
 
SLOVENKY VO FRANCÚZSKU S PREHROU 

 
Po nedávnom domácom víťazstve v Bratislave nad Holanďankami (3:1) odohrali 
slovenské stolnotenisové reprezentantky svoj druhý zápas v kvalifikácii o postup na 
európsky šampionát družstiev vo švédskom Malmö (10. - 17. 9. 2023). Zverenky 
trénera Jaromíra Truksu tentoraz ťahali za kratší koniec a v utorok podľahli v Saint-
Denis (na klubovej úrovni tam pôsobí Barbora Balážová, pozn.) pred takmer troma 
stovkami divákov v dueli 1. kola skupiny A3 domácim Francúzkam 0:3. Tie odplatili 
Slovenkám po mesiaci prehru 1:3 z osemfinále na majstrovstvách sveta družstiev v 
čínskom Čcheng-tu. 
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Najbližšie k zisku bodu bola hneď v úvodnej dvojhre Barbora Balážová, ktorá proti 
Jüan Ťia-nan vyrovnala z 0:2 na 2:2 na sety, rozhodujúce piate dejstvo prehrala tesne 
10:12 (2:3). Potom Tatiana Kukuľková proti Prithike Pavadeovej nemala v prvých 
dvoch setoch šancu, v treťom však už hrala vyrovnanú partiu, ale v koncovke súperka 
nepripustila zdramatizovanie duelu (0:3).  



 
Ema Labošová v súboji trojok získala úvodný set proti Camille Lutzovej, v ďalších troch 
už nedokázala preklopiť skóre na svoju stranu a pomerne tesne ich prehrala (1:3). 
"Francúzky boli lepšie. To, že sme ich zdolali na MS, ešte neznamená, že sa tak 
bude diať v každom stretnutí. Od toho máme ešte asi ďaleko," uviedol 
reprezentačný kouč žien SR, ktorý oproti vzájomnému súboju na šampionáte pomenil 
v zostave nasadenie svojich hráčok."Bašu som dal na dvojku, aby hneď hrala proti 
ich jednotke. Skoro to vyšlo. Baša nezačala proti dobre hrajúcej Číňanke 
optimálne, ale potom po úprave taktiky a zmene servisu našla cestu. Cítila hru a 
bola šanca na výhru. Kukuľková mala pred súperkou, s ktorou pred troma rokmi 
prehrala, príliš veľký rešpekt. Akoby bola málo presvedčená, že môže vyhrať. V 
treťom sete sa už aklimatizovala a aj dokázala niečo predviesť. Pavadeová je 
kvalitná hráčka, prehru s ňou sa dá akceptovať, ale treba podať lepší a 
bojovnejší výkon o každú loptu. Labošová mala dobrý vstup proti Lutzovej, ale 
bolo vidieť, že mladá francúzska súperka je pomerne vyhratá a najmä bola 
aktívnejšia. Ema pôsobila ustráchane. Tri sety prehrala v koncovkách, ale 
Lutzová si išla za zaslúženou výhrou," povedal k utorkovému vystúpeniu Truksa. 
 

 
 
Jeho zverenky budú mať šancu revanšovať sa francúzskym favoritkám skupiny 
začiatkom budúceho roka, keď ich 27. januára privítajú na Slovensku. 
 
Výsledky - kvalifikácia ME družstiev - skupina A3 - 1. kolo - utorok: 
Francúzsko - Slovensko 3:0 
Jüan Ťia-nan - Barbora Balážová 3:2 (6, 8, -8, -3, 10) 
Prithika Pavadeová - Tatiana Kukuľková 3:0 (5, 3, 13) 
Camille Lutzová - Ema Labošová 3:1 (-8, 8, 8, 9) 
 
V Bratislave, 09.11. 2022, Ľuboš Bogdányi 


