
 
 

 

PIŠTEJ S BALÁŽOVOU S ISTOTOU MEDAILY V MIXE 

 
 

Len do tretieho súťažného dňa museli na majstrovstvách Európy dospelých v 

individuálnych a párových disciplínach vo Varšave čakať slovenskí reprezentanti na istotu 

medailového umiestnenia. Postarali sa o to naše najväčšie nádeje nielen na kontinentálnom 

šampionáte, ale blížiacich sa olympijských hrách v Tokiu. Štvrtkové skoré popoludnie v Arene 

COS Torwar prinieslo Ľubomírovi Pištejovi s Barborou Balážovou radosť v podobe postupu 

do semifinále miešanej štvorhry a minimálne bronzového kovu.  

 

Najvyššie nasadený pár v rannom osemfinálovom 2. kole vyradil Švajčiarov Lionela 

Webera s Rachel Moretovou 3:1 a potom zvíťazil v päťsetovom štvrťfinálovom súboji proti 

fínsko-holandskej dvojici Benedek Oláh, Britt Eerlandová 3:2. 

Foto: repre team. Radosť z víťazstva  Ľ. Pištej a reprezentačný tréner J. Truksa. 

 

"Proti Švajčiarom sme očakávali ľahký postup, ale Weber hral skvele a keby tam nebola tá 

jeho partnerka, tak máme určite väčšie problémy. Našťastie, vyhrali sme 3:1. S Oláhom a 

Eerlandovou sme trénovali pred troma mesiacmi v Katare. Tam sme to brali trochu ako 

zábavu. Nevedel som, že oni sa takto pripravujú na ME. Sú to kvalitní súperi, ona je výborná 

hráčka a on totálny strelec. Keď mu to padá, tak sa s ním miestami nedá hrať. Všetky sety 

boli vyrovnané, mohli sme vyhrať už aj štvrté dejstvo a bolo by 3:1. V piatom sme viedli 4:1, 

oni otočili na 5:4 a my po zmene postavenia na 7:5. Následne prišli prasiatka na oboch 

stranách a potom sme boli v ďalších výmenách už lepší. Som veľmi rád, že sme potvrdili, že 

na to máme," neskrýval radosť Pištej. 



 
 

Súpermi Slovákov v piatkovom semifinále od 12.15 h budú Francúzi Simon Gauzy, Prithika 

Pavadeová. 

 

 

 

 

Pištej s Balážovou 

sa postarali o tretiu 

seniorskú slovenskú 

stolnotenisovú medailu z 

vrcholného podujatia. Do 

tretice je to cenný kov z 

miešanej štvorhry. V ére 

samostatnosti ako prví 

uspeli Jaromír Truksa s 

Valentinou Popovovou, 

ktorí získali bronz na ME 

1994 v britskom 

Birminghame. Ľubomír 

Pištej s Barborou 

Balážovou majú na konte 

striebro z kontinentálneho 

šampionátu v roku 2013 v 

rumunskom Buzau. 

 

Pištej s Balážovou sa postarali o tretiu seniorskú slovenskú 
stolnotenisovú medailu z vrcholného podujatia. 
 

Vo štvorhrách boli úspešnejšie slovenské ženy. Všetky tri postúpili do osemfinále. Od 

turnajových jednotiek Balážovej s Češkou Hanou Matelovou sa to očakávalo, hoci Bielorusky 

Daria Trigolosová s Katarinou Baravokovou ich potrápili a museli proti nim otáčať z 0:2 na 

sety (3:2). Tatiana Kukuľková a Ema Labošová si v 1. kole pripísali víťazstvo nad taliansky 

párom Debora Vivarelliová, Giorgia Piccolinová 3:1. "Po prvom sete dievčatá do bodky zvládli 

taktiku proti Taliankam. Veľmi dobre sa dopĺňali a nedovolili súperkám sa chytiť počas 

zápasu. Držali tempo a nútili ich robiť aj jednoduché chyby," komentoval výhru svojich 

zvereniek reprezentačný kouč žien SR Tibor Bednár.  



 
 

Tatiana Kukuľková a Ema Labošová si v 1. kole pripísali víťazstvo nad taliansky párom Debora 
Vivarelliová, Giorgia Piccolinová 3:1. 

 

Posledný zástupca SR v mužskej deblovej súťaži Pištej sa po boku Rumuna Ovidia 

Ionesca lúčil v 1. kole, keď zostali na raketách kvalitných portugalských protivníkov Tiaga 

Apolóniu a Joaa Monteira (1:3). "S Ionescom sme proti Portugalčanom prakticky nemali 

šancu. Bolo to však hodinu pred štvrťfinále mixu, a tak som sa podvedome šetril, keďže 

zdravotne som na tom biedne... Doslova šetrím každý krok, aby som vydržal a splnil ciele, 

ktoré mám. Keď som videl, že sú lepší, tak som sa vyložene šetril na mix," poznamenal Pištej, 

ktorého popoludní takisto ako aj Balážovú a Wang Yanga čakalo ešte vystúpenie v úvodnom 

kole singlovej súťaže. 
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