60. rokov Stolného tenisu v Trenčianskej Teplej
1950 - 2010
V septembri roku 2010 si stolný tenis v našej obci pripomína 60 rokov organizovanej
činnosti.
Bohatá história tohto obľúbeného športu sa začala odvíjať v roku 1950 v Sokolovni na
dvoch stoloch a v cukrovare „v Červenom kútiku“ na jednom stole. Medzi nadšencov
celuloidovej loptičky vtedy patrili Peter Gjabel, Ján Švec, Michal Lokaj, bratia
Streleckí, Alica Hoštáková, Oľga Balážová, Dana Šimková a ďalší.
V nasledujúcich rokoch sa zaregistrovaný klub presťahoval do školskej telocvične „Mlyn“.
Hrávalo sa na troch stoloch a štvrtý stôl bol k dispozícii na javisku. Horšie to bolo s veľmi
primitívnym vykurovaním telocvične.
V tomto období bol stolný tenis obľúbený medzi učiteľmi tunajšej základnej školy, ktorí
trénovali pravidelne spolu s členmi stolnotenisového oddielu a priťahovali tak ďalších
adeptov z mládeže. Boli to hlavne manželia Hudecovci, učitelia Žáčik, Kolník a iní.
Každoročne organizovali v Trenčianskej Teplej majstrovstvá okresu pedagogických
pracovníkov. Táto tradícia trvá dodnes.
V roku 1967 sa v našej obci uskutočnili Majstrovstvá Československa v stolnom tenise
družstiev starších žiakov, čím sa náš oddiel zviditeľnil v rámci bývalej republiky.
V spomínanom roku štartoval tím dospelých Trenčianskej Teplej v krajskej súťaži.
V roku 1966-1970 dobré meno stolného tenisu šírili najmä bratia Peter a František
Gjabelovci, ďalší bratia Viliam a Dušan Štrauchovci, Ján Mišovich, Ľudmila Galová, Zdena
Masárová, Mária Nováková.
V rokoch 1971-1972 sa činnosť stolného tenisu presťahovala do dvoch nových telocviční
novej ZDŠ. Tréningy sa konali už na desiatich stoloch, podľa štatistiky to bolo 60 až 80
žiakov ZDŠ. Na tejto škole nebolo vtedy žiaka, ktorý by neokúsil hru s malou pingpongovou
loptičkou. V okresných a krajských súťažiach bolo vtedy deväť družstiev chlapcov a dievčat,
čo bolo československou raritou.
V roku 1973 sa už prejavili odborne vedené tréningy v tom, že sa žiaci a žiačky dostali
v súťažiach na popredie umiestnenia v súťažiach družstiev i do rebríčkov v rámci Slovenska.
Popredné 2. miesto obsadili v celoročnej súťaži chlapci – Hudec ml., Pytlík a Štefanec. Ján
Hudec ml. sa zúčastnil dvakrát Majstrovstiev Slovenska a Československa, v jednotlivcoch
obsadil 8. miesto. Okrem spomínaných hráčov sa o dobré meno stolného tenisu v Trenč.
Teplej zaslúžili Milan Hruška, Beata Hudecová, Ján Weis, Peter Strieška, Mária Žáčiková,
Zuzana Fabová, Oľga Bajzíková, Peter Tománek, Rudolf Horský, Ján Richtárech, Peter
Kadlec, Roman Čechvala, Viliam Štrauch, Peter Kormuth, Emil Gabriš, Alena Trnová,
Marián Zúber, Roman Trn, Jozef Frohn ml., Marek Baláž a ďalší.
Uvedené úspechy nezostali bez povšimnutia Slovenského ústredného výboru stolného tenisu
a ministerstva školstva SR a tak bolo zriadené Školské stredisko stolného tenisu, čím sa
vyriešili hlavne finančné dotácie pre činnosť oddielu.
Funkciu trénera ŠŠS prevzal učiteľ Mgr. Ján Hudec st. Postupne po získaní trénerskej
kvalifikácie sa vystriedali tréneri vo vedení stolného tenisu nasledovne od roku 1980:
Ing. Viliam Štrauch, po ňom Rudolf Horský, t. č. Mgr. Ján Hudec ml. Každý z uvedených
trénerov zanechal po sebe kus poctivej mravenčej práce. Za vedenia trénera R. Horského za
začali tréningy – robotizáciou. Zaviedol ako prvý na Slovensku tréningový proces na
stolnotenisových robotoch.
Za uplynulých 60 rokov zdobia oddiel stolného tenisu už celé generácie, ktoré nie je možné
v tomto hodnotení vymenovať. Sú to podujatia celoslovenského významu a propagácie.
Podrobný priebeh je zaznamenaný v oddielovej kronike a vo vyhodnotení oddielu do roku
2005. Jedná sa hlavne o Memoriál Dušana Štraucha (30. ročník), Memoriál Petra Gjabela (21.
ročník), ktorý sa hrá ako Slovenský pohár veteránov. Stolný tenis v našej obci bude i naďalej
pokračovať v písaní svojej bohatej histórie.

Od roku 2005 sa zapájajú stolní tenisti do dlhodobých súťaží a turnajov, sú to hlavne Filip
Čechvala, Filip Horňák, Mária Svitanová, Kristína Majorošová, Martin Svitana, Ján Svitana,
Adriana Pružincová, Richard Pružinec, Marek Pružinec, Boris Cesnek, Michal Majzel, Hana
Sedláková a Nina Sedláková. Pozornosť nášho oddielu si zaslúžia naši odchovanci,
reprezentanti SR a extraligoví hráči – Martin Palček, Filip Ježo, Soňa Hudecová, Veronika
Prnová, Zuzana Suletyová, Lukáš Hudec, Ladislav Grežďo, Michal Hudcovský, Petra
Urbanová a Marián Palček.
Najväčšie úspechy v histórii stolného tenisu v Trenčianskej Teplej dosiahli reprezentanti
Slovenskej republiky: Filip Ježo, ktorý sa zúčastnil 7-krát Majstrovstiev Európy kadetov
a juniorov a 1-krát Majstrovstiev sveta juniorov, Martin Palček 6-krát ME kadetov a juniorov
a 1-krát MS juniorov. Osobitnú kapitolu v dejinách stolného tenisu v Trenčianskej Teplej
tvorí Soňa Hudecová, ktorá so stolnotenisovou raketou prešla mnohé svetové kontinenty
a celú Európu. Zúčastnila sa 7-krát ME kadetov a juniorov, 4-krát MS juniorov, 4-krát ME
mužov a žien, 2-krát MS mužov a žien, 1-krát MS škôl a 2-krát Svetovej univerziády
stredných a vysokých škôl.
Úspechy, ktoré dosiahol stolný tenis v Trenčianskej Teplej nie sú úspechom jedného
jednotlivca, ale sú výsledkom vynikajúcej spolupráce stolnotenisového klubu so
základnou školou, obecným úradom, rodičmi, sponzormi a zvlášť generálnym sponzorom
Považský cukor a.s. Trenčianska Teplá.
Mgr. Ján Hudec ml.

