
V KVALIFIKÁCII VÍŤAZNE LEN KUKUĽKOVÁ 

 

  Tatiana Kukuľková okúsila víťazstvo v kvalifikácii druhého podujatia série World 

Table Tennis v katarskej Dauhe, ale ani jej sa nepodarilo vybojovať postup do hlavnej súťaže. 

Kukuľková ako jediná zo slovenských reprezentantov zvládla nástrahy úvodného kola, v 

ktorom pokorila Egypťanku Yousru Helmyovú (3:2). V 2. kole ju však vyradila srbská nádej 

Izabela Lupulesková (1:3). "Kuki zle začala, potom sa síce chytila a hrala dobre, ale chcelo 

to podať takýto výkon od začiatku do konca súboja," poznamenal na margo Kukuľkovej 

prehry tréner Jaromír Truksa. 

  Pre ostatné slovenské zástupkyne sa účinkovanie skončilo v 1. kole. Ema Labošová 

prehrala s Belgičankou Lisou Lungovou (0:3), Eva Jurková so Sofiou Süan Čang zo Španielska 

(1:3), Nikoleta Puchovanová s Rakúšankou Karoline Mischekovou (0:3) a Natália Grigelová s 

Anastasiou Lavrovovou z Kazachstanu (1:3). 

  "Dievčatám opäť unikali koncovky, v ktorých mohli vývoj duelov nakloniť na svoju 

stranu. Samozrejme, v ich hre sú aj technické nedostatky. Vždy tréner i hráč očakáva viac. 

Realita je však taká, že dievčatám chýbajú skúsenosti a potrebujú ešte viac kvalitnejšieho 

tréningu," vyjadril sa reprezentačný kouč žien SR Tibor Bednár, ktorý so svojimi zverenkami 

využije čas do stredajšieho odchodu domov. "Budeme tu ďalej trénovať, využívať aj 

posilňovňu a venovať sa regenerácii prostredníctvom masáže. Dievčatá využívajú možnosti 

na tréning aj s hráčkami iných krajín. Podľa toho, s kým sa dohodnú." 

  V kvalifikácii mužského singlu sa Ľubomírovi Pištejovi nepodarilo presadiť. Stroskotal 

v 1. kole na Horaciovi Cifuentesovi, proti ktorému nezužitkoval vedenie 2:1 na sety a prehral 

2:3. Na kvality Argentínčana sám upozorňoval ešte pred vzájomným vystúpením, keďže proti 

sebe hrali aj v mixe. Pištej si nedal darček k sobotňajším 37. narodeninám. 

  "Škoda štvrtého setu. Štýl hry súpera mu však absolútne nesedí. Teraz sme sa na to 

viac pripravili, vymysleli sme taktiku, ktorá síce nepriniesla víťazstvo, ale tentoraz zahral 

proti Cifuentesovi lepšie ako predtým. Bol to dobrý zápas s kvalitným hráčom. Ľubovi 

nemôžem nič vyčítať, mal dobrý prístup a išiel od lopty k lopte. S výsledkom nie, ale s 

výkonom môžeme byť spokojní," poznamenal Truksa. 

  Ani v mixe neprenikli Slováci z kvalifikácie do hlavného pavúka. Wang Jang s Tatianou 

Kukuľkovou podľahli švédskemu súrodeneckému duu Anton Källberg, Christina Källbergová 

v 1. kvalifikačnom kole 0:3 na sety. "Källberg potvrdil svoje kvality a bol mimoriadne 

dominantný. Pridala sa k nemu aj jeho sestra Christina, a tak naša dvojica nemala šancu," 

skonštatoval J. Truksa. 

  Na podujatí vyššej kategórie WTT Star Contender Doha s dotáciou 400 000 dolárov 

bude mať Slovensko zastúpenie aj v hlavných súťažiach, ktoré sa začnú v pondelok. Na Barboru 

Balážovú čaká vo dvojhre žien na úvod kvalifikantka, Wang Jang nastúpi vo dvojhre mužov 

proti Ahmadovi Khalilovi Al-Mohannadimu z Kataru a nasadený pár v mixe Pištej – Balážová 

bude čeliť niektorej z kvalifikovaných dvojíc. Vyžrebovanie ďalších deblových súťaží aj so 

slovenským zastúpením ešte nie je známe. 



 

  "Keďže popoludní nemáme zápasové povinnosti, tak využívame čas na tréning. 

Dostali sme priestor aj na trénovanie na hlavnom stole. Sme zdraví, hoci Ľubo vyhľadal 

lekára a dostal sirup na kašeľ. Ide zrejme o dozvuky prekonaného ochorenia COVID-19. V 

pondelok sa chystáme na ďalšie testovanie, tentoraz to už máme všetci s veľkým výkričníkom, 

aby neprišlo k nedorozumeniu ako pri predchádzajúcom testovaní. Pre časť našej výpravy to 

budú zároveň testy pred odchodom na Slovensko. Máme tu dvoch oslávencov, ktorí práve 

počas tohto víkendu oslavovali narodeniny. Nechýbala ani torta. Okrem Pišteja je 

oslávenkyňou aj Ema Labošová, ktorá mala v nedeľu 20 rokov," dodal reprezentačný kouč. 
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