
 

K ÚSPEŠNÉMU ZAVŔŠENIU ÚČINKOVANIA V 

GUIMARAESI CHÝBAL SET 

 

 

  Misia slovenských stolnotenisových reprezentantov v portugalskom Guimaraesi 

nepriniesla ovocie v podobe miestenky na olympijské hry 2021. Z marcovej svetovej 

kvalifikácie jednotlivcov v katarskej Dauhe sa vracali Slováci vďaka Wang Jangovi s prvým 

istým miestom vo dvojhre, aj tentoraz boli blízko k vybojovaniu účasti v Tokiu. Len set chýbal, 

aby sa mohlo skonštatovať, že výprava splnila 

na európskej kvalifikácii cieľ. 

Podľa očakávania sa najviac darilo 

Barbore Balážovej, ktorá patrila medzi 

renkingovo štyri najlepšie umiestnené hráčky 

štartového poľa žien. Vyhla sa tak bojom v 

základnej skupine a do diania sa zapojila až v 

piatok, no prekvapujúco sa jej účinkovanie na 

prvom turnaji skončilo hneď na úvodnej 

prekážke vo vyraďovacej časti. Treba však 

povedať, že do cesty sa jej postavila 

nepríjemná a kvalitná súperka Jüan Ťia Nan. 

Reprezentačný tréner Jaromír Truksa 

poznamenal, že Francúzka bola 

najnepríjemnejšia súperka, ktorú mohla dostať. Balážová sa z prehry 2:4 otriasla a od sobotu 

začala na druhom turnaji svoje úspešné ťaženie. 

Po súboji s Chorvátkou Matejou Jegerovou mala zmiešané pocity, ale podstatné bolo 

víťazstvo 4:1. Následne si po nie ideálnom začiatku poradila aj s Dariu Trigolosovou z 

Bieloruska (4:2). V nedeľu prišli na rad konfrontácie s ľaváčkami čínskeho pôvodu. Proti Šao 

Ťie-ni z Portugalska kvalitným výkonom získala vedenie 3:0 a potom si už postup do 

rozhodujúceho súboja nenechala ujsť (4:1). So Španielkou Mariou Siao jej ušla nádejná 

koncovka štvrtého setu a namiesto vyrovnania na 2:2 sa ocitla v náročnej situácii. Výbornou 

hrou si vynútila rozhodujúce dejstvo, v ktorom doplatila na zlý vstup a aj keď potom ešte robila, 

čo sa dalo, v tých chvíľach podržalo súperku okrem herného umenia aj športové šťastie. Prehrať 

rozhodujúci duel o miestenku a ešte v siedmom sete je vždy mrzuté, ale Balážová tento pocit 

pozná aj z predchádzajúcich kvalifikácií. Hoci chcela toto prekliatie pretrhnúť a urobila pre to 

všetko, nemusí až tak smútiť, keďže na vo dvojhre nebude na OH chýbať vďaka prieniku 

prostredníctvom rebríčka. 

Pre Ľubomíra Pišteja mala európska kvalifikácia veľký význam, keďže rebríčkové 

postavenie má na hrane postupu na OH. Začal veľmi, už po dvoch dueloch mal istotu postupu 

zo základnej skupiny. Škoda, že v záverečnom vystúpení sa nechal zaskočiť riskantnou hrou 

poľského mladíka Samuela Kulczyckého, čím musel hrať aj 1. kolo vyraďovacej časti. Proti 

Ovidiovi Ionescovi z Rumunska otáčal vývoj z 1:3 na sety, čo ho stálo nemálo síl, ktoré mu 

mohli chýbať v ďalšej fáze turnaja. Následne nemal veľa šancí proti dobre hrajúcemu Rusovi  



 
Vladimirovi Sidorenkovi (0:4). Šancu mal ešte na druhom turnaji, kde sa mu v osemfinále 

postavil do cesty Panagiotis Gionis. Zápasy so skúseným gréckym obranárom si vždy veľkou 

fuškou, ktorá stojí veľa síl fyzických i psychických. Pištej to dotiahol do rozhodujúce dejstva, 

ale v jeho druhej polovici bodoval už len súper, ktorý po turnaji priznal, že práve prešovského 

rodáka sa obával. "Je to hráč, ktorému sa chcem najviac vyhnúť. Pre mňa to bol náročný žreb, 

preto som musel veľmi tvrdo bojovať," 41-ročný Gionis. Grék napokon v Guimaraesi dokráčal 

k miestenke. To isté platí aj pre obe premožiteľky Balážovej - Jüan Ťia Nan a Mariu Siao. 

"Singlovú miestenku si nevybojujem, keďže rebríček je taký, aký je a kvalifikačný systém 

tiež. Žiaľ. Hoci na OH ide 70 hráčov, problém dostať sa tam má aj 51. hráča sveta vinou 

nezmyselných kvót pre Južnú a Severnú Ameriku, Afriku či Oceániu, ktoré tam posúvajú aj 

hráčov, ktorí tam nemajú čo hľadať. Vedeli sme o tom skôr, že výsledky na niektorých 

kvalifikačných turnajoch budú divoké. Aj v minulosti z nich postupovali najmä hráči, ktorí 

to potrebovali a nie tí, ktorých na to predurčovalo rebríčkové postavenie. Žiaľ, v Európe je 

to náročnejšie, tu je konkurencia nabitá," neskrýval sklamanie Pištej, ktorý však v Tokiu 

nebude chýbať a predstaví sa tam po boku Balážovej v mixe. 

Treťou slovenskou zástupkyňou v Portugalsku bola Tatiana Kukuľková. V minulosti už 

okúsila mládežnícke OH, na tie dospelácke si však ešte musí počkať. Na turnaji európskej 

kvalifikácie sa jej účinkovanie skončilo už v základnej skupine, keď nedokázala dostať zo seba 

to najlepšie a prehrala s Taliankou Deborou Vivarelliovou (2:4) i Charlotte Careyovou z Veľkej 

Británie (1:4). 

Ako hodnotí vystúpenie slovenskej výpravy v Portugalsku predseda Slovenského 

stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž?: "Minulý týždeň v Gumaraesi bol mimoriadne náročný 

nielen na fyzickú zdatnosť, ale najmä na psychickú odolnosť hráčov. Všetkým išlo o veľa a 

pre mnohých to bola životná šanca prebojovať sa na olympijský turnaj. Naši hráči aj napriek 

kovidovému výpadku v príprave zabojovali na hranici svojich možností. Naozaj nechýbalo 

veľa a Balážová mohla mať postupovú istotu už uplynulú nedeľu. Takto bude musieť čakať 

spolu s Pištejom na májový rebríček ITTF, na základe ktorého doplnia účastníkov OH v 

dvojhrách mužov a žien ako aj v mixe." 
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