
 
 

SLOVENSKÉ PÁRY NA ME VO VARŠAVE NAJVYŠŠIE 

NASADENÉ VO ŠTVORHRE ŽIEN A V MIXE 

 

Stolní tenisti sa dočkali. Majstrovstvá Európy, ktoré sa mali konať už pred rokom a 

potom pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu na jeseň 2020, preložili na koniec prvej 

polovice roka 2021. Už v utorok sa vo Varšave začne kontinentálny šampionát dospelých v 

individuálnych a párových disciplínach. V poľskej metropole je už aj slovenská výprava, ktorú 

v pondelok skompletizoval príchod zástupcov vedenia SSTZ s generálnou sekretárkou Ivicou  

Hatalovou a dlhoročným šéfom zväzu Zdenkom Krížom. 

 

Kompletná zostava pred úvodným tréningom zľava: Tibor Bednár, Barbora Balážová, 

Ľubomír Pištej, Tatiana Kukuľková, Jang Wang, Ema Labošová, Jaromír Truksa, Jakub 

Zelinka. 

 

"My sme do dejiska turnaja dorazili už v sobotu. Cesta autami bola bez problémov, takisto 

aj akreditačný proces s ubytovaním. Dvaja naši reprezentanti pripravujúci sa v zahraničí 

pricestovali letecky - Barbora Balážová z Nemecka a Wang Yang z Číny - ešte pred nami. 

Niektorí zo šestice reprezentantov majú určité zdravotné obmedzenia, ale aj náš masér a 

fyzioterapeut Robo Fabíny robí všetko pre to, aby boli do začiatku turnaja úplne v 

poriadku," informoval reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa. 

 

Už je známe vyžrebovanie úvodnej časti turnaja. Kvalifikačným bojom vo dvojhrách, v 

ktorých sa dovedna predstaví 106 mužov a 95 žien, sa vyhne trio Ľubomír Pištej, Wang Yang 

a Barbora Balážová. Debutant Jakub Zelinka sa v 9. skupine stretne s Jevgenom Priščepom z 

Ukrajiny, Moldavčanom Andreiom Putunticom. Emmu Labošovú čaká v 6. skupine Srbka 



 
Sabina Šurjanová a Liou Jüan z Rakúska, Tatiana Kukuľková si v 7. skupine zmeria sily s 

Turkyňou Ece Haracovou a Leilou Imreovou z Maďarska. "Zelinkova skupina je ťažká, ale 

hrateľná. Labošová má nepríjemné súperky, ale Ema môže hocikoho zdolať i s hocikým 

prehrať. Veríme, že bude platiť prvá možnosť. Kukuľková je favoritka svojej skupiny, s čím 

si musí poradiť. S Haracovou už v minulosti prehrala, takže očakávam od nej lepší výkon. 

Maďarky sú vždy nepríjemné, aj keď ide o mladú hráčku. Imreová je topspinárka z oboch 

strán, ľahké to nebude," poznamenal k vyžrebovaniu Truksa. 

 

 

Slováci Kukuľková - Labošová, Wang - Gionis (Gréc.), Zelinka - E. Ionescu (Rum.), Zelinka - 

Kukuľková už poznajú žreb v úvodných vystúpeniach v kvalifikácii deblových súťaží. 

Všetkých čakajú súperi z tzv. východného bloku (Moldavsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, 

Bielorusko). "Je to pre nás hrateľný žreb, 

ale nechceme našich protivníkov 

podceňovať. Dúfam, že naši hráči to 

zvládnu a postúpia ďalej," zaželal si 

 reprezentačný kouč. 

 

Slovenskí reprezentanti cestovali na 

ME do Poľska s vyššími ambíciami, ktoré 

siahajú až k medailovým pozíciám. O tom, že 

sú to oprávnené ciele, nasvedčuje aj 

nasadenie v párových disciplínach. Balážová 

s Češkou Hanou Matelovou vo štvorhre žien 

a s Pištejom v mixe sú jednotkami pavúkov. 

"Z tohto hľadiska je to dobré a sme radi, že 

je to odraz toho, koľko bodov majú naše 

dvojice nahraté. Na druhej strane sa 

musíme vyrovnať s touto pozíciou i tlakom 

na výsledky, ktorý bude teraz väčší. 

Nechceme to nejako extrémne prežívať, ale 

skôr sa koncentrovať a ísť od zápasu k 

zápasu. Na tomto turnaji bude viac 

kvalitných párov a v tomto smere to bude 

ťažšie ako na OH," tvrdí Truksa  

Jang Wang a Jaromír Truksa 

 

Slováci si už vyskúšali miestne podmienky v dejisku šampionátu. "V sobotu sme mali 

ešte zakázané trénovať. V nedeľu večer sme dostali prvú šancu ísť si zahrať. V pondelok nás 

čakali dve tréningové fázy, konečne sme boli aj v hlavnej hale. Už sa tešíme, keď sa to 

konečne začne. Sme tu v takej zvláštnej turnajovej bubline. Hoci v Poľsku nie sú nejaké 

štátne opatrenia ohľadom pohybu, my ho máme obmedzený v rámci nariadení v súvislosti s 

ME," dodal Truksa. 
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