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Všetko chcem robiť naplno
Detstvo prežil v metropole Šariša – Prešove, kde sa narodil v roku 1984. Už ako dvanásťročný odišiel kvôli stolnému
tenisu do Bratislavy, aby v tamojšom centre talentovanej mládeže kvalitatívne napredoval. Ešte ako hráč MKST Hubeného Bratislava bol úspešný v juniorskej kategórii. V rokoch 1999 a 2000 získal v zmiešanej štvorhre s partnerkou Dajanou Filistovovou bronzovú a v roku 2001 zlatú medailu na majstrovstvách Európy juniorov, kde bol zároveň aj členom
strieborného juniorského družstva. Jeho úspechy medzi juniormi prispeli k prestupu do renomovaného belgického klubu
RV Charleroi, s ktorým v rokoch 2002 a 2003 vyhral Ligu majstrov. Neskôr pôsobil v Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku
aj v Česku v drese Hradca Králové. Je šesťnásobným majstrom Slovenska vo dvojhre, osemnásobným vo štvorhre a päťnásobným v zmiešanej štvorhre. Jeho najväčším úspechom je strieborná medaila, ktorú získal spolu s Barborou Balážovou
v zmiešanej štvorhre na majstrovstvách Európy v roku 2013. Dlhoročný člen reprezentačného družstva Slovenska a hráč
rakúskeho SPG Linz, v súčasnosti kandidát za člena výkonného výboru SSTZ za hráčov a aktuálne úspešný osemfinalista
z nedávnych majstrovstiev sveta v nemeckom Düsseldorfe Ľubomír Pištej.

Narodil si sa v Prešove a tu si prežil aj
svoje detstvo. Aké sú tvoje spomienky na
toto obdobie?
Na detstvo spomínam veľmi rád. Všetok
voľný čas som trávil rôznymi hrami, či už
športového alebo iného charakteru. V lete
nebolo dňa, kedy by som s kamarátmi nehral
futbal. Ten sme hrali od rána do večera.
Spomínaš si aj na tvoje prvé zoznámenie sa so stolným tenisom? Kedy to bolo?
Na úplne prvé zoznámenie sa so stolným tenisom si nepamätám, ale viem, že
som začal už ako štvorročný. V pivnici sme
mali stôl, kde sme hrávali najmä s otcom,
ale aj s ďalšími kamarátmi.
Ešte ako dieťa si z rodičovského hniezda odišiel do centra talentovanej mládeže
v Bratislave. Bolo náročné odísť v tomto
veku na druhý koniec Slovenska?

Odchod od rodičov vo veku 12 rokov
bol, samozrejme, náročný nielen pre mňa,
ale aj pre celú moju rodinu. Niekedy mám
aj teraz pocit, že moji rodičia doteraz ľutujú,
že ma pustili už v takom ranom veku mimo
ich dosah. Pre mňa to však bola škola života
a som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou projektu, ktorý vychoval generáciu reprezentantov na ďalších 15 rokov.
Na slovenských mládežníckych stolnotenisových šampionátoch si bol večne
druhý. Nebolo to pre teba frustrujúce
a demotivujúce?
Každý športovec chce víťaziť. Demotivujúce by z môjho pohľadu mohlo byť, keby
som bol bez konkurencie a na domácej scéne víťazil bez problémov. Práve vtedy môže
nastať uspokojenie a to je najväčším nepriateľom ďalšieho výkonnostného rastu. Veľmi

rád som neskôr vymenil druhé miesta v mládežníckych kategóriách za rekord v počte titulov majstra Slovenska medzi mužmi.
Ešte ako hráč MKST Hubeného Bratislava si počas troch rokov s Dajanou Filistovovou získal medailu v zmiešanej štvorhre na každom európskom juniorskom
šampionáte. Ako členovi družstva juniorov
ti pribudol aj jeden strieborný kov. Ktorá
z medailí je pre teba najpamätnejšia?
V tomto smere je odpoveď jednoznačná. Nie je to ani jedna z troch individuálnych medailí, aj keď sme s Dajanou v roku
2001 v Terni získali zlato. Najpamätnejšie
je určite striebro z družstiev v tom istom
roku po boku Petra Šeredu, Martina Palčeka a Valentína Baženova. Vo finále som
prispel dvoma bodmi, pričom v rozhodujúcom zápase o titul majstra Európy Valentín
nezvládol koncovku posledného setu proti
Francúzovi Bobillierovi, keď viedol 19:15
(hralo sa do 21).
Za úspechmi v juniorskej kategórii
vzápätí nasledoval tvoj prestup do belgického RV Charleroi s hviezdnou zostavou
S rodinou na dovolenke

V reprezentačnom drese Slovenska
Vladimir Samsonov, Jean-Michel Saive
a Patrick Chila. Ako k tomu prišlo?
Po výborne zvládnutých MEJ v Terni, kde som mal v stretnutiach s Ruskom,
Poľskom, Nemeckom a Francúzskom skóre
sedem vyhratých a ani jeden prehratý zápas, mi k prestupu pomohli dobré vzťahy
Kolářovcov z môjho klubu MKST Hubeného
s Belgičanom Didierom Leroyom. Ten dopomohol k mojej finálnej skúške v Charleroi,
po ktorej prišlo k dohode s belgickým klubom. Dovtedy som hráčov ako Samsonov,
Saive a Chila mohol sledovať len v televízii
a zrazu som s nimi každý deň trénoval .
Po odchode z Belgicka nasledovali tvoje hráčske zastávky v Nemecku, Španielsku, opäť v Nemecku a neskôr najdlhšie
vo francúzskom klube Cestas. Po pôsobení v českom Hradci Králové si v súčasnosti hráčom rakúskeho SPG Linz. V ktorom
klube si sa cítil najlepšie?
Každá krajina má svoje špecifiká, iný
postoj k životu, tréningové možnosti či
zvyklosti. Veľmi sa mi páčila atmosféra,
ktorá panovala v Španielsku. Tam som si
asi vytvoril najsilnejšie priateľské väzby.
Páčilo sa mi však v každom z mojich predošlých pôsobísk a ak bude príležitosť, rád
všetky kluby znovu navštívim.
V mixe s Barborou Balážovou si v roku
2013 získal prvú, striebornú medailu z majstrovstiev Európy mužov a žien. Úspech
v zmiešanej štvorhre akosi priťahuješ...
Myslím si, že moja variabilná hra je nepríjemná pre mužov a o to viac aj pre ženy.
Viackrát som už spomínal, že rád klamem
telom, čo v tomto prípade platí dvojnásobne. V štvorhrách by mala medzi spoluhráčmi vládnuť istá symbióza, a to nielen
za stolom. Bez nej bojovať o úspech je
veľmi náročné. Rád však spomínam aj na
štvrťfinále mixu s Evou Ódorovou na maj-

strovstvách sveta v roku 2009 v japonskej
Jokohame, kde sme v boji o medailu podľahli čínskemu páru Žang Čao – Jao Jan 3:4
na sety. Zároveň však verím, že medaila
z roku 2013 nebola posledná, ktorú získalo
Slovensko z veľkého podujatia.
V roku 2010 si sa oženil a s manželkou
vychovávaš dcéru a syna. Ako sa v súvislosti so založením rodiny zmenil tvoj stolnotenisový život?
Moje deti Sarinka a Davidko mi zmenili
úplne všetko. Mne aj manželke Dominike
však nič nerobí väčšiu radosť ako ich spokojnosť a to je pre rodiča to najdôležitejšie.
Svoj stolnotenisový život som, samozrejme, musel prehodnotiť, keďže pri každom
rozhodnutí týkajúcom sa môjho pôsobenia
v klube alebo účasti na turnaji musím brať
do úvahy aj potreby mojej rodiny.
Nedávno si otvoril aj svoj stolnotenisový e-shop. Darí sa mu?
Začiatky sú ťažké v každom odvetví. Postupne si však vytváram stálu klientelu. Ľudia
sa ku mne radi vracajú a to je pre mňa podstatné. V lete sa chystám otvoriť aj kamennú
predajňu v krásnom stolnotenisovom komplexe na ulici Stará Vajnorská v Bratislave.
Nedá mi neopýtať sa ťa aj na tzv. „pingpong“, v ktorom si už dvojnásobným medailistom z majstrovstiev sveta. Kedy a kde
vznikla táto „odroda“ stolného tenisu?
Som vďačný za každý úspech, ale moje
ciele smerujú vyššie ako je bronzová medaila. Každý rok patrím k favoritom na celkový
triumf a verím, že jedného dňa svoju účasť
premením na titul majstra sveta. Prvý ročník
pingpongu sa odohral v Las Vegas pred piatimi rokmi. Posledné štyri edície sa už hrali
v Londýne a inak to nebude ani v roku 2018.
V tomto roku však bude kvalifikácia iná ako
doteraz. Len štyria najlepší hráči z tohtoročného svetového šampionátu budú mať isté
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miesto na budúcoročných MS. Už v auguste
bude v Maďarsku tzv. európska kvalifikácia,
v ktorej sa bude hrať o štyri miestenky.
Dovoľ mi zablahoželať ti k osemfinálovej účasti vo dvojhre a najmä k tvojim
skvelým výkonom na nedávnych majstrovstvách sveta. Aké máš pocity z tvojho účinkovania na šampionáte?
Ďakujem, z umiestnenia mám veľkú
radosť a zároveň som rád, že tvrdá práca
počas niekoľkých rokov prináša svoje ovocie. O to viac ma teší, že sa to podarilo na
tak významnom podujatí. Po výhre nad jedenástym nasadeným Kórejcom Jeoungom
som proti Olahovi a Lakatosovi na ceste do
osemfinále nezaváhal. Mladý Japonec Harimoto ma vďaka dobrému výkonu a myslím
si, že aj s pomocou rozhodcov, zdolal 4:1,
aj keď sa všetky sety rozhodovali v koncovkách. S výkonmi a aj s výsledkom som však
spokojný a už teraz sa teším na nové výzvy.
Aké sú ešte tvoje hráčske ciele?
Mojim hlavným cieľom je postup na
olympijské hry. V roku 2015 som absolvoval 1. európske hry v Baku. Bolo to skvelé
podujatie a určite by som chcel niečo podobné absolvovať aj vo svetovom meradle.
Na tohtoročnej celoslovenskej konferencii SSTZ kandiduješ ako zástupca hráčov do výkonného výboru SSTZ. S akými
cieľmi by si chcel vstúpiť aj do čisto funkcionárskej práce?
Všetko, čo v živote robím, sa snažím
robiť naplno a nebude to inak aj v tomto
smere. Mám rôzne nápady, ktoré by mohli
pomôcť stolnému tenisu na Slovensku
a vzhľadom na moje dlhoročné skúsenosti
aj zo zahraničia si myslím, že mám čo ponúknuť. Hlavnou úlohou zástupcu hráčskej
asociácie bude hájiť najmä záujmy hráčov
v konfrontácii so zväzom a klubmi. Netreba zabúdať ani na ďalšie možnosti, ktoré
asociácia má, a to napr. v súvislosti so
vzdelávaním či pobytmi v zahraničí.
● zhováral sa: Tibor Kollár
foto:
archív
Ľubomíra Pišteja a SSTZ
●
Ako fanúšik Realu Madrid na futbalovom
štadióne Santiago Bernabéu

