
 

 

ROZDIELNE POCITY MEDAILISTOV, STRIEBRO Z ME JE 

VŠAK CENNÝ ÚSPECH SLOVENSKÝCH OLYMPIONIKOV 

 

Úspešná slovenská stolnotenisová výprava sa počas víkendu vrátila z majstrovstiev 

Európy jednotlivcov vo Varšave a v pondelok sa na pôde Slovenského stolnotenisového zväzu 

(SSTZ) v Bratislave podelila o dojmy pred zástupcami médií o dojmy zo šampionátu, z ktorého 

si priniesla striebornú medailu zásluhou Ľubomíra Pišteja s Barborou Balážovou v miešanej 

štvorhre. 

"Prežívame veľké emócie. Pred štyrmi rokmi sme si dali ciele, za ktorými sme išli a teraz sa 

to podarilo. V danom čase odviedli Ľubo s Bašou maximálny výkon. Škoda, že Pištej nebol 

stopercentne fit. Klobúk dole pred ním, aj cez bolesť sa dokázal vzoprieť. Škoda, že to nevyšlo 

už vo finále. V ňom som na jeho tvári už videl, že to nejde a mal toho plné zuby," vyzdvihol 

reprezentačný šéftréner SR Jaromír Truksa úspech svojich zverencov, ktorí majú pred sebou 

štart na olympijských hrách v Tokiu, a zmienil sa aj o ďalších slovenských vystúpeniach v 

poľskej metropole: 

FOTO: T. ŠEREDA. Tlačová konferencia SSTZ. Zľava: Barbora Balážová (online), Jaromír Truksa, Ľubomír 

Pištej, Anton Hamran, Tatiana Kukuľková, Jang Wang. 

 



 
"Tatiana Kukuľková s Emou Labošovou si účasťou vo štvrťfinále ženskej štvorhry nasadili 

do budúcnosti latku veľmi vysoko. Budú musieť na sebe veľa pracovať, aby tento výsledok 

potvrdili a prípadne ho vylepšili. Balážovej to vo štvorhre s Češkou Hanou Matelovou 

nevyšlo. Ako najvyššie nasadené mali ťažký žreb a v už v 2. kole narazili na veľmi dobrý 

nemecký pár Petrissa Soljová, Šan Siao-na. V jednotlivcoch však potvrdila, že patrí do 

najlepšej šestnástky. Keby trochu lepšie hrala na obranu, mohla ísť ešte ďalej. Myslím si, že 

ME  ju zastihli  dobrej forme, aj keď ona sama tento názor nezdieľala. Z môjho pohľadu 

predviedla dobré výkony. Z trojice mužov sa nestratil víťaz kontrolného turnaja Jakub 

Zelinka. Ak by v prvom zápase kvalifikácie dvojhry dotiahol do konca vedenie v treťom sete, 

postúpil by do hlavnej súťaže ako víťaz svojej skupiny. Je to slušný, skromný a pracovitý 

chlapec. Má veľkú budúcnosť. Wang Yang sľúbil, že na OH sa predvedie v lepšom svetle. 

Má ešte tri týždne na prípravu. Som rád, že je tu. Keď sa pripravuje s nami v Bratislave, 

výsledok sa dostaví." 

Balážová predviedla vo finálovom súboji s nemeckými reprezentantmi Qiu Dang, Nina 

Mittelhamová (0:3) kvalitný výkon. "Prvé dni som si ani neuvedomovala, čo to vlastne 

znamená. S odstupom času sa teším z toho, čo sa nám podarilo. Po prehre vo finále som bola 

na tom lepšie ako Ľubo, keďže som finálovú účasť brala za výborný výsledok. Obzvlášť, keď 

som si uvedomila, že v nedeľu pred turnajom nebolo isté, či on bude môcť hrať. Škoda 

prvého setu vo finále. Keby sme naše vedenie 9:4 dotiahli do úspešného konca, duel o zlato 

sa potom mohol vyvíjať inak. V semifinále sme odvrátili mečbal a počas turnaja sme vyhrali 

veľa setov, v ktorých sme prehrávali, takže nemáme byť prečo sklamaní, hoci sme chceli 

zlato. Cieľ bol medaila a napokon máme striebornú. Pred OH to nie je zlé. Teraz je 

najdôležitejšie, aby sa dal Ľubo zdravotne do poriadku a ja som zostala fit. Odohrali sme 

dobrý turnaj, zvládli sme dôležité momenty a vzájomne sme sa podržali. Myslím si, že nám to 

fungovalo dobre," zhodnotila slovenská ženská jednotka účinkovanie 6. páru svetového 

rebríčka v mixe. 

S rozdielnymi pocitmi sa vrátil domov Pištej, ktorý nemohol vo Varšave ukázať svoje kvality 

vinou problémov s nohou. Tie ho trápili už aj pred turnajom v poľskej metropole. "Celý turnaj 

bol pre mňa veľké trápenie. Na každý duel som sa rozohrával nanajvýš desať minút. 

Potreboval som sa totiž šetriť. Snažil som sa dať dokopy, ale vyvrcholilo to vo dvojhre, keď 

som po troch setoch nemohol ani chodiť a v mojich silách už nebolo napriek vedeniu 3:0 

zdolať o dve triedy slabšie tureckého súpera. V mixe sú kratšie výmeny, nemusel som sa tak 

hýbať a navyše, môže mi pomôcť Baša," skonštatoval prešovský rodák, ktorého zisk cenného 

kovu tiež potešil: "Medaila je super. Najdôležitejšie bolo štvrťfinále, ktoré sme predtým 

niekoľkokrát prehrali. Teraz sme urobili krok navyše a prekvapujúco sme vyhrali v 

semifinále nad Francúzmi Gauzym s Pavadeovou, ktorí sú top trieda vo dvojhre i štvorhre. 

Zdravotne to bolo ešte horšie, ale v piatom sete sme boli lepší. Celkovo je až neuveriteľné, že 

sa to podarilo." 

Pištej mal posunutú panvu o dva centimetre, čo mu napravil fyzioterapeut. Po jednom dni 

tréningu sa mu to však vrátilo. "Neviem, či to mám už dobré, ale viem, ako sa cítim," 

poznamenal 37-ročný Slovák, ktorý si plánuje dať prestávku od stolného tenisu. "Pauzu budem 

mať kratšiu, ako by som chcel mať. Dúfam, že pôjde aspoň tri - štyri dni. Vo štvrtok som 

objednaný k lekárovi, v pláne mám aj pobyt v kryokomore. V posledných dňoch som nemohol 



 
ani chodiť, dnes som sa aspoň poprechádzal s deťmi. Zatiaľ je to celkom dobré, ale keď si 

vystriem nohu, tak to nie je ako u bežného človeka. Urobím však všetko pre to, aby som 

pripravený na olympijské hry." 

Pištej s Balážovou okúsili striebornú medailovú radosť aj v roku 2013 v rumunskom 

Buzau na samostatnom kontinentálnom šampionáte v miešanej štvorhre. "Teraz je to 

prestížnejšia medaila. Pred ôsmimi rokmi neštartovala kompletná špička. Keď chýbajú 

Nemci či Francúzi, tak je o štyroch favoritov menej. My sme sa teraz dokázali, že patríme v 

mixe do špičky. Skončili sme pred oboma francúzskymi pármi. O cenný kov sme sa snažili 

dlhodobo. Konečne to najmä po Európskych hrách v Minsku, kde nám medaila tesne unikla, 

prišlo. Stále máme vysoké očakávania, sme európske jednotky, ale tieto úspechy nie je 

jednoduché opakovať každý rok," poznamenal Pištej. 

Po sklamaní vo dvojhre, kde sa Tatiane Kukuľkovej a Eme Labošovej nepodarilo okúsiť 

pocit víťazstva, sa mladé Slovenky nečakane presadili v deblovej súťaži. "Žreb štvorhry nám 

vyšiel, navyše Turkyne vyradili v našej časti ́ pavúka´ vysoko favorizované Rumunky. My sme 

si proti nim verili. Chceli sme sa na ich úkor presadiť a aj sa nám to podarilo. Myslím si, že 

pre mňa i Emu to bolo príjemné prekvapenie, že sme prenikli až do štvrťfinále a mohli sme 

bojovať o medailu. Tam to už bolo z našej strany ustráchanejšie, ale s celkovým deblovým 

výsledkom môžeme byť obe spokojné. Keďže v singli nám to nevyšlo," poznamenala 

Kukuľková. 

FOTO: T. ŠEREDA, Ing. Anton Hamran, nový predseda SSTZ 

Pochvalne sa na adresu reprezentantov SR vyjadril na pondelkovej tlačovej konferencii 

nový predseda SSTZ Anton Hamran. "Naši reprezentanti si zaslúžia gratuláciu za výsledky 

vo Varšave. Je to veľmi dobrý vstup aj do nového volebného obdobia. Nie vždy sa podarí 



 
začať ziskom medaily na vrcholnom podujatí," povedal Hamran, ktorý chce aj s novými 

členným výkonného výboru pokračovať vo všetkom dobrom z uplynulého obdobia a najmä 

zlepšovať podmienky pre štátnu reprezentáciu a mládež. Šéf SSTZ pripomenul aj Pištejove 

úspechy v mixe ešte z juniorských čias: "V kategórii juniorov získal na troch kontinentálnych 

šampionátoch po boku Dajany Filistovovej medaily, okrem dvoch bronzov aj jednu zlatú, 

hoci nepatrili medzi nasadené páry." 
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