
TRUKSA K CIEĽOM NA MS DRUŽSTIEV: VYŤAŽIŤ 
MAXIMUM A VRÁTIŤ SA V ZDRAVÍ 

 
Už takmer štyri a pol roka uplynulo od doteraz posledných stolnotenisových 
majstrovstiev sveta družstiev vo švédskom Halmstade. Šampionát v kórejskom 
Pusane plánovaný na marec v roku 2020 dvakrát preložili, no napokon ho museli 
zrušiť. Svetová špička bude v tímovej súťaži mužov a žien bojovať od 30. septembra 
do 9. októbra 2022 na 56. MS v čínskom Čcheng-tu, kde sa počas desiatich hracích 
dní predstaví viac ako 250 hráčov. 
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Podľa aktuálnych informácií by malo štartovať 33 mužských a 29 ženských tímov. V 
uplynulých týždňoch niektoré krajiny zvažovali svoju účasť, objavili sa aj také, čo ju 
odriekli. Slovensko núkajúcu sa možnosť využilo.  
 
 
 



"Ja som bol jeden z prvých, ktorí sa zasadzovali za to, aby sme urobili všetko 
pre našu účasť v Číne. Pre prísne podmienky tam takpovediac nikto nechcel ísť, 
lebo v prípade pozitívneho testu by musel v krajine nejaký čas zotrvať, kým by 
nemal dva negatívne výsledky a až potom by mu začala plynúť doba, po ktorej 
by mohol opustiť Čínu. Mne išlo predovšetkým o športovú stránku, keďže týmto 
turnajom sa prakticky začína kvalifikácia na olympijské hry. Ak by sme na MS 
nešli, pripravili by sme sa o šancu na bodový zisk do rebríčka krajín. Pre nás je 
to dôležité, keďže bojujeme o účasť na Európskych hrách i olympijských hrách 
v súťaži družstiev. Uvidíme, či budeme úspešní. Na MS sme sa pôvodne 
nedostali, ideme z pozície náhradníkov, takže môžeme len získať," vysvetlil 
reprezentačný kouč Jaromír Truksa. 
 
Viaceré reprezentácie neprídu v kompletnom, teda najsilnejšom zložení. To platí aj o 
slovenskom mužskom tíme, v ktorom bude absentovať Ľubomír Pištej. Truksa sa bude 
spoliehať na trojicu Wang Yang, Jakub Zelinka, Adam Klajber. Ženské reprezentačné 
družstvo sa predstaví v plnej sile s Barborou Balážovou, Tatianou Kukuľkovou a Emou 
Labošovou. Oba tímy bude mať trénersky na starosti práve Jaromír Truksa: "Snažili 
sme sa to vymyslieť tak, aby to bolo pre náš zväz finančne únosné, keďže 
náklady narastajú. Aby sme boli schopní našu účasť zaplatiť, tak sme okresali 
počet ľudí na minimum. Okrem šiestich hráčov pocestujem už len ja ako tréner. 
Dúfam, že sa nebudú prekrývať zápasy mužov a žien." 
 
Slováci - na MS pred štyrmi rokmi obsadili 27. (muži) a 29. priečku (ženy) - zatiaľ 
nepoznajú svojich súperov, s ktorými si zmerajú sily v základných skupinách. Ich 
zloženie určí žreb v stredu 28. septembra. Hrať sa začne v piatok 30. septembra, 
vyraďovacia časť s najlepšou šestnástkou v oboch kategóriách príde na rad od stredy 
5. októbra. Držitelia Corbillon Cupu (ženské tímy) a Swaythling Cupu (mužské tímy) 
budú známi po finálových dueloch, ktoré sú na programe v sobotu 8. 10., resp. v 
nedeľu 9. 10. 
 
"Pokúsime sa vyťažiť, čo sa bude dať. Ak sa teda naskytne šanca na dobrý 
výsledok, tak ju využiť. Uvidíme, koho nám žreb určí do skupiny. Okrem toho, že 
si želám, aby v zdraví dorazili na MS a rovnako sa vrátili domov," zaželal si Truksa 
pred nedeľňajším odchodom, pred ktorým museli všetci splniť podmienky na 
umožnenie vstupu do Číny. Slovenská výprava sa najskôr presunie do Dubaja a odtiaľ 
bude nasledovať chartrový let do čínskeho dejiska. 
 
Nominácia Slovenska na stolnotenisové 56. majstrovstvá sveta družstiev v 
čínskom Čcheng-tu ( 9. 10. 2022 -30. 9. ): 

muži: Wang Yang, Jakub Zelinka, Adam Klajber 
ženy: Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová 
tréner: Jaromír Truksa 
 
V Bratislave, 27.09.2022, Ľuboš Bogdányi 


