
Vysokoškolská liga vo volejbale žien 

Zimný semester 2017

Družstvo žien: Horný rad zľava: Paula Schwarzová, Radka Kubaliaková, Katarína Molnárová - kapitánka,

Martina Gašpárková, Tatiana Santová  

Dolný rad zľava: Lea Mudriková, Pavlína Hercogová, Eva Vargová

Ženy SvF STU ako víťazky minuloročnej Vysokoškolskej ligy a tretie z celoslovenského finále 

Univerzít patria aj v tejto sezóne medzi favoritky súťaže. V prvej časti VŠL sme odohrali päť zápasov 

v skupine. Naše dievčatá po štyroch výhrach a jednej prehre nakoniec obsadili 2.miesto a postúpili do

finálovej skupiny. 

1. zápas: 23.10.2017

Stavebná fakulta STU – Obchodná fakulta EU  : 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)

Zostava SvF STU:  Molnárová, Kubaliaková, Santová, Gašpárková, Vargová, Schwarzová, Mudriková, 

Dzanová, Hercogová



Zhodnotenie: Zo začiatku hrali dievčatá veľmi dobre, predovšetkým na podaní sme získali prevahu 

nad súperom. Ukázala sa v našom družstve sila jednotlivkýň, ktoré majú bohaté skúsenosti s ťažkými 

zápasmi. V ďalšom priebehu hry sa síce súperky z Obchodnej fakulty rozohrali, najmä ich krajné 

hráčky, ale my sme pokračovali v kolektívnom výkone a zvíťazili vo všetkých troch setoch. 

2. zápas: 6.11.2017

Akadémia policajného zboru – Stavebná fakulta STU  3:0 (25:19, 25:13, 25:16)

Zostava SvF STU: Gašpárková, Molnárová, Santová, Vargová, Mudriková, Schwarzová, Dzanová, 

Hercogová

Zhodnotenie: Už úvod zápasu naznačil, že hráčky APZ sa veľmi dobre pripravili na tento ročník. Od 

začiatku vytvorili tlak dobrým podaním, s ktorým sme mali problém na prihrávke. Následne sme sa 

ťažšie presadzovali v útokoch na sieti. V priebehu prvého setu sa nám zranila hráčka Schwarzová 

a následne sme museli improvizovať v zostave. V podstate celý zápas sme ťahali za kratší koniec, 

súper priebeh kontroloval a zaslúžene zvíťazil bez straty setu. 

3. zápas: 13.11.2017

Farmaceutická fakulta UK – Stavebná fakulta STU  1:2 (25:22, 16:25, 10:25)

Zostava SvF STU:  Molnárová, Kubaliaková, Gašpárková, Santová, Vargová, Schwarzová, Dzanová, 

Mudriková, Hercogová

Zhodnotenie: Začiatok zápasu nám nevyšiel, trápili sme sa na prihrávke, následne aj nahrávky boli 

nepresné a útok pôsobil odovzdane. Navyše sme robili veľa nevynútených chýb. Našťastie od 

druhého setu už hráčky začali plniť taktické pokyny a vývoj zápasu sa kompletne otočil. Zlepšili sme 

všetky herné činnosti a bez problémov zvíťazili v druhom a treťom sete, celkovo 2:1.

4. zápas: 20.11.2017

Stavebná fakulta STU – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU  2:1 (25:19, 

25:14, 23:25)

Zostava SvF STU: Molnárová, Kubaliaková , Gašpárková, Santová, Vargová, Schwarzová, Mudriková, 

Dzanová

Zhodnotenie: Dievčatá vstúpili do zápasu veľmi dobre. Aj keď sa hráčky FCHPT STU snažili s nami 

držať krok, nedali sme im veľa priestoru. Ukázala sa sila nášho podania, razancia na útoku a dobrá 

obrana na sieti. Druhý set bol o našom kvalitnom podaní a dobrej hre na sieti. V treťom sete sme 

zbytočne dostali súpera do tempa, keď sme poľavili v koncentrácii, čo nakoniec hráčky FCHPT STU 

využili a v dramatickej koncovke zvíťazili a získali v tomto zápase jeden set. 

5. zápas: 27.11.2017

Stavebná fakulta STU – Lekárska fakulta UK 2:1 (21:25, 25:10, 25:16)



Zostava SvF STU: Gašpárková, Santová, Schwarzová, Molnárová, Kubaliaková, Vargová, Mudriková, 

Hercogová 

Zhodnotenie:  Vstup do zápasu sme mali katastrofálny. Nedokázali sme si prihrať a od toho sa odvíjal 

celý priebeh setu. Navyše sme robili veľa chýb v útoku a nedôsledne bránili v poli. Po prehratom 

prvom sete sa dievčatá nabudili a súperkám nič nedarovali, zlepšili sme všetky herné činnosti 

a pomohli si kvalitným podaním. Jasne sme získali druhý set a aj tretí bol jednoznačne v našej réžii. 

Celková bilancia našich žien v prvej časti, 4 víťazstvá a 1 prehra, znamená, že sme obsadili druhé 

miesto a postupujeme do finálovej skupiny. Pokiaľ však chceme obhájiť minuloročnú pozíciu, tak 

musíme zabrať v tréningovom ale aj v zápasovom procese.

Výsledky VŠL vo volejbale  - zimný semester 2017/2018, Bratislava

ŽENY

Umiestnenie, fakulta záp. win lost sety body

1.skupina

1. APZ 5 4 1 13:2  9

2. SvF STU 5 4 1   9:6  9 

3. FaF UK 5 2 3   8:7  7

4. LF UK 5 2 3   6:9  7

5. FCHPT STU 5 2 3   7:8  6 (1k)

6. OF EU 5 1 4  2:13  6 

2.skupina

1. FiF UK 4 3 1 10:2  7

2. FMFI UK 4 3 1   9:3  7

3. FTVŠ UK 4 3 1   8:4  7

4. PriF UK 4 1 3   3:9  5

5. FNH EU 4 0 4  0:12  3 (1k)


