
MS Budapešť – deň druhý 

Včerajší deň nám priniesol niektoré pekné aj menej pekné momenty. Medzi tie pekné patrí určite 

večerný dvojitý slovensko-nemecký súboj v mixe medzi najlepšou 32-kou, ale aj výborné výkony Táni 

Kukuľkovej v dvojhre a štvorhry Sašo Valuch – Wang Yang.  Medzi tie na zapamätanie bude aj 

pravdepodobne posledný zápas Evy Ódorovej na MS, aj keď určite chcela ešte ísť ďalej. Tým 

negatívnym bola stopka až štyrom hráčom v kvalifikácii dvojhry, aj keď viacerým so silnejšími 

súpermi.  

Najprv mali ráno ľahkú rozcvičku Sašo Valuch s Wangom – súperi z Turkmenistanu boli ozaj na 

rozohratie a naši chalani to využili na prvé zohratie sa spolu. Ďalšie kolo, rozhodujúce o postup, už 

bude náročnejšie – Slovinci Tokič a Kozul. 

V raňajších dvojhrách sme hrali o postup zo skupiny. Začínala Ema Labošová, aj keď pre ňu po prvej 

prehre bola situácia obzvlášť ťažká. Musela porazil Ruunku Monteiro-Dodean a mať lepší pomer 

setov. Hneď po dvoch setoch však bolo jasné, že už nepostúpi, hoci v druhom sete zahrala Ema dobre 

a bol vyrovnaný. Potom aj posledný štvrtý, v ktorom prehrala na 11. Ale celkovo bola súperka jasne 

lepšia a kvalitnejľšia vo výmenách.  

Na ďalší zápas nastúpila Táňa Kukuľková proti kvalitnej Singapurčanke. Zápas plný dlhších výmien, 

v ktorých však Táňa bola veľmi dobrá a vôbec za súperkou nezaostávala. A vďaka precíznemu 

umiestňovaniu aj zakončovala. Bolo to neustále kto z koho, Táňa však bola variabilnejšia 

a nebezpečnejšia. Dokázala tiež robiť problémy súperke svojim sendvičom. Po výhre v prvom sete 

síce druhý vyhrala Singapurčanka v koncovke a trochu sa zdalo, že našla, ako Táňu prekonať. Avšak 

potom začala byť Táňa skutočne výborná vo výmenách a dokázala ju v nich  porážať. Ďalšie dva sety 

vyhrala v koncovke, keď ju prinútila urobiť chyby a v poslednom už dominovala. Zaslúžená výhra 

v náročnom zápase.  

Tretím v poradí bol Samo Kalužný. V zápase proti Levenkovi, s ktorým sa poznajú od malička, 

s ktorým však odohral doteraz pomerne málo zápasov. Doteraz však vždy s prehrou, ale odhodlaný to 

zmeniť. Od začiatku to však bol Levenkov zápas. Samo začal síce dvoma bodmi peknými backhandmi 

po čiare, ale medzitým prehral paäť bodov, lebo hral s Levenkom backand-backhand. Presne to, čo on 

potrebuje, v backhande sa cíti absolútne komfortne a spokojne si môže lopty na stole rozdeľovať 

a občas obskočiť forehandom a bodovať. Prvé dva sety mali väčšinou rovnaký herný obraz. V prvom 

náskok Levenka od začiatku a ľahká výhra 11-5, v druhom síce vyrovnaný začiatok, od stavu 5-5 už 

však bodoval iba súper. Tretí set už vyzeral lepšie, vyrovnaný až do stavu 7-5 pre Sama, potom však 

opäť už ani bod. Posledný set bol najtesnejší. Samo už v treťom začal hrať trochu viac cez stred 

a forehand, vo štvrtom to dôslednejšie dodržiaval a na vývoji to bolo vidieť. Koncovku však zvládol 

lepšie Levenko a bolo po nádeji na postup. Podľa vyjadrenia Sama sa necítil komfortne s tým, čo bolo 

na Levenka treba hrať, tá hra mu nesedela. Na druhej strane, väčšinu zápasu mu hral presne to, čo 

potrebuje, vôbec sa mu nepodarilo ho z jeho istoty vyradiť.  

Sašo mal ťažkú úlohu proti silnému Kórejcovi An Jaehyun. Tréner však videl šancu, ak ho dostane pod 

tlak. Prvý set bol Kórejec lepší, hlavne na Sašovom servise. Na prekvapenie, na príjme Sašo dokázal 

držať krok. Druhý set sa obaja ťahali, ani jeden neviedol o viac ako dva body. Sašo dokázal hrou pri 

stole tlačiť na súpera a bodovať. Keď ho v koncovke vyhral, chytil sa a v ďalšom sete bol ešte 

aktívnejší a sebavedomejší. Dostal Kórejca pod tlak a opäť vyhral koncovku. Aj začiatok štvrtého setu 

bol výborný a hra veľmi vyrovnaná. V strede setu však zrazu súper zabodoval dvoma dlhými servismi 

do forehandu po sebe, na ktoré Sašo zahral topspin za stôl. Potom ešte ďalší bod z podania a získal 

rozhodujúci náskok. Keď vyhral tento set, opäť začal byť lepší, hlavne na príjme. Škoda, že Sašo začal 



od štvrtého setu robiť viac chýb, mohol to byť ešte vyrovnanejší zápas. Ale odohral výborný zápas 

s kvalitným ázijským hráčom, aj keď na postup to nakoniec nestačilo.  

Poslednou v rade bola Eva Ódorová proti nebezpečnej Indke Kamath. Eva začala výborne, kvalitnou 

hrou rozoberala súperku a prvé dva sety dominovala. Po ľahkej výhre v dvoch setoch sme verili 

v Evine víťazstvo. Zrazu však súperka hru vyrovnala. V závere tretieho setu za stavu 9-9 sa lámal 

zápas. Na neštastie v prospech Indky, ktorá urobila dva body po sebe a chytila sa. V ďalšom sete 

dominovala a s Evou to začalo vyzerať zle, lebo Indka bola vo výmenách lepšia. Ďalší dôležitý moment 

bol za stavu 6-6 v piatom sete, keď zrazu organizátori pustili v hale klímu, ktorá však Eve priamo 

fúkala na loptu pri hre. Set prehrala na 6 a nasledovala dlhá pauza, kým medzi setmi na žiadosť Evy 

klímu nevypli. Ani pauza však už súperkine tempo nenarušila, tá zápas už v pohode dotiahla k výhre. 

Eva bola po zápase nespokojná sama so sebou, lebo po dvoch vyhratých setoch zmenila taktiku, ktorá 

fungovala. Takto to bol jej posledný zápas v dvojhre na MS a na postup do hlavnej súťaže nedosiahla.   

Na ďalší kvalifikačný zápas nastúpili Sašo s Wangom vo štvorhre. Tokič s Kozulom boli nebezpeční 

súperi, boli sme zvedaví, ako sa vysporiadajú s obranou. Wang so Sašom sa výborne dopĺňali, Sašo 

dokázal dobre klopiť topspiny po Wangovej defenzíve a obaja dobre útočiť. Tiež boli dobrí 

v kontrtopspinových výmenách. Takže pekný zápas na pozeranie. Navyše, Kozul bol citlivý na 

Wangovu obranu a nedokázal čítať jeho zmeny rotácie. Celkovo z toho bolo pomerne jasné víťazstvo 

3-1 a postup. 

Rovnako Táňa s Evou mali nepríjemné súperky – Turkyne Ozkaya a Yilmaz. Tento zápas som nevidel, 

tak len konštatovanie, že naše ženy dokázali otočiť a po výhre 3-2 postúpili do hlavnej súťaže. Vo 

štvorhrách teda všetky naše páry postúpili z kvalifikácie. 

Večer už čakal začiatok hlavnej súťaže. Začínalo sa mixou, v nej sme mali dve želiezka – Ľubo Pištej 

s Baškou Balážovou (obaja konečne v akcii) a Samo s Táňou. Naša mladšia dvojica proti skúseným 

Argentínčanom Alto-Codina. Naši sa svojho prvého zápasu vhlavnej súťaži vôbec nezľakli. Začali 

dobre, boli výborní na príjme a aktvnejší. Postupne viedli až o 4 body. Potom však prišiel výpadok, na 

súperovej strane sa niekoľko krát natlačila z oboch strán aktívna Codina a bolo vyrovnané. Išlo sa do 

koncovky, v ktorej si naši udržali nervy. Podobný obraz bol aj v druhom sete, hoci tu viac viedli súperi, 

najviac o tri lopty. Naši robili hlavne na začiatku pomerne dosť chýb. V závere však doťahovali a set 

otočili. Toto bol veľmi dôležitý moment zápasu. Tretí set bol podobný druhému, akurát, že náskok 

Argentíncov narástol až na 5 bodov. V týchto fázach urobil hlavne Samo viacero chýb. Potom sme 

však sresnili hru a znova začali doťahovať. Naši prinútili súperov vziať si time-out a aj keď po ňom 

opäť bodovali, dokázali sme odvrátiť setboly a vyrovnať. Škoda však bola nepremenenej psychicej 

výhody. Vo štvrtom sete však bola opäť aktivita a presnosť na našej strane. Koncentrovanou útočnou 

hrou ho Samo s Táňou poľahky vyhrali. Pri vedení 3-1 už boli blízko, hlavná súťaž sa však už hrá na 

štvri vyhraté sety. V piatom sete sa ťahali vo vedení, nikto si však nevypracoval výraznejší náskok. 

V koncovke však Samo zahral forehandový topspin kantom a bolo znížené. V tomto sete sa mladí 

trochu ponáhľali a z toho pramenili viaceré ľahké chyby. Posledný set však opäť skľudnili hru a vyššia 

presnosť znamenala viac bodov po vlastných útokoch. Postupne si budovali náskok a výhrou 4-2 

postúpili medzi najlepších 32 párov !!! 

Iba kúsok od nich hrali Ľubo s Baškou v tom istom čase proti Španielom Cantero-Xiao. Je to 

nepríjemný pár, z ktorého mala najmä Baška rešpekt. Vzhľadom na štýl hry oboch očakávané dlhšie 

výmeny a ťažké dolovanie bodov. Ľubo navyše hendikepovaný boľavým chrbtom, ktorý sa mu znova 

ozval pri doobednom rozohratí. Prvý set sa však vyvíjal pre našich dobre, keď viedli 8-4. Aj keď, ako 

povedal po zápase tréner, zadarmo. Potom však Španieli dokázali set vyrovnať a išlo sa do koncovky. 

V nej vyhrali súperi a zrazu začali byť lepší a aktívnejší. Celý ďalší set vyhrávali a za stavu 8-10 to 



nevyzeralo dobre. Naši sa však dokázali zmobilizovať a set otočili. Toto bol veľmi dôležitý moment, 

odvtedy boli aktívnejší a dokázali bodovať vo výmenách.  

Následne nastúpili štyri naše páry do štvorhier. U žien hovorím náš aj česko-slovenskému páru Bašky 

s Hankou Matelovou.  

Od nich sme čakali postup vzhľadom na dlhoročné výborné výsledky a postavenie na svetovom 

rebríčku. Súperky Todorovič (Srb.) – Takahashi (Braz.) však začali veľmi aktívne a dokázali naše ženy 

zaskočiť. Neustále sa tlačili a nútili robiť chyby. Ak sa aj Baške s Hankou podarilo útočiť, prišiel 

väčšinou výborný prechod alebo aktívny blok. Po prehratom prvom sete to v druhom vyzeralo lepšie, 

keď dokázali stiahnuť 4-bodový náskok súpeiek a dotiahli set do koncovky. V nej však boli opäť 

úspešnejšie súperky. V treťom sete to vyzeralo naopak – naše hráčky aktívne, celý set viedli, avšak set 

opäť v koncovke. Našťastie tentokrát pre nás. Ďalší set jednoznačne pre opäť veľmi aktívne súperky 

a naše favoritky boli pod tlakom. V piatom sete opäť aktivit na našej strane a Baška s Hankou si 

vybudovali až 4-bodový náskok. Vtedy však prišlo niekoľko chýb a zrazu bol set opäť v koncovke. V nej 

po prasiatku srbsko-brazílskeho páru dokonca mečbal. My na tribúne sme sa zľakli, Baška však 

zahrala výborný úder, vyrovnala a set následne dotiahli pre seba. V ďalšom sete obe zahrali veľmi 

uvoľnene a presvedčivo a už to vyzeralo dobre. Po ľahkej výhre a dobrej hre sa išlo do siedmeho setu. 

V ňom však naše hráčky začali byť tvrdé, znova sa nedokázali uvoľniť a prišli chyby. Súperky ich 

dostali opäť pod tlak a zápas rozhodli pre seba.  

Na opačnej strane haly hrali trochu v tieni ďalších našich zápasov Eva s Táňou. Veľmi dlho museli 

čakať na jednu z francúzskych súperiek, ktorá ešte dohrávala mixu. Začínať mali naraz s Baškou, 

nakoniec začínali až ku koncu ich zápasu. To skomplikovalo aj trénerom koučovanie, keďže 

nasledovali dve mužské štvorhry. Pepo Šereda išiel hneď od Bašky k Wangovi so Sašom a Ľubo so 

Samom museli začať bez trénera. Späť k Eve s Kuki – tie narazili na Francúzky Chasselin – Gasnier, 

nám dobre známe z dvoch ťažkých zápasov na MS družstiev minulý rok. Tie boli tentokrát oveľa lepšie 

vo výmenách ako naše a dokázali ich rozbehať a zakončovať. Zápas mal pomerne jednoznačný 

priebeh a po výhre 4-1 postupovali súperky. Príznačné pre Evu – s MS sa rozlúčila po zápase 

s hráčkami z krjiny, v ktorej toľko rokov pôsobila.   

V mužskej štvorhre Samo s Ľubom mali Fínov Oláh-Naumi. Nepríjemný pár s veľmi dobrým 

„domacim“ Oláhom (je maďarského pôvodu) a mladým ľavákom Naumim. Prvý set začali nevýrazne 

a aktívnejší Fíni dokázali bodovať a pomerne jasne vyhrali. Od druhého setu však naši začali byť lepší. 

Technickou hrou ich dokázali udržať narátko a následne účinne útočiť. Po vyhratom druhom sete boli 

naši v tempe a rovnako vyzeral ďalší set. Až kým neprišlo vedenie 10-7. Za tohto stavu urobili 

niekoľko chýb, Ľubo postupne až tri na príjme, Samo forehandový topspin a set vyhrali Fíni. Toto bol 

asi rozhodujúci moment zápasu. Naši potom išli dole výkonom a už sa z toho nespamätali. Ľubo 

pôsobil, že sa nemôže tak dobre hýbať pri topspinoch a Samo tiež postupne začal robiť chyby. Škoda 

tejto prehry, toto bol pár, cez ktorý sa určite dalo prejsť.  

Sašo s Wangom hrali proti Paraguajcom Aguirre-Toranzos. Myseli sme, že títo nebudú vedieť na 

obranu a mohlo by to byť ľahšie, avšak bol to boj. Naši sa však opäť veľmi dobre dopĺňali a hrali veľmi 

variabilne. V prvom sete si vybudovali náskok o 4 body a yvzeralo to na jasnú záležitosť. Súperi však 

ešte dotiahli a nakoniec to bola výhra v koncovke, keď si naši udržali pevné nervy a záver zahrali 

veľmi dobre. V druhom sete viedli súperi postupne až o 6 lôpt. Naši sa skoncentrovali, dotiahli, ale už 

nedokázali set vyhrať. Ďalší set bol vešmi dôležitý, naši ho vyhrali v koncovke a hneď v ďalšom 

dominovali. Trochu si skomplikovali situáciu prehrou v koncovke piateho setu, v ktorom sa celý set 

oba páry ťahali. Rovnaký obraz mal posledný set, akurát s opačným výsledkom. Sašo s Wangom sa 

tak mohli tešiť z postupu.  



Posledným bodov programu bola 32-ka v mixe. Dva slovensko-nemecké súboje. Zaujímavá náhoda, 

keďže každá krajina mohla do štvorhier postaviť iba dva páry. Mladí Samo-Kuki hrali proti favoritom 

Franziska-Solja, s ktorými pre pár týždňami v Katare. Tam dostali výprask, tentokrát sa chceli viac 

pobiť. V prvom sete aj začali odvážne, vyzeralo to herne fajn, ale bolo vidieť kvalitu súpera. To treba 

čakať a byť o to odolnejší. Naši naopak od druhého setu boli zlomení a bolo vidieť, že sa zmierili 

s prehrou. Ak sa chcú zlepšovať, musia byť oveľa odolnejší a odhodlanejší.  

O dva stoly vedľa hrali paralelne Ľubo s Baškou proti Qiu-Mittelham. Veľmi dobrý mladý nemecký pár 

s rýchlym Qiu a výbornou Mittelham, ktorá hrá doslova mužský pingpong. Tá bola výborná vo 

výmenách, obojstrane topspinovala s veľkou kvalitou, aj z ťažkých pozícii. Naši však našťastie začali 

výborne a dostali ich pod tlak. Ľubo tradične precíznou a nápaditou hrou a Baška kvalitným útokom a 

zakončovaním. V druhom sete v jednom momente síce prehrávali o 3 body, dostali sa však z toho 

a keď ho vyhrali na 2-0, vyzeralo to výborne. V ďalšom sete viedli 6-3 a prišiel nemecký time-out. Po 

ňom však pr nepresností, Nemci sa chytili a set vyhrali 11-7. Škoda toho setu, mohol rozhodnúť. Naši 

sa však v tom momente výborne zmobilizovali a skoncentrovali. Predviedli výbornú odolnosť 

a bojovnosť. Ďalší set rozhodli pre seba, keď opäť výborne na Nemcov zatlačili. Set 5 a znova opačný 

obraz, tentokrát výborní Nemci a ich výhra. Našťastie v ďalšom sete boli naši excelentní. Skvelá 

bojovnosť a súhra. Obaja zahrali výborne a dokázali tiež výborne hrajúcich Nemcov udolať.      

Radosť na záver dňa, aj vďaka podpore fanúšikov. V osemfinále bude náš pár bojovať proti rakúskej 

dvojici Fegerl-Polcanová. Keďže to bol už prakticky posledný zápas v hale, rýchlo na hotel (príchod po 

22.00), trochu regenerácie a spánok a príprava na ďalší deň.  

 

Z Budapešti pozdravuje Braňo Kalužný 









 


