
Majstrovstvá Európy do 21 rokov 

Gondomar, 7.-10.3.2019 

 

Deň prvý 

Do Portugalského Gondomaru odcestovala Slovenská výprava v zložení Brat, Špánik, Oráč, 

Kukuľková, Labošová, Puchovanová, tréneri Truksa, Šereda a fyzioterapeut Hromada, deň 

pred začiatkom turnaja. Hodina meškania lietadla pre malé technické problémy a zápcha 

v Porte kvôli Lige majstrov vo futbale im znemožnilo večerný tréning v hale aj večeru. Hotel 

je na úrovni, izby sú veľké aj s obývačkou, ako keby to boli obytné byty.  

V prvý hrací deň všetci hráči okrem Kukuľkovej išli do haly skôr ako obyčajne, aby si viac 

zvykli na prostredie a dostatočne sa rozohrali. Ako prvé sa do súťaží zapojili dievčatá Ema 

Labošová a Nikoleta Puchovanová. Ema svoj zápas proti Češke Petrovovej vyhrala 4:2, 

a tréner Šereda hovoril, že v princípe to malo skončiť 6:0, keďže mala pod kontrolou všetky 

sety. Nika nastúpila proti favoritke celého turnaja, Rumunke Diaconu. Prehrala 2:4 a podľa 

slov trénera Truksu môže byť spokojná s dvomi vyhratými setmi. Táňa Kukuľková je 

nasadená, takže dnes ešte nenastúpila, absolvovala ľahký tréning a masáž. 

Potom sa zapojili do turnaja aj chalani. Adam Brat sa snažil vyviesť z rytmu Rusa Sidorenka 

svojim nepríjemným podaním, čo sa mu aj do isté miery podarilo. Prehral 2:4, ale mal šance 

na siedmy set. Dano Oráč si neporadil s materiálovou hrou a s Luxemburčanom 

Mladenovičom prehral 1:4. Tibor Špánik, ako prvý nasadený v skupine, sa trápil s Simonem 

z Izraelu. Nevedel si nájsť svoj rytmus hry, za stavu 2:3 a 0:3 tréner zobral timeout, ktorý asi 

pomohol, keďže sa Tiborovi podarilo vyrovnať a konečne to vyzeralo ako jeho hra. 

V siedmom sete už bol lepší, aspoň do stavu 8:4, potom sa z nepochopiteľného dôvodu 

vyviedol z konceptu hry, súper sa chytil, zahral „svetové“ lopty a Tibora porazil 8:11.  

Puchovanová vo svojom druhom zápase nezvládla roľu favoritky s mladou Nemkou Klee. 

Prvý set prehrala v koncovke 14:16, a potom už ťahala za kratší koniec povrazu. Prehra 0:4 je 

však priveľa. Naopak Ema Labošová si druhým víťazstvom  v skupine zaistila postup do 

ďalšej fáze. Chorvátku Cakol zdolala 4:3 aj keď priebeh naznačoval ľahší výhru. Ema 

vyhrávala 2:0 na sety a 8:5, tento set prehrala a trochu skomplikovala si tento zápas o postup.  

Druhé zápasy u chalanov boli ľahké porážky Adama Brata s Levajacom 1:4 a Oráča 

s Rukliatsou 0:4. Len Tibor Špánik mal akú takú šancu na víťazstvo. Prehral po boji 2:4 

s Talianom Amatom, ale určite mohol podať lepší výkon. Všetci naši muži stratili reálnu 

šancu na postup zo skupiny. 

Nika Puchovanová v boji o tretie miesto v skupine prehrala so svojou kolegyňou v klube 1:4. 

Česka Ilčíková bola odvážnejšia, presadzovala sa svojou tvrdou blokingovou hrou a vyšli jej 

aj koncovky setov. Ema Labošová hrala naopak o prvú priečku v skupine a bol to ozaj 

vyrovnaný boj. S Bieloruskou Bogdanovou asi rozhodla koncovka piateho setu. V ňom Ema 

nevyužila niekoľko setbalov, prehrala 15:17 a celkovo potom 2:4 na sety. Postup do ďalšej 

fáze mala však istý, takže táto prehra ju mrzieť nemusí. 

Z chalanov sa vyhrať podarilo iba Danovi Oráčovi, ktorý otáčal zápas so Španielom Masipom 

zo stavu 0:3 na sety a 8:10. Úžasná bojovnosť a vôľa po víťazstve bola odmenená. Brat 



naopak v poslednom zápase pôsobil odovzdane, bol frustrovaný svojim výkonom a skončil 

turnaj bez víťazstva. Zo Slovincom Hribarom prehral 0:4. Špánik si mohol aspoň čiastočne 

vylepšiť náladu v nepostupovom zápase s Rakúšanom Poľského pôvodu, Macejom 

Kolodzejczykom. Priebeh zápasu bol nepredvídateľný, stav sa točil raz na jednu, raz na druhú 

stranu, no v siedmom sete Tibor nevyužil štyri mečboly v rade, nepomohol ani timeout 

a nakoniec prehral v dramatickom konci 14:16 a celkovo 3:4 na sety. 

Večer prišli na rad štvorhry. Za ženy sa po prvýkrát na šampionáte predstavila Tatiana 

Kukuľková po boku Talianky Jamily Laurenti a tento novovytvorený pár celkom v pohode si 

3:0 na sety postúpil medzi 16ku najlepších. Labošová ani Puchovanová so svojimi 

partnerkami nepostúpili. 

V mužskej štvorhre veľa šancí na postup nemal ani Oráč s Bulharom Todorovom, prehrali 

s Jorgičom a Hribarom zo Slovinska 0:3 na sety. Naopak dvojica Brat, Špánik si splnili roľu 

favoritov s mladými Bielorusmi a bez problémov postúpili do sobotňajšieho osemfinále. 

Zajtra nás zaujíma, okrem sviatku MDŽ, druhá skupinová fáza jednotlivcov žien, kam 

postúpila Labošová a konečne nastúpi aj naša ôsma nasadená hráčka turnaja Tatiana 

Kukuľková. Obe sa budú snažiť o postup medzi 16 najlepších hráčok Európy. Štvorhry majú 

v piatok voľno.  

Držte našim reprezentantom palce. 

 

Jaro Truksa, tréner a vedúci výpravy 

 

        

  

  

 


