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Prerušovaná pieseň
Keď neprší, aspoň kvapká. V súčasnej pandemickej situácii sa volejbalový (športový) fanúšik musí
uspokojiť s málom. Napríklad aj s
tým, že s občasnými povinnými karanténami družstiev, s ktorými sme
sa už akosi naučili žiť a ani inú možnosť nemáme, sa rozbehla a funguje
aspoň najvyššia súťaž a extraligové
zápasy si môže pozrieť prostredníctvom internetových prenosov.
Žiaľ, prvé ligy mužov a žien či junioriek zastihla stopka už po prvých
odohratých kolách, ďalšie súťaže
sa ani nerozbehli, čím trpí najmä
mládež. Musíme však všetci vydržať
na ich reštart, ktorého termín zatiaľ
nepoznáme, i keď ani trpezlivosť nebýva bezodná a prináša svoje obete.
Z pohľadu slovenských seniorských
reprezentácií, ktoré čakajú (aspoň
tomu pevne veríme) v januári kvalifikačné boje o postup na ME 2021,
je veľmi dôležitý reštart českej extraligy. Uplynulý víkend sa po vyše
mesiaci hrali jej mužské súťaže, v
tamojších kluboch pôsobí až desať
slovenských volejbalistov, z ktorých
by viacerí mali byť oporami v spomínanej kvalifikácii. V Ostrave už
druhý rok pôsobí aj Jakub Ihnát,
ktorého volejbalovú abecedu ponúkame
v novembrovej prílohe Volejbalu.
Prinášame i príbeh Stanislava Vartovníka, ktorého spod vysokej siete
vyhnala ani nie ako tridsaťročného
vrodená vada srdca. Pozrieme sa
na to, koľko bratských dvojíc si v
ére samostatnosti zahralo v našej
najvyššej súťaži. V novej rubrike budeme mapovať púť našich klubov v
pohárovej Európe od roku 1993. K
pozeraniu volejbalových prenosov
tak želáme i príjemné čítanie.
Pavol Kubiš

Ženy Slávie EU a muži Prešova najlepší
v prvej polovici základnej časti

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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STANISLAV VARTOVNÍK ZAŽIL ATMOSFÉRU ME AKO HRÁČ I ASISTENT TRÉNERA

Stopku mu dala vrodená vada srdca

Na európskom šampionáte štartoval ako
hráč i tréner. K volejbalu sa bývalý 49-násobný reprezentačný smečiar Stanislav
Vartovník dostal pomerne neskoro a pomerne rýchlo sa z neho aj vytratil. Svet
športu vymenil za svet financií, ale ponuku zaspomínať si na život pod vysokou
sieťou prijal rád.
ŠTUDOVAL BASKETBALOVÉ
TRÉNERSTVO
Chcel študovať telesnú výchovu, ale keď
sa dostal na vysokú školu do Banskej
Bystrice, na UMB volejbalový odbor nebol otvorený. Tak začal pôvodne študovať basketbalové trénerstvo. Až tak ho
to však nenapĺňalo, popri tom trénoval s
banskobystrickými volejbalistami u trénera Zdena Haringa. Prvú ligu však hrával za Spišskú Novú Ves a keďže oba tímy
v nej boli súpermi, Stredoslováci po čase
chceli, aby ku nim prestúpil. Spišiakom to
však nevoňalo a tak ho „posunuli“ vyššie.
V PREŠOVE „MENIL“ NOHU
Po roku a pol prestúpil do Prešova, kde
sa hlásil trénerovi Michalovi Kudlovi.
Pol roka s Prešovčanmi iba trénoval a
keď nastúpil odznova do druhého ročníka na zimný semester na v tom čase ešte

So slovenskými reprezentantkami
ako asistent trénera na ME 2009 v
Katoviciach.
Fakultu humanitných vied PU (učiteľské
štúdium telesnej výchovy), jeho kariéra
rýchlo napredovala. Volejbal začal hrať
ako 16-ročný v Spišskej Novej Vsi, kde ho
otec zobral do partie volejbalistov.
Počas prvých mesiacov u „koňarov“ si
však v dvadsiatich rokoch musel „meniť“
nohy. Vpredu mal totiž pravú, čo pri smeči a podaní nebolo ideálne a znamenalo
to i slabšiu variabilitu pri útoku. Zmena
na ľavú mu trvala pár mesiacov, ale podarilo sa. V mužstve, v ktorom v tom čase
pôsobili hráči ako Paľa, Výrostko, Nebenführ, Gešperík a ďalší, hrajúcim trénerom
bol Vlkolinský a z juniorky prišiel s nimi
trénovať Sopko st., začal pravidelne hrávať. V tom čase bola extraliga rozdelená
na A1 a A2, s tímom začínal v tej druhej.
V ďalšej sezóne mužstvo prevzal tréner
Daniel Oravec. Pod jeho vedením zažil
i Pohár CEV vo francúzskom Poitiers. S
Prešovom síce počas štvorročného pôsobenia extraligovú medailu nezískal, dvakrát však štartoval na svetových letných

univerziádach na Malorke a v Pekingu,
dokončil si vysokú školu a dvere sa mu
otvorili aj do seniorskej reprezentácie.
Z ČESKA DO POĽSKA
Z Prešova „vyletel“ i do sveta profesionálneho volejbalu. Dva roky odohral v Odolena Vode. „Bolo to super obdobie. Chance bola vtedy na vrchole v Česku, prvý rok
sme vyhrali Český pohár a v druhej majstrovský titul,“ spomína Stano. Jeho spoluhráčmi v zlatom tíme boli i nahrávači
Michal Masný a Branislav Skladaný. Po
titule sa mužstvo rozpadlo, niektorí hráči
prešli do Kladna. Tak, ako mu Rostislav
Chudík vybavil „odolku“, následne si ho
z nej stiahol k sebe do poľského Kedzierzynu, ktorý šiel trénovať. Klub s úspešnou
históriu mal finančne horšie obdobie a v
skromnejších podmienkach ho zachraňovali Slováci. Okrem Stana sa v tíme
počas jeho kedzierzynskej éry zišli Tomáš Kmeť, Dušan Kubica, Karol Šrámek
a v roku 2005 v ňom odštartoval svoju
legionársku púť aj Martin Sopko st. „Sezóna 2004/05 bola moja najvydarenejšia
klubová, v štatistikách som bol druhý
najlepší prihrávač ligy za poľským reprezentačným liberom Ignaczakom. Zároveň
bola ťažká, pretože v januári som musel
ísť na operáciu členku a polroka som zostal mimo volejbalu. Dobre som sa však
upísal a tak si ma klub nechal,“ dodáva.
Na lavičku si však sadol tréner Wojciech
Drzyzga. Komunikácia medzi hráčmi a
trénerom neklapala, to sa prejavilo i na
výsledkoch a Mostostal skončil v súťaži
až ôsmy, čo bol jeho najhorší výsledok.
Po dvoch rokoch v Kedzierzyne sa sťahoval do Bydgoszczi. Nováčik najvyššej súťaže hľadal nových hráčov, ale nedokázal
vytvoriť také podmienky ako iné kluby.
Pozliepanému tímu pod vedením trénera
Wieslava Popika, ktorý ako hráč svojho
času pôsobil i v Myjave, sa nedarilo. Nefungovalo to. Vartovník bol v tom čase v
tíme jediný Slovák.
S KARDOŠOM DO RENNES
Po sezóne v Bydgoszczi sa mu ozval
nahrávač Marek Kardoš, že jeho klub z
Rennes hľadá smečiara. Do Francúzska
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odcestovali spolu. Stano na tomto poste
vymenil iného Slováka Martina Nemca,
ktorý prestúpil do Turecka.
V krajine galského kohúta však do jeho
hráčskej kariéry zasiahla osudová vec.
Po tom, ako na tréningu dostal srdcový
záchvat a počas prevozu do nemocnice
zomrel 26-ročný hráč Chaumontu Cédric Schlienger, hráčom sprísnili lekárske
kontroly. Stanovi tak našli vrodenú vadu
srdca.
Diagnózu francúzskych lekárov potvrdili aj slovenskí odborníci. Paradoxne celé
leto predtým hrával beach v štyridsaťstupňových horúčavách a srdce mu nesignalizovalo žiadny problém. Odvtedy s
ním každý rok chodí na kontrolu.
Vo februári 2008 sa vrátil domov a zvažoval, čo ďalej. Rozhodoval sa, či ešte skúsi
hrať alebo bude trénovať.
Spišiaci prišli za ním s výzvou, že chcú
postúpiť do ženskej extraligy. „Bol som
doma dva dni a dostal som takúto ponuku. Už sa mi nechcelo preč zo Spišskej
Novej Vsi a tak som začal trénovať. Vyhrali sme baráž s Košicami a postúpili,“
opisuje moment, keď sa ako čerstvý tridsiatnik - obrazne povedané - z noci do
rána stal z hráča trénerom.
TRÉNOVAL ŽENY I MUŽOV
Po necelých štyroch rokoch si v sezóne
2012/13 vyskúšal aj prácu s mužským tímom, ale na lavičke Chemesu Humenné
nevydržal dlho, aj keď mal s v tom čase
úradujúcim majstrom dvojročnú zmluvu. Humenčania pod jeho vedením síce
začali sezónu víťazstvom nad bratislavským Volley Teamom vedeným Talianom
Zaninim, neskôr však po prehratom zlatom sete v Grécku nepostúpili v Pohári CEV cez Vrahati a už sa to zbieralo.
Odvety sa vo volejbale po ňom zľahla
zem. Sledoval ho z diaľky, mal aj ďalšie
ponuky, ale zistil, že to nebude to pravé
orechové, čím sa chce živiť. Ako neskoro prišiel pod vysoké siete, tak skoro sa
spod nich vytratil. Ako 34-ročný. „Neľutujem, boli to pekné časy od vysokej školy až trénerstvo,“ zdôrazňuje.
Ešte na sklonku volejbalovej kariéry „zabrdol“ do sveta financií, ktorým sa neskôr začal venovať naplno. Ako finančný
poradca sa venuje osobným financiám,
pendluje medzi Spišskou Novou Vsou
a Michalovcami. Jeho desaťročný syn
Miško sa v Spišskej Novej Vsi venuje futbalu.

REPREZENTÁCIA
AJ Z OPAČNEJ STRANY
Pri slove reprezentácia sa mu rozžiaria
oči. Ocitol sa v nej ako hráč i tréner. „Bol
som rád, že som sa do nej dostal, vytiahol
ma do nej tréner Třešňák. Bolo to obdobie štrajkov i generačnej výmeny hráčov,

Kto je
Stanislav Vartovník
Narodený: 23. februára 1978 v Poprade.
Kluby: ako hráč Spišská Nová Ves,
1998-2002 Prešov, 2002-04 Odolena Voda, 2004-06 Kedzierzyn-Kozle,
2006/07 Bydgoszcz, 2007/08 Rennes,
ako tréner 2008-2012 ženy Spišská
Nová Ves, 2012 muži Chemes Humenné, asistent Miroslava Čadu pri ženskej
reprezentácii.
Reprezentácia: v seniorskej v rokoch
2002 až 2005 odohral 49 zápasov, štartoval na ME 2003 i dvoch svetových
letných univerziádach 1999 v Palme
de Mallorca a 2001 v Pekingu. Ako
asistent Miroslava Čadu pri ženskej
reprezentácii bol aj na ME 2009.
Úspechy: majster Česka 2004 a víťaz
Českého pohára 2003.

Stanislav Vartovník (vľavo)
s legendárnym Brazílčanom Gibom.
na európskom šampionáte v Nemecku
sme v skupine s domácimi, Francúzmi,
Čechmi, Talianmi a Španielmi nevyhrali
ani jeden zápas. Napriek tomu reprezentáciu považujem za vrchol mojej športovej kariéry,“
hovorí. V nej ho pribrzdilo aj zranenie
členku v roku 2005 z Kedzierzynu.
Od februára 2009 bol Vartovník asistentom českého trénera Miroslava Čadu pri
slovenskej reprezentácii. „Bolo to pekné
obdobie, znova som sa vrátil do reprezentačného tímu. Jeho fungovanie som
videl aj z opačnej strany,“ dodáva. Atmosféru európskeho šampionátu si tak
vychutnal ako hráč i tréner. Slovenky na
ME 2009 v Katoviciach zdolali v skupine
Češky 3:2, prehrali s Azerbajdžanom 2:3
a 0:3 so Srbskom. Zo skupiny - i s pocitom veľkej krivdy - nakoniec nepostúpili. Lepšie skóre posunulo ďalej Češky a
Azerbajdžanky. Reprezentáciu v súčasnosti vníma najmä cez trénerskú kariéru
svojho niekdajšieho spoluhráča Mareka
Kardoša, ktorý vedie aj Prešov, a fandí
mu.
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Traja Patúcovci i Šmahelovci
BRATIA V EXTRALIGE

V minulom čísle sme si predstavili súrodencov, ktorí v ére samostatnosti pôsobili v šestkovom volejbale v reprezentácii
ako hráči či tréneri. Teraz si zmapujeme
známe bratské dvojice a trojice, ktoré sa
v ére samostatnosti objavili na našich extraligových palubovkách.
DIVIŠOVCI
PETER (1978) vyrástol v Žiline a vojenčil
vo VKP Bratislava, LUKÁŠ (1986) sa v Žiline „ohrial“ iba do 17 rokov.
FILOVCI
TIBOR FILO (1984) hral vo Zvolene, PETER FILO (1985) v Novom Meste nad Váhom.
HALANDOVCI
ĽUBOR (1977) hral vo VKP Bratislava, v
Interi Bratislava, Myjave, Novom Meste
nad Váhom, TOMÁŠ (1992) v Trenčíne,
Volley Teame Bratislava a v Prievidzi.
HOLLOVCI
VLADIMÍR (1973) a BORIS (1977) vyrástli
v Nitre, mladší nahrávač bol pred odchodom do Nemecka aj v Interi Bratislava.
HRIŇÁKOVCI
MILAN (1985) v Starej Ľubovni, Humennom a Volley Teame Bratislava, JAKUB
(1990) v Humennom, Svidníku a v súčasnosti v Košiciach.
HUSÁROVCI
MICHAL (1983) hral vo VKP Bratislava,
v Žiline, Humennom a v Starej Ľubovni,
LADISLAV (1984) vo VKP Bratislava
CHOCHOĽÁKOVCI
RÓBERT (1969) pôsobil najmä v Púchove, hral aj vo Zvolene, GABRIEL (1978) v
Bratislave hral v Ravijome, VKP a Volley

Marián (vľavo) a Radovan Vitkovci sa
v tejto sezóne stretli v jednom tíme v
rodnom Svidníku.
FOTO: VK SLÁVIA SVIDNÍK
Teame, ako asistent trénera v Prievidzi.
KUBŠOVCI
MATEJ (1988) hrával v Žiline, VKP Bratislava, Prievidzi, Nitre a od roku 2018
v Komárne, ROMAN (1985) v Dubovej,
Nitre, Novom Meste nad Váhom a Zvolene.
KUDROVCI
MARTIN (1999) a PATRIK (2003) pôsobia
v Prievidzi.
KYSELOVCI
VLADIMÍR (1978) v Žiline a v Dubovej,
ĽUBOMÍR (1984) v Žiline a v Prievidzi.
LAMPARTOVCI
STANISLAV (1983) v Novom Meste nad
Váhom, Humennom, Prešove, Starej Ľubovni, Zvolene a Svidníku, TOMÁŠ (1985)
v Starej Ľubovni, Svidníku a v súčasnosti
v Prešove.
MIŠÍKOVCI
RADOSLAV (1977) v Detve, Zvolene, Hriňovej a Lovinobani, DUŠAN (1971) v Lovinobani.
MIZERÁKOVCI
MILAN (1982) v Myjave, Púchove, Novom Meste nad Váhom a v Humennom,
ROMAN (1985) v Myjave, Žiline, Zvolene,
Púchove a Humennom.
OROLÍNOVCI
MICHAL (1979) vo Zvolene a JÁN (1984) v
Hriňovej a vo Zvolene.
PAŇKOVCI

SAMUEL (2000) vo Svidníku a v súčasnosti v Myjave, BRANISLAV (2004) vo
Svidníku.
PATÚCOVCI
MAREK (1983) hral v Komárne, ANDREJ
(1984) vo VKP Bratislava, Komárne a
Prievidzi, TOMÁŠ (1997) v Trenčíne, Komárne a Myjave.
PETRÁŠOVCI
MICHAL (1986) v Trenčíne a v súčasnosti vo Svidníku, JAKUB (1998) v Trenčíne,
Myjave a Komárne.
PISTOVIČOVCI
PATRIK (1972) v Púchove, VKP Bratislava
Zvolene a Volley Teame, BRANKO (1976)
v Púchove a Volley Teame Bratislava.
PORUBSKÍ
PETER (1995) hral v Nitre, v Myjave,
Prievidzi a od tejto sezóny v Prešove,
SAMUEL (2001) v Nitre a v tejto sezóne
v Komárne.
RZYMANOVCI
Dvojičky ŠIMON (2001) a VINCENT
(2001) začínali spolu v Trenčín nčín,
v tejto sezóne hrá ŠIMON v Myjave a
VINCENT v Prešove.
SENKOVCI
MATEJ (1991) a TOMÁŠ (1992) v Starej
Ľubovni.
SOPKOVCI
MARTIN (1987) v Prešove, vo Svidníku a
v súčasnosti v Košiciach, MAROŠ (1990)
v Prešove, Košiciach a v Starej Ľubovni.
SOTÁKOVCI
STANISLAV (1984) hrával v Humennom
a Svidníku, kde pôsobí ako asistent trénera, ĽUBOSLAV (1978) v Prešove a vo
Svidníku.
ŠMAHELOVCI
PETER (1984) v STU Bratislava, Malackách a Komárne, dvojičky MIROSLAV
(1982) a MARTIN (1982) v STU Bratislava
a Malackách.
ŠOMKOVCI
MIROSLAV (1983) v Púchove a v Nitre,
TOMAŠ (1985) v Púchove.
ŠPAČEKOVCI
ROMAN (1975) v Púchove a Prešove, ANDREJ (1979) v Myjave a Púchove.
ŠTEVKOVCI
PETER (1986) a ADAM (1987) v Púchove.
VITKOVCI
MARIÁN (1994) vo Svidníku, Košiciach,
Myjave a od tejto sezóny znova vo Svidníku, RADOVAN (2002) vo Svidníku.
ZEMANOVCI
MICHAL (2001) a ONDREJ (2002) hrávajú
v Myjave.
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Lukáš Šmída sa na lavičke „piraní“
stal jeho asistentom a to by malo platiť minimálne do decembra. Je totiž
možné, že Štrajánek sa v januári vráti
do USA. Do kádra Brusna pribudla venezuelská smečiarka Johenlis Belisariová (nahradila Brazílčanku Rafaelu
Carvalhovú, ktorú klub z výkonnostných dôvodov poslal domov). Zdravotné problémy naopak poslali mimo
hru blokárku Jaroslavu Pencovú.

Paták k pražským „levom“

Kijaková a Firkaľ v Ázii
Kardošov víťazný debut

Reprezentačný tréner našich volejbalistov Marek Kardoš, ktorý sa ako
kormidelník VK MIRAD UNIPO Prešov vrátil do našej extraligy po dvoch
rokoch, si 10. októbra odkrútil úspešný debut na lavičke „koňarov“. Vo
východniarskom derby jeho zverenci
zdolali VK KDS Šport Košice 3:1. Október absolvovali v najvyššej mužskej
súťaži ako jediní bez prehry, v štyroch
stretnutiach stratili iba jeden set.

Kijaková na Taiwane

Povesť najväčšej svetobežníčky z našich reprezentantiek znova potvrdila
Miroslava Kijaková (na snímke pri
útoku), ktorá po Poľsku, Rumunsku,
Švajčiarsku, Grécku, Taliansku, Španielsku, Cypre a Izraeli si v zahraničí
vyskúša ligu už v deviatej krajine. Kijaková prijala ponuku z Taiwanu, kde
spolu s Chorvátkou Mateou Magdičovou 32-ročná rodáčka z Bardejova
posilnila tím CMFC z hlavného mesta
Tchaj-pej. CMFC skončil v lige od roku 2015 vždy druhý za Taipowerom.

Firkaľ v Saudskej Arábii

Po dlhých vyše 21 rokoch má slovenský volejbal svojho zástupcu aj
v Saudskej Arábii. Dvadsaťdvaročný
reprezentant Július Firkaľ sa dohodol
na zmluve s klubom Ittihad Džidda, v

ktorom v sezóne 1998/99 pôsobil ako
tréner Ľubor Halanda a pár mesiacov
tam pôsobil aj smečiar Róbert Zentko. Pre rodáka z Humenného to je po
nemeckom Dürene a tureckom Tokate tretia legionárska zastávka.

Fenoglio mal koronavírus
Zatiaľ čo taliansky kormidelník
slovenských volejbalistiek Marco
Fenoglio počas prvej vlny pandémie
pred koronavírusom „schoval“ napriek tomu, že trénoval klub Bergama z epicentra nákazy, v októbri už
na lavičke iného tímu Serie A1 Busta
Arsizio už pred ním neunikol. Našťastie chytil vírus v miernej forme
a okrem straty čuchu a chute nemal
žiadne zvláštne problémy.

Štrajánek na lavičke Brusna

V zápase 5. kola na palubovke Volley
projectu UKF Nitra viedol volejbalistky VK Pirane Brusno prvý raz hlavný tréner Tibor Štrajánek. Niekdajší
kormidelník extraligových mužov
Dubovej a Zvolena či mládežníckeho
projektu COP Nitra sa do našej extraligy vrátil po vyše štyri a polroku,
v uplynulých sezónach viedol mládež
v americkom klube Metro Memphis
v štáte Tennessee. Doterajší tréner

Ako posledný z reprezentantov si
otázku klubovej sezóny vyriešil i Matej Paták, tridsaťročný smečiar po
ukončení spolupráce s francúzskym
Chaumontom sa v druhej polovici októbra sťahoval do Prahy. Keďže v Česku platil zákaz trénovania vo vnútorných priestoroch, jeho nový klub VK
Lvi Praha plánoval oba zápasy šestnásťfinále Vyzývacieho pohára odohrať v lotyšskej Jurmale. Jeho úmysly však prekazili dva pozitívne testy
v tíme hostí. Na premiérový zápas v
drese Pražanov si tak rodák z oravskej
Novote musel počkať dlhšie. Paták je
desiatym slovenským volejbalistom v
tomto ročníku českej extraligy.

Palgutovej 32 bodov

Predposledný októbrový deň prial
našej 27-ročnej reprezentantke Karin Palgutovej. V zápase 6. kola vo
francúzskej Ligue A pomohla svojmu družstvu Vandoeuvre Nancy k
domácemu víťazstvu 3:2 nad Saint-Raphaelom 32 bodmi. V útoku mala
54-percentnú úspešnosť, svoju bodovú nádielku vyšperkovala 5 esami
aj 6 blokmi a získala ocenenie MVP
zápasu. Pre bratislavskú rodáčku a
odchovankyňu ŠŠK Bilíkova, ktorá vo
Francúzsku pôsobí štvrtú sezónu (v
Nancy druhú), 32 bodov znamenalo
nový „osobák“.

Slávistky stratili iba set

Volejbalistky Slávie EU Bratislava suverénne ovládli prvú polovicu základnej časti extraligy. Zverenkyne trénera Michala Matušova stratili svoj
jediný set posledný októbrový deň
v 7. kole s najväčším rivalom Volley
projectom UKF Nitra (3:1).
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Nielen volejbalovú abecedu skloňuje JAKUB IHNÁT

Pocit úspechu je nenahraditeľný

A

AKO AUTO
„Autá mám veľmi rád, zaujímam sa o ne a taktiež sledujem
pravidelne rôzne recenzie na internete. Veľmi ma baví šoférovanie,
považujem to za relax, vypočujem
si pri tom dobrú hudbu či podcast.“
AKO BEACH
„Beach pre mňa predstavuje neoddeliteľnú súčasť leta. Samozrejme, pokiaľ práve nemám
reprezentačné povinnosti. Tento
rok aj vďaka koronavírusu som na
beach mal viac času a spolu s partiou nadšencov sme pracovali na
novovzniknutom beachovom klube
BVC Žilina, ktorý sa zameriava na
mládež. S Filipom Gavendom sme
sa tiež zúčastnili troch dobre obsadených turnajov v Česku, na ktorých sa nám podarilo dvakrát stáť

B

na pódiu.“
AKO CIEĽ
„Vo svojom živote si stanovujem krátkodobé a dlhodobé ciele.
Krátkodobé väčšinou na sezónu,
ako napríklad udržať sa v základnej
zostave. Dlhodobým cieľom je zahrať si v kvalitnej lige ako talianska,
poľská či francúzska.“
AKO DRINA
„Život športovca je o každodennej drine. Veľa ľudí si myslí, že
byť profesionálnym športovcom je
jednoduché, no opak je pravdou.“
AKO ESO
„Podanie považujem za svoju
dominantnú činnosť. Nikdy nezabudnem na svoj prvý bod v extralige, ktorým bolo práve eso.“
AKO FINÁLE
„Finále play-off s Košicami

C

D
E
F

počas môjho pôsobenia v Prievidzi
bolo pre mňa najkrajšou časťou
sezóny. Pamätám si na skvelú atmosféru počas celej finálovej série,
ktorú som si veľmi užíval a v tej
eufórii si ani neuvedomoval dôležitosť zápasu.“
AKO GENETIKA
„Volejbalové gény ma určite
neminuli, vzhľadom na to, že môj
otec, môj strýko a aj môj dedo hrali
volejbal.“
AKO HUBBA
„Hudbu naozaj zbožňujem a
neviem si bez nej predstaviť život.
Nemám obľúbené žánre, vypočujem
si naozaj všetko, no medzi moje obľúbené kapely patrí Coldplay a Depeche Mode.“
AKO CHCENIE
„Myslím, že je dôležitou

G

H

CH
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súčasťou každého športovca. Posúvať sa, zlepšovať, zvládať možno aj
ťažšie obdobia.“
AKO IMPROVIZÁCIA
„Mám na mysli predovšetkým
tú zápasovú. V zápase sa vyskytnú
situácie, ktoré sa nedajú na tréningu vytvoriť. Ich riešenie robí a rozdeľuje hráčov a hráčov.“
AKO JEDLO
„Jedlo považujem za veľmi dôležitú súčasť prijímania výživy a
energie. Veľmi rád varím, čím sa
snažím mať pestrú stravu.“
AKO KÁVA
„Deň bez kávy si neviem
predstaviť. Nielen pitie kávy, ale
aj jej prípravu, považujem za každodenný rituál. Viem si vychutnať
horké espresso, ale aj sladšie lahodné cappuccino.“
AKO LIBERO
„Vzhľadom na to, že som v
mládeži bol jeden z najnižších, zastával som pozíciu libera. Aj keď sa
mi to vtedy nepáčilo, s odstupom
času som za to vďačný, pretože mi
to zlepšilo prihrávačské schopnosti,
obranu v poli a organizáciu.“
AKO MYJAVA
„Môj prvý extraligový tím,
v ktorom som strávil tri sezóny a
v dobrom naň spomínam. Myjave vďačím za to, že ma ´vytiahla´
z mládeže a ako prvá mi dala šancu hrať a napredovať. Posunula ma
vpred po hernej, ale aj osobnostnej
stránke.“
AKO NATÁLIA
„Moja priateľ ka, s ktorou som
už takmer 10 rokov. Spoznali sme
sa, ako inak, na volejbale. Je mojou
veľ kou podporou, vždy ma vie vypočuť a ako volejbalistka vyjadriť
svoj odborný názor. Určite veľmi
dobre vie, že život so športovcom
nie je jednoduchý, no pre mňa, je
vďaka nej, určite jednoduchší.“
AKO OSTRAVA
„Môj prvý zahraničný klub
a moja prvá profesionálna sezóna.
Bohužiaľ, kvôli koronavírusu sa nedokončila, no aj napriek tomu som
získal veľa skúseností.“
AKO PSYCHIKA
„Myslím si, že mentálna pripravenosť hráča je veľmi dôleži-

I
J

tá, ale častokrát sa ňu zabúda a je
podceňovaná. Na fyzickú stránku sa
obzvlášť v príprave kladie veľ ký dôraz, pričom fyzická pripravenosť ide
ruka v ruke s psychikou a zvyšuje
výkonnosť hráča.“
AKO RODINA
„Aj napriek tomu, že je to
klišé a píše to väčšina ľudí, rodina
je naozaj neoddeliteľnou súčasťou
môjho života. Mamina ma po návrate domov vždy privíta s otvore-

R
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nou náručou a s mojím obľúbeným
jedlom. S ocinom, ako bývalým volejbalistom, vieme prebrať, čo bolo
dobré a čo zlé na mojich zápasoch.
A samozrejme môj brat, ktorý ma
vie vždy priviesť na iné myšlienky.
Nehovoriac o ich častých návštevách na akýchkoľvek zápasoch, o
ktorých by moji spoluhráči vedeli
hovoriť (smiech).“
AKO SPÁNOK
„Spánok je pre mňa najlepšia
regenerácia. Je dôležité, aby si človek našiel svoj rytmus, kedy chodiť
spávať a kedy sa zobúdzať a snažil
sa ho dodržiavať. A poobedný spánok, to musí byť!“
AKO TRÉNING
„Na tréningoch od ostatných,
ale predovšetkým od seba vyžadujem vždy stopercentnú koncentráciu. Častokrát sa stáva, že so zníženou koncentráciou sa zvyšuje riziko
zranenia. Tiež si chcem po každom
tréningu povedať, že som ho odmakal naplno.“
AKO ÚSPECH
„Pocit úspechu je nenahraditeľný. Zadosťučinenie za dobre odvedenú prácu. Medzi moje najväčšie
patrí titul s Prievidzou či beachový
titul s Mišom Kollárom.“
AKO VZOR
„Mám viacero vzorov, logicky sú to všetko smečiari nižšieho
vzrastu. Medzi ne určite patrí poľský smečiar Michal Kubiak a brazílsky smečiar Murilo Endres. Z tých
slovenských je to určite Martin
Sopko st.“
AKO ZRANENIE
„Žiaľ, ani ja som sa mu nevyhol a už som absolvoval operáciu
kolena. Mal som to šťastie a toto
zranenie ma nevyradilo na dlhšiu dobu, čo nemôže povedať môj
mladší brat, ktorý si už volejbal nezahrá. A aj preto viem, že zdravie je
to najdôležitejšie.“
AKO ŽILINA
„V Žiline sa to všetko začalo.
Moje prvé volejbalové kroky, kde
som si prešiel pod rukami pána trenéra Mihála a trénera Dvorana. S
trénerom Dvoranom sa naše cesty
znova preťali, aktuálne pôsobí ako
asistent trénera v Ostrave.“

V

Kto je Jakub Ihnát
Narodený: 22. októbra 1996 v
Žiline.
Kluby: do 2015 VKM Žilina, 201518 Spartak Myjava, 2018/19 VK
Prievidza, od 2019 VK Ostrava.
Reprezentácia: v seniorskej reprezentácii odohral 30 zápasov,
štartoval na ME 2019.
Úspechy: v hale s Prievidzou seniorský majster SR 2019 a s Novým
Mestom nad Váhom juniorský
majster SR 2015, v plážovom volejbale s Michalom Kollárom seniorský majster SR 2015, s Patrikom
Pokopcom majster SR do 22 rokov
2016 a 2017 a 9. na ME do 22 rokov
2017, s Petrom Malachovským 19.
na ME do 18 rokov v Brne 2012, s
Marekom Mečiarom 25. na ME do
18 rokov v Molodechne 2013.
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NAJLEPŠÍ V EXTRALIGE VOLEJBALISTIEK A VOLEJBALISTOV ZA OKTÓBER 2020:

Slávistka Löffová a Prešovčan Sopko st.

Anketa SVF o najlepšieho hráča a hráčku
extraligy, v ktorej o ocenených rozhoduje komisia a zohľadňuje predovšetkým
štatistiky a vplyv hráča na tím a výsledok
(pomocným kritériom sú aj ocenenia MVP,
ktoré sa udeľujú po každom extraligovom
stretnutí) vkročila do svojho štvrtého ročníka. Odštartovala začiatkom novembra
2017, keď sa jej premiérovými víťazmi stali
srbská smečiarka Strabagu VC Bratislava
Nataša Ševariková a rakúsky smečiar VKP
Bystrina SPU Nitra Anton Lukas Menner.
Za október 2020 v nej dominovali blokárka
Slávie Ekonomická univerzita Bratislava
Raquel Löffová a smečiar VK MIRAD UNIPO Prešov Martin Sopko st. Obaja prispeli
k tomu, že ich tímy k poslednému októbrovému dňu v najvyššej súťaži ani raz neprehrali a stratili v nej iba set.
Rodáčka z mesta Campinas, ktorá meria
193 cm, pôsobí v Európe od minulej sezóny, v ktorej hrala za ukrajinský SC Prometej Kamjanske. Brazílska blokárka pomohla slávistkám v úvode sezóny k siedmim
víťazstvám, do konca októbra nazbierala
97 bodov, z toho 25 blokov a 8 es. S priemerom 4,41 bodu na set bola druhá v lige,
v štatistike blokov s priemerom 1,14 na
set figurovala na čele. Ďalšími finalistkami
ankety za október 2020 boli smečiarky Erika Bočkay (UKF Nitra) a Zuzana Šepeľová
(Slávia EU).
Rovnako úspešne odštartovali sezónu

2020/21 aj Prešovčania, ktorí vyhrali v októbri všetky štyri zápasy. Ich opora kapitán

Hudecová a Lamanec
vyhrali trikrát

Najúspešnejšími „účastníkmi“ ankety
v jej štvorročnej histórii sú jej trojnásobní víťazi Romana Hudecová a Patrik
Lamanec.
V súčasnosti už hráčka gréckeho Panathinaikosu Atény to stihla v drese
Strabagu VC FTVŠ UK Bratislava v decembri 2017, apríli a novembri 2018,
univerzál Košíc v januári, marci a v decembri 2019. Dvakrát v ankete triumfovali slávistka Zuzana Šepeľová (február
a november 2019), Erika Bočkay (ešte
pod dievčenským priezviskom Salanciová vo februári 2018 so Strabagom VC
Bratislava a v januári 2020 s UKF Nitra) a z mužov už spomínaný Prešovčan
Martin Sopko st.
Martin Sopko st. si pripísal 57 bodov (7
es, 5 blokov), 38-ročný smečiar a najstarší
hráč extraligovej sezóny anketu po marci
2018 vyhral druhý raz. Ďalšími finalistami
za október boli Myjavčania Erik Watzka a
Matúš Konc, Prievidžan Milan Javorčík a
Poliak Lukasz Szarek z Prešova.

DOTERAJŠÍ VÍŤAZI ANKETY

2017/18
ŽENY – október: Nataša Ševariková (Strabag VC FTVŠ UK Bratislava), november:

Sabrina Müllerová (Volley project UKF Nitra), december: Romana Hudecová (Strabag
VC FTVŠ UK Bratislava), január: Karin
Šunderlíková (Slávia EU Bratislava), február: Erika Salanciová (Strabag VC FTVŠ UK
Bratislava), marec: Miroslava Reháková
(Slávia EU Bratislava), apríl: Romana Hudecová (Strabag VC FTVŠ UK Bratislava).
MUŽI – október: Anton Menner (VKP Bystrina SPU Nitra), november: Marcel Lux
(Slávia Svidník), december: Šimon Kozák
(Trenčín), január: Marcilio (Prievidza),
február: Milan Javorčík (Prievidza), marec:
Martin Sopko st. (Prešov), apríl: Marcilio
(Prievidza).
2018/19
ŽENY - október: Taylor Nelsonová (Slávia
EU Bratislava), november: Romana Hudecová (Strabag VVC FTVŠ Bratislava),
december: Veronika Hrončeková (Strabag
VVC FTVŠ Bratislava),
január: Karyna Denysovová (Strabag VVC
FTVŠ Bratislava),
február: Zuzana Šepeľová (Slávia EU Bratislava), marec: Barbora Koseková (VTC
Pezinok Bilíkova), apríl: Kelsey O‘Neillová
(Slávia EU Bratislava).
MUŽI – október: Milan Bencz (VKP Bystrina SPU Nitra), november: Peter Mlynarčík
(VK Prievidza), december: Martin Jančura
(VK Prievidza), január: Patrik Lamanec
(VK KDS-Šport Košice), február: Martin
Sopko ml. (VK KDS-Šport Košice), marec:
Patrik Lamanec (VK KDS-Šport Košice),
apríl: Jakub Ihnát (VK Prievidza).
2019/20
ŽENY – október: Bianka Bodnárová (Volley project UKF Nitra), november: Zuzana
Šepeľová (Slávia EU Bratislava), december:
Lucia Herdová (Strabag VC Bilíkova Pezinok), január: Erika Salanciová (Volley project UKF Nitra), február: Tereza Hrušecká
(Strabag VC Bilíkova Pezinok).
MUŽI – október: Matúš Konc (TJ Spartak
Myjava), november: Ľuboš Kostoláni (VKP
Bystrina SPU Nitra), december: Patrik Lamanec (VK KDS-Šport Košice), január: Igor
Rehák (VK OSMOS Prievidza), február: Jakub Petráš (VK Spartak UJS Komárno).
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EURÓPSKE POHÁRE

Na začiatku boli piati
SLOVENSKÉ KLUBY A POHÁROVÁ EURÓPA
V ÉRE SAMOSTATNOSTI
1993 AŽ 1996

Zatiaľ čo v poslednej „federálnej“ sezóne zastupovali náš volejbal v pohárovej Európe iba muži Milanotrade
Žilina (vypadli v predkole Pohára CEV
so slovinským tímom Novo Mesto 0:3
a 3:1) a ženy Slávie UK Bratislava (nestačila v 1. kole PVP na CJD Berlín 0:3
a 2:3), v prvej sezóne samostatného
Slovenska to bolo už päť klubov. Zmapujme si ich cestu od roku 1993 až po
súčasnosť.

ruský búrlivák Karpoľ, v tíme mal nahrávačku Kirilovovú i tri ruské reprezentantky Makoveckú, Smirnovovú a
Gračovovú. Slávia: Sakálošová, Volokitinová, Kicková, Grófová, Szczerbová, Farkašová, Kováčová, Labudová,
tréner Přidal. S.P.A.S.A. Club Žilina v
2. kole Pohára CEV vyradila Vyronos
Atény 3:2 a 3:0 (oba zápasy v Grécku),
v 3. kole s Universitateou Bacau po
domácej výhre 3:1 však v odvete v Rumunsku prehrala 0:3 a podľa vtedaj-

3:0 a 3:1 a vypadla v osemfinále s CV
Murcia (v zostave hráčkami z bývalého ZSSR na čele s nahrávačkou Nikulinovou) 0:3 a 1:3, oba zápasy odohrali v Španielsku. Slávia: Sakálošová,
Szczerbová, Kicková, Hrnková, Barineková, Grófová, Petrášová, Hrnková,
tréner Mišík. S.P.A.S.A. Club Žilina
vyradila v 1. kole PVP macedónsky
Rabotnički Skopje 3:0 a 3:0, v 2. kole
odohrala oba duely v talianskej Modene, ktorej hviezdami boli Peruánka
Pérezová del Solarová a Holanďanka
Weersingová, 0:3 a 2:3. Žilina: M. Kulová, Kszelová, Rimovská, Pavelková,
Mizdošová, Z. Pastuchová, Šuteková,
Hejdová, G. Kulová, Tureková, tréner
Ferulík.

1995/96 (4 tímy)

VKP Bratislava po bezproblémovom
1. kole EPM s moldavským Kišiňovom 3:0 a 3:0 skončil v 2. po prehrách

1993/94 (5 tímov)

VKP Bratislava v 1. kole EPM zdolal
cyperský Anorthosis Famagusta 3:1
doma a 3:0 vonku. V 2. kole s Hapoelom Bat Yam po prehre 1:3 vonku
síce doma vyhrali 3:2, ale prehrávali
1:2 a za tohto stavu postupovali ďalej Izraelčania. VKP: Kardoš, Kravárik,
Vavrek, Fiala, Roštár, R. Nemec, Migra,
Huba, Šalata, Procházka, Baláž a P.
Pistovič, tréneri Husár a Haník. Matador Púchov vypadol v 1. kole PVP s
ukrajinským Lokomotivom Kyjev po
výsledkoch 0:3 vonku a 2:3 doma. Púchov: P. Chudík, Ďalog, Váša, Gábor, R.
Chochoľák, Čelko, Dvorský, Ferenec,
Štrba a Fuljer, tréner Schenk. ŠVK
PPS Detva si svoju historicky prvú a
poslednú účasť v pohárovej Európe
odkrútil v 1. kole Pohára CEV s gréckym Arisom Solún 0:3 a 0:3. Detva:
Podhradský, Šnegoň, Ševčenko, Mušinskij, Zentko, Klusáček, Jakubík,
Greguss, Furdík, tréner Marcinek.
Dres Arisu si v tom čase obliekali i reprezentanti Juhoslávie Lagumdžija a
Kovač. Ženy Slávie UK Syndipharma
Bratislava (na snímke) v EPM zdolali v
2. kole portugalskú Boavistu Porto 3:0
a 3:2, v osemfinále stroskotali na Mladosti Záhreb 0:3 a 0:3. Chorvátskeho
šampióna, ktorý nakoniec na Final
Four skončil druhý, viedol známy

ších pravidiel vypadla. Žilina: M. Kulová, Rimovská, Kszelová, Mizdošová,
Hejdová a Pavelková, Z. Pastuchová,
Šuteková, tréner Ferulík.

1994/95 (3 tímy)

VKP Bratislava v EPM po 1. kole s Kaposvárom 3:0 a 3:2 narazil v 2. na turecký Halkbank Ankara so švédskym
nahrávačom Hedengardom. Doma
vyhral 3:0, vonku prehral 0:3 a lúčil
sa horším pomerom lôpt 61:70. VKP:
Migra, R. Nemec, Roštár, Lipták, Čebotarev, Procházka, Baláž, Vavrek,
Kardoš, Huba, Sobolovský, Marček,
tréner Husár. Slávia UK Syndipharma
Bratislava v EPM vyradila v 1. kole fínsky Vaasan Vasama 3:0 a 0:3 o tri lopty
lepším pomerom, v 2. dánsky Holte IF

s Mladostou Záhreb 0:3 doma a 2:3 v
Chorvátsku. VKP: Kardoš, Procházka,
Vavrek, Roštár, R. Nemec, Allen, Birjukovs, Šalata, Nosek, Lipták, Baláž,
tréner Husár. Záhrebčanov trénoval
Antropov, ktorý neskôr viedol VKP.
Stavbár Žilina vypadol v 1. kole Pohára CEV s bulharským Balcancarom
Sofia 0:3 vonku a 1:3 doma. Žilina:
R. Chudík, Herich, Balala, Kempa,
Kandalík, P. Diviš, D. Kubica, Čajan,
J. Vlk, V. Kysela, Herkel, tréner Hauer.
Slávia UK Bratislava vypadla v EPM v
2. kole s Jedinstvom Užice 0:3 a 3:1.
S.P.A.S.A. Žilina na domácom turnaji
2. kola Pohára CEV zdolala rumunské
Jaši 3:2, slovinské Novo Mesto 3:0, po
prehre 2:3 s Ionikosom Atény skončila
druhá a nepostúpila.
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Kadetkám ušlo Mexiko

Slovenské kadetky, ktoré na októbrových ME do 17 rokov v Čiernej Hore v priamom súboji o prvú
šestku a tým aj miestenku na MS
podľahli Poľsku, budú na diaľku sledovať počínanie si svojich
vrstovníčok v Mexiku. Práve táto
krajina totiž privíta budúcoročný
svetový šampionát dievčat do 18
rokov. Chlapci do 19 rokov budú
mať MS v Iráne, ženy do 20 rokov
v Holandsku a Belgicku a muži do
21 rokov v Taliansku a Bulharsku.
Slovensko sa na týchto šampionátoch nepredstaví, najbližšie k
účasti na MS mali práve kadetky.

Z KUCHYNE SVF

Mužskú extraligu skrátili

Novinku v extralige volejbalistov,
podľa ktorej sa osem účastníkov malo pôvodne v základnej časti stretnúť
systémom každý s každým trikrát bez
nadstavbovej časti, donútila k zmene
korona. Správna rada SVF schválila
návrh klubov a v najvyššej súťaži mužov namiesto 21 kôl odohrajú 14 kôl.
Po tejto úprave sa tak tímy medzi sebou pred play-off stretnú po dvakrát.
Dôvodom na úpravu je z karanténnych dôvodov odložený vysoký počet
zápasov. V upravenom kalendári sú

dva termíny vyhradené na dohrávky
zápasov prvej (21. a 22. novembra) a
odvetnej (30. a 31. januára) časti, rovnako aj 17. novembra.
NOVÉ TERMÍNY ZÁKLADNEJ ČASTI
PRVÁ POLOVICA: 3., 10., 17., 24. a 31.
októbra, 7., 14. (preložené celé 3. kolo
zo 14. októbra) a 21. novembra.
DRUHÁ POLOVICA: 28. novembra, 5.,
12. a 19. decembra, 23. a 30. januára,
13. a 20. februára. Play-off sa začne 3.
marca.

Boričič naďalej
šéfom CEV

Sedemdesiatdvaročný Aleksandar Boričič (na snímke) bude aj
naďalej šéfovať Európskej volejbalovej konfederácii (CEV) až
do roku 2024. Srbský funkcionár,
ktorý ju vedie od roku 2015, uspel vo voľbách na kongrese CEV
vo Viedni. Dôveru dostal od 36
národných federácií vrátane
Slovenskej volejbalovej federácie, ktorú zastupovali prezident
Martin Kraščenič a Tomáš Singer.
Boričičov estónsky protikandidát
Hanno Pevkur získal 19 hlasov.
Čestného prezidenta SVF Ľubora
Halandu delegáti opäť zvolili za
člena správnej rady CEV aj správnej rady Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB).

Tréneri s upravenými zmluvami

V súvislosti so zmenami v medzinárodnom kalendári SVF riešila aj úpravu zmluvných vzťahov s trénermi reprezentačných tímov žien a mužov.
Pre pandémiu koronavírusu sa v máji
a júni tohto roka neuskutočnili zápasy Zlatej európskej ligy, kvalifikáciu
ME 2021 s účasťou oboch našich tímov CEV odložila z prelomu augusta a septembra na január 2021. Ženy
pod vedením Taliana Marca Fenoglia
v lete neabsolvovali žiadny spoločný
program, muži sa pod taktovkou Mareka Kardoša na tri týždne stretli v
Nitre na kontrolnom zraze.
„Chcel by som vyzdvihnúť korektnosť
všetkých zainteresovaných, ktorí sa v
tejto ťažkej situácii vzdali svojich nárokov v súvislosti s plnením zmlúv. V
rámci ženskej reprezentácie sa Marco
Fenoglio i jeho asistent Stefano Micoli vzdali všetkých odmien za rok 2020
a v priebehu posledných týždňov sme

veľmi korektne dohodli podmienky na
rok 2021. Základným cieľom je postup
na ME, čo by predĺžilo platnosť zmluvy
na zvyšnú časť sezóny, ktorej súčasťou
je aj opcia na rok 2022 v prípade postupu na majstrovstvá sveta. V realizačnom tíme mužskej reprezentácie
sme upravili zmluvy iba na obdobie
letného kontrolného zrazu a zároveň
sme upravili podmienky zmlúv, pričom všetky pokračujú aj v roku 2021
podľa dohodnutých časových súvislostí,“ konštatoval športový riaditeľ
SVF Marek Rojko.
Pokiaľ sa sezóna 2021 odohrá so všetkými plánovanými akciami, slovenské
tímy bude čakať mimoriadne nahustený program. V januári by sa mala
formou dvoch turnajov uskutočniť
kvalifikácia ME 2021, v máji a júni zlatá Európska liga, v prípade postupu
v auguste a septembri ME a na jeseň
kvalifikácia MS 2022.
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS

(október - november 2020)
EXTRALIGA VOLEJBALISTOV
DOHRÁVKA 1. KOLA: Prievidza – Prešov 0:3,
DOHRÁVKY 2. KOLA: Trenčín – Komárno 0:3,
Myjava – Prievidza 3:1, 3. KOLO: Prievidza –
Trenčín 3:0, Prešov – VKP Bratislava 3:0, Komárno – Svidník 3:1, Košice – Myjava 0:3, 4. KOLO:
Trenčín – Košice 1:3, Svidník – Prešov 0:3, Myjava – VKP Bratislava 3:1, 5. KOLO: Prievidza –
Svidník 2:3, Prešov – Myjava 3:0, Trenčín – VKP
Bratislava 0:3, 6. KOLO: Svidník – Myjava 2:3,
Komárno – VKP Bratislava 0:3, 7. KOLO: Prievidza – VKP Bratislava 3:2, Myjava - Trenčín 3:0,
Prešov – Komárno 3:1, Košice – Svidník 0:3.
1. Prešov
2. Myjava
3. Bratislava
4. Svidník
5. Prievidza
6. Komárno
7. Košice
8. Trenčín

6
7
6
5
5
5
5
5

6
6
2
2
2
2
2
0

0
1
4
3
3
3
3
5

18:2
18:7
10:12
9:11
9:11
7:10
7:11
1:15

18
17
7
6
6
6
6
0

EXTRALIGA VOLEJBALISTIEK
DOHRÁVKA 2. KOLA: Projekt RD SVF - Slávia EU
Bratislava 0:3,
5. KOLO: Nové Mesto nad Váhom – Projekt RD
SVF 2:3, Prešov – Slávia EU Bratislava 0:3, UKF
Nitra – Brusno 3:0, Strabag VC – Trnava 3:0, 6.
KOLO: Prešov – UKF Nitra 0:3, Slávia EU Bratislava – Trnava 3:0, Nové Mesto nad Váhom
- Strabag VC Bilíkova 0:3, Brusno – Projekt RD
SVF 2:3, 7. KOLO: Slávia EU Bratislava – UKF Nitra 3:1, Projekt RD SVF – Prešov 3:1, Strabag VC –
Brusno 3:0, Trnava - Nové Mesto nad Váhom 3:2,
8. KOLO: Trnava – Brusno 3:0, Slávia EU - Nové
Mesto nad Váhom 3:1, Strabag VC - Prešov 3:0,
9. KOLO: UKF Nitra – Strabag VC 3:1, Prešov –
Trnava 3:1, Brusno – Nové Mesto nad Váhom 2:3.
1. Slávia EU
2. UKF Nitra
3. Strabag VC
4. Nové Mesto n. V.
5. Projekt RD
6. Trnava
7. Brusno
8. Prešov

8
8
8
9
5
8
9
9

8
7
5
3
3
3
2
1

0
1
3
6
2
5
7
8

24:2
22:7
17:9
14:20
11:9
12:17
8:23
4:25

24
20
15
10
9
9
6
3

MEVZA
MUŽI: Mladost Záhreb – Aich Dob (Hruška 1)
3:0, Aich Dob (Hruška 11) – Waldviertel 1:3, Graz
– Maribor 1:3, Ľubľana – Kamnik 3:1, Ľubľana –
Waldviertel 3:0, Aich Dob (Hruška 3) – Graz 3:0,
Walviertel – Graz 3:1, Maribor – Aich Dob (Hruška 8) 3:1.
1. Maribor
2. Ľubľana
3. Waldviertel
4. Záhreb
5. Aich Dob
6. Kamnik
7. Graz

6
4
4
2
4
2
4

4
4
2
1
1
1
0

2
0
2
1
3
1
4

15:8
12:2
6:8
3:3
5:9
4:5
2:12

13
12
6
3
3
2
0

EURÓPSKE POHÁRE
POHÁR CEV
MUŽI – ŠESTNÁSŤFINÁLE: Sastamala (Fín.)
- Groningen (Hol.) 0:3 a 0:3 - bez boja pre COVID-19 obmedzenie Sastamaly postúpil Groningen, Vojvodina Novi Sad (Srb.) - Ženeva (Švajč.)
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3:0 a 3:0 bez boja, Polonia Londýn (Angl.) - Brno (ČR) 3:0 a 3:0 bez boja, Soligorsk (Bie.) - Niš
(Srb.) 0:3 a 0:3 bez boja, Aich Dob (Rak., Hruška)
– Liberec (ČR, Kriško, Krajčovič) – oba zápasy v
Rakúsku 17. a 18. 11.
ŽENY – ŠESTNÁSŤFINÁLE: Huittinen (Fín.) Békešská Čaba (Maď., B. Koseková) bez boja, Békešská Čaba sa v osemfinále stretne s Monzou,
Monza (Tal.) - Neuchatel (Švajč.) bez boja, ŽOK
Ub (Srb.) - Bacau (Rum.) 3:0 a 3:0, Gjilan (Kos.)
- Šelmy Brno (ČR) 0:3 a 0:3 – oba v Kosove, Mladost Záhreb (Chorv.) - Olymp Praha (ČR) 3:0 a
3:1 – oba v Chorvátsku, Kamjanske (Ukr.) - Targovište (Rum.) 1:3, Kamnik (Slovin.) - Maribor
(Slovin.) 3:0 a 3:0 – bez boja, Šempeter (Slovin.)
- Kuusamo (Fín.) 3:0 a 3:0 - bez boja, Vasas Budapešť (Maď., Žernovič) - Düdingen (Švajč.) 3:0 a
3:0 bez boja, Južnyj (Ukr.) - Galatasaray Istanbul
(Tur.) 1:3.
VYZÝVACÍ POHÁR
MUŽI – 2. KOLO: Graz (Rak.) – Halkbank Ankara (Tur.) 0:3 a 0:3, ŠESTNÁSŤFINÁLE: Halkbank
Ankara (Tur.) – Hapoel Kfar Saba (Izr.) 3:1 a 3:0
- oba v Turecku, Kazincbarcika (Maď.) – Benfica
Lisabon (Port.) 0:3 a 0:3 bez boja, Sollentuna
(Švéd.) – Bergen (Nór.) 3:0 a 3:0 bez boja, Nantes
Rezé (Fr., Peter Michalovič 25) – AS Cannes (Fr.)
prvý zápas zrušili pre COVID-19 v tíme Cannes a
2:3, Barkom Kažany Ľvov (Ukr.) – Dinamo Bukurešť (Rum.) 2:3, Ried (Rak.) – Dupnica (Bulh.) 0:3
a 0:3 – oba zápasy v Rakúsku, Jekabpils (Lot.) –
Miláno (Tal.) 0:3 a 0:3 bez boja, Chorodok (Ukr.)
– Partizan Belehrad (Srb.) 3:0 a 3:0 bez boja, Saaremaa (Est.) – Lausanne (Švajč.) 3:0 a 3:0 bez
boja, Sporting Lisabon (Port.) – Giesen (Nem.,
asistent trénera Milan Hriňák) 3:0 a 2:3, Jurmala
(Lot.) – Lvi Praha (ČR, Matej Paták) oba zápasy v
Lotyšsku zrušili pre COVID-19 v tíme hostí, Pärnu (Est.) - Kokkola (Fín.) bez boja, Luzern (Švajč.)
– Waldviertel (Rak.) 0:3 a odvetu v Rakúsku zrušili, Strumica (Mac.) – Omonia Nikózia (Cyp.),
oba zápasy na Cypre, 0:3 a odvetu zrušili, Ziraat
Bankasi Ankara (Tur.) – Fonte Bastardo (Port.) –
oba zápasy v Turecku 3:1 a 3:2.
ŽENY – ŠESTNÁSŤFINÁLE: Blaj (Rum.) - Cheseaux (Švajč.) 3:0 a 3:0 bez boja, Rigas Volejbola
Skola (Lot.) - Ostrava (ČR, Andrea Štrrbová) - oba
zápasy v Lotyšsku 25. a 26. 11., Pfeffingen (Švajč.)
- Volley project UKF Nitra (SR) 0:3 a 0:3 bez boja,
Vardar Skopje (Mac.) - Hämeenlinna (Fín.) 3:0 a
3:0 bez boja, Schaffhausen (Švajč.) - Kaunas (Lit.)
0:3 a 0:3 bez boja, Kaštela (Chorv.) - THY Istanbul (Tur.) 0:3 a 0:3 – oba v Turecku, Gran Canaria
(Šp.) - Sliedrecht (Hol.) 3:2 a 3:0 – oba v Španielsku, Graz (Rak.) - Linz (Rak.) 2:3.

Liga majstrov v „bublinách“

Koronavírus zasiahol aj do volejbalovej Ligy majstrov. Skupinovú fázu mužov i žien v tejto sezóne vzhľadom na pandémiu a obmedzenia pohybu
medzi krajinami odohrajú turnajovým spôsobom
formou uzavretých „bublín“. V piatich štvorčlenných základných skupinách sa družstvá stretnú
každý s každým dvakrát v rámci dvoch trojdňo-

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 16. 11. 2020.
Samostatne nepredajné.

vých turnajov. Do štvrťfinále postúpia víťazi
skupín a traja najlepší z druhých priečok.
MUŽI
A-SKUPINA: Kedzierzyn (Poľ.), Belchatov (Poľ.),
Fenerbahce Istanbul (Tur.), Aalst (Belg.), prvý
turnaj 8. - 10. decembra v Kedzierzyne, druhý 26.
- 28. januára v Belchatove.
B-SKUPINA: Tours (Fr.), Perugia (Tal.), Civitanova (Tal.), Izmir (Tur.), prvý turnaj 8. - 10. decembra v Tours, druhý 9. - 11. februára v Perugii.
C-SKUPINA: Berlín Recycling Volleys (Nem.),
druhý Kazaň (Rus.), Ľubľana (Slovin.), Jastrzebski Wegiel (Poľ.), prvý turnaj 8. - 10. decembra v
Berlíne, druhý 9. - 11. februára v Kazani.
D-SKUPINA: Roeselare (Belg.), druhý Modena
(Tal.), Kemerovo (Rus.), Varšava (Poľ.), prvý turnaj 15. - 17. decembra v Roeselare, druhý 9. - 11.
februára v Modene.
E-SKUPINA: Trentino (Tal.), Friedrichshafen
(Nem.), Karlovarsko (ČR, Lux), Novosibirsk
(Rus.), prvý turnaj 1. - 3. decembra v Trentine,
druhý 9. - 11. februára vo Friedrichshafene.
ŽENY
A-SKUPINA: Scandicci (Tal.), Schwerin (Nem.),
Rzeszov (Poľ.), Busto Arsizio (Tal., tréner Marco
Fegnolio), prvý turnaj 1. - 3. decembra v Scandicci (Tal.), druhý 2. - 4. februára vo Schwerine.
B-SKUPINA: Conegliano (Tal.), Nantes (Fr.), Uraločka Jekaterinburg (Rus.), Fenerbahce Istanbul
(Tur.), prvý turnaj 8. - 10. decembra v Conegliane,
druhý 26. 28. januára v Nantes.
C-SKUPINA: Marica Plovdiv (Bulh.), Commercecon Lodž (Poľ.), Mulhouse (Fr.), Vakifbank Istanbul (Tur.), prvý turnaj 24. - 26. novembra v Plovdive, druhý 2. - 4. februára v Lodži.
D-SKUPINA: Eczacibasi Istanbul (Tur.), Kaliningrad (Rus.), Stuttgart (Nem.), Dinamo Moskva
(Rus.), prvý turnaj 8. - 10. decembra v Istanbule,
druhý 2. - 4. februára v Kaliningrade.
E-SKUPINA: Novara (Tal.), Police (Poľ.), Olomouc (ČR, N. Stümpelová, asistent trénera Miček),
Kazaň (Rus.), prvý turnaj 24. - 26. novembra v
Novare, druhý 2. - 4. februára v Policiach.

OPUSTILI NÁS

- Vo veku 70 rokov zomrel 19. októbra
Dušan Lajčiak, dlhoročný aktívny
hráč, tréner, rozhodca a funkcionár
vo volejbalových štruktúrach krajského volejbalového zväzu.
Svojou činnosťou sa mimoriadne
veľ kou mierou zaslúžil o rozvoj a
rozmach ženského volejbalu v Žiari
nad Hronom.
- Vo veku nedožitých 77 rokov zomrel
2. novembra Emil Fornay, bývalý
hráč Interu Bratislava. Počas vysokoškolského štúdia v Prahe hrával
za Slaviu VŠ i Motorlet, bol členom
čs. juniorskej reprezentácie. Od roku
1967 trénoval dorastencov Čs. Filmu,
neskôr dorastencov a mužov Interu
Bratislava. Bol predsedom trénerskej
komisie Bratislavy i predsedom zväzu
Bratislavskej asociácie športových
zväzov.
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KALENDÁRIUM/KVÍZ

VOLEJBALOVÝ KVÍZ

1. V júli by oslávil 90. narodeniny,
v roku 1989 však tragicky zahynul
pri autonehode pri Viedni. Dušan
Prieložný bol skvelý rozhodca
i diplomat. Bol aj prezidentom
CEV a zároveň viceprezidentom
FIVB, v ktorých rokoch?
a) 1979 - 1983
b) 1983 - 1987
c) 1987 - 1989

blokár s VKP Bratislava. Koľ ko
majstrovských titulov s ním získal?
a) dva
b) tri
c) štyri

4. Ľuboš Kostoláni bol v sezóne
2019/20 v drese VKP-SPU Nitra
najviac bodujúcim hráčom extraligy. Koľ ko bodov nazbieral?
a) 451
b) 495
c) 500
Správne odpovede: 1b, 2c, 3a, 4b.

2. Súčasný tréner volejbalistov
Komárna Robin Pělucha dosiahol
najväčšie hráčske úspechy ako

3. Slovenská reprezentantka Sandra Szabóová sa v tejto sezóne
vrátila do nemeckej bundesligy.
V drese ktorého klubu?
a) Straubing
b) Postupim
c) Aachen

NOVEMBROVÍ JUBILANTI

3. 11. 1980 sa narodil PAVOL NÁMEŠANSKÝ, bývalý hráč Žiliny.
5. 11. 1970 sa narodil RADOVAN
ŽIGRAJ, v minulosti asistent a tréner extraligových volejbalistiek
Spišskej Novej Vsi i tréner junioriek.
9. 11. 1970 sa narodil ALEXANDER
ŠABO, prezident volejbalistiek VK
Pirane Brusno, ktoré od roku 2019
pôsobia v extralige .
16. 11. 2000 sa narodil MÁRK NAGY,
volejbalista prvoligového Komárna
B.
19. 11. 1950 sa narodil PETER BAČA, bývalý funkcionár SVF i SBVA,

s volejbalom začínal v Novom Meste
nad Váhom,
v Slávii UK Bratislava vedúci družstva mužov i žien a tréner dorasteniek, tréner žien SVŠT Bratislava,
predseda športovo-technickej komisie a generálny sekretár SVF.
23. 11. 1960 sa narodil DRAHOSLAV
GREŠO, bývalý dlhoročný hráč Žiliny, s ktorou bol v roku 1991 vo finále
federálnej ligy, portugalského Castela da Maia, rakúskeho Klagenfurtu. Dlhodobo pôsobí vo Švajčiarsku,
kde trénoval ženy Glarusu, Pfeffingenu a mužov Laufenu a Wilu.

23. 11. 1980 sa narodil ROBIN
PĚLUCHA, bývalý blokár VKP Bratislava, Myjavy a Komárna, v zahraničí pôsobil v rakúskom Aich Dobe, v
reprezentácii odohral 16 zápasov. V
súčasnosti tréner mužov Komárna.
28. 11. 1990 sa narodil ĽUBOŠ KOSTOLÁNI, v súčasnosti univerzál
VKP Bratislava, predtým dlhoročný hráč Nitry, v zahraničí pôsobil
v českom Zlíne (2011-14, 2016/17)
a v Nemecku v Bühli (2014/15) a
Coburgu (2015/16), v reprezentácii
odohral 21 zápasov.

