
SLOVENKY DELIL BOD OD FINÁLE, Z ME "21" V SPA S 

BRONZOM 
 

 

 

Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti sa z 5. majstrovstiev Európy kategórie do 21 

rokov v belgickom Spa vrátia so ziskom jednej bronzovej medaily. Slovenskú bilanciu mohli v 

predposledný hrací deň šampionátu vylepšiť ešte dve želiezka. 

 

Veľmi blízko k tomu bola najmä dvojica Tatiana Kukuľková - Ema Labošová, ktorá 

mala piatkovým prienikom do semifinále už istotu minimálne bronzu, ale v boji o účasť vo 

finále štvorhry ju delila jediná loptička o postupu. Slovenky v súboji so Srbkami Sabinou 

Šurjanovou a Tijanou Jokičovou takmer napodobnili obrat z osemfinále, keď opäť zaostávali 

0:2 na sety, pritom nemuseli, keďže druhé dejstvo mali nádejne rozohrané - viedli v ňom 6:1 i 

8:5, ale potom prehrali šesť loptičiek za sebou. Tretiu časť jasne ovládli Kukuľková s 

Labošovou, keď si v ňom vypracovali náskok 9:5. Po vyrovnanom úvode štvrtého setu (4:4) 

odskočili súperky na 4:7, ale po oddychovom čase bolo už len 6:7. Srbky si však vypracovali 

štyri mečbaly (10:6) a následne za stavu 11:10 aj piaty, ale slovenské hráčky odvrátili aj ten a 

vynútili rozhodujúci set. V ňom to bolo ako na hojdačke. Najskôr to vyzeralo nádejne pre 

slovenskú dvojicu (5:2), vzápätí sa skóre naklonilo mierne na druhú stranu (5:6), ale Kukuľková 

s Labošovou otočili na 10:8. Žiaľ, ani jeden z mečbalov nezužitkovali. Za stavu 10:11 sa 

loptička z rakety Labošovej od pásky odrazila za stôl, čo znamenalo, že finále si zahrajú Srbky, 

ktoré premenili celkovo svoj šiesty mečbal. Je to škoda, lebo Slovenky by v ňom čelili tureckej 

dvojici Özge Yilmazová - Ece Haracová, ktorú zdolali na tohtoročných ME dospelých vo 

Varšave v osemfinále 3:1 na sety. 

 

Foto: Veľmi blízko k finále mala dvojica Tatiana Kukuľková - Ema Labošová, foto: ETTU  

 

 

 



"Aj za nepriaznivého stavu som verila, že sa nám podarí otočiť vývoj semifinále. Táňa 

bola trochu nervózna, tak som sa ju snažila upokojiť. Nestrácala som nádej na vyrovnanie, 

lebo naše srbské protivníčky neboli extrémne lepšie. V koncovke to boli nervy, ale beriem to 

na seba, lebo mi ušli dva servisy, ktoré som nechcela dať dlhé. Bol to však strašný stres a 

veľká zodpovednosť. Veľmi nás to mrzí. A poviem, že o to viac, lebo vo finále by sme mali 

proti Turkyniam super šancu na zisk titulu," povedala k vystúpeniu s nešťastným koncom 

Ema Labošová. 

 

Po 3. mieste Sloveniek zo Spa je slovenská zbierka vo štvorhre na ME "21" je 

skompletizovaná (1 - 1 - 1), keď Alexander Valuch získal v roku 2017 v Soči po boku Dána 

Andersa Linda zlato, Tibor Špánik s Adamom Bratom boli pred dvoma rokmi v Gondomare 

strieborní a teraz Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou pridali bronz. 

 

Sobotňajšie dianie na šampionáte sa začalo priaznivo. Úspechom vo štvorhre 

povzbudená Ema Labošová ako posledná slovenská zástupkyňa v singlovej súťaži prešla cez 

osemfinále, keď Lucie Gauthierová z Francúzska s ňou neuhrala ani set. Po výhre 4:0 (9, 15, 

10, 4) vybojovala prienikom do štvrťfinále tretiu šancu na medailu pre reprezentáciu SR na 

tohtoročných ME "21". 

Foto: Ema Labošová, autor: ETTU  

 

"Hodnotím to veľmi pozitívne, lebo som nečakala, že sa dostanem až tak ďaleko. Na 

turnaji som nezačala veľmi dobre. Z prvej skupinovej fázy som postúpila len vďaka pomoci 

francúzskej súperky, ktorá v rozhodujúcom súboji odvracala mečbal. Keby sa jej to 

nepodarilo, tak by som o skóre nepostúpila ďalej. V druhej fáze som mala veľké šťastie na 

žreb. Osemfinále s Gauthierovou som zvládla veľmi dobre z taktickej stránky. Ona bola 

favoritka, tuším som nad ňou doteraz ešte nevyhrala. Súperku som vôbec nepúšťala do 

výmen, a tak sa mi darilo plniť taktické pokyny. Naoko to podľa výsledku 4:0 vyzerá 



jednoznačne, ale vôbec to nebolo ľahké. Vyžadovalo si to extra koncentráciu na každú 

loptu," zhodnotila svoju účasť medzi osmičkou najlepších singlistiek Labošová. 

 

Na štvrťfinálový súboj, ktorý rozhodoval o tom, či si odnesie 20-ročná hráčka 

pochádzajúca z obce Valaliky medailu, nastupovala necelú hodinu po trpkej semifinálovej 

prehre z deblovej súťaže. Na Rumunku Andreeu Dragomanovú však nestačila a prehrala 0:4 (-

10, -6, -7, -3). "Po takej štvorhre, ktorú sme prehrali z dvoch mečbalov, nebolo jednoduché 

nastúpiť a zároveň sa ťažšie motivovalo. Ešte stále totiž vo mne vrel ten nezdar a sklamanie 

z toho, ako to dopadlo. Snažila som sa, Dragomanová je však úrovňou iná hráčka. Bolo vidieť 

rozdiel nielen medzi nami, ale i slovenským a rumunským ženským stolným tenisom. Bolo to 

náročné a robila som, čo sa dalo. Na jej strane však boli aj skúsenosti," dodala Labošová. 

 

Pre zverencov reprezentačných trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu sa rok 2021 

ešte z pohľadu vrcholných podujatí neskončil, lebo ešte v novembri ich čakajú majstrovstvá 

sveta jednotlivcov v americkom Houstone (23. - 29. 11. 2021). 
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