
 

ZELINKOV POSTUP ZO SKUPINY, NA ÚVOD VIAC 

SLOVENSKEJ RADOSTI VO ŠTVORHRÁCH 
 

 

 Vo varšavskej Arene 

COS Torwar sa v utorok 

začali stolnotenisové 

majstrovstvá Európy 

dospelých v individuálnych    

a párových disciplínach. Do 

bojov v kvalifikáciách 

zasiahli v úvodný hrací deň 

traja zo šestice reprezentantov 

SR. Viac sa im darilo                  

v deblových súťažiach, v 

ktorých si dva páry 

vybojovali postup do hlavnej 

súťaže. Najskôr duo Jakub 

Zelinka, Tatiana Kukuľková  
Foto: ETTU, Jakub Zelinka počas zápasu 

poľahky pokorilo vo finále kvalifikácie mixu moldavskú dvojicu Vladislav Ursu, Alexandra 

Chiriacovová 3:0 na sety a potom Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou zdolali v boji o 

miestenku do hlavného ´pavúka´ litovské reprezentantky Emiliju Riliškyte, Korneliju Riliškyte 

3:1. 

Kukuľková si tak napravila chuť po neúspešnom vystúpení vo dvojhre, v ktorej prehrala 

oba súboje s Maďarkou Leilou Imreovou 1:3 a Turkyňou Ece Haracovou 0:3. V kvalifikačnej 

skupine obsadila poslednú 3. pozíciu a v singlovej súťaži už nebude pokračovať. Labošová má 

ešte šancu, hoci so srbskou protivníčkou Sabinou Šurjanovou prehrala 1:3. "Kukuľková bola 

v skupine ako nasadená jednotka, ale túto pozíciu dvoma prehrami nepotvrdila a ani 

nepodala adekvátne výkony. Labošová zahrala celkom dobre, mala aj šance, ale tiež si viem 

predstaviť v jej podaní lepšiu hru. Ešte bude mať šancu v stredu," poznamenal reprezentačný 

tréner SR Jaromír Truksa, na ktorého slová nadviazal kormidelník žien Tibor Bednár: "Ema so 

Šurjanovou odohrala celkom vyrovnaný zápas, ale za stavu 1:1 jej utiekol tretí set a potom aj 

koncovka štvrtého. Niektoré situácie nezvládla takticky a pri pár úderoch mala aj smolu. Vo 

štvorhre Labošová s Kukuľkovou začali ustráchane, keďže spolu nehrali veľmi dlho. 

Súperkám vyšlo na začiatku niekoľko pekných úderov, ale potom to naše dievčatá takticky a 

aj pri väčšej odvahe zvládli." 

 

 Úspešnejšie si počínal Jakub Zelinka. Debutant na ME najskôr zdolal Ukrajinca Jevgena 

Priščepu 3:2 a potom takisto v päťsetovej bitke podľahol Andreiovi Putunticovi z Moldavska 

2:3. V skupine obsadil druhé postupové miesto a môže pokračovať v kvalifikácii. "Nad 

Priščepom vyhrával 2:0 na sety a 7:1 v treťom dejstve. Keby už to dotiahol do víťazného 

konca, mohol byť víťazom skupiny a mal by už istú hlavnú súťaž. Škoda, ale v oboch dueloch 

podal dobré výkony. Hral koncentrovane. Chybičky sa dajú nájsť, ale ja som aj vzhľadom 

na to, že je nováčik na takomto podujatí, s jeho vystúpením spokojný," poznamenal na adresu  

svojho zverenca Truksa. 

 



 
Podvečer vyžrebovali v poľskej metropole aj hlavnú súťaž miešanej štvorhry, v ktorej 

je najvyššie nasadená slovenská dvojica Ľubomír Pištej, Barbora Balážová. Navyše, z 

kvalifikácie prenikli do nej Jakub Zelinka s Tatianou Kukuľkovou. Slovákov čakajú Slovinci 

Deni Kožul s Katarinou Stražarovou, resp. Eric Glod so Sarah de Nutteovou z Luxemburska. 

Nepríjemný a kvalitný rakúsko-rumunský pár Robert Gardos - Elizabeta Samarová figuruje v 

druhej polovici ´pavúka´. "Na prvý pohľad to nie je zlé, ale všetko sa musí uhrať za 

stolom," komentoval výsledok žrebu kouč. 

Na kontinentálnom šampionáte, hoci ide aj o generálku pred OH v Tokiu, dostávajú v hojnom 

počte príležitosť mladé nádeje. Tento trend kopíruje aj slovenská nominácia, v ktorej dostali 

okrem stálic príležitosť aj mladíci Jakub Zelinka a Ema Labošová. 

  

Vo Varšave zatiaľ všetko klape. "Organizátori museli pár dní pred začiatkom 

turnaja riešiť nejaké veci, napríklad pridávať svetlá, ale teraz je už všetko v perfektnom 

stave a pekne to tu aj vyzerá. Tréningová hala je stan, ale je to tam klimatizované s 

dostatkom stolov. Škoda len, že na tribúnach nie sú diváci. Tribúny sú zahalené čiernym 

súknom. Je tu iba zopár miest pre akreditovaných ľudí - trénerov, hráčov, funkcionárov a 

médiá," priblížil Truksa. 
 

 

Foto: ETTU, T. Kukuľková, E. Labošová v zápase proti litovským reprezentantkám. 
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