
 
NA ÚVOD VÍŤAZSTVO MUŽOV V TALIANSKU AJ S DVOMA 

OBRATMI 
 
Úspešný vstup do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy družstiev vo švédskom 
Malmö 2023 majú za sebou slovenskí stolnotenisoví reprezentanti. Zverenci trénera 
Szilárda Csölleho zvládli stredajšie vystúpenie v Miláne, keď v zápase 3. kola skupiny 
A5 zdolali domácich Talianov jednoznačne 3:0 a urobili dôležitý krok o obsadeniu 
jednej z dvoch postupových priečok. 
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O body slovenského tímu sa postarala trojica Ľubomír Pištej, Wang Yang a Jakub 
Zelinka. Triumf sa nerodil úplne ľahko. V úvodnej dvojhre prehrával Pištej s Matteom 
Muttim 0:2 na sety a dokonca čelil mečbalom súpera. Potom síce Wang nedal šancu 
Johnovi Oyebodemu (3:0), ale v súboji trojok sa Jakub Zelinka musel vyhrabávať tiež 
z dvojsetového manka a následne aj z nepriaznivého stavu 1:6 v rozhodujúcom 
dejstve. 



"Samozrejme, s víťazstvom sme spokojní, i keď výsledky niektorých duelov 
mohli byť aj lepšie. Skončilo sa to pre nás výhrou 3:0 a to je dôležité, dodá nám 
to sebavedomie do ďalších bojov," povedal reprezentačný kouč mužov SR a k 
jednotlivým súbojom doplnil: "Ľubo Pištej nás podržal. Sám uznal, že nehral nejako 
dobre, ale o to cennejšie bolo, že otočil nepriaznivý vývoj a odvrátil aj tri 
mečbaly. Hoci Taliani trochu pomenili zostavu a nenasadili svojho rebríčkovo 
najlepšieho hráča Jordyho Piccolina, Wang bez problémov zvládol svoju úlohu 
a Oyebode mu prakticky nenarobil žiadne ťažkosti. Zelinka zabojoval. Piaty set 
začal zle takticky, potom mu vyšli jedna - dve lopty, súper aj nejakú istejšiu 
loptičku pokazil a akoby sa zľakol. Keď to bolo už vyrovnané, tak psychicky 
odolnejší sa ukázal náš hráč." 
Slováci si v skupine zmerajú sily aj s Českom. Jeho reprezentanti majú tiež na konte 
výhru nad Talianmi (3:0). 
 
Výsledky - kvalifikácia ME družstiev - skupina A5 - 3. kolo - streda: 
Taliansko - Slovensko 0:3 
Matteo Mutti - Ľubomír Pištej 2:3 (9, 6, -6, -14, -9) 
John Oyebode - Wang Yang 0:3 (-5, -2, -3) 
Andrea Puppo - Jakub Zelinka 2:3 (12, 6, -7, -14, -9) 
 
 
V Bratislave, 28.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


