
 
PIŠTEJ S BALÁŽOVOU OBRATOM K ISTOTE MEDAILY 

V MIXE 
 

 
Slovenská výprava stolných tenistov má po dvoch hracích dňoch dôvod na radosť. Z 
multišportových majstrovstiev Európy v nemeckom Mníchove (okrem stolného tenisu 
sa tam bojuje o kontinentálne tituly v ďalších ôsmich športových odvetviach) sa určite 
nevrátia bez medaily. Takisto ako pred rokom vo Varšave si cenný kov domov odnesú 
Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou v miešanej štvorhre. Obhajcovia striebra z 
poľskej metropoly zvládli tri nedeľňajšie súboje mixu a už majú istotu minimálne 
bronzu. 
 

 
 
Foto ETTU, radosť z víťazstva Pištej - Balážová 

 
Ich cesta do semifinále však v Rudi-Sedlmayer-Halle nebola jednoduchá. Úradujúcim 
vicemajstrom Európy už v 1. kole hrozilo vyradenie. Nad dánsko-portugalskými 
kvalifikantmi Martinom Buchom Andersenom a Ines Matosovou vyhrali až v päťsetovej 
bitke (3:2), pričom v rozhodujúcom dejstve museli odohrať až 32 loptičiek (17:15). 
Následne si v úplne vyrovnanom dueli poradili s kvalitnými Nemcami Benediktom  



 
Dudom so Sabine Winterovou 3:0, keď lepšie zvládli koncovky. V nedeľu pred pol 
deviatou hodinou večer ich však čakal ďalší súboj na ostrie noža. Dráma o medailu 
však mala šťastný koniec pre Slovákov (3:2), hoci po nevyužitom vedení 10:8 v treťom 
sete sa misky váh začali nakláňať na španielsku stranu. Álvaro Robles s Maríou Siao 
viedli potom 7:3, keď zápas prerušili pre problémy so stolom. Technická prestávka 
prospela zverencom trénera Jaromíra Truksu, ktorí znížili na 7:8 a zvládli aj nepríjemný 
stav 7:9. Súperov k setbalu nepustili a využili tretiu šancu na vynútenie si piateho setu. 
Ani v ňom to spočiatku nevyzeralo ružovo. Španielski ľaváci viedli 5:2, po výmene strán 
Balážová s Pištejom vyrovnali na 5:5, ale o chvíľu zaostávali 6:8. V ďalšom priebehu 
už bodovali len oni, pričom duel ukončil grandióznym bekhendovým víťazným úderom 
Pištej. 
 

 
 
Foto ETTU, oprava a kontrola stola 

 
 
"Prvý zápas bol extrémne ťažký. Odvrátili sme tri alebo štyri mečbaly. Dán hral 
úžasne. Aj keď sety, ktoré sme prehrali vrátane posledného, sme mali vyhrať. 
Viedli sme v nich vysoko, ale nezvládli sme to. Mali sme trochu smolu pri žrebe, 
keďže v 2. kole sme dostali výborných Nemcov, ale proti nim sme odohrali asi 
najlepší zápas za posledné roky a vyhrali sme 3:0. O medailu to bolo so  



 
Španielmi veľmi vyrovnané. Prvé tri sety rozhodovali koncovky. V treťom sme 
viedli 10:8, smola v závere a prehrali sme. Následne sme v štvrtom prehrávali 
3:7 i 7:9, tam Španieli stvrdli a chytili sme sa. V piatom sete sme opäť prehrávali, 
ale otočili sme to. Musím opäť zopakovať, že už roky sme nehrali tak dobre a 
koncentrovane ako dnes," uviedol Pištej, ktorého potešil aj víťazstvo v kvalifikačnej 
skupine dvojhry nad Grékom Konstantinosom Konstantinopoulosom. "Vyhral som 3:1 
a čo je dôležitejšie, po dlhom čase som aj tam hral dobre." 
 
Pištej s Balážovou sa postarali o štvrtú seniorskú slovenskú stolnotenisovú medailu z 
vrcholného podujatia. Štvrtýkrát je to cenný kov z miešanej štvorhry. V ére 
samostatnosti ako prví uspeli Jaromír Truksa s Valentinou Popovovou, ktorí získali 
bronz na ME 1994 v britskom Birminghame. Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou 
majú na konte striebra z kontinentálnych šampionátov v roku 2013 v rumunskom 
Buzau a minuloročného z poľskej Varšavy (pôvodne mal byť v roku 2020). 
V pondelok ich v bavorskej metropole od 14.40 h čakajú v semifinále dobre známi 
najvyššie nasadení Francúzi Emmanuel Lebesson, Jüan Ťia-nan, cez ktorých sa 
pokúsia urobiť ďalší krok k vytúženému titulu. 
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V mixe sa predstavili Wang Yang s Tatianou Kukuľkovou, ktorí v 1. kole vyradili fínsko-
holandský pár Benedek Oláh, Britt Eerlandová 3:1 a potom v dvoch setoch trápili 
favorizovaných Francúzov Simona Gauzyho s Prithikou Pavadeovou (0:3). 
 
Z víkendového slovenského diania zaujali ešte postupy dvoch deblových dvojíc do 
hlavnej súťaže. Wang Yang s Dánom Andersom Lindom vo finále kvalifikácie mužskej 
štvorhry vyradili srbské duo Pető, Jevtovič 3:1. Naopak, mladíci Adam Klajber a Jakub 
Zelinka stroskotali na dánskej dvojici Rasmussen, Andersen (1:3). Vo štvorhre žien si 
hlavnú súťaž zahrá aj Nikoleta Puchovanová po boku Özge Yilmazovej z Turecka, keď 
si poľahky poradili so súperkami z Kosova a Severného Macedónska Zeqiriovou a 
Uceovou-Nikolovovou 3:0. Neúspešný vstup do svojej skupiny vo dvojhre má za sebou 
Ema Labošová, ktorá nestačila na Nórku Rebekku Carlsenovú (1:3). 
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V Bratislave, 15.08. 2022, Ľuboš Bogdányi 


