Za úspechom na OH s projektom "Team Tokyo 202ONE"
SSTZ zostavil tím odborníkov, ktorí má pomôcť reprezentantom SR
prebojovať sa a uspieť na tokijských OH

Na fotografii zľava: Barbora Balážová(online) - reprezentantka SR, Ľubomír Pištej – reprezentant SR, Jaromír
Truksa – reprezentačný tréner, PhDr. Zdenko Kríž – predseda, Ladislav Škantár – ŠCP, Petr Korbel – zahraničný
expert, Ľuboš Bogdányi – mediálny expert

Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) s cieľom uspieť na olympijských hrách spúšťa projekt
"Team Tokyo 202ONE", ktorý odprezentoval na stredajšej tlačovej konferencii. Paradoxne, k
jeho vzniku prispela aj pandémia koronavírusu, ktorá v marci pozastavila športové dianie.
"Koronavírus nám skrížil plány. Štyri roky sme sa na niečo chystali, ale približne mesiac pred
uzavretím nominácií všetko škrtla. My sme mali dobré vyhliadky na účasť našich
reprezentantov, ktorí už doslova siahali po letenkách do Tokia. Takmer istotu kvalifikovania
mali Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou v mixe, Wang Jang a Balážová vo dvojhrách a
singlovú nádej mal aj Pištej. Termín OH sa však posunul na ďalší rok a my sme pri všetkých
zlých veciach našli aj jeden pozitívny prvok. Rok k dobru nám umožní to, na čo sme predtým
nemali čas, a to špeciálnu a neštandardnú prípravu. Naši hráči totiž dva roky len chodili po
svete z turnaja na turnaj, aby nazbierali čo najviac bodov a nebol čas na skvalitnenie prípravy,
na malé detaily, ktoré môžu potom robiť v zápasoch rozdiel jednej či dvoch loptičiek. Cieľom
projektu je v čo najväčšom počte sa kvalifikovať na OH, ale zároveň tam aj dosiahnuť dobré

výsledky. Doteraz najlepší výsledok dosiahli ešte za čias bývalého Československa Renáta
Kasalová a Marie Hrachová, ktoré v roku 1988 skončili v Soule piate vo štvorhre. Potom
Slovensko reprezentovali pod piatimi kruhmi Valentina Popovová, Eva Ódorová, Barbora
Balážová či Wang Jang, ale výraznejšie sa nepresadili. Teraz chceme, aby to našim
reprezentantom vyšlo lepšie. Určite majú na to predpoklady, predovšetkým v miešanej
štvorhre," predstavil základnú filozofiu projektu predseda SSTZ Zdenko Kríž.
Do projektu "Team Tokyo 2020NE" patrí kvarteto reprezentantov: Ľubomír Pištej, Barbora
Balážová, Wang Jang a Tatiana Kukuľková. Hlavným trénerom je Jaromír Truksa, ktorý pred
médiami otvorene prezentoval ambície svojho tímu.
"Chýbal nám kúsok, aby sme sa kvalifikovali na OH. Účasť nám vinou koronakrízy ušla pomedzi
prsty, keďže postavenie našich hráčov v rebríčkoch bolo také priaznivé, že na jeho základe by
si vybojovali miestenky. Napriek tomu sa chceme na olympijské hry dostať a chceme tam získať
medailu. Je to vysoký cieľ a veľká výzva, ale nebojím sa to vysloviť nahlas. Ideme si za jeho
splnením a práve z tohto dôvodu sme zostavili kvalitný tím zložený z odborníkov, v ktorom
urobíme maximum, aby sa naše túžby naplnili," povedal reprezentačný kouč Jaromír Truksa,
ktorý bude spolupracovať aj s bývalým vynikajúcim stolným tenistom Petrom Korbelom.
"Čaká ma premiéra v tejto úlohe, ale stolný tenis je prakticky môj celý život. Dostal som
ponuku, aby som plnil úlohu analytika a využil moje bohaté skúsenosti. Snom každého
športovca je dostať sa na olympijské hry. Mne sa to podarilo päťkrát. Slovenskí reprezentanti
majú najväčšie nádeje v miešanej štvorhre, v ktorej aj podľa svetového rebríčka patria k úzkej
svetovej špičke. Pevne verím, že aj s mojou pomocou a spoločným úsilím dosiahneme to, aby v
Tokiu neplnili len Coubertinovu myšlienku o účasti, ale aj uspeli," poznamenal český
stolnotenisový expert, ktorému na OH 1996 v Atlante len tesne unikla medaila a vo dvojhre
mužov obsadil 4. miesto. "Odo mňa sa očakáva analýza zápasov našich reprezentantov proti
párom zo svetových turnajov. Baša s Ľubom majú optimálne zloženie do štvorhry, keďže ona
je ľaváčka a on pravák. V ich koučingu treba dať dôraz na to, čo je v ich hre dobré, čo sú ich
prednosti. Samozrejme, treba sa venovať aj nedostatkom, aby sa ich vyvarovali," doplnil
Korbel.
Kým v iných športových odvetviach sa postupne roztáča kolotoč súťaží, v stolnom tenise je
dianie na medzinárodnej úrovni pozastavené a je stále otázne, kedy sa opäť rozbehne. Vinou
koronavírusu už dvakrát odložili majstrovstvá sveta v kórejskom Pusane a najnovšie ich
preložili na budúci rok, osud európskeho šampionátu vo Varšave je neistý.
Nielen Slováci tak nemajú možnosť konfrontácie.
"Zo začiatku to bolo celé zvláštne, ale napokon som to zobrala pozitívne. Za posledné roky
sme veľmi veľa cestovali a času na tréning a celkovo prípravu nebolo až toľko. Navyše, mohla
som si doriešiť zdravotné problémy a teraz môžem povedať, že fyzicky som na tom najlepšie
za ostatné roky. Už by som však bola rada, aby sa minimálne začali ligové súťaže. Nám sa vo
Francúzsku začnú v polovici októbra a dúfam, že od budúceho roka sa rozbehne
stolnotenisové dianie aj na medzinárodných súťažiach," prostredníctvom videohovoru
skonštatovala najlepšia slovenská ženská stolná tenistka Barbora Balážová, ktorú doplnil jej
deblový partner Ľubomír Pištej: „Vyše dvojmesačná pauza nám padla vhod, potrebovali sme

trochu vypnúť. Od 20. mája však trénujeme naplno, možno aj viac ako na sto percent. Je toho
dosť. Našťastie, mne sa už počas víkendu začne rakúska liga. Pozitívom je, že keby nebola
korona, tak by sa nám nepodarilo absolvovať 25 spoločných tréningov mixu. Boli sme na
sústredení aj v Maďarsku. Hoci Baša je v Nemecku, snažíme sa nájsť čas, aby sme dolaďovali
detaily v našej hre."
SSTZ už nejaký čas spolupracuje so Športovým centrom polície. Práve z neho bude v úlohe
motivátora pôsobiť Ladislav Škantár, zlatý olympijský medailista vo vodnom slalome v
disciplíne C2 z brazílskeho Ria de Janeiro 2016. "Pre mňa je česť byť súčasťou tohto projektu.
Vrcholový a profesionálny šport je o detailoch, ktoré treba riešiť, aby sa športovec
výkonnostne posúval vyššie. Dnes sa už všade trénuje rovnako, ale práve maličkosti
rozhodujú o úspechu. Rád pomôžem stolným tenistom a budem ich motivovať k tomu, aby
naplnili svoje vízie. Recept na úspech neexistuje, nám trvalo 25 rokov, kým sme sa dostali na
OH, ale dôležité je nájsť správnu motiváciu a hľadať cestu, ako sa posunúť ďalej," vyjadril sa
L. Škantár, ktorý jazdil v dvojkanoe spolu s bratrancom Petrom Škantárom.
Štruktúra projektu "Team TOKYO 2020NE":
Zdenko Kríž (vedúci tímu a garant), Ladislav Škantár (motivátor a osobnosť OH), Ľubomír Pištej,
Barbora Balážová, Wang Jang, Tatiana Kukuľková (hráči), Jaromír Truksa (hlavný tréner), Tibor
Bednár a Peter Šereda (tréneri), Rudolf Rusnák (kondičný tréner + zdravá výživa), Lukáš
Piperek (mentálny tréner), Ján Zvonár (fyzioterapeut), Robert Caro (masér), Petr Korbel
(zahraničný expert a analytik), SPORTMED (lekárske zabezpečenie), Ľuboš Bogdányi (mediálny
expert), Stano Gális (marketing), Ivica Hatalová (zodpovedná vedúca).
Tlačovú správu pripravil Ľuboš Bogdányi.

