
Na plese TTC Majcichov nechýbal ani stolnotenisový stôl 
Plesoví hostia si na ňom mohli vyskúšať tento populárny šport. 
Počas prvej februárovej soboty majcichovskí stolní tenisti zvyčajne plesajú. Výnimkou nebol ani tohtoročný  
5. Stolnotenisový ples TTC Majcichov, ktorý sa, aj kvôli pandemickej dobe, uskutočnil až po štyroch rokoch. 
Hráči a členovia stolnotenisového klubu TTC Majcichov usporiadali ples už jubilejný piatykrát. Do kultúrneho 
domu sa prišli zabávať Majcichovčania, ale aj obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca hrala 
skupina Plastik z Trnavy. Prítomný bol, samozrejme, aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou. 
Prezident klubu Tibor Kollár po slávnostnom privítaní zaželal všetkým príjemnú zábavu a plesoví hostia mohli 
začať predvádzať svoje tanečné kreácie. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa zabávali až do 
nedeľného rána. Spestrením podujatia bol aj tentoraz stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom 
si hostia vyskúšali svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci tradične skvelá tombola, rozdelená na dve časti, keď na hostí 
čakalo 85 hodnotných cien, ako aj päť ďalších špeciálnych cien. Nechýbali medzi nimi ani robotický vysávač, 
benzínová kosačka, záhradný gril, víkendový pobyt pre dve osoby v Banskej Štiavnici, kávovar, atď. Špeciálnymi 
cenami boli aj tri jedálenské stoly. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej, Sone Klučárovej, Andrey Štefákovej 
a Mária Belavého opäť raz odviedol skvelú prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí sa už teraz 
tešia na budúcoročný stolnotenisový ples. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/34539-na-plese-ttc-majcichov-nechybal-ani-stolnotenisovy-stol/ 
 
Tibor Kollár 
18. 2. 2023, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

Memoriál Víta Mercela pripomenul výraznú osobnosť stolného tenisu 
Po sobotňajšom Slovenskom pohári najmladších žiačok pokračoval stolnotenisový víkend v Majcichove 
aj v nedeľu 15. januára. Domáci Table Tennis Club Majcichov totiž po dvojročnej odmlke spôsobenej 
pandémiou koronavírusu usporiadal 4. ročník Memoriálu Víta Mercela pre neregistrovaných hráčov. 
Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa stretli v telocvični 
základnej školy na 4. ročníku Memoriálu Víta Mercela. Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít Mercel zomrel 
v januári roku 2017. Stál pri zrode pingpongu v obci a ako jeden z najlepších dorasteneckých hráčov na 
Slovensku spojil svoj športový a hlavne stolnotenisový život so svojím rodným Majcichovom. Aj preto sa 
predstavitelia klubu rozhodli pripomínať si ho jeho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 32 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
privítala manželka Víta Mercela – pani Nadežda Mercelová. Symbolickou minútou ticha si všetci 
prítomní pripomenuli aj Konštantína Kollára, najbližšieho spolupracovníka Víta Mercela a zakladateľa 
novodobého žiackeho stolného tenisu, ktorý zomrel pred vyše rokom.  
Účastníci turnaja potom odohrali zápasy v ôsmich štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo 
vyraďovacím systémom. Víťaz prvých dvoch ročníkov Jozef Koricina už druhýkrát dosiahol len na štvrťfinále. 
Celkové víťazstvo si tak zabezpečil obhajca prvenstva spred roka Ján Klempa zo Závodu, ktorý vo finále 
pomerne jednoznačne zdolal 3:0 na sety Lukáša Lastovičku zo Suchej nad Parnou. Porazení semifinalisti súperili 
ešte o tretie miesto. Úspešnejší z nich bol Radovan Závorka z Jakubova, ktorý v napínavom zápase (3:2) 
porazil Jozefa Laboša z Lábu.  
Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem pohárov a diplomov odniesla aj knižné ceny 
a nákupné poukážky. Víťaz si zároveň z rúk Nadeždy Mercelovej prebral putovný pohár Víta Mercela. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/34468-memorial-vita-mercela-pripomenul-vyraznu-osobnost-
stolneho-tenisu-v-majcichove/ 
 
Tibor Kollár 
28. 1. 2023, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

V Majcichove mali zraz stolnotenisové talentované najmladšie žiačky 
Slovenský pohár mládeže najmladších žiačok odohrali počas druhej januárovej soboty v Majcichove. 
Tretie kolo Slovenského pohára sezóny 2022/2023 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára mládeže v kategórii najmladšie žiačky usporiadali Majcichovčania už jubilejný 
desiatykrát. 
Pri rekordnej účasti 70 dievčat z celého Slovenska (najviac za posledné roky) si prvenstvo odniesla hráčka ŠKST 
Bošany a dvojka slovenského rebríčka Vivien Murková, ktorá vo finále zvíťazila nad Barborou Melisou Guassardo 
z Krompách. Bronz získala Bianka Bacsová z Lokomotívy Košice, a to v súboji s ďalšou hráčkou z Bošian – 
Barborou Rusňákovou. 
Turnaj odohralo až sedem dievčat z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov, z ktorých väčšina sa so 
stolným tenisom ešte len „zoznamuje“. Marianna Partlová a Rebeka Belavá po postupe do vyraďovacích bojov 
obsadili nakoniec 25. až 32. miesto. Aj keď ďalších päť dievčat – Sofia Pagáčová, Ela Partlová, Vanesa 
Halásová, Nela Richtáriková a Paulína Gálová zo základnej skupiny nepostúpilo, svojím výkonom nesklamali. 
Najlepšia trojica dievčat získala okrem pohárov, medailí a diplomov aj tradičné cukríkové kytice, knižné ceny 
a poukážky na nákup športového tovaru. Víťazky si už druhýkrát z turnaja odniesli aj plyšových škriatkov. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/34421-v-majcichove-mali-zraz-stolnotenisove-talentovane-
najmladsie-ziacky/ 
 
Tibor Kollár 
20. 1. 2023, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

Majcichovčanka Kopáčiková na majstrovstvách strieborná 
V sobotu 18. 6. 2022 sa v bratislavských Podunajských Biskupiciach uskutočnili Majstrovstvá regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2022. Pre klub TTC 
Majcichov znamenal regionálny šampionát jednu striebornú medailu. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu  v kategóriách najmladšieho a staršieho 
žiactva sa zúčastnilo celkovo sedem žiakov TTC Majcichov.  
Medzi najmladšími žiačkami si skvele počínala Nela Kopáčiková z TTC Majcichov, ktorej cestu za celkovým 
prvenstvom zastavila až vo finále Nela Kohútová z TTC Záhorská Bystrica. Nela Kopáčiková tak za 2. miesto 
získala striebornú medailu a stala sa vicemajsterkou pre Bratislavský a Trnavský kraj. Medzi najmladšími 
žiačkami sa na majstrovstvách premiérovo predstavili aj Ela Partlová (7. až 9. miesto), Marianna Partlová 
a Rebeka Belavá (obe 10. až 12.). 
V kategórii najmladších chlapcov si z TTC Majcichov na turnaji prvýkrát zahral ešte len 5-ročný Timotej Kollár (11. 
až 15.). Víťazstvo a titul majstra regiónu medzi najmladšímí žiakmi získal Pezinčan Matúš Košický. 
Medzi staršími žiačkami sa darilo aj Majcichovčanke Eme Dominovej (5. až 8.), ktorej však cenný kov ušiel 
doslova o vlások, keď v štvrťfinále prehrala pomerom setov tesne 2:3, pričom vyhrávala už 2:0. Titul majsterky 
regiónu krajov Bratislava-Trnava vybojovala Lucia Gomolová z Pezinka. V kategórii starších žiakov obsadil 
Majcichovčan Matej Koška 21. až 30. miesto. Víťazom sa stal Milan Godál z Devínskej Novej Vsi. Regionálnych 
majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 86 hráčov. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/33171-majcichovcanka-kopacikova-na-majstrovstvach-strieborna/ 
 
Tibor Kollár 
24. 6. 2022, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

Majcichovčanka získala na majstrovstvách regiónu v stolnm tenise striebro 
Nela Kopáčiková sa stala vicemajsterkou pre Bratislavský a Trnavský kraj. 
V sobotu (18. júna) sa v bratislavských Podunajských Biskupiciach uskutočnili Majstrovstvá regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2022. Pre klub TTC 
Majcichov znamenal regionálny šampionát jednu striebornú medailu. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu  v kategóriách najmladšieho a staršieho 
žiactva sa zúčastnilo celkovo sedem žiakov TTC Majcichov.  
Medzi najmladšími žiačkami si skvele počínala Nela Kopáčiková z TTC Majcichov, ktorej cestu za celkovým 
prvenstvom zastavila až vo finále Nela Kohútová z TTC Záhorská Bystrica. Nela Kopáčiková tak za 2. miesto 
získala striebornú medailu a stala sa vicemajsterkou pre Bratislavský a Trnavský kraj. Medzi najmladšími 
žiačkami sa na majstrovstvách premiérovo predstavili aj Ela Partlová (7. až 9. miesto), Marianna Partlová 
a Rebeka Belavá (obe 10. až 12.). 
V kategórii najmladších chlapcov si z TTC Majcichov na turnaji prvýkrát zahral ešte len 5-ročný Timotej Kollár (11. 
až 15.). Víťazstvo a titul majstra regiónu medzi najmladšímí žiakmi získal Pezinčan Matúš Košický. 
Medzi staršími žiačkami sa darilo aj Majcichovčanke Eme Dominovej (5. až 8.), ktorej však cenný kov ušiel 
doslova o vlások, keď v štvrťfinále prehrala pomerom setov tesne 2:3, pričom vyhrávala už 2:0. Titul majsterky 
regiónu krajov Bratislava-Trnava vybojovala Lucia Gomolová z Pezinka. V kategórii starších žiakov obsadil 
Majcichovčan Matej Koška 21. až 30. miesto. Víťazom sa stal Milan Godál z Devínskej Novej Vsi. Regionálnych 
majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 86 hráčov. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/22944248/majcichovcanka-ziskala-na-majstrovstvach-regionu-v-
stolnom-tenise-striebro.html 
 
TTC Majcichov 
22. 6. 2022, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
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Medailová žatva Majcichovčanov v stolnom tenise 
Získali až sedem medailových úspechov v dvojhre a štvorhre. 
V sobotu (28. mája) sa v Jaslovských Bohuniciach uskutočnili Majstrovstvá oblasti Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2022. Pre hráčov TTC Majcichov znamenal 
oblastný šampionát až sedem medailových úspechov v dvojhre a štvorhre. 
JASLOVSKÉ BOHUNICE. Na majstrovskom podujatí oblasti Trnava (okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec) sa 
zúčastnili dvaja starší a štyria najmladší žiaci TTC Majcichov. V kategórii staršieho žiactva sa absolútnou 
víťazkou stala Majcichovčanka Ema Dominová, ktorá si vybojovala dva majstrovské tituly – v dvojhre, ako aj 
v štvorhre so svojou oddielovou kolegyňou Nelou Kopáčikovou. Medailovú zbierku medzi staršími žiakmi doplnil 
pre Majcichovčanov Matej Koška, ktorý získal bronz za 3. miesto.  
V kategórii najmladšie žiactvo sa tešili dve Majcichovčanky. Nela Kopáčiková získala najprv v dvojhre striebornú 
medailu za 2. miesto, keď vo finále podľahla Jozefovi Turoňovi z STK Bojničky. Potom však so svojím finálovým 
súperom získala majstrovský titul v štvorhre najmladších žiakov. V štvorhre sa darilo aj ďalšej hráčke TTC 
Majcichov, ešte len 9-ročnej Rebeke Belavej, ktorá si spolu s Emou Machovou z Jaslovských Bohuníc vybojovala 
bronzovú medailu. Šesticu Majcichovčanov medzi najmladšími žiakmi doplnili v dvojhre a štvorhre aj 
stolnotenisové začiatočníčky – okrem Rebeky Belavej (5. až 8. miesto) aj sestry Ela Partlová a Marianna 
Partlová, ktoré obsadili zhodne 9. až 12. miesto. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/22932235/medailova-zatva-majcichovcanov-v-stolnom-tenise.html 
 
TTC Majcichov 
8. 6. 2022, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

V Majcichove si pripísala výhru Miriam Gregová 
Slovenský pohár mládeže najmladších žiačok odohrali počas tretej februárovej soboty v Majcichove. 
Tretie kolo Slovenského pohára sezóny 2021/2022 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára mládeže v kategórii najmladšie žiačky usporiadali Majcichovčania už deviatykrát. 
Pri účasti 39 dievčat z celého Slovenska si prvenstvo odniesla hráčka SŠK Poproč a trojka slovenského rebríčka 
Miriam Gregová, ktorá vo finále zvíťazila nad Vivien Murkovou z ŠKST Bošany. Bronz získala ďalšia hráčka 
Bošian – Barbora Rusňáková, a to v súboji s Nelou Kohútovou zo Záhorskej Bystrice.  
Turnaj odohrali aj štyri dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov. Nela Kopáčiková po 
jednoznačnom postupe do vyraďovacích bojov obsadila nakoniec 13. miesto, i keď očakávania boli o niečo 
vyššie. Ďalšie tri domáce dievčatá, iba vo veku 7 až 9 rokov – Ela Partlová, Marianna Partlová a Rebeka Belavá, 
absolvovali svoj premiérový turnaj, pričom sa ešte len s aktívnym stolným tenisom zoznamujú. Aj keď sa im ušlo 
len delené 28. až 36. miesto, svojím výkonom nesklamali. Z turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, 
medailí a diplomov odniesla aj tradičné cukríkové kytice, knižné ceny a poukážky na nákup športového tovaru. 
Víťazky si tentoraz z turnaja odniesli aj nádherných plyšových škriatkov. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/32385-stolny-tenis-v-majcichove-si-pripisala-vyhru-miriam-
gregova/ 
 
Tibor Kollár 
3. 3. 2022, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

V stolnotenisovom pohári v Majcichove zvíťazila Nina Darovcová 
Slovenský pohár mládeže starších žiačok odohrali v nedeľu 30. januára v Majcichove. Odložené druhé 
kolo Slovenského pohára sezóny 2021/2022 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov kvôli pandémii ochorenia COVID-19 o takmer dva mesiace neskôr. 
Turnaj Slovenského pohára mládeže usporiadali v Majcichove už dvadsiatyprvýkrát, v kategórii staršie žiačky 
však len po tretí raz. 
Pri účasti 46 dievčat z celého Slovenska sa víťazkou turnaja stala hráčka STC ŠKST Bratislava a jednotka 
slovenského rebríčka Nina Darovcová, ktorá vo finále zvíťazila nad Emmou Molnárovou z ŠKST Junior Michal na 
Ostrove. Bronz za tretie miesto získala Carolina Korf z ŠKST Ružomberok, a to v súboji s Topoľčiankou Nelou 
Ondrušovou. 
Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov. Ema Dominová po 
postupe do vyraďovacích bojov obsadila celkové 17. miesto a jej oddielovej kolegyni, ešte len najmladšej žiačke 
Nele Kopáčikovej sa ušlo 34. miesto.  
Z turnaja, ktorý je z hľadiska organizácie medzi stolnotenisovou verejnosťou už tradične vysoko hodnotený, si 
najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj tradičné cukríkové kytice, knižné ceny 
a poukážky na nákup športového tovaru. 
V sobotu 19. februára pokračuje Slovenský pohár mládeže turnajom kategórie najmladších žiačok, ktorý sa opäť 
uskutoční v Majcichove. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/32217-v-stolnotenisovom-pohari-v-majcichove-zvitazila-nina-
darovcova/ 
 
Tibor Kollár 
4. 2. 2022, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

V Majcichove si turnajom pripomenuli pamiatku Víta Mercela 
Po sobotňajšom Slovenskom pohári mladších žiačok pokračoval stolnotenisový víkend v Majcichove aj 
v nedeľu 19. januára. Domáci Table Tennis Club Majcichov totiž usporiadal 3. ročník Memoriálu Víta 
Mercela pre všetkých neregistrovaných hráčov. 
Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa stretli v telocvični 
základnej školy na 3. ročníku Memoriálu Víta Mercela. Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít Mercel 
pingpongistov navždy opustil v roku 2017 presne v deň konania terajšieho turnaja. Stál pri zrode pingpongu v obci 
a ako jeden z najlepších dorasteneckých hráčov na Slovensku spojil svoj športový a hlavne stolnotenisový život 
so svojím rodným Majcichovom. Aj preto sa predstavitelia klubu rozhodli pripomínať si ho jeho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 26 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
a zástupcu starostu obce Branislava Šturdíka privítala manželka Víta Mercela – Nadežda Mercelová. 
Účastníci turnaja odohrali najprv zápasy v troj- a štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo vyraďovacím 
systémom. Víťaz prvých dvoch ročníkov Jozef Koricina tentokrát dosiahol len na štvrťfinále. Celkové víťazstvo si 
tak zabezpečil Ján Klempa zo Závodu, ktorý v napínavom finále zdolal 3:2 na sety Michala Hanzela. Porazení 
semifinalisti Tomáš Gažovič z Majcichova a Filip Táčovský z Križovian nad Dudváhom obsadili zhodne tretie 
miesto. 
Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem pohárov a diplomov odniesla aj knižné ceny 
a nákupné poukážky. Víťaz si zároveň z rúk Konštantína Mercela, brata Víta Mercela a tiež dlhoročného 
majcichovského pingpongistu, prebral putovný pohár pre víťazov.  
Súčasne s memoriálom prebiehal aj neoficiálny turnaj hráčov klubu TTC Majcichov, na ktorom prvenstvo obhájil 
Richard Kollár. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/27879-v-majcichove-si-turnajom-pripomenuli-pamiatku-vita-
mercela/ 
 
Tibor Kollár 
31. 1. 2020, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

Na stolnotenisovom pohári v Majcichove zaznamenali rekordnú účasť dievčat 
Slovenský pohár mládeže v kategórii mladšie žiačky odohrali v sobotu 18. 1. 2020 v Majcichove. Tretie 
kolo Slovenského pohára sezóny 2019/2020 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára mládeže usporiadali v Majcichove už jubilejný dvadsiatykrát, v kategórii mladšie 
žiačky už po piaty raz.  
Pri rekordnej účasti 67 dievčat z celého Slovenska sa víťazkou turnaja tentoraz stala hráčka Lokomotívy Košice 
a jednotka slovenského rebríčka Michaela Bitóová, ktorá vo finále zvíťazila nad Alicou Kubjatkovou z MSK 
Čadca. Bronz za 3. miesto získala ďalšia východniarka Nina Némethová z STO Valaliky, a to v súboji s Emmou 
Molnárovou z Michala na Ostrove, prekvapením turnaja a jednotkou trnavského krajského rebríčka. 
Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov. Ema Dominová po 
postupe do vyraďovacích bojov obsadila celkové 17. miesto a jej oddielovej kolegyni, ešte len 9-ročnej Nele 
Kopáčikovej sa ušlo 49. miesto. 
Z turnaja, ktorý je z hľadiska organizácie medzi stolnotenisovou verejnosťou už tradične vysoko hodnotený, si 
najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj tradičné cukríkové kytice, knižné ceny 
a poukážky na nákup športového tovaru. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/27839-na-stolnotenisovom-pohari-v-majcichove-zaznamenali-
rekordnu-ucast-dievcat/ 
 
Tibor Kollár 
23. 1. 2020, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
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Najcennejší kov z Majcichova putuje na východ 
Majcichov bol v prvú decembrovú sobotu dejiskom druhého kola Slovenského pohára v stolnom tenise 
sezóny 2019/2020 v kategórii dorastenky. Turnaj usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára v kategórii dorasteniek organizovali v obci v tomto roku už druhýkrát. 
A opäť si najcennejší kov z Majcichova odniesla Jana Terezková z ŠKST Michalovce, ktorá ako trojka 
slovenského rebríčka vo finále porazila Natáliu Divinskú z ŠKST Ružomberok. Bronz získala Eliška Štullerová 
z STC ŠKST Bratislava. Medzi 38 účastníčkami nechýbali ani štyri dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu 
TTC Majcichov – Lenka Dzurová (6.), Lucia Gašparíková (19.) a vekom ešte len žiačky Ema Mažgútová a Ema 
Dominová (obe 28. až 36.). Zo základnej skupiny sa však do vyraďovacích bojov podarilo postúpiť iba Lenke 
Dzurovej, ktorá to nakoniec dotiahla na výborné štvrťfinálové umiestnenie. 
Už tradične z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov 
odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/27672-stolny-tenis-najcennejsi-kov-z-majcichova-putuje-na-
vychod/ 
 
Tibor Kollár 
19. 12. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

V Majcichove si pripomenuli 70. výročie stolného tenisu 
MAJCICHOV. Predposledný septembrový víkend bol v Majcichove v znamení stolného tenisu. 
Stolnotenisový klub TTC Majcichov tentokrát v spolupráci s obcou zorganizoval počas troch dní 
podujatia, ktorými si Majcichovčania pripomenuli 70. výročie stolného tenisu v obci.  
Keďže dejiny majcichovského stolného tenisu sú z celoslovenského hľadiska veľmi bohaté, pestrý bol aj program 
trojdňových osláv. Už v piatok pripravil domáci klub v kultúrnom dome pre všetkých Majcichovčanov stolnotenisovú 
exhibíciu, ktorej hlavnými aktérmi boli slovenskí reprezentanti Ľubomír Pištej a Samuel Novota. Za asistencie 
domácich úspešných mládežníkov Lucie Gašparíkovej a Richarda Kollára predviedli v takmer dvojhodinovej šou to 
najlepšie, čo stolný tenis na Slovensku v súčasnosti ponúka. 
 
Ocenenia a poďakovania 
V sobotu večer bol kultúrny dom prvýkrát dejiskom slávnostného podujatia, na ktorom si viac ako šesťdesiatka 
z pozvaných hostí pripomenula obdobie rokov 1949 až 2019 a spoločné chvíle strávené za stolnotenisovými 
stolmi v Majcichove. Pozvanie prijali dokonca aj tí najstarší, ktorí stáli pri zrode tohto, tak typického športu v obci. 
Po úvodných príhovoroch prezidenta klubu Tibora Kollára, starostu obce Tibora Mareka a predsedu Slovenského 
stolnotenisového zväzu Zdenka Kríža si postupne všetci bývalí a súčasní majcichovskí hráči spolu so 
symbolickým darčekmi prevzali poďakovania za reprezentáciu obce. Klub zároveň ocenil aj 13 osobností, ktorí sa 
neoficiálne stali súčasťou siene slávy majcichovského stolného tenisu. Práve tí sa svojou aktívnou prácou, či už 
hráčskou, trénerskou alebo funkcionárskou, aj v celoslovenskom meradle najviac podieľali na rozvoji stolného 
tenisu v obci. Ocenenia si osobne prevzali všetci z nich či ich rodinní príslušníci – Jozef Gašparík, Vít Mercel (in 
memoriam), František Hlavna, Milan Táčovský (in memoriam), Augustín Kalivoda, Konštantín Kollár, Miroslav 
Baša, František Mihálik, Miroslav Kalivoda, Tibor Kollár, Lucia Gašparíková, Zuzana Sisková a Róbert Kollár st. 
Okrem predsedu SSTZ na podujatí nechýbali ani ďalší najvyšší predstavitelia slovenského stolného tenisu, a to 
podpredseda SSTZ Branislav Kalužný, generálna sekretárka SSTZ a súčasne hráčka ženského extraligového 
družstva TTC Majcichov Ivica Hatalová, podpredseda SSTZ a tiež tréner slovenskej mužskej reprezentácie 
Jaromír Truksa, predseda KSTZ Trnava Stanislav Sládkovič a predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň, ktorí 
zároveň dekorovali všetkých trinásť ocenených. Z rúk starostu obce si ocenenie prevzal aj najúspešnejší kolektív 
– družstvo dorasteniek, ktoré práve v tomto roku získalo strieborné medaily a stalo sa tak vicemajstrom 
Slovenska.  
 
Nová publikácia 
Vyvrcholením podujatia bolo predstavenie novej publikácie o histórii a súčasnosti majcichovského stolného 
tenisu. Jej autor Tibor Kollár knižku pokrstil spolu s Konštantínom Mercelom (bratom zosnulého Víta Mercela), 
Miroslavom Kalivodom a Róbertom Kollárom st. originálnym spôsobom – „prúdom“ stolnotenisových loptičiek. 
Súčasťou výborne zorganizovaného podujatia, počas ktorého prítomných hostí zabávala legendárna bratislavská 
folková skupina Prešporok, bola na záver aj recepcia s bohatým občerstvením. 
Vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea stolného tenisu v Majcichove bola v nedeľu aj za účasti viacerých hráčov 
svätá omša. Vo farskom Kostole Všetkých svätých ju celebroval na úmysel za všetkých majcichovských stolných 
tenistov miestny farár Peter Gula. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/22234797/v-majcichove-si-pripomenuli-70-vyrocie-stolneho-
tenisu.html 
 
Tibor Kollár 
14. 10. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 
V Majcichove si pripomenuli 70. výročie stolného tenisu a uviedli do života 
novú knihu 
Predposledný septembrový víkend bol v Majcichove v znamení stolného tenisu. Stolnotenisový klub TTC 
Majcichov tentoraz v spolupráci s obcou zorganizoval počas troch dní podujatia, ktorými si 
Majcichovčania pripomenuli 70. výročie stolného tenisu v obci. 
Keďže dejiny majcichovského stolného tenisu sú z celoslovenského hľadiska veľmi bohaté, pestrý bol aj program 
trojdňových osláv. Už v piatok pripravil domáci klub v kultúrnom dome pre všetkých Majcichovčanov 
stolnotenisovú exhibíciu, ktorej hlavnými aktérmi boli slovenskí reprezentanti Ľubomír Pištej a Samuel Novota. Za 
asistencie domácich úspešných mládežníkov Lucie Gašparíkovej a Richarda Kollára predviedli v takmer 
dvojhodinovej šou to najlepšie, čo stolný tenis na Slovensku v súčasnosti ponúka. 
 
V sobotu večer bol kultúrny dom prvýkrát dejiskom slávnostného podujatia, na ktorom si viac ako šesťdesiatka 
z pozvaných hostí pripomenula obdobie rokov 1949 až 2019 a spoločné chvíle strávené za stolnotenisovými 
stolmi v Majcichove. Pozvanie prijali dokonca aj tí najstarší, ktorí stáli pri zrode tohto, tak typického športu v obci. 
Po úvodných príhovoroch prezidenta klubu Tibora Kollára, starostu obce Tibora Mareka a predsedu Slovenského 
stolnotenisového zväzu Zdenka Kríža si postupne všetci bývalí a súčasní majcichovskí hráči spolu so 
symbolickým darčekmi prevzali poďakovania za reprezentáciu obce. Klub zároveň ocenil aj 13 osobností, ktorí sa 
neoficiálne stali súčasťou siene slávy majcichovského stolného tenisu. Práve tí sa svojou aktívnou prácou, či už 
hráčskou, trénerskou alebo funkcionárskou, aj v celoslovenskom meradle najviac podieľali na rozvoji stolného 
tenisu v obci. 
Ocenenia si osobne prevzali všetci z nich či ich rodinní príslušníci – Jozef Gašparík, Vít Mercel (in memoriam), 
František Hlavna, Milan Táčovský (in memoriam), Augustín Kalivoda, Konštantín Kollár, Miroslav Baša, František 
Mihálik, Miroslav Kalivoda, Tibor Kollár, Lucia Gašparíková, Zuzana Sisková a Róbert Kollár st. 
Okrem predsedu SSTZ na podujatí nechýbali ani ďalší najvyšší predstavitelia slovenského stolného tenisu, a to 
podpredseda SSTZ Branislav Kalužný, generálna sekretárka SSTZ a súčasne hráčka ženského extraligového 
družstva TTC Majcichov Ivica Hatalová, podpredseda SSTZ a tiež tréner slovenskej mužskej reprezentácie 
Jaromír Truksa, predseda KSTZ Trnava Stanislav Sládkovič a predseda ObSTZ Trnava Jozef Turoň, ktorí 
zároveň dekorovali všetkých trinásť ocenených. 
Z rúk starostu obce si ocenenie prevzal aj najúspešnejší kolektív – družstvo dorasteniek, ktoré práve v tomto roku 
získalo strieborné medaily a stalo sa tak vicemajstrom Slovenska. 
  
Vyvrcholením podujatia bolo predstavenie novej publikácie o histórii a súčasnosti majcichovského stolného 
tenisu. Jej autor Tibor Kollár knižku pokrstil spolu s Konštantínom Mercelom (bratom zosnulého Víta Mercela), 
Miroslavom Kalivodom a Róbertom Kollárom st. originálnym spôsobom – „prúdom“ stolnotenisových loptičiek. 
  
Súčasťou výborne zorganizovaného podujatia, počas ktorého prítomných hostí zabávala legendárna bratislavská 
folková skupina Prešporok, bola na záver aj recepcia s bohatým občerstvením. 
  
Vyvrcholením osláv okrúhleho jubilea stolného tenisu v Majcichove bola v nedeľu aj za účasti viacerých hráčov 
svätá omša. Vo farskom Kostole Všetkých svätých ju celebroval na úmysel za všetkých majcichovských stolných 
tenistov miestny farár Peter Gula. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/27231-v-majcichove-si-pripomenuli-70-vyrocie-stolneho-tenisu-a-
uviedli-do-zivota-novu-knihu/ 
 
Tibor Kollár 
7. 10. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčanka Lenka Dzurová so zlatou medailou a v reprezentácii 
Prvý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2019/2020 sa odohral v bratislavskej Záhorskej Bystrici. 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Prvá septembrová nedeľa bola na úvodnom bodovacom turnaji mladšieho žiactva 
a dorastu pre majcichovský stolný tenis opäť úspešná.  
Piate zlato po sebe 
Súťaž dorasteniek už tradične ovládla Lenka Dzurová zo stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktorá si už 
z piateho turnaja v rade odviezla zlato. Po bronzovej medaile z medzinárodného turnaja v českom Hluku je to jej 
druhý cenný kov v úvode novej sezóny.  
Pozvánka do reprezentácie 
Jej celkový triumf je v tomto období zvýraznený aj tým, že Slovenský stolnotenisový zväz ju nominoval do 
družstva Slovenska do 23 rokov. V národnom drese odohrala uplynulý víkend aj prestížny medzinárodný 
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Dunajský pohár a v slovenských farbách absolvuje sezónu aj v medzinárodnej ženskej Superlige. V kategórii 
dorastencov sa celkovým víťazom stal Pavol Bilka z Lozorna. 
V kategórii mladšieho žiactva tentokrát Majcichovčania zastúpenie nemali. Z víťazstva sa medzi dievčatami 
radovala Rakúšanka Celina Panholzer a v kategórii mladších žiakov Jakub Kirchmayer z Pezinka. 
 
Tibor Kollár 
30. 9. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Dzurová z Majcichova s bronzom z medzinárodného turnaja 
HLUK (ČR). Jeden z troch medzinárodných turnajov Joola Satellite Tour 2019 v stolnom tenise v 
kategóriách mladšie žiactvo, staršie žiactvo a dorast bol v strede augusta miestom krásneho 
medailového umiestnenia pre Lenku Dzurovú z Table Tennis Club-u Majcichov. 
Tretia augustová sobota bola na medzinárodnom mládežníckom turnaji v českom Hluku úspešná pre Lenku 
Dzurovú, a to v kategórii dorasteniek. Hráčka TTC Majcichov získala svoju prvú medailu na turnaji s účasťou 
hráčov a hráčok z viacerých štátov Európy. Jej štvorzápasovú víťaznú šnúru proti českým hráčkam zastavila až 
v semifinále neskoršia víťazka Trnavčanka Zuzana Peková. Druhá skončila Nemka Lisa Göbecke a spolu 
s Lenkou obsadila delené 3. miesto aj Adriana Illášová z Topoľčian. 
 
Tibor Kollár 
26. 8. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Stolné tenistky z Majcichova sa stali vicemajsterkami Slovenska 
V metropole Zemplína v Michalovciach sa v sobotu 8. júna 2019 uskutočnilo záverečné finále Extraligy 
dorasteniek – Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2019, kde o slovenský primát 
bojovali štyri najlepšie družstvá z dlhodobej základnej časti extraligy sezóny 2018/2019. 
Záverečný finálový turnaj družstiev dorasteniek usporiadal ako víťaz základnej časti domáci ŠKST Michalovce. 
O titul Majstra Slovenska bojovala štvorica najlepších slovenských družstiev – ŠKST Michalovce, TTC Majcichov, 
SC Bratislava a ŠKST Topoľčany. 
Veľký úspech dosiahli na turnaji stolné tenistky TTC Majcichov, ktoré potvrdili svoje 2. miesto zo základnej časti 
súťaže a ako vicemajster Slovenska získali strieborné medaily. Majcichovské dorastenky v zostave Ema 
Labošová, Lenka Dzurová, Lucia Gašparíková a Simona Ivančáková tak dosiahli premiérovo na medailu 
z Majstrovstiev Slovenska medzi družstvami. Po výhre 6:3 s Topoľčanmi, remíze 5:5 s SC Bratislava a najmä 
remíze 5:5 s Michalovcami však chýbalo len veľmi málo k tomu, aby to bola medaila najcennejšia. 
Titul slovenského šampióna a zlaté medaily si tak vybojoval ŠKST Michalovce (Terezková, D. Šinkarová, 
Dzelinská a Dudová). Bronz získalo družstvo SC Bratislava (Wiltschková, Štullerová, Müllerová, Krajčovičová) po 
výhre nad ŠKST Topoľčany (Činčurová, Lacenová, Višňovská).  
Prítomní diváci si mohli vychutnať vrcholný slovenský stolný tenis v kategórii dorasteniek, a to najmä 
v atraktívnom súboji o 1. miesto medzi Michalovcami a Majcichovom.   
Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily a diplomy. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/26565-stolne-tenistky-z-majcichova-sa-stali-vicemajsterkami-
slovenska/ 
 
Tibor Kollár 
21. 6. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichov vicemajstrom Slovenska 
V metropole Zemplína v Michalovciach sa v sobotu 8. júna 2019 uskutočnilo záverečné finále Extraligy 
dorasteniek – Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2019.  
MICHALOVCE. O slovenský primát bojovali štyri najlepšie družstvá z dlhodobej základnej časti extraligy sezóny 
2018/2019. Záverečný finálový turnaj družstiev dorasteniek usporiadal ako víťaz základnej časti domáci ŠKST 
Michalovce. O titul Majstra Slovenska bojovala štvorica najlepších slovenských družstiev – ŠKST Michalovce, 
TTC Majcichov, SC Bratislava a ŠKST Topoľčany. Veľký úspech dosiahli na turnaji stolné tenistky TTC 
Majcichov, ktoré potvrdili svoje 2. miesto zo základnej časti súťaže a ako vicemajster Slovenska získali strieborné 
medaily. Majcichovské dorastenky v zostave Ema Labošová, Lenka Dzurová, Lucia Gašparíková a Simona 
Ivančáková tak dosiahli premiérovo na medailu z Majstrovstiev Slovenska medzi družstvami. Po výhre 6:3 
s Topoľčanmi, remíze 5:5 s SC Bratislava a najmä remíze 5:5 s Michalovcami však chýbalo len veľmi málo 
k tomu, aby to bola medaila najcennejšia. Titul slovenského šampióna a zlaté medaily si tak vybojoval ŠKST 
Michalovce (Terezková, D. Šinkarová, Dzelinská a Dudová). Bronz získalo družstvo SC Bratislava (Wiltschková, 
Štullerová, Müllerová, Krajčovičová) po výhre nad ŠKST Topoľčany (Činčurová, Lacenová, Višňovská). Prítomní 
diváci si mohli vychutnať vrcholný slovenský stolný tenis v kategórii dorasteniek, a to najmä v atraktívnom súboji 
o 1. miesto medzi Michalovcami a Majcichovom. Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily a 
diplomy. 
 
Tibor Kollár 
17. 6. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Michalovčanka Terezková víťazkou Slovenského pohára dorasteniek 
v Majcichove 
Majcichov bol v poslednú aprílovú sobotu dejiskom záverečného štvrtého kola Slovenského pohára 
v stolnom tenise v kategórii dorastenky sezóny 2018/2019. Turnaj usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára organizovali v Majcichove v sezóne 2018/2019 už druhýkrát, tentoraz 
v kategórii dorastenky. Pri neúčasti jednotky slovenského rebríčka Emy Labošovej získali cenné kovy okrem 
druhej hráčky rebríčka prekvapujúco aj sedmička a osmička medzi dorastenkami. Najcennejší kov si odniesla 
Jana Terezková z ŠKST Michalovce, ktorá vo finále porazila Adrianu Illášovú z ŠK Prievidza. Bronz získala 
dvojka celkového poradia a ďalšia Michalovčanka Dáša Šinkarová. Medzi 42 účastníčkami nechýbali ani štyri 
dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Lenka Dzurová (13.), Lucia Gašparíková (21.), 
Ema Mažgútová a najmladšia hráčka Ema Dominová (obe 31.až 40.). Zo základnej skupiny sa však do 
vyraďovacích bojov podarilo postúpiť iba Lenke Dzurovej, ktorej však stopku vystavila práve neskoršia víťazka 
Terezková. Už tradične z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a 
diplomov odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
6. 5. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Majcichovčanky na regionálnych majstrovstvách získali zlato a bronz 
V poslednú marcovú nedeľu sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2019. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu zlatú a jednu bronzovú medailu. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2018/2019. 
Najlepšou dorastenkou aktuálnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lenka Dzurová. 
  
Medzi dorastenkami nazbierala v bodovacích turnajoch najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu v tejto 
vekovej kategórii. V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lenka dokázala, že je medzi 
dorastenkami najlepšia. Získala bez prehry celkové prvenstvo a stala sa majsterkou regiónu. Ďalšia 
z Majcichovčaniek Lucia Gašparíková taktiež postúpila medzi štvoricu najlepších dorasteniek, avšak stopku jej 
v semifinále dala práve jej oddielová kolegyňa Lenka Dzurová. Pre Luciu Gašparíkovú tak zostala bronzová 
medaila za 3. miesto. Víťazom v kategórii dorastencov sa stal Nicolas Kubala zo Zavara. 
Medzi mladšími žiačkami pri neúčasti Emy Dominovej Majcichovčanov reprezentovala iba Ema Mažgútová. Tá 
síce postúpila do vyraďovacej časti turnaja, prehra v osemfinále však znamenala len 9. až 16. miesto. Súťaž 
mladších žiačok ovládla v čisto pezinskom finále Ema Biksadská. Medzi mladšími žiakmi sa z víťazstva a titulu 
majstra regiónu radoval Štefan Bunček, ktorý v súčasnosti hráva za rakúsky TTC Angern. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/26082-majcichovcanky-na-regionalnych-majstrovstvach-ziskali-
zlato-a-bronz/ 
 
Tibor Kollár 
8. 4. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčanky na majstrovstvách so zlatom a bronzom 
V poslednú marcovú nedeľu sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2019.  
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny šampionát jednu zlatú a jednu bronzovú 
medailu. Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi 
bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2018/2019. 
Najlepšou dorastenkou aktuálnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lenka Dzurová. 
Medzi dorastenkami nazbierala v bodovacích turnajoch najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu v tejto 
vekovej kategórii. 
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lenka dokázala, že je medzi dorastenkami 
najlepšia. Získala bez prehry celkové prvenstvo a stala sa majsterkou regiónu. Ďalšia z Majcichovčaniek Lucia 
Gašparíková taktiež postúpila medzi štvoricu najlepších dorasteniek, avšak stopku jej v semifinále dala práve jej 
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oddielová kolegyňa Lenka Dzurová. Pre Luciu Gašparíkovú tak zostala bronzová medaila za 3. miesto. Víťazom v 
kategórii dorastencov sa stal Nicolas Kubala zo Zavara. 
Medzi mladšími žiačkami pri neúčasti Emy Dominovej Majcichovčanov reprezentovala iba Ema Mažgútová. Tá 
síce postúpila do vyraďovacej časti turnaja, prehra v osemfinále však znamenala len 9. až 16. miesto. Súťaž 
mladších žiačok ovládla v čisto pezinskom finále Ema Biksadská. Medzi mladšími žiakmi sa z víťazstva a titulu 
majstra regiónu radoval Štefan Bunček, ktorý v súčasnosti hráva za rakúsky TTC Angern. 
 
Tibor Kollár 
8. 4. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Majcichovčanka Mažgútová bola na majstrovstvách oblasti strieborná 
V sobotu 23. februára sa v Bojničkách pri Hlohovci uskutočnili Majstrovstvá trnavskej oblasti v stolnom 
tenise v kategóriách muži a žiaci pre rok 2019. Pre klub TTC Majcichov znamenal oblastný šampionát 
jednu striebornú medailu vo dvojhre a jednu bronzovú medailu vo štvorhre. 
Na majstrovskom podujatí trnavskej oblasti medzi žiakmi výborne zahrali obidve hráčky TTC Majcichov Ema 
Mažgútová a Ema Dominová. Strieborná medaila sa však ušla len Eme Mažgútovej, keď vo finále prehrala 
s Marekom Hulíkom z Jaslovských Bohuníc. Pre Majcichovčanku, ktorá hrá stolný tenis iba rok, je to prvý cenný 
kov. Ema Dominová po postupe zo základnej skupiny tiež bojovala o medailu, po tesnej štvrťfinálovej prehre 2:3 
(vyhrávala už 2:0) však nakoniec obsadila 5. až 8. miesto. Ďalší z Majcichovčanov Ján Sládkovič obsadil 9. až 14. 
miesto. 
Medzi mužmi sa majcichovským hráčom ušla medaila aj vo štvorhre, keď bronz za 3. miesto získala dvojica Karol 
Nagy a Róbert Kollár ml. Vo dvojhre sa najviac darilo Róbertovi Kollárovi ml., ktorý svoje účinkovanie na turnaji 
ukončil v osemfinále (9. až 16. miesto). Karol Nagy sa umiestnil na 17. mieste a Samuel Domin na 34. mieste. 
Titul majstra trnavskej oblasti získal Daniel Brenessel z Piešťan. Oblastných majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 
67 hráčov. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25864-stolny-tenis-majcichovcanka-mazgutova-bola-na-
majstrovstvach-oblasti-strieborna/ 
 
Tibor Kollár 
7. 3. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Mažgútová na majstrovstvách strieborná 
V sobotu 23. 2. 2019 sa v Bojničkách pri Hlohovci uskutočnili Majstrovstvá trnavskej oblasti v stolnom 
tenise v kategóriách muži a žiaci pre rok 2019. Pre klub TTC Majcichov znamenal oblastný šampionát 
jednu striebornú medailu vo dvojhre a jednu bronzovú medailu vo štvorhre. 
BOJNIČKY. Na majstrovskom podujatí trnavskej oblasti medzi žiakmi výborne zahrali obidve hráčky TTC 
Majcichov Ema Mažgútová a Ema Dominová. Strieborná medaila sa však ušla len Eme Mažgútovej, keď vo finále 
prehrala s Marekom Hulíkom z Jaslovských Bohuníc. Pre Majcichovčanku, ktorá hrá stolný tenis iba rok, je to 
prvý cenný kov. Ema Dominová po postupe zo základnej skupiny tiež bojovala o medailu, po tesnej štvrťfinálovej 
prehre 2:3 (vyhrávala už 2:0) však nakoniec obsadila 5. až 8. miesto. Ďalší z Majcichovčanov Ján Sládkovič 
obsadil 9. až 14. miesto. 
Medzi mužmi sa majcichovským hráčom ušla medaila aj vo štvorhre, keď bronz za 3. miesto získala dvojica Karol 
Nagy a Róbert Kollár ml. Vo dvojhre sa najviac darilo Róbertovi Kollárovi ml., ktorý svoje účinkovanie na turnaji 
ukončil v osemfinále (9. až 16. miesto). Karol Nagy sa umiestnil na 17. mieste a Samuel Domin na 34. mieste. 
Titul majstra trnavskej oblasti získal Daniel Brenessel z Piešťan. Oblastných majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 
67 hráčov. 
 
Tibor Kollár 
4. 3. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 
Majcichovčan Koricina obhájil víťazstvo na druhom ročníku Memoriálu Víta 
Mercela 
Po sobotňajšom Slovenskom pohári pokračoval stolnotenisový víkend v Majcichove aj v nedeľu 13. 
januára. Domáci Table Tennis Club Majcichov totiž usporiadal 2. ročník Memoriálu Víta Mercela pre 
všetkých Majcichovčanov v kategórii neregistrovaných hráčov.  
Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa stretli v telocvični 
základnej školy na 2. ročníku Memoriálu Víta Mercela. Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít Mercel 
pingpongistov navždy opustil v roku 2017. Stál pri zrode pingpongu v obci a ako dorastenecký majster Slovenska 
vo štvorhre z roku 1949 (s Jozefom Gašparíkom) spojil svoj športový a hlavne stolnotenisový život so svojím 
rodným Majcichovom. Aj preto sa predstavitelia klubu rozhodli pripomínať si ho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 20 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
a starostu obce Tibora Mareka (zároveň aj účastníka turnaja) privítala manželka Víta Mercela Nadežda 
Mercelová.  
Účastníci turnaja odohrali najprv zápasy v piatich štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo 
vyraďovacím systémom. Prvenstvo z minuloročného úvodného turnaja obhájil Jozef Koricina, ktorý vo všetkých 
zápasoch stratil jediný set. Aj Tomáš Gažovič získal opäť „len“ druhé miesto a porazení semifinalisti Tibor Marek 
a Ján Žilinčík obsadili zhodne tretie miesto. 
Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem pohárov a diplomov odniesla aj knižné ceny 
a nákupné poukážky. Víťaz si zároveň z rúk Nadeždy Mercelovej opäť po roku prebral putovný pohár pre víťazov. 
Súčasne s memoriálom prebiehal aj neoficiálny turnaj hráčov klubu TTC Majcichov, ktorý vyhral Richard Kollár. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25627-majcichovcan-koricina-obhajil-vitazstvo-na-druhom-
rocniku-memorialu-vita-mercela/ 
 
Tibor Kollár 
28. 1. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Koricina obhájil titul na Memoriáli Víta Mercela 
Po sobotňajšom Slovenskom pohári pokračoval stolnotenisový víkend v Majcichove aj v nedeľu 13. 
januára.  
MAJCICHOV. Domáci Table Tennis Club Majcichov totiž usporiadal 2. ročník Memoriálu Víta Mercela pre 
všetkých Majcichovčanov v kategórii neregistrovaných hráčov. Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong 
a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa stretli v telocvični základnej školy na 2. ročníku Memoriálu 
Víta Mercela. Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít Mercel pingpongistov navždy opustil v roku 2017. Stál pri 
zrode pingpongu v obci a ako dorastenecký majster Slovenska vo štvorhre z roku 1949 (s Jozefom Gašparíkom) 
spojil svoj športový a hlavne stolnotenisový život so svojím rodným Majcichovom. Aj preto sa predstavitelia klubu 
rozhodli pripomínať si ho jeho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 20 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
a starostu obce Tibora Mareka (zároveň aj účastníka turnaja) privítala manželka Víta Mercela – pani Nadežda 
Mercelová. Účastníci turnaja odohrali najprv zápasy v piatich štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo 
vyraďovacím systémom. Prvenstvo z minuloročného úvodného turnaja obhájil Jozef Koricina, ktorý vo všetkých 
zápasoch stratil jediný set. Aj Tomáš Gažovič získal opäť „len“ druhé miesto a porazení semifinalisti Tibor Marek 
a Ján Žilinčík obsadili zhodne tretie miesto. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem 
pohárov a diplomov odniesla aj knižné ceny a nákupné poukážky. Víťaz si zároveň z rúk Nadeždy Mercelovej 
opäť po roku prebral putovný pohár pre víťazov. Súčasne s memoriálom prebiehal aj neoficiálny turnaj hráčov 
klubu TTC Majcichov, ktorý vyhral Richard Kollár. 
 
Tibor Kollár 
28. 1. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Diková z Prievidze triumfovala v Majcichove 
Druhá januárová sobota bol pre Majcichovčanov stolnotenisová. Tretie kolo Slovenského pohára 
v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2018/2019 usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už sedemnástykrát, z toho ôsmy raz v kategórii najmladšie 
žiačky. 
Pri neúčasti jednotky a trojky slovenského rebríčka si celkové prvenstvo prekvapujúco vybojovala až desiata 
hráčka slovenského rebríčka Bianka Diková z ŠK Prievidza, ktorá po veľkom boji porazila vo finále Veroniku 
Nagyovú z Pezinka. Bronz získala Alica Kubjatková z MSK Čadca.  
Na turnaji sa medzi 37 účastníčkami turnaja nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC 
Majcichov – Ema Dominová a Nela Kopáčiková. Ema Dominová postúpila zo základnej skupiny do vyraďovacích 
bojov a nakoniec skončila na 13. mieste. Ešte len začiatočníčke Nele Kopáčikovej sa ušlo 28. miesto. Z výborne 
zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat už tradične okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj 
cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25585-stolny-tenis-dikova-z-prievidze-triumfovala-v-majcichove/ 
 
Tibor Kollár 
21. 1. 2019, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Diková z Prievidze s triumfom v Majcichove 
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Druhá januárová sobota bol pre Majcichovčanov stolnotenisová. Tretie kolo Slovenského pohára 
v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2018/2019 usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už sedemnástykrát, z toho ôsmy raz 
v kategórii najmladšie žiačky. Pri neúčasti jednotky a trojky slovenského rebríčka si celkové prvenstvo 
prekvapujúco vybojovala až desiata hráčka slovenského rebríčka Bianka Diková z ŠK Prievidza, ktorá po veľkom 
boji porazila vo finále Veroniku Nagyovú z Pezinka. Bronz získala Alica Kubjatková z MSK Čadca. Na turnaji sa 
medzi 37 účastníčkami turnaja nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – 
Ema Dominová a Nela Kopáčiková. Ema Dominová postúpila zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov a 
nakoniec skončila na 13. mieste. Ešte len začiatočníčke Nele Kopáčikovej sa ušlo 28. miesto. Z výborne 
zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat už tradične okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj 
cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
21. 1. 2019, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Dzurová a Gašparíková opäť s medailami 
Druhý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2018/2019 sa odohral v Pezinku. 
PEZINOK. Posledná októbrová nedeľa bola pre päticu Majcichovčanov na bodovacom turnaji mladšieho žiactva 
a dorastu opäť úspešná. Súťaž dorasteniek znova ovládli dievčatá stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktoré 
si tak ako na úvodnom turnaji na Záhorí odviezli zlato a bronz. Celkový triumf si napriek zranenému členku 
zopakovala Lenka Dzurová a bronzovú medailu si opäť odviezla Lucia Gašparíková. V kategórii dorastencov bol 
blízko medaily Richard Kollár (5. až 8. miesto), ktorý vo štvrťfinále podľahol po veľkom boji pomerom setov 2:3 
neskoršiemu víťazovi Timotejovi Púčikovi zo Zavara. 
Medzi mladšími žiačkami sa z majcichovských dievčat predstavila Ema Dominová, ktorá po postupe do 
vyraďovacích bojov prehrala a obsadila tak nakoniec 17. až 18. miesto. Z víťazstva sa radovala Nina Darovcová 
z Karlovej Vsi. Aj v kategórii mladších žiakov postúpil Ján Sládkovič zo základnej skupiny do vyraďovacej časti, 
následná prehra však znamenala celkové 17. až 32. miesto. Celkový triumf medzi chlapcami získal Patrik 
Nemček z Kútov. 
 
Tibor Kollár 
5. 11. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Stolné tenistky Majcichova Gašparíková a Dzurová brali medaily 
Druhý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2018/2019 sa odohral v Pezinku. 
Posledná októbrová nedeľa bola pre päticu Majcichovčanov na bodovacom turnaji mladšieho žiactva a dorastu 
opäť úspešná. 
Súťaž dorasteniek znova ovládli dievčatá stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktoré si tak ako na úvodnom 
turnaji na Záhorí odviezli zlato a bronz. Celkový triumf si napriek zranenému členku zopakovala Lenka Dzurová 
a bronzovú medailu si opäť odviezla Lucia Gašparíková. 
V kategórii dorastencov bol blízko medaily Richard Kollár (5. až 8. miesto), ktorý vo štvrťfinále podľahol po 
veľkom boji pomerom setov 2:3 neskoršiemu víťazovi Timotejovi Púčikovi zo Zavara. 
Medzi mladšími žiačkami sa z majcichovských dievčat predstavila Ema Dominová, ktorá po postupe do 
vyraďovacích bojov prehrala a obsadila tak nakoniec 17. až 18. miesto. Z víťazstva sa radovala Nina Darovcová 
z Karlovej Vsi. Aj v kategórii mladších žiakov postúpil Ján Sládkovič zo základnej skupiny do vyraďovacej časti, 
následná prehra však znamenala celkové 17. až 32. miesto. Celkový triumf medzi chlapcami získal Patrik 
Nemček z Kútov. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/25094-stolne-tenistky-majcichova-gasparikova-a-dzurova-brali-
medaily/ 
 
Tibor Kollár 
2. 11. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčanky chcú trápiť slovenskú stolnotenisovú špičku 
Stolnotenisovému klubu TTC Majcichov sa v kategórii žien podarilo postúpiť do najvyššej slovenskej 
súťaže – extraligy, kde sa v derby zápase stretnú napríklad aj s Viktóriou Trnava. Čo to o senzačnom 
úspechu, ale aj príprave na novú sezónu porozprával šéf majcichovského klubu, tréner a zároveň vedúci 
ženského družstva Tibor Kollár.  
Gratulujeme k skvelému úspechu. Ako to Vy osobne vnímate? 
Ďakujem, je to pre náš klub aj pre našu obec krásny úspech. Aj keď je Majcichov popri futbale považovaný najmä 
za „stolnotenisovú“ obec, predsa len, najvyššiu slovenskú stolnotenisovú súťaž medzi dospelými nikdy nehral.  
Majcichov je medzi elitou, počúva sa to dobre? 
Samozrejme, je pekné počuť a vidieť, že sme jedným z ôsmich najlepších ženských stolnotenisových družstiev na 
Slovensku. Účasť v slovenskej Extralige žien nás však zaväzuje aj k tomu, aby klub úspešne napredoval aj v 
budúcnosti, a to najmä v mládežníckych kategóriách.  
Ako sa zrodil postup? 
Od sezóny 2012/2013 hrá naše ženské družstvo v 1. slovenskej lige, sk. západ, ale až v posledných dvoch 
sezónach sme pomýšľali na najvyššie priečky. V minulej sezóne sme si dali za cieľ minimálne 2. miesto v tabuľke 
1. ligy, keďže jasným favoritom na prvenstvo v súťaži bola bašta slovenského stolného tenisu – Malacky. 
Senzačným víťazstvom nad týmto súperom sme si však zabezpečili 1. miesto a účasť v baráži o ženskú extraligu. 
V nej sme proti družstvu Orion Belá nad Cirochou, víťazovi 1. ligy, sk. východ, v dvoch stretnutiach uspeli 
a historický úspech bol na svete. 
Budete sa pravidelne stretávať so slovenskou špičkou, máte už aj nejaké ciele?  
Naším cieľom je udržať sa v súťaži slovenskej extraligy, čo však bude nesmierne náročné. Dúfam však, že súboje 
so súpermi ako Dunajská Streda (majster Slovenska), Trnava, Ružomberok, Valaliky či Topoľčany nás nabudia 
k maximálnemu výkonu, aby sme sa na konci sezóny tešili. 
Uvažovali ste aj nad posilnením družstva, predsa len najvyššia súťaž si už vyžaduje kvalitu... 
Posilnenie družstva by si vyžadovalo najmä viac financií, to však v našich podmienkach momentálne nie je 
možné. Zároveň, nie som zástanca toho, aby účasť našich dievčat v súťaži bola podmienená peniazmi. Vrcholový 
stolný tenis na Slovensku je až na výnimky najmä o záľube v tento šport, nie o zárobku. 
V akom zložení pôjde TTC Majcichov do sezóny?  
Dievčatá budú hrať v extralige v takom zložení, v akom si do nej vybojovali aj postup. Príležitosť budú dostávať 
najmä Lenka Dzurová a Lucia Gašparíková, ktoré sú vekom ešte len dorastenky. Líderkou družstva je už tretiu 
sezónu Ivica Hatalová a od minulej sezóny nás posilnila aj Viktória Kovácsová. Toto kvarteto dopĺňa už naša 
dlhoročná hráčka Silvia Marekovičová.  
Čo viete o súperoch v extralige?  
Väčšina hráčok z extraligových družstiev je známa aj z mládežníckych podujatí, keďže veľa z nich účinkuje na 
turnajoch Slovenského pohára do 21 rokov či dorasteniek, ktorých sa zúčastňujú hráči a tréneri aj z nášho klubu, 
niektoré z týchto turnajov dokonca aj organizujeme. Stolní tenisti na Slovensku sú komunitou, ktorá sa navzájom 
pozná a vie aj o kvalite a spôsobe hry konkrétneho hráča.  
Tešíte sa na derby s Trnavou?  
Samozrejme, derby je derby ☺. Trnavčanky, náš geograficky najbližší súper v extralige, patria aj so slovenskou 
reprezentantkou Tatianou Kukuľkovou dlhodobo k najlepším ženským slovenským družstvám. Stretnutie s nimi 
bude zároveň naším prvým extraligovým predstavením v súťaži, aj preto by sme všetkých chceli na toto stretnutie 
pozvať (pozn. štvrtok, 25. 10. 2018 o 18:00 v Majcichove).  
Na čo sa môžu všetky súperky tešiť?  
Môžem všetkých ubezpečiť, či už súperky alebo aj našich fanúšikov, že naše hráčky nepredajú svoju kožu lacno 
a budú vo svojich zápasoch bojovať o každú jednu loptičku. Za vedenie nášho klubu sľubujem, že sa každé 
extraligové stretnutie našich žien bude niesť vždy vo sviatočnej atmosfére a verím, že nám k nej prispejú aj 
početní diváci. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20947070/majcichovcanky-chcu-trapit-slovensku-stolnotenisovu-
spicku.html 
 
Stanislav Cibulka 
22. 10. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Majcichovské dorastenky sa vrátili zo Záhoria so zlatom a bronzom 
Úvodný bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie 
žiactvo a dorast v sezóne 2018/2019 sa odohral v Moravskom Svätom Jáne. 
Druhú septembrovú nedeľu sa štvorica Majcichovčaniek zúčastnila bodovacieho turnaja na Záhorí. 
Súťaž dorasteniek ovládli dievčatá stolnotenisového klubu TTC Majcichov, keď sa o celkový triumf a prvú zlatú 
medailu v tejto sezóne zaslúžila Lenka Dzurová. Súťažou prešla bez jedinej prehry, keď jej v ceste za turnajovým 
víťazstvom narobila najväčšie problémy ďalšia z Majcichovčaniek Lucia Gašparíková. Tá svojej oddielovej 
kolegyni nakoniec podľahla 2:3 na sety a z turnaja si za 3. miesto odviezla cenný bronz. V kategórii dorastencov 
sa pri neúčasti Richarda Kollára radoval z celkového víťazstva Kristián Doubek z Karlovej Vsi. 
Medzi mladšími žiačkami sa z majcichovských dievčat predstavila dvojica hráčok, obe však zo základnej skupiny 
do vyraďovacích bojov nepostúpili. Ema Dominová sa umiestnila na 15. mieste a Ema Mažgútová na 22. mieste. 
Z víťazstva sa radovala Karolína Pokorná zo Slovenského Grobu. Celkový triumf medzi chlapcami získal Pavol 
Bilka zo Záhorskej Bystrice, ktorý nestratil jediný set. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/24753-majcichovske-dorastenky-sa-vratili-zo-zahoria-so-zlatom-
a-bronzom/ 
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Tibor Kollár 
21. 9. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovské dorastenky so zlatom a bronzom 
Úvodný bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie 
žiactvo a dorast v sezóne 2018/2019 sa odohral v Moravskom Svätom Jáne. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Druhú septembrovú nedeľu sa štvorica Majcichovčaniek zúčastnila bodovacieho 
turnaja na Záhorí. Súťaž dorasteniek ovládli dievčatá stolnotenisového klubu TTC Majcichov, keď sa o celkový 
triumf a prvú zlatú medailu v tejto sezóne zaslúžila Lenka Dzurová. Súťažou prešla bez jedinej prehry, keď jej 
v ceste za turnajovým víťazstvom narobila najväčšie problémy ďalšia z Majcichovčaniek Lucia Gašparíková. Tá 
svojej oddielovej kolegyni nakoniec podľahla 2:3 na sety a z turnaja si za 3. miesto odviezla cenný bronz. 
V kategórii dorastencov sa pri neúčasti Richarda Kollára radoval z celkového víťazstva Kristián Doubek z Karlovej 
Vsi. 
Medzi mladšími žiačkami sa z majcichovských dievčat predstavila dvojica hráčok, obe však zo základnej skupiny 
do vyraďovacích bojov nepostúpili. Ema Dominová sa umiestnila na 15. mieste a Ema Mažgútová na 22. mieste. 
Z víťazstva sa radovala Karolína Pokorná zo Slovenského Grobu. Celkový triumf medzi chlapcami získal Pavol 
Bilka zo Záhorskej Bystrice, ktorý nestratil jediný set. 
 
Tibor Kollár 
17. 9. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Krajčovičová na majstrovstvách bronzová 
V nedeľu 13. 5. 2018 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2018. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu bronzovú medailu. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr 
celkoví víťazi bodovacích turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové 
víťazstvo v sezóne 2017/2018.  
V súťaži majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu si medzi najmladšími žiačkami skvele počínali obidve 
Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Bronzová medaila sa však ušla len Petronele 
Krajčovičovej, pre ktorú je to v tejto sezóne už celkovo tretí bronzový kov. Ema Dominová po postupe zo 
základnej skupiny nakoniec obsadila 5. až 8. miesto. Najlepšou najmladšou žiačkou sa stala Janka Straková z 
Pezinka. Víťazstvo a titul majstra regiónu medzi najmladšímí žiakmi získal taktiež Pezinčan Dominik Lesňák. 
Medzi staršími žiačkami si podľa očakávania titul majsterky regiónu krajov Bratislava-Trnava vybojovala Veronika 
Drobová z Devínskej Novej Vsi. V kategórii starších žiakov postúpil Majcichovčan Filip Krajčovič zo základnej 
skupiny do vyraďovacích bojov a nakoniec obsadil 5. až 8. miesto. Víťazom sa stal Kristián Doubek z Karlovej 
Vsi. Regionálnych majstrovstiev sa zúčastnilo celkom 99 hráčov. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20836160/majcichovcanka-krajcovicova-sa-tesi-z-bronzu.html 
 
Tibor Kollár 
21. 5. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Gašparíková uspela v Rači 
Triumf Lucie Gašparíkovej 
V nedeľu 29. 4. 2018 sa v Národnom stolnotenisovom centre v bratislavskej Rači uskutočnili Majstrovstvá 
regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2018. 
Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny šampionát víťazstvo v kategórii dorasteniek. Na vrcholnom 
mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu sa zúčastnilo spolu 85 hráčov. Víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu si najskôr prevzali poháre za celkové víťazstvo v sezóne 
2017/2018. 
V kategórii dorastu sa tentoraz Majcichovčanom síce ušla len jedna medaila, zato tá najcennejšia. Medzi 
dievčatami sa o ňu postarala Lucia Gašparíková, ktorá si poradila so všetkými súperkami vrátane celkovej víťazky 
Pohára BA/TT Veroniky Drobovej. Lucia tak získala nakoniec 1. miesto a stala sa majsterkou regiónu BA/TT. 
Medzi chlapcami sa Richard Kollár dostal do vyraďovacích bojov, kde však v boji o medailu podľahol Kristiánovi 
Doubekovi tesne 2:3. Medaila mu tak ušla len o vlások, pričom obsadil 5. až 8. miesto. Víťazom v kategórii 
dorastu sa stal Jakub Gregor z Karlovej Vsi. 
V kategórii mladších žiakov Filip Krajčovič taktiež postúpil do vyraďovacích bojov. V zápase o postup medzi 
najlepších štyroch však podľahol neskoršiemu víťazovi Viktorovi Kopcovi z Malaciek 2:3 a obsadil 5. až 8. miesto. 
Aj medzi mladšími žiačkami Petronela Krajčovičová postúpila zo skupiny a nakoniec obsadila 9. až 12. miesto. 
Zvíťazila Nina Darovcová z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/23859-stolny-tenis-trnavske-gymnazistky-majsterkami-republiky-
gasparikova-uspela-v-raci/ 
 
Tibor Kollár 
10. 5. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Triumf Lucie Gašparíkovej 
BRATISLAVA-RAČA. V nedeľu 29. 4. 2018 sa v Národnom stolnotenisovom centre v bratislavskej Rači 
uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast pre rok 2018. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny šampionát víťazstvo v kategórii 
dorasteniek. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu sa zúčastnilo spolu 85 hráčov. Víťazi 
bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu si najskôr prevzali poháre za celkové víťazstvo 
v sezóne 2017/2018.  
V kategórii dorastu sa tentokrát Majcichovčanom síce ušla len jedna medaila, zato tá najcennejšia. Medzi 
dievčatami sa o ňu postarala Lucia Gašparíková, ktorá si poradila so všetkými súperkami vrátane celkovej víťazky 
Pohára BA/TT Veroniky Drobovej. Lucia tak získala nakoniec 1. miesto a stala sa majsterkou regiónu BA/TT. 
Medzi chlapcami sa Richard Kollár dostal do vyraďovacích bojov, kde však v boji o medailu podľahol Kristiánovi 
Doubekovi tesne 2:3. Medaila mu tak ušla len o vlások, pričom obsadil 5. až 8. miesto. Víťazom v kategórii 
dorastu sa stal Jakub Gregor z Karlovej Vsi.  
V kategórii mladších žiakov Filip Krajčovič taktiež postúpil do vyraďovacích bojov. V zápase o postup medzi 
najlepších štyroch však podľahol neskoršiemu víťazovi Viktorovi Kopcovi z Malaciek 2:3 a obsadil 5. až 8. miesto. 
Aj medzi mladšími žiačkami Petronela Krajčovičová postúpila zo skupiny a nakoniec obsadila 9. až 12. miesto. 
Zvíťazila Nina Darovcová z Karlovej Vsi. 
 
Tibor Kollár 
7. 5. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Krajčovičovci so striebrom a bronzom 
MALACKY. Druhá aprílová nedeľa bola v Malackách dejiskom záverečného 3. bodovacieho turnaja 
regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý pre TTC 
Majcichov priniesol dvojnásobné medailové umiestnenie. 
Tretie mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2017/2018 sa za účasti trojice Majcichovčanov odohralo v stolnotenisovej hale v Malackách. V kategórii 
staršieho žiactva sa pre TTC Majcichov už o svoju tretiu striebornú medailu v tejto sezóne postaral Filip Krajčovič, 
ktorý patrí svojím vekom ešte len k mladším žiakom. Až vo finále podľahol víťazovi turnaja Patrikovi Nemčekovi 
z Kútov. Medzi staršími žiačkami sa víťazkou turnaja stala Veronika Drobová z Devínskej Novej Vsi. 
Aj v kategórii najmladších žiačok sa Majcichovčankám ušla medaila. Postarala sa o ňu Petronela Krajčovičová, 
ktorá až v semifinále prehrala s neskoršou víťazkou Ninou Darovcovou z ŠKST Karlova Ves. Za 3. miesto tak 
získala v tejto sezóne svoju druhú bronzovú medailu. Aj jej oddielová kolegyňa Ema Dominová zahrala výborne, 
na medailu však nedosiahla a obsadila 5. až 8. miesto. V kategórii najmladších žiakov vynikol v čisto pezinskom 
finále Dominik Lesňák z STK Pezinok. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20805900/krajcovicovci-so-striebrom-a-bronzom.html 
 
Tibor Kollár 
16. 4. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Stolní tenisti Krajčovičovci z Majcichova získali striebro a bronz 
Druhá aprílová nedeľa bola v Malackách dejiskom záverečného tretieho bodovacieho turnaja regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý pre TTC Majcichov 
priniesol dvojnásobné medailové umiestnenie. 
Tretie mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2017/2018 sa za účasti trojice Majcichovčanov odohralo v stolnotenisovej hale v Malackách. 
V kategórii staršieho žiactva sa pre TTC Majcichov už o svoju tretiu striebornú medailu v tejto sezóne postaral 
Filip Krajčovič, ktorý patrí svojím vekom ešte len k mladším žiakom. Až vo finále podľahol víťazovi turnaja 
Patrikovi Nemčekovi z Kútov. Medzi staršími žiačkami sa víťazkou turnaja stala Veronika Drobová z Devínskej 
Novej Vsi. 
Aj v kategórii najmladších žiačok sa Majcichovčankám ušla medaila. Postarala sa o ňu Petronela Krajčovičová, 
ktorá až v semifinále prehrala s neskoršou víťazkou Ninou Darovcovou z ŠKST Karlova Ves. Za 3. miesto tak 
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získala v tejto sezóne svoju druhú bronzovú medailu. Aj jej oddielová kolegyňa Ema Dominová zahrala výborne, 
na medailu však nedosiahla a obsadila 5. až 8. miesto. 
V kategórii najmladších žiakov vynikol v čisto pezinskom finále Dominik Lesňák z STK Pezinok. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/23660-stolni-tenisti-krajcovicovci-z-majcichova-ziskali-striebro-a-
bronz/ 
 
Tibor Kollár 
14. 4. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Richard Kollár zlatý, Lucia Gašparíková bronzová 
Tretí bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2017/2018 sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Aj keď sa v poslednú februárovú nedeľu kvôli chorobe zúčastnili turnaja len dvaja 
Majcichovčania, ich medailová zbierka bola stopercentná. Medzi dorastencami sa o celkové víťazstvo a svoju 
prvú zlatú medailu zaslúžil Richard Kollár, ktorý súťažou prešiel bez jedinej prehry a vo finále si bez problémov 
poradil s víťazom predošlého turnaja Timotejom Púčikom. Aj v kategórii dorasteniek sa radovala z 3. miesta a 
bronzovej medaily Lucia Gašparíková, keď o postup do finále prehrala s neskoršou víťazkou Veronikou Drobovou 
z Devínskej Novej Vsi. 
Medzi mladšími žiakmi tentokrát Majcichovčania zastúpenie nemali. Celkovým víťazom sa medzi chlapcami stal 
Pavol Bilka zo Záhorskej Bystrice, ktorý nestratil jediný set a zopakoval víťazstvo z predošlého turnaja. Medzi 
mladšími žiačkami najlepšie zahrala a z víťazstva sa radovala Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves. 
 
Tibor Kollár 
5. 3. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Víťazstvo Labošovej v Slovenskom pohári dorasteniek v Majcichove 
Majcichov bol v druhú januárovú nedeľu dejiskom tretieho kola Slovenského pohára v stolnom tenise 
v kategórii dorastenky sezóny 2017/2018. Turnaj usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove v sezóne 2017/2018 už druhýkrát, tentoraz 
v kategórii dorastenky. Podľa predpokladov sa medzi štyri najlepšie dievčatá dostali prvé štyri hráčky slovenského 
rebríčka dorasteniek. Najcennejší kov si však odniesla štvorka turnaja Ema Labošová z STO Valaliky, ktorá vo 
finále porazila slovenskú dvojku Nikoletu Puchovanovú z ŠKST Ružomberok. Bronz získala líderka celkového 
poradia Slovenského pohára Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. Medzi 42 účastníčkami nechýbali ani dve 
dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Lucia Gašparíková a najmladšia hráčka Ema 
Dominová, zo základnej skupiny sa im však do vyraďovacích bojov postúpiť nepodarilo. Z tradične výborne 
zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj cukríkové 
kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20748878/vitazstvo-majichovcanky-labosovej-v-slovenskom-pohari-
dorasteniek.html 
 
Tibor Kollár 
29. 1. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Víťazstvo Labošovej v Slovenskom pohári dorasteniek v Majcichove 
Majcichov bol v druhú januárovú nedeľu dejiskom tretieho kola Slovenského pohára v stolnom tenise 
v kategórii dorastenky sezóny 2017/2018. Turnaj usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove v sezóne 2017/2018 už druhýkrát, tentoraz v kategórii 
dorastenky. Podľa predpokladov sa medzi štyri najlepšie dievčatá dostali prvé štyri hráčky slovenského rebríčka 
dorasteniek. 
Najcennejší kov si však odniesla štvorka turnaja Ema Labošová z STO Valaliky, ktorá vo finále porazila slovenskú 
dvojku Nikoletu Puchovanovú z ŠKST Ružomberok. Bronz získala líderka celkového poradia Slovenského pohára 
Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. 
Medzi 42 účastníčkami nechýbali ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Lucia 
Gašparíková a najmladšia hráčka Ema Dominová, zo základnej skupiny sa im však do vyraďovacích bojov 
postúpiť nepodarilo.  
Z tradične výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov 
odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/23138-vitazstvo-labosovej-v-slovenskom-pohari-dorasteniek-v-
majcichove/ 
 
Tibor Kollár 
24. 1. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Koricina víťazom 1. ročníka Memoriálu Víta Mercela 
Sobota 13. januára bola pre Majcichov stolnotenisová. Domáci Table Tennis Club Majcichov prvýkrát 
usporiadal Memoriál Víta Mercela pre všetkých Majcichovčanov v kategórii neregistrovaných hráčov. 
MAJCICHOV. Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa 
stretli v telocvični základnej školy na 1. ročníku Memoriálu Víta Mercela. Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít 
Mercel pingpongistov navždy opustil v roku 2017. Stál pri zrode pingpongu v obci a ako dorastenecký majster 
Slovenska vo štvorhre z roku 1949 (s Jozefom Gašparíkom) spojil svoj športový a hlavne stolnotenisový život so 
svojím rodným Majcichovom. Aj preto sa predstavitelia klubu rozhodli pripomínať si ho jeho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 19 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
a starostu obce Tibora Mareka privítala aj manželka Víta Mercela – pani Nadežda Mercelová. Účastníci turnaja 
odohrali najprv zápasy v troj- a štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo vyraďovacím systémom. 
Premiérové prvenstvo si nakoniec vybojoval Jozef Koricina, ktorý počas celého turnaja stratil jediný set. Tomáš 
Gažovič získal druhé miesto a porazení semifinalisti Miloš Siska a Jozef Švancar obsadili zhodne tretie miesto. 
Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem pohárov a diplomov odniesla aj knižné ceny. Víťaz 
turnaja si zároveň z rúk Nadeždy Mercelovej prebral putovný pohár pre víťazov. Súčasne s memoriálom prebiehal 
aj neoficiálny turnaj hráčov klubu TTC Majcichov, ktorý vyhral Róbert Kollár ml. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20744274/koricina-vitazom-1-rocnika-memorialu-vita-mercela.html 
 
Tibor Kollár 
22. 1. 2018, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

V Majcichove si pripomenuli Víta Mercela, stolnotenisový turnaj vyhral Koricina 
Sobota 13. januára bola pre Majcichov stolnotenisová. Domáci Table Tennis Club Majcichov prvýkrát 
usporiadal Memoriál Víta Mercela pre všetkých Majcichovčanov v kategórii neregistrovaných hráčov. 
Všetci tí, ktorí si chceli zahrať pingpong a navzájom porovnať svoje stolnotenisové umenie, sa stretli v telocvični 
základnej školy na 1. ročníku Memoriálu Víta Mercela. 
Nestor stolného tenisu v Majcichove Vít Mercel pingpongistov navždy opustil v roku 2017. Stál pri zrode 
pingpongu v obci a ako dorastenecký majster Slovenska vo štvorhre z roku 1949 (s Jozefom Gašparíkom) spojil 
svoj športový a hlavne stolnotenisový život so svojím rodným Majcichovom. Aj preto sa predstavitelia klubu 
rozhodli pripomínať si ho memoriálom. 
Na turnaj sa prihlásilo celkovo 19 hráčov, ktorých v úvode podujatia okrem prezidenta klubu Tibora Kollára 
a starostu obce Tibora Mareka privítala aj manželka Víta Mercela Nadežda Mercelová. 
Účastníci turnaja odohrali najprv zápasy v troj- a štvorčlenných skupinách, po ktorých sa už súťažilo vyraďovacím 
systémom. Premiérové prvenstvo si nakoniec vybojoval Jozef Koricina, ktorý počas celého turnaja stratil jediný 
set. Tomáš Gažovič získal druhé miesto a porazení semifinalisti Miloš Siska a Jozef Švancar obsadili zhodne 
tretie miesto. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia štvorica okrem pohárov a diplomov odniesla aj 
knižné ceny. 
Víťaz turnaja si zároveň z rúk Nadeždy Mercelovej prebral putovný pohár pre víťazov. Súčasne s memoriálom 
prebiehal aj neoficiálny turnaj hráčov klubu TTC Majcichov, ktorý vyhral Róbert Kollár ml. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/23090-v-majcichove-si-pripomenuli-vita-mercela-stolnotenisovy-
turnaj-vyhral-koricina/ 
 
Tibor Kollár 
18. 1. 2018, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Bronzová Petronela Krajčovičová 
PEZINOK. V tretiu novembrovú nedeľu odohrali v Pezinku 2. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v 
stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý v tejto sezóne už štvrtýkrát priniesol pre 
TTC Majcichov medailu. 
Druhé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2017/2018 sa za účasti trojice Majcichovčanov tentokrát odohralo v Pezinku. V kategórii najmladších 
žiačok z Majcichovčaniek najviac potešila Petronela Krajčovičová, ktorá postúpila zo základnej skupiny a po 
ďalších dvoch víťazstvách vo vyraďovacích bojoch obsadila 3. miesto, keď v semifinále podľahla celkovej víťazke 
Nine Darovcovej z ŠKST Karlova Ves. Petronela tak získala svoju prvú tohtosezónnu medailu. Jej oddielová 
kolegyňa Ema Dominová taktiež postúpila zo základnej skupiny a obsadila 9. až 14. miesto. V kategórii 
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najmladších žiakov premiérovo odohral svoje zápasy aj Adam Falath, ktorý však zo skupiny nepostúpil a obsadil 
21. až 30. miesto. Prvenstvo získal Damián Drahoš z Pezinka.  
V kategórii staršieho žiactva sa pri neúčasti Filipa Krajčoviča stal medzi chlapcami víťazom Kristián Doubek 
z Karlovej Vsi. Celkové víťazstvo si medzi staršími žiačkami zabezpečila Veronika Drobová z Devínskej Novej 
Vsi. 
 
Tibor Kollár 
27. 11. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Petronela Krajčovičová vybojovala pre majcichovský stolný tenis bronz 
V tretiu novembrovú nedeľu odohrali v Pezinku 2. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý v tejto sezóne už štvrtýkrát priniesol pre TTC 
Majcichov medailu. 
Druhé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2017/2018 sa za účasti trojice Majcichovčanov tentoraz odohralo v Pezinku. 
V kategórii najmladších žiačok z Majcichovčaniek najviac potešila Petronela Krajčovičová, ktorá postúpila zo 
základnej skupiny a po ďalších dvoch víťazstvách vo vyraďovacích bojoch obsadila 3. miesto, keď v semifinále 
podľahla celkovej víťazke Nine Darovcovej z ŠKST Karlova Ves. Petronela tak získala svoju prvú tohtosezónnu 
medailu. Jej oddielová kolegyňa Ema Dominová taktiež postúpila zo základnej skupiny a obsadila 9. až 14. 
miesto. 
V kategórii najmladších žiakov premiérovo odohral svoje zápasy aj Adam Falath, ktorý však zo skupiny nepostúpil 
a obsadil 21. až 30. miesto. Prvenstvo získal Damián Drahoš z Pezinka. 
V kategórii staršieho žiactva sa pri neúčasti Filipa Krajčoviča stal medzi chlapcami víťazom Kristián Doubek 
z Karlovej Vsi. Celkové víťazstvo si medzi staršími žiačkami zabezpečila Veronika Drobová z Devínskej Novej 
Vsi. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/22757-petronela-krajcovicova-vybojovala-pre-majcichovsky-
stolny-tenis-bronz/ 
 
Tibor Kollár 
23. 11. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Richard Kollár v bronzovom lesku 
Druhý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2017/2018 sa odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach. 
BRATISLAVA. Prvá novembrová nedeľa sa pri účasti štvorice Majcichovčanov niesla v bronzovom lesku pre TTC 
Majcichov. Medzi dorastencami sa o bronzovú medailu zaslúžil Richard Kollár, ktorý o postup do finále prehral s 
neskorším víťazom Timotejom Púčikom zo Zavara. Obsadil tak 3. miesto a v aktuálnej sezóne získal prvý cenný 
kov. V kategórii dorasteniek sa pri neúčasti Lucie Gašparíkovej z víťazstva radovala Nikoleta Liptáková z 
Bratislavy. 
Medzi mladšími žiakmi tentokrát Filip Krajčovič medailu nezískal, keď vo štvrťfinále podľahol celkovému víťazovi 
Pavlovi Bilkovi zo Záhorskej Bystrice. Medzi mladšími žiačkami zahrala lepšie Petronela Krajčovičová, ktorá 
postúpila zo základnej skupiny a v konkurencii oveľa starších dievčat obsadila 9. až 14. miesto. Eme Dominovej 
(15. až 21. miesto) ušiel postup do vyraďovacích bojov len tesne. Celkovou víťazkou sa medzi mladšími žiačkami 
stala Hana Stankovičová zo Záhorskej Bystrice. 
 
Tibor Kollár 
13. 11. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

Kollár vybojoval pre Majcichov bronz, zlato ukoristil Zavarčan Púčik 
Druhý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2017/2018 sa odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach. 
Prvá novembrová nedeľa sa pri účasti štvorice Majcichovčanov niesla v bronzovom lesku pre TTC Majcichov. 
Medzi dorastencami sa o bronzovú medailu zaslúžil Richard Kollár, ktorý o postup do finále prehral s neskorším 
víťazom Timotejom Púčikom zo Zavara. Obsadil tak 3. miesto a v aktuálnej sezóne získal prvý cenný kov. 
V kategórii dorasteniek sa pri neúčasti Lucie Gašparíkovej z víťazstva radovala Nikoleta Liptáková z Bratislavy. 
Medzi mladšími žiakmi tentokrát Filip Krajčovič medailu nezískal, keď vo štvrťfinále podľahol celkovému víťazovi 
Pavlovi Bilkovi zo Záhorskej Bystrice. Medzi mladšími žiačkami zahrala lepšie Petronela Krajčovičová, ktorá 
postúpila zo základnej skupiny a v konkurencii oveľa starších dievčat obsadila 9. až 14. miesto. Eme Dominovej 
(15. až 21. miesto) ušiel postup do vyraďovacích bojov len tesne. Celkovou víťazkou sa medzi mladšími žiačkami 
stala Hana Stankovičová zo Záhorskej Bystrice. 
 
odkaz na článok: https://www.trnavskyhlas.sk/c/22668-stolny-tenis-kollar-vybojoval-pre-majcichov-bronz-zlato-
ukoristil-zavarcan-pucik/ 
 
Tibor Kollár 
9. 11. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Filip Krajčovič strieborný aj medzi staršími žiakmi 
V poslednú septembrovú nedeľu odohrali v Bojničkách pri Hlohovci 1. bodovací turnaj regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý po týždni priniesol 
pre TTC Majcichov opäť striebro. 
BOJNIČKY. Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho 
žiactva v sezóne 2017/2018 sa za účasti trojice Majcichovčanov prvýkrát odohralo v Bojničkách. V kategórii 
staršieho žiactva sa pre TTC Majcichov o prvú striebornú medailu v tejto sezóne postaral Filip Krajčovič, ktorý 
patrí svojím vekom ešte len k mladším žiakom. Až vo finále podľahol víťazovi turnaja Jánovi Sokolovi s klubu 
STO Spoje Ivanka. Víťazkou turnaja sa medzi staršími žiačkami stala Noemi Némethová z Devínskej Novej Vsi. 
V kategórii najmladších žiačok tentokrát Majcichovčanky na medailu nedosiahli. Petronela Krajčovičová postúpila 
zo základnej skupiny a dosiahla na celkové 5. až 8. miesto. Jej oddielová kolegyňa Ema Dominová obsadila 9. až 
12. miesto. Víťazkou turnaja sa stala Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves. V kategórii najmladších žiakov vynikol 
Dominik Lesňák z Pezinka. 
 
Tibor Kollár 
2. 10. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Darovcová z Bratislavy triumfovala v Majcichove 
Tretí septembrový sviatočný piatok bol pre Majcichovčanov stolnotenisový. Prvé kolo Slovenského 
pohára v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2017/2018 usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už jubilejný pätnástykrát, z toho siedmy raz 
v kategórii najmladšie žiačky. Podľa predpokladov si najcennejšie kovy odniesli tri najlepšie hráčky podľa 
slovenského rebríčka. Celkovou víťazkou sa tentokrát stala Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves, ktorá ako 
dvojka slovenského rebríčka porazila vo finále po veľkom boji slovenskú jednotku Michaelu Bitóovú z ŠSTK 
Junior Čaňa. Bronz získala Nina Némethová z STO Valaliky. Na turnaji sa medzi 38 účastníčkami turnaja opäť 
nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema 
Dominová. Obe postúpili zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. Petronela Krajčovičová nakoniec skončila 
na 13. mieste, Eme Dominovej sa ušlo 17. miesto. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat 
už tradične okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
25. 9. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčan Krajčovič strieborný 
Prvý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2017/2018 sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Tretia septembrová nedeľa sa pri účasti štvorice Majcichovčanov niesla v znamení jedného 
strieborného kovu pre TTC Majcichov. Medzi mladšími žiakmi sa z 2. miesta a striebornej medaily tešil Filip 
Krajčovič, ktorý však nebol ďaleko ani od celkového triumfu. Získal však svoju prvú tohtosezónnu medailu, keď vo 
finále podľahol celkovému víťazovi Patrikovi Nemčekovi z Kútov. Medzi mladšími žiačkami Petronela 
Krajčovičová zo základnej skupiny nepostúpila a v konkurencii oveľa starších dievčat obsadila 9. až 12. miesto. 
Celkovou víťazkou sa medzi mladšími žiačkami stala Ema Biksadská z Malaciek. 
Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý však vo štvrťfinále narazil na neskoršieho víťaza 
Nicolasa Kubalu zo Zavara, prehral s ním na sety 1:3 a obsadil 5. až 8. miesto. V kategórii dorasteniek mala 
smolu Lucia Gašparíková, ktorá s oboma neskoršími finalistkami turnaja prehrala zhodne 2:3 a nakoniec na 
medailu nedosiahla. Ušlo sa jej tak len 5. až 6. miesto. Víťazkou sa stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
 
Tibor Kollár 
25. 9. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčan Krajčovič si pripísal na bodovacom turnaji striebro 
Prvý bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast v sezóne 2017/2018 sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
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Tretia septembrová nedeľa sa pri účasti štvorice Majcichovčanov niesla v znamení jedného strieborného kovu pre 
TTC Majcichov. Medzi mladšími žiakmi sa z 2. miesta a striebornej medaily tešil Filip Krajčovič, ktorý však nebol 
ďaleko ani od celkového triumfu. Získal však svoju prvú tohtosezónnu medailu, keď vo finále podľahol celkovému 
víťazovi Patrikovi Nemčekovi z Kútov. Medzi mladšími žiačkami Petronela Krajčovičová zo základnej skupiny 
nepostúpila a v konkurencii oveľa starších dievčat obsadila 9. až 12. miesto. Celkovou víťazkou sa medzi 
mladšími žiačkami stala Ema Biksadská z Malaciek. 
Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý však vo štvrťfinále narazil na neskoršieho víťaza 
Nicolasa Kubalu zo Zavara, prehral s ním na sety 1:3 a obsadil 5. až 8. miesto. V kategórii dorasteniek mala 
smolu Lucia Gašparíková, ktorá s oboma neskoršími finalistkami turnaja prehrala zhodne 2:3 a nakoniec na 
medailu nedosiahla. Ušlo sa jej tak len 5. až 6. miesto. Víťazkou sa stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/22298-stolny-tenis-majcichovcan-krajcovic-si-pripisal-na-
bodovacom-turnaji-striebro.htm 
 
Tibor Kollár 
23. 9. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Darovcová z Bratislavy triumfovala v Majcichove 
Tretí septembrový sviatočný piatok bol pre Majcichovčanov stolnotenisový. Prvé kolo Slovenského 
pohára v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2017/2018 usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už jubilejný pätnástykrát, z toho siedmy raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Podľa predpokladov si najcennejšie kovy odniesli tri najlepšie hráčky podľa slovenského 
rebríčka. Celkovou víťazkou sa tentokrát stala Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves, ktorá ako dvojka 
slovenského rebríčka porazila vo finále po veľkom boji slovenskú jednotku Michaelu Bitóovú z ŠSTK Junior Čaňa. 
Bronz získala Nina Némethová z STO Valaliky. Na turnaji sa medzi 38 účastníčkami turnaja opäť nestratili ani dve 
dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. Petronela Krajčovičová nakoniec skončila na 13. mieste, 
Eme Dominovej sa ušlo 17. miesto. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat už tradične 
okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/22281-stolny-tenis-darovcova-z-bratislavy-triumfovala-v-
majcichove.htm 
 
Tibor Kollár 
21. 9. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Darovcová z Bratislavy triumfovala v Majcichove 
Tretí septembrový sviatočný piatok bol pre Majcichovčanov stolnotenisový. Prvé kolo Slovenského 
pohára v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2017/2018 usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už jubilejný pätnástykrát, z toho siedmy raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Podľa predpokladov si najcennejšie kovy odniesli tri najlepšie hráčky podľa slovenského 
rebríčka. Celkovou víťazkou sa tentokrát stala Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves, ktorá ako dvojka 
slovenského rebríčka porazila vo finále po veľkom boji slovenskú jednotku Michaelu Bitóovú z ŠSTK Junior Čaňa. 
Bronz získala Nina Némethová z STO Valaliky.  
Na turnaji sa medzi 38 účastníčkami turnaja opäť nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu 
TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe postúpili zo základnej skupiny do vyraďovacích 
bojov. Petronela Krajčovičová nakoniec skončila na 13. mieste, Eme Dominovej sa ušlo 17. miesto. Z výborne 
zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat už tradične okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj 
cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok http://slovaktabletennis.com/2017/09/darovcova-z-bratislavy-triumfovala-v-majcichove/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
20. 9. 2017, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Peková majsterkou Slovenska, Gašparíková vicemajsterkou 
Na majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva sa tešili oddiely Viktória Trnava aj TTC Majcichov. 
VALALIKY. Svoje zbierky medailí rozšírili aj v Majcichove. Zbierka jednej zlatej a štyroch bronzových medailí zo 
slovenských šampionátov sa pre stolnotenisový klub TTC Majcichov tento rok rozšírila o ďalší, tentokrát 
strieborný kov. 
Vyradili nasadené 
Radosť Majcichovčanom urobila Lucia Gašparíková, ktorá vo štvorhre dievčat spolu s domácou reprezentantkou 
z STO Valaliky Alenou Majerskou získala skvelé 2. miesto a striebornú medailu. Po bronzových úspechoch vo 
dvojhre a štvorhre spred štyroch a dvoch rokov je to jej tretia medaila z mládežníckeho slovenského šampionátu. 
Vo dvojhre dievčat sa Lucia tentokrát nepresadila, vynahradila si to však v dievčenskej štvorhre. Po sobotňajšom 
postupe medzi štyri najlepšie dievčenské páry Lucia s A. Majerskou nedali v nedeľu žiadnu šancu v semifinále ani 
najvyššie nasadenej dvojici Peková-Divinská a zaslúžene postúpili do finále. V ňom však bol už nad ich sily pár 
Terezková-Lacenová, ktoré sa stali víťazkami štvorhry dievčat. V zmiešanej štvorhre skončila Lucia s B. 
Mikluščákom (ŠKST Karlova Ves) v osemfinále. Lucia Gašparíková tak skompletizovala zbierku medailí z 
majstrovstiev Slovenska pre majcichovský klub na číslo 6. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20538269/pekova-majsterko-slovenska-gasparikova-
vicemajsterkou.html 
 
Tibor Kollár 
21. 5. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolným tenistom z regiónu sa darilo, úspechy žala Peková i Gašparíková 
Majcichovu urobila dobré meno Gašparíková. 
Klubu TTC Majcichov urobila radosť Lucia Gašparíková, ktorá vo štvorhre dievčat spolu s domácou 
reprezentantkou z STO Valaliky Alenou Majerskou získala skvelé 2. miesto a striebornú medailu. 
Po bronzových úspechoch vo dvojhre a štvorhre spred štyroch a dvoch rokov je to jej tretia medaila 
z mládežníckeho slovenského šampionátu. Vo dvojhre dievčat sa Lucia tentoraz nepresadila, vynahradila si to 
však v dievčenskej štvorhre. Po sobotňajšom postupe medzi štyri najlepšie dievčenské páry Lucia s A. Majerskou 
nedali v nedeľu žiadnu šancu v semifinále ani najvyššie nasadenej dvojici Peková-Divinská a zaslúžene postúpili 
do finále. V ňom však bol už nad ich sily pár Terezková-Lacenová, ktoré sa stali víťazkami štvorhry dievčat. 
V zmiešanej štvorhre skončila Lucia s B. Mikluščákom (ŠKST Karlova Ves) v osemfinále. Lucia Gašparíková tak 
skompletizovala zbierku medailí z majstrovstiev Slovenska pre majcichovský klub na číslo 6. 
 
odkaz na článok http://www.trnavskyhlas.sk/c/21433-stolnym-tenistom-z-regionu-sa-darilo-uspechy-zala-pekova-
i-gasparikova.htm 
 
Tibor Kollár 
17. 5. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíková s dvojnásobným triumfom 
Národné stolnotenisové centrum SSTZ v bratislavskej Rači bolo počas sviatočného pondelka 1. 5. 2017 
dejiskom Majstrovstiev regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie 
žiactvo pre rok 2017. 
BRATISLAVA. Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi 
bodovacích turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové víťazstvo 
v sezóne 2016/2017. Najlepšou staršou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala 
Majcichovčanka Lucia Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch najviac bodov a potvrdila tak svoju 
dominanciu za stolnotenisovými stolmi.  
Aj v súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že medzi staršími žiačkami 
nemá v tejto sezóne konkurenciu. Bez prehry súťaž vyhrala a k poháru za celkové víťazstvo v sezóne pridala aj 
zlatú medailu a titul majsterky regiónu krajov Bratislava-Trnava. V kategórii starších žiakov postúpil Filip Krajčovič 
zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. Nakoniec obsadil 9. až 16. miesto, keď mu stopku vystavil neskorší 
víťaz Nicolas Kubala zo Zavara. 
Aj medzi najmladšími žiačkami si skvele počínali Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny a nakoniec zhodne obsadili 5. až 8. miesto, aj keď Petronele chýbali k medaile len 
dve loptičky. Najlepšou najmladšou žiačkou sa stala Nina Darovcová z Karlovej Vsi. Víťazstvo a titul majstra 
regiónu medzi najmladšímí žiakmi získal Pavol Bilka zo Záhorskej Bystrice. 
 
Tibor Kollár 
15. 5. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčanka Gašparíková sa vrátila z Rače s dvojnásobným triumfom 
Národné stolnotenisové centrum SSTZ v bratislavskej Rači bolo počas sviatočného pondelka 1. 5. 2017 
dejiskom Majstrovstiev regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie 
žiactvo pre rok 2017. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové víťazstvo v sezóne 
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2016/2017. Najlepšou staršou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka 
Lucia Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu za 
stolnotenisovými stolmi. 
Aj v súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že medzi staršími žiačkami 
nemá v tejto sezóne konkurenciu. Bez prehry súťaž vyhrala a k poháru za celkové víťazstvo v sezóne pridala aj 
zlatú medailu a titul majsterky regiónu krajov Bratislava-Trnava. V kategórii starších žiakov postúpil Filip Krajčovič 
zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. Nakoniec obsadil 9. až 16. miesto, keď mu stopku vystavil neskorší 
víťaz Nicolas Kubala zo Zavara. 
Aj medzi najmladšími žiačkami si skvele počínali Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny a nakoniec zhodne obsadili 5. až 8. miesto, aj keď Petronele chýbali k medaile len 
dve loptičky. Najlepšou najmladšou žiačkou sa stala Nina Darovcová z Karlovej Vsi. Víťazstvo a titul majstra 
regiónu medzi najmladšímí žiakmi získal Pavol Bilka zo Záhorskej Bystrice. 
 
odkaz na článok http://www.trnavskyhlas.sk/c/21389-majcichovcanka-gasparikova-sa-vratila-z-race-
sdvojnasobnym-triumfom.htm 
 
Tibor Kollár 
10. 5. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Lucia Gašparíková vybojovala bronz 
V nedeľu 9. 4. 2017 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2017. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu bronzovú medailu. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu sa zúčastnilo 
spolu 101 hráčov. Víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu si najskôr prevzali 
poháre za celkové víťazstvo v sezóne 2016/2017.  
V kategórii dorastu sa tentokrát Majcichovčanom ušla jedna bronzová medaila. Medzi dievčatami sa o ňu 
postarala Lucia Gašparíková, ktorá sa dostala až do semifinále a získala nakoniec 3. miesto. Víťazkou 
a majsterkou regiónu sa stala Alžbeta Brenesselová z Vrbového. Medzi chlapcami sa Róbert Kollár ani Peter 
Varga do vyraďovacích bojov nedostali a nakoniec obsadili 15. až 21. miesto. Víťazom v kategórii dorastu sa stal 
Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava.  
V kategórii mladších žiakov síce Filip Krajčovič postúpil do vyraďovacích bojov, kde však vzápätí podľahol 
neskoršiemu finalistovi Richardovi Kucmenovi. Celkovým víťazom sa medzi mladšími žiakmi stal Nicolas Kubala 
zo Zavara. Medzi mladšími žiačkami obsadila Ema Dominová 13. až 18. miesto. Zvíťazila Veronika Drobová 
z Devínskej Novej Vsi. 
 
odkaz na článok: https://nasatrnava.sme.sk/c/20512931/lucia-gasparikova-vybojovala-bronz.html 
 
Tibor Kollár 
18. 4. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčanka Lucia Gašparíková skončila na majstrovstvách regiónu 
bronzová 
V nedeľu 9. 4. 2017 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2017. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu bronzovú medailu. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu sa zúčastnilo spolu 101 hráčov. Víťazi 
bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu si najskôr prevzali poháre za celkové víťazstvo 
v sezóne 2016/2017.  
V kategórii dorastu sa tentokrát Majcichovčanom ušla jedna bronzová medaila. Medzi dievčatami sa o ňu 
postarala Lucia Gašparíková, ktorá sa dostala až do semifinále a získala nakoniec 3. miesto. Víťazkou 
a majsterkou regiónu sa stala Alžbeta Brenesselová z Vrbového. Medzi chlapcami sa Róbert Kollár ani Peter 
Varga do vyraďovacích bojov nedostali a nakoniec obsadili 15. až 21. miesto. Víťazom v kategórii dorastu sa stal 
Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava.  
V kategórii mladších žiakov síce Filip Krajčovič postúpil do vyraďovacích bojov, kde však vzápätí podľahol 
neskoršiemu finalistovi Richardovi Kucmenovi. Celkovým víťazom sa medzi mladšími žiakmi stal Nicolas Kubala 
zo Zavara. Medzi mladšími žiačkami obsadila Ema Dominová 13. až 18. miesto. Zvíťazila Veronika Drobová 
z Devínskej Novej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/21192-majcichovcanka-lucia-gasparikova-skoncila-na-
majstrovstvach-regionu-bronzova.htm 
 
Tibor Kollár 
14. 4. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Trojnásobná majcichovská radosť 
Tretí a zároveň posledný bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách mladšie žiactvo a dorast v sezóne 2016/2017 sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese 
Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Tretia marcová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení troch bronzových 
kovov pre TTC Majcichov. Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý v semifinále prehral 
s neskorším víťazom Tomášom Suchom z ŠKST Karlova Ves. Aj napriek tomu však získal bronzovú medailu za 
3. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi (5. až 8. miesto), ktorého turnajová púť sa skončila vo štvrťfinále práve 
proti svojmu bratovi Richardovi. V kategórii dorasteniek vekom ešte staršia žiačka Lucia Gašparíková potvrdila 
svoje postavenie v slovenskom rebríčku dorasteniek, obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú 
medailu. Víťazkou sa stala Sarah Belianska z Karlovej Vsi. 
Medzi mladšími žiakmi sa z 3. miesta a bronzového kovu tešil Filip Krajčovič, ktorý bol však veľmi blízko aj od 
celkového triumfu. Z neskorším víťazom Patrikom Nemčekom z Kútov prehral v semifinále pomerom 3:2 na sety, 
keď viedol už 2:0. Medzi mladšími žiačkami veľmi dobre zahrali aj Ema Dominová a Petronela Krajčovičová. 
V konkurencii oveľa starších dievčat sa im podarilo postúpiť zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov, pričom 
obe zhodne obsadili 9. až 16. miesto. Celkovou víťazkou sa medzi mladšími žiačkami stala Viktória Urbanovská 
z Jaslovských Bohuníc. 
 
Tibor Kollár 
27. 3. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovskí stolní tenisti zažili trojnásobnú radosť 
Tretí a zároveň posledný bodovací turnaj mládeže krajov Bratislava a Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách mladšie žiactvo a dorast v sezóne 2016/2017 sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese 
Galanta. 
Tretia marcová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení troch bronzových kovov pre TTC 
Majcichov. Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý v semifinále prehral s neskorším víťazom 
Tomášom Suchom z ŠKST Karlova Ves. Aj napriek tomu však získal bronzovú medailu za 3. miesto. Darilo sa aj 
Róbertovi Kollárovi (5. až 8. miesto), ktorého turnajová púť sa skončila vo štvrťfinále práve proti svojmu bratovi 
Richardovi. V kategórii dorasteniek vekom ešte staršia žiačka Lucia Gašparíková potvrdila svoje postavenie 
v slovenskom rebríčku dorasteniek, obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu. Víťazkou sa 
stala Sarah Belianska z Karlovej Vsi. 
Medzi mladšími žiakmi sa z 3. miesta a bronzového kovu tešil Filip Krajčovič, ktorý bol však veľmi blízko aj od 
celkového triumfu. Z neskorším víťazom Patrikom Nemčekom z Kútov prehral v semifinále pomerom 3:2 na sety, 
keď viedol už 2:0. Medzi mladšími žiačkami veľmi dobre zahrali aj Ema Dominová a Petronela Krajčovičová. 
V konkurencii oveľa starších dievčat sa im podarilo postúpiť zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov, pričom 
obe zhodne obsadili 9. až 16. miesto. Celkovou víťazkou sa medzi mladšími žiačkami stala Viktória Urbanovská 
z Jaslovských Bohuníc. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/21012-majcichovski-stolni-tenisti-zazili-trojnasobnu-radost.htm 
 
Tibor Kollár 
21. 3. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

V Majcichove vyhrala Wiltschková z Galanty 
Druhá februárová sobota bola pre obyvateľov Majcichova stolnotenisová. Tretie kolo Slovenského pohára 
v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2016/2017 totiž usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už štrnástykrát, z toho šiesty raz v kategórii najmladšie 
žiačky. Víťazkou sa tentokrát stala Dominika Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta, ktorá potvrdila svoje líderské 
postavenie v slovenskom rebríčku. Vo finále porazila striebornú Anetu Wallenfelsovú z TTC Považská Bystrica. 
Bronz po veľkom boji v zápase o 3. miesto medzi Darovcovou a Majerčíkovou získala Nina Darovcová z ŠKST 
Karlova Ves. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – 
Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo všetkých 43 účastníčok turnaja patrili k najmladším. Petronela 
Krajčovičová obhájila svoje umiestnenie medzi nasadenou šestnástkou, Eme Dominovej sa zo základnej skupiny 
do vyraďovacích bojov postúpiť nepodarilo. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem 
pohárov, medailí a diplomov už tradične odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20827-stolny-tenis-vmajcichove-vyhrala-wiltschkova-z-galanty.htm 
 
Tibor Kollár 
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23. 2. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

V Majcichove víťazstvo pre Wiltschkovú z Galanty 
Druhá februárová sobota bola pre obyvateľov Majcichova stolnotenisová. Tretie kolo Slovenského pohára 
v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2016/2017 totiž usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už štrnástykrát, z toho šiesty raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Víťazkou sa tentokrát stala Dominika Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta, ktorá potvrdila 
svoje líderské postavenie v slovenskom rebríčku. Vo finále porazila striebornú Anetu Wallenfelsovú z TTC 
Považská Bystrica. Bronz po veľkom boji v zápase o 3. miesto medzi Darovcovou a Majerčíkovou získala Nina 
Darovcová z ŠKST Karlova Ves. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC 
Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo všetkých 43 účastníčok turnaja patrili k 
najmladším. Petronela Krajčovičová obhájila svoje umiestnenie medzi nasadenou šestnástkou, Eme Dominovej 
sa zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov postúpiť nepodarilo. Z výborne zorganizovaného turnaja si 
najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov už tradične odniesla aj cukríkové kytice a knižné 
ceny. 
 
odkaz na článok: https://nasatrnava.sme.sk/c/20468322/v-majcichove-vitazstvo-pre-wiltschkovu.html 
 
Tibor Kollár 
20. 2. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Návrat k Slovenskému poháru v Majcichove 
Druhá februárová sobota bola pre obyvateľov Majcichova stolnotenisová. Tretie kolo Slovenského pohára 
v kategórii najmladšie žiačky sezóny 2016/2017 totiž usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už štrnástykrát, z toho šiesty raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Víťazkou sa tentokrát stala Dominika Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta, ktorá potvrdila 
svoje líderské postavenie v slovenskom rebríčku. Vo finále porazila striebornú Anetu Wallenfelsovú z TTC 
Považská Bystrica. Bronz po veľkom boji v zápase o 3. miesto medzi Darovcovou a Majerčíkovou získala Nina 
Darovcová z ŠKST Karlova Ves. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC 
Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo všetkých 43 účastníčok turnaja patrili k 
najmladším. Petronela Krajčovičová obhájila svoje umiestnenie medzi nasadenou šestnástkou, Eme Dominovej 
sa zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov postúpiť nepodarilo. Z výborne zorganizovaného turnaja si 
najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov už tradične odniesla aj cukríkové kytice a knižné 
ceny. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2017/02/navrat-k-slovenskemu-poharu-v-majcichove/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
17. 2. 2017, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Stolnotenisový ples v Majcichove na výbornú 
Už pomaly tradične v prvú februárovú sobotu majcichovskí stolní tenisti plesajú. Výnimkou nebol ani 
tohtoročný 3. stolnotenisový ples TTC Majcichov, ktorý sa uskutočnil počas uplynulého víkendu. 
MAJCICHOV. Hráči a členovia klubu TTC Majcichov usporiadali stolnotenisový ples už tretíkrát. Do kultúrneho 
domu sa prišli zabávať Majcichovčania ale aj obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca opäť hrala 
skupina TYP zo Zelenča. Prítomný bol samozrejme aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou ako aj 
predseda trnavského Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič s manželkou. Po slávnostnom 
privítaní si prezident klubu Tibor Kollár pripil s hosťami na ďalšie plesové stretnutie a plesoví hostia mohli začať 
predvádzať svoje tanečné kreácie. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa zabávali až do 
nedeľného rána. Spestrením podujatia bol aj tentokrát stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, na 
ktorom si hostia vyskúšali svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci tradične skvelá tombola, keď na hostí čakalo 80 hodnotných cien. 
Nechýbali medzi nimi ani LCD televízor, tlakový čistič, kuchynský robot, hifi veža, záhradný vysávač, kávovar, 
atď. Špeciálnou cenou bola poukážka na zapožičanie obytného automobilu Corado na tri dni. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Sone Klučárovej opäť raz odviedol 
skvelú prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí sa už teraz tešia na budúcoročný stolnotenisový 
ples. 
 
odkaz na článok: https://nasatrnava.sme.sk/c/20468220/stolnotenisovy-ples-v-majcichove-na-vybornu.html 
 
Tibor Kollár 
13. 2. 2017, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

SPM najmladších žiačok pre Wiltschkovú 
Stolnotenisový klub TTC Majcichov usporiadal v sobotu 11. 2. 2017 Slovenský pohár mládeže v kategórií 
najmladších žiačok. Celkovo sa ho zúčastnilo 43 hráčok z celého Slovenska. 
Najväčšou favoritkou tretieho kola bola víťazka predchádzajúcich dvoch kôl Dominika Wiltschková z Galanty. Tá 
aj v Majcichove potvrdila papierové predpoklady aj za stolom, keď suverénne ovládla celý turnaj. 
Na druhom mieste skončila Aneta Wallenfelsová z Považskej Bystrice, tretie miesto obsadila Nina Darovcová 
z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8705/spm-najmladsich-ziacok-pre-wiltschkovu 
 
Turnaje v SR – SPM 
11. 2. 2017, www.pinces.sk 
 

 

Plesová sezóna: Stolní tenisti v Majcichove odložili rakety a nahodili sa do gala 
Už takmer tradične v prvú februárovú sobotu majcichovskí stolní tenisti plesajú. Výnimkou nebol ani 
tohtoročný 3. stolnotenisový ples TTC Majcichov, ktorý sa uskutočnil počas uplynulého víkendu. 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov usporiadali stolnotenisový ples už tretíkrát. Do kultúrneho domu sa prišli 
zabávať Majcichovčania ale aj obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca opäť hrala skupina TYP zo 
Zelenča. Prítomný bol samozrejme aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou ako aj predseda 
trnavského Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič s manželkou. Po slávnostnom privítaní si 
prezident klubu Tibor Kollár pripil s hosťami na ďalšie plesové stretnutie a plesoví hostia mohli začať predvádzať 
svoje tanečné kreácie. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa zabávali až do nedeľného rána. 
Spestrením podujatia bol aj tentokrát stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia 
vyskúšali svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci tradične skvelá tombola, keď na hostí čakalo 80 hodnotných cien. 
Nechýbali medzi nimi ani LCD televízor, tlakový čistič, kuchynský robot, hifi veža, záhradný vysávač, kávovar, 
atď. Špeciálnou cenou bola poukážka na zapožičanie obytného automobilu Corado na tri dni. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Sone Klučárovej opäť raz odviedol 
skvelú prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí sa už teraz tešia na budúcoročný stolnotenisový 
ples. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20742-plesova-sezona-stolni-tenisti-v-majcichove-odlozili-rakety-a-
nahodili-sa-do-gala.htm 
 
Tibor Kollár 
10. 2. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolnotenisový ples v Majcichove dopadol na výbornú 
MAJCICHOV. Už pomaly tradične v prvú februárovú sobotu majcichovskí stolní tenisti plesajú. Výnimkou 
nebol ani tohtoročný 3. stolnotenisový ples TTC Majcichov, ktorý sa uskutočnil počas uplynulého 
víkendu. 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov usporiadali stolnotenisový ples už tretíkrát. Do kultúrneho domu sa prišli 
zabávať Majcichovčania ale aj obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca opäť hrala skupina TYP zo 
Zelenča. Prítomný bol samozrejme aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou ako aj predseda 
trnavského Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič s manželkou. Po slávnostnom privítaní si 
prezident klubu Tibor Kollár pripil s hosťami na ďalšie plesové stretnutie a plesoví hostia mohli začať predvádzať 
svoje tanečné kreácie. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa zabávali až do nedeľného rána. 
Spestrením podujatia bol aj tentokrát stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia 
vyskúšali svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci tradične skvelá tombola, keď na hostí čakalo 80 hodnotných cien. 
Nechýbali medzi nimi ani LCD televízor, tlakový čistič, kuchynský robot, hifi veža, záhradný vysávač, kávovar, 
atď. Špeciálnou cenou bola poukážka na zapožičanie obytného automobilu Corado na tri dni. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Sone Klučárovej opäť raz odviedol 
skvelú prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí sa už teraz tešia na budúcoročný stolnotenisový 
ples. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2017/02/stolnotenisovy-ples-v-majcichove-dopadol-na-vybornu/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
10. 2. 2017, www.slovaktabletennis.com 
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VIDEO: Majcichovskí stolní tenisti zamrzli v akcii, zapojili sa do výzvy 
Mannequin Challenge 
Sociálne siete v minulosti ponúkli rôzne extravagantné výzvy, najnovšou je Mannequin Challenge. Ide 
o video, ktorého účastníci akoby zamrzli v akcii. Najnovšie sa do nej zapojili aj stolnotenisový klub TTC 
Majcichov. 
Vlastnú verziu natočili počas Vianoc 2016, vo videu účinkujú členovia klubu vrátane hráčov a detí z prípravky. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20520-video-majcichovski-stolni-tenisti-zamrzli-v-akcii-zapojili-sa-
do-vyzvy-mannequin-challenge.htm 
 
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=8LTsCwiqMQg 
 
Tibor Kollár 
5. 1. 2017, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Mannequin Challenge v podaní TTC Majcichov  
Vlastnú verziu výzvy Mannequin Challenge, ktorá ovládla sociálne siete, natočil počas Vianoc 2016 aj 
stolnotenisový klub TTC Majcichov (Table Tennis Club Majcichov). Vo videu účinkujú členovia klubu 
vrátane hráčov a prípravky detí. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2017/01/mannequin-challenge-v-podani-ttc-majcichov/ 
 
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=8LTsCwiqMQg 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
5. 1. 2017, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Róbert Kollár – 50 rokov 
Hráč, tréner, rozhodca a funkcionár. Patrí k dlhoročným skúseným hráčom v súťažiach západného Slovenska na 
úrovni 2. ligy. Stolný tenis začal hrávať ako žiak a na konci sedemdesiatych rokov 20. storočia sa stal majstrom 
okresu Trnava v kategórii mladšieho žiactva. Bol aj členom družstva starších žiakov, ktoré sa v sezóne 1978/1979 
umiestnilo v I. triede Západoslovenského kraja (vtedy najvyššej súťaži žiakov na Slovensku) na výbornom 6. mieste. 
Svoj športový život spojil s rodnou obcou a veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj mladých adeptov stolného tenisu. 
Dlhodobo bol stabilným členom druholigového družstva Majcichova a aj v súčasnosti hráva za družstvá mužov 
striedavo 2. a 6. ligu. V roku 2008 spolu so svojím bratom Tiborom založil v Majcichove nový stolnotenisový klub pod 
názvom Table Tennis Club Majcichov s cieľom nadviazať na dávne úspechy najmä žiackeho stolného tenisu v obci. 
Odvtedy sa začal trénersky venovať predovšetkým najmladším žiackym vekovým kategóriám a realizovať tréningový 
proces detí na profesionálnejšej úrovni. Aj jeho zásluhou sa môže majcichovský klub popýšiť viacerými medailami z 
majstrovstiev Slovenska jednotlivcov. Práca s mládežou a jej vynikajúce športové výsledky ho okrem trénerstva 
(držiteľ trénerskej licencie D) povzbudili aj do práce rozhodcu, keď získal rozhodcovskú licenciu B. Je zároveň aj 
spoluorganizátorom všetkých stolnotenisových podujatí v Majcichove vrátane organizácie turnajov Slovenského 
pohára mládeže a slovenských mládežníckych šampionátov. Trénersky aj organizačne sa obetavo venuje taktiež 
svojím dvom synom – Róbertovi a Richardovi a teší sa z ich úspechov v mládežníckych stolnotenisových súťažiach 
na Slovensku vo farbách TTC Majcichov. 
 
Jubilanti 
31. 12. 2016, Slovenský stolný tenis 2/2016, www.sstz.sk 
 

 

Majcichovčan Filip Krajčovič s bronzovým kovom 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast zorganizoval v bratislavskej Rači stolnotenisový klub MSK Malacky. 
BRATISLAVA. Druhá decembrová nedeľa na regionálnom bodovacom turnaji v kategórii mladšieho žiactva 
a dorastu bola pre Majcichovčanov opäť medailová. Medzi mladšími žiakmi sa o ňu zaslúžil Filip Krajčovič, 
ktorého turnajová púť sa nakoniec skončila v semifinále. V ňom podľahol celkovému víťazovi Jánovi Sokolovi 
z klubu STO Spoje – Ivanka. Pre Filipa je to druhá bronzová medaila medzi mladšími žiakmi. Ďalšiemu 
z Majcichovčanov Jánovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. Aj medzi mladšími dievčatami 
sa predstavili dve Majcichovčanky, ktoré však patria ešte len ku kategórii najmladších žiačok. Viac sa darilo 
Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila do osemfinále (9. až 10. miesto). Eme Dominovej sa zo základnej 
skupiny postúpiť nepodarilo, pričom obsadila 16. až 20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre 
Veroniku Drobovú z Devínskej Novej Vsi. Pre chorobu tentokrát Majcichovčania medzi dorastencami 
a dorastenkami svoje zastúpenie nemali. Spomedzi chlapcov si víťazstvo vybojoval Félix Ivančo z Feromaxu 
Bratislava a súťaž dievčat vyhrala Alžbeta Brenesselová z Vrbového. 
 
Tibor Kollár 
19. 12. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčan Filip Krajčovič získal v stolnom tenise druhú bronzovú medailu 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast zorganizoval v bratislavskej Rači stolnotenisový klub MSK Malacky. 
Druhá decembrová nedeľa na regionálnom bodovacom turnaji v kategórii mladšieho žiactva a dorastu bola pre 
Majcichovčanov opäť medailová. Medzi mladšími žiakmi sa o ňu zaslúžil Filip Krajčovič, ktorého turnajová púť sa 
nakoniec skončila v semifinále. V ňom podľahol celkovému víťazovi Jánovi Sokolovi z klubu STO Spoje – Ivanka. 
Pre Filipa je to druhá bronzová medaila medzi mladšími žiakmi. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jánovi Sládkovičovi 
sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. Aj medzi mladšími dievčatami sa predstavili dve Majcichovčanky, 
ktoré však patria ešte len ku kategórii najmladších žiačok. Viac sa darilo Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila 
do osemfinále (9. až 10. miesto). Eme Dominovej sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo, pričom obsadila 
16. až 20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Veroniku Drobovú z Devínskej Novej Vsi. Pre 
chorobu tentokrát Majcichovčania medzi dorastencami a dorastenkami svoje zastúpenie nemali. Spomedzi 
chlapcov si víťazstvo vybojoval Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava a súťaž dievčat vyhrala Alžbeta Brenesselová 
z Vrbového. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20413-majcichovcan-filip-krajcovic-ziskal-v-stolnom-tenise-svoju-
druhu-bronzovu-medailu.htm 
 
Tibor Kollár 
18. 12. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčan Filip Krajčovič s bronzovým kovom 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast zorganizoval v bratislavskej Rači stolnotenisový klub MSK Malacky. 
BRATISLAVA. Druhá decembrová nedeľa na regionálnom bodovacom turnaji v kategórii mladšieho žiactva 
a dorastu bola pre Majcichovčanov opäť medailová. Medzi mladšími žiakmi sa o ňu zaslúžil Filip Krajčovič, 
ktorého turnajová púť sa nakoniec skončila v semifinále. V ňom podľahol celkovému víťazovi Jánovi Sokolovi 
z klubu STO Spoje – Ivanka. Pre Filipa je to druhá bronzová medaila medzi mladšími žiakmi. Ďalšiemu 
z Majcichovčanov Jánovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. Aj medzi mladšími dievčatami 
sa predstavili dve Majcichovčanky, ktoré však patria ešte len ku kategórii najmladších žiačok. Viac sa darilo 
Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila do osemfinále (9. až 10. miesto). Eme Dominovej sa zo základnej 
skupiny postúpiť nepodarilo, pričom obsadila 16. až 20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre 
Veroniku Drobovú z Devínskej Novej Vsi. Pre chorobu tentokrát Majcichovčania medzi dorastencami 
a dorastenkami svoje zastúpenie nemali. Spomedzi chlapcov si víťazstvo vybojoval Félix Ivančo z Feromaxu 
Bratislava a súťaž dievčat vyhrala Alžbeta Brenesselová z Vrbového. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/12/majcichovcan-filip-krajcovic-s-bronzovym-kovom/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
12. 12. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Majcichovčanka Gašparíková získala ďalší cenný kov 
Prvý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
Štvrtá októbrová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení rekordnej účasti v kategórii 
mladšieho žiactva a dorastu, keďže na turnaji sa klasifikovalo celkovo 122 hráčov a hráčok. Organizáciu úspešne 
zvládol tím ľudí z STO Veľké Úľany okolo hlavného usporiadateľa Adriána Somogyiho a hlavného rozhodcu 
Stanislava Sládkoviča. 
Jedna medaila sa ušla aj klubu TTC Majcichov. Zaslúžila sa o ňu Lucia Gašparíková v kategórii dorasteniek, aj 
keď Lucia patrí ešte len do vekovej kategórie starších žiačok. Vybojovala si tak ďalšiu bronzovú medailu, keď 
v semifinále prehrala s neskoršou víťazkou, o tri roky staršou Alžbetou Brenesselovou z Vrbového. Z dorastencov 
sa tentokrát vo farbách TTC Majcichov zúčastnil turnaja iba Peter Varga, ktorý nakoniec obsadil 17. až 24. 
miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava. 
Medzi mladšími žiakmi zahral najlepšie Filip Krajčovič (5. až 8. miesto), ktorého turnajová púť sa nakoniec 
skončila vo štvrťfinále. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jankovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť 

http://www.trnavskyhlas.sk/c/20520-video-majcichovski-stolni-tenisti-zamrzli-v-akcii-zapojili-sa-do-vyzvy-mannequin-challenge.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20520-video-majcichovski-stolni-tenisti-zamrzli-v-akcii-zapojili-sa-do-vyzvy-mannequin-challenge.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8LTsCwiqMQg
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://slovaktabletennis.com/2017/01/mannequin-challenge-v-podani-ttc-majcichov/
https://www.youtube.com/watch?v=8LTsCwiqMQg
http://www.slovaktabletennis.com/
http://www.sstz.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20413-majcichovcan-filip-krajcovic-ziskal-v-stolnom-tenise-svoju-druhu-bronzovu-medailu.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/20413-majcichovcan-filip-krajcovic-ziskal-v-stolnom-tenise-svoju-druhu-bronzovu-medailu.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://slovaktabletennis.com/2016/12/majcichovcan-filip-krajcovic-s-bronzovym-kovom/
http://www.slovaktabletennis.com/


nepodarilo. Celkovým víťazom sa stal Jasmin Radič z Karlovej Vsi. Medzi mladšími dievčatami sa predstavili aj 
dve Majcichovčanky, ktoré na turnaji patrili k najmladším. Viac sa darilo Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila 
do osemfinále (9. až 14. miesto). Eme Dominovej tesne ušiel postup zo základnej skupiny, pričom obsadila 15. až 
20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Ninu Darovcovú z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/20097-majcichovcanka-gasparikova-ziskala-dalsi-cenny-kov.htm 
 
Tibor Kollár 
3. 11. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Bronzový lesk pre Gašparíkovú 
Prvý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Štvrtá októbrová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení rekordnej účasti 
v kategórii mladšieho žiactva a dorastu, keďže na turnaji sa klasifikovalo celkovo 122 hráčov a hráčok. 
Organizáciu úspešne zvládol tím ľudí z STO Veľké Úľany okolo hlavného usporiadateľa Adriána Somogyiho a 
hlavného rozhodcu Stanislava Sládkoviča.  
Jedna medaila sa ušla aj klubu TTC Majcichov. Zaslúžila sa o ňu Lucia Gašparíková v kategórii dorasteniek, aj 
keď Lucia patrí ešte len do vekovej kategórie starších žiačok. Vybojovala si tak ďalšiu bronzovú medailu, keď v 
semifinále prehrala s neskoršou víťazkou, o tri roky staršou Alžbetou Brenesselovou z Vrbového. Z dorastencov 
sa tentokrát vo farbách TTC Majcichov zúčastnil turnaja iba Peter Varga, ktorý nakoniec obsadil 17. až 24. 
miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava. 
Medzi mladšími žiakmi zahral najlepšie Filip Krajčovič (5. až 8. miesto), ktorého turnajová púť sa nakoniec 
skončila vo štvrťfinále. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jankovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť 
nepodarilo. Celkovým víťazom sa stal Jasmin Radič z Karlovej Vsi. Medzi mladšími dievčatami sa predstavili aj 
dve Majcichovčanky, ktoré na turnaji patrili k najmladším. Viac sa darilo Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila 
do osemfinále (9. až 14. miesto). Eme Dominovej tesne ušiel postup zo základnej skupiny, pričom obsadila 15. až 
20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Ninu Darovcovú z Karlovej Vsi. 
 
Tibor Kollár 
31. 10. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Bronzový lesk pre Gašparíkovú 
Prvý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Štvrtá októbrová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení rekordnej účasti 
v kategórii mladšieho žiactva a dorastu, keďže na turnaji sa klasifikovalo celkovo 122 hráčov a hráčok. 
Organizáciu úspešne zvládol tím ľudí z STO Veľké Úľany okolo hlavného usporiadateľa Adriána Somogyiho a 
hlavného rozhodcu Stanislava Sládkoviča.  
Jedna medaila sa ušla aj klubu TTC Majcichov. Zaslúžila sa o ňu Lucia Gašparíková v kategórii dorasteniek, aj 
keď Lucia patrí ešte len do vekovej kategórie starších žiačok. Vybojovala si tak ďalšiu bronzovú medailu, keď v 
semifinále prehrala s neskoršou víťazkou, o tri roky staršou Alžbetou Brenesselovou z Vrbového. Z dorastencov 
sa tentokrát vo farbách TTC Majcichov zúčastnil turnaja iba Peter Varga, ktorý nakoniec obsadil 17. až 24. 
miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo z Feromaxu Bratislava. 
Medzi mladšími žiakmi zahral najlepšie Filip Krajčovič (5. až 8. miesto), ktorého turnajová púť sa nakoniec 
skončila vo štvrťfinále. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jankovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť 
nepodarilo. Celkovým víťazom sa stal Jasmin Radič z Karlovej Vsi. Medzi mladšími dievčatami sa predstavili aj 
dve Majcichovčanky, ktoré na turnaji patrili k najmladším. Viac sa darilo Petronele Krajčovičovej, ktorá postúpila 
do osemfinále (9. až 14. miesto). Eme Dominovej tesne ušiel postup zo základnej skupiny, pričom obsadila 15. až 
20. miesto. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Ninu Darovcovú z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/10/bronzovy-lesk-pre-gasparikovu/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
25. 10. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Majcichovčanky opäť víťazne 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN – SEKULE. Netradične počas sviatočného štvrtka 15. 9. 2016 odohrali na Záhorí 
1. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, 
ktorý priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2016/2017 malo už tradične dobrú atmosféru na výborne zorganizovanom turnaji. V kategórii staršieho 
žiactva sa pre TTC Majcichov o prvú zlatú medailu v tejto sezóne postarala Lucia Gašparíková, ktorá suverénne 
bez väčších komplikácií súťaž vyhrala. Je to jej celkovo štvrté víťazstvo medzi staršími dievčatami na podujatí 
bratislavsko-trnavského regiónu. Medzi staršími žiakmi tentokrát Majcichovčania na medailu nesiahali, hoci 
ďaleko od nej neboli. Peter Varga obsadil 5. až 8. miesto a Filip Krajčovič, vekom ešte len mladší žiak, skončil na 
9. až 16. mieste. Víťazom turnaja sa medzi staršími žiakmi stal Kristián Doubek z Karlovej Vsi. 
Veľkú radosť však majcichovským stolným tenistom urobila najmladšia účastníčka turnaja, ešte len 7-ročná 
Petronela Krajčovičová. V kategórii najmladších žiačok sa dostala medzi štyri najlepšie dievčatá a veľa 
nechýbalo, aby sa predstavila aj vo finále. Nelka tak získala prvú bronzovú medailu za 3. miesto na regionálnom 
bodovacom turnaji. Jej oddielová kolegyňa Emka Dominová obsadila 16. až 19. miesto. Víťazkou turnaja sa stala 
Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves. V kategórii najmladších žiakov vynikol Štefan Bunček z Devínskej Novej 
Vsi. 
 
Tibor Kollár 
19. 9. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčanky opäť víťazne 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN – SEKULE. Netradične počas sviatočného štvrtka 15. 9. 2016 odohrali na Záhorí 
1. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, 
ktorý priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2016/2017 malo už tradične dobrú atmosféru na výborne zorganizovanom turnaji. V kategórii staršieho 
žiactva sa pre TTC Majcichov o prvú zlatú medailu v tejto sezóne postarala Lucia Gašparíková, ktorá suverénne 
bez väčších komplikácií súťaž vyhrala. Je to jej celkovo štvrté víťazstvo medzi staršími dievčatami na podujatí 
bratislavsko-trnavského regiónu. Medzi staršími žiakmi tentokrát Majcichovčania na medailu nesiahali, hoci 
ďaleko od nej neboli. Peter Varga obsadil 5. až 8. miesto a Filip Krajčovič, vekom ešte len mladší žiak, skončil na 
9. až 16. mieste. Víťazom turnaja sa medzi staršími žiakmi stal Kristián Doubek z Karlovej Vsi. 
Veľkú radosť však majcichovským stolným tenistom urobila najmladšia účastníčka turnaja, ešte len 7-ročná 
Petronela Krajčovičová. V kategórii najmladších žiačok sa dostala medzi štyri najlepšie dievčatá a veľa 
nechýbalo, aby sa predstavila aj vo finále. Nelka tak získala prvú bronzovú medailu za 3. miesto na regionálnom 
bodovacom turnaji. Jej oddielová kolegyňa Emka Dominová obsadila 16. až 19. miesto. Víťazkou turnaja sa stala 
Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves. V kategórii najmladších žiakov vynikol Štefan Bunček z Devínskej Novej 
Vsi. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/09/majcichovcanky-opat-vitazne/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
16. 9. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Majcichovčanky bodovali, medaily získali Gašparíková a Krajčovičová 
Netradične počas sviatočného štvrtka 15. 9. 2016 odohrali na Záhorí 1. bodovací turnaj regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý priniesol pre TTC 
Majcichov dve medaily. 
Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2016/2017 malo už tradične dobrú atmosféru na výborne zorganizovanom turnaji. V kategórii staršieho 
žiactva sa pre TTC Majcichov o prvú zlatú medailu v tejto sezóne postarala Lucia Gašparíková, ktorá suverénne 
bez väčších komplikácií súťaž vyhrala. Je to jej celkovo štvrté víťazstvo medzi staršími dievčatami na podujatí 
bratislavsko-trnavského regiónu. Medzi staršími žiakmi tentokrát Majcichovčania na medailu nesiahali, hoci 
ďaleko od nej neboli. Peter Varga obsadil 5. až 8. miesto a Filip Krajčovič, vekom ešte len mladší žiak, skončil na 
9. až 16. mieste. Víťazom turnaja sa medzi staršími žiakmi stal Kristián Doubek z Karlovej Vsi. 
Veľkú radosť však majcichovským stolným tenistom urobila najmladšia účastníčka turnaja, ešte len 7-ročná 
Petronela Krajčovičová. V kategórii najmladších žiačok sa dostala medzi štyri najlepšie dievčatá a veľa 
nechýbalo, aby sa predstavila aj vo finále. Nelka tak získala prvú bronzovú medailu za 3. miesto na regionálnom 
bodovacom turnaji. Jej oddielová kolegyňa Emka Dominová obsadila 16. až 19. miesto. Víťazkou turnaja sa stala 
Nina Darovcová z ŠKST Karlova Ves. V kategórii najmladších žiakov vynikol Štefan Bunček z Devínskej Novej 
Vsi. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/19736-stolny-tenis-majcichovcanky-bodovali-medaily-ziskali-
gasparikova-a-krajcovicova.htm 
 
Tibor Kollár 
16. 9. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
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Majcichovčanky hviezdili v Rači 
Národné stolnotenisové centrum v bratislavskej Rači bolo v sobotu 11. júna dejiskom Majstrovstiev 
regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2016. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové víťazstvo v sezóne 
2015/2016. Najlepšou staršou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka 
Lucia Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju 
dominanciu za stolnotenisovými stolmi. 
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že patrí medzi najlepších. Medzi 
staršími žiačkami sa dostala do finále, kde však po veľkom boji podľahla svojej oddielovej kolegyni zo ženského 
družstva TTC Majcichov – Laure Švajdlenkovej. Pre Luciu Gašparíkovú tak zostala strieborná medaila za 2. 
miesto. Ďalšie dve medaily, zlatú a bronzovú, však vzápätí pridala vo štvorhre. Dvojica Gašparíková – 
Švajdlenková triumfovala vo štvorhre starších žiačok a Lucia spolu s Andrejom Freundom (Malacky) získala 3. 
miesto v zmiešanej štvorhre. V kategórii starších žiakov získal prvenstvo Marek Jalovecký z Pezinka. 
 Aj medzi najmladšími žiačkami si skvele počínali Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny napriek tomu, že patria k najmladším. Petronela Krajčovičová, najmladšia 
účastníčka turnaja, sa dokonca tešila aj svojej prvej – bronzovej medaily a 3. miesta. Najlepšou najmladšou 
žiačkou sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. V kategórii najmladších žiakov Ján Sládkovič zo skupiny nepostúpil 
a obsadil (21. – 30. miesto). Pri neúčasti Majcichovčana Filipa Krajčoviča sa víťazom a majstrom regiónu stal 
Nicolas Kubala. 
 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/19177-stolny-tenis-majcichovcanky-hviezdili-v-raci.htm 
 
Tibor Kollár 
21. 6. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčanky hviezdili 
Národné stolnotenisové centrum v bratislavskej Rači bolo v sobotu 11. 6. 2016 dejiskom Majstrovstiev 
regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2016. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové víťazstvo v sezóne 
2015/2016. Najlepšou staršou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka 
Lucia Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju 
dominanciu za stolnotenisovými stolmi.  
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že patrí medzi najlepších. Medzi 
staršími žiačkami sa dostala do finále, kde však po veľkom boji podľahla svojej oddielovej kolegyni zo ženského 
družstva TTC Majcichov – Laure Švajdlenkovej. Pre Luciu Gašparíkovú tak zostala strieborná medaila za 2. 
miesto. Ďalšie dve medaily, zlatú a bronzovú, však vzápätí pridala vo štvorhre. Dvojica Gašparíková – 
Švajdlenková triumfovala vo štvorhre starších žiačok a Lucia spolu s Andrejom Freundom (Malacky) získala 3. 
miesto v zmiešanej štvorhre. V kategórii starších žiakov získal prvenstvo Marek Jalovecký z Pezinka. 
Aj medzi najmladšími žiačkami si skvele počínali Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny napriek tomu, že patria k najmladším. Petronela Krajčovičová, najmladšia 
účastníčka turnaja, sa dokonca tešila aj svojej prvej – bronzovej medaily a 3. miesta. Najlepšou najmladšou 
žiačkou sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. V kategórii najmladších žiakov Ján Sládkovič zo skupiny nepostúpil 
a obsadil (21. – 30. miesto). Pri neúčasti Majcichovčana Filipa Krajčoviča sa víťazom a majstrom regiónu stal 
Nicolas Kubala. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/20195529/majcichovcanky-hviezdili.html 
 
Tibor Kollár 
20. 6. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčanky hviezdili 
Národné stolnotenisové centrum v bratislavskej Rači bolo v sobotu 11. 6. 2016 dejiskom Majstrovstiev 
regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2016. 
Na záverečnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva prevzali poháre za celkové víťazstvo v sezóne 
2015/2016. Najlepšou staršou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka 
Lucia Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju 
dominanciu za stolnotenisovými stolmi.  
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že patrí medzi najlepších. Medzi 
staršími žiačkami sa dostala do finále, kde však po veľkom boji podľahla svojej oddielovej kolegyni zo ženského 
družstva TTC Majcichov – Laure Švajdlenkovej. Pre Luciu Gašparíkovú tak zostala strieborná medaila za 2. 
miesto. Ďalšie dve medaily, zlatú a bronzovú, však vzápätí pridala vo štvorhre. Dvojica Gašparíková – 
Švajdlenková triumfovala vo štvorhre starších žiačok a Lucia spolu s Andrejom Freundom (Malacky) získala 3. 
miesto v zmiešanej štvorhre. V kategórii starších žiakov získal prvenstvo Marek Jalovecký z Pezinka. 
Aj medzi najmladšími žiačkami si skvele počínali Majcichovčanky Petronela Krajčovičová a Ema Dominová. Obe 
postúpili zo základnej skupiny napriek tomu, že patria k najmladším. Petronela Krajčovičová, najmladšia 
účastníčka turnaja, sa dokonca tešila aj svojej prvej – bronzovej medaily a 3. miesta. Najlepšou najmladšou 
žiačkou sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. V kategórii najmladších žiakov Ján Sládkovič zo skupiny nepostúpil 
a obsadil (21. – 30. miesto). Pri neúčasti Majcichovčana Filipa Krajčoviča sa víťazom a majstrom regiónu stal 
Nicolas Kubala. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/06/majcichovcanky-hviezdili/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
12. 6. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Filip Krajčovič na majstrovstvách bronzový 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. V sobotu 21. 5. 2016 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-
Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2016. Pre klub TTC Majcichov 
znamenal regionálny šampionát jednu bronzovú medailu. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2015/2016. Najlepšou 
dorastenkou aktuálnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lucia Gašparíková. Napriek 
tomu, že je ešte len prvý rok staršou žiačkou, nazbierala v bodovacích turnajoch medzi dorastenkami najviac 
bodov a potvrdila tak svoju dominanciu aj vo vyššej vekovej kategórii. 
Najväčšiu radosť však Majcichovčanom urobil Filip Krajčovič, vekom ešte len najmladší žiak. V kategórii mladších 
žiakov postúpil až do semifinále, kde podľahol neskoršiemu víťazovi Kristiánovi Doubekovi z Karlovej Vsi. Aj tak 
však vybojoval 3. miesto a svoju prvú bronzovú medailu medzi mladšími žiakmi. Medzi mladšími žiačkami 
zvíťazila Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii dorastu tentokrát traja Majcichovčania medailu nezískali, aj keď všetci boli k nej veľmi blízko. Medzi 
chlapcami sa Richard Kollár a jeho brat Róbert Kollár dostali až do štvrťfinále, svoje zápasy o postup medzi 
najlepších štyroch však nevyhrali a nakoniec obsadili 5. až 8. miesto. Víťazom v kategórii dorastu sa stal Félix 
Ivančo z Devínskej Novej Vsi. Medaila medzi dorastenkami sa nakoniec neušla ani Lucii Gašparíkovej, ktorá 
získala 5. až 6. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala domáca Erika Šrámková. 
 
Tibor Kollár 
30. 5. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Filip Krajčovič na majstrovstvách bronzový 
V sobotu 21. 5. 2016 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2016. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu bronzovú medailu. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2015/2016. Najlepšou 
dorastenkou aktuálnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lucia Gašparíková. Napriek 
tomu, že je ešte len prvý rok staršou žiačkou, nazbierala v bodovacích turnajoch medzi dorastenkami najviac 
bodov a potvrdila tak svoju dominanciu aj vo vyššej vekovej kategórii. 
Najväčšiu radosť však Majcichovčanom urobil Filip Krajčovič, vekom ešte len najmladší žiak. V kategórii mladších 
žiakov postúpil až do semifinále, kde podľahol neskoršiemu víťazovi Kristiánovi Doubekovi z Karlovej Vsi. Aj tak 
však vybojoval 3. miesto a svoju prvú bronzovú medailu medzi mladšími žiakmi. Medzi mladšími žiačkami 
zvíťazila Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii dorastu tentokrát traja Majcichovčania medailu nezískali, aj keď všetci boli k nej veľmi blízko. Medzi 
chlapcami sa Richard Kollár a jeho brat Róbert Kollár dostali až do štvrťfinále, svoje zápasy o postup medzi 
najlepších štyroch však nevyhrali a nakoniec obsadili 5. až 8. miesto. Víťazom v kategórii dorastu sa stal Félix 
Ivančo z Devínskej Novej Vsi. Medaila medzi dorastenkami sa nakoniec neušla ani Lucii Gašparíkovej, ktorá 
získala 5. až 6. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala domáca Erika Šrámková. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/18975-stolny-tenis-trnavcanka-kukulkova-zala-uspechy-v-doraste-
majcichovcan-krajcovic-medzi-ziakmi.htm 
 
Tibor Kollár 
26. 5. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

http://www.trnavskyhlas.sk/c/19177-stolny-tenis-majcichovcanky-hviezdili-v-raci.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
https://mytrnava.sme.sk/c/20195529/majcichovcanky-hviezdili.html
http://www.sme.sk/
http://slovaktabletennis.com/2016/06/majcichovcanky-hviezdili/
http://www.slovaktabletennis.com/
http://www.sme.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18975-stolny-tenis-trnavcanka-kukulkova-zala-uspechy-v-doraste-majcichovcan-krajcovic-medzi-ziakmi.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/18975-stolny-tenis-trnavcanka-kukulkova-zala-uspechy-v-doraste-majcichovcan-krajcovic-medzi-ziakmi.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/


 

Filip Krajčovič na majstrovstvách bronzový 
V sobotu 21. 5. 2016 sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2016. Pre klub TTC Majcichov znamenal regionálny 
šampionát jednu bronzovú medailu. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr 
celkoví víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo 
v sezóne 2015/2016. Najlepšou dorastenkou aktuálnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala 
Majcichovčanka Lucia Gašparíková. Napriek tomu, že je ešte len prvý rok staršou žiačkou, nazbierala 
v bodovacích turnajoch medzi dorastenkami najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu aj vo vyššej vekovej 
kategórii. 
Najväčšiu radosť však Majcichovčanom urobil Filip Krajčovič, vekom ešte len najmladší žiak. V kategórii mladších 
žiakov postúpil až do semifinále, kde podľahol neskoršiemu víťazovi Kristiánovi Doubekovi z Karlovej Vsi. Aj tak 
však vybojoval 3. miesto a svoju prvú bronzovú medailu medzi mladšími žiakmi. Medzi mladšími žiačkami 
zvíťazila Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii dorastu tentokrát traja Majcichovčania medailu nezískali, aj keď všetci boli k nej veľmi blízko. Medzi 
chlapcami sa Richard Kollár a jeho brat Róbert Kollár dostali až do štvrťfinále, svoje zápasy o postup medzi 
najlepších štyroch však nevyhrali a nakoniec obsadili 5. až 8. miesto. Víťazom v kategórii dorastu sa stal Félix 
Ivančo z Devínskej Novej Vsi. Medaila medzi dorastenkami sa nakoniec neušla ani Lucii Gašparíkovej, ktorá 
získala 5. až 6. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala domáca Erika Šrámková. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/05/filip-krajcovic-na-majstrovstvach-bronzovy/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
23. 5. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Z Bratislavy si medailu odniesla aj stolnotenistka Gašparíková z Majcichova 
Tretí a posledný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise sa v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach. 
Posledná aprílová nedeľa sa pri účasti trojice Majcichovčaniek niesla v znamení ďalšieho medailového úspechu 
Lucie Gašparíkovej. Staršia žiačka TTC Majcichov, potvrdila, že už aj medzi dorastenkami patrí v bratislavsko-
trnavskom regióne k tým najlepším. V semifinále podľahla neskoršej víťazke Laure Švajdlenkovej zo Stupavy 
a zaknihovala si tak prvú bronzovú medailu v tejto kategórii. Medzi dorastencami prvenstvo obhájil Jakub Takáč 
z Devínskej Novej Vsi. 
Medzi mladšími žiačkami odohrali svoje prvé zápasy aj Ema Dominová a Petronela Krajčovičová, ktoré boli 
najmladšími účastníčkami turnaja. Nakoniec obsadili 13., resp. 17. miesto. Celkovou víťazkou sa stala Viktória 
Urbanovská z Trnavy. Finále mladších žiakov sa skončilo úspešne pre Kristiána Doubeka z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/18855-z-bratislavy-si-medailu-odniesla-aj-stolnotenistka-
gasparikova-z-majcichova.htm 
 
Tibor Kollár 
10. 5. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Medailu si odniesol aj TTC Majcichov 
Tretí a posledný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast sa odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach. 
BRATISLAVA. Posledná aprílová nedeľa sa pri účasti trojice Majcichovčaniek niesla v znamení ďalšieho 
medailového úspechu Lucie Gašparíkovej. Staršia žiačka TTC Majcichov, potvrdila, že už aj medzi dorastenkami 
patrí v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. V semifinále podľahla neskoršej víťazke Laure 
Švajdlenkovej zo Stupavy a zaknihovala si tak prvú bronzovú medailu v tejto kategórii. Medzi dorastencami 
prvenstvo obhájil Jakub Takáč z Devínskej Novej Vsi. 
Medzi mladšími žiačkami odohrali svoje prvé zápasy aj Ema Dominová a Petronela Krajčovičová, ktoré boli 
najmladšími účastníčkami turnaja. Nakoniec obsadili 13., resp. 17. miesto. Celkovou víťazkou sa stala Viktória 
Urbanovská z Trnavy. Finále mladších žiakov sa skončilo úspešne pre Kristiána Doubeka z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: https://nasatrnava.sme.sk/c/20153213/medailu-si-odniesol-aj-ttc-majcichov.html 
 
Tibor Kollár 
2. 5. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Medailu si odniesol aj TTC Majcichov 
Tretí a posledný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast sa odohral v bratislavských Podunajských Biskupiciach. 
BRATISLAVA. Posledná aprílová nedeľa sa pri účasti trojice Majcichovčaniek niesla v znamení ďalšieho 
medailového úspechu Lucie Gašparíkovej. Staršia žiačka TTC Majcichov, potvrdila, že už aj medzi dorastenkami 
patrí v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. V semifinále podľahla neskoršej víťazke Laure 
Švajdlenkovej zo Stupavy a zaknihovala si tak prvú bronzovú medailu v tejto kategórii. Medzi dorastencami 
prvenstvo obhájil Jakub Takáč z Devínskej Novej Vsi. 
Medzi mladšími žiačkami odohrali svoje prvé zápasy aj Ema Dominová a Petronela Krajčovičová, ktoré boli 
najmladšími účastníčkami turnaja. Nakoniec obsadili 13., resp. 17. miesto. Celkovou víťazkou sa stala Viktória 
Urbanovská z Trnavy. Finále mladších žiakov sa skončilo úspešne pre Kristiána Doubeka z Karlovej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/04/medailu-si-odniesol-aj-ttc-majcichov/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
24. 4. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

V Majcichove kraľovala stolnotenistka Činčurová 
Slovenský pohár mládeže v kategórii najmladšie žiačky odohrali v prvú aprílovú nedeľu v Majcichove. 
Štvrté a zároveň posledné kolo Slovenského pohára sezóny 2015/2016 v tejto kategórii usporiadal domáci 
Table Tennis Club Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už trinásťkrát, z toho piaty raz v kategórii najmladšie žiačky. 
Tentokrát sa víťazkou turnaja stala Ema Činčurová z ŠKST Topoľčany, ktorá je zároveň jednotkou v slovenskom 
rebríčku. Vo finále zvíťazila nad Laurou Vinczeovou z MKST Nová Dubnica. Bronz za 3. miesto získala Dominika 
Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového 
klubu TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo všetkých 45 účastníčok turnaja patrili k 
najmladším. Petronela Krajčovičová dokonca postúpila zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. Z výborne 
zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj cukríkové 
kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/18686-v-majcichove-kralovala-stolnotenistka-cincurova.htm 
 
Tibor Kollár 
19. 4. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

V Majcichove kraľovala Činčurová z Topoľčian 
Slovenský pohár mládeže v kategórii najmladšie žiačky odohrali v prvú aprílovú nedeľu v Majcichove. 
Štvrté a zároveň posledné kolo Slovenského pohára sezóny 2015/2016 v tejto kategórii usporiadal domáci 
Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už trinásťkrát, z toho piaty raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Tentokrát sa víťazkou turnaja stala Ema Činčurová z ŠKST Topoľčany, ktorá je zároveň 
jednotkou v slovenskom rebríčku. Vo finále zvíťazila nad Laurou Vinczeovou z MKST Nová Dubnica. Bronz za 3. 
miesto získala Dominika Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá 
z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo 
všetkých 45 účastníčok turnaja patrili k najmladším. Petronela Krajčovičová dokonca postúpila zo základnej 
skupiny do vyraďovacích bojov. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, 
medailí a diplomov odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
18. 4. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

SPM najmladších žiačok: Prvenstvo putovalo do bašty ženského stolného 
tenisu 
Aj dievčatá – najmladšie žiačky, odohrali v nedeľu 3. apríla svoj posledný Slovenský pohár. Finále zviedli 
paradoxne hráčky, ktoré na seba narazili už v skupine nasadených. 
Celkovo sa o posledné body bilo 45 nádejí. V Majcichove sa hralo okrem pohárov aj o pekné ceny – cukríkové 
kytice. Zlatú medailu si po výbornom výkone odniesla Ema Činčurová, hráčka ŠKST Topoľčany. Tá vo finále 
porazila Lauru Vinczeovú z MKST Nová Dubnica. Tretia skončila dcéra známeho stolnotenistu Jozefa Wiltschku 
Dominika, ktorej umiestnenia sú o to cennejšie, že aj o rok bude figurovať medzi najmladšími žiačkami 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8517/spm-najmladsich-ziacok-prvenstvo-putovalo-do-basty-
zenskeho-stolneho-tenisu 
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Turnaje v SR – SPM 
4. 4. 2016, www.pinces.sk 
 

 

V Majcichove kraľovala Činčurová z Topoľčian 
Slovenský pohár mládeže v kategórii najmladšie žiačky odohrali v prvú aprílovú nedeľu v Majcichove. 
Štvrté a zároveň posledné kolo Slovenského pohára sezóny 2015/2016 v tejto kategórii usporiadal domáci 
Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára usporiadali v Majcichove už trinásťkrát, z toho piaty raz v kategórii 
najmladšie žiačky. Tentokrát sa víťazkou turnaja stala Ema Činčurová z ŠKST Topoľčany, ktorá je zároveň 
jednotkou v slovenskom rebríčku. Vo finále zvíťazila nad Laurou Vinczeovou z MKST Nová Dubnica. Bronz za 3. 
miesto získala Dominika Wiltschková z Gasto Metalfin Galanta. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá 
z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov – Petronela Krajčovičová a Ema Dominová, ktoré zo 
všetkých 45 účastníčok turnaja patrili k najmladším. Petronela Krajčovičová dokonca postúpila zo základnej 
skupiny do vyraďovacích bojov. Z výborne zorganizovaného turnaja si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, 
medailí a diplomov odniesla aj cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2016/04/v-majcichove-kralovala-cincurova-z-topolcian/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
3. 4. 2016, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Gašparíková zlatá, Krajčovič strieborný 
V prvú februárovú nedeľu odohrali 3. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý pre TTC Majcichov priniesol zlatú a striebornú medailu. 
PATA. Tretie mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho 
žiactva v sezóne 2015/2016 sa odohralo v Pate v okrese Galanta. V kategórii najmladších žiakov získal striebro 
Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý až vo finále podľahol víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Po dvoch zlatých medailách 
získal pre seba v tohtoročnej sezóne prvú striebornú. V kategórii najmladších dievčat zahrala veľmi dobre ešte len 
6-ročná Petronela Krajčovičová, na postup zo základnej skupiny jej to však nestačilo a nakoniec obsadila 9. až 
12. miesto. Víťazkou sa po druhýkrát stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
V kategórii starších žiačok sa už tradične o ďalšie jednoznačné víťazstvo a zlatú medailu pre TTC Majcichov 
postarala Lucia Gašparíková. Na turnaji nestratila ani jeden set, čo znamenalo jej celkovo tretí triumf medzi 
staršími dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského regiónu. Medzi staršími chlapcami sa opätovným víťazom 
stal Benjamín Mikluščák z Bratislavy. 
 
Tibor Kollár 
15. 2. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčania bodovali na športoviskách aj na tanečnom parkete 
V prvú februárovú nedeľu odohrali 3. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý pre TTC Majcichov priniesol zlatú a striebornú medailu. 
Tretie mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2015/2016 sa odohralo v Pate v okrese Galanta. V kategórii najmladších žiakov získal striebro 
Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý až vo finále podľahol víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Po dvoch zlatých medailách 
získal pre seba v tohtoročnej sezóne prvú striebornú. V kategórii najmladších dievčat zahrala veľmi dobre ešte len 
6-ročná Petronela Krajčovičová, na postup zo základnej skupiny jej to však nestačilo a nakoniec obsadila 9. až 
12. miesto. Víťazkou sa po druhýkrát stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
V kategórii starších žiačok sa už tradične o ďalšie jednoznačné víťazstvo a zlatú medailu pre TTC Majcichov 
postarala Lucia Gašparíková. Na turnaji nestratila ani jeden set, čo znamenalo jej celkovo tretí triumf medzi 
staršími dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského regiónu. Medzi staršími chlapcami sa opätovným víťazom 
stal Benjamín Mikluščák z Bratislavy. 
 
Ples opäť na vysokej úrovni 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov už druhýkrát usporiadali stolnotenisový ples. Do kultúrneho domu sa prišli 
zabávať Majcichovčania či obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca hrala skupina TYP zo Zelenča. 
Prítomný bol aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou a pozvanie prijal taktiež predseda trnavského 
Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič s manželkou. Po slávnostnom privítaní si prezident klubu 
Tibor Kollár pripil s hosťami na ďalšie plesové stretnutie a mohla sa začať zábava. Jej úvod vyplnilo tanečné 
vystúpenie detského baletného krúžku zo Základnej školy J. Palárika v Majcichove, po ktorom začali predvádzať 
tanečné kreácie aj plesoví hostia. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa zabávali až do nedeľného 
rána. Spestrením podujatia bol opäť stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia mali 
možnosť vyskúšať svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci skvelá tombola, keď na hostí čakalo 82 hodnotných cien. 
Nechýbali medzi nimi ani LCD televízor, kávovar, hifi veža, kuchynský robot, tablet, atď. Osobitnými cenami boli 
dve poukážky na vodičský kurz sk. B. Zaujímavosťou medzi cenami boli energetické nápoje so značkou TTC 
Majcichov. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Soni Klučárovej opäť odviedol 
skvelú prácu, o čom svedčia aj vyjadrenia samotných hostí. Organizátori a prítomní plesoví hostia sa už teraz 
tešia na budúcoročný stolnotenisový ples. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/18183-majcichovcania-bodovali-na-sportoviskach-aj-na-tanecnom-
parkete.htm 
 
Tibor Kollár 
15. 2. 2016, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolní tenisti TTC Majcichov plesali 
Prvú februárovú sobotu majcichovskí stolní tenisti po roku opäť plesali. Tradičný zápasový víkend 
pingpongisti vymenili za tanečné kreácie na 2. stolnotenisovom plese TTC Majcichov. 
MAJCICHOV. Hráči a členovia klubu TTC Majcichov už druhýkrát usporiadali stolnotenisový ples. Do kultúrneho 
domu sa prišli zabávať Majcichovčania či obyvatelia zo širokého okolia Trnavy, ktorým do tanca hrala skupina 
TYP zo Zelenča. Prítomný bol samozrejme aj starosta obce Majcichov Tibor Marek s manželkou a pozvanie prijal 
taktiež predseda trnavského Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič s manželkou. Po slávnostnom 
privítaní si prezident klubu Tibor Kollár pripil s hosťami na ďalšie plesové stretnutie a mohla sa začať zábava. Jej 
úvod vyplnilo tanečné vystúpenie detského baletného krúžku zo Základnej školy J. Palárika v Majcichove, po 
ktorom začali predvádzať tanečné kreácie aj plesoví hostia. Pingpongisti, ale aj tí, ktorí stolný tenis nehrávajú, sa 
zabávali až do nedeľného rána. Spestrením podujatia bol opäť stolnotenisový stôl vo vestibule kultúrneho domu, 
na ktorom si hostia mali možnosť vyskúšať svoje stolnotenisové znalosti. 
Zlatým klincom programu bola tesne po polnoci skvelá tombola, keď na hostí čakalo 82 hodnotných cien. 
Nechýbali medzi nimi ani LCD televízor, kávovar, hifi veža, kuchynský robot, tablet, atď. Osobitnými cenami boli 
dve poukážky na vodičský kurz sk. B. Zaujímavosťou medzi cenami boli energetické nápoje so značkou TTC 
Majcichov. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Soni Klučárovej opäť odviedol 
skvelú prácu, o čom svedčia aj vyjadrenia samotných hostí. Organizátori a prítomní plesoví hostia sa už teraz 
tešia na budúcoročný stolnotenisový ples. 
 
Tibor Kollár 
15. 2. 2016, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

SPM dorastu: Vyhrali Špánik a Kukuľková 
Kolektív TTC Majcichov organizoval v sobotu 30. januára Slovenský pohár mládeže v kategórií dorastu, 
dejiskom bola stolnotenisová herňa v bratislavských Krasňanoch. 

Medzi chlapcami si po prvenstvo dokráčal Tibor Špánik, jednotka extraligového celku ŠK ŠOG Nitra, ktorý vo 

finále zdolal Ružomberčana Andreja Kaššaya. Bronz získal ďalší Ružomberčan Jakub Pavolka. 

V kategórií dorasteniek získala titul Tatiana Kukuľková pred Simonou Horváthovou a Katarínou Belopotočanovou. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8465/spm-dorastu-vyhrali-spanik-a-kukulkova 
 
Turnaje v SR – SPM 
31. 1. 2016, www.pinces.sk 
 

 

Ďalšie dva zlaté kovy pre TTC Majcichov 
V poslednú novembrovú nedeľu odohrali druhý bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý priniesol pre TTC Majcichov opäť dve celkové 
víťazstvá. 
BRATISLAVA. Druhé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho 
a staršieho žiactva v sezóne 2015/2016 sa odohralo v bratislavských Podunajských Biskupiciach. V kategórii 
najmladších žiakov opäť suverénne zvíťazil Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý získal pre seba druhú zlatú 
medailu v tohtoročnej sezóne. V kategórii najmladších dievčat zahrala výborne 6-ročná Petronela Krajčovičová, 
ktorá postúpila zo základnej skupiny a nakoniec obsadila 5. až 8. miesto. Druhá z Majcichovčaniek Ema 
Dominová skončila na 13. až 16. mieste. Víťazkou sa stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
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V kategórii starších žiačok sa o ďalšie jednoznačné víťazstvo a zlatú medailu pre TTC Majcichov postarala Lucia 
Gašparíková. Je to takisto jej druhý celkový triumf medzi staršími dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského 
regiónu. Medzi staršími chlapcami sa stal víťazom Benjamín Mikluščák z Bratislavy. 
 
Tibor Kollár 
7. 12. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

SPM do 21 rokov: Tituly pre juniorov! 
Aj druhý víkendový deň patril organizátorom z klubu TTC Majcichov, ktorý pre zmenu v nedeľu 
usporiadali SPM mužov a žien do 21 rokov. Hralo sa opäť v Bratislave. 
Medzi mužmi sa do finále dostali prekvapujúcu juniori. Adam Brat odstránil v semifinále z cesty Alexandra 
Valucha, Tibor Špánik zas Romana Rezetku. Z prvenstva sa nakoniec radoval Nitran, ktorý zdolal svojho súpera 
tesne v piatich setoch. 
Finále ženskej dvojhry zas obstarali juniorka a kadetka. Ema Labošová na sobotňajšie víťazstvo nenadviazala, 
titul tak získala Karolína Furková, hráčka ŠKST Topoľčany. 
Vo štvorhrách dominovali Juraj Žatko a Roman Rezetka, resp. zohraný pár Natália Grigelová – Tatiana 
Kukuľková. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8436/spm-do-21-rokov-tituly-pre-juniorov- 
 
Turnaje v SR – SPM 
7. 12. 2015, www.pinces.sk 
 

 

Labošová potvrdila suverenitu, medzi chlapcami triumfoval Diko 
Až krátko po 20. hodine sa v Bratislave skončili finálové duely druhého kola SPM staršieho žiactva. 
Organizátormi bol tím ľudí z TTC Majcichov. 
Rozhodcovia hneď od úvodu podujatia nastolili veľmi prísny meter nielen kontroly rakiet, a tak niektorí hráči 
museli meniť svoje stolnotenisové náradie. Všetko však bolo v rámci pravidiel stolného tenisu. Druhého kola 
Slovenského pohára sa zúčastnilo vyše 130 hráčov v oboch kategóriách, ktorí si to rozdali o poháre a vecné 
ceny, ale aj o celkové umiestnenie v slovenskom rebríčku k 1.1. 2016. 
Jasnou favoritkou dievčat bola Ema Labošová, ktorá múti vodu aj na európskej scéne, turnaja sa nezúčastnila 
slovenská dvojka Dáša Šinkarová. Slovenská jednotka prešla turnajom viac – menej ako nôž maslom 
a zaslúžene získala zlato, i keď Zuzana Peková z Trnavy jej vo finále uchmatla set. Boj o bronz zviedli 
Východniarky, lepšie z neho vyšla Júlia Dzelinská. 
Od prvých zápasov bolo rušno medzi chlapcami. Základné skupiny priniesli množstvo prekvapení, jedno z nich na 
úkor Samuela Feča, ktorý sa po turnaji musel uspokojiť len s 11.-12. miestom. Výborne zahral opäť mladší žiak 
Félix Ivančo, ktorý to dotiahol až do semifinále a vybojoval si nakoniec štvrté miesto, keď v boji o bronz nestačil 
na Samuela Cypricha z Čadce. Zlato si podobne ako na úvodnom turnaji vybojoval Diko, ktorý nechal za sebou 
Tobiáša Pinduru z Ružomberka. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/12/labosova-potvrdila-suverenitu-medzi-chlapcami-triumfoval-
diko/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
6. 12. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

SPM staršieho žiactva: Diko a Labošová obhájili 
Table Tennis Club Majcichov usporiadal druhé kolo Slovenského pohára mládeže v kategórií staršieho 
žiactva. Dejiskom turnaja nebol Majcichov, ale stolnotenisová herňa v bratislavskej Rači. 
Na trinástich stoloch bojovalo 93 chlapcov a 41 dievčat, tituly z prvého kola obhajovali Diko a Labošová. 
Už základné skupiny chlapcov priniesli viacero prekvapení. Veď pozíciu jednotky v skupine si neodkázali ustrážiť 
Dalibor Diko z Námestova, Martin Kysel z Tvrdošína a ani Samuel Fečo z Vranova nad Topľou, a tak hlavná 
súťaž bola veľmi zamotaná. 
Z neúspechu v skupine sa dokázal otrepať len Diko. Fečo neprekĺzol ani do štvrťfinále, keď podľahol mladému 
Klajberovi hladko v troch setoch a skončil nakoniec až na 11.-12. mieste. O kolo neskôr – vo štvrťfinále, vypadol 
aj Kysel, a tak v semifinále boli dvaja hráči, ktorí rebríčkovo nepatrili do štvorky. 
Do finále sa nakoniec prebojovali Diko a Pindura. Úspešnejší bol Námestovčan, ktorý tak po Košiciach vyhral aj 
turnaj v Bratislave. Bronz získal Samuel Cyprich z Čadce. 
Medzi dievčatami sa pravidelne bude asi bojovať len o druhé miesto. To prvé si opäť s prehľadom postrážila Ema 
Labošová. Druhá skončila Zuzana Peková, bronzovú medailu získala Júlia Dzelinská. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8435/spm-starsieho-ziactva-diko-a-labosova-obhajili 
 
Turnaje v SR – SPM 
6. 12. 2015, www.pinces.sk 
 

 

Ďalšie dva zlaté kovy pre TTC Majcichov 
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE. V poslednú novembrovú nedeľu odohrali druhý bodovací 
turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý 
priniesol pre TTC Majcichov opäť dve celkové víťazstvá. 
Druhé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2015/2016 sa odohralo v bratislavských Podunajských Biskupiciach. V kategórii najmladších žiakov 
opäť suverénne zvíťazil Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý získal pre seba druhú zlatú medailu v tohtoročnej 
sezóne. V kategórii najmladších dievčat zahrala výborne 6-ročná Petronela Krajčovičová, ktorá postúpila zo 
základnej skupiny a nakoniec obsadila 5. až 8. miesto. Druhá z Majcichovčaniek Ema Dominová skončila na 13. 
až 16. mieste. Víťazkou sa stala Dominika Wiltschková z Galanty. 
V kategórii starších žiačok sa o ďalšie jednoznačné víťazstvo a zlatú medailu pre TTC Majcichov postarala Lucia 
Gašparíková. Je to takisto jej druhý celkový triumf medzi staršími dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského 
regiónu. Medzi staršími chlapcami sa stal víťazom Benjamín Mikluščák z Bratislavy. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/12/dalsie-dva-zlate-kovy-pre-ttc-majcichov/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
29. 11. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Zlatá odmena pre Gašparíkovú 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
Tretia novembrová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení triumfu Lucie Gašparíkovej. 
Hráčka TTC Majcichov, ktorá len nedávno prešla z kategórie mladších  do kategórie starších žiačok, potvrdila, že 
už aj medzi dorastenkami patrí v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. Vo finále porazila o tri roky 
staršiu Sarah Beliansku a zaknihovala si tak prvé celkové víťazstvo a zlatú medailu v tejto kategórii. 
Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý vo štvrťfinále prehral s neskorším víťazom Richardom 
Lelkešom z Bratislavy a nakoniec obsadil 5. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi a Samuelovi Dominovi, ktorí 
si vybojovali aspoň postup do osemfinále. 
Medzi mladšími žiakmi len tesne unikla medaila Filipovi Krajčovičovi, ktorého turnajová púť sa skončila vo 
štvrťfinále. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jankovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. 
Celkovým víťazom sa stal Nicolas Kubala. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Dominiku Wiltschkovú 
z Galanty. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/17577-trnavska-stolnotenistka-pekova-uspesne-reprezentovala-v-
madarsku.htm 
 
Tibor Kollár 
23. 11. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíkovej zlatá odmena 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo 
a dorast sa odohral vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Tretia novembrová nedeľa sa pri účasti šestice Majcichovčanov niesla v znamení triumfu Lucie 
Gašparíkovej. Hráčka TTC Majcichov, ktorá len nedávno prešla z kategórie mladších  do kategórie starších 
žiačok, potvrdila, že už aj medzi dorastenkami patrí v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. Vo finále 
porazila o tri roky staršiu Sarah Beliansku a zaknihovala si tak prvé celkové víťazstvo a zlatú medailu v tejto 
kategórii. Medzi dorastencami zahral výborne Richard Kollár, ktorý vo štvrťfinále prehral s neskorším víťazom 
Richardom Lelkešom z Bratislavy a nakoniec obsadil 5. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi a Samuelovi 
Dominovi, ktorí si vybojovali aspoň postup do osemfinále. 
Medzi mladšími žiakmi len tesne unikla medaila Filipovi Krajčovičovi, ktorého turnajová púť sa skončila vo 
štvrťfinále. Ďalšiemu z Majcichovčanov Jankovi Sládkovičovi sa zo základnej skupiny postúpiť nepodarilo. 
Celkovým víťazom sa stal Nicolas Kubala. Finále mladších žiačok sa skončilo úspešne pre Dominiku Wiltschkovú 
z Galanty. 
 
Tibor Kollár 
23. 11. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
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Krajčovič a Gašparíková so zlatom zo Záhoria 
V nedeľu 20. septembra sa na Záhorí odohral 1. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý priniesol pre TTC Majcichov dve celkové 
víťazstvá. 
SEKULE. Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho 
žiactva v sezóne 2015/2016 neprinieslo žiadne prekvapenia. V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan 
Filip Krajčovič, ktorý sa pohodlne dostal až do finále. V ňom bez väčších komplikácií vyhral a zabezpečil si tak pre 
seba prvú zlatú medailu na regionálnom turnaji. Postup zo základnej skupiny tesne ušiel Jankovi Sládkovičovi, 
ktorému v celkovom hodnotení nakoniec pripadlo 15. až 21. miesto. V kategórii najmladších dievčat sa pri 
neúčasti Nelky Krajčovičovej premiérovo predstavila aj 7-ročná Emka Dominová, ktorá obsadila 13. až 15. miesto. 
Víťazkou turnaja sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva sa pre TTC Majcichov o ďalšiu zlatú medailu postarala Lucia Gašparíková, ktorá 
suverénne bez straty čo len jediného setu súťaž vyhrala. Je to jej premiérové celkové víťazstvo medzi staršími 
dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského regiónu. Víťazom turnaja sa medzi staršími žiakmi stal Félix 
Ivančo z Devínskej Novej Vsi. 
 
Tibor Kollár 
28. 9. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Zlatí Krajčovič a Gašparíková 
V nedeľu 20. 9. 2015 na Záhorí odohrali 1. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v 
kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktorý priniesol pre TTC Majcichov dve celkové víťazstvá. 
Prvé mládežnícke podujatie bratislavsko-trnavského regiónu v kategóriách najmladšieho a staršieho žiactva 
v sezóne 2015/2016 neprinieslo žiadne prekvapenia. V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan Filip 
Krajčovič, ktorý sa pohodlne dostal až do finále. V ňom bez väčších komplikácií vyhral a zabezpečil si tak pre 
seba prvú zlatú medailu na regionálnom turnaji. Postup zo základnej skupiny tesne ušiel Jankovi Sládkovičovi, 
ktorému v celkovom hodnotení nakoniec pripadlo 15. až 21. miesto. V kategórii najmladších dievčat sa pri 
neúčasti Nelky Krajčovičovej premiérovo predstavila aj 7-ročná Emka Dominová, ktorá obsadila 13. až 15. miesto. 
Víťazkou turnaja sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva sa pre TTC Majcichov o ďalšiu zlatú medailu postarala Lucia Gašparíková, ktorá 
suverénne bez straty čo len jediného setu súťaž vyhrala. Je to jej premiérové celkové víťazstvo medzi staršími 
dievčatami na podujatí bratislavsko-trnavského regiónu. Víťazom turnaja sa medzi staršími žiakmi stal Félix 
Ivančo z Devínskej Novej Vsi. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/09/zlati-krajcovic-a-gasparikova/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
26. 9. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

M-SR družstiev v Majcichove vyhrali Košice 
V Majcichove sa v sobotu 20. júna 2015 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise 
pre rok 2015 v kategórii starších žiakov, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom 
usporiadal už po tretíkrát Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Záverečný turnaj družstiev chlapcov usporiadal TTC Majcichov premiérovo, keďže v uplynulých 
dvoch rokoch tu bojovali o slovenský primát staršie, resp. mladšie žiačky. Tradične vynikajú atmosféra 
v Majcichove nabudila chlapcov k výborným výkonom. O titul Majstra Slovenska bojovalo osem najlepších 
slovenských družstiev – MSK Čadca, ŠKST Karlova Ves, Lokomotíva Košice, STK Rybník, PC Trenčianska 
Teplá, VSTK Vranov nad Topľou, MŠK Žiar nad Hronom a domáci TTC Majcichov. Titul slovenského šampióna 
a zlaté medaily si vybojovalo družstvo Lokomotívy Košice (J. Zelinka, Reho, M. Zelinka). V čisto východniarskom 
finále si Košičania poradili s družstvom VSTK Vranov nad Topľou (S. Fečo, Oráč, M. Fečo) na čele so slovenskou 
jednotkou Danielom Oráčom. Bronzové medaily si odniesli chlapci z MSK Čadca (S. Cyprich, R. Cyprich, 
Delinčák). Prítomní diváci si mohli vychutnať vrcholný stolný tenis v kategórii kadetov, a to najmä v atraktívnom 
finále v podaní viacerých slovenských reprezentantov. Nestratili sa ani chlapci z domáceho TTC Majcichov, ktorí 
v zostave Richard Kollár, Matej Klučár, Dominik Sekera a Filip Krajčovič obsadili konečné 5. miesto. V silnej B-
skupine odohrali stretnutia s Košicami (0:3), Čadcou (0:3) a Rybníkom (3:1) s celkovou bilanciou 2 prehry a 1 
výhra. Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily, diplomy a vecné ceny. 
 
Tibor Kollár 
29. 6. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majstrovstvá Slovenska družstiev v Majcichove vyhrali Košice 
V Majcichove sa v sobotu 20. júna 2015 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise 
pre rok 2015 v kategórii starších žiakov, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom 
usporiadal už po tretíkrát Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Záverečný turnaj družstiev chlapcov usporiadal TTC Majcichov premiérovo, keďže v uplynulých 
dvoch rokoch tu bojovali o slovenský primát staršie, resp. mladšie žiačky. Tradične vynikajú atmosféra 
v Majcichove nabudila chlapcov k výborným výkonom. O titul Majstra Slovenska bojovalo osem najlepších 
slovenských družstiev – MSK Čadca, ŠKST Karlova Ves, Lokomotíva Košice, STK Rybník, PC Trenčianska 
Teplá, VSTK Vranov nad Topľou, MŠK Žiar nad Hronom a domáci TTC Majcichov. Titul slovenského šampióna 
a zlaté medaily si vybojovalo družstvo Lokomotívy Košice (J. Zelinka, Reho, M. Zelinka). V čisto východniarskom 
finále si Košičania poradili s družstvom VSTK Vranov nad Topľou (S. Fečo, Oráč, M. Fečo) na čele so slovenskou 
jednotkou Danielom Oráčom. Bronzové medaily si odniesli chlapci z MSK Čadca (S. Cyprich, R. Cyprich, 
Delinčák). Prítomní diváci si mohli vychutnať vrcholný stolný tenis v kategórii kadetov, a to najmä v atraktívnom 
finále v podaní viacerých slovenských reprezentantov. Nestratili sa ani chlapci z domáceho TTC Majcichov, ktorí 
v zostave Richard Kollár, Matej Klučár, Dominik Sekera a Filip Krajčovič obsadili konečné 5. miesto. V silnej B-
skupine odohrali stretnutia s Košicami (0:3), Čadcou (0:3) a Rybníkom (3:1) s celkovou bilanciou 2 prehry a 1 
výhra. Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily, diplomy a vecné ceny. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/06/majstrovstva-slovenska-druzstiev-v-majcichove-vyhrali-
kosice/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
25. 6. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Vo východniarskom finále MSR družstiev starších žiakov Košice zdolali Vranov 
TTC Majcichov usporiadal 20.6.2015 Majstrovstvá Slovenska družstiev starších žiakov. Osem družstiev 
bolo rozdelených do dvoch skupín. Zo skupín postupovali najlepší dvaja priamo do semifinále.  
V skupine „A“ si suverénne počínali hráči MŠK VSTK Vranov nad Topľou a vďaka trom hladkým víťazstvám 
postúpili do semifinále z prvého miesta. Druhé postupové miesto si vybojovalo družstvo MŠK Žiar nad Hronom, 
ktoré si v priamom súboji o postup poradilo s hráčmi ŠKST Karlova Ves 3:1. 
Zo skupiny „B“ z prvého miesta postúpili hráči STK Lokomotíva Košice. Postup do semifinále z druhého miesta si 
vybojovalo družstvo MSK Čadca hladkými víťazstvami nad Majcichovom a STK Rybník.. Na treťom mieste sa 
s jednou výhrou umiestnil domáci TTC Majcichov. 
Víťazi skupín si jednoznačne počínali i v semifinále a hladko postúpili po výsledkoch zhodne 3:0. V napínavom 
východniarskom finále si titul Majstra Slovenska vybojovali hráči Košíc po výhre nad Vranovom 3:2. Košiciam vo 
finále nebol nič platný ani bezchybný výkon Daniela Oráča, ktorý na turnaji ani raz neprehral. Vyrovnanejšie však 
bolo družstvo z Košíc a titul je tak v správnych rukách.  Bronzová medaila putovala do Čadce, ktorá zdolala Žiar 
nad Hronom 3:0. 
Poradie: 
1. STK Lokomotíva Košice (Reho René, Zelinka Jakub, Zelinka Matúš) 
2. MŠK VSTK Vranov nad Topľou (Oráč Daniel, Fečo Samuel, Fečo Michal) 
3. MSK Čadca (Cyprich Radovan, Cyprich Samuel, Delinčák Filip) 
4. MŠK Žiar nad Hronom (Repáň Hugo, Kukučka Marek, Filip Adrián) 
5. TTC Majcichov (Kollár Richard, Klučár Matej, Sekera Dominik) 
6. ŠKST Karlova Ves (Mikluščák Benjamín, Gregor Jakub, Sucha Tomáš) 
7. STK Rybník (Páleník Adam, Kalina Lukáš, Potocký Oliver) 
8. STK PC Trenčianska Teplá (Svitana Ján, Gabriš Daniel, Patka Richard) 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8321/vo-vychodniarskom-finale-msr-druzstiev-starsich-ziakov-
kosice-zdolali-vranov 
 
Turnaje v SR – Majstrovstvá SR 
22. 6. 2015, www.pinces.sk 
 

 

Stolnotenistka Gašparíková bronzová 
Lucia Gašparíková vybojovala na Majstrovstvách Slovenska bronz vo štvorhre. 
Prvý júnový víkend sa vo Valalikoch pri Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise pre rok 
2015 v kategórii mladšieho žiactva. 
Na slovenskom šampionáte si stolnotenisový klub TTC Majcichov po minuloročných troch cenných kovoch 
pripísal ďalší medailový úspech. Radosť Majcichovčanom urobila Lucia Gašparíková, ktorá vo štvorhre dievčat 
spolu s Lenkou Dzurovou (STK Stará Turá) získala bronzovú medailu. Po bronzovom úspechu vo dvojhre spred 
dvoch rokov je to jej druhá medaila zo slovenského šampionátu. Vo dvojhre dievčat sa tentokrát dostala do 
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osemfinále, kde ju však zastavila domáca Alena Majerská. V zmiešanej štvorhre skončila Lucia Gašparíková s M. 
Kapustom (MSK Čadca) na 9. až 16. mieste. Lucia tak zaokrúhlila zbierku medailí z majstrovstiev Slovenska pre 
majcichovský stolný tenis na číslo päť. Víťazkou dvojhry dievčat sa stala Natália Divinská z MSTK Tvrdošín. 
Medzi chlapcami Matej Klučár vo dvojhre do vyraďovacích bojov nepostúpil. Oveľa lepšie si však počínal 
v zmiešanej štvorhre, kde spolu so Z. Svitanovou (STK PC Trenčianska Teplá) skončili v osemfinále. Vo štvorhre 
chlapcov obsadili Klučár spolu s Ďuranom (TTC Považská Bystrica) 9. až 16. miesto. Majstrom Slovenska 
mladších žiakov sa stal podľa očakávania Dalibor Diko (Oravan Námestovo), jednotka slovenského rebríčka. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/16323-stolnotenistka-gasparikova-bronzova-pekova-vyhrala-turnaj-
v-prahe.htm 
 
Tibor Kollár 
17. 6. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíková bronzová na M-SR 
Prvý júnový víkend sa vo Valalikoch pri Košiciach uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise 
pre rok 2015 v kategórii mladšieho žiactva. Na slovenskom šampionáte si stolnotenisový klub TTC 
Majcichov po minuloročných troch cenných kovoch pripísal ďalší medailový úspech.   
VALALIKY. Radosť Majcichovčanom urobila Lucia Gašparíková, ktorá vo štvorhre dievčat spolu s Lenkou 
Dzurovou (STK Stará Turá) získala 3. miesto a bronzovú medailu. Po bronzovom úspechu vo dvojhre spred 
dvoch rokov je to jej druhá medaila zo slovenského šampionátu. Vo dvojhre dievčat sa tentokrát Lucia dostala do 
osemfinále, kde ju však zastavila domáca Alena Majerská. V zmiešanej štvorhre skončila Lucia s M. Kapustom 
(MSK Čadca) na 9. až 16. mieste. Lucia Gašparíková tak skompletizovala zbierku medailí z majstrovstiev 
Slovenska pre majcichovský stolný tenis na číslo 5. Víťazkou dvojhry dievčat sa stala Natália Divinská z MSTK 
Tvrdošín. 
 
Tibor Kollár 
15. 6. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčania Krajčovič a Gašparíková s medailami 
V nedeľu 24. mája sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktoré priniesli pre TTC Majcichov dve medaily. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na tohtoročnom druhom vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského 
regiónu si najprv celkoví víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu už tradične 
prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2014/2015. 
V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý si opäť zahral vo výbornom finále proti 
víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si vybojoval prvú striebornú medailu na regionálnom šampionáte. 
 V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 6-ročná Nelka Krajčovičová 
a obsadila 9. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala Malačanka Sára Bilkovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o ďalšiu medailu z majstrovstiev pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia 
Gašparíková, ktorá patrí ešte len do vekovej kategórie mladších žiačok. Za 3. miesto získala bronzový kov, medzi 
staršími dievčatami však mala aj na lepšie umiestnenie. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. 
Medzi staršími žiakmi pri neúčasti jedného z adeptov na medailu Richarda Kollára obsadili Matej Klučár 
a Dominik Sekera zhodne 17. až 24. miesto. Majstrom regiónu sa stal Zavarčan Timotej Púčik. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/7835405/majcichovcania-krajcovic-agasparikova-smedailami.html 
 
Tibor Kollár 
1. 6. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Krajčovič a Gašparíková z Majcichova sa vrátili zo Záhoria s medailami 
V nedeľu 24. mája sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktoré priniesli pre TTC Majcichov dve medaily. 
Na tohtoročnom druhom vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najprv celkoví 
víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu už tradične prevzali poháre za víťazstvo 
v sezóne 2014/2015. 
V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý si opäť zahral vo výbornom finále proti 
víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si vybojoval prvú striebornú medailu na regionálnom šampionáte. 
 V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 6-ročná Nelka Krajčovičová 
a obsadila 9. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala Malačanka Sára Bilkovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o ďalšiu medailu z majstrovstiev pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia 
Gašparíková, ktorá patrí ešte len do vekovej kategórie mladších žiačok. Za 3. miesto získala bronzový kov, medzi 
staršími dievčatami však mala aj na lepšie umiestnenie. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. 
Medzi staršími žiakmi pri neúčasti jedného z adeptov na medailu Richarda Kollára obsadili Matej Klučár 
a Dominik Sekera zhodne 17. až 24. miesto. Majstrom regiónu sa stal Zavarčan Timotej Púčik. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/16153-krajcovic-agasparikova-z-majcichova-sa-vratili-zo-zahoria-s-
medailami.htm 
 
Tibor Kollár 
29. 5. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Krajčovič a Gašparíková s medailami 
V nedeľu 24. mája sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktoré priniesli pre TTC Majcichov dve medaily. 
Na tohtoročnom druhom vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najprv celkoví 
víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu už tradične prevzali poháre za víťazstvo 
v sezóne 2014/2015. 
V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý si opäť zahral vo výbornom finále proti 
víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si vybojoval prvú striebornú medailu na regionálnom šampionáte. 
 V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 6-ročná Nelka Krajčovičová 
a obsadila 9. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala Malačanka Sára Bilkovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o ďalšiu medailu z majstrovstiev pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia 
Gašparíková, ktorá patrí ešte len do vekovej kategórie mladších žiačok. Za 3. miesto získala bronzový kov, medzi 
staršími dievčatami však mala aj na lepšie umiestnenie. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. 
Medzi staršími žiakmi pri neúčasti jedného z adeptov na medailu Richarda Kollára obsadili Matej Klučár 
a Dominik Sekera zhodne 17. až 24. miesto. Majstrom regiónu sa stal Zavarčan Timotej Púčik. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/05/krajcovic-a-gasparikova-s-medailami/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
29. 5. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Krajčovič a Gašparíková s medailami 
V nedeľu 24. mája sa na Záhorí uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise 
v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo, ktoré priniesli pre TTC Majcichov dve medaily. 
Na tohtoročnom druhom vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najprv celkoví 
víťazi bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu už tradične prevzali poháre za víťazstvo 
v sezóne 2014/2015. 
V kategórii najmladších žiakov vynikol Majcichovčan Filip Krajčovič, ktorý si opäť zahral vo výbornom finále proti 
víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si vybojoval prvú striebornú medailu na regionálnom šampionáte. 
 V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 6-ročná Nelka Krajčovičová 
a obsadila 9. miesto. Víťazkou a majsterkou regiónu sa stala Malačanka Sára Bilkovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o ďalšiu medailu z majstrovstiev pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia 
Gašparíková, ktorá patrí ešte len do vekovej kategórie mladších žiačok. Za 3. miesto získala bronzový kov, medzi 
staršími dievčatami však mala aj na lepšie umiestnenie. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. 
Medzi staršími žiakmi pri neúčasti jedného z adeptov na medailu Richarda Kollára obsadili Matej Klučár 
a Dominik Sekera zhodne 17. až 24. miesto. Majstrom regiónu sa stal Zavarčan Timotej Púčik. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8301/krajcovic-a-gasparikova-s-medailami 
 
Turnaje v SR – Kraje 
28. 5. 2015, www.pinces.sk 
 

 

TTC Majcichov mal blízko k medaile 
Družstvá mladších žiakov a mladších žiačok TTC Majcichov sa v prvý májový deň zúčastnili Majstrovstiev 
Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2015. Osem najlepších družstiev chlapcov a osem družstiev 
dievčat z celého Slovenska bojovalo o slovenský primát v Čadci.   
ČADCA. Záverečný turnaj družstiev mladšieho žiactva v Čadci prebiehal už tradične vo výbornej atmosfére. 
Družstvo dievčat TTC Majcichov v zostave Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková (s trénerom Tiborom Kollárom) 
odohralo v základnej skupine stretnutia s MSTK Tvrdošín (1:3), STO Valaliky (3:0) a po výhre 3:2 nad ŠKST 
Topoľčany sa prebojovalo do semifinále. V ňom dievčatá prehrali s ŠKST Michalovce (0:3), aktuálnymi 
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Majsterkami Slovenska pre rok 2015. Tesná prehra v stretnutí o bronz (2:3) s družstvom ŠKST Ružomberok 
znamenala pre Majcichovčanky „len“ konečné 4. miesto.  
Pre mladších žiakov TTC Majcichov bola úspechom už účasť na Majstrovstvách Slovenska. Majcichovčania 
v zostave Matej Klučár, Dominik Sekera a Filip Krajčovič (tréner Róbert Kollár) sa však na turnaji nestratili. 
Postupne odohrali stretnutia v skupine s STO Valaliky (1:3), Interspead Nové Zámky (3:0) a s neskoršími 
majstrami Slovenska – MSK Čadca (1:3). Záverečnou výhrou 3:2 nad ŠKST Topoľčany získali chlapci konečné 5. 
miesto. 
 
Tibor Kollár 
18. 5. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Dvojnásobný triumf Lucie Gašparíkovej 
V bratislavských Podunajských Biskupiciach sa v nedeľu 15. 3. 2014 uskutočnili Majstrovstvá regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2015. 
BRATISLAVA. Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi 
bodovacích turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2014/2015. 
Najlepšou mladšou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lucia 
Gašparíková, ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu 
za zelenými stolmi vo svojej kategórii.  
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že ocenenie za celkové prvenstvo 
dostala úplne zaslúžene. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila bez jediného zaváhania a získala tak aj titul 
Majsterky regiónu Bratislava-Trnava. Ďalšia reprezentantka TTC Majcichov Zuzana Sisková obsadila taktiež 
krásne 3. miesto a získala svoju prvú medailu na Majstrovstvách regiónu medzi mladšími žiačkami. V kategórii 
mladších žiakov tentoraz najlepšie zahral Dominik Sekera, ktorý nakoniec zostal bez medaily a obsadil 5. – 8. 
miesto. Matej Klučár skončil na 9. – 16. mieste a najmladší Filip Krajčovič na 19. – 27. mieste. Prvenstvo na 
majstrovstvách získal Félix Ivančo z Malaciek. 
Aj medzi dorastenkami Majcichovčanov potešila Sarah Belianska, ktorá získala striebornú medailu za 2. miesto, 
keď až vo finále podľahla celkovej víťazke Paule Čermákovej z ŠKST Karlova Ves. V kategórii dorastencov sa z 
TTC Majcichov najlepšie umiestnil Richard Kollár (5. – 8. miesto), vekom ešte len starší žiak. Tomáš Siska 
a Samuel Domin obsadili 9. až 16., resp. 25. až 29. miesto. Víťazom v kategórii dorastu a majstrom regiónu sa 
stal Dávid Jakubec z Pezinka. 
 
Tibor Kollár 
23. 3. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Mladé stolnotenisové nádeje z Trnavy a Majcichova dosahujú výrazné úspechy 
Darí sa stolným tenisom v KST Viktória Trnava i TTC Majcichov. 
 
Dvojnásobný triumf Lucie Gašparíkovej z Majcichova 
V bratislavských Podunajských Biskupiciach sa v nedeľu 15. 3. 2014 uskutočnili Majstrovstvá regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2015. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2014/2015. Najlepšou 
mladšou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lucia Gašparíková, 
ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu za zelenými 
stolmi vo svojej kategórii.  
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že ocenenie za celkové prvenstvo 
dostala úplne zaslúžene. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila bez jediného zaváhania a získala tak aj titul 
Majsterky regiónu Bratislava-Trnava. Ďalšia reprezentantka TTC Majcichov Zuzana Sisková obsadila taktiež 
krásne 3. miesto a získala svoju prvú medailu na Majstrovstvách regiónu medzi mladšími žiačkami. V kategórii 
mladších žiakov tentoraz najlepšie zahral Dominik Sekera, ktorý nakoniec zostal bez medaily a obsadil 5. – 8. 
miesto. Matej Klučár skončil na 9. – 16. mieste a najmladší Filip Krajčovič na 19. – 27. mieste. Prvenstvo na 
majstrovstvách získal Félix Ivančo z Malaciek. 
Aj medzi dorastenkami Majcichovčanov potešila Sarah Belianska, ktorá získala striebornú medailu za 2. miesto, 
keď až vo finále podľahla celkovej víťazke Paule Čermákovej z ŠKST Karlova Ves. V kategórii dorastencov sa z 
TTC Majcichov najlepšie umiestnil Richard Kollár (5. – 8. miesto), vekom ešte len starší žiak. Tomáš Siska 
a Samuel Domin obsadili 9. až 16., resp. 25. až 29. miesto. Víťazom v kategórii dorastu a majstrom regiónu sa 
stal Dávid Jakubec z Pezinka. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/15599-mlade-stolnotenisove-nadeje-z-trnavy-a-majcichova-
dosahuju-vyrazne-uspechy.htm 
 
Tibor Kollár 
22. 3. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Dvojnásobný triumf Lucie Gašparíkovej 
V bratislavských Podunajských Biskupiciach sa v nedeľu 15. 3. 2014 uskutočnili Majstrovstvá regiónu 
Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2015. 
Na vrcholnom mládežníckom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si najskôr celkoví víťazi bodovacích 
turnajov v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu prevzali poháre za víťazstvo v sezóne 2014/2015. Najlepšou 
mladšou žiačkou tohtoročnej sezóny v regióne Bratislava-Trnava sa stala Majcichovčanka Lucia Gašparíková, 
ktorá nazbierala v bodovacích turnajoch suverénne najviac bodov a potvrdila tak svoju dominanciu za zelenými 
stolmi vo svojej kategórii.  
V súťaži Majstrovstiev bratislavsko-trnavského regiónu vzápätí Lucia dokázala, že ocenenie za celkové prvenstvo 
dostala úplne zaslúžene. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila bez jediného zaváhania a získala tak aj titul 
Majsterky regiónu Bratislava-Trnava. Ďalšia reprezentantka TTC Majcichov Zuzana Sisková obsadila taktiež 
krásne 3. miesto a získala svoju prvú medailu na Majstrovstvách regiónu medzi mladšími žiačkami. V kategórii 
mladších žiakov tentoraz najlepšie zahral Dominik Sekera, ktorý nakoniec zostal bez medaily a obsadil 5. – 8. 
miesto. Matej Klučár skončil na 9. – 16. mieste a najmladší Filip Krajčovič na 19. – 27. mieste. Prvenstvo na 
majstrovstvách získal Félix Ivančo z Malaciek. 
Aj medzi dorastenkami Majcichovčanov potešila Sarah Belianska, ktorá získala striebornú medailu za 2. miesto, 
keď až vo finále podľahla celkovej víťazke Paule Čermákovej z ŠKST Karlova Ves. V kategórii dorastencov sa z 
TTC Majcichov najlepšie umiestnil Richard Kollár (5. – 8. miesto), vekom ešte len starší žiak. Tomáš Siska 
a Samuel Domin obsadili 9. až 16., resp. 25. až 29. miesto. Víťazom v kategórii dorastu a majstrom regiónu sa 
stal Dávid Jakubec z Pezinka. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/03/dvojnasobny-triumf-lucie-gasparikovej/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
21. 3. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Štvornásobná majcichovská radosť 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast sa odohral na konci februára v Bratislave. 
BRATISLAVA. Posledná februárová nedeľa v bratislavských Podunajských Biskupiciach bola pre Majcichovčanov 
opäť medailová a priniesla im až štyri cenné kovy. Osem reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov 
potvrdilo, že v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu patria v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. 
Finále mladších žiačok sa skončilo víťazne pre Luciu Gašparíkovú, ktorá si zaknihovala tretie prvenstvo po sebe 
a k tomu ďalšiu zlatú medailu. Zuzana Sisková obsadila 3. miesto, keď v semifinále podľahla práve Lucii. Medzi 
mladšími žiakmi potešil ďalším 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý sa len tesne nedostal do 
finále. Aj ďalší z Majcichovčanov Dominik Sekera zahral veľmi dobre a obsadil 9. miesto. Víťazom sa medzi 
mladšími žiakmi stal Andrej Freund z Malaciek. 
V kategórii dorasteniek si skvele počínala Sarah Belianska, ktorá odohrala turnaj bez prehry. Získala pre TTC 
Majcichov celkové víťazstvo a prvú zlatú medailu v tohtoročnej sezóne. Medzi dorastencami zahral výborne 
Richard Kollár, ktorý nakoniec obsadil 5. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi (9. miesto), ktorý však o postup 
do najlepšej osmičky prehral v bratskom súboji práve s Richardom. Ďalší z Majcichovčanov Tomáš Siska obsadil 
17. miesto. Prvenstvo si opäť zabezpečil Lukáš Krupanský z Trnavy. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8241/stvornasobna-majcichovska-radost 
 
Turnaje v SR – Kraje 
2. 3. 2015, www.pinces.sk 
 

 

Štvornásobná majcichovská radosť 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast sa odohral na konci februára v Bratislave. 
BRATISLAVA. Posledná februárová nedeľa v bratislavských Podunajských Biskupiciach bola pre Majcichovčanov 
opäť medailová a priniesla im až štyri cenné kovy. Osem reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov 
potvrdilo, že v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu patria v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. 
Finále mladších žiačok sa skončilo víťazne pre Luciu Gašparíkovú, ktorá si zaknihovala tretie prvenstvo po sebe 
a k tomu ďalšiu zlatú medailu. Zuzana Sisková obsadila 3. miesto, keď v semifinále podľahla práve Lucii. Medzi 
mladšími žiakmi potešil ďalším 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý sa len tesne nedostal do 
finále. Aj ďalší z Majcichovčanov Dominik Sekera zahral veľmi dobre a obsadil 9. miesto. Víťazom sa medzi 
mladšími žiakmi stal Andrej Freund z Malaciek. 
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V kategórii dorasteniek si skvele počínala Sarah Belianska, ktorá odohrala turnaj bez prehry. Získala pre TTC 
Majcichov celkové víťazstvo a prvú zlatú medailu v tohtoročnej sezóne. Medzi dorastencami zahral výborne 
Richard Kollár, ktorý nakoniec obsadil 5. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi (9. miesto), ktorý však o postup 
do najlepšej osmičky prehral v bratskom súboji práve s Richardom. Ďalší z Majcichovčanov Tomáš Siska obsadil 
17. miesto. Prvenstvo si opäť zabezpečil Lukáš Krupanský z Trnavy. 
 
Tibor Kollár 
2. 3. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Opäť strieborný a bronzový lesk pre Majcichovčanov 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
najmladšie a staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov opäť dve medaily. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Posledný regionálny turnaj vo Veľkých Úľanoch bol pre Majcichovčanov, pokiaľ ide medaily, 
kópiou  predošlého turnaja v Malackách. V kategórii najmladších žiakov z dvoch Majcichovčanov opäť vynikol 
Filip Krajčovič, ktorý si zahral už pomaly v tradičnom finále proti víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si 
vybojoval druhú striebornú medailu v práve prebiehajúcej sezóne. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič 
obsadil 22. miesto. V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 5-ročná Nelka 
Krajčovičová a obsadila pekné 9. miesto. Víťazkou sa stala trochu prekvapujúco Malačanka Bianka Polakovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o medailu pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia Gašparíková. Za 3. 
miesto získala bronzový kov, ktorý je jej celkovo šiesty medzi staršími dievčatami. Víťazkou sa stala Laura 
Švajdlenková z Malaciek. Medzi staršími žiakmi pri neúčasti Richarda Kollára obsadili Matej Klučár a Dominik 
Sekera 13., resp. 19. miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo. 
 
Tibor Kollár 
23. 2. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Štvornásobná majcichovská radosť 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
mladšie žiactvo a dorast sa odohral na konci februára v Bratislave. 
BRATISLAVA. Posledná februárová nedeľa v bratislavských Podunajských Biskupiciach bola pre Majcichovčanov 
opäť medailová a priniesla im až štyri cenné kovy. Osem reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov 
potvrdilo, že v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu patria v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. 
Finále mladších žiačok sa skončilo víťazne pre Luciu Gašparíkovú, ktorá si zaknihovala tretie prvenstvo po sebe 
a k tomu ďalšiu zlatú medailu. Zuzana Sisková obsadila 3. miesto, keď v semifinále podľahla práve Lucii. Medzi 
mladšími žiakmi potešil ďalším 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý sa len tesne nedostal do 
finále. Aj ďalší z Majcichovčanov Dominik Sekera zahral veľmi dobre a obsadil 9. miesto. Víťazom sa medzi 
mladšími žiakmi stal Andrej Freund z Malaciek. 
V kategórii dorasteniek si skvele počínala Sarah Belianska, ktorá odohrala turnaj bez prehry. Získala pre TTC 
Majcichov celkové víťazstvo a prvú zlatú medailu v tohtoročnej sezóne. Medzi dorastencami zahral výborne 
Richard Kollár, ktorý nakoniec obsadil 5. miesto. Darilo sa aj Róbertovi Kollárovi (9. miesto), ktorý však o postup 
do najlepšej osmičky prehral v bratskom súboji práve s Richardom. Ďalší z Majcichovčanov Tomáš Siska obsadil 
17. miesto. Prvenstvo si opäť zabezpečil Lukáš Krupanský z Trnavy. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/03/stvornasobna-majcichovska-radost/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
23. 2. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Stolní tenisti z Majcichova priniesli z bodovacieho turnaja striebro a bronz 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
najmladšie a staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov opäť dve medaily. 

Posledný regionálny turnaj vo Veľkých Úľanoch bol pre Majcichovčanov, pokiaľ ide medaily, kópiou  predošlého 
turnaja v Malackách. V kategórii najmladších žiakov z dvoch Majcichovčanov opäť vynikol Filip Krajčovič, ktorý si 
zahral už pomaly v tradičnom finále proti víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si vybojoval druhú striebornú 
medailu v práve prebiehajúcej sezóne. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 22. miesto. 
V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 5-ročná Nelka Krajčovičová 
a obsadila pekné 9. miesto. Víťazkou sa stala trochu prekvapujúco Malačanka Bianka Polakovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o medailu pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia Gašparíková.  
Za 3. miesto získala bronzový kov, ktorý je jej celkovo šiesty medzi staršími dievčatami. Víťazkou sa stala Laura 
Švajdlenková z Malaciek. Medzi staršími žiakmi pri neúčasti Richarda Kollára obsadili Matej Klučár a Dominik 
Sekera 13., resp. 19. miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/15369-stolni-tenisti-z-majcichova-priniesli-z-bodovacieho-turnaja-
striebro-a-bronz.htm 
 
Tibor Kollár 
22. 2. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Rakety vymenili za tanečné kreácie, stolní tenisti z Majcichova plesali 
Prvá februárová sobota bola pre majcichovských stolných tenistov výnimočne o tanci a zábave. Table 
Tennis Club Majcichov totiž privítal na prvom stolnotenisovom plese pingpongistov, ale aj tých, ktorí 
stolný tenis nehrávajú. 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov tentokrát odložili svoje stolnotenisové rakety, aby v kultúrnom dome 
usporiadali premiérový stolnotenisový ples. Zabávať sa prišli Majcichovčania ako aj obyvatelia zo širokého okolia 
Trnavy, ktorým do tanca hrala skupina TYP zo Zelenča. Hostí privítal prezident klubu Tibor Kollár a po 
slávnostnom prípitku vystúpil Folklórny súbor Dudváh z Križovian nad Dudváhom. Prvým tancom viceprezidenta 
klubu Miloša Sisku s manželkou sa potom začala tanečná zábava, ktorá trvala až do nedeľného rána. 
Spestrením podujatia bol aj stolnotenisový stôl pripravený vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia mali 
možnosť vyskúšať svoje stolnotenisové znalosti. 
Hlavnou časťou plesových zábav je, samozrejme, tombola, ktorá nechýbala ani na majcichovskom 
stolnotenisovom plese. Na hostí do polnoci čakalo 75 hodnotných cien, medzi ktorými nechýbali kávovar, hifi 
veža, telefón, kuchynský robot, atď. Prvú cenu – LCD televízor – si symbolicky odniesol predseda trnavského 
Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič. Osobitnou cenou bola poukážka na vodičský kurz sk. B, 
ktorú vyhral Jozef Hutár z Trnavy-Modranky. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Soni Klučárovej odviedol skvelú 
prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí prisľúbili účasť na plese aj v budúcom roku. 
Organizátori tak veria, že budúcoročný stolnotenisový ples usporiadajú minimálne na takej úrovni ako tohtoročný. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/15325-rakety-vymenili-za-tanecne-kreacie-stolni-tenisti-z-
majcichova-plesali.htm 
 
Tibor Kollár 
17. 2. 2015, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolní tenisti v Majcichove plesali 
Prvá februárová sobota bola pre majcichovských stolných tenistov výnimočne o tanci a zábave. 
MAJCICHOV. Table Tennis Club Majcichov totiž privítal na prvom stolnotenisovom plese pingpongistov, ale aj 
tých, ktorí stolný tenis nehrávajú. 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov tentokrát odložili svoje stolnotenisové rakety, aby v kultúrnom dome 
usporiadali premiérový stolnotenisový ples. Zabávať sa prišli Majcichovčania ako aj obyvatelia zo širokého okolia 
Trnavy, ktorým do tanca hrala skupina TYP zo Zelenča. Hostí privítal prezident klubu Tibor Kollár a po 
slávnostnom prípitku vystúpil Folklórny súbor Dudváh z Križovian nad Dudváhom. Prvým tancom viceprezidenta 
klubu Miloša Sisku s manželkou sa potom začala tanečná zábava, ktorá trvala až do nedeľného rána. Spestrením 
podujatia bol aj stolnotenisový stôl pripravený vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia mali možnosť 
vyskúšať svoje stolnotenisové znalosti. 
Hlavnou časťou plesových zábav je, samozrejme, tombola, ktorá nechýbala ani na majcichovskom 
stolnotenisovom plese. Na hostí do polnoci čakalo 75 hodnotných cien, medzi ktorými nechýbali kávovar, hifi 
veža, telefón, kuchynský robot, atď. Prvú cenu – LCD televízor – si symbolicky odniesol predseda trnavského 
Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič. Osobitnou cenou bola poukážka na vodičský kurz sk. B, 
ktorú vyhral Jozef Hutár z Trnavy-Modranky. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Soni Klučárovej odviedol skvelú 
prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí prisľúbili účasť na plese aj v budúcom roku. 
Organizátori tak veria, že budúcoročný stolnotenisový ples usporiadajú minimálne na takej úrovni ako tohtoročný. 
 
Stanislav Cibulka 
16. 2. 2015, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Opäť strieborný a bronzový lesk pre Majcichovčanov 
Tretí a záverečný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách 
najmladšie a staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov opäť dve medaily. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Posledný regionálny turnaj vo Veľkých Úľanoch bol pre Majcichovčanov, pokiaľ ide medaily, 
kópiou  predošlého turnaja v Malackách. V kategórii najmladších žiakov z dvoch Majcichovčanov opäť vynikol 
Filip Krajčovič, ktorý si zahral už pomaly v tradičnom finále proti víťazovi Nicolasovi Kubalovi. Za 2. miesto si 
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vybojoval druhú striebornú medailu v práve prebiehajúcej sezóne. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič 
obsadil 22. miesto. V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj najmladšia účastníčka turnaja, 5-ročná Nelka 
Krajčovičová a obsadila pekné 9. miesto. Víťazkou sa stala trochu prekvapujúco Malačanka Bianka Polakovičová. 
V kategórii staršieho žiactva sa o medailu pre TTC Majcichov postarala už tradične Lucia Gašparíková. Za 3. 
miesto získala bronzový kov, ktorý je jej celkovo šiesty medzi staršími dievčatami. Víťazkou sa stala Laura 
Švajdlenková z Malaciek. Medzi staršími žiakmi pri neúčasti Richarda Kollára obsadili Matej Klučár a Dominik 
Sekera 13., resp. 19. miesto. Víťazom sa stal Félix Ivančo. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/02/opat-strieborny-a-bronzovy-lesk-pre-majcichovcanov/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
16. 2. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Stolní tenisti v Majcichove plesali 
Prvá februárová sobota bola pre majcichovských stolných tenistov výnimočne o tanci a zábave. 
MAJCICHOV. Table Tennis Club Majcichov totiž privítal na prvom stolnotenisovom plese pingpongistov, ale aj 
tých, ktorí stolný tenis nehrávajú. 
Hráči a členovia klubu TTC Majcichov tentokrát odložili svoje stolnotenisové rakety, aby v kultúrnom dome 
usporiadali premiérový stolnotenisový ples. Zabávať sa prišli Majcichovčania ako aj obyvatelia zo širokého okolia 
Trnavy, ktorým do tanca hrala skupina TYP zo Zelenča. Hostí privítal prezident klubu Tibor Kollár a po 
slávnostnom prípitku vystúpil Folklórny súbor Dudváh z Križovian nad Dudváhom. Prvým tancom viceprezidenta 
klubu Miloša Sisku s manželkou sa potom začala tanečná zábava, ktorá trvala až do nedeľného rána. Spestrením 
podujatia bol aj stolnotenisový stôl pripravený vo vestibule kultúrneho domu, na ktorom si hostia mali možnosť 
vyskúšať svoje stolnotenisové znalosti. 
Hlavnou časťou plesových zábav je, samozrejme, tombola, ktorá nechýbala ani na majcichovskom 
stolnotenisovom plese. Na hostí do polnoci čakalo 75 hodnotných cien, medzi ktorými nechýbali kávovar, hifi 
veža, telefón, kuchynský robot, atď. Prvú cenu – LCD televízor – si symbolicky odniesol predseda trnavského 
Krajského stolnotenisového zväzu Stanislav Sládkovič. Osobitnou cenou bola poukážka na vodičský kurz sk. B, 
ktorú vyhral Jozef Hutár z Trnavy-Modranky. 
Organizačný plesový výbor TTC Majcichov pod vedením Marcely Dominovej a Soni Klučárovej odviedol skvelú 
prácu. Svedčia o tom aj vyjadrenia samotných hostí, ktorí prisľúbili účasť na plese aj v budúcom roku. 
Organizátori tak veria, že budúcoročný stolnotenisový ples usporiadajú minimálne na takej úrovni ako tohtoročný. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2015/02/stolni-tenisti-v-majcichove-plesali/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
9. 2. 2015, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Striebro a bronz pre Majcichovčanov 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v  stolnom tenise v Malackách v kategóriách 
najmladšie a  staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
MALACKY. Posledný regionálny turnaj v predvianočnom čase v Malackách na Záhorí bol k Majcichovčanom 
štedrý v podobe dvoch medailí. V kategórii najmladších žiakov z dvoch Majcichovčanov zažiaril „strieborný“ Filip 
Krajčovič, ktorý si po výbornom výkone vo finálovom zápase proti celkovému víťazovi Nicolasovi Kubalovi 
vybojoval vynikajúce 2. miesto. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil nakoniec XX. miesto. 
V kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj Nelka Krajčovičová (XX. miesto). Víťazkou sa opäť stala Sára 
Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva pribudla Majcichovčanom ten-.toraz iba jedna medaila. Postarala sa o ňu medzi 
staršími dievčatami Lucia Gašparíková. Obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu, aj keď jej 
cieľ na turnaji bolo hrať minimálne finále. Víťazkou sa stala domáca Malačanka Laura Švajdlenková. Medzi 
staršími žiakmi veľmi dobre zahral najmä Richard Kollár, tentokrát však medailu nezískal a skončil nakoniec na 5. 
mieste. Ďalší z Majcichovčanov patriacich ešte len do kategórie mladších žiakov – Matej Klučár tiež postúpil do 
vyraďovacích bojov a skončil napokon na 9. mieste. Víťazom sa stal Patrik Fusek z MSK Malacky. 
 
Tibor Kollár 
22. 12. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčania s jedným striebrom a bronzom 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v  stolnom tenise v Malackách v kategóriách 
najmladšie a  staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
Posledný regionálny turnaj v predvianočnom čase v Malackách na Záhorí bol k Majcichovčanom štedrý v podobe 
dvoch medailí. V  kategórii najmladších žiakov z  dvoch Majcichovčanov zažiaril strieborný Filip Krajčovič, ktorý si 
po výbornom výkone vo finálovom zápase proti celkovému víťazovi Nicolasovi Kubalovi vybojoval vynikajúce 2. 
miesto. Ďalší z  najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 16. miesto. V  kategórii najmladších dievčat sa 
predstavila aj Nelka Krajčovičová (13. miesto). Víťazkou sa opäť stala Sára Bilkovičová z  Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva pribudla Majcichovčanom tentoraz iba jedna medaila. Postarala sa o  ňu medzi 
staršími dievčatami Lucia Gašparíková. Obsadila 3. miesto a  získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu, aj keď jej 
cieľ na turnaji bolo hrať minimálne finále. Víťazkou sa stala domáca Malačanka Laura Švajdlenková. Medzi 
staršími žiakmi veľmi dobre zahral najmä Richard Kollár, tentokrát však medailu nezískal a  skončil na 5. mieste. 
Ďalší z  Majcichovčanov patriacich ešte len do kategórie mladších žiakov – Matej Klučár tiež postúpil do 
vyraďovacích bojov a  skončil napokon na 9. mieste. Víťazom sa stal Patrik Fusek z MSK Malacky. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8185/majcichovcania-s-jednym-striebrom-a-bronzom 
 
Turnaje v SR – Ostatné turnaje 
17. 12. 2014, www.pinces.sk 
 

 

Majcichovčania s jedným striebrom a bronzom 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v  stolnom tenise v Malackách v kategóriách 
najmladšie a  staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
V  kategórii najmladších žiakov z  dvoch Majcichovčanov zažiaril strieborný Filip Krajčovič, ktorý si po výbornom 
výkone vo finálovom zápase proti celkovému víťazovi Nicolasovi Kubalovi vybojoval vynikajúce 2. miesto. Ďalší z  
najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 16. miesto. V  kategórii najmladších dievčat sa predstavila aj Nelka 
Krajčovičová (13. miesto). Víťazkou sa opäť stala Sára Bilkovičová z  Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva pribudla Majcichovčanom tentoraz iba jedna medaila. Postarala sa o  ňu medzi 
staršími dievčatami Lucia Gašparíková. Obsadila 3. miesto a  získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu, aj keď jej 
cieľ na turnaji bolo hrať minimálne finále. Víťazkou sa stala domáca Malačanka Laura Švajdlenková. Medzi 
staršími žiakmi veľmi dobre zahral najmä Richard Kollár, tentokrát však medailu nezískal a  skončil na 5. mieste. 
Ďalší z  Majcichovčanov patriacich ešte len do kategórie mladších žiakov – Matej Klučár tiež postúpil do 
vyraďovacích bojov a  skončil napokon na 9. mieste. Víťazom sa stal Patrik Fusek z MSK Malacky. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/14891-na-bodovacich-turnajoch-uspeli-mladi-stolni-tenisti-z-trnavy-
aj-majcichova.htm 
 
Tibor Kollár 
17. 12. 2014, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Hráči TTC Majcichov získali v Malackách striebro a bronz 
Druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie 
a staršie žiactvo priniesol pre TTC Majcichov dve medaily. 
Posledný regionálny turnaj v predvianočnom čase v Malackách na Záhorí bol k Majcichovčanom štedrý v podobe 
dvoch medailí. V kategórii najmladších žiakov z dvoch Majcichovčanov zažiaril „strieborný“ Filip Krajčovič, ktorý si 
po výbornom výkone vo finálovom zápase proti celkovému víťazovi Nicolasovi Kubalovi vybojoval vynikajúce 2. 
miesto. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 16. miesto. V kategórii najmladších dievčat sa 
predstavila aj Nelka Krajčovičová (13. miesto). Víťazkou sa opäť stala Sára Bilkovičová z Malaciek. 
V kategórii staršieho žiactva pribudla Majcichovčanom tentoraz iba jedna medaila. Postarala sa o ňu medzi 
staršími dievčatami Lucia Gašparíková. Obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu, aj keď jej 
cieľ na turnaji bolo hrať minimálne finále. Víťazkou sa stala domáca Malačanka Laura Švajdlenková. Medzi 
staršími žiakmi veľmi dobre zahral najmä Richard Kollár, tentokrát však medailu nezískal a skončil na 5. mieste. 
Ďalší z Majcichovčanov patriacich ešte len do kategórie mladších žiakov – Matej Klučár tiež postúpil do 
vyraďovacích bojov a skončil napokon na 9. mieste. Víťazom sa stal Patrik Fusek z MSK Malacky. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2014/12/hraci-ttc-majcichov-ziskali-v-malackach-striebro-a-bronz/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
16. 12. 2014, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Mladší žiaci TTC Majcichov opäť víťazili 
Poslednú novembrovú nedeľu sa vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta odohral druhý bodovací turnaj 
mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
VEĽKÉ ÚĽANY. Až desať reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov sa zúčastnilo na ďalšom 
bodovacom turnaji mládeže. Majcichovčania potvrdili, že najmä v kategórii mladšieho žiactva patria 
v bratislavsko-trnavskom regióne k tým najlepším. Finále mladších žiačok z úvodného bodovacieho turnaja si 
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zopakovali Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková. Zlatú medailu získala opäť Lucia a strieborná medaila zostala 
o niečo mladšej Zuzke. Čisto majcichovské finále bolo už celkovo druhým v tejto sezóne. Medzi mladšími 
žiačkami sa nestratila ani najmladšia účastníčka turnaja – ešte len 5-ročná Petronela Krajčovičová, ktorá skončila 
na 13. mieste. Aj medzi mladšími žiakmi potešil vynikajúcim 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý 
sa do semifinále dostal po výbornom zápase so svojím oddielovým kolegom Dominikom Sekerom (5. miesto). 
Ďalší z Majcichovčanov vekovo patriacich ešte len medzi najmladších obsadili 9. miesto – Filip Krajčovič, resp. 
31. miesto – Ján Sládkovič. Víťazom sa medzi mladšími žiakmi stal Patrik Fusek z Malaciek. 
V kategórii dorasteniek tentokrát pre TTC Majcichov Sarah Belianska medailu nezískala a obsadila nakoniec „len“ 
5. miesto. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. Dvojica Majcichovčanov Tomáš Siska a Samuel 
Domin medzi dorastencami taktiež na medailu nedosiahla a obsadila zhodne 15. až 21. miesto. Prvenstvo si 
vybojoval Lukáš Krupanský z Trnavy. 
 
Tibor Kollár 
8. 12. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Mladší žiaci stolnotenisového klubu z Majcichova opäť víťazili 
V poslednú novembrovú nedeľu sa vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta odohral druhý bodovací turnaj 
mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Až desať reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov sa zúčastnilo na ďalšom bodovacom turnaji 
mládeže. Majcichovčania potvrdili, že najmä v kategórii mladšieho žiactva patria v bratislavsko-trnavskom regióne 
k tým najlepším. Finále mladších žiačok z úvodného bodovacieho turnaja si zopakovali Lucia Gašparíková 
a Zuzana Sisková. Zlatú medailu získala opäť Lucia a strieborná medaila zostala o niečo mladšej Zuzke. Čisto 
majcichovské finále bolo už celkovo druhým v tejto sezóne. Medzi mladšími žiačkami sa nestratila ani najmladšia 
účastníčka turnaja – ešte len 5-ročná Petronela Krajčovičová, ktorá skončila na 13. mieste. 
Aj medzi mladšími žiakmi potešil vynikajúcim 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý sa do 
semifinále dostal po výbornom zápase so svojím oddielovým kolegom Dominikom Sekerom (5. miesto). Ďalší 
z Majcichovčanov vekovo patriacich ešte len medzi najmladších obsadili 9. miesto – Filip Krajčovič, resp. 31. 
miesto – Ján Sládkovič. Víťazom sa medzi mladšími žiakmi stal Patrik Fusek z Malaciek. 
V kategórii dorasteniek tentokrát pre TTC Majcichov Sarah Belianska medailu nezískala a obsadila nakoniec „len“ 
5. miesto. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. Dvojica Majcichovčanov Tomáš Siska a Samuel 
Domin medzi dorastencami taktiež na medailu nedosiahla a obsadila zhodne 15. až 21. miesto. Prvenstvo si 
vybojoval Lukáš Krupanský z Trnavy. 
Na bodovacom turnaji sa zúčastnilo rekordných 101 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2014/12/mladsi-ziaci-ttc-majcichov-opat-vitazili/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
6. 12. 2014, www.slovaktabletennis.com 
 

 

TTC Majcichov – jedna veľká stolnotenisová rodina 
Stolný tenis existuje v Majcichove pri Trnave už celé desaťročia a dlhodobo je v obci športom číslo 1. V 
roku 2008 tu prešiel stolný tenis športovou reinkarnáciou a vznikol nový Table Tennis Club Majcichov 
zameraný najmä na výchovu mládeže. Najskôr ho reprezentovalo len jedno družstvo žiakov a v 
súčasnosti tvorí klub už šesť družstiev, pričom sú zastúpené všetky kategórie – muži, ženy, dorast aj 
žiactvo. Klub je známy aj ako pravidelný organizátor rôznych regionálnych a celoslovenských 
stolnotenisových podujatí. Viac sme sa o jeho činnosti dozvedeli od prezidenta TTC Majcichov Tibora 
Kollára. 
Stolný tenis v Majcichove má veľkú tradíciu. Mohol by si nám niečo prezradiť o histórii klubu? 
- Áno, majcichovský stolný tenis má bohatú tradíciu. Organizovane sa v obci hráva od roku 1949, to znamená, že 
v roku 2014 sme si pripomenuli 65. výročie jeho existencie v Majcichove. Počas tohto obdobia dosiahol stolný 
tenis v obci dva vrcholy. 70-te roky 20. storočia boli najväčším rozmachom žiackeho stolného tenisu. Prvým 
úspechom žiakov bol postup do II. triedy Majstrovstiev Západoslovenského kraja. Po dvoch rokoch postúpilo A-
družstvo žiakov do I. triedy a v sezóne 1978/1979 sa umiestnilo v I. triede Západoslovenského kraja (najvyššej 
súťaži žiakov na Slovensku) na výbornom 6. mieste. Bol to vtedy najpozoruhodnejší úspech v dejinách žiackeho 
stolného tenisu v Majcichove, čím sa obec definitívne dostala do povedomia stolnotenisového Slovenska. 90-te 
roky 20. storočia a začiatok nového tisícročia patrili družstvám mužov. Prelomovým rokom mužského stolného 
tenisu v Majcichove bol rok 1989. Domov sa vrátili viacerí hráči, aby vytvorili A-družstvo a B-družstvo mužov. 
Zatiaľ najlepším umiestnením A-družstva mužov v 2. lige (vtedajšia I. trieda Majstrovstiev Západného Slovenska) 
bolo 5. miesto v sezónach 1991/1992 a 1999/2000. Na minulé úspechy najmä žiackeho stolného tenisu 
v Majcichove sa snaží nadviazať Table Tennis Club Majcichov. 
 
celý rozhovor na: http://slovaktabletennis.com/2014/12/ttc-majcichov-jedna-velka-stolnotenisova-rodina/ 
 
Rado Blažek – Rozhovory 
6. 12. 2014, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Mladší žiaci stolnotenisového klubu z Majcichova opäť víťazili 
V poslednú novembrovú nedeľu sa vo Veľkých Úľanoch v okrese Galanta odohral druhý bodovací turnaj 
mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Až desať reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov sa zúčastnilo na ďalšom bodovacom turnaji 
mládeže. Majcichovčania potvrdili, že najmä v kategórii mladšieho žiactva patria v bratislavsko-trnavskom regióne 
k tým najlepším. Finále mladších žiačok z úvodného bodovacieho turnaja si zopakovali Lucia Gašparíková 
a Zuzana Sisková. Zlatú medailu získala opäť Lucia a strieborná medaila zostala o niečo mladšej Zuzke. Čisto 
majcichovské finále bolo už celkovo druhým v tejto sezóne. Medzi mladšími žiačkami sa nestratila ani najmladšia 
účastníčka turnaja – ešte len 5-ročná Petronela Krajčovičová, ktorá skončila na 13. mieste. 
Aj medzi mladšími žiakmi potešil vynikajúcim 3. miestom a bronzovou medailou Matej Klučár, ktorý sa do 
semifinále dostal po výbornom zápase so svojím oddielovým kolegom Dominikom Sekerom (5. miesto). Ďalší 
z Majcichovčanov vekovo patriacich ešte len medzi najmladších obsadili 9. miesto – Filip Krajčovič, resp. 31. 
miesto – Ján Sládkovič. Víťazom sa medzi mladšími žiakmi stal Patrik Fusek z Malaciek. 
V kategórii dorasteniek tentokrát pre TTC Majcichov Sarah Belianska medailu nezískala a obsadila nakoniec „len“ 
5. miesto. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z Malaciek. Dvojica Majcichovčanov Tomáš Siska a Samuel 
Domin medzi dorastencami taktiež na medailu nedosiahla a obsadila zhodne 15. až 21. miesto. Prvenstvo si 
vybojoval Lukáš Krupanský z Trnavy. 
Na bodovacom turnaji sa zúčastnilo rekordných 101 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/14803-mladsi-ziaci-stolnotenisoveho-klubu-z-majcichova-opat-
vitazili.htm 
 
Tibor Kollár 
4. 12. 2014, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

V Majcichove triumfovala Peková 
Slovenský pohár mládeže v kategórii mladšie žiačky odohrali v nedeľu 16. 11. 2014 v Majcichove. Druhé 
kolo Slovenského pohára sezóny 2014/2015 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára mladších žiačok usporiadali v Majcichove už po deviatykrát. Tentokrát 
sa víťazkou turnaja stala Trnavčanka Zuzana Peková, ktorá vo finále zvíťazila nad jednotkou slovenského 
rebríčka Júliou Dzelinskou z ŠKST Michalovce. Bronz za 3. miesto získala po napínavom súboji Alena Majerská z 
STO Valaliky. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktoré 
hrali medzi nasadenými hráčkami. Lucia Gašparíková obsadila výborné 6. miesto a jej oddielovej kolegyni Zuzane 
Siskovej sa ušlo celkové 11. miesto. Z turnaja, ktorý je z hľadiska organizácie medzi stolnotenisovou verejnosťou 
už tradične vysoko hodnotený, si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj 
cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8170/v-majcichove-triumfovala-pekova 
 
Turnaje v SR 
25. 11. 2014, www.pinces.sk 
 

 

Majcichovčanky sa nestratili 
Slovenský pohár mládeže v kategórii mladšie žiačky odohrali počas tretej novembrovej nedele 
v Majcichove. Druhé kolo Slovenského pohára sezóny 2014/2015 v tejto kategórii usporiadal domáci 
Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj Slovenského pohára mladších žiačok usporiadali v Majcichove už po deviatykrát. Tentokrát 
sa víťazkou turnaja stala Trnavčanka Zuzana Peková, ktorá vo finále zvíťazila nad jednotkou slovenského 
rebríčka Júliou Dzelinskou z ŠKST Michalovce. Bronz za 3. miesto získala po napínavom súboji Alena Majerská 
z STO Valaliky. Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktoré 
hrali medzi nasadenými hráčkami. Lucia Gašparíková obsadila výborné 6. miesto a jej oddielovej kolegyni Zuzane 
Siskovej sa ušlo celkové 11. miesto. Z turnaja, ktorý je z hľadiska organizácie medzi stolnotenisovou verejnosťou 
už tradične vysoko hodnotený, si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj 
cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
24. 11. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
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Návrat k SPM mladších žiačok v Majcichove 
Slovenský pohár mládeže v kategórii mladšie žiačky odohrali v nedeľu 16. novembra v Majcichove. Druhé 
kolo Slovenského pohára sezóny 2014/2015 v tejto kategórii usporiadal domáci Table Tennis Club 
Majcichov. 
Turnaj Slovenského pohára mladších žiačok usporiadali v Majcichove už po deviatykrát. Tentokrát sa víťazkou 
turnaja stala Trnavčanka Zuzana Peková, ktorá vo finále zvíťazila nad jednotkou slovenského rebríčka Júliou 
Dzelinskou z ŠKST Michalovce. Bronz za 3. miesto získala po napínavom súboji Alena Majerská z STO Valaliky. 
Na turnaji sa nestratili ani dve dievčatá z domáceho stolnotenisového klubu TTC Majcichov, ktoré hrali medzi 
nasadenými hráčkami. Lucia Gašparíková obsadila výborné 6. miesto a jej oddielovej kolegyni Zuzane Siskovej 
sa ušlo celkové 11. miesto. Z turnaja, ktorý je z hľadiska organizácie medzi stolnotenisovou verejnosťou už 
tradične vysoko hodnotený, si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj cukríkové 
kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://slovaktabletennis.com/2014/11/navrat-k-spm-mladsich-ziacok-v-majcichove/ 
 
Rado Blažek – Domáca scéna 
23. 11. 2014, www.slovaktabletennis.com 
 

 

Majcichovčania s kompletnou sadou medailí zo Záhoria 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 19. 10. 2014 odohral úvodný bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Osem reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov zahralo na bodovacom 
turnaji nad očakávanie. Najviac sa darilo už tradične dievčatám – mladším žiačkam. Zlatú a striebornú medailu si 
podelili Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková, keď celým turnajom prešli bez straty jediného setu. Vo finále mala 
viac síl Lucia, ktorá si zaknihovala prvé celkové víťazstvo medzi mladšími žiačkami. Taktiež striebro je pre Zuzku 
v kategórii mladších žiačok jej prvým. Aj medzi mladšími žiakmi príjemne potešil 2. miestom a svojou prvou 
striebornou medailou Matej Klučár, ktorý sa dostal až do finále. V ňom len veľmi tesne podľahol víťazovi Patrikovi 
Fusekovi z MSK Malacky. 
Bronzovú medailu a 3. miesto pre TTC Majcichov získala v kategórii dorasteniek aj Sarah Belianska. Víťazkou sa 
stala Erika Šrámková z domáceho ŠK Jáňan Moravský Svätý Ján. Medzi dorastencami síce štvorica 
Majcichovčanov na medailu nedosiahla, svojím výkonom však určite hanbu neurobila. Všetci postúpili zo 
základných skupín do vyraďovacích bojov. V nich sa najviac darilo Tomášovi Siskovi (5. – 8. miesto), keď vo 
výbornom osemfinálovom zápase vyhral nad svojím oddielovým kolegom Richardom Kollárom (9. – 12. miesto). 
Nesklamali ani Róbert Kollár a Samuel Domin, ktorí taktiež zhodne obsadili 9. – 12. miesto. Prvenstvo si 
vybojoval Mário Bartal z Holíča. 
 
Tibor Kollár 
27. 10. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčania priniesli zo Záhoria kompletnú sadu cenných kovov 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 19. októbra odohral úvodný bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Osem reprezentantov stolnotenisového klubu TTC Majcichov zahralo na bodovacom turnaji nad očakávanie. 
Najviac sa darilo už tradične dievčatám – mladším žiačkam. Zlatú a striebornú medailu si podelili Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková, keď celým turnajom prešli bez straty jediného setu. Vo finále mala viac síl Lucia, 
ktorá si zaknihovala prvé celkové víťazstvo medzi mladšími žiačkami. Taktiež striebro je pre Zuzku v kategórii 
mladších žiačok jej prvým. Aj medzi mladšími žiakmi príjemne potešil 2. miestom a svojou prvou striebornou 
medailou Matej Klučár, ktorý sa dostal až do finále. V ňom len veľmi tesne podľahol víťazovi Patrikovi Fusekovi 
z MSK Malacky. 
Bronzovú medailu a 3. miesto pre TTC Majcichov získala v kategórii dorasteniek aj Sarah Belianska. Víťazkou sa 
stala Erika Šrámková z domáceho ŠK Jáňan Moravský Svätý Ján. Medzi dorastencami síce štvorica 
Majcichovčanov na medailu nedosiahla, svojím výkonom však určite hanbu neurobila. Všetci postúpili zo 
základných skupín do vyraďovacích bojov. V nich sa najviac darilo Tomášovi Siskovi (5. – 8. miesto), keď vo 
výbornom osemfinálovom zápase vyhral nad svojím oddielovým kolegom Richardom Kollárom (9. – 12. miesto). 
Nesklamali ani Róbert Kollár a Samuel Domin, ktorí taktiež zhodne obsadili 9. – 12. miesto. Prvenstvo si 
vybojoval Mário Bartal z Holíča. Na bodovacom turnaji sa zúčastnilo celkovo 74 hráčov z Trnavského 
a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/14498-majcichovcania-priniesli-zo-zahoria-kompletnu-sadu-
cennych-kovov.htm 
 
Tibor Kollár 
25. 10. 2014, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Zlato a dva bronzy pre TTC Majcichov 
Úvodný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie 
a staršie žiactvo bol pre Majcichovčanov veľmi úspešný. 
BRATISLAVA. Prvá októbrová nedeľa v bratislavských Podunajských Biskupiciach bola pre stolnotenisový klub 
TTC Majcichov medailová. Majcichovčania teraz získali tri medaily, pričom boli úspešní v troch zo štyroch 
žiackych kategórií. V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom dve medaily. Vynikajúco zahral najmä 
Richard Kollár, ktorý prešiel celým turnajom bez jedinej prehry, suverénne zvíťazil a získal medzi staršími žiakmi 
svoju prvú zlatú medailu. Ďalší z Majcichovčanov patriacich ešte len do mladšej vekovej kategórie – Matej Klučár 
tiež postúpil do vyraďovacích bojov a skončil napokon na 9. mieste. Dominik Sekera sa musel uspokojiť so 16. – 
20. miestom. Medzi staršími dievčatami si výborne počínala Lucia Gašparíková, vekom ešte len mladšia žiačka. 
Nakoniec obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu. Víťazkou sa stala Paula Čermáková 
z Karlovej Vsi. 
V kategórii najmladších žiakov sa z dvoch Majcichovčanov výraznejšie presadil „bronzový“ Filip Krajčovič, ktorý si 
vybojoval 3. miesto. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 17. miesto. Medzi chlapcami zvíťazil 
Nicolas Kubala z Trnavy. V kategórii najmladších dievčat sa prvýkrát bodovacieho turnaja zúčastnila aj 5-ročná 
Nelka Krajčovičová. Víťazkou sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. 
 
Tibor Kollár 
13. 10. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenisti vybojovali pre Majcichov zlato a dva bronzy 
Úvodný bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie 
a staršie žiactvo bol pre Majcichovčanov veľmi úspešný. 
Prvá októbrová nedeľa v bratislavských Podunajských Biskupiciach bola pre stolnotenisový klub TTC Majcichov 
medailová. Majcichovčania tentokrát získali tri medaily, pričom boli úspešní v troch zo štyroch žiackych kategórií. 
V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom dve medaily. Vynikajúco zahral najmä Richard Kollár, ktorý 
prešiel celým turnajom bez jedinej prehry, suverénne zvíťazil a získal medzi staršími žiakmi svoju prvú zlatú 
medailu. Ďalší z Majcichovčanov patriacich ešte len do mladšej vekovej kategórie – Matej Klučár tiež postúpil do 
vyraďovacích bojov a skončil napokon na 9. mieste. Dominik Sekera sa musel uspokojiť so 16. – 20. miestom. 
Medzi staršími dievčatami si výborne počínala Lucia Gašparíková, vekom ešte len mladšia žiačka. Nakoniec 
obsadila 3. miesto a získala pre seba ďalšiu bronzovú medailu. Víťazkou sa stala Paula Čermáková z Karlovej 
Vsi. 
V kategórii najmladších žiakov sa z dvoch Majcichovčanov výraznejšie presadil „bronzový“ Filip Krajčovič, ktorý si 
vybojoval 3. miesto. Ďalší z najmladších žiakov – Janko Sládkovič obsadil 17. miesto. Medzi chlapcami zvíťazil 
Nicolas Kubala z Trnavy. V kategórii najmladších dievčat sa prvýkrát bodovacieho turnaja zúčastnila aj 5-ročná 
Nelka Krajčovičová. Víťazkou sa stala Sára Bilkovičová z Malaciek. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/14371-stolnotenisti-vybojovali-pre-majcichov-zlato-a-dva-
bronzy.htm 
 
Tibor Kollár 
8. 10. 2014, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíková s bronzom z medzinárodného turnaja 
Jeden z troch medzinárodných turnajov Satellite Tour 2014 v stolnom tenise v kategóriách mladšie 
žiactvo, staršie žiactvo a dorast bol koncom augusta miestom krásneho medailového umiestnenia pre 
Luciu Gašparíkovú z Table Tennis Club-u Majcichov. 
MAJCICHOV. Posledný augustový pondelok bol na medzinárodnom mládežníckom turnaji v českom Hluku 
úspešný najmä pre Luciu Gašparíkovú, a to v kategórii mladších žiačok. Hráčka TTC Majcichov získala svoju 
prvú medailu na turnaji s účasťou hráčov a hráčok z viacerých štátov Európy. Jej víťaznú šnúru zastavila až 
v semifinále neskoršia víťazka Alena Majerská z Valalík. Druhá skončila česká reprezentantka Anna Stránska 
a spolu s Luciou obsadila delené 3. miesto aj Daria Solomko z Ukrajiny. TTC Majcichov na medzinárodnom 
turnaji reprezentovali aj juniori Samuel Domin, Róbert Kollár, Tomáš Siska a Sarah Belianska, starší žiak Richard 
Kollár a mladší žiaci Matej Klučár, Zuzana Sisková a Filip Krajčovič. Z nich sa najviac darilo Sarah Belianskej a 
Matejovi Klučárovi, ktorí postúpili do vyraďovacích bojov a nakoniec skončili pred bránami osemfinále. 
 
Tibor Kollár 
8. 9. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
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Majcichovská stolnotenisová nádej Zuzana Sisková majsterkou Slovenska 
Druhý májový víkend sa v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise pre rok 2014 
v kategórii najmladšieho žiactva. Na slovenskom šampionáte si stolnotenisový klub TTC Majcichov po 
minuloročnej bronzovej medaile pripísal ďalší, až trojnásobný medailový úspech. 
Najväčšiu radosť urobila Majcichovčanom Zuzana Sisková, ktorá v zmiešanej štvorhre spolu s Adamom 
Klajberom (SŠK Poproč) bez prehry jediného setu získala prvú zlatú medailu. A to ešte k najcennejšiemu kovu 
pridala aj ďalšie dve medailové umiestnenia. Vo dvojhre dievčat ju zastavila až v semifinále Nina Višňovská 
z Nových Zámkov, čo znamenalo pre Zuzku zisk prvého bronzového kovu na turnaji. Druhú bronzovú medailu si 
Zuzka vybojovala vo štvorhre dievčat s Adrianou Balúchovou (STK Rybník), keď podľahli neskoršej víťaznej 
dvojici Lacenová-Slobodníková. Trojnásobným medailovým ziskom tak Zuzka dosiahla historický úspech pre 
seba aj majcichovský stolný tenis. Víťazkou dvojhry dievčat sa stala Hana Slobodníková z Bratislavy. 
Kúsok od medaily boli Majcichovčania aj v štvorhre chlapcov. Dominik Sekera a Filip Krajčovič sa dostali do 
štvrťfinále a postup na medailové stupne im po veľkom boji unikol len o vlások. Vo dvojhre Dominik Sekera ani 
Filip Krajčovič do vyraďovacích bojov nepostúpili, aj keď Dominik bol k tomu veľmi blízko. Majstrom Slovenska sa 
stal Adam Klajber z Poproča. V zmiešanej štvorhre skončili Sekera spolu so Škápikovou (Moravský Sv. Ján) na 9. 
až 16. mieste a Krajčovič z Kovárovou (Moravský Sv. Ján) na 17. až 24. mieste. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/13358-majcichovska-stolnotenisova-nadej-zuzana-siskova-
majsterkou-slovenska.htm 
 
Tibor Kollár 
30. 5. 2014, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Sisková na Majstrovstvách Slovenska s tromi medailami 
V Majcichove sa uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2014 v kategórii 
mladších žiačok, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom usporiadal po druhýkrát 
Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV, ČADCA. Záverečný turnaj družstiev mladších žiačok prebiehal v Majcichove tradične vo výbornej 
atmosfére. O titul Majstra Slovenska bojovalo osem najlepších slovenských družstiev – SŠTK Čaňa, MSK 
Malacky, ŠKST Michalovce, STK Radoľa, ŠKST Topoľčany, KST Drive Trenčianske Jastrabie, MSTK Tvrdošín 
a domáci TTC Majcichov. Titul slovenského šampióna a zlaté medaily si vybojovalo družstvo SŠTK Čaňa 
(Labošová, Papcunová) na čele so slovenskou jednotkou Emou Labošovou. V čisto východniarskom finále si 
Čanianky poradili s družstvom ŠKST Michalovce (Dzelinská, Terezková). Bronzové medaily si odniesli dievčatá 
z MSTK Tvrdošín (Divinská, Chylová). Dievčatá z domáceho TTC Majcichov v zostave Lucia Gašparíková 
a Zuzana Sisková odohrali najprv v silnej A-skupine stretnutia s Čaňou (0:3), Tvrdošínom (0:3) a Topoľčanmi 
(3:0) s celkovou bilanciou 2 prehry a 1 výhra. V poslednom stretnutí nestačili na celok s Trenčianskeho Jastrabia 
pomerom 1:3 a obsadili tak konečné 6. miesto. Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily 
a diplomy a všetky dievčatá aj vecné ceny. 
 
Trojnásobný úspech 
Druhý májový víkend sa v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise pre rok 2014 v kategórii 
najmladšieho žiactva. Na slovenskom šampionáte si stolnotenisový klub TTC Majcichov po minuloročnej 
bronzovej medaile pripísal ďalší, až trojnásobný medailový úspech. 
Najväčšiu radosť urobila Majcichovčanom Zuzana Sisková, ktorá v zmiešanej štvorhre spolu s Adamom 
Klajberom (SŠK Poproč) bez prehry jediného setu získala prvú zlatú medailu. A to ešte k najcennejšiemu kovu 
pridala aj ďalšie dve medailové umiestnenia. Vo dvojhre dievčat ju zastavila až v semifinále Nina Višňovská 
z Nových Zámkov, čo znamenalo pre Zuzku zisk prvého bronzového kovu na turnaji. Druhú bronzovú medailu si 
Zuzka vybojovala vo štvorhre dievčat s Adrianou Balúchovou (STK Rybník), keď podľahli neskoršej víťaznej 
dvojici Lacenová-Slobodníková. Trojnásobným medailovým ziskom tak Zuzka dosiahla historický úspech pre 
seba aj majcichovský stolný tenis. Víťazkou dvojhry dievčat sa stala Hana Slobodníková z Bratislavy. 
 
Krok k medaile 
Kúsok od medaily boli Majcichovčania aj v štvorhre chlapcov. Dominik Sekera a Filip Krajčovič sa dostali do 
štvrťfinále a postup na medailové stupne im po veľkom boji unikol len o vlások. Vo dvojhre Dominik Sekera ani 
Filip Krajčovič do vyraďovacích bojov nepostúpili, aj keď Dominik bol k tomu veľmi blízko. Majstrom Slovenska sa 
stal Adam Klajber z Poproča. V zmiešanej štvorhre skončili Sekera spolu so Škápikovou (Moravský Sv. Ján) na 9. 
až 16. mieste a Krajčovič z Kovárovou (Moravský Sv. Ján) na 17. až 24. mieste. 
 
Tibor Kollár 
19. 5. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Návrat k MSR družstiev mladších žiačok v Majcichove 
V Majcichove sa 8. mája 2014 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2014 
v kategórii mladších žiačok, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom usporiadal po 
druhýkrát Table Tennis Club Majcichov. 
Záverečný turnaj družstiev mladších žiačok prebiehal v Majcichove tradične vo výbornej atmosfére. O titul Majstra 
Slovenska bojovalo osem najlepších slovenských družstiev – SŠTK Čaňa, MSK Malacky, ŠKST Michalovce, STK 
Radoľa, ŠKST Topoľčany, KST Drive Trenčianske Jastrabie, MSTK Tvrdošín a domáci TTC Majcichov. Titul 
slovenského šampióna a zlaté medaily si vybojovalo družstvo SŠTK Čaňa (Labošová, Papcunová) na čele so 
slovenskou jednotkou Emou Labošovou.  
V čisto východniarskom finále si Čanianky poradili s družstvom ŠKST Michalovce (Dzelinská, Terezková). 
Bronzové medaily si odniesli dievčatá z MSTK Tvrdošín (Divinská, Chylová). Dievčatá z domáceho TTC 
Majcichov v zostave Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková odohrali najprv v silnej A-skupine stretnutia s Čaňou 
(0:3), Tvrdošínom (0:3) a Topoľčanmi (3:0) s celkovou bilanciou 2 prehry a 1 výhra. V poslednom stretnutí 
nestačili na celok s Trenčianskeho Jastrabia pomerom 1:3 a obsadili tak konečné 6. miesto. Najlepšie tri družstvá 
si odniesli víťazné poháre, medaily a diplomy a všetky dievčatá aj vecné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8055/navrat-k-msr-druzstiev-mladsich-ziacok-v-majcichove 
 
Turnaje v SR 
15. 5. 2014, www.pinces.sk 
 

 

Labošová víťazkou Slovenského pohára mladších žiačok v Majcichove 
Slovenský pohár mládeže v kategórii mladšie žiačky odohrali v sobotu 12. apríla v Majcichove. Turnaj už 
po ôsmykrát usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Štvrtý a posledný turnaj Slovenského pohára mladších žiačok v sezóne 2013/2014 sa niesol 
v znamení ďalšieho víťazstva Emy Labošovej z ŠSTK Čaňa. Prvú hráčku slovenského rebríčka medzi mladšími, 
ale aj medzi staršími žiačkami na Slovensku nezastavila žiadna zo 49 prihlásených hráčok. Vo finále jej bola 
zdatnou súperkou Zuzana Peková z Viktórie Trnava, ktorá si nakoniec vybojovala 2. miesto a striebornú medailu. 
Bronz získala Daša Šinkarová z ŠKST Michalovce. Z Majcichovčaniek hrala medzi nasadenými hráčkami Lucia 
Gašparíková, ktorej sa ušlo celkové 13. miesto. Ďalšia z domácich hráčok Zuzana Sisková obsadila 21. miesto. Z 
organizačne vysoko hodnoteného turnaja Slovenského pohára v Majcichove si najlepšia trojica dievčat okrem 
pohárov, medailí a diplomov odniesla aj tradičné cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
Tibor Kollár 
22. 4. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Labošová víťazkou Slovenského pohára mladších žiačok v Majcichove 
V sobotu 12. apríla sa v Majcichove konal Slovenský pohár mládeže v kategórií mladších žiačok. Turnaj 
už po ôsmykrát usporiadal domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Štvrtý a posledný turnaj Slovenského pohára mladších žiačok v sezóne 2013/2014 sa niesol v znamení ďalšieho 
víťazstva Emy Labošovej z ŠSTK Čaňa. Prvú hráčku slovenského rebríčka medzi mladšími, ale aj medzi staršími 
žiačkami na Slovensku nezastavila žiadna zo 49 prihlásených hráčok. Vo finále jej bola zdatnou súperkou Zuzana 
Peková z Viktórie Trnava, ktorá si nakoniec vybojovala 2. miesto a striebornú medailu. Bronz získala Daša 
Šinkarová z ŠKST Michalovce. Z Majcichovčaniek hrala medzi nasadenými hráčkami Lucia Gašparíková, ktorej 
sa ušlo celkové 13. miesto. Ďalšia z domácich hráčok Zuzana Sisková obsadila 21. miesto. Z organizačne vysoko 
hodnoteného turnaja Slovenského pohára v Majcichove si najlepšia trojica dievčat okrem pohárov, medailí a 
diplomov odniesla aj tradičné cukríkové kytice a knižné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8025/labosova-vitazkou-slovenskeho-pohara-mladsich-ziacok-v-
majcichove 
 
Turnaje v SR 
16. 4. 2014, www.pinces.sk 
 

 

Majcichovčania opäť v bronzovom lesku 
V Moravskom Svätom Jáne sa v prvú aprílovú nedeľu uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava 
v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2014. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na vrcholnom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu zo stolnotenisového klubu 
Table Tennis Club Majcichov najlepšie zahrali starší žiaci a žiačky. V kategórii chlapcov zo štvorice žiakov TTC 
Majcichov získal 3. miesto a bronzovú medailu Róbert Kollár. Aj ostatní postúpili do vyraďovacej časti, no do 
bojov o medaily nezasiahli. Richard Kollár skončil na 5. až 8. mieste, Matej Klučár na 9. až 16. mieste a Tomáš 
Siska na 17. až 18. mieste. Medzi staršími žiačkami už tradične medailovo zahrala Lucia Gašparíková, ktorá 
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získala za 3. miesto ďalšiu bronzovú medailu. Víťazmi v kategórii staršieho žiactva a majstrami regiónu sa stali 
Jakub Krajčovič a Erika Šrámková. 
V kategórii najmladšieho žiactva tentokrát Majcichovčania pri neúčasti Zuzky Siskovej na medailu nedosiahli. 
Medzi chlapcami obsadili Filip Krajčovič a Dominik Sekera zhodne 5. – 8. miesto, Janko Sládkovič skončil na 13. 
– 18. mieste. Celkové prvenstvo si vybojovali Félix Ivančo a Hana Slobodníková. 
 
Tibor Kollár 
14. 4. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčania na majstrovstvách opäť v bronzovom lesku 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 6. 4. 2014 uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava 
v stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2014. 
Na vrcholnom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu zo stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov 
najlepšie zahrali starší žiaci a žiačky. V kategórii chlapcov zo štvorice žiakov TTC Majcichov získal 3. miesto 
a bronzovú medailu Róbert Kollár. Aj ostatní postúpili do vyraďovacej časti, no do bojov o medaily nezasiahli. 
Richard Kollár skončil na 5. až 8. mieste, Matej Klučár na 9. až 16. mieste a Tomáš Siska na 17. až 18. mieste. 
Medzi staršími žiačkami už tradične medailovo zahrala Lucia Gašparíková, ktorá získala za 3. miesto ďalšiu 
bronzovú medailu. Víťazmi v kategórii staršieho žiactva a majstrami regiónu sa stali Jakub Krajčovič a Erika 
Šrámková. 
V kategórii najmladšieho žiactva tentokrát Majcichovčania pri neúčasti Zuzky Siskovej na medailu nedosiahli. 
Medzi chlapcami obsadili Filip Krajčovič a Dominik Sekera zhodne 5. – 8. miesto, Janko Sládkovič skončil na 13. 
– 18. mieste. Celkové prvenstvo si vybojovali Félix Ivančo a Hana Slobodníková. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/12965-majcichovcania-na-majstrovstvach-opat-vbronzovom-
lesku.htm 
 
Tibor Kollár 
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Majcichovčanka Sisková s ďalšími úspechmi 
TTC Majcichov si pripísal ďalšie úspechy. 
MALACKY. VALALIKY. Tretí marcový víkend bol na medzinárodnom turnaji mladšieho a najmladšieho žiactva 
v Malackách úspešný najmä pre Zuzanu Siskovú. Hráčka TTC Majcichov hrajúca v reprezentačnom drese 
Slovenska získala svoju prvú medailu na turnaji s účasťou hráčov a hráčok z celej Európy. Spolu s Viktóriou 
Janokovou z Trebišova si vybojovala bronz vo štvorhre najmladších žiačok a vo dvojhre obsadila 5. – 8. miesto. 
TTC Majcichov na turnaji reprezentovali aj Matej Klučár, Lucia Gašparíková, Dominik Sekera a Filip Krajčovič. 
Z nich sa najviac darilo Matejovi Klučárovi, ktorý postúpil do vyraďovacích bojov a nakoniec skončil pred bránami 
osemfinále. Vo štvorhrách sa dvojici Sekera-Krajčovič medzi najmladšími žiakmi ušlo 5. – 8. miesto, Gašparíková 
s Angličankou Kelly (London Regmon) resp. Klučár s Novotným (ŠKST Karlova Ves) ukončili svoju púť 
v osemfinále. 
Pre TTC Majcichov bol o týždeň neskôr úspešný aj turnaj Slovenského pohára najmladšieho žiactva vo 
Valalikoch pri Košiciach. Klub reprezentovala na turnaji štvorica najmladších žiakov a žiačok. Len dve loptičky 
bola od celkového prvenstva Zuzka Sisková, nakoniec však po veľkom boji s víťazkou Ninou Višňovskou (Nové 
Zámky) obsadila 2. miesto a získala svoju štvrtú striebornú medailu z turnajov Slovenského pohára. Z trojice 
Majcichovčanov Dominik Sekera, Filip Krajčovič a Ján Sládkovič sa na turnaji najviac darilo Dominikovi Sekerovi, 
ktorý v silnej konkurencii 81 chlapcov obsadil 13. – 16. miesto. 
 
Tibor Kollár 
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Lucia Gašparíková z TTC Majcichov opäť bronzová 
V Pezinku sa v druhú marcovú nedeľu uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v stolnom 
tenise v kategóriách mladšie žiactvo a dorast pre rok 2014. 
PEZINOK. Na tohtoročnom vrcholnom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si v kategórii mladšieho žiactva 
už tradične najlepšie počínala Lucia Gašparíková zo stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, ktorá 
obsadila 3. miesto. Je to v aktuálnej sezóne už jej siedma medaila. Víťazkou sa stala Laura Švajdlenková z MSK 
Malacky. V kategórii mladších žiakov opäť najlepšie zahral Matej Klučár, ktorý nakoniec zostal bez medaily a 
obsadil 5. – 8. miesto. Dominik Sekera skončil na 13. – 18. mieste a najmladší Janko Sládkovič na 19. – 22. 
mieste. Prvenstvo získal Marek Jalovecký z STK Pezinok.  
V kategórii dorastencov sa z TTC Majcichov najlepšie umiestnil Tomáš Siska (5. – 8. miesto). Richard Kollár 
a Samuel Domin obsadili zhodne 9. až 12. miesto. Medzi dorastenkami skončila Sarah Belianska na delenom 5. 
až 6. mieste. Víťazmi v kategórii dorastu a majstrami regiónu sa stali Kristián Kovanič z STK Devínska Nová Ves 
a Paula Čermáková z ŠKST Karlova Ves. 
 
odkaz na článok: https://mytrnava.sme.sk/c/7134988/lucia-gasparikova-z-majcichovskeho-stolnotenisoveho-
klubu-ziskala-opat-bronz.html 
 
Tibor Kollár 
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Poltucet medailí pre Majcichov 
V poradí 3. bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie 
a staršie žiactvo bol pre Majcichovčanov počtom získaných medailí doteraz najúspešnejší. 
MALACKY. V poslednú februárovú nedeľu to v Malackách počas finálových zápasov vyzeralo ako na turnaji iba 
z majcichovskou účasťou. Osem hráčov TTC Majcichov získalo tentokrát šesť medailí, pričom Majcichovčania 
boli úspešní vo všetkých vekových kategóriách. Medzi najmladšími žiakmi sa z dvoch Majcichovčanov 
výraznejšie presadil „strieborný“ Dominik Sekera, ktorého zastavil až vo finále Nicolas Kubala z Trnavy. Jedna 
loptička delila od medaily aj Filipa Krajčoviča, ktorý si tak nakoniec vybojoval „iba“ 5. – 8. miesto. V kategórii 
dievčat si favoritka Zuzana Sisková taktiež podľa očakávania vybojovala medailu, aj keď „len“ striebornú. Vo 
finále totiž podľahla domácej víťazke Isabelle Hurbanovej.  
V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom ďalšie štyri medaily. Medzi staršími dievčatami si skvele 
počínala Lucia Gašparíková, a to hrá iba prvý rok o jednu vekovú kategóriu nižšie. V semifinále sa stretla so 
svojou oddielovou kolegyňou Sarah Belianskou, ktorú v zápase plnom zvratov nakoniec tesne porazila. Lucia tak 
obsadila 2. miesto, keď vo finále podľahla Paule Čermákovej z Karlovej Vsi. Sarah sa nakoniec ušla bronzová 
medaila za 3. miesto. Medzi staršími žiakmi najlepšie zahral Richard Kollár, ktorý najprv v semifinále vyhral nad 
svojím oddielovým spoluhráčom Tomášom Siskom a potom vo finále podľahol Jakubovi Krajčovičovi z Karlovej 
Vsi. Richard teda obsadil 2. miesto a získal striebornú medailu. Štvrťfinálový súboj medzi Tomášom Siskom 
a Róbertom Kollárom sa skončil víťazne pre Tomáša, ktorý si vybojoval už tretiu bronzovú medailu po sebe. 
Róbert sa teda musel uspokojiť s 5. až 8. miestom.  
Bodovacieho turnaja mládeže sa zúčastnilo 75 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
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Majcichovčania priviezli z Malaciek poltucet medailí 
V poradí 3. bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava v stolnom tenise v kategóriách najmladšie 
a staršie žiactvo bol pre Majcichovčanov počtom získaných medailí doteraz najúspešnejší. 
V poslednú februárovú nedeľu to v Malackách počas finálových zápasov vyzeralo ako na turnaji iba 
z majcichovskou účasťou. Osem hráčov TTC Majcichov získalo tentokrát šesť medailí, pričom Majcichovčania 
boli úspešní vo všetkých vekových kategóriách. Medzi najmladšími žiakmi sa z dvoch Majcichovčanov 
výraznejšie presadil „strieborný“ Dominik Sekera, ktorého zastavil až vo finále Nicolas Kubala z Trnavy. Jedna 
loptička delila od medaily aj Filipa Krajčoviča, ktorý si tak nakoniec vybojoval „iba“ 5. – 8. miesto. V kategórii 
dievčat si favoritka Zuzana Sisková taktiež podľa očakávania vybojovala medailu, aj keď „len“ striebornú. Vo 
finále totiž podľahla domácej víťazke Isabelle Hurbanovej. 
V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom ďalšie štyri medaily. Medzi staršími dievčatami si skvele 
počínala Lucia Gašparíková, a to hrá iba prvý rok o jednu vekovú kategóriu nižšie. V semifinále sa stretla so 
svojou oddielovou kolegyňou Sarah Belianskou, ktorú v zápase plnom zvratov nakoniec tesne porazila. Lucia tak 
obsadila 2. miesto, keď vo finále podľahla Paule Čermákovej z Karlovej Vsi. Sarah sa nakoniec ušla bronzová 
medaila za 3. miesto. Medzi staršími žiakmi najlepšie zahral Richard Kollár, ktorý najprv v semifinále vyhral nad 
svojím oddielovým spoluhráčom Tomášom Siskom a potom vo finále podľahol Jakubovi Krajčovičovi z Karlovej 
Vsi. Richard teda obsadil 2. miesto a získal striebornú medailu. Štvrťfinálový súboj medzi Tomášom Siskom 
a Róbertom Kollárom sa skončil víťazne pre Tomáša, ktorý si vybojoval už tretiu bronzovú medailu po sebe. 
Róbert sa teda musel uspokojiť s 5. až 8. miestom. Bodovacieho turnaja mládeže sa zúčastnilo 75 hráčov 
a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/12595-majcichovcania-priviezli-z-malaciek-poltucet-medaili.htm 
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Medailový víkend pre TTC Majcichov 
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Slovenský pohár najmladších žiačok v Majcichove a 3. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava 
mladšieho žiactva a dorastu v Moravskom Svätom Jáne v stolnom tenise boli tretí februárový víkend 
miestami dvoch medailových umiestnení pre Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Úspešný stolnotenisový víkend pre mládež z TTC Majcichov sa začal 
v sobotu 3. turnajom Slovenského pohára najmladších žiačok v Majcichove v sezóne 2013/2014, ktorý bol 
korunovaný úspechom domácej hráčky. Čerstvú slovenskú reprezentantku a druhú hráčku slovenského rebríčka 
– Majcichovčanku Zuzanu Siskovú zastavila až vo finále slovenská jednotka a víťazka turnaja – Hanka 
Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. Je to už Zuzkina tretia strieborná medaila z podujatí Slovenského pohára 
najmladších žiačok. Bronzovú medailu si vybojovala Renáta Lacenová z ŠKST Topoľčany. Na turnaj 
organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo 45 hráčok z celého Slovenska, pre ktoré 
organizátori pripravili aj malé valentínske darčeky. Najlepšia trojica dievčat si okrem pohárov, medailí a diplomov 
opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a vecné ceny. 
 
Bronzová Gašparíková 
V nedeľu mal stolnotenisový klub TTC Majcichov na turnaji regiónu Bratislava-Trnava v Moravskom Svätom Jáne 
– Sekuliach až 8-členné zastúpenie. V kategórii mladších žiačok si Lucia Gašparíková 3. miestom doplnila svoju 
medailovú zbierku o ďalšiu bronzovú medailu. Víťazkou sa stala Hanka Slobodníková, ktorá po sobotňajšom 
triumfe v Majcichove zavŕšila svoj ideálny stolnotenisový víkend. Medzi mladšími žiakmi sa z troch 
Majcichovčanov najvýraznejšie presadil Matej Klučár (5. – 8. miesto), ktorému unikla medaila iba o vlások. Filip 
Krajčovič a Dominik Sekera, vekom ešte len najmladší žiaci, obsadili 17. – 22. miesto. Víťazom sa stal Félix 
Ivančo z MSK Malacky. 
 
Loptička od medaile 
V kategórii dorastencov bol len dve loptičky od medaily Richard Kollár, ktorý ešte len prvý rok patrí do kategórie 
starších žiakov. Podobne ako ďalší z Majcichovčanov Tomáš Siska obsadil nakoniec 5. až 8. miesto. Róbert 
Kollár sa umiestnil na 9. až 14. mieste a Samuel Domin na 15. až 21. mieste. Víťazstvo si zabezpečil Jakub 
Takáč z STK Devínska Nová Ves. Majcichovčanka Sarah Belianska tentokrát medzi dorastenkami na medailu 
nedosiahla a obsadila 5. až 6. miesto. Víťazkou sa stala Paula Čermáková z ŠKST Karlova Ves. Bodovacieho 
turnaja mládeže sa zúčastnilo celkovo 88 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
24. 2. 2014, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenisti Majcichova zaznamenali medailový víkend 
Slovenský pohár najmladších žiačok v Majcichove a tretí bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava 
mladšieho žiactva a dorastu v Moravskom Svätom Jáne v stolnom tenise boli tretí februárový víkend 
miestami dvoch medailových umiestnení pre Table Tennis Club Majcichov.  
Úspešný stolnotenisový víkend pre mládež z TTC Majcichov sa začal v sobotu 3. turnajom Slovenského pohára 
najmladších žiačok v Majcichove v sezóne 2013/2014, ktorý bol korunovaný úspechom domácej hráčky. Čerstvú 
slovenskú reprezentantku a druhú hráčku slovenského rebríčka – Majcichovčanku Zuzanu Siskovú zastavila až 
vo finále slovenská jednotka a víťazka turnaja – Hanka Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. Je to už Zuzkina tretia 
strieborná medaila z podujatí Slovenského pohára najmladších žiačok. Bronzovú medailu si vybojovala Renáta 
Lacenová z ŠKST Topoľčany. Na turnaj organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo 45 
hráčok z celého Slovenska, pre ktoré organizátori pripravili aj malé valentínske darčeky. Najlepšia trojica dievčat 
si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a vecné ceny. 
  
V nedeľu mal stolnotenisový klub TTC Majcichov na turnaji regiónu Bratislava-Trnava v Moravskom Svätom Jáne 
– Sekuliach až 9-členné zastúpenie. V kategórii mladších žiačok si Lucia Gašparíková 3. miestom doplnila svoju 
medailovú zbierku o ďalšiu bronzovú medailu. Víťazkou sa stala Hanka Slobodníková, ktorá po sobotňajšom 
triumfe v Majcichove zavŕšila svoj ideálny stolnotenisový víkend. Medzi mladšími žiakmi sa z troch 
Majcichovčanov najvýraznejšie presadil Matej Klučár (5. – 8. miesto), ktorému unikla medaila iba o vlások. Filip 
Krajčovič a Dominik Sekera, vekom ešte len najmladší žiaci, obsadili 17. – 22. miesto. Víťazom sa stal Félix 
Ivančo z MSK Malacky.  
V kategórii dorastencov bol len dve loptičky od medaily Richard Kollár, ktorý ešte len prvý rok patrí do kategórie 
starších žiakov. Podobne ako ďalší z Majcichovčanov Tomáš Siska obsadil nakoniec 5. až 8. miesto. Róbert 
Kollár sa umiestnil na 9. až 14. mieste a Samuel Domin na 15. až 21. mieste. Víťazstvo si zabezpečil Jakub 
Takáč z STK Devínska Nová Ves. Majcichovčanka Sarah Belianska tentokrát medzi dorastenkami na medailu 
nedosiahla a obsadila 5. až 6. miesto. Víťazkou sa stala Paula Čermáková z ŠKST Karlova Ves. Bodovacieho 
turnaja mládeže sa zúčastnilo celkovo 88 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/12542-stolnotenisti-majcichova-zaznamenali-medailovy-vikend.htm 
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SPM najmladších žiačok v Majcichove pre Slobodníkovú, domáca Sisková 
strieborná 
Slovenský pohár najmladších žiačok sa odohral v sobotu 15. 2. 2014 v Majcichove. Usporiadal ho už po 
siedmykrát domáci Table Tennis Club Majcichov a pre domáci klub znamenal ďalšiu striebornú medailu. 
Tretí turnaj Slovenského pohára najmladších žiačok v sezóne 2013/2014 sa uskutočnil v Majcichove a niesol sa 
aj v znamení ďalšieho úspechu domácej hráčky. Druhú hráčku slovenského rebríčka – Majcichovčanku Zuzanu 
Siskovú zastavila už v tradičnom finále najmladších žiačok až slovenská jednotka a víťazka turnaja – Hanka 
Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. Bronzovú medailu si vybojovala Renáta Lacenová z ŠKST Topoľčany. Na 
turnaj organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo 45 hráčok z celého Slovenska, pre ktoré 
organizátori pripravili aj malé valentínske darčeky. Najlepšia trojica dievčat si okrem pohárov, medailí a diplomov 
opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a vecné ceny. 

 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/8023/spm-najmladsich-ziacok-v-majcichove-pre-slobodnikovu-

domaca-siskova-strieborna 
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Stolný tenis: Majcichov zberal úrodu na Záhorí 
Druhý bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo v Moravskom 
Svätom Jáne v stolnom tenise bol v druhú decembrovú nedeľu miestom ďalšej medailovej žatvy pre 
Table Tennis Club Majcichov.   
Stolnotenisový klub TTC Majcichov mal na turnaji regiónu Bratislava-Trnava v Moravskom Svätom Jáne až 10-
členné zastúpenie. Kategória najmladšieho žiactva bola pre Majcichovčanov tradične najsilnejšou, čo tentokrát 
dokázali najmä chlapci. Z troch Majcichovčanov sa v tejto kategórii najvýraznešie presadil Dominik Sekera, 
ktorého nedokázal zastaviť nikto z 36 súťažiacich najmladších žiakov. Pre Dominika je to celkovo druhá medaila, 
ale prvá zlatá. Nesklamal ani Filip Krajčovič, ktorý si za 3. miesto vybojoval bronzovú medailu, pričom iba málo 
chýbalo k čisto majcichovskému finále. Prvý postup zo základnej skupiny absolvoval aj 7-ročný Janko Sládkovič, 
ktorý skončil na delenom 9. – 16. mieste. V kategórii dievčat si Zuzana Sisková podľa očakávania vybojovala za 
2. miesto striebornú medailu, keď už v tradičnom regionálnom a slovenskom finále podľahla Hanke Slobodníkovej 
z Karlovej Vsi. 
V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom ďalšie dve medaily. Medzi dievčatami si suverénne 
počínala ďalšia Majcichovčanka Sarah Belianska, ktorá získala prvú zlatú medailu medzi staršími žiačkami. Lucia 
Gašparíková tentokrát na medailu medzi vekovo staršími nedosiahla a obsadila 5. – 8. miesto. Medzi staršími 
žiakmi opäť príjemne prekvapil Tomáš Siska, ktorý napodobnil svoje účinkovanie z minulého turnaja. Obsadil 3. 
miesto a získal svoju ďalšiu bronzovú medailu. Tá tesne unikla aj Richardovi Kollárovi, ktorý nakoniec obsadil 5. – 
8. miesto. Jeho brat Róbert skončil na 9. až 16. mieste a Matej Klučár na 17. až 22. mieste. Víťazstvo si medzi 
staršími žiakmi premiérovo zabezpečil Dominik Urbanics z Orechovej Potône. Bodovacieho turnaja mládeže sa 
zúčastnilo celkovo 107 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/12080-stolny-tenis-majcichov-zberal-urodu-na-zahori.htm 
 
Tibor Kollár 
17. 12. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

TTC Majcichov zbieral úrodu 
Table Tennis Club Majcichov zaznamenal druhú decembrovú nedeľu na druhom bodovacom turnaji 
regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo v Moravskom Svätom Jáne 
medailovú žatvu. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN, SEKULE. Stolnotenisový klub TTC Majcichov mal na turnaji regiónu Bratislava-Trnava 
v Moravskom Svätom Jáne až desaťčlenné zastúpenie. Kategória najmladšieho žiactva bola pre Majcichovčanov 
tradične najsilnejšou, čo teraz dokázali najmä chlapci. Z troch Majcichovčanov sa v tejto kategórii najvýraznešie 
presadil Dominik Sekera, ktorého nedokázal zastaviť nikto z 36 súťažiacich najmladších žiakov. Pre Dominika je 
to celkovo druhá medaila, ale prvá zlatá. Nesklamal ani Filip Krajčovič, ktorý si za 3. miesto vybojoval bronzovú 
medailu, pričom iba málo chýbalo k čisto majcichovskému finále. Prvý postup zo základnej skupiny absolvoval aj 
sedemročný Janko Sládkovič, ktorý skončil na delenom 9. – 16. mieste. V kategórii dievčat si Zuzana Sisková 
podľa očakávania vybojovala za 2. miesto striebornú medailu, keď už v tradičnom regionálnom a slovenskom 
finále podľahla Hanke Slobodníkovej z Karlovej Vsi.  
V kategórii staršieho žiactva pribudli Majcichovčanom ďalšie dve medaily. Medzi dievčatami si suverénne 
počínala ďalšia Majcichovčanka Sarah Belianska, ktorá získala prvú zlatú medailu medzi staršími žiačkami. Lucia 
Gašparíková teraz na medailu medzi vekovo staršími nedosiahla a obsadila 5. – 8. miesto. Medzi staršími žiakmi 
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opäť príjemne prekvapil Tomáš Siska, ktorý napodobnil svoje účinkovanie z minulého turnaja. Obsadil 3. miesto a 
získal svoju ďalšiu bronzovú medailu. Tá tesne unikla aj Richardovi Kollárovi, ktorý nakoniec obsadil 5. – 8. 
miesto. Jeho brat Róbert skončil na 9. až 16. mieste a Matej Klučár na 17. až 22. mieste. Víťazstvo si medzi 
staršími žiakmi premiérovo zabezpečil Dominik Urbanics z Orechovej Potône. Bodovacieho turnaja mládeže sa 
zúčastnilo celkovo 107 hráčov a hráčok. 
 
Tibor Kollár 
16. 12. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovčanka Sisková opäť strieborná 
Pezinok bol počas druhej novembrovej soboty dejiskom 2. turnaja Slovenského pohára najmladších 
žiačok v sezóne 2013/2014. Pre Table Tennis Club Majcichov znamenal ďalšiu striebornú medailu. 
PEZINOK. Stolnotenisový klub TTC Majcichov reprezentovala na turnaji Zuzana Sisková, ktorej v kategórii 
najmladších dievčat patrí aktuálne 2. miesto v slovenskom rebríčku. Ani v Pezinku Zuzka nesklamala a potvrdila 
svoje rebríčkové postavenie na Slovensku. Opäť prešla suverénne svojou základnou skupinou a priamo postúpila 
do štvrťfinále. Po výhre s Luciou Zajačkovou (7. v rebríčku SR) z Trenčianskeho Jastrabia nasledoval napínavý 
semifinálový zápas s Renátou Lacenovou (4.) z ŠKST Topoľčany, ktorý mal nakoniec šťastný koniec pre Zuzku. 
Až vo finále našla Zuzka premožiteľku – opäť ňou bola súčasná slovenská jednotka Hanka Slobodníková z ŠKST 
Karlova Ves. Druhé miesto znamená pre Zuzku ďalšiu striebornú medailu zo Slovenského pohára mládeže 
a upevnenie si 2. miesta v slovenskom rebríčku medzi najmladšími žiačkami. 
 
Tibor Kollár 
25. 11. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenistka Sisková z Majcichova je v rebríčku druhá na Slovensku 
Pezinok bol počas druhej novembrovej soboty dejiskom druhého turnaja slovenského pohára 
najmladších žiačok v sezóne 2013/2014. Pre Table Tennis Club Majcichov znamenal ďalšiu striebornú 
medailu.   
Stolnotenisový klub TTC Majcichov reprezentovala na turnaji Zuzana Sisková, ktorej v kategórii najmladších 
dievčat patrí aktuálne druhé miesto v slovenskom rebríčku. Ani v Pezinku Zuzka nesklamala a potvrdila svoje 
rebríčkové postavenie na Slovensku. 
Opäť prešla suverénne svojou základnou skupinou a priamo postúpila do štvrťfinále. Po výhre s Luciou 
Zajačkovou (siedma v rebríčku SR) z Trenčianskeho Jastrabia nasledoval napínavý semifinálový zápas 
s Renátou Lacenovou (4.) z ŠKST Topoľčany, ktorý mal nakoniec šťastný koniec pre Zuzku. Až vo finále našla 
Zuzka premožiteľku – opäť ňou bola súčasná slovenská jednotka Hanka Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. 
Druhé miesto znamená pre Zuzku ďalšiu striebornú medailu zo Slovenského pohára mládeže a upevnenie si 
striebornej pozície v slovenskom rebríčku medzi najmladšími žiačkami. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/11881-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-je-v-rebricku-druha-na-
slovensku.htm 
 
Tibor Kollár 
23. 11. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 
Striebro a bronz pre Majcichovčanky 
Moravský Svätý Ján na Záhorí bol v poslednú októbrovú nedeľu dejiskom druhého bodovacieho turnaja 
mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast.   
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Table Tennis Club Majcichov na turnaji reprezentovalo 10 žiakov, z toho 5 v kategórii 
dorastu a 5 v kategórii mladších žiakov. Medailové ambície medzi mladšími žiačkami podľa očakávania opäť 
potvrdila Lucia Gašparíková. Víťazka Laura Švajdlenková z Malaciek ju zastavila až vo finále a dievčatá si tak 
zopakovali ich finálový súboj z prvého turnaja. Pre Luciu je to druhá strieborná medaila v tejto kategórii. Príjemne 
prekvapila aj jej oddielová kolegyňa Zuzana Sisková, vekom patriaca ešte len medzi najmladších, keď obsadila 3. 
miesto a získala svoju prvú medailu medzi mladšími žiačkami. V kategórii mladších žiakov prekvapujúco najlepšie 
zahral Filip Krajčovič, ktorý taktiež vekom len najmladší žiak postúpil do štvrťfinále (5. – 8. miesto). Matej Klučár 
obsadil (9. – 16. miesto) a Dominik Sekera (25. – 36. miesto). Celkové prvenstvo si vybojoval Félix Ivančo 
z Malaciek. 
Medzi dorastencami výborne zahrali všetci Majcichovčania, ktorí patria ešte len k starším žiakom. Najlepšie z nich 
sa umiestnil Róbert Kollár, ktorý postúpil do štvrťfinále a obsadil 5. – 8. miesto. Richard Kollár a Tomáš Siska sa 
dostali do osemfinále (9. – 16. miesto) a Samuel Domin obsadil 25. až 31. miesto. Medzi dorastencami si 
prvenstvo vybojoval Kristián Kovanič z Devínskej Novej Vsi. V kategórii dorasteniek obsadila jediná 
z Majcichovčaniek – Sarah Belianska 7. – 9. miesto. Víťazkou sa stala Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo rekordných 107 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
11. 11. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenistka Sisková z Majcichova uspela vo Veľkých Uherciach 
V prvú októbrovú sobotu boli Veľké Uherce pri Partizánskom miestom prvého turnaja Slovenského 
pohára najmladšieho žiactva, ktorý pre Table Tennis Club Majcichov znamenal prvú striebornú medailu.   
TTC Majcichov reprezentovali na turnaji jedno dievča a traja chlapci. V kategórii najmladších žiačok urobila 
Majcichovčanom veľku radosť Zuzana Sisková. Momentálne štvrtá hráčka slovenského rebríčka suverénne 
prešla základnou skupinou a vyraďovacími bojmi, keď ju až vo finále zastavila súčasná slovenská jednotka Hanka 
Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. Druhé miesto znamená pre Zuzku prvú striebornú medailu zo Slovenského 
pohára mládeže a posun na 2. miesto slovenského rebríčka medzi najmladšími žiačkami. Je to zatiaľ jej najlepšie 
mládežnícke umiestnenie v jej stolnotenisovej kariére. 
Medzi najmladšími žiakmi sa v silnej konkurencii 73 štartujúcich nestratili ani chlapci z TTC Majcichov. Príjemne 
prekvapili najmä Dominik Sekera a Filip Krajčovič, ktorí vyhrali bez prehry svoje základné skupiny a postúpili do 
vyraďovacích bojov. Dominik Sekera skončil nakoniec na výbornom 10. mieste a Filip Krajčovič obsadil takisto 
veľmi dobré 13. miesto. Prvý turnaj Slovenského pohára mládeže absolvoval aj 7-ročný Janko Sládkovič, ktorý 
však ešte len získava skúsenosti na celoslovenských turnajoch. Víťazom prvého turnaja Slovenského pohára 
najmladších žiakov sa stal Félix Ivančo z MSK Malacky. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/11677-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-uspela-vo-velkych-
uherciach.htm 
 
Tibor Kollár 
1. 11. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 
Sisková z TTC Majcichov druhá na Slovensku 
V prvú októbrovú sobotu boli Veľké Uherce pri Partizánskom miestom prvého turnaja Slovenského 
pohára najmladšieho žiactva, ktorý pre Table Tennis Club Majcichov znamenal prvú striebornú medailu.   
VEĽKÉ UHERCE. TTC Majcichov reprezentovali na turnaji jedno dievča a traja chlapci. V kategórii najmladších 
žiačok urobila Majcichovčanom veľku radosť Zuzana Sisková. Momentálne štvrtá hráčka slovenského rebríčka 
suverénne prešla základnou skupinou a vyraďovacími bojmi, keď ju až vo finále zastavila súčasná slovenská 
jednotka Hanka Slobodníková z ŠKST Karlova Ves. Druhé miesto znamená pre Zuzku prvú striebornú medailu zo 
Slovenského pohára mládeže a posun na 2. miesto slovenského rebríčka medzi najmladšími žiačkami. Je to 
zatiaľ jej najlepšie mládežnícke umiestnenie v jej stolnotenisovej kariére.  
Medzi najmladšími žiakmi sa v silnej konkurencii 73 štartujúcich nestratili ani chlapci z TTC Majcichov. Príjemne 
prekvapili najmä Dominik Sekera a Filip Krajčovič, ktorí vyhrali bez prehry svoje základné skupiny a postúpili do 
vyraďovacích bojov. Dominik Sekera skončil nakoniec na výbornom 10. mieste a Filip Krajčovič obsadil takisto 
veľmi dobré 13. miesto. Prvý turnaj Slovenského pohára mládeže absolvoval aj 7-ročný Janko Sládkovič, ktorý 
však ešte len získava skúsenosti na celoslovenských turnajoch. Víťazom prvého turnaja Slovenského pohára 
najmladších žiakov sa stal Félix Ivančo z MSK Malacky. 
 
Tibor Kollár 
14. 10. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Labošová z Čane a Špánik z Nitry víťazmi prvého turnaja Slovenského pohára 
staršieho žiactva 
Table Tennis Club Majcichov v poslednú septembrovú sobotu už po šiestykrát usporiadal turnaj 
Slovenského pohára mládeže, tentoraz pre kategóriu staršieho žiactva a výnimočne v Trnave. Na turnaj 
organizovaný v poslednú septembrovú sobotu sa prihlásilo 89 starších žiakov a 59 starších žiačok z 
celého Slovenska. 
MAJCICHOV. TRNAVA. Úvodný turnaj Slovenského pohára staršieho žiactva v sezóne 2013/2014 sa v Trnave 
uskutočnil v nádhernej športovej hale TC Empire. Medzi staršími žiačkami si prvenstvo vybojovala hráčka Junior 
Čaňa Ema Labošová, ktorá vo finále zvíťazila nad Monikou Uríkovou z Považskej Bystrice. Bronz získala 
Trnavčanka Tatiana Kukuľková, ktorá v súboji o 3. miesto zdolala Nikoletu Puchovanovú z Ružomberka. Medzi 
staršími žiačkami nechýbali ani tri dievčatá z TTC Majcichov – Sarah Belianska, Lucia Gašparíková a Zuzana 
Sisková. Z nich však do kategórie starších žiačok vekovo patrí len Sarah Belianska, ktorá obsadila konečné 17. 
miesto. Medzi staršími žiakmi sa najviac darilo Tiborovi Špánikovi z ŠOG Nitra, ktorý vo finále porazil domáceho 
Štefana Peka. V súboji o bronz zdolal Dávid Wiltschka z Galanty Jakuba Zelinku z Košíc. Zo šestice 
Majcichovčanov najlepšie skončil Róbert Kollár (33. miesto), ktorý po postupe zo skupiny zdolal brata Richarda. 

http://www.sme.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/c/11881-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-je-v-rebricku-druha-na-slovensku.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/11881-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-je-v-rebricku-druha-na-slovensku.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/c/11677-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-uspela-vo-velkych-uherciach.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/c/11677-stolnotenistka-siskova-z-majcichova-uspela-vo-velkych-uherciach.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://www.sme.sk/


Tomášovi Siskovi, Matejovi Klučárovi, Dominikovi Sekerovi a Filipovi Krajčovičovi sa zo základnej skupiny 
postúpiť nepodarilo. Z turnaja organizovaného na vysokej športovej úrovni si najlepšie dievčatá a chlapci okrem 
pohárov, medailí a diplomov opäť odniesli už tradičné cukríkové kytice a knižné ceny. 
Kompletné výsledky, ako aj rozsiahlu fotogalériu nájdete na stránke turnaja. 

 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/7983/labosova-z-cane-a-spanik-z-nitry-vitazmi-prveho-turnaja-

slovenskeho-pohara-starsieho-ziactva 
 
Turnaje v SR 
9. 10. 2013, www.pinces.sk 
 

 

Majcichovčania sa tešia z úspechov svojich nádejí 
Slovenský pohár mladších žiačok v Trnave a 1. bodovací turnaj regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách 
najmladšie a staršie žiactvo v bratislavskej Karlovej Vsi v stolnom tenise boli v predposledný 
septembrový víkend miestami viacero medailových umiestnení pre Table Tennis Club Majcichov.   
Najúspešnejší stolnotenisový víkend pre mládež z TTC Majcichov sa začal v sobotu turnajom Slovenského 
pohára mladších žiačok v Trnave. Klub reprezentovali na turnaji dve dievčatá. 
Luciu Gašparíkovú zastavila až v semifinále jednotka slovenského rebríčka a neskoršia víťazka Ema Labošová 
z Čane. Lucia v boji o bronzovú medailu prehrala s domácou Zuzanou Pekovou a skončila na konečnom 4. 
mieste. Po bronzovej medaile z Majstrovstiev Slovenska je to jej druhé najlepšie umiestnenie v kariére. Herne 
prekvapila aj druhá Majcichovčanka na turnaji – Zuzana Sisková, ktorá ešte len vekom najmladšia žiačka vyhrala 
bez prehry svoju základnú skupinu a nakoniec skončila na delenom 21.– 24. mieste. 
V nedeľu mal stolnotenisový klub TTC Majcichov na turnaji regiónu Bratislava-Trnava v bratislavskej Karlovej Vsi 
až 9-členné zastúpenie. Kategória najmladšieho žiactva je v súčasnosti pre Majcichovčanov najsilnejšou, čo 
dokázali aj na tomto bodovacom turnaji. Klenotom v kategórii dievčat je Zuzana Sisková, ktorá si podľa 
očakávania vybojovala za 2. miesto striebornú medailu, keď vo finále podľahla domácej Hanke Slobodníkovej. 
Medzi najmladšími žiakmi sa z troch Majcichovčanov výrazne presadili Filip Krajčovič a Dominik Sekera, ktorí si 
za 3. miesto vybojovali premiérové bronzové medaily. Prvé zápasové víťazstvo absolvoval aj 7-ročný Ján 
Sládkovič, ktorý skončil na delenom 19. – 24. mieste. Víťazom sa stal Félix Ivančo z MSK Malacky. Aj kategória 
staršieho žiactva priniesla Majcichovčanom dve medaily. Medzi dievčatami sa ešte len mladšej žiačke Lucii 
Gašparíkovej podarilo získať ďalšiu bronzovú medailu, ktorou potvrdila svoju aktuálnu hernú formu aj medzi 
vekovo staršími. Sarah Belianska tentokrát na medailu nedosiahla a obsadila 5. miesto. Víťazkou sa stala 
domáca Paula Čermáková. Medzi staršími žiakmi príjemne prekvapil Tomáš Siska, ktorý po dramatickom 
štvrťfinálovom zápase obsadil 3. miesto a získal prvú bronzovú medailu. Na medailu siahal aj Richard Kollár, 
ktorý nakoniec obsadil 5. – 8. miesto, keď predtým v napínavom súrodeneckom súboji zdolal brata Róberta (9. – 
16. miesto). Víťazstvo si medzi staršími žiakmi zabezpečil Jakub Krajčovič z ŠKST Karlova Ves. Na bodovací 
turnaj mládeže sa prihlásilo celkovo 88 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/11476-stolny-tenis-majcichovcania-sa-tesia-z-uspechov-svojich-
nadeji.htm 
 
Tibor Kollár 
8. 10. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Ďalšie striebro pre L. Gašparíkovú 
V Pezinku sa v poslednú septembrovú nedeľu odohral úvodný bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise 
regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast.   
PEZINOK. Stolnotenisový klub Table Tennis Club Majcichov tentokrát reprezentovalo celkovo päť žiakov. Medzi 
mladšími žiačkami podľa očakávania urobila Majcichovčanom najväčšiu radosť Lucia Gašparíková, ktorá v tejto 
vekovej kategórii získala premiérovú striebornú medailu, keď vo finále podľahla Laure Švajdlenkovej z Malaciek. 
V kategórii mladších žiakov postúpili do osemfinále Matej Klučár a Dominik Sekera (9. – 16. miesto). Ďalší 
z Majcichovčanov, vekom ešte len najmladší žiak Filip Krajčovič, zo základnej skupiny nepostúpil. Celkové 
prvenstvo si vybojoval Marek Jalovecký z Pezinka. 
V kategórii dorasteniek obsadila jediná z Majcichovčaniek – Sarah Belianska 7. – 8. miesto. Víťazkou sa stala 
Viktória Nagyová zo Senca. Medzi dorastencami si prvenstvo vybojoval domáci Dávid Jakubec. Bodovacieho 
turnaja sa zúčastnilo celkovo 73 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
7. 10. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Medailová žatva pre TTC Majcichov 
TRNAVA. BRATISLAVA. Slovenský pohár mladších žiačok v Trnave a 1. bodovací turnaj regiónu 
Bratislava-Trnava v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo v bratislavskej Karlovej Vsi v stolnom tenise 
boli v predposledný septembrový víkend miestami viacero medailových umiestnení pre Table Tennis 
Club Majcichov.   
 
Gašparíková štvrtá 
Najúspešnejší stolnotenisový víkend pre mládež z TTC Majcichov sa začal v sobotu turnajom Slovenského 
pohára mladších žiačok v Trnave. Klub reprezentovali na turnaji dve dievčatá. Luciu Gašparíkovú zastavila až v 
semifinále jednotka slovenského rebríčka a neskoršia víťazka Ema Labošová z Čane. Lucia v boji o bronzovú 
medailu prehrala s domácou Zuzanou Pekovou a skončila na konečnom 4. mieste. Po bronzovej medaile 
z Majstrovstiev Slovenska je to jej druhé najlepšie umiestnenie v kariére. Herne prekvapila aj druhá 
Majcichovčanka na turnaji – Zuzana Sisková, ktorá ešte len vekom najmladšia žiačka vyhrala bez prehry svoju 
základnú skupinu a nakoniec skončila na delenom 21.– 24. mieste.  
 
Úspech najmladších žiakov 
V nedeľu mal stolnotenisový klub TTC Majcichov na turnaji regiónu Bratislava-Trnava v bratislavskej Karlovej Vsi 
až 9-členné zastúpenie. Kategória najmladšieho žiactva je v súčasnosti pre Majcichovčanov najsilnejšou, čo 
dokázali aj na tomto bodovacom turnaji. Klenotom v kategórii dievčat je Zuzana Sisková, ktorá si podľa 
očakávania vybojovala za 2. miesto striebornú medailu, keď vo finále podľahla domácej Hanke Slobodníkovej. 
Medzi najmladšími žiakmi sa z troch Majcichovčanov výrazne presadili Filip Krajčovič a Dominik Sekera, ktorí si 
za 3. miesto vybojovali premiérové bronzové medaily. Prvé zápasové víťazstvo absolvoval aj 7-ročný Ján 
Sládkovič, ktorý skončil na delenom 19. – 24. mieste. Víťazom sa stal Félix Ivančo z MSK Malacky. 
 
Ďalšie dva lesky 
Aj kategória staršieho žiactva priniesla Majcichovčanom dve medaily. Medzi dievčatami sa ešte len mladšej 
žiačke Lucii Gašparíkovej podarilo získať ďalšiu bronzovú medailu, ktorou potvrdila svoju aktuálnu hernú formu aj 
medzi vekovo staršími. Sarah Belianska tentokrát na medailu nedosiahla a obsadila 5. miesto. Víťazkou sa stala 
domáca Paula Čermáková. Medzi staršími žiakmi príjemne prekvapil Tomáš Siska, ktorý po dramatickom 
štvrťfinálovom zápase obsadil 3. miesto a získal prvú bronzovú medailu. Na medailu siahal aj Richard Kollár, 
ktorý nakoniec obsadil 5. – 8. miesto, keď predtým v napínavom súrodeneckom súboji zdolal brata Róberta (9. – 
16. miesto). Víťazstvo si medzi staršími žiakmi zabezpečil Jakub Krajčovič z ŠKST Karlova Ves. Na bodovací 
turnaj mládeže sa prihlásilo celkovo 88 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
30. 9. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Najlepšie stolnotenisové družstvá z kraja sa stretli v Majcichove 
Druhú augustovú nedeľu sa v Majcichove odohral finálový turnaj o Letný pohár predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja.   
Šesť najlepších mužských stolnotenisových družstiev Trnavského kraja si zmeralo sily vo finále tejto populárnej 
letnej stolnotenisovej súťaže, ktorej 8. ročník zorganizoval po prvýkrát domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Počas júlových víkendov absolvovalo základné a semifinálové skupiny Letného pohára až 28 3-členných 
družstiev z Trnavského kraja. Z nich vzišlo šesť finalistov – Stavoimpex Holíč A, Metalfin Galanta, Stavoimpex 
Holíč C, OSTK Malženice, STO Veľké Úľany a TTC Majcichov. Družstvá, ktoré tvorili hráči slovenskej extraligy či 
1. a 2. ligy, odohrali finálový turnaj v dvoch 3-členných skupinách. Víťaz skupiny A sa stretol v 1. semifinále 
s druhým družstvom skupiny B a druhý zo skupiny A hral 2. semifinále s víťazom skupiny B. Víťazné družstvá 
bojovali o celkového víťaza Letného pohára 2013, porazené družstvá o 3. miesto. Víťazom sa stalo družstvo 
Stavoimpexu Holíč A (Truksa, Zajíc, Pavlica, Mádel) pred Metalfinom Galanta (Škuril, Biró, Csejtey, D. Wiltschka), 
3. miesto obsadil Stavoimpex Holíč C (Melek, Brychta, Bartal, Rybár) a na 4. mieste skončili hráči OSTK 
Malženice (Kučera, M. Jančovič, Lipták). Delené 5.-6. miesto obsadili domáci TTC Majcichov (T. Kollár, Nagy, D. 
Kollár, Tibenský) a STO Veľké Úľany (Somogyi, Kolář, Mihalský). Prvým trom družstvám odovzdal v zastúpení 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja poslanec zastupiteľstva L. Biró športové poháre. Knižnú cenu 
organizátora turnaja TTC Majcichov si prevzal hráč s najsympatickejšou hrou, ktorým sa stal Bálint Biró z 
Galanty. Na bezproblémový priebeh turnaja dohliadala v príjemnej atmosfére dvojica kvalifikovaných rozhodcov 
R. Kollár – M. Siska. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/11086-najlepsie-stolnotenisove-druzstva-z-kraja-sa-stretli-v-
majcichove.htm 
 
Tibor Kollár 
25. 8. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Letný pohár predsedu TTSK 2013 v Majcichove pre Holíčanov 
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V Majcichove bojovali stolní tenisti o pohár predsedu TTSK.   
MAJCICHOV. Druhú augustovú nedeľu sa v Majcichove odohral finálový turnaj o tradičný Letný pohár predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja. Šesť najlepších mužských stolnotenisových družstiev Trnavského kraja si 
zmeralo sily vo finále tejto populárnej letnej stolnotenisovej súťaže, ktorej 8. ročník zorganizoval po prvýkrát 
domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Počas júlových víkendov absolvovalo základné a semifinálové skupiny Letného pohára až 28 3-členných 
družstiev z Trnavského kraja. Z nich vzišlo šesť finalistov – Stavoimpex Holíč A, Metalfin Galanta, Stavoimpex 
Holíč C, OSTK Malženice, STO Veľké Úľany a TTC Majcichov. Družstvá, ktoré tvorili hráči slovenskej extraligy či 
1. a 2. ligy, odohrali finálový turnaj v dvoch 3-členných skupinách. Víťaz skupiny A sa stretol v 1. semifinále 
s druhým družstvom skupiny B a druhý zo skupiny A hral 2. semifinále s víťazom skupiny B. Víťazné družstvá 
bojovali o celkového víťaza Letného pohára 2013, porazené družstvá o 3. miesto.  
Víťazom sa stalo družstvo Stavoimpexu Holíč A (Truksa, Zajíc, Pavlica, Mádel) pred Metalfinom Galanta (Škuril, 
Biró, Csejtey, D. Wiltschka), 3. miesto obsadil Stavoimpex Holíč C (Melek, Brychta, Bartal, Rybár) a na 4. mieste 
skončili hráči OSTK Malženice (Kučera, M. Jančovič, Lipták). Delené 5.-6. miesto obsadili domáci TTC Majcichov 
(T. Kollár, Nagy, D. Kollár, Tibenský) a STO Veľké Úľany (Somogyi, Kolář, Mihalský). Prvým trom družstvám 
odovzdal v zastúpení predsedu Trnavského samosprávneho kraja poslanec zastupiteľstva L. Biró športové 
poháre. Knižnú cenu organizátora turnaja TTC Majcichov si prevzal hráč s najsympatickejšou hrou, ktorým sa stal 
Bálint Biró z Galanty. Na bezproblémový priebeh turnaja dohliadala v príjemnej atmosfére dvojica kvalifikovaných 
rozhodcov R. Kollár – M. Siska. 
 
Tibor Kollár 
19. 8. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Gašparíková s historickým úspechom pre TTC Majcichov 
Posledný májový víkend sa v Čadci uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise pre rok 2013 
v kategórii najmladšieho žiactva. Na slovenskom šampionáte si pri svojej štvrtej účasti pripísal 
stolnotenisový klub TTC Majcichov doteraz najväčší úspech.   
ČADCA. Najväčšiu radosť majcichovskému stolnému tenisu urobila Lucia Gašparíková, ktorá po postupe zo 
základnej skupiny v osemfinále najprv porazila Sofiu Takáčovú z Čane (4. v rebríčku SR) a potom si v štvrťfinále 
jednoznačne poradila s Laurou Hollou z Topoľčian (5. v rebríčku SR). Ani nedeľňajšia semifinálová prehra prehra 
s Alenou Majerskou z Valalík už Lucii nezabránila v tom, aby získala 3. miesto a svoju prvú bronzovú medailu zo 
slovenského šampionátu. Tým dosiahla aj historický úspech pre majcichovský stolný tenis. Nesklamala ani ďalšia 
z Majcichovčaniek Zuzana Sisková, ktorá po zápasoch v základnej skupine taktiež postúpila do hlavnej súťaže, 
kde však už nestačila na neskoršiu víťazku Zuzanu Pekovú z Trnavy a obsadila konečné 9. až 16. miesto. 
Gašparíkovej a Siskovej sa darilo aj v štvorhre dievčat, keď sa dostali do štvrťfinále a postup na medailové stupne 
im unikol len o vlások.  
Medzi chlapcami sa už Matejovi Klučárovi z TTC Majcichov nedarilo tak ako dievčatám. Aj keď od postupu do 
najlepšej slovenskej 16-tky nebol ďaleko, nakoniec obsadil konečné 17. až 24. miesto. Majstrom Slovenska sa 
stal Dalibor Diko z Námestova. Vo štvorhre chlapcov Klučár s Kmiťom (Svidník) skončili na 9. až 16. mieste. 
Klučár spolu s Gašparíkovou ako aj Freund (Malacky) zo Siskovou obsadili v zmiešanej štvorhre zhodne 9. až 16. 
miesto. 
 
Tibor Kollár 
3. 6. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Premiérový šampionát v Majcichove 
V Majcichove sa na začiatku mája odohrali Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise v kategórii 
starších žiačok, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom usporiadal po prvýkrát 
domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. O titul majstra Slovenska bojovalo celkovo osem najlepších slovenských družstiev v kategórii 
starších žiačok – STK Pezinok, ŠOG Nitra, ŠKST Topoľčany, ŠKST Ružomberok, MSTK Tvrdošín, STO Valaliky, 
ŠKST Michalovce a domáci TTC Majcichov. Slovenský primát a zlaté medaily si vybojovalo družstvo ŠKST 
Ružomberok (Belopotočanová, Puchovanová, Pisarčiková), ktoré v dramatickom finále zdolalo družstvo ŠOG 
Nitra (Furková, Grigelová, Raczová) na čele so slovenskou jednotkou Karolínou Furkovou. Bronzové medaily si 
odniesli dievčatá z STO Valaliky (Horváthová, Vancáková, Klučárová). Dievčatá z domáceho TTC Majcichov 
v zostave Sarah Belianska, Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková odohrali v silnej základnej skupine stretnutia 
s Ružomberkom (1:3), Michalovcami (2:3) a Nitrou (1:3). V poslednom stretnutí si poradili s MSTK Tvrdošín 
pomerom 3:1 a obsadili konečné 7. miesto. Najlepšie tri družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily a diplomy 
a všetky dievčatá aj vecné ceny. 
 
Tibor Kollár 
13. 5. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Premiérový slovenský stolnotenisový šampionát v Majcichove 
V Majcichove sa odohrali Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2013 v kategórii 
starších žiačok, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom usporiadal po prvýkrát 
domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Záverečný turnaj družstiev starších žiačok prebiehal vo výbornej atmosfére. O titul Majstra Slovenska bojovalo 
celkovo osem najlepších slovenských družstiev v kategórii starších žiačok – STK Pezinok, ŠOG Nitra, ŠKST 
Topoľčany, ŠKST Ružomberok, MSTK Tvrdošín, STO Valaliky, ŠKST Michalovce a domáci TTC Majcichov. 
Slovenský primát a zlaté medaily si vybojovalo družstvo ŠKST Ružomberok (Belopotočanová, Puchovanová, 
Pisarčiková), ktoré v dramatickom finále zdolalo družstvo ŠOG Nitra (Furková, Grigelová, Raczová) na čele so 
slovenskou jednotkou Karolínou Furkovou. 
Bronzové medaily si odniesli dievčatá z STO Valaliky (Horváthová, Vancáková, Klučárová). Dievčatá z domáceho 
TTC Majcichov v zostave Sarah Belianska, Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková odohrali v silnej základnej 
skupine stretnutia s Ružomberkom (1:3), Michalovcami (2:3) a Nitrou (1:3). 
V poslednom stretnutí si poradili s MSTK Tvrdošín pomerom 3:1 a obsadili konečné 7. miesto. Najlepšie tri 
družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily a diplomy a všetky dievčatá aj vecné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/10335-stolny-tenis-uspechy-si-pripisali-timy-z-majcichova-aj-
trnavy.htm 
 
Tibor Kollár 
11. 5. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

MS Slovenska družstiev starších žiačok v Majcichove 
V Majcichove sa 1. mája 2013 odohrali Majstrovstvá Slovenska družstiev v stolnom tenise pre rok 2013 v 
kategórii starších žiačok, ktoré v spolupráci so Slovenským stolnotenisovým zväzom usporiadal po 
prvýkrát domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Záverečný turnaj družstiev starších žiačok prebiehal vo výbornej atmosfére. O titul Majstra 
Slovenska bojovalo celkovo osem najlepších slovenských družstiev v kategórii starších žiačok – STK Pezinok, 
ŠOG Nitra, ŠKST Topoľčany, ŠKST Ružomberok, MSTK Tvrdošín, STO Valaliky, ŠKST Michalovce a domáci 
TTC Majcichov. 
Slovenský primát a zlaté medaily si vybojovalo družstvo ŠKST Ružomberok (Belopotočanová, Puchovanová, 
Pisarčiková), ktoré v dramatickom finále zdolalo družstvo ŠOG Nitra (Furková, Grigelová, Raczová) na čele so 
slovenskou jednotkou Karolínou Furkovou. Bronzové medaily si odniesli dievčatá z STO Valaliky (Horváthová, 
Vancáková, Klučárová). Dievčatá z domáceho TTC Majcichov v zostave Sarah Belianska, Lucia Gašparíková a 
Zuzana Sisková odohrali v silnej základnej skupine stretnutia s Ružomberkom (1:3), Michalovcami (2:3) a Nitrou 
(1:3). V poslednom stretnutí si poradili s MSTK Tvrdošín pomerom 3:1 a obsadili konečné 7. miesto. Najlepšie tri 
družstvá si odniesli víťazné poháre, medaily a diplomy a všetky dievčatá aj vecné ceny. 
Kompletné výsledky a rozsiahlu fotogalériu nájdete na stránke turnaja. 
 
odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/7838/ms-slovenska-druzstiev-starsich-ziacok-v-majcichove 
 
Turnaje v SR 
10. 5. 2013, www.pinces.sk 
 

 

Stolný tenis: Trnava kraľovala regiónu, bronz do Majcichova 
V úvode apríle bojovali stolní tenisti o tituly majstrov Bratislavsko-trnavského regiónu najmladšieho a 
staršieho žiactva v Sekuliach. 
Zo stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov si v kategórii najmladšieho žiactva tradične najlepšie 
počínali najmladšie dievčatá. 
Lucia Gašparíková a jej oddielová kolegyňa Zuzana Sisková zhodne obsadili 3. miesto, čo znamená ďalšie 
bronzové kovy pre klub z Majcichova. 
V kategórii najmladších žiakov postúpili zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov Dominik Sekera, Matej 
Klučár a Filip Krajčovič, pričom Dominik sa dostal dokonca medzi osmičku najlepších. Najmladších 
Majcichovčanov doplnil aj začínajúci Janko Sládkovič. 
V kategórii staršieho žiactva zo štvorice žiakov TTC Majcichov postúpili do vyraďovacích bojov Róbert Kollár, 
Tomáš Siska a Richard Kollár, ktorí zhodne obsadili 9. až 16. miesto. 
Samuel Domin sa umiestnil na 25. až 31. mieste. Medzi staršími žiačkami skončila Sarah Belianska na delenom 
9. až 12. mieste. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/10132-stolny-tenis-trnava-kralovala-regionu-bronz-do-
majcichova.htm 
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Tibor Kollár 
16. 4. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčanky opäť bronzové 
V nedeľu 7. apríla 2013 v Sekuliach bojovali stolní tenisti o tituly majstrov bratislavsko-trnavského 
regiónu najmladšieho a staršieho žiactva. 
Trnavský región mal na podujatí zastúpenie aj v podobe stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov. 
Z TTC Majcichov si tradične najlepšie počínali najmladšie dievčatá. V kategórii najmladšieho žiactva obsadili 
Lucia Gašparíková a jej oddielová kolegyňa Zuzana Sisková zhodne 3. miesto, čo znamená ďalšie bronzové kovy 
pre klub z Majcichova. Víťazkou sa stala Zuzana Peková z Viktórie Trnava. V kategórii najmladších žiakov 
postúpili zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov Dominik Sekera, Matej Klučár a Filip Krajčovič, pričom 
Dominik sa dostal dokonca medzi osmičku najlepších. Najmladších Majcichovčanov doplnil aj začínajúci Janko 
Sládkovič. Celkové prvenstvo si vybojoval Andrej Freund z Malaciek.  
V kategórii staršieho žiactva zo štvorice žiakov TTC Majcichov postúpili do vyraďovacích bojov Róbert Kollár, 
Tomáš Siska a Richard Kollár, ktorí zhodne obsadili 9. až 16. miesto. Samuel Domin sa umiestnil na 25. až 31. 
mieste. Medzi staršími žiačkami skončila Sarah Belianska na delenom 9. až 12. mieste. Víťazmi v kategórii 
staršieho žiactva a majstrami regiónu sa stali Trnavčania Tatiana Kukuľková a Štefan Peko. 
 
Tibor Kollár 
15. 4. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Slovenský pohár v Majcichove pre Belopotočanovú z Ružomberka 
V Majcichove sa v nedeľu 24. 3. 2013 odohral záverečný turnaj Slovenského pohára mládeže v stolnom 
tenise v kategórii mladších žiačok, ktorý usporiadal už po piatykrát domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Štvrtý a zároveň posledný turnaj mladších žiačok Slovenského pohára sezóny 2012/2013 sa v 
Majcichove niesol už tradične vo výbornej atmosfére. Prvenstvo si vybojovala hráčka ŠKST Ružomberok Katarína 
Belopotočanová, ktorá si z Majcichova odniesla už druhýkrát zlatú medailu. Vo finále zvíťazila nad svojou 
oddielovou kolegyňou Nikoletou Puchovanovou. Bronz získala Natália Grigelová z ŠK ŠOG Nitra. Medzi 
najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku nechýbali ani dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov – Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré patria svojím vekom ešte len do kategórie najmladších žiačok. Postup zo 
základnej skupiny do vyraďovacích bojov unikol Lucii Gašparíkovej len o „vlások“.  
Na turnaj organizovaný na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo rekordných 55 hráčok z celého Slovenska. 
Najlepšia trojica dievčat si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj tradičné nádherné cukríkové 
kytice a vecné ceny. 
 
Tibor Kollár 
1. 4. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

V Majcichove kraľovali Ružomberčanky 
V Majcichove sa v nedeľu 24. 3. 2013 odohral záverečný turnaj Slovenského pohára mládeže v stolnom 
tenise v kategórii mladších žiačok, ktorý usporiadal už po piatykrát domáci Table Tennis Club Majcichov. 
Štvrtý a zároveň posledný turnaj mladších žiačok Slovenského pohára sezóny 2012/2013 sa v Majcichove niesol 
už tradične vo výbornej atmosfére. 
Prvenstvo si vybojovala hráčka ŠKST Ružomberok Katarína Belopotočanová, ktorá si z Majcichova odniesla už 
druhýkrát zlatú medailu. Vo finále zvíťazila nad svojou oddielovou kolegyňou Nikoletou Puchovanovou. 
Bronz získala Natália Grigelová z ŠK ŠOG Nitra. Medzi najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku nechýbali ani 
dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov – Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré patria svojím vekom ešte 
len do kategórie najmladších žiačok. 
Postup zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov unikol Lucii Gašparíkovej len o „vlások“. 
Na turnaj organizovaný na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo rekordných 55 hráčok z celého Slovenska. 
Najlepšia trojica dievčat si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj tradičné nádherné cukríkové 
kytice a vecné ceny. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/9974-uspechy-stolnych-tenistov-trnavskemu-regionu-sa-dari.htm 
 
Tibor Kollár 
27. 3. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Striebro a bronz pre Majcichovčanky 
Bratislavská Karlova Ves sa v poslednú februárovú nedeľu stala dejiskom záverečného 3. bodovacieho 
turnaja mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava, tentoraz v kategóriách najmladšie a staršie 
žiactvo. 
Stolnotenisový Table Tennis Club Majcichov mal v Karlovej Vsi až 10-členné zastúpenie. Kategória najmladšieho 
žiactva je v súčasnosti pre Majcichovčanov najsilnejšou, čo dokázali aj na tomto poslednom bodovacom turnaji. 
Klenotom sú najmä dve najmladšie žiačky – Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré si podľa očakávania 
podelili striebro a bronz. Diváckym zážitkom bol najmä ich vzájomný zápas, keď Zuzka záverečný set prehrala až 
v pomere 23:21. Lucia nebola ďaleko aj od celkového prvenstva, keď vo finále podľahla domácej Hanke 
Slobodníkovej. Medzi najmladšími žiakmi pri absencii Mateja Klučára zahral z Majcichovčanov najlepšie Dominik 
Sekera, ktorý skončil na 9. – 12. mieste, Filip Krajčovič sa umiestnil na 13. – 18. mieste. Turnajovú premiéru 
absolvoval ešte len 7-ročný Ján Sládkovič (19. – 24.). Víťazom sa stal Benjamín Mikluščák z ŠKST Karlova Ves. 
Kategórii starších žiakov dominoval Jakub Takáč z STK Devínska Nová Ves. Nestratili sa ani žiaci TTC 
Majcichov. Na medailu siahali Róbert aj Richard Kollárovci, ktorí nakoniec obsadili 5. – 8. miesto. Tomáš Siska 
skončil na 9. – 12. mieste, Samuel Domin na 13. – 18. mieste. Jediná zástupkyňa v súťaži starších žiačok – 
Sarah Belianska síce zo skupiny postúpila, to však stačilo „len“ na delené 5. – 6. miesto. Víťazkou sa stala 
domáca Paula Čermáková. 
 
Tibor Kollár 
4. 3. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolní tenisti z Majcichova získali pre klub bronz 
V Pezinku sa v poslednú januárovú nedeľu odohral tretí záverečný bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava – Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Už tradične sa darilo aj dievčatám a chlapcom stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, tentokrát 
najmä v kategórii mladšieho žiactva. 
V kategórii mladších žiakov pribudla už celkovo šiesta bronzová medaila Richardovi Kollárovi, ktorý bez prehry 
vyhral základnú skupinu. Siahal dokonca aj po celkovom víťazstve, lenže v semifinále sa stretol s neskorším 
víťazom Timotejom Púčikom zo Zavara, ktorému podľahol po veľkom boji v piatich setoch. Ďalší z 
Majcichovčanov – Matej Klučár obsadil 15. – 21. miesto. Medzi mladšími žiačkami urobila Majcichovčanom 
najväčšiu radosť Lucia Gašparíková, vekom ešte len najmladšia žiačka, keď prvýkrát získala v tejto kategórii 
bronzovú medailu. Na medailu siahala aj ďalšia Majcichovčanka – Zuzana Sisková, nakoniec však skončila vo 
štvrťfinále. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila opäť Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
V kategórii dorasteniek obsadila jediná z Majcichovčaniek – Sarah Belianska 7. – 9. miesto. Víťazkou sa stala 
Dominika Vizinová z MSK Malacky. Medzi dorastencami sa vekom ešte len starší žiaci Róbert Kollár a Tomáš 
Siska umiestnili na 11. – 15. mieste. Prvenstvo si premiérovo vybojoval Juraj Bella reprezentujúci stolnotenisový 
klub ŠOG Nitra. 
Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo celkovo 74 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/9627-stolni-tenisti-z-majcichova-ziskali-pre-klub-bronz.htm 
 
Tibor Kollár 
12. 2. 2013, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíková s Kollárom získali bronz 
V Pezinku sa v poslednú januárovú nedeľu odohral tretí, záverečný bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
PEZINOK. Už tradične sa darilo aj dievčatám a chlapcom stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, 
tentokrát najmä v kategórii mladšieho žiactva. V kategórii mladších žiakov pribudla už celkovo šiesta bronzová 
medaila Richardovi Kollárovi, ktorý bez prehry vyhral základnú skupinu. Siahal dokonca aj po celkovom víťazstve, 
lenže v semifinále sa stretol s neskorším víťazom Timotejom Púčikom zo Zavara, ktorému podľahol po veľkom 
boji v piatich setoch. Ďalší z Majcichovčanov – Matej Klučár obsadil 15. – 21. miesto. Medzi mladšími žiačkami 
urobila Majcichovčanom najväčšiu radosť Lucia Gašparíková, vekom ešte len najmladšia žiačka, keď prvýkrát 
získala v tejto kategórii bronzovú medailu. Na medailu siahala aj ďalšia Majcichovčanka – Zuzana Sisková, 
nakoniec však skončila vo štvrťfinále. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila opäť Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
V kategórii dorasteniek obsadila jediná z Majcichovčaniek – Sarah Belianska 7. – 9. miesto. Víťazkou sa stala 
Dominika Vizinová z MSK Malacky. Medzi dorastencami sa vekom ešte len starší žiaci Róbert Kollár a Tomáš 
Siska umiestnili na 11. – 15. mieste. Prvenstvo si premiérovo vybojoval Juraj Bella reprezentujúci 
stolnotenisový klub ŠOG Nitra. 
Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo celkovo 74 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
11. 2. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
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Ďalšie dva bronzové kovy pre Majcichovčanov 
V bratislavskej Karlovej Vsi sa koncom decembra v predvianočnej atmosfére uskutočnil 2. bodovací 
turnaj mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
KARLOVA VES. Už tradične si ďalšie dve medaily odniesli aj žiaci stolnotenisového klubu Table Tennis Club 
Majcichov, a to v kategórii dorasteniek a mladších žiakov. Prvú bronzovú medailu pre TTC Majcichov v kategórii 
dorasteniek získala Miroslava Gašparíková. Hneď úvodný zápas vyhrala so svojou oddielovou kolegyňou Sarah 
Belianskou a už tušila, že tentokrát ju asi medailové umiestnenie neminie. Sarah tentokrát cestu za celkovým 
víťazstvom ako v 1. turnaji dorasteniek nenapodobnila a skončila na 5. mieste. Suverénnym spôsobom vyhrala 
Dominika Vizinová z MSK Malacky. V kategórii dorastencov sa všetci traja Majcichovčania, vekom ešte len starší 
žiaci Tomáš Siska, Róbert Kollár a Samuel Domin umiestnili na 11. – 15. mieste. Prvenstvo si po napínavom 
finálovom súboji hráčov STK Devínska Nová Ves vybojoval Kristián Kovanič. 
V kategórii mladších žiakov potešil Majcichovčanov už celkovo piatou bronzovou medailou Richard Kollár. S 
prehľadom postúpil až do semifinále, ktoré však musel po odohratí prvého setu vzdať pre zranenie ruky. Jeho 
semifinálový súper – talentovaný Timotej Púčik zo Zavara sa napokon stal celkovým víťazom. Ďalší 
z Majcichovčanov – Matej Klučár postúpil zo skupiny do vyraďovacích bojov a skončil na 17. – 20. mieste. Medzi 
mladšími žiačkami sa tentokrát pre dve Majcichovčanky medaila neušla, aj keď mali k nej veľmi blízko. Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré patria vo svojom veku ešte len k najmladším žiačkam, nakoniec obsadili 5. 
– 6. miesto. Medzi mladšími žiačkami podľa očakávania zvíťazila Paula Čermáková z ŠKST Karlova Ves. 
Druhého bodovacieho turnaja mládeže sa celkovo zúčastnilo 79 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského 
kraja. 
 
Tibor Kollár 
14. 1. 2013, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolní tenisti Majcichova získali v Bratislave dvakrát bronz 
V bratislavskej Karlovej Vsi sa v nedeľu v predvianočnej atmosfére uskutočnil druhý bodovací turnaj 
mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Už tradične si ďalšie dve medaily odniesli aj žiaci stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, a to v 
kategórii dorasteniek a mladších žiakov. Prvú bronzovú medailu pre TTC Majcichov v kategórii dorasteniek 
získala Miroslava Gašparíková. Hneď úvodný zápas vyhrala so svojou oddielovou kolegyňou Sarah Belianskou a 
už tušila, že tentoraz ju asi medailové umiestnenie neminie. Sarah cestu za celkovým víťazstvom ako v prvom 
turnaji dorasteniek nenapodobnila a skončila na piatom mieste. Suverénnym spôsobom vyhrala Dominika 
Vizinová z MSK Malacky. V kategórii dorastencov sa všetci traja Majcichovčania, vekom ešte len starší žiaci 
Tomáš Siska, Róbert Kollár a Samuel Domin umiestnili na 11. – 15. mieste. Prvenstvo si po napínavom finálovom 
súboji hráčov STK Devínska Nová Ves vybojoval Kristián Kovanič. 
V kategórii mladších žiakov potešil Majcichovčanov už celkovo piatou bronzovou medailou Richard Kollár. S 
prehľadom postúpil až do semifinále, ktoré však musel po odohratí prvého setu vzdať pre zranenie ruky. Jeho 
semifinálový súper – talentovaný Timotej Púčik zo Zavara sa napokon stal celkovým víťazom. Ďalší z 
Majcichovčanov – Matej Klučár postúpil zo skupiny do vyraďovacích bojov a skončil na 17. – 20. mieste. Medzi 
mladšími žiačkami sa tentokrát pre dve Majcichovčanky medaila neušla, aj keď k nej mali veľmi blízko. Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré patria vo svojom veku ešte len k najmladším žiačkam, nakoniec obsadili 5. 
– 6. miesto. Medzi mladšími žiačkami podľa očakávania zvíťazila Paula Čermáková z ŠKST Karlova Ves. Na 
turnaji sa zúčastnilo 79 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/9247-stolni-tenisti-majcichova-ziskali-v-bratislave-dvakrat-
bronz.htm 
 
Tibor Kollár 
19. 12. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Dievčatá z TTC Majcichov so zlatom a bronzom 
V Malackách sa v prvú decembrovú nedeľu odohral 2. bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-Trnava 
v stolnom tenise, tentokrát v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
MALACKY. Na turnaji sa zúčastnila kompletná 11-členná zostava žiakov zo stolnotenisového klubu Table Tennis 
Club Majcichov. Majcichovčania odohrali výborný turnaj, keď všetci chlapci a dievčatá postúpili zo základných 
skupín do vyraďovacích bojov. Už tradične najlepšie si počínali dievčatá v kategórii najmladších žiačok. Lucia 
Gašparíková s prehľadom zvíťazila a získala svoje prvé zlato. Úspech podčiarkla 3. miestom jej oddielová 
kolegyňa Zuzana Sisková a získala svoju prvú bronzovú medailu. V kategórii najmladších žiakov bol 
z Majcichovčanov prekvapujúco najlepší Dominik Sekera, keď obsadil 5.-8. miesto. Matej Klučár skončil na 9.-16. 
a Filip Krajčovič na 17.-26. mieste. Zvíťazil Felix Ivančo z MSK Malacky.  
Medzi staršími žiačkami obsadila dvojica dievčat z TTC Majcichov – Sarah Belianska a Miroslava Gašparíková 5.-
8., resp. 9.-10. miesto. Víťazkou sa stala zástupkyňa nášho regiónu – Ivana Tomičova z Gasto Galanta. 
V kategórii starších žiakov veľmi dobre zahral Richard Kollár, ktorý obsadil výborné 5.-8. miesto, a to patrí svojím 
vekom ešte len k mladším žiakom. Z ďalších starších žiakov TTC Majcichov skončili Róbert Kollár a Tomáš Siska 
na 9.-16. mieste a Samuel Domin na 17.-22. mieste. Prvenstvo si vybojoval Jakub Takáč z STK Devínska Nová 
Ves. Turnaja sa zúčastnilo rekordných 108 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
10. 12. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolné tenistky z Majcichova získali v Malackách zlato a bronz 
V Malackách sa v nedeľu 2. decembra uskutočnil druhý bodovací turnaj mládeže regiónu Bratislava-
Trnava v stolnom tenise, tentoraz v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
Na turnaji sa zúčastnila kompletná 11-členná zostava žiakov zo stolnotenisového klubu Table Tennis Club 
Majcichov. Majcichovčania odohrali výborný turnaj, keď všetci chlapci a dievčatá postúpili zo základných skupín 
do vyraďovacích bojov. Už tradične najlepšie si počínali dievčatá v kategórii najmladších žiačok. Lucia 
Gašparíková s prehľadom zvíťazila a získala svoje prvé zlato. Úspech podčiarkla 3. miestom jej oddielová 
kolegyňa Zuzana Sisková a získala svoju prvú bronzovú medailu. V kategórii najmladších žiakov bol z 
Majcichovčanov prekvapujúco najlepší Dominik Sekera, keď obsadil 5.-8. miesto. Matej Klučár skončil na 9.- 16. a 
Filip Krajčovič na 17.- 26. mieste. Zvíťazil Felix Ivančo z MSK Malacky. 
Medzi staršími žiačkami obsadila dvojica dievčat z TTC Majcichov – Sarah Belianska a Miroslava Gašparíková 5.- 
8., resp. 9.- 10. miesto. Víťazkou sa stala zástupkyňa nášho regiónu – Ivana Tomičova z Gasto Galanta. V 
kategórii starších žiakov veľmi dobre zahral Richard Kollár, ktorý obsadil výborné 5.- 8. miesto, a to patrí svojím 
vekom ešte len k mladším žiakom. Z ďalších starších žiakov TTC Majcichov skončili Róbert Kollár a Tomáš Siska 
na 9.-16. mieste a Samuel Domin na 17.-22. mieste. Prvenstvo si vybojoval Jakub Takáč z STK Devínska Nová 
Ves. Turnaja sa zúčastnilo rekordných 108 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/9137-stolne-tenistky-z-majcichova-ziskali-v-malackach-zlato-a-
bronz.htm 
 
Tibor Kollár 
6. 12. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolnotenisová mládež z trnavského regiónu žne úspechy 
Strieborná Lucia Gašparíková z TTC Majcichov 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 28. 10. 2012 odohral ďalší bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise 
regiónu Bratislava-Trnava, tentokrát v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
Stolnotenisovému klubu Table Tennis Club Majcichov v kategórii najmladších žiačok opäť urobila radosť Lucia 
Gašparíková. Dostala sa až do finále, v ktorom nakoniec tesne podľahla Hane Slobodníkovej z ŠKST Karlova 
Ves. Lucia tak skončila na 2. mieste a do svojej zbierky pridala už druhú striebornú medailu. Medzi najmladšími 
žiakmi ďalší hráč TTC Majcichov, ešte len 7-ročný Filip Krajčovič postúpil bez prehry zo základnej skupiny a 
nakoniec skončil na 9.-14. mieste. Prvenstvo si vybojoval Benjamín Mikluščák z Karlovej Vsi. 
Medzi staršími žiačkami sa tentoraz nedarilo dvojici Majcichovčaniek. Sarah Belianska ani Miroslava Gašparíková 
zo skupiny nepostúpili a skončili zhodne na 7.-9. mieste. V kategórii starších žiačok triumfovala Erika Šrámková z 
MSK Malacky. Víťazstvo medzi staršími žiakmi si zabezpečil Jakub Takáč z STK Devínska Nová Ves. Na turnaji 
sa zúčastnilo celkovo 84 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/8929-stolnotenisova-mladez-z-trnavskeho-regionu-zne-
uspechy.htm 
 
Tibor Kollár 
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Lucia Gašparíková z TTC Majcichov získala striebro 
V Moravskom Svätom Jáne sa v poslednú októbrovú nedeľu odohral ďalší bodovací turnaj mládeže v 
stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava, tentokrát v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Stolnotenisovému klubu Table Tennis Club Majcichov v kategórii najmladších žiačok 
opäť urobila radosť Lucia Gašparíková. Dostala sa až do finále, v ktorom nakoniec tesne podľahla Hane 
Slobodníkovej z ŠKST Karlova Ves. Lucia tak skončila na 2. mieste a do svojej zbierky pridala už druhú 
striebornú medailu. Medzi najmladšími žiakmi ďalší hráč TTC Majcichov, ešte len 7-ročný Filip Krajčovič postúpil 
bez prehry zo základnej skupiny a nakoniec skončil na 9.-14. mieste. Prvenstvo si vybojoval Benjamín Mikluščák 
z Karlovej Vsi. Medzi staršími žiačkami sa tentoraz nedarilo dvojici Majcichovčaniek. Sarah Belianska ani 
Miroslava Gašparíková zo skupiny nepostúpili a skončili zhodne na 7.-9. mieste. V kategórii starších žiačok 
triumfovala Erika Šrámková z MSK Malacky. Víťazstvo medzi staršími žiakmi si zabezpečil Jakub Takáč z STK 
Devínska Nová Ves. Na turnaji sa zúčastnilo celkovo 84 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
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Tibor Kollár 
5. 11. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Labošová z Valalík víťazkou Slovenského pohára najmladších žiačok  
v Majcichove 
V Majcichove sa v sobotu 10. 3. 2012 odohral štvrtý a zároveň záverečný turnaj Slovenského pohára 
mládeže v stolnom tenise v kategórii najmladších žiačok, ktorý usporiadal už po tretíkrát domáci Table 
Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj najmladších žiačok Slovenského pohára v Majcichove sa niesol vo výbornej atmosfére. 
Prvenstvo si vybojovala Trnavčanka Zuzana Peková, ktorá si z Majcichova odniesla prvýkrát zlatú medailu. Vo 
finále zvíťazila nad Laurou Hollou z ŠKST Topoľčany. Bronz získala Júlia Dzelinská z ŠKST Michalovce. Medzi 
najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku sa predstavili aj dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov. Príjemne 
prekvapila Zuzana Sisková, ktorá obsadila vynikajúce 8. miesto a začína dokazovať, že patrí k veľkým talentom. 
Jej rebríčkovo vyššie postavená oddielová kolegyňa Lucia Gašparíková takisto postúpila zo základnej skupiny do 
vyraďovacích bojov, nakoniec to však stačilo „len“ na 13. miesto.  
Na turnaj organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásilo 41 hráčok z celého Slovenska. 
Najlepšia trojica dievčat si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a 
knižné ceny. 
 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/7662/pekova-z-trnavy-vitazkou-slovenskeho-pohara-najmladsich-

ziacok-v-majcichove 
 
Turnaje v SR 
24. 10. 2012, www.pinces.sk 
 

 

Stolný tenis: Peková vyhrala turnaj slovenského pohára v Majcichove 
Stolné tenistky kategórie najmladšieho žiactva zohrali v Majcichove prvý turnaj Slovenského pohára tejto 
sezóny. Vynikajúco sa darilo Zuzane Pekovej z trnavskej Viktórie, ktorá nastúpila na turnaj ako nasadená 
hráčka číslo jedna. 
Bez zaváhania absolvovala základnú skupinu i ďalšie tri stretnutia hlavnej súťaže a po výbornom výkone sa 
jednoznačným spôsobom stala celkovou víťazkou tohto turnaja. 
Na stupni víťazov po jej boku stáli Laura Holá z Topoľčian a Júlia Dzelinská z Michaloviec. Zuzanina oddielová 
kolegyňa Simona Vašková obsadila desiatu priečku. 
Medzi chlapcami sa vo Vranove nad Topľou stal víťazom Dalibor Diko z Námestova, Peter Varga a Nicolas 
Kubala z Viktórie obsadili desiatu, resp. jedenástu priečku. 
„Zuzka zvládla úlohu najvyššie nasadenej hráčky turnaja a zopakovala turnajové víťazstvo jej brata Štefana, ktorý 
dominoval pred mesiacom vo Vranove v kategórii mladších žiakov. Na kvalite predvedenej hry a na hernom 
progrese sa určite podpisuje okrem zodpovedného tréningu aj fakt, že Zuzka štartuje a naberá skúsenosti už aj v 
extraligovom družstve dorasteniek a prvoligovom družstve žien, kde tvorí základ oboch tímov,“ zhodnotil 
predseda Viktórie Štefan Peko. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/8730-stolny-tenis-pekova-vyhrala-turnaj-slovenskeho-pohara-v-
majcichove.htm 
 
Ivan Peko 
22. 10. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Zlato a bronz pre TTC Majcichov 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 7. 10. 2012 odohral úvodný bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Opäť sa darilo aj dievčatám a chlapcom stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, a to najmä 
v kategórii dorasteniek a mladších žiakov. Víťazstvo a prvú zlatú medailu pre TTC Majcichov v kategórii 
dorasteniek získala Sarah Belianska, ktorá suverénnym spôsobom získala premiérové prvenstvo. Prehrala len 
jediný zápas paradoxne so svojou oddielovou kolegyňou Miroslavou Gašparíkovou, ktorá medzi dorastenkami 
skončila nakoniec až šiesta. Medzi dorastencami sa vekom ešte len starší žiaci Samuel Domin a Róbert Kollár 
umiestnili na 13. – 18. mieste a Tomáš Siska na 19. – 24. mieste. Prvenstvo si vybojoval Damián Vizina z MSK 
Malacky. 
V kategórii mladších žiakov potešil už celkovo štvrtou bronzovou medailou Richard Kollár, ktorý bez prehry vyhral 
základnú skupinu a postup do finále mu ušiel iba o vlások. Ďalší z Majcichovčanov – Matej Klučár skončil na 11. – 
15. mieste. Víťazom stal Maxim Kováč z ŠKST Karlova Ves. Medzi mladšími žiačkami najlepšie zahrala Zuzana 
Sisková, ktorá nakoniec obsadila 5. miesto. Na 7. – 9. mieste skončila ďalšia Majcichovčanka – Lucia 
Gašparíková. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo celkovo 66 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Stanislav Cibulka 
15. 10. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolní tenisti Majcichova získali na Záhorí zlato a bronz 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu odohral úvodný bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise 
regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
Opäť sa darilo aj dievčatám a chlapcom stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, a to najmä v 
kategórii dorasteniek a mladších žiakov. Víťazstvo a prvú zlatú medailu pre TTC Majcichov v kategórii 
dorasteniek získala Sarah Belianska, ktorá suverénnym spôsobom získala premiérové prvenstvo. 
Prehrala len jediný zápas paradoxne so svojou oddielovou kolegyňou Miroslavou Gašparíkovou, ktorá medzi 
dorastenkami skončila nakoniec až šiesta. Medzi dorastencami sa vekom ešte len starší žiaci Samuel Domin a 
Róbert Kollár umiestnili na 13. – 18. mieste a Tomáš Siska na 19. – 24. mieste. Prvenstvo si vybojoval Damián 
Vizina z MSK Malacky. 
V kategórii mladších žiakov potešil už celkovo štvrtou bronzovou medailou Richard Kollár, ktorý bez prehry vyhral 
základnú skupinu a postup do finále mu ušiel iba o vlások. Ďalší z Majcichovčanov – Matej Klučár skončil na 11. – 
15. mieste. Víťazom stal Maxim Kováč z ŠKST Karlova Ves. Medzi mladšími žiačkami najlepšie zahrala Zuzana 
Sisková, ktorá nakoniec obsadila 5. miesto. Na 7. – 9. mieste skončila ďalšia Majcichovčanka – Lucia 
Gašparíková. Medzi mladšími žiačkami zvíťazila Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo celkovo 66 hráčov z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/8609-stolnotenisti-majcichova-ziskali-na-zahori-zlato-a-bronz.htm 
 
Tibor Kollár 
9. 10. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Vo Viničnom sa nestratili ani Majcichovčanky 
V úvode júna sa v novej športovej hale vo Viničnom konali majstrovstvá SR najmladšieho žiactva pre rok 
2012. Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková skončili až vo štvrťfinále. 
VINIČNÉ. Najväčšiu radosť majcichovskému stolnému tenisu urobili dievčatá Lucia Gašparíková a Zuzana 
Sisková, ktoré po zápasoch v základných skupinách postúpili do hlavnej súťaže a obsadili konečné 9. až 16. 
miesto. Darilo sa im aj v štvorhre dievčat, keď sa dostali do štvrťfinále a postup na medailové stupne im unikol len 
o vlások. V súťaži jednotlivkýň sa majsterkou Slovenska stala Ema Labošová z STO Valaliky. 
Medzi chlapcami sa už Matejovi Klučárovi z TTC Majcichov nedarilo tak ako dievčatám. Zo základnej skupiny 
nepostúpil a obsadil konečné 25. až 32. miesto. Majstrom Slovenska sa stal Martin Kysel z MSTK Tvrdošín. 
Vo štvorhre chlapcov Klučár spolu s Lanczom (Gasto Galanta) skončili na 9. až 16. mieste. Klučár spolu 
s Gašparíkovou ako aj Macko (ŠKST Karlova Ves) zo Siskovou obsadili v zmiešanej štvorhre 17. až 24. miesto. 
Všetci najmladší žiaci TTC Majcichov budú hrať v tejto vekovej kategórii aj ďalšiu sezónu, takže všetci v klube 
dúfajú v medailové umiestnenie v budúcom roku. 
 
Tibor Kollár 
11. 6. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Ďalšie medaily pre Viktóriu 
Stolní tenisti Majcichova a Trnavy sa predstavili na majstrovstvách Slovenska najmladších žiakov vo 
Viničnom. 
...Majcichovskému TTC urobili radosť Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková, ktoré po zápasoch v základných 
skupinách postúpili do hlavnej súťaže a obsadili konečné 9. až 16. miesto. Darilo sa im aj v štvorhre, keď sa 
dostali do štvrťfinále. Medzi chlapcami sa už Matejovi Klučárovi až tak nedarilo. Zo základnej skupiny nepostúpil 
a obsadil konečné 25. až 32. miesto. 
 
Tatiana Čuperková 
7. 6. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolná tenistka Kukuľková je vicemajsterkou Slovenska 
V Senci sa kategóriou starších žiakov začala séria stolnotenisových mládežníckych majstrovstiev 
Slovenska v individuálnych súťažiach. 
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...Záverečný turnaj družstiev mladších žiakov sa zas konal Vranove nad Topľou, na ktorý odcestoval TTC 
Majcichov. Postupne odohrali stretnutia v skupine s Oravanom Námestovo, STO Valaliky a neskoršími majstrami 
Slovenska ŠOG Nitra. Záverečná tesná prehra 2:3 s STK Pezinok znamenala konečné 8. miesto. Družstvo 
mladších žiakov tvorili Richard Kollár, Tomáš Siska a Róbert Kollár. 
Dievčatá sa tiež zúčastnili majstrovstiev Slovenska družstiev medzi mladšími žiačkami vo Valalikách. Dievčatá 
odohrali v základnej skupine stretnutia s Novou Baňou a neskorším víťazom STO Valaliky. Nešťastne prehrali s 
MSTK Tvrdošín 2:3, keď viedli už 2:0. 
V záverečnom vystúpení si poradili so Žarnovicou 3:1 a obsadili konečné 7. miesto. Majcichov sa predstavil v 
zložení Miroslava Gašparíková, Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/6912-stolna-tenistka-kukulkova-je-vicemajsterkou-slovenska.htm 
 
Tatiana Čuperková 
16. 5. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Majcichovčania s premiérovou účasťou na súťaži družstiev 
Družstvá mladších žiakov a mladších žiačok TTC Majcichov sa v druhý májový utorok premiérovo 
zúčastnili Majstrovstiev Slovenska družstiev v stolnom tenise za rok 2012. 
VRANOV NAD TOPĽOU, VALALIKY. Záverečný turnaj družstiev mladších žiakov vo Vranove nad Topľou 
prebiehal vo výbornej atmosfére. Pre mladších žiakov TTC Majcichov bola úspechom už účasť na Majstrovstvách 
Slovenska, kde sa každoročne stretávajú najlepšie slovenské družstvá. Majcichovčania postupne odohrali 
stretnutia v skupine s Oravanom Námestovo, STO Valaliky a neskoršími majstrami Slovenska – ŠOG Nitra, ktorí 
boli nad ich sily. Záverečná tesná prehra 2:3 s STK Pezinok znamenala konečné 8. miesto. Družstvo mladších 
žiakov tvorili Richard Kollár, Tomáš Siska a Róbert Kollár. 
Dievčatá TTC Majcichov sa taktiež po prvýkrát zúčastnili Majstrovstiev Slovenska družstiev medzi mladšími 
žiačkami. Vo Valalikách zorganizoval domáci oddiel finálový turnaj o majstra Slovenska na vysokej športovej 
úrovni. Dievčatá odohrali v základnej skupine stretnutia s Novou Baňou, s domácim STO Valaliky (neskorší víťaz) 
a po nešťastnej prehre s MSTK Tvrdošín 2:3 (Majcichovčanky viedli už 2:0) im zostalo odohrať už len jedno 
stretnutie. V ňom si poľahky poradili s ŠK Žarnovica pomerom 3:1 a obsadili konečné 7. miesto. Medzi najlepšími 
mladšími žiačkami na Slovensku sa predstavilo trio dievčat – Miroslava Gašparíková, Lucia Gašparíková 
a Zuzana Sisková. 
 
Tibor Kollár 
14. 5. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Ďalší bronz pre Luciu Gašparíkovú 
V Moravskom Svätom Jáne sa v nedeľu 15. 4. 2012 uskutočnili Majstrovstvá regiónu Bratislava-Trnava v 
stolnom tenise v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo pre rok 2012. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Na tohtoročnom vrcholnom podujatí bratislavsko-trnavského regiónu si v kategórii 
najmladšieho žiactva tradične najlepšie počínala Lucia Gašparíková zo stolnotenisového klubu Table Tennis Club 
Majcichov, ktorá obsadila 3. miesto. Je to v aktuálnej sezóne už jej štvrtá medaila. Výborne zahrala aj jej 
oddielová kolegyňa Zuzana Sisková, ktorá o postup medzi najlepšie štyri prehrala práve s Luciou a obsadila 5. až 
8. miesto. Víťazom sa stala Zuzana Peková z Viktórie Trnava. V kategórii najmladších žiakov postúpili medzi 16 
najlepších všetci traja Majcichovčania – Matej Klučár, Dominik Sekera a ešte len 7-ročný Filip Krajčovič, ktorý 
patrí k veľkým stolnotenisovým talentom. Prvenstvo získal Marek Jalovecký z Pezinka.  
V kategórii staršieho žiactva sa z TTC Majcichov najlepšie umiestnil Róbert Kollár, ktorý ešte len vekom mladší 
žiak postúpil medzi 20 najlepších. Tomáš Siska a Richard Kollár obsadili 21. až 30. miesto, Samuel Domin 31. až 
38. miesto. Medzi staršími žiačkami skončila Miroslava Gašparíková na delenom 13. až 16. mieste. Víťazmi v 
kategórii staršieho žiactva a majstrami regiónu sa stali Damián Vizina z Malaciek a Viktória Nagyová zo Senca. 
 
Tibor Kollár 
23. 4. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Lucia Muthová majsterkou Slovenska novinárov v stolnom tenise 
Vo finále mužskej dvojhry zvíťazil minuloročný víťaz Tibor Kollár. 
Považská Bystrica 21. apríla (TASR) – Tibor Kollár (Krásy Slovenska) obhájil majstrovský titul v dvojhre 
mužov na 16. majstrovstvách Slovenska novinárov v stolnom tenise. V repríze vlaňajšieho finále zdolal 
hladko 3:0 na sety Andreja Dudáša (Regionálne noviny Dukla).  
V súťaži žien si premiérový titul vybojovala hovorkyňa Allianz Slovenskej poisťovne Lucia Muthová po finálovom 
víťazstve 3:0 nad Vlastou Konečnou (Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava).  
Najúspešnejším účastníkom majstrovstiev sa stal Tibor Kollár, ktorý získal dve zlaté a jednu striebornú 
medailu. V súťaži bardov (nad 60 rokov) zvíťazil Bohuš Olách (Obecné noviny). Mediálnym partnerom podujatia, 
na ktorom sa zúčastnilo 60 hráčov a hráčok z 25 médií, bola Tlačová agentúra Slovenskej republiky. 
Výsledky: 
Dvojhra muži: 1. Tibor Kollár (Krásy Slovenska), 2. Andrej Dudáš (Dukla), 3. Daniel Kollár (Krásy Slovenska) a 
Oliver Buza (Global24.sk) 
Dvojhra ženy:1. Lucia Muthová (Allianz Slovenská sporiteľňa), 2. Vlasta Konečná (Katedra marketingovej 
komunikácie FF UK Bratislava), 3. Eva Pokorná (RTVS) a Zuzana Muthová (Allianz Slovenská poisťovňa) 
Štvorhra muži: 1. Daniel Kollár, Tibor Kollár (Krásy Slovenska), 2. Martin Šeďo, Matúš Čunderlík (RTVS), 3. 
Hubert Vávro, Miroslav Antol (Nový čas, Denník Šport) a Oliver Buza, Michal Buza (Global24.sk) 
Štvorhra ženy: 1. Eva Pokorná, Vlasta Konečná (RTVS, Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava), 2. 
Lucia Muthová, Zuzana Muthová (Allianz Slovenská poisťovňa), 3. Zuzana Glabazňová, Katarína Tekeľová (TV 
Markíza) a Marcela Brigantová, Barbora Zigová (TV Považie) 
Zmiešaná štvorhra: 1. Brigantová, D. Kollár (TV Považie, Krásy Slovenska), 2. Zigová, T. Kollár (TV Považie, 
Krásy Slovenska), 3. Glabazňová, Anton Martaus (TV Markíza, TV Považie) a L. Muthová, Čunderlík 
 

odkaz na článok: http://www.teraz.sk/magazin/lucia-muthova-ziskala-titul-majsterky/5742-clanok.html 
 
Milan Podmaník 
21. 4. 2012, TASR, www.teraz.sk, www.tasr.sk  
 

 

Nová medaila do zbierky stolných tenistov Majcichova 
Stolná tenistka Majcichova Lucia Gašparíková si na majstrovstvách regiónu Bratislava - Trnava 
vybojovala tretie miesto v kategórii najmladších žiačok. V tejto sezóne získala už štvrtú medailu. 
V Moravskom Svätom Jáne výborne zahrala aj jej oddielová kolegyňa Zuzana Sisková, ktorá v súboji o najlepšiu 
štvorku práve s Luciou a obsadila 5. až 8. miesto. Víťazom sa stala Zuzana Peková z Viktórie Trnava. 
V kategórii najmladších žiakov postúpili medzi šestnásť najlepších všetci traja MajcichovčaniaMatej Klučár, 
Dominik Sekera a ešte len 7-ročný Filip Krajčovič. 
Medzi staršími žiakmi sa predstavil Róbert Kollár. Vekom stále mladší žiak postúpil medzi dvadsať najlepších. 
Tomáš Siska a Richard Kollár obsadili 21. až 30. miesto, Samuel Domin 31. až 38. miesto. Medzi staršími 
žiačkami skončila Miroslava Gašparíková na delenom 13. až 16. mieste. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/6507-nova-medaila-do-zbierky-stolnych-tenistov-majcichova.htm 
 
Tatiana Čuperková 
19. 4. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Labošová víťazkou Slovenského pohára najmladších žiačok v Majcichove 
V Majcichove sa v druhú marcovú sobotu odohral štvrtý a zároveň záverečný turnaj Slovenského pohára 
mládeže v stolnom tenise v kategórii najmladších žiačok, ktorý usporiadal už po tretíkrát domáci Table 
Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj najmladších žiačok Slovenského pohára v Majcichove prebiehal vo výbornej atmosfére. 
Žiadne výrazné prekvapenie sa nekonalo, keďže prvé tri miesta obsadili najlepšie tri hráčky slovenského rebríčka. 
Prvenstvo si vybojovala hráčka STO Valaliky Ema Labošová, ktorá si z Majcichova odniesla prvýkrát zlatú 
medailu (doteraz dve strieborné). Vo finále zvíťazila nad Zuzanou Pekovou z Viktórie Trnava, ktorá bude v tejto 
vekovej kategórii štartovať aj v budúcej sezóne. Bronz získala Jana Mičodová z STK Lučenec-Kalinovo. Medzi 
najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku sa predstavili aj dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov – Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková. Viac sa darilo Lucii Gašparíkovej, ktorá postúpila zo základnej skupiny do 
vyraďovacích bojov a nakoniec obsadila delené 17.-20. miesto. 
Na turnaj organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásil rekordný počet 44 hráčok z celého 
Slovenska. Najlepšia trojica si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a 
knižné ceny. Medailistkám ocenenia odovzdali dvaja dlhoroční stolnotenisoví nadšenci – Vít Mercel a Konštantín 
Kollár. 
 
Tibor Kollár 
19. 3. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenisové striebro z Majcichova do Trnavy 
Posledný turnaj Slovenského pohára v stolnom tenise v kategórii mládež sa uskutočnil v Majcichove aj za 
veľkej účasti domácich a trnavských pretekárov. V kategórii najmladších žiačok zažiarila druhá hráčka 
slovenského rebríčka Zuzana Peková z Viktórie Trnava. 
V konkurencii 44 dievčat sa prebojovala až do finále, kde podľahla o rok staršej Eme Labošovej z Valalík. „Zuzkin 
zisk celkovej druhej priečky v Slovenskom pohári je zaslúženým osobným a klubovým úspechom. Finálovou 
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účasťou na všetkých turnajoch Slovenského pohára úspešne nadviazala na svoju spoluhráčku Tatianu 
Kukuľkovú, ktorá sa minulý rok tešila z celkového prvenstva,“ zhodnotil predseda Viktórie Štefan Peko. 
Medzi najlepšími stolnými tenistkami sa predstavili aj dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková. Viac sa darilo Lucii Gašparíkovej, ktorá postúpila zo základnej skupiny do 
vyraďovacích bojov a nakoniec obsadila delené 17. - 20. miesto. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5971-stolnotenisove-striebro-z-majcichova-do-trnavy.htm 
 
Tatiana Čuperková 
17. 3. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Labošová z Valalík víťazkou Slovenského pohára najmladších žiačok  
v Majcichove 
V Majcichove sa v sobotu 10. 3. 2012 odohral štvrtý a zároveň záverečný turnaj Slovenského pohára 
mládeže v stolnom tenise v kategórii najmladších žiačok, ktorý usporiadal už po tretíkrát domáci Table 
Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Turnaj najmladších žiačok Slovenského pohára v Majcichove prebiehal vo výbornej atmosfére. 
Žiadne výrazné prekvapenie sa nekonalo, keďže prvé tri miesta obsadili najlepšie tri hráčky slovenského rebríčka. 
Prvenstvo si vybojovala hráčka STO Valaliky Ema Labošová, ktorá si z Majcichova odniesla prvýkrát zlatú 
medailu (doteraz dve strieborné). Vo finále zvíťazila nad Zuzanou Pekovou z Viktórie Trnava, ktorá bude v tejto 
vekovej kategórii štartovať aj v budúcej sezóne. Bronz získala Jana Mičodová z STK Lučenec-Kalinovo. Medzi 
najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku sa predstavili aj dve dievčatá z domáceho TTC Majcichov – Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková. Viac sa darilo Lucii Gašparíkovej, ktorá postúpila zo základnej skupiny do 
vyraďovacích bojov a nakoniec obsadila delené 17.-20. miesto. 
Na turnaj organizovaný už tradične na vysokej športovej úrovni sa prihlásil rekordný počet 44 hráčok z celého 
Slovenska. Najlepšia trojica si okrem pohárov, medailí a diplomov opäť odniesla aj nádherné cukríkové kytice a 
knižné ceny. Medailistkám ocenenia odovzdali dvaja dlhoroční stolnotenisoví nadšenci – Vít Mercel a Konštantín 
Kollár, ktorí sa za viac ako polstoročie najväčšou mierou zaslúžili o rozvoj majcichovského stolného tenisu 
a vďaka ktorým sa najmä žiacky stolný tenis v Majcichove zapísal do povedomia stolnotenisového Slovenska. 
 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/7378/-labosova-z-valalik-vitazkou-slovenskeho-pohara-najmladsich-

ziacok-v-majcichove 
 
Turnaje v SR 
13. 3. 2012, www.pinces.sk 
 

 

K SPM najmladších žiačok v Majcichove 
Chcem sa poďakovať za veľmi dobrú organizáciu SPM najmladšie žiačky, ako aj za technické zvládnutie turnaja 
pri takom veľkom počte hráčok. Príkladná bola úroveň rozhodcov, keď s veľkým citom posudzovali pravidlá 
stolného tenisu najmä pri servisoch a nových loptičkách, keďže nebol ohraničený hrací priestor medzi stolmi. 
Veľká vďaka. 
 
Miroslav Čerňan – tréner licencie "A" a rozhodca kategórie M, diskusia 
11. 3. 2012, http://www.spacincett.php5.sk/ 
 

 

Slovenský pohár sa odohrá v Majcichove 
TTC Majcichov usporiada 4. turnaj Slovenského pohára. 
Stolnotenisový klub Table Tennis Club Majcichov usporiada už tretíkrát Slovenský pohár mládeže v stolnom 
tenise.  
V poradi 4. turnaj Slovenskeho pohara v kategórii najmladšie žiačky v sezóne 2011/2012 sa pod hlavičkou 
Slovenského stolnotenisového zväzu uskutoční v telocvični ZŠ J. Palárika v Majcichove v sobotu 10. 3. 2012 od 
9.00 hod. 
 
Tibor Kollár 
5. 3. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Dvakrát bronz pre Kollárovcov z TTC Majcichov 
V Pezinku sa odohral v poradí 3. bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava, 
tentokrát v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
V kategórii mladších žiakov zaznamenala z nášho regiónu výrazný úspech bratská dvojica zo stolnotenisového 
klubu Table Tennis Club Majcichov. Richard a Róbert Kollárovci prešli svoju púť súťažou až po semifinále a po 
„bratsky“ si rozdelili cenné bronzové kovy za 3. miesto. Ďalší hráč TTC Majcichov Tomáš Siska obsadil 9.-12. 
miesto. Prvenstvo si vybojoval Martin Baka z Pezinka. Medzi mladšími žiačkami triumfovala Tatiana Kukuľková 
z Viktórie Trnava. Trio dievčat z TTC Majcichov – Lucia Gašparíková, Miroslava Gašparíková a Zuzana Sisková 
obsadili 5.-8. miesto. 
V kategórii dorastu vyhral opäť zástupca z nášho regiónu – Marcel Rábara z Briconu Trnava. Medzi dorastenkami 
zvíťazila Dominika Vizinová z Malaciek, hrajúca v súčasnosti za český extraligový klub SKST Dubňany. Turnaja 
sa zúčastnilo celkovo 55 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
27. 2. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Z Kollárovcov z Majcichova vyrastajú nádejní stolní tenisti 
Tretí bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a 
dorast priniesol medaily aj klubu TTC Majcichov. 
V kategórii mladších žiakov zaznamenala z nášho regiónu výrazný úspech bratská dvojica zo stolnotenisového 
klubu Table Tennis Club Majcichov. Richard a Róbert Kollárovci prešli svoju púť súťažou až po semifinále a po 
„bratsky“ si rozdelili cenné bronzové kovy za 3. miesto. Ďalší hráč TTC Majcichov Tomáš Siska obsadil 9.-12. 
miesto. Prvenstvo si vybojoval Martin Baka z Pezinka. Medzi mladšími žiačkami triumfovala Tatiana Kukuľková 
z Viktórie Trnava. Trio dievčat z TTC Majcichov – Lucia Gašparíková, Miroslava Gašparíková a Zuzana Sisková 
obsadili 5.-8. miesto. 
V kategórii dorastu vyhral opäť zástupca z nášho regiónu – Marcel Rábara z Briconu Trnava. Medzi dorastenkami 
zvíťazila Dominika Vizinová z Malaciek, hrajúca v súčasnosti za český extraligový klub SKST Dubňany. Turnaja 
sa zúčastnilo celkovo 55 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5693-z-kollarovcov-z-majcichova-vyrastaju-nadejni-stolni-tenisti.htm 
 
Tatiana Čuperková 
25. 2. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Gašparíková do tretice s kovom 
V obci Pata v okrese Galanta sa v nedeľu 15. 1. 2012 odohral už 3. bodovací turnaj mládeže v stolnom 
tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
V kategórii najmladšieho žiactva si tradične skvele počínala Lucia Gašparíková zo stolnotenisového klubu Table 
Tennis Club Majcichov. Prvýkrát postúpila do finále turnaja, v ktorom nakoniec podľahla Viktórii Görfölovej 
z Galanty. Dva bronzy z predošlých dvoch turnajov tak vyšperkovala striebrom za krásne 2. miesto. Výborne 
zahrala aj ďalšia hráčka TTC Majcichov Zuzana Sisková, ktorej postup medzi najlepšie štyri unikol len o vlások a 
obsadila 5. miesto. Medzi najmladšími žiakmi zahral z Majcichovčanov najlepšie Matej Klučár, ktorý sa umiestnil 
v prvej osmičke. Prvenstvo si tentoraz vybojoval Viktor Lancz z Galanty.  
V kategórii staršieho žiactva sa z TTC Majcichov najlepšie umiestnil Richard Kollár, ktorý postúpil medzi 16 
najlepších. Veľmi dobre si počínal aj Tomáš Siska, ktorý postúpil zo skupiny do vyraďovacích bojov a obsadil 17.-
22. miesto. Prvenstvo si vybojoval Dávid Jakubec z Pezinka. V kategórii starších žiačok zvíťazila Viktória 
Nagyová zo Senca. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 88 hráčov a hráčok z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
23. 1. 2012, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolná tenistka Gašparíková sa zlepšuje každým dňom 
Na treťom bodovacom turnaji mládeže v stolnom tenise získali stolní tenisti TTC Majcichov striebro.  
V Pate sa konal turnaj v kategórii najmladšieho a staršieho žiactva. 
Tradične skvele si počínala Lucia Gašparíková, ktorá prvýkrát postúpila do finále turnaja. V ňom podľahla Viktórii 
Görfölovej z Galanty. Výborne zahrala aj ďalšia hráčka TTC Majcichov Zuzana Sisková, ktorej postup medzi 
najlepšie štyri unikol len o vlások a obsadila 5. miesto. Medzi najmladšími žiakmi zahral najlepšie Matej Klučár, 
ktorý sa umiestnil v prvej osmičke. 
V kategórii starších žiakov si najlepšie počínal Richard Kollár, ktorý postúpil medzi 16 najlepších. Veľmi dobre si 
počínal aj Tomáš Siska, ktorý postúpil zo skupiny do vyraďovacích bojov a obsadil 17.-22. miesto. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5171-stolna-tenistka-gasparikova-sa-zlepsuje-kazdym-turnajom.htm 
 
Tatiana Čuperková 
21. 1. 2012, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
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Rozšírili zbierku medailí 
Ďalšie vzácne kovy pre stolných tenistov Majcichova a Trnavy prišli z druhého bodovacieho turnaja 
mládeže regiónu Bratislava – Trnava. 
V Moravskom Sv. Jáne v kategórii najmladších žiačok natrafili na seba v semifinále Lucia Gašparíková z TTC 
Majcichov a Zuzana Peková z Viktórie Trnava. Gašparíková si po prehre napokon odniesla bronz. Peková 
obhájila víťazstvo z predchádzajúceho kola. Ďalšia hráčka Majcichova Zuzana Sisková obsadila 5. miesto. Na 
rovnakej delenej pozícii skončila Simona Vašková. Medzi najmladšími žiakmi najlepšie zahral opäť Matej Klučár, 
ktorý skončil v prvej osmičke. Najmladší účastník turnaja Nicolas Kubala (Viktória) skončil na delenom 13.-18. 
mieste.  
V kategórii staršieho žiactva sa z TTC Majcichov najlepšie umiestnili Richard a Róbert Kollárovci, ktorí postúpili 
medzi 16 najlepších, hoci patria vekom len k mladším žiakom. Spolu s nimi skončil v tejto skupine aj hráč Viktórie 
Martin Schneider. So cťou zahral aj Samuel Domin (TTC), keď postúpil zo skupiny do vyraďovacích bojov. 
Striebro si z tejto kategórie odniesol Trnavčan Lukáš Krupanský. V kategórii starších žiačok zvíťazila Tatiana 
Kukuľková z Viktórie Trnava. Jej spoluhráčka Kristína Mesková nepostúpila do semifinále. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/4692-stolnym-tenistom-sa-medaily-hrnuli.htm 
 
Tatiana Čuperková 
19. 12. 2011, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Stolnotenisový bronz putuje do Majcichova 
V Moravskom Svätom Jáne sa predposledný novembrový víkend odohral 2. bodovací turnaj mládeže v 
stolnom tenise regiónu Bratislava-Trnava v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. 
MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN. Opäť sa darilo aj žiakom stolnotenisového klubu Table Tennis Club Majcichov, a to 
v kategórii mladšieho žiactva. Najlepšie zahral Róbert Kollár, ktorý v semifinále prehral s Martinom Bakom 
z Pezinka, pričom od postupu do finále ho delili dva nepremenené mečbaly. Aj tak však vybojoval krásne 3. 
miesto, keď sa víťazom stal Maxim Kováč z ŠKST Karlova Ves. Výborne si počínali aj ďalší dvaja Majcichovčania 
– Tomáš Siska a Richard Kollár, ktorí skončili vo štvrťfinále a obsadili 5. – 8. miesto. Medzi mladšími žiačkami 
zvíťazila Paula Čermáková z Karlovej Vsi. 
Prvenstvo si v kategórii dorastu medzi chlapcami vybojoval Adam Brat z STK Pezinok a v kategórii dorasteniek 
Dominika Vizinová z Dubnian. Bodovacieho turnaja sa zúčastnilo celkovo 84 hráčov z Trnavského 
a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
28. 11. 2011, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Stolnotenisový bronz putuje zásluhou Kollára do Majcichova 
Žiakom stolnotenisového klubu TTC Majcichov sa darilo aj počas druhého bodovacieho turnaja v 
kategóriách mladších žiakov a dorast. 
V Moravskom Sv. Jáne si medzi žiakmi najlepšie počínal Róbert Kollár, ktorý prehral až v semifinále. V súboji s 
Martinom Bakom (Pezinok) ho od postupu do finále delili dva nepremenené mečbaly. Vybojoval si však bronzovú 
pozíciu. Ďalší dvaja Majcichovčania Tomáš Siska a Richard Kollár vypadli vo štvrťfinále. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/4384-stolnotenisovy-bronz-putuje-do-majcichova.htm 
 
Tatiana Čuperková 
27. 11. 2011, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Striebro a bronz pre žiakov TTC Majcichov 
V Malackách sa v nedeľu 13. 11. 2011 odohral 2. bodovací turnaj mládeže v stolnom tenise regiónu 
Bratislava-Trnava v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo. 
MALACKY. Najmä v kategórii najmladšieho žiactva si výborne počínali žiaci stolnotenisového klubu Table Tennis 
Club Majcichov. Najlepšie zahral Matej Klučár, ktorý medzi najmladšími žiakmi skončil druhý a vybojoval 
striebornú medailu, keď vo finále podľahol Marekovi Jaloveckému z Pezinka. Medzi najmladšími žiačkami 
skončila na treťom mieste Lucia Gašparíková, keď v boji o finále prehrala s Laurou Švajdlenkovou zo Stupavy 
a získala bronzovú medailu. Víťazkou sa stala Zuzana Peková z Viktórie Trnava. 
V kategórii staršieho žiactva zo žiakov TTC Majcichov najlepšie zahral Richard Kollár, ktorý ešte len vekom 
mladší žiak postúpil medzi 16 najlepších. Prvenstvo si vybojoval domáci hráč Malaciek Damián Vizina. V kategórii 
starších žiačok zvíťazila Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 93 hráčov 
z Trnavského a Bratislavského kraja. 
 
Tibor Kollár 
21. 11. 2011, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Aj keď sú ešte malí, loptičky na stolnom tenise ovládajú 
Na druhom bodovacom turnaji mládeže v stolnom tenise sa v kategórii žiakov nestratili ani pretekári TTC 
Majcichov. 
V Malackách sa medzi najmladšími predstavil Matej Klučár, ktorý vybojoval výborné druhé miesto. Premožiteľa 
našiel až vo finálovom súboji s Marekom Jaloveckým z Pezinka. Medzi najmladšími dievčatami bola tretia Lucia 
Gašparíková. Zvíťazila Zuzana Peková z Viktórie Trnava.  
V kategórii starších žiakov postúpil medzi šestnásť najlepších Richard Kollár, hoci sám patrí do skupiny mladších 
žiakov. V kategórii starších žiačok zvíťazila Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/4271-aj-ked-su-este-mali-lopticky-na-stolnom-tenise-ovladaju.htm 
 
Tatiana Čuperková 
20. 11. 2011, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Mladé a šikovné 
V Majcichove sa v poslednú októbrovú sobotu odohral druhý turnaj Slovenského pohára mládeže v 
stolnom tenise v kategórii mladších žiačok. 
Druhý turnaj Slovenského pohára mládeže v stolnom tenise v Majcichove sa síce stal korisťou Ružomberčanky 
Belopotočanovej, ale naprázdno neobišli ani zástupkyne nášho regiónu. V kategórii mladších žiačok sa z tretieho 
miesta tešila Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. Turnaj na výbornej úrovni pripravil domáci TTC Majcichov. 
Medzi najlepšími hráčkami sa predstavili aj tri dievčatá z domáceho klubu Miroslava Gašparíková, Lucia 
Gašparíková a Zuzana Sisková. Najlepšie zahrala Miroslava Gašparíková, ktorá postúpila zo základnej skupiny 
do vyraďovacích bojov. 
 
Tatiana Čuperková 
3. 11. 2011, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

Slovenský pohár mladších žiačok v Majcichove vyhrala Belopotočanová  
z Ružomberka 
V Majcichove sa v sobotu 29. 10. 2011 odohral druhý turnaj Slovenského pohára mládeže v stolnom 
tenise v kategórii mladších žiačok, ktorý usporiadal už po druhýkrát domáci Table Tennis Club Majcichov. 
MAJCICHOV. Druhý turnaj mladších žiačok Slovenského pohára v Majcichove prebiehal vo výbornej atmosfére. 
Prvenstvo si napokon vybojovala hráčka ŠKST Ružomberok Katarína Belopotočanová pred Emou Labošovou z 
STO Valaliky a na treťom mieste skončila Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava. 
Turnaja organizovaného na vysokej úrovni sa zúčastnilo dovedna 44 hráčok z celého Slovenska, z ktorých si 
najlepšia trojica okrem pohárov, medailí a diplomov odniesla aj nádherné cukríkové kytice a knižné ceny. Medzi 
najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku v tejto vekovej kategórii sa predstavili aj tri dievčatá z domáceho 
TTC Majcichov – Miroslava Gašparíková, Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková. Najlepšie zahrala Miroslava 
Gašparíková, ktorá postúpila zo základnej skupiny do vyraďovacích bojov. 
 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/7224/slovensky-pohar-mladsich-ziacok-v-majcichove-vyhrala-

belopotocanova-z-ruzomberka 
 
Turnaje v SR 
31. 10. 2011, www.pinces.sk 
 

 

Stolnotenisová mládež sa zíde v Majcichove 
Slovenský pohár mládeže v stolnom tenise sa uskutoční v Majcichove. 
Stolnotenisový klub Table Tennis Club Majcichov usporiada Slovenský pohár mládeže v stolnom tenise. V poradí 
2. turnaj Slovenskeho pohára v kategórii mladšie žiačky sa pod hlavičkou Slovenského stolnotenisového zväzu 
uskutoční v telocvični ZŠ J. Palárika v Majcichove v sobotu 29. 10. 2011 od 9.00 hod. 
 

odkaz na článok: http://trnava.sme.sk/c/6111713/stolnotenisova-mladez-sa-zide-v-majcichove.html 
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Tibor Kollár 
25. 10. 2011, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Majcichovský stolný tenis vstal z mŕtvych 
Stolný tenis má v Majcichove dávnu tradíciu. V roku 2008 prešiel športovou reinkarnáciou a vznikol nový 
Table Tennis Club zameraný najmä na žiacke kategórie. 
Najskôr ho reprezentovalo len jedno družstvo žiakov a o rok neskôr pribudlo žiacke B-družstvo. „V poslednej 
sezóne k nim pribudli aj C-družstvo žiakov a družstvo mužov, takže v súčasnosti našu obec reprezentujú v 
stolnom tenise štyri družstvá,“ uviedol Tibor Kollár z TTC Majcichov.  
Klub má momentálne spolu so žiakmi 29 členov, muži figurujú v 5. lige pod názvom TTC Majcichov A. Žiacke 
družstvá sú rozdelené na tím A (chlapci), B (dievčatá) a C (chlapci). „Mužské stolnotenisové súťaže majú dokopy 
sedem líg, od novej sezóny sa pravdepodobne ich počet zvýši na osem. Naše mužské družstvo začalo v minulej 
sezóne hrať šiestu ligu a hneď po roku sme postúpili do piatej. Radi by sme v nasledujúcej sezóne postúpili ešte 
o súťaž vyššie, do krajskej 4. ligy. Mládežnícke súťaže sa delia po novom na prvú a druhú ligu. Náš A-tím skončil 
v druhej lige na druhom mieste a vďaka tomuto bude môcť postúpiť do najvyššej žiackej súťaže,“ prezradil 
príjemnú novinku Kollár.  
Nová sezóna sa pre stolných tenistov začína vždy 1. augusta, do súťažného zápolenia vstúpia tímy v septembri. 
Žiakov a žiačky TTC Majcichov čakajú už v auguste medzinárodné satelitné turnaje mládeže v Topoľčanoch a v 
českom Hluku, od septembra sa okrem majstrovských súťaží budú zúčastňovať aj na turnajoch Slovenského 
pohára mládeže. Najmenej dva z týchto turnajov bude organizovať aj TTC Majcichov. 
 

odkaz na článok: http://www.trnavskyhlas.sk/c/2772-majcichovsky-stolny-tenis-vstal-z-mrtvych.htm 
 
Tatiana Čuperková 
8. 8. 2011, Trnavský hlas, www.trnavskyhlas.sk 
 

 

STOLNÝ TENIS: Na M-SR novinárov dva triumfy pre Pokornú a Kollárovcov 
POVAŽSKÁ BYSTRICA 11. apríla (SITA) - Telocvičňa ZŠ Stred v Považskej Bystrici bola v sobotu 9. apríla 
dejiskom už 15. ročníka majstrovstiev Slovenska novinárov (M-SR) v stolnom tenise, najmä v mužskej 
kategórii dosiaľ asi s najkvalitnejším obsadením.  
V konkurencii päťdesiatky žurnalistov a pracovníkov elektronických a printových médií z celého Slovenska sa na 
Považí najviac presadila Eva Pokorná (Rozhlas a televízia Slovenska /RTVS/), ktorá zvíťazila vo dvojhre žien a s 
Vlastou Konečnou (Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava) obhájili triumf vo štvorhre. Rovnako 
dva primáty si vybojovali aj Kollárovci z časopisu Krásy Slovenska. Okrem spoločného víťazstva vo 
štvorhre dominoval mladší zo spomenutej bratskej dvojice Tibor v hlavnej mužskej kategórii. Jeho starší 
súrodenec Daniel Kollár uspel s Marcelou Brigantovou (TV Považie) v miešanej štvorhre, ktorá mala na 
stolnotenisovom šampionáte novinárov vlani premiéru.  
V osobitne hodnotenej dvojhre "bardov" (Old Boys) si zopakoval prvenstvo Fero Hora (RTVS), v turnaji osobností 
bol najúspešnejší Peter Zvak. O organizáciu M-SR sa zaslúžil tradične Milan Podmaník v spolupráci so 
stolnotenisovým klubom TTC Považská Bystrica, záštitu prevzal primátor mesta Karol Janas.  
Výsledky 15. ročníka majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise - Považská Bystrica (sobota, 9. apríla 
2011): 
Dvojhra žien: 1. Eva Pokorná (Rozhlas a televízia Slovenska /RTVS/), 2. Vlasta Konečná (Katedra marketingovej 
komunikácie FF UK Bratislava), 3. Zuzana Muthová (voľná novinárka) a Marcela Brigantová (TV Považie) 
Dvojhra mužov: 1. Tibor Kollár (Krásy Slovenska), 2. Andrej Dudáš (voľný novinár), 3. Matúš Čunderlík (RTVS) 
a Oliver Buza (SITA) 
Štvorhra žien: 1. Vlasta Konečná, Eva Pokorná (Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava, RTVS), 2. 
Oľga Čermáková, Dana Rybárová (obe RTVS), 3. Marcela Brigantová, Barbora Zigová (obe TV Považie) a 
Zuzana Glabazňová, Katarína Tekeľová (obe TV Markíza) 
Štvorhra mužov: 1. Tibor Kollár, Daniel Kollár (obaja Krásy Slovenska), 2. Andrej Dudáš, Viktor Zamborský 
(voľný novinár, Prešovský večerník), 3. Anton Martaus, Mário Porubec (TV Považie, TA3) a Miroslav Antol, 
Miroslav Bukov (SITA, oSporte.sk) 
Miešaná štvorhra: 1. Daniel Kollár, Marcela Brigantová (Krásy Slovenska, TV Považie), 2. Roman Uhlík, 
Vlasta Konečná (SITA, Katedra marketingovej komunikácie FF UK Bratislava), 3. Martin Šeďo, Zuzana 
Rakšányová (RTVS, voľná novinárka) a Hubert Vavro, Zuzana Muthová (Nový Čas, voľná novinárka) 
Dvojhra Old Boys ("bardi", kategória nad 60 rokov): 1. Fero Hora (RTVS), 2. Bohuš Olach (Obecné noviny), 3. 
Jozef Vatrál a Ján Sand (obaja Katedra žurnalistiky FF UK Bratislava)  
Dvojhra osobností: 1. Peter Zvak, 2. František Matušík, 3. Viliam Frolo 
 

odkaz na článok: http://sport.noviny.sk/sport-clanky/11-04-2011/stolny-tenis-na-m-sr-novinarov-dva-triumfy-pre-

pokornu-a-kollarovcov.html 
 
Roman Uhlík 
11. 4. 2011, SITA, sport.noviny.sk, www.sita.sk  
 

 

SPM – 2. turnaj najmladších žiakov v Pezinku, žiačok v Majcichove 
Slovenský pohár mládeže pokračoval ešte pred Vianocami kategóriou najmladšieho žiactva. Medzi 
najmladšími žiačkami V Majcichove triumfovala Tatiana Kukuľková, hráčka Trnavy. V Pezinku sa odohral 
turnaj najmladších žiakov, kde vyhral Martin Budiak z Ružomberka. 
V Majcichove sa v sobotu uskutočnil druhý turnaj Slovenského pohára mládeže v kategórii najmladších žiačok, 
ktorý usporiadal domáci Table Tennis Club. Turnaj najmladších žiačok sa v Majcichove niesol už v 
predvianočnej atmosfére. Prvenstvo si napokon vybojovala talentovaná hráčka Tatiana Kukuľková z Viktórie 
Trnava pred Emou Labošovou (STO Valaliky) a Katarínou Belopotočanovou (Breza). Na turnaji sa zúčastnilo 
dovedna 30 hráčok, z ktorých si najlepšia trojica okrem pohárov a medailí odniesla aj hodnotné ceny. 
 

odkaz na článok: http://www.pinces.sk/news/6852/spm-2-turnaj-najmladsich-ziakov-v-pezinku-ziacok-v-majcichove 
 
Turnaje v SR 
9. 1. 2011, www.pinces.sk 
 

 

SPM najmladších žiakov 

Ďakujem za všetkých z organizácie turnaja, ktorí pomohli urobiť turnaj najlepšie, ako vieme. Určite poteší, keď je 
s niečím, čo robíme, spokojnosť. Chcem len povedať, že v tom istom čase ako my v Pezinku, po prvý krát 
organizovali SPM v Majcichove pre dievčatá. Aj keď som tam nebol, dostal som od účastníkov pochvalné 
vyjadrenia. Takže aj týmto pánom patrí vďaka za skvelo zorganizovaný turnaj. Takisto aj ja prajem všetkým 
stolným tenistom, najmä tým mladším ročníkom, ale samozrejme aj ich rodičom, trénerom, funkcionárom klubov 
pokojné sviatky, veľa šťastia, zdravia a spokojnosti v roku 2011 a samozrejme k tomu všetkému veľa úspechov 
za zelenými ( a niekedy aj modrými) stolmi. 
Za STK Pezinok, ale dovolím si povedať že aj v mene komisie mládeže SSTZ želá Pavol Alexy 
 
Pavol Alexy – predseda komisie mládeže SSTZ, diskusné fórum o stolnom tenise 
22. 12. 2010, www.stkpk.sk 
 

 

Postreh 
Chcel by som podať môj postreh z Majcichova (turnaj Slovenského pohára mládeže).Organizátori tohto podujatia 
(SPM organizovali po prvý raz) zvládli svoju úlohu na výbornú. Prišli všetky dievčatá, síce meškali v nepriaznivom 
počasí 15 min., no hlavný rozhodca to dokonale zvládol a začalo sa o 9.05 hod. Teplota v hale bola akurát a keď 
bolo niekomu zima, ihneď zapli kúrenie. Ceny boli pekné – poháre, cukríkové kytice, knihy. Hoci na turnaji SPM v 
Pezinku sa odovzdávali poháre prvým štyrom najlepším hráčom, z viacerých strán turnaj v Majcichove ohodnotili 
známkou 1.  
 
Peter Tomič – vedúci mládeže stolnotenisového klubu Gasto Galanta, diskusia 
20. 12. 2010, http://www.spacincett.php5.sk/ 
 

 

Turnaj žiačok v Majcichove vyhrala Kukuľková 
V Majcichove sa v sobotu uskutočnil druhý turnaj Slovenského pohára mládeže v stolnom tenise v 
kategórii najmladších žiačok, ktorý usporiadal domáci Table Tennis Club. 
MAJCICHOV. Turnaj najmladších žiačok sa v Majcichove niesol už v predvianočnej atmosfére. Prvenstvo si 
napokon vybojovala talentovaná hráčka Tatiana Kukuľková z Viktórie Trnava pred Emou Labošovou z STO 
Valaliky a Katarínou Belopotočanovou z Brezy. 
Na turnaji sa zúčastnilo dovedna 30 hráčok, z ktorých si najlepšia trojica okrem pohárov a medailí odniesla aj 
hodnotné ceny. Medzi najlepšími stolnými tenistkami na Slovensku v tejto vekovej kategórii sa predstavili aj dve 
dievčatá z domáceho TTC Majcichov - Lucia Gašparíková a Zuzana Sisková. 
 
odkaz na článok: http://trnava.sme.sk/c/5690902/turnaj-ziacok-v-majcichove-vyhrala-kukulkova.html 
 
Martin Poláš 
18. 12. 2010, My – Trnavské noviny, www.sme.sk 
 

 

Mládež je u nich na prvom mieste 

http://www.sme.sk/
http://www.trnavskyhlas.sk/c/2772-majcichovsky-stolny-tenis-vstal-z-mrtvych.htm
http://www.trnavskyhlas.sk/
http://sport.noviny.sk/sport-clanky/11-04-2011/stolny-tenis-na-m-sr-novinarov-dva-triumfy-pre-pokornu-a-kollarovcov.html
http://sport.noviny.sk/sport-clanky/11-04-2011/stolny-tenis-na-m-sr-novinarov-dva-triumfy-pre-pokornu-a-kollarovcov.html
http://sport.noviny.sk/
http://www.sita.sk/
http://www.pinces.sk/news/6852/spm-2-turnaj-najmladsich-ziakov-v-pezinku-ziacok-v-majcichove
http://www.pinces.sk/news/6852/spm-2-turnaj-najmladsich-ziakov-v-pezinku-ziacok-v-majcichove
http://www.pinces.sk/
http://www.stkpk.sk/
http://www.spacincett.php5.sk/
http://trnava.sme.sk/c/5690902/turnaj-ziacok-v-majcichove-vyhrala-kukulkova.html
http://www.sme.sk/


... Na minulé úspechy najmä žiackeho stolného tenisu v Majcichove sa snaží nadviazať Table Tennis Club 
Majcichov. Je to nový stolnotenisový klub založený v roku 2008. Už od svojho vzniku sa venuje predovšetkým 
najmladším žiackym vekovým kategóriám... ...Jasne stanovený pevný tréningový plán je predpokladom 
úspešného napredovania celého klubu, ktorého činnosť a zámery sú ešte len na začiatku. Základom dobrého 
fungovania klubu je vzájomná spolupráca medzi členmi klubu a zainteresovanosť rodičov na činnosti klubu. 
Cieľom žiackych družstiev je postupne získať čoraz viac skúseností v súťažiach žiackeho stolného tenisu v rámci 
Slovenska... 

 
Predstavujeme Table Tennis Club Majcichov 
31. 12. 2009, Slovenský stolný tenis 2/2009, www.sstz.sk 
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