
 VÝBORNÁ KUKUĽKOVÁ, UŽ JE V OSEMFINÁLE DVOJHRY 
 
 
V úvode hlavnej súťaže dvojhry ušla takpovediac hrobárovi z lopaty a teraz je už              
v osemfinále, a to ešte nemusí byť konečná zastávka pre Tatianu Kukuľkovú. 
Slovenská stolnotenisová reprezentantka sa na multišportových majstrovstvách 
Európy v nemeckom Mníchove prebojovala medzi šestnásť najlepších singlistiek. 
Kukuľková v stredu takmer prehrala vyhratý zápas 1. kola s Ameliou Soljovou                    
z Rakúska, keď z vedenia 3:1 na sety čelila v rozhodujúcom siedmom dejstve za stavu 
7:10 hrozbe vyradenia, ale dokázala duel ešte zachrániť. Vo štvrtok predpoludním 
nastúpila v 2. kole proti Tetiane Bilenkovej z Ukrajiny. Skúsená obranárka ušetrila sily, 
keď súboj úvodného kola s Britt Eerlandovou vyhrala bez boja, lebo jej holandská 
súperka nenastúpila. Proti Kukuľkovej však bola prakticky bez šance. Slovenka rýchlo 
získala vedenie 3:0 na sety, potom síce jeden získala Bilenková, ale vzápätí Slovenka 
zavŕšila svoje úspešné dielo. 
 
 

 
Foto ETTU, radosť z víťazstva -  Tatiana Kukuľková 
 
 
 
 



 
"Taktika bola super od trénera i od Ľuba Pišteja. Myslím si, že som ju dodržala 
do bodky, čo bolo dôležité. Hra na obranu mi stále veľmi nesedí, ale dnes som 
bola trpezlivá a vydržala som až do konca. Určite to bol môj najlepší výkon proti 
obranárke. Aj mňa prekvapilo, ako som si pomerne jednoznačne poradila s takou 
skúsenou hráčkou. Bola som hrdá na seba, ako som to zvládla hlavou aj 
kondične," tešila sa Kukuľková, pre ktorú je postup do osemfinále dvojhry žien na ME 
najlepší výsledok      v kariére. 
V piatok bude bojovať s Giorgiou Piccolinovou z Talianska, ktorá nečakane vyradila 
Hanu Matelovú (4:2), českú deblovú spoluhráčku Barbory Balážovej. "Hrali sme proti 
sebe, ale veľmi dávno, čo však teraz nemôžeme brať do úvahy. Ona dnes 
predviedla veľmi dobrý výkon, ale uvidíme, ako jej bude sedieť moja hrať. 
Uvidíme, ako mi to pôjde, ale mohol by to byť vyrovnaný duel," dodala Tatiana 
Kukuľková.  
Okrem nej je zo Slovákov v hre už len Wang Yang, ktorého čaká v 2. kole Andrej 
Gačina z Chorvátska. 
 

 
Foto ETTU, Wang Yang, ktorého čaká v 2. kole Andrej Gačina z Chorvátska. 
 
 
 
V Bratislave, 18.08.2022, Ľuboš Bogdányi 


