
 
 

ROZLÚČKA BALÁŽOVEJ V OSEMFINÁLE DVOJHRY, 

KUKUĽKOVEJ S LABOŠOVOU VO ŠTVRŤFINÁLE 

ŠTVORHRY 
 

Účinkovanie slovenských stolnotenisových reprezentantov na majstrovstvách Európy 

dospelých v individuálnych a párových disciplínach vo Varšave sa skončilo v sobotu 

predpoludním. Po piatkovom striebre dua Ľubomír Pištej, Barbora Balážová v mixe už 

zostávajúce slovenské nádeje v ženskej dvojhre i štvorhre nedosiahli na medailové pozície. 

FOTO: ETTU. Len jedno víťazstvo delilo od cenného kovu pár Tatiana Kukuľková, Ema Labošová. 

 

Len jedno víťazstvo delilo od cenného kovu pár Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, 

ktorý sa cez jedno kvalifikačné a dve kolá v hlavnej súťaži prepracoval do štvrťfinále deblovej 

súťaže. V ňom sa prekvapenie nekonalo a nad sily slovenskej dvojice boli Francúzky Stéphanie 

Loeuilletteová, Jüan Ťia Nan, ktoré nedali protivníčkam šancu na úspech a vyhrali 3:0 (7, 6, 4). 

Favoritky v prvom sete viedli 8:1, ale o chvíľu už len 9:7. V druhom dejstve mladé Slovenky z 

1:4 vyrovnali na 6:6, ale potom už nebodovali. V treťom sete znížili Kukuľková s Labošovou 

na 2:3, no ďalší priebeh bol už jasne v réžii súperiek, ktoré unikli na 5:2, 7:3 a 10:3. 

 

"Podľa výsledku to bolo dosť jednoznačné. Súperky boli kvalitné, proti ktorým sa 

naše hráčky veľmi ťažko presadzovali. Skúšali sme všetko, ale máločo ich prekvapilo. Škoda 

situácie, keď sa v prvom sete dievčatá dotiahli na 7:9 a trochu šťastia im tiež chýbalo pri 

stave 6:6 v druhom sete... Možno by sme na Francúzky vytvorili tlak a zacítili by sme šancu. 

Myslím si, že pre dievčatá je napriek tejto prehre účasť vo štvrťfinále veľký úspech a 

skúsenosť," komentoval vystúpenie svojich zvereniek tréner ženskej reprezentácie Tibor 

Bednár. 

 



 
Medzi šestnástkou najlepších singlistiek sa skončila púť Barbory Balážovej, ktorá v 

osemfinálovom 3. kole nenašla recept na Švédku Lindu Bergströmovú a takisto ako pred dvoma 

rokmi na Európskych hrách v bieloruskom Minsku jej podľahla 0:4 na sety (-9, -8, -8, -4). 

 

"Úprimne musím priznať, že z mojej strany to nebol nejaký heroický výkon. Asi bolo 

aj cítiť, že som za dva dni odohrala osem náročných duelov. Dnes sa to aj podpísalo pod môj 

výkon. V piatok sme po finále mixu došli neskoro na izbu a spať som išla až okolo jednej po 

polnoci. Na druhej strane klobúk dole pred mojou súperkou, hrala skutočne dobre. Mne tento 

zápas vôbec nesadol, a preto sa zrodil takýto nepriaznivý výsledok," uviedla po svojom 

vyradení Balážová. 

 

Svoj pohľad na sobotňajšie vystúpenia slovenských hráčok prezentoval aj reprezentačný 

kouč Jaromír Truksa: "Vo štvorhre boli súperky favoritkami, keďže sú kvalitatívne lepšie i 

skúsenejšie, takže predpoklady boli jednoznačne na francúzskej strane. Naše očakávania sa 

spájali s tým, ako dievčatá dokážu zabojovať o medailu, lebo ktovie kedy budú mať takúto 

príležitosť nabudúce. Nepodarilo sa im zo seba dostať maximum. Ani to by však nemuselo 

stačiť. Snažili sa, ale chcelo to z ich ešte viac. Pokiaľ ide o Balážovej zápas vo dvojhre, vedeli 

sme, že Švédka je dobrá hráčka a trochu špecifická obranárka. Baši to proti nej nesedelo už 

pred dvoma rokmi v Minsku. Teraz som veril, že to bude lepšie a vyrovnanejšie aj vzhľadom 

na jej výkony v predchádzajúcom priebehu šampionátu. Mala však už toho plné zuby a 

chýbali jej sily. Hoci sme sa snažili robiť maximum, už ťahala za kratší koniec povrazu. 

Bergströmová nie je klasická obranárka, niekedy aj útočí. Je to taký mix štýlov a veľa hrá s 

bočnou rotáciou. Treba si na to zvyknúť a pripraviť sa. Prvé tri sety prehrala Baška v 

koncovkách. Chcelo to viac pozornosti a iskry. Myslím si, že tieto ME boli pre nás veľmi 

úspešné. Ďakujem celému tímu za úspešnú reprezentáciu, ako aj nášmu masérovi Robovi 

Fabínymu, bez ktorého by sme sa tak ďaleko nedostali. Takisto všetkým fanúšikom 

slovenského stolného tenisu za podporu aj na diaľku." 
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