
MS 2019 Budapešť, pred začiatkom 

Ozývame sa z neďalekej Budapešti s prvými správami o našej výprave na MS2019. Od dnes začínajú 

Slováci svoje boje a my dúfame, že vydržia v hre až do budúcej nedele, kedy majstrovstvá vyvrcholia.  

Výprava v zložení Barbora Balážová, Eva Ódorová, Tátiana Kukuľková, Ema Labošová, Ľubomír Pištej, 

Yang Wang, Alexander Valúch, Samuel Kalužný, tréneri Jaromír Truksa, Peter Šereda a masér 

Hromada sa vydala do udapešti v piatok. Prvé nepríjemné prekvapenie bola cesta do Budapešti. 

Vzhľadom na začínajúce sviatky boli cesty úplne plné. Čakanie v rade na nákup diaľničnej nálepky, 

následne niekoľkokrát zápcha kvôli malým haváriám na dialnici. Celkovo na 200 km ceste 

dvojhodinové zdržanie.  

Po príchode na miesto výpravu čakala akreditácia, tá našťastie prebehla rýchlejšie. Ihneď cesta na 

hotel, ktorý je asi 5 minút od haly, ubytovanie. Hotel je taký slušný štandard, na 4-hviezdičkový 

možno trošku slabší, ako by sme očakávali. Na izbe chýbajú skrine, tak si poriadok viete predstaviť... A 

mákké postele. Určite nič pre Ľuba, ktorý bol posledné dni seknutý, ani trénovať nemohol. Ale už sa 

dáva dokopy a má ešte pár dní do začiatku hlavných súťaží. Drobné problémy s krížami mal aj Samo, 

ten však môže trénovať. Ostatní sú zdravotne v poriadku a všetci v dobrej nálade. Všetci už využili čas 

na trénovanie. Hala je dobrá. Takmer identické prostredie s poslednými MS v Düsseldorfe pred 

dvoma rokmi. Pre trénera Truksu úplné déjà vu. S loptičami sa totálne šetrí. Je to nový typ lôpt 

a podľa dostupných informácií bol problém s výrobou dostatočného množstva načas. Pred 

majstrovstvami sme nedostali žiadne, dokonca ani kúpiť sa nedali. Teraz sme dostali pár krabičiek, ani 

jeden kus navyše. Konečne možnosť si s nimi zatrénovať. Hlavné, že sú v poriadku, hrá sa s nimi 

dobre. O málo rýchlejšie, ale všetci sú s nimi v pohode.   

V sovotu rovnaký program, trochu trénovania a už príprava v hlavách na turnaj. Medzitým strava 

a oddych. Strava je v hale a všetci si zatiaľ pochvaľujú. Celkovo, organizácia zatiaľ úplne bez 

problémov, prvé dojme sú veľmi dobré. V sobotu sme sa k výprave pripojili aj predseda Zden Kríž a ja. 

Počas majstrovstiev nás čaká množstvo pracovných stretnutí a kongres ITTF. V sobotu večer sa konalo 

podujatie organzované našim dlhoročným spozorom, firmou Butterfly. Zúčastnil sa predseda zväzu 

a Barbora, ako hráčka podporovaná touto firmou. Pri neoficiálnych rozhovoroch sa preberalo najmä 

riešenie majstrovstiev sveta družstiev do budúcnosti. Po zúžení počtu  družstiev pre finálový turnaj 

žiadala ETTU o navýšenie počtu. Táto žiadosť nebola ITTF prijatá pre formálne nedostatky. Navrhnuté 

riešenie však má byť určitým kompromisom – počet síce nemení, ale umožní odstrániť kontinentálne 

kvóty. Kvalifikácia (resp. oficiálne prvá fáza majstrovstiev) by tým bola spravodlivejšia a družstvá by si 

účasť vo finále museli vybojovať v súťaži poskytujúcej rovnaké šance bez ohľadu na kontinent. 

Uvidíme, či bude návrh prijatý na kongrese. Taktiež sa rozbehli kandidatúry na usporiadanie ďalších 

MS a snaha zapôsobiť na jednotlivé krajiny pred hlasovaním.  

Dnes sa majstrovstvá rozbehnú kvalifikačnými bojmi. Začína Ema od 11.30 a potom to už ide v rade 

až do večera. Okrem Ľuba, Bašky a Wanga sa predstavia všetci naši. Program : 

11.30 Labošová – Imanova (AZE 

12.15 Kalužný – Chang (MAC) 

13.45 Valuch – Garyagdyyev (TKM) 

15.30 Kalužný-Kukuľková proti víťazom duelu Krastev-Ivanova BUL) vs Hossain-Alam (BAN) 

17.45 Kukuľková – Barcenas (MEX) 

19.15 Ódorová – Petric (MNE) 



Papierovo sme vo všetkých zápasoch favoritmi. Veríme, že nedeľa bude len viťazná. V pondelok sa 

potom bude rozhodovať o postupe zo skupiny. V dvojhrách sú kvalifikačné skupiny trojčlenné, ďalej 

postupuje iba víťaz.  

Keďže majstrovstvá sú doslova za rohom, viacerí fanúšikovia môžu využiť príležitosť príst si pozrieť 

svetovú stolnotenisovú špičku, aj povzbudiť našich. Taká príležitosť sa nevyskytuje často, netreba 

zaváhať. Odporúčame rezervovať si lístky vopred. Podľa dostupných informácií sú už záverečné dni už 

vypredané, takže čím skôr.   

Držte všetkým našim palce !!! 

 

Z Budapešti pozrdavuje Braňo Kalužný. 

 

  


