
 
 

 

SLOVENSKÍ FAVORITI V MIXE BEZ BOJA DO 

OSEMFINÁLE 
 

 

Najväčšie slovenské medailové nádeje na stolnotenisových majstrovstvách Európy vo 

Varšave Ľubomír Pištej a Barbora Balážová majú za sebou prvú prekážku. Zvládli ju bez boja, 

keďže ich slovinskú súperi v 1. kole miešanej štvorhry Deni Kožul, Katarina Stražarová 

nenastúpili na večerný súboj. Dôvodom je ochorenie Kožula. Najvyššie nasadený slovenský 

pár sa v osemfinálovom 2. kole stretne s Lionelom Weberom a Rachel Moretovou zo 

Švajčiarska. V boji o štvrťfinále budú chýbať Jakub Zelinka s Tatianou Kukuľkovou, ktorí 

nestačili na Luxemburčanov Erica Gloda so Sarah de Nutteovou (1:3). 

Foto: ETTU, Ľ. Pištej so svojim kvalitným spoluhráčom-  deblistom Ovidiom Ionescom z Rumunska. 

 

Stredajšia kvalifikácia štvorhry mužov priniesla zo slovenského pohľadu radosť iba 

Ľubomírovi Pištejovi. Ten napokon nehrá po boku Srba Alexandra Karakaševiča, ale spojil sily 

s ďalším kvalitným deblistom Ovidiom Ionescom z Rumunska. Svoje kvality potvrdili 

jednoznačnou výhrou nad cypersko-gréckou dvojicou Marios Yiangou, Ioannis Sgouropoulos 

ktorej dovolili v troch setoch uhrať dovedna len 12 loptičiek.  

 

Naopak, nečakane skoro sa rozlúčili s deblovou súťažou Wang Yang a Grék Panagiotis 

Gionis, ktorí pred piatimi rokmi boli spolu už vo štvrťfinále ME. Nenaplnili nádeje na dobrý 

výsledok. V boji o postup do hlavnej súťaže prekvapujúco nestačili na lotyšsko-estónske duo 

Arturs Reinholds, Vallot Vainula (1:3). V hlavnom "pavúku" sa nepredstaví ani Jakub Zelinka, 

ktorého spolu s rumunským mladíkom Eduardom Ionescom delil od toho v súboji s Bielorusmi 

Pavlom Platonovom a Glebom Šamrukom jeden set (2:3). 

 



 
"Karakaševič má zdravotné problémy a do Varšavy nepricestoval. Aj Ovidiovi 

Ionescovi vypadol španielsky deblový partner Álvaro Robles, s ktorým tvoria vynikajúcu 

dvojicu. Sme radi, že sa podarilo dať dokopy dvoch kvalitných štvorhrových hráčov. Pištej s 

Ionescom to vo svojom úvodnom vystúpení aj potvrdili, v ich prevedení to fungovalo. Wang 

s Gionisom dlhšie spolu nehrali a majú určite na viac, ako predviedli v stredu ráno. Vyhrali 

síce prvý set, potom to bolo vyrovnané, ale rozhodne mali spraviť viac pre víťazstvo. Určite 

je to sklamanie. Zelinka opäť odohral svojich tradičných päť setov. So 16-ročným 

spoluhráčom robili čo mohli, až na ten záver to nebolo zlé a proti skúsenej bieloruskej dvojici 

mohli pri lepšej konštelácii hviezd pomýšľať aj na víťazstvo," zhodnotil kvalifikačné 

počínanie svojich zverencov Jaromír Truksa. 

 

K trojici nasadených Slovákov vo dvojhre už ďalší nepribudli. Ema Labošová dohrala 

už v kvalifikačnej skupine, v ktorej prehrala aj s Rakúšankou Liou Jüan (1:3) a uzatvárala 

poradie. Najbližšie k postupu v Arene COS Torwar bol mladý ľavák Jakub Zelinka, ktorý z 1. 

kola baráže išiel ďalej bez boja pre ochorenie už spomenutého Kožula, no v rozhodujúcom 

súboji ťahal za kratší koniec proti Weberovi, hoci bol blízko k vynúteniu si rozhodujúceho setu. 

"Veril som Jakubovi, že to dotiahne do piateho setu a tam to mohlo byť ešte zaujímavé. Po 

nevydarených prvých dvoch setoch sa chytil, znížil na 1:2 a v štvrtom dejstve otočil z 2:5 a 

vypracoval si aj setbal. Škoda. Počas celého duelu mal však problém s vlastným servisom," 

dodal Truksa. 

 

 
Foto: J. Truksa, tréning nasadených hráčov v hlavnej hale. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Známe je už aj vyžrebovanie hlavných súťaží vo dvojhrách a štvorhrách. Najvyššie 

nasadený slovensko-český pár Barbora Balážová, Hana Matelová budú v úvodnom kole 

ženského debla čeliť Bieloruskám Darii Trigolosovej s Katarinou Baravokovou, ale už hneď 

potom by v prípade úspechu narazili na nepríjemné a kvalitné nemecké duo Petrissa Soljová, 

Šan Siao-na. Tatianu Kukuľkovú s Emmou Labošovou čakajú v 1. kole talianske súperky 

Debora Vivarelliová s Giorgiou Piccolinovou. Náročných protivníkov prisúdil žreb v mužskej 

štvorhre poslednému slovenskému zástupcovi. Ľubomír Pištej a Rumun Ovidiu Ionescu sa 

pokúsia prejsť cez Portugalčanov Joaa Monteira s Tiagom Apolóniom. 

 

Ani v singlovej súťaži nečaká na Slovákov ľahký žreb. Pištejovi v prípade zdolania 

Abdullaha Yigenlera z Turecka ´hrozí´ švédska jednotka turnaja Mattias Falck. Wang Yang 

nastúpi proti Švédovi Trulsovi Möregaardovi a následne sa mu rysuje odveta z marcovej 

svetovej olympijskej kvalifikácie s gréckym obranárom a svojim deblovým partnerom 

Panagiotisom Gionisom. Balážová nastúpi proti prijateľnej súperke Giorgii Piccolinovej z 

Talianska, ale potom by mala čeliť Jüan Ťia Nan, na ktorú nemá dobré spomienky z aprílovej 

európskej kvalifikácie o postup na OH. V poľskej metropole, kde panuje horúce počasie, hoci 

v utorok aj spŕchlo, čo účastníci ME brali ako príjemné osvieženie, začne byť s blížiacim sa 

záverom týždňa a vyvrcholením ME čoraz horúcejšia už aj za stolmi.  
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