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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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Slovenské triumfy na deaflympiáde 2022
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Štvrťrok, ktorý potešil

Na prelome marca a apríla 
2022 slovenská reprezentant-
ka Nina Darovcová získala 
striebornú medailu na WTT 
Youth Star Contender v Otočci 
vo štvorhre spolu s Belgičan-
kou Lilou Massart. Bola to aká-
si predčasná oslava Svetového 
dňa stolného tenisu, ktorý pri-
padol na stredu 6.apríla, ale 
aj začiatok dobrých správ v II. 
štvrťroku 2022.

Úspešný aprílový víkend absolvovali potom v novej európ-
skej pohárovej súťaži klubov TJ Geológ Rožňava a Stolno-
tenisové centrum Bratislava. Na turnajoch Europe Trophy 
si vybojovali účasť na júnovom Grand Finále, v ktorom 
zhodne skončili na peknom 5.mieste.

Po piatich rokoch máme opäť aj slovenského víťaza Su-
perligy mužov. Je ním SK Vydrany, ktorý triumfoval na finá-
lovom turnaji v 19. - 20. apríla v NSTC v Bratislave.

V máji sme zaznamenali nevídaný úspech na deaflympi-
áde v brazílskom Caxias do Sul. Najväčšie slovenské ná-
deje Thomas Keinath a Eva Jurková získali zlaté kovy vo 
dvojhrách a bronz v miešanej štvorhre. Takúto žatvu sme 
v histórii tohto podujatia ešte nikdy nezaznamenali...

Slovenský kadetský reprezentant Samuel Arpáš pokračo-
val vo výborných výkonoch aj na turnaji WTT Youth Star 
Contender v poľskom Wladislawowe v dňoch 16. - 22. 
mája. Už tretíkrát sa v tejto sezóne prebojoval do semifi-
nále vo dvojhre v kategórii do 15 rokov, a to tiež nebýva 
bežný zjav.

Naši dospelí reprezentanti sa v polovici júna zúčastnili na 
turnaji WTT Contender v peruánskej Lime. Okrem čiast-
kových úspechov, akým bol postup Jakuba Zelinku do 3. 
kola kvalifikácie, či štvrťfinále štvorhry v podaní dvojice 
Ľubomír Pištej - Jakub Zelinka, sme získali slovensko-čes-
kú bronzovú medailu za štvorhru žien v zložení Barbora 
Balážová - Hana Matelová. V dobrých dobrých výkonoch 
pokračovali aj na WTT Feeder v slovinskom meste Otočec, 
kde sa do semifinále prebojovali opäť Balážová s Mate-
lovou vo štvorhre, ale aj s Ľubomírom Pištejom v mixe, v 
ktorom boli vo štvrťfinále Jakub Zelinka s Nikoletou Pu-
chovanovou. Týmto turnajom uzavreli vcelku úspešný dru-
hý štvrťrok 2022 našej dospeláckej reprezentácie.

Záver mesiaca jún zastihol našich mládežníckych repre-
zentantov v plnej príprave na ME, ktoré budú v júli v srb-
skom Belehrade. Nejaké želiezka v ohni máme... Po dlho-
ročných medailových suchotách si konečne zaslúžime už 
aj výraznejší úspech. Potrebujeme len trochu toho povest-
ného športového šťastia.

Milan Grman, podpredseda SSTZ

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS
časopis pre priaznivcov stolného tenisu

32. ročník, číslo 2/2022

Vydavateľ: Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6, 831 53 Bratislava
IČO: 30806836

Predseda redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž
Členovia redakčnej rady: Ľuboš Bogdányi, Bc. Katarína Breyerová, 
Mgr. Matej Hamran, LL.M., Mgr. Bc. Ivica Hatalová, Ing. Tomáš 
Šereda
Editor a úprava textov: Ľuboš Bogdányi
Redakcia: Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel.: 02/4488 4042
e-mail: casopis@sstz.sk
www.sstz.sk/casopis
Dizajn, typografia a tlač: FiDaT s.r.o.
Časopis Slovenský stolný tenis vychádza od roku 1991. 
Periodicita vydávania: štvrťročne (od roku 2018)

Náklad: 600 ks. 
Nepredajné.
Uzávierka čísla: 30. 6. 2022. 
Číslo vychádza 5. 7. 2022.
Vyhradzujeme si právo na jazykovú úpravu.

Nevyžiadané materiály nevraciame.

© Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

LOGO | Základné prevedenie

5

Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz

Foto na prednej strane obálky: Eva Jurková s dvoma medailami a 
Thomas Keinath počas zápasu na deaflympiáde v Brazíli, kde sa stali 
singlovými šampiónmi a spolu pridali aj bronz v mixe.

• foto: Deaflympijský výbor Slovenska.
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V apríli ste oslávili krásne životné jubileum. Zvyknete pri tých-
to príležitostiach bilancovať?
„Čas je neúprosný. Vraví sa, že vek je len číslo. Keď je človek zdra-
vý a v pohode, vek nie je prekážkou. Pri oslavách nebilancujem, 
užívam si prítomnosť mojej rodiny a blízkych priateľov. Sú však 
chvíle, keď sa obzerám, čo som za sebou zanechala. A myslím si, 
že môžem byť spokojná.“

Dávate si aj predsavzatia, čo by ste chceli ešte zažiť?
„V minulosti áno. Na 65. narodeniny som si želala tandemový zo-
skok s padákom. Deti mi to nedovolili, tak ostalo ´len´ pri para-
glajdingu. Keďže žijeme vo veľmi náročnom období, želám si, aby 
nikoho už netrápili vírusy, aby čo najskôr skončila krutá a devas-
tujúca vojna na Ukrajine, ktorá zasiahla celý svet, aby ľudia mali 
v sebe viac pokory a navzájom si pomáhali. V slovenskom športe 
by som veľmi uvítala, keby sa na medailách špičkových športov-
cov nemuseli podieľať v takom obrovskom rozsahu otcovia, ako 
to bolo u mňa, ale aj s veľkým odstupom času u Hochschorne-
rovcov, Martikánovi, Zuzulovej, Vlhovej a ďalších. Štát sa pýši ich 
medailami, ale bez podpory otcov by ich nezískali. Je to veľmi 
smutné, nie každý rodič si to môže dovoliť. A talentov máme na 
našom malom Slovensku stále veľa. Hrala som v Rači, kde máme 
obrovskú stolnotenisovú halu a pri nej ubytovňu. Potešilo by ma, 
keby sa z nej opäť stalo veľké centrum pre talentovaných hráčov 
a reprezentantov ako v minulosti.“

Od vášho najväčšieho úspechu - zisku striebra na MS 1973 v Sa-
rajeve - uplynie na budúci rok uplynie päť desaťročí. Ako často si 
na túto výnimočnú chvíľu spomeniete?
„Len vtedy, keď mi to niekto pripomenie.“

Čo vo vás vzbudzuje skutočnosť, že odvtedy sa už žiadnej Eu-
rópanke nepodarilo prebojovať do singlového finále na MS?
„Neviem, je to zvláštne. Kontakt s ázijskými hráčmi je oveľa častej-
ší, pôsobia aj v Európe, hráči majú možnosť spoznať ich hru. My 
sme vôbec nevedeli, proti komu hráme. Vôbec sme Ázijčanov 
nepoznali, ich poťahy, rôzne herné štýly. Ani o mojej súperke vo 
finále MS som nevedela takmer nič. Spoznávali sme sa počas 
zápasu a po prvom sete sa zvolila taktika.“

Myslíte si, že to takto ešte dlho zostane?
„Veľmi si želám, aby nezostalo. A keby to bola navyše slovenská 
hráčka, bolo by to super.“

Prečo je podľa vás dominantnou záležitosťou ázijských 
hráčov?
„Majú výborné somatické a motorické predpoklady, veľkú istotu 
úderov, výborné podanie, sú veľmi pokorní a pracovití. Ich tech-
nicko–taktická a aj mentálna príprava je na vysokej úrovni. V ázij-
ských krajinách je stolný tenis veľmi obľúbený, hráčska základňa 
je tam obrovská, tak je z čoho vyberať.“

Sledujete stolný tenis podrobnejšie aj v súčasnosti?
„Nie, len sporadicky na internete. Doma sa o stolnom tenise ni-
kdy veľa nerozprávalo, spomienky vyvolávali často negatívne 
emócie.“

V čom vidíte najväčší rozdiel oproti vašej aktívnej hráčskej ka-
riére?
„Rozdiel je predovšetkým v príprave. Dnešní hráči sú profesionáli, 
trénovanie je ich prácou a majú servis s tým spojený. Trénujú dva-
krát či viackrát denne. Ako dieťa som hrala trikrát v týždni, neskôr 
denne jednu - dve hodiny, ako reprezentantka dve hodiny, príleži-
tostne viac. Bez technickej, taktickej, fyzickej či psychologickej 
prípravy, bez regenerácie. Na medzinárodné turnaje sme ces-
tovali vždy vlakom s výnimkou MS alebo ME, ak boli ich dejiská 
veľmi vzdialené. Legendárny František Tokár však už v tej dobe 
trénoval 5 – 7 hodín.“

Trúfli by ste si presadiť sa aj v súčasnosti?
„Každé obdobie má svoje špecifiká, dominantné herné štýly 
a úrovne hry. To sa porovnať nedá. Veď je to už viac ako 50 rokov.“

Videli ste alebo vidíte v nejakej slovenskej hráčke potenciál na 
najvyššie méty?
„Potenciál som videla v Renáte Kasalovej a dokázala to aj na 
medzinárodnej scéne. Takisto Zuzka Poliačková. Verila som, že 
dosiahne ešte väčšie úspechy. V súčasnosti je to Baška Balážo-
vá, ľaváčka s agresívnou hrou. Chýba mi u nej stabilita výkonov, 
možno by jej pomohla spolupráca s mentálnym koučom, aby jej 
sebavedomie narástlo. Potenciál má aj Evka Jurková.“

Považovali vás za talentovanú hráčku?
„Neviem, či som bola talentovaná. Ako dieťa som bola veľmi po-

Medaila vo dvojhre zo stolnotenisových majstrovstiev sveta pre reprezentanta Slovenska. V súčasnosti nie-
čo ako utópia, ale Alica Chladeková-Grofová to v roku 1973 v Sarajeve dokázala a prebojovala sa až do 
finále. Keď získala striebro, zrejme nikto nečakal, že až doteraz bude rodáčka z bratislavských Vajnôr po-
slednou Európankou s účasťou v boji o singlové zlato. Výrazná stolnotenisová osobnosť 2. apríla oslávila 
sedemdesiatku, ku ktorej jej srdečne zablahoželali aj predstavitelia SSTZ. 

ALICA CHLADEKOVÁ-GROFOVÁ:
BEZ PODPORY RODINY BY SOM BOLA TUCTOVÁ HRÁČKA

Alica Chladeková-Grofová (vľavo) vo finálovom stretnutí dvoj-
hry na MS 1973 proti Číňanke Chu Jü-lan.

Zatiaľ posledná európska finalistka dvojhry žien na MS je Slovenka

Alica Chladeková-Grofová s putovnou trofejou pre majsterku 
SR vo dvojhre žien, ktorá nesie jej meno. Strieborná medaila z 
MS 1973 v Sarajeve.
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hybovo aktívna, hrala som futbal a hokej s chlapcami, jazdila na 
motorke. Žili sme mimo Vajnôr, pri letisku, tam som mala obrovský 
výbeh. Na prvom sústredení som bola vystrašená a uplakaná. Vy-
hrávala som nad staršími hráčkami, ktorým sa to nepáčilo, robili 
mi zle a vyhrážali sa mi. Odvtedy som sa začala báť a hanbiť, mala 
som vždy veľkú trému, hrala som pod veľkým tlakom a s veľkou 
pokorou. Pri športe som zažila veľa radosti a úspechov, ale aj 
mnoho nepríjemných ́ faciek´. Keď som vyhrala v roku 1973 MM 
ČSSR vo Vlašime, predseda klubu pán Suchopár mi na stupni 
víťazov odovzdal cenu so slovami, že tento krásny pohár nekúpili 
pre mňa, ale pre Ilonu Voštovú, ktorá hrala vtedy za Vlašim a ja 
som ju vo finále zdolala. Veľmi ma bolelo vyradenie z reprezentá-
cie po zisku striebra vo štvorhre na ME 1976. Keď predseda zväzu 
Demetrovič pred všetkými povedal dôvod, že je to na moju vlastnú 
žiadosť. Bola to iba veľká lož. Urazila som sa a cítila som sa podve-
dená. Rok som netrénovala, ukončila som štúdium na FTVŠ UK.“

Ako ste sa dostali ku hre s atypickým antitopspinovým poťa-
hom?
„Antitopspin mi bol v decembri roku 1972 doslova nanútený repre-
zentačným trénerom Ostravickým, nenávidela som ten poťah a robil 
mi veľké problémy. Hrali s ním viaceré české aj európske hráčky. Ja 
som hrala s obranným poťahom útočnú hru, bolo to zvrátené. Pred-
tým som zo zdravotných dôvodov 4 mesiace netrénovala. Poťah ne-
robí zázraky, môže však pomôcť. Úspechy a medaily som získala aj 
v období pred antitopspinom (8 z MEJ, 2 z ME a 2 z MS).“

Máte medaily z MS i ME, ale tá najcennejšia z týchto podujatí 
chýba. Je vám to ľúto?
„Určite som spokojná s dosiahnutými úspechmi, veď 20 medailí 
z MEJ, ME, MS a AMS je dobrá bilancia. K tomu 30 pódiových 
umiestnení na medzinárodných turnajoch a 3. miesto vo sveto-
vom rebríčku. Popri štúdiu a podmienkach, v akých som tréno-
vala, je to viac, ako som si mohla priať. Za kvalitnejším tréningom 
najmä s mužmi a obranármi som často chodila do iných brati-
slavských klubov a tiež do Malaciek. Bolo to najmä v období pred 
MS v Sarajeve. „Odložila“ som školu a venovala sa len tréningu. 
Asi preto boli aj lepšie výsledky. Bolo to však časovo aj finančne 
veľmi náročné.“

Vo svetovom rebríčku ste boli v čase vašich najväčších úspe-
chov tretia. To znie v súčasnosti ako niečo neuveriteľné. Ako 
ste to vnímali?
„Postavenie vo svetovom rebríčku sme neriešili. Donedávna som 
si myslela, že to bolo 4. miesto. Až informácie z archívu ITTF to 
potvrdili. S výnimkou rokov 1974-75 som každoročne bojovala 
o miesto v reprezentácii a účasť na ME a MS. Konkurencia bola 
veľká, v Čechách bolo veľa dobrých hráčok a ja som musela byť 
lepšia, čo sa mi darilo najmä v zahraničí.“

Stolný tenis je súčasťou OH až od roku 1988. Mrzelo vás, že 
ste sa nemohli predstaviť na podujatí pod piatimi kruhmi?
„Áno, veľmi ma to mrzí, veď účasť na OH je snom každého špor-
tovca. Je to výnimočná udalosť, i keď sa na OH nemôžu zúčastniť 
všetci špičkoví športovci, pre nich to musí byť veľmi frustrujúce. 
U nás sa hodnotia športovci podľa účasti a zisku medailí na OH, 
ostatné kovy majú podstatne nižšiu hodnotu. Je to škoda, pretože 
za každou medailou sa skrýva veľa tvrdej a poctivej práce. Preto si 
veľmi vážim každú jednu, ktorú som získala.“

O sebe ste mali povedať, že ste boli rebelka. Pomohlo vám to 
počas hráčskej kariéry?
„Nie, nepomohlo, práve naopak. Za všetko som bola potresta-
ná – vyradená z reprezentácie, zbavená funkcie, jednoducho 
persona non grata. Moja povesť bola poškvrnená, ale úspechy 
by mali byť akceptované. Aj dnes by som sa zachovala rovna-
ko. Mrzí ma však, že moje názory a kritika ostali nepochopené. 
Bojovala som za to, aby sa nepáchali na športovcoch krivdy, 
najmä na deťoch, lebo ich duša je krehká a veľmi zraniteľná. 
Aby boli kvalitnejšie tréningy, spravodlivo rozdeľované finančné 
prostriedky. Človek nedokáže zmeniť svet sám. Viacerí to po-
chopili až s odstupom času. Ľudia by mali mať viac odvahy pro-
testovať voči neprávostiam. Ja som sa o to aspoň pokúsila.“

Urobili by ste v kariére niečo inak?
„Určite áno. Oveľa viac času by som venovala nácviku podania, 
napríklad doma v pivnici. Sú to ľahko získané body. Pracovala by 
som na svojom sebavedomí, pretože obrovský tlak som zažívala 
permanentne. Boj o reprezentačné tričko bol neúprosný, české 
hráčky mali lepšie zázemie, ich tréneri za nich bojovali. Za mňa 
bojoval len otec. Keby nebolo jeho, obrovskej finančnej, morálnej 
podpory a obetavosti mojej rodiny, bola by som tuctová hráčka.

Majsterka SR vo dvojhre žien už získava putovnú trofej Pohár 
Alice Chladekovej-Grofovej. Je to pre vás pocta a napĺňa vás 
to hrdosťou?
„Myslím si, že mladí hráči by mali poznať históriu športu, ktorému 
sa venujú. Som veľmi vďačná Branislavovi Kalužnému, že to na-
vrhol. Pán Tokár (jeho pohár získava víťaz dvojhry mužov, pozn.) 
už, žiaľ, nie je medzi nami a mňa pozná len veľmi málo hráčov. 
Možno to bude pre nich motivácia.“

Venujete sa projektu Medzinárodnej stolnotenisovej federácie 
k Svetovému dňu stolného tenisu. Čo vás na tom najviac napĺňa?
„Niekoľko rokov som viedla krúžky na ZŠ a vedela som, že o stol-
ný tenis je vždy veľký záujem. Deti milujú hry s loptičkou. Rozhod-
la som sa, že aj u nás sa bude oslavovať. Na školách, kde budú 
deti hrať s učiteľmi, rodičmi a starými rodičmi. Medzigeneračné 
stretnutia deti najviac motivujú. Toto je šport skutočne pre všet-
kých. Deti treba k športu viesť, najmä po pandémii. Netušila som, 
že o môj Projekt „...ideme hrať ping – poooooong...“ bude taký ob-
rovský záujem. Po 5. rokoch je bilancia viac ako 500 podujatí na 
školách a špeciálnych ZŠ, CVČ, DSS, v reedukačných centrách 
a kluboch s účasťou takmer 50 000 detí, dospelých a seniorov. 
Pandémia nám projekt narušila, ale nezastavila. Hralo sa aj s rúš-
kami. Veľký záujem o účasť majú špeciálne školy so zdravotne 
znevýhodnenými deťmi a deťmi zo sociálne slabších vrstiev. Dva-
krát nás ocenila aj ITTF, projekt patrí k najpočetnejším na svete. 
Na Slovensku sa, žiaľ, o ňom nehovorí a je minimálne podporený.“

Zahráte si ešte stolný tenis? 
„Hrala som na krúžkoch s deťmi, inak nie. Pravidelne cvičím stre-
čing, ktorý mi veľmi pomáha. A doma mám také malé ´fitko´. 
Chodievam na prechádzky, rada varím, pečiem a pritom veľa im-
provizujem. V televízii sledujem najmä individuálne športy.”

Ľuboš Bogdányi
• foto: archív A. Ch. G. (3), Tomáš Šereda/SSTZ (2)

ROZHOVOR

Vicemajsterka sveta si na ZŠ vo svojom rodisku vo Vajnoroch 
zahrala s deťmi počas jednej z akcií k Svetovému dňu stolné-
ho tenisu.

Oslávenkyňa s inštruktorom pri paraglajdingu na Donovaloch.
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V kongresovej sále bra-
tislavského Hotela Nivy 
sa v piatok 24. júna 
2022 uskutočnila ce-
loslovenská konferen-

cia Slovenského stolnotenisového 
zväzu (SSTZ). Keďže nebola kla-
sická volebná (s voľbami vedenia 
SSTZ, volil sa len kontrolór, kto-
rý má však iné funkčné obdobie, 
pozn.), v programe bola najmä 

tradičná agenda. Odzneli správa 
mandátovej komisie, výročná sprá-
va SSTZ za rok 2021, správa o čin-
nosti za uplynulý rok, výročná sprá-
va disciplinárnej komisie, správa o 
hospodárení a čerpaní rozpočtu v 
minulom roku, o rozpočte na rok 
2022, výročná správa kontrolóra a 
správa audítora k účtovnej závier-
ke. Na konferencii sa zúčastnilo 
46 z 55 pozvaných delegátov. Jej 

WAWREK POKRAČUJE AKO KONTROLÓR SSTZ

Na konferencii sa prezentovalo 46 delegátov, medzi ktorými 
bolo aj veľa mladých zástupcov klubov z celého Slovenska.

LOGO | Základné prevedenie
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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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Na konferencii SSTZ sa prostredníctvom výročných správ hodnotilo uplynulé obdobie.

súčasťou bola tiež voľba kontroló-
ra, ktorým sa stal opäť Ing. Gabriel 
Wawrek. Ten zastával túto funkciu 
aj v uplynulom období a ako jedi-
ný kandidát dostal od delegátov pri 
verejnom hlasovaní plným počtom 
hlasov dôveru aj na ďalších päť ro-
kov. V diskusii sa najviac hovorilo o 
financovaní - konkrétne o zvýšení 
dotácie - krajských zväzov, ale táto 
téma zostala napokon bez zmeny.

Vo funkcii kontrolóra SSTZ dostal na ďalších päť rokov dôve-
ru hlasujúcich opäť Gabriel Wawrek.
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ODZNAKY SOŠV PRE CHLADEKOVÚ-GROFOVÚ A TRUKSU,
ABRAHÁMOVÁ-MIHOČKOVÁ S MEDAILOU SOŠV
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Alici Chladekovej-Grofovej odovzdal strieborný odznak SOŠV predseda 
SSTZ Anton Hamran.

Nový čestný člen SSTZ Jarolím Koprda (tretí zľava) s vedením SSTZ (zľava) 
- Antonom Hamranom (predseda), Milanom Grmanom (podpredseda) a Ró-
bertom Čelkom (podpredseda).
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Na konferencii, ktorá mala štvorhodinový 
bezproblémový priebeh, sa odovzdávali 
aj rôzne ocenenia. Do Siene slávy SSTZ 
uviedli in memoriam Vladimíra Horvátha, 
bývalého funkcionára a predsedu SSTZ 
(1945 - 1948) a ČSAST (1946 - 1948). 
Čestnými členmi SSTZ sa stali in memo-
riam MUDr. Jaroslav Novotný, dlhoročný 
funkcionár a medzinárodný rozhodca, 
ako aj PaedDr. Jarolím Koprda, CSc., 
funkcionár, tréner, pedagóg a autor me-
todických materiálov, článkov a kníh o 
stolnom tenise, ktorý si ocenenie prevzal 
osobne.

HORVÁTH V SIENI SLÁVY, ČESTNÝMI ČLENMI NOVOTNÝ A KOPRDA

MAJSTRI S ČESTNÝMI UZNANIAMI
Čestné uznanie si tradične odniesli pred-
stavitelia úradujúcich majstrov najvyšších 
slovenských súťaží družstiev dospelých 
- Bc. Lucia Čolovičková za podiel na ví-
ťazstve družstva STC ŠKST Bratislava v 
Extralige žien 2021/2022 a za úspešnú 
reprezentáciu klubu v európskych súťaži-
ach, MUDr. Jozef Kmeť, MPH za podiel 
na víťazstve tímu SK Vydrany v Extralige 
mužov 2021/2022, Superlige 2022 a 
úspešnú reprezentáciu klubu v medziná-
rodných súťažiach.

Marta Brúderová prijíma gratuláciu od podpredsedu SSTZ Róberta Čelka 
po prevzatí plakety pre Vladimíra Horvátha, ktorého in memoriam uviedli 
Siene slávy SSTZ.

Pri príležitosti životných jubileí udelili vy-
znamenania Slovenského olympijského 
športového výboru (SOŠV) Alici Chlade-
kovej-Grofovej (70 r.) - strieborný odznak 
SOŠV /strieborná medailistka z MS 1973 
si ho prevzala osobne/, Jaromírovi Truksovi 
(50 r.) - bronzový odznak SOŠV a Jaroslave 
Abrahámovej-Mihočkovej (50 r.) - medaila 
SOŠV.

(ĽB)
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ



Rožňavčania obsadili v základnej A-skupine s bilanciou 1 výhra - 
2 prehry 3. pozíciu, pričom rozhodujúci duel o postup odohrali 
hneď na úvod proti francúzskemu Metz TT a podľahli 2:3. Okrem 
toho zdolali anglický Grantham Academy 3:0 a prehrali 0:3 so 
španielskym Arteal Tenis de Mesa, ktorý to dotiahol až do finále. 
V dueli o 5. miesto si poradili s estónskym TalTech Sports Club 
3:1.

„Umiestnenie v strede štartového poľa odzrkadľuje aj naše po-
city. Mohli sme dosiahnuť aj viac, ale v tejto súťaži sme mali 
obrovskú porciu smoly,“ poznamenal šéf Geológu Zoltán Gallo.

Bratislavčanky si počínali rovnako. V základnej A-skupine prehrali 
s rakúskym SCO Ossiachersee Bodensdorf 1:3 a s gréckym Pa-
nathinaikosom, ktorý si odniesol víťaznú trofej, 0:3. Zdolali však 
Draycott & Long Eaton TTC z Anglicka 3:0 a skončili v skupine 
tretie, čo znamenalo boj o konečnú 5. priečku. V ňom uspeli proti 
ďalšiemu rakúskemu družstvu SU Sparkasse Kufstein 3:1.

„V podstate môžeme vyjadriť spokojnosť. Nechceli sme pre-
hrať všetky zápasy a skončiť poslední a napokon sme roz-
mýšľali o postupe,“ zhodnotila trénerka STC ŠKST Lucia Čolo-
vičková.

(ĽB)
• foto: archív L. Č. a Ľ. P.

Úradujúci slovenský ženský šampión STC ŠKST Bratislava vyu-
žil domáce prostredie na celkový triumf v B-skupine regionálnej 
zóny EF, keď dosiahol bilanciu 3 víťazstvá - 1 prehra. 

Rovnakú bilanciu (3 - 1) mali aj muži Rožňavy, ktorým to v českom 
Havířove stačilo v rámci regionálnej zóny EF na 2. priečku. Od pr-
venstva v skupine ich delila jediná loptička v súboji s domácim ne-
skorším celkovým víťazom súťaže. Keďže účinkovali v päťčlennej 
skupine, z ktorej postupovali prví dvaja, nemuseli smútiť.
Vyvrcholenie Europe Trophy bolo v Havířove, kde 17. - 19. júna 
usporiadali Grand Final za účasti 8 najlepších tímov  v oboch ka-
tegóriách. 
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Tímy slovenských klubov STC ŠKST Bratislava (ženy) a TJ Geológ 
Rožňava (muži) na finálovom turnaji Europe Trophy v Havířove.

Ľubomír Pištej so svojimi rodičmi (po jeho ľavej ruke) a ďalšími člen-
mi družstva USD Apuania Carrara Tennistavolo s trofejou za triumf v 
Európskom pohári mužov.

Dva slovenské kluby si vyskúšali účinkovanie v novej európskej pohárovej súťaži klubov. TJ Geológ 
Rožňava i Stolnotenisové centrum ŠKST Bratislava sa v Europe Trophy 2022 prebojovali na podujatie 
Grand Final, na ktorom obsadili zhodne 5. priečku. Najskôr však museli zvládnuť počas aprílového  
víkendu turnaje regionálnych zón.

DVA KLUBY ZO SR NA GRAND FINAL EUROPE TROPHY

VÝSLEDKY EUROPE TROPHY 2022
Regionálne zóny (15. - 16. 4. 2022):

Muži - región EF (Havířov/ČR): TJ Geológ Rožňava (SR) - STK Aladža 
(Bosna a Herceg.) 3:0, body: Péter, Zavadskij, Takáč, Rožňava - UTTC 
Raiffeisen Kennelbach (Rak.) 3:1, body za Rožňavu: Péter 2, Takáč, 
SKST Tesla Batteries Havířov (ČR) - Rožňava 3:2, body za Rožňavu: Za-
vadskij, Péter, SK Přerov 1908 (ČR) - Rožňava 0:3, body: Péter, Zavad-
skij, Takáč.
Poradie: 1. Havířov, 2. Rožňava, 3. Kennelbach, 4. Přerov, 5. Aladža.
Ženy - región EF - B-skupina (Bratislava/SR): STC ŠKST Bratislava (SR) 
- SU Sparkasse Kufstein (Rak.) 3:0, body: Uríková, Wiltschková, Darov-
cová, Bratislava - AD Muravera TT „B“ (Tal.) 2:3, body za STC: Uríková, 
Darovcová, Bratislava - ASD Quattro Mori Cagliari „B“ (Tal.) 3:1, body za 
STC: Uríková, Wiltschková, 1x bez boja, Bratislava - AD Muravera TT „A“ 
(Tal.) 3:1, body za STC: Wiltschková 2, Uríková.
Poradie: 1. STC ŠKST, 2. Kufstein, 3. Muravera „B“, 4. Cagliari „B“, 5. 
Muravera „A“.
Grand Final 2022 (17. - 19. 6. 2022, Havířov):
Muži - A-skupina: Metz TT (Fr.) - TJ Geológ Rožňava (SR) 3:2, Bourra-
ssaud - Zavadskij 3:0, Mazaud - Péter 0:3, Llorca - Takáč 3:1, Bourra-
ssaud - Péter 2:3, Mazaud - Zavadskij 3:1, TJ Geológ Rožňava - Gran-
tham Academy (Angl.) 3:0, Péter - Wykes 3:0, Zavadskij - Evans 3:0, 
Takáč - Tyndall 3:1, TJ Geológ Rožňava - Arteal Tenis De Mesa (Šp.) 0:3, 
Péter - Silva 1:3, Zavadskij - Mendes 1:3, Takáč - Manhani 0:3.
Poradie: 1. Arteal 6 bodov, 2. Metz 5, 3.  Rožňava 4, 4. Grantham 3.
Zápas o 5. miesto: Rožňava  - TalTech Sports Club (Est.) 3:1, Péter 
- Strogov 3:0, Zavadskij - Reinholds 3:0, G. Gallo - Soine 0:3, Péter - 
Reinholds 3:1.
Ženy - A-skupina: STC ŠKST Bratislava (SR) - SCO Ossiachersee Bo-
densdorf (Rak.) 1:3, Wiltschková - Vovková 3:2, Štullerová - Stražarová 
0:3, Terezková - Paulinová 2:3, Wiltschková - Stražarová 0:3, Panathinai-
kos A.C. (Gréc.) - Bratislava 3:0, Pergelová - Štullerová 3:1, Toliouová - 
Wiltschková 3:0, Tofantová - Terezková 3:1, Bratislava - Draycott & Long 
Eaton TTC (Angl.) 3:0, Wiltschková - E. Greenová 3:1, Štullerová - A. 
Greenová 3:2, Terezková - Rogoveová 3:0.
Poradie: 1. Panathinaikos 6 bodov, 2. Bodensdorf 5, 3. STC ŠKST 4, 
4. Draycott & Long Eaton 3.
Zápas o 5. miesto: Bratislava  - SU Sparkasse Kufstein (Rak.) 3:1, Wilt-
schková - Nyitraiová 0:3, Štullerová - Beneová 3:1, Terezková - Pengöo-
vá-Murová 3:0, Wiltschková - Beneová 3:1.

Pištej s Carrarou víťazom Európskeho pohára mužov

Talianske družstvo USD Apuania Carrara Tennistavolo, v ktorom 
pôsobí slovenský reprezentant Ľubomír Pištej, sa stalo celko-
vým víťazom Európskeho pohára mužov 2021/2022, v ktorého 
úvodnej fáze účinkoval aj slovenský šampión SK Vydrany.
Pištejaa pred súbojmi o pohárovú trofej postihlo zranenie chrb-
ta. „Pred domácim finálovým zápasom proti rakúskemu So-
lexConsult TTC Wiener Neustadt som dva týždne netrénoval, 
navyše pár dní predtým sa mi zlomila raketa. Bolo to trápenie 
a veľmi ma mrzelo, že som nemohol pomôcť svojmu tímu. 
Prehrali sme 2:3. Odveta sa hrala už o týždeň, stále som mal 
veľké bolesti chrbta. V sobotu som sa však zrazu cítil veľmi 
dobre a odohral som jeden z najlepších zápasov sezóny. Vy-
hrali sme 3:1. Bola to naozaj obrovská radosť a úľava, lebo si 
myslím, že vo finále sme boli veľkí favoriti,“ priblížil prešovský 
rodák, ktorý bol počas svojej kariéry aj víťazom Ligy majstrov v 
drese belgického Charleroi.
V EP sa mohol pochváliť s výbornou bilanciou 13 víťazstiev - 2 
prehry. „Som patrične hrdý, že som sa stal najlepším hráčom 
súťaže. Na klubovej úrovni radím tento úspech hneď za tri-
umfy v Lige majstrov, ale teraz v drese Carrary som bol hlav-
ným pilierom tímu,“ dodal Ľ. Pištej.

(ĽB)
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE W TTD 2022

SSTZ PODPORIL WTTD SÚŤAŽOU PRE JEDNOTLIVCOV I TÍMY S ATRAKTÍVNYMI CENAMI

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU S MOTTOM MIER ZA STOLOM
Z jednotlivcov najviac hlasov (304) 
nazbierala Nelka Dostálová, ktorá sa 
mohla tešiť na reprezentačnú výba-
vu v hodnote 100 EUR (tričko, krát-
ke nohavice, športová taška, uterák) 
a reklamné predmety „S raketou do 
školy“. Víťazom v kategórii tímov a stol-
notenisový stôl s vybavením (so sieť-
kou, raketami a loptičkami) získala Zá-
kladná škola Štefana Marka Daxnera, 
Rimavská s 850 hlasmi. Aj pre ďalších 
s najvyšším počtom hlasov boli pripra-
vené atraktívne ceny. Iniciatíva SSTZ 
bola zaregistrovaná na oficiálnej strán-
ke WTTD 2022.

(KB, ĽB)

Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) 
nezostal bokom a tiež sa zapojil do 
Svetového dňa stolného tenisu 2022 
(World Table Tennis Day), ktorý pri-
padol na stredu 6. apríla a v súčasnej 
dobe niesol aj výstižné motto „Peace 
on the table - Mier za stolom“. Pri tej-
to príležitosti pripravil zaujímavú súťaž 
pre všetkých, ktorí majú radi stolný te-
nis.
Zapojiť sa do nej mohli jednotlivci i 
tímy (kluby, organizácie, združenia, 
záujmové krúžky,...). Stačilo nabrať 
odvahu a nájsť si čas na zapojenie sa 
do výzvy, podľa ktorej si bolo treba pri-

praviť fotografiu, ktorá bude zachytá-
vať tému „Mier za stolom“, či už pri hre 
za stolom alebo s použitím rôznych 
kostýmov pri hre a podobne. Mohol to 
byť aj obrázok, kresba, grafika s tohto-
ročnou tematikou na WTTD.
Následne od 1. do 12. apríla sa mohlo 
za nahraté fotografie hlasovať, pričom 
jeden účastník mohol do súťaže zaslať 
jednu fotografiu. Tie najúspešnejšie 
neminula odmena. Poradie sa určilo 
podľa hlasov - FB lajkov. Počas celej 
dĺžky trvania súťaže mohla „lajkovať“ 
aj verejnosť a pomôcť tak vyhrať práve 
svojmu favoritovi. 

SÚŤAŽ TÍMOV
Víťazom v kategórii tímov a stolnotenisový stôl s vybave-

ním získala škola:
1. Boris Sojka a Základná škola Štefana Marka Daxnera, 
Rimavská Sobota (850 hlasov) - stolnotenisový stôl s ra-
ketami, sieťkou a loptičkami, 2. Karol Holubčík a Gymná-
zium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín (454 hlasov) - loptič-
ky, 6 ks rakiet, reklamné predmety „S raketou do školy“, 
3. Nicolette Olléová a Športovci zo ZŠ Užhorodská 39, 
Košice (405 hlasov) - reklamné predmety „S raketou do 
školy“, knihu Stolnotenisovú mapu Slovenska, 4. Moni-
ka Gluzeková a Základná škola Vyhne (391 hlasov), 5. 
Ing. Jana Satalová a Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, 
Spišská Nová Ves (368 hlasov), 6. Mgr. Peter Bohovič a 
ZŠ Dulov (220 hlasov), 7. Mgr. Jana Tuturová a Základ-
ná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu Vinné 
(207 hlasov), 8. Ing. Mária Švrlová a ZŠ s MŠ Kotešová 
(204 hlasov), 9. Mgr. Jana Macháč Vašková a Špeciálna 
základná škola Sereď (203 hlasov), 10. Marci-Dako a Tím 
ZŠ L. Kossutha, Kráľovský Chlmec - reklamné predmety 
„S raketou do školy“.

SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV
1. Nelka Dostálová (304 hlasov) - reprezentačná výbava v 
hodnote 100 EUR (tričko, krátke nohavice, športová taš-
ka, uterák), reklamné predmety „S raketou do školy“, 2.  
Mário Kajanovič (277 hlasov) - tréningové tričko, loptičky, 
raketa, reklamné predmety S raketou do školy“, 3. Bian-
ka Bacsová (276 hlasov) - tréningové tričko, reklamné 
predmety „S raketou do školy“, 4. Viktória Chauturová, 
5. Lenka Barochová, 6. Jana Dzurjaková, 7. Matúš Grác, 
8. Sofia Balogová, 9. Samuel Čižmár, 10. Matúš Nagy - 
reklamné predmety „S raketou do školy“.

Víťazná fotografia v kategórii tímov - ZŠ Rimavská Sobota.Nelka Dostálová dostala najviac hlasov spomedzi jednotliv-
cov.



pakovali z Limy semifinále štvorhry 
žien, keď prešli cez kórejské a čínske 
súperky a ich snahu o finále zmarili 
až Doo Hoi Kem s Ču Čcheng-ču z 
Hongkongu, s ktorými prehrali 2:3 na 
sety. Nikoleta Puchovanová s Dašou 
Šinkarovou prehrali v 1. kole s Číňan-
kami 0:3, ktoré ich zdolali aj vo finá-
le kvalifikácie. Pomstili ich Balážová 
s Matelovou, keď nad Kchuaj Man, 
Čchen I vyhrali v 2. kole 3:1. Tatiana 
Kukuľková s Emou Labošovou sa lúčili 
už v 1. kole v súboji s neskoršími semi-
finalistkami z Hongkongu.

„Vďaka dvom semifinálovým účas-
tiam to nebolo v našom podaní zlé. 
Teší ma najmä, že zintenzívnenie 
spolupráce s českou stranou so za-
meraním na štvorhru sa už prejavilo. 
Pochvaľoval si to aj český tréner Petr 
Nedoma, ktorý býva často kritický. 
Teraz mala hra Balážovej s Matelo-
vou vo štvorhre hlavu i pätu a súhru z 
tréningu dokázali preniesť do zápa-
sov na turnaji, kde bolo ich účinkova-
nie úspešné. A to mohli prejsť aj cez 
semifinále,“ zhodnotil reprezentač-
ný tréner Jaromír Truksa, ktorého v 
mixe potešili dva páry. „Pištej s Balá-
žovou zvládli podľa očakávania dve 
kolá, potom ich zastavili Kórejčania, 
ktorí predtým vyradili prvý nasade-
ných Hongkončanov. Naši prvý i tretí 
prehrali len tesne. Nebolo to zlé, ale 
viem si predstaviť aj lepší výkon. Ze-
linka s Puchovanovou otočili zlepše-
ným výkonom vývoj duelu 1. kola a 
potom uhrali set proti Pištejovi s Ba-
lážovou, ktorým nedarovali postup 
zadarmo. Bolo to dobré a potvrdili, 
že aj na ME „21“ boli v najlepšej os-
mičke.“

V mužskej štvorhre Ľubomír Pištej 
s Aleksandarom Karakaševičom po 
postupe z kvalifikácie nestačili v 1. 
kole hlavného „pavúka“ na súperov z 
Hongkongu (0:3). Vo dvojhrách bolo 
stropom Slovákov osemfinále. O naj-
lepší výsledok zo zástupcov SR sa po-
starala opäť Balážová, ktorá strosko-
tala na tretej súperke. Kórejčanke Ki 
Ha-jeong, ktorá v 1. kole vyradila Dašu 
Šinkarovú, podľahla v osemfinálovom 
súboji 0:4. Nikoleta Puchovanová si 
v slovenskom derby poradila s Emou 
Labošovou 4:1 a následne nestačila 
na Poľku Nataliu Bajorovú (1:4). Tatia-
na Kukuľková skončila už v 1. kole. V 
singlovej súťaži mužov Pištej po výhre 
v 1. kole prehral v „tridsaťdvojke“ s 
Alamianom z Iránu (1:4). Jakub Zelin-
ka sa prebojoval do finále kvalifikácie.

(ĽB)
• foto: WTT

V Peru využitý priaznivý žreb

Slovenskí stolní tenisti najskôr zami-
erili na juhoamerický kontinent, kde 
ich čakal od konca marca prvý turnaj 
série World Table Tennis. Na WTT 
Contender v peruánskej Lime (14. - 
19. 6. 2022) sa o najlepší slovenský 
výsledok sa postarala Balážová s Ma-
telovou, keď ako druhý nasadený pár 
postupne prešli cez súperky z Indie 
(3:2) a Nemecka (3:0) a pred bránami 
finále ich zastavili až Japonky Asuka 
Sasaová a Sakura Moriová. Neskor-
ším celkovým víťazkám podľahli v boji 
o finále 0:3 (-6, -8, -6). „Výsledok z 
deblovej súťaže nás teší. Myslím si, 
že sme mali aj prijateľný žreb, ktorý 
sme dokázali využiť,“ poznamena-
la Balážová, ktorá vo dvojhre vyradila 
krajanku Emu Labošovú (3:0), ale v 
osemfinále nestačila na Miju Nagasa-
kiovú z Japonska (1:3), ktorá to doti-
ahla až do finále. „Určite ma to mrzí, 
aj keď si myslím, že celkovo to bolo 

v poriadku. Skrátka, nebol to jedno-
duchý žreb, čo vlastne potvrdil aj po-
stup mojej súperky až do finálového 
súboja,“ skonštatovala slovenská žen-
ská jednotka.

Balážová s Ľubomírom Pištejom nepo-
tvrdili v mixe pozíciu druhého nasade-
ného páru. V osemfinálovom 1. kole 
nestačili na taiwanských protihráčov 
Su Pchej-Ling, Feng I-Chsin (2:3), 
hoci sa z 0:2 dotiahli na 2:2 na sety. 

V druhom štvrťroku absolvovala slovenská reprezentácia mužov a žien dva me-
dzinárodné turnaje a na oboch dosiahla úspešné výsledky predovšetkým vo 
štvorhrách. Trikrát sa Slováci tešili zo semifinálovej účasti, vo všetkých troch 
prípadoch bola pri tom Barbora Balážová. Dvakrát prenikla medzi kvarteto naj-
lepších párov vo štvorhre žien po boku Češky Hany Matelovej a raz v mixe s 
krajanom Ľubomírom Pištejom.

T R I  S L O V E N S K É  S E M I F I N Á L E

V kvalifikácii singlovej súťaže skon-
čili svoje účinkovanie Ľubomír Pištej 
(1. kolo) a Jakub Zelinka (3. kolo), vo 
štvorhre však spolu prenikli do hlavnej 
súťaže a v nej cez súperov z Peru po-
stúpili do štvrťfinále, kde ich zastavili 
Portugalčania Joao Monteiro - Tiago 
Apolónia (1:3). Nikoleta Puchovano-
vá síce prehrala v 2. kole kvalifikácie 
dvojhry, ale napokon sa predstavila v 
hlavnom „pavúku“, kde v 1. kole ne-
stačila na Španielku Mariu Siao (1:3).

V Slovinsku semifinálová dupľa

Následne sa vrátili na starý kontinent, 
dejiskom turnaja nižšej kategórii - WTT 
Feeder bolo slovinské mesto Otočec 
(20. - 26. 6.). S náročnými podmien-
kami v hale bez klimatizácie sa museli 
vyrovnať všetci účastníci, z počet-
nej skupiny Slovákov sa najviac da-
rilo opäť Balážovej, ktorá pridala dva 
prieniky medzi semifinálovú štvorku  v 
deblových súťažiach.

V miešanej štvorhre sa predstavili 
dva slovenské páry v hlavnej súťaži. 
Jakub Zelinka s Nikoletou Puchova-
novou vďaka obratu z 0:2 na 3:2 na 
sety proti waleskému páru postúpili do 
štvrťfinále proti Ľubomírovi Pištejovi s 
Barborou Balážovou, ktorým podľahli 
1:3. Elitnej slovenskej dvojici sa po-
tom už nepodarilo prejsť cez kórejské 
duo Čcho Dä-seong, Kim Na-jeong a 
po prehre 0:3 nepostúpila do finále.
Balážová si s Češkou Matelovou zo-
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Barbora Balážová (vľavo) s českou spoluhráčkou Hanou Matelovou premenili oba 
štarty na júnových podujatia WTT na semifinálovú účasť.
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Nina Darovcová s Lilou Massartovou z Belgicka našli vo štvorhre dievčat do 15 rokov 
na turnaji World Table Tennis Youth Star Contender Otočec v Slovinsku premožiteľky 
až vo finále.

MLÁDEŽNÍCKE MEDZINÁRODNÉ TURNAJE

Darovcovej deblové finále, Kokavec a Arpáš v semifinále dvojhry

Nečakané finále
Nina Darovcová (STC ŠKST Bratisla-
va) na turnaji série World Table Tennis 
Youth Star Contender Otočec v Slovin-
sku (29. 3. - 2. 4. 2022) prenikla vo 
štvorhre hráčok do 15 rokov po boku 
Belgičanky Lilou Massartovej až do fi-
nále. V ňom už nestačili na nemeckú 
dvojicu Koharu Itigakiová - Josephina 
Neumannová a prehrali 1:3 na sety.  
„Ich vystúpenie bolo príjemné 
prekvapenie. Vyšlo to dokonale, uh-
rali skvelý výsledok. Nechápali sme, 
aká je medzi nimi chémia. Bola ra-
dosť pozerať sa na ich vystúpenia,“ 
uviedol reprezentačný kouč kadetiek 
SR František Solár a k výkonom dvo-
jice na turnaji poznamenal: „Všetky 
duely odohrali výborne. Najkrajší a 
zároveň najnáročnejší bol semifinálo-
vý súboj s Nemkami Kalaitzidouovou 
a Stefanskou. Bol to úžasný zápas s 
dlhými výmenami, vzájomným dopĺ-
ňaním sa oboch, krásnymi emóciami 
a víťazstvom 3:2. Vo finále sa už ne-
potiahli navzájom tak, ako to bolo po-
čas celého ich postupového ťaženia 
až do rozhodujúceho duelu. Robili aj 
lacné chyby. Nemky neboli oveľa lep-
šie a celé finále bolo o jednej - dvoch 
loptách. Svoje možno zohralo aj to, 
že Massartová tesne predtým doh-
rala neúspešné semifinále dvojhry 

a nie je jednoduché hneď dostať z 
hlavy predchádzajúci súboj. Kto by 
však pred turnajom povedal, že sa 
dostaneme až do finále. Asi nikto. 
Štvorhra nie je len o postavení v ren-
kingu. Je to o tom, ako si hráči sad-
nú, vzájomnej súhre a dopĺňaní sa. 
Je to obrovský úspech aj pre Ninku, 
nepochybne doteraz najväčší.“

Aj na mládežníckej úrovni sa mohli slovenské nádeje v uplynulom štvrťroku pochváliť 
niekoľkými prenikavými výsledkami na medzinárodnej scéne, kde sa prepracovali až 
do záverečných bojov.

sadený v úvodnom kole voľný žreb, po-
tom vyradil 3:0 na sety dvoch súperov - 
Nathana Arthura Pilarda z Francúzska i 
Nemca Kevina Fu. Vo štvrťfinále zostal 
na jeho rakete aj Kórejčan Lee Čung-
-mok (3:2) a zastavil ho až v semifinále 
Francúz Antoine Noirault (0:3).
„Bol to síce turnaj nižšej kategórie 
ako tie, kde predtým dosiahol po-
predné umiestnenia, ale v Poľsku 
bol lepšie obsadený. Vo štvrťfinále 
zdolal jednoznačne lepšieho hráča. 
Tento duel mu rozhodne vyšiel. Vyze-
ralo to, že kórejský súper si z neho 
spraví trhací kalendár, ale Samko 
skutočne dobrým výkonom vygra-
doval svoje úspešné účinkovanie. 
Trochu ma mrzí, že semifinále sa 
išlo hrať len polhodinu po skončení 
štvrťfinále, do ktorého dal všetko. 
Francúz Noirault je výborný hráč, ale 
keby Arpáš zopakoval svoj výkon z 
predchádzajúceho súboja, tak ne-
môže prehrať. Takto ťahal v boji o fi-
nále za kratší koniec. Treba však aj 
povedať, že Francúzi ho už poznajú 
a vedia, čo na neho platí. Musím vy-
zdvihnúť, že azda okrem Tunisu, kde 
zdolal aj svetovú jednotku Kurmanga-
lijeva z Kazachstanu, ktorý triumfoval 
aj v Poľsku, som Samka nevidel hrať 
lepšie. Potvrdil, že sa drží v špičke a 
aj protivníci ho rešpektujú, čo je dob-
ré,“ uviedol reprezentačný kouč kade-
tov Slovenska Dalibor Jahoda. 
Z jeho ďalších zverencov zahral sluš-
ne aj Damián Flóro, ktorý sa dostal do 
tridsaťdvojky. Pavol Kokavec v kategó-
rii do 13 rokov vyhral svoju skupinu a 
potom vypadol v osemfinále. V úlohe 
hlavného rozhodcu stolnotenisového 
podujatia v Olympijskom tréningovom 
centre Cetniewo vo Wladyslawowe bol 
Slovák Matej Hamran.

Blízko k semifinále aj ďalší 
Slovensko malo zastúpenie aj na WTT 
Youth Contender v nemeckom Berlíne 
(16. - 22. 5.) i podujatí rovnakej úrovne 
v španielskom Platja d´Aro (24. - 30. 
5.), kde sa najďalej prebojovala Nina 
Darovcová. Vo dvojhre hráčok do 15 
rokov bola v Berlíne v „tridsaťdvojke“ a 
v Platja d´Aro o kolo ďalej - v osemfi-
nále.
Na júnovom WTT Youth Contender v 
českom Havířove (6. - 12. 6.) sa Adam 
Klajber do 19 rokov a Samuel Arpáš do 
15 rokov prebojovali do štvrťfinále, kde 
ich však vyradili Japonci. Medzi osmič-
kou najlepších singlistov do 13 rokov 
boli tiež Pavol Kokavec a Nela Ondru-
šová.

(ĽB)
• foto: WTT

Darovcová si s Massartovou zahrali 
spolu prvýkrát, hoci sa už z minulosti 
poznali. „S otcom a zároveň trénerom 
Belgičanky sme ich dali dokopy už 
pred týmto turnajom. Na lanských 
majstrovstvách Európy vo Varaždíne 
hrali proti sebe. Mne sa tam to dievča 
pozdávalo. Lilou je skromná, ale zá-
roveň emotívna a bojovná. Na oboch 
stranách rakety má „sendvič“. Bolo 
to prvýkrát a zároveň by som bol rád, 
keby to nebolo naposledy, čo tvorili 
deblový pár,“ povedal Solár, ktorý si 
želá pokračovanie spolupráce. 

Objav roka vyradil až neskorší víťaz
Na WTT Youth Contender v rakúskom 
Linzi (27. 4. - 3. 5.) sa medailového 
umiestnenia dočkal aj Pavol Kokavec 
(ŠK ŠOG Nitra). Slovenský mladík, 
Objav roka v ankete SSTZ 2021, sa v 
kategórii do 13 rokov prebojoval cez 
Komeila Niknejada z Iránu (3:2) a Rak-
úšana Benjamina Girlingera (3:0) až do 
semifinále. Do finále ho nepustil Čech 
Jan Škalda, ktorému podľahol 0:3. 
Jeho premožiteľ sa stal potom celko-
vým víťazom.

Arpáš kvalitou až do semifinále
Samuel Arpáš (ŠKST Ružomberok) 
pokračoval vo výborných výkonoch z 
úvodu roka 2022. Vydarené vystúpe-

nie absolvoval turnaji WTT Youth Con-
tender v poľskom Wladyslawowe (16. 
- 22. 5. 2022), kde sa tretíkrát v tomto 
roku dokázal prebojovať medzi najlep-
ších vo dvojhre. Po triumfe v Tunise a 
semifinálovej účasti v Dauhe sa opäť 
dostal medzi štyroch najlepších sing-
listov kategórie do 15 rokov.
Vo vyraďovacej časti mal ako druhý na-



Stolnotenisová superliga (Central European Superleague) existujúca od roku 1993 má za se-
bou prvý ročník po obnovení, ktorý v mužskej kategórii priniesol veľa radosti slovenským zástup-
com. Najmä v podaní stolných tenistov SK Vydrany, ktorí sa stali jej celkovými víťazmi. Dvojročnú 

pauzu v medzinárodnej súťaži spôsobila pandémia koronavírusu. Po nej prišiel reštart za účasti klubových i reprezentač-
ných tímov zo šiestich krajín (SR, ČR, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko). Celá súťaž sa odohrala v skrátenom 
formáte - najskôr základná časť 22. - 23. februára 2022 turnajovým spôsobom a potom v apríli - 5. 4. (ženy) a 19.-20. 4. 
(muži) bojmi vo vyraďovacej časti na finálových turnajoch.
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O túto víťaznú trofej bojovalo šesť druž-
stiev na finálovom turnaji mužov v brati-
slavskom NSTC.

SUPERLIGA MUŽOV A ŽIEN

VYDRANY PO PIATICH ROKOCH OPÄŤ VÍŤAZMI 

Vydrany druhýkrát s trofejou
Superliga mužov má po piatich rokoch 
opäť slovenského víťaza. Znova sa ním 
stal SK Vydrany, ktorý v medzinárodnej 
stolnotenisovej súťaži družstiev stredo-
európskeho regiónu nadviazal na svoje 
prvenstvo z roku 2017. Úradujúci slo-
venský šampión prešiel súťažou bez 
zaváhania. Najskôr v rámci základnej 
A-skupiny zdolal všetkých troch súpe-
rov v bratislavskom Národnom stolno-
tenisovom centre a vybojoval si priamy 
postup do semifinále. Vydrany potom 
triumfovali aj na záverečnom turnaji, 
ktorý sa za účasti šiestich najlepších z 
celkovo ôsmich mužských tímov usku-
točnil tiež NSTC v Bratislave-Krasňa-
noch.
Vydranci boli vďaka prvenstvu v zá-
kladnej A-skupine nasadení priamo 
do semifinále, v ktorom sa stretli s vý-
berom Slovenska do 23 rokov a zdo-
lali ho jednoznačne 5:1, keď súper 
získal jediný boj vďaka výhre bez boja. 
Vo finále potom čelili Česku „23“, nad 
ktorým zvíťazili tiež presvedčivo 5:2, 

celkový triumf bol o niečo ľahšie vy-
bojovaný ako ten premiérový proti 
Varaždínu. V roku 2017 štartovalo 
viac družstiev, bolo to vyrovnanejšie 
a superliga mala kvalitnejšiu úroveň. 
Zisk trofeje nás však, samozrejme, 
potešil,“ povedal k účinkovaniu šéf vy-
drianskeho klubu Jozef Kmeť. Podľa 
jeho slov by chceli svoje prvenstvo o 
rok obhajovať. „Uvidíme, aké silné 
tímy sa prihlásia. Mne osobne sa až 
nepozdáva, že sa predstavilo málo 
klubových družstiev. Privítali by sme, 
keby ich bolo viac. Prinieslo by to 
väčšiu atraktivitu superligových sú-
bojov ako teraz, keď proti nám stoja 
väčšinou len mladí chlapci z repre-
zentačných výberov,“ prezentoval 
svoj pohľad J. Kmeť.

Slovenský súboj o bronz pre 
mladíkov

Úspešné vystúpenie slovenských zá-
stupcov zvýraznili aj ďalšie dva tímy, ktoré 
po postupe zo základnej fázy museli ab-
solvovať aj 1. kolo play-off. V ňom výber 
SR do 23 rokov prešiel cez rakúskych 
rovesníkov (5:1), TJ Geológ Rožňava si 
poradil s Maďarskom „23“ (5:2). Slo-
venských mladíkov v semifinále zastavili 

keď stopercentnou bilanciou sa ni-
elen v súboji o celkový triumf, ale aj 
na turnaji i v súťaži prezentoval Samu-
el Novota. Podiel na zisku trofeje mali 
tiež Zoltán Lelkeš a Peter Šereda. Pre 
Vydrany to bola celkovo štvrtá finálo-
vá účasť po troch za sebou v rokoch 
2016 - 2018. V štyroch finálových 
bojoch boli zatiaľ úspešné spolovice. 
Dvakrát im trofej „vyfúkol“ maďarský 
Celldömölk. V roku 2017 získali trofej 
v súbojoch s chorvátskym LifeClass 
RC Starr Varaždín, v rokoch 2016 a 
2018 nestačili na maďarský CVSE 
Swietelsky Wewalka Celldömölk. 
Vydrany po 5. mieste z roku 2019 
nahradili na tróne rakúske Stocke-
rau, ktoré tentoraz neštartovalo.

Privítali by väčšiu konkurenciu 
klubov

„My sme brali účasť v tejto súťa-
ži ako najmä kvalitnú prípravu na 
záverečné boje v extralige. Chceli 
sme, aby si chlapci dobre zahrali. 
Konfrontácia s relatívne dobrými 
súpermi nám prišla vhod. Mladí čes-
kí hráči boli celkom dobrí, ale my 
sme vývoj finále kontrolovali. Tento 

Superliga mužov má druhýkrát víťaza SK Vydrany: hráči Peter Šereda, Zoltán Lelkeš, 
Samuel Novota a šéf klubu Jozef Kmeť (zľava)
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VÝSLEDKY PLAY-OFF SUPERLIGY 2021/2022
Muži (NSTC v Bratislave, 19. - 20. 4.):

utorok 19. 4.:
1. kolo (o postup do semifinále): Slovensko „23“ - Rakúsko „23“ 5:1, body: Klajber a Pach po 2, A. Brat - Trink, 
Maďarsko „23“ - TJ Geológ Rožňava (SR) 2:5, body: Kishegyi, Högye - Péter 3, Zavadskij 2

streda 20. 4.:
semifinále: SK Vydrany (SR) - Slovensko „23“ 5:1, body: Lelkeš a Novota po 2, P. Šereda - Doubek, Česko „23“ 
- TJ Geológ Rožňava (SR) 5:3, body: Valenta a Blinka po 2, Košťál - Péter 2, Zavadskij
finále: SK Vydrany (SR) - Česko „23“ 5:2, body: Novota 3, Lelkeš a P. Šereda - Valenta, Košťál
o 3. miesto: Slovensko „23“ - TJ Geológ Rožňava (SR) 5:4, body: A. Brat 3, Klajber, Doubek - Péter 2, Zavadskij 2

Ženy (Havířov, 5. 4.):
semifinále: Linz AG Froschberg/LZ Froschberg (Rak.) - Maďarsko „23“ 5:1, Česko „23“ - TT Moravský Krumlov 
(ČR) 4:5
finále: TT Moravský Krumlov (ČR) - Linz AG Froschberg/LZ Froschberg (Rak.) 5:2
o 3. miesto: Maďarsko „23“ - Česko „23“ 5:2.

neskorší vydrianski víťazi a Rožňavčania 
nestačili na českú dvadsaťtrojku (3:5). 
Zdolaní semifinalisti potom na záver pro-
ti sebe bojovali o bronzovú pozíciu. Tú 
si vo vyrovnanom meraní síl o 3. priečku 
zabezpečili hráči SR „23“ víťazstvom 5:4 
nad TJ Geológ Rožňava. Jeho hlavným 
strojcom bol trojbodový Adam Brat.

vaného rakúskeho obhajcu prvenstva 
Linz AG Froschberg/LZ Froschberg, 
ktorý tentoraz dával príležitosť hráč-
kam zo širšieho kádra. Rakúsky klub 
je s 13 titulmi na čele poradia najú-
spešnejších v doterajšej histórii súťa-
že. Bronz si vybojovali maďarské re-
prezentantky do 23 rokov výhrou 5:2 
nad Českom „23“.

Finálový turnaj ženskej časti súťaže 
bol bez slovenských tímov, ktoré ne-
postúpili zo základných skupín medzi 
najlepšie kvarteto. Stolnotenisové 
centrum ŠKST Bratislava i reprezentá-
cia hráčok SR do 23 rokov nestačili 
na svojich súperov na turnajoch v rak-
úskom Linzi, resp. českom Havířove, 
kde obsadili zhodne 3. priečky. V se-
zóne 2021/2022 sa predstavilo cel-
kovo šesť ženských družstiev.

(ĽB)
• foto: SSTZ (3), ttmk.cz (2)

Krumlov zosadil obhajcu
Superliga žien má tiež nového víťaza, 
ktorý je z Českej republiky. Na záve-
rečnom turnaji si 5. apríla v Havířove 
vybojoval celkový triumf tím TT Mo-
ravský Krumlov, pre ktorý je to prvá 
významná medzinárodná trofej. Vo fi-
nále jeho hráčky zdolali 5:2 favorizo-

Prvé tri družstvá po ocenení za umiestnenie v ženskej superligovej súťaži 2021/2022: 
Linz AG Froschberg/LZ Froschberg, TT Moravský Krumlov, Maďarsko „23“ (zľava).

Radosť stolných tenistiek českého TT 
Moravský Krumlov z doterajšieho najväč-
šieho klubového úspechu.

Tri najlepšie mužské superligové tímy v sezóne 2021/2022 po dekorovaní pred-
sedom SSTZ Antonom Hamranom (úplne vľavo), R. Sporrerom (siedmy sprava) a 
generálnou sekretárkou SSTZ Ivicou Hatalovou (úplne vpravo): zľava Česko „23“ (2. 
miesto), SK Vydrany (víťaz) a Slovensko „23“ (3. miesto).



Stolnotenisová extraliga žien má staronového majstra. Takisto ako v predchádzajúcich dvoch sezónach patrí aj v 
súťažnom ročníku 2021/2022 titul Stolnotenisovému centru ŠKST Bratislava. Najvyššia slovenská súťaž ženských 
družstiev ponúkla 9. apríla v bratislavskej ŠKST aréne na Starej Vajnorskej na turnaji o 1. - 4. miesto dramatické 
vyvrcholenie so šťastným koncom pre domáci tím. Zverenky trénerky Lucie Čolovičkovej svoju štvrtú účasť medzi 
najlepším kvartetom premenili na tretie prvenstvo vo svojej krátkej histórii.
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Majstrovský hetrik STC ŠKST Bratislava

K majstrovskému hetriku z hrobárovej 
lopaty

Najlepšie dva tímy základnej časti extraligy 
bez problémov zvládli semifinálové súbo-
je. STC ŠKST Bratislava v ňom zdolal KST 
Drive Trenčianske Jastrabie 5:0 a ŠKST 
Topoľčany si poradil s MSK Malacky tiež 
5:0, a tak mohol prísť na rad ich tretí vzá-
jomný finálový súboj v sérii. Zároveň to 
bola aj tretia konfrontácia oboch klubov 
v sezóne 2021/2022. Ich vyrovnano-
sť nasvedčovali aj výsledky zo základnej 
časti (6:2 pre Topoľčany, 6:1 pre STC). 
Finále to len potvrdilo. Zrodila sa v ňom 
remíza 5:5, ktorá bratislavskému tímu ako 
víťazovi dlhodobej časti stačila na celkové 

prvenstvo. „Bolo to nesmierne dramatic-
ké nielen do posledného stretnutia, ale 
doslova do poslednej loptičky. Emócie 
boli obrovské, po všetkom nechýbali 
slzy šťastia na jednej a sklamania na 
druhej strane. Toto je náš nepochybne 
najťažšie vybojovaný titul, z ktorého sa 
nesmierne tešíme,“ poznamenala po 
zisku zlata trénerka víťazného tímu Lucia 
Čolovičková.

Žolík Terezková a veľký obrat
Kľúčový okamih finále prišiel za stavu 4:5 
z pohľadu domácich. „Namiesto Moniky 
Uríkovej sme postavili Janu Terezko-
vú, ktorá mala s Renátou Lacenovou v 
ostatnom čase pozitívnu bilanciu. Jej 
nasadenie bol zámer, o ktorom si naši 
súperi mysleli, že to nie je dobrý ťah. 
Terezková so sendvičom na oboch stra-
nách rakety je nepríjemná hráčka, keď 
jej to padá. Napriek tomu to nevyzeralo 
s nami dobre. Prehrávala 0:2 na sety a 

0:2 na 3:2. Dominika Wiltschková spra-
vila tri body a hrala naozaj dobre, ale my 
sme si hovorili, že chceme tlak rozdeliť 
a každý jeden bod v podaní každej hráč-
ky bude dôležitý. Základom bolo odviesť 
robotu najlepšie, ako vieme. Domča ne-
šla s tým, že ide získať tri body, ale skôr 
s tým, že keď bude šanca, tak by bolo 
dobré, keby zabodovala naplno,“ pokra-
čovala trénerka STC ŠKST.

Najlepšie finále, najťažší titul
„Úrovňou to bolo asi najlepšie finále za 
posledné roky. Bolo to aj tým, že Topoľ-
čany si na nás verili, keďže sme už ne-
mali v zostave skúsenú Maďarku Vivien 
Élőovú. Naše i ich hráčky sú vyrovnané. 
Aj topoľčiansky tréner Tono Kutiš tlačil 
svoje družstvo, ešte som ho takto nevi-
dela burcovať hráčky. Finále malo grády. 
Keby sa dala rozdeliť zlatá medaila, tak 
by si ju zaslúžili obe družstvá, aj keď my 
o kúsok viac,“ tvrdila Čolovičková, podľa 
ktorej bol tretí titul najťažšie vybojovaný. 
„Poviem pravdu, že keď som už muse-
la vyjsť von z haly, stála som len medzi 
dverami a nechala koučovať druhú tré-
nerku Sipačovú, tak to bolo naozaj ná-
ročné. Chceli sme však dokázať, že to 
vieme uhrať a získať titul aj bez Élőovej 
a jej troch istých bodov.“

Wiltschková na odchode
K majstrovskému titulu prispeli Dominika 
Wiltschková, Eliška, Štullerová, Monika 
Uríková, Jana Terezková, Nina Darovcová 
a Noemi Némethová. S výnimkou Néme-
thovej si všetky zahrali aj na záverečnom 
turnaji. „V semifinále sme dali možnosť 
aj mladej Darovcovej, ktorá krátko pred-
tým bola finalistkou štvorhry na turnaji 
WTT v Slovinsku. Bola to pre ňu odme-
na, že si mohla zahrať a svojej úlohy sa 
zhostila perfektne,“ poznamenala Čolo-
vičková. V kádri víťaziek príde k zmenám. 
Opustí ho talentovaná Wiltschková, ktorá 
po českom titule s MSK Břeclav a sloven-
skom s STC ŠKST Bratislava mieri do II. 
bundesligy. „Jej kariére to len prospeje. 
My si ešte situáciu preberieme, ale urči-
te by sme sa radi posilnili.“

Dve loptičky od návratu na trón
Topoľčiansky ŠKST, ktorý v roku 2015 
zosadili z trónu dunajskostredské stolné 
tenistky (predtým získali hráčky Topoľčian 
17 titulov, z toho 15 za sebou) a odvety 
márne čaká na návrat na najvyššiu pozí-
ciu, chcel prekaziť Bratislavčankám víťaz-
ný hetrik. Predchádzajúce dva pokusy mu 
v rokoch 2020 a 2021 nevyšli, teraz do 

aj v treťom už mala jej súperka náskok. 
Potom Janke nejaké lopty vyšli a svoje 
zohrala aj psychika, keďže za týchto 
okolností bol určite tlak na Lacenovej. 
Takpovediac sme ušli hrobárovi z lopaty. 
Bolo to niečo neskutočné. Myslela som 
si, že Topoľčany nad nami vyhrajú. Hrali 
naozaj výborne, cítili šancu a takto som 
ich ešte nevidela hrať. Skutočne klobúk 
dole pred ich výkonmi,“ priblížila dianie 
Čolovičková.

Nevídaná atmosféra, obrovské emócie
Rozhodujúcim extraligovým bojom ne-
chýbala ani divácka kulisa. Finálové boje 
sledovala početná skupina divákov, keď-

že na druhý deň sa chystal v dejisku mlá-
dežnícky turnaj. „Atmosféra bola naozaj 
vynikajúca. Vyzeralo to, akoby sa hral 
hokeji, čo bolo na stolnotenisovú extrali-
gu nevídané. Diváci nás hnali dopredu,“ 
prezradila Čolovičková. 
STC ŠKST mal vďaka triumfu v základnej 
časti výhodu domáceho prostredia, čo 
mohlo tiež zohrať určitú úlohu. „Áno, po-
radie v základnej časti bolo dôležité. To 
je však len jedna vec, druhá je súdržný 
duch celého tímu. To sa aj ukázalo, keď 
hrali nielen tie za stolom, ale aj celá la-
vička. Po každej víťaznej loptičke hráčky 
vyskakovali z lavičky. Po tej poslednej 
sa Terezková rozplakala, opadlo z nej 
enormné psychické vypätie. Aj pred zá-
pasom som jej vravela, že hoci ju bude 
hľadisko hnať, nech sa nenechá zblázniť 
a hrá si to svoje. Ona je už skúsená, hoci 
ju tak výsledkovo niektorí nevnímajú. 
Vie, že dôležité stavy sa dajú zlomiť na 
každej lopte. Už viackrát otočila duely z 

Víťazné družstvo STC ŠKST Bratislava po zisku tretieho titulu.
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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.
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VÍŤAZSTVO V HOKEJOVEJ ATMOSFÉRE 
POKROPENÉ SLZAMI



aj na spropagovanie 
stolného tenisu u nás. 
Chceme rozširovať zá-
kladňu a vychovávať si 
vlastných hráčov.“

Rožňava opäť s me-
dailou

Séria o konečné 3. mies-
to sa skončila tiež po 
dvoch zápasoch, v kto-
rých zvíťazili stolní tenisti 
TJ Geológ Rožňava, keď 
si s TJ Gasto Galanta po-
radili vonku (5:1) i doma 
(5:0). Rožňavčania do-
siahli tretí rok za sebou 
medailový úspech. Vlani 
boli vicemajstri, v roku 
2020 a teraz získali ex-
traligový bronz. Galan-
ťania si síce nesiahli na 

cenný kov, ale už aj účasť medzi kvartetom 
najlepších svedčí o vydarenej sezóne pre ich 
klub. S najvyššou slovenskou súťažou sa roz-
lúčili posledné dva tímy tabuľky, ktorými boli 
1. PPC Fortuna Kežmarok a MSK Čadca „B“. 
Právo účasti v nasledujúcom ročníku extrali-
gy mužov si vybojovali víťazi prvoligových sú-
ťaží v sezóne 2021/2022 - TTC Nové Zámky 
(skupina Západ) a AŠK Mária Huta (skupina 
Východ).

(ĽB)
• foto: archív SK Vydrany, STO Nižná

akcie a my sme museli hrať inde,“ dodal J. 
Kmeť, ktorého družstvo od roku 2015 nechý-
balo vo finále a z ôsmich účastí za sebou len 
tú v roku 2018 nepremenilo na zlato.

Najväčší úspech pre celú stolnotenisovú 
Oravu

Chlieb prvého finále sa lámal, keď domáci 
vyrovnali na 2:2. Potom Tibor Bednár nevy-
užil vedenie v troch setoch proti Samuelovi 
Novotovi, ktorý otočil ich vývoj a vyhral v kon-
covkách. Navyše Adam Brat prehral s Petrom 
Šeredom 2:3. Namiesto 4:2 bolo zrazu 2:4 
a toto vedenie si už hostia nenechali vziať. 
Potvrdili to aj v odvete, v ktorej Nižnej nedali 
šancu. „Už minulý rok, keď sme boli tretí, to 
bol veľký úspech, aký sa predtým nikomu 
na Orave nepodarilo dosiahnuť. Tento rok, 
keď naším cieľom bolo semifinále, sme ho 
ešte vylepšili. Dúfam, že postupka bude po-
kračovať aj o rok. V tejto zostave sme však 
dosiahli maximum. Ak udržíme tím pokope, 
radi by sme opäť figurovali medzi najlepší-
mi, hoci sa už bude hrať iným systémom,“ 
uviedol šéf klubu z Nižnej Radovan Slimák a 
doplnil ho skúsený člen vicemajstrovského 
kádra Tibor Bednár: „Okrem Adama Brata 
sme ostatní okúsili finále prvýkrát. Sme 
dobrá partia a verím, že takto budeme 
pokračovať. Tento úspech chceme využiť 

tretice bol k nemu veľmi blízko, ale víťaznú 
trofej do klubovej vitríny nepridal. V zápa-
se Renáty Lacenovej delili Topoľčany od 
majstrovského titulu dve loptičky.  „Ten-
toraz sme boli k titulu jednoznačne naj-
bližšie, keďže sme remizovali a predtým 
sme finálové súboje so Stolnotenisovým 
centrom prehrali. Páčila sa mi túžba po 
víťazstve na strane domácich v podaní 
celého družstva, toto nám chýbalo. Nie-
žeby naša hráčky v jednotlivých zápa-
soch nebojovali, ale predstavoval som si 
väčšiu túžbu po celkovom triumfe, veď 
sme hrali o titul,“ povedal tréner Topoľči-
an Anton Kutiš. 

Medaila aj pre Malacky
Medailovej pozície sa dočkal aj tradičný 
stolnotenisový klub s bohatou históriou, 
ktorého úspechy sa v minulosti spájali 
najmä s mužmi. Tentoraz však extraligo-
vý cenný kov získali ženy MSK Malacky, 
ktoré 3. priečku z dlhodobej časti súťaže 
potvrdili na záverečnom turnaji vybojova-
ním si bronzu. Ten dosiahli po výhre 5:0 
nad nováčikom medzi najlepším kvarte-
tom KST Drive Trenčianske Jastrabie. 
„Zisk bronzu prevýšil naše očakávania. 
Pred začiatkom sezóny sme nemali me-
dailové ciele. Dá sa povedať, že sme z 
minima vyťažili maximum a popri dvo-
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SK Vydrany s víťaznou trofejou za prvenstvo v extralige.

jici veľkých favoritov sme uhrali to, čo 
sa dalo. V semifinále som bol realista, 
čelili sme tímu zloženého z juniorských 
reprezentantiek, ktoré trénujú štyri - päť 
hodín denne. Naše hráčky sú vekovo 
niekde inde a navyše sa stolnému teni-
su venujú popri práci. Bronzová medaila 
je veľký úspech pre náš klub i meste v 
ďalšej sezóny by sme chceli túto pozíciu 
obhajovať,“ spokojne zhodnotil účinkova-
nie kouč MSK Vladimír Jančí.

(ĽB)
foto: archív STC ŠKST Bratislava

Stolnotenisová extraliga mužských družstiev 2021/2022 vyvrcholila v závere apríla súbojmi play-off, ktoré z hľadiska 
boja o prvenstvo nepriniesli prekvapenie. Vyraďovaciu časť najlepšie a suverénne zvládol SK Vydrany, ktorý ziskom 
siedmeho majstrovského titulu v klubovej histórii potvrdil úlohu najväčšieho favorita. Najvýraznejší klubový úspech do-
siahol finalista TJ STO Nižná a príslušnosť v domácej špičke potvrdil medailovým umiestnením tretiu sezónu za sebou 
bronzový tím TJ Geológ Rožňava.

SK Vydrany predĺžil svoje kraľovanie na domácej extraligovej scéne
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SIEDMY TITUL PRE VYDRANY

Cez play-off ako nôž maslom
Hráči úradujúceho majstra v dlhodobej 
časti zo 16 stretnutí trinásť vyhrali, raz re-
mizovali a dvakrát prehrali, ale v play-off už 
jednoznačne dominovali. Dobre načaso-
vali formu, keď s prehľadom vyhrali všetky 
štyri zápasy. K obhajobe titulu dokráčali 
cez semifinálovú prekážku TJ Gasto Ga-
lanta a vo finále pokorili TJ STO Nižná.
„Vedeli sme, že v základnej časti to nebu-
de jednoduché, ale napriek problémom sa 
nám ju o vlások podarilo vyhrať. Vo vyraďo-
vacej časti to už bolo jasne v našej réžii, 
tri zo štyroch duelov v play-off sme vyhrali 
5:0 a raz sme zvíťazili 5:2. Okrem úvodu 
prvého finále v Nižnej mali ostatné duely 
jednoznačný priebeh. Náš jednoznačný 
triumf ma neprekvapil. Keď sú naši hráči 
zdraví a nastúpime v najsilnejšom zložení, 
zatiaľ nás nemá kto na Slovensku zosa-
diť. Nechcem, aby to vyznelo ako chválo-
spevy. Prednosťou nášho družstva je však 
vyrovnanosť, akú nemá v extralige nikto. 
Všetci traja - Samuel Novota, Peter Šereda 
a Zoltán Lelkeš - sú kvalitní hráči. Keď aj 
niekto zakopne, ostatní dvaja to potiahnu. 
Nemáme slabší článok, čo je veľká deví-
za,“ povedal šéf vydrianskeho klubu Jozef 
Kmeť po zisku majstrovského titulu, ku kto-
rému prispeli aj ďalší hráči: Mazhar Youse-
fi, Bálint Laczkó, Juraj Csánó, Dávid Kiss.

Za obhajobou už vo vlastnej herni
Vydrany sa víťazstiev ešte nenasýtili a v zbie-
raní majstrovských trofejí hodlajú pokračovať. 
„Družstvo zostáva pokope s trojicou našich 
opôr. Budeme chcieť získať nejakého štvr-
tého hráča, lebo Peter Šereda si plní po-
vinnosti ako reprezentačný tréner žien a 
nemôže byť vždy k dispozícii. Chceme sa 
naďalej držať na domácom výslní, hoci si 
uvedomujeme, že to nemôže trvať doneko-
nečna, ale zatiaľ stále máme chuť. Už sme 
dosiahli dosť a môžeme byť v tomto smere 
pokojní. Teraz sa nám podarilo postúpiť do 
najvyššej súťaže aj so ženským družstvom 
a už sa blíži dokončenie stolnotenisovej 
herne vo Vydranoch, vďaka ktorej sa nám 
zlepšia podmienky. Teraz už každý zápas 
budeme môcť hrať doma. V našom dote-
rajšom domovskom stánku to vždy nešlo, 
lebo v kultúrnom dome sa konali rôzne 

Vicemajstri z TJ STO Nižná dosiahli naj-
väčší klubový úspech.
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VÝSLEDKY
Extraliga družstiev mužov 2021/2022 (hralo sa na dve víťazstvá):

1. KOLO PLAY-OFF
prvé zápasy (29./30. 3.): MSK Čadca - TJ Gasto Galanta 3:5, VSTK Vranov nad Topľou - TJ 
STO Nižná 3:5, druhé zápasy (1. 4.): TJ Gasto Galanta - MSK Čadca 5:1, TJ STO Nižná - VSTK 
Vranov nad Topľou 5:3

SEMIFINÁLE
prvé zápasy (5. 4.): TJ Gasto Galanta - SK Vydrany 0:5, TJ STO Nižná - TJ Geológ Rožňava 
5:3, druhé zápasy (8. 4.): SK Vydrany - TJ Gasto Galanta 5:0, TJ Geológ Rožňava - TJ STO 
Nižná 5:3, tretí zápas (9. 4.): TJ Geológ Rožňava - TJ STO Nižná 2:5

FINÁLE
prvý zápas (26. 4.): TJ STO Nižná - SK Vydrany 2:5, Tibor Bednár - Zoltán Lelkeš 1:3 (-4, -8, 
5, -6), Dalibor Diko - Peter Šereda 1:3 (8, -9, -7, -5), Adam Brat - Samuel Novota 3:1 (-9, 8, 3, 
8), Diko - Lelkeš 3:2 (-6, 7, 10, -7, 8), Bednár - Novota 0:3 (-9, -7, -11), Brat - Šereda 2:3 (8, 
-5, -7, 10, -6), Diko - Novota 0:3 (-8, -7, -10), druhý zápas (29. 4.): SK Vydrany - TJ STO Nižná 
5:0, konečný výsledok série 2:0, Vydrany sa stali majstrom SR, Šereda - Diko 3:0 (2, 9, 9), 
Novota - Peter Turček 3:0 (8, 10, 10), Lelkeš - Brat 3:1 (3, 9, -11, 3), Novota - Diko 3:0 (3, 8, 
5), Šereda - Brat 3:2 (-2, 7, -8, 10, 5)

O 3. MIESTO
prvý zápas (26. 4.): TJ Gasto Galanta - TJ Geológ Rožňava 1:5, Bálint Biró - Igor Zavadskij 
0:3 (-6, -4, -6), Dávid Wiltschka - Jakub Takáč 3:1 (-5, 7, 9, 6), Branislav Kalužný - Ingemar 
Péter 0:3 (-9, -10, -4), Wiltschka - Zavadskij 2:3 (12, -8, 5, -1, -7), Biró - Péter 0:3 (-2, -10, 
-3), Kalužný - Takáč 1:3 (8, -8, -9, -4), druhý zápas (29. 4.): TJ Geológ Rožňava - TJ Gasto 
Galanta 5:0, konečný výsledok série 2:0, Rožňava získala bronz, Takáč - Kalužný 3:0 (5, 2, 
7), Péter - Biró 3:0 (9, 3, 7), Zavadskij - Wiltschka 3:1 (-9, 5, 9, 6), Péter - Kalužný 3:1 (5, 6, 
-10, 8), Takáč - Samuel Martinka 3:0 (2, 7, 5)

Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 SK Vydrany 16 13 1 2 91:37 43

2 TJ Geológ Rožňava 16 13 1 2 90:41 43

3 TJ STO Nižná A 16 11 2 2 81:51 39

4 TJ Gasto Galanta 16 8 3 5 73:60 35

5 MSK Čadca A 16 7 3 6 72:63 33

6 VSTK Vranov 16 5 3 8 59:69 29

7 ŠKST Ružomberok A 21 11 5 5 105:77 48

8 ŠK PARA TT Hlohovec A 21 8 5 8 87:91 42

9 STK FUNSTAR Topoľčany 21 8 2 11 73:91 39

10 ŠKST Michalovce 21 5 6 10 77:98 37

11 1.PPC Fortuna Kežmarok 21 4 3 14 73:103 32

12 MSK Čadca B 21 1 0 20 20:120 23

Extraliga mužov 2021/2022 - tabuľka dlhodobej časti

VÝSLEDKY
Finálová časť extraligy družstiev žien 2021/2022 o 1. - 4. miesto (9. 4. 2022, ŠKST aréna 

Bratislava)
SEMIFINÁLE: STC ŠKST Bratislava - KST Drive Trenčianske Jastrabie 5:0, Dominika Wilt-
schková, Eliška Štullerová - Daniela Gurínová, Terézia Mikulová 3:0 (7, 2, 3), Jana Terezková 
- Daniela Gurínová 3:0 (6, 6, 1), Eliška Štullerová - Lucia Zajačková 3:0 (7, 4, 4), Monika Uríková 
- Martina Igazová 3:0 (4, 7, 7), Nina Darovcová - Daniela Gurínová 3:0 (7, 7, 6)
ŠKST Topoľčany - MSK Malacky 5:0, Adriána Illášová, Renáta Lacenová - Pavlína Rajtoková, 
Natália Kosová 3:0 (10, 7, 8), Renáta Lacenová - Henrieta Horníková 3:0 (3, 7, 10), Adriána 
Illášová - Pavlína Rajtoková 3:0 (6, 9, 7), Ema Činčurová - Natália Kosová 3:0 (7, 8, 9), Adriána 
Illášová - Henrieta Horníková 3:2 (-11, -7, 11, 5, 8)
O 3. MIESTO: MSK Malacky - KST Drive Trenčianske 5:0, bronz získal MSK Malacky, 
Rajtoková, Kosová - Gurínová, Mikulová 3:0 (4, 7, 7), Horníková - Igazová 3:1 (4, 3, -11, 6), Ko-
sová - Zajačková 3:0 (2, 8, 9), Rajtoková - Gurínová 3:0 (4, 6, 3), Kosová - Igazová 3:0 (2, 5, 4)
FINÁLE: STC ŠKST Bratislava - ŠKST Topoľčany 5:5, majstrom SR sa stal STC ŠKST Brati-
slava, Wiltschková, Štullerová - Lacenová, Illášová 2:3 (-7, 11, 10, -4, -7), Uríková - Činčurová 
2:3 (5, -8, 9, -4, -4), Wiltschková - Lacenová 3:0 (9, 8, 1), Štullerová - Illášová 1:3 (-9, -8, 8, -5), 
Wiltschková - Činčurová 3:1 (7, -8, 8, 9), Uríková - Illášová 1:3 (-5 -8, 7, -8), Štullerová - Laceno-
vá 3:1 (6, -7, 9, 10), Wiltschková - Illášová 3:2 (-6, 7, 8, -7, 8), Štullerová - Činčurová 1:3 (-7, 9, 
-7, -8), Terezková - Lacenová 3:2 (-9, -11, 9, 10, 6)

Extraliga žien 2021/2022 - tabuľka základnej časti

Por. Družstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1 STC ŠKST Bratislava 14 13 0 1 86:16 40

2 ŠKST Topoľčany A 14 12 0 2 81:21 38

3 MSK Malacky 14 11 0 3 75:32 36

4 KST Drive Trenčianske Jastrabie 14 4 0 10 34:72 22

5 STO Valaliky 14 5 0 7 39:68 22

6 ŠKST Ružomberok 14 3 1 10 36:72 21

7 TTC Majcichov 14 3 1 10 40:73 21

8 ŠK Orion Belá nad Cirochou 14 4 0 8 34:71 20

Samuel Novota našiel v celom ročníku extraligy jediného premoži-
teľa a výraznou mierou prispel k zisku titulu pre SK Vydrany.

Foto: ETTU Ema Činčurová z ŠKST Topoľčany bola najúspešnejšia 
hráčka extraligovej sezóny.

Foto: Tomáš Šereda/SSTZ
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20. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA OSOBNOSTÍ V RAČI

Po dvoch pandemických rokoch tradičný 
stolnotenisový Turnaj osobností konečne 
dovŕšil 20. výročie svojej existencie. Za 
stoly v hale v Rači prišlo 17. júna 2022 
vyše 60 osobností z rôznych oblastí spo-
ločenského života – či už to boli poprední 
športovci, olympijskí víťazi a medailisti z 
OH, významní športoví funkcionári, diplo-
mati, poslanci, politici, primátori a starosto-
via, herci, umelci, ako aj športoví novinári. 
Všetkých spájalo spoločné hobby – stolný 

prezidenta SOŠV Antona Siekela, štátne-
ho tajomníka pre šport MŠVVaŠ SR Ivana 
Husára, olympijského víťaza v kanoistike 
Ladislava Škantára, či riaditeľa Športového 
centra polície, olympijského medailistu a 
trénera olympijských víťazov Juraja Minčí-
ka. Aj celá plejáda ďalších potvrdzovala, že 
stolný tenis sa dá hrať v každom veku a aj 
bez dlhodobého tréningu. Vydarené popo-
ludnie v Národnom stolnotenisovom  cen-
tre v Bratislave–Rači uzavrelo neformálne 
spoločenské stretnutie účastníkov turńaja 
v Nemeckom dome, kde zástupca staros-
tu Rače Róbert Pajdlhauser v spolupráci s 
predsedom SSTZ Antonom Hamranom a 
Marekom Porvazníkom zodpovedným o.i. 
za šport v Rači odovzdali najlepším medai-
ly a suveníry.

Zdenko Kríž
• foto: Tomáš Šereda/SSTZ

tenis. Organizátorom tohto ročníka Turna-
ja osobností bola spolu so SSTZ miestna 
časť Bratislavy – Rača. Patronát nad tur-
najom prevzal starosta Rače Michal Droto-
ván.

Začiatku súboja v ôsmich kategóriách 
predchádzala milá slávnosť – gratulácia 
bývalej československej reprezentantke a 
vicemajsterke sveta v dvojhre žien z roku 
1973 Alici Chladekovej-Grofovej k význam-
nému životnému jubileu a tiež ocenenie 
čerstvej deaflympijskej víťazky v dvojhre 
žien Evy Jurkovej. Obidve hráčky vzápätí 
predviedli za stolom exhibičný súboj gene-
rácií a ukázali kúsok zo svojho stolnoteni-
sového majstrovstva. Potom nasledovala 
malá prehliadka oblečenia slovenskej stol-
notenisovej reprezentácie, pre ktorú nová 
sponzorská firma Joola vytvorila po prvý 
raz vlastnú kolekciu.

Následne sa na 15 stoloch Joola začali 
neľútostné boje o každý bod. Všetci chce-
li dokázať súperom, ale najmä sebe, ako 
dokážu ovládať vrtkavú stolnotenisovú lop-
tičku. Radosť sa bolo pozerať na osobnosti 
spoločenského života ako napríklad pod-
predsedu parlamentu Gábora Grendela, 

Alici Chladekovej-Grofovej (druhá zľava) 
a Eve Jurkovej (druhá sprava) zagratulo-
vali predstavitelia MČ Rača - vicestarosta 
Róbert Pajdlhauser (vľavo) a vedúci refe-
rátu športu a mládeže Marek Porvazník 
(vpravo), ako aj predseda SSTZ Anton 
Hamran (v strede).

KAŽDÝ SI PRIŠIEL NA SVOJE

Súboj generácií: vicemajsterka sveta vo dvojhre A. Chladeková-Grofová si zahrala s 
úradujúcou deaflympijskou šampiónkou E. Jurkovou.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ivan Husár 
(vľavo) obsadil v kategórii zástupcov štát-
nych inštitúcií 2. miesto.

Tím SOŠV (zľava): Z. Kríž, A. Siekel, M. Špinerová, Z. Vodáčková, P. Hrbek a P. Pašuth.

Výsledky 20. ročníka stolnoteniso-
vého Turnaja osobností

 (17. 6. 2022):

Štátne inštitúcie: 1. Martin Horňák, 2. 
Ivan Husár, 3. Gábor Grendel, Ján Šalát.
Veľvyslanectvá, diplomati, MZV: 1. Stani-
slav Lipovský, 2. H.E. Vanlalhuma, 3. Jo-
zef Bandžuch, Rastislav Hindický.
Ženy: 1. Zuzana Vodáčková, 2. Adriana 
Pajdlhauserová, 3. Natália Nash, Adriana 
Mičkovicová.
Médiá, herci, umelci: 1. Miroslav Bukov, 
2. Martin Šeďo, 3. Gustáv Murín, Vojtech 
Polakovič.
Šport: 1. Ladislav Škantár, 2. Boris Top-
čič, 3. Peter Pašuth, Anton Siekel.
Podnikatelia a osobnosti: 1. Robert Fer-
da, 2. Ivan Karkuš, 3. Jozef Kovár, Oto 
Godány.
Starostovia a poslanci I: 1. Matej Lehu-
ta, 2. Miloš Máťuš ml., 3. Dominik Vrba, 
Marián Vulgan.
Starostovia a poslanci II: 1. Ladislav Po-
pellár, 2. Mário Khandl,3. Ján Polakovič, 
Miloš Máťuš.
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Rastislav Švec (ročník nar. 2011, OSK Michaľany)

Rastislav Švec, rodák z Trebišova, začal so stolným tenisom ako 
7-ročný. Priviedli ho k nemu aj jeho starý otec a strýko, obaja za-
nietení stolní tenisti, pre ktorých bol stolný tenis číslo jeden. Pred 
približne troma rokmi, keď sa jeho súčasný tréner a dedko Jozef 
Kudrec vrátil z Topoľčian do Michalian, sa začal tomuto športu ve-
novať o dosť viac. S každodennými tréningmi, svojím prístupom, 
vytrvalosťou a húževnatosťou začínali prichádzať prvé úspechy.

Už v roku 2021 dosiahol na M-SR najmladších žiakov výraznej-
šie výsledky, a to 3. miesto v súťaži jednotlivcov a 2. priečka vo 
štvorhre s Adriánom Novotným z Dunajskej Stredy. Pokračovanie 
každodennej tréningovej driny prinieslo svoje ovocie vo forme vý-
razného zlepšenia vo výkonnosti a vyvrcholilo v priebehu súťažné-
ho ročníka 2021/2022, keď ovládol svoju mládežnícku kategóriu 
na Slovensku. V kategórii najmladších žiakov vyhral takpovediac 
všetko, čo sa dalo: štyri bodovacie turnaje východoslovenského 
kraja najmladších a dva turnaje mladších žiakov. Stal sa celkovým 
víťazom Východoslovenského pohára najmladších a mladších 
žiakov. Tieto výsledky potvrdil aj na majstrovstvách východoslo-
venského regiónu, stal sa jeho majstrom v kategórii najmladšieho 
a mladšieho žiactva. Vďaka svojim výkonom vyhral tri bodovacie 
turnaje SPM najmladších žiakov a stal sa jeho celkovým víťazom. 
Aby toho nebolo málo, v Topoľčanoch sa stal majstrom SR 2022 
najmladších žiakov, prvenstvo získal aj vo štvorhre s Tomášom 
Leškom z ŠKST Sokol Vojčice a bol druhýv mixe s Miriam Gre-
govou z Poproča. Jeho trénerským vzorom je Jozef Kudrec a, 
samozrejme, Anton Kutiš.

PREDSTAVUJEME STOLNOTENISOVÉ NÁDEJE

Dominika Deviatková (ročník nar. 2011, ŠKST Bošany)

Dominika býva so svojimi rodičmi a bratom v obci Klátova Nová Ves. Už od materskej 
školy mala k pohybu a športu pozitívny vzťah. Chodila na cvičenie zumby a navšte-
vovala gymnasticko-tanečný krúžok. V škole sa úspešne zúčastňovala na rôznych 
atletických súťažia. K stolnému tenisu nebolo ďaleko, keďže jej otec je aktívnym 
hráčom a aj jej starší brat Matúš sa tomuto športu tiež venuje.
Jej stolnotenisová kariéra sa naštartovala po výlete v Ostrave, kde sa v júli 2019 
uskutočnili majstrovstvá Európy mládeže. Spolu s nimi tam bol aj jej terajší tréner 
Ivan Gašparík z ŠKST Bošany, ktorý ju podpichol otázkou, či by aj ona chcela začať 
trénovať. A keď si ako darček odniesla domov suvenír v podobe nového dresu, bolo 
rozhodnuté.
Pod vedením Ivana Gašparíka začala trénovať v obci Bošany v miestnom Športovom 
klube stolného tenisu. Pri hre vo veľkej miere zúročila výborné pohybové vlastnosti 
z predchádzajúcich aktivít. Jej cesta k vyšším súťažiam viedla cez projekt školskej 
ligy, kde zbierala svoje súťažné skúsenosti a aj prvé úspechy. Každodenné tréningy 
s množstvom rôznorodých hráčov v kamarátskom kolektíve, výrazne napomohli k jej 
napredovaniu. Začala sa pravidelne zúčastňovať na podujatiach SPM najmladšieho 
a mladšieho žiactva, krajských súťaží a krajských sústredení. Po dvoch rokoch tré-
ningu a niekoľkých medailových umiestneniach na krajskej úrovni, sa dostavil
prvý z jej veľkých úspechov, keď sa v roku 2021 ako kvalifikantka prebojovala na 
M-SR najmladšieho žiactva, kde si vybojovala titul vicemajsterky v dvojhre a bronz vo 
štvorhre dievčat.
Po náročnej letnej príprave vykročila úspešne aj do novej sezóny 2021/2022. Veľmi 
dobré tréningové podmienky pod drobnohľadom jej trénera v kombinácii s možno-
sťou hrať viacero súťaží prinieslo svoje ovocie. Na krajskej úrovni (Nitra/Trenčín) sa 

stala absolútnou víťazkou najmladšieho a mladšieho žiactva v jednotlivcoch, štvorhrách a aj v miešaných štvorhrách. V súťaži družstiev 
spolu so svojimi spoluhráčkami postúpili na M-SR družstiev, kde v mladších žiačkach získali bronzové medaily.
Individuálne si počínala na celoslovenskej úrovni výborne, keďže sa jej podarilo vyhrať tri zo štyroch bodovacích turnajov SPM naj-
mladších žiačok. Ako slovenská jednotka sa stala celkovou víťazkou Slovenského pohára. Na M-SR najmladšieho žiactva zvládla úlohu 
favoritky a stala sa šampiónkou. K tomu pridala aj 2. miesto vo štvorhre a 3. pozíciu v mixe. Výborne si počínala aj vo vyššej kategórii 
mladších žiačok, kde sa prebojovala na M-SR a vypadla vo vyraďovacích bojoch s neskoršou majsterkou Slovenska.
Počas sezóny už dostala nomináciu na sústredenia slovenskej reprezentácie, kde sa pripravovala pod vedením reprezentačného 
trénera Františka Solára, ktorý sa snažil v spolupráci s jej klubovým trénerom Ivanom Gašparíkom neustále zdokonaľovať techniku jej 
úderov a celkového útočného prejavu hry.
Dominika sa pripravuje na viacero turnajov, ako aj na majstrovstvá Európy minikadetiek vo Francúzsku, kde bude môcť porovnať svoje 
hráčske kvality na medzinárodnej úrovni. Jej veľkým snom do budúcna je byť reprezentantkou Slovenska a hrať na svetových turnaj-
och WTT.

(RD)
• foto: archív R. Š. a D. D.

Rastislav trénuje dve hodiny denne a okrem toho počas víkendov 
hráva bodovacie turnaje alebo súťaže. Je hráčom OSK Michaľa-
ny. Za dospelých hráva 3. ligu - skupina Juh a 5. ligu dospelých v 
okrese Trebišov. Účinkovanie v súťažiach dospelých mu prospie-
va k jeho ďalšiemu rastu. Stolnotenisové vzory vidí najmä u star-
ších rovesníkov ako Kristián Uherík, Jakub Goldír a najmä Samuel 
Arpáš. Zo svetových hráčov je to predovšetkým Nemec Timo Boll.

Okrem stolného tenisu hrá na husle a v škole, kde je žiak 5. roč-
níka na ZŠ M. R. Štefánika, dosahuje veľmi dobré výsledky. Z úst 
učiteľov telocviku na neho počuť iba samé chvály, že sa nestratí 
ani v iných športových odvetviach, ale sám sa vyjadril, že stolný 
tenis je pre neho najvzácnejším športom.

(JK)
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Elektronika vstupuje do všetkých sfér nášho 
života, šport a stolný tenis nevynímajúc. Kou-
čing na diaľku prostredníctvom elektronických 
prostriedkov sa objavil na marcových majstrov-
stvách Slovenska mužov a žien v Bratislave, 
kde s takouto pomocou dokráčala až k singlo-
vému titulu v kategórii žien Tatiana Kukuľková. 
„Bola to prvá podobná skúsenosť. Keďže 
som počas šampionátu nemala nikoho, kto 
by ma odkoučoval, keďže tréneri a ďalší re-
prezentanti vrátane môjho priateľa Ľubomíra 
Pišteja boli v tom čase na turnaji v Katare. 
Keď som išla hrať svoj prvý zápas, vzala som 
si telefón so sebou viac-menej len tak. Po 
prvom sete som prišla k ohrádke a napísala 
som mu, že ak ide prenos na internete naži-
vo a pozerá, tak nech mi pokojne dá spätnú 
väzbu, čo bolo dobré a čo nie, keďže mám 
mobil so sebou. Po každom sete som si na-
šla správy s radami, ako mám hrať. Bolo to 
zábavné. Zároveň mi to pomohlo vytvoriť vn-
útornú pohodu. Myslím si, že som si viac ve-
rila, keď som cítila podporu, hoci i na diaľku. 
Snažila som sa splniť to, čo mi radil Ľubo. 
Bolo to zaujímavé. Síce nikto nesedel na sto-
ličke za ohrádkou, no v kľúčových momen-
toch som mala pocit, ako by tam bol. Rady 
boli výborné a výstižné. Aj keď som bola v 
strese a pod tlakom, vždy sme si napísali aj 
nejakú vtipnú správu na odľahčenie,“ priblí-
žila fungovanie tejto novinky Kukuľková, ktorá 
vymoženosti techniky a rady od trénera na dia-
ľku využila v každom zápase, ale predovšet-
kým v rozhodujúcich súbojoch v semifinále a 
finále.  „Jeho odporúčania, čo by som mohla 
zlepšiť, som si vždy pozorne prečítala a záro-
veň mu opísala svoje pocity. To sa opakova-
lo po každom sete. Z môjho pohľadu to fun-
govalo výborne. Dúfam, že som to nevyužila 
poslednýkrát. Jediné, čo musíme domyslieť 

TITUL ODKOUČOVANÝ Z DAUHY
a mohli sme sa naozaj sústrediť len na takti-
ku, ktorú sme preberali už pred každým zá-
pasom vzhľadom na to, že do boja sa nedá 
ísť bez plánu. Zrejme je lepšie mať trénera 
priamo na mieste, ale mne to celkom vyho-
vovalo aj v tomto formáte, keďže som mo-
hol v pokoji analyzovať priamo z postele. S 
koučom na ´telefóne´ odohrala celú olym-
pijskú kvalifikáciu aj Paulina Vegová z Čile, 
ktorá počas všetkých svojich zápasov mala 
s trénerom pustený videohovor,“ prezradil sk-
úsený slovenský reprezentant.
A aký je pohľad rozhodcovského zboru? „Je 
to taká novinka a povedal by som, že tro-
chu aj na hrane. Hráč môže dostávať rady 
len od jedného človeka s výnimkou súťaží 
družstiev a štvorhier, keď sú páry zložené 
z hráčov dvoch klubov či reprezentácií. Kto 
vie zaručiť, že cez telefón komunikuje hráč 
len s jedným človekom. Momentálne to však 
nie je ošetrené v pravidlách. Ak sa to bude 
diať častejšie, Medzinárodná stolnotenisová 
federácie (ITTF) bude k tomu musieť zaujať 
stanovisko,“ uviedol predseda komisie roz-
hodcov Slovenského stolnotenisového zväzu 
(SSTZ) Stanislav Sládkovič, ktorého dopl-
nil člen komisie Marián Bystričan, skúsený 
medzinárodný rozhodca s najvyššou medzi-
národnou kvalifikáciou Blue Badge: „Nikdy 

som sa s tým nestretol, nevidel som to ani u 
najlepších hráčov. Považujem to za neštan-
dardné riešenie. Priamy kontakt s trénerom 
nenahradí žiadny telefón či tablet. A podľa 
môjho názoru by sa absencia osobného tré-
nera dala nahradiť aj inak. Myslím si, že toto 
sa využíva len vo výnimočných prípadoch. 
Keď to však nie je rušivý element, tak v tejto 
chvíli platí, čo nie je zakázané, to je dovole-
né.“

(ĽB)

do budúcnosti, je nájsť spôsob, ako mi dá 
vedieť, že si mám vziať time-out.“
Svoj pohľad na trénera na telefóne ponúkol aj 
Pištej. „Snažím sa Táni pomáhať v jej raste, 
ale v prvom rade musí chcieť ona sama. Čiže 
sme sa dohodli vopred, že keď bude chcieť 
a zároveň sa bude snažiť napĺňať rady, ktoré 
jej dávam, tak to môžeme skúsiť. Keď bolo 
treba riešiť taktiku, tak som jej radil takticky, 
keď bolo treba podporiť psychicky, tak som 
robil to. Našťastie, na turnaji sa jej darilo tak, 
že som nemusel riešiť žiadne negatívne veci 

V stolnom tenise už niektorí hráči začali využívať 
trénerov na telefóne.              Tomáš Šereda/SSTZ

Po prepuknutí konfliktu na Ukrajine začali 
dennodenne prúdiť na Slovensko cez našu 
východnú hranicu tisíce utečencov. Utekali zo 
svojej krajiny pred vojnou a v strachu o svoje ži-
voty. Väčšinou niesli so sebou iba malú batoži-
nu pozostávajúcu z najnutnejších vecí a nádej, 
že za hranicami nájdu aspoň dočasné a prija-
teľné útočisko. V dlhých kolónach áut sedeli 
väčšinou ženy s deťmi či starými rodičmi, ale 
aj mladí športovci, na ktorých sa nevzťahovala 
branná povinnosť. Takto sa na Slovensku ocitli 
aj dvaja talentovaní ukrajinskí stolní tenisti maj-
úci pred sebou sľubnú športovú budúcnosť. 
Pravda, za predpokladu, že sa budú môcť svo-
jmu športu venovať aspoň tak intenzívne ako 
pred začiatkom vojny...
Slovenský stolnotenisový zväz má dlhodobo 
nadštandardné vzťahy s ukrajinskými stolnými 
tenistami. Svedčia o tom napríklad aj dve zlaté 
medaily slovensko-ukrajinskej dvojice Barbora 
Balážová – Margarita Pesocká z mládežníc-
kych ME v štvorhre kadetiek i junioriek, ale aj 
spolupráca na poli športovej diplomacie (A. 
Hamran bol jedno volebné obdobie členom 
mládežníckej komisie ETTU ako nominant 
Ukrajiny), či úzke kontakty s uznávaným ukra-
jinským trénerom Volodymyrom Gevorgizo-
vom. Naša pomoc priateľom v núdzi tak bola 
samozrejmosťou.

PRED VOJNOU UŠLI DO NSTC V BRATISLAVE
Do Národného stolnotenisového centra v Bra-
tislave zavítali krátko po vypuknutí bojov na 
Ukrajine 17-ročný Mykyta Zavada z Charkova 
a 15-ročný Mihailo Lovha z mestečka Svaľa-
va v Zakarpatskej oblasti. Sekretariát SSTZ im 
pohotovo vytvoril v športovej hale provizórne 
ubytovanie a do pravidelného dvojfázového 
tréningu ich zapojil tréner slovenskej mužskej 
reprezentácie Jaromír Truksa. Obaja mladí 
ukrajinskí hráči si už v minulosti úspešne po-
čínali na ME mládeže vo Varaždíne a teraz si 
už vybojovali nomináciu na blížiaci sa európsky 
šampionát juniorov a kadetov v Belehrade, kde 
budú za svoje tímy súťažiť v I. divízii.
„Mali sme veľké obavy o svoje životy,“ ho-
vorí Mykyta, ktorý sa stolnému tenisu venuje 
už viac ako osem rokov. „Cestovali sme spolu 
so sestrou na Slovensko štyri dni a po celý čas 
sme boli v strese čo nás čaká v nasledujúcich 
okamihoch. Rodičia museli zostať doma a ja 
som sa rozhodol prerušiť štúdium na strednej 
športovej škole v Dnepropetrovsku. Sme vám 
vďační za to ako ste nás prijali i za vytvorené 
podmienky, ktoré nám umožňujú aj športový 
rast.“
Mihailo Lovha mal síce o niečo kratšiu cestu 
na Slovensko, ale podobne nebezpečnú: „Len 
pár kilometrov od nášho auta sa strieľalo a do-
padali granáty. Na cestách boli neuveriteľné 
zápchy a v prípade potreby sa často nebolo 
ani kde ukryť. Našťastie, s priateľmi sme to 
zvládli. V Bratislave ma čakal môj starší brat 
Oleh, ktorý tu študuje na Technike. Okrem 
pravidelného a kvalitného tréningu sa pokú-
šam dištančne – cez telefón - ukončiť strednú 
všeobecnú školu, ale je to zložité. Chvíle voľna 
využívame spolu s Mykytom na spoznávanie 
vášho mesta a boli aj sme na výlete na Devíne 
a vo Viedni.“

Keď sme sa spýtali na ich plány a želania do 
budúcnosti, takmer jednohlasne sa zhodli: 
mier! To všetko ostatné sa odvíja od tohto ma-
gického slovíčka.

(ZK)
foto: Tomáš Šereda/SSTZ

Ukrajinskí mládežníci po jednom z tréningov v NSTC.

LOGO | Základné prevedenie
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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz



VÝSLEDKY FINÁLE NA MLÁDEŽNÍCKYCH M-SR 2021/2022
Najmladšie žiactvo (21. - 22. 5. 2022, STK Funstar Topoľčany)

Dvojhra chlapcov: Švec (OSK Michaľany) - Kulich (TTC Považská Bystrica) 3:1 (-3, 10, 4, 12), štvorhra chlapcov: Leško, Švec (ŠKST 
Sokol Vojčice/OSK Michaľany) - l Bohuš, Košický (TJ Gasto Galanta/STK ZŠ Na bielenisku Pezinok) 3:1 (-9, 9, 7, 5), dvojhra dievčat: 
Deviatková (ŠKST Bošany) - Bacsová (STK Lokomotíva Košice) 3:1 (9, -10, 5, 5), štvorhra dievčat: B. M. Guassardo, Rusňáková (MŠK STO 
Krompachy/ŠKST Bošany) - Deviatková, Murková (ŠKST Bošany) 3:0 (7, 5, 10), miešaná štvorhra: J. Petráš, Bacsová (STK Lokomotíva 
Košice) - Švec, Gregová (OSK Michaľany/SŠK Poproč) 3:1 (10, -10, 9, 10).

Mladšie žiactvo (28. - 29. 5. 2022, STC ŠKST Bratislava)
Dvojhra chlapcov: Kokavec (ŠK ŠOG Nitra) - Cisárik (MSK Čadca) 3:0 (3, 3, 9), štvorhra chlapcov: Kokavec, Sabó (ŠK ŠOG Nitra/
ŠKST Lučenec) - Miko, Popély (ŠK Orion Belá nad Cirochou/ŠKST Michalovce) 3:0 (8, 8, 6), dvojhra dievčat: L. A. Guassardo (MŠK STO 
Krompachy) - Kačániová (STK Kalinovo) 3:0 (10, 5, 11), štvorhra dievčat: Stolarčíková, Hrabajová (TJ STO Slovenská Ves/MSK Žiar nad 
Hronom) - Ondrušová, Čižláková (ŠKST Topoľčany) 3:1 (8, 9, -3, 9), miešaná štvorhra: Kokavec,  Ondrušová (ŠK ŠOG Nitra/ŠKST Topoľ-
čany) - Cisárik, L. A. Guassardo (MSK Čadca/MŠK STO Krompachy) 3:1 (9, -14, 9, 6).

Staršie žiactvo (7. - 8. 5. 2022, Bratislava)
Dvojhra chlapcov: Arpáš (ŠKST Ružomberok) - Flóro (ŠK Para TT Hlohovec) 4:2 (-11, 4, -10, 8, 8, 7), štvorhra chlapcov: Flóro, Arpáš (Hlo-
hovec/Ružomberok) -  Kokavec, Király (Nitra/Lučenec) 3:1 (3, -6, 3, 6), dvojhra dievčat: Darovcová (STC ŠKST Bratislava) - Némethová 
(STO Valaliky) 4:1 (3, 7, 8, -16, 4), štvorhra dievčat: Habarová, Vanišová (KST RAKSIT/TJ Gasto Galanta) - Corf, Molnárová (Ružomberok/
ŠKST Junior Michal na Ostrove) 3:1 (8, -10, 9, 6), miešaná štvorhra: Flóro, Corf (Hlohovec/Ružomberok) - Kokavec, Darovcová (Nitra/
STC ŠKST Bratislava) 3:2 (-11, -4, 8, 7, 5).

Dorast (14. - 15. 5. 2022, STC ŠKST Bratislava)
Dvojhra dorastencov: Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) - Delinčák (TTC Ostrava/ČR) 4:0 (3, 10, 6, 3), štvorhra dorastencov: Arpáš, 
Palušek (ŠKST Ružomberok/Lokomotíva Košice) - Delinčák, Klajber (Ostrava/Kaiserslautern) 3:0 (7, 6, 8), dvojhra dorasteniek: Illášová 
(ŠKST Topoľčany) - Wiltschková (STC ŠKST Bratislava) 4:1 (4, 14, 9, -11, 6), štvorhra dorasteniek: Illášová, Lacenová (ŠKST Topoľčany) 
- Činčurová, Majerčíková (ŠKST Topoľčany/MŠK Žiar nad Hronom) 3:0 (4, 6, 8), miešaná štvorhra: Arpáš, Illášová (ŠKST Ružomberok/
ŠKST Topoľčany) - Klajber, Wiltschková (Kaiserslautern/STC ŠKST Bratislava) 3:0 (5, 7, 10).
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Singlové tituly pre nasadené jednotky
Na šampionáte staršieho žiactva v Národnom 
stolnotenisovom centre v Bratislave sa vo 
dvojhrách presadili favorizované nasadené 
jednotky. V kategórii chlapcov Samuel Arpáš, 
ktorého najviac potrápil jeho finálový súper 
Damián Flóro, ale vďaka obratu z 1:2 na 4:2 
na sety získal titul hráč ŠKST Ružomberok. 
Nina Darovcová z STC ŠKST Bratislava s 
prehľadom zvládla cestu za celkovým prven-
stvom, keď súperkám dovolila uhrať dovedna 
len dva sety. Jeden z nich jej uchmatla Nina 
Némethová, ale na úspech vo finále (1:4) jej 
to nestačilo.
Šampiónmi vo štvorhre starších žiakov sa v 
súlade s papierovými predpokladmi stali dva-
ja najlepší singlisti Damián Flóro a Samuel 
Arpáš, ktorí vo finále zdolali duo Pavol Koka-
vec - Matúš Király 3:1. U starších žiačok sa 
zo zlata tešili Sára Habarová s Vandou Vani-
šovou, ktoré v semifinále vyradili aj jednotky 
Darovcovú s Némethovou (3:1) a rovnakým 
výsledkom vo finále pokorili aj dvojicu Caroli-
na Corf, Emma Molnárová.
V miešanej štvorhre triumfoval pár Damián 
Flóro, Carolina Corf, ktorý v rozhodujúcom 
súboji zdolal Pavla Kokavca s Ninou Darovco-
vou vďaka obratu z 0:2 na 3:2 na sety. 

Víťazný hetrik obhajkyne Illášovej
Na M-SR dorastu sa bojovalo v ŠKST aréne 
pod hostiteľskou taktovkou domáceho klu-
bu STC ŠKST Bratislava. Najúspešnejšou 
hráčkou majstrovstiev bola Adriana Illášová. 
Hráčka ŠKST Topoľčany ako jediná nenašla 
premožiteľku ani v jednej z troch disciplín, v 
ktorých si zopakovala prvenstvá z vlaňajška. 
Vo finále dvojhry zdolala 4:1 domácu nádej 

Štyri májové víkendy patrili mládežníckym majstrovstvám Slovenska v individuálnych a párových 
disciplínach. Ich osobnosťami boli dorastenka Adriana Illášová a mladší žiak Pavol Kokavec, 
ktorí vo svojich kategóriách získali po tri tituly. Blízko k tomu bol aj starší žiak Damián Flóro a 
Rastislav Švec medzi najmladšími žiakmi (obaja zhodne s bilanciou 2 - 1 - 0). Samuel Arpáš si 
vybojoval dva tituly v kategórii starších žiakov a dva deblové tituly pridal aj v doraste.

ZLATÉ HETRIKY KOKAVCA A ILLÁŠOVEJ

rozhodujúcom súboji na duo Jakub Petráš, 
Bianka Bacsová a prehrali 1:3. Deviatková 
mohla byť tiež dvojnásobnou majsterkou, ale 
s oddielovou kolegyňou z úspešného bošian-
skeho klubu Vivien Murkovou podľahli 0:3 vo 
finále štvorhry dievčat dvojici Barbora Melisa 
Guassardo, Barbora Rusňáková.

Kokavec suverénne trojnásobným šam-
piónom

Najvýraznejšou postavou M-SR mladšieho 
žiactva na pôde bratislavského klubu STC 
ŠKST bol Pavol Kokavec. Hráč ŠK ŠOG Nit-
ra potvrdil postavenie jednotky vo všetkých 
troch súťažiach, keď svojim súperom pustil 
iba jediný set. Kokavec v súboji prvých dvoch 
nasadených hráčov vo finále singlovej súťa-
že chlapcov nedal šancu Marcovi Cisárikovi 
(3:0). Deblové prvenstvo si zaistil po boku 
Patrika Sabóa z ŠKST Lučenec, s ktorým v 
rozhodujúcom zápase zdolali pár Matej Miko, 
Adam Popély (3:0). Kokavec doprial radosť 
aspoň z jedného titulu na turnaji aj rebríčko-
vej jednotke v kategórii mladších žiačok Nele 
Ondrušovej z ŠKST Topoľčany, s ktorou si 
vo finále miešanej štvorhry poradili s duom 
Marco Cisárik, Liliana Alicja Guassardo (3:1).
Víťazkou dvojhry mladších žiačok sa stala troj-
ka „pavúka“ Liliana Alicja Guassardo (MŠK 
STO Krompachy), keď vo vyraďovacej časti 
prehrala jediný set a v dueli o zlato vyhrala 
3:0 nad Emou Kačániovou, ktorá vo štvrťfi-
nále vyradila nasadenú jednotku Ondrušovú 
(3:1). Štvorhra dievčat sa skončila triumfom 
štvrtej nasadenej dvojice Melánia Stolarčíko-
vá, Martina Hrabajová, ktorá zdolala vo finále 
jednotky Nelu Ondrušovú s Luciou Čižláko-
vou (3:1).

(ĽB)

Dominiku Wiltschkovú, ktorá predtým v se-
mifinále vyradila nasadenú jednotku Emu 
Činčurovú (4:2). Vo štvorhre sa presadili naj-
vyššie nasadené obhajkyne Illášová s Rená-
tou Lacenovou, keď si poradili s Činčurovou 
a Lindou Majerčíkovou 3:0 na sety. V mixe sa 
k titulu prepracovala dvojica Illášová - Samuel 
Arpáš, ktorú nezastavili ani nasadené jednot-
ky Adam Klajber s Dominikou Wiltschkovou 
(3:0).
V singlovej súťaži dorastencov sa v súlade s 
papierovým predpokladmi stal majstrom Slo-
venska Adam Klajber (TSG Kaiserslautern), 
ktorý na ceste za zlatom prehral jediný set. 
Vo finále si Klajber poradil so svojím tradič-
ným rivalom Filipom Delinčákom 4:0. Spo-
ločne potom nepotvrdili pozíciu  najvyššie 
nasadeného páru, keď nestačili na dvoji-
cu Samuel Arpáš, Samuel Palušek (0:3). Z 
chlapcov bol v troch finále na M-SR dorastu 
2022 Klajber, ale na rozdiel od Illášovej bral 
zlato iba vo dvojhre.

Švec s dvoma titulmi, v mixe finalistom
Národný šampionát najmladšieho žiactva sau 
skutočnil v Topoľčanoch na pôde klubu STK 
Funstar. Vo dvojhrách sa presadili najvyššie 
nasadení hráči. U chlapcov Rastislav Švec z 
OSK Michaľany pokoril vo finále Filipa Kuli-
cha (3:1), u dievčat Dominika Deviatková z 
ŠKST Bošany si poradila s Biankou Bacso-
vou (3:1).
Švec pridal titul aj vo štvorhre chlapcov po 
boku Tomáša Leška z Vojčíc, keď vo finálo-
vom súboji zvíťazili 3:1 nad Aurelom Bohu-
šom s Matúšom Košickým. Na najvyšší stu-
pienok nevystúpil Švec len v mixe, v ktorom 
s Miriam Gregovou z Poproča nestačili v 
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kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
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PO DVA TITULY PRE ŠKST TOPOĽČANY 
A MŠK STO KROMPACHY

Pavol Kokavec (štvrtý zľava) potvrdil na M-SR mladšieho žiactva v Bratislave 
postavenie nasadenej jednotky a získal tri zlaté medaily.

Adriana Illášová (druhá zľava) na národnom šampionáte dorastu v Bratislave 
po roku opäť vyhrala všetky tri súťaže.

V júni sa na mládežníckych 
stolnotenisových šampioná-
toch bojovalo o tituly v súťaži-
ach družstiev. Dorastenci si 
v nadstavbovej časti extraligy 
zmerali sily v Kláštore pod 
Znievom, kde si najlepšie 

počínali hráči ŠKST Topoľčany. Síce dvakrát 
vyhrali tesne 4:3 vrátane súboja s najväčším 
konkurentom MSK Čadca, ale napokon sa 
stali majstrami SR bez jediného zaváhania v 
sezóne. Striebro patrí čadčianskym doras-
tencom a bronz získali hráči domáceho STO 
OU Kláštor pod Znievom.

Aj medzi dorastenkami sa tešili stolné tenist-
ky ŠKST Topoľčany, ktoré napodobnili svo-
jich rovesníkov, keď na ceste za titulom ne-
našli premožiteľky nielen v dlhodobej časti, 

Aj v starších žiačkach sa majsterkami stali 
dievčatá z MŠK STO Krompachy, ktoré po 
úspešnom zvládnutí bojov v základnej sku-
pine vyradili v semifinále A-tím domáceho 
ŠKST Bošany 3:1 a vo finále triumfovali nad 
STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 3:0. Derby 
bošianskych tímov o bronz sa skončilo v pro-
spech „áčka“, keď zvíťazilo nad „béčkom“ 
3:0. Hostiteľom chlapčenských tímov bol 
Ružomberok, kde sa presadili práve hráči 
tamojšieho ŠKST. Po prvenstve v základnej 
skupine zdolali v semifinále Devínsku Novú 
Ves 3:0 a vo finále si poradili s ŠKST Luče-
nec 3:1. Bronzové medaily si odniesli hráči 
STO Valaliky, keď v súboji zdolaných semifi-
nalistov vyhrali boj o 3. miesto proti STK De-
vínska Nová Ves 3:1.

(ĽB)
• foto: STC ŠKST Bratislava

ale ani na nadstavbovom turnaji prvej štvorky 
v Pezinku. Na ďalších medailových pozíciách 
skončili hráčky STK Devínska Nová Ves a 
STC ŠKST Bratislava.

Dejiskom turnajov družstiev mladšieho žiac-
tva bola hala STK Funstar Topoľčany. V ka-
tegórii mladších žiakov patrí titul nádejam z 
MSK Čadca, ktoré vo finále zdolali ŠK ŠOG 
Nitra 3:1. Na bronzovom stupienku skončil 
ŠKST Michalovce, keď v dueli o 3. miesto 
vyhral nad STK Lokomotíva Košice 3:2. Me-
dzi mladšími žiačkami mohli tretí tohtoročný 
tímový titul pre svoj klub vybojovať stolné te-
nistky ŠKST Topoľčany, ale vo finále tesne 
nestačili na MŠK STO Krompachy (2:3). 
Cenný kov bronzového lesku zavesili na krk 
hráčkam STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 
vďaka triumfu v stretnutí o 3. miesto nad STK 
Lokomotíva Košice 3:1.

VÝSLEDKY M-SR DRUŽSTIEV 2021/2022
Dorastenci (4. 6. 2022, Kláštor pod Znievom): ŠKST Topoľčany - ŠK Orion Belá nad Cirochou 4:3, MSK Čadca - STO OU Kláštor pod 
Znievom 6:1, MSK Čadca - ŠK Orion Belá nad Cirochou 6:1, STO OU Kláštor pod Znievom - ŠKST Topoľčany 1:6, ŠKST Topoľčany - MSK 
Čadca 4:3, ŠK Orion Belá nad Cirochou - STO OU Kláštor pod Znievom 3:4.
Konečné poradie nadstavby (o 1. - 4. miesto): 1. ŠKST Topoľčany 9 bodov (3 bonusové za umiestnenie v dlhodobej časti), 2. MSK 
Čadca 7 (2), 3. STO OU Kláštor pod Znievom 5 (1), 4. ŠK Orion Belá nad Cirochou 3 (0).
Dorastenky (4. 6. 2022, Pezinok): ŠKST Topoľčany - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 5:2, STK Devínska Nová Ves - STC ŠKST Bratislava 
2:5, STK Devínska Nová Ves - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 5:2, STC ŠKST Bratislava - ŠKST Topoľčany 2:5, ŠKST Topoľčany - STK De-
vínska Nová Ves 4:3, STK ZŠ Na bielenisku Pezinok - STC ŠKST Bratislava 4:3.
Konečné poradie nadstavby (o 1. - 4. miesto): 1. ŠKST Topoľčany 9 (3), 2. STK Devínska Nová Ves 6 (2), 3. STC ŠKST Bratislava 
5 (1), 4. STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 4 (0).
Mladší žiaci (5. 6. 2022, STK Funstar Topoľčany):
semifinále: MSK Čadca - ŠKST Michalovce 3:0, STK Lokomotíva Košice - ŠK ŠOG Nitra 0:3, finále: MSK Čadca - ŠK ŠOG Nitra 3:1, 
o 3. miesto: ŠKST Michalovce - STK Lokomotíva Košice 3:2, o 5. miesto: SSTE Dunajská Streda - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 3:0, 
o 7. miesto: KST Raksit - ŠKST Lučenec 3:2.
Konečné poradie: 1. MSK Čadca, 2. ŠK ŠOG Nitra, 3. ŠKST Michalovce, 4. STK Lokomotíva Košice, 5. SSTE Dunajská Streda, 
6. STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, 7. KST Raksit, 8. ŠKST Lučenec.
Mladšie žiačky (5. 6. 2022, STK Funstar Topoľčany):
semifinále: ŠKST Topoľčany - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 3:1, STK Lokomotíva Košice - MŠK STO Krompachy 1:3, finále: ŠKST To-
poľčany - MŠK STO Krompachy 2:3, o 3. miesto: STK ZŠ Na bielenisku Pezinok - STK Lokomotíva Košice 3:1, o 5. miesto: ŠKST Junior 
Michal na Ostrove - ŠKST Bošany 2:3, o 7. miesto: STK Kalinovo - KST ZŠ Turčianske Teplice 3:1.
Konečné poradie: 1. MŠK STO Krompachy, 2. ŠKST Topoľčany, 3. STK ZŠ Na  bielenisku Pezinok, 4. STK Lokomotíva Košice, 
5. ŠKST Bošany, 6. ŠKST Junior Michal na Ostrove, 7. STK Kalinovo, 8. KST ZŠ Turčianske Teplice.
Starší žiaci (11. 6. 2022, ŠKST Ružomberok):
semifinále: Ružomberok - Devínska Nová Ves 3:0, Lučenec - Valaliky 3:0, finále: ŠKST Ružomberok - ŠKST Lučenec 3:1, o 3. miesto: 
STO Valaliky - STK Devínska Nová Ves 3:1, o 5. miesto: TTC Nové Zámky „B“ - TTC Nové Zámky „A“ 3:2.
Konečné poradie: 1. ŠKST Ružomberok, 2. ŠKST Lučenec, 3. STO Valaliky, 4. STK Devínska Nová Ves, 5. TTC Nové Zámky „B“, 
6. TTC Nové Zámky „A“, 7. TJ Gasto Galanta. ŠK Orion Belá nad Cirochou neštartoval.
Staršie žiačky (11. 6. 2022, ŠKST Bošany):
semifinále: MŠK STO Krompachy - ŠKST Bošany „A“ 3:1, STK ZŠ Na bielenisku Pezinok - ŠKST Bošany „B“ 3:1, finále: MŠK STO Krom-
pachy - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok 3:0, o 3. miesto: ŠKST Bošany „A“ - ŠKST Bošany „B“ 3:0, o 5. miesto: KST ZŠ Turčianske Teplice 
- STO Valaliky 3:0.
Konečné poradie: 1. MŠK STO Krompachy, 2. STK ZŠ Na bielenisku Pezinok, 3. ŠKST Bošany „A“, 4. ŠKST Bošany „B“, 5. KST ZŠ 
Turčianske Teplice, 6. STO Valaliky. ŠKST Junior Michal na Ostrove neštartoval.
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Bronzové repete
Thomas Keinath s Evou Jurkovou, 
ktorí majú reprezentačné skúsenos-
ti z vrcholných podujatí nie iba medzi 
sluchovo znevýhodnenými športovca-
mi, najskôr uspeli v miešanej štvorhre. 
Ziskom bronzu hneď v úvode deaflym-
piády preloženej pre pandémiu z de-
cembra 2021 potvrdili, že oprávnene 
patrili medzi najväčšie slovenské me-
dailové nádeje.

Slovenská dvojica bez straty setu pre-
šla cez dve kolá a potom v semifinále 
nestačila na pár Lee Čchang-džun, Mo 
Jun-dža z Kórejskej republiky, ktorému 
podľahla 1:4 na sety. Keinath s Jurko-
vou však zopakovali však svoj úspech 
spred piatich rokov z tureckého Sam-
sunu, kde takisto zostali pred bránami 
finále. „Nebolo to jednoduché. Kó-
rejské duo bolo zložené z praváčky a 
ľaváka. My nemáme radi takéto divoké 
kombinácie a najmä ľavákov. Snažili 
sme sa odviesť maximum a sme radi 
aj za 3. miesto a zisk bronzu,“ pove-
dal Thomas Keinath, ktorého pocity z 
dejiska sprostredkoval Deaflympijský 
výbor Slovenska. Spolu s Jurkovou 
vyradili najskôr japonských a potom 
maďarských súperov. Zastavili ich až 
Kórejčania. „Bol to veľmi náročný duel, 
lebo ten Kórejčan bol oveľa lepší. My 
sme mohli zahrať aj lepšie, ale nevyšlo 
to. Podstatné však je, že máme bron-
zovú medailu,“ poznamenala 27-ročná 
stropkovská rodáčka.

Slovenská výprava pozostávajúca z 12 športovcov v piatich odvetviach (atletika, stolný 
tenis, cyklistika /cestná a horská/, tenis, golf) získala na 24. deaflympiáde v brazílskom 
Caxias do Sul (1. - 15. mája 2022) dovedna päť medailí (2 - 1 - 2). O viac ako polovicu 
z nich sa postarali reprezentanti v stolnom tenise. Tí mali na konte aj oba najcennejšie 

kovy a pridali tiež jeden bronz. Slovensko bolo v medailovom hodnotení krajín v rámci stolného tenisu 
druhou najúspešnejšou krajinou za Ukrajinou, ktorá získala štyri zlaté kovy.

KEINATH A JURKOVÁ SA DOČKALI ZLATÉHO LESKU

flympiády (1 - 0 - 3), z toho druhú vo 
dvojhre po bronze z bulharskej Sofie 
2013. „Nedalo sa ubrániť emóciám, 
lebo 22 rokov sme išli za naším cieľom 
a toto je nádherný vrchol našej spolu-
práce, ktorá bude určite pokračovať aj 
ďalej,“ poznamenal dojatý Dzelinský, 
ktorý priznal, že prvýkrát mu pri stol-
nom tenise tiekli slzy.

Súperom Thomasa Keinatha v boji o 
zlato mal byť Kórejčan Lee Čchang-
-džun, dvojnásobný medailista zo štvo-
rhier. Ten sa však v semifinále zranil 
a na finále nenastúpil. „Je to jeden z 
mojich najväčších úspechov v živote, 
tento deň si budem pamätať navždy,“ 
povedal 44-ročný Keinath, ktorý je tiež 
už štvornásobný medailista z deaflym-
piády (1 - 1 - 2). Na sviatku sluchovo 
hendikepovaných športovcov vystúpil 
vo dvojhre na najvyšší stupienok prvý-
krát po striebre z tureckého Samsunu 
2017.

V Caxias do Sul účinkovali vo dvojhre 
aj Marek Tutura a Ema Štetková. On 
zostal pred bránami osemfinále a ona 
nepostúpila zo skupiny. Oboch klasifi-
kovali na 17. mieste.
Slovenskí deaflympionici zažili v Brazí-
lii svoj najslávnejší deň v histórii. Ešte 
sa totiž nikdy sa nestalo, aby na najvý-
znamnejšom podujatí ich komunity zís-
kali v jeden deň dve zlaté medaily.

(ĽB)
foto: Deaflympijský výbor Slovenska

V hre bol aj druhý slovenský stolnoteni-
sový pár Marek Tutura, Ema Štetková, 
ktorý tiež neprešiel cez kórejskú pre-
kážku v podobe dvojice Kim Čong-guk, 
Mo Jun-sol, ale už v úvodnom šestnásť-
finálom kole (2:4).

Slovenkám chýbal posledný krok
Medaila nebola ďaleko ani vo štvorhre. 
Duo Eva Jurková - Ema Štetková od jej 
zisku delilo jedno víťazstvo. Slovenky 

na úvod pokorili Indky Gome-
sovú s Pandeyovou 4:1 na 
sety, ale potom vo štvrťfiná-
le nestačili na Japonky Ka-
mezawovú s Kawasakiovou 
(0:4). Thomas Keinath s Ma-
rekom Tuturom vstúpili do 
deblovej súťaže v osemfiná-
le, v ktorom boli nad ich sily 
kórejskí súperi O Se-uk, Lee 
Čchang-džun (1:4).

Premiérovo singlové tri-
umfy Slovákov

Ešte viac sa Thomasovi Ke-
inathovi a Eve Jurkovej dari-
lo v singlových súťažiach, v 
ktorých nenašli premožiteľov 
a prvýkrát v kariére sa stali 
deaflympijskými šampiónmi. 
Streda 11. mája sa v brazíl-
skom dejisku niesla v zname-
ní dvojnásobného úspechu 
Slovákov, ktorí sa impozant-

ným spôsobom bez straty setu prebo-
jovali do finále. Eva Jurková ani v ňom 
nedovolila svojej ukrajinskej súperke 
Karyne Zavinov-
skej uhrať čo 
i len set (4:0) 
a suverénne 
potvrdila post 
nasadenej jed-
notky na turnaji. 
„Vôbec som to 
nečakala. Som 
šťastná, že sa 
mi podarilo stať 
sa premiérovo 
deaflympijskou 
šampiónkou,“ 
ťažko hľada-
la slová dojatá 
zverenka tréne-
ra Andreja Dze-
linského, ktorá 
si vybojovala 
celkovo štvrtú 
medailu z dea-

Tri medaily slovenských stolných tenistov na 24. deaflympiáde v Caxias do Sul

Eva Jurková počas svojho singlového účinkovania v 
Brazílii, v pozadí tréner Andrej Dzelinský.

Thomas Keinath po víťazstve v semifinále nad súperom Wangom 
z Taiwanu.



SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS  2/2022   23STOLNÝ TENIS DO ŠKÔL

TRETÍ ROČNÍK PROJEKTU STOLNÝ TENIS DO ŠKÔL 
PO DVOJROČNEJ PRESTÁVKE

V školskom roku 2020/2021 mal Slo-
venský stolnotenisový zväz v pláne začať 
ďalší ročník projektu „Stolný tenis do 
škôl“. Všetkých však nepríjemne zabrzdil 
COVID-19. Zámery SSTZ zostali bokom, 
keďže sa každý musel prispôsobiť pan-
demickej situácii. Najskôr to vyzeralo, 
že k opätovnému spusteniu výzvy príde 
začiatkom roka 2021. Nikto však ne-
predpokladal, že epidemiologická kríza 
sa koncom roka 2020 tak dramaticky 
zhorší, že obľúbený projekt zostane za-
tiaľ iba na papieri... Napokon uvoľnenie 
prišlo a mohol sa opäť naplno rozbehnúť 
a pokračovať projekt v úspešnom formá-
te „Stolný tenis do škôl“.

V priebehu roka plánuje Komisia maso-
vého rozvoja a školského športu SSTZ 
pod taktovkou Jakuba Cibulu ako koordi-
nátora projektu zorganizovať 18 podujatí 
po celom Slovensku, ktorých cieľom je 
oboznámiť deti na základných školách so 
stolným tenisom a priviesť ich tak k pra-
videlným a dlhodobým športových aktivi-
tám a špeciálne k stolnému tenisu. Vý-
ber škôl nebol náhodný. Dôraz sa kládol 
na aktivity a kreativitu školy, ktorá mala 

cov a dievčatá pripravené rôzne stanovi-
štia, na ktorých si môžu vyskúšať viacero 
stolnotenisových aktivít. Reprezentanti 
si súčasne zahrajú aspoň malú chvíľu s 
každým dieťaťom, ktoré o to prejaví zá-
ujem. Následne sa uskutoční autogra-
miáda, kde im podpíšu podpis karty či 
loptičky, môže sa uskutočniť aj beseda.
Aktivita je plánovaná na počet detí do 
150, ktoré zabezpečí škola. Na jednom 
podujatí sa môžu zúčastniť aj žiaci z vi-
acerých škôl, žiadateľom o podujatie je 
však vždy len jedna škola. V roku 2019 
sa tieto akcie tešili veľkej mediálnej pro-
pagácii, takmer každé podujatie bolo ot-
vorené za prítomnosti primátorov miest 
či starostov a boli vyhotovené rôzne re-
portáže pre regionálne médiá. Podporu 
týchto aktivít zabezpečí aj marketingové 
oddelenie SSTZ.

Súťažný stôl a ďalšie vybavenie
Každá škola, na ktorej sa šou uskutoční, 
získa od SSTZ kvalitný súťažný stolnote-
nisový stôl, regulárnu sieťku, tréningové 
loptičky, viacero stolnotenisových rakiet 
pre začiatočníkov. Má aj možnosť využitia 
prítomnosti slovenských reprezentantov 
na propagáciu školy a jej aktivít, uspori-
adanie besedy ako aj ďalších podujatí. 
Pre vedúcich krúžkov SSTZ pripravil od-
borné publikácie, ako začať a viesť stol-
notenisový krúžok.

Rôzne darčeky a odmeny pre žiakov 
školy

Každý žiak, ktorí sa zúčastní na šou, do-
stane odmenu alebo darček ako naprí-
klad športový vak s logom SSTZ, diplom 
za absolvovanie jednotlivých stanovíšť, 
informačné a propagačné materiály zvä-
zu, nálepky s tematikou stolný tenis a 
ďalšie sponzorské stolnotenisové suve-
níry. Pre deti je pripravený veľmi pekný 
materiál a aj malá sladkosť, z ktorej budú 
mať určite radosť.

Katarína Breyerová

záujem sa do projektu zapojiť. Výkonný 
výbor SSTZ schválil ešte na jeseň v roku 
2021 kompletnú výzvu na predklada-
nie žiadostí o zapojenie sa do projektu, 
ktorého cieľom bolo zorganizovanie mo-
derovanej stolnotenisovej šou za účasti 
slovenských reprezentantov (Alexander 
Valuch s otcom Róbertom Valuchom, 
Barbora Balážová, Ema Labošová, Pe-
ter Šereda, Simona Horváthová, Adam 
Klajber...). Následne sa vybralo 18 škôl 
v rámci troch regiónov Slovenska.

Časť akcií sa nám podarilo zrealizovať do 
30. júna 2022 (Bratislava, Trnava, Tra-
kovice, Bojničky, Topoľčany, Jacovce, 
Kalinovo, Rožňava, Dobšiná, Čadca, Pú-
chov) a zvyšná časť sa presúva na jeseň 
po prázdninách (Belá nad Cirochou, Tre-
bišov, Michaľany, Vyšný Žipov, Martin, 
Šurany, Slovinky).

„Som rada, že som mohla byť súčas-
ťou tohto podujatia. Je dobré, že stol-
ný tenis sa dostáva do povedomia 
najmenším deťom a veríme, že u detí 
vzbudíme nárast záujmu o stolný te-
nis,“ uviedla slovenská ženská stolno-
tenisová jednotka.

ČO ČAKÁ ZÁKLADNÚ ŠKOLU?
Stolnotenisová šou

Slovenský stolnotenisový zväz prinesie 
v roku 2022 pre úspešných žiadateľov 
v projekte „Stolný tenis do škôl 2022“ 
stolnotenisovú šou za prítomnosti slo-
venských reprezentantov. Podujatie 
trvá jednu až dve hodiny. V rámci neho 
úspešní reprezentanti SR v spolupráci 
s mladými nádejami z miestnych klubov 
predstavia deťom stolný tenis. Predvedú 
aj základné údery, ukážu hru s viacerými 
druhmi a veľkosťami rakiet a loptičiek. 
Šou je interaktívna, hráči a moderátor 
počas nej s deťmi diskutujú a vysvetľujú. 
Po ukončení hlavnej časti sú pre chlap-

Projekt Stolný tenis do škôl zavítal aj do 
Trnavy na ZŠ A. Kubinu 34 a prišli ho 
podporiť tréner a hráč Peter Šereda, ge-
nerálna sekretárka SSTZ Ivica Hatalová 
a reprezentantka Barbora Balážová. 

• foto: Katarína Breyerová

Člen výkonného výboru a tréner Anton 
Kutiš predvádza deťom správne držanie 
rakety a hru s pomocou mladej repre-
zentantky Nely Ondrušovej. 

• foto: Katarína Breyerová
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Športový klub stolného tenisu Topoľčany je jeden z najúspešnejších na Slovensku. Je to známa liaheň 
talentov, v minulosti československých a potom slovenských reprezentantov. Z tohto klubu vyšla aj 
dlhoročná ženská jednotka a účastníčka dvoch olympijských hier Barbora Balážová či medailista z 
majstrovstiev sveta družstiev Milan Grman. Klub nesúci názov ŠKST od roku 1997 sa naďalej venuje 
výchove mládeže v Stolnotenisovej hale Michala Vozára, ktorá už vyše dva roky nesie meno bývalého 
významného topoľčianskeho hráča, reprezentanta, trénera i funkcionára. Ako funguje v súčasnosti 
priblížil bývalý výborný hráč a tréner aj na reprezentačnej úrovni Anton Kutiš.

DOBA SA ZMENILA, TALENTY SÚ AJ NAĎALEJ

Spokojnosť podmienkami
„Aktuálne sa pravidelne do tréningovej činnosti zapája oko-
lo 25 detí. K dispozícii máme sedem stolov, ktoré nemusíme 
skladať, lebo hala patrí len nám, takže nie sme pri tréningoch 
ničím obmedzovaní a môžeme využívať aj stolnotenisového 
robota. Od pondelka do piatka trénujeme dvojfázovo. Prvé tré-
ningy sú ráno už od pol siedmej, členovia regionálneho centra 
trénujú až do štvrť na deväť, potom sa deti presúvajú do školy. 
Po vyučovaní sú rozdelené do tréningových skupín od najmen-
ší až po juniorov,“ prezradil Anton Kutiš, ktorý fungovanie ŠKST 
zastrešuje trénersky. „Ja som v hale prakticky stále, pomáha 
mi aj František Solár, reprezentačný tréner kadetiek Sloven-
ska.“ Svojim zverencom sa snažia tréningový proces spestriť 
rôznymi aktivitami. „U nás funguje aj táto stránka. Máme za-
bezpečenú regeneráciu priamo v rámci haly. Pracujeme aj na 
kondičnej príprave a tiež sa snažíme deťom nahrádzať školskú 
telesnú výchovu, pretože často ani nevedia, čo a ako majú v 
príprave robiť.“

Pandémia koronavírusu pribrzdila rast a rozvoj talentov
V ŠKST sú zastúpené u chlapcov i dievčat všetky kategórie od 
najmladších žiakov, cez mladších a starších žiakov, dorastencov 
až po juniorov. „Tí najlepší prechádzajú na prípravu do Národ-
ného stolnotenisového centra mládeže v Nitre, kde pokračujú 
vo svojom stolnotenisovom rozvoji. V ostatnom období to boli 
Ema Činčurová, Adriana Illášová, Renáta Lacenová, Kristián 
Uherík a aj Samuel Arpáš,“ pokračoval Kutiš, podľa ktorého 
nie je núdza o talentované nádeje. „Talenty máme, ale pandé-
mia COVID-19 ich pripravila o rok a pol tréningového procesu. 
Predsa len by za ten čas boli už na inej úrovni. Spomeniem 
Dorotku a Aničku Drgoňové. Začali so stolným tenisom pred 
dva a pol rokom, z toho reálne hrali len rok. Dorotka nedávno 
získala bronz vo štvorhre na M-SR najmladšieho žiactva. Kiko 
Hrutka je medzi mladšími žiakmi podľa rebríčka slovenská 
štvorka, Nela Ondrušová dokonca jednotka.“

Naplno využiť potenciál a pridať aj vášeň pre šport
Horšie je to však s ochotou tvrdo na sebe pracovať, čo však nie je 
iba topoľčiansky, ale globálny problém. „Najväčšie rezervy vidím 
v správnom tréningu a aj v určitej benevolencii voči poctivému 

Šéftréner topolčianskeho ŠKST Anton Kutiš sa venuje výchove detí a mládeže, talenty vyhľadáva aj v školách.

tréningu. Deti sú skôr hravé a nie sú ochotné podstupovať tré-
ningovú drinu. Odtrénujú, ale chýba im ctižiadostivosť urobiť 
niečo navyše, aby sa posunuli ešte ďalej. Potenciál je v nich 
totiž veľký, ale využívajú ho maximálne na 50 percent. Nieke-
dy ani to nie. Keby tomu viac obetovali, prejavilo by sa to na 
celkovej vyhratosti a istote úderov. Mohli by lepšie preniknúť a 
dosiahnuť lepšie výsledky aj na európskej úrovni,“ tvrdí Kutiš, 
podľa ktorého vidieť rozdiel nielen  oproti časom, keď bol on 
sám mládežník, ale už aj v porovnaní s obdobím pred desaťro-
čím. „Samozrejme, deti sú trochu iné, a to najmä v kontexte 
toho, že majú oveľa viac možností, či na rôzne krúžky alebo 
záľuby. Neberú šport až tak vážne. Predtým deti robili šport 
s vášňou a aj tvrdo trénovali. Teraz až na pár výnimiek tomu 
nedávajú sto percent, čo je na škodu veci. Talentov je dosť, ale 
celková situácia nám v tomto smere nepraje.“

Školská liga objavuje nádeje
Školská liga je projekt, z ktorého ťaží aj topoľčiansky klub. Me-
sačne organizuje turnaje, do ktorých sa môžu zapojiť deti zo škôl 
nielen v meste, ale aj z okolitých obcí. Turnaje sú samostatne 
pre 1. - 4. ročník a 5. - 9. ročník ZŠ. „Výhoda školskej ligy je v 
tom, že keď sa tam objaví niekto šikovný, tak môžeme jeho i rodi-
čov, či by nechcel prísť k nám do klubu. Najskôr na skúšku, lebo 
nenútime nikoho. Bez nátlaku si to môže skúsiť. Väčšine sa to 
zapáči a zostáva,“ poznamenal šéftréner topoľčianskeho klubu, 
ktorý okrem toho pôsobí na ZŠ v snahe dať deťom možnosť okú-
siť tento šport. „Vediem stolnotenisový krúžok, odkiaľ som si bral 
nádejných adeptov do klubu, spomeniem napríklad Kika Uheríka. 
Už to však nie také, že by sa deti tlačili, až taký záujem nie je z ich 
strany, čo nás, samozrejme, neteší, lebo niektoré sú talentované 
a šikovné...“

Všetko pre pohybový rozvoj detí
S pohybovou prípravou detí je vhodné začať už na úrovni ma-
terskej škôlky. „Je to výborná vec, v škôlke pracujem so 4 až 
5-ročnými deťmi, ktoré sú pohybovo nadané. Väčšina z nich 
sú dievčatá a onedlho to niektoré skúsia aj u nás v klube. Sna-
žíme sa sa využívať všetky možnosti a zapájať sa do každej 
z aktivít, ktoré sú zrealizovateľné. Robí všetko, čo sa dá, pre 
pohybový rozvoj detí v Topoľčanoch,“ dodal A. Kutiš.

(ĽB)
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Aké sú súčasné priority v topoľčianskom klube?
„Našou hlavnou prioritou je starostlivosť o mládež a jej výcho-
va od najmladších detí až po kadetov a juniorov.“

Váš zámer je vychovať mládežníkov, ktorí sa potom môžu 
ísť ďalej rozvíjať do centier, prípadne zahraničných klubov?
„Áno, je to tak. Toto je najťažšia práca, takpovediac mravenčia 
robota. Keď ich dostaneme na určitú úroveň, tak najlepších 
jednotlivcov posúvame do Národného stolnotenisového cent-
ra mládeže v Nitre. U nás začínal aj talentovaný Samko Arpáš, 
ktorý bol vo svojej kategórii druhý vo svetovom rebríčku. Potom 
pokračoval v Prievidzi a teraz sa pripravuje v Nitre. Ešte má len 
15 rokov a už je o neho záujem v zahraničí. Vidieť na ňom, 
že chce a pracuje na sebe. Teraz pod trénerskou taktovkou 
Romana Grigela a Dalibora Jahodu. Je to výsledok práce všet-
kých, každý prispel určitým spôsobom k tomu, aby bol Samko 
tam, kde je momentálne.“

Je práve toto cesta, ktorá by mohla pomôcť slovenskému 
stolnému tenisu vychovať kvalitných hráčov?
„Hráčov ako Arpáš by sme potrebovali viac. Je to vzor pre ostat-
ných a takto by to malo vyzerať. My máme na starosti prípravu 
pri stolnotenisových začiatkoch a potom talenty posunieme 
ďalej. Nemusí byť všetko u nás, ani na to nemáme kapacity. 
Približne pred piatimi - šiestimi rokmi sme to prehodnotili a do-
speli k záveru, že najlepšie pre vývoj hráčov, aby sa mohli naďa-
lej zlepšovať, bude posúvať ich do lepšieho. Každý by tak mal 
robiť a nie si tých hráčov nechávať za každú cenu. To je cesta 
nielen pre náš klub, ale pre všetkých. Musíme si vychovať aj 
kvalitných trénerov, aby prišla nová mladá krv a bola väčšia kon-
kurencia. Od toho sa tiež odvíja úspešnosť výchovy hráčov.“

V minulosti bol ŠKST baštou najmä domáceho ženského 
stolného tenisu. Čím to je, že to platí aj v súčasnosti?
„Nevieme vysvetliť, je to však už záležitosť ostatných tridsia-
tich rokov. Objavilo sa aj pár chalanov, ale najmä tu boli vý-
borné hráčky ako Kasalová, Budayová, Kutišová, Kúdelová, 
Klačanská, Kmotorková, Balážová... Všetko reprezentantky. 
Aj momentálne máme na päť dievčat jedného chlapca, hoci 
sa snažíme prilákať aj chlapcov. Neviem, možno skôr dávajú 
prednosť iným športom. Nie je to náhoda, ale skôr už dlhoroč-
ná tradícia, že kvalitných dievčat je viac ako chlapcov.“

V extralige žien ste trikrát za sebou stroskotali vo finále. 
Bolo to pre vás veľké sklamanie?
„Je to najmä tým, že máme mladé hráčky. Hráme s vlastný-
mi hráčkami a nie je to tragédia, keďže musí dôjsť k výmene 
generácií. Táto posledná finálová prehra nás však mrzí, lebo 
sme to mali dobre rozohrané a chýbalo len pár loptičiek. Pre 
mňa osobne to bolo sklamanie, ale život ide ďalej, v klubovej 
zbierke máme 17 titulov. Momentálne sa preferuje mládež a 
neriešime, či máme titul. V minulosti to bolo iné, keď boli aj 
sponzori a mohli sme hráčky aj financovať. Teraz je to čisto 
na báze podpory mládeže, či už z mesta alebo od SSTZ ako 
regionálneho centra. Na dospelých nie sú financie, aj hráčsku 
základňu máme prakticky výlučne do 18 rokov.“

Topoľčany boli aj dejiskom významných európskych mládež-
níckych podujatí či reprezentačných duelov. V budúcnosti by 
ste sa chceli opäť uchádzať o ich organizovanie?

Začiatky topoľčianskeho stolného tenisu siahajú do roku 1926. Odvtedy uplynulo už takmer jedno storočie, ktoré 
prinieslo veľa úspechov, občas i pádov, ale aj množstvo osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do klubovej his-
tórie. Jednou z nich je aj Milan Grman. O súčasnom fungovaní klubu sme sa porozprávali s bývalým vynikajúcim 
stolnotenisovým reprezentantom, teraz už klubovým i zväzovým funkcionárom, ktorý zastáva funkciu predsedu ŠKST 
Topoľčany.

„Zvládnuť to z organizátorskej stránky bolo čoraz náročnejšie. Na 
usporiadanie medzinárodných podujatí treba financie a priestory, 
ktoré nemáme, takže zatiaľ o tom neuvažujeme. Momentálne ide-
me cestou výchovy mladých a zameriavame skôr na organizova-
nie sústredení reprezentačných výberov.“

Aká je spolupráca s mestom a školami?
„Musím povedať, že funguje, nie je žiadny problém. Robíme 
školskú ligu, zapojili sme sa do projektu Stolný tenis do škôl. 
Snažíme sa hľadať talenty po školách, dokonca aj v predškol-
skom veku, ktoré sa najskôr venujú pohybovým aktivitám a ne-
skôr by sme ich chceli posunúť aj k stolnému tenisu.“

Ste spokojní so zázemím vo vašej hale?
„Hala je v takom stave, že na tréning to stačí. Priebežne sa 
robia opravy, ale závisí to aj od mesta, pod ktoré už patrí hala. 
Mesto sa snaží, hoci finančných prostriedkov je málo. Každý 
šport potrebuje peniaze. Veríme, že v priebehu dvoch rokov 
prídeme na rad aj my a budeme mať novú fasádu. Podmienky 
na tréning však máme dobré, a to je podstatné.“

Aké postavenie postavenie má v Topoľčanoch stolný tenis v 
konkurencii iných športov v súčasnosti?
„Tradične dobré. Povedal by som, že patríme medzi top topoľ-
čianske športy s dobrými výsledkami, hoci teraz prevažne v 
mládežníckych kategóriách.“

Uplynulé dva roky boli neľahké aj v bežnom živote vinou pandé-
mie. Ako ovplyvnila dianie a zanechala stopy vo vašom klube?
„Nie je to jednoduché. Koronavírus rozhodne nepriniesol po-
zitíva. Deti boli prakticky rok a pol doma, čím sa prerušila kon-
tinuita. Niektoré sa už k nám už nevrátili. So stolným tenisom 
len začínali a medzitým si našli iné záujmy. Škoda, stratený čas 
sa nedá vrátiť. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme to opäť 
nakopli a po lete začali pracovať s novými nádejami. Je to ne-
konečný kolobeh, vychovať niekoho je vždy beh na dlhú trať.“

Je roka na rok náročnejšie vychovať výnimočného hráča, 
ako ste boli vy alebo Balážová?
„Určite áno. Doba i deti sa zmenili. Voľakedy dávali športu sto 
percent. Teraz majú veľa možností, robia všetko možné - škola, 
krúžky, jazyky, šport. Nie je to tak, ako by sme si predstavovali. 
Povedal by som, že 70 - 80 percent majú aj iné záujmy, pre-
to tak nenapredujú. To je však vo všetkých športoch, navyše 
majú benevolentnejší režim. Je to aj dobou. S tým nič nenaro-
bíme, musíme sa naučiť pracovať tak, aby to fungovalo.“

Aké máte plány do budúcnosti?
„Stabilizovať hráčsku základňu. Radi by sme náš klub posilnili 
a skvalitnili trénersky i sparingovo, čím by sme mohli venovať 
viac času individuálnej príprave a prinieslo by to rýchlejšie na-
predovanie. Je to náročné finančne i logisticky, bojujeme s 
tým. 

Ľuboš Bogdányi
• foto: Katarína Breyerová, WTT

VYCHOVÁVAŤ A POSÚVAŤ ZA LEPŠÍMI PODMIENKAMI

Kadetská reprezentantka Slovenska Nela Ondrušová patrí medzi ná-
dejné hráčky z liahne ŠKST Topoľčany.

Družstvo úradujúceho vicemajstra ŠKST Topoľčany (vľavo) pred se-
mifinále extraligy proti MSK Malacky. Zľava tréner Anton Kutiš a hráč-
ky Adriana Illášová, Renáta Lacenová a Ema Činčurová.



pripravil v roku 1995 publikáciu s názvom 
Stolný tenis v Baťovanoch - Partizánskom 
päťdesiatročný.

Ján Medvecký (1944 - 2022)

Ľavoruký hráč a 
tréner, ktorému 
odmalička učaroval 
stolný tenis a vá-
šeň pre tento šport 
mu zostala po celý 
život. V 60-tych 
a 70-tych rokoch 
minulého storočia 
patril k jedným z 
najlepších stolných 
tenistov na Slovensku, neskôr svoje hráč-
ske skúsenosti zúročil ako veľmi úspešný 
tréner. Postupne prešiel klubmi Priemstav 
Bratislava, Spoje Bratislava, Lokomotíva 
Bratislava, Trnávka Bratislava a jeho posled-
ným pôsobiskom bola v roku 2005 Ivanka 
pri Dunaji, kde občasne pomáhal synovi 
Jánovi. Podieľal sa na výchove výborných 
hráčov - majstrov SR i ČSSR: Petra Zaja-
ca, Jozefa Adama, Miloslava Šmída, Petra 
Luptáka, Daniely Petrekovej (rod. Malino-

V kategórií neregistrovaných stolných tenistov 
si prvenstvo odniesol Igor Andráš, ktorý obhájil 
víťazstvo z predchádzajúceho ročníka a stal sa 
držiteľom Putovného pohára Polície, novín OZP 
v SR.
Potešiteľný fakt je, že stolnotenisoví nadšenci 
ako Vaniak, Gračík, Németh, ktorí tento tur-
naj založili a dnes sú na dôchodku, pokračujú 
v jeho organizovaní.
Stolnotenisový turnaj otvoril Ladislav Gračík, 
ktorý privítal všetkých zúčastnených športovcov 
a osobitne čestných hostí: Juraja Minčíka, riadi-
teľa Športového centra polície, Martina Urama, 
riaditeľa odboru výcviku prezídia PZ, Stanislava 
Zátorského, riaditeľa UNITOPU, Juraja Filana, 
generálneho sekretára UNITOPU, predsedu 
SSTZ Antona Hamrana. Po vystúpeniach hostí 
hlavný rozhodca Ján Vaniak už dvadsiatyštvrtý-
krát oboznámil prítomných s pravidlami súťaže.
Tento ročník sa niesol v dozvukoch opatrení 
COVID-19, ako aj vojnovou situáciou na Ukra-
jine, čo poznačilo aj menší počet účastníkov v 
porovnaní s minulými ročníkmi, ale to neubralo 
na výbornej atmosfére a veľmi dobrých športo-
vých výkonoch zúčastnených hráčov.
Organizátori ocenili ústretovosť SSTZ pri po-
skytovaní športovej haly a technického zabez-
pečenia stolnotenisového turnaja, ako aj spo-
lupodieľanie sa OZ Polície SR, UNITOPU SR, 
odboru výcviku prezídia PZ a APZ Bratislava.
Veríme, že v roku 2023 privítame viac účastní-
kov z radov stolných tenistov a jubilejný ročník 
sa bude niesť aj vo väčšej pozornosti služob-
ných funkcionárov rezortu MV SR.

Ladislav Gračík, Ján Vaniak
• foto: Juraj Filan
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Po dvojročnej odmlke, ktorú spôsobili protipandemických opatrenia v boji s COVID-19, sa v Národnom stolnotenisovom 
centra na Černockého v Bratislave uskutočnili dňa 13. mája  XI. otvorené majstrovstvá MV SR a policajného zboru mužov 
a žien a XXIV. ročník turnaja o Putovný pohár polície neregistrovaných hráčov z rezortu ministerstva vnútra v stolnom 
tenise.  O tituly bojovali nielen stolní tenisti z rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výsluhoví dôchodcovia 
a členovia športových klubov polície.

XI. majstrovstvá MV SR a PZ a XXIV. ročník turnaja o Putovný pohár Polície 

Kategória registrovaných mužov priniesla veľmi 
pekné zápasy a všetci zúčastnení zvádzali pek-
né súboje o čo najlepšie umiestnenie. Titul maj-
stra SR pre rok 2022 získal Daniel Oráč z APZ 
a potvrdil, že je momentálne najlepším hráčom 

v rámci rezortu. Druhý skončil Miroslav Urban 
a príjemným prekvapením boli výkony Petra 
Topercera, ktorý v silnej konkurencií obsadil 3. 
miesto.
V kategórii žien štartovalo osem hráčok a naj-
lepšie výkony opäť predviedla niekdajšia slo-
venská reprezentantka Lucia Truksová.

Medailistky v kategórii žien, na naj-
vyššom stupienku Lucia Truksová.

ORÁČ A TRUKSOVÁ NAJLEPŠÍ MEDZI POLICAJTMI

VÝSLEDKY
Konečné poradie na medailových prieč-
kach - registrovaní muži: 1. Daniel Oráč 
(APZ Bratislava), 2.  Miroslav Urban (MV 
SR +PPZ), 3. Slavomír Král (MV SR 
+PPZ) a Peter Topercer (KR PZ Prešov).
Ženy: 1. Lucia Truksová (KR PZ Bratisla-
va), 2. Anna Sedláčková  (KR PZ Bratisla-
va), 3. Mária Spustová (KR PZ Bratislava) 
a  Gabriela Gožová (KR PZ Prešov).

Šampiónom v kategórii registrovaných 
mužov sa stal Daniel Oráč.

Ing. Rudolf Eliáš (1942 - 2022)

Vo veku nedožitých 
80 rokov zomrel v 
júni rozhodca, tré-
ner a funkcionár 
stolného tenisu. 
Bol hráčom STO 
Iskra Partizánske, 
kde pôsobil aj v 
štruktúrach klubu. 
Funkcionársky sa 
venoval činnosti 
na krajskej úrovni ako predseda komisie 
mládeže i celoslovenskej, keď od roku bol 
člen výkonného výboru SSTZ ako predseda 
disciplinárnej komisie. Trénerskej činnosti 
sa venoval od roku 1969, bol držiteľom B-li-
cencie. Od roku 1975 bol rozhodcom prvej 
triedy, od roku 1992 už aj s medzinárodnou 
licenciou. Rozhodoval na domácich i zahra-
ničných medzinárodných podujatiach - ME 
v ČR, SR, Taliansku, MEJ v SR, ČR a Slo-
vinsku, ME zdravotne znevýhodnených, tur-
najoch Pro Tour i zápasy EL. V roku 2003 
vyvinul a úspešne realizoval výrobu ekolo-
gického lepidla na prelepovanie poťahov 
stolnotenisových rakiet Elo spin. Autorsky 

vej) a mnohých ďalších. Rodák z obce Turie 
Pole zomrel vo veku nedožitých 78 rokov 
25. júna v Bratislave. Česť jeho pamiatke!

Ján Sojčák (1953 - 2022)

Zomrel v nedeľu 12. 
júna 2022 vo veku 
68 rokov. Na večno-
sť odišiel kamarát a 
veľký stolnotenisový 
nadšenec. Bol za-
kladateľom stolno-
tenisového klubu v 
Kamenici nad Ciro-
chou v roku 2000. 
Bol vynikajúcim šé-
fom klubu, spoluhráčom, bez ktorého by 
stolný tenis v obci neexistoval. Vynaložil ne-
malé časové a finančné úsilie, aby mladým 
hráčom zabezpečil potrebné materiálovo-
-technické vybavenie, tréning a dopravu ni-
elen na území SR, ale aj v zahraničí. Na pre-
lome júna a júla mal štartovať v talianskom 
Rimini na ME veteránov, ale jeho miesto v 
skupine zostalo prázdne. Odišla osobnosť, 
ktorá bude nielen na východnom Slovensku 
chýbať.
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BLAHOŽELÁME STOLNOTENISOVÝM JUBILANTOM

Od roku 1968 , kedy sa stal tajomníkom
stolnotenisového oddielu TJ Iskra Par-
tizánske, postupne pracoval vo VV OSTZ,
VV KSTZ a VV SSTZ (vždy ako predseda
komisie mládeže). V roku 1990 sa stal na
dva roky predsedom TJ Iskra Partizánske.
V novembri založil Kresťanský športový klub
Partizánske a stal sa jeho predsedom. V
roku 1997 založil spolu s klubmi okresu
Partizánske, OSTZ Partizánske a v roku
2005 Oblastný stolnotenisový zväz Horná
Nitra (v obidvoch zväzoch je predsedom).
V roku 1997 bol zvolený do VV KSTZ

Trenčín, kde do roku 2011 pracoval vo funkcii predsedu komisie mládeže.
V rokoch 2010 a 2011 bol predsedom disciplinárnej komisie SSTZ.

Počas svojej trénerskej činnosti (od roku 1969) vychoval desiatky mladých
stolných tenistov, ktorí sa stali mnohonásobnými majstrami okresu, majs-
trami kraja a medaily nosili aj z majstrovstiev Slovenska (2 zlaté, 2 strieborné
a 11 bronzových). 

Vo februári 1992 sa Ing. Rudolf Eliáš stal medzinárodným stol-
notenisovým rozhodcom. Rozhodoval na mnohých medzinárodnych
domácich a zahraničných majstrovstvách - ME  (Česká republika, Sloven-
sko, Talianako), MEJ (Slovensko, Česká republika, Slovinsko), ME telesne
postihnutých (Slovensko, Chorvátsko), Europaen Nations Cup družstiev
(Nemecko), Europa Masters Cup (Nemecko), a ďalšívh podujatiach.

Ako hráč stolnotenisového oddielu TJ Iskra Partizánske reprezentoval
Partizánske od roku 1968. Hraval úspešne v "A" družstve mužov v majstro-
vstvách západného Slovenska (dnes II. a III.liga). V súťažnom ročníku
1970/71 vybojoval s družstvom mužov postup do majstrovstiev západného
Slovenska I.triedy (dnešná I.liga západ).

V roku 1985 napísal históriu stolného tenisu v Partizánskom od jeho
začiatkov v Baťovanoch v roku 1939 až po rok 1994. V roku 2003 vyvinul
a relizoval výrobu ekologického  lepidla na lepenie poťahov stolnotenisových
rakiet   ELO SPIN, ktoré schválila aj materiálová komisia ITTF. 

Ing. Rudolf ELIÁŠ
70 rokov

V Sieni slávy Slovenského stol-
notenisového zväzu jej patrí spolu s
Františkom Tokárom najčestnejšie
miesto.  Celkom jednoznačne a za-
slúžene !  V bohatej 86-ročnej histórii
nášho stolného tenisu sa  žiadnej žene
nepodaril taký významný prienik medzi
svetovú elitu a ako ukazuje súčasný
vývoj ženského celuloidu v najbližšom
období sa to sotva niekomu pošťastí ...
Jubilantka A. Chládeková – Grofová v
r. 1973 na MS v Sarajeve dosiahla his-
torický úspech, keď sa prebojovala do

finále. Jej víťazné ťaženie zastavila až v rozhodujúcom súboji o titul
Číňanka Hu Yulan. V rovnakom roku po titule vicemajsterky sveta
vo dvojhre získala aj titul akademickej majsterky sveta v individuálnej
kategórii. Na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov patrila k
absolútnej svetovej špičke, o čom svedčia aj ďalšie tri bronzové kovy
zo svetových šampionátov (za družstvá v r. 1969,  1971 a mix v r. 1973
s Dvořáčkom). Úspechy žala aj na majstrovstvách Európy, odkiaľ si
priniesla 6 medailí (4 strieborné a 2 bronzové). 

Alica Grofová – Chládeková športovo vyrástla v Bratislave – Rači.
Dlho hrala za miestnu Lokomotívu, neskôr za Lokomotívu Bratislava
a TSMB Trnávka. V r. 1965 – 69 bola členkou čs. juniorskej reprezen-
tácie a v r. 1967 – 78 stabilnou oporou ženského tímu ČSSR v tom
čase patriaceho do svetovej špičky. Jubilantka vyštudovala FTVŠ v
Bratislave, špecializáciu stolný tenis. Získala najvyššie trénerské vzde-
lanie i licenciu A. V r. 1990 – 1992 bola členkou komisie VŠ SSTZ a
tri roky aj zväzovou metodičkou. V r. 1990 – 1992 vykonávala funkciu
sekretára SSTZ, neskôr sa venovala trénerskej práci s mládežou. Od
r. 2009 je aktívnou členkou kontrolnej komisie nášho zväzu.

Alica CHLADEKOVÁ - GROFOVÁ
60 rokov

Všetkým jubilantom prajeme veľa zdravia,
šťastia, radosti a síl pri ďalšom pôsobení 

v stolnotenisovom hnutí!

Neodmysliteľným „inventárom“ SSTZ v
dobrom slova zmysle je športovo-organi-
začná manažérka Katarína Kolářová. Tak
ako v Slovenskom stolnotenisovom centre
v Bratislave-Krasňanoch nájdete vždy
nachystaných 15 hracích stolov, tak o
poschodie nižšie, na sekretariáte SSTZ
vždy stretnete Katku ochotnú pomôcť, či
poradiť s akoukoľvek stolnotenisovou ad-
ministratívou. Takmer vôbec nepotrebuje
využívať archív, pretože si obdivuhodne
pamätá mená, dátumy narodenia, adresy,
či telefónne čísla. Na počkanie Vám vysype

z rukáva  aktuálne spojenia na členov výkonného výboru, trénerov slovenskej
reprezentácie, alebo špičkových hráčov. Na sekretariáte SSTZ pôsobí už od
r.1989 a spolu so Stanom Becánim sú služobne najstaršími profesionálnymi
pracovníkmi zväzu. Mravčiu prácu jubilujúcej K.Kolářovej možno na prvý
pohľad zvonku príliš nevidieť, je však veľmi dôležitá, pretože cez ňu každo-
denne pulzuje kontakt vedenia zväzu i odborných komisií so športovým
hnutím, ale aj SOV, KŠZ SR, ITTF či ETTU. Je aktívna aj pri organizovaní
prakticky všetkých významných podujatí v réžii SSTZ. Bola členkou
organizačného výboru ME dospelých 1996, ale aj ME mládeže 2000 a 2005,
ME veteránov 2007, MS juniorov 2010 a ďalších medzinárodných akcií na
území Slovenska. Podieľala  sa aj na príprave obidvoch vydaní Encyklopédie
stolného tenisu Slovenska a dlhé roky spolupracuje s redakčnou radou pri
vydávaní časopisu Slovenský stolný tenis.

Katarína KOLÁŘOVÁ
60 rokov Žiadny úspešný realizačný tím sa dnes v

športovom dianí nezaobíde bez kvalitného
lekárskeho zabezpečenia. Slovenský stol-
notenisový zväz sa v r. 1991 pri komple-
tizácii svojho realizačného tímu rozhodol
pre spoluprácu s doktorom Delejom,
ktorému vtedy po prvý raz zveril starostlivosť
o zdravie našich najlepších hráčov.  Ako
ukázal čas, bolo to správne rozhodnutie,
pretože rovnaký muž zostal na svojej pozícii
dodnes. Hoci jeho športová klientela v
rámci SPORTMEDu je podstatne širšia,
stolní tenisti akoby mali prednosť a stále mu

dôverujú.
Doc. MUDr. B. Delej, PhD. MPH, ktorý v marci 2012 oslávil 50. naro-

deniny, je dnes popredným slovenským chirurgom, traumatológom a špor-
tovým lekárom. Jeho služby využívajú známi domáci i zahraniční športovci,
ako aj SOV a SPV. Bol členom slovenskej výpravy na OH v Sydney, Aténach
i Pekingu. Hlavným lekárom slovenského tímu bol aj na OH v Londýne.

Jubilant má šport už od útleho veku v krvi. Spočiatku mu učaroval stolný
tenis. Vo veku 8 – 12 rokov ho intenzívne hral za žiakov TJ Stavba VD
Prešov. Keďže bol multišportovo nadaný, skúšal to v dorasteneckom a ju-
niorskom veku s cestnou cyklistikou a neskôr s triatlonom. Dvanásťkrát
úspešne absolvoval aj extrémne ťažkú súťaž o „železného muža“. Športu
zostal verný, aj keď sa po absolvovaní Lekárskej fakulty v Hradci Králové
dal na medicínsku dráhu. Dodnes sa aktívne venuje tenisu a golfu. Jeho
hlavnou vášňou je však športové zberateľstvo. Je predsedom Slovenskej
spoločnosti olympijských  a športových zberateľov a majiteľom azda
najväčšej zbierky olympijských odznakov v strednej Európe. Vo svojom
archíve má aj  cenné kolekcie olympijských mincí, medailí, publikácií, vstu-
peniek a ďalších memorabilií, ktoré by postačovali aj na zriadenie menšieho
múzea.

Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD. MPH
50 rokov
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Ministerstvu školstva vedy, výskumu a 
športu, Národnému športovému centru 
a partnerským športovým zväzom, medzi 
ktoré patril aj Slovenský stolnotenisový 
zväz (SSTZ), sa úspešne vydaril prvý ročník 
projektu Školský šport, ktorý počas uply-
nulých mesiacov vyvrcholil pod názvom 
SUPERfinále 2022 v Šamoríne, Trenčíne, 
Piešťanoch a Prešove.

V Šamoríne to 13 - 14. júna 2022 boli 
školské majstrovstvá Slovenska pre ZŠ a 
SŠ na jednom mieste, resp. pod „jednou 

strechou“ v ôsmich športových odvetvi-
ach (atletika, vybíjaná, volejbal, basketbal, 
futbal, plávanie, vodné pólo, stolný tenis) 
pre približne tisícku účastníkov z ôsmich 
krajov, ktorí prešli okresnými i krajskými 
kolami a teraz mohli zabojovať o tituly škol-
ských majstrov SR 2022.

Stolní tenisti si v športovom komplexe x-
-bionic® sphere našli miesto v kongre-
sovej sále Victory, kde mali položený 
taraflex a hralo sa na šiestich stoloch. 
V chlapčenskej kategórii si suverénne 
počínali starší žiaci zo Základnej školy 
kniežaťa Pribinu v Nitre, za ktorú hrali aj 
reprezentanti SR na čele s jedným z naj-
lepších Európanov do 15 rokov Samue-
lom Arpášom. Na ceste za prvenstvom 
neprehrali ani set. U dievčat sa z celko-
vého víťazstva tešili staršie žiačky zo ZŠ a 
MŠ na Maurerovej ulici v Krompachoch.

Spolupráca s národnými športovými 
zväzmi sa ukázala ako správna voľba. 
Zväzy zorganizovali školské majstrov-

– olympionici Matej Tóth, Martina Morav-
cová a Iveta Putalová, či ambasádor Ró-
bert Vittek. Okrem klasických disciplín sa 
športovci zúčastnili v skvelej atmosfére na 
nočnom behu na 400 a 1 600 m.

(ĽB)
• foto: Ivica Hatalová / SSTZ

stvá Slovenska, ktoré za zvuku rytmov 
bubnovej show Campana Batuca-
da otvoril minister školstva Branislav 
Gröhling, na profesionálnej úrovni.
„Doteraz sa školské M-SR organizovali sa-
mostatne pre každé športové odvetvie a 
zastrešovala to Slovenská asociácia špor-
tu na školách. V tomto roku sa to zorgani-

zovalo naraz na jednom mieste s viacerými 
športmi. K dispozícii nebola športová hala, 
a tak sme trochu museli improvizovať pri 
príprave podmienok na hranie. V oboch 
kategóriách sa predstavilo po osem druž-
stiev postupujúcich z krajských súťaží. Pri-
oritne to bolo určené pre žiakov II. stupňa, 
teda zo 6. - 9. ročníkov. V tomto projekte 
sa zrejme bude pokračovať do budúcnos-
ti,“ poznamenala generálna sekretárka 
SSTZ Ivica Hatalová.
Deti prišli povzbudiť aj športové osobnosti 

VÝSLEDKY SUPERFINÁLE 
2022 - STOLNÝ TENIS

Chlapci - semifinále: ZŠ kniežaťa Pribi-
nu Nitra - ZŠ a MŠ SNP Kalinovo 3:0, ZŠ 
J. Švermu Humenné - ZŠ Bruselská Ko-
šice 3:2, o 3. miesto: ZŠ a MŠ SNP Ka-
linovo - ZŠ Bruselská Košice 3:1, finále: 
ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra - ZŠ J. Švermu 
Humenné 3:0.
Konečné poradie: 1. ZŠ kniežaťa Pribi-
nu Nitra, 2. ZŠ J. Švermu Humenné, 3. 
ZŠ s MŠ Kalinovo, 4. ZŠ Bruselská Ko-
šice, 5. ZŠ Bošany, 6. Gymnázium P. O. 
Hviezdoslava Dolný Kubín, 7. ZŠ Ivana 
Bukovčana Bratislava, 8. ZŠ A. Radlin-
ského Kúty.
Dievčatá - semifinále: ZŠ s MŠ Maure-
rova Krompachy - ZŠ Záhorácka Malac-
ky 3:0, ZŠ s MŠ Slovenská Ves - ZŠ H. 
Zelinovej Vrútky 3:2, o 3. miesto: ZŠ H. 
Zelinovej Vrútky - ZŠ Záhorácka Malacky 
3:2, finále: ZŠ s MŠ Maurerova Krompa-
chy - ZŠ s MŠ Slovenská Ves 3:0.
Konečné poradie: 1. ZŠ s MŠ Maure-
rova Krompachy, 2. ZŠ s MŠ Slovenská 
Ves, 3. ZŠ H. Zelinovej Vrútky, 4. ZŠ Zá-
horácka Malacky, 5. ZŠ M. R. Štefánika 
Lučenec, 6. ZŠ Sekule, 7. ZŠ a MŠ Ryb-
ník, 8. ZŠ Bošany.

SUPERfinále pre chlapcov 
z Nitry a dievčatá z Krompách

Stolnotenisové družstvá dievčat na medailových priečkach po dekorovaní Ivanom Husárom a 
Antonom Hamranom.

Tri najlepšie tímy súťaže stolnotenisových družstiev chlapcov v spoločnosti štátneho tajomní-
ka MŠVVŠ pre šport Ivana Husára (vľavo) a predsedu SSTZ Antona Hamrana (vpravo).



Anton Hajduk – 65 rokov
Bol dlhoročným hráčom, členom 
a funkcionárom klubu VSTK Vra-
nov nad Topľou, ako aj dlhoroč-
ným funkcionárom slovenského 
stolného tenisu. Riadi činnosť klu-
bu VSTK Vranov ako organizačný 
pracovník a vedie administratívu 
klubu. Do pätnástich rokov repre-
zentoval klub v mládežníckych ka-
tegóriách, neskôr sa rozhodol pre 
futbal a stolný tenis hrával príleži-
tostne v Slávii Vranov. Do VSTK sa 
vrátil ako hráč v roku 1991 a ako funkcionár po roku 2002. 
Bol predsedom VsSTZ 2006-2007, pôsobil aj ako člen VV 
SSTZ a v rokoch 2014-2017 bol opäť predsedom VsSTZ. 
Významnou mierou sa pričinil o rozvoj stolného tenisu vo 
svojom rodisku – vo Vranove nad Topľou. V roku 2017 ne-
úspešne kandidoval na predsedu SSTZ. Odvtedy sa venu-
je len klubu ako funkcionár a kouč extraligového družstva 
mužov.

Milan Kánya – 65 rokov
Patril medzi popredných trénerov 
talentovanej mládeže Slovenska. 
Podieľal sa na príprave talento-
vanej mládeže v klube STK Bri-
con Trnava. Držiteľ trénerskej B 
licencie vychoval nasledovných 
hráčov: J. Wiltschka, T. Sekera, 
M. Halás, M. Jančovič, M. Rába-
ra, D. Laczo, P. Vejmelka. Pod 
jeho vedením družstvo dorasten-
cov získalo v I. lige v sezónach 
2006/2007 a 2007/2008 titul 
majstra Slovenska a v sezóne 2003/2004 titul v družstvách 
starších žiakov. Medzi jednotlivcami sa asi najviac presadil 
jeho odchovanec Tibor Sekera – 2. miesto medzi starší-
mi žiakmi 2005 a 2. miesto medzi juniormi v jednotlivcoch 
2008. Na ME mládeže 2005 v Prahe sa T. Sekera spolu 
s K. Kobesom umiestnil na 5. priečke vo štvorhre juniorov. 
V súčasnosti sa M. Kánya stolnému tenisu už nevenuje.

Vladimír Pištej - 65 rokov
Otec úspešného slovenského 
reprezentanta a olympionika 
Ľubomíra Pišteja pochádza z 
Drienova pri Prešove, kde sa 
začal venovať stolnému teni-
su od siedmej triedy základnej 
školy. Najskôr hrával na úrovni 
okresnej súťaže, postupne sa 
dostal až do III. ligy. Po presťa-
hovaní sa do Prešova pôsobil 
od roku 1984 v tamojšom oddi-
ele Červená hviezda - neskôr ŠKP, na ktorého čele stál v 
rokoch 2010 - 2020.
Osem rokov bol funkcionársky činný vo Východosloven-
skom stolnotenisovom zväze, kde zastával funkciu predse-
du komisie mládeže. Práve počas tohto pôsobenia si urobil 
aj trénerský kurz. Vyše tri desaťročia je držiteľom rozhod-
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covskej licencie, v súčasnosti už najvyššej domácej. V úlo-
he arbitra pôsobí na vrcholných slovenských podujatiach 
(M-SR, extraliga, atď.), ale dostal sa aj na medzinárodné 
turnaje v okolitých krajinách. Zaujímavosťou je, že k roz-
hodovaniu pritiahol aj svoju manželku Jarmilu, s ktorou má 
okrem syna Ľubomíra aj dcéru Janu. Z Prešova sa presídlili 
na západné Slovensko a ostatné dva roky bývajú v Seredi, 
kde ešte aktívne hráva IV. ligu. Svoje hráčske umenie uká-
zal v roku 2017 na medzinárodných majstrovstvách Poľska 
pre stolnotenisových rozhodcov, na ktorých vyhral svoju ve-
kovú kategóriu.

Dušan Zelman – 65 rokov
Dlhoročný aktívny hráč, tréner a 
rozhodca. Aktívne sa stolnému 
tenisu začal venovať vo svojich 
štrnástich rokoch v Sládkovičove 
pod vedením Emila Dovalovského. 
Postupne pôsobil v kluboch STK 
Senec, Drietoma a Keraming – Ku-
bran Trenčín, kde naďalej aktívne 
hráva v druhej až štvrtej lige. Aktív-
ne pracoval aj v rôznych zväzových 
funkciách vrátane SSTZ ako člen 
disciplinárnej komisie, dozornej 
rady a kontrolnej komisie SSTZ. V 
súčasnosti je členom ObSTZ Trenčín, VV KSTZ Trenčín, 
kde vyše 15 rokov vykonáva funkciu matrikára. V roku 1993 
získal trénerskú licenciu a od roku 1980 je držiteľom roz-
hodcovskej licencie. Vo svojej trénerskej práci sa venuje aj 
mládeži, pričom najväčšie úspechy aj na medzinárodnom 
poli dosiahol s Monikou Marouskovou. V sezóne 2021/22 
spolu so ženským družstvom KST Drive Trenčianske Jast-
rabie získal historické 4. miesto v extralige.

Rudolf Sirota - 70 rokov
Stolnému tenisu sa venuje 
odmalička. Ako samouk bol 
dvojnásobným majstrom okre-
su Bratislava - vidiek v kategó-
rii starších žiakov. Ako majster 
okresu sa automaticky kvali-
fikoval na majstrovstvá Čes-
koslovenska starších žiakov v 
Topoľčanoch. Neskôr hrával 
dorasteneckú ligu za Slov-
naft a Spoje Bratislava. Ako 
14-ročný začal pravidelne 
hrávať krajskú súťaž dospe-
lých. Po dvadsaťročnej odml-
ke sa vrátil k stolnému tenisu ako hráč i funkcionár miest-
neho klubu. Niekoľko rokov je predsedom klubu ŠK STO 
Lozorno a doteraz pôsobí ako hráč krajských majstrovstiev. 
V tomto roku sa aktívne podieľa na výchove svojho vnuka 
Samuela, s ktorým v budúcej sezóne plánuje naskočiť do 
kolotoča turnajov SPM. Popri práci v klube ako predseda a 
hráč sa aktívne zapája aj rozhodcovskej činnosti v súťažiach 
SSTZ. Je držiteľom rozhodcovskej licencie A. V minulom 
roku mu bola udelená pamätná medaila za dlhoročnú prácu 
rozhodcu stolného tenisu od SSTZ. 
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NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA JE 
O STOLNOM TENISE

Po pozitívnom ohlase stolnotenisovej verejnosti na publiká-
ciu STOLNOTENISOVÁ MAPA SLOVENSKA vydanú k 95. 
výročiu organizovaného stolného tenisu na území Sloven-
ska, sa SSTZ rozhodol prihlásiť ju do súťaže organizovanej 
Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov 
(SSN). Súťažilo sa už v 15. ročníku o Najkrajšiu knihu Slo-
venska a propagačného materiálu a 30. ročníku Najkrajšie-
ho kalendára za minulý rok.

Knihy boli ocenené v šiestich kategóriách. Naša publikácia, 
ktorú pripravoval takmer dva roky pod vedením RNDr. Mar-
ty Brúderovej široký autorský kolektív, súťažila v kategórii 
Knihy o Slovensku – a úspešne. Publikácia zvíťazila a má 
právo na obálke nosiť zlatú nálepku s reliéfnou pečiatkou 
súťaže.
V hlavnej súťaži kníh bolo ocenených 7 publikácií čestným 
uznaním a 16 kníh diplomami na 1. - 3. mieste v šiestich 

Stolnotenisová publikácia už s víťaznou zlatou nálepkou s 
reliéfnou pečiatkou súťaže.

Hlavná autorka knihy Stolnotenisová mapa Slovenska Marta 
Brúderová pri preberaní ocenenia za víťazstvo v súťaži o Naj-
krajšiu knihu Slovenska.

Jozef Jantoš - 75 rokov
Do Ružomberka prišiel študovať na 
OU Ružomberok v roku 1962, ne-
skôr prešiel na SPŠT v Ružomber-
ku. Hneď ako ukázal svoj športový 
talent, klub ho angažoval a dával 
mu šancu realizovať sa. Spočiatku 
to nebolo ľahké, ale klubu sa od-
vďačil za dôveru už v nasledujú-
cej sezóne, kedy sa stal platným 
hráčom prvého mužstva. Trénoval 
najmä pod vedením svojich starších 
kolegov Milana Lovasíka a Jozefa 

Kandu. Stolný tenis hrával za klub od roku 1963 väčšinou v 
krajských súťažiach, jeden ročník - 1971/72 aj Slovenskú 
národnú ligu. Je niekoľkonásobný majster okresu. Predse-
dom ružomberského klubu bol v rokoch 1981 – 1986. V 
tomto období bol aj členom predsedníctva Krajského zväzu 
stolného tenisu. Aj keď skončil ako predseda, zastával rôzne 
funkcie vo výkonnom výbore klubu a snažil sa pomáhať rôz-
nymi aktivitami. Je rozhodcom licencie A, ako aj trénerom 
licencie B. Bol dlhoročný tréner mládeže v klube, vycho-
val mnoho mladých talentov. Rozhodoval najväčšie turnaje 
v rámci Slovenska, ktoré sa konali najmä v Ružomberku. 
Svoje bohaté skúsenosti odovzdával a stále odovzdáva ako 
dlhoročný člen vedenia klubu svojím nástupcom.

osobnosti – predsedovia – medailisti – rozhodcovia

Jozef Jantoš, nar. 1947

Do Ružomberka prišiel študovať na OU Ružomberok v roku 1962, neskôr 
prešiel na SPŠT v Ružomberku. Hneď ako ukázal svoj športový talent, klub ho 
angažoval a dával mu šancu realizovať sa. Spočiatku to nebolo ľahké, keď 
Jozef väčšinu svojich zápasov prehrával, ale klubu sa odvďačil za dôveru už 
v nasledujúcej sezóne, kedy sa stal platným hráčom prvého mužstva. Trénoval 
hlavne pod vedením svojich starších kolegov Milana Lovasíka a Jozefa Kandu. 
Stolný tenis hrával za klub od roku 1963 väčšinou v krajských súťažiach, jeden 
ročník – 1971/72 aj Slovenskú národnú ligu. Je niekoľkonásobný majster okre-
su. Predsedom klubu bol v rokoch 1981 – 1986. V tomto období bol aj členom 
predsedníctva Krajského zväzu stolného tenisu. Aj keď skončil ako predseda, 

zastával rôzne funkcie vo výkonnom výbore klubu. Snažil sa pomáhať klubu rôznymi aktivitami. Je roz-
hodcom licencie „A“, ako aj trénerom licencie „B“. Bol dlhoročným trénerom mládeže v klube, vycho-
val mnoho mladých talentov. Rozhodoval najväčšie turnaje v rámci Slovenska, ktoré sa konali hlavne 
v Ružomberku. Aktívnym členom klubu je dodnes, v Bielom Potoku hrá aj okresnú súťaž. V našom 
klube pôsobí ako rozhodca turnajov usporiadaných naším klubom. Svoje bohaté skúsenosti odovzdá-
val a stále odovzdáva ako dlhoročný člen vedenia klubu svojím nástupcom.

Marián Bystričan, nar. 1956

Študoval na Strednej priemyselnej škole v Ružomberku. Od mladého veku 
sa zaujímal o šport všeobecne. Ako žiak začínal s futbalom v benjamínke, v tom 
čase však bolo zvykom, že mládež sa venovala viacerým športom. Preto hrá-
val aj stolný tenis, hokej a aj iné športy. Ako sám hovorí, nič poriadne, všade 
bol iba priemerný. Až približne do roku 1972 sa venoval viacerým športom, 
potom sa priklonil k stolnému tenisu. Hrával krajské súťaže až do osemdesia-
tych rokov, dnes najmä súťaže veteránov. Jeho úspechy sú celkom skromné, 
niekoľko medailí v rámci okresu, nejaká v kraji. V tom období vládla stolnoteni-
sová kríza a unavený Jozef Jantoš rezignoval v roku 1986 na funkciu predsedu 
klubu. Pod vplyvom kolegov, ktorí Mariána poznali ako športového funkcioná-
ra mládeže v kraji a futbalového rozhodcu, prijal funkciu predsedu klubu. Nastala ťažká práca budova-
nia klubu. Prvou úlohou bolo vytvoriť podmienky pre tento šport v Ružomberku. Podarilo sa to v roku 
1987 odovzdaním do užívania špecializovanej stolnotenisovej haly v Ružomberku. Postupne sa poda-
rilo klub stabilizovať, aj ekonomicky, a klub začal dosahovať významné úspechy. Od roku 1994 sa do-
stali družstvá žien a mužov do najvyšších slovenských súťaží, v ktorých sa udržali až dodnes. Výbor 
klubu pochopil, že jedinou cestou dopredu je výchova mládeže. Postupne klub začal intenzívne pra-
covať s mládežou. V deväťdesiatych rokoch už aj mládež patrila medzi najlepšie na Slovensku. Túto 
pozíciu si klub udržiava až dodnes. Je to určite najúspešnejšie obdobie v jeho histórii. Hoci, ako sme 
spomenuli, Marián bol vždy len priemerným športovcom, stal sa však špičkovým funkcionárom a roz-
hodcom. Bol dve volebné obdobia podpredsedom Slovenského zväzu stolného tenisu, dokonca nie 
beznádejne aj kandidátom na funkciu predsedu zväzu. Pôsobil v rôznych športových funkciách od 
okresných až po národné. V roku 2009 sa však z dôvodu vážnej choroby a jej následkov vzdal všetkých 
funkcií. Dnes pomáha klubu odovzdávaním svojich skúseností ako mu to dovoľuje zdravotný stav. 
Nevzdal sa však svojho koníčka a naďalej pôsobí ako uznávaný medzinárodný rozhodca. Je držiteľom 
trénerskej licencie „B“ a rozhodcovskej licencie „M“. Za svoju prácu bol viackrát ocenený v rámci 
mesta (cena mesta, cena primátora), ale aj cenou Fair Play Slovenského olympijského výboru za rok 
2009 za celoživotnú prácu, a rôznymi inými.

75

kategóriách. Odborná porota bola zložená z výtvarníkov, 
fotografov, tlačiarov, grafikov a iných odborníkov. Posudzo-
vala vizuálnu úroveň exponátov so zreteľom na ich kvalitu, 
grafické riešenie, kvalitu fotografie, polygrafickú úroveň, 
použitý materiál.

Vyhlásenia výsledkov súťaže dňa 27. apríla 2022 v átriu 
Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa za organizá-
torov zúčastnili Ing. Vladimír Bárta, predseda Klubu fotopu-
blicistov SSN, Mgr. Dušan Jarina, vedúci výstavnej a pub-
likačnej činnosti ŠVK v Banskej Bystrici, Prof. Dr. Jaroslav 
Uhel, ArtD. Dalibor Greško, konateľ firmy Dali-BB s.r.o.. 
Zo zväzu sa ako prví tešili z úspechu Ing. Anton Hamran, 
predseda SSTZ, Bc. Oliver Kovács, člen VV KSTZ Banská 
Bystrica a autorka RNDr. Marta Brúderová, ktorá už teraz 
usilovne pracuje na vydaní II. doplneného vydania knihy k 
storočnici stolného tenisu na území Slovenska.

(MB)



Pamätným zostane tento ročník okrem 
iného aj zápasom ministrov Davida Li-
dingtona proti vtedajšiemu šéfovi rezortu 
školstva Dušanovi Čaplovičovi. Ich part-
nermi boli na jednej strane britský pa-
ralympijský reprezentant Scott Robert-
son, spoluhráčkou nášho ministra zasa 
viacnásobná paralympijská medailistka 
Alena Kánová, ktorej iniciatíva stála pri 
zrode tohto turnaja.

Po prvých rokoch, keď bola partnerom 
podujatia britská ambasáda, sme v roku 

Vo štvrtok 5. 
mája bolo Ná-
rodné stolnote-
nisové centrum 
v bratislavskej 
Rači dejiskom 
jubilejného X. 
ročníka športo-
vo–spoločen-
ského podujatia 

„Ping pong bez bariér“. Turnaj sa konal 
pod záštitou veľvyslanca Francúzskej re-
publiky na Slovensku Pascala Le Deunffa 
ako prvé sprievodné podujatie smerom 
k paralympijským hrám v Paríži 2024.

PPBB 2022 opäť organizoval Slovenský 
paralympijský výbor (SPV) v spolupráci 
so Strojníckou fakultou STU v Bratisla-
ve, Študentským cechom strojárov SjF 
STUBA a francúzskym veľvyslanectvom 
v Bratislave. Táto pekná tradícia sa zro-
dila v roku 2009, keď sa na akademickej 
pôde vo foyeri STU odohral prvý ročník. 
Za jej zrodom stála spolupráca sloven-
ských parastolných tenistov s britskou 
ambasádou, čo sa následne spojilo aj s 
účasťou Slovenska na PH 2012 v Lon-
dýne. Práve v roku konania týchto hier 
sa turnaj paralympionikov, strojárov, za-
mestnancov ambasády a hostí odohral 
prvýkrát vo veľkej aréne Zimného štadi-
óna Ondreja Nepelu.
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NOVINÁRI S RAKETAMI
Hovorkyňa Jadrovej vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Miriam Žia-
ková ovládla Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom 
tenise. Na jubilejnom 25-tom ročníku žurnalistického šampionátu 
v Považskej Bystrici získala zlaté medaily v dvojhre i štvorhre žien 
a takisto v miešanej štvorhre.
Medzi mužmi po prvý raz premenil finálovú účasť v dvojhre na 
zlato Oliver Buza (Spišský patriot), druhé zlato pridal v mužskej 

štvorhre po boku Romana Uhlíka aj vďaka päťsetovému triumfu vo 
vyrovnanom a dramatickom semifinálovom súboji.
Tri medailové umiestnenia získala premiérovo v histórii podujatia 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky zásluhou Daniely Grácovej 
z TASR.TV, ktorá vybojovala striebro v dvojhre i štvorhre žien a 
bronz v mixe. Medzi najlepších ako tradične patrili aj reprezentanti 
RTVS, z Považia si odviezli dve bronzové medaily v individuálnych 
súťažiach, okrem toho zlato a ďalšie tri tretie miesta v párových. 
Šampionát trocha doplatil na postcovidový syndróm – uskutočnil 
sa v netradičnom júnovom termíne, keďže v čase príprav nebolo 
jasné, ako sa pandemická situácia vyvinie. Svoje urobil aj začia-
tok dovolenkového obdobia, na poslednú chvíľu účasť niektorým 
stabilným účastníkom znemožnili zdravotné, pracovné či osobné 
dôvody. Aj preto počet účastníkov nelámal historické rekordy, ale 
25 mužov, sedem žien a piati štartujúci v kategórii VIP si schuti 
zahrali. Zápasom nechýbalo napätie ani zodpovedajúca kvalita.
Podujatie v rámci svojho dotačného programu podporili Tren-
čiansky samosprávny kraj a mesto Považská Bystrica. Oficiálnym 
mediálnym partnerom je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Martin Šeďo
• foto: Viktor Zamborský

Miriam Žiaková pochádzajúca zo stolnotenisovej rodiny - jej ot-
com je Anton Mihály, bývalý vynikajúci slovenský reprezentant 
- bola s troma titulmi najúspešnejšia účastníčka M-SR novinárov.

Medailisti Tipsport majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise 2022:
Dvojhra mužov: 1. Oliver Buza (Spišský patriot), 2. Miroslav Antol (Denník Šport), 3. Martin Šeďo a Matúš Čun-
derlík (obaja RTVS), dvojhra žien: 1. Miriam Žiaková (JAVYS), 2. Daniela Grácová (TASR.TV), 3. Zuzana Muthová 
a Zuzana Mihályová (obe voľné novinárky), štvorhra mužov: 1. O. Buza, Roman Uhlík (RTVS), 2. Viktor Zambor-
ský (voľný novinár), Milan Jusko (Huste.tv), 3. Martin Šeďo, Matúš Čunderlík a Ivica Toman, Ján Kuchta (všetci 
RTVS), štvorhra žien: 1. Žiaková, Mihályová, 2. Grácová, Tekeľová (voľná novinárka), 3. Petra Gajdošová, Mutho-
vá (obe voľné novinárky), miešaná štvorhra: 1. Antol, Žiaková, 2. Andrej Dudáš (Týždenník Dukla), Mihályová, 3. 
Uhlík, Muthová a Anton Martaus (TV Považie), Grácová.

V RAČI JUBILEJNÝ ROČNÍK PING PONGU BEZ BARIÉR 2022
konania hier v Riu 2016 zapojili do pro-
jektu brazílske veľvyslanectvo v SR a tur-
naj sa opäť odohral na Zimnom štadióne 
O. Nepelu. V roku 2018 došlo k prvé-
mu slovensko–francúzskemu spojeniu 
turnaja v nadväznosti na udelenie práva 
Parížu organizovať OH a PH 2024 (pr-
výkrát sa hry uskutočnia pod spoločným 
názvom). Na zatiaľ poslednom ročníku 
2019 (v rokoch 2020 a 2021 mal turnaj 
pauzu v dôsledku celosvetovej pandé-
mie COVID-19) bol prítomný aj vtedajší 
francúzsky veľvyslanec v SR Christophe 
Léonzi, ktorý spolu s predsedom SPV 
Jánom Riapošom otvoril turnaj.

Ročník 2022 sa odohral vo svojom tre-
ťom dejisku (okrem STU a ZŠ O. Nepe-
lu) - v stolnotenisovej hale v bratislavskej 
Rači. Prvýkrát sa tu predstavil počas III. 
ročníka v roku 2011, keď turnaj obohatil 
exhibičný zápas Ladislava Gáspára. Pa-
ralympionik desaťročia 1994 – 2004 sa 
tu oficiálne rozlúčil s aktívnou kariérou.
Turnaj opäť absolvovali družstvá tradične 
zložené z paralympionika, strojára a zá-
stupcu ambasády. Cieľom podujatia 
bolo pomôcť prelomiť fyzické, jazykové, 
ale aj iné umelo vybudované bariéry.

(VG)
• foto: SPV

Poďakovanie predsedu SPV Jána Riapoša 
francúzskemu veľvyslancovi Pascalovi Le 
Deunffovi za osobnú účasť na podujatí.
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Najúspešnejší účastníci mládežníckych M-SR 2022: v kategórii dorastu (foto 1), mladšieho žiactva (2) v STC ŠKST Bra-
tislava, najmladšieho žiactva v STK Funstar Topoľčany (3), družstiev starších žiakov v Ružomberku (4), staršieho žiactva 
v bratislavskom NSTC (5) a družstiev starších žiačok v Bošanoch (6).

• foto: archív SSTZ

LOGO | Základné prevedenie
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Základným prvkom jednotného vizuálneho 
štýlu je značka.

Preto je potrebné používať ju všade tam, 
kde to priestorové podmienky dovoľujú podľa 
zásad určených v tomto manuáli.

Logo vychádza zo skratky názvu zväzu 
a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz



V Šamoríne predviedli svoje stolnotenisové umenie aj predsta-
vitelia SSTZ - podpredseda a bronzový medailista z MS druž-
stiev 1991 Milan Grman (vľavo) a predseda Anton Hamran.
• Foto: archív SSTZ

Nástup účastníkov počas slávnostného otvorenia SUPERfinále.
• Foto: skolskysport.sk

V stolnom tenise sa hralo v kongresovej sále Victory, kde bolo 
pripravených šesť stolov.
• Foto: archív SSTZ
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a tvoria ho štylizované písmená SSTZ 
doplnené štátnym znakom a grafickými 
prvkami ruka a raketa s loptičkou.

Nápis je vo farbe modrej. Ruka spolu 
s raketou sú vo farbe červenej, loptička 
v sivých odtieňoch. Štátny znak je predpísaný 
DM Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a vychádzame z aktuálnych 
údajov nachádzajúcich sa na stránke; 
www.minedu.sk.

DIZAJN MANUÁL | Slovenský stolnotenisový zväz

Medzi deti v Šamoríne zavítali aj bývalí olympijskí medailisti a 
súčasní šéfovia rezortných stredísk Dukly, resp. ŠCP - zlatý v 
chôdzi na 50 km Matej Tóth (vpravo) a bronzový vodnoslalo-
mársky kanoista Juraj Minčík. 
• Foto: skolskysport.sk

Dejiskom súťaží SUPERfinále školského športu bol šamorín-
sky športový komplex x-bionic® sphere.
• Foto: skolskysport.sk


