
REPREZENTAČNÉ TÍMY CHCÚ VSTÚPIŤ DO KVALIFIKÁCIE 
ME VÍŤAZSTVAMI 

 
Majstrovstvá sveta družstiev sú už minulosťou, ale pred stolnými tenistami je ďalšia 
výzva, ktorou je kvalifikácia o postup na európsky šampionát družstiev vo švédskom 
Malmö (10. - 17. 9. 2023). Pre slovenské tímy sa začne tento týždeň úvodnými 
stretnutiami v skupinách. 
 

 
 
Muži SR sa predstavia v stredu 26. októbra o 18.00 h v Miláne proti domácemu 
Taliansku. "Nevieme, v akej zostave nastúpia Taliani. To zistíme až priamo v 
dejisku, lebo sme počuli rôzne informácie. Bez ohľadu na to nemôžeme nikoho 
podceniť, pre nás je dôležité zvládnuť toto stretnutie, na ktoré sa teraz 
sústredíme. Potom sa môžeme baviť o ďalších vystúpeniach a vývoji v skupine," 
uviedol pred stredajším odchodom reprezentačný tréner mužov Szilárd Csölle, ktorý 
má k dispozícii kvarteto Wang Yang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Alexander 
Valuch, ktorý sa v reprezentačnom tíme objaví po dlhšom čase. 
 
V skupine A5 odohrali už prvý zápas, v ktorom Česi minulý týždeň v Havlíčkovom 
Brode zdolali Talianov 3:0. Hostia nastúpili s trojicou Oyebode, Piccolin, Giovannetti. 
 
Slovenky budú mať pri vstupe do kvalifikácie výhodu domáceho prostredia. V 
Národnom stolnotenisovom centre v Bratislave-Rači budú hostiť vo štvrtok 27. 10. od 
18.00 h Holanďanky.  
 



"My sa pripravujeme na to, že naše súperky nastúpia v najsilnejšej zostave, teda 
aj s ich jednotkou Britt Eerlandovou, 55. hráčkou svetového rebríčka. Ostatné 
holandské hráčky veľmi nepoznáme, keďže nechodia na turnaje a neobjavujú sa 
v rebríčku na vyšších pozíciách. Predpokladám však, že určitú kvalitu budú 
mať," poznamenal Jaromír Truksa, kouč ženskej reprezentácie, ktorá na nedávnych 
majstrovstvách sveta v čínskom Čcheng-tu dosiahla úspech v podobe štvrťfinálovej 
účasti. "Musíme sa upokojiť z eufórie po vydarených MS a uvedomiť si, že ideme 
opäť od začiatku. To je však moja úloha ako trénera, aby som dievčatá pripravil 
aj z tejto stránky. Bolo by dobré vyhrať hneď prvý zápas a zužitkovať, že sa 
predstavíme v najsilnejšej zostave." 
 
V tejto fáze kvalifikácie sa hrá v trojčlenných skupinách systémom každý s každým 
doma - vonku. Prvé dva tímy z každej zo šiestich skupín si zaistia postup na ME, 
posledné družstvá v tabuľkách skupín budú mať ešte šancu v ďalšej časti kvalifikácie. 
"Už sme si trochu odvykli od tohto formátu, keďže sme tak hrali ešte v 
predcovidovom období. Hrá aj na odvetu, preto je treba vyhrať čo najvyšším 
rozdielom. V konečnom účtovaní môže rozhodovať každý set i loptička," dodal 
Truksa, v ktorého nominácii figuruje štvorica Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, 
Ema Labošová a Nikoleta Puchovanová. Hoci proti Holandsku ide o duel 3. kola 
skupiny A3, ešte sa v nej nehrali žiadne zápasy. Tretím účastníkom skupiny je 
Francúzsko. 
 
 
 
V Bratislave, 25.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


