
 
 

BALÁŽOVÁ VÍŤAZKOU ANKETY STOLNÝ TENISTA ROKA 
2022 

 
 
Víťazkou ankety Stolný tenista roka 2022 sa na Slovensku stala Barbora Balážová, 
ktorá prevzala štafetu od víťaza za rok 2021 Wang Yanga. Balážová predtým uspela 
v ankete v roku 2019. Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) dekoroval najlepších v 
jednotlivých kategóriách za uplynulý rok na piatkovej slávnosti v Nemeckom kultúrnom  
dome v Bratislave-Rači. 
 
V jednotlivých kategóriách vznikli hlasmi zástupcov extraligových klubov, členov VV 
SSTZ, generálnej sekretárky SSTZ, predsedov krajských zväzov a trénerov 
reprezentácie SR nominácie, z ktorých potom vzišli víťazi ankety. 
 
Víťazka ankety Stolný tenista roka 2022 Balážová dosiahla v uplynulom 
hodnotenom období najväčšie úspechy v deblových súťažiach, v ktorých si po boku 
Ľubomíra Pišteja vybojovala na majstrovstvách Európy v Mníchove bronz v mixe a 
dosiahla štvrťfinálovú účasť s Češkou Hanou Matelovou vo štvorhre žien. Na podujatí 
WTT Feeder v americkom Fort Lauderdale vyhrala štvorhru s Lily Zhang z USA, s 
Pištejom mix a vo dvojhre bola semifinalistkou. Pár Balážová - Zhang mal na konte aj 
2. miesto z WTT Contender v ománskom Maskate. Vo dvojhre dosiahla turnajový 
triumf na WTT Feeder v nemeckom Düsseldorfe. Topoľčianska rodáčka bola aj 
oporou pri historickom úspechu družstva žien Slovenska na svetovom šampionáte v 
čínskom Čcheng-tu, kde sa s reprezentačnými kolegyňami pod vedením kouča 
Jaromíra Truksu prebojovali do štvrťfinále a patrila im 5. priečka. Jej konkurentmi boli 
víťazi ostatných ročníkov ankety od jej obnovenia - Ľubomír Pištej (2018) a Wang 
Yang (2021). Za rok 2020 sa pre pandémiu koronavírusu anketa neuskutočnila. 
 
Mládežníkom roka sa stal najväčší súčasný talent slovenského stolného tenisu 
Samuel Arpáš, ktorý sa v roku postaral o zisk troch cenných kovov i ďalšie významné 
úspechy. Pätnásťročný Slovák sa stal v tuniskom Radese majstrom sveta vo štvorhre 
kadetov po boku Maďara Balázsa Leia, na európskom šampionáte v srbskom 
Belehrade získal striebro vo dvojhre a bronz vo štvorhre kadetov opäť s Leiom. 
 
Najtesnejšie výsledky boli v kategórii Objav roka, kde víťazku Bianku Bacsovú 
delil od ďalších dvoch uchádzačov Andreja Brečeho a Filipa Nagya jediný bod. 
 
Dalibor Jahoda prevzal žezlo od Jaromíra Truksu a vyhlásili ho za Trénera roka. 
Jahoda ako reprezentačný kouč kadetov stál za úspechmi Samuela Arpáša v podobe 
zisku troch medailí na MS a ME (1 - 1 - 1), ale aj ďalších svojich zverencov ako 
napríklad Damián Flóro či Pavol Kokavec. 



 
Cenu pre najlepšieho rozhodcu roka si aj štvrtýkrát po obnovení ankety odniesol 
Matej Hamran, ktorý počas roka 2022 zastával funkciu hlavného rozhodcu na ME 
mládeže v Belehrade a zástupcu hlavného rozhodcu na ME mužov a žien v 
Mníchove. Ako jediný obhájil prvenstvo z predchádzajúceho ročníka ankety. 
 
Súčasťou vyhlásenia bola aj nová kategória Parastolný tenista roka, v ktorej 
zvíťazil Ján Riapoš, dvojnásobný bronzový medailista z MS v Granade, ktorý 
dosiahol pódiové umiestnenia aj na medzinárodných podujatiach v Slovinsku, Čiernej 
Hore a Grécku. 
 
Ocenenie názvom Stolnotenisové srdce za významný počin udelili Elene 
Thomasovej, v minulosti poprednej hráčke a reprezentantke, ktorá neskôr pôsobila 
ako funkcionárka a rozhodkyňa. Od roku 1994 bola medzinárodnou rozhodkyňou 
stolného tenisu, počas ktorých rozhodovala na rôznych významných 
stolnotenisových podujatiach. Jej činnosť znamenala významný prínos pre slovenský 
stolný tenis. Od roku 2018 je čestnou členkou SSTZ. 
 
V kategórii "Najkrajšia výmena“ zvíťazili v internetovom hlasovaní Filip Nagy s 
Nikolasom Sliackym, ktorí predviedli svoje stolnotenisové majstrovstvo na turnaji 
SPM mládeže v Bošanoch. 
 
V rámci vyhlasovania výsledkov ankety SSTZ sa predstavitelia zväzu 
poďakovali Thomasovi Keinatovhi a Eve Jurkovej, ktorí naplnili svoje medailové 
ambície na 24. deaflympiáde v brazílskom Caxias do Sul, kde okrem bronzu v 
miešanej štvorhre získali v singlových súťažiach zlaté kovy. 
 
Ocenenia pre najúspešnejších športovcov Národného športového centra (NŠC) 
si dodatočne prevzali Tatiana Kukuľková a tréner Jaromír Truksa. Na oficiálnom 
odovzdávaní boli medzi laureátmi NŠC aj Samuel Arpáš, Ema Labošová a tréner 
Roman Grigel. 
 
Hlasy laureátov ankety Stolný tenista roka 2022: 
Barbora Balážová: "Uplynulý rok bol náročný. Priniesol veľa pozitívnych vecí i 
sklamaní ale z hľadiska výsledkov to bol môj jeden z najlepších. Naše vydarené 
účinkovanie na MS družstiev mi prinieslo najkrajšie momenty v kariére, za 
ktoré vďačím aj ostatným dievčatám a trénerovi. Bodaj by sa nám také niečo 
ešte podarilo, môj sen je vybojovanie si miestenky na OH v súťaži družstiev. 
Samozrejme, aj medaila z ME v mixe s Ľubom Pištejom ma teší." 
 
Samuel Arpáš: "Myslím si, že som v mládežníckej kategórii triumfoval 
zaslúžene, keďže sa mi minulý veľmi vydaril. Určite som rád za toto ocenenie. 
Mrzí ma len, že som sa osobne nemohol zúčastniť na vyhlásení výsledkov 
ankety, keďže momentálne som na sústredení v Nemecku." 



 
Bianka Bacsová: "Som rada, že som vyhrala. Bola som z toho prekvapená. Je to 
pre mňa veľká motivácia do ďalšej kariéry, v ktorej by som sa chcela 
prebojovať na majstrovstvá sveta a olympijské hry." 
 
Dalibor Jahoda: "Keď sa človek spätne obzrie, tak toto ocenenie vníma ako 
zadosťučinenie. Je to ocenenie od ľudí, ktorí vnímajú, že máme talentovaných 
chlapcov v kadetskej kategórii a ja mám to šťastie byť pri nich. Som rád, že 
som mohol dať niečo zo seba a boli sme úspešní." 
 
Matej Hamran: "Určite je príjemné opäť vyhrať anketu. Človeka poteší, keď si 
niekto všimne a ocení prácu. Aj toto je forma pozitívnej spätnej väzby." 
 
Ján Riapoš: "Chcem sa poďakovať Slovenskému stolnotenisovému zväzu za 
túto historickú chvíľu, keď sa v rámci tejto ankety vyhlasovala aj naša 
kategórie. Verím, že našimi výsledkami budeme robiť radosť aj naďalej. Bol by 
som rád, keby vďaka svojej výkonnosti stál na mojom mieste aj niekto mladší. 
Ja sa vo veku 56 rokov pokúsim na budúci rok v Paríži zabojovať o najvyššie 
méty na paralympiáde." 
 
Elena Thomasová: "Som veľmi rada, že ma ocenili týmto spôsobom. Stolný 
tenis, ktorému sa venujem od 14 rokov, je moja srdcová záležitosť. Aj doteraz 
dianie v ňom sledujem každodenne." 
 
Filip Nagy: "Nečakal som, že práve naša výmena získa v hlasovaní najviac 
hlasov. Želal som si to však. S ´naháňaním´ hlasov mi pomohla aj mamina. Ja 
som potom už len dúfal, aby to vyšlo. V ponuke boli aj ďalšie dve výmeny, 
ktoré sa mi páčili." 
 
Nikolas Sliacky: "Vôbec som si nemyslel, že sa nám môže podariť vyhrať anketu 
o najkrajšiu výmenu. Som veľmi rád, je to super pocit. Aj mne pomohla 
mamina, ale do hlasovania sa zapojili aj spolužiaci v triede."  
 
Výsledky ankety: 
 
Stolný tenista roka 2022 
víťaz: Barbora Balážová 
nominovaní: 
Barbora Balážová - 3. miesto v mixe s Ľ. Pištejom a štvrťfinále štvorhry s H. 
Matelovou na ME v Mníchove, opora tímu pri 5. priečke na MS družstiev žien v 
Čcheng-tu, 1. miesto vo dvojhre na WTT Feeder v Düsseldorfe, na WTT Feeder vo 
Fort Lauderdale 1. miesto s Ľ. Pištejom v mixe, 1. miesto s Lily Zhang vo štvorhre a 
3. miesto vo dvojhre, 2. miesto na WTT Contender v Maskate s Lily Zhang vo 
štvorhre 



 
Wang Yang - štvrťfinále na Europe Top 16, osemfinále dvojhry na ME v Mníchove, 
osemfinále dvojhry na WTT Champions v Macau, štvrťfinále mixu s T. Kukuľkovou na 
WTT Contender v Dauhe, štvrťfinále dvojhry na WTT Feeder v Olomouci, štvrťfinále 
dvojhry na WTT Feeder v Radese 
Ľubomír Pištej - 3. miesto v mixe s B. Balážovou na ME v Mníchove, víťaz 
Európskeho pohára s tímom USD Apuania Carrara, 1. miesto na WTT Feeder vo 
Fort Lauderdale s Jakubom Zelinkom vo štvorhre a s B. Balážovou v mixe, 2. priečka 
na WTT Feeder v Olomouci s T. Kukuľkovou v mixe, 3. pozícia vo WTT Feeder v 
Otočeci s B. Balážovou v mixe, 3. pozícia na WTT Feeder v Budapešti s A. 
Karakaševičom vo štvorhre, 3. pozícia na WTT Feeder v Olomouci s J. Zelinkom vo 
štvorhre, víťaz Talianskeho pohára v tímovej súťaži 
 
Mládežnícky hráč 
víťaz: Samuel Arpáš 
nominovaní: 
Samuel Arpáš - 1. miesto vo štvorhre kadetov s Balázsom Leiom a štvrťfinále vo 
dvojhre na MS v Radese, 2. miesto vo dvojhre kadetov a 3. miesto vo štvorhre 
kadetov s Balázsom Leiom na ME v Belehrade, 1. priečka vo dvojhre na WTT Youth 
Star Contender v Radese, 5. miesto na Top 10 v Tours, na M-SR staršieho žiactva 
2x 1. miesto (dvojhra, štvorhra), 3. priečka (mix), na M-SR dorastu 2x 1. miesto 
(štvorhra, mix) 
Damián Flóro - osemfinále dvojhry kadetov na ME mládeže v Belehrade, štvrťfinále 
dvojhry na WTT Youth Contender v Lignane, M-SR staršieho žiactva 2x 1. miesto 
(štvorhra, mix), 2. miesto (dvojhra) 
Pavol Kokavec - 3. miesto vo dvojhre na WTT Youth Contender v Linzi a v Otočeci, 
2. miesto na Euro Mini Champs v Schiltigheime, na M-SR mladšieho žiactva 3x 1. 
miesto (dvojhra, štvorhra, mix), na M-SR staršieho žiactva 2. miesto (mix) a 2x 3. 
priečka (dvojhra, štvorhra) 
 
Objav roka 
víťazka: Bianka Bacsová 
nominovaní: 
Bianka Bacsová - hráčka STK Lokomotíva Košice, aktuálnom slovenskom rebríčku 
najmladších žiačok jej patrí 1. miesto, na M-SR najmladšieho žiactva získala 2. 
miesto v jednotlivcoch, 3. priečku vo štvorhre a 1. pozíciu v mixe 
Andrej Breče - bol najlepší slovenský hráč v kategórii najmladšieho žiactva, 
pripravuje sa v ŠKST Bošanoch, presadzuje sa štýlom útočiaceho obranára 
Filip Nagy - hráč STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, v európskom rebríčku do 11 rokov 
3. miesto, vo svetovom renkingu 17. priečka, semifinalista WTT Youth v Podgorici 
 
 
 



 
Najlepší tréner 
víťaz: Dalibor Jahoda 
nominovaní: 
Andrej Dzelinský (tréner ŠG Košice á ÚTM STK Lokomotíva Košice) - vychoval 
viacero výborných hráčov, má významný podiel na hernej príprave medailistu z ME 
mládeže A. Klajbera, jeho zverenka Eva Jurková sa stala šampiónkou na 
deaflympiáde 
Dalibor Jahoda (tréner reprezentácie kadetov) - jeho zverenec Samuel Arpáš získal 
zlato na MS mládeže v Radese vo štvorhre kadetov, uhral štvrťfinále vo dvojhre 
kadetov, na ME mládeže v Belehrade získal striebro vo dvojhre kadetov i bronz vo 
štvorhre kadetov, obsadil 5. miesto na Top 10 v Tours, vyhral turnaj WTT Youth Star 
Contender v Radese 
Jaromír Truksa (tréner reprezentácie) - na ME v Mníchove zisk bronzu v mixe s 
párom Pištej - Balážová, na MS družstiev v Čcheng-tu 5. miesto tímu žien 
 
 
Rozhodca roka 
víťaz: Matej Hamran 
nominovaní: 
Marián Bystričan - medzinárodný rozhodca ITTF, držiteľ Blue Badge, rozhodca pri 
stole na paralympijských hrách Tokio 2020, dlhoročný úspešný rozhodca stolného 
tenisu, člen komisie rozhodcov SSTZ, lektor SSTZ pre školenia rozhodcov 
Matej Hamran - medzinárodný rozhodca a medzinárodný hlavný rozhodca ITTF, 
technický delegát na turnajoch telesne znevýhodnených (para), hlavný rozhodca 
i rozhodca pri stole na celoštátnych a regionálnych turnajoch SPM, majstrovstiev 
Slovenska jednotlivcov dospelých aj mládeže, člen komisie rozhodcov SSTZ, lektor 
SSTZ pre školenia rozhodcov 
Stanislav Sládkovič - medzinárodný rozhodca ITTF, predseda komisie rozhodcov 
SSTZ, účastník viacerých medzinárodných turnajov v rámci ITTF, hlavný rozhodca 
i rozhodca pri stole na celoštátnych a regionálnych turnajoch SPM, majstrovstiev 
Slovenska jednotlivcov dospelých aj mládeže, lektor SSTZ pre školenia rozhodcov 
 
Parastolný tenista roka 
víťaz: Ján Riapoš 
nominovaní: 
Alena Kánová - 3. miesto na majstrovstvách sveta v Granade v jednotlivcoch (TT3) 
Martin Ludrovský - na Slovenia Para Open 1. miesto v kategórii MD4 spolu s J. 
Riapošom, na Montenegro Para Championships 2. miesto v MD4 s J. Riapošom, na 
Greek Para Open 1. miesto v MD4 s J. Riapošom, majstrovstvá sveta v Granade 3. 
miesto v MD4 s J. Riapošom 
Ján Riapoš - na Slovenia Para Open 1. miesto v kategórii MD4 spolu s M. 
Ludrovským, na Montenegro Para Championships 2. miesto v MD4 s M. 
Ludrovským, 3. miesto v jednotlivcoch, na Greek Para Open 1. miesto v MD4 s M.  



 
Ludrovským, 2. miesto v jednotlivcoch, na majstrovstvách sveta v Granade 3. miesto 
v jednotlivcoch (TT2) a 3. miesto v MD4 s M. Ludrovským 
 
Najkrajšia výmena 
Výmena Filip Nagy – Nikolas Sliacky na turnaji SPM v Bošanoch. 
 
Stolnotenisové srdce 
Elena Thomasová - v minulosti popredná hráčka a reprezentantka, neskôr 
funkcionárka a rozhodkyňa. Od roku 1994 bola medzinárodnou rozhodkyňou 
stolného tenisu, počas ktorých rozhodovala na rôznych významných 
stolnotenisových podujatiach. Jej činnosť znamenala významný prínos pre slovenský 
stolný tenis. Od roku 2018 je čestnou členkou SSTZ. 
V Bratislave, 13.02.2023, Ľuboš Bogdányi 


