
OSEMFINÁLOVÉ ROZLÚČKY WANGA A KUKUĽKOVEJ 
 
Úspešné vystúpenie slovenských stolných tenistov na majstrovstvách Európy v 
nemeckom Mníchove sa skončilo v piatok podvečer. Obaja zostávajúci zástupcovia, 
ktorí ešte boli v hre vo dvojhre, zavŕšili svoje účinkovanie v osemfinále. Víkendové 
dianie na šampionáte, ktorý bol jedným z deviatich kontinentálnych na multišportovom 
podujatí, bude už bez Slovákov. Tí si domov odnášajú bronz z mixu vďaka duu 
Ľubomír Pištej - Barbora Balážová, jednu štvrťfinálovú a šesť osemfinálových účastí. 
 
Tatiana Kukuľková sa vo dvojhre prebojovala medzi 16 najlepších singlistiek na ME 
2022. V boji o štvrťfinále ju čakala prijateľná súperka Giorgia Piccolinová z Talianska, 
ktorá však výhrou 4:1 na sety zahatala Slovenke cestu do boja o medailu.  
"S výsledkom som spokojná, ale s dnešnou predvedenou hrou vôbec. Bola som 
v strese, akoby vynervovaná. Ani neviem prečo, ale bolo to tak. Jednoducho, 
necítila som sa dobre. Súperka hrala výborne a mala dobrú taktiku. Možno som 
mohla viac zabojovať, ale už je neskoro. To, že útočila nebol problém, ale ja som 
nebola pripravená," hnevala sa na seba Kukuľková, ktorá sa však vo všetkých troch 
disciplínach prepracovala v bavorskej metropole do osemfinále. 
 

 
 
Foto ETTU, V boji o štvrťfinále T. Kukuľkovú čakala prijateľná súperka Giorgia Piccolinová z Talianska, 
ktorá však výhrou 4:1 na sety zahatala Slovenke cestu do boja o medailu. 



 
"V Mníchove ju prvýkrát čakala hráčka s hladkými poťahmi na oboch stranách 
rakety a útočníčka, na ktorej hru nedokázala reagovať. Len ťažko čítala, kam 
pôjde loptička z jej rakety. Piccolinová predvádzala variabilnú hru. Škoda 
začiatku zápasu, Táňa začala ustrácane. Jeden set sa jej potom podarilo získať, 
ale ďalej už nedkázala hrať tak disciplinovane, aby to otočila. Škoda, lebo to bol 
nádejný žreb a Talianka bola hrateľná súperka," skonštatoval reprezentačný tréner 
SR Jaromír Truksa. 
 
Druhé želiezko v ohni bol Wang Yang. Toho po štvrtkovom voľnom dni čakalo najskôr 
2. kolo proti Andrejovi Gačinovi z Chorvátska a zvládol ho znamenite 4:1. "Mal s ním 
výrazne pozitívnu bilanciu, ale vo vzájomných súbojoch to nikdy nie je zadarmo. 
Navyše, Gačina sa v ostatnom čase prezentoval v dobrej forme. Na druhej strane 
nevie hrať na môjho zverenca, hoci to bolo v prvom a treťom sete o koncovkách. 
Dnes to mal Wang ešte viac pod kontrolou ako vo februári na Top 16, kde 
prehrával 0:1 a 6:10 a vyhral 4:2 na sety. Bol lepšie pripravený," tvrdí Truksa. 
 
 

 
 
Foto ETTU, Yang Wang. 
 
 



 
Zopakovalo sa nielen Wangovo víťazstvo nad Gačinom, ale aj jeho nasledujúci súper, 
ktorým nebol niekto iný ako obhajca titulu - legendárny Nemec Timo Boll. "Škoda, že 
narazil práve na Bolla, hoci si proti nemu veril," poznamenal reprezentačný kouč a k 
osemfinálovej prehre 0:4 doplnil: "Zápas však ukázal, že súper bol tentoraz výrazne 
lepší. Vôbec nerobil chyby, fyzicky i takticky skvele pripravený, Wang bol 
bezradný. Úderový aj mentálny tlak zo strany Bolla bol extrémny. Už výsledok  
úvodného setu 1:11 nastolil ráz duelu. Wang nedokázal veľmi robiť body v 
obrane, snažil sa aj útočiť, ale tam mu to extrémne nešlo." 
 
 
 
 
V Bratislave, 22.08.2022, Ľuboš Bogdányi 


