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ZHODNOTENIE 

 

Ciele, ktoré sme si dali pred týmito majstrovstvami, boli odvážne. Priniesť aspoň jednu medailu sa 

nám nepodarilo. Ako zodpovedná osoba za dosiahnuté výsledky, však môžem povedať, že sa 

v príprave urobilo maximum a v princípe všetci účastníci turnaja podali výkony na hranici svojich 

možností.  

Otázka je: Prečo sa nám to teda nepodarilo? 

Ako všetci dobre vieme, stolný tenis je len šport a vysoké ciele si treba dávať a viem, že aj ostatné 

štáty mali veľké ambície, ktoré sa im nepodarilo naplniť. A to hovorím o väčších a finančne silnejších 

asociáciách, ako je ta naša. Možno práve ten veľký tlak, ktorý sme vytvorili, ale aj možná priveľká 

motivácia, ktorú si vytvárali hráči sami od seba, zapríčinili naše zlyhanie pred pomyselnou cieľovou 

čiarou. Na to, ako ťažko sa pár Pištej-Balážová do boja o medailu dostávali a vážne im chýbal už iba 

posledný krok, hodnotím ich výkony za pozitívne a poučné do budúcnosti. Znovu sa ukázalo, že byť 

pripravený, je dobrá cesta, no nedá sa predpovedať všetko čo sa stane. Teraz nanešťastie prichytila 

slabá forma Barboru Balážovú a v princípe to ovplyvnilo celé jej účinkovanie vo všetkých súťažiach. 

Som pevne presvedčený o tom, že akonáhle by sa im v mixe tú medailu získať podarilo, aj v ostatných 

súťažiach by sa im darilo oveľa viac. Aj Ľubo Pištej doplatil v jednotlivcoch na náročný program 

párových súťaží a po prehranom boji o semifinále, už v sebe nenašiel dostatok psychických síl na 

zdolanie Francúza v prvom kole. Aj keď robil čo sa dalo, prehral. Vo všetkých párových súťažiach však 

podal fantastické výkony a on by si medailu vážne zaslúžil. Baška to isté, svoju súperku by za 

normálnych okolností ľahko porazila, po mixe, nie. Proste sa nedalo pomôcť. Ako bývalý hráč 

a reprezentant, bohužiaľ poznám takéto stavy. Wang Yang si odohral svoje, to čo mal vyhrať, to 

vyhral a v zápasoch keď nebol favoritom aspoň zabojoval. Miešanú štvorhru Wang-Ódorová v prvom 

kole vyradil Rumunský pár Ionescu-Szocs, aj tak bol zápas vyrovnaný a rozhodovali maličkosti. 

Ostatní mali za ciel, postup zo skupín. To sa tiež nepodarilo. Škoda hneď prvého zápasu Evy Ódorovej 

s Bajor. Zlý začiatok dokázala otočiť a prehrala najtesnejším rozdielom, takisto mohla aj vyhrať a bolo 

by všetko v poriadku. Táňa Kukuľková zberá viac menej skúsenosti, ale pri lepšej konštelácii tiež 

mohla postúpiť.  Saša Valuch síce skončil na druhom mieste v skupine, ale sa žrebovalo a do 

preliminári sa nedostal – 5hráčov z 23 sa nedostalo. Podal však dobrý bojovný výkon vo všetkých 

zápasoch. Samuel Novota aj napriek tomu, že najmä v prvých dvoch stretnutiach hral nad svoje 

pomery, sa mu nepodarilo ani raz zvíťaziť. Mal ťažkú skupinu, to sme hovorili pred turnajom, že bude 

záležať aj od žrebu. 

Záver: Nepoľaviť v nastolenom štýle, analyzovať príčiny neúspechov a vyvodiť dôsledky, poprípade sa 

poučiť pred ďalším šampionátom.  
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