
24. MSR v scrabble 
 
V prvý októbrový víkend sa na tradičnom mieste v hoteli Klar v Liptovskom Mikuláši 
uskutočnili 24.Majstrovstvá Slovenska v scrabble a po dvoch ročníkoch poznačených 
pandémiou koronavírusu sa mohlo naživo stretnúť 32 najlepších scrabblistov a taktiež 
sa mohli uskutočniť aj siedme Paralelné Majstrovstvá Slovenska, kde si zahralo 13 
hráčov. Majstrovskú atmosféru premiérovo zažili v áčku Patrik Jašek, Tomáš Rodr 
a Braňo Teplan a v béčku Oľga Baráková, Zdenka Hudecová, Peter Juck a úplný 
nováčik na turnajoch Lenka Jelenská. 
 
Aj tento rok sa potvrdilo že najvyššie nasadenému hráčovi to v prvom kole na prvom 
stole nesedí (z posledných šiestich MSR vyhral najvyššie nasadený v prvom kole iba 
raz). Evka Zahradníková to schytala o vyše sto bodov od Janka Milana. Z nasadených 
hráčov neuspeli ešte Miro Štrba, ktorý prehral s Kajou Nemčokovou, Peťo Barák 
s Majkou Ponickou  a v manželskom derby Šnábelovcov prehrala Sylvia s Vilom o vyše 
sto bodov. Pri svojej premiére (na slovenskom šampionáte) to schytal Tomáš Rodr od 
Peťa Lámera takmer o 200, a neuspeli ani ďalší nováčikovia – Braňo Teplan s Jožkom 
Gajdošom a Patrik Jašek s Dášou Jančurovou. Hladkým víťazstvom začal obhajca 
z odložených živých majstrovstiev Rasťo Michalka, druhý obhajca z onlajn majstrovstiev 
Jaro Vernarský mal o čosi viac práce s Katkou Vavákovou. Najtesnejšie o dva body 
vyhrala Vierka Jambrichová nad Ivkou Plesníkovou. Zrezka začal Mišo Ivan, ktorý 
nadelil vyše päťsto bodov a tri bingá Maťovi Slišovi, cez 500 nahrali aj Peťo L. a Mirka 
Janikovičová.   
 
V druhom kole sa na prvý stôl posunul Patrik Pinter a po výhre nad Norom Lančaričom, 
ktorému nadelil vyše 500 bodov tam aj zostal. Päťstovky nadeľovali aj Peťo Lámer, Mišo 
Ivan a Peťo Barák, obhajcovia Jaro a Rasťo nahrali zhodne 453 bodov (každý v inej 
partii), ale najviac nadeľovali Jožko Gajdoš (632 bodov a spolu vyše tisíc) Jankovi 
Milanovi, čo bolo najviac za celý turnaj a Evka, ktorá si napravila chuť na Maťovi Slišovi 
– nadelila mu 615 bodov a vyhrala o rekordných 348 bodov. Jožko i Evka v tomto kole 
položili po tri bingá. Najtesnejšie sa skončilo bystrické derby, keď Ivka Chrobáková 
zdolala Renku Janovskú o tri body.  
 
Aj po treťom kole sa Patrik Pinter udržal na prvom stole po výhre nad Mišom, Jaro si 
poradil s Mirkou a Rasťo s Jožkom a štvoricu nezdolaných doplnil Peťo Lámer, ktorý 
zdolal Kaju tesne o štyri body. Evka zaknihovala druhú prehru s Katkou Vavákovou 
a v tej chvíli nemohla tušiť, že je to jej posledná prehra. Prvej výhry na MS sa dočkal 
Braňo Teplan po výhre nad Renkou a v súboji nováčikov vyhral Tomáš Rodr nad 
Patrikom Jašekom.  
 
V štvrtom kole nahral Patrik P. 519 bodov, ale nestačilo to na Rasťa, ktorý ich mal 544 aj 
vďaka trom bingám a chlapci dosiahli rekordné spoločné skóre majstrovstiev 1063 
bodov. Na druhom stole vyhral Jaro nad Peťom. Päťstovky v tomto kole nadeľovali Mišo 
(o vyše dvesto nad Katkou), Ivan Pastucha, Kaja, Sylvia a Zdenka Žákovičová.   
 



V piatom kole sa na prvom stole stretli minuloroční obhajcovia a Jaro vyhral nad 
Rasťom. Pre Rasťa to bola vôbec prvá prehra v prebiehajúcej sezóne, keďže ako 
obhajca mal zaistený štart na MS a nepotreboval absolvovať žiaden kvalifikačný turnaj. 
Na druhom stole vyhral Patrik P. tesne o dva body nad Jožkom, ale ešte tesnejšie sa 
skončila partia na treťom stole, kde Miro vyhral nad Ivanom o jeden bod, za čo si Ivan 
odniesol diplom za prehru najmenším rozdielom. Mišo opäť nadeľoval, tentoraz 581 
bodov od neho schytala Kaja a vyše 500 bodov nahrali aj Evka, Mirka, Vierka a Dáša. 
Mišo a Vierka pritom položili po tri bingá a Evka síce položila len jedno ale jej 
NELÍHALO za 118 bodov bol najlepší ťah celého turnaja v rámci A-kategórie. 
 
Aj po šiestom kole zostal Jaro nezdolaný, keď si poradil s Mirom. Za Jarom boli 
s bodovým odstupom Patrik po výhre nad Erikou Tomkovou a Mišo, ktorý zdolal Rasťa. 
Evka dala Mirke vyše 500 a dokopy nahrali 1020, a päťstovku dala aj Renka. Prvej výhry 
na MS sa dočkal Patrik Jašek, keď zdolal Ivku Plesníkovú. Po šiestom kole tak viedol 
Jaro o bod pred Patrikom P. a Mišom, za nimi bola osmička 4-bodových hráčov.  
 
V siedmom kole došlo aj na Jara, keď nestačil na Miša. Evka dala rovných 500 Patrikovi 
P. , Rasťo si poradil s Norom, Miro s Erikou a Kaja s Jožkom. V tomto kole sa zrodila aj 
jediná remíza – keď patovali Vierka s Braňom. Pred posledným sobotňajším kolom bola 
na čele dvojica Mišo a Jaro, za nimi pätica Rasťo, Patrik, Kaja, Miro a Evka. 
 
V poslednom sobotnom kole prehral Jaro s Patrikom o vyše sto, Mišo si poradil s Mirom 
a Evka zdolala Rasťa. Noro nadelil 551 Kaje, naopak Vierka schytala 579 a tri bingá od 
Sylvie. Najtesnejšie o dva body sa skončili dve partie – Katka zdolala Peťa L. a Ivan 
vyhral nad Vilom aj vďaka jednej neoprávnenej námietke. Po prvom dni bol na čele so 
siedmimi bodmi Mišo, za ním so šiestimi bodmi Patrik, Jaro a Evka a ďalších osem 
hráčov malo na konte 5 bodov.  
 
Po troch rokoch sme si mohli užiť aj sobotný večer, na ktorý sa poniektorí tešili asi 
najviac. Tento rok ho spestril Jožko Gajdoš, ktorý pripravil zábavno-súťažný kvíz, po 
ňom nasledovala voľná zábava, ktorá sa pretiahla do neskorej noci.   
 
V prvom nedeľňajšom kole sa na prvý stôl vrátila Evka a po výhre nad Mišom na ňom už 
zostala do konca. Prenasledovatelia nezaváhali, Patrik vyhral nad Kajou, Jaro nad 
Dášou a Rasťo nad Jankou Jalčovou. Peťo L. sa vyšantil na Ivanovi, ktorému dal 579 aj 
vďaka dvom stovkám, pričom najmä HOLENGAŤ zarezonovalo medzi prítomnými. Po 
deviatom kole bola na čele štvorica sedembodových Mišo, Patrik, Jaro a Evka, bod za 
nimi Rasťo, Maťo a Miro. 
 
V desiatom kole si Evka poradila s Jarom, Patrik P. nestačil na prekvapenie Maťa Sliša 
a Mišo neuspel s Peťom L. Rasťo vyhral nad Mirom, ktorému naložil vyše 500, čo sa 
podarilo aj Ivke Plesníkovej. Po desiatom kole sa na čele osamostatnila Evka s ôsmimi 
bodmi, za ňou bola pätica Mišo, Patrik, Jaro, Rasťo a Maťo.   
 
V jedenástom kole zaznamenala už ôsmu výhru v rade Evka, keď si poradila s Kajou 
a Maťo šiestu výhru v rade, keď zdolal o tri body Jara. Patrik zdolal takisto o tri body 
Dášu a Rasťo vyhral nad Katkou. Mišo Ivan nadelil ďalšiu päťstovku tentoraz Peťovi B. 



a druhý Peťo L. nadelil päťstovku Mirovi.  Aj po jedenástom kole si Evka udržiavala 
jednobodový náskok pred štvoricou Mišo, Patrik, Maťo a Rasťo. 
 
V dvanástom kole Evka natiahla víťaznú šnúru, keď zdolala Peťa L., naopak Maťo svoju 
nie, keď prehral s Rasťom. Z medailových ašpirantov ďalej vyhral Patrik nad Mirom 
a Mišo nad Norom, naopak Jaro prehral s Erikou.  Pred posledným kolom viedla Evka 
s deviatimi bodmi o bod pred Mišom, Patrikom a Rasťom, s teoretickou šancou na 
medailu bol ešte Maťo so siedmimi bodmi. 
 
V poslednom kole zavŕšila svoje víťazné ťaženie Evka, keď v liptovskom derby zdolala 
Zdenku a pribalila jej aj päťstovku, vyše 500 bodov nahrali aj Patrik po výhre nad Katkou 
a Mišo po výhre nad Jankom, naopak Rasťo sa prehrou o 4 body s Peťom L. pripravil 
o medailu. Pre Miša to bola celkovo šiesta päťstovka, Evka ich nahrala päť. Päťstovky 
nahrali aj Braňo a Mirka, najviac v tomto kole (582) však nahral Tomáš Rodr aj vďaka 
trom bingám. 
 
Majsterkou Slovenska sa stala Evka Zahradníková, ktorá premiérovo vyhrala 
Majstrovstvá Slovenska v klasickom scrabble, hoci jedenkrát už majsterkou bola, keď 
v roku 2009 skončila druhá za Martinom Sobalom, ktorý ako český občan nemohol byť 
v tom čase vyhlásený za majstra Slovenska. Okrem toho má Evka ešte ďalšie tri 
medaily z klasického scrabble (teraz teda už 5) a päť titulov z majstrovstiev Slovenska 
vo vykladacom scrabble, posledný z tohto roku (spred šiestich týždňov) a po rokoch 
2012 a 2021 tak napodobnila výsledok Jara Vernarského, keď jeden hráč zvíťazil 
v jednom roku na vykladacích i klasických majstrovstvách. Mimochodom tieto 
majstrovstvá boli pre Evku v poradí jej 200. turnajom na ktorom sa zúčastnila a lepšie 
toto jubileum ani osláviť nemohla. Druhý Mišo Ivan získal svoju prvú medailu 
z Majstrovstiev Slovenska, hoci raz už na majstrovstvách vyhral B kategóriu. Tretí Patrik 
Pinter zaknihoval po titule spred štyroch rokov druhý medailový zápis a tento rok tak 
k striebru z vykladacích majstrovstiev pridal druhú medailu.    
Na ďalších miestach sa umiestnili obhajcovia štvrtý Rasťo Michalka a šiesty Jaro 
Vernarský, medzi ktorých sa vklínil piaty Maťo Sliš a desiatku doplnili siedmy Peťo 
Lámer, ôsma Katka Vaváková, deviaty Miro Štrba a desiaty Noro Lančarič.  
 
V B-kategórii (resp. na 7. Paralelných majstrovstvách Slovenska) si to 13 hráčov rozdalo 
každý s každým a najlepšie sa darilo Ivovi Škavronkovi , ktorý prehral iba raz, druhá 
skončila Erika Ferčíková a na treťom mieste pri svojej turnajovej premiére Lenka 
Jelenská. Z individuálnych výkonov stojí za zmienku bingo cez deväťnásobok 
PODRASTE za 149 bodov, ktoré položil Miro Kiss, čo bol najlepší ťah v rámci A i B 
kategórie. 
 
Víťazom Slovenského pohára sa stal premiérovo Patrik Pinter, ktorý tesne o 4 body 
uhájil svoj náskok pred Evkou Zahradníkovou. Patrik vyhral aj súťaž Bingostar, keď 
zaznamenal 70 bíng na živých turnajoch tejto sezóny. 
 
V tipovacej súťaži vyhrala Erika Tomková, ktorá trafila mená až piatich medailistov 
v A i B kategórii. 
 



Evke a ostatným členom Rady SSS (Mišovi a Patrikovi) patrí nielen gratulácia, ale aj 
poďakovanie za celkovú organizáciu Majstrovstiev, ďakujeme asistentovi Jankovi 
Vavákovi za zapisovanie výsledkov a vyhodnocovanie rekordov, hotelu Klar za 
poskytnuté priestory, ako aj ostatným ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave či 
zdarnom priebehu majstrovstiev.  
 
Už teraz sa tešíme na jubilejné 25.MSR a snáď sa pri tomto jubileu stretneme ešte 
v hojnejšom počte.   
 
 
Ivan Pastucha  


