
BALÁŽOVEJ S MATELOVOU CHÝBAL VO ŠTVORHRE 
POSLEDNÝ KROK, KUKUĽKOVÁ A WANG DO 2. KOLA 

DVOJHRY 

 
Slovenská výprava stolných tenistov po pondelkovom bronze Ľubomíra Pišteja s 
Barborou Balážovou v mixe mala v stredu na dosah druhý medailový úspech na 
multišportových majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove. Barbora Balážová s 
Češkou Hanou Matelovou potvrdili prienikom do štvrťfinále štvorhry, že patria medzi 
kvalitné deblové páry. Od zisku cenného kovu ich delilo len jedno víťazstvo. To sa im 
už nepodarilo dosiahnuť. 
 
Stredajšie predpoludnie patrilo osemfinálovým súbojom vo štvorhrách, v ktorých malo 
Slovensko v hre až štyri páry. Ďalej prenikli len Balážová s Matelovou, ktoré si poradili 
s rakúsko-anglickým duom Karoline Mischeková, Ho Tin-tin jednoznačne 3:0. Síce sa 
posunuli o kolo ďalej ako pred rokom na ME vo Varšave, ale po ruskom Jekaterinburgu 
2015 i maďarskej Budapešti 2016 skončili znova tesne pred bránami semifinále. 
Rozhodla o tom ich prehra s Rumunkami Elizabetou Samarovou a Andreeou 
Dragomanovou 0:3, pričom v prvom sete vyhrávali 9:8 a v druhom ešte 5:3. Nepomstili 
slovensko-turecké duo Nikoleta Puchovanová, Özge Yilmazová, ktoré s rumunskými 
protivníčkami uhralo kolo predtým v troch setoch tiež 21 bodov. 
 

 
Foto ETTU, Balážová s Matelovou, ktoré si poradili s rakúsko-anglickým duom Karoline Mischeková, 
Ho Tin-tin jednoznačne 3:0. 
 



"Škoda prvého setu, v ktorom sme viedli 5:1. Potom sme však pokazili naše lopty 
a v koncovke sme, žiaľ, mali smolu. Druhý set bol do určitého momentu 
vyrovnaný, ale potom už boli lepšie súperky. Mrzí nás to, že to nevyšlo, ale taký 
je šport," poznamenala 30-ročná Slovenka, ktorá ešte predtým neuspela v 1. kole 
hlavnej súťaže dvojhry proti Natalii Partykovej z Poľska. So šesťnásobnou 
paralympijskou zlatou medailistkou, ktorá má v zbierke aj medaily z Európskych hier 
či európskych šampionátov, prehrala v sedemsetovom súboji 3:4. "Určite to bolo 
jedna z najnáročnejších súperiek, ktoré som mohla z kvalifikácie dostať. V 
každom prípade sme odohrali vyrovnaný zápas, ale so šťastnejším koncom pre 
Partykovú. Bohužiaľ," skonštatovala Balážová, ktorej smútok bol evidentný: 
"Momentálne sa mi ťažko hľadajú slová, lebo som extrémne sklamaná. Myslím 
si, že dlhodobo hrám stabilne dobre, pripravená som bola na sto percent a 
urobila som maximum, ale nanešťastie to dopadlo takto." 
 
 

 
Foto ETTU, Ema Labošová, Tatiana Kukuľková boli pred rokom na ME vo Varšave nečakanými 
štvrťfinalistkami deblovej súťaže. 
 
 
 
 
 
 



 
Ema Labošová, Tatiana Kukuľková boli pred rokom na ME vo Varšave nečakanými 
štvrťfinalistkami deblovej súťaže. Teraz ich medzi osem najlepších párov nepustili 
portugalské reprezentantky Jü Fu, Šao Ťie-ni, ktorým podľahli 1:3. "V úvode sme sa 
báli už len mien našich súperiek. Potom sme začali hrať sebavedome a bolo to 
určite lepšie. Mali sme na to, aby sme ich zdolali. Vo štvrtom sete sme vyhrávali 
7:3. Myslím si, že ak by sme dotiahli tento set, tak by sa nám podarilo zvládnuť 
aj zápas. Portugalčanky už boli pod tlakom," poznamenala Tatiana Kukuľková. 
 
Nádejne začali svoje osemfinálové vystúpenie vo štvorhre mužov Ľubomír Pištej so 
Srbom Aleksandarom Karakaševičom, keď proti domácej dvojici Qiu Dang, Benedikt 
Duda vyhrali prvý set 11:2, ale v ďalších troch ťahali za kratší koniec (1:3). 
 
Z víťazstva sa v stredu tešila Tatiana Kukuľková, ale stálo ju to poriadne veľa úsilia a 
zrejme aj nervy. Rakúsku reprezentantku Ameliu Soljovú pokorila v 1. kole dvojhry žien 
4:3, keď vyhrávala 3:1 na sety, ale ďalšie dva prehrala tesne 12:14. Siedme dejstvo 
rozhodla vo svoj prospech v pomere 14:12. 
 

 
Foto ETTU, Ema Labošová. 
 
 
 



"Od začiatku som hrala celkom dobre a asi aj správne takticky. V každom sete 
som mala sebaly, čiže pokojne mohol zápas dopadnúť aj 4:0 v môj prospech. 
Mám pocit, že niekedy som v týchto rozhodujúcich chvíľach bola ustráchaná. 
Celý čas som bola vo vedení a keď súperka vyrovnala na 3:3, bola som na tom 
zle. Tréner ma upokojil a som rada, že som to zvládla, hoci som nepremenila asi 
štyri mečbaly. V siedmom sete súperka viedla 10:7, ja som sa snažila len 
prehodiť, dať loptičku nejako na stôl. Hovorila som si, že bola by hlúposť 
prehrať si to sama. Napokon to vyšlo," uviedla Kukuľková, ktorú čaká vo štvrtok 
ukrajinská obranárka Bilenková. "Taktiku mám, už len ju dodržať. Verím, že to 
vyjde." 
 
Reprezentačný tréner Jaromír Truksa zhodnotil stredajšie dianie nasledovne:  
"Po prehre dua Balážová - Matelová zavládol smútok, lebo baby veľmi chceli 
medailu. Spoločne sa pripravovali a urobili kus roboty. Do štvrťfinále sa dostali 
v pohode, potom je to už len o jednom dueli. Proti Rumunkám začali perfektne, 
ale v koncovke ho prehrali. Myslím si, že to bolo dosť podstatné. Keby ho vyhrali, 
veľmi by im to pomohlo. Kukuľková s Labošovou sa postupne zbavili rešpektu 
a začali sa približovať k svojim súperkám. Na vlastnú škodu prišli rýchlo ľahkými 
chybami o nádejný náskok vo štvrtom sete, keď nepodržali loptu na stole. Pištej 
s Karakaševičom pokazili druhý set, ktorý svojim súperom darovali viacerými 
vlastnými chybami. Potom sa snažili vrátiť späť, ale Nemci to už nepustili. 
Kukuľková potešila vo dvojhre, Balážová mala ťažký žreb, pričom bola škoda, 
že nezužitkovala výhodu, ktorú získala excelentnou hrou v piatom sete." 
 
Stredajší program Slovákov skompletizoval úspešný duel Wang Yanga v 1. kole 
mužského singla, keď Vladislav Ursu z Moldavska proti nemu neuhral ani set. Od 
štvrtka bude slovenské účinkovanie pokračovať už len vo dvojhre. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 18.08.2022, Ľuboš Bogdányi 


