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Priznáva aj tri roky po ukončení kariéry
Dominika Valachová

Foto: Ladies in Black Aachen

O volejbale sa mi
ešte sníva

O chýbajúcich
emóciach

„Musím sa priznať, že sa sa mi o volejbale ešte stále sníva, i keď ho nehrávam,“ vyznala sa nám bývalá reprezentačná liberka Dominika Valachová.
Volejbalový príbeh hráčky, ktorá svoju
úspešnú kariéru ukončila pred takmer
troma rokmi, prinášame v tomto čísle
magazínu Volejbal. Dvojnásobná majsterka Slovenska a štvornásobná víťazka Slovenského pohára cenné úspechy
získala i počas svojich legionárskych
štácií v Rumunsku a v Nemecku. Prezradila, že s odstupom času zistila, že
možno ani nie volejbal, ale emócie,
ktoré šport prináša, jej chýbajú. Ako
hráčka Aachenu zažila finálovú drámu
pred desaťtisícovou diváckou kulisou.
Človek má k dispozícií široký repertoár
najrôznejších emócií. A aj keď hráč zo
seba v dnešnej dobe na palubovke zo
seba vyžmýka maximum, potlesk virtuálneho publika si môže iba domýšľať
a predstavovať. Ako herec bez publika.
„Najväčšia a pre mňa nezabudnuteľná bola atmosféra na vlaňajšom finále Slovenského pohára v bratislavskej
Hant aréne. Hlavne ten pocit, keď po
poslednom bode prejde hráčom veľká
energia a zimomriavky,“ dopĺňa ju k
tejto v súčasnosti iba nostalgickej téme
jej vrstovník Milan Javorčík. Smečiar
Prievidze zažil päťkrát oslavy majstrovského titulu a päťkrát so svojimi
tímami vyhral Slovenský pohár. Viac
sa o sebe prezradil v rubrike Volejbalová abeceda.
V prvom tohtoročnom čísle si predstavíme aj trénerských „obojživelníkov“,
ktorí našu extraligu poznajú z lavičky
mužských i ženských tímov. Pozrieme
sa do štatistík základnej časti ženskej
extraligy či zaspomíname si na éru
spred dvadsiatich rokov, keď slovenský
volejbal v Európe reprezentovalo toľko
klubov, koľko ich dnes účinkuje v jednej kategórii v najvyššej súťaži. Želáme
príjemné čítanie, spomienky a možno i
emócie.
Pavol Kubiš

Čakáme na vaše tipy!

Chcete, aby sa viac vedelo o vašom klube?
Organizujete zaujímavé podujatie? Poznáte
budúce volejbalové hviezdy či funkcionárov, ktorí
si zaslúžia bližšie predstaviť? Napíšte nám na náš
email: casopis.volleyball@gmail.com.
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DOMINIKA VALACHOVÁ VYHRALA ANKETU O NAJLEPŠIU VOLEJBALISTKU
SLOVENSKA DOTERAZ AKO JEDINÁ LIBERKA
te. Neskôr sa objavila na volejbalovom
tréningu, chytilo ju to, mali dobrého
trénera pána Óváryho. Keď jej začali kolidovať tréningy s karate, musela
si asi ako dvanásťročná vybrať. Neskôr
ako šestnásťročná „preskočila“ rovno
k ženám, v tom čase hrali Komárňanky
extraligu pod vedením Hildy Mazúrovej.
Dovtedy bola nahrávačka, so svojimi
165 centimetrami prešla na post liberky.
Všimli si ju v ŠOG Nitra, kde dokončila
strednú školu a zmaturovala. Stihla reprezentovať na domácich ME junioriek
2004 v Bardejove. Už v tom čase ju však
obmedzovali problémy s kolenom. Museli jej ho viackrát operovať, po plastike
predného krížneho väzu rok a pol nehrala. Ako dvadsaťročnú ju do Doprastavu Bratislava zlanáril tréner Marek
Rojko, ktorý si ju pamätal z juniorskej
reprezentácie.
Na jej rozvoji sa v klube, v ktorom pôsobila šesť sezón, výrazne podieľal i Pa-

Chýbajú jej zápasové emócie
Pomaly to budú tri roky odvtedy, ako
odohrala posledný majstrovský zápas.
Štrnásteho apríla 2018 so Sláviou EU
Bratislava prehrala vo štvrtom finálovom zápasy play-off so Strabagom VC
Bratislava 2:3 – v piatom sete 13:15.
Slávistky prehrali sériu, v ktorej sa hrali
až tri tajbrejky, 1:3. Pre Dominiku Valachovú to bola bodka za kariérou.

O VOLEJBALE SA JEJ EŠTE SNÍVA
„Škoda, veľmi som chcela vyhrať a zakončiť tak kariéru čerešničkou na torte, lepšie by sa mi odchádzalo. Už som
vtedy cítila, že končím. Chcela som sa
naplno venovať zamestnaniu, kde som
v tom čase pracovala na pol úväzku,“
hovorí Dominika, ktorá začiatkom roka
2018 prišla do Slávie z Francúzska spolu
s Mirkou Rojkovou, v tom čase ešte Kuciakovou. Zaujímavosťou je, že z vtedajšieho kádra si dnes oblieka slávistický
dres už iba Zuzana Šepeľová. Polovica
družstva vrátane Szabóovej, Törökovej,

Rehákovej a Widermanovej ukončila
kariéru. Valachová ako vyštudovaná
farmaceutka pracuje v klinickom tíme
vo firme, ktorá sa zaoberá klinickými
štúdiami, vyvíja i vakcínu proti Alzheimerovej chorobe. Najnovšie sa biotechnologická spoločnosť pokúša vyvíjať i
vakcínu na Covid-19.
„Musím sa priznať, že sa sa mi o volejbale ešte stále sníva, i keď ho nehrávam.
Vtedy som od neho potrebovala vypnúť.
Postupom času som zistila, že možno
ani nie volejbal, ale tie emócie mi chýbajú. Bola som aj zvyknutá na pohyb.
Začala som behávať a športovať, stále
som aktívna. Pokiaľ by z mojej generácie ešte hrali viaceré baby, tak ako tomu
je aj v Česku, Poľsku či Taliansku, a keby
boli podmienky na Slovensku iné, možno by som sa dala nahovoriť na volejbal
popri práci,“ dodáva.
ZAČÍNALA AKO KARATISTKA
Vždy bola športovo založená, na základnej škole však najskôr chodila na kara-

vel Bernáth. Dominika získala s klubom
dva majstrovské tituly a dvakrát double, Slovenský pohár vyhrala štyrikrát.
„Pochopiteľne, najviac vo mne rezonujú spomienky na ten prvý, keď bola v
tíme Poľka Solipiwková a Američanka
Brownová. Boli sme super kolektív, v
byte nás spolu bývalo päť báb,“ hovorí.
S obdobím v Doprastave sa jej spájajú
aj spomienky na zájazd do Číny, kde v
septembri 2011 s klubom odohrali viac
zápasov pred tisíckami divákov a mali i
zaujímavé cestovateľské zážitky.
NAJLEPŠIA ZA ROK 2012
Prvú legionársku sezónu 2012/13 strávila v rumunskom Diname Bukurešť.
„Nevedela som, čo má od toho očakávať,
aj keď na novú výzvu som sa tešila. Priznám sa, že psychicky to bola moja najťažšia sezóna v kariére, ale aspoň som
bola po nej odolnejšia. Prezident klubu
bol ťažká povaha, riadil ho nátlakom.
Našťastie so mnou v tíme bola aj ďalšia
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Slovenka Iva Zburová. Zahrala som si
však v Lige majstrov, v pamätnom zápase v Istanbule sme s Galatasarayom vyhrali 3:2. Všetky sme vtedy mali dobrý
deň, zdolali sme veľké mená v tureckom
tíme,“ spomína na svoju legionársku
premiéru. Aj keď s Dinamom skončila druhá v lige i v pohári, z Rumunska
nemá medailu ani dres. Strieborné medaily si družstvo neprevzalo, taký po
sklamaní z prehry dostalo príkaz. Dresy
a vlastne všetko museli hráčky vrátiť.
„Bola to veľmi neistá sezóna. Nevedela
som, či si v januári zbalím kufre a pôjdem domov. Našťastie som aspoň bola
v Bukurešti, kde som mohla spoznávať
mesto“ dodáva.
Rumunskú etapu uzavrela cenou pre
najlepšiu volejbalistku Slovenska za rok
2012. Bola pre ňu cennejšia o to viac,
že ju vyhrala doteraz ako jediná liberka v histórii. Na očiach sú vo volejbale
predsa len viac hráčky, ktoré bodujú pri
sieti. „Bolo to veľké prekvapenie, asi
pre viacerých, nielen pre mňa. Veľmi si
to vážim a cením, aj keď sošku za toto
prvenstvo nemám vystavenú. Ani ďalšie
medaily či dresy. Nie som taký typ. Možno raz…,“ usmieva sa.
KRÁSNE SPOMIENKY
NA AACHEN
Ďalšie tri sezóny odohrala v nemeckom
klube Ladies in Black Aachen a to boli
úplne opačné zážitky. „V klube splnili
všetko, čo nám videli na očiach. Cenila
som si to. Prišla som z Rumunska, kde
neboli nijakí diváci, iba tlak na tréningoch či zápasoch. Zrazu som hrala bundesligu, kde na zápasy chodievali tisícky
divákov. Na začiatku som si musela zvykať napríklad i na to, že aj keď sa prehralo, chceli sa po zápase s vami rozprávať
sponzori a fanúšikovia. Museli ste si plniť marketingové povinnosti. PR v klube
bolo skvelé, ľudia v meste nás spoznávali, každá hráčka mala klubové auto,“
pokračuje. V tíme ju znova viedol v tom
čase aj reprezentačný tréner Marek Rojko, v družstve hrali viaceré Slovenky.
Najväčší zážitok a vrchol v Aachene zažila počas druhej sezóny 2014/15 vo finále Nemeckého pohára. V ňom v hale
Gerryho Webera vo vestfálskom Halle
„slečny v čiernom“ v zostave okrem nej
aj s ďalšími dvoma Slovenkami Tatianou
Crkoňovou a Simonou Kóšovou prehra-

rokoch potrebovala zmenu. Vo francúzskom Nancy jej najmä v obchodoch chýbala lepšia komunikácia, ľudia jej tam
prišli odmeranejší ako Nemci v AacheNarodila sa: 4. júna 1986 v Komárne. Po jednej sezóne sa na ďalšej zmluve
ne.
s klubom nedohodla. Už začala cítiť, že
Kluby: od 2003 Komárno, 2003by sa chcela pomaly vrátiť domov alebo
06 ŠOG Nitra, 2006-12 Doprastav
zariadiť si život inak. Ako sme už spoBratislava, 2012/13 Dinamo Bukurešť (Rum.), 2013-16 Ladies in Black menuli na začiatku, po návrate z FranAachen (Nem.), 2016/17 Vandoeuvre cúzska si pridala štyri mesiace v Slávii.
Nancy (Fr.), január až apríl 2018
ME V DOBROM ZÁVIDELA
Slávia EU Bratislava.
Aj
keď
nezvyčajne ako liberka, DoReprezentácia: v rokoch 2008 až
minika bola v roku 2016 i kapitánkou
2017 odohrala 96 zápasov.
Úspechy: s Doprastavom dvojnásob- reprezentácie. Najväčší úspech s ňou
ná majsterka Slovenska 2009 a 2012 dosiahla v Európskej lige, v ktorej vo
a víťazka Slovenského pohára 2008, finále v roku 2016 Slovenky prehrali s
Azerbajdžanom. V roku 2017 po jej boku
2009, 2011 a 2012, vicemajsterka
Rumunska a finalistka Rumunského v seniorskom výbere začínala i mladučká Michaela Španková, ktorá zahviezpohára 2013, bronzová z nemeckej
bundesligy 2014 a finalistka Nemec- dila na ME 2019 v Bratislave. Nemrzelo
ju spätne, že svoju kariéru nenatiahla
kého pohára 2015, najlepšia volejbalistka Slovenska 2012, s reprezen- o nejaký ten rôčik navyše? „Na domácom šampionáte som sa bola pozrieť na
táciou v Európskej lige strieborná
dvoch zápasoch. Atmosféra bola skvelá,
2016 a bronzová 2017.
aj na Slovensku sa začal v tom čase robiť

Kto je
Dominika Valachová

li pred 10 000 divákmi so Stuttgartom
2:3, v zápase však viedli 2:0! „Bol to môj
najväčší volejbalový zážitok v kariére, z
pohľadu atmosféry životný zápas. Veľmi
pekná akcia, keď takú raz zažijete, tak si
ju pamätáte.“
Aj keď Aachen považuje volejbalovo za
svoju najobľúbenejšiu štáciu a dianie
v klube, v ktorom v súčasnosti pôsobí
reprezentačná blokárka Nina Herelová
sleduje aspoň na facebooku, po troch

väčší marketing, ktorý pomohol k záujmu o hráčov, na čo sme tu na Slovensku
neboli zvyknutí. My, ktorí sme hrali v
zahraničí, sme to poznali z klubov. Z tejto strany mi bolo trocha ľúto, že už som
nebola v tíme. V dobrom som závidela.
Keď som však videla, ako hrala Miška,
asi by som sa ani na ihrisko nedostala.
Kariéru som končila, lebo som cítila, že
je čas končiť. Je to tak, ako to malo byť,“
zdôraznila 96-násobná reprezentantka.

Volejbal

EXTRALIGA

4/

Trénerskí „obojživelníci“ v extralige

Sú tréneri, ktorí sa špecializujú na mužský
volejbal, iní iba na ženský. V ére samostatnosti však nájdeme i dve desiatky slovenských trénerov, ktorí si v slovenskej extralige vyskúšali mužskú i ženskú lavičku. V tejto
sezóne na lavičkách mužských a ženských
tímov v najvyššej súťaži nájdeme šiestich
„obojživelníkov“: Jaroslav Nosek vo VKP
Bratislava, Richard Vlkolinský v Košiciach,
Igor Prieložný v Slávii EU, Tibor Štrajánek
(na snímke) v Brusne, Michal Červeň vo VK
Prešov a Slavomír Huba v Projekte RD SVF.
MICHAL BELLA
Trénoval mužov Nového Mesta nad Váhom i
ženy Paneurópy Bratislava.
JOZEF BRÉDA
V extralige viedol mužov Prešova i ženy Kežmarku.
TIBOR BRIDA
So ženami Slávie UK získal po dvoch federálnych i jeden slovenský majstrovský titul
v roku 1995, viedol VŠC STU i Doprastav. V
Bratislave trénoval i mužov Interu.
MICHAL ČERVEŇ
Ešte ako aktívny hráč bol na súpiske Prešovčanov uvedený ako asistent, po skončení
kariéry pomáha ako asistent na prešovskej
ženskej lavičke.
ADRIÁN FERULÍK
V ženskej extralige viedol Banskú Bystricu, Žilinu a Sláviu UK Bratislava, s ktorou v
rokoch 1999 až 2001 získal tri majstrovské
tituly za sebou. V rokoch 2004 až 2006 bol
kormidelníkom mužov Nitry.
ZDENO HAUER
Viedol mužov Žiliny a Púchova i ženy Spiš-

skej Novej Vsi.
MAREK HENČEK
V Nitre viedol ženy ŠG i UKF a mužov Ekonómu SPU.
SLAVOMÍR HUBA
Ako asistent Rostislava Chudíka bol v roku
2012 pri majstrovskom titule Humenčanov,
z pozície asistenta viedol v tejto sezóne v pár
zápasoch ženskej extraligy tím Projektu RD
SVF.
IVAN HUSÁR
S mužmi VKP Bratislava získal v rokoch
1994, 1995, 2006 a 2009 štyri majstrovské
tituly. Ženský volejbal si vyskúšal ako tréner
Doprastavu Bratislava.
ROMAN KAŠŠA
V sezóne 2012/13 bol asistentom pri ženách
Žiaru nad Hronom, na lavičke mužov Prievidze si vyskúšal post asistenta i hlavného
trénera.
KAROL LUKÁČ
V ženskej extralige viedol COP Nitra a Prešov, v mužskej Žilinu.
MATÚŠ MICHALEC
Ako asistent trénera figuroval na súpiske
žien i mužov Zvolena.
JAROSLAV NOSEK
Súčasný tréner mužov VKP Bratislava s nimi
získal v roku 2011 ich doteraz posledný (jedenásty) majstrovský titul. Pred svojím vlaňajším návratom k mužskému volejbalu bol
tri roky asistentom pri ženách Strabagu VC
Bilíkova Pezinok.
IGOR PRIELOŽNÝ
V roku 1997 získal majstrovský titul s mužmi VKP Bratislava, neskôr viedol ženy VŠK
Paneurópa. V súčasnosti už tretí rok spolu-

pracuje s trénerom Michalom Matušovom
na lavičke Slávie EU Bratislava, s ktorou zažil
majstrovské oslavy v roku 2019.
VLADIMÍR PŘIDAL
S volejbalistkami Slávie UK Bratislava získal v rokoch 1993 a 1994 ich prvé dva tituly
majsteriek Slovenska. V rokoch 1997 a 1998
a 2005 až 2007 viedol aj našu mužskú reprezentáciu.
MAREK ROJKO
Trénerské skúsenosti začal zbierať ako asistent pri mužoch VKP Bratislava. So ženami
Doprastavu Bratislava získal v roku 2009
double, neskôr viedol i ženskú reprezentáciu
Slovenska.
IVAN SIKORA
Bol verný extraligovej Žiline, v ktorej trénoval mužov i ženy.
VLADIMÍR SIRVOŇ
V našej extralige sa jeho meno spája najmä
so ženským tímom Senice, s ktorým v rokoch
2005 až 2007 získal tri majstrovské tituly za
sebou. V sezóne 2012/13 viedol mužov VKP
Myjava.
EVALD ŠTOFÍK
Sedel na lavičke mužov Svidníka a Humenného i žien Sniny.
TIBOR ŠTRAJÁNEK
Trénoval mužov Dubovej, Zvolena, v ženskej
extralige COP Nitra a v tejto sezóne aj Brusno.
STANISLAV VARTOVNÍK
Viedol ženy Spišskej Novej Vsi a v sezóne
2012/13 chvíľu aj mužov Humenného. Bol aj
asistentom pri ženskej reprezentácii.
MARTIN VAŠKO
V sezóne 2012/13 viedol v extralige ženy
Žiaru nad Hronom, v rokoch 2017 až 2020
mužov MVK Zvolen.
JAROSLAV VLK
V mužskej extralige viedol Žilinu, Myjavu,
Zvolen, Prešov (v roku 2005 s ním získal
majstrovský titul), Svidník i Prievidzu, skúsenosti má však aj zo ženského volejbalu z
lavičky Žiliny, COP Nitra či ženskej reprezentácie.
RICHARD VLKOLINSKÝ
Trénoval mužov Prešova i Humenného, s
ktorými získal tri majstrovské tituly v rokoch
2008, 2010 a 2014, v súčasnosti už šiesty rok
vedie Košičanov. V sezóne 2001/02 si však
ako tréner Žiaru nad Hronom vyskúšal aj
ženskú extraligu.
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Fenogliov koniec v Buste
Iné starosti mal začiatkom posledného mesiaca minulého roka tréner
slovenskej ženskej reprezentácie
Marco Fenoglio, ktorý sa k 5. decembru dohodol na ukončení spolupráce s účastníkom Ligy majstrov
2020/21 Bustom Arsizio. Tímu sužovanému problémami s koronavírusom a zraneniami sa od začiatku
sezóny v talianskej Serii A1 nedarilo
podľa predstáv. Skúsený taliansky
kouč sa tak sústredí na máj odloženú kvalifikáciu ME 2021, v ktorej sa
pokúsi so Slovenkami o svoju druhú
účasť medzi elitou.
Krišková do Turecka
Iba štyri zápasy odohrala v cyperskej lige za Apollon Limassol Romana Krišková. Po tom, ako súťaž

Tréner Mašek späť v LKS Lodž

Paták v semifinále Vyzývacieho
pohára
Tím Lvi Praha v kádri so smečiarom Matejom Patákom postúpil vo
Vyzývacom pohári do semifinále,
keď v ukrajinskom Chorodoku vyradil v osemfinále Sporting Lisabon
3:1 a vo štvrťfinále domáci tím 3:0.
Pražania ešte v novembri pr e dva
pozitívne testy vo výpravy neodohrali šestnásťfinálový zápas v Jurmale, keď ich „zatvorili“ v hoteli,
Lotyši sa však napokon odhlásili z
pohára. Na Ukrajine pre zmenu počas spiatočnej cesty pre problémy s
odletom museli prespať v letiskovej
hale. V semifinále sa „levy“ stretnú
s lepším z pavúka Omonia Nikózia
(Cyp.)/Ziraat Bankasi Ankara (Tur.) Pärnu (Est.), meno súpera spoznajú
4. februára.
Mašek z Grécka do Poľska
Slovenský tréner Michal Mašek (na
snímke Michala Szymanského) sa
po roku a pol vrátil do známeho
prostredia, keď sa začiatkom decembra znova znova stal trénerom
volejbalistiek LKS Commercecon
Lodž. V poľskej lige s nimi v ro-

ku 2017 skončil šiesty, v roku 2018
druhý a v roku 2019 s LKS získal
majstrovský titul. Po tom, ako na
domácich ME v Bratislave 2019 zažil ako asistent Marca Fenoglia na
lavičke našej ženskej reprezentácie
vynímočný šampionát, odišiel do
PAOK-u Solún. V Grécku však v tejto
sezóne ligu na dlhšie prerušili, v Solúne tak ukončil spoluprácu a vrátil
sa do Poľska. V Lodži 37-ročný rodák
z Púchova nahradil odvolaného Taliana Giuseppeho Cuccariniho.

VKP doma stopercentný
Po návrate do extraligy po osemročnej prestávke čakali volejbalisti VKP
Bratislava na svoj prvý domáci zápas
až do 8. kola, v ktorom zdolali Košice
3:0. Na víťaznej vlne pokračovali
v domácom prostredí aj v decembri, keď pridali výhry so Svidníkom
3:0, Prešovom 3:1 i Myjavou 3:0 a
v tabuľke sa posunuli na 3. miesto.
Keďže nová športová hala pri Dome
športu zatiaľ nie je k dispozícii na
súťažné zápasy, VKP bude hrať
domáce zápasy v športovej hale FEI
STU do konca základnej časti.

na mesiac prerušili pre koronu a
znova v nej pokračovali začiatkom
decembra, dohodla sa na rozviazaní zmluvy. „V Apollone som nezapadla som do klubového systému.
Angažmán mi nedal to, čo som od
neho očakávala. Družstvo trénovalo
iba štyrikrát do týždňa, to mi nevyhovovalo, ako profesionálna hráčka
potrebujem dvakrát viac tréningov,“
vysvetľovala. Po Vianociach odletela do Turecka, kde sa pokúsi prvoligovému klubu Nevsehir Belediyesi
Sports Club pomôcť k postupu do
elitnej Sultanlar Ligi.
Fejt skončil v Alanyi
S druhou najvyššou tureckou súťažou sa začiatkom decembra naopak
rozlúčil 21-ročný blokár Viliam Fejt,
ktorý predčasne ukončil v Alanyi
Belediyespor svoje prvé zahraničné
angažmán, kde účinkoval na poste univerzála. Jeho miesto zaujal
25-ročný univerzál uzbeckej reprezentácie Islomjon Soribov, ktorý
si posledné tri sezóny obliekal dres
uzbeckého šampióna AGMK. Fejt,
ktorý predtým hral extraligu v Trenčíne a v Nitre, posilnil Prievidzu.
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Nielen volejbalovú abecedu skloňuje MILAN JAVORČÍK

mov kde, na mňa čaká moja dcérka a
zistím, koľko jej ešte v sebe mám. Ona
ju vždy vo mne vie nájsť a dokonale ju
vyčerpať (úsmev).“
AKO FINÁLE
„Pre každého športovca je to najkrajšia odmena za tvrdú prácu, ktorú
odviedol počas sezóny. Niekedy sa podarí vyhrať, inokedy nie. Mne osobne sa podarilo zodvihnúť pohár až v
ôsmom finále.“
AKO GENERÁCIA
„V slovenskej extralige som odohral 17 sezón. Za tento čas som vystriedal veľa spoluhráčov. Keď som začínal, hral som s chalanmi, ktorí mali
35 rokov, mali deti, rodiny. Teraz sa to
už vymenilo a ja mám za spoluhráčov
chalanov, ktorí majú 17 rokov a kariéra
ich ešte len čaká.“
AKO HUMENNÉ
„V tomto meste som prežil nezabudnuteľné roky. Veľká profesionalita,
zázemie, úžasní ľudia, fanklub. Jednou vetou – bola to bašta volejbalu na
Slovensku. Veľmi mi chýba atmosféra,
ktorú fanúšikovia dokázali na zápasoch vytvoriť. A hlavne heslo, ktoré
dokázali vždy naplniť - my sme doma
všade.“
AKO CHYBY
„Tak, ako v živote, tak aj v
zápase ťa môžu chyby ľahko pripraviť
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DVAKRÁT SIAHOL NA DOUBLE
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AKO ATMOSFÉRA
„Najväčšia a pre mňa nezabudnuteľná bola atmosféra na vlaňajšom
finále Slovenského pohára v bratislavskej Hant aréne. Hlavne ten pocit, keď
po poslednom bode prejde hráčom
veľká energia a zimomriavky.“
AKO BOLESŤ
„Tá, ktorá sa záhadne stratí, keď
prídem na zápas. Občas aj zostane,
najmä vtedy, keď som musel odísť z
miest, kde volejbal skončil a to iba preto, lebo sa pred šport kládli vlastné potreby a pred fair-play sa postaví krivosť
a politika.“

AKO CESTOVANIE
„Vďaka volejbalu, reprezentácii aj
medzinárodným súťažiam som navštívil skoro každú krajinu v Európe. Najviac mi v pamäti utkvelo Thajsko, kde
sme si MS užili naplno.“
AKO DOUBLE
„Vyhrať pohár aj titul v jednej
sezóne sa nepodarí často. Dlho platilo
pravidlo, že kto vyhrá pohár, nevyhrá
ligu. Zažil som to veľakrát a preto som
rád, že sa mi to v kariére dvakrát podarilo.“
AKO ENERGIA
„Vždy, keď si myslím, že už som
s energiou na úplnom dne, prídem do-

E

o víťazstvo. Z toho dôvodu sa snažím
robiť ich čo najmenej a z každej sa snažím poučiť. Aj keď je to veľmi ťažké,
lebo situácie - či už v živote alebo na
ihrisku - sa vždy menia a súper dokáže vždy vymyslieť niečo nové, čím vás
chce dostať na kolená.“
AKO ISTOTA
„Dôvera a istota sú najdôležitejšie
veci v tíme, ktoré nemôžu byť porušené, pretože všetko, o čo sa snažíte,
môže byť márne. Každý hráč musí mať
istotu, že jeho klub stojí za ním a dokáže mu vytvoriť podmienky pre jeho
prácu. Ak sa toto puto naruší, všetky
ciele, ktoré si počas sezóny dáte, sú

I
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stratené.“
AKO JEDÁK
„Väčšina športovcov vždy uvádza,
ako sa zdravo stravujú a dávajú si pozor na to, čo jedia. U mňa to také nikdy nebolo. Asi pre to, že nie som veľký
jedák a nepotrebujem si dávať pozor
na váhu. Aj keď najväčšou drogou pre
mňa je asi čokoláda (úsmev).“
AKO KAMARÁTI
„Vďaka volejbalu som spoznal
veľmi veľa ľudí, pohyboval som sa stále
v kolektíve. Tím je ako jedna veľká rodina, trávite spolu veľa času. Som veľmi rád, že sme si s niektorými vytvorili
veľmi silne priateľstvá, ktoré pretrvávajú, aj keď sa už nevidíme tak často.“
AKO LIBERO
„Paradoxne tento post ma pripravil o účasť na ME 2013. Na turnaji
v Belgicku som musel zastúpiť zraneného Romana Ondrušeka aj napriek
tomu, že sám som dostal po prílete
vysoké teploty. Iné riešenie nebolo a
v zápase pri boji o loptu som si zranil
rameno. Pre budúcnosť mojej smečiarskej kariéry som sa musel rozhodnúť,
z tímu odísť a dať sa zdravotne do poriadku. Viac som pozvánku nedostal.“
AKO MANŽELKA
„Manželka Maťka, moja životná
láska a opora vo všetkých životných situáciach. Úžasná a starostlivá mamina,
ktorá nám vytvára domov a zázemie.
To, že sme sa stretli, bolo moje najväčšie víťazstvo v živote.“
AKO NIČNEROBENIE
„Počas celého týždňa sa to ani
nedá, ale ak sa nájde trochu času, veľmi rád si vyložím nohy a pozriem si
nejaký film alebo seriál.“
O AKO OCINO A MAMINA
„Ocino bol ten, ktorý ma ako tréner v
Revúcej vždy viedol k športu, mamina
bola tá, ktorá pre nás vytvárala rodinné
zázemie. Už ako trojročný som chodil
na každý volejbalový tréning. Z ocina
sa stal môj najväčší fanúšik, aj keď niekedy mu šliape na paty môj starší brat.!
AKO PENIAZE
„Živiť sa iba športom – volejbalom je veľmi tažké. Vytráca sa nam z
neho profesionalita a tým aj kvalita.
Hráči nemôžu trénovať dvakrát za deň,
lebo sú v práci. Volejbal tým veľmi trpí
a kým sa niečo nezmení, tak to pôjde
iba k horšiemu. Deti nemajú motiváciu

J

a všetci do zahraničia odísť nemôžu.“
AKO REVÚCA
„Moje rodné mesto, v ktorom
som prežil viac ako polovicu života a v

za mnou na ihrisko, zamávať divákom
a hrať sa s loptou, čo bol pre mňa neopísateľný pocit. V tomto období to už,
žiaľ, nie je možné. Sabínka sa teraz už

ktorom som začal spoznávať, aký je volejbal krásny šport. Mrzí ma, že sa tam
nevraciam tak často, akoby som chcel.“
AKO SABÍNKA
„Moja malá dcérka, ktorá od narodenia prežívala naše domáce zápasy
spolu so mnou. Neskôr sa tešila iba na
to, keď vyhráme, aby mohla vybehnúť

veľmi teší na sestričku.“
AKO TRÉNERI
„Traja tréneri, ktorých krstné
mená sa začínajú na R - Rosťo Chudík, Richard Vlkolinský a Rišo Nemec.
Každý z nich ma naučil niečo nové,
posunul ma vpred. A čo je najlepšie, s
každým sa mi podarilo vyhrať ligu aj
pohár.“
AKO ÚRAZ
„Úrazy a zranenia patria k športu. Som rád, že vážne, pre ktoré by som
musel skončiť, ma zatiaľ obchádzajú. V
posledných rokoch tých menších pribudlo, ale musím poďakovať našej fyzio Stanke Gogovej, že zatiaľ ma drží
pokope a tie menšie vie rýchlo vyriešiť.“
AKO VZOR
„Nikdy som nečakal, že budem
niekomu vzorom. V Humennom, keď
celé mesto žilo volejbalom, hlavne po
zisku titulu, som zistil, ako dokážete
ľudí stiahnuť, potešiť a zároveň motivovať. Videl som to najmä na deťoch,
ktoré dokázali stáť v dlhých radoch čakajúc na podpis.“
AKO ZAHRANIČIE
„So zahraničnými hráčmi a tímami som sa konfrontoval veľakrát, ale
zahraničný angažmán som si nikdy nevyskúšal. Teraz ma to trošku mrzí, že
som túto možnosť nevyužil. Ale ako sa
hovori, nikdy neviete, čo vám príde do
cesty. Možno sa to raz podarí.“
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Kto je
Milan Javorčík
Narodený: 19. 6. 1985 v Revúcej.
Kluby: do 2003 AVK Revúca,
2003/04 Petrochema Dubová,
2004/05 MVK Zvolen, 2005-08
VK PU Prešov, 2008-15 Chemes
Humenné, 2015/16 VK KDS-šport
Košice, od 2016 VK Prievidza.
Reprezentácia: štartoval na ME
kadetov 2003 v Záhrebe (7.) a MS
kadetov 2003 v Thajsku (13.), v
seniorskej reprezentácii odohral 16
zápasov.
Úspechy: päťnásobný majster
Slovenska – 2010, 2012 a 2014 s
Humenným, 2018 a 2019 s Prievidzou, s Humenným trojnásobný
vicemajster a s Košicami bronzový,
s Humenným bronzový v Stredoeurópskej lige 2014, päťnásobný víťaz
Slovenského pohára - s Humenným
2009, 2011 a 2014 a Prievidzou
2018 a 2020, v extralige hráč mesiaca február 2018.
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EXTRALIGA

PO ZÁKLADNEJ ČASTI EXTRALIGY VOLEJBALISTIEK 2020/21

Suverénna jazda Slávie EU

Po vlaňajšej dominancii Strabagu VC Bilíkova Pezinok vyhrala po ročnej pauze
základnú časť extraligy volejbalistiek
Slávia Ekonomická univerzita Bratislava. Jej hráčky ňou prefrčali bez prehry,
keď jediný bod zo 42 možných stratili
po víťazstve 3:2 na palubovke druhého
Volley projectu UKF Nitra. Osemnásťnásobný slovenský šampión v 14 zápasoch prehral iba 5 setov (dokopy tri s
UKF Nitra, po jednom so Strabagom VC
a Novým Mestom nad Váhom). Slávistky
pocit suverénneho jesenného šampióna
dobre poznajú, bez jediného zakopnutia
prešli základnou časťou naposledy aj v
sezónach 2016/17 (v 10-člennej súťaži
vtedy odohrali 18 zápasov) i 2015/16 (v
9-člennej súťaži odohrali 16 zápasov).
V individuálnych štatistikách sa v základnej časti presadili blokárky, hneď tri
– Brazílčanky Raquel Löffová a Vanessa
Silvová i Tereza Hrušecká – v rebríčku
najviac bodujúcich hráčok zatienili univerzálky či smečiarky. Erika Bočkay (na
snímke) k minulosezónnemu prvenstvu
medzi najviac bodujúcimi na set (vlani
mala priemer 5,25) pridala i najviac bodov celkovo.
Počas základnej časti došlo i k legionárskym zmenám v extralige. K poslednému kolu figurovalo na súpiskách
trinásť legionárok. V decembri VK Prešov po 20-ročnej nahrávačke Kristýne Čermákovej z Liberca angažoval jej
krajanku iba 18-ročnú smečiarku Karolínu Zubkovú z Olympu Praha. Strabag
VC Bilíkova Pezinok oficiálne ukončil
spoluprácu s 22-ročnou argentínskou
blokárkou Carolinou Polanisovou, odchovankyňa Bocy Juniors neodohrala v
našej najvyššej súťaži ani jeden zápas.
NAJLEPŠIE PO ZČ 2020/21
NAJVIAC BODOV
1. Bočkay (UKF Nitra) 193, 2. Löffová
(Slávia EU Bratislava) 189, 3. Povrazníková (Trnava) 168, 4. Šepeľová (Slávia
EU Bratislava) 167, 5. Silvová (UKF Nitra) 159, 6. Tereza Hrušecká (Strabag VC
Bilíkova) 157, 7. Bodnárová (UKF Nitra)
151, 8. Valentová (Projekt RD SVF) 149,

9. Pisarčíková (Prešov) 139, 10. Konárová (Trnava) 135.
NAJVIAC BODOV NA SET
1. Bočkay (UKF Nitra) 4,39 (193/44),
2. Belisariová (Brusno) 4,06 (130/32),
3. Löffová (Slávia EU Bratislava) 4,02
(189/47), 4. Šepeľová (Slávia EU Bratislava) 3,71 (167/45), 5. Silvová (UKF Nitra)
3,61 (159/44), 6. Bodnárová (UKF Nitra)
3,43 (151/44), 7. Palkovičová (Slávia EU
Bratislava) 3,41 (116/34), 8. Povrazníková (Trnava) 3,36 (168/50), 9. Krajčírová
(UKF Nitra) 3,27 (72/22), 10. Valentová
(Projekt RD SVF) 3,24 (149/46).
ESÁ
1. Šepeľová (Slávia EU Bratislava) 21, 2.
Dlhošová (Brusno) 21, 3. Štepanovská
19, 4. Vassová (obe Nové Mesto nad Váhom) 19, 5. Pisarčíková (Prešov) 17, 6.
Bočkay (UKF Nitra) 16, 7. Costová (Slávia EU Bratislava) 15, 8. Valentová (Projekt RD SVF) 15, 9. Smiešková (Strabag
VC Bilíkova) 15, 10. Povrazníková (Trnava) 15.
DRUŽSTVÁ: 1. Strabag VC Bilíkova Pezinok 105, 2. Projekt RD SVF 101, 3. VK
Nové Mesto nad Váhom 95.
NAJVIAC ES NA SET
1. Žilavá (Projekt RD SVF) 1 (5/5), 2.
Boledovičová 0,75 (6/8), 3. Marušino-

vá (obe Strabag VC Bilíkova) 0,67 (2/3),
4. Šepeľová 0,47 (21/45), 5. Krajčírová
(UKF Nitra) 0,45 (10/22), 6. Pencová
(Brusno) 0,45 (9/20), 7. Dlhošová (Brusno) 0,43 (21/49), 8. Štepanovská (Nové
Mesto nad Váhom) 0,41 (19/46), 9. Jozeková (Projekt RD SVF) 0,39 (14/36),
10. Vassová (Nové Mesto nad Váhom)
0,39 (19/49).
BLOKY: 1. Löffová (Slávia EU Bratislava) 48, 2. Silvová (UKF Nitra) 47, 3. Tereza Hrušecká 45, 4. Smiešková (obe Strabag VC Bilíkova) 43, 5. Kuželová (Nové
Mesto nad Váhom) 39, 6. Godiová (UKF
Nitra) 33, 7. Körmendyová (Slávia EU
Bratislava) 31, 8. Šušlíková (Nové Mesto
nad Váhom) 30, 9. Bočkay (UKF Nitra)
27, 10. Lukáčová (Prešov) 24.
NAJVIAC BLOKOV NA SET
1. Silvová 1,07 (47/44), 2. Löffová 1,02
(48/47), 3. Tereza Hrušecká 0,9 (45/50),
4. Smiešková 0,88 (43/49), 5. Godoiová
0,79 (33/42), 6. Kuželová 0,76 (39/51), 7.
Šušlíková 0,75 (30/40), 8. Körmendyová
0,7 (31/44), 9. Pencová 0,61 (27/44).
PRIHRÁVKA
1. Španková (UKF Nitra) 66 percent
(138/210), 2. Martáková (Nové Mesto
nad Váhom) 57 (114/200), 3. Magdinová (Slávia EU) 56 (128/230), 4. M. Vojtechová 54 (121/225), 5. Richweissová 52
(136/263), 6. Štepanovská (všetky Nové Mesto nad Váhom) 51, 7. A. Fričová
(Projekt SVF) 50 (22/44), 8. Poláčková
(UKF Nitra) 47 (9/19), 9. Jančová (Strabag VC Bilíkova) 47 (101/214), 10. Bočkay 47 (148/314).
ÚTOK
1. Löffová 54 percent (129/241), 2. Tereza Hrušecká 50 (99/198), 3. Silvová
50 (103/208), 4. Pencová 49 (32/65), 5.
Godoiová 48 (80/166), 6. Palkovičová
(Slávia EU) 45 (91/203), 7. Šepeľová 40
(137/341), 8. Jelínková (Slávia EU) 39
(111/282), 9. Bočkay 39 (150/383), 10.
Belisariová 38 (121/309).
DRUŽSTVÁ: 1. Slávia EU Bratislava
42,0, 2. Volley project UKF Nitra 39,3, 3.
Strabag VC Bilíkova Pezinok 37,5.
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EURÓPSKE POHÁRE

V Lige majstrov aj slávistky
SLOVENSKÉ KLUBY A POHÁROVÁ EURÓPA
V ÉRE SAMOSTATNOSTI (III)
1998 AŽ 2000
Pri mapovaní účinkovania slovenských
klubov v pohárovej Európe v ére samostatnosti pokračujeme rokmi 1998 až
2000. Po rekordnej sezóne 1997/98, v
ktorej sa na medzinárodnej scéne predstavil rekordný počet 8 tímov, pokračoval vysoký trend aj v sezóne 1998/99.
1998/99 (7 tímov)
Muži VKP Bratislava vyradili v 2. kole
EPM Mate Asher (Izr.) 3:0 a 3:0 a druhý
raz po sebe sa prebojovali do Ligy majstrov. V jej B-skupine obsadili 7. miesto
po výsledkoch 1:3 doma s Belgorodom
(Rus.), 3:2 Vojvodinou Nový Sad (Srb.),
0:3 v Ústí nad Labem (ČR), 1:3 s neskorším víťazom Trevisom (Tal.), 0:3 v
Istanbule s Netasom (Tur.), 3:1 s Mladostou Záhreb (Chor.) a 2:3 v Almerii
(Šp.). Káder: G. Chochoľák, Dubš, Kubala, Hadrava, Migra (na snímke), Baláž,
Ventruba, Hančík, Belošic, Martin Mikula, Plichta, Vavrek, Čeremisov, tréner
Antropov. Matador Púchov zdolal v 2.
kole PVP Kaposvár (Maď.) 3:0 a 1:3 a
postúpil do Ligy víťazov pohárov. V A-skupine skončil nakoniec šiesty po výsledkoch 0:3 doma so Soriou (Šp.), 3:2
s Českými Budějovicami (ČR), 0:3 vo
Wuppertale (Nem.), 3:0 doma so Zwolle (Hol.), 0:3 v Cuneu (Tal.), 0:3 s AS
Cannes (Fr. - v drese neskoršieho víťaza PVP sa na Považí predstavili Slovák
Peter Diviš i súčasný šéf českého volejbalu Marek Pakosta) a 1:3 v Zonhovene
(Belg.). Káder: Zapletal, R. Chochoľák,
P. Pistovič, Meľničuk, A. Špaček, Gábor,
Čajan, Ďalog, Litva, Polóny, Marček,
Kováčik, Jánošík, tréner Štefko. Petrochema Dubová v Pohári CEV na turnaji
2. kola v Murskej Sobote (Slovin.) prehrala s domácim tímom 0:3, zdolala 3:1
Lausanne (Švajč.) a skončila druhá.
Ženy Slávie UK AJ OZAP Bratislava vyradili v 1. kole Dobrinju Sarajevo (Bos. a
Herc.) 3:0 a 3:0 (oba zápasy v Bratislave, až tri sety domáce vyhrali 15:0), v 2.

Levski Sofia (Bulh.) 3:1 a 3:1 a premiérovo postúpili do hlavnej súťaže Ligy
majstrov. V nej v B-skupine po výsledkoch 0:3 s Bergamom (Tal.), v Aténach
s Panathinaikosom (Gr.) 0:3, doma 2:3
s Čerkassmi (Ukr.) a 3:0 s Frenštátom
(ČR), 3:1 v Kieldrechte (Belg.), doma 3:1
so Schwerinom (Nem.) a 1:3 v Ankare
s Vakifbankom (Tur.) obsadili 5. miesto
- iba o 52 lôpt horším podielom za štvrtým Schwerinom. Káder: K. Kováčová,
Székelyová, Lu Jing, Farkašová, Homzová, Z. Szabóová, G. Cuníková, Repáková, A. Nemečkayová, M. Lehotská,
He Jun-šu, Su Hui-juan, tréner Ferulík.
VC SH Senica skončila v B-skupine Ligy
víťazov pohárov štvrtá - 1:3 v Aténach
s Vrilissiou (Gr.), 3:0 Moldovou Belci
(Mold.), 1:3 v Reggiu Emilia (Tal.), 1:3
v Bielsko-Bialej (Poľ.), 2:3 doma s CSKA

Moskva (Rus.), 3:0 v Madeire s SC (Port.)
a 3:2 doma s Weertom (Hol.). Káder:
Hrebíčková, Rusovská, Blažková, Koleňáková, Macková, Šišuláková, Rýšová,
Závišová, Baďurová, Božková, Jedličková, Biksadská, tréner Bednář. Doprastav
Bratislava v Pohári CEV na turnaji 2.
kola v Olomouci prehral 2:3 so Ženevou
(Švajč.), 0:3 Amselveenom (Hol.) a 0:3 s

domácim SK UP a v 8. skupine pri svojej
pohárovej premiére skončil posledný.
Na turnaji nastúpili Červíková, Hliníková, Jungová, Benediková, Majchráková, Miháliková, Minichová, H. Opatovská, Z. Opatovská, trénerka Mazúrová.
Slávia ŽU Žilina vyhrala bez straty setu
domáci turnaj 12. skupiny s Dinamom
Odessa (Ukr.), 3:0 s Teutou Durres (Alb.)
a Kleppom (Nór.), v osemfinále vypadla
0:3 a 0:3 s Centrom Neapol, oba zápasy
odohrala v Taliansku. Káder: Balážová,
Jakušová, Martinová, Oravcová, Z. Pastuchová, Rimovská, Smák, Štefániková,
Strašáková, Šuhajdová, Tobiašová, Turianska, tréner Sikora.
1999/2000 (4 tímy)
VKP Bratislava v 1. kole EPM prehral
oba zápasy v Näfelse (Švajč.) 0:3 a 0:3
a vypadol. Matador Púchov vyradil v 1.
kole PVP Amriswil (Švajč.) 2:3 a 3:1, v
B-skupine Ligy víťazov pohárov obsadil
6. miesto po výsledkoch 0:3 s Belgorodom 0:3 (Rus.), 3:0 Averbode (Belg.),
2:3 v Almerii (Šp.), 0:3 s Parížom (Fr.),
2:3 vo Wuppertale (Nem.), 3:1 s Castelom da Maia (Port.) a 0:3 v Cuneu (Tal.).
Káder: Litva, Ďalog, B. Pistovič, Valach,
Polóny, Migra, Kováčik, A. Špaček, Čajan, Jánošík, tréner Štefko.
Ženy Slávie UK AJ OZAP Bratislava sa
po dvoch výhrach v Bratislave 3:0 s Teutou Durres (Alb.) dostali do Ligy majstrov a v A-skupine obsadili 4. miesto
po výsledkoch 3:2 s Vrilissiou (Gr.), 0:3
v Pile (Poľ.), 3:2 s Tenerife (Šp.), 2:3
v Herentalse (Belg.), 3:2 s Olympom
Praha (ČR), 3:2 v Oldenzaale (Hol.) a
0:3 s Eczacibasi Istanbul (Tur.). Káder:
Mizdošová, Székelyová, He Jun-šu, Z.
Szabóová, Repáková, A. Nemečkayová,
Tlstovičová, K. Kováčová, Hrnková, Máleková, tréner Ferulík. Slávia ŽU Žilina
v A-skupine Ligy víťazov pohárov skončila šiesta - 2:3 v Koperi (Slovin.), 0:3
v Bacau (Rum.), 2:3 s Clamartom (Fr.),
0:3 v Istanbule s Enkou, 3:1 s Kaštelou
(Chor.), 0:3 v Granade (Šp.) a 3:2 s Könizom (Švajč.). Káder: Krivošová, Martinová, Balážová, Turianská, Hladká,
Oravcová, Gajdošová, Rusínová, Šuhajdová, tréner Sikora.
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Španková a Kostoláni

Liberka Volley projectu UKF Nitra Michaela Španková a univerzál VKP Bratislava Ľuboš Kostoláni sa stali Hráčmi mesiaca
december volejbalovej extraligy
2020/21.
Dvadsaťjedenročná reprezentačná liberka Španková bola v decembri oporou Nitry vo všetkých
troch extraligových dueloch a
pomohla jej k postupu do štvrťfinále Vyzývacieho pohára. V extralige excelovala na príjme a v
obrane v poli a so 66-percentnou
pozitívnou prihrávkou je na čele
štatistík. Finalistkami ankety za
december boli brazílska blokárka
Slávie EU Raquel Löffová, jej spoluhráčka liberka Ema Magdinová
i ďalšie blokárky Tereza Hrušecká
(Strabag VK) a Srbka Danijela Nikičová (Pirane Brusno).
Tridsaťročný univerzál Ľuboš
Kostoláni prestúpil do VKP Bratislava pred touto sezónou z Nitry,
ktorej je odchovanec, legionársky chlebík si predtým vyskúšal v
českom Zlíne či v nemeckej bundeslige v Bühli a v Coburgu. „Policajti“ v decembri doma v extralige vyhrali všetky tri zápasy a v
tabuľke sa posunuli na 3. miesto.
Kostoláni v ankete triumfoval už
aj v novembri 2019. Ďalšími finalistami za boli jeho spoluhráči
nahrávač Juraj Zaťko a smečiar
Marek Malina a smečiar Komárna
František Ogurčák.

Play-off mužov skôr

Správna rada SVF na žiadosť reprezentačného trénera SR upravila termíny záveru základnej
časti extraligy mužov. Trináste
kolo odohrajú 30. januára a štrnáste 13. februára. Play-off odštartuje v stredu 17. februára o
dva týždne skôr, ako bolo plánované pred sezónou. Dôvod
posunu je vytvorenie väčšieho
časového úseku pre prípravu reprezentácie na májovú kvalifikáciu ME 2021.

Z KUCHYNE SVF

S Rumunmi i s Fínkami do sýtosti
ZLATÚ EURÓPSKU LIGU 2021 ODOHRAJÚ NAŠE TÍMY
TURNAJOVÝM SPÔSOBOM

Po tom, ako vlani Európsku ligu mužov a
žien zrušili pre pandémiu koronavírusu,
CEV oznámila žreb jej nového ročníka.
V zlatej Európskej lige 2021 budú znova
účinkovať aj obe slovenské reprezentácie,
hrať sa bude opäť aj strieborná Európska
liga.
Volejbalisti sa v B-skupine stretnú s Holandskom, Ukrajinou a Rumunskom. Prvý
turnaj odohrajú od 28. do 30. mája v Holandsku, druhý o týždeň neskôr od 4. do 6.
júna na Ukrajine. Volejbalistky si taktiež
v B-skupine zmerajú sily s Bulharskom,
Ukrajinou a Fínskom. Prvý turnaj odohrajú od 28. do 30. mája na Ukrajine, druhý
o týždeň neskôr v Bulharsku. Najlepší zo
skupín postúpia na záverečné turnaje Final Four (18. až 20. júna) mužov v Belgicku a žien v Bulharsku. V prípade triumfu
Belgičanov či Bulhariek v skupine sa z nej
kvalifikujú aj najlepší z druhých priečok.
Dvaja finalisti zlatej Európskej ligy 2021
získajú miestenku na FIVB Challenger
Cup (od 30. júna do 4. júla muži v portugalskom Gondomare a ženy v chorvátskom Zadare) o postup do svetovej Ligy
národov 2022. Naši muži sa s Rumunmi
a ženy s Fínkami v tomto roku dvakrát
stretnú aj v kvalifikácii ME 2021 od 2. do
16. mája, takže s každým z týchto súperov
odohrajú po štyri stretnutia.

SKUPINY ZEL 2021

MUŽI
A-SKUPINA: Belgicko, Španielsko, Estónsko (1. turnaj), Lotyšsko (2. turnaj).
B-SKUPINA: Holandsko (1. turnaj), Ukrajina (2. turnaj), SLOVENSKO, Rumunsko.
C-SKUPINA: Turecko, Česko, Bielorusko (1.
turnaj), Portugalsko (2. turnaj).
ŽENY
A-SKUPINA: Azerbajdžan, Španielsko, Rumunsko (1. turnaj), Francúzsko (2. turnaj).
B-SKUPINA: Bulharsko (1. turnaj), Ukrajina
(2. turnaj), SLOVENSKO, Fínsko.
C-SKUPINA: Chorvátsko, Bielorusko (1.
turnaj), Maďarsko, Česko (2. turnaj).

SKUPINY SEL 2021

MUŽI
A-SKUPINA: Severné Macedónsko (2. turnaj), Izrael, Dánsko (1. turnaj), Cyprus.
B-SKUPINA: Rakúsko (2. turnaj), Chorvátsko, Madarsko, Luxembursko (1. turnaj).
ŽENY
A-SKUPINA: Slovinsko (2. turnaj), Rakúsko,
Izrael, Luxembursko (1. turnaj).
B-SKUPINA: Portugalsko, Estónsko, Bosna
a Hercegovina (oba turnaje), Lotyšsko.
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS, BEACH

(december 2020 – január 2021)
EXTRALIGA VOLEJBALISTOV
DOHRÁVKA 9. KOLA: Prievidza – Myjava 3:2, 11.
KOLO: Košice – Trenčín 3:1, VKP Bratislava – Myjava 3:0, Prievidza – Komárno 1:3, Myjava - Košice 3:2.
1. Prešov
2. Myjava
3. Bratislava
4. Komárno
5. Košice
6. Svidník
7. Prievidza
8. Trenčín

10
11
11
11
11
10
11
11

9
8
6
6
5
5
4
0

1
3
5
5
6
5
7
11

28:8
26:16
23:16
22:17
20:23
18:18
16:26
4:33

26
23
19
19
16
15
11
0

EXTRALIGA VOLEJBALISTIEK
SKUPINA O 1. - 4. MIESTO
1. KOLO: Slávia EU - Nové Mesto nad Váhom 3:0.
1. Slávia EU
2. UKF Nitra
3. Strabag VC
4. Nové Mesto n. V.

15
14
14
15

15
12
9
6

0
2
5
9

45:5
39:11
32:18
25:30

44
36
28
19

SKUPINA O 5. - 8. MIESTO
1. KOLO: Projekt RD SVF – Brusno 0:3, Trnava –
Prešov 3:2.
5. Trnava
6. Brusno
7. Projekt RD
8. Prešov

15
15
15
15

6
5
4
2

9
10
11
13

22:33
18:34
18:37
10:41

16
14
13
7

SLOVENSKÝ POHÁR
ŠTVRŤFINÁLE – MUŽI: TJ Spartak Myjava – VK
Osmos Prievidza 3:1, Rieker UJS Komárno – VK
KDS-šport Košice 2:3, VK Mirad Unipo Prešov a
TJ Slávia Svidník postúpili do semifinále bez boja
(Slávia ŠŠ Trenčín a VKP Bratislava odstúpili pre
problémy súvisiace s koronavírusom), v semifinále sa stretnú Myjava – Prešov a Svidník – Košice.
ŽENY: VK Pirane Brusno – Volley project UKF
Nitra 0:3, Slávia EU Bratislava – VK Prešov 3:0,
VK Nové Mesto nad Váhom – Hit UCM Trnava 3:0,
Strabag VC Bilíkova Pezinok postúpil priamo ako
obhajca prvenstva. V semifinále sa stretnú Strabag VC – Slávia EU a UKF Nitra – Nové Mesto nad
Váhom.
MEVZA
MUŽI: Graz – Ľubľana 0:3, Kamnik – Waldviertel
2:3, Kamnik – Maribor 3:2, Waldviertel - Kamnik
2:3, Maribor – Ľubľana 3:1,
Maribor – Waldviertel 3:1, Graz – Kamnik 1:3,
Waldviertel – Ľubľana 1:3.
1. Maribor
2. Ľubľana
3. Kamnik
4. Aich Dob
5. Waldviertel
6. Záhreb
7. Graz

10
9
8
8
9
3
8

7
7
5
4
3
2
0

3
2
3
4
6
1
8

26:11
23:9
18:17
15:14
14:22
3:3
4:24

EURÓPSKE POHÁRE
POHÁR CEV

Volejbal
Magazín Slovenskej

volejbalovej federácie

23
21
13
12
9
3
0

MUŽI – OSEMFINÁLE: v Moskve Galati (Rum.) –
Groningen (Hol.) 3:2 a Vojvodina Novi Sad (Srb.)
- Dinamo Moskva (Rus.) 0:3, v Castelnau le Lez
Polonia Londýn (Angl., asistent trénera Šelep) OK Niš (Srb.) 1:3 a Požarevac (Srb.) – Montpellier (Fr.) 0:3, v Pazardžiku Zenit Petrohrad (Rus.)
- Pazardžik (Bulh.) 3:1 a Dukla Liberec (ČR, Kriško
15, Krajčovič 7) – Strojiteľ Minsk (Biel.) 3:0, v Las
Palmas Maaseik (Belg.) - SK Ankara (Tur.) 3:0 a
Las Palmas (Šp.) - Galatasaray Istanbul (Tur.) 3:1.
ŠTVRŤFINÁLE: v Moskve Galati (Rum.) - Dinamo Moskva (Rus.) 0:3, v Castelnau le Lez OK Niš
(Srb.) – Montpellier (Fr.) 3:0, v Pazardžiku Zenit
Petrohrad (Rus.) - Dukla Liberec (ČR, Kriško 5,
Krajčovič 8) 3:0 – druhý rozhodca Boris Kováč, v
Las Palmas Maaseik (Belg.) - Las Palmas (Šp.) 3:2.
ŽENY – OSEMFINÁLE: v Monze 26. 1. Békešská
Čaba (Maď., B. Koseková) - Monza (Tal.) a ŽOK
Ub (Srb.) - Šelmy Brno (ČR), v Istanbule 26. 1.
Maribor (Slovin.) - Drážďany (Nem.) a Postupim
(Nem.) - Galatasaray Istanbul (Tur.).
ŠTVRŤFINÁLE: v Obrenovaci Obrenovac (Srb.) Vasas Budapešť (Maď., Žernovič nehrala pre zranenie) 3:0, v Záhrebe Targovište (Rum.) – Beziers
(Fr.) 0:3.
VYZÝVACÍ POHÁR
MUŽI – OSEMFINÁLE: v Ankare Halkbank Ankara (Tur.) – Benfica Lisabon (Port.) 3:0 a Sollentuna
(Švéd.) – AS Cannes (Fr.) 0:3, v Ankare Omonia
Nikózia (Cyp.) - Ziraat Bankasi Ankara (Tur.) 2. 2.
ŠTVRŤFINÁLE: v Ankare Halkbank Ankara (Tur.)
– AS Cannes (Fr.) 3:1, v Ankare 4. 2. Pärnu (Est.)
- lepší z dvojice Omonia Nikózia (Cyp.)/Ziraat
Bankasi Ankara (Tur.), v Miláne Dinamo Bukurešť
(Rum.) - Miláno (Tal.) 0:3, v Gorodoku Gorodok
(Ukr.) – Lvi Praha (ČR, Paták 0) 0:3. Do semifinále
postúpili Halkbank Ankara (Tur.), Miláno (Tal.),
Lvi Praha (ČR, Paták).
ŽENY – OSEMFINÁLE: v Las Palmas THY Istanbul (Tur.) - Lugoj
(Rum.) 3:0 a Gran Canaria (Šp.) - Nancy (Fr., Palgutová 16) 2:3, v Istanbule Ponta Delgada (Port.)
- Graz (Rak.) 3:1 a TK Kaunas (Litva) - Yesilyurt
Istanbul (Tur.) 0:3.
ŠTVRŤFINÁLE: v Las Palmas THY Istanbul (Tur.)
- Nancy (Fr., Palgutová 4) 3:0, v Istanbule Ponta
Delgada (Port.) - Yesilyurt Istanbul (Tur.) 0:3. V
semifinále sa stretnú Alba Blaj (Rum.) - Kaposvár
(Maď.) a THY Istanbul (Tur.) - Yesilyurt Istanbul
(Tur.).
KVALIFIKÁCIA ME 2021
MUŽI
B-SKUPINA (Hadera 12. - 17. 1.)
Izrael – Rakúsko 0:3, Rakúsko – Bulharsko 1:3,
Izrael Bulharsko 0:3, Rakúsko – Izrael 2:3, Bulharsko – Rakúsko 3:0, Izrael – Bulharsko 0:3.

Vydáva Slovenská volejbalová federácia.
Zostavil: Mgr. Pavol Kubiš.
Redakcia: Junácka 6, 832 80 Bratislava.
Názory a pripomienky: casopis.volleyball@gmail.com. Foto: SVF, archív, TASR.
Redakčná uzávierka 19. 1. 2021.
Samostatne nepredajné.

1. Bulharsko
2. Rakúsko
3. Izrael

4
4
4

4
1
1

0
3
3

12:1
6:9
3:11

12
4
2

C-SKUPINA (Skopje 11. - 16. 1.)
Severné Macedónsko – Bosna a Hercegovina 3:1,
Bosna a Hercegovina – Turecko 0:3, Severné Macedónsko – Turecko 1:3,
Bosna a Hercegovina – Severné Macedónsko 0:3,
Turecko – Bosna a Hercegovina 3:0, Severné Macedónsko – Turecko 3:1.
1. Turecko
2. Sev. Macedónsko
3. Bosna a Herc.

4
4
4

3
3
0

1
1
4

10:4
10:5
1:12

9
9
0

Na ME 2021 si už zabezpečilo postup 16 z 24
účastníkov: spoluorganizátori Poľsko, Česko,
Fínsko, Estónsko, z ME 2019 Srbsko, Slovinsko,
Francúzsko, Rusko, Taliansko, Ukrajina, Nemecko, Belgicko, z kvalifikácie ME 2019 Lotyšsko,
Bulharsko, Turecko a Severné Macedónsko (z
2. priečky). Zvyšných 8 miesteniek rozdelia po
štyroch májových kvalifikačných skupinách. Zo
siedmich skupín postúpia víťazi a päť najlepších
tímov z druhých priečok.
Přidalová mamičkou
Naša historicky najúspešnejšia plážová volejbalistka Natália Přidalová (za slobodna Dubovcová)
je už šťastnou mamičkou, v pondelok 11. januára priviedla na svet syna Viléma. Osemnásobná
majsterka Slovenska (šesťkrát s Dominikou Nestarcovou a dvakrát s Andreou Štrbovou) dosiahla
s Nestarcovou na ME 2015 v Klagenfurte štvrté,
na ME 2012 v Haagu či 2014 v Cagliari deviate, na
MS 2013 v Starych Jablonkách deviate a na turnajoch Svetovej série tretie miesta v Long Beach
2014, Stavangeri 2014 či v Olštýne 2016. So Štrbovou debutovala v máji 2017 v Ženeve, na ME
v Holandsku 2018 obsadili 25. a v Moskve 2019
17. miesto, na MS v Hamburgu 2019 pridali 17.
miesto. Jedinú spoločnú bronzovú medailu vo
Svetovej sérii získali v roku 2018 na trojhviezdičkovom turnaji v tureckom Mersine. Vo svetovom
rebríčku figurovali najvyššie v júli 2019 na 19.
mieste.
Posledný turnaj spolu odohral v septembri 2019
na finálovom podujatí Svetovej série v Ríme.
Vlani ich plány dotiahnuť nádejne rozbehnutú kvalifikáciu na OH v Tokiu najskôr nahlodala
pandémia koronavírusu a následne v júli dvojica
oficiálne ukončila spoluprácu po tom, ako Natália
oznámila tehotenstvo.
Beachové ME vo Viedni
Tohtoročné majstrovstvá Európy v plážovom volejbale sa uskutočnia 11. až 15. augusta vo Viedni
bezprostredne po skončení odložených olympijských hier v Tokiu. V Rakúsku ich budú hostiť po
šiestich rokoch, v roku 2015 bol ich organizátorom Klagenfurt. ME do 22 rokov budú od 13. do
16. mája taktiež v Rakúsku - v Badene, ME do 20
rokov privíta od 8. do 11. júla turecký Izmir a ME
do 18 rokov od 2. do 5. septembra slovinský Koper.
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KALENDÁRIUM/KVÍZ

VOLEJBALOVÝ KVÍZ

1. Hlavnou témou nášho januárového kvízu je čerstvá štyridsiatnička Alica Sokolov-Székelyová,
jedna z najlepších a najúspešnejších volejbalistiek v ére samostatnosti. V ktorom meste sa
narodila?
a) Košice
b) Prešov
c) Snina
2. Koľ ko majstrovských titulov
získala so Sláviou UK Bratislava?
a) 5
b) 6
c) 7
3. Zúčastnila sa na dvoch ME 2003
a 2007, v počte štartov v seniorskej reprezentácii je rekordérka.
Koľ ko ich má na svojom konte?
a) 101
b) 110

c) 121
4. Ako jediná slovenská nahrávačka si zahrala aj v talianskej
Serii A1 v troch kluboch. V kto-

rom z nich na Apeninskom polostrove začínala?
a) Forli
b) Tortoli
c) Santeramo
5) Alica je i viacnásobnou víťazkou ankety o najlepšiu volejbalistku Slovenska. Koľ kokrát ju
vyhrala?
a) 2
b) 3
c) 4
6) V roku 2011 sa vydala za Macedónca Tomča Sokolova, s ktorým
sa spoznala počas pôsobenia v
Bukurešti. Neskôr hral aj na Slovensku, v akej lige?
a) basketbal
b) hádzaná
c) volejbal
Správne odpovede: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b, 6a.

JANUÁROVÍ JUBILANTI
1. 1. 1981 sa narodila DANIELA HUDÁKOVÁ, bývalá nahrávačka Spišskej Novej Vsi 12/13 a Kežmarku.
3. 1. 1981 sa narodil MATÚŠ KALNÝ, bývalý mládežnícky reprezentant a hráč VKP Bratislava pôsobil ako tréner v nemeckom VSG
Coburg/Grub, žien SV Schwechat
a junioriek Rakúska, mužov švajčiarskeho Näfelsu, športovej školy
vo Frankfurte nad Mohanom a mládežníckych reprezentácií Nemecka,
s kadetmi Nemecka bol v roku 2018
majstrom Európy U18, od roku
2019 tréner žien KP Brno.
3. 1. 1991 sa narodila DIANA
MITRENGOVÁ, smečiarka Slávie
UK Bratislava (do 2015), nemeckého VC Neuwied a rakúskych klubov
Brunnenbau a Sokol Post (od minulej sezóny).
4. 1. 1961 sa narodila ALENA KUDLÍKOVÁ st., dlhoročná hráčka a
trénerka prvoligového Slovana Rimavská Sobota.

4. 1. 2001 sa narodil MATÚŠ SUCHANIČ, smečiar Prešova, predtým
pôsobil vo Svidníku.
5. 1. 1981 sa narodila ALICA SOKOLOV-SZÉKELYOVÁ, bývalá reprezentačná nahrávačka a hráčka Košíc, Slávie UK Bratislava, Prešova,
pôsobila v talianskej Serii A1, v španielskom Burgose, v Rusku (Lipeck,
Čeľabinsk), rumunskom Diname
Bukurešť, v Turecku (Kimya Ted Kolejliler Ankara, Iller Bankasi Ankara, Sariyer Istanbul, Rota Koleji SK
Izmir) a vo švajčiarskom Cheseaux.
11. 1. 1961 sa narodil PETER
BREZNEN, v rokoch 1993 až 1995
tréner extraligového VKP Bratislava B.
12. 1. 1941 sa narodil TIBOR KRAŠČENIČ, bývalý hráč a neskôr funkcionár Slávie Nitra a čestný prezident VKP Bystrina SPU Nitra.
18. 1. 2001 sa narodila LENKA HOLČÍKOVÁ, univerzálka prvoligovej
Slávie TU Zvolen.

18. 1. 1981 sa narodila ANDREA
URBÁNKOVÁ, bývalá hráčka Forplastu Bratislava, Slávie UK Bratislava B, VTC Pezinok či Sokola
Schwechat.
21. 1. 1981 sa narodil DUŠAN VALÁŠEK, bývalý volejbalista Myjavy
a Nového Mesta nad Váhom.
25. 1. 2001 sa narodili dvojičky ŠIMON a VINCENT RZYMANOVCI,
odchovanci popradského volejbalu
pôsobili spolu v COP Trenčín, aktuálne smečiar Šimon hrá v Myjave a
univerzál Vincent v Prešove.
26. 1. 2001 sa narodil BAZIL HORŇÁK, univerzál TJ Slávia Svidník.
29. 1. 1991 sa narodil MILAN LÍZALA, bývalý smečiar Malaciek, COP
Trenčín, talianskeho Santa Croce
(A2), Humenného, Ústí nad Labem
a juniorský reprezentant.
31. 1. 1971 sa narodil GERHARD
MAJLING, bývalý hráč AVK Magnezit Revúca.

