
 
KADET SAMUEL ARPÁŠ VICEMAJSTROM EURÓPY 

 
Slovensko má vďaka Samuelovi Arpášovi vicemajstra Európy. Mladý slovenský 
kadetský reprezentant dosiahol veľký úspech na európskom stolnotenisovom 
šampionáte mládeže v Belehrade, kde si vybojoval dve medaily. Ich istotu - minimálne 
bronzovej hodnoty - mal už po štvrtkových vystúpeniach. V piatok svoje úspešné 
účinkovanie v srbskej metropole vyšperkoval, keď dokonca siahal na singlový titul vo 
dvojhre kadetov. 
 
V semifinále prešiel cez Juliana Rzihauscheka z Rakúska (4:2), keď otočil z 0:1 na 
sety a 5:7 na 2:1 a 7:4. Jeho súper sa však vzoprel a vyrovnal na 2:2 na sety. Arpáš 
potom naklonil vývoj na svoju stranu a nezastavilo ani priebežné manko 1:6 v šiestom 
dejstve, v ktorom to otočil na 11:9 a zaistil si postup do vytúženého finále. 

 
Foto: ETTU, Slovensko má vďaka Samuelovi Arpášovi vicemajstra Európy. 

 
V ňom proti Francúzovi Flavienovi Cotonovi siahal talentovaný Slovák dokonca po 
zlate. Išiel do vedenia 2:0 na sety a nebyť zaváhania v koncovke tretieho dejstva 
(14:16), mohlo to byť ešte priaznivejšie, keďže vzápätí zvládol štvrtý set a bolo 3:1. 
Potom však nastal obrat, Arpáš uhral v zostávajúcom priebehu 12 bodov a Coton sa 



vďaka výhre 4:3 tešil z celkového prvenstva na ME. Arpáš tak nepomstil svojho krajana 
Damiána Flóra, ktorého Coton vyradil v osemfinále turnaja. 
 
 
Zverenec reprezentačného trénera Dalibora Jahodu si odniesol aj bronz zo štvorhry 
kadetov. S Balázsom Leiom tvorili najvyššie nasadený pár, ktorý sa prebojoval do 
semifinále. Arpáš s maďarským spoluhráčom v boji o finále podľahli francúzskej dvojici 
Flavio Mourier, Antoine Jean Christian Noirault 1:3, pričom vo štvrtom sete ich za stavu 
10:8 delil jediný bod od vynútenia si rozhodujúceho dejstva. Francúzom potom po 
úspechu vo finále zavesili na krk zlato. 
 

Foto: ETTU, zverenec reprezentačného trénera Dalibora Jahodu si odniesol aj bronz zo štvorhry 
kadetov. 
 
"Nečakal som až takýto úspech. Vo štvorhre sme išli na medailu, keďže sme boli 
najvyššie nasadení. Vo dvojhre som mal cieľ dostať sa do najlepšej osmičky. Vo 
finále som odišiel hlavou. Viedol som 3:1 na sety, ale potom môj súper začal 
hrať veľmi dobre, úplne inak ako dovtedy. Samozrejme, po takejto prehre som 
bol sklamaný, ale teraz už s odstupom krátkeho času prevažujú pocity šťastia. 
S dvoma medailami som veľmi spokojný, určite mi to pomôže v mojej ďalšej 
kariére," uviedol 15-ročný topoľčiansky rodák žijúci v Nitre. 
 



 
Slovensko po štyroch rokoch opäť okúsilo na ME mládeže radosť zo zisku medaily, v 
Belehrade získalo dve (0 - 1 - 1). Navyše, Arpáš bol blízko aj k získaniu tretieho 
cenného kovu, keď v mixe s Nemkou Josephinou Neumannovou skončili vo štvrťfinále 
po prehre 2:3, v rozhodujúcom sete 10:12... 
 

 
 
Foto: ETTU 
 

 
V Bratislave, 18.07.2022, Ľuboš Bogdányi 

 


