
SLOVÁCI UŽ V KATARE, ČÍŇANIA ZRUŠILI ÚČASŤ 

 

 

  Početná jedenásťčlenná slovenská stolnotenisová výprava (reprezentanti Ľubomír 

Pištej, Jang Wang, Barbora Balážová Tatiana Kukuľková, Eva Jurková, Nikoleta Puchovanová, 

Natália Grigelová, Ema Labošová, tréneri Jaromír Truksa, Tibor Bednár a masér Róbert 

Fabíny) je po stredajšom leteckom presune už v Dauhe, kde sa po takmer roku opäť rozbehne 

dianie za stolmi na svetovej úrovni. Ešte pred prvým turnajom, ktorý sa začne v nedeľu 28. 2. 

kvalifikáciou, musia prejsť všetci účastníci nutnými procedúrami v súvislosti s opatreniami v 

boji proti pandémii koronavírusu. Krátko pred príchodom Slovákov do katarského dejiska sa 

objavila informácia, že Čína zrušila svoju účasť v Dauhe. Dôvodom odrieknutia sú obavy z 

vírusu COVID-19. Pre pretrvávajúcu pandemickú situáciu na celom svete sa Číňania dokonca 

rozhodli, že až do konania olympijských hier v Tokiu nebudú chodiť hrať mimo svojich hraníc. 

"Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sa nám podarilo štartovať v Dauhe, pretože sme si 

skutočne želali zúčastniť sa na prvom podujatí WTT a vyjadriť mu podporu. Mrzí nás, že 

musíme zrušiť našu účasť na WTT Middle East Hub," uviedol generálny sekretár Čínskej 

stolnotenisovej asociácie Čchin Č'-ťien. 

 

Späť k Slovákom, ktorí po príchode krátko pred stredajšou polnocou miestneho času 

zaľahli do postelí okolo štvrtej hodiny ráno. Úvodné administratívne procesy a testovanie 

zvládli bez problémov.  

"Doleteli sme v pohode, všetko vrátane batožiny bolo v poriadku. Hneď sme sa stretli aj  s 

Bašou Balážovou, ktorá sa k nám po ceste z Nemecka pripojila v príletovej hale. Po prílete 

sme museli riešiť všetky administratívne záležitosti. Celkovo to bolo zdĺhavé, hoci to na 

jednotlivých štáciách išlo pomerne rýchlo. Začalo sa ukazovanie rôznych dokumentov, 

potvrdení, jedna kontrola striedala druhú. Keď si už človek myslel, že je to posledná, 

nasledovali ďalšie. Proces po prílete do Kataru je vždy iný ako u nás, ale teraz to bolo ešte 

prísnejšie a komplikovanejšie, než ako sme tu zvyknutí. Miestni pracovníci k nám však neboli 

nepriateľskí. Naopak, snažili sa, aby to prebehlo čo najrýchlejšie," podelil sa o prvé dojmy 

reprezentačný kouč Jaromír Truksa.   

 Hneď po prílete absolvovali všetci aj prvé testovanie, ktoré by mali podstupovať každých 6 

dní. "Testovanie bolo podobné ako u nás. Išlo to však rýchlo, nebolo to také zdĺhavé. Len sa 

mi zdalo, že pri odoberaní vzoriek z nosa i krku nešli až tak do hĺbky...," poznamenal Truksa. 

 

            Všetci účastníci WTT Middle East Hub budú pod drobnohľadom. "Keďže ako 

športovci nemáme sedemdňovú karanténu, ale len 48-hodinovú, museli sme si do mobilov 

stiahnuť aplikáciu, ktorá slúži na monitorovanie pohybu v Katare. Dostali sme aj katarské 

SIM karty," pokračoval reprezentačný tréner a pridal aj ďalšiu zaujímavosť:  

"Stretli sme tam aj tenistky, ktoré budú mať v Dauhe tiež svoj turnaj. Videli sme Češku 

Plíškovú či Španielku Muguruzovú. Aj tieto hviezdy museli čakať na vybavenie ako my. Ony 

potom nastúpili do pripravených áut, my sme išli autobusom, ktorý bol zaplnený spolovice. 

Každé druhé sedadlo v ňom bolo voľné."  

 

 Po krátkom presune z letiska, ktorý trval 20 - 25 minút, sa ubytovali. "Hotel je exkluzívny. 

Ubytovali sme sa rýchlo. Mysleli sme si, že každý bude bývať sám, ale nie je to tak. Neberú 

to tak striktne. My sme vopred nahlásili, kto by mal bývať sám, resp. kto by mal byť s kým 



na izbe, a oni to akceptovali. Izby máme pri seba na jednom poschodí. Stravu nám nosia pred 

dvere. Nie všetky výpravy sú ubytované v jednom hoteli, čiže nie je to reálna bublina. V tom 

našom sme videli napríklad Čechov a Talianov. Tu nám už nič nehovorili a nezdôrazňovali 

ohľadom karantény. Máme to vedieť vrátane postihov, kde okrem finančnej pokuty hrozí aj 

odobratie bodov z rebríčka, ale to sa ešte asi bude riešiť," prezradil Truksa.  

 

           Po príchode na hotel začala nielen pre Slovákov plynúť 48-hodinová karanténa.  

"Správy o výsledkoch testov by nám mali prísť na naše čísla. Zatiaľ to príliš neprežívame. 

Nebude to jednoduché, ale tí, čo bývajú po dvoch, to majú ľahšie. Jang Wang je dokonca 

veľmi šťastný, a to z dôvodu, že nie je v karanténe sám, ako bol v Číne. Podstúpime všetko, 

čo treba, najmä sa potrebujeme dostať z karantény a absolvovať prvé tréningy. Keďže sme 

dorazili extrémne neskoro, zrejme až popoludní si dáme nejaké prvé cvičenia," dodal na záver 

jeden z dvojice trénerov stolnotenisovej reprezentácie SR. 
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