
 
SENZÁCIA V PODANÍ SLOVENIEK, POSTÚPILI DO 

ŠTVRŤFINÁLE MS DRUŽSTIEV 
 
 
O veľkú senzáciu v doterajšom priebehu 56. majstrovstiev sveta družstiev v čínskom 
Čcheng-tu sa postarali slovenské stolnotenisové reprezentantky, ktoré sa prebojovali 
medzi osem najlepších ženských tímov. Po postupe zo základnej skupiny uspeli 
zverenky trénera Jaromíra Truksu aj v úvodnom súboji vyraďovacej časti, keď v 
stredajšom osemfinále vyradili favorizované Francúzky 3:1, pričom o body sa podelili 
všetky tri hráčky Ema Labošová, Tatiana Kukuľková a Barbora Balážová. Slovenky 
postupom do štvrťfinále dosiahli svoje historicky najlepšie umiestnenie na svetovom 
šampionáte družstiev, doteraz boli najlepšie trináste v malajzijskom Kuala Lumpure v 
roku 2000. Teraz majú už istotu umiestnenia do 8. miesta, pričom stále sú v hre 
dokonca o medailové priečky. Vo štvrťfinále sa stretnú s víťazom duelu Japonsko - 
Kórejská republika. 

 
Foto ITTF, Slovenky postupom do štvrťfinále dosiahli svoje historicky najlepšie umiestnenie na 
svetovom šampionáte družstiev. Na foto: T. Kukuľková, B. Balážová, J. Truksa a E. Labošová 

 
 
 



 
"Ja som považoval Francúzsko za dobrý žreb, hoci dievčatá príliš nie a skôr 
chceli Luxembursko. Vyšlo nám, že sme Labošovú dali prvýkrát na pozíciu 
dvojky, lebo som predpokladal, že má viac zbraní na dve najlepšie francúzske 
hráčky. Dôležitá bola aj výhra Kukuľkovej proti Chasselinovej. ́ Kuki´ si dokázala 
udržať nervy na uzde a v závere mala pri niektorých loptičkách aj šťastie, keď 
zahrala ´prasiatka´. Baška to mala najťažšie. Od jednotky sa totiž najviac 
očakáva a navyše prehrala s mladou Pavadeovou 9:11 v piatom sete. Škoda, 
lebo tam tiež boli šance na víťazstvo. Keď proti Jüan Ťia-nan nevyužila za stavu 
2:0 a 10:6 štyri mečbaly, myslel som si, že ma odvezú rovno do nemocnice na 
Kramároch, ale potom to zvládla a doviedla nielen svoj duel, ale celé stretnutie 
do víťazného konca. Musím pochváliť celý tím. Dievčatá podali dobré výkony, 
robili tie správne veci a odmena sa dostavila. Byť v prvej osmičke na MS 
družstiev je niečo neuveriteľné. Ešte sa nám to musí uležať v hlave," uviedol 
tréner SR Jaromír Truksa po štvrtom triumfe svojich zvereniek na šampionáte. 
 
Francúzky sa síce dostali do vedenia, keď Prithika Pavadeová otočila vývoj duelu proti 
Barbore Balážovej z 1:2 na 3:2. Potom však Ema Labošová prekvapila skúsenú čínsku 
rodáčku Jüan Ťia-nan (3:1), čím akoby naznačila, že v stredu môžu Slovenky zaskočiť 
favorita. "Bol to veľmi náročný a zároveň stresujúci zápas, ale sme veľmi šťastné, 
že sa nám podarilo vyhrať. Sú to neskutočné emócie. Zapísali sme sa do histórie, 
sme nadšené," poznamenala Labošová. 
 
Dôležitý bod, ktorým naklonila misky váh na slovenskú stranu, získala Tatiana 
Kukuľková proti Pauline Chasselinovej (3:2). Kukuľkovej súperku len jedna loptička 
delila od vedenia 2:0 na sety. Slovenka však otočila nielen toto dejstvo, ale potom aj 
vývoj zo stavu 1:2 na sety. "Súperka hrala v prvom sete dosť dobre, ja som vlastne 
len čakala, čo spraví ona. Potom mi tréner povedal, že mám predovšetkým 
prehodiť a nemusím nejako nič vymýšľať. Najmä bekhendom, že stačí nastaviť 
raketu. Bolo to oveľa nechutnejšie z toho ́ sendviču´. V druhom sete sa to nejako 
zlomilo. Dôležité bolo, že som sa nerozptyľovala, čo mi tiež pomohlo nakloniť 
zápas na moju stranu. V úvode štvrtého setu som si poranila prst, preto mi vyšli 
aj slzy, ale dlhšia pauza mi potom pomohla. Vyrovnala som a v poslednom sete 
som už bola lepšia. Možno som nehrala až tak útočne, ako by som si priala, ale 
hrala som tak, aby som vyhrala a som rada, že sa mi to podarilo," povedala 
Kukuľková a dodala: "S Francúzkami sa stretávame často. Som rada, že sme to 
dokázali a vyhrali sme práve teraz. Dali sme do toho maximum, každá z nás 
spravila bod a možno vo štvrťfinále ešte prevýšime naše očakávania." 
 
Balážová sa v súboji jednotiek s Jüan Ťia-nan suverénne prepracovala už v treťom 
sete k štyrom mečbalom, ale premenila až piatu možnosť, ku ktorej sa dostala v 
koncovke štvrtého setu. "Ja som za stavu 2:0 a 10:6 na jednu loptu zatuhla a ona 
potom zahrala dobre. Počas celého štvrtého setu som si hovorila, že jednoducho 
na to nesmiem myslieť. Za stavu 9:10 som mala šťastie a vzápätí som si 



povedala, že teraz alebo nikdy. Som neskutočne šťastná, že som to dokázala 
zvládnuť v ten rozhodujúci moment," neskrývala radosť Balážová. 
 
Výsledky - MS družstiev - osemfinále - streda: 
ŽENY 
Slovensko - Francúzsko 3:1 
Barbora Balážová - Prithika Pavadeová 2:3 (7, -10, 8, -8, -9) 
Ema Labošová - Jüan Ťia-nan 3:1 (-9, 9, 10, 9) 
Tatiana Kukuľková - Pauline Chasselinová 3:2 (-4, 10, -6, 7, 3) 
Balážová - Jüan Ťia-nan 3:1 (9, 8, -10, 10) 
 
 
 

 
V Bratislave, 5.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


