
 
PO NEISTOTE VÝSLEDOK Z RÍŠE SNOV, TRUKSU AŽ 

ZAMRAZILO 
 
Úspešná výprava slovenských stolných tenistov sa v sobotu vrátila z 56. majstrovstiev 
sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu, kde dosiahla ženská reprezentácia postupom 
do štvrťfinále (len ako jeden z troch európskych tímov) historický úspech. Pritom dlho 
bolo otázne, či sa Slovensko vôbec zúčastní na tomto vrcholnom svetovom podujatí. 
"Rozhodovanie o účasti bolo šialené. Neustále sa to vinou neistoty z pobytu v 
Číne i z hľadiska ekonomickej otázky, keďže pôvodne sme s našou účasťou v 
rozpočte nerátali, menilo. Napokon sme dospeli k verdiktu, že na MS pôjdeme a 
teraz sa tešíme z historického úspechu. Umiestnenie na 5. - 8. mieste je 
takpovediac z ríše snov," povedal na úvod pondelkovej tlačovej konferencie na pôde 
SSTZ predseda zväzu Anton Hamran. 
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O úspech sa postarala trojica hráčok Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Ema 
Labošová a kouč Jaromír Truksa, ktorý v Čcheng-tu koučoval obe reprezentačné  
družstvá. "Aj za to chcem poďakovať trénerovi Jarovi Truksovi, ktorý mal na 
starosti dva tímy, keďže sme do Číny išli v minimalistickom zložení," doplnil 
Hamran. 
 
Slovenky dosiahli na šampionáte štyri víťazstvá (Maďarsko, Uzbekistan, Poľsko, 
Francúzsko) a našli premožiteľky len v úradujúcich vicemajsterkách sveta. "Som 
nadšená. Prehrali sme len dvakrát s Japonskom, ktoré získalo striebro. Ja by 
som vo štvrťfinále preferovala iného súpera, ale to je teraz už jedno. V každom 
zápase sme sa v pravý moment dokázali podržať. Vždy niektorá z nás zabrala, 
keď sme to potrebovali. To bolo pre náš úspech najdôležitejšie. Osemfinálové 
víťazstvo nad Francúzkami mi takpovediac chutilo najviac, a nie preto, že v tejto 
krajine pôsobím na klubovej úrovni. Naše súperky boli v úlohe favorita, ale 
tímová práca slávila úspech. Každá z nás prispela jedným bodom. Veľmi ma to 
teší," uviedla jednotka tímu Barbora Balážová, ktorá zostala na ázijskom kontinente 
aj s Wang Yangom a pripravuje sa na vystúpenie na prestížnom turnaji WTT 
Champions v Macau. 
 
Prienik medzi najlepšiu osmičku sveta by sa mal odraziť aj v postavení Slovenska v 
renkingu družstiev. Podľa prepočtov by to ženskému tímu malo pomôcť k účasti na 
Európskych hrách 2023 v Poľsku, kde sa predstaví len dvanásť krajín. "Mne to stále 
ešte len postupne dochádza, čo sa nám podarilo. Dosiahli sme výborný 
výsledok, bodaj by sa nám ho podarilo ešte niekedy zlepšiť. Keď nám 
vyžrebovali zloženie základnej skupiny, tak sme si priali skončiť na 2. mieste, 
aby sme postúpili do osemfinále, čo by bolo úžasné. My sme to však ešte 
posunuli ďalej, aj preto som najväčšiu radosť som prežívala po stretnutí s 
Francúzkami. Prekvapili sme celý svet i nás. Náš úspech zarezonoval aj v 
stolnotenisovej komunite. Ozvalo sa nám veľa hráčok, gratulovali nám aj Poľky, 
čo ma milo prekvapilo, lebo nie sme s nimi najlepšie kamarátky. Verím, že v 
takýchto príjemných prekvapeniach budeme pokračovať," zaželala si Tatiana 
Kukuľková, ktorá v dueli s Francúzskom získala na pozícii trojky mimoriadne dôležitý 
bod. 
 
Doterajšie najlepšie umiestnenie žien SR na MS družstiev bola 13. priečka z roku 2000 
v malajzijskom Kuala Lumpure. "Ukázalo sa ako správne rozhodnutie, že sme 
postavili oba tímy, hoci sme sa na šampionát dostali z pozície náhradníkov. Bolo 
to naše veľmi úspešné vystúpenie. Okrem senzačného účinkovania žien aj muži 
bojovali o osemfinále. Zdolali Dánov, čo sa ráta, a potom odohrali priamy súboj 
o postup proti Brazílčanom. Wang Yang mal proti svetovej päťke Hugovi 
Calderanovi dva mečbaly. Keby ich využil, celé stretnutie by vyzeralo inak. Aj 
tak však klobúk dole pred chalanmi, ako zabojovali," pochválil aj mužskú časť 
výpravy Truksa, ktorý bezprostredne po úspechu žien tvrdil, že ešte si ani 
neuvedomujú, čo dosiahli a musia si to nechal uležať v hlave: "Keď opadli prvé 



emócie, o slovo sa prihlásila únava a extrémny útlm po psychickom vypätí, takže 
sme ani neoslavovali. Až v lietadle z Dubaja do Viedne som si naplno uvedomil, 
že len štyri krajiny boli na MS od nás lepšie. Až ma zamrazilo z toho, čo dievčatá 
dokázali." 
 
 
Jaromír Truksa si na pondelkovej tlačovej konferencii prevzal z rúk predsedu SSTZ 
Antona Hamrana aj Bronzový odznak Slovenského športového a olympijského výboru 
(SOŠV) za dlhoročné kvalitné výsledky a reprezentáciu Slovenska. "Som 
prekvapený, ale je to pre mňa veľké ocenenie. Vynasnažím sa, aby sme aj 
naďalej dosahovali úspechy," poznamenal Truksa. 
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Na dvere klope kvalifikácie ME 2023 a aj turnaj WTT Youth Contenter v Senci 
Majstrovstvá sveta 2022 sú už minulosťou, ale už októbri sa začne boje v kvalifikácii o 
postup na európsky šampionát družstiev vo švédskom Malmö (10. - 17. 9. 2023). 



Slováci figurujú v skupine s Talianmi a Čechmi, Slovenky budú hrať s Francúzkami a 
Holanďankami. "Hrá sa systémom každý s každým doma - vonku. Prvé dva tímy 
z každej zo šiestich kvalifikačných skupín si zaistia postup na ME, posledné 
družstvá budú mať ešte šancu v ďalšej časti kvalifikácie. Naši muži začnú 26. 
októbra v Miláne proti Taliansku, na druhý deň 27. 10. ženy privítajú v Bratislave 
Holandsko a potom 8. novembra sa predstavia vo Francúzsku," priblížil najbližší 
program reprezentácie Anton Hamran. 
 
V novembri sa na Slovensku chystá významné mládežnícke podujatie. "Od 7. do 13. 
novembra opäť usporiadame v Senci turnaj World Table Tenis Youth Contender, 
na ktorý sa prihlásili mládežníci z 51 krajín zo všetkých kontinentov. Spolu aj s 
trénermi je to 536 účastníkov. Je možné, že v niektorých kategóriách budeme 
musieť zredukovať účasť," doplnil informácie predseda SSTZ. 
 
 
 
V Bratislave, 10.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


