
 

VK TAMI v roku 2019 
 

18.12.2019 - Posledný zápas chlapcov v roku 2019 vyzeral podobne ako u dievčat. Tu však 

chýbali pre zranenie, či iné dôvody blokári. V prvom sete sa "náhradníci" dobre zhostili svo-

jich úloh a prehrali sme len v koncovke. Ďalšie dva sety boli plné chaosu a nedorozumení a 

boj sme vzdali. Prehrali sme 3:0. 

14.12.2019 - V derby  proti Slávii ženy ťahali za kratší koniec. Jasné prehry 3:0 a 3:0 mali 

však pozitívum. Do hry sme zapojili zase aj dve kadetky, aby skúsili atmosféru ženských zá-

pasov. Týmto zápasmi ženy ukončili rok 2019. 

11.12.2019 - V juniorsko - kadetskej súťaži sme na zápas cestovali do Senca. Vo veľmi 

vyrovnanom súboji sme sa vo štvrtom sete zľakli výhry a po vlastných chybách sme prehrali 

set a tým aj zápas 3:1 

7.12.2019 - Ženy hostili v sobotu rezervu Trnavy, V prvom zápase hral súper veľmi dobre a 

vyhrali sme iba 3:2. V druhom zápase sme zlepšili hru v poli a pritvrdili na podaní a vyhrali 

sme hladko 3:0. 

3.12.2019 - Dievčatá si v spojenej súťaži junioriek a kadetiek zapísali ďalšiu výhru, tentoraz 

proti Bilíkovej juniorkám 3:1. V treťom sete sme stratili koncentráciu a súper to využil na 

zisk setu. Potom sme už nenechali nič na náhodu a máme doma 3 body za víťazstvo. 

2.12.2019 - V prvý decembrový pondelok sme na Hálovej hrali súťaž starších žiakov.  Herný 

prejav bol lepší, ale príliš veľa pokazených podaní a príjmov nám neumožnilo vyhrať set. 

Opäť prehra 3:0. 

26.11.2019 - Starší žiaci vo svojej súťaži hostili doma Hamuliakovo. Žiadne prekvapenie sa 

nekonalo, v treťom sete sme krátko vzdorovali, no prehrali sme hladko 0:3. 

24.11.2019 - Ženy mali športovú nedeľu v Pezinku. Oba zápasy trvali niečo vyše hodiny, no 

bez nášho úspechu a prehrali sme 3:0 a 3:0. 

19.11.2019 - V súťaži JKY/KKY sme mali ďalšieho súpera, a to Slávia UK Dráčik "B". 

Vzdorovali sme mu v dvoch setoch, dostali sme sa nad 20 bodov, ale to bolo všetko. Prehrali 

sme 0:3 

17.11.2019 - Volejbalovú účasť sme mali na dvoch frontoch. Dievčatá ročník 2007 a mlad-

šie hrali na Bilíkovej prvý turnaj v súťaži. Hrá sa v troch štvorčlenných skupinách. Dva zápa-

sy sme prehrali a jeden vyhrali po veľmi dobrom výkone. Za veľkú bojovnosť si dievčatá za-

slúžia pochvalu!!! Chlapci hrali na Dunajskom pohári, ktorý bol pôvodne pre chlapcov 

ročník 2005 a mladších, keďže sa hral 4-kový volejbal. Naši starší chlapci sa nevedeli vyrov-

nať s menším ihriskom a iným systémom hry, ako pri 6-kovom volejbale. Urobili  sme veľmi 

veľa vlastných chýb a skončili sme na 4. mieste. Tento turnaj bol veľmi dobrým spestrením 

na nedeľu. 



16.11.2019 - Ženy hostili v 1. lige družstvo COP Nitra. Prvý zápas bol veľmi dramatický, 

trval celé 2 hodiny a vyhrali sme 3:2, v piatom sete tesne 18:16. Druhý zápas 

sme bojovali, ale sily, čo sme stratili v prvom zápase, nám v koncovkách setov chýbali. Pre-

hrali sme 1:3. 

13.11.2019 - Dievčatá hrali vo svojej súťaži proti Bilíkovej "B". Vyhrali sme 0:3. Hrali sme 

veľmi sústredene a robili minimum vlastných chýb. Pekný výkon baby!!! 

12.11.2019 - Opäť boli žiaci v akcii. Na domácej pôde sme potrápili družstvo VKP, ale neuh-

rali sme ani set a zápas končil 0:3. 

8.11.2019 - Žiaci cestovali v piatok poobede do Hamuliakova. Po riadne "náročnej" ceste nám 

už asi neostali sily na volejbal a zapísali sme si hladkú prehru 3:0. 

5.11.2019 - Proti Slávii, ale Dráčik, hrali aj mladé "Tamistky". Bohužiaľ prehrou s výsledkom 

0:3 napodobnili ženy. 

26.10.2019 -  Ženské zápasy proti Slávii majú vždy nádych derby. A nebolo to inak ani v 

predohrávke v sobotu. Šikovné dievčatá zo Slávie boli lepšie a my sme prehrali 0:3 a 1:3. 

22.10.2019 - Dievčatá pokračovali v 2.lige JKY/KKY neúspešne a prehrali 3:0 s Pezinkom 

na ich palubovke. 

20.10. 2019 - Družstvo žien cestovalo v nedeľu do neďalekej Trnavy. V prvom zápase sme 

krásne začali, ale potom sme vlastnými chybami zdramatizovali zápas a vyhrali len 2:3. V 

druhom zápas už bol naša hra koncentrovaná a vyhrali sme hladko 0:3. 

14.10. 2019 - Žiaci sa predstavili v ďalšom zápase súťaže na Hálovej proti VKP-SPU. V pr-

vom sete diváci videli veľmi pekný volejbal, mnoho dlhších výmen. Prehrali sme síce 3:0, ale 

trénerka bola veľmi spokojná s predvedeným výkonom. 

12.10. 2019 - V súťaži žien sa hralo ďalšie kolo. Na domácej pôde sme privítali ŠVK Pezi-

nok. S družstvom, kde hrali mnohé hráčky z VIVUS-u sme prehrali 1:3 a 0:3. 

9. október 2019 - Prvé víťazstvo kadetiek!!!! Vyhrali sme s VIVUS-om 3:0 a dievčatá ukáza-

li, že dobre hrať a víťaziť dokážu. 

8.október 2019 - Starší žiaci tiež začali svoju súťaž. Bohužiaľ sú len 3 družstvá v súťaži, a tak 

nebude veľa príležitostí vidieť rôznych súperov. V prvom porovnávaní síl vyšlo lepšie Hamu-

liakovo, s ktorým sme prehrali 3:0. 

6. október 2019 - Ďalšie stretnutie na pôde súpera hrali naše ženy s COP Nitra. V oboch zápa-

soch sme bojovali, ale na výhru to nestačilo a prehrali sme 3:0 a 3:1. 

2.október 2019 - Kadetky v skupine B tiež začali zápas prvého kola hladkou prehrou s IMA 

0:3. So siedmymi súpermi sa stretneme v základnej skupine doma-vonku 2x. 

28. september 2019 - Ženy hrali  prvé zápasy tejto sezóny v 1. lige , kde budeme mať postup-

ne 5 súperov v stretnutiach doma-vonku 4 krát. V Senici sme v prvom zápase robili veľa chýb 

a prehrali sme 3:1. Druhý zápas bol bojovnejší a vyhrali sme 3:2 



7. - 8. september 2019 - náš klub prezentujeme na populárnom športovom podujatí Vitalsport 

pred predajňou Decathlon Pharos. Príďte navštíviť náš stánok a zašportujte si s nami! 

august 2019 - chlapčenské družstvo sa uz intenzívne pripravuje na novú sezónu v letnej príprave 

- utorky, stvrtky a piatky podvečer sme na Kuchajde!  
 

2.máj 2019 - Posledný zápas sezóny chceli juniorky dokázať, že natrénované majú. Snaha bola, 

žiaľ výsledok 0:3 znamená pre nás posledné miesto v súťaži. Snáď na budúcu sezónu bude 

lepšie!!!  
 

25.apríl 2019 - V ďalšom zo série zápasov junioriek proti Bilíkovej "B" sme neprekročili svoj 

tieň a prehrali sme 3:0. Bojovnosť bola veľká, ale súper bol lepší. 13. apríl 2019 - Družstvo žien 

poslednými dvoma zápasmi skončilo sezónu. Prehrali sme 0:3 a 0:3 so Sláviou OŠG a skončili 

sme na treťom mieste.Vzhľadom na zranenia, choroby, pracovné a rodinné povinnosti, je to veľmi 

dobrý výsledok. "Lepili" sme posty podľa dostupnosti hráčok, rotovali blokárky aj smečiarky, 

takúto sezónu sme ešte asi nemali. Napriek tomu sme v mnohých zápasoch siahli na dno svojich 

síl a dokázali skoro nemožné. Pekná sezóna je za nami a uvidíme, čo budúca...  
 

11.apríl 2019 - Juniorky hrali doma zo súperom zo Senca. Nepokračovali sme v dobrých 

výkonoch a šikovným Senčankám sme ľahko podľahli 0:3. Ešte máme pár pokusov ukázať, čo 

vieme.  
 

7. apríl 2019 - Družstvo žiakov ukončilo tuto sezónu turnajov 4-kovým turnajom (mladší žiaci) v 

Senci - a to veľmi motivujúco. Posledné 2 zápasy so Sencom sme vyhrali! Tešte sa s nami z 

prvých úspechov - budúca sezóna bude ešte lepšia, veríme si!  
 

6.apríl 2019 - Starší žiaci odohrali posledné dva zápasy súťaže v oblasti Stred, ani tie sme 

nevyhrali a ľahko sme podľahli dobre hrajúcemu súperovi z Revúcej. Skončili sme tak na 

poslednom mieste a máme čo do budúcej sezóny zlepšovať. Napriek prehrám trénerka nebola z 

výkonov veľmi sklamaná a dúfa, že všetko, čo chlapci a dievčatá zažili v sezóne 2018/2019 bude 

dobrým základom pre vývoj družstva v ďalšom období.  

 
6.apríl 2019 - Ženské družstvo v 1.lige zostalo bez víťazstva. Rezerve Trnavy podľahlo hladko 

3:0 a 3:0. Na budúci víkend nás čakajú záverečné dva zápasy sezóny. 

  
3.apríl 2019 - Juniorky hrali v súťaži zase s družstvom IMA, tentoraz s juniorkami. Po veľmi 

dobrom výkone, hlavne s minimom vlastných chýb, sme vyhrali 3:0 a tešíme sa na ďalšie 

víťazstvá.  

 
30. marec.2019 - Ženy hrali dva ligové zápasy s Dinamom Bratislava. Zápasy majú vždy dobrú 

úroveň a bolo to derby dvoch susediacich tímov v tabuľke.V sobotu sme po dobrom výkone 

podľahli v koncovkách setov a výsledky2:3 a 1:3 nás nechávajú na treťom mieste v súťaži. 

  
28. marec 2019 - Ďalším zápasom pokračovali dievčatá v juniorskej súťaži. Zranenia, školské 

povinnosti, či iné aktivity limitovali počet hráčok na 6 a v zostave pomohla aj 13 ročná Linda, 

ktorá hrá volejbal veľmi krátko. Zabojovali sme a prekvapivo, ale zaslúžene sme  

https://www.decathlon.sk/content/vitalsport/
https://www.decathlon.sk/content/vitalsport/


dosiahli prvé víťazstvo v súťaži 3:2.Ďakujem všetkým "6 mušketierkam" za bojovnosť a 

tímovosť!!!  



 

20.marec 2019 - Juniorky hrali zápas na pôde Vivusu v Petržalke. Naše výkony gradujú a po 

dvojhodinovom vyrovnanom a ťažkom zápase sme prehrali 3:2. Skóre 110:105 hovorí za všetko...  

 
17.marec 2019 - Mladší žiaci absolvovali ďalší zo série turnajov. Dnes sme boli hostiteľmi. 

Zaznamenali sme prvý historický úspech = vyhrali sme jeden zápas 2:0. Konečne sme sa mohli 

radovať!!! Len tak ďalej...  

 
16. marec 2019 - Ženská súťaž - 1.liga o 1.- 4. miesto - pokračovala zápasmi s lídrom. Slávii EU 

ŠG sme podľahli hladko 3:0 a 3:0. Hrali sme bez klasickej nahrávačky, síce obetavo, ale na 

kvalitného súpera to bolo málo...  

 
9.marec 2019 - Táto sobota bola pre nás "mega" volejbalová. Najprv hrali žiaci dva zápasy v 

skupine s Vráblami. Oba zápasy sme prehrali 0:3 a 0:3, Potom hrali ženy zápas 1.ligy proti 

rezerve Trnavy. Tu sme boli úspešnejší a vyhrali sme 3:1 a 3:0. Ďakujeme za povzbudzovanie 

žiakom, ktorí zostali na ženských zápasoch. A večer sme si zaplesali na Volejbááááále, kde 

tradične naše družstvo nechýba a boli sme ozdobou až do konca...  

 
3.marec 2019 - Družstvo žien hralo prvé dva zápasy 2.časti súťaže. S Dinamom sme prehrali 

3:0 a 3:0, lebo niektoré hráčky boli na MSR v Snowvolleyballe  

 
23. február 2019 -Ženy hrali posledné dva zápasy v 1.časti 1.ligy žien. Bez ohľadu na výsledok 

ideme do nadstavby z 3. miesta. Vyhrali sme 0:3 a 0:3. Séria zranení bohužiaľ pokračovala a naša 

nahrávačka skončila s podvrtnutým kolenom. Prajeme skoré uzdravenie.  

 
16.február 2019 - Starší žiaci pokračovali dvoma zápasmi v skupine o 11.-13. Mmiesto doma s 

Revúcou. Prehrali sme 3:0 a 3:0, ale za výkon sa vôbec nemusíme hanbiť.  

 

10. február 2019 - Mladší žiaci hrali v Hamuliakove ďalší turnaj súťaže v 4-kovom volejbale. 

Nevyhrali sme síce ani jeden zápas, ale na deťoch vidieť veľký posun v technike a herných 

činnostiach jednotlivca. Hráme obetavo a malú šancu, zahrať si, dostali aj dvaja nováčikovia.  

 
9. február 2019 - Družstvo žien hralo s najsilnejším družstvom 1,ligy žien a chvíľku to 

vyzeralo, že prvý zápas vyhráme. Nakoniec sme po 135 minútach prehrali 2:3.V druhom zápase 

už naša bojovnosť poklesla a prehrali sme 0:3. Mnohé akcie v prvom zápase boli vynikajúce a 

diváci videli pekný volejbal.  

 
2. február 2019 - Družstvo žien, stále zdecimované chorobami, úrazmi a inými problémami, len 

so 6 hráčkami, vycestovalo do Nového Mesta nad Váhom. V prvom sete mladé domáce hráčky 

tvrdo odolávali a o výhru 2:3 sme museli riadne bojovať až dve a štvrť hodiny. Druhý zápas sme 

už drámu nepripustili a vyhrali sme 0:3. Šesť "statočných" ukázalo hlavne svoju morálnu silu.  

 
30. január 2019 - Juniorky opäť neuspeli v súboji 2. ligy a s IMA Bratislava a po slabom 

výkone prehrali hladko 3:0.  

 
26. január 2019 - Družstvo žien sa v 1.lige zachovalo ako dobrý hostiteľ a s Dinamom si 

rozdelilo body. Výsledok, po vyrovnanom výkone oboch súperov, bol 3:1 a 0:3.  

 
19. január 2019 - Ženy mali v 1.lige za súpera tiež Sláviu, ale "B" družstvo. V dobrej športovej 

atmosfére videli diváci pekné výmeny s konečnými dvoma výhrami 3:1 a 3:0 pre nás.  

 



17. január 2019 - Juniorky pokračovali v dlhodobej súťaži druhou časťou, kde sa spojili s 

družstvami kadetiek. V prvom zápase tejto súťaže sme podľahli Slávii Dráčik 3:0.  

 

13. január 2019 - Naše ženské družstvo absolvovalo dva zápasy v Komjaticiach. V značne 

zdecimovanej zostave sme prvý zápas vyhrali 3:1. Bohužiaľ sa nám vážne zranila jedna hráčka, 

ale aj tak sme druhý zápas v 6-člennej zostave vyhrali 3:2. Prajeme Petre skoré uzdravenie a 

dúfame, že sa takéto situácie nebudú opakovať. 


