
 
NA ME V MNÍCHOVE VIACERO SLOVENSKÝCH ŽELIEZOK, 

MEDAILA BY POTEŠILA 
 
Slovenská stolnotenisová reprezentácia mužov a žien odcestuje vo štvrtok večer do 
nemeckého Mníchova na majstrovstvá Európy v individuálnych a párových 
disciplínach (13. - 21. augusta 2022), ktoré sú súčasťou multišportového podujatia, 
keďže v bavorskej metropole sa bude o kontinentálne tituly bojovať v deviatich 
športových odvetviach. 
 

 
 
Foto: SSTZ T. Šereda, tlačová konferencia k ME 2022 

 
Pre stolných tenistov je to jeden z najdôležitejších turnajov v roku 2022. "Pri 
príležitosti 50. výročia uskutočnenia olympijských hier v Mníchove sa rozhodli 
zorganizovať toto veľkolepé športové podujatie. Jeho význam a dôležitosť 
zvýrazňuje skutočnosť, že sa dá z neho priamo kvalifikovať na budúcoročné 
Európske hry a zároveň je to aj kvalifikácia na majstrovstvá sveta. Konkrétne 
ciele sme našej výprave neurčovali, ale, samozrejme, každá medaila poteší," 
uviedol na stredajšej tlačovej konferencii predseda Slovenského stolnotenisového 
zväzu (SSTZ) Anton Hamran. 



 
 
V nominácii SR na ME 2022 je osem hráčov - štyria muži: Wang Yang, Ľubomír Pištej, 
Jakub Zelinka, Adam Klajber, kvarteto žien: Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková, 
Ema Labošová a Nikoleta Puchovanová. "Máme viacero želiezok. Určite sú medzi 
nimi mix Pištej - Balážová či ženský deblový pár Balážová - Matelová (ČR). Šancu 
má aj dvojica Pištej - Karakaševič (Srb.) a zaujímavý pár sa nám podarilo 
poskladať, keď sme dostali ponuku, aby Wang hral štvorhru s Dánom Lindom, 
ktorý bol pred piatimi rokmi majstrom Európy do 21 rokov s naším Sašom 
Valuchom. Ešte tu máme aj mladý ženský pár Kukuľková - Labošová, ktorý bol 
pred rokom vo štvrťfinále a potom získal bronz na ME do 21 rokov. Keby sa 
niekto z našich reprezentantov presadil v jednotlivcoch, bolo by to krásne," 
vyjadril sa reprezentačný kouč Jaromír Truksa, ktorého doplnil jeho trénerský kolega 
Peter Šereda: "Predovšetkým v párových disciplínach máme najväčšie šance na 
medailu, ale ani vo dvojhrách nechceme predať kožu lacno. Najmä Wang, Pištej 
či Balážová by mohli postúpiť minimálne medzi 32 najlepších a možno aj ďalej." 
 

 
 
Foto: SSTZ T. Šereda, na foto Jaromír Truksa, reprezentačný tréner  

 
 
 
 



Na lanskom európskom šampionáte potešili ziskom striebra Ľubomír Pištej s Barborou 
Balážovou. Zopakovať tento úspech nebude jednoduché, keďže kvalitných párov v 
miešanej štvorhre pribúda. "Dúfam, že na našich výsledkoch sa neodzrkadlí nie 
ideálna príprava. Verím, že to bude lepšie ako v nej. Najväčšími súpermi pre nás 
sme my sami. Ak to my sami zvládneme, môžeme zdolať všetkých," poznamenal 
Pištej, ktorého doplnila Balážová: "Trochu bojujem s chorobou, preto sa do 
začiatku šampionátu musím dať najmä zdravotne dokopy. Úspech závisí od 
viacerých faktorov. Je dobré, že po dlhšom čase sme na ostatných turnajoch 
hrali lepšie." 
 

 
 
Foto: SSTZ T. Šereda, na foto Peter Šereda – tréner a Barbora Balážová – reprezentantka SR 

 
Pred rokom vo Varšave potešil štvrťfinálovou účasťou mladý deblový pár Tatiana 
Kukuľková - Ema Labošová, ktorý sa predstaví spolu aj v Mníchove. "Uvedomujeme 
si, že bude náročné obhájiť minuloročný výsledok. Veľa bude závisieť od žrebu. 
Myslím si, že aj napriek zdravotným problémom, ktoré nás trápili, sme dobre 
pripravené a aj celkom zohraté. Keď sa nám darí, hráme celkom dobre." 
 
 
 



O päť medailových kolekcií v stolnom tenise sa bude v Rudi-Sedlmayer-Halle bojovať 
počas 9 hracích dní. "Ak by sme zostali v hre všetkých deväť dní, to by bolo  
fantastické," skonštatoval Truksa, keďže v posledný deň sú na programe už len 
finálové singlové súťaže. 
 

 
 
Foto: SSTZ T. Šereda, na foto Ľubomír Pištej – reprezentant SR 

 
 
Prvé ovocie centra mládeže 
Na pôde SSTZ sa pred zástupcami médií ocitol aj talentovaný Samuel Arpáš, ktorý má 
už za sebou majstrovstvá Európy v mládežníckej kategórii. V srbskom Belehrade sa 
stal vicemajstrom vo dvojhre kadetov, bronz získal vo štvorhre a v mixe mu tesne 
unikla medaila. "S mojím vystúpením v Belehrade som veľmi spokojný, hoci 
niektorí mi potom vraveli, že som mal vyhrať aj to singlové finále," s nadhľadom 
poznamenal ambiciózny mladík. 
Jeho úspech vyzdvihol aj šéf SSTZ Anton Hamran: "Z pohľadu zväzu je potešiteľné, 
že sa začína ukazovať význam mládežníckeho centra v Nitre. Kluby v minulosti 
niekedy váhali púšťať svoje deti, ale aj Arpášov úspech ukazuje, že centrum má 
svoj význam a jeho členovia dokážu dosiahnuť špičkové výsledky. Samko 
mohol získať aj tretiu medailu, keď vo štvrťfinále mixu prehrali s nemeckou 
spoluhráčkou 10:12 v piatom sete, ale my sme veľmi radi aj za tieto dva jeho  



cenné kovy. Želáme mu veľa úspechov v ďalšej kariére, v ktorej okúsi už aj 
zahraničný angažmán. Nech ho aj naďalej zdobí poctivosť a pokora." 
 
Arpáš sa ocitol aj v úvahách v súvislosti s nomináciu na seniorské ME v Mníchove. 
"Napokon sme dospeli k záveru, že je ešte skoro. V blízkej budúcnosti však 
určite dostane príležitosť. Očakávame, že do mužskej zložky budú prichádzať 
mladí hráči takýmto spôsobom a s podobnými výsledkami. Musí pokračovať a 
pracovať na sebe, lebo v kategórii dospelých sa presadzuje oveľa ťažšie. Samo 
však urobí pre to všetko. Je to správny typ a takpovediac zdravý blázon. Dôležité 
je, že má podporu rodičov, okolia i zväzu. Veľmi sa teším na vzájomnú 
spoluprácu, ak budem naďalej pôsobiť ako tréner reprezentácie," povedal k 
Arpášovi tréner seniorskej reprezentácie J. Truksa. 
 
 

 
 
Foto: SSTZ T. Šereda, na foto Samuel Arpáš – reprezentant SR 

 
 
 

 
 
V Bratislave, 10.08. 2022, Ľuboš Bogdányi 


