
 

SLOVENKY V DVOCH DUELOCH S MEČBALMI, 
FRANCÚZKY VYHRALI AJ V BRATISLAVE 

 
 
Slovenské stolné tenistky ešte budú musieť zabojovať o postup na majstrovstvá 
Európy družstiev vo švédskom Malmö (10. - 17. 9. 2023). Veľký krok k získaniu 
miestenky na šampionát mohli urobiť v piatok, ale v Národnom stolnotenisovom centre 
v Bratislave-Rači nestačili v kvalifikácii na Francúzky. Nepodarilo sa im nadviazať na 
víťazstvo 3:1 z osemfinále na lanských majstrovstvách sveta v čínskom Čcheng-tu a 
odplatiť im kvalifikačnú prehru z francúzskej pôdy (0:3). Zverenky trénera Jaromíra 
Truksu podľahli 0:3, ale v dvoch dueloch ich len loptička delila od zisku bodu. Po troch 
dvojhrách mohli pokojne vyhrávať 2:1 a živiť nádej na víťazstvo, ale takto smútili... 
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Reprezentantky krajiny galského kohúta sa bez zaváhania dostali na čelo skupiny A3, 
v ktorej im zostáva odohrať ešte dvojzápas s hráčkami Holandska. Na Slovenky bude 
čakať rozhodujúci duel o druhú postupovú priečku 23. marca v Holandsku. 
 



Zápas sa začal nádejne. Barbora Balážová proti Jüan Ťia-nan išla do vedenia 2:0 na 
sety, keď najskôr v koncovke úvodnej časti odvrátila štyri setbaly súperky a potom 
sama premenila svoju štvrtú šancu (18:16). Psychickú výhodu preniesla do druhého 
setu, ktorý kvalitným výkonom vyhrala 11:4. V treťom viedla Slovenka 10:8, ale 
následne získala štyri loptičky 18. hráčka svetového rebríčka, ktorá odvrátila dva 
mečbaly a vynútila si pokračovanie. Jüan Ťia-nan sa dostala na pozitívnu vlnu a 
vyrovnala na 2:2 (11:6). V rozhodujúcom dejstve od začiatku ťahala Balážová za kratší 
koniec, z 5:10 znížila na 8:10, ale prehru s pôvodom Číňankou už neodvrátila (8:11). 
 
 

 
Foto: T. Šereda, Barbora Balážová proti Jüan Ťia-nan išla do vedenia 2:0 na sety, keď najskôr v 
koncovke úvodnej časti odvrátila štyri setbaly súperky a potom sama premenila svoju štvrtú šancu 
(18:16). 

 
Tréner Jaromír Truksa dal potom príležitosť Eme Labošovej, ktorá na MS zdolala 
francúzsku jednotku Jüan, ale teraz proti dvojke Prithike Pavadeovej nemala dôvod na 
radosť. V prvom i treťom sete - v ňom mala náskok 9:3 i setbal za stavu 10:9 - sa 
dostala do koncovky, no v nej sa presadila ľaváčka Pavadeová. 
 
 
 



V súboji hráčok na pozícii tri sa hral maximálny počet setov a v každom z nich 
rozhodovala koncovka. Tatiana Kukuľková v prvom nevyužila setbal za stavu 11:10, 
ale ďalšie dve časti proti Charlotte Lutzovej získala 12:10 a 11:9. Vo štvrtom si to tiež 
dobre rozohrala a za stavu 9:7 jej chýbali dve loptičky. Potom však už nezabodovala  
a išlo sa do rozhodujúceho dejstva. Kukuľková v ňom od začiatku získavala body a 
razom viedla 10:4. Namiesto využitia jedného z mečbalov prišla sedembodová šnúra 
súperky, na ktorú ešte zareagovala vyrovnaním na 11:11, ale ďalšie dve loptičky už 
patrili Lutzovej, ktorá spečatila triumf Francúzska. Slovenke zostali len oči pre plač. 
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"Hráčky podali dobré výkony a prehrať 0:3 sme si nezaslúžili. Už som zažil toľko 
podobných obratov v stolnom tenie, že to beriem skôr ako normálnu vec. V prvej 
dvojhre sme viedli 2:0 na sety a 10:8, víťazná loptička skončila možno milimeter 
mimo stola. Možno som mal do toho vstúpiť za stavu 10:9 oddychovým časom, 
nad ktorým som rozmýšľal. Číňanka vo francúzskom drese bolo v ďalšom 
priebehu už lepšia ako Baša. Pavadeová je vynikajúca hráčka, ale Ema mala v 
určitých momentoch šance. Najmä v treťom sete, keď sa dostala do vedenia 9:3. 
Potom nehrala to, čo dovtedy. V podobnej situácii bola aj Táňa za stavu 10:4 v 
rozhodujúcom piatom sete. Ona zvykne zvládať takéto koncovky. Lutzová od 
toho stavu podržala loptu na stole a nerobila zbytočné chyby. Tie prišli na strane 



našej hráčky, ktorá mala viac zapracovať na podaní. Vedela, aké má použiť. Mrzí 
ma to, ale ju určite ešte viac," zhodnotil reprezentačný kouč žien SR Jaromír Truksa. 
 
Sklamanie bolo vidieť aj u jednotky slovenského tímu. "Loptička za stavu 10:8 v 
treťom sete skončila z môjho pohľadu o pár milimetrov vedľa stola, čo bola 
veľká škoda. Veľmi ma to mrzí, lebo výkon som podala dobrý. V koncovke som 
nezazmätkovala, ani neprišla na mňa nervozita. Súperka znížila na 1:2 na sety a 
tam sa to potom zlomilo v jej prospech. Jednoznačne začala lepšie servovať. Pri 
hráčkach z prvej dvadsiatky svetového rebríčka treba využiť ponúknutú šancu. 
Spravila som maximum. Dnes na našej strane nebolo športové šťastie. Dva 
duely sme takto prehrali. V opačnom prípade by som išla hrať ešte ja za stavu 
2:1 pre nás a určite by sa hralo inak. Takto je z toho prehra 0:3. Teraz treba 
zvládnuť stretnutie s Holandskom," poznamenala Balážová, ktorá do štvrtka 
nevedela, či bude môcť vôbec hrať pre problémy s chrbtom. Pomohol jej však 
fyzioterapeut. 
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Výsledky - kvalifikácia ME družstiev - skupina A3 - 4. kolo - piatok: 
Slovensko - Francúzsko 0:3 
Barbora Balážová - Jüan Ťia-nan 2:3 (16, 4, -10, -6, -8) 
Ema Labošová - Prithika Pavadeová 0:3 (-9, -5, -10) 
Tatiana Kukuľková - Charlotte Lutzová (-11, 10, 9, -9, -11) 
 
Poradie: 1. Francúzsko 4 body (2 víťazstvá / 0 prehier), 2. Slovensko 4 (1/2) 3. 
Holandsko 1 (0/1). 
 
 
V Bratislave, 27.01.2023, Ľuboš Bogdányi 


