
 
SLOVENKY UROBILI PRVÝ KROK K POSTUPU 

 
Po mužoch aj ženy Slovenska úspešne začali svoje účinkovanie v kvalifikácii o postup 
na európsky šampionát družstiev vo švédskom Malmö (10. - 17. 9. 2023). Zverenky 
trénera Jaromíra Truksu využili domáce prostredie v Národnom stolnotenisovom 
centre v Bratislave-Rači a súperky z Holandska pokorili 3:1, keď dvakrát bodovala 
Barbora Balážová a raz Tatiana Kukuľková. "Som spokojný. Bol to však náročný 
zápas. Dievčatá podali dobré výkony, aj Ema, ktorej chýbala k výhre jediná 
loptička," poznamenal reprezentačný kouč žien Jaromír Truksa. 
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Slovenky boli v dueli 3. kola skupiny A3 v úlohe favoritiek, ale hostky bez svojej 
rebríčkovej jednotky Britt Eerlandovej najmä v prvých dvoch dvojhrách kládli tuhý 
odpor. Balážová musela v úvodnom súboji proti Tanji Helleovej, ktorá figuruje vo 
svetovom rebríčku o takmer tristo miest nižšie, otáčať z 1:2 na 3:2 na sety.  
 
 



 
"Úprimne, neočakávala som, že bude hrať tak dobre. Poznám ju a bežne mi tento 
štýl vyhovuje, ale dnes mi to nesedelo. Ona hrala takticky dobre, ja som 
nezvládla niektoré moje lopty a potom sa hrá ťažšie. Bola tam aj nervozita, keďže 
sme po dlhom čase hrali doma, s čím sa spájajú očakávania ľudí. Možno mi aj 
zodpovednosť voči tímu zväzovala ruky. Som však rada, že som to svojimi 
skúsenosťami zvládla a bolo z toho víťazstvo. Je jedno, aký to bolo výsledkom," 
uviedla Balážová. 
 
Potom nasledoval z hľadiska vývoja podobný duel. Ema Labošová proti Šuohan Men 
tiež vyrovnala na 1:1 i 2:2 na sety a v rozhodujúcom dejstve si obratom zo 7:9 na 10:9 
vypracovala mečbal. Koncovku však lepšie zvládla hráčka čínskeho pôvodu. Misky 
váh na slovenskú stranu naklonila Tatiana Kukuľková suverénnym výkonom proti 
Sanne De Hoopovej, ktorej veľa nedovolila (3:0). V súboji jednotiek zavŕšila triumf žien 
SR Balážová, ktorá tentoraz sebaistou hrou nedala Šuohan Men šancu (3:0). 
 
"Za stavu 2:1 na zápasy som nastupovala sebavedomejšie a uvoľnenejšie. Túžila 
som, aby sme vyhrali 3:0, čo by nám výrazne pomohlo. Teraz si to ešte budeme 
musieť uhrať v ďalších dueloch. Som však rada, že sme potvrdili úlohu favoritiek 
a urobili sme krok smerom k postupu na ME," dodala slovenská opora. 
Slovenky budú najbližšie v novembri čeliť Francúzkam, nad ktorými zvíťazili v 
osemfinále na nedávnych majstrovstvách sveta družstiev v čínskom Čcheng-tu. 
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Výsledky - skupina A3 - 3. kolo - štvrtok: 
 
Slovensko - Holandsko 3:1 
Barbora Balážová - Tanja Helleová 3:2 (-11, 5, -11, 4, 8) 
Ema Labošová - Šuohan Men 2:3 (-9, 9, -5, 7, -10) 
Tatiana Kukuľková - Sanne De Hoopová 3:0 (3, 6, 4) 
Barbora Balážová - Šuohan Men 3:0 (5, 5, 9) 
 
 
V Bratislave, 28.10. 2022, Ľuboš Bogdányi 


