
JUNIORI POTEŠILI 5. MIESTOM, VŠETKY TÍMY NAĎALEJ V 
ELITNEJ KATEGÓRII 

 
Majstrovstvá Európy mládeže v Belehrade majú za sebou prvú časť šampionátu, ktorá 
patrila súťaži družstiev. V nej zo štyroch slovenských reprezentačných tímov najviac 
potešili juniori, ktorých jedno víťazstvo delilo o medailového úspechu. Zverenci trénera 
Romana Grigela najskôr prekĺzli z vyrovnanej základnej skupiny, vo vyraďovacej časti 
prehrali len vo štvrťfinále s Rumunmi (0:3), ktorí to neskôr dotiahli až do boja o titul. 
Kým vlani vo chorvátskom Varaždíne sa na poslednú chvíľu udržali medzi elitnou 
šestnástkou, teraz znamenalo konečné 5. miesto potešiteľný desaťmiestny vzostup. 
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Zlepšili sa aj juniorky pod vedením Zuzany Grigelovej, ktoré sa posunuli o štyri priečky. 
V základnej skupine im dve víťazstvá zaistili 2. priečku a priamy postup do "pavúka". 
V osemfinále nestačili na Chorvátky (0:3), ale následný triumf nad Slovinkami (3:1) im 
zaistil umiestnenie v najlepšom tucte - napokon na 11. stupienku. 
 
 



 
Potešili tiež kadetky, hoci oproti vlaňajšku klesli o dva posty z 9. na 11. miesto. V 
Belehrade sa však predstavili bez svojej zranenej jednotky Niny Darovcovej, a tak 
tréner František Solár túžil predovšetkým po udržaní sa v elitnej kategórii. Prvý krok k 
tomu urobili jeho zverenky výhrou 3:2 nad Slovinkami v základnej skupine a ďalší v 
baráži o účasť v osemfinále proti družstvu Bosny a Hercegoviny (3:0). Hoci ich v boji 
o štvrťfinále vyradili Turkyne (0:3), následne si slovenské kadetky poradili s hráčkami 
Moldavska (3:1) a cieľ bol splnený. 
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Kadeti s popredným európskym hráčom tejto vekovej kategórie Samuelom Arpášom 
cestovali do srbskej metropoly s vyhliadkami na pekný výsledok. Účinkovanie v 
základnej skupine - tri triumfy a prvenstvo v nej - naznačovalo, že vylepšenie 7. pozície 
z roku 2021 by mohol byť reálny cieľ. Vo vyraďovacej časti však prišla nešťastná 
prehra s Ukrajincami (2:3), keď zverenci Dalibora Jahodu tri duely prehrali v 
päťsetových bitkách. Následne nestačili ani na Poliakov (1:3) a až zdolaním 
Rakúšanov (3:0) si zaistili udržanie v elitnej kategórii a konečnú 13. priečku. 
 

 



Prehľad účinkovania slovenských tímov v súťaži družstiev na ME mládeže 2022 
v srbskom Belehrade: 

Juniori: 
V základnej D-skupine obsadili 2. priečku s bilanciou 1 výhra - 2 prehry. Vyraďovacia 
časť - osemfinále: Slovensko - Holandsko 3:1, štvrťfinále: Slovensko - Rumunsko 0:3, 
o 5. - 8. miesto: Slovensko - Taliansko 3:1. Slováci obsadili spolu s Chorvátmi spoločne 
5. miesto. 
 
Juniorky: 
V základnej C-skupiny obsadili 2. priečku s bilanciou 2 výhry - 1 prehra. Vyraďovacia 
časť - osemfinále: Slovensko - Chorvátsko 0:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Slovinsko 
3:1, o 9. - 12. miesto: Slovensko - Belgicko 1:3. Slovenky obsadili so Španielkami 
spoločne 11. miesto. 
 
Kadeti: 
V základnej B-skupine obsadili 1. miesto s bilanciou 3 výhry - 0 prehier. Vyraďovacia 
časť - osemfinále: Slovensko - Ukrajina 2:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Poľsko 1:3, 
o 13. - 16. miesto: Slovensko - Rakúsko 3:0. Slováci obsadili s Belgičanmi spoločne 
13. miesto. 
 
Kadetky: 
V základnej A-skupine obsadili 3. miesto s bilanciou 1 výhra - 2 prehry. Vyraďovacia 
časť - baráž o účasť v osemfinále: Slovensko - Bosna a Hercegovina 3:0, osemfinále: 
Slovensko - Turecko 0:3, o 9. - 16. miesto: Slovensko - Moldavsko 3:1, o 9. - 12. 
miesto: Slovensko - Izrael 0:3. Slovenky obsadili s Češkami spoločne 11. miesto. 
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V Bratislave, 11.07.2022, Ľuboš Bogdányi 


