
 

WANG A BALÁŽOVÁ UŽ V 3. KOLE DVOJHRY 

 
 

Na 56. stolnotenisových majstrovstvách sveta v individuálnych a párových súťažiach v 

texaskom Houstone má Slovensko dvojnásobné zastúpenie medzi 32 najlepšími singlistami. Do 

3. kola dvojhry prenikli obe slovenské jednotky - Wang Yang a Barbora Balážová. 

 

Foto: Kompletná slovenská výprava. R. Fabíny, Y. Wang, P. Šereda, B. Balážová, N. Grigelová, T. Kukuľková, Ľ. 

Pištej, J. Truksa,  autor: SSTZ. 

 

Wang v úvodnom súboji pokoril Rumuna Ovidia Ionesca hladko 4:0. "S týmto 

víťazstvom sa viac-menej počítalo, hoci každý duel je iný. Môj zverenec podal dobrý a 

koncentrovaný výkon. Naplno využil, že súper nevedel čítať jeho rotácie. Hoci sa snažil, bol 

z toho akoby dezorientovaný a zápas sa rýchlo skončil v náš prospech," povedal reprezentačný 

tréner Jaromír Truksa. Wang vo štvrtok nadránom stredoeurópskeho času nastúpil proti 

fínskemu reprezentantovi Benedekovi Oláhovi, s ktorým mal už viac práce, ale od stavu 2:2 

zvládol ďalšie dva sety lepšie ako jeho protivník maďarského pôvodu (4:2) a už len jedno 

víťazstvo ho delí od zopakovania svojho výsledku spred dvoch rokov z MS jednotlivcov v 

Budapešti. Čaká ho však tvrdý oriešok v podobe Francúza Simona Gauzyho, s ktorým v marci 

prehral v Dauhe hladko 0:3, ale rok predtým ho dokázal zdolať 4:3. 

 

Šancu na osemfinále má aj Balážová, ktorá s prehľadom zvládla obe doterajšie 

prekážky. Najskôr si poradila s Taliankou Deborou Vivarelliovou a potom aj s Mo Žang z 



Kanady zhodne 4:0. "Baška podala proti talianskej súperke, s ktorou na turnaji v Nigérii 

prehrala, teraz oveľa lepší výkon. Hrala aktívne a variabilne. Veľa bodovala po svojom 

servise a zároveň eliminovala podanie Vivarelliovej. V každom sete bola lepšia," skonštatoval 

Truksa. Balážová vo štvrtok nastúpi proti svetovej dvanástke Miu Hiranovej z Japonska. 

 

 

Víťazný duel vo dvojhre si pripísala aj Tatiana Kukuľková, keď v 1. kole zdolala 

Alžírčanku Katiu Kessaciovú 4:0, ale následne ju vyradila Adriána Díazová z Portorika (0:4), 

ktorá jej dovolila uhrať len 14 loptičiek. "Proti Kessaciovej využila priaznivý žreb, z ktorého 

vyťažila jednoznačné víťazstvo, aj keď dva sety sa skončili najtesnejším rozdielom," 

poznamenal Truksa, ktorého doplnil jeho trénerský kolega Peter Šereda: "Čakal som, že ́ Kuki´ 

môže viac potrápiť Díazovú, ale nemala jej čím ublížiť. Hoci ide o hráčku z prvej svetovej 

dvadsiatky, nečakal som, že zahrá tak dobre." 

 

Ľubomír Pištej 

skončil svoje singlové 

účinkovanie v 1. kole po 

prehre so 14. hráčom 

svetového renkingu 

Patrickom Franziskom z 

Nemecka (0:4). "Ľubo 

nemal veľa šancí. 

Nepodarilo sa mu 

predviesť optimálny 

výkon aj preto, že kvalita 

súpera je obrovská a ešte 

sa mu darilo triafať aj 

tzv. lopty navyše," 

doplnil reprezentačný 

kouč. 

 
Foto: Ľubomír Pištej, autor: WTT  

 

 

Deblové súťaže zatiaľ nepriniesli reprezentantom SR dôvod radosť. V 1. kole sa 

rozlúčili všetky páry so slovenským zastúpením, ktoré doteraz zasiahli do hry. Vo štvorhre 

mužov slovensko-srbské duo Ľubomír Pištej, Aleksandar Karakaševič podľahlo Nemcom 

Timovi Bollovi s Patrickom Franziskom (1:3), v ženskej súťaži Tatiana Kukuľková a Natália 

Grigelová nestačili na čínske súperky Čchien Tchien-i, Čchen Meng (0:3) a v mixe boli nad 

sily dvojice Wang Yang, Tatiana Kukuľková poľskí súperi Marek Badowski, Natalia Bajorová 

(1:3). 

 

"Viac sme očakávali od nášho mixu, lebo Wang s ´Kuki´ mali zápas dobre rozohraný. 

Prvý set vyhrali v pohode a viedli aj do polovice druhého. Po oddychovom čase zmenili Poliaci 

všetko, začali hrať na Kukuľkovú cez forhend a aj bodovať. Odvtedy to už nebol boj a iba sa 

dohrávalo. Pištej s Karakaševičom odohrali zvláštnu štvorhru. Jej aktéri mali na stole číslo 

dva problémy s odskokom loptičky, ktorý je na týchto hlavných stoloch trochu iný ako na 

ostatných. Bolo tam veľa ľahkých chýb, ale za stavu 1:1 na sety mali šancu. Boll nehral 

nejako výnimočne, skôr na istotu, ale v tomto momente to stačilo. Kukuľková s Grigelovou 

odohrali proti nenasadeným Číňankám, ktoré však môžu vyhrať celé MS, duel v peknej 



atmosfére na stole číslo jeden v štýle amerického sna so vztýčenou hlavou. Napriek prehre 

môže byť pre nich životným zážitkom," zhodnotil Truksa, ktorý nezabudol pochváliť ani 

maséra výpravy Róberta Fabínyho: "Svoju prácu odvádza aj napriek tomu, že nám stále 

nedoručili masérsky stôl, ktorý sa niekde zatúlal pri leteckej preprave do USA." 

 

Vo štvrtok zasiahnu okrem singlistov do bojov aj slovenské deblové nádeje - vo štvorhre 

žien Barbora Balážová po boku Češky Hany Matelovej a v miešanej štvorhre pár Ľubomír 

Pištej, Barbora Balážová. 

 

 
Foto: Tatian Kukuľková, autor: WTT  
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