
PIATOK 30.9.2022 
SLOVENKY NESTAČILI NA JAPONKY, SLOVÁCI 

POTRÁPILI PORTUGALČANOV 
 
 
Svetový šampionát v stolnom tenise družstiev v čínskom Čcheng-tu priniesol v úvodný 
hrací deň prehry oboch slovenských tímov. Slovenské reprezentantky čelili na úvod 
bojov v 2. skupine Japonkám, ktorým v piatok podľahli 0:3. O jeden z dvoch získaných 
setov proti úradujúcim vicemajsterkám sveta sa postarala Barbora Balážová, ktorá v 
úvodnej dvojhre prehrala s Mijuu Kiharovou 1:3. "Po prvom získanom prvom sete v 
podaní Balážovej bola už lepšia jej súperka. Baške robil problémy najmä príjem 
podania. V hre sa jej vyrovnala, ak nebola lepšia," poznamenal reprezentačný 
tréner SR Jaromír Truksa. 
Podobne si počínala Ema Labošová, ktorá nestačila na Mimu Itovú (1:3). "Bol to 
prekvapujúco vyrovnaný zápas a pokojne mohol dospieť do piateho setu. Ema 
celkom dobre prijímala nepríjemné podanie a svojou variabilnou hrou držala 
Itovú v šachu. Japonka sa nemohla dostať do svojej tempovej hry," priblížil dianie 
Truksa. 

 
Foto: ITTF, Barbora Balážová 

 
 



Triumf Japoniek zavŕšila Miju Nagasakiová, ktorá nemala ťažkú úlohu proti Tatiane 
Kukuľkovej (0:3). "Súperka bola jednoducho lepšia, aj na podaní i príjme. 
Predviedla kvalitný topspin z oboch strán a rýchlo zo stola," dodal Truksa. Jeho 
zverenky nastúpia v sobotu o 10.00 h SEČ na druhý zápas proti Maďarkám. 
 
Slováci v prvom stretnutí na 56. majstrovstvách sveta potrápili v 6. skupine 
Portugalčanov, ale napokon si do tabuľky pripísali prehru 1:3. Slovenskí reprezentanti 
sa dostali do vedenia zásluhou obratu Wang Yanga proti Joaovi Geraldovi z 1:2 na 
3:2. "Wang vyhral nad Geraldom vo vyrovnanom a dlhom zápase 3:2 aj s trochou 
šťastia. Rozhodujúca bola zmena servisu. Wang však podal výborný výkon," 
povedal reprezentačný kouč k vystúpeniu slovenskej jednotky. 

 
Foto: ITTF, Slovenskí reprezentanti sa dostali do vedenia zásluhou obratu Wang Yanga proti Joaovi 
Geraldovi z 1:2 na 3:2 

 
Potom Jakub Zelinka nestačil na Marcosa Freitasa (0:3). "V prvom sete som mal 
šancu, súperovi sa nedarilo na príjme a bol zaskočený mojou agresívnou hrou 
pri príjme a prvej lopte. V koncovke som sa však dopustil chýb. V ďalších setoch 
prišli z mojej strany chyby po prvých loptách. Obával som sa, že ak sa 
dostaneme do výmeny, nebudem mať šancu, a tak som riskoval. V prvom sete 
mi to aj vychádzalo, ale on potom začal lepšie umiestňovať lopty, držal to ľahko 
na stole a následkom mojej riskantnej hry som spravil priveľa chýb," zhodnotil 
svoj výkon Zelinka. 



Adam Klajber zaskočil v úvodnom sete Joaa Monteira, ale v ďalšom priebehu mu už 
skúsenejší súper nedal šancu na úspech. "Klajber v prvom sete podal dobrý výkon. 
Išiel do súpera nebojácne a vyhral ho 11:5. Potom Monteiro zmenil servis a 
Adamovi to nesedelo. Aj keď sa snažil niečo vymyslieť, tak to nevychádzalo 
kvôli príjmu. Myslím si, že v hre bol Adam lepší," dodal Truksa. 
Šancu zdramatizovať zápas mal Wang, ale jeho prehra 1:3 spečatila aj celkový 
slovenský nezdar rovnakým výsledkom. "Škoda, lebo Wang mal veľa šancí. Viedol 
1:0 na sety a 10:9. Po oddychovom čase pre Freitasa urobil tri ľahké a rýchle 
chyby. Vo štvrtom sete prehrával o tri - štyri body, ale dostal sa k setbalu. Ten 
však, žiaľ, nevyužil," dodal Truksa. Muži SR majú v sobotu voľno, v nedeľu 2. októbra 
budú od 13.00 h SELČ čeliť Dánom.  
 

 
Foto: J. Truksa, tréning reprezentácie 

 
 
Výsledky - MS družstiev - piatok: 
MUŽI 
6. skupina: 
Slovensko - Portugalsko 1:3 
Wang Yang - Joao Geraldo 3:2 (-6, 4, -14, 10, 5) 
Jakub Zelinka - Marcos Freitas 0:3 (-9, -6, -4) 
Adam Klajber - Joao Monteiro 1:3 (5, -4, -4, -6) 
Wang Yang - Freitas 1:3 (8, -10, -8, -12) 
 
 
 



ŽENY 
2. skupina: 
Slovensko - Japonsko 0:3 
Barbora Balážová - Mijuu Kiharová 1:3 (9, -8, -6, -6) 
Ema Labošová - Mima Itová 1:3 (-6, -8, 4, -10) 
Tatiana Kukuľková - Miju Nagasakiová 0:3 (-5, -3, -5) 
 
 
 

SOBOTA 1.10.2022 
PRVÉ SLOVENSKÉ VÍŤAZSTVO 

 
Na 56. stolnotenisových majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu sa 
slovenská výprava dočkala prvého víťazstva. V sobotu sa o výhru postarali ženské 
reprezentantky, ktoré si v zápase 2. skupiny poradili s Maďarkami 3:1, keď dva body 
získala Barbora Balážová a jeden pridala Ema Labošová. Po piatkovej prehre s 
favorizovanými Japonkami (0:3) urobili prvý krok vybojovaniu si postupu do 
osemfinále. 

 
Foto: ITTF, Tatiana Kukuľková 

 
 
 



 
Stretnutie sa nezačalo pre Slovenky dobre. Tatiana Kukuľková sa v prvom sete dostala 
do koncovky proti Dóre Madarászovej, ale napokon jej súpera nedovolila uspieť ani v 
jednom dejstve (0:3). O vyrovnanie sa vzápätí postarala suverénnym spôsobom 
Barbora Balážová proti Helge Dariovej (3:0). Misky váh na slovenskú stranu naklonila 
Ema Labošová, ktorá pokorila Leonie Hartbrichovú 3:1. Slovenské víťazstvo spečatila 
v súboji jednotiek tímov Balážová triumfom nad Madarászovou 3:1. 
"Baška skúsene vybojovala dva body. Spolu s Emou podali sústredený výkon s 
taktickou vyspelosťou. Táňa to mala náročné proti maďarskej jednotke, nehrala 
vo svojej pohode," poznamenal k vystúpeniu svojich zvereniek tréner Jaromír 
Truksa, ktorého hráčky nastúpia v nedeľu od 7.00 h SELČ na súboj proti stolným 
tenistkám Uzbekistanu. V rovnaký deň budú v akcii aj muži SR, ktorých od 13.00 h 
SELČ čaká konfrontácia s Dánmi. 
 

 
Foto: ITTF, Ema Labošová 

 
 
Výsledky - MS družstiev - sobota: 
ŽENY 
2. skupina: 
Slovensko - Maďarsko 3:1 
Tatiana Kukuľková - Dóra Madarászová 0:3 (-10, -7, -6) 



Barbora Balážová - Helga Dariová 3:0 (6, 4, 9) 
Ema Labošová - Leonie Hartbrichová 3:1 (6, 8, -9, 3) 
Balážová - Madarászová 3:1 (7, 8, -7, 7) 
 

 
NEDEĽA 2.10.2022 

VÍŤAZNÁ SLOVENSKÁ NEDEĽA 
 
Nedeľňajšie vystúpenia na 56. stolnotenisových majstrovstvách sveta družstiev v 
čínskom Čcheng-tu priniesli slovenským tímom veľa radosti. Oba tímy zvíťazili a držia 
si šancu na postup do vyraďovacej časti. 
Najskôr ženy zvládli úlohu favoritiek proti hráčkam Uzbekistanu, nad ktorým zvíťazili 
3:0, keď Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková a Ema Labošová dovolili súperkám 
uhrať jeden set. Slovenky sa po druhej výhre dostali na čelo priebežnej tabuľky 2. 
skupiny. V pondelok od 13.00 h SELČ budú bojovať s Poľkami o druhú postupovú 
priečku. "Uzbekistan bol nepríjemný súper, ale naše dievčatá boli dobre 
pripravené a nepodcenili ani loptu. Vynikajúci výkon celého družstva," pochválil 
svoje zverenky Jaromír Truksa. 

 
Foto: ITTF, Dva body získal Wang Yang a tretí pridal vďaka skvelému obratu Jakub Zelinka. 
 



Potom zabrali naplno aj muži SR, ktorí po prehre s Portugalčanmi (1:3) zdolali Dánov 
3:1 a tešili sa z prvého víťazstva na šampionáte. Dva body získal Wang Yang a tretí 
pridal vďaka skvelému obratu Jakub Zelinka. "Wang s prehľadom dvakrát 
zabodoval. Kľúčový moment zápasu bol, keď Zelinka otočil z 0:2 na sety proti 
Andersenovi. Dovtedy v princípe nemal šancu. Potom však zmenil miesto 
umiestňovania úderov, prestal robiť jednoduché chyby a už bolo dobre. Klajber 
sa snažil, ale proti Lindovi a jeho podaniam to nestačilo," poznamenal k 
úspešnému duelu Truksa. Slovákov čaká v utorok rozhodujúci súboj proti Brazílčanom. 
 
 
Výsledky - MS družstiev - nedeľa: 
MUŽI 
6. skupina: 
Slovensko - Dánsko 3:1 
Wang Yang - Tobias Rasmussen 3:0 (1, 7, 2) 
Adam Klajber - Anders Lind 0:3 (-5, -4, -5) 
Jakub Zelinka - Martin Buch Andersen 3:2 (-6, -7, 6, 8, 8) 
Wang Yang - Lind 3:1 (1, 8, -7, 7) 
 
ŽENY 
2. skupina: 
Slovensko - Uzbekistan 3:0 
Barbora Balážová - Rozalina Chadžijevová 3:0 (8, 8, 11) 
Tatiana Kukuľková - Marchabo Magdievová 3:1 (3, 8, -5, 9) 
Ema Labošová - Sugdijona Madalievová 3:0 (8, 5, 2) 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 03.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


