
 
 

TITULY PREMIÉROVO VALUCHOVI A DRUHÝKRÁT 
KUKUĽKOVEJ 

 
 
 
Na víkendových stolnotenisových majstrovstvách Slovenska jednotlivcov v Bratislave 
si singlové tituly v seniorských kategóriách vybojovali Alexander Valuch a Tatiana 
Kukuľková.  
V oboch súťažiach sa presadili nasadené jednotky. 
 
Valuch sa vo dvojhre mužov stal slovenským šampiónom prvýkrát v kariére, keď vo 
finále pokoril už skúseného "veterána" Petra Šeredu 4:2 na sety. Vlani zostal tesne 
pod vrcholom, keď v rozhodujúcom súboj prehral s Ľubomírom Pištejom. Obhajca 
spolu s Wang Yangom neštartovali, keďže sú na turnaji WTT Star Contender v 
katarskej Dauhe.  
"Škoda, že Pištej s Wangom neštartovali, lebo sú to jednoznačne najsilnejší 
hráči. Išiel som na M-SR s cieľom obhájiť pozíciu nasadenej jednotky, teda 
vyhrať, čo sa mi aj podarilo. Na ceste za celkovým triumfom bol jednoznačne 
najnáročnejší finálový duel proti Šeredovi," poznamenal 25-ročný A. Valuch 
pôsobiaci v nemeckom TTC Bietigheim-Bissingen. 
 

Kukuľková získala prvenstvo v ženskom singli druhýkrát v kariére, premiérovo 
sa už tešila v roku 2016. Reprezentantka SR na ceste k zlatu dovolila uhrať svojim 
súperkám dovedna len dva sety. V semifinále jednoznačne vyradila obhajkyňu titulu 
Emu Labošovú (4:0) a vo finále si s prehľadom poradila aj s predvlaňajšou 
šampiónkou Evou Jurkovou (4:1). "Nebolo to jednoduché, lebo som mala 
náročný žreb. Som rada, že som to zvládla a zároveň šťastná, že sa mi podarilo 
celkovo zvíťaziť druhýkrát a dúfam, že nie naposledy," uviedla 21-ročná 
Kukuľková pôsobiaca v talianskom ASD Tennistavolo Norbello.  
 
Slovenská ženská jednotka Barbora Balážová chýbala na národnom šampionáte tiež 
pre povinnosti v Dauhe. 
 

Deblové súťaže mali nečakaných víťazov. Vo štvorhre mužov si zlaté medaily 
odniesli Jakub a Matúš Zelinkovci, v ženskej kategórii uspeli Monika Marousková s 
Monikou Uríkovou. Ani mixe sa nepresadili najvyššie nasadené páry, ale Adam Brat 
s Nikoletou Puchovanovou, ktorí obhájili prvenstvo. V Národnom stolnotenisovom 
centre v Bratislave-Krasňanoch sa bojovalo aj v kategórii do 21 rokov. Majstrami SR 
sa stali Adam Klajber a Ema Labošová, ktorá si zopakovala víťazstvo. 
 



 
Prehľad finálových výsledkov na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise 
mužov a žien a kategórie do 21 rokov (Bratislava, 25. - 27. 3. 2022): 
 
Dvojhra mužov 
Alexander Valuch (TTC Bietigheim-Bissingen/Nem.) - Peter Šereda (SK Vydrany) 4:2 
(-9, 7, -12, 7, 10, 9) 
 
Štvorhra mužov 
Jakub Zelinka, Matúš Zelinka (El Niňo Praha/STK Lokomotíva Košice) - Ingemar 
Péter, Jakub Takáč (Geológ Rožňava) 3:0 (5, 7, 11) 
 
Dvojhra žien 
Tatiana Kukuľková (ASD Tennistavolo Norbello/Tal.) - Eva Jurková 
(Sindelfingen/Nem.) 4:1 (9, 7, -4, 4, 5) 
 
Štvorhra žien 
Monika Marousková, Monika Uríková (Keraming Trenčín/STO Valča) - Eva Jurková, 
Dáša Šinkarová (Sindelfingen/MSK Břeclav) 3:2 (5, 8, -6, -7, 7) 
 
Miešaná štvorhra 
Adam Brat, Nikoleta Puchovanová (TJ STO Nižná/TTC 1946 Weinheim) - Jakub 
Zelinka, Eva Jurková (El Niňo Praha/Sindelfingen) 3:2 (-10, 9, -11, 6, 1) 
 
Dvojhra hráčov do 21 rokov 
Adam Klajber (TSG Kaiserslautern/Nem.) - Filip Delinčák (TTC Ostrava/ČR) 3:0 (8, 
6, 7) 
 
Dvojhra hráčok do 21 rokov 
Ema Labošová (TJ Ostrava KST) - Ema Činčurová (ŠKST Topoľčany) 3:0 (8, 8, 8) 
 
 
 
Ľuboš Bogdányi, 27.03.2022 


