Vysokoškolská liga vo volejbale mužov
Zimný semester 2016

Družstvo mužov: Horný rad zľava: Martin Hrivnák, Filip Hyžák, Vojtech Demeš – kapitán, Martin Štoder, Milan
Cibula, Dolný rad zľava: Miroslav Hlubocký, Jaroslav Križák, Dávi Sedlák, Martin Cihoň

Družstvo mužov SvF STU malo v prvej časti na programe štyri zápasy vysokoškolskej ligy. Vo
všetkých potvrdili svoje kvality a zvíťazili, aj keď s menším zaváhaním a stratou jedného setu v prvom
a poslednom zápase. V konečnom dôsledku postúpili z prvého miesta do finálovej skupiny, ktorá sa
bude hrať v letom semestri.
1. zápas: 26.10.2016
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – Stavebná fakulta STU

1:2 (25:17, 19:25,

18:25)
Zostava SvF STU: Hyžák, Novák, Demeš, Cibula, Hlubocký, Cihoň, L- Sedlák (Šuník)
Zhodnotenie: Prvý set bol z našej strany dosť nervózny, bolo vidieť že sa naši hráči ešte len dostávajú
do zápasového tempa. Nedokázali sme ubrániť súperových útočníkov a robili sme zbytočne veľa
nevynútených chýb. Nástup do druhého setu nám však vyšiel, hneď od začiatku sme si vypracovali
náskok, zatlačili sme súpera kvalitným podaním a zlepšili obranu na sieti. Od tohto momentu sme

našli hernú pohodu a hrali našu hru, na ktorú už súper nedokázal zareagovať. Druhý set sme zvíťazili
25:19. V nastolenom trende sme pokračovali aj v treťom sete, hrali sme dobre, stav sme mali pod
kontrolou, pretože sme si vypracovali viacbodový náskok, ktorý ešte súper v závere skorigoval ale aj
napriek tomu sme jasne vyhrali 25:18.

2. zápas: 8.11.2016
Farmaceutická fakulta UK – Stavebná fakulta STU

0:3 (17:25, 11:25, 23:25)

Zostava SvF STU: Hyžák, Novák, Demeš, Cibula, Hlubocký, Štoder, L- Sedlák (Cihoň, Šuník)
Zhodnotenie: Zo začiatku zápasu ťažil súper z domáceho prostredia, keď nás zatlačil podaním a my
sme sa ťažko dostávali k útoku zo siete. Ale od polovice setu sme skvalitnili prihrávku a mohli začať
hrať kombinačne už aj 1. sledom . Dobrým podaním sme dostali súpera pod tlak a priebeh setu sa
otočil v náš prospech, zvíťazili sme 25:17. Druhý set pripomínal exhibíciu z našej strany, keď sme
hráčov FaF UK prevýšili vo všetkých herných činnostiach. S prehľadom sme tak zvíťazili 25:11.
Jednoznačný zisk druhého setu nám však skôr ublížil, pretože sme prestali hrať koncentrovane. Súper
začal v treťom sete riskovať a my sme mali znovu veľký problém na prihrávke, začali sme hrať
nervózne a robiť chyby. Vo vyrovnanej koncovke sme však potvrdili, že sme lepším družstvom
a zvíťazili najtesnejším rozdielom 25:23.

3. zápas: 21.11.2016
Lekárska fakulta UK – Stavebná fakulta STU

0:3 (21:25, 17:25, 9:15)

Zostava SvF STU: Hyžák, Šuník, Demeš, Cibula, Hlubocký, Cihoň, L- Sedlák (Štoder)
Zhodnotenie: Naši hráči začali zápas dobre naladení a správne nahecovaní. Tento stav bol podporený
aj celkovým tímovým prejavom. Celý zápas sme veľmi dobre a efektívne podávali a dokonca sme
počas troch setov pokazili iba jedno podanie. Čo je v dnešnom volejbale veľmi slušná až nevídaná
štatistika. Vďaka tomu sme mali zápas pod kontrolou a psychicky sme dostali súpera pod tlak. Začal
hrať pomalšie a cez našu veľmi dobre postavenú obranu na sieti sa nedokázal presadiť. Tretí set sa
pre nedostatok času hral iba do stavu 15. Celkovo sme zvíťazili 3:0.

4. zápas: 28.11.2016

Stavebná fakulta STU – Strojnícka fakulta STU 2:1 (25:15, 18:25, 25:20)
Zostava SvF STU: Hyžák, Štoder, Demeš, Cibula, Hlubocký, Cihoň, L- Sedlák (Hrivnák, Križák)
Zhodnotenie: Na základe dohody so SjF STU sa zápas odohral v našej telocvični a v neskoršom
termíne ako bolo podľa rozpisu. Naši hráči vstúpili do zápasu odhodlane a koncentrovane. Počas
prvého setu sme boli jednoznačne lepším družstvom vo všetkých činnostiach, predovšetkým

v strednej a finálnej fáze sme odskočili na rozdiel 10 bodov, ktorý sme udržali až do konca. Set sme
vyhrali 25:15. Strojárov práve prehra vyburcovala a nastúpili do ďalšieho setu so zlepšeným herným
prejavom. Skvalitnili útok zo zóny II. s ktorým sme si nevedeli poradiť a začali sme sa dostávať pod
tlak. Čo sa odzrkadlilo na slabom podaní a netaktickej nahrávke. Celý set sme nenašli účinnú zbraň na
ich hru a prehrali sme 18:25. Do rozhodujúceho tretieho setu sme nastúpili už zodpovednejšie,
zlepšili sme obranu a vypracovali si hneď od začiatku náskok. Ten sme kontrolovali až do úplného
záveru a zaslúžene sme zvíťazili 25:20.

Foto zo zápasu SvF STU – SjF STU

