
 
 

BALÁŽOVEJ DEBLOVÉ SEMIFINÁLE V DURBANE, NAD 
SILY SLOVÁKOV ŠVÉD KÄLLBERG A ČÍŇANIA 

 
 
Slovenská seniorská stolnotenisová reprezentácia vstúpila do nového kalendárneho 
roka v Juhoafrickej republike na turnaji série WTT Contender Durban (10. - 15. 1. 
2023), kde sa predstavilo kvarteto našich hráčov. 
 
O najlepší výsledok slovenských farieb sa postarala Barbora Balážová vo štvorhre, v 
ktorej s Francúzkou Camille Lutzovou po výhre nad egyptsko-tureckým duom Dina 
Meshrefová, Sibel Altinkayová (3:1) prenikli do semifinále. Tam ich zastavil najvyššie 
nasadený čínsky pár Čang Žuej, Kchuaj Man (1:3), ktorý predtým vo štvrťfinále vyradil 
Tatianu Kukuľkovú so Švajčiarkou Rachel Moretovou (0:3). 
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Slováci končili väčšinou na raketách čínskych protivníkov. Výnimkou bola dvojhra 
mužov, v ktorej bol ich osudom Švéd Anton Källberg. Najskôr vyradil 3:0 na sety  
 



 
úspešné kvalifikanta Jakuba Zelinku a potom rovnakým výsledkom v osemfinále aj 
Ľubomíra Pišteja, ktorý na úvod zdolal Francúza Vincenta Picarda (3:1). 
 
Vo dvojhre žien sa Barbora Balážová i Tatiana Kukuľková lúčili v 1. kole po prehrách 
0:3 s Liou Wej-šan, resp. Čchen I. 
 
Okrem semifinále Balážovej a štvrťfinále Kukuľkovej vo štvorhre žien si Slováci 
úspešne počínali aj v ďalších deblových súťažiach a dosiahli štvrťfinálové účasti. 
Ľubomír Pištej s Jakubom Zelinkom, nasadení ako dvojky, mali najskôr voľný žreb a 
postup do semifinále im potom unikol o jediný set, keď čínskej dvojici Süe Fej, Liang 
Jen-ning podľahli 2:3. 
 
V mixe druhý nasadený pár Pištej - Balážová prešiel cez nepríjemný švédsko-nemecké 
duo Anton Källberg, Juan Wan (3:2), ale následne mu ´stopku´ vystavili nemeckí 
reprezentanti Patrick Franziska, Šan Siao-na (1:3), pričom priebežne bol stav 1:1 na 
sety a štvrté dejstvo prehrali Slováci 10:12. Jakub Zelinka s Tatianou Kukuľkou sa cez 
taiwanských súperov Chuang Jen-čcheng, Jeh I-Tchien (3:1) prebojovali tiež do 
štvrťfinále, kde vyhrali prvý set, ale potom ich zdolali Číňania Lin Š'-tung, Kchuaj Man 
(1:3). 
 
"Opäť sme ukázali našu silu najmä v párových disciplínach. Baša ukázala, že s 
hocijakou spoluhráčkou dokáže vyhrávať. Kuki mala tiež novú deblovú 
partnerku a potvrdila, že sa vie prispôsobiť a byť prínosom. Proti Číňankám to 
bolo už ťažké, aj keď nie úplne bez šance. Škoda, že obe vo dvojhrách doplatili 
na nepriaznivý žreb a hneď dostali kvalitné čínske hráčky, pričom v osudí bolo 
dostatok prijateľnejších protivníčok. 
Z mužskej zložky chcem vyzdvihnúť účinkovanie Zelinku, ktorý tu štartoval ako 
samoplatca. Vyhral dve kolá v kvalifikácii a postúpil do hlavnej súťaže, čo vo 
svetovom rebríčku bude znamenať posun možno aj o 50 miest vyššie a je to 
dobrý základ, aby sa dostal do top 200, neskôr i 150. Vo štvorhre podali s 
Pištejom veľmi dobrý výkon, majú potenciál do budúcnosti. Rozhodujúce piate 
dejstvo prehrali s Číňanmi 8:11. 
Pištej prešiel cez 1. kola a škoda, že proti Källbergovi ho limitoval seknutý krk a 
nemohol hrať naplno. Napriek tomu ho bodový zisk tiež posunie v renkingu 
vyššie. 
V mixe sa oba naše páry v osmičke po dobrých výkonoch dostali do osmičky. 
Pištejovi s Balážovou to pomôže v snahe dostať sa späť do prvej svetovej 
desiatky. Zelinka s Kukuľkovou potešili zdolaním súperov z Taiwanu," zhodnotil 
reprezentačný tréner Jaromír Truksa vystúpenie svojich zverencov pred presunom na 
ďalší turnaj do katarskej Dauhy. 
 
V Bratislave, 16.01.2023, Ľuboš Bogdányi 


