
 
 

TRIO SLOVÁKOV OD STREDY V BOJI O OLYMPIJSKÉ MIESTENKY 

V GUIMARAESI 

 
 

  Zlý začiatok, dobrý koniec. To si budú chcieť povedať slovenskí stolnotenisoví 

reprezentanti, ktorých po mesiaci čaká druhý diel boja o olympijské miestenky na tokijské hry. 

V marci sa katarskej Dauhe na turnaji svetovej kvalifikácie tešil z postupu na OH 2021 Wang 

Jang. Teraz sa ho pokúsia napodobniť ďalší členovia Teamu Tokyo 202ONE, ktorí sa 

predstavia na európskej kvalifikácii v portugalskom Guimaraesi. Od stredy do nedele sa v 

singlových súťažiach bude bojovať o päť mužských a štyri ženské miestenky. 

 

  Ešte ani nezačali svoje účinkovanie a už ich postihli peripetie. Štvorčlenná slovenská 

výprava, v ktorej boli hráči Tatiana Kukuľková, Ľubomír Pištej, reprezentačný tréner Jaromír 

Truksa a masér Róbert Fabíny, dorazila do dejiska kvalifikácie až po 39 hodinách. V nedeľu 

odletela z Viedne do Zürichu, kde mala prestúpiť na lietadlo do Porta.  

 

  „Nastali určité technické problémy, pre ktoré sme 

vedeli, že prípoj do Portugalska nestihneme. Tak sme 

prenocovali vo Švajčiarsku, ale keďže sa nám skončila 

platnosť PCR testov, museli sme dať znovu otestovať. To 

sa nám aj večer o desiatej podarilo. Odletieť sme mali v 

pondelok o 12.25 h, ale oznámili nám, že pred poludním 

nemôžeme očakávať výsledky testov. Napriek tomu sme sa 

zaregistrovali na let a s nádejou sme čakali. Napokon sme 

sa dočkali, ale len dvaja. Masérovi a ´Kuki´ výsledky 

neprišli, a tak sme odleteli až večer cez Lisabon, keďže už 

nebol priamy let do Porta. Napokon sme dorazili po jednej 

hodine v noci a do postelí sa dostali v utorok okolo tretej 

ráno, pričom hneď po príchode sme sa ešte podrobili 

antigénovému testovaniu,“ opísal sled udalostí na ceste do 

Guimaraesu Truksa a doplnil: „Určite to nebolo príjemné a 

únava sa môže prihlásiť o slovo, veď sme prakticky celý 

pondelok strávili na letisku. Uvidíme, čo to prinesie. Z 

mojich skúseností však viem, že niekedy takéto menšie 

narušenie rytmu či programu môže byť na prospech veci, 

lebo odpúta pozornosť od príliš veľkej zodpovednosti, 

ktorá by mohla zväzovať ruky. V každom prípade nás čaká 

náročný turnaj.“ 

 

  Našťastie, aspoň Barbora Balážová, ktorá cestovala z Nemecka, dorazila do Portugalska 

včas. Boje o OH sa začnú v stredu. Najskôr príde na rad skupinová fáza turnaja. Do nej sa 

zapoja zo Slovákov Ľubomír Pištej a Tatiana Kukuľková. Prví dvaja z každej z ôsmich skupín 

postúpia do vyraďovacej časti, v ktorej má istotu štvorica nasadených. Medzi nimi aj Barbora 

Balážová, ktorú predurčuje k účasti na OH rebríčkové postavenie. Na základe neho by mala 

mať istý štart aj v prípade, keby jej to v Guimaraesi nevyšlo. Potom sa pokračuje klasickým 

vyraďovacím spôsobom. Finalisti "pavúka" I. turnaja v oboch kategóriách si vybojujú 
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miestenky. Zvyšná osemnástka dostane ešte jednu šancu na ďalšom turnaji, z ktorého sa 

kvalifikujú opäť finalisti a navyše v kategórii mužov aj víťaz duelu zdolaných semifinalistov. 

„Základ je postúpiť zo skupiny. Z našej trojice je to najdôležitejší turnaj pre Ľuba, ktorý je 

na hrane postupu na OH na základe svetového rebríčka. Ani tu sa už nedajú získať body do 

renkingu, tak by bolo dobré, keby sa mu podarilo vybojovať miestenku,“ poznamenal Truksa. 

 

  Po utorkovom popoludňajšom žrebe už poznajú reprezentanti SR aj mená súperov. 

Pištej je hlavný favorit štvorčlennej H-skupiny, v ktorej budú jeho súpermi Niagol Stoyanov z 

Talianska, Luxemburčan Luka Mladenovic a mladý poľský reprezentant Samuel Kulczycki. 

„Mám celkom zaujímavú skupinu, ale tu už slabí súperi nie sú. Dvojkou v skupine je 

Stoyanov, ktorého som v marci zdolal na prvom turnaji v Katare 3:0, ale šance sú vyrovnané. 

Je to kvalitný hráč. Myslím si, že skupina bude zamotaná, keďže je v nej aj Mladenovic. Ten 

má na rakete ´anťák´, s ktorým sa veľmi nehráva na medzinárodnej scéne. Neviem, ako si s 

tým všetci poradíme. Pokiaľ ide o mňa, tak si myslím, že celkom dobre, ale uvidíme ako 

ostatní. Kulczycki je veľmi dobrý mladík, ten to tam bude tiež miešať. Podľa mňa postupujúci 

vzídu z tria Stoyanov, Kulczycki a ja,“ povedal k vyžrebovaniu Pištej. 

 

    

 

  Kukuľková sa dostala do trojčlennej B-skupiny s Taliankou Deborou Vivarelliovou a 

Walesankou Charlotte Careyovou reprezentujúcou Veľkú Britániu. "Myslím si, že je to celkom 

dobrý žreb. Samozrejme, budem chcieť vyhrať oba súboje a urobím pre to všetko. Súperky 

poznám, už som proti nim hrala. S trénerom preberieme taktiku a pokúsim sa zvíťaziť. Šanca 

je vždy a ja budem bojovať, nech to dopadne akokoľvek," skonštatovala Kukuľková. 

Obrázok: Žreb mužských skupín v prvom stupni, Zdroj: ETTU 



 
 

 
Obrázok:  Žreb ženských skupín prvého stupňa, Autor: ETTU. 
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