
 
 

PIŠTEJ UŽ VO VYRAĎOVACEJ ČASTI, ŠANCU MÁ AJ KUKUĽKOVÁ 

 

 

  Slovensko bude mať minimálne dvojnásobné zastúpenie vo vyraďovacej fáze európskej 

olympijskej kvalifikácie jednotlivcov v stolnom tenise v portugalskom Guimaraesi. 

  K Barbore Balážovej, ktorá figuruje medzi štvoricou žien priamo nasadených do 

´pavúkovej´ časti turnaja, pribudol v stredu Ľubomír Pištej. Prešovský rodák si už po dvoch 

súbojoch v základnej H-skupine zaistil postup a potvrdil úlohu favorita. Dve víťazstvá mu 

dávajú istotu, že nemôže v skupine skončiť mimo dvoch postupových priečok. 

  Pištej si najskôr 

poradil s Luxemburčanom 

Lukom Mladenovicom. Nad 

súperom používajúcim na 

medzinárodnej úrovni málo 

obvyklý poťah vyhral 4:2 na 

sety. Pri pohľade na konečný 

výsledok dosiahol zdanlivo 

hladší triumf proti Niagolovi 

Stoyanovovi z Talianska 

(4:0), ale všetky štyri sety 

boli vyrovnané a v treťom 

mal súper aj setbal. Vo 

štvrtom využil reprezentant 

SR hneď prvý mečbal a nadviazal na víťazstvo 3:0 nad týmto súperom z marcového turnaja v 

Dauhe. 

"V prvom zápase som čakal trochu ľahší priebeh, ale Mladenovic ma zaskočil celkom dobrou 

hrou. Na bekhende má antitopspin a točí to, takže je veľmi nepríjemný, hoci mne vo 

všeobecnosti taká hra vyhovuje. Bolo to naozaj náročné. Aj keď som bol na seba nahnevaný, 

že som vyhral iba 4:2, lebo každý set môže rozhodovať v boji o postup. Nad Stoyanovom som 

druhýkrát vyhral bez straty setu, ale predtým som ho neporazil ani raz. Z ničoho nič mi začal 

vyhovovať, aj keď všetky sety boli bodovo vyrovnané. Za každým bodom som išiel naplno, 

lebo v tejto skupine sa to môže všelijako vyvinúť. Myslím si, že som bol lepší hráč a vyhral 

som zaslúžene 4:0, čo je veľmi dôležité. Vďaka tomu som istý postupujúci. Otázka je ešte, z 

ktorého miesta pôjdem ďalej, ale dôležitý je postup. Potešila ma najmä predvedená hra v 

druhom súboji a keď budem takto pokračovať, tak budem spokojný," skonštatoval po 

večernom vystúpení Pištej. 

  Na rozdiel od neho smútila Tatiana Kukuľková, ktorá vo dvojhre žien nestačila na 

taliansku hráčku Deboru Vivarelliovú, ktorej podľahla 2:4 na sety. Od tretieho setu sa hra 

vyrovnala a rozhodovalo sa v koncovkách, ale tie si súperky podelili, a tak z toho nebolo 

vyrovnanie z 0:3 na 3:3 na sety a ani prípadný dokonalý obrat. Napriek tomu, nie je Kukuľková 
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bez šance na postup z B-

skupiny. Potrebuje však 

zdolať Charlotte 

Careyovú z Veľkej 

Británie, ktorá si na úvod 

poradila s Vivarelliovou 

4:2. Pre Slovenku to 

znamená, že výhra 4:0, 

4:1 ju určite posunie do 

vyraďovacej časti, pri 

výsledku 4:2 by sa 

počítal pomer loptičiek a 

pri 4:3 by išli ďalej 

súperky. 

 

"Určite som na súperku mala, ale musím uznať, že hrala dobre. Škoda prehry, ale vo štvrtok 

idem do boja s čistou hlavou a pokúsim sa vyhrať. Šance sú vyrovnané. Treba sa sústrediť a 

hrať naplno bez stresu. Nemám čo stratiť a určite budem bojovať," poznamenala najmladšia 

členka slovenskej výpravy. 
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