
MS 2019 Budapešť – deň prvý 

Dnešný deň sme odohrali v hale číslo 2. Je to veľká hala na budapeštianskom výstavisku, do ktorej 

organizátori poľahky postavli 28 stolov, z toho 4 televízne so zväčšenými kurtami, rozhodcovský stôl, 

dostatočne veľkú tribúnu pre divákov a stále ostalo ešte dosť miesta na široké prechodové koridory. 

A stále v tej istej sále oddelené plentou boli tréningové stoly, call area a ešte dosť voľnej plochy. Hala 

je dobre urobená na hranie, takže všetci si pochvaľujú. Jediným nedostatkom je tribúna iba na jednej 

strane, takže keď hrali naši na vzdialenejších stoloch, nemohli sme ich ani poriadne povzbudiť. Škoda, 

aspoň nejakú zmenšenú s dvoma-tromi radmi sedadiel by za druhým radom stolov všetci uvítali.    

Pri prvom zápase Emy sa zopár hráčov a hráčok pokúsilo usadiť na stoličkách obďaleč za ohrádkou, 

ale rozhodcovia ich pomerne rýchlo poslali na tribúnu. A možno práve trochu podpory by bola Ema 

uvítala, lebo vo svojom prvom zápase sa vytrápila. Nastúpila proti papierovo slabšej hráčke 

Azerbajdžanu, ktorá vyzerala aj herne slabšia. Ema pôsobila dosť stvrdnuto, zväčša hrala súperke 

presne na ruku, najmä do backhandu, lebo na forehande mala materiál. Tej stačilo raz - dva razy 

sklopiť a Ema často pokazila. Celý prvý set prehrávala. Keď už to vyzeralo na prehru v prvom sete, 

zdanlivo sa uvoľnila a hru spresnila. Dotiahla, v koncovke však nevyužila príležitosť a opäť chybovala. 

Na druhý set nastúpila s presnejšou hrou, dokázala súperku dostať do pohybu (ktorý, mimochodom, 

mala slabý) a rozobrala si ju pomerne ľahko. Od tretieho setu však bol opäť obraz hry po starom. 

Ďalšie prehra v koncovke, rovnako aj vo štvrtom sete. Tohoto setu bola obzvlášť škoda, zo začiatku 

vyzerala Ema lepšie. V piatom sete sa jej podarilo opäť uvoľniť a zahrať bez chýb, čím pomerne ľahko 

znížila na 2-3. To bolo však všetko, v šiestom sete sa súperka rozohrala a od polovice setu párkrát 

výraznejšie zatlačila Emu do defenzívy a následne ju zlomila. Celkovo však zápas vyzeral tak, že 

Azerbajdžanka ani nebola nebezpečná vlastnou aktivitou, skôr čakala na uponáhľanú Emu, ktorá síce 

hrala aktívne, avšak s príliš veľkým množstvom chýb. Pre Emu skôr mladícka daň, pri troche viac 

rozvahy by bola pravdepodobne úspešná.  

Hneď po Eme nastupoval Samo Kalužný proti reprezentantovi Macao, tiež v role favorita. Súper bol 

v podstate Číňan a pri rozohrávke vyzeral aj dobre. Samo však od začiatku na neho sebavedomo 

zatlačil a hlavne dobre umiestňoval lopty. Vybudoval si náskok, ktorý takmer celý set udržiaval. Keď 

sa blížil koniec setu, súper zrazu dotiahol. Samo sa však nedal vykoľajiť a vyhral. Keď v druhom sete 

od začiatku začal diktovať tempo, vyzeralo to v pohode. Za stavu 7-3 však prestal hrať a zrazu bolo 

vyrovnané a išlo sa do koncovky. Tú, našťastie, Samo zvládol 12-10. V treťom sete Samo vyhral 

suverénne a vo štvrtom opäť zľahka viedol.  „Macaočíňan“ síce trochu znížil, Samo však zápas 

dotiahol k úspešnému koncu. Zajtra ho čaká zápas proti najvyššie nasadenému v skupine – nám 

dobre známemu Rakúšanovi Levenkovi. 

Vďaka relatívne rýchlemu zápasu sme mali čas na obed, kým pôjde hrať Sašo Valuch. Aj on bol proti 

súperovi z Turkmenistanu favoritom. Sašo sa do neho pustil hneď od začiatku. Rýchlou aktívnou hrou 

blízko pri stole neustále bodoval a okamžite viedol 8-0. Set vyhral v rovnakom tempe a ďalší set tiež. 

V treťom sete si už dovolil aj párkrát odísť ďalej k ohrádke a zahrať pasívne. Naďalej však dominoval 

a jasne diktoval hru. V piatom sete znova nedal súperovi absolútne žiadnu možnosť o niečo sa 

pokúsiť. Jednoznačne Sašova záležitosť a dúfame, že sa dobre rozohral na zajtrajší zápas proti 

Kórejcovi.      

Po prvom kole dvojhier sa hralo už druhé kolo mixy. Táňa so Samom mali prvé kolo voľné a v druhom 

ich čakal bulharský pár Krastev-Ivanova. Jeho sme poznali, Samo s ním pred pár rokmi už hral 

a minulý rok na World Tour v Bulharsku aj Ľubo. Ona bola pre nás neznámou. Náš pár začal 

koncentrovane a celý prvý set si vytváral stále väčší náskok. Vôbec súperov do ničoho nepustili 

a precíznym útokom bodovali. V druhom sete však pribudlo chýb, Bulhari v opačnom postavení 



(Samo na Krasteva, ten na Táňu) boli úspešnejší vo výmenách. Set vyhrali a začínalo sa odznova. Tretí 

set bol obrazom prvého setu. Naši opäť precízni a aktívnejší, diktovali hru. Hoci Bulhari trochu 

dotiahli, set vyhrali Samo s Kuki 11:8. Vo štvrtom sete naši začali koncentrovane. Lepšie umiestňovali 

lopty a boli lepší vo výmenách. Postupne si vybudovali náskok, ktorý vyzeral rozhodujúci. 10-7 pre 

našich. Vtedy však Samo pokazil dva ľahšie forehandy, keď hlavne pri prvom už počas výmeny mohol 

bodovať, len zahral Krastevovi cez jeho silnejší backhand. Následný bod súpera a bolo 10-10. 

Našťastie Samo s Táňou dotiahli set a zápas do víťazného konca. Trošku sme si vydýchli, že sa vyhli 

zbytočnému piatemu setu.  

V druhom kole dvojhier hrali prví nasadení hráči v skupinách proti tretím. V našom prípade to bola 

akcia pre Táňu a Evu. Táňa začínala proti Mexičanke, ktorá ráno odohrala slušný zápas proti ďalšej 

hráčky v skupine, zo Singapuru. Táňa však od začiatku nenechala nikoho na pochybách, že to bude 

jasná výhra. Súperka zrazu vyzerala ako školáčka. Najmä vďaka veľmi presnej a nápaditej hre Táni. 

Často hrala po čiarach, v správnych momentoch, keď to súperka vôbec nečakala. Úplne v pohode si ju 

rozobrala. V treťom sete sa síce trochu podarilo súperke ťahať, avšak Täňa nezaváhala a v koncovke 

ho vyhrala. Vo štvrtom víťazstvo a splnenú úlohu potvrdila. 

Eva sa tež potrebovala rozohrať, na čo bol zápas c Čiernohorkou Petric vhodný. Tá prišla do zápasu už 

rozohratá, mala už udohratú jednu mixu aj dvojhru. Eva zápas zvládla s výhrou 4:1, to je tá dôležitá 

správa. Nevidel som ho, musel som ísť na predstavovanie spoločnej kandidatúry USA a Číny na MS 

2021 a 2022. Tieto krajiny kandidujú na nasledujúce MS jednotlivcov a družstiev a dohodli sa 

prezentovať kanddatúru spoločne. V roku 2021 bude výročie známej „stolnotenisovej diplomacie“, 

keď stolný tenis pomohol lámať studenú vojnu medzi týmito krajinami. Pri tejto príležitosti 

prezentujú „spoločnú“ kandidatúru na nasledujúce MS – Houston ako kandidát na MS 2021 v 

jednotlivcoch a Chengdu ako kandidát na MS družstiev 2022. Takže veľmi silná kandidatúra. 

Sumár dňa – pri očakávaných šiestich výhrach prišlo k jednému zaváhaniu, okrem toho jeden postup 

do hlavnej súťaže – mix Samo s Kuki. Pri žrebovaní hlavnej súťaže všetci nasadení tŕpli, komu 

pripadne pár Fan Zhendong – Ding Ning, ktorý začínal v prvom kole kvalifikácie, keďže nie sú 

v svetovom rebríčku mixy... Zlízli si to prví nasadení Wong-Doo z Hong Kongu, ktorí ich majú 

v pravdepodobnom druhom kole. Samo s Kuki boli vyžrebovaní proti argentínskej dvojici Alto-Codina, 

čo je pri možnostiach, ktoré ich čakali, veľmi prijateľné. Baša s Ľubom čakali, koho z kvalifikácie im 

vyžrebujú. Nakoniec sú to Španieli Cantero-Xiao. Je to kvalitný pár, Baška s Ľubom však porážajú aj 

silnejších súperov.     

Tešíme sa aj ďalšiemu zastúpeniu zo Slovenska na majstrovstvách. Výrazné rozhodcovské - v akcii je 

množstvo našich rozhodcov, ktorí tiež výborne reprezentujú Slovensko. A divácke, podporiť prišli 

viacerí Slováci – už tradične z vranovského klubu, prišli aj z Galanty, Bratislavy, atď. Ďakujeme za 

podporu. 

Druhý hrací deň čakajú náročnejšie zápasy – stretnú sa prví s druhými nasadenými v skupinách. Tiež 

sa rozbehnú štvorhry a večer hlavná súťaž mixy aj štvorhier. V akcii dnes už budú všetci Slováci. Na 

vysvetlenie k štvorhrám – každá krajina môže postaviť maximálne dva páry a to aj v prípade, že má 

jeden pár zmiešaný. To napríklad postihlo nás aj Čechov vo štvorhre žien, kde máme tradične silný 

pár Balážová-Matelová. K tomu sme mohli postaviť už iba jeden pár (Eva-Táňa) a pre Emu tak ostal 

čierny Peter.  

Program našich reprezentantov : 

10.00 Valuch-Wang : Ahmedov-Ahmedov (Turkmenistan) 



11.15 Monteiro-Dodean (Rum.) : Ema Labošová  

11.15 Táňa Kukuľková : Goi (Sing.) 

12.00 Levenko (Rak.) : Samo Kalužný  

12.45 An Jaehyun (J.Kórea) : Sašo Valuch 

14.15 Eva Ódorová – Kamath (India) 

15.15 Valuch–Wang : Kozul-Tokič  (za predpokladu výhry našich v prvom kole) 

15.45 Kukuľková-Ódorová : Ozkaya-Yilmaz (Tur.) 

18.00 Kalužný-Kukuľková : Alto-Codina (Arg.) 

18.00 Pištej-Balážová : Cantero-Xiao (Šp.) 

následne prvé kolo hlavnej súťaže štvorhier (priamo v hlavnej súťaži páry Balážová-Matelová a Pištej-

Kalužný, plus dva páry, ktoré budú počas dňa bojovať v kvalifikácii), čas bude upresnený počas dňa 

na záver dňa ešte druhé kolo miešanej štvorhry, čas bude stanovený 

 

Držte všetkým našim palce  

 





 


