i súkromné, majú najväčší záujem o pre-
nosy z významných podujatí – aj z Európy. 
naopak, napríklad za každý stolnotenisový 
prenos na Eurosporte musí iTTf tvrdo za-
platiť. iTTf sa vo svojom strategickom plá-
ne do roku 2024 zameriava popri top špor-
te aj na výkonnostný a masový stolný tenis 
pod heslom „stolný tenis pre všetkých, 
stolný tenis pre život“.

pri hodnotení činnosti ETTu za uplynu-
lé obdobie zaujal delegátov deficit, ktorý 
vznikol pri hospodárení ETTu za rok 2018 
(- 57 600 €). Zapríčinilo ho nenaplnenie plá-
novaných marketingových príjmov. strata 
bola nakoniec vykrytá zo „železnej” 400-ti-
sícovej rezervy tejto organizácie. delegátov 

potom potešil fakt, že hospodárenie ETTu za 
prvý polrok 2019 je v pluse o cca 110 000 €. 
Kongres ETTu schválil úpravu svojich sta-
nov a 25 návrhov na zmeny vo vlastných 
predpisoch, týkajúcich sa najmä vrcholných 
súťaží mládeže a dospelých. väčšina z nich 
bola zameraná na zefektívnenie a úspory 
pre organizátorov podujatí, ale aj na dopl-
nenie niektorých súťaží. napríklad v roku 
2021 na mE v cardiffe budú mať veteráni 
dve nové vekové kategórie – do 45 a do 55 
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Výsledky
Muži – skupina C: slovensko – španielsko 2:3 (pištej – Robles 3:2, Wang – cantero 3:1, valuch – machado 1:3, Wang – Robles 1:3, 
pištej – cantero 0:3); slovensko – francúzsko 0:3 (valuch – Gauzy 0:3, pištej – lebesson 0:3, Wang – akkuzu 0:3).
Ženy – skupina A: slovensko – španielsko 0:3 (puchovanová – liao 1:3, balážová – dvorakova 2:3, labošová – Zhang 0:3); slovensko 
– Rumunsko 0:3 (labošová – szőcsová 0:3, jurková – samarová 0:3, tretí bod získala bez boja dodeanová. obidve družstvá slovenska 
obsadili 17. – 24. miesto.
Sumár finálových výsledkov:
Štvrťfinále – muži: nemecko – slovinsko 3:0, poľsko – francúzsko 2:3, Rakúsko – portugalsko 1:3, švédsko – anglicko 3:0; 
semifinále: nemecko – francúzsko 3:0, portugalsko – švédsko 3:2; finále: nemecko – portugalsko 3:0.
Štvrťfinále – ženy: Rumunsko – francúzsko 3:0, poľsko – holandsko 3:1, maďarsko – ukrajina 3:2, portugalsko – nemecko 3:2;
semifinále: Rumunsko – poľsko 3:1, maďarsko – portugalsko 1:3; finále: Rumunsko – portugalsko 3:0.

Naše vystúpenie vo Francúzsku nemôžem 
hodnotiť pozitívne, ale na druhej strane 
nesmieme zabúdať, že viac ako polovič-
ka európskych družstiev sa na ME vôbec 
neprebojovala. Systém turnaja bol veľmi 
nemilosrdný.“

so slovami trénera možno súhlasiť. 
azda treba ešte dodať, že tohtoročné mE 
družstiev boli najdrahšie v histórii – a to 
im do dokonalosti chýbalo veľmi veľa. 
ssTZ vyšli na vyše 40 000 € – čo je suma, 
za ktorú sme v minulosti odohrali aj dva 
šampionáty. uvedenú čiastku tvorili naj-
mä náklady na osem kvalifikačných stret-
nutí v skupinách (štyri muži a štyri ženy), 
na baráž žien (dve stretnutia), poplatky 
ETTu – osobitne za kvalifikáciu a osobitne 
za samotnú účasť na mE, odmeny druž-
stvu mužov i žien za postup, ako aj náklady 
spojené so štartom na záverečnom turnaji 
v nantes.

● text: Zdenko Kríž, foto: ITTF

Zdenko Kríž a Ivica Hatalová na kongrese 
ETTU v Nantes



v dňoch 18. a 19. mája 2019 sa v bratislavskej Rači v národ-
nom stolnotenisovom centre odohrala záverečná baráž medzi 
tromi ženskými družstvami o postup na majstrovstvá Európy 
družstiev vo francúzskom nantes. družstvá odohrali medzi sebou 
vzájomné zápasy. slovensko hostilo skupinu č. 4, kde sa okrem 
našich dievčat snažili o postup na záverečný turnaj aj švajčiar-
ky a Grékyne. veľkým problémom bolo hosťujúce družstvá žien 
ubytovať, pretože v čase ms v hokeji na slovensku boli všetky 
ubytovacie kapacity v bratislave absolútne vypredané. postup do 
baráže nám zabezpečilo 2. miesto v predchádzajúcej kvalifikačnej 
skupine. išlo o tzv. medzistupeň k postupu na mE družstiev, keďže 
z prvej kvalifikačnej skupiny, ktorú dievčatá absolvovali predtým, 
postupovalo priamo len prvé družstvo. 

podľa svetového a aj európskeho rankingu boli naše dievčatá 
jasnými favoritkami celej skupiny, čo však nebolo zárukou istého 
postupu na záverečný turnaj. Z trojčlennej skupiny postupovali 
dve družstvá. Z dôvodu nasadenia do skupín na samotných mE 
družstiev v nantes však bolo dôležité skončiť čo najlepšie. pod 
vedením reprezentačného trénera petra šeredu nastúpila za slo-
vensko najsilnejšia ženská zostava v zložení b. balážová (47. vo 
svetovom rebríčku), T. Kukuľková (119.), E. ódorová (269.) a n. pu-
chovanová (271.). švajčiarky prišli v najsilnejšej zostave: R. moret 
(92.), c. Reust (188.) a R. aschwanden (396.). podľa májového 
svetového rebríčka bolo najslabšie družstvo žien z Grécka: a. To-
liou (131.), K. paridi (356.), E. Terpou (610.) a m. christoforaki. 
našťastie, naše ženy nezaváhali a pred plným domácim publikom 
bez väčších problémov porazili obidve družstvá súperiek.

na barážovom turnaji sa jedna zo slovenských dlhoročných 
úspešných reprezentantiek, účastníčka oh 2008 v pekingu a oh 
2016 Riu de janeiro lúčila s reprezentačnou kariérou. Eva ódorová 
sa po niekoľkých desaťročiach a po množstve vynikajúcich výsled-

kov vo farbách slovenska rozhodla práve týmito zápasmi ukončiť 
svoju fantastickú reprezentačnú kariéru. so slzami na krajíčku si 
spolu s divákmi pred zápasom pozrela video, na ktorom bolo via-
cero významných momentov z jej stolnotenisovej kariéry. predse-
da ssTZ Z. Kríž spolu s podpredsedom b. Kalužným jej odovzdali 
plaketu a kyticu kvetov ako vďaku za jej prínos k slovenskému 
ženskému stolnému tenisu.

● text: Ivica Hatalová, foto: Tomáš Šereda

Ženy v baráži o postup na ME úspešné
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rokov. budúcoročné mE dospelých vo var-
šave (15. – 20. 9.) v súťažiach jednotlivcov 
budú ešte v rovnakom formáte ako doteraz. 
delegáti kongresu schválili úsporný rozpo-
čet na rok 2020 vo výške 799 000 €, ako 

aj najvyššie stolnotenisové vyznamenania 
ETTu pre päť stolnotenisových osobností. 
badge of honor dostala aj deväťnásobná 
majsterka Európy a bývalá reprezentantka 
sovietskeho zväzu, spoločenstva nezávis-

lých štátov i slovenska, a neskôr trénerka 
mládeže a reprezentácie žien slovenska va-
lentina popová. okrem nej aj T. boll, j. Ko-
lodzejczyk, l. Kucharski a Z. csordas.

● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ

Reprezentačné družstvo žien v Bratislave počas baráže o ME

Eva Ódorová pred svojimi poslednými reprezentačnými stretnutiami

SUMár VýSlEdKoV

18. 5. 2019: Švajčiarsko – Grécko 2:3
celine Reust – aikaterini Toliou 0:3 (-5,-2,-6)

Rachel moret – maria christoforaki 3:2 (11,-5,5,-9,2)
Rahel aschwanden – Konstantina paridi 1:3 (-9,13,-11,-13)

Rachel moret – aikaterini Toliou 3:2 (6,-7,8,-10,9) 
celine Reust – maria christoforaki 1:3 (-3,-6,9,-5)

18. 5. 2019: Slovensko – Švajčiarsko 3:1
Tatiana Kukuľková – Rachel moret 2:3 (-12,-2,6,4,-4)

barbora balážová – celine Reust 3:0 (7,4,6)
Eva ódorová – Rahel aschwanden 3:1 (-9,6,8,5)

barbora balážová – Rachel moret 3:0 (2,6,6)

19. 5. 2019: Slovensko – Grécko 3:0
barbora balážová – aikaterini Toliou 3:0 (12,11,6)

Tatiana Kukuľková – Konstantina paridi 3:2 (-8,6,2,-11,2)
Eva ódorová – Elisavet Terpou 3:0 (9,6,5)
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jedinú striebornú medailu pre naše 
farby získal šprintér ján volko v behu na 
100 m. bronzové kovy pridali v štvorkaja-
ku samuel baláž, Erik vlček, csaba Zalka 
a adam botek, v K-1 ich kolegyňa mariana 
petrašková a boxer andrej csemez vo váhe 
do 75 kg. medzi slovenské športy, ktoré 
v minsku nesklamali, určite patril stolný te-
nis. štvorica našich reprezentantov podala 
dobré výkony a do poslednej chvíle bojo-
vala o najvyššie ciele. slovenský mix Ľu-
bomír pištej – barbora balážová, ktorý bol 
na turnaji prvýkrát v histórii nasadený ako 
pár č. 1, mal určite minimálne na medai-
lu (na oh postupoval iba víťaz). v dvojhre 
mužov Wang yang mohol reálne pomýšľať 
aj na postup na oh v Tokiu (miestenku zís-
kali prví traja medailisti). nakoniec naši re-
prezentanti vybojovali 4., resp. 5. miesto, 
čím sa vo výpočte slovenských úspechov 
zaradili hneď za štyroch medailistov.

v dvojhre mužov Wang yang postup-
ne vyradil oostwoudera (hol.), apoloniu 
(port.) a Tokiča (slovinsko). vo štvrťfinále 
viedol nad neskorším finalistom jonatha-
nom Grothom z dánska 3:1, mal podanie 
a dva mečbaly. nevyužil ich, prehral set 

čakal aspoň podobný výsledok ako pred 
štyrmi rokmi (1-3-3). minsk nemilosrdne 
ukázal, že vo väčšine športov sa nám eu-
rópska elita postupne vzďaľuje.

minsk privítal účastníkov ii. Eh perfekt-
nými športoviskami, precíznou organizá-
ciou a vďačnými fanúšikmi športu. dedina 
športovcov, ktorú tvorili nové i zrekonštru-
ované študentské internáty, bola na úrovni 
trojhviezdičkových hotelov a strava mala 
ešte o kúsok vyšší štandard. väčšina špor-
tovísk bola relatívne blízko a doprava fun-
govala bezchybne. Keby sa minsk uchádzal 
v budúcnosti aj o organizáciu oh, určite by 
nebol bez šancí.

v silnej konkurencii si najlepšie počína-
li reprezentanti Ruska – získali 109 medailí 
(44-23-42). druhí boli domáci športovci so 
ziskom 69 cenných kovov (24-16-29) pred 
ukrajinou s 51 medailami (16-17-18). slo-
venská výprava obsadila v rebríčku zúčast-
nených krajín so štyrmi medailami (0-1-3) 
nie príliš lichotivé 37. miesto. je pravda, 
že zatiaľ čo v baku nás reprezentovalo 167 
športovcov, do minska sa kvalifikovalo iba 
75 slovákov v 13 športoch, ale aj tak sa 

Náš zmiešaný pár s reprezentačným trénerom Jaromírom Truksom v Minsku

Mix a Wang blízko OH v Tokiu
Európsky šport mal v tomto roku svoj sviatok v Minsku. V hlavnom meste Bieloruska sa v dňoch 21. až 30. júna 2019 ko-
nali II. Európske hry, na ktorých sa v pätnástich športoch zúčastnilo vyše 4000 športovcov z 50 krajín. Oproti pompéznym 
premiérovým EH pred štyrmi rokmi v azerbajdžanskom Baku tu bolo o tretinu menej súťažiacich a o 53 disciplín menej. 
Napriek tomu boli tohtoročné EH kvalitatívne na oveľa vyššej úrovni aj kvôli tomu, že vo väčšine športových odvetví teraz 
štartovali tí najlepší Európania. V džude a boxe mali tieto súťaže aj štatút majstrovstiev Európy. V ďalších športoch, ku kto-
rým patril aj stolný tenis, sa v Minsku bojovalo aj o miestenky na budúcoročné OH v japonskom Tokiu.

Barbora Balážová s Ľubomírom Pištejom obsadili na EH v zmiešanej štvorhre 4. miesto
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a nakoniec aj celý zápas 3:4. „Nemôžem 
tomu uveriť, ale prepásol som obrovskú 
šancu. Tesne pred koncom piateho setu 
som už rozmýšľal o semifinále a súboji o 
Tokio. Bude ma to dlho mrzieť“, povedal 
po turnaji naturalizovaný číňan v sloven-
skom drese. v dvojhre mal vysoké ambície 
aj Ľubomír pištej. v dramatickom súboji 
na výhody v siedmom sete zdolal Rumuna 
szöcsa, ale stroskotal na portugalčanovi 
freitasovi. v dvojhre žien nastúpila balá-
žová priamo do 3. kola, no prvý súboj ne-
zvládla. v rozhodujúcich momentoch proti 
švédke bergströmovej jej chýbal aj kúsok 
šťastia. prehrala síce 0:4, ale pokojne mo-
hol byť výsledok aj opačný. Kukuľková po 
voľnom žrebe išla do 2. kola a tam jej proti 
luxemburčanke de nutteo vej chýbalo viac 
sebavedomia. vyhrávala 3:1 a nakoniec sa 
zo stavu 3:4 radovala súperka. našim že-
nám sa nepodarilo zopakovať úspech Evy 
ódorovej z i. Eh, keď v baku skončila na 
4. mieste.

v mixe sa do minska kvalifikovalo len 
šestnásť najlepších európskych dvojíc. 
pištej s balážovou boli favoritmi, ak nie na 
víťazstvo, tak určite na niektorú z medailí. 
v kritických momentoch, najmä v súboji 
s nemeckých párom franziska – soljová, 
nebol pištej takou oporou ako zvyčajne 
a technicky zdatní súperi to využili. „Škoda, 
že nám unikla aj bronzová medaila v súboji 
s Francúzmi Florem a Gasnierovou. Začali 
sme vynikajúco, ale zbytočnými chybami 
sme prišli najskôr o druhý set a potom aj 
o celý súboj. Napriek tomu náš hlavný cieľ 
stále platí. Chceme štartovať v mixe na OH 
v Tokiu“, povedala po turnaji b. balážová.

stolnotenisový turnaj sa hral v minsku 
v tenisovej hale. Tá je v tesnej blízkosti 
stolnotenisového centra, ktoré poslúžilo 
hráčom ako tréningová hala. vo veľkoryso 
riešenej modernej budove (15 min. auto-
busom od centra mesta), sídli aj sekreta-
riát bieloruskej stolnotenisovej federácie, 
ktorá má na svoju činnosť štedrú podpo-
ru od štátu. na stolnotenisovom turnaji 
ii. Eh okrem štvorice slovenských hráčov 

pôsobili aj tréneri jaromír Truksa a peter 
šereda. predseda ssTZ Zdenko Kríž bol 
členom medzinárodnej jury a rozhodca 
boris Račko patril medzi najčastejšie nasa-

dzovaných arbitrov, najmä v záverečných 
kolách. Ďalšie Európske hry budú v roku 
2023 v Krakove.

● text: Zdenko Kríž, foto: Ján Súkup

Výsledky Slovákov a medailisti
Dvojhra muži (48 štartujúcich): 1. boll (nem.), 2. Groth (dán.), 3. pučar (chor.), ... 5. Wang yang (sR), Ľubomír Pištej (sR) vypadol 
v 3. kole – obaja mali v 1. kole voľný žreb, v 2. kole pištej zdolal szöcsa (Rum.) 4:3 (-5, 6, 8, 5, -2, -9, 9) a Wang (sR) oostwoudera 
(hol.) 4:0 (6, 6, 6, 3), v 3. kole pištej prehral s freitasom (port.) 1:4 (8, -6, -8, -8, -7) a Wang vyhral nad apoloniom (port.) 4:1 (9, -7, 
7, 6, 8), v osemfinále Wang zdolal Tokiča (slovin.) 4:2 (-7, 7, -8, 6, 5, 8) a vo štvrťfinále Wang prehral s Grothom (dán.) 3:4 (-9, 7, 12, 
10, -10, -3, -7).
Dvojhra ženy (48 štartujúcich): 1. fu ju (port.), 2. jing han (nem.), 3. lian ni-sia (lux.), ... Barbora Balážová (sR) mala v 1. aj v 2. kole 
voľný žreb, v 3. kole prehrala s bergströmovou (švéd.) 0:4 (-11, -9, -8, -11), Tatiana Kukuľková (sR) mala v 1. kole voľný žreb, v 2. kole 
prehrala s de nutteovou (lux.) 3:4 (11, 19, -8, 11, -9, -6, -7),
Zmiešaná štvorhra (16 štartujúcich párov): 1. franziska, soljová (nem.), 2. ionescu, szöcsová (Rum.), 3. flore, Gasnierová (franc.), 
4. Ľubomír Pištej, Barbora Balážová (sR), v 1. kole pištej s balážovou zdolali pár mladenovic, lian ni-sia (lux.) 3:0 (9, 6, 15), vo štvrť-
finále porazili pár Robles martinez, dvoraková (špan.) 3:0 (7, 12, 5), v semifinále prehrali s dvojicou franziska, soljová (nem.) 1:3 (-6, 
6, -11, -4) a v zápase o bronz podľahli pár flore, Gasnierová (franc.) 1:3 (6, -11, -8, -6).

Wang Yang – štvrťfinalista v dvojhre na II. Európskych hrách v bieloruskom Minsku
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slovenská 
výprava bola 
ubytovaná na 
školskom in-
ternáte, ktorý 
bol vzdialený 
15 min. pešo 
od haly, avšak 
každú polhodi-
nu s možnos-

ťou kyvadlovej dopravy do haly a späť. spo-
lu s miestom stravovania vzdialenom len 
250 m od ubytovania bolo z organizačného 
hľadiska všetko výborne pripravené.

prvé dni boli na programe súťaže 
družstiev, ktoré sa hrali až do konečného 
umiestnenia. Z družstiev treba vyzdvihnúť 
umiestnenie kadetiek (dominika Wiltschko-
vá, Ema činčurová, adriana illášová, laura 
vinczeová), ktoré postupom z b-divízie na-
koniec hrali o medailu proti francúzkam. aj 
keď prehrali po vyrovnanom boji 1:3, ob-
sadili veľmi pekné 8. miesto. juniori v boji 
o konečné 9. miesto zdolali maďarsko. po 

suverénnom víťazstve 3:0 im táto pozícia 
určite prináleží. najviac sme sa spoliehali 
na jednotku tímu filipa delinčáka, ktorého 
však dobrými výsledkami sprevádzali adam 
Klajber, dalibor diko a samuel fečo. jednot-
kou družstva kadetov (12. miesto) bol jakub 
Goldír, ktorý však podľa slov reprezentač-
ného trénera sašu dragaša nepodával vždy 
vyrovnané výkony. najviac zápasov odohrali 
jakub Goldír a Kristián uherík, ktorí boli do-
plnení nicolasom Kubalom a samuelom pa-
lušekom. nemilým prekvapením bolo vystú-
penie junioriek, ktoré obsadili konečné 20. 
miesto. dievčatá sa mohli postarať o veľké 
prekvapenie proti poľsku, kde pri priebež-
nej remíze 1:1 vyhrávala jana Terezková už 
2:0 na sety. žiaľ, od tohto zápasu dievčatá 
postupne klesli až do b-divízie, z ktorej sa 
budúci rok bude treba vyšplhať nahor. naj-
väčšou oporou tímu bola nepochybne Ema 
labošová, ktorá síce v tíme nepodávala naj-
stabilnejší výkon, no napokon si to vynahra-
dila v súťaži jednotlivcov. Tím junio riek do-
pĺňali natália divinská a dáša šinkarová.  

v prvý deň súťaží jednotlivcov skončilo 
v 1. kole a hralo cenu útechy osem hráčov 
a ďalších osem bojovalo ďalej. po súťaži 
družstiev bolo na hráčoch vidieť únavu 
a vyčerpanosť. na podujatie trvajúce 10 
dní je totiž potrebná fyzická príprava, ktorú 
naši hráči, žiaľ, nemali. najmä u kadetiek 
bolo vidieť, ako dievčatám chýbala energia 
do ďalších zápasov. do 2. kola jednotlivcov 
postúpili iba činčurová a Wiltschková. 
v kadetoch sme mali 8. nasadeného Gol-
díra, ktorý nastúpil do súťaže až v 2. kole. 

do osemfinále postúpili dva páry štvor-
hier. delinčák s Klajberom v zápase o štvrť-
finále prehrali s macedónsko-rakúskym 
párom ursu/Kolodziejczik 0:3. v ďalšom 
osemfinále vo štvorhre junioriek podľah-
li labošová s Terezkovou vo vyrovnanom 
zápase blaškovej (cZE) so schreinerovou 
(GER) 1:3, keď o výsledku rozhodol najmä 
druhý vyrovnaný set. najviac očakávaný 
bol zápas labošovej, ktorá mala v boji pro-
ti bieloruskej obranárke Kiselovej reálnu 
šancu na medailu. Ema vyhrávala na sety 

Labošová kúsok od medaily
V dňoch 7. až 16. júla 2019 sa v Ostrave-Porube konalo vrcholné podujatie mládežníckej sezóny – šampionát ME mládeže, 
ktorý privítal 47 krajín a 558 hráčov. Slovensko tvorilo 23-člennú výpravu. Hralo sa na 24 stoloch v hokejovej aréne RT To-
rax. O medailu Slováci bojovali dvakrát – v súťaži družstiev kadetiek (konečné 8. miesto) a v súťaži jednotlivcov junioriek, 
kde Ema Labošová skončila vo štvrťfinále, tesne za medailovým stupienkom.

Družstvo kadetiek (8. miesto) s trénerom Františkom Solárom na ME mládeže v Ostrave-Porube
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3:1, resp. 3:2 (7:3), ani v tomto sete (aj po 
výzve trénera na time-out, ktorý odmiet-
la) sa jej však nepodarilo doviesť zápas do 
víťazného konca a v poslednom sete už 
nenašla proti súperke žiadnu zbraň. Ema 
však hrala v súťaži jednotlivcov podstatne 
lepšie ako v družstvách a úroveň jej her-
ného prejavu bola vysoko profesionálna. 
je len veľká škoda, že sa jej nepodaril ešte 
ten jeden krôčik k dosiahnutiu medaile.

roman Grigel (tréner juniorov):
“Celkovo hodnotím organizáciu ME 

mládeže ako aj našu účasť na nej bezprob-
lémovú a úspešnú. Stanovené ciele pred 
týmto podu jatím sme splnili. Jediným ne-
gatívom bol predčasný a svojvoľný odchod 
Samuela Feča. Tento prehrešok navrhujem 
postúpiť na disciplinárnu komisiu.

Vystúpenie Filipa Delinčáka v súťaži 
jednotlivcov bolo pre mňa najväčším skla-
maním. Prehral v 1. kole s málo známym 
Grékom Kordoutisom. Naopak, v súťaži 
družstiev musím jeho výkony vyzdvihnúť, 
od prvých stretnutí bol oporou tímu a pred-
vádzal stolný tenis výbornej kvality so skóre 
6:3. Potvrdil, že pri optimálnom výkone je 
schopný poraziť prakticky kohokoľvek, ale 
vie aj vybuchnúť. Do budúcnosti sa bude 
treba zaoberať stabilizáciou jeho výkonnos-
ti, a to hlavne po psychickej stránke.

Adam Klajber predvádzal počas celých 
majstrovstiev svoj štandard, ten však zatiaľ 
na prenikavý výsledok v kategórii juniorov 
nestačil. Na Adama je spoľahnutie a pre 
každého trénera je radosť mať hráča, kto-
rý dokáže takmer vždy predviesť výkon na 
hranici svojich schopností a takmer nikdy 
neprehrá s papierovo slabším hráčom. Do 
budúcnosti je treba zamerať sa na zlepše-
nie výbušnosti a rýchlosti. Tým jeho herný 
prejav získa na sile a kvalite.

Samuel Fečo prehral medzi jednot-
livcami v 1. kole s kvalitným Ukrajincom 
Luschnikovom. V družstvách hral na pozí-
cii tretieho hráča a za zmienku stojí jeho 
víťazstvo nad trojkou Francúzska Sabhim 
v prvom stretnutí. Bohužiaľ, v ďalšom prie-
behu sa už k tomuto výkonu nepriblížil. 
Nedá sa povedať, že by ma herne sklamal, 
ale kvalita jeho hry na túto úroveň nestači-
la ani napriek veľkej bojovnosti. Jeho pred-
časný a svojvoľný odchod z podujatia ma 
veľmi sklamal.

Potom, čo zo seba Dalibor Diko stria-
sol veľkú nervozitu, ktorá mu zviazala ruky 
v stretnutí s Rakúskom, predvádzal hru na 
veľmi dobrej úrovni a vďaka príkladnej bo-
jovnosti víťazil. Ak v budúcnosti zlepší svoj 
prístup v tréningovom procese, tak sa mô-
žeme v jeho podaní dočkať veľmi príjem-
ných prekvapení.

V súťaži štvorhier predviedol pár De-
linčák/Klajber kvalitnú hru, na ktorú sme 
u nich zvyknutí. Svoju kvalitu potvrdili po-
stupom medzi posledných šestnásť párov, 
čo je isto pri ich veku prísľubom do budúc-
nosti. Ďalšie páry síce nesklamali, ale ich 
kvalita na súperov nestačila. Sitom 1. kola 
prešla len zmiešaná štvorhra Klajber/La-
bošová. Celý turnaj prebehol bez väčších 
problémov. Do budúcnosti je dobré, že 
hráči s výnimkou Feča zostávajú vo svojej 
kategórii aj v nasledujúcom roku. Všetci 
budú mať vytvorené výborné tréningové 
podmienky a tak verím, že na budúcich 
majstrovstvách predvedú ešte lepšie výko-
ny a budú atakovať medailové pozície.

Na záver pár postrehov o tom, v kto-
rých činnostiach najviac zaostávame za 
najlepšími: 1. Najväčší problém u našich 
hráčov v porovnaní s ostatnými hráčmi vi-
dím v kvalite servisu a jeho príjmu; 2. Za-
ostávame v kvalite, ale hlavne v istote pri 
prvej útočnej loptičke; 3. Nedostatočná 
psychická odolnosť v koncovkách setov, ale 
hlavne zápasov. Myslím si, že nad touto 
problematikou je potrebné sa veľmi inten-
zívne zamyslieť a do budúcnosti prispô-
sobiť tréningový proces v mládežníckych 
kategóriách tak, aby sme tieto nedostatky 
eliminovali.“

Jozef Kacvinský (tréner junioriek):
“Z pôvodnej nominácie Ema Labošo-

vá, Dáša Šinkarová, Zuzana Peková a Jana 
Terezková vypadla pre chorobu Peková 
a v družstve ju nahradila Natália Divinská. 
Na pozícii jednotky prevažne nastupovala 
Labošová, ale s dvojkou a trojkou sme mno-
ho taktických zmien vymyslieť nemohli, 
a tak sme sa k vytýčenému cieľu ani len 
nepriblížili. Ako jediné slovenské družstvo 
sme z A-divízie zostúpili. Tomuto scenáru 
sa snáď mohlo predísť, ak by aj atmosféra 

v tíme bola lepšia. Povestná sila lavičky vo 
viacerých zápasoch absentovala. Dosiah-
nutý výsledok medzi družstvami je tak pre 
mňa sklamaním. 

V súťaži štvorhier skončili Divinská so 
Šinkarovou hneď v 1. kole, no Labošovej 
s Terezkovou sa darilo podstatne viac. Po 
dvoch vyhratých zápasoch sa dostali do 
osemfinále, v ktorom síce prvý set vyhra-
li, ale potom ich Blašková/Schreinerová 
jasne predčili a v ďalších troch setoch už 
dominovali. Postupom do 3. kola skončila 
z našich zmiešaných párov najlepšie dvoji-
ca Labošová/Klajber.

V súťaži jednotlivcov sa chceli juniorky 
vyhnúť súťaži útechy. Úspešné však boli 
len spolovice. Divinská na turnaji nepred-
vádzala svoj najlepší stolný tenis a herne 
sa veľmi trápila. Svoj zápas prehrala hlad-
ko 0:4 a po podobnom výsledku v „úteche“ 
sa s turnajom rozlúčila. Terezková do 
svojho zápasu vstúpila oveľa lepšie. Hneď 
na začiatku viedla na sety 2:0, tretí však 
prehrala 9:11 a Mengerová vzápätí celý 
zápas otočila. O deň neskôr čakal Terezko-
vú rovnaký osud ako Divinskú. Aj v súťaži 
útechy dievčatá pôsobili príliš odovzdaným 
dojmom. V prípade Šinkarovej je treba po-
znamenať, že sa vyžrebovanie nepriklonilo 
na jej stranu. V šesťdesiatštvorke totiž na-
razila na neskoršiu majsterku Európy Annu 
Wegrzynovú. Dáša síce bojovala, ale na 
výborne hrajúcu súperku to nestačilo. Naj-
vyššie ambície v súťaži jednotlivcov mala 
Labošová a ako jedinej sa jej ich podarilo 
naplniť. Pred turnajom bolo síce štvrťfiná-
le odvážnym cieľom, nakoniec však z toho 
mohla byť senzácia. Ema v súťaži jednot-
livcov predvádzala, podľa môjho názoru, 
svoj najlepší stolný tenis v sezóne. Doká-

Jana Terezková s Emou Labošovou

Filip Delinčák s Adamom Klajberom



pas tesne prehral. Následne v súťaži úte-
chy hral výborne, porazil viacerých hráčov 
a robil nám radosť. Samko je taktiež naro-
dený v roku 2006, má pred sebou ešte dve 
možnosti zúčastniť sa mládežníckych ME. 
Myslím si, že môže podávať dobré výkony, 
lebo má veľký potenciál. Ak by mal viac 
svalovej hmoty, výrazne by kvalitou išiel 
hore.

V súťaži štvorhier a zmiešaných štvor-
hier naši kadeti neprekvapili. Výkony nebo-
li presvedčivé. Boli aj zápasy, kde som mal 
pocit, že bojovnosť je menšia ako medzi 
jednotlivcami, čo by sa na takom význam-
nom turnaji nemalo stávať. Vzhľadom na 
mladšie ročníky narodenia kadetov a tým, 
že majú pred sebou ešte ďalšie možnosti 
účasti na mládežníckych ME, si myslím, že 
je budúci rok reálna možnosť umiestniť sa 
lepšie ako bolo terajšie 12. miesto. Tým-
to by som sa chcel poďakovať chlapcom 
za bezproblémový priebeh majstrovstiev 
a Slovenskému stolnotenisovému zväzu za 
možnosť zastupovať Slovensko ako repre-
zentačný tréner kadetov.“

František Solár (tréner kadetiek):
“Posledné stretnutie v súťaži družstiev 

sme odohrali proti Bielorusku. Mal som pri 
ňom pocit, že na dievčatá doľahla únava 
z predchádzajúcich ťažkých stretnutí. Po 
prehre 0:3 kadetky nakoniec obsadili veľmi 
pekné 8. miesto. Na ME mládeže sme išli 
s cieľom dostať sa do šestnásťčlennej A-di-
vízie. Nakoniec sme hrali proti Francúzkam, 
ktoré sa v Ostrave stali majsterkami Eu-
rópy, o medailu. Dievčatá mi v súťaži druž-
stiev urobili veľkú radosť. Kľúčom k úspe-
chu je dobrá partia. Počas dvoch rokoch 
spolupráce vytvorili jeden skvelý kolektív. 
Bolo úplne jedno, kto nastúpil. Všetky ťa-
hali od začiatku za jeden povraz. Vysoko 
oceňujem ich nebojácne a odvážne výkony 
na tomto turnaji, hlavne v boji o medailu. 
V stretnutí s Českom o postup do štvrťfi-
nále nám všetkým pripravili všetkým záži-
tok. Bolo to stretnutie, na ktoré sa len tak 
ľahko nezabúda. Teší ma aj to, že dievčatá 
si pripravili pre budúcoročné majstrovstvá 
Európy veľmi dobrú východiskovú pozíciu. 
Verím, že ich najlepšie chvíle ešte len prí-
du, nakoľko až na Illášovú všetky ostatné 
môžu hrať aj na ME mládeže v Záhrebe.“

Európsky šampionát mládeže sme síce 
ukončili bez zisku medaily, ale množstvo 
hráčov zostáva vo svojich kategóriách aj 
v budúcom roku, a preto, ak budú na sebe 
tvrdo pracovať, majú veľkú šancu na dobrý 
výsledok aj na budúcoročných mládežníc-
kych mE. 

● text: Eva Ódorová
● foto: Eva Ódorová a František Zálewský

Nicolasovi Kubalovi účasť na ME mlá-
deže nevyšla podľa predpokladov. V súťa-
ži družstiev hral veľmi málo, nakoľko jeho 
výkon bol o dosť slabší ako je jeho reálna 
výkonnosť. Mal som obavy ho dávať na 
ďalšie zápasy, nakoľko Uherík a Goldír 
podávali kvalitnejší výkon a hrozilo nám 
nebezpečenstvo vypadnutia z A-divízie. 
V súťaži jednotlivcov Nicolas nastúpil proti 
ruskému hráčovi, ktorý mu nedal žiadnu 
šancu a výbornou technikou, pohyblivos-
ťou a hlavne nebezpečným podaním pora-
zil nášho hráča. Nicolas hral síce v rámci 
svojich možností, ale súper bol jednoznač-
ne lepší.

Jakub Goldír na rozdiel od predošlých 
ME mládeže nehral tak dobre. Od prvého 
dňa bolo vidieť, že sa necíti komfortne. Ako 
nasadený v prvej osmičke postúpil len me-
dzi 32 najlepších a nesplnil svoje aj naše 
želanie. V súťaži družstiev mal negatívne 
skóre, čo na vyššie umiestnenie celého 
družstva nestačilo. V súťaži jednotlivcov 
vypadol s ľavorukým Španielom, ktorého 
dobre poznám z kempov ETTU. Jakub vie-
dol 2:0, ale prehral 4:2. Súper nebol ani 
tak herne kvalitnejší, skôr Jakub pri stave 
2:2 začal byť zbytočne nervózny, čo zna-
menalo aj zostup koncentrácie v dôležitých 
výmenách. Jakubovi tento turnaj výsledko-
vo nevyšiel, ale nevnímam to kriticky, lebo 
každému sa to občas stáva. Bojoval a sna-
žil sa, ako to len išlo.

Samuel Palušek podal výborný výkon. 
Jeho zápasy a hra mala kvalitu, technic-
ky hral čisto, s výborným pohybom a na 
jeho zápasy a výmeny sa dobre pozera-
lo. V 1. kole mal kvalitného súpera s vý-
borným servisom, čo mu robilo najväčšie 
problémy. Samo po bojovnom výkone zá-
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zala vyhrať ďalšie dva zápasy a dostala sa 
do štvrťfinále. Žreb jej v ňom pridelil veľmi 
sľubnú súperku, a tak šanca na medailu 
bola veľká. Pri vedení 3:1 a 11:10 nevyuži-
la mečbal. V ďalšom sete sa rýchlo dostala 
do vedenia 7:3, no žiaľ, ani tento náskok jej 
na víťazstvo v stretnutí nestačil. V závereč-
nom sete pôsobila súperka lepším dojmom 
a Ema akoby strácala dych. Rozhodujúci 
set prehrala pomerom 8:11. Za stavu 3:2 
na sety a 7:5 sa dopustila chyby, ktorá ju 
pravdepodobne stála medailu.“

Saša dragaš (tréner kadetov):
“Pred ME mládeže som stanovil cieľ v sú-

ťaži družstiev udržanie sa v prvej šesťnást-
ke. Na turnaji sme vybojovali 12. miesto, čo 
považujem za veľmi dobrý výsledok. Veľké 
sklamanie by bolo, keby sme vypadli do 
B-divízie. Takže umiestnenie s tak mladým 
družstvom vnímam pozitívne.

Kristián Uherík na svojej prvých mlá-
dežníckych ME zahral svoj priemer, boli 
zápasy, ktoré určite mohol zahrať lepšie, 
ale aj tie, v ktorých nás podržal. Vyhral 
dôležitý zápas proti Chorvátom, ktorý nám 
zabezpečil prvú šestnástku. Ak hral proti 
kvalitnejším hráčom, hral kvalitnejší stol-
ný tenis. Myslím si, že keby sa snažil viac 
ísť hneď prvý do útoku, pomohlo by mu to 
k lepším výsledkom. V súťaži jednotlivcov 
skončil v 2. kole. V 1. kole s prehľadom po-
razil hráča z Rakúska, kým v 2. kole pre-
hral s Francúzom. Inak je bezproblémovým 
chlapcom, s ktorým nikdy nebol žiadny 
problém a za svoje správanie aj bojovnosť 
môže byť vzorom. Od mnohých zúčastne-
ných hráčov bol o dva roky mladší a pokiaľ 
bude takto pokračovať aj naďalej, je bu-
dúcnosťou slovenského stolného tenisu.

Dominika Wiltschková



vydrany začali proti holandskému Ech-
ternachu vedenom známym Rumunom 
Traianom ciociuom. stretnutiu udala tón 
jednotka vydrian samuel novota po vý-
hre 3:1 nad de sousuom. následne Zoltán 
lelkeš porazil jednotku súpera ciociuho 
3:0. nasledovala tesná prehra 2:3 mladíka 
štefana peka proti Kubicovi. novota v sú-
boji jednotiek presvedčivo zdolal ciociua 
3:1 a zavŕšil víťazstvo vydrian. v druhom 
súboji čakal náš tím belgický súper vede-
ný legendou jeanom-michelom saiveom. 
Tomu v otváracom zápase čelil novota 
a bola to dráma. samo po výhre v prvom 
sete nevyužil v druhom setbaly a prehral 
16:18. Ďalšie si hráči rozdelili a rozhodoval 
tak piaty set. v ňom bol silnejší súper. Za 
stavu 0:1 nastupoval na pozícii jednotky 
lelkeš proti biernymu. prvý set síce pre-
hral v koncovke, potom však výhral 3:1. 
následne v súboji trojok zdolal peko merc-
kxa 3:1. Zápas dotiahol do víťazného kon-
ca lelkeš, ktorý nedal šancu saiveovi a vy-
hral trikrát 11:8. do posledného stretnutia 
nastupovali vydrany proti ruskému tímu 
so silnými mládežníckymi reprezentantmi. 
Tí síce prehrali s belgickým tímom, stále 
však mohli víťazstvom nad vydranmi sku-
pinu vyhrať. Toto stretnutie sa ukázalo ako 
najťažšie. Tentokrát hral na poste jednotky 
novota. najprv nedal šancu černovovi po 

výhre 3:0. už táto výhra zabezpečila vy-
dranom istý postup zo skupiny. v druhom 
zápase nastúpil lelkeš proti Kiselevovi. 
po prvom prehratom sete vyhral druhý 
v koncovke. Zápas rozhodol tretí set, kto-
rý v dramatickej koncovke vyhral súper 
celkovo 3:1. Za stavu 1:1 nastúpil peko 
proti isakovovi. súper vyhral 3:1 a novota 
nastupoval na súboj jednotiek proti Kisele-
vovi s povinnosťou vyhrať. novota výhrou 
3:1 vyrovnal celkový stav stretnutia. na 
posledný zápas tak nastupoval pod tlakom 
súper. Ten na postup potreboval vyhrať. 
lelkeš po prehratom prvom sete mal vo 
veľmi dôležitej koncovke druhého pevnej-
šie nervy a vyhral 13:11. následne zvíťazil 
aj v treťom sete 11:5. černov síce dokázal 
dotiahnuť zápas do piateho setu, v ňom 
bol však lepší hráč vydrian a potvrdil do-
minanciu svojho tímu v celej skupine. 

víťazstvom v skupine si sK vydrany 
zabezpečili účasť v 3. stupni Európskeho 
pohára – v osemfinále. Tu sa stretli ôsmi 
postupujúci z 2. stupňa, štyri nasadené 
tímy a štyri tímy z 3. miest skupín ligy 
majstrov. vydranom žreb prisúdil belgic-
ký TTc sokah hoboken v zložení: belgický 
reprezentant laurens devos, holandský 
reprezentant Rajko Gommers a olav Ko-
solosky. vydrany začínali na pôde súpera. 
Zápas otváral lelkeš proti jednotke Gom-

mersovi. prvý set bol vyrovnaný, v koncov-
ke ho však pre seba rozhodol Gommers 
11:9. To ho upokojilo, získal istotu a pre-
vahu v zápase, ktorý nakoniec vyhral 3:0. 
najkrajší zápas následne predviedli devos 
proti jednotke vydrian novotovi. Ten vy-
hral koncovku prvého setu, v druhom však 
dominoval belgičan. novota pomerne 
jasne vyhral tretí set a štvrtý dotiahol do 
mečbalu. devos však vyhral 12:10 a rozho-
dovalo sa v piatom sete. novota dokázal 
ešte vystupňovať výkon. po výhre 11:9 tak 
vyrovnal stav stretnutia. v stretnutí trojok 
nastúpili Kosolosky a peko. výsledok bol 
3:0 pre domáceho hráča. novota mal tak 
úlohu dostať vydrany späť do stretnutia. 
proti Gommersovi sa mu to nepodarilo, 
keď prehral 0:3. vydrany odchádzali s cie-
ľom zvrátiť osemfinálový stav 1:3 v domá-
com prostredí. 

v odvete si za vydrany novota a lel-
keš vymenili pozície jednotky a dvojky, za 
hostí nastúpil na trojke francúz jeremy 
petiot. stretnutie otváral lelkeš proti de-
vosovi. Tentokrát lelkeš rozhodol prvý set 
v koncovke vo svoj prospech 13:11, druhý 
však prehral ľahko 5:11. následne ďalšie 
dva sety vyhral v koncovkách belgičan a už 
aj rozhodol o postupe svojho tímu. K ďal-
šiemu zápasu nastúpil novota proti Gom-
mersovi. prvé tri sety dominovali raz je-
den, raz druhý hráč, po treťom viedol hráč 
hostí 2:1. vo štvrtom domáci hráč nevyu-
žil šancu a prehral 10:12. na poste trojky 
prekvapil peko výhrou nad petiotom 3:1. 
prvý set vybojoval v koncovke a hoci dru-
hý prehral, následne bol lepším hráčom. 
v poslednom stretnutí Gommers porazil 
lelkeša 3:1. vydrany tak skončili v osemfi-
nále Európskeho pohára.

vo finále sa stretli Gv hennebont TT 
a 1. fc saarbrücken TT. Ten v semifinále po-
stúpil cez poľský K.s. dekorglass dzialdowo 
nášho Wang yanga. v oboch stretnutiach 
vyhralo hosťujúce družstvo 3:2 a rozhodol 
pomer setov. Wangovi sa v stretnutiach 
nedarilo, keď prehral oba zápasy so slovin-
com jorgičom. celkovým víťazom Európ-
skeho pohára sa nakoniec stal hennebont, 
keď aj vo finále po výhrach domácich tímov 
3:1 rozhodoval pomer setov.

● text: Branislav Kalužný
● foto: archív SK Vydrany

Zostava SK Vydrany v Európskom pohári – Samuel Novota, Štefan Peko a Zoltán Lelkeš
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SK Vydrany v osemfinále pohára
V máji vyvrcholil aj Európsky pohár (bývalý pohár ETTU), už tradične s účasťou SK Vydrany. Vzhľadom na silu tímu boli 
Vydrany nasadené priamo do 2. stupňa súťaže. Tam ich čakala skupina so súpermi D. T. Echternach (Hol.), TT Logis Au-
derghem (Bel.) a TTSC UMMC-Elem (Rus.). Každý súper mal v kádri známe mená a budil rešpekt. 
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Majstrovstvá Slovenska 
staršieho žiactva
ako prvé sa začiatkom mája v bratislav-

skom stolnotenisovom centre uskutočnili 
majstrovstvá slovenska staršieho žiactva. 
medzi chlapcami prišlo k prvému prekva-
peniu už v osemfinále, keď po prehre 2:4 
s jakubom Gašparíkom vypadol štvrtý na-
sadený samuel arpáš. aj najvyššie nasade-
ný jakub Goldír musel v tomto kole siahnuť 
na dno síl pri tesnej výhre nad jakubom 
šventom 4:2. do semifinále sa prebojova-
li traja najvyššie nasadení hráči – Goldír, 
uherík, Kubala a osmička turnaja palu-
šek. v semifinále favoriti Goldír a uherík 
nestratili proti súperom ani set. naopak, 
finále bolo veľmi dramatické a prinieslo 
veľké prekvapenie. jeden z najlepších hrá-
čov európskeho rebríčka jakub Goldír bol 
od začiatku útočnejší a ujal sa vedenia 3:1 
na sety. vyzeralo to, že zápas dotiahne do 
víťazneho konca. Keď však prehral piaty 
set a v šiestom nevyužil mečbal za stavu 
10:9, uherík sa rozohral k veľkému výkonu 
a začal byť aktívnejším a lepším hráčom. 
v siedmom sete si vypracoval vedenie 8:4 
a 10:7. Goldírovi sa však podarilo vyrovnať 
na 10:10. Keď však následne nepremenil 
dve dobre pripravené loptičky, majstrom 
slovenska sa stal Kristián uherík. medzi 

dievčatami sa do semifinále prebojovali 
štyri najvyššie nasadené hráčky. v ňom sa 
však jednoznačne presadili tie rebríčkovo 
nižšie postavené. Trojka turnaja Ema čin-
čurová porazila jednotku adrianu lllášovú 
4:1 a dominika Wiltschková dvojku lauru 
vinczeovú 4:0. finále bolo taktiež jedno-
značnou záležitosťou, keď aktívnejšia Ema 
činčurová zvíťazila 4:0. 

Majstrovstvá Slovenska 
dorastu
už o týždeň sa konali majstrovstvá slo-

venska dorastu v čadci. prvé veľké prekva-
penie sa konalo už v skupinách, keď druhý 
nasadený martin Kysel po prehrách s víťa-
zom skupiny Trubáčikom a francem nepo-
stúpil do ďalších bojov. v semifinále sa stre-
tli dvaja veľkí favoriti – adam Klajber a filip 
delinčák, najlepšie umiestnení slovenskí 
dorastenci vo svetovom rebríčku. vyrovna-
ný súboj rozhodol za stavu 1:1 tretí a štvrtý 
set. oba vyhral Klajber 12:10 a napriek pre-
hre v piatom sete sa tešil z celkovej výhry 
4:2. v druhom semifinále narazil domáci 
samuel cyprich na samuela feča. Tu bol 
priebeh jednoznačnejší a po výhre 4:1 sa 
z postupu tešil fečo. finále pre seba rozho-
dol adam Klajber (4:2) a potvrdil tak svoju 
dominanciu na domácej dorasteneckej scé-
ne. u dievčat bola jasnou favoritkou Ema 
labošová. v semifinále narazila na trojku 
janu Terezkovú, ktorá v štvrťfinále s prob-
lémami postúpila cez lenku dzurovú (4:2). 
Ema však jasne zvíťazila 4:0. v druhom 
semifinále dvojka dáša šinkarová porazila 
rovnako 4:0 Zuzanu pekovú. finále vyzera-
lo na jednoznačnú záležitosť, keď sa labo-
šová ujala vedenia 3:0 na sety. obe hráčky 

Šampionáty bez väčších prekvapení
Tradične v máji a júni sa konali turnaje majstrovstiev Slovenska mládeže pre rok 2019. Na slovenských šampionátoch v jed-
notlivých kategóriách mládeže boli najväčšími favoritmi už tradične víťazi Slovenského pohára – v doraste Adam Klajber 
a Ema Labošová, medzi staršími žiakmi Jakub Goldír a Adriana Illášová, medzi mladšími žiakmi Kristián Uherík a Aneta Wal-
lenfelsová a v kategórii najmladšieho žiactva Pavol Kokavec a Carolina Korf.

Ema Činčurová – majsterka Slovenska vo dvojhre medzi staršími žiačkami

Majster Slovenska v doraste Adam Klajber



21SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019MAJSTroVSTVá SloVENSKA MládEžE

predvádzali útočný stolný tenis, pekné vý-
meny však striedali pomerne ľahké chyby. 
šinkarovej sa podarilo zápas zdramatizovať 
a znížiť na 2:3. v šiestom sete labošová od 
začiatku viedla a postupne si vybudovala 
náskok 10:7. po premenení druhého meč-
balu sa mohla tešiť z majstrovského titulu. 

Majstrovstvá Slovenska 
mladšieho žiactva
mladšie žiactvo bojovalo o medaily 

opäť v bratislave a opäť sa tu z titulu te-
šil Kristián uherík. až do finále postupoval 
úplne suverénne. v semifinále porazil 3:0 
trinásteho hráča rebríčka a prekvapenie 
turnaja nataniela pečalku. v druhom se-
mifinále samuel palušek zvíťazil nad sa-
muelom arpášom tiež 3:0. vo finále sa ujal 
vedenia 1:0 na sety favorit uherík, keď od 
stavu 5:8 bodoval už len on. palušek však 
pre seba rozhodol koncovku druhého setu. 
aj v treťom bol lepším hráčom a ujal sa 
vedenia 2:1. uherík po výhre v koncovke 
štvrtého následne ovládol piaty set a po 
víťazstve medzi staršími žiakmi pridal aj 
titul v mladších žiakoch. v dvojhre dievčat 
favoritka Wiltschková nestratila počas ce-
lej súťaže ani set. v semifinále porazila leu 
dziewiczovú 3:0. v druhom dramatickom 
semifinále zvíťazila michaela bitóová proti 
nine darovcovej 3:2, keď odvrátila mečbal 
súperky. finále bolo opäť jednoznačnou 
záležitosťou pre Wiltschkovú. 

Majstrovstvá Slovenska 
najmladšieho žiactva
slovenský šampionát najmladších 

žiakov sa konal vo valalikách. v oboch 
kategóriách sa v semifinále stretli štyria 

najvyššie nasadení a presadili sa nasade-
né jednotky. Kým u chlapcov damián fló-
ro neprehral na turnaji ani set, u dievčat 
bianka diková v semifinále aj vo finále 
musela hrať všetkých päť setov. v prvom 
semifinále chlapcov zvíťazil flóro nad sa-
muelom skalickým. v druhom semifinále 
trojka dominik lesňák porazil 3:2 dvojku 
pavla Kokavca. finále bolo opäť jedno-
značné pre flóra (3:0). prvé semifinále 
u dievčat otáčala diková proti trojke hane 
stankovičovej zo stavu 0:2 na sety. v dru-
hom semifinále vyhrala štvorka alica Kub-
jatková nad dvojkou carolinou Korf tiež 
3:2. finále bolo opäť dramatické, výhrou 
3:2 sa nakoniec presadila diková a tešila sa 
z titulu majsterky slovenska.

● text: Branislav Kalužný
● foto: archív SSTZ a Jozef Štefunko

Kristián Uherík – majster Slovenska vo dvojhre medzi staršími aj mladšími žiakmi

Bianka Diková – majsterka Slovenska vo dvojhre medzi najmladšími žiačkami

Majstrovstvá slovenska – staršie žiactvo
(4. – 5. 5. 2019, bratislava)

Chlapci – dvojhra: 1. uherík Kristián, 
2. Goldír jakub, 3. Kubala nicolas, palušek 
samuel; štvorhra: 1. france Roman – Ku-
lich ivan; Dievčatá – dvojhra: 1. činčurová 
Ema, 2. Wiltschková dominika, 3. illášová 
adriana, vinczeová laura; štvorhra: 1. il-
lášová adriana – vinczeová laura, mix: 
1. arpáš samuel – illášová adriana

Majstrovstvá slovenska – dorast
(11. – 12. 5. 2019, čadca)

Chlapci – dvojhra: 1. Klajber adam, 
2. fečo samuel, 3. delinčák filip, cypri-
ch samuel; štvorhra: 1. pindura Tobiáš 
– cyprich samuel; Dievčatá – dvojhra: 
1. labošová Ema, 2. šinkarová dáša, 3. Te-
rezková jana, peková Zuzana; štvorhra: 
1. šinkarová dáša – Karkušova danijela; 
mix: 1. delinčák filip – illášová adriana
Majstrovstvá slovenska – mladšie žiactvo

(1. – 6. 6. 2019, bratislava)
Chlapci – dvojhra: 1. uherík Kristián, 
2. palušek samuel, 3. pečalka nataniel, 
arpáš samuel; štvorhra: 1. uherík Kris-
tián – palušek samuel; Dievčatá – dvoj-
hra: 1. Wiltschková dominika, 2. bitóová 
michaela, 3. dziewiczová lea, darovco-
vá nina; štvorhra: 1. darovcová nina – 
dziewiczová lea; mix: 1. uherík Kristián 
– Wiltschková dominika
Majstrovstvá slovenska – najmladšie žiactvo

(15. – 16. 6. 2019, valaliky)
Chlapci – dvojhra: 1. flóro damián, 2. les-
ňák dominik, 3. skalický samuel, Kokavec 
pavol; štvorhra: 1. flóro damián – Koka-
vec pavol; Dievčatá – dvojhra: 1. diková 
bianka, 2. Kubjatková alica, 3. stanko-
vičová hana, Korf carolina; štvorhra: 
1. Korf carolina – dadejová nela; mix: 
1. flóro damián – diková bianka
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croatia open
14. – 18. 5. 2019, Záhreb

dvojhra – muži
pavúk 64: pišTEj Ľubomír – badoWsKi 
marek (pol) 1:4, novoTa samuel – afa-
nadoR brian (puR) 1:4
1. predkolo: novoTa samuel – mEdjuGo-
Rac marko (can) 4:2
skupiny: špániK Tibor – Tian ye (usa) 1:3, 
špániK Tibor – hachaRd antoine (fRa) 0:3, 
bRaT adam – GRininGER Thomas (auT) 
1:3, bRaT adam – machado carlos (Esp) 
1:3, novoTa samuel – aKERsTRom fabian 
(sWE) 3:2, novoTa samuel – caballERo 
carlos (Esp) 3:1, valuch alexander – ma-
RinKovic nikola (sRb) 3:0, valuch alexan-
der – maTsudaiRa Kenji (jpn) 1:3

štvorhra – muži 
pavúk 16: novoTa samuel/pišTEj Ľubo-
mír – jouTi Eric (bRa) Tsuboi Gustavo 
(bRa) 1:3
3. predkolo: novoTa samuel/pišTEj Ľu-
bomír – REmbERT bastien/Rolland jules 
(fRa), sERdaRoGlu david (auT)/valuch 
alexander – anThony amalraj (ind)/
bhanja Ronit (ind) 3:1 
2. predkolo: bRaT adam/špániK Tibor – hu-
anG chien-Tu (TpE)/WanG Tai-Wei (TpE) 
1:3, sERdaRoGlu david auT/valuch ale-
xander – anThony amalraj (ind)/bhanja 
Ronit (ind) 3:1, novoTa samuel/pišTEj Ľu-
bomír – caZacu alexandru (Rou)/puTun-
Tica andrei (mda) 3:Wo

u21 – muži
pavúk 32: špániK Tibor – oEhmE benno 
(GER) 2:3, pavúk 64: špániK Tibor – jaKE-
lic jakov (cRo) 3:2, bRaT adam – ban ivor 
(cRo) 1:3

Polish Junior & cadet open 
22. – 26. 5. 2019, Wladyslawowo

dvojhra – juniori
pavúk 16: dElinčáK filip – picaRd vin-
cent (fRa) 1:4
pavúk 32: dElinčáK filip – boTh oliver 
(hun) 4:3
pavúk 64: dElinčáK filip – baKo Radim 
(cZE) 4:2, fEčo samuel – WETZEl felix 
(GER) 2:4, KlajbER adam – oyEbodE john 
(iTa) 2:4 
skupiny: pach Kamil – puppo andrea 
(iTa) 0:3, pach Kamil – isRaEli Tal (isR) 
1:3, dElinčáK filip – KibKa yevhen (uKR) 
3:1, dElinčáK filip – samaKaljEvas 
vilius (lTu) 3:0, dElinčáK filip – Zou 
shang-cheng (TpE) 1:3, fEčo samuel – 
TRETiaK nazar (uKR) 3:1, fEčo samuel – 
RindERER daniel (GER) 1:3, fEčo samuel 
– KlaREnbEEK Eligius (lTu) 3:1, KlajbER 
adam – madEsis alexandros (GRE) 3:0, 
KlajbER adam – schaRRER mauro (sui) 
3:1, KlajbER adam – chlodnicKi piotr 
(pol) 2:3

štvorhra – juniori
pavúk 16: dElinčáK filip/KlajbER adam – 
oyEbodE john (iTa)/Rossi carlo (iTa) 0:3
pavúk 32: dElinčáK filip/KlajbER adam 
– blinKa michal (cZE)/šTalZER adam 
(cZE) 3:0
pavúk 64: fEčo samuel/pach Kamil 
– bElaKon uladzimir (blR)/bElaKon 
viachaslau (blR) 2:3, dElinčáK filip/Klaj-
bER adam – lEWandoWsKi patryk (pol)/
maTKoWsKi jakub (pol) 3:1

dvojhra – juniorky
pavúk 32: šinKáRová dáša – bondaREva 
anastasia (GER) 0:4

pavúk 64: labošová Ema – RoosE alma 
(sWE) 1:4, šinKáRová dáša – michalaK 
aleksandra (pol) 4:0
skupiny: divinsKá natália – TsuTsui yuki 
(GER) 0:3, divinsKá natália – yEvTodii 
iolanta (uKR) 0:3, TEREZKová jana – Za-
haRia Elena (Rou) 1:3, TEREZKová jana 
– TRochimiuK Katarzyna (pol) 2:3, TEREZ-
Ková jana – hansson matilda (sWE) 0:3, 
šinKáRová dáša – blaZEjEWicZ Zuzanna 
(pol) 3:2, šinKáRová dáša – miTRofan 
luciana (Rou) 1:3, šinKáRová dáša – 
miashchansKaya ulyana (blR) 3:2, pE-
Ková Zuzana – KubiaK anna (pol) 1:3, 
pEKová Zuzana – pRyKhodKo yaroslava 
(uKR) 0:3, pEKová Zuzana – miRKadiRova 
sarvinoz (KaZ) 3:2

štvorhra – juniorky 
pavúk 32: labošová Ema/chaKavaya 
Tatsiana (blR) – blaZEjEWicZ Zuzanna 
(pol)/sZymcZyK natalia (pol) 0:3, divin-
sKá natália/pEKova Zuzana – KaZanT-
sEva Kristina (Rus)/vishniaKova olga 
(Rus) 0:3, TEREZKová jana/dRabanT 
anita (hun) – haRac Ece (TuR)/yilmaZ 
ozge (TuR) 0:3
pavúk 64: TEREZKová jana/dRabanT ani-
ta (hun) – holGERsson hannah (sWE)/
ThEmnER alva (sWE) 3:1, divinsKá natá-
lia/pEKová Zuzana – GilEWsKa dominika 
(pol)/jaRKoWsKa aleksandra (pol) 3:0

dvojhra – kadeti
pavúk 16: GoldíR jakub – sEnKbEil vin-
cent (GER) 0:3
pavúk 32: GoldíR jakub – clossET Tom 
(bEl) 3:1
skupiny: Kubala nicolas – ionEscu Edu-
ard (Rou) 0:3, Kubala nicolas – saWcZaK 
milosz (pol) 0:3, uhERíK Kristián – Wan-
dachoWicZ michal (pol) 3:0, uhERíK 
Kristián – KadlEc vit (cZE) 1:3, uhERíK 
Kristián – chuanG chia-chuan (TpE) 0:3, 
GašpaRíK jakub – lEbEda matyas (cZE) 
0:3, GašpaRíK jakub – michna dawid 
(pol) 0:3, GašpaRíK jakub – isTRaTE an-
drei Teodor (Rou) 0:3, haTala juraj – uR-
suT horia stefan (Rou) 0:3, haTala juraj 
– biElEcKi patryk (pol) 0:3, haTala juraj 
– madEsis alexandros (GRE) 0:3

štvorhra – kadeti
pavúk 32: GoldíR jakub/uhERíK Kristián 
– olEsKEvych yaroslav (uKR)/TRETiaK 
nazar (uKR) 2:3
pavúk 64: GašpaRíK jakub/haTala juraj 
– miTas jacek (pol)/sTasZcZyK Konrad 
(pol) 2:3

dvojhra – kadetky 
pavúk 32: šTÜllERová Eliška – ZahaRia 
Elena (Rou) 1:3

Samuel Novota
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pavúk 64: šTÜllERová Eliška – volKava 
vera (blR) 3:1
skupiny: šTÜllERová Eliška – paWElEc 
Zuzanna (pol) 3:1, šTÜllERová Eliška 
– sinGEoRZan ioana (Rou) 0:3, šTÜllE-
Rová Eliška – sodERlund Elvira (sWE) 
3:0, vincZEová laura – Kocon Roksana 
(pol) 3:0, vincZEová laura – pRanjKo-
vic naomi (GER) 0:3, vincZEová laura 
– dEmiR feyza (TuR) 1:3, WilTschKová 
dominika – GuZiK aleksandra (pol) 3:2, 
WilTschKová dominika – yEvTodii io-
lanta (uKR) 1:3, WilTschKová dominika 
– mEi Rosu bianca (Rou) 0:3, činčuRo-
vá Ema – sanTos patricia (poR) 1:3, čin-
čuRová Ema – GaWoRsKa natalia (pol) 
2:3, činčuRová Ema – holda Karolina 
(pol) 1:3, dZiEWicZová lea – abaRa-
viciuTE laura (lTu) 0:3, dZiEWicZová 
lea – boGdanoWicZ natalia (pol) 0:3, 
dZiEWicZová lea – vasilEnKa darya 
(blR) 0:3

štvorhra – kadetky:
štvrťfinále: šTÜllERová Eliška/WilTsch-
Ková dominika – shiRayama ami (jpn)/
yoKoi sakura (jpn) 0:3
pavúk 16: šTÜllERová Eliška/WilTschKo-
vá dominika – GaWoRsKa natalia (pol)/
KubiaK anna (pol) 3:0
pavúk 32: činčuRová Ema/vincZEová 
laura – luTZ charlotte (fRa)/mobaREK 
lucie (fRa) 1:3
šTÜllERová Eliška/WilTschKová domi-
nika – Kaufmann annett (GER)/pRanj-
Kovic naomi (GER) 3:wo
pavúk 64: dZiEWicZová lea/miRKadiRo-
va sarvinoz (KaZ) – fuRman julia (pol)/
paWElEc Zuzanna (pol) 1:3

china open
28. 5. – 2. 6. 2019, Shenzhen

dvojhra – muži
pavúk 16: pišTEj Ľubomír – fan Zhendong 
(chn) 1:4
pavúk 32: pišTEj Ľubomír – janG Woojin 
(KoR) 4:2
4. predkolo: pišTEj Ľubomír – fanG bo 
(chn) 4:2
3. predkolo pišTEj Ľubomír – ho Kwan Kit 
(hKG) 4:1
2. predkolo: WanG yang – chEn diogo 
(poR) 0:4, pišTEj Ľubomír – hachaRd an-
toine (fRa) 4:1

štvorhra – muži
1. predkolo: pišTEj Ľubomír/WanG yang – 
GaRdos Robert (auT)/habEsohn daniel 
(auT) 0:3

dvojhra – ženy
3. predkolo: balážová barbora – KaTo 
miyu (jpn) 3:4
2. predkolo: balážová barbora – WanG 
yi-ju (TpE) 4:0 
1. predkolo: KuKuĽKová Tatiana – liu Xin 
(Esp) 0:4

štvorhra – ženy 
pavúk 16: balážová barbora/maTElova 
hana (cZE) – KihaRa miyuu (jpn) aGasa-
Ki miyu (jpn) 0:3

štvorhra – mix 
pavúk 16: pišTEj Ľubomír/balážová barbo-
ra – niWa Koki (jpn)/iTo mima (jpn) 1:3
1. predkolo: WanG yang/KuKuĽKová Ta-
tiana – GunduZ ibrahim (TuR)/alTinKaya 
sibel (TuR) 0:3

Hang Seng Hong Kong open
4. – 9. 6. 2019, Hongkong

dvojhra – muži
3. predkolo: pišTEj Ľubomír – pucaR To-
mislav (cRo) 1:4
2. predkolo: WanG yang – liao cheng- 
-Ting (TpE) 1:4, pišTEj Ľubomír – monTEi-
Ro joao (poR) 4:1
1. predkolo: Kalužný samuel – dEvos 
Robin (bEl) 0:4, valuch alexander – lam 
siu hang (hKG) 2:4, pišTEj Ľubomír – WEi 
shihao (cRo) 4:2

Filip Delinčák

Lea Dziewiczová
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Kevin (sWE) 3:0, KlajbER adam – abualRa-
hi hadi (Ksa) 3:0, KlajbER adam – Touimi 
bEn jElloun farouq (maR) 3:wo, uhERíK 
Kristián – KaRam salim (maR) 3:2, uhERíK 
Kristián – faKhfaKh yessine (Tun) 3:0, uhE-
RíK Kristián – chaichi abdelbasset (alG) 
2:3, GoldíR jakub – salEK ilyass (maR) 3:0, 
GoldíR jakub – maTi Taiwo (nGR) 2:3, Gol-
díR jakub – foudia salah (alG) 3:0

štvorhra – juniori
finále: dElinčáK filip/KlajbER adam – 
lEbEda matyas (cZE)/picaRd vincent 
(fRa) 3:1
semifinále: dElinčáK filip/KlajbER adam 
janovsKy dan (cZE)/moKREjs jan (cZE) 3:1
štvrťfinále: GoldíR jakub/uhERíK Kristián – 
lEbEda matyas (cZE)/picaRd vincent (fRa) 
2:3, dElinčáK filip – KlajbER adam aTTia 
ammar (EGy)/ElshaWa Ziad (EGy) 3:1
pavúk 16: dElinčáK filip/KlajbER adam – 
KaRam salim (maR)/lERoy Kamil (maR) 
3:1, GoldíR jakub/uhERíK Kristián – bElab-
bas meziane (alG)/foudia salah (alG) 3:0
pavúk 32: GoldíR jakub/uhERíK Kristián 
– GouRmaj bilal (maR)/sERGhini mar-
wane (maR) 3:0

dvojhra – juniorky
finále: labošová Ema – picaRd claire 
(fRa) 4:1
semifinále: labošová Ema – faThy hend 
(EGy) 4:2, šTÜllERová Eliška – picaRd 
claire (fRa) 3:4
štvrťfinále: labošová Ema – paTil ma-
nushree (ind) 4:1, šTÜllERová Eliška – 
novaKova martina (cZE) 4:1, činčuRo-
vá Ema – picaRd claire (fRa) 1:4 
pavúk 16: vincZEová laura – nováKova 
martina (cZE) 2:4, WilTschKová domini-
ka – ouTolla ines (maR) 4:0

štvorhra – muži
pavúk 16: Kalužný samuel/WanG yang – 
chEn chien-an (TpE)/chuanG chih-yuan 
(TpE) 0:3, pišTEj Ľubomír/valuch alexan-
der – liao cheng-Ting (TpE)/lin yun-ju 
(TpE) wo:3

dvojhra – ženy 
2. predkolo: KuKuĽKová Tatiana – ZhanG 
Rui (chn) 0:4

štvorhra – mix 
pavúk 16: pišTEj Ľubomír/KuKuĽKová Ta-
tiana – haRimoTo Tomokazu (jpn)/haya-
Ta hina (jpn) Wo:3

Morocco Junior & cadet open
12. – 16. 6. 2019, Agadir

dvojhra – juniori
finále: dElinčáK filip – picaRd vincent 
(fRa) 0:4
semifinále: dElinčáK filip – GoldíR ja-
kub 4:0
štvrťfinále: dElinčáK filip – lEbEda ma-
tyas (cZE) 4:2, GoldíR jakub – ElshaWa 
Ziad (EGy) 4:3, KlajbER adam – maTi 
Taiwo (nGR) 1:4
pavúk 16: uhERíK Kristián – alshaREif 
Khalid (Ksa) 2:4, dElinčáK filip – bRun-
ZEll Kevin (sWE) 4:0, GoldíR jakub – 
chaichi abdelbasset (alG) 4:3, KlajbER 
adam – aTTia ammar (EGy) 4:0
pavúk 32: GoldíR jakub – alsuWailEm 
salem (Ksa) 4:2, uhERíK Kristián – Taha 
chaibi (maR) 4:0
skupiny: dElinčáK filip – alsoElEm moha-
mad (Ksa) 3:0, dElinčáK filip – bERRahou 
omar (maR) 3:0, dElinčáK filip – Taha cha-
ibi (maR) 3:0, KlajbER adam – bRunZEll 

štvohra – muži 
2. predkolo: Kalužný samuel/pišTEj Ľu-
bomír – achanTa sharath Kamal (ind)/
GnanasEKaRan sathiyan (ind) 2:3
1. predkolo: valuch alexander/WanG 
yang – anThony amalraj (ind)/ThaKKaR 
manav vikash (ind) 2:3, Kalužný samuel/
pišTEj Ľubomír – KoZul deni (slo)/ToKic 
bojan (slo) 3:1

dvojhra – ženy
2. predkolo: balážová barbora – picco-
lin Giorgia (iTa) 4:3
1. predkolo: KuKuĽKová Tatiana – li yu- 
-jhun (TpE) 3:4

štvorhra – ženy
pavúk 16: balážová barbora/maTElová 
hana (cZE) – aRananG orawan (Tha)/ 
saWETTabuT suthasini (Tha) 1:3

štvorhra – mix
2. predkolo: Kalužný samuel/KuKuĽKo-
vá Tatiana – ionEscu ovidiu (Rou)
sZocs bernadette (Rou) 0:3
1. predkolo: Kalužný samuel/KuKuĽKo-
vá Tatiana – pEnG Wang-Wei (TpE) 
liu hsing-yin (TpE) 3:1

lioN Japan open
12. – 16. 6. 2019, Sapporo

dvojhra – muži
2. predkolo: valuch alexander – oshima 
yuya (jpn) 1:4, pišTEj Ľubomír – hiRano 
yuki (jpn) 3:4, WanG yang – jin Takuya 
(jpn) 1:4
1. predkolo: Kalužný samuel – pEnG 
Wang-Wei (TpE) 0:4

Eliška Štullerová

Alexander Valuch
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va hana (cZE) – choi hyojoo (KoR)/yanG 
haeun (KoR) 1:3
pavúk 16: balážová barbora/maTElova 
hana (cZE) – paTKaR madhurika (ind)/
muKhERjEE sutirtha (ind) 3:2

štvorhra – mix 
štvrťfinále: pišTEj Ľubomír/balážová 
barbora – WonG chun Ting (hKG)/doo 
hoi Kem (hKG) 1:3
pavúk 16: pišTEj Ľubomír/balážová bar-
bora – GnanasEKaRan sathiyan (ind) 
KamaTh archana Girish (ind) 3:2, WanG 
yang/KuKuĽKová Tatiana – floRE Tristan 
(fRa)/GasniER laura (fRa) 1:3
1. predkolo: WanG yang/KuKuĽKová Ta-
tiana – Qiu dang (GER)/miTTElham nina 
(GER) 3:2

Australian open
9. – 14. 7. 2019, Geelong

dvojhra – muži
pavúk 32: WanG yang – lEE sangsu (KoR) 
1:4
3. predkolo WanG yang – GnanasEKa-
Ran sathiyan (ind) 4:0
2. predkolo: pišTEj Ľubomír – XuE fei 
(chn) 2:4, WanG yang – ToWnsEnd Kane 
(aus) 4:0

štvorhra – muži
1. predkolo: pišTEj Ľubomír/WanG yang 
– aKKuZu can (fRa)/floRE Tristan (fRa) 
1:3

dvojhra – ženy
pavúk 32: balážová barbora – jEon jihee 
(KoR) 0:4
3. predkolo: balážová barbora – ji Eun-
chae (KoR) 4:1

štvrťfinále: šTÜllERová Eliška – bElachE 
melissa (alG) 2:3, činčuRová Ema – ou-
Tolla ines (maR) 1:3
skupiny: šTÜllERová Eliška – ouTolla 
ines (maR) 0:3, šTÜllERová Eliška – bER-
REdE meryem (maR) 3:0, vincZEová 
laura – REGRaGui sofia (maR) 3:0, WilT-
schKová dominika – vincZEová laura 
1:3, WilTschKová dominika – REGRaGui 
sofia (maR) 3:0, činčuRová Ema – bEla-
chE melissa (alG) 2:3, činčuRová Ema – 
El fahmi doha (maR) 3:wo

štvorhra – kadetky
finále: šTÜllERová Eliška/WilTschKová 
dominika – činčuRová Ema/vincZEova 
laura 3:0
semifinále: činčuRová Ema/vincZEová 
laura – bElachE melissa alG/bERREdE 
meryem (maR) 3:0, šTÜllERová Eliška/
WilTschKová dominika – ouTolla ines 
(maR)/REGRaGui sofia (maR) 3:0

dvojhra – mini kadeti
finále: uhERíK Kristián – EdWaRdsson 
isak (sWE) 3:0
semifinále: uhERíK Kristián – bRunZEll 
Kevin (sWE) 3:0
štvrťfinále: uhERíK Kristián – Ghounim 
adam (maR) 3:0
skupiny: uhERíK Kristián – faKhfaKh yes-
sine (Tun) 3:0, uhERíK Kristián – pETiT 
jEan nour adam (maR) 3:0

SHiNHANK Korea open
2. – 7. 7. 2019, Busan

dvojhra – muži 
pavúk 16: WanG yang – WonG chun Ting 
(hKG) 1:4 
3. predkolo: WanG yang – sEo hyundeok 
(KoR) 4:0, pišTEj Ľubomír – RoblEs alvaro 
(Esp) 3:4
2. predkolo: WanG yang – afanadoR 
brian (puR) 4:3, pišTEj Ľubomír – Gacina 
andrej (cRo) 4:1
1. predkolo: WanG yang – poh shao feng 
Ethan (sGp) 4:1, pišTEj Ľubomír – li hon 
ming (hKG) 4:2

štvorhra – muži 
1. predkolo: pišTEj Ľubomír/WanG yang 
– an jaehyun (KoR)/cho daeseong 
(KoR) 0:3

dvojhra – ženy 
2. predkolo: KuKuĽKová Tatiana – yanG 
haeun (KoR) 0:4, balážová barbora – 
naKamoRi honami (jpn) 2:4

štvorhra – ženy
štvrťfinále: balážová barbora/maTElo-

skupiny: činčuRová Ema – faThy hend 
(EGy) 2:3, činčuRová Ema – bERREdE 
meryem (maR) 3:0, labošová Ema – pi-
caRd claire (fRa) 1:3, labošová Ema – 
bEnnani Rania (maR) 3:wo, labošová 
Ema – REGRaGui sofia (maR) 3:0, vincZE-
ová laura – aRanGay noha (maR) 3:wo, 
vincZEová laura – hassan arwa (EGy) 
3:0, vincZEová laura – paTil manushree 
(ind) 0:3, šTÜllERová Eliška – KhayaT 
jennifer (lbn) 3:0, šTÜllERová Eliška – 
ouTolla ines (maR) 3:0, šTÜllERová 
Eliška – pETRic ivona (mnE) 3:2, WilT-
schKová dominika – novaKova martina 
(cZE) 1:3, WilTschKová dominika – El 
fahmi doha (maR) 3:wo, WilTschKová 
dominika – bElachE melissa (alG) 3:1

štvorhra – juniorky
finále: šTÜllERová Eliška/WilTschKová 
dominika – činčuRová Ema/vincZEova 
laura 1:3
semifinále: šTÜllERová Eliška/WilTsch-
Ková dominika – faThy hend (EGy)/has-
san arwa (EGy) 3:2, činčuRová Ema/
vincZEová laura – bElachE melissa 
(alG)/novaKova martina (cZE) 3:0
štvrťfinále: šTÜllERová Eliška/WilTsch-
Ková dominika – KhayaT jennifer (lbn)/
ouTolla ines (maR) 3:1, činčuRová 
Ema/vincZEová laura – paTil manushree 
(ind)/pETRic ivona (mnE) 3:1

dvojhra – kadeti
finále: GoldíR jakub – maTi Taiwo (nGR) 
1:3
semifinále: GoldíR jakub – alshaREif 
Khalid (Ksa) 3:0
štvrťfinále: GoldíR jakub – chambET-
-WEil Remi (nEd) 3:1, uhERíK Kristián – 
maTi Taiwo (nGR) 0:3
pavúk 16: uhERíK Kristián – abualRahi 
hadi (Ksa) 3:0
skupiny: GoldíR jakub – abualRahi hadi 
(Ksa) 3:0, GoldíR jakub – bERRahou 
omar (maR) 3:0, GoldíR jakub – Touimi 
bEn jElloun farouq (maR) 3:0, uhERíK 
Kristián – EdWaRdsson isak (sWE) 3:0, 
uhERíK Kristián – haRTi adam (maR) 3:0, 
uhERíK Kristián – pETiT jEan nour adam 
(maR) 3:0

štvorhra – kadeti
semifinále: GoldíR jakub/uhERíK Kristián 
– alshaREif Khalid (Ksa)/chambET-WEil 
Remi (nEd) 1:3
štvrťfinále: GoldíR jakub/uhERíK Kristián 
– abualRahi hadi (Ksa)/alsoElEm mo-
hamad (Ksa) 3:0

dvojhra – kadetky
semifinále: WilTschKová dominika – bE-
lachE melissa (alG) 2:3

Ľubomír Pištej
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vá nikoleta – suRjan sabina (sRb) 4:1, 
KuKuĽKová Tatiana – caKol Klara (cRo) 
4:3 
1. predkolo: juRKová Eva – Tomanová 
Tamara (cZE) 2:4, uRíKová monika – vo-
RobEva olga (Rus) 0:4

štvorhra – ženy 
pavúk 16: balážová barbora/maTElová 
hana (cZE) – jEGER mateja (cRo)/sun 
jiayi (cRo) 3:0
2. predkolo: KuKuĽKová Tatiana/pucho-
vanová nikoleta – Gu yuting (chn)/mu 
Zi (chn) 0:3
1. predkolo: KuKuĽKová Tatiana/pucho-
vanová nikoleta – TaKahashi bruna 
(bRa)/TodoRovic andrea (sRb) 3:2

štvorhra – mix:
pavúk 16: pišTEj Ľubomír/balážová bar-
bora – Qiu dang (GER)/miTTElham nina 
(GER) 2:3
1. predkolo: Kalužný samuel/KuKuĽKo-
vá Tatiana – fEnG yi-hsin (TpE)/su pei- 
-ling (TpE) 1:3

croatia Junior & cadet open
18. – 22. 9. 2019, Varaždin

dvojhra – juniori
pavúk 64: KlajbER adam – WETZEl felix 
(GER) 0:4, dElinčáK filip – huanG yu-jen 
(TpE) 1:4
pavúk 128: dElinčáK filip – maKaRov 
vladislav (Rus) 4:2, diKo dalibor – aZZam 
mohamed (EGy) 2:4
skupiny: dElinčáK filip – ocsai mate 
(hun) 3:1, dElinčáK filip – lianG Gu-
odong (chn) 0:3, KlajbER adam – bo-
RovnjaK filip (cRo) 3:1, KlajbER adam 
– TaulER norbert (Esp) 3:0, diKo dalibor 
– jain payas (ind) 3:1, diKo dalibor – Ka-
sEs andre pierre (auT) 3:2

štvorhra – juniori
pavúk 64: dElinčáK filip/KlajbER adam – 
Kim hyunso (KoR)/paRK minjun (KoR) 0:3, 
diKo dalibor/GodEc aljaz (slo) – Kolasa 
szymon (pol)/Toma darius (Rou) 2:3

dvojhra – juniorky
pavúk 128: TEREZKová jana – caRaGEa 
claudia (Rou) 0:4
skupiny: TEREZKová jana – Goda hana 
(EGy) 3:0, TEREZKová jana – puGovKina 
iuliia (Rus) 3:0, pEKová Zuzana – suGiTa 
haruna (jpn) 0:3, pEKová Zuzana – uRiTu 
denisa (Rou) 0:3, pEKová Zuzana – dani-
lova vasilisa (Rus) 1:3, illášová adriana 
– opEKa lara (slo) 0:3, illášová adriana 
– pRanjKovic naomi (GER) 0:3, illášová 
adriana – Rus irina (Rou) 0:3

štvorhra – mix
1. predkolo: valuch alexander/KuKuĽ-
Ková Tatiana – plETEa cristian (Rou) sa-
maRa Elizabeta Rou (0:3)

czech open
20. – 25. 8.2019, olomouc

dvojhra – muži:
4. predkolo: pišTEj Ľubomír – aRinobu 
Taimu (jpn) 1:4, WanG yang – uda yukiya 
(jpn) 1:4
3. predkolo: pišTEj Ľubomír – alamian 
nima (iRi) 4:3, WanG yang – lambiET flo-
rent (bEl) 4:0
2. predkolo: pišTEj Ľubomír – polansKý 
Tomáš (cZE) 4:2, WanG yang – maTsuya-
ma yuki (jpn) 4:0
1. predkolo: Kalužný samuel – Rolland 
jules (fRa) 1:4, valuch alexander – pan-
dE siddhesh (ind) 2:4

štvorhra – muži 
2. predkolo: Kalužný samuel/pišTEj Ľu-
bomír – KaRaKasEvic aleksandar (sRb)/
majoRos bence (hun) 0:3
1. predkolo: valuch alexander/WanG 
yang – dEsai harmeet (ind)/ThaKKaR 
manav vikash (ind) 1:3, Kalužný samu-
el/pišTEj Ľubomír – pRyshchEpa yevhen 
(uKR)/yEfimov viktor (uKR) 3:0

dvojhra – ženy
3. predkolo: balážová barbora – lEE 
Zion (KoR) 2:4, puchovanová nikoleta 
– loEuillETTE stephanie (fRa) 0:4, Ku-
KuĽKová Tatiana – Gaponova Ganna 
(uKR) 2:4
2. predkolo: balážová barbora – siKoR-
sKa magdalena (pol) 4:0, puchovano-

2. predkolo: KuKuĽKová Tatiana – yanG 
haeun (KoR) 1:4, balážová barbora – 
saWETTabuT jinnipa (Tha) 4:1

štvorhra – ženy
pavúk 16: balážová barbora/maTElova 
hana (cZE) – KihaRa miyuu (jpn)/naGa-
saKi miyu (jpn) 1:3
1. predkolo: čEchová dana (cZE)/Ku-
KuĽKová Tatiana – saWETTabuT jinnipa 
(Tha)/saWETTabuT suthasini (Tha) 1:3
štvorhra – mix
štvrťfinále: pišTEj Ľubomír/balážová 
barbora – lEE sangsu (KoR)/jEon jihee 
(KoR) 1:3
pavúk 16: pišTEj Ľubomír/balážová barbo-
ra – WanG yang/KuKuĽKová Tatiana 3:0

ASArEl Bulgaria open
13. – 18. 8. 2019, Panagyurishte

dvojhra – muži
2. predkolo: valuch alexander – Kou lei 
(uKR) 1:4

dvojhra – ženy
3. predkolo: balážová barbora – Kim by-
eolnim (KoR) 3:4, 2. predkolo: balážová 
barbora – yanG haeun (KoR) 4:2, 1. pred-
kolo: KuKuĽKová Tatiana – liu Xi (chn) 
1:4, puchovanová nikoleta – dvoRaK 
Galia (Esp) 0:4

štvorhra – ženy
pavúk 16: balážová barbora/maTElova 
hana (cZE) – monTEiRo dodEan daniela 
(Rou) samaRa Elizabeta (Rou) 0:3
1. predkolo: KuKuĽKová Tatiana/pucho-
vanová nikoleta – adamKova Karin 
(cZE) cEchova dana (cZE) 1:3

Jana Terezková
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lušEK samuel – vasilEv miron (Rus) 1:3
skupiny: novicKý oliver – pERfilyEv alexey 
(Rus) 3:wo, novicKý oliver – oRos andras 
(sRb) 2:3, palušEK samuel – milosEvic 
andrej (mnE) 3:0, palušEK samuel – bo-
onyapRapa naphong (EnG) 1:3, palušEK 
samuel – isabEGovic amar (bih) 3:2, bilKa 
pavol – ZlaTKov luka (cRo) 0:3,bilKa pavol 
– apaRaschivEi octavian petru (Rou) 3:2, 
bilKa pavol – RaynER Thomas (EnG) 3:2

štvorhra – kadeti
pavúk 16: novicKý oliver/palušEK samuel 
– isTRaTE andrei Teodor (Rou)/uRsuT ho-
ria stefan (Rou) 0:3; pavúk 32: bilKa pavol/
isabEGovic amar (bih) – bjoRKRyd david 
(sWE)/chambET-WEil Remi (nEd) 1:3, 
novicKý oliver/palušEK samuel – bEnKo 
leon (cRo)/hEncl ivan (cRo) 3:0

dvojhra – kadetky 
pavúk 16: bilKovičová sára – umanETs 
sofia (Rus) 1:3; pavúk 32: šTÜllERová 
Eliška – ZahaRia Elena (Rou) 1:3; sku-
piny: bilKovičová sára – TiKhanova 
Evgeniya (Rus) 3:0, bilKovičová sára 
– GvoZdEnovic Katarina (sRb) 1:3, bil-
Kovičová sára – osTojic martina (mnE) 
3:0, WilTschKová dominika – umanETs 
sofia (Rus) 0:3, WilTschKová dominika – 
smiRnova alexandra (KaZ) 3:2

štvorhra – kadetky
semifinále: bilKovičová sára/WilTsch-
Ková dominika – GRiEsEl mia (GER)/sToR-
TZ jele (GER) 1:3; štvrťfinále: bilKovičová 
sára/WilTschKová dominika – miRKadi-
Rova sarvinoz (KaZ)/smiRnova alexan-
dra (KaZ) 3:1; pavúk 16: bilKovičová sára/
WilTschKová dominika – TaRasova ma-
riia (Rus)/umanETs sofia (Rus) 3:2

Serbia Junior & cadet open
24. – 28. 9. 2019, Zrenjanin

dvojhra – juniori
pavúk 32: dElinčáK filip – shEvnin se-
men (Rus) 3:4; pavúk 64: pach Kamil – Za-
REhbin Kai (usa) 2:4; skupiny: pach Kamil 
– jovicic vladimir (sRb) 3:2, pach Kamil – 
piGGoTT benjamin (EnG) 3:1, pach Kamil 
– KoniuKhov ilia (Rus) 0:3

štvorhra – juniori
štvrťfinále: dElinčáK filip/pach Kamil 
– aKhmETsafin damir (Rus)/chERKEs 
Ruslan (Rus) 1:3; pavúk 16: dElinčáK fi-
lip/pach Kamil – bEnKo akos (sRb)/joc-
Kov jovan (sRb) 3:2; pavúk 32: dElinčáK 
filip/pach Kamil – RadKEv ivan (bul)/
sTEfanov dimitar (bul) 3:2

dvojhra – juniorky 
pavúk 64: lacEnová Renata – TiKhano-
va Evgeniya (Rus) 2:4; skupiny: lacEno-
vá Renáta – WaTanabE laura (bRa) 0:3, 
lacEnová Renáta – sTEvanovic ana 
(sRb) 3:0, TEREZKová jana – Tamas alek-
sandra (sRb) 3:0, TEREZKová jana – miR-
KadiRova sarvinoz (KaZ) 2:3, TEREZKová 
jana – sTEpanova anastasiia (Rus) 1:3

štvorhra – juniorky
pavúk 16: lacEnová Renáta/TEREZKová 
jana – vishniaKova olga (Rus)/voRoni-
na vlada (Rus) 1:3; pavúk 32: lacEnová 
Renáta/TEREZKová jana – irina (Rou)/va-
sEndova jana (cZE) 3:1

dvojhra – kadeti 
pavúk 16: novicKý oliver – ThanmaThi-
Kom napat (Tha) 2:3; pavúk 32: novicKý 
oliver – uRsuT horia stefan (Rou) 3:1, pa-

štvorhra – juniorky
pavúk 64: GRushina Ekaterina (Rus)/
illášová adriana – KamblE Tejal jayant 
(ind)/paTil manushree (ind) 1:3, pEKová 
Zuzana/TEREZKová jana – bondaREva 
anastasia (GER)/KlEE sophia (GER) 1:3

dvojhra – kadeti 
pavúk 32: GoldíR jakub – caRlsson char-
lie (sWE) 3:2, uhERíK Kristián – huZsvaR 
Erik (hun) 1:3, pavúk 64: Kubala nicolas 
– isTRaTE andrei Teodor (Rou) 0:3, uhE-
RíK Kristián – bEnKo leon (cRo) 3:1
skupiny: GašpaRíK jakub – huZsvaR Erik 
(hun) 0:3, GašpaRíK jakub – baRos an-
tonin carlos (cZE) 1:3, Kubala nicolas 
– GilTia Tim (bEl) 1:3, Kubala nicolas 
– loZusic luka (cRo) 3:1, bilKa pavol – 
bjoRKRyd david (sWE) 0:3, bilKa pavol 
– simcic lukas (cRo) 2:3, bilKa pavol 
– Rosca mihai (Rou), uhERíK Kristián – 
dvoRsKi simon (cRo) 3:0, uhERíK Kristián 
– chambET-WEil Remi (nEd) 0:3, uhERíK 
Kristián – lisZTWan jan (cZE) 3:1

štvorhra – kadeti
pavúk 32: GoldíR jakub/uhERíK Kristián 
– pETEK borna (cRo)/ZlaTKov luka (cRo) 
2:3, GašpaRíK jakub/moRávEK jindřich 
cZE – bERZosa daniel (Esp)/miRo marc 
(Esp) 0:3, bilKa pavol/Kubala nicolas – 
jain payas (ind)/uRQuiZaR hugo (Esp) 1:3

dvojhra – kadetky 
pavúk 64: činčuRová Ema – puGovKina 
iuliia (Rus) 3:2
skupiny: bilKovičová sára – WaTanabE 
laura (bRa) 0:3, bilKovičová sára – REbic 
Zrinka (cRo) 3:2, bilKovičová sára – pu-
GovKina iuliia (Rus) 1:3, WilTschKová 
dominika – sTRiGa ivona (cRo) 3:2, WilT-
schKová dominika – siZova anastasia 
(Rus) 2:3, WilTschKová dominika – lianG 
yuan-Ting (TpE) 1:3, mÜllERová Ema – 
sasTRE Eugenia (Esp) 0:3, mÜllERová 
Ema – cafuTa Tina (slo) 3:wo, mÜllERo-
vá Ema – Rau sarah (GER) 1:3, činčuRo-
vá Ema – Gil lorena (Esp) 3:2, činčuRová 
Ema – lovRic Ema (bih) 1:3, činčuRová 
Ema – molnaR Kendra (hun) 3:0

štvorhra – kadetky 
štvrťfinále: činčuRová Ema/WilTsch-
Ková dominika – cosic dora (bih)/luTZ 
charlotte (fRa) 2:3
pavúk 16: činčuRová Ema/WilTschKo-
vá dominika – baRanova mariia (Rus)/
danilova vasilisa (Rus) 3:0
pavúk 32: činčuRová Ema/WilTschKo-
vá dominika – mEi Rosu bianca (Rou)/
TEGlas andrea (Rou) 3:1, bilKovičová 
sára/mullERova Ema – ivanova anas-
tasiia (Rus)/puGovKina iuliia (Rus) 0:3

Sára Bilkovičová
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stolnotenisovom centre v bratislave-Ra-
či sa podarilo vytvoriť národné centrum 
vrcholového športu dospelých a umož-
niť štarty našim najlepším mužom a že-
nám na všetkých významných svetových 
podu jatiach. 

Zlepšené podmienky na činnosť zvä-
zu sa začínajú postupne prejavovať aj 
v kvalitnejších výsledkoch slovenskej re-
prezentácie na vrcholných podujatiach. 
skvelé výsledky dosiahol najmä pár Ľu-
bomír pištej – barbora balážová, ktorý sa 
vlani v závere roka prebojoval v mixe na 
podujatie Grand final (ako jediní Európa-
nia), na ktorom obsadil 5. až 8. miesto. 
podobne na tohtoročných ms v budapešti 
skončil v štvrťfinále, kde stroskotal až na 
neskorších finalistoch z japonska. vďaka 
uvedeným výsledkom sa obaja slovenskí 
reprezentanti a tréner jaromír Truksa od 
1. 6. 2019 zaradili medzi členov športové-

ci), ako aj o príprave fondu na podporu 
športu, prostredníctvom ktorého by malo 
prísť do slovenského športu ročne ďalších 
20 až 30 mil. €, predovšetkým na skvalitne-
nie infraštruktúry nášho športu. predseda 
ssTZ, ktorý je súčasne aj viceprezidentom 
novej strešnej organizácie, konštatoval, že 
na rok 2019 ssTZ narástol rozpočet o 24 % 
a dosiahol tak v minulosti ťažko predstavi-
teľných 1,728 mil. €. s nárastom rozpočtu 
pre športové zväzy však ohromne narástla 
aj administratíva, ktorá vyplýva najmä zo 
Zákona o športe. aj ssTZ musel rozšíriť 
sekretariát, aby zvládol množstvo úloh 
a povinností, ale súčasne upravil aj mzdy 
sekretariátu a umožnil jeho pracovníkom 
získať aj 13. resp. 14. plat. Kríž zdôraznil, 
že vďaka nárastu rozpočtu mohol ssTZ 
úspešne realizovať viacero projektov na 
rozvoj vrcholového, mládežníckeho, škol-
ského i masového športu. v národnom 

v hodnotiacej 
správe za uplynulé 
obdobie sa osved-
čil vlaňajší model, 
keď po zhodnotení 
hlavných úloh a ná-
črte smerovania 
zväzu v ďalšom ob-

dobí predsedom ssTZ, podali správu jed-
notliví členovia vv ssTZ za svoje komisie 
(s výnimkou zástupcu športovcov Ľ. pište-
ja) a potom zodpovedali otázky delegátov. 
postupne prezentovali činnosť jednot-
livých komisií marta brúderová, Róbert 
čelko, daniel fink, Roman Grigel, jaromír 
Truksa, ján vaniak a branislav Kalužný.

Zdenko Kríž informoval o vzniku novej 
strešnej organizácie slovenského športu 
pod názvom slovenský olympijský a špor-
tový výbor, o zriadení funkcie štátneho ta-
jomníka pre šport pri mšvvaš sR (j. Gön-

Zlepšili sa podmienky, 
skvalitňujú sa výsledky
V bratislavskom hoteli Bratislava sa 18. júna 2019 konala Celoslovenská konferencia SSTZ. Z pozvaných 55 delegátov 
bolo prítomných 48 (87 %). Konferencia, ktorej hlavnými úlohami boli zhodnotenie uplynulého ročného obdobia, schvále-
nie čerpania rozpočtu za rok 2018 ako aj rozpočtu na rok 2019, úprava Stanov SSTZ, Súboru predpisov a voľba nového 
člena VV SSTZ (predsedu metodicko-vzdelávacej komisie) a podpredsedu disciplinárnej komisie, mala pestrý program. 
Obsahoval 21 bodov a delegáti ho doplnili ešte o jeden bod – správu disciplinárnej komisie. Konferencia trvala netradične 
dlho – viac ako šesť hodín a zaradila sa tak medzi najdlhšie rokovania delegátov Slovenského stolnotenisového zväzu.

CELOSLOVENSKá KONfErENCia SSTZ V BraTiSLaVE

Hlavní predstavitelia Slovenského stolnotenisového zväzu na celoslovenskej konferencii
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ho centra polície, ktoré sa bude podieľať 
na ďalšom skvalitňovaní ich prípravy. me-
dzi pozoruhodné výsledky patrí aj účasť 
Wang yanga v osemfinále ms v budapešti, 
čím vyrovnal historické maximum sloven-
ského hráča v dvojhre. obidve slovenské 
družstvá sa úspešne kvalifikovali na tímové 
mE v nantes. pozornosť si zaslúži aj štart 
Tatiany Kukuľkovej na oh mládeže v bue-
nos aires, ako aj nečakané striebro dvojice 
adam brat – Tibor špánik v štvorhre na mE 
do 21 rokov v Guimarãesi. postupné zlep-
šovanie vidieť aj v mládežníckych kategó-
riách. na mE mládeže v Kluži vybojoval 
kadetský pár adam Klajber – filip delinčák 
bronzovú medailu v štvorhre. skvalitneniu 
výsledkov juniorov i kadetov by malo od 
1. 9. 2019 napomôcť zriadenie národného 
mládežníckeho centra v nitre, ktorá zvíťa-
zila v súboji s ďalšími dvoma kandidátmi 
(prievidza a Rožňava). slovensko dobre re-
prezentovali aj veteráni na čele s Karolom 
Korbelom, ktorý na ms v las vegas získal 
s čínskym partnerom v štvorhre zlatú me-
dailu. v závere predseda ssTZ poďakoval 
všetkým funkcionárom za ich prácu, oso-
bitne aj rodičom talentovanej mládeže, 
bez pomoci ktorých by sa slovenskí juniori 
a kadeti iba ťažko presadzovali v súboji so 
svojimi rovesníkmi v Európe a vo svete.

celoslovenská konferencia ssTZ od-
mietla predložený návrh na úpravu stanov 
ssTZ (hlasoval za ne iba jediný delegát). 
Zásadnou zmenou v návrhu úpravy sta-
nov bola nová filozofia organizácie práce 
sekretariátu ssTZ, kde mal pribudnúť nový 
štatutár (doteraz predseda a generálny 
sekretár) – športový riaditeľ, s rovnakou 
rozhodovacou právomocou ako generálny 
sekretár. vzhľadom na rozhodnutie dele-

gátov konferencie sa štruktúra sekretariá-
tu upraví v zmysle platných stanov. 

delegáti konferencie (33 za, 2 proti, 11 
sa zdržalo) schválili odkúpenie pozemkov 
(tri parcely) pod národným stolnoteniso-
vým centrom v bratislavskej Rači. maji-
teľom pozemkov je štát, ktorý prostred-
níctvom mv sR vyzval ssTZ, či má záujem 
o odkúpenie pozemkov za cenu určenú 
znalcom (646 000 €). Konferencia tak na rok 
2019 odsúhlasila v rozpočte zväzu vyčleniť 
na túto transakciu 350 000 € a dala súhlas 
na získanie zvyšnej sumy prostredníctvom 
pôžičky, resp. hypotekárneho úveru.

vzhľadom na nedodržanie termínov 
o predstavení kandidátov na webovej strán-
ke zväzu, konferencia vzala iba na vedomie 
kandidatúru antona Kutiša za člena vv ssTZ 

(namiesto odstupujúcej marty brúderovej) 
zodpovedného za metodicko-vzdelávaciu 
komisiu a jozefa Kmeťa za podpredsedu 
disciplinárnej komisie (namiesto zosnulého 
ladislava bačíka). Rozhodla o hlasovaní de-
legátov per rollam, ktorí potom elektronic-
ky dodatočne zvolili do uvedených funkcií 
a. Kutiša a j. Kmeťa.

diskusia, v ktorej vystúpilo 11 delegá-
tov a ďalších 15 malo faktické poznámky, 
bola kritická, ale vecná, a takmer všetci 
diskutujúci hľadali spôsoby a možnosti ďal-
šieho skvalitnenia práce zväzu. výnimkou 
bol diskusný príspevok antona hajduka, 
neúspešného kandidáta na predsedu ssTZ, 
ktorý sa snažil dehonestovať prácu pred-
sedu ssTZ, a až na malé výnimky aj celého 
výkonného výboru. voči jeho tvrdeniam 
o veľkých príjmoch predsedu ssTZ z iTTf 
a ETTu sa tvrdo ohradil Zdenko Kríž, ktorý 
túto činnosť, rovnako ako aj funkciu pred-
sedu ssTZ, vykonáva niekoľko desiatok ro-
kov ako dobrovoľný funkcionár – bez náro-
ku na mzdu. viacero radikálnych návrhov 
a. hajduka delegáti konferencie odmietli 
a napriek požiadavke predkladateľa ich ne-
zaradili do programu konferencie.

delegáti konferencie odsúhlasili udele-
nie čestného členstva ssTZ sekretárovi KsTZ 
Trnava vítovi dobišovi za jeho dlhoročnú 
prácu pre slovenský stolný tenis. Za celoži-
votnú prácu pre ssTZ si poďakovanie pre-
vzala marta brúderová a čestné uznanie 
za podiel na víťazstve žien viktórie Trnava 
a mužov sK vydrany v Extralige 2018/2019 
dostali štefan peko a jozef Kmeť. Závereč-
né uznesenie pozostávajúce z 21 bodov 
schválili delegáti jednomyseľne. Komplet-
né uznesenie z celoslovenskej konferencie 
ssTZ je na stránke www.sstz.sk.

● text: Zdenko Kríž, foto: Tomáš Šereda

Čerstvý čestný člen SSTZ Vít Dobiš s predsedom SSTZ Zdenkom Krížom

Delegáti celoslovenskej konferencie v hoteli Bratislava



o poctu organizovať majstrovstvá Eu-
rópy veteránov v stolnom tenise sa popri 
maďarsku uchádzalo aj chorvátsko a po 
rozhodnutí výkonnej rady v noordwijku 
predseda ETTu Ronald Kramer vyhlásil: „Vý-
konná rada bola potešená oboma prezentá-
ciami podporujúcimi ponuky chorvátskych 
a maďarských organizátorov Majstrovstiev 
Európy veteránov v roku 2019. Obidve po-
nuky (Záhreb a Budapešť) boli veľmi dobré 
a stolnotenisové asociácie oboch krajín ako 

aj obidve mestá preukázali schopnosť a pri-
pravenosť zorganizovať tak veľkú udalosť. 
Nebolo ľahké sa rozhodnúť, ale výzva zahr-
nutá v ponuke maďarskej asociácie, v kto-
rej sa Majstrovstvá Európy veteránov budú 
organizovať krátko po Majstrovstvách sve-
ta 2019 v Budapešti sa považovala za lep-
šiu ponuku zaujímavo spájajúcu tieto dve 
hlavné udalosti z ekonomického hľadiska, 
z hľadiska účastníkov ako aj divákov. To vie-
dlo k nášmu rozhodnutiu.“

majstrovstvá Európy veteránov v stol-
nom tenise sa uskutočnili v olympijskom 
centre v budapešti, ktoré je jedným z naj-
väčších športových a eventových centier 
v krajine, kde každý rok čaká na návštevní-
kov viac ako 120 podujatí. okrem koncer-

tov organizuje aj odborné výstavy a špor-
tové podujatia, a v posledných rokoch sa 
tu konal napr. aj turnaj iTTf World Tour 
– hungarian open. vďaka modernému vy-
baveniu a parkovacím miestam je olympij-
ské centrum v budapešti naozaj dôstojným 
multifunkčným priestorom. Komplex, kto-
rý otvorili 1. septembra 2006 má tri haly: 
hala „a“ má 8 000 m², hala „b“  5 200 m² 
a hala „c“ je 2 800 m². majstrovstvá Eu-
rópy veteránov  sa uskutočnili v rámci 
tohto jedného komplexu, ktorého doprav-
ná dostupnosť bola takisto na veľmi dobrej 
úrovni (blízka zastávka budapeštianskeho 
metra tomu len napomohla). nie všetko 
sa však počas organizácie šampionátu aj 
naozaj podarilo. málo občerstvovacích 
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Európsky šampionát veteránov
s rekordným počtom účastníkov
V prvý júlový týždeň roku 2019 upútali nadšencov stolného tenisu v celej Európe majstrovstvá Európy veteránov, ktoré v Bu-
dapešti zorganizovala Maďarská asociácia stolného tenisu. O organizácii týchto majstrovstiev rozhodla v roku 2017 Výkonná 
rada ETTU a treba konštatovať, že to bolo šťastné rozhodnutie. Svedčí o tom aj rekordný počet prihlásených, ktorý dosiahol 
viac ako 3 500 účastníkov. Do súťaží sa nakoniec zapojilo 3 389 stolných tenistov, čím bol prekonaný rekord z roku 2013 
kedy v Brémach súťažilo 3 250 stolných tenistov.
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možností či slabé technické zázemie bolo 
škvrnou na tomto podujatí...

Z hľadiska športovej stránky však maj-
strovstvá mali vysokú úroveň. v budapešti 
bolo prítomných nielen takmer 3 400 hrá-
čov a hráčok, ale niekoľko stoviek sprevá-
dzajúcich ľudí a množstvo rozhodcov a funk-
cionárov. súťažilo sa v rôznych kategóriách 
o 48 zlatých medailí a viaceré súboje by boli 
naozaj ozdobou aj iných vrcholných súťaží. 
podujatie sa začalo v pondelok 1. júla a tr-
valo do 6. júla. hralo sa na 130 stoloch a len 
streda 3. júla nebola hracím dňom. v tento 
deň sa totiž uskutočnili viaceré sprievod-
né podujatia, z ktorých si účastníci mohli 
vybrať aj výlety v rámci budapešti. v tento 
deň sa konal aj tradičný maďarský galave-
čer a návštevníci sa mohli oboznámiť s ná-
rodným folklórom alebo inými maďarskými 
atrakciami. 

najpočetnejšou výpravou na maj-
strovstvá Európy veteránov v stolnom te-
nise boli nemci, ktorých počet dosiahol 
1 150 účastníkov. viac ako 200 účastníkov 
bolo aj z francúzska, švédska a maďarska 
a túto hranicu tesne atakovala aj početná 
česká výprava. Zo slovákov sa zúčastnilo 
spolu 107 mužov a žien. štyria z nich zís-
kali celkovo štyri bronzové medaily – mi-
chal bardoň (40 až 49-roční) v dvojhre 
a štvorhre s bratom andrejom bardo-
ňom, nataša demírová (60 až 64-ročné) 
v dvojhre a jana Gillányiová (60 až 64- 
-ročné) v štvorhre. hoci nie všetkým slo-
venským želiezkam v ohni sa darilo podľa 
predstáv, svojou hrou a vystupovaním za-
nechali pozitívny dojem.

● text: Daniel Kollár
● foto: Daniel Kollár a Peter Žarnovický

SloVENSKí MEdAiliSTi
Dvojhra muži (40 až 49 rokov) – semifinále: Michal Bardoň (svK) – cédric merchez (bEl) 0:3
Dvojhra ženy (60 až 64 rokov) – semifinále: branka batinič (cRo) – Nataša demírová (svK) 3:0
Štvorhra muži (40 až 49 rokov) – semifinále: Gábor jakab/márton marsi (hun) – Andrej Bardoň/Michal Bardoň (svK) 3:1
Štvorhra ženy (60 až 64 rokov) – semifinále: marita oscheja/ilona söfftge (GER) – Jana Gillányiová (svK)/alena Klišová (cZE) 3:0

SUMár VíťAZoV
Dvojhra muži – 40 až 49 rokov: cédric merchez (bEl), 50 až 59 rokov: iván vitsek (hun), 60 až 64 rokov: jános Kovács (hun),  
65 až 69 rokov: david mahabir (EnG), 70 až 74 rokov: niels Ramberg (dEn), 75 až 79 rokov: Günter fraunheim (GER), 80 až 84 rokov: 
siegfried lemke (GER), nad 85 rokov: Kai merimaa (fin)
Dvojhra ženy – 40 až 49 rokov: Katalina Gatinska (bul), 50 až 59 rokov: olga nemes (GER), 60 až 64 rokov: branka batinič (cRo),  
65 až 69 rokov: dina minakova (Rus), 70 až 74 rokov: ursula Krüger (GER), 75 až 79 rokov: jutta baron (GER), 80 až 84 rokov: Gertrud 
mikyska (auT), nad 85 rokov: betty bird (EnG)
Štvorhra muži – 40 až 49 rokov: Gábor jakab/márton marsi (hun), 50 až 59 rokov: marcello cicchitti/min yang (iTa), 60 až 64 rokov: 
bernhard bürgin/Rolf-dieter loss (GER), 65 až 69 rokov: leonid segal (uKR)/Rein lindmäe (EsT), 70 až 74 rokov: Gennady Gmyra/
vladimir stolnikov (Rus), 75 až 79 rokov: Wolfgang schmidt/bernd Witthaus (GER), 80 až 84 rokov: Konrad steinkämper/peter stol-
zenburg (GER), nad 85 rokov: Georg Karlsson (sWE)/Kai merimaa (fin)
Štvorhra ženy – 40 až 49 rokov: Erika ackermann/Rita hajduska (hun), 50 až 59 rokov: margit Geiger/olga nemes (GER), 60 až 64 
rokov: larissa farina (Rus)/branka batinič (cRo), 65 až 69 rokov: susanne pedersen (dEn)/larisa andreeva (Rus), 70 až 74 rokov: 
hannelore dillenberger/christel locher (GER), 75 až 79 rokov: christa Gebhardt/heidi Wunner (GER), 80 až 84 rokov: Regina isern/
hannelore Kaysser (GER)

Trio slovenských rozhodcov na turnaji – zľava L. Popellár, M. Bystričan a T. Németh

Daniel Kollár (vľavo, 50 až 59-roční) postúpil  
zo skupiny (proti Nemcovi M. Markwardtovi)

Aj Ján Bilský (60 až 64-roční) postúpil  
do vyraďovacích bojov
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slovenská reprezentácia sa tak zo 
14. majstrovstiev Európy sluchovo postih-
nutých stolných tenistov môže pýšiť spolu 
piatimi medailami. našich stolných tenistov 
na šampionáte viedla dvojica skúsených 
trénerov – andrej dzelinský a ladislav jur-
ko. účinkovanie našej výpravy v aldene je 
obrovským úspechom slovenskej reprezen-
tácie a zaslúži si osobitú pozornosť. ssTZ 
ich podporuje aj pri štartoch na najvyšších 
podujatiach medzi počujúcimi, pričom 
členka slovenskej ženskej reprezentácie Eva 
jurková bola nominovaná aj na mE druž-
stiev v nantes a rovnako sa zúčastňuje aj 
na najdôležitejších podujatiach iTTf série 
World Tour. všetkým reprezentantom patrí 
gratulácia so želaním ďalších úspechov v re-
prezentácii medzi sluchovo postihnutými.
● text: Ivica Hatalová, foto: deaflympic.sk

ovládli bez väčších problémov. vo finále 
zvíťazili nad dvojicou z Ruska E. astafev 
a d. pish chuk. okrem štyroch zlatých me-
dailí sa slovenská výprava môže pochváliť 
aj medailou zo ženskej štvorhry. jurková 
spolu s mladučkou štetkovou sa dosiahli na 
3. miesto a odniesli si bronzové medaily.

na šampionáte sa zúčastnilo 76 hráčov 
zo 14 krajín. slovenská výprava mala veľmi 
silné zastúpenie v mužskej ako aj ženskej 
kategórii. medzi mužmi to boli bývalý slo-
venský reprezentant Thomas Keinath spo-
lu s marekom Tuturom a a medzi ženami 
Eva jurková (členka reprezentačného druž-
stva žien slovenska) spolu s novickou v tej-
to kategórii, len trinásťročnou Emou štet-
kovou. v každej kategórii tak bojovali o tie 
najvyššie pocty a pódiové umiestnenia.

bolo až neuveriteľné, že naši reprezen-
tanti mohli na šampionáte počuť štyrikrát 
slovenskú hymnu. v kategórií mužov vy-
hral vo finále dvojhry bez väčších problé-
mov T. Keinath nad G. Zakladnyiim (uKR) 
4:0 (7,7,8,5). Zároveň za neuveriteľných 
22 minút E. jurková porazila vo finále dvoj-
hry žien taktiež v štyroch setoch a. Kondra-
tovu (Rus) 4:0 (5,4,1,6). Tretie zlato pridali 
Keinath s jurkovou v zmiešanej štvorhre, 
kde opäť bez zaváhania prešli až do finále. 
v ňom narazili na ukrajinskú dvojicu a. ja-
kovenko a m. vasylieva, ktorých zdolali 
4:1 (6,6,9,-6,4). druhý pár m. Tutura spolu 
s E. štetkovou vypadli hneď v 1. kole súťaže. 
aj mužskú štvorhru slovenskí reprezentanti 
Keinath spolu s mladším kolegom Tuturom 

Úspešná slovenská výprava na ME sluchovo postihnutých v bulharskej Aldene

Thomas Keinath s Evou Jurkovou získali zlatý kov aj v zmiešanej štvorhre

Päť medailí z aldeny
V poradí už 14. majstrovstvá Európy sluchovo postihnutých stolných tenistov sa 
uskutočnili v bulharskom meste Aldena (11. – 18. apríla 2019), ktoré sa nachá-
dza asi 30 km od Varny a neďaleko Čierneho mora. Európska športová organizá-
cia nepočujúcich, ktorá bola založená v roku 1983 vo Francúzsku, zorganizovala 
už druhýkrát majstrovstvá Európy dospelých spolu s európskym šampionátom 
sluchovo postihnutej mládeže (7. – 12. apríla 2019).

Jurková so Štetkovou – bronzové vo štvorhre
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Zo severu Európy sa nakoniec podarilo 
priniesť tri medaily, no žiadnu zlatú. naj-
bližšie k nej mali alena Kánová a miroslav 
jambor v súťaži jednotlivcov. miro jambor 
s Tomášom valachom vybojovali v kate-
górii TT7 ďalší bronz aj v súťaži družstiev. 
no aj oni sa presvedčili, že predolympijská 
kvalifikačná sezóna je z hľadiska stúpajúcej 
konkurencie mimoriadne nabitá a široká.

„Vidieť, že sme v kvalifikačnom období, 
úroveň ME bola naozaj vysoká a registro-
vali sme aj dosť prekvapení. V súťaži jed-
notlivcov získalo miestenky na ME až 15 
rôznych krajín z 21 možných,“ upozornil 
Tomáš varga, ktorý pôsobil na šampioná-
te ako technický delegát iTTf. „Zhodli sme 
sa, že sme mohli získať aj viac medailových 
umiestnení, no chýbali nám k výraznejšie-

mu úspechu detaily. Niekedy loptička, dve, 
niekedy viac šťastia.“

podobne reagoval aj reprezentačný 
tréner andrej bardoň. „Spokojný som len 
čiastočne. Milo prekvapil nás aj seba Miro 
Jambor, no hrou aj stúpajúcou náročnos-
ťou prípravy a načasovanou výkonnosťou si 
medaily zaslúžil. Rovnako skvele zabojovala 
Alenka Kánová, musíme jej však stále hľa-
dať kvalitnú partnerku, aby mohli bojovať 

o úspechy aj v súťažiť družstiev.“ súčasne 
však potvrdil aj skutočnosť, že sa stále ob-
javujú na medzinárodnej scéne noví mladí 
hráči, ktorí sa pripravujú v profesionálnych 
podmienkach a trénujú už so záťažou na 
úrovni zdravých stolných tenistov.

veľké očakávania sme vkladali aj do 
družstva v skupine TT2 v zložení ján Riapoš 
– martin ludrovský – lukáš Kližan, ktorých 
od postupu medzi najlepších štyroch deli-

lo len pár loptičiek. španielsko vyhralo nad 
poľskom aj Ruskom a prvé tri družstvá – 
poľsko, španielsko a slovensko mali zhod-
ne po päť bodov. nášmu tímu chýbal na 
postup jediný set, resp. stratená štvorhra 
s poliakmi alebo so španielmi.

„Budeme sa snažiť pomôcť našim hrá-
čom, aby sa ich v nasledujúcich mesiacoch 
dostalo do Tokia čo najviac,“ poznamenal 
bardoň v súvislosti s hlavným cieľom našej 
reprezentácie para stolných tenistov. Zabo-
jovať o miestenky môžu ešte do marca na 
šiestich turnajoch. po zosumarizovaní ran-
kingu začiatkom októbra sa rozhodneme, na 
ktorých budú ešte naši hráči aj v kontexte ak-
tuálneho postavenia štartovať. v súčasnosti 
vieme, že časť tímu TT2 sa zúčastní koncom 
októbra na turnaji v čínskom hangzhou.

● text: Tomáš Varga, foto: archív SPV

Tri bronzy so severu Európy
Titul majstra Európy z Helsingborgu ponúkal okrem zlatej medaily aj miestenku na budúcoročné paralympijské hry v Tokiu, 
ktoré sa uskutočnia od 26. augusta do 7. septembra 2020 a budú vyvrcholením štvorročného snaženia našich stolných 
tenistov. Lákavý bonus sa žiadnemu z tucta našich reprezentantov nakoniec nepodarilo získať.

Bronzová Alena Kánová (druhá sprava)

Dejisko tohtoročných majstrovstiev Európy vo švédskom Helsingborgu

Bronz Miroslava Jambora (druhý sprava)



Trénerské poznatky prezentovali 
špičkoví experti stolného tenisu – jarek 
Kołodziejczyk, reprezentačný tréner Ra-
kúska do 18 rokov, bývalý reprezentačný 
tréner mužov a mládeže Rakúska, projektu 
Eurotalents a držiteľ badge of honour, ako 
aj lara broich – reprezentačná trénerka ka-
detiek nemecka. jarek Kolodziejczyk mal 
veľmi zaujímavú a informatívnu prednášku 
o technike úderov, lara broich predviedla 
prácu nôh pri stole v kombinácii s údermi.

iTTf zastupovala Katarzyna Kubasova 
z poľska s prezentáciou zameranou na roz-
voj ženského stolného tenisu vo svete.

obaja prednášajúci pripravili teoretic-
kú aj praktickú časť. praktickej časti sa zú-
častnili aj naše stolnotenisové nádeje sára 
bilkovičová a pavol bilka. ukážky a rady od 
expertov určite aj im napomohli v ďalšom 
napredovaní ich stolnotenisovej kariéry. Zo 
seminára vyberáme najzaujímavejšie časti.

jarek Kołodziejczyk sa v úvode prezen-
tácie zaoberal technickými základmi hry 
a zdôvodnením, prečo je dôležité na ne 
detailne upozorňovať. Zdôraznil potrebu 
poctivo pracovať na technike aj napriek 
tomu, že je to veľmi náročná práca, ktorá 

poskytuje málo zábavy. avšak počas pre-
zentácie ukázal viacero cvičení, ktoré po-
máhajú zlepšovať jednotlivé prvky techniky 
a môžu byť pre deti aj zábavné. uviedol, že 
pokiaľ tréner u hráča neodstráni niektorú 
naučenú chybu, táto sa v neskoršom veku 
vždy opravuje ťažšie. preto je lepšie stále sa 
k nej vracať a odstraňovať ju, ako to odkla-
dať a riskovať, že chybne naučený technic-
ký prvok bude hráča limitovať v budúcnosti 
v jeho ďalšom rozvoji. pretože výkonnostné 
limity hráča sú technickými chybami vždy 
obmedzené. jednoduchšia je tak prevencia 
pred chybami, ako ich náprava. 

v prvej časti sa jarek Kołodziejczyk ve-
noval držaniu rakety a rakete samotnej. 
hovoril o najbežnejších chybách, ktoré sú:

– príliš voľné držanie rakety,
– príliš hlboké držanie rakety,
– umiestnenie palca a ukazováku,
– miera prechytávania rakety medzi for-

hendom a bekhendom,
– nesprávny výber rakety a poťahov.
okrem teoretického vysvetlenia jednot-

livých chýb ukázal aj niektoré cvičenia na ich 
odstraňovanie a nácvik správneho držania 
rakety. viaceré z nich je možné realizovať 
vo forme súťaže medzi hráčmi, takže prine-
sú do tréningu aj zábavu (napr. poháňanie 
loptičky od zadnej čiary smerom k sieťke 
prúdením vzduchu vytvoreným pohybom 
zápästia, pričom zvíťazí hráč, ktorého lop-
tička príde prvá k sieťke – cvičenie na správ-
ne využitie prstov na rakete a zápästia).

Ďalšou významnou témou bolo ne-
správne prenášanie váhy tela. Tomuto zná-
memu problému sa venovala celá kapitola 
prezentácie. následkom tejto chyby sú 
jednotlivé údery slabé, keďže telo nepo-
máha ruke pridať silu do úderu. Zároveň 
je u hráča menšia pripravenosť na nasle-
dujúci úder, slabšia rovnováha a ťažkopád-
nejší pohyb vo výmene. Taktiež nesprávny 
pohyb prirodzeného biomechanického 
reťazca môže viesť až k zraneniam hráčov. 
aké sú dôvody tohto problému? je to na-
príklad slabý dôraz na zmenu vzdialenosti 
vpred-vzad už v počiatočných štádiách tré-
ningu detí, snaha hráčov hrať príliš rýchlo, 
malý dôraz na nácvik správneho pohybu 
pri hráčoch s výbornou rukou, nesprávny 
základný postoj (na pätách), nesprávny 
materiál, slabá fyzická pripravenosť (bruš-
né svalstvo, nohy) a nesprávny pohyb nôh. 
lara broich neskôr vo svojej časti progra-
mu ukázala viaceré užitočné cvičenia. 

medzi prezentovanými riešeniami správ-
nej výuky bolo napríklad:

– začínať s pohybom bez hrania stol-
ného tenisu (nezačínať ihneď s hrou ako 
takou),

– dbať na prenášanie váhy aj následne 
pri začatí hrania,

– tieňovanie pohybu, ideálne pred zr-
kadlom (odporúčanie pozerať sa na seba),

– užitočný trik pre hráčov stojacich na 
pätách je vložiť im do tenisiek pod päty 
zdeformované lopty,
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Trénerský seminár ETTU prebiehal v hoteli Ponteo Activity Park v Bratislave-Rusovciach

Prednášajúci Jarosław Kołodziejczyk

Trénerský seminár ETTU v Bratislave
SSTZ v spolupráci s Európskou stolnotenisovou federáciou (ETTU) usporiadal medzinárodný ženský trénerský seminár v ter-
míne 6. – 8. júna 2019. Seminár sa konal v hoteli Ponteo Activity Park v bratislavských v Rusovciach. Bol určený primárne 
pre ženy – trénerky z celého sveta, avšak pre slovenských a českých trénerov bol otvorený všetkým bez rozdielu pohlavia.

ProGrAM SEMiNárA
coaching mladých hráčov stolného 
tenisu – hlavné technické chyby, ich 
včasné objavenie a opravné metódy

jarosław Kołodziejczyk

Metódy práce nôh v mládežníckych 
kategóriách
lara broich



s hráčmi pripravený, cielene vedie diskusiu 
a zameriava sa na silné a slabé stránky. Ďal-
ším aspektom analýzy trénera je aj pohľad 
na jeho vlastný výkon, kedy sa cielene za-
meriava na to, ako on sám pôsobil pri kon-
krétnom zápase. na toto často cielene vyu-
žíva aj nahrávanie počas koučovania medzi 
setmi, ale aj vyžiadanie si spätnej väzby od 
hráčov na svoj výkon alebo činnosť. 

všetci účastníci seminára vyjadrili spo-
kojnosť s úrovňou jeho organizácie. de-
legáti ETTu Richard scruton (generálny 
sekretár), pidl Zita (projektový konzultant) 
a neven cegnar (manažér rozvoja) sa nám 
aj osobne poďakovali za perfektnú orga-
nizáciu. Z ich správy citujeme: ,,Ďakujeme 
Slovenskému stolnotenisovému zväzu za 
perfektnú organizáciu a tiež za to, že sa 
praktická, ako aj teoretická časť nachádzali 
pod jednou strechou“. súčasne prejavili zá-
ujem o spoluprácu so ssTZ aj v budúcnosti, 
v tomto, ako aj v iných projektoch. jediným 
negatívom seminára bol nízky počet účast-
níkov zo slovenska (6), čo je vzhľadom na 
takúto príležitosť pre trénerov smutné.

● text a foto: Eva Ódorová

rešpekt, vážnosť, zanietenosť, individua-
lizovanie prístupu a prispôsobovanie kou-
čingu či otvorenú myseľ. už od detského 
veku by pre trénera malo byť súčasťou 
procesu aj podnecovanie diskusie, význam 
a miera ktorej rastie s narastajúcim vekom 
hráčov. najzaujímavejšou časťou boli skú-
senosti Kołodziejczyka s vedením rakúskej 
reprezentácie dospelých a koučovanie 
špičkových európskych hráčov (pozn.: muži 
Rakúska vtedy dosiahli štvrťfinále ms, 
v ktorom prehrali s čínou). pravidelnou sú-
časťou práce s hráčmi boli spoločné disku-
sie a analýza činností (napríklad tréningov 
či videozáznamov zo zápasov). Toto by mal 
byť najlepší spôsob, ako dať hráčom spätnú 
väzbu a dohodnúť si s nimi ďalšie smerova-
nie ich rozvoja. Taktiež významná bola časť 
o príprave na stretnutie – príprava na súpe-
ra na prípravnom kempe alebo pred samot-
ným zápasom, jeho analýza a vymyslenie 
stratégie, ale aj cielená rozcvička a rozohra-
nie. samostatnou kapitolou bola analýza 
po zápase a turnaji. Tu sa kladie dôraz aj na 
vlastnú prípravu na spoločnú analýzu s hrá-
čom, pričom tréner prichádza na stretnutie 

– použitie pomalších alebo ťažších ra-
kiet prirodzene núti hráčov zapájať do úde-
ru telo,

– aj bojové športy môžu byť užitočné 
pre prenášanie váhy tela.

Ďalším problémom bolo klesanie ruky 
pod stôl. príčiny môžu byť rôzne – ťažká ra-
keta, nedostatočne vyvinuté svalstvo krku, 
trapéz ramena, ale aj prílišné hranie pravi-
delných kombinácií v porovnaní s čiastočne 
nepravidelnými. je dôležité, aby sa voči 
chybe zasahovalo už od rozohrávania, inak 
si hráč pestuje zlozvyk. Existuje niekoľko 
užitočných nástrojov na odstránenie tohto 
problému (napr. použitie ohrádok), avšak 
najlepším nástrojom je použitie zásobníku. 

problémovou oblasťou býva často 
aj správny „timing“ úderov. je to jeden 
z kľúčových faktorov efektívnych úde-
rov, ktorý taktiež súvisí s komfortnou 
zónou hráča. pri jednotlivých úderoch 
a s hráčmi pri praktickej ukážke predstavil 
Kołodziejczyk cviky na zdokonaľovanie „ti-
mingu“. uprednostnil hru blízko pri stole, 
nie však príliš blízko, čo býva občas chy-
bou. Zdôraznil, že každý hráč má svoj po-
trebný priestor pre údery a úlohou trénera 
je nájsť správnu vzdialenosť a aj upravovať 
ju pre špecifické údery. 

lara broich v mnohých praktických 
ukážkach tréningu práce nôh nadviazala 
na prezentáciu Kołodziejczyka. venovala 
sa správnemu pohybu nôh pri rôznych her-
ných situáciach a jeho nácviku. veľmi čas-
tým nástrojom pri nácviku bola ohrádka. 
avšak aj smerovanie pohybu pri niektorých 
herných kombináciách môže napomáhať 
rôznym zámerom. napríklad kombinácie, 
ktoré hráča nútia prichádzať pred úderom 
smerom k stolu, napomáhali prenášaniu 
váhy smerom vpred. veľmi zaujímavá bola 
herná situácia s dvoma hráčmi (striedali sa 
ako pri štvorhre) pri umiestnení loptičky na 
roh stola, avšak pri vzájomnom obiehaní 
smerom doprava von od stola. úloha bola 
náročná na pohyb nôh a dostatočnú rých-
losť, avšak aj zábavná pre hráčov, ktorí sa 
smiali na vlastných chybách. boli aj nútení 
k riadnemu fyzickému vypätiu, aby kom-
bináciu zvládali. pri následnej zmene pri 
umiestňovaní loptičky na druhý roh stola 
a nakoniec pri kombinácii oboch rohov to 
bola pre hráčov poriadna zaberačka. 

v druhej časti prezentácie lara broich 
predviedla tréning na zlepšovanie prá-
ce nôh. ukážku mnohých cvikov si mohli 
v praxi vyskúšať aj sami tréneri. 

v záverečnej časti svojho vystúpenia sa 
jarek Kołodziejczyk zaoberal koučingom. 
uvádzal rozdiely z pohľadu rôznych veko-
vých kategórií hráčov, pohlavia, ale aj rôz-
neho charakterového typu hráča i trénera. 
ako základné princípy pre trénera uviedol 
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Praktická aj teoretická časť seminára boli pod jednou „strechou“.

Spoločná fotka všetkých účastníkov trénerského seminára
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Majstrovstvá Slovenska 
družstiev mládeže 2019
Starší žiaci
1. šKsT Topoľčany
2. sTK lokomotíva Košice
3. šK šoG nitra
4. sTK lučenec-Kalinovo 
5. msK čadca
6. šKsT michalovce
7. Gasto Galanta
8. sTK devínska nová ves

Staršie žiačky
1.  šK prievidza
2. sTK devínska nová ves
3. šKsT Ružomberok
4. msTK Tvrdošín
5. šKsT humenné

Mladší žiaci
1. šKsT Topoľčany 
2. šK šoG nitra
3. mšK Kysucké nové mesto
4. sc bratislava
5. msK čadca
6. šK orion belá nad cirochou
7. šKsT humenné
8. sTK devínska nová ves

Mladšie žiačky
1. šKsT Ružomberok
2. sTK pezinok
3. mšK vsTK vranov nad Topľou
4. šKsT Topoľčany
5. medokýš martin
6. Kac jednota Košice
7. šK žitavany

Superliga 2018/2019
Muži
1. sG stockerau
2. cvsE celldömölk
3. lifeclass Rc starr varaždin
4. u23 Team austria
5. u23 Team czech Republic 
6. SK Vydrany
7. U23 Team Slovakia
8. slavonija and baranja
9. u23 Team slovenia

ženy
1. linz-froschberg aG
2. szekszard ac
3. msK břeclav Gumotex 
4. dr. casl 
5. lZ linz-froschberg 
6. šKsT hodonín
7. TT moravský Krumlov 
8. U23 Team Slovakia 
9. u23 Team hungary 
10. u23 Team czech Republic

1.liga muži-východ
1. msK čadca b 
2. fortuna Kežmarok
3. sTK sokol stránske
4. sTK stará Ľubovňa/jakubany 
5. Energodata žilina
6. msTK Tvrdošín
7. šKsT Ružomberok b
8. sTo valaliky
9. mladosť Rimavská sobota
10. lokomotíva vrútky 
11. sTo mokrance
11. sTo nižná b

postup do extraligy muži – msK čadca b
zostup do 2. ligy Za-bb – sTo nižná b
postup do 1. ligy muži-východ – sTo val-
ča b, šKsT michalovce b

1. liga ženy-západ
1. msK malacky 
2. šK prievidza 
3. KsT dRivE Trenčianske jastrabie 
4. TTc považská bystrica
5. sTK pezinok 

1. liga ženy-východ
1. šK orion belá nad cirochou
2. Geológ Rožňava
3. KsT Zš Turčianske Teplice 
4. šK orion belá nad cirochou b 

postup do extraligy ženy – msK malacky

Extraliga dorastenci
1. msTK Tvrdošín 
2. sTo valaliky 
3. šKsT Topoľčany 
4. šKsT Ružomberok
5.  msK čadca
6.  sTK lokomotíva Košice
7. šKsT Karlova ves
8. mšK vsTK vranov nad Topľou
9. KsT Zš Turčianske Teplice 
10. sTK nová baňa/podlužany 
11. šKsT Ružomberok b
12. sTK lokomotíva Košice b

Extraliga dorastenky
1. šKsT michalovce
2. TTc majcichov
3. sc bratislava
4. šKsT Topoľčany 
5. šKsT Ružomberok
6. sTK devínska nová ves
7. šK orion belá nad cirochou 
8. TTc považská bystrica 
9. sTK pezinok
10. šKsT Ružomberok b
11. šK orion belá nad cirochou b

Konečné poradie 2018/2019
Extraliga muži
1. sK vydrany
2. msK malacky
3. msK čadca
4. mšK vsTK vranov nad Topľou
5. šKsT Ružomberok
6. sTK Rybník
7. sTo valča 
8. šKsT michalovce 
9. Geológ Rožňava 
10. sTo nižná 
11. sTK devínska nová ves 
12. TTc interspead nové Zámky  

majster sR družstiev mužov 2018/2019  
– sK vydrany 
zostup do 1. ligy muži-západ – sTK devín-
ska nová ves, TTc interspead nové Zámky
postup do extraligy muži – sK polstrav bys-
tričany, msK čadca b

Extraliga ženy
1. KsT viktória Trnava 
2. sTo valaliky
3. šKsT Ružomberok
4. sc bratislava
5. ssTE dunajská streda
6. šKsT Topoľčany
7. TTc majcichov
8. Tj Trnávka bratislava  

majster sR družstiev žien 2017/2018 
– KsT viktória Trnava 
zostup do 1. ligy ženy-západ – Tj Trnávka 
bratislava
postup do extraligy ženy – msK malacky

1. liga muži-západ
1. sK polstrav bystričany 
2. Gasto Galanta 
3. sTK senec 
4. sTK Elastik Trnava 
5. šKsT fERomaX bratislava 
6. mTj piešťany-moravany 
7. šK ister bratislava 
8. sTK pezinok 
9. sTo spoje ivanka
10. sK vydrany b
11. msTK leopoldov
12. šK šoG nitra

postup do extraligy muži – sK polstrav bys-
tričany
zostup do 2. ligy TT – sK vydrany b, msTK 
leopoldov
zostup do 2. ligy nR-Tn – šK šoG nitra
postup do 1. ligy muži-západ – sTK Euro 
drietoma, šK iii. Zš hlohovec
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6. sTc Tj čab 
7. šoG nitra b
8. Tj dynamo Trnovec n/v b 
9. sTK levice
10. nitra 08
11. žirany
12. KsT Raksit nitra 

Krajský stolnotenisový 
zväz žilina

2. liga muži
1. sTo valča b
2. medokýš martin 
3. Tj oravská lesná 
4. šKsT  Ružomberok c 
5. msTK Tvrdošín b
6. msTK martin
7. sTo podbrezová/dubová 
8. TZo bytča
9. mšK žiar nad hronom
10. sTK lučenec-Kalinovo 
11. šKsT Energodata žilina b
12. Revúca

3. liga muži
1. sTK sokol stránske b 
2. Tj sTo nižná b 
3. višňové
4. vitalit liptovský hrádok
5. Trnové 
6. slávia Zákopčie
7. Tj dolný Kubín
8. sTK Radoľa
9. Kysucký lieskovec 
10. šKsT  Ružomberok d
11. KsT Zš Turčianske Teplice 
12. Tj oravan námestovo 

Krajský stolnotenisový 
zväz Banská Bystrica

3. liga muži
1. sTK lučenec-Kalinovo b
2. msTK Krupina
3. Zvolenská slatina
4. sTo podkonice
5. mladosť Rimavská sobota b
6. sTK vyhne
7. mšK sTo brezno
8. ošK hliník nad hronom
9. sTKm podlavice 
10. šK žarnovica
11. šKm dudince 
12. balog n/i-čalomija 

6. TTc majcichov
7. osTK špačince 
8. sK vydrany c 
9. msTK leopoldov c 
10. ZšK mesta vrbové
11. osTK malženice 
12. mTj piešťany-moravany c 

Krajský stolnotenisový 
zväz Trenčín

2. liga muži
1. sTK EuRo drietoma 
2. TTc bory
3. sTK vlkas 
4. Keraming Trenčín 
5. sTK pc Trenčianska Teplá 
6. šK sTo prusy
7. interspead nové Zámky b
8. sTK nové mesto n/v
9. Tj dynamo Trnovec n/v
10. sTK TEvos partizánske 
11. sTK veľké uherce
12. slovenský orol ludanice
13. sTK cvč Zlaté moravce
14. šKsT sedmerovec

3. liga muži
1. šKsT bošany
2. sK Karpatia prievidza
3. Keraming Trenčín c 
4. sTK prievidza
5. sTK nové mesto n/v b
6. sTK stará Turá
7. obsK unimaT lazany
8. KsT KinET diviaky 
9. mKsT nová dubnica
10. sTK TEvos partizánske b 
11. sTK veľké uherce b 
12. TTc považská bystrica
13. Keraming Trenčín b
14. Tj Tatran ladce
 

Krajský stolnotenisový 
zväz Nitra

3. liga muži
1. sTK Rybník b
2. šKsT Topoľčany 
3. Tj lokomotíva bánov
4. TK nová baňa/podlužany 
5. šahy/veľké Turovce

Bratislavský
stolnotenisový zväz

2. liga muži
1. sTK devínska nová ves b 
2. msK malacky b
3. šK vaTEK bernolákovo 
4. šK ister bratislava b 
5. sTK senec b 
6. šKsT Karlova ves
7. sTo spoje ivanka b 
8. sTo svätý jur 
9. šKsT Karlova ves b 
10. Tj štadión bratislava 
11. sTK blatné 
12. ošK slovenský Grob 

3. liga muži
1. šK ister bratislava c 
2. Rovinka 
3. sTK pezinok b
4. sTo spoje ivanka c 
5. šKsT fERomaX bratislava b 
6. Tj štadión bratislava b 
7. Educo petržalka 
8. sTo svätý jur b
9. šKsT Karlova ves c 
10. Tj slovan most pri bratislave 
11. čataj last mile 
12. msK malacky c

Krajský stolnotenisový 
zväz Trnava

2. liga muži
1. šK iii. Zš hlohovec 
2. slavoj sládkovičovo
3. sTo veľké úľany 
4. propria Kúty 
5. mTj piešťany-moravany b 
6. TTc baka 
7. sTK Elastik Trnava b 
8. sTc Rohožník 
9. šK blava jaslovské bohunice 
10. osK Zavar 
11. msTK leopoldov b 
12. šKp Trnava

3. liga muži
1. šK dobrá voda 
2. Gasto Galanta b
3. slavoj sládkovičovo b 
4. sTo veľké úľany b
5. propria Kúty b

Východoslovenský  
stolnotenisový zväz 
Košice

2. liga muži
1. šKsT michalovce b
2. sTj družba bardejov
3. šKsT humenné
4. mKsT veľké Kapušany
5. sTK Zbereko Košice
6. šKsT sokol vojčice
7. ošK šarišské michaľany
8. sTo valaliky b
9. šKp pš Košice
10. šKsT margecany
11. Geológ Rožňava b
12. fortuna Kežmarok b

3. liga muži-západ
1. ašK maria huta
2. sTo letanovce
3. Tj sTo slovenská ves
4. šKsT spišské vlachy
5. slavoj spišská belá
6. sTK severka Kežmarok
7. šKsT spišský štvrtok
8. šK veterán poprad
9. Tj spišská stará ves-lesnica
10. Tj javorinka levoča
11. mšK sTo Krompachy
12. fortuna Kežmarok c

3. liga muži-severovýchod
1. ššK centrál svidník
2. jmc lužany pri Topli
3. šKsT Kamenica nad cirochou
4. sTo sedlice
5. mšK vsTK vranov n/T b
6. šKsT humenné b
7. šK orion belá nad cirochou
8. sTo snina
9. osTK hencovce
10. sTK lemešany
11. Tj hrabovec nad laborcom
12. sTj družba bardejov

3. liga muži-juh
1. so Zš mihRa bracovce
2. Tj čečehov
3. mKsT veľké Kapušany b
4. TTc vojany Tigers
5. oKsT somotor
6. so Tj čičarovce
7. šKsT sokol vojčice b
8. so Tj malý Kamenec
9. sTo Košické olšany
10. sTK lokomotíva Košice
11. šKsT michalovce c
12. sšK poproč

Konečné poradie 2018/2019
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Extraliga mužov
v súťaži mužov bola zmena na sloven-

skom tróne jasná už pred začiatkom sezóny. 
majstrovské Tj hontianske Trsťany/dudin-
ce sa totiž pred sezónou odhlásili zo súťaže, 
a tak bol hlavným favoritom viacnásobný ví-
ťaz z posledných rokov – sK vydrany. súťaž 
tak mala až troch nováčikov – šKsT micha-
lovce, sTK devínska nová ves a sTo nižná. 
Tí sa sústredili na boj o záchranu a po zá-
kladnej časti skončili na 9., 10. a 12. mieste. 
do prvej šestky sa s plným bodovým ziskom 
dostali dominantné sK vydrany, ďalej msK 
malacky, msK čadca, mšK vsTK vranov nad 
Topľou, šKsT Ružomberok a sTK Rybník. 
Rovnaké poradie zostalo aj po nadstavbo-
vej časti. v 1. kole play-off sa tak stretli čad-
ca s Rybníkom a Ružomberok s vranovom 
n/T. Ten už v prvom stretnutí vyhral v Ru-
žomberku pomerne hladko 5:2 a tak sa jeho 
postup očakával už v dvoch stretnutiach. vo 
vranove n/T sa však konala dráma a hostia 
takmer donútili favorita k rozhodujúcemu 
tretiemu stretnutiu. po výhre 5:4 sa však 
nakoniec z postupu do semifinále tešila 
početná divácka kulisa vranovčanov. čadca 
potvrdila postavenie zo základnej časti do-
minanciou hneď v prvom stretnutí v Rybní-
ku, keď vyhrala 5:1. stretnutie v čadci bol 
síce vyrovnanejšie, nakoniec však hostia 
odchádzali s prehrou 3:5. 

v semifinále sa tak stretli vydrany 
s vranovom n/T a malacky s čadcou. pod-
ľa očakávania boli vyrovnanejšie stretnutia 
druhej dvojice. vydrany po suverénnych 
výhrach 5:1 vonku a 5:0 doma boli len krok 
od prinavrátenia majstrovského titulu. na-
opak, úvodné stretnutie čadca – malac-
ky vyústilo až do plného počtu dvojhier. 
v drese domácich dominoval najlepší hráč 
petráš, ktorý vydrel všetky svoje zápasy 
a prispel tromi bodmi. štvrtý bod pridal 
blažek výhrou nad Kalužným. To však bolo 
od domáceho družstva všetko. Za hostí 
bodovali illáš 2, Truksa 2, Kalužný 1 a tešili 
sa tak z výhry 5:4. v domácom prostredí už 
malacky drámu nepripustili a výhrou 5:2 si 
zabezpečili postup do finále. oporou víťa-
zov bol illáš s tromi bodmi. 

pred finále bolo otázkou, či sa hosťom 
podarí skomplikovať vydranom dovtedy su-
verénnu cestu za titulom. už prvé stretnu-
tie však prinieslo podobné výsledky týchto 
súperov ako počas základnej časti. hostia 
boli suverénni a vyhrali 5:1, keď stratili 
spolu iba päť setov. odveta vo vydranoch 
mala o niečo vyrovnanejší priebeh. no-
vota v drese domácich však opäť porazil 
jednotku hostí illáša, a tak najmä bez jeho 
bodov bolo víťazstvo hostí veľmi ďaleko. 
illáš síce prispel jedným bodom, rovnako 
aj Kalužný po výhre nad pekom. po prehre 

Truksu s pekom 2:3 bolo však už víťazstvo 
a zisk majstrovského titulu vydrian jasné. 
družstvo v zložení samuel novota, Zoltán 
lelkeš a štefan peko získalo titul suverén-
ne bez jedinej prehry počas celej sezóny. 
v stretnutí o 3. miesto sa po víťazstve 5:3 
vo vranove n/T a 5:2 doma tešili hráči čad-
ce. Zo súťaže zostúpili sTK devínska nová 
ves a TTc interspead nové Zámky.

Extraliga žien
v play-off žien sa stretli Trnava so stol-

notenisovým centrom bratislava a sTo va-
laliky s šKsT Ružomberok. Trnavčanky síce 
nemohli nastúpiť v najsilnejšom zložení, 
avšak aj bez Karkušovej boli pred turnajo-
vým play-off hraným na jedno stretnutie 
miernym favoritom. navyše, kvôli lepšiemu 
postaveniu po základnej časti, im stačila 
v stretnutiach remíza 5:5. Tú aj v semifinále 
dosiahli (keď im stačilo hrať len do piateho 
bodu), a tak tešili z postupu do finále. opo-
rou im bola hlavne najúspešnejšia hráčka 
extraligy Kukuľková. na druhom stole bojo-
vali po základnej časti druhé valaliky proti 
tretiemu Ružomberku. Toto stretnutie bolo 
oveľa vyrovnanejšie a nakoniec skončilo 
zmierlivo 5:5 (na sety 20:20). Remíza sta-
čila na postup východniarkam vedeným 
druhou najlepšou hráčkou extraligy labo-
šovou. vo finále sa tak stretli Trnava s vala-
likmi, o bronz hrali Ružomberok so stolno-
tenisovým centrom bratislava. stretnutie 
o 3. miesto malo jednoznačný priebeh, keď 
Ružomberok zvíťazil 6:1 a získal bronzové 
medaily. finále bolo síce o niečo vyrov-
nanejšie, rozhodnuté však bolo prakticky 
hneď na začiatku. v súboji najlepších hráčok 
porazila Kukuľková labošovú a výrazne pri-
blížila šance na titul na stranu Trnavy. v ďal-
šom priebehu Trnavčanky postupne získali 
päť bodov, a keďže o titule bolo rozhodnu-
té, ostatné zápasy vzdali. po výsledku 5:5 sa 
z titulu majsteriek slovenska tešili hráčky 
viktórie Trnava v zložení Tatiana Kukuľková, 
Zuzana peková, Zuzana Takáčová a danijela 
Karkušová. v boji o záchranu si príslušnosť 
k ženskej slovenskej elite aj pre nasledujúcu 
sezónu zabezpečil nováčik TTc majcichov. 
Extraligovú súťaž tak opustilo družstvo Tr-
návky bratislava. 
● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ

Muži SK Vydrany bez jedinej prehry
V oboch najvyšších majstrovských súťažiach sa už pred sezónou 2018/2019 očakávali zmeny na poste majstra Sloven-
ska. V mužskej extralige boli jednoznačným favoritom Vydrany. Do súťaže žien vstúpil dlhoročný majster SSTE Dunajská 
Streda s výrazne oslabeným družstvom a po základnej časti skončil až na 5. mieste. Tú vyhrala Viktória Trnava a išla do 
play-off o titul z najvýhodnejšej pozície. Druhé miesto po základnej časti patrilo STO Valaliky a tretie ŠKST ružomberok. 

SK Vydrany – mužský majster Slovenska

SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019



39SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019STolNoTENiSoVé TAlENTy

mládeže medzi najmladšími žiačkami a do-
teraz päťnásobná medailistka majstrovstiev 
slovenska. od septembra 2018 je v repre-
zentácii a momentálne je štvorkou v sloven-
skom rebríčku mladších žiačok.

jej vzorom je taktiež Topoľčianka bar-
bora balážová a Rumunka bernadette 
szőcs. jej cieľom je venovať sa športu pro-
fesionálne a stále sa zlepšovať.

damián Flóro
stolný tenis začal hrávať ako šesťročný. 

K tejto hre sa dostal náhodou, keď tréner pe-
ter Kasala začal s náborom prvákov a ihneď 
od ich prvého tréningu ho tento šport zaujal. 
pod vedením trénera Kasalu, ktorý mu všte-
pil veľmi dobré základy, trénoval približne tri 
roky v otrhánkach. Keďže bol peter Kasala 

carolina Korf
carolina má 11 rokov. narodila sa v lon-

dýne, ale už takmer šesť rokov žije na slo-
vensku. K stolnému tenisu sa dostala ná-
hodou. pri jej začiatkoch v šKsT Topoľčany 
stáli tréneri andrej piterka a peter maňák, 
neskôr anton Kutiš. veľká vďaka patrí aj Re-
náte budayo vej, s ktorou individuálne tré-
novala a ktorá ju stále podporuje.

momentálne je hráčkou šKsT Ružombe-
rok, kde sa jej venujú tréneri dalibor jahoda 
a ivan Gašparík, ktorí ju intenzívne pripra-
vovali aj na turnaj Eurominichamps vo fran-
cúzsku. medzi jej najväčšie úspechy patria 
3. miesto v súťaži družstiev na austrian yo-
uth championships 2018 v linzi a 3. miesto 
v súťaži družstiev na Grand prix praha 2019. 
je celkovou víťazkou slovenského pohára 

STOLNOTENiSOVé TaLENTy
v pokročilom veku a damián sa zlepšoval, 
tak začal trénovať v uhrovci pod vedením 
jána sliepku. Tu trénoval aj s jeho spolu-
hráčkou biankou dikovou. v tomto období 
sa zúčastňoval regionálnych súťaží a tur-
najov slovenského pohára mládeže. jeho 
najväčším úspechom pod vedením trénera 
sliepku (sezóna 2017/2018) bolo 3. miesto 
na majstrovstvách slovenska najmladšieho 
žiactva v pezinku. Tu si ho všimol tréner saša 
dragaš z prievidze. Rodičia prijali jeho po-
nuku trénovať damiána s možnosťou jeho 
napredovania. od leta 2018 sa tak damián 
stal členom klubu v prievidzi pod vedením 
trénerov sašu dragaša a igora mihailoviča. 

v prievidzi výkonnostne rástol a postup-
ne prišli aj ďalšie úspechy. ako slovenský re-
prezentant sa zúčastnil na medzinárodných 
turnajoch v budapešti a linzi, kde na tur-
naji austrian youth championships v súťaži 
družstiev získal spolu s pavlom Kokavcom 
2. miesto. Zúčastnil sa aj v chorvátskom Zá-
hrebe na turnaji Zagiping, kde v súťaži druž-
stiev spolu so stefanom Radonjic zo srbska 
obsadili 2. miesto a medzi jednotlivcami 
skončil na 3. mieste. sezónu 2018/2019 
ukončil damián jeho najväčším úspechom. 
stal sa trojnásobným majstrom slovenska 
v kategórii najmladších žiakov (v dvojhre, 
štvorhre a zmiešanej štvorhre).

damiánovým najväčším vzorom je ma 
long z číny. do budúcna by sa chcel naďa-
lej zlepšovať a reprezentovať slovensko na 
popredných priečkach na domácich, ale aj 
medzinárodných turnajoch.

● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ

Zo žiVoTA SSTZ

na konci augusta si slovenská reprezentácia mužov a žien v bra-
tislave v rámci záverečnej prípravy na stolnotenisové mE družstiev 
v nantes odskočila z národného stolnotenisového centra na Zimný 
štadión ondreja nepelu. Tam práve prebiehali súboje najlepších 
volejbalistiek v skupinovej fáze mE. výborne si počínalo aj druž-
stvo slovenska, ktoré celkom nečakane vyhralo prvé tri stretnutia. 
do ďalších bojov ho prišli povzbudiť aj stolní tenisti, „vyzbrojení“ 
vlajkami a transparentmi. hoci si spolu s vyše 5 000 divákmi (slo-
venská rekordná návšteva na volejbale) takmer „vykričali“ hlasivky, 
na favorizovaný ruský tím to nestačilo. všetci však zažili neopako-
vateľnú atmosféru a stolní tenisti ju tak trochu závideli svojim kole-
gyniam z volejbalu, na ktorý chodí predsa len viac fanúšikov ako na 
stolný tenis. volejbalistky nakoniec obsadili pekné 12. miesto.

● text: Katarína Breyerová

Podpora volejbalistiek
na krajšom a čistejšom životnom prostredí bez odpadu by 

malo záležať každému z nás. To je hlavnou témou výzvy, ktorú 
po celom svete spustil ekologický aktivista byron Román a ktorá 
spočíva v upratovaní svojho okolia. do veľkého upratovania okolia  
v bratislavskej Rači sa v rámci výzvy Trashtag challenge zapojili aj 
zamestnanci slovenského stolnotenisového zväzu spolu s repre-
zentačným trénerom jaromírom Truksom, slovenskou reprezen-
tantkou barborou balážovou a ďalšími priateľmi stolného tenisu.

počas jedného doobedia sa im na žabom majeri v Rači poda-
rilo vyzbierať pätnásť veľkých vriec odpadu. vedúci útvaru od-
delenia životného prostredia a dopravy matúš čupka z mestskej 
časti bratislava-Rača im poďakoval za pomoc, ktorá je potrebná 
pri riešení problematiky čiernych skládok v Rači.

● text: Katarína Breyerová

Trashtag Challenge



ŠPorToVé cENTrUM PolíciE40 SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019

dUNAJSKý PoHár

a pod emblémom šcp vybojovať aj pekné 
4. miesto na Európskych hrách v minsku. 
pištej s balážovou sa do strediska dosta-
li vďaka kontinuálne dobrým výsledkom 
v mixe – novej olympijskej disciplíne, ktorá 
sa po prvý raz predstaví na oh v Tokiu. od 
začiatku uplynulej sezóny sa permanentne 
presadzovali medzi najlepšími a ako jediný 
pár z Európy sa v závere uplynulého roka 
prepracovali na Grand final – turnaj najlep-
šej osmičky sveta v Kórei, kde obsadili 5. až 
8. miesto. dobre si počínali aj na ms 2019 
v budapešti, kde v rovnakej disciplíne skon-
čili vo štvrťfinále, keď prehrali s japonským 
párom, neskoršími striebornými medailis-
tami. v polovici roka 2019 boli vo svetovom 
rebríčku na 5. mieste a majú reálnu šancu 
prebojovať sa v tejto disciplíne aj na oh 
v japonsku. v doterajšej histórii samostat-
ného slovenska sa do športového centra 
polície prebojovala jediný raz barbora ba-
lážová, keď sa stala juniorskou majsterkou 
Európy v štvorhre. Keďže však tento výsle-
dok nedokázala potvrdiť aj medzi ženami, 
po roku ju zo strediska vyradili.

Reálnu šancu vybojovať si letenku do 
Tokia má aj Wang yang, ktorý na ms v bu-
dapešti skončil vo štvrťfinále a na Eh v min-
sku siahal dokonca na medailu. stačilo pre-
meniť jeden z dvoch mečbalov proti dánovi 
Grothovi. mohol byť v semifinále, z ktorého 
mali prví traja istý štart na budúcoročných 
oh. medzi ašpirantov na olympijský turnaj 
patrí aj Tatiana Kukuľková, účastníčka oh 
mládeže v buenos aires, ktorú však čaká 
ťažká cesta sitom viacerých kvalifikácií.

● text: Zdenko Kríž, foto: Ján Súkup

od 1. júna 2019 sa medzi slovenskú 
športovú elitu zaradili spolu s trénerom 
jaromírom Truksom aj naši úspešní stolní 
tenisti v mixe Ľubomír pištej a barbora balá-
žová. Zvyčajne sa o zaraďovaní nových špor-
tovcov rozhoduje len na prelome rokov, ale 
v prípade našej úspešnej trojice tak urobili 
na žiadosť ssTZ aj pred pomyselným pol-
časom. Zmluvu majú podpísanú do skonče-
nia olympijských hier v Tokiu v roku 2020.

naši reprezentanti už stihli úspešne ab-
solvovať oponentúry tréningových plánov 

Túžbou každého vrcholového športovca 
na slovensku je prepracovať sa do jedného 
z troch štátnych športových centier – ar-
mádneho strediska dukla v banskej bystrici, 
športového centra polície v bratislave a ná-
rodného športového centra, tiež so sídlom 
v hlavnom meste. Tieto strediská poskytu-
jú najlepším slovenským reprezentantom, 
najmä v olympijských športoch, ideálne 
podmienky na prípravu. Zabezpečujú im 
čiastočne aj sociálne zázemie, aby sa mohli 
nerušene pripravovať na oh, ms či mE.

Barbora Balážová a Ľubomír Pištej sú od roku 2019 súčasťou Športového centra polície

V spolupráci s ŠCP smer Tokio

dunajský pohár je športové podujatie 
krajín slovenska, maďarska a Rakúska s dl-
horočnou tradíciou. organizovať sa začal vo 
viacerých športoch medzi družstvami dievčat 
a chlapcov ešte za bývalého československa, 
v minulosti najmä v kolektívnych a olym-
pijských športoch. v súčasnosti je ich päť 
a okrem stolného tenisu patria medzi ne aj 
bejzbal, softbal, lukostreľba a judo. od roku 
2020 sa pravdepodobne medzi tieto športy 
pridá aj karate, pretože slovenskí a rakúski 
zástupcovia prejavili veľký záujem o rozší-
renie podujatia o tento šport. Záujem bol 
tlmočený aj na medzinárodnom zasadnutí 
dunajského pohára, ktoré sa uskutočnilo na 
jar v hoteli barónka v bratislavskej Rači.

Každoročne sa organizátor mení. v tom-
to roku pripadlo organizovanie dievčenské-
ho turnaja slovákom a chlapčenského tur-
naja susedom v maďarsku. obidva turnaje, 
na ktorých sa odohrali súťaže družstiev 
a aj jednotlivcov v kategóriách minikadeti, 
kadeti a juniori, sa uskutočnili v tom istom 
čase (28. – 29. 9. 2019). organizátorská kra-
jina môže vždy v súťaži družstiev postaviť až 
dva kolektívy. v roku 2020 sa na slovensku 
odohrá chlapčenský turnaj a dievčatá budú 
hrať v Rakúsku. slovenský stolnotenisový 
zväz sa v národnom stolnotenisovom cen-
tre v bratislave zhostil organizovania tur-
naja dievčat bez problémov. 

● text: Ivica Hatalová

Výsledky – dievčatá
Družstvá – juniorky: 1. maďarsko, 

2. slovensko a, 3. slovensko b; kadetky: 
1. slovensko a, 2. maďarsko, 3. Rakúsko; 
minikadetky: 1. maďarsko, 2. slovensko 
a, 3. slovensko b; jednotlivci – juniorky: 
1. Karkušová (svK); kadetky: 1. činčurová 
(svK); minikadetky: 1. molnár (hun)

Výsledky chlapci
Družstvá – juniori: 1. maďarsko a, 2. ma-

ďarsko b, 3. slovensko; kadeti: 1. slovensko, 
2. maďarsko a, 3. maďarsko b; minikadeti: 
1. maďarsko a, 2. slovensko, 3. maďarsko b; 
jednotlivci – juniori: 1. huzsvár (hun); ka-
deti: 1. szántosi (hun); minikadeti: 1. ben-
jamin (auT)

Slovenské kadetské družstvá celkovými víťazmi
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niť svoje schopnosti, a aby sa stali príkla-
dom pre mladých ľudí, ktorí môžu aj vďaka 
športu zmeniť svoj život. To je aj v súlade 
so zámermi ssTZ.

● text: Katarína Breyerová 
● foto: Jakub Cibula

stolnotenisový klub Tj Geológ Rožňava 
sa snaží permanentne na chlapcov vplývať. 
nielen po stránke športovej, ale aj ľudskej, 
aby z nich vyrástli nielen kvalitní športovci, 
ale aj životaschopní mladí ľudia. v klube 
sa snažia, aby dostali reálnu šancu uplat-

pri našej nedávnej 
návšteve v Rožňave sme 
boli prekvapení skrom-
nosťou a pokorou oboch 
chlapcov. Kristián hor-
váth a René ferko nás 

netrpezlivo očakávali v hale už dávno pred 
našim príchodom. Keď sme prišli, boli troš-
ku v strese, ale ten z nich pozvoľna opadol 
a mohli sme sa s nimi v príjemnej atmosfé-
re stolnotenisovej haly porozprávať a odo-
vzdať im materiálnu pomoc – vybavenie 
od firmy butterfly i certifikáty o podpore 
ich štartov na súťažiach. 

prvý z chlapcov je René ferko – 11-roč-
ný žiak 4. ročníka Zš, talentovaný chlapec, 
ktorý žije v náhradnej rodine a vo veľmi 
ťažkých sociálnych podmienkach. narodil 
sa maloletej matke a bol zverený do sta-
rostlivosti náhradnej rodine, vzdialeným 
príbuzným. so svojimi biologickými rodič-
mi nie je v kontakte. Rodina žije vo veľmi 
zložitých sociálnych pomeroch. v uplynu-
lej sezóne sa ako nenasadený hráč vo svo-
jej kategórii najmladšieho žiactva zúčastnil 
východoslovenského bodovacieho turnaja 
mládeže a taktiež majstrovstiev výcho-
doslovenskej oblasti. v oboch súťažiach 
sa nečakane dostal až do finále! je veľmi 
talentovaný a pri správnom tréningovom 
procese má pred sebou nádejnú športo-
vú budúcnosť. ako sám povedal: „Stolný 
tenis ma veľmi baví. Chodím sem do haly 
trénovať každý deň. Za stolom som aj štyri 
hodiny denne. Chcem hrávať stolný tenis 
a chodiť na turnaje, to ma veľmi teší! Ďa-
kujem za oblečenie, čo ste nám doniesli, je 
veľmi pekné“, povedal skromne.

druhý chlapec, Kristián horváth, je 10- 
-ročný žiak 4. ročníka Zš. žije v sociálne veľ-
mi slabých podmienkach. pochádza z troch 
súrodencov. obidvaja rodičia sú dlhodobo 
nezamestnaní. je tiež veľmi talentovaný 
stolný tenista, ale emocionálne ešte la-
bilný. prejavuje sa to na jeho hre, hlavne 
v závere setov. „Vždy sa teším na turnaje. 
Chcel by som hrať aj naďalej a zlepšovať 
sa. Trénujem denne aj tri hodiny. Baví ma 
to, máme dobrého trénera!“.

Jedným z mnohých projektov Slovenského stolnotenisového zväzu v roku 2019 je podpora talentovanej mládeže a detí, 
ktoré sú skúšané ťažkým životným osudom. VV SSTZ na návrh svojho člena Daniela Finka napokon vybral dvoch chlapcov 
z TJ Geológ Rožňava. Odsúhlasil im podporu po 300 eur na nákup materiálneho vybavenia a vyčlenil ďalších 500 eur na 
štarty v sezóne 2019/2020, aby mohli intenzívnejšie rozvíjať svoj talent a napriek sociálnemu znevýhodneniu sa presadiť 
v športových súbojoch so svojimi rovesníkmi.

SSTZ PODPOrUJE MLaDé TaLENTy S ŤaŽKýM ŽiVOTNýM OSUDOM

aj šport môže ovplyvniť život

Nádejní mladí stolní tenisti z TJ Geológ Rožňava Kristián Horváth a René Ferko si  
od marketingovej pracovníčky SSTZ Kataríny Breyerovej prevzali certifikáty SSTZ  
o ich podpore.

Kristián Horváth a René Ferko z Rožňavy za stolnotenisovým stolom



bol pre neho veľký úspech. súčasne so stol-
ným tenisom hral aj futbal, v ktorom v býva-
lom československu úspešne reprezentoval 
juniorov do 18 rokov. vyštudoval fakultu 
telesnej výchovy a športu so špecializáciou 
futbal. pred pätnástimi rokmi prevzal funk-
cie trénera a predsedu klubu v Trenčianskej 
Teplej, ktoré vykonáva dodnes. podieľal sa 
na úspechoch slovenských reprezentantov 
martina palčeka, lukáša hudeca, filipa ježa, 
Zuzany suletyovej či dcéry sone hudeco-
vej – Krovinovej. momentálne si užíva svoje 
vnúčatá – štyroch chlapcov.

Ľudovít lučanič – 60 rokov

Redaktor denníka 
šport je jedným 
z mála sloven-
ských žurnalistov, 
ktorí dlhodobo 
a kontinuálne sle-
dujú stolný tenis. 
v súčasnosti je 
dnes obchodným 
riaditeľom vyda-
vateľstva športpress, ale svoje dva pôvodné 
a jeho obľúbené športy – cyklistiku a stolný 
tenis má pod palcom dodnes. venuje sa im 
už od roku 1979, keď ako študent Katedry 
žurnalistiky prvýkrát zavítal do redakcie 
denníka šport. dnes je hlavnou náplňou 
jeho práce marketing, reklama, inzercia 
a ekonomické vzťahy. vždy si však dokáže 
nájsť čas, aby navštívil vrcholné podujatia 
v obidvoch preferovaných športoch, pri-
čom veľakrát sa zúčastnil aj cyklistickej Tour 
de france. nikdy nechýbal na významných 
stolnotenisových podujatiach na slovensku, 
z ktorých ponúkol čitateľom zaujímavé člán-
ky. bol aj 10 rokov šéfredaktorom časopisu 
slovenský stolný tenis. vďaka jeho intenzív-
nej novinárskej práci majú blízko k športu aj 
jeho dve deti. syn bol dlhé roky výborným 
tanečníkom v rokenrole a dcéra je dodnes 
slovenskou reprezentantkou v lukostreľbe. 
jubilant dostal nedávno originálny darček 
– prvú vnučku a tá, vraj, bude určite cyklist-
ka alebo stolná tenistka.

ladislav Popellár – 60 rokov

patrí medzi našich 
najskúsenejších 
a najkvalitnejších 
medzinárodných 
rozhodcov. v mla-
dosti sa stolnému 
tenisu venoval iba 
rekreačne a po 
skončení vojen-
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roland Vími – 50 rokov
na prelome osem-
desiatych a deväť-
desiatych rokov 
20. storočia patril 
medzi najlepších 
hráčov nielen na 
slovensku, ale aj 
v českosloven-
sku. Zriedkavým 
talentom obdare-
ný stolný tenista dokázal zdolať prakticky 
hociktorého súpera, nevynímajúc ani su-
verénnych ázijčanov. Z jeho „ľahkej, zlatej 
ručičky“ razantne lietajúce obojstranné 
topspiny, dopadajúce na najneočakávanej-
šie miesta zeleného stola, privádzali proti-
hráčov často priam do zúfalstva. Keď mal 
svoj deň, bol jednoducho nezdolateľný. 
pre slovenský i svetový stolný tenis je ne-
nahraditeľnou škodou, že vo veku 25 rokov 
zasiahla do jeho sľubne rozbehnutej karié-
ry choroba. odvtedy s ňou statočne, aj za 
pomoci obetavých rodičov, bojuje dodnes 
už celé štvrťstoročie. napriek zdravotným 
problémom stále trénuje s mladými hráčmi 
a boduje v 6. lige. Rodák z Trhovej hradskej 
získal svoju prvú zlatú medailu na majstrov-
stvách slovenska dospelých už ako 12-roč-
ný. v roku 1989 sa stal majstrom českoslo-
venska v dvojhre mužov, o rok neskôr vyhral 
federálny šampionát v mixe (s j. mihočko-
vou). v roku 1991 na ms v japonskej čibe 
zažiaril ako člen družstva československa, 
ktoré po víťazstve nad favorizovanou čínou 
získalo nečakané bronzové medaily! vo 
svojej zbierke má aj tri víťazstvá zo super-
ligy – dve v drese šKsT bratislava a jedno 
za maďarský celok Kiskünfelégyháza. bol 
účastníkom oh 1992 v barcelone a viacero 
cenných trofejí priviezol zo silne obsade-
ných turnajov v japonsku, austrálii, usa, 
iráne či španielsku. ako člen českosloven-
ského družstva stolných tenistov sa v roku 
1991 stal aj víťazom ankety o športovca 
roka v kategórii kolektívov. je držiteľom 
zlatého odznaku ssTZ, plakety sov a množ-
stva ďalších ocenení. je členom prestížne-
ho swaythling clubu international.

Ján Hudec – 60 rokov

so stolným teni-
som začínal v Tren-
čianskej Teplej ako 
10-ročný pod ve-
dením svojho otca 
jána hudeca st. 
dvakrát sa dostal 
na majstrovstvá 
československa, čo 

Milan Grman – 50 rokov
patrí nesporne 
medzi najvýraz-
nejšie talenty slo-
venského stolné-
ho tenisu v jeho 
bohatej 94-ročnej 
histórii. už v mlá-
dežníckych kate-
góriách výrazne 
prevyšoval svojich 
súperov a doteraz mu patrí obdivuhodný 
československý rekord v počte získaných 
medailí na mE mládeže. svoje prvé zlato 
získal ako 14-ročný na mE 1983 a celkove 
nazbieral 14 medailí! Z toho je 5 zlatých, 
5 strieborných a 4 bronzové. v dnešných 
časoch nedostižná méta... s celuloidovou 
loptičkou začínal v spartaku smZ Tovarní-
ky a potom dlhé roky hájil farby Topoľčian, 
ktoré sú dodnes jeho srdcovkou. už ako 
žiak základnej školy prestúpil na tri roky do 
pražskej sparty, kde pod vedením trénerov 
bratov vyhnanovských zdokonaľoval svo-
je stolnotenisové zručnosti. ako 17-ročný 
prvýkrát štartoval na ms dospelých v indii. 
vďaka svojej výbušnej ľavačke a vycibrenej 
technickej hre žal úspechy v silnej českoslo-
venskej konkurencii, ktorá v osemdesiatych 
a deväťdesiatych rokoch 20. storočia patrila 
k európskej špičke. v rokoch 1985 a 1992 
sa stal majstrom československa a zlaté 
medaily získal aj za štvorhru v roku 1985 
(s j. panským) a 1991 (s T. jančím). štyrikrát 
bol majstrom československa v družstvách 
a dvakrát sa tešil v drese šKsT sporiteľňa 
bratislava z víťazstva v superlige. na me-
dzinárodnej scéne najvýraznejšie zažiaril 
v jednom z posledných vystúpení českoslo-
venského tímu – na ms 1991 v japonskej 
čibe. ako člen družstva získal bronzovú 
medailu! na svetovom šampionáte v man-
chestri v roku 1997 sa v dvojhre prebojoval 
do osemfinále, na mE v štvorhre (s p. javůr-
kom) a v mixe (s R. Kasalovou) siahali aj na 
medaily, ale nakoniec z toho bolo len štvrť-
finále. hoci jubilant už pred desiatimi rokmi 
vstúpil do „veteránskeho stavu“, stále sa 
stolnému tenisu venuje na vysokej úrovni. 
v uplynulej sezóne s tímom polstrav bystri-
čany vyhral 1. ligu – západ. a keď sa v klube 
rozhodli nevyužiť postup do extraligy, pridá-
va v bystričanoch ďalšiu prvoligovú sezónu. 
popri hraní je aktívny aj vo funkcionárskom 
živote. v rokoch 2013 – 2017 bol podpred-
sedom ssTZ, v súčasnosti šéfuje úspešnému 
mládežníckemu klubu šKsT Topoľčany, kto-
rému venuje väčšinu svojho voľného času. 
ak si chce niekedy predsa len od stolného 
tenisu oddýchnuť, siahne po dobrej knižke. 
neprekonateľný relax mu prináša hubárče-
nie v lesoch v okolí Topoľčian.
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rozhodcovskej komunity na starosti aj bez-
pečnosť súťaží. v tomto roku bol „krstným 
otcom“ mE polície, ktoré sa prvýkrát konali 
v bratislave, kde naše družstvo získalo his-
toricky prvú zlatú medailu. jubilant síce za 
stolmi nehral, ale bez neho by sme sa sotva 
mohli tešiť z takého nevšedného úspechu.

Marta Brúderová – 75 rokov

je priam učebni-
covým príkladom, 
ako aj napriek po-
kročilému veku zo-
stať vďaka športu 
a so športom mla-
dým. svoje život-
né krédo „pomá-
hať iným, ak sa dá 
v tom, čo najlepšie 
viem a čo ma baví“ napĺňa prakticky každý 
deň s obdivuhodným elánom a ľahkosťou. 
od mladosti ju zaujímali takmer všetky 
športy, ale dlhodobo medzi nimi dominuje 
stolný tenis, ktorému sa upísala od útleho 
veku. dlhé roky ho aktívne hrávala v kraj-
ských súťažiach v drese lokomotívy vranov 
a chemkostavu humenné. v spojoch Košice 
sa venovala trénerskej, neskôr aj funkcio-
nárskej práci. Získala rozhodcovskú licenciu 
a a trénerskú licenciu b. nechýbala pri or-
ganizovaní žiadneho významnejšieho pod-
ujatia nielen v okrese a kraji, ale aj na slo-
vensku – vrátane medzinárodných podujatí 
ako mE mládeže a ms juniorov v bratislave. 
dlhodobo sa venuje najmä školským súťa-
žiam, aktívne pracuje v sašš a v posledných 
rokoch je dušou aj stolnotenisovej ligy seni-
orov pri Rade seniorov mesta Košice. je jed-
nou z mála výnimočných žien v slovenskom 
stolnom tenise, ktorá sa dokázala výrazne 
a kontinuálne presadiť v zložitej funkcio-
nárskej sfére. bola dlhé roky predsedníčkou 
vssTZ (1990 – 2014) a ako jediná žena zasa-
dala aj vo vv ssTZ (1996 – 2019). vždy si na-
šla čas aj na lektorskú činnosť pri vzdelávaní 
rozhodcov i trénerov. má doteraz nedoce-
nený podiel na tom, že na fTvš v bratislave 
nedávno ukončila bakalárske štúdium silná 
generácia stolných tenistov. celkom logic-
ky sa stala čestnou členkou vssTZ (2014) 
a čestnou členkou ssTZ (2018). minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a športu sR 
ju ocenilo cenou prof. stráňaia, sošv bron-
zovým odznakom a mesto Košice čestnou 
plaketou. s pozitívnym ohlasom sa stretla 
aj publikácia stolnotenisová retrospektíva 
východniarov (2007) a v súčasnosti pracu-
je na príprave knihy stolnotenisová mapa 
slovenska, ktorá vyjde v budúcom roku pri 
príležitosti osláv 95. výročia organizované-
ho stolného tenisu na slovensku.

mládeže. podieľal sa na výchove reprezen-
tantov Zoltána lelkeša, matúša martinku 
a mnohých ďalších. v súčasnosti sa okrem 
aktívneho hrania venuje aj trénovaniu mlá-
deže v spojoch. je držiteľom trénerskej 
licencie b. je jedným z najstarších sloven-
ských medzinárodných rozhodcov, pričom 
medzinárodnú rozhodcovskú licenciu získal 
v roku 1994. Z množstva medzinárodných 
turnajov možno spomenúť stretnutia re-
prezentačných družstiev v rámci kvalifikácie 
na mE, ligy majstrov alebo pohára ETTu.

Ján Vaniak – 70 rokov

Rodák z Kamení-
na pri štúrove má 
už vyše 14 rokov 
vo vv ssTZ pod 
palcom rozhod-
cov. je príkladom 
zásadovosti, čest-
nosti a serióznosti 
v športe i v živote či 
neformálny propa-
gátor fair-play. je rozhodcom telom i dušou. 
Rozhodoval už prakticky všetko, čo sa na 
domácej i medzinárodnej scéne v stolnom 
tenise organizuje. je aj obdivuhodným bo-
jovníkom so životným osudom. viac ako dva 
roky nezlomne odoláva zákernej chorobe, 
prekonal štyri zložité operácie a stále vyhrá-
va. Teší sa zo života, z relaxu na obľúbenej 
chalupe v čavoji, zo stolnotenisového diania 
doma i vo svete, a najnovšie aj z pravnúčat 
– dvojičiek Timura a Tamie. štartovacia iskra 
medzi ním a stolným tenisom preskočila 
veľmi dávno – ešte v roku 1962. na základ-
nej škole v štúrove, kde zbieral prvé vedo-
mosti, zavítali na exhibíciu československí 
velikáni, vtedy ešte celuloidovej loptičky, 
ivan andreadis, ladislav štípek a vladimír 
miko. To, čo za stolmi predvádzali, ho priam 
hypnotizovalo – musel si to hneď aj vyskú-
šať. a hoci sa v mladosti venoval aj futba-
lu a ľahkej atletike, stolný tenis ho odvtedy 
sprevádza celým životom. spočiatku sa mu 
venoval iba rekreačne. neskôr na policajnej 
škole v pezinku v roku 1986 založil spolu 
s l. Gráčikom klub čh pezinok (v súčasnosti 
šKp), ktorého predsedom je už 33 rokov. vo 
funkcionárskom vlaku sa odvtedy vezie do-
dnes. až 12 rokov vykonával funkciu predse-
du bsTZ a štvrté funkčné obdobie je členom 
vv ssTZ. v rokoch 2007 až 2018 bol pracov-
níkom sekretariátu ssTZ. prioritne sa venuje 
rozhodcovskej problematike, vrátane vzde-
lávania, ale pomáha aj na iných úsekoch. 
je zakladateľom putovného pohára polície 
v stolnom tenise i majstrovstiev slovenska 
polície v tomto športe. na všetkých vr-
cholných domácich podujatiach má okrem 

skej služby začal hrávať odborárske turnaje. 
ako registrovaný hráč začínal v devínskej 
novej vsi v 5. lige. neskôr sa trénersky začal 
venovať aj synovi oliverovi. v súčasnosti po 
odchode z bratislavy v roku 2008 naďalej 
aktívne hráva a funkcionárči v sTK strekov 
v okrese nové Zámky. pravidelne hráva 
v okresnej súťaži a občas so synom nastu-
puje aj za a-družstvo v nitrianskej krajskej 
súťaži. okrem stolného tenisu mu učaro-
vala aj cyklistika. ako funkcionár pôsobí na 
klubovej úrovni ako predseda sTK strekov, 
je podpredsedom oZsT v nových Zámkoch 
a je lektorom školení rozhodcov ssTZ. s roz-
hodcovskou kariérou začal po mE v roku 
1996 v bratislave. medzinárodným rozhod-
com sa stal po úspešnom zložení skúšky 
v roku 2010. vďaka aktívnej znalosti ang-
lického jazyka, snahe po neustálom zlep-
šovaní sa, štúdiu predpisov iTTf a získavaní 
nových skúseností pôsobil ako rozhodca 
na mnohých významných turnajoch a maj-
strovstvách dospelých, veteránov, mládeže 
aj telesne znevýhodnených v Európe, ázii, 
amerike či afrike. medzi jeho najväčšie 
úspechy v rozhodcovskej kariére považuje 
zápasy medzi ma longom a joo sehyukom 
vo finále World Tour v budapešti v roku 
2012, zápas ding ning a liu shiwen vo finále 
žien na World Tour v roku 2015 vo varšave 
či finále štvorhry žien na mE v jekaterinbur-
gu v roku 2015. okrem majstrovských súťaží 
a World Tour bol komisiou rozhodcov ETTu 
delegovaný na viaceré stretnutia kvalifiká-
cie mE družstiev mužov aj žien, na pohárové 
stretnutia družstiev ligy majstrov a pohára 
ETTu. ako rozhodca pravidelne rozhoduje 
aj medzinárodné turnaje na slovensku or-
ganizované ssTZ, ETTu či iTTf. patrí k tým, 
ktorí dôsledne uplatňujú pravidlá stolného 
tenisu a dodržujú usmernenia iTTf a ssTZ.

Vladimír Kondel – 70 rokov

je trénerom, funk-
cionárom, hráčom 
a medzinárodným 
rozhodcom stol-
ného tenisu. so 
stolným tenisom 
začínal v roku 
1958 v slovane 
bratislava. neskôr 
bol členom štartu 
bratislava, lokomotívy bratislava, Tatranu 
devín, Trnávky a nakoniec od roku 1982 
spojov bratislava, kde bol od roku 1992 do 
roku 2001 predsedom. ako aktívny hráč 
hrával najvyššiu slovenskú súťaž (celoštátnu 
2. ligu). bol extraligovým trénerom mužov 
a žien v klube spoje bratislava. od začiat-
ku trénerskej činnosti sa venoval výchove 
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o stolný tenis a informovali sa o možnos-
tiach venovať sa tomuto športu. festival 
pohoda priniesol jeho návštevníkom na-
ozaj aj stolnotenisovú pohodu a prispel 
k netradičnej propagácii stolného tenisu.

poďakovanie za požičanie outdoorových 
stolov a rakiet patrí oliverovi Kovácsovi, 
zástupcovi firmy cornilleau a stolnoteniso-
vému klubu Keraming Trenčín za zabezpe-
čenie indoorových stolov a kompletnej lo-
gistiky. osobitne treba vysloviť veľkú vďaku 
všetkým dobrovoľníkom (branislav Kalužný, 
daniela Kalužná, lukáš Gieci, monika ma-
rousková, nikoleta liptáková, juraj hikel, 
lucia Kobzová či pavol švančarek), ktorí po-
mohli či už s prípravou, ale aj so samotnou 
realizáciou tejto veľkej akcie.

● text a foto: Katarína Breyerová

za svoju snahu v súťaži získali malý darček. 
pozornosť prítomných vzbudzoval aj stolno-
tenisový robot, ktorý robil stan ešte atraktív-
nejším. Zo známych osobností stan navštívili 
aj hokejové hviezdy branko Radivojevič 
a andrej sekera. hoci sú priaznivcami zim-
ných športov, stolný tenis ich zjavne potešil.

o tom, že prvý vstup ssTZ na pohodu 
dopadol veľmi dobre, svedčia samé pozi-
tívne ohlasy. Ľudia sa stolným tenisom do-
slova bavili. stan počas troch dní navštívilo 
približne 1 000 až 1 200 ľudí.

stolný tenis na festivale pohoda vyvo-
lal úsmev a iskru v očiach všetkých, ktorí 
stan ssTZ prišli navštíviť alebo len išli oko-
lo neho. bolo vidieť radosť detí pri hre, 
ich motiváciu pokračovať, i napriek počia-
točným neúspechom. Ľudia sa zaujímali 

hudobný festival pohoda sa koná vždy 
druhý júlový víkend v Trenčíne. areálom 
festivalu je bývalé vojenské letisko v údo-
lí váhu, obkolesenom bielymi Karpatmi, 
strážovskými vrchmi a považským inov-
com. Z hľadiska logistiky i komfortu náv-
števníkov ide o ideálny a veľkoryso riešený 
priestor s kapacitou 30 000 návštevníkov. 
festival vytvára jedinečnú možnosť na 
stretnutie rôznych kultúr a pohľadov na 
svet, je oslavou slobody a tolerancie.

stan ssTZ bol pre návštevníkov otvorený 
od 9.00 hod. až do polnoci, ale pre vysokú 
návštevnosť a popularitu bol k dispozícii až 
do skorých ranných hodín. o hostí nebola 
núdza. stoly boli vyťažené nonstop, dokon-
ca sa tvorili rady a ľudia neváhali čakať aj 
hodinu. návštevníci s deťmi sa potešili, keď 

Irena Mikócziová s prezidentom SOŠV Antonom Siekelom

Stolnotenisová pohoda na Pohode
Slovenský stolnotenisový zväz sa prvýkrát v histórii festivalu Pohoda predstavil na letisku v Trenčíne (12. až 14. júla 2019) svo-
jim vlastným stanom. Na tomto podu jatí bol jediným športovým odvetvím. Na troch stolnotenisových stoloch v stane a dvoch 
outdoorových pred stanom propagoval stolný tenis a činnosť SSTZ.

SloVENSKý olyMPiJSKý A ŠPorToVý VýBor

nadácia slovenského olympijského 
a športového výboru sa snaží už niekoľko 
rokov pomáhať športovcom v núdzi. Zbiera 
prostriedky od sponzorov, príspevky z bene-
fícií a na jej účet každý mesiac pribudne aj 
celý plat prezidenta sošv antona siekela.

Začiatkom tohto roka sa nadácia sošv 
rozhodla udeliť grant (300 € mesačne) aj 
bývalej úspešnej československej a slo-
venskej reprezentantke v stolnom tenise 
irene mikócziovej, za slobodna známej pod 
menom bosá. Zdravie jej už neslúži ako za 
mladi, je pripútaná na invalidný vozík, a tak 
sa na športových podujatiach zúčastňuje 
už len sporadicky. väčšinu času trávi v do-
move seniorov v Zohore, kde ju 10. júna 
2019 navštívila aj delegácia sošv na čele 
s jej prezidentom a. siekelom. spolu s ním 
prišli aj predseda nadácie sošv d. Guľáš, 
viceprezident sošv a predseda ssTZ Z. Kríž, 
asistentka prezidenta sošv Z. vodáčková. 
Za asistencie Ľubice mikušovej, dcéry našej 
stolnotenisovej legendy, jej členovia delegá-
cie odovzdali viacero darčekov, medzi nimi 
aj dva stolnotenisové dresy ako spomienku 
na slávne časy za zelenými stolmi.

irena mikócziová so slzami v očiach spo-
mínala najmä na šesťdesiate roky 20. sto-
ročia, kedy patrila medzi európsku špičku. 
na mE v roku 1966 spolu s martou lužovou 
vybojovali striebro a z európskych šampio-
nátov v rokoch 1964, 1966 a 1968 má tri 

bronzové kovy v súťaži družstiev. jej bohatú 
medailovú kolekciu tvoria aj štyri zlaté, jedna 
strieborná a jedna bronzová medaila z mE 
mládeže. je aj víťazkou svetového festivalu 
mládeže v dvojhre z roku 1959 vo viedni.

● text: Zdenko Kríž

Delegácia SOŠV navštívila irenu Mikócziovú



aktívnou prácou, či už hráčskou, trénerskou alebo funkcionár-
skou, aj v celoslovenskom meradle najviac podieľali na rozvoji 
stolného tenisu v obci. ocenenia si osobne prevzali všetci z nich 
či ich rodinní príslušníci – jozef Gašparík, vít mercel (in memo-
riam), františek hlavna, milan Táčovský (in memoriam), augustín 
Kalivoda, Konštantín Kollár, miroslav baša, františek mihálik, mi-
roslav Kalivoda, Tibor Kollár, lucia Gašparíková, Zuzana sisková 
a Róbert Kollár st. okrem predsedu ssTZ na podujatí nechýbali 
ani ďalší najvyšší predstavitelia slovenského stolného tenisu, a to 
podpredseda ssTZ branislav Kalužný, generálna sekretárka ssTZ 
a súčasne hráčka ženského extraligového družstva TTc majci-
chov ivica hatalová, člen vv ssTZ a tiež tréner slovenskej mužskej 
reprezentácie jaromír Truksa, predseda KsTZ Trnava stanislav 
sládkovič a predseda obsTZ Trnava jozef Turoň, ktorí zároveň de-
korovali všetkých trinásť ocenených. Z rúk starostu obce si oce-
nenie prevzal aj najúspešnejší kolektív – družstvo dorasteniek, 
ktoré práve v tomto roku získalo strieborné medaily a stalo sa 
tak vicemajstrom slovenska. vyvrcholením podujatia bolo pred-
stavenie novej publikácie o histórii a súčasnosti majcichovského 
stolného tenisu. jej autor Tibor Kollár knižku pokrstil spolu s Kon-
štantínom mercelom (bratom zosnulého víta mercela), mirosla-
vom Kalivodom a Róbertom Kollárom st. originálnym spôsobom 
– „prúdom“ stolnotenisových loptičiek. súčasťou výborne zorga-
nizovaného podujatia, počas ktorého prítomných hostí zabávala 
legendárna bratislavská folková skupina prešporok, bola na záver 
aj recepcia s bohatým občerstvením.

vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea stolného tenisu v majci-
chove bola v nedeľu aj za účasti viacerých hráčov svätá omša. vo far-
skom Kostole všetkých svätých ju celebroval na úmysel za všetkých 
majcichovských stolných tenistov miestny farár peter Gula.

● text: Tibor Kollár 
● foto: obálka knihy 70 rokov stolného tenisu v Majcichove
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Keďže dejiny majcichovského stolného tenisu sú z celosloven-
ského hľadiska veľmi bohaté, pestrý bol aj program trojdňových 
osláv. už v piatok pripravil domáci klub v kultúrnom dome pre 
všetkých majcichovčanov stolnotenisovú exhibíciu, ktorej hlav-
nými aktérmi boli slovenskí reprezentanti Ľubomír pištej a sa-
muel novota. Za asistencie domácich úspešných mládežníkov 
lucie Gašparíkovej a Richarda Kollára predviedli v takmer dvoj-
hodinovej šou to najlepšie, čo stolný tenis na slovensku v súčas-
nosti ponúka.

v sobotu večer bol kultúrny dom prvýkrát dejiskom slávnost-
ného podujatia, na ktorom si viac ako šesťdesiatka z pozvaných 
hostí pripomenula obdobie rokov 1949 až 2019 a spoločné chví-
le strávené za stolnotenisovými stolmi v majcichove. pozvanie 
prijali dokonca aj tí najstarší, ktorí stáli pri zrode tohto, tak ty-
pického športu v obci. po úvodných príhovoroch prezidenta 
klubu Tibora Kollára, starostu obce Tibora mareka a predsedu 
slovenského stolnotenisového zväzu Zdenka Kríža si postupne 
všetci bývalí a súčasní majcichovskí hráči spolu so symbolickým 
darčekmi prevzali poďakovania za reprezentáciu obce. Klub zá-
roveň ocenil aj 13 osobností, ktorí sa neoficiálne stali súčasťou 
siene slávy majcichovského stolného tenisu. práve tí sa svojou 

70 rokov stolného tenisu v Majcichove
Predposledný septembrový víkend bol v Majcichove v znamení stolného tenisu. Stolnotenisový klub TTC Majcichov ten-
tokrát v spolupráci s obcou Majcichov zorganizoval počas troch dní podujatia, ktorými si Majcichovčania pripomenuli 
70. výročie stolného tenisu v obci. Súčasťou sobotňajšieho slávnostného podujatia bol okrem iného aj krst novej publiká-
cie o majcichovskom stolnom tenise od roku 1949 až po súčasnosť.

publikácia 70 rokov stolného tenisu v majcichove vznikla pri 
príležitosti 70. výročia organizovaného stolného tenisu v obci. 
je prvou knižkou, ktorá sa venuje tomuto krásnemu, tak ty-
pickému majcichovskému športu. aj keď je história stolného 
tenisu v obci o niekoľko rokov mladšia ako tá futbalová, je ne-
skutočne pestrá na udalosti, ktoré sa za toto obdobie odohra-
li. sedemdesiat rokov je v histórii krátkym časovým úsekom, 
pre majcichov ako jednu z mála slovenských vidieckych obcí 
je však z hľadiska stolného tenisu toto obdobie naozaj výni-
močné. ako povedal autor publikácie Tibor Kollár, pre neho ako 
majcichovčana a aktívneho stolného tenistu, ktorý tu vyrastal 
a doteraz vedie stolnotenisový klub, je podať svedectvo o his-
tórii a súčasnosti stolnotenisového života v obci poslaním i po-
vinnosťou. je to zároveň možnosť priblížiť významné a niekedy 
dávno zabudnuté okamihy, aby sme si uvedomili, čo všetko táto 
história skrýva. dá sa povedať, že dejiny majcichovského stolné-
ho tenisu sú aj z celoslovenského hľadiska bohaté najmä na tie 
úspešné okamihy. práve tie by mali majcichovčanov inšpirovať 
k ďalšej stolnotenisovej práci.
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Štvorhra – muži: 1. o. buza, m. buza, 
2. šeďo, čunderlík (obaja RTvs), 3. antol 
(denník šport), vavro a uhlík (siTa), bukov 
(nový čas)

Štvorhra – ženy: 1. pokorná, Konečná, 
2. Z. muthová (voľná novinárka), l. mutho-
vá, 3. šaradínová, Tekeľová a žiaková (jvs), 
Grácová (Tablet Tv)

Zmiešaná štvorhra: 1. l. muthová, 
o. buza, 2. Grácová, martaus, 3. iglár (RTvs), 
pokorná a havel, Rybárová (obaja RTvs).

● text a foto: Milan Podmaník

važská bystrica a v rámci svetového dňa 
stolného tenisu aj slovenský stolnoteniso-
vý zväz. oficiálnym mediálnym partnerom 
bola Tlačová agentúra slovenskej republiky. 

Výsledky
Dvojhra – muži: 1. andrej dudáš, 2. an-

ton martaus (Tv považie), 3. oliver buza 
a hubert vavro (nový čas)

Dvojhra – ženy: 1. Eva pokorná, 2. Ka-
tarína Tekeľová (Tv markíza), 3. vlasta Ko-
nečná a marcela šaradínová (Tv považie)

organizátormi majstrovstiev boli v spolupráci so ssTZ únia te-
lovýchovných organizácii polície, odborový zväz polície v sR, špor-
tový klub polície pri apZ bratislava. prví štyria v každej kategórii 
získali poháre a diplomy a víťazi v kategóriii mužov a žien získali 
titul majstra mv sR a pZ pre rok 2019. súťaže sa zúčastnilo spolu 
70 hráčov. hlavným rozhodcom turnaja bol už dvasiaty tretí raz ján 
vaniak, predseda komisie rozhodcov ssTZ a člen šKp pri apZ. 

v kategórii neregistrovaných hráčov o putovný pohár polície  
sa zúčastnilo 20 hráčov. nedarilo sa minuloročnému víťazovi jáno-
vi szalayovi, ktorý už v prvom kole skončil na rakete petra vicana. 
svoj štandard si udržali z minulých rokov ostatní medailisti, nad 
ktorými vynikal marek chaľ, v minulosti výborný aktívny hráč.

súťaž registrovaných hráčov (majstrovstvá mv sR a pZ sR) 
mala už tradične vysokú športovú úroveň a prím opäť hrali extra-
ligoví a prvoligoví hráči. Táto súťaž mala osobitnú príchuť, nakoľko 
v dňoch 19. až 22. 9. 2019 sa v bratislave uskutočnili aj majstrovstvá 
Európy policajných zborov. Zápasy medzi favoritmi tak boli vlastne 
aj kvalifikáciou o účasť v policajnom družstve slovenska na mE. 

úroveň súťaže žien značne utrpela neúčasťou dvoch aktívnych 
hráčok a minuloročných víťaziek – lucie Truksovej z akadémie pZ, 
členky širšieho kádra reprezentačného družstva žien sR a ivice ha-
talovej, hráčky druholigového družstva mužov šKp Trnava, extrali-
gového družstva žien TTc majcichov a generálnej sekretárky ssTZ. 
najväčšie nádeje smerom k mE sme vkladali predovšetkým do mi-
roslava Gajdoša a lucie Truksovej, medailistov z posledných mE pZ.

Výsledky
Neregistrovaní: 1. marek chaľ (pZ bratislava), 2. igor andráš 

(pZ banská bystrica), 3. peter vican (pZ bratislava) a jaroslav vla-
satý (pZ Trenčín)

Registrovaní – muži: 1. miroslav Gajdoš (pZ nitra), 2. slavomír Král 
(pZ bratislava), 3. Tichomír Revaj (pZ Košice) a Róbert Zacher (haZZ)

Registrovaní – ženy: 1. martina Kanderová (pZ žilina), 2. Ga-
briela Gožová (pZ prešov), 3. Zuzana nemčoková (ppZ) a dana 
matviaková (pZ bratislava)

● text: Ján Vaniak

PolicAJTi S loPTiČKoU

Novinárskymi šampiónmi Pokorná a Dudáš
Eva Pokorná (RTVS) a Andrej Dudáš (týždenník Dukla) si vybojovali tituly stolnotenisových majstrov Slovenska novinárov 
v dvojhrách. V poradí 23. ročník žurnalistického šampionátu pripravilo v sobotu 6. apríla 2019 tradične v Považskej Bys-
trici občianske združenie Stôl číslo šesť.

v štvorhre mužov triumfoval už šiesty-
krát v rade pár oliver buza, michal buza 
(spišský patriot), v ženskej štvorhre zvíťa-
zila dvojica Eva pokorná, vlasta Konečná 
(Katedra marketingovej komunikácie filo-
zofickej fakulty uK bratislava). majstrovský 
titul v zmiešanej štvorhre si vybojovali lu-
cia muthová (allianz slovenská poisťovňa) 
s oliverom buzom.

majstrovstvá slovenska novinárov pod-
porili v rámci svojho dotačného programu 
Trenčiansky samosprávny kraj a mesto po-

23. ročník turnaj o Putovný pohár polície
Národné stolnotenisové centrum na Černockého ulici v Bratislave bolo v apríli dejiskom 23. ročníka stolnotenisovej súťaže 
o Putovný pohár polície spojeného s 10. ročníkom majstrovstiev Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru SR.



v súťaži družstiev žien sa od sloveniek neočakával žiadny veľ-
ký výsledok, nakoľko ani jedna zo slovenských hráčok nehráva 
stolnotenisovú súťaž. napriek tomu slovenky z ôsmich družstiev 
skončili na delenom 5. až 6. mieste, keď porazili družstvo Grécka 
3:0. v súťaži jednotlivcov ani jedna slovenská hráčka nepostúpila 
zo základnej skupiny a vo štvorhre sa slovenky lúčili už v 1. kole. 
jasnými favoritkami v súťaži družstiev žien boli francúzky, čo aj 
potvrdili finálovým víťazstvom nad češkami v pomere 3:0. fran-
cúzka plaisantová sa stala aj víťazkou dvojhry žien, keď vo finále 
porazila Rakúšanku Galitschitchovú. 

v súťaži jednotlivcov medzi mužmi sme po striebornej medaile 
z mE vo varne, ktorú získal martin Gajdoš, dúfali, že tento úspech 
môže dosiahnuť aj na domácej pôde. pravdepodobne sa však 
u neho, ako aj u ostatných členov mužského družstva, prejavila 
únava zo súťaže družstiev a čiastočne aj osláv historického úspe-
chu zo súťaže družstiev. Zo základných skupín postúpili do hlavnej 
súťaže Gajdoš a Révaj z 1. miesta a Kráľ z 2. miesta. Gajdoš v 2. kole 
porazil Kristianssena a vo štvrťfinále prehral s blomom, Révaj zasa 
v osemfinále nestačil na bronzového medailistu z maďarska poóra. 
víťazom dvojhry mužov sa prekvapujúco stal bulhar Kralev, ktorý 
vo finále porazil dána fynska. vo štvorhre mužov Révaj s Kráľom 
prehrali v 1. kole s francúzmi Ressem a coquoinom 0:3 a Gajdoš 
s urbanom vo štvrťfinále nestačili na maďarskú dvojicu Göndös-
poór 2:3. finále štvorhry mužov bolo čisto českou záležitosťou, 
keď matějíček s Knýbelom porazili čížka s veselým 3:2. 

slovenskému družstvu mužov v zložení martin Gajdoš, slavomír 
Kráľ, miroslav urban a Timotej Révaj spolu s trénerom milanom Gra-
mantíkom tak treba zablahoželať k zisku zlatej medaily a k úspešnej 
reprezentácii slovenského stolného tenisu. hlavným rozhodcom 
mE bol matej hamran, riaditeľom organizačného výboru anton 
hamran a gestorom ssTZ ján vaniak. najmä oni sa pričinili o úspeš-
ný priebeh turnaja, čo pozitívne zhodnotili aj všetky zahraničné vý-
pravy a oficiálni delegáti uspE. všetko o šampionáte je k dispozícii 
na oficiálnej webovej stránke www.uspetabletennis2019.sk.

● text: Ján Vaniak, foto: archív SSTZ

47SLOVENSKÝ sToLNÝ TENIs 2-3/2019PolicAJTi S loPTiČKoU

spolu sa na podujatí zúčastnilo 94 policajtov zo sedemnástich 
krajín Európy (64 mužov a 30 žien). na programe majstrovstiev boli 
súťaže družstiev mužov a žien, súťaže dvojhier, štvorhier a zmie-
šaných štvorhier. slovensko v súťaži mužov reprezentovali martin 
Gajdoš, slavomír Král, miroslav urban a Timotej Révaj a v súťaži 
žien martina Kanderová a Zuzana nemčoková. veľkou škodou pre 
slovenskú reprezentáciu bola neúčasť lucie Truksovej, bronzovej 
medailistky z majstrovstiev Európy policajných zborov z bulharskej 
varny, ktorá mala na týchto majstrovstvách opäť medailové ambí-
cie. žiaľ, jej materský klub z českej republiky ju neuvoľnil. 

celý priebeh policajných majstrovstiev Európy sa niesol v pria-
teľskej atmosfére, v duchu fair-play, aj keď za stolmi si stolní te-
nisti nič nedarovali a jednotlivé zápasy sa vyznačovali vysokou 
úrovňou a veľkou bojovnosťou. 

historický úspech dosiahli slovenskí stolní tenisti v súťaži druž-
stiev, keď získali prvú zlatú medailu v histórii policajných európskych 
šampionátov. súťaž družstiev sa hrala v štyroch štvorčlenných sku-
pinách, z ktorých prvé dve družstvá postupovali do hlavnej súťaže. 
Tá sa už hrala vylučovacím systémom. slováci zo skupiny postupo-
vali ako druhí, keď po dvoch víťazstvách nad družstvami luxembur-
ska a írska prehrali s družstvom maďarska. vo štvrťfinále porazili 
belgicko 3:0 a v semifinále ich čakal víťaz stretnutia medzi druž-
stvami francúzska a posledných majstrov Európy – česka. slovenskí 
reprezentanti s veľkým záujmom očakávali svojho súpera a v duchu 
si priali postup francúzov, čo sa im aj splnilo, pretože stretnutie sa 
po veľkom boji skončilo v pomere 3:2 pre francúzov. 

 v semifinále slovenskí reprezentanti porazili francúzov 3:1, 
keď dva body slovenského družstva získal Gajdoš a jeden bod 
pridali Kráľ s urbanom vo štvorhre. vo finále sa slováci stretli 
s družstvom dánska. Základ úspechu 3:1 položil v prvom zápa-
se martin Gajdoš, ktorý porazil strieborného zo súťaže dvojhier 
fynska. Zlatú bodku za stretnutím urobil urban, ktorý v rozho-
dujúcom zápase nedal žiadnu nádej dahlgaardovi a vyhral s ním 
jednoznačne 3:0. Trénerom zlatého družstva mužov slovenska bol 
milan Gramantík.

V dňoch 20. až 22. septembra 2019 sa v športovej hale 
ELÁN uskutočnili 8. majstrovstvá Európy policajných zbo-
rov v stolnom tenise. Šampionát sa hral pod hlavičkou USPE 
(UNION SPORTIVE DES POLICES D´EUROPE). Z poverenia 
USPE ho organizoval UNITOP – Únia telovýchovných orga-
nizácií polície v SR v spolupráci so Slovenským stolnoteni-
sovým zväzom a Športovým centrom polície. Slávnostného 
otvorenia ME sa zúčastnili aj predseda SSTZ Zdenko Kríž 
a generálna sekretárka SSTZ Ivica Hatalová.

Slováci doma
majstrami
Európy

Družstvo mužov Slovenska – majster Európy policajných zborov 2019
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● autor: Roman Vittek

bývalá slovEnsKá REpREZEnTanTKa (TAJNiČKA 1) jE dEväťnásobnou majsTERKou EuRópy.  
(TAJNiČKA 2) dosiahla na ms osEmfinálE a na mE v RoKu 2013 ZísKala v ZmiEšanEj šTvoRhRE sTRiEboRnú mEdailu.

Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 31. decembra 2019.
vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy butterfly.

správne odpovede v kvíze z čísla 1/2019 sú: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c, 6d, 7b, 8b, 9b, 10a, 11b, 12c, 13ab, 14c, 15c, 16d, 17c, 18b, 19a, 20b.

cenu od firmy butterfly vyhráva Samuel Kmoško z Moravského Svätého Jána.



6 TSAI Yu-Chin TPE 5395
7 CHEN Yi CHN 5394
8 PAVADE Prithika FRA 5364
9 BLAŠKOVÁ Zdena CZE 5275

10 WEGRZYN Anna POL 5119
29 lABoŠovÁ ema Svk 3357
96 ŠInkARovÁ Dáša Svk 1643

235 PEKOVÁ Zuzana Svk 638
236 ŠTULLEROVÁ Eliška Svk 630
294 WILTSCHKOVÁ Dominika Svk 420
294 ČINČUROVÁ Ema Svk 420
319 DIvInSkÁ natália Svk 384
347 vInCZeovÁ laura Svk 315
390 TEREZKOVÁ Jana Svk 245
562 DZelInSkÁ Júlia Svk 35
590 LACENOVÁ Renáta Svk 22

kADeTI
1 CHEN Yuanyu CHN 8338
2 MATSUSHIMA Sora JPN 6654
3 LAFFINEUR Louis BEL 6498
4 BĚLÍK Šimon CZE 5990
5 FERNANDEZ Carlos PER 5870
6 SHAMS Navid IRI 5817
7 LIN Shidong CHN 5752
8 QUEK Yong Izaac SGP 5480
9 YIU Kwan To HKG 5394

10 MOVILEANU Darius ROU 5297
23 GOLDÍR Jakub Svk 3805

106 UHERÍK Kristián Svk 1090
318 PAlUŠek Samuel Svk 260
323 kUBAlA nicolas Svk 251
326 ŠUTIAk Samuel Svk 234
480 ARPÁŠ Samuel Svk 43
481 ŠVENTO Jakub Svk 42
502 GAŠPARÍK Jakub Svk 31
528 novICký oliver Svk 22
587 HATAlA Juraj Svk 13
680 TeReZkA Tomáš Svk 5
680 FRANCE Roman Svk 5

kADeTkY
1 KUAI Man CHN 12367
2 CHEN Yi CHN 10453
3 ZAHARIA Elena ROU 8629
4 AKAE Kaho JPN 6818
5 GODA Hana EGY 6695
6 YOKOI Sakura JPN 6090
7 ARAPOVIC Hana CRO 5545
8 TSAI Yun-En TPE 5483
9 HARIMOTO Miwa JPN 5247

10 TAKAHASHI Giulia BRA 5146
75 ŠTULLEROVÁ Eliška Svk 1517
81 WILTSCHKOVÁ Dominika Svk 1472
89 vInCZeovÁ laura Svk 1368
98 ČINČUROVÁ Ema Svk 1213

168 ILLÁŠOVÁ Adriana Svk 644
323 BILKOVIČOVÁ Sára Svk 134
376 ŠINKAROVÁ Monika Svk 66
488 DZIeWICZovÁ lea Svk 13
524 MÜlleRovÁ ema Svk 10
575 MAJERČÍKOVÁ Linda Svk 5
575 WALLENFELSOVÁ Aneta Svk 5

MUŽI DO 21 ROKOV
1 LEVENKO Andreas AUT 8295
2 THAKKAR Manav Vikash IND 7576
3 SIDORENKO Vladimir RUS 7546
4 UDA Yukiya JPN 7530
5 IVONIN Denis RUS 7170
6 KANAMITSU Koyo JPN 6600
7 SIPOS Rares ROU 6570
8 TOGAMI Shunsuke JPN 6540
9 LAI Chi-Chien TPE 6300
9 HIPPLER Tobias GER 6300

32 ŠPÁNIK Tibor Svk 4269
72 BRAT Adam Svk 1995

143 ZELINKA Jakub Svk 966
153 ORÁČ Daniel Svk 892

ŽENY DO 21 ROKOV
1 NAGASAKI Miyu JPN 9660
2 ODO Satsuki JPN 9570
3 DIAZ Adriana PUR 8205
4 SHIOMI Maki JPN 8085
5 SHCHERBATYKH Valeria RUS 8010
6 LUNG Lisa BEL 7620
7 SUN Jiayi CRO 7485
8 SOMA Yumeno JPN 7470
9 KAMATH Archana Girish IND 7200

10 TRIGOLOS Daria BLR 7050
14 KUKUĽKOVÁ Tatiana Svk 6420
57 PUCHOVANOVÁ Nikoleta Svk 1817
95 GRIGelovÁ natália Svk 1236

217 lABoŠovÁ ema Svk 222
222 URÍKOVÁ Monika Svk 150

JUnIoRI
1 KATSMAN Lev RUS 7594
2 PANG Yew En Koen SGP 6779
3 KULCZYCKI Samuel POL 6400
4 LIU Yebo CHN 6399
5 PICARD Vincent FRA 6371
6 XIANG Peng CHN 6167
7 SHAH Manush Utpalbhai IND 6088
8 GREBNEV Maksim RUS 5569
9 SHINOZUKA Hiroto JPN 5555

10 QUAN Kaiyuan CHN 5479
47 DELINČÁK Filip Svk 2950

100 klAJBeR Adam Svk 1757
242 GOLDÍR Jakub Svk 668
254 FEČO Samuel Svk 613
383 UHERÍK Kristián Svk 315
394 CYPRICH Samuel Svk 312
444 PACH kamil Svk 233
563 IVANČO Félix Svk 135
677 PINDURA Tobiáš Svk 47

JUnIoRkY
1 SHI Xunyao CHN 10351
2 WANG Amy USA 7442
3 WU Yangchen CHN 6215
4 PLAIAN Tania ROU 5623
5 YOKOI Sakura JPN 5506

MUŽI
1 XU Xin CHN 14945
2 LIN Gaoyuan CHN 14835
3 FAN Zhendong CHN 14670
4 HARIMOTO Tomokazu JPN 13495
5 MA Long CHN 13125
6 LIANG Jingkun CHN 12804
7 CALDERANO Hugo BRA 12590
8 BOLL Timo GER 12325
9 FALCK Mattias SWE 11595

10 JANG Woojin KOR 11534
11 OVTCHAROV Dimitrij GER 10813
12 NIWA Koki JPN 10800
13 MIZUTANI Jun JPN 10695
14 LEE Sangsu KOR 10510
15 PITCHFORD Liam ENG 10490
16 LIN Yun-Ju TPE 9809
17 FRANZISKA Patrick GER 9705
18 WONG Chun Ting HKG 9385
19 SAMSONOV Vladimir BLR 9350
20 JEOUNG Youngsik KOR 9153
44 WANG Yang Svk 6015
57 PIŠTEJ Ľubomír Svk 5344

191 VALUCH Alexander Svk 2111
236 novoTA Samuel Svk 1585
265 KALUŽNÝ Samuel Svk 1340
456 keInATH Thomas Svk 582
476 ŠPÁNIK Tibor Svk 530
636 ORÁČ Daniel Svk 288
661 ZELINKA Jakub Svk 246
710 BRAT Adam Svk 216
878 PÉTER Ingemar Svk 130

ŽENY
1 CHEN Meng CHN 16330
2 LIU Shiwen CHN 15510
3 DING Ning CHN 14905
4 ZHU Yuling CHN 14710
5 WANG Manyu CHN 14045
6 ISHIKAWA Kasumi JPN 13608
7 ITO Mima JPN 12735
8 CHENG I-Ching TPE 12465
9 HIRANO Miu JPN 11965

10 SUH Hyowon KOR 11120
11 SUN Yingsha CHN 11020
12 DOO Hoi Kem HKG 10610
13 FENG Tianwei SGP 10465
14 HE Zhuojia CHN 9834
15 SHIBATA Saki JPN 9564
16 SATO Hitomi JPN 9520
17 KIM Song I PRK 9514
18 JEON Jihee KOR 9400
19 SZOCS Bernadette ROU 9190
20 POLCANOVA Sofia AUT 8913
45 BALÁŽOVÁ Barbora Svk 6449

116 KUKUĽKOVÁ Tatiana Svk 3020
255 PUCHOVANOVÁ Nikoleta Svk 1196
274 ÓDoRovÁ eva Svk 1028
330 lABoŠovÁ ema Svk 770
337 JURkovÁ eva Svk 735
375 GRIGelovÁ natália Svk 618
671 LUČENKOVÁ Viktória Svk 150
714 URÍKOVÁ Monika Svk 130
819 TRUkSovÁ lucia Svk 43

SVETOVÉ REBRÍČKY K 1. 7. 2019



Zástupcovia SSTZ s členmi stolnotenisového klubu Keraming Trenčín na Pohode

Stan SSTZ na festivale Pohoda

Sl
o

v
en

Sk
ý

O záujemcov o stolný tenis nebola núdza

Aj detskí návštevníci si prišli na svoje

SLOVENSKÝ
STOLNOTENISOVÝ

ZVäZ

NA hudObNOm
fESTIVALE
pOhOdA

(12. – 14. 7. 2019)


