
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia World Tour Czech open, Olomouc, 20.25.8.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Oproti minulému roku, hodnotím tento turnaj oveľa vyššie. Najmä 

dievčatá – Puchovanovú a Kukuľkovú, ktoré dokázali vyhrať zápas 

v silnej konkurencii. Muži zostali v poslednom kole kvalifikácie, čo 

nie je žiadny veľký úspech, ale je to vysoký štandard. Sklamal ma iba 

Valuch, ktorý nezvládol prijateľný žreb. Vo štvorhre žien do osmičky 

postúpila Baška s Matelovou – to je krásny výsledok. 

V najsledovanejšej súťaži sme však zase nepostúpili cez prvé kolo – 

mix bude musieť zabrať, dať sa dokopy, povzbudiť sa, komunikovať 

a skúsiť postúpiť na Grand final.  

Odporúčania:  

Ako repre tréner a zároveň aj predseda KŠR si beriem na 

zodpovednosť špeciálne zmiešanú štvorhru a ráznejšie sa s párom 

porozprávam. Možno väčší tlak na hráčov, pomôže k lepším 

výsledkom.      

   

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov 

a súťaží 

Alexander Valuch – prehral v prvom kole kvalifikácie s mladým 

Indom, S. Pande 2:4. Sašo sa nechal na začiatku zaskočiť súperovým 

štýlom hry – veľká rýchlosť a rýchle bloky, a prehrával 0:2 na sety. 

Potom sa ukľudnil, spresnil hru, menil rytmus hry a vyrovnal na 2:2. 

Už bol lepším hráčom za stolom, no nevyužil dva setbaly za stavu 

10:8, prehral tento piaty set, dostal sa pod tlak a súper toho využil. 

Sašo pôsobil nervózne, diskutoval so sebou, nebol to dobrý, 

komplexný výkon. 

Samuel Kalužný – tiež prehral v prvom kole kvalifikácie, ale 

s Francúzom J. Rollandom 1:4. Samo tiež mal šancu, ale asi iba 

jednu, za stavu 1:2 na sety, mal 9:7, zobral si timeout, 10:7 a nevyužil 

dobre rozohrané herné situácie. Pozitívum z tohto zápasu je zaradenie 

do hry nové podania, aj za cenu chýb. 

Ľubomír Pištej – porazil Palanského 4:2 a Alamiana 4:3, čo boli 

super výkony a výsledky. O postup do hl. súťaže prehral 

s Arunobeom (JPN) 1:4, kde bol slabším hráčom, Japonec bol 

rýchlejší, istejší a silnejší. Ľubo je po krátkej neúplnej príprave 

(menšie zranenie) a som spokojný. Odpočinok od stolného tenisu mu 

prospel, mal iskru v očiach a chuť hrať. 

Wang Yang – dva zápasy s prehľadom vyhral (MATSUYAMA Yuki 

a Lambiet, ) a o postup prehral s Udom. Japonec bol lepším hráčom, 

pripravoval si víťazné lopty ako chcel. 

Barbora Balážová – porazila v pohode Poľku Sikorsku 4:0, ale 

s Kórejkou Lee Zion prehrala 2:4. Baška dlhodobo hrá dobre, len jej 

výkonom chýba dynamika a emócie, tam vidím veľké rezervy. 

Problém s podaním sa už pomaly odstránil, no dá sa ešte na tom 

pracovať – umiestnenie, chytrosť, odvaha.  

Celkovo je Baška unavená, precestovaná, vyhorená. Potrebuje 

načerpať nové sily – fyzické, ale najmä psychické. 

Tatiana Kukuľková – po dlhej dobe sa jej podarilo na veľkom 

turnaji vyhrať zápas. Porazila Cakol 4:3. Viedla už 3:1 a mala mečbol 

10:9. Nakoniec musela utekať z mečbolu súperky, no zvládla to.  

Nikoleta Puchovanová – porazila ľaváčku, ale s ďalšou už prehrala. 

Dokáže na 100% plniť taktické pokyny, ale potrebuje zapracovať na 

backhandových úderoch, plus začiatok hry – podanie, príjem. Podľa 
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mňa, urobila však najväčší posun vo svojej hre a aj na svetovom 

rebríčku. 

Eva Jurková a Monika Uríková sa snažili, no súperky boli lepšie. 

Tieto zápasy som podrobne nevidel.   

Mix: 

Pištej-Balážová – nasadení do 16ky v hlavnej súťaži, nepotvrdili rolu 

favoritov a prehrali s nemeckým párom Qiu Dang-Mittelham 2:3. 

Piaty set síce najtesnejším pomerom 12:14, a mali aj mečbol na 

víťazstvo, ale celkový dojem z hry je rozpačitý. Stagnujú, najmä 

Baška,  aj keď sa už posunula oveľa ďalej so svojim podaním, robí 

s ním veľa bodov, stále je neisté a v dôležitých momentoch ho kazí. 

Jej hre chýba sebavedomie a nedokáže naplno rozvinúť svoj 

potenciál. Z toho vyplýva, že Ľubo berie na seba viac zodpovednosti 

a riskuje častejšie, ako je zdravé. 

  

Štvorhry nebudem detailne analyzovať- v princípe dobre.  

 

Hodnotenie správania, 

priestupky voči 

disciplíne, pocitové 

zistenia a upozornenia 

trénerov, resp. 

vedúceho výpravy 
(ako sa hráč správa 

v kolektíve, vo štvorhrách, 

súťaži družstiev, v hale a aj 

mimo nej) 

Nevhodné  správanie Ľuba Pišteja voči organizátorom, ohľadne 

lístkov pre jeho rodinu, pramenilo z nervozity pred dôležitým 

zápasom. Riešil som to na mieste ihneď po zápase.  

V budúcnosti však nebudem brať tieto výjavy na ľahkú váhu.   
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