
DRUHÁ TOHTOROČNÁ MEDAILOVÁ RADOSŤ 

SLOVENSKÝCH REPREZENTANTOV NA ME 

 

Slovenský stolný tenis prežíva v roku 2021 úspešné obdobie. Po striebre dua Ľubomír 

Pištej - Barbora Balážová v mixe na majstrovstvách Európy dospelých v poľskej Varšave sa so 

ziskom cenného kovu vrátili reprezentanti aj z európskeho šampionátu do 21 rokov. V 

belgickom Spa boli bronzovými medailistkami v deblovej súťaži žien Tatiana Kukuľková s 

Emou Labošovou. 

"Na štvorhru sme sa špeciálne pripravovali a zisk medaily je skvelý výsledok, ktorým 

sme nadviazali na štvrťfinálovú účasť v ženskom debli z Varšavy, čo bol aj náš cieľ. Škoda 

nevyužitej šance na postup až do finále, ale aj tak sa tešíme z bronzu," poznamenala na 

štvrtkovom stretnutí s médiami Labošová. Slovenky mohli svoj úspech ešte zvýrazniť, od 

postupu do boja o titul ich delila jediná loptička. "Nevyužité mečbaly ešte stále nepreboleli, 

ale v každom prípade je super, že sme sa dostali do semifinále, hoci v úvode turnaja to 

nevyzeralo nádejne a proti Nemkám sme museli otáčať z 0:2 na sety. Myslím si, že vzhľadom 

na našu predvedenú hru je to zaslúžený výsledok. Už na ME dospelých sme hrali dobre a 

teraz sme to potvrdili. Veríme, že nabudúce takúto mečbalovú možnosť využijeme," doplnila 

Kukuľková. 

Na fotografii: V belgickom Spa boli bronzovými medailistkami v deblovej súťaži žien Tatiana Kukuľková s Emou 

Labošovou. Autor: TASR 

 

 



Spokojnosť s vystúpením celej výpravy 

Na kontinentálnom šampionáte do 21 rokov viedli šesticu reprezentantov SR tréneri 

Jaromír Truksa a Peter Šereda, ktorí netajili spokojnosť s celkovým účinkovaním výpravy. 

"Zisk bronzu je veľký úspech, ktorý bol podložený cieľmi. Tie sme aj splnili. Dievčatá síce v 

semifinále nepremenili proti Srbkám jeden z dvoch mečbalov, čím prišli o možnosť bojovať 

o zlato, ale medaila sa v každom prípade počíta," skonštatoval Truksa, ktorý nezabudol 

vyzdvihnúť ani úspechy ďalších reprezentantov: "Mali sme aj ďalšie dve štvrťfinálové účasti 

zásluhou Emy Labošovej vo dvojhre a dua Zelinka - Puchovanová v mixe. Pri 

predchádzajúcich účastiach na ME "21" sme v mužskej dvojhre nedosahovali dobré 

výsledky. Teraz obaja naši hráči Klajber a Zelinka postúpili z prvej skupinovej fázy a v druhej 

skončili hneď za 2. postupovou priečkou, čo v konečnom hodnotení hodnotení znamenalo 

na 17. - 24. pozíciu, čím naznačili potenciál do budúcnosti. Musím však povedať, že všetci 

šiesti naši reprezentanti podali v Spa dobré výkony. Z mojej strany hodnotím ich účinkovanie 

pozitívne. Ukazuje sa, že sme na správnej ceste a v Národnom stolnotenisovom centre 

odvádzame dobrú prácu, ktorú si všímajú už aj v zahraničí." 

Na Truksove slová nadviazal jeho trénerský kolega z reprezentácie Peter Šereda: 

"Najviac nás teší, že všetci podali komplexne lepšie výkony ako v predošlých rokoch. 

Najhlavnejšie je, že to nie len o jednom páre, ale celkovo kvalita odvedenej práce u všetkých 

má stúpajúcu tendenciu." 

Na fotografii: Ľubomír Pištej. Autor: TASR 

Náročná úloha obhájiť pozície z MS spred dvoch rokov 

Druhý polrok kalendárneho roka 2021 strieda jedno vrcholné podujatie za druhým. Len 

v novembri sa v Senci uskutočnil mládežnícky WTT Youth Contender so zastúpením hráčov 

zo všetkých kontinentov, na ktorý nadviazal európsky seminár trénerov. Potom nasledovali ME 

do 21 rokov v belgickom Spa a už v sobotu odcestuje reprezentácia v zložení Wang Yang, 

Ľubomír Pištej, Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková a Natália Grigelová do texaského 

Houstonu na majstrovstvá sveta jednotlivcov (23. - 29. 11. 2021).  



"Vzhľadom na veľký počet 

významných podujatí v priebehu piatich 

mesiacov sa nedá hovoriť o perfektnej 

príprave. Všetci však veríme, že naši 

reprezentanti predvedú kvalitné výkony. 

Obhájiť pozície spred dvoch rokov z 

Budapešti, keď sme mali vo štvrťfinále mix 

Pištej - Balážová a v singlovom osemfinále 

Wang Yanga, bude veľmi náročné, ale 

veľa závisí aj od žrebu a momentálnej 

formy. Všetci sú zdravotne fit, na 

aklimatizáciu budeme mať po príchode dva 

- tri dni," skonštatoval Truksa. 

 

Ľubomír Pištej s Barborou Balážovu sa 

predstavia ako úradujúci vicemajstri Európy 

v mixe. "Herne sa cítim celkom dobre. 

Miešanú štvorhru sme však s Bašou dlhšie 

nehrali. Nechcem mať nejaké extra 

vyhlásenia, skôr sa nechám prekvapiť. 

Uvidíme, čo prinesie šampionát," 

poznamenal Pištej.  

Na fotografii: Yang Wang. Autor: ETTU 

 

Wang Yang pred dvoma rokmi v Budapešti prenikol medzi šestnásť najlepších singlistov sveta, 

ale pred odchodom do USA sa prezentoval skromnejšími ambíciami: "Ťažko sa odhadujú moje 

možnosti. Necítim sa úplne v ideálnej forme, ale rozhodne budem bojovať," vyhlásil Wang. 

Na MS bez medailistiek 

Paradoxne, na MS 2021 sa nepredstaví úspešný deblový pár Kukuľková - Labošová. 

"Sme nahnevaní, že nám organizácia World Table Tennis spadajúca pod Medzinárodnú 

stolnotenisovú federáciu (ITTF) diktuje pravidlá štartu na šampionáte. Nominácia bolo vždy 

na jednotlivých asociáciách. Teraz dokonca chodili nominácie na mená, a tak sa stalo, že 

nám určili, aby sa na MS predstavila Eva Ódorová, ktorá už niekoľko rokov nereprezentuje. 

Zoznam účastníkov sa robil podľa rebríčka. Labošová mala smolu, že úspešné výsledky s 

Kukuľkovou prichádzali až neskôr. Takto sa na MS nemôže predstaviť 34. pár svetového 

rebríčka. Kukuľkovej ponúkli za spoluhráčku Grigelovú, čo sme využili, hoci to nie je 

optimálne, keďže spolu hrali naposledy niekedy v juniorskom veku," neskrýval rozhorčenie 

reprezentačný kouč J. Truksa. 

V Houstone voľby vedenia ITTF i rokovania o superlige 

Na MS sa uskutoční volebný kongres ITTF, na ktorom budú SSTZ ako delegáti 

zastupovať predseda Anton Hamran i jeho dlhoročný predchodca Zdenko Kríž, ktorý v 

Houstone absolvuje aj rozlúčku s Radou riaditeľov ITTF. Jej súčasťou bol nepretržite od roku 



2003. "Na post prezidenta ITTF je jediný kandidát. Je ním Petra Sörlingová zo Švédska, s 

ktorou máme dobré vzťahy," prezradil Hamran, podľa ktorého sa v Houstone uskutočnia aj 

rokovania o pokračovaní superligy. Táto klubová súťaž má vyše dvadsaťročnú históriu a k jej 

prerušeniu prišlo vinou pandémie COVID-19. "Na poslednom stretnutí so zástupcami zväzov 

z krajín stredoeurópskeho regiónu bol deklarovaný záujem, aby súťaž nezanikla. Navyše, o 

účasť v nej prejavilo interes aj Srbsko," dodal šéf SSTZ. 

Premiérové MS mládeže s kvartetom Slovákov 

Ani december nebude bez stolnotenisového šampionátu. Prvýkrát v histórii sa 

uskutočnia majstrovstvá sveta mládeže. Doteraz bývali len pre juniorskú kategóriu, v 

portugalskom Vila Nova de Gaia (2. - 9. 12. 2021) pribudnú až aj pre kadetskú kategóriu. 

Slovensko budú pod vedením trénerov Romana Grigela, Zuzany Grigelovej a Františka Solára 

reprezentovať juniori Adam Klajber, Filip Delinčák, Adriana Illášová a kadetka Dominika 

Wiltschková. Ambície Slovákov na úspešné výsledky by mali smerovať najmä do štvorhier, 

kde Klajber s Delinčákom figurujú ako tretí v renkingu. Šancu presadiť sa má aj Wiltschková, 

ktorá patrí do prvej desiatky vo svojej kategórii. 
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