
 
 

SLOVENKY MEDZI NAJLEPŠIU SVETOVÚ ŠESTNÁSTKU 
 
Slovenské stolné tenistky si na 56. majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Čcheng-
tu vybojovali postup do osemfinále. Zverenky trénera Jaromíra Truksu zvládli posledný 
krok k prieniku do vyraďovacej časti, keď vo svojom záverečnom vystúpení v základnej 
2. skupiny zdolali v pondelok Poľky 3:2 vďaka obratu z 1:2, pričom prehre unikli z 
mečbalu súperiek. Dvoma bodmi sa na slovenskom triumfe podieľala Barbora 
Balážová, výhru žien SR spečatila Tatiana Kukuľková. Slovenky, ktoré v skupine 
dosiahli bilanciu 3 víťazstvá - 1 prehra a skončia v nej na 2. priečke za favorizovanými 
Japonkami, už majú na svetovom šampionáte istotu umiestnenia v najlepšej svetovej 
šestnástke, v ktorej boli naposledy pred 18 rokmi na MS v katarskej Dauhe (16.). 

 
"Vyzeralo to, že budeme hrať 
do večera do desiatej, to sa aj 
potvrdilo. Bolo to náročné 
stretnutie. Balážová odvracala 
proti Katarzyne Wegrzynovej 
dva mečbaly na víťazstvo 
Poliek 3:1. Podarilo sa jej to aj 
trochu so šťastím, ale 
odohrala to skúsene. Poľka sa 
zľakla výhry. Kukuľková 
potom náš obrat dotiahla do 
úspešného konca bez väčších 
problémov. Škoda prehry 
Labošovej, v prvých dvoch 
setoch bola vo vedení, ale 
napokon ich stratila, keď vyšla 
z konceptu. Potom sa však 
dokázala vrátiť späť a vynútiť 
si piaty set, čo berieme ako 
pozitívum. Postup medzi 16 
najlepších tímov je super. 
Využili sme šancu, ktorá sa 
nám ponúkla prijateľnou 
skupinou a tým, že niektoré 
družstvá nehrajú v 
kompletnom zložení. To však 
nie je náš problém. Ani si 

neviem predstaviť, že by sme postúpili do štvrťfinále, to by už bolo fantastické. 
Počkáme si na žreb a uvidíme, čo z toho bude," uviedol Truksa, ktorý bude v utorok 



ráno koučovať mužov SR v rozhodujúcom súboji o postup zo skupiny proti 
Brazílčanom. 
 
Výsledky - MS družstiev - pondelok: 
ŽENY 
2. skupina: 
Slovensko - Poľsko 3:2 
Tatiana Kukuľková - Katarzyna Wegrzynová 1:3 (-7, 3, -11, -5) 
Barbora Balážová - Paulina Krzysieková 3:0 (4, 3, 4) 
Ema Labošová - Anna Wegrzynová 2:3 (-9, -6, 9, 7, -8) 
Balážová - K. Wegrzynová 3:2 (-6, 6, 9, -2, 10) 
Kukuľková - Krzysieková 3:0 (9, 8, 10) 
 
 
 
V Bratislave, 04.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


