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Celkové zhodnotenie 

 

Samozrejme začnem hodnotiť Majstrovstvá Európy do 21 rokov úžasným úspechom pre celé 

Slovensko, pre celý náš Slovenský stolnotenisový zväz. Chalani to dokázali, získali vo 

štvorhre mužov striebornú medailu, celú. Možno sa dala získať aj zlatá, mohli podať o niečo 

lepší výkon, ale ja si myslím, že môžeme byť a buďme spokojní.  

Adam Brat, ako líder, hlava tímu a zlatá ruka, Tibor Špánik, ktorý je skôr „bombardér“ 

a zakončovateľ, sa perfektne herne dopĺňajú, rozumejú si, sú dlhodobo zohratí,  a aj v súkromí 

sú veľký kamaráti. Dokázali v pár momentoch pospájať všetky svoje prednosti dokopy 

a urobili nám všetkým obrovskú radosť. Toto sú nezabudnuteľné zážitky a historické míľniky.  

Chalanom z celého srdca gratulujem a zároveň aj ďakujem. Gratulujem k veľkému životnému 

úspechu a ďakujem za vzornú reprezentáciu Slovenska. 

Čo sa týka ostatných hráčov a hráčok, treba vyzdvihnúť výkony a aj výsledky Tatiany 

Kukuľkovej. V jednotlivcoch prehrala s neskoršou víťazkou, Rumunkou Diaconu, 

v osemfinále. Vo štvorhre skončila pred branou semifinále spolu s Taliankou Laurenti. 

Vysoko hodnotím aj postup zo základnej skupiny a následne 3.miesto v ďalšej skupine Emy 

Labošovej. Vyhrala ťažké zápasy a získala zase veľmi cenné a dôležité skúsenosti do 

budúcnosti. 

Nikoletu Puchovanovú tieto majstrovstvá nezastihli v dobrej forme. Nepredviedla svoju 

štandardnú hru. Pôsobila na mňa, ako by bola bez náboja, bez iskry. Chyba bude asi 

v príprave.  

Takisto nad svoje pomery zahral aj Daniel Oráč, keď vyhral jeden zápas, v ktorom prehrával 

už 0:3 na sety a 8:10. Odohral tri kvalitné zápasy a na budúci rok to bude lepšie. Snažil sa, 

mal perfektný prístup a verím, že budúci rok minimálne postúpi zo skupiny. 

Tibor Špánik v jednotlivcoch nevyhral ani jeden zápas, bol nasadený ako jednotka, ale 

dokázať svoje rebríčkové postavenie je vždy obťažné. Nevyužil sľubný náskok v poslednom 

set v prvom zápase svojou nedôslednosťou. To v princípe rozhodlo o jeho osude na turnaji. 

Podobný priebeh mal aj posledný zápas, kde nevyužil niekoľko mečbalov. Ale to bola karma. 

Adama Brata je ťažké hodnotiť v súťaži jednotlivcov. Aj napriek tomu, že sa snažil (niekedy 

až moc), jeho tréningový výpadok bol viditeľný. Nemohol udržať krok s hráčmi čo sú od neho 

lepší a ešte aj v dobrej fyzickej kondícii. Ruku a taktické myslenie má dobré, bez reálnej 

tréningovej záťaže však napredovať nebude. 

Milan Hromada sa znovu objavil v reprezentačnom tíme ako masér, fyzioterapeut. Udržiaval 

našich hráčov vo fyzickej aj duševnej pohode. Náladu nám živil svojimi historkami 

a vtípkami.  

 



Takže celkový pohľad na ME do 21rokov je pozitívny a do budúcna optimistický. No netreba 

zaspať na vavrínoch, pokračovať v tvrdej práci. Do tréningov zapojiť viac kondičnej 

a špeciálnej prípravy, ako muži, tak najmä ženy. Zvýšiť celkový objem tréningových hodín. 

A ako sa potvrdzujú naše prognózy, trénovať štvorhry a miešané štvorhry – tam máme 

najväčšie predpoklady na úspech.  

 

Jaromír Truksa, tréner a vedúci výpravy  

   

 

 

 


