
 

 

PIŠTEJ A BALÁŽOVÁ VO VARŠAVE SO STRIEBROM V 

MIXE 
 

 

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti Ľubomír Pištej a Barbora Balážová si po ôsmich 

rokoch zopakovali medailovú radosť na európskom šampionáte. Nielenže si vybojovali cenný 

kov, ale opäť mal striebornú hodnotu. Na majstrovstvách Európy dospelých v individuálnych a 

párových súťažiach vo Varšave skončili v miešanej štvorhre na 2. mieste a potvrdili, že do nich 

vkladané nádeje boli oprávnené. 

 

Svoje úspešné ťaženie doviedli až do finále, ale napokon nevyústilo v zisk vytúženého 

titulu kontinentálnych šampiónov. Na vrchol im nedovolili vystúpiť nemeckí súperi Qiu Dang, 

Nina Mittelhamová, ktorým v piatok večer v Arene COS Torwar podľahli za necelých 25 minút 

0:3 na sety (-9, -8, -6). Žiaľ, výraznú rolu zohralo zranenie nohy Pišteja, ktoré limitovalo jeho 

výkon. 

Foto: REPRE tím.  Stupne víťazov – 2. miesto B. Balážová a  Ľ. Pištej. 

 

"Škoda. Ja som si finále užila, aj keď sme prehrali, ale pre Ľuba to bol trpký zápas. 

Bohužiaľ, doplatili sme na jeho zranenie. Tu sme totiž museli bojovať o každý jeden bod a 

nehrať len na jednu či dve lopty. Úprimne však vravím, keby mi niekto uplynulú nedeľu 

povedal, že budeme vo finále, tak by som sa zasmiala. Nemáme si však čo vyčítať. Nevyužili 



 
sme vedenie v prvom sete. V opačnom prípade sa to mohlo aj inak vyvíjať, ale nepadli nám 

nejaké lopty a oni zahrali dobre. Mrzí ma to, radšej by som vyhrala, ako skončila druhá, ale 

viac sa nedalo urobiť," uviedla krátko po finále Balážová, ktorá s Pištejom výborne začala. 

Viedli 4:0, 5:1 i 9:4, ale potom prehrali sedem loptičiek za sebou. V druhom sete bolo 3:3, ale 

o chvíľu neskôr 3:7. Slováci ešte znížili na 8:9, no koncovka patrila Nemcom. Prvá polovica 

tretieho dejstva bola vyrovnaná (4:5), no potom súperi odskočili na 10:5 a premenili druhý 

mečbal. "Za mňa je to veľké sklamanie, keďže som nemohol podať stopercentný výkon. 

Veľmi ma to mrzí, lebo súper bol hrateľný. Keby som sa mohol lepšie hýbať, výsledok by bol 

určite iný. Samozrejme, s medailou som spokojný, ale to je asi tak všetko, lebo myslím si, že 

za normálnych okolností by sme mali aj na našich finálových súperov. Dnes však boli lepší a 

gratulujem im," so smútkom v hlase skonštatoval Pištej. 

 

Ešte predtým vyhral najvyššie nasadený slovenský pár krátko po poludní piatkové 

semifinále nad Francúzmi Simonom Gauzym a Prithikou Pavadeovou vďaka obratu 3:2 (7, -9, 

-7, 11, 4). 

FOTO: ETTU. Slovenský pár v piatkovom semifinále vyhral nad Francúzmi Simonom Gauzym                               
a Prithikou Pavadeovou vďaka obratu 3:2 

 

"Je to skvelé, že sme to zvládli a dostali sa do finále. Bol to zaujímavý duel. Pre mňa 

bola trochu výhoda, že Prithiku poznám z klubu a vedela som, čo očakávať a čo proti nej 

zahrať v daných momentoch. Tešíme sa na boj o zlato. Dúfam, že si to budeme vedieť užiť a 

bude to mať dobrý koniec pre nás. Bez ohľadu na výsledok posledného súboja sme odohrali 

výborný turnaj," zhodnotila Balážová, ktorú doplnil jej partner z miešanej štvorhry Pištej: 

"V prvom rade treba povedať, že ja som ani nevedel, či budem môcť nastúpiť. 

Rozohrával som sa asi osem minút, nie som zdravotne ani na 50 percent v poriadku, a to som 

si možno ešte prilepšil. V zápase s krátkymi výmenami to viem ako-tak uhrať. Štvorhra sa dá 

odohrať aj na jednej nohe. Mali sme proti sebe len 16-ročnú Francúzku. S mužmi aj 

mladšieho veku som už prehral, so ženou, našťastie, zatiaľ ešte nie. Treba uznať jej kvality 

v tomto mladom veku. Myslím si, že sme v semifinále prekvapili nielen seba. Viedli sme aj v  



 
 

koncovke štvrtého setu, oni sa dotiahli na 10:10, ale podarilo sa nám to ešte preklopiť na 

našu stranu. Myslím si, že toto postavenie nám sedelo viac. Výborne, že sme zachytili začiatok 

rozhodujúceho dejstva, keď sme hneď vyhrávali 5:2 a následne sme išli do spomenutého 

výhodného postavenia. Tam už som hral na Pavadeovú a mohol som byť variabilný na príjme 

i servise. Oni s tým mali problém a Baša zahrala tiež výborne, a tak to v piatom sete bola naša 

dominancia za stolom." 

 

Elitné slovenské duo nadviazalo na spoločné striebro z ME 2013 v rumunskom Buzau 

(tam to bol šampionát iba v mixe, pozn.) a zároveň vybojovalo tretiu seniorskú slovenskú 

stolnotenisovú medailu z vrcholného podujatia. O premiérový cenný kov v ére samostatnosti 

sa postarali Jaromír Truksa s Valentinou Popovovou, ktorí získali bronz na ME 1994 v britskom 

Birminghame. Truksa bol aj pri tomto najčerstvejšom úspechu ako reprezentačný kouč. 

 

"V semifinále bolo veľa emócií, taktiky, pekných momentov a najmä oveľa viac síl a 

zdravia na strane Pišteja. Vo finále to negatívne ovplyvnilo jeho výkon, mal problém s 

pohybom a hral na hranici svojich síl. O to je to väčšia škoda, ale bola tam šanca na celkový 

triumf. Vo finále tak bola ťahúňkou Baša, ktorá hrala nad svoje pomery. Z toho hľadiska 

nás mrzí, že Ľubo nemohol podať aspoň päťdesiat percentný výkon," poznamenal Truksa. 

 

Účinkovanie Slovákov bude v poľskej metropole pokračovať ešte aj v sobotu v ženskej 

kategórii. Ako prvé sa o to nečakane, ale o to príjemnejšie, postarali Tatiana Kukuľková s Emou 

Labošovou využijúc aj priaznivý žreb. V piatkovom rannom osemfinálovom 2. kole štvorhry 

žien si poradili s tureckým párom Özge Yilmazová, Ece Haracová 3:1 (4, -4, 11, 8), pričom 

kľúčová bola koncovka tretieho setu, ktorú otočili zo stavu 8:10. Mladé Slovenky budú bojovať 

o medailu, od zisku ktorej ich delí už len jedno víťazstvo. To sa pokúsia dosiahnuť proti 

francúzskemu duu Stéphanie Loeuilletteová, Jüan Ťia Nan. 

 

"Je to prvý úspech dievčat na významnom fóre v kategórii dospelých. Celý čas sme 

cítili, že tento zápas sa dá vyhrať. Vedeli sme, čo treba hrať na súperky, navyše bolo dôležité 

nebáť sa ísť s nimi do výmen a hrať odvážne. V závere tretieho setu, môžem povedať 

zlomového, sa na našu stranu trochu priklonilo šťastie za stavu 8:10, ale bolo to aj vďaka 

bojovnosti dievčat. Podali koncentrovaný výkon," zhodnotil výkon svojich zvereniek 

reprezentačný kouč žien SR Tibor Bednár. 

 

V rovnakom čase bojovali o štvrťfinále aj Barbora Balážová s Hanou Matelovou, ale 

najvyššie nasadené hráčky jednoznačne nestačili na veľmi kvalitný nemecký pár Petrissa 

Soljová, Šan Sia-na, s ktorými prehrali 0:3 (-4, -7, -4). Slovenka s Češkou sa nerevanšovali 

súperkám za štvrťfinálovú prehru 3:4 z ME 2016 v Budapešti. "Mali sme náročný žreb, čelili 

sme zrejme najlepšiemu páru na šampionáte a z môjho pohľadu aj najnepríjemnejšiemu. 

Každopádne sme dnes ťahali za kratší koniec, súperky boli lepšie a my sme sa nedokázali 

chytiť. Nemky si zaslúžili vyhrať," povedala 29-ročná Slovenka. 

 

Balážová si potom svoje piatkové účinkovanie vylepšila ešte vo dvojhre, v ktorej zvládla 

veľmi náročnú prekážku. V 2. kole ženskej singlovej súťaži zdolala nepríjemnú Francúzku Jüan 

Ťia Nan 4:2, keď otočila z 1:2 na 4:2 a odplatila jej prehru rovnakým výsledkom na aprílovom 

turnaji európskej olympijskej kvalifikácie v Guimaraesi. Slovenskú ženskú jednotku čaká v 

sobotu Linda Bergströmová zo Švédska, ktorej môže vrátiť prehru spred dvoch rokoch na 

Európskych hrách v Minsku. 



 
 

"Dosiahla som jedno z veľmi cenných víťazstiev proti kvalitnej hráčke. Zlomový 

moment nastal vo štvrtom sete, keď ona viedla 2:1 a 10:8. Odvrátila som setbaly a potom sa 

to už začalo nakláňať v môj prospech. Som rada za túto výhru a už sa teším na osemfinále. 

Uvidíme, ako mi to sadne," dodala Balážová. 

Kompletná reprezentačná zostava. Zľava: T. Bednár, E. Labošová, J. Wang, B. Balážová, J. Zelinka,          
J. Truksa, Ľ. Pištej, T. Kukuľková, R. Fabíny 
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