
Hodnotenie reprezentačných trénerov 

Názov podujatia  MS jednotlivcov v Budapešti 21.-28.4.2019 

Zhodnotenie celého 

turnaja, VT, KT ako 

celku, odporúčania 

Tieto majstrovstvá sveta môžem označiť za  najúspešnejšie od vzniku 

Slovenska. Pár Pištej-Balážová reálne bojoval o medaile vo zmiešanej 

štvorhre a v jednotlivcoch osemfinálovou účasťou Wang Yang 

vyrovnal historické maximum z pred dvoch rokov. 

Umiestnenia: 

1x 5.-8. miesto mix Pištej, Balážová 

1x 9.-16. miesto jednotlivci Wang Yang 

2x 17.-32. miesto mix a štvorhra Kalužný, Kukuľková a Wang Yang, 

Valuch 

Odporúčanie (zistenie):  

Určite nezaspať na vavrínoch, pokračovať v trende, priorita je OH. 

Pripravovať sa na výmenu generácií.  

Na zváženie je situácia okolo hráčov na rozohrávanie s čím je 

problém. Vyspelé štáty majú pre každého svojho hráča sparinga. To si 

mi určite dovoliť nemôžme, no napríklad jedného som mohol 

nominovať. Štyroch hráčov do súťaže jednotlivcov a jedného do 

súťaže štvorhier, bol by to náklad navyše, ale je to do budúcnosti vec 

na zamyslenie.  

Hodnotenie 

individuálnych 

výsledkov hráčov 

a súťaží 

Ľubomír Pištej – Prešiel cez Cyperčana v prvom kole, celkom ľahko, 

musel si dať iba pozor na udržanie koncentrácie a taktiky. V druhom 

kole však narazil na Tima Bolla, ktorý si Ľuba postrážil. Ľubo však 

mohol využiť viac zo svojich herných situácií, robil zdanlivo ľahké 

chyby pod tlakom súpera.  

Wang Yang – Odohral a aj vyhral tri fantastické zápasy, porazil 

Pitchforda 4:0, no posledný zápas proti Gauzy nezvládol vôbec. Bol 

priveľmi nervózny, hralo sa na jednom stole, číslo 1, veľa kamier, 

všetci diváci pozerali iba na neho. Okrem toho súper bol ozaj dobre 

pripravený, vedel perfektne meniť rytmus hry, rotácie, silu úderov.  

Škoda, že Wang nemôže naplno využiť služby nášho mentálneho 

trénera. Inak veľká gratulácia a poďakovanie za reprezentáciu 

Slovenska.  

Alexander Valuch – Jeden povinný zápas vyhral  v skupine 

a o postup zabojoval s neskorším semifinalistom. Saša podal ozaj 

kvalitný výkon, dokonca vyhrával 2:1 na sety a reálne to vyzeralo na 

víťazstvo. Práve za tohto stavu sa možno trocha zľakol, urobil zopár 

chýb a najmä Kórejec sa zlepšil na príjme podania a zlepšil svoje. 

Hodnotenie: výborne 

Samuel Kalužný – Tiež v skupine vyhral povinný zápas proti 

Číňanovi z Macaa. Druhý zápas proti Levenkovi nemal veľa šancí, 

súper si ho strážil na dištanc, hlavne cez backhandovú stranu. 

Odporúčania: podanie, príjem – variabilita. 

Štvorhra: 

Pištej, Kalužný – prehrali hneď v prvom kole hlavnej súťaže (boli 

nasadení) s Fínskou dvojicou. Nepodali zďaleka dobrý výkon, kritický 

bol tretí set, keď vyhrávali 1:1 a 10:8, tam sa mohli chytiť, ale prehrali 

a súper si začal viac veriť. 

Wang Yang, Valuch – odohrali vynikajúce zápasy, ktoré vyhrali, 

postúpili do hlavnej súťaže, dobre spolupracovali, dopĺňali sa 

a prehrali až s Taipejcami. v druhom kole.    

Miešané štvorhry: 



Pištej, Balážová – od prvého kola mali pomerne ťažký žreb, s ktorým 

si poradili excelentne. Španielov zlomili v druhom sete, keď otočili 

nepriaznivý vývoj, v druhom kole Nemecký pár zdolali po boji 

a znovu s výborným výkonom. V treťom kole oplatili porážku z ME 

Rakúskej dvojici – v zápase boli jednoznačne lepší, prehrali síce prvý 

set, v ktorom aj tak vyhrávali 9:6, ale nezlomilo ich to, naopak, dobre 

sa podporovali, dopĺňali sa.  

Kalužný, Kukuľková -  

 

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) 

 Osobný dojem z celého reprezentačného tímu mám dobrý, hráči si 

navzájom prajú, povzbudzujú. Škoda, že po vypadnutí a dohraní 

všetkých súťaží sme sa rozpŕchli domov, čo však akceptujem. Nestihli 

sme však urobiť záverečné zhodnotenie, ktoré naplánujeme spoločne 

so športovou riaditeľkou na neskôr.  

Je pravda, že mne ako trénerovi, v posledný hrací deň, bolo dosť zle 

po zdravotnej stránke – bolesť hlavy.  

 

Som úprimne rád, že sa mi podarilo zabezpečiť na záverečnú prípravu 

kompletný káder mužov, vrátanie Wanga aj s kvalitným sparingom. 

 

Chcem oceniť aj prácu nášho fyzioterapeuta Milana Hromadu, ktorý 

odvádzal viac ako 100% prácu a možno aj vďaka nemu sme boli tak 

úspešní. 

 

MS sa zúčastnil na tri dni aj náš mentálny tréner Lukáš Piperek, ktorý 

na vlastné oči mohol vidieť našich hráčov v akcii. 

  

Vypracoval: Truksa Jaromír      Dňa: 8.5.2019 


