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ME VO VARŠAVE GENERÁLKOU PRED OH V TOKIU, 

SLOVÁCI TÚŽIA PO MEDAILOVOM LESKU 

 
 

Stolní tenisti prišli 

vinou pandémie o množstvo 

medzinárodných turnajov, ani v 

súčasnosti nie je z rôznych 

dôvodov situácia oveľa lepšia, 

ale teraz sa im núka ojedinelá 

príležitosť medzinárodnej 

konfrontácie na najvyššej 

úrovni. Na budúci týždeň sa 

začnú majstrovstvá Európy 

jednotlivcov v kategórii 

dospelých. Tento kontinentálny 

šampionát sa mal pôvodne 

konať vlani, najskôr ho 

preložili pre pandémiu na 

september a napokon ho 

posunuli až na jún 2021. O európske tituly v individuálnych a párových súťažiach sa bude 

bojovať od 22. do 27. 6. vo Varšave. 

 

V poľskej metropole sa predstavia aj slovenskí reprezentanti. V nominácii SR figurujú 

traja muži: Ľubomír Pištej, Wang Yang a Jakub Zelinka (víťaz kontrolného turnaja) a takisto 

trojica žien: Barbora Balážová, Tatiana Kukuľková a Ema Labošová (víťazka kontrolného 

turnaja). 

"Európsky šampionát je súčasťou prípravy na olympijské hry. Naše ambície vo Varšave sú 

dosť vysoké, najmä v párových súťažiach. Netajím sa tým, že počítam aspoň s jednou 

medailou. Ak sa podarí viac, s radosťou to prežijeme. Reálne majú najväčšiu šancu Pištej s 

Balážovou, ktorí zaznamenali pokrok vo svojej hre. Samozrejme, veľa bude záležať na 

nasedenia i vyžrebovania, ale šancí, kde by to mohlo medailovo cinknúť je viac," povedal na 



úvod stredajšej tlačovej konferencii reprezentačný tréner SR Jaromír Truksa, ktorý sa vyjadril 

aj konkrétnejšie: "Ako som povedal, najväčšie očakávania sa spájajú predovšetkým s Pištejom 

a Balážovou v mixe. Dúfam, že sa im podarí uhrať dobrý výsledok, ale máme aj ďalšie deblové 

páry s predpokladom uspieť. Spomeniem Pišteja so Srbom Karakaševičom, s ktorým už vyhrali 

vlani turnaj v Ománe a dosahovali výborné výsledky, v mužskej štvorhre je to potom aj Wang s 

Grékom Gionisom, spolu už boli vo štvrťfinále na ME 2016 a dva sety ich delili od medaily. V 

ženskej deblovej súťaži patria medzi osvedčené a skúsené želiezka na prienik medzi najlepšie 

páry Balážová s Češkou Matelovou, ktorým v minulosti chýbalo jedno víťazstvo na 

dosiahnutie medailového umiestnenia. Potom je tu mladá dvojica Kukuľková - Labošová a v 

mixe sa predstavia ešte Zelinka s Kukuľkovou, ktorí nás budú reprezentovať aj na ME do 21 

rokov." 

Spoločná príprava Slovákov sa uskutočnila od 1. do 9. júna, jej hlavné zameranie bolo 

na miešanú štvorhru, s ktorou sa spájajú najväčšie očakávania aj v súvislosti s OH v Tokiu. 

Práve pre trojicu reprezentantov - Balážová, Pištej, Wang - budú ME generálkou pred 

podujatím pod piatimi kruhmi. 

 

Balážová nie je spokojná s aktuálnou výkonnosťou, ale verí, že vo Varšave bude mať 

zo svojej hry lepšie pocity. "Momentálne dolaďujem formu, hoci teraz je to trochu trápenie, 

ale ešte mám do začiatku ME nejaký čas a priestor. Dúfam, že tam bude lepšia forma ako 

momentálne. V mixe to bude vo Varšave dosť nabité, ale na ME môžu štartovať aj páry 

zložené z hráčov rôznych krajín a pribudli aj nejaké nové kvalitné dvojice - spomeniem 

napríklad Rumunku Samarovú s Rakúšanom Gardosom. Uvidíme, čo napovie nasadenie, my 

by sme však mali byť medzi kvartetom najvyššie nasadených. Teším sa na šampionát. Je to 

posledný turnaj pred olympijskými hrami, tak dúfam, že si ho užijeme a niečo nám ´cinkne´," 

zaželala si slovenská ženská jednotka. 

 

Pištej musel v ostatných dňoch riešiť zdravotné problémy. "Pribrzdilo ma zranenie 

kolena, pre ktoré som musel pár dní pauzovať. Dnes som to už skúšal na tréningu a koleno 

vyzerá celkom dobre. Trénovali sme najmä párové disciplíny. Vzhľadom aj k OH som dvojhru 

vypustil. K mojim osobným cieľom poviem, že vo dvojhre chcem vyhrať prvý zápas, vo 

štvorhre posledný a v mixe uvidíme, ako sa to vyvinie. Na ME bude oveľa viac dobrý a 

kvalitných párov. Dúfam, že nasadenie bude také, ako má byť. Európsky šampionát je dôležitý, 

ale olympijské hry sú priorita," poznamenal Pištej. Spolu s Balážovou figurujú vo svetovom 

rebríčku na 6. mieste ako najlepší z európskych párov. 

 



Tatiane Kukuľkovej sa nepodarilo kvalifikovať do Tokia, a tak si bude chcieť na 

európskom šampionáte napraviť chuť. "Pre mňa je to posledný turnaj v tejto sezóne. Nedávam 

si konkrétne ciele, ale pokúsim sa vyhrať čo najviac setov i zápasov," skonštatovala nádejná 

reprezentantka, ktorá v minulosti štartovala na OH mládeže. 

 

Slovensko má v ére samostatnosti na konte dve medaily, obe sú z miešanej štvorhry. 

Jaromír Truksa s Valentinou Popovovou získali bronz na ME 1994 v britskom Birminghame a 

Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou majú striebro z kontinentálneho šampionátu v roku 

2013 v rumunskom Buzau. 

 

Slovenská výprava sa presunie do Varšavy v sobotu 19. 6. autami s výnimkou dvojice, 

ktorá sa dlhodobo pripravuje v zahraničí. Balážová priletí priamo do dejiska šampionátu z 

Nemecka a Wang z Číny.  

 

Ľuboš BOGDÁNYI 

Bratislava, 16.06.2021 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 


