
VÝBER DIEVČAT STREDNÉHO SLOVENSKA ZNOVU VÍŤAZOM CELOSLOVENSKÉHO TURNAJA 

Dievčatá Stredného Slovenska sa už niekoľkokrát za sebou stali víťazkami celoslovenského 

turnaja Výberov regiónov , ktorý sa pravidelne koná v Dunajskej Lužnej. Aj teraz bolo tomu 

tak, keď sa v dňoch 26. - 27. septembra konal tento celoslovenský turnaj v kategórii dievčat 

WU-14 práve v Dunajskej Lužnej. Reprezentácie regiónov tu štartovali pod hlavičkami 

Výberov svojich regionálnych futbalových zväzov ZsFZ, VsFZ, BFZ a samozrejme SsFZ. Hralo sa 

systémom každý s každým a dievčatá SsFZ sa stali opäť víťazkami tohto turnaja. Naviac získali 

aj tri zo štyroch individuálnych ocenení hráčok. Úspešnosť dievčat v stredoslovenskom 

regióne je za posledné obdobie dvoch rokov veľmi pozoruhodná a je to určite nemalou 

zásluhou trénerskej taktovky Ladislava Németha, ktorý je zároveň na čele ženského futbalu v 

regióne. 

VÝSLEDKY TURNAJA 

ZÁPAD - BRATISLAVA 2:0 

STRED- VÝCHOD 7:2 (5:0) 

Góly: Mudráková 3, Vredíková, Adamčíková, Tyčiaková, Bozalková 

VÝCHOD - BRATISLAVA 0:2 

ZÁPAD - STRED 3:3 (2:1) 

Góly: Adamčíková, Bozalková, Mudráková 

VÝCHOD - ZÁPAD 2:5 

Konečná tabuľka turnaja 

1. STRED              3  2  1  0   12: 5   7 

2. ZÁPAD             3  2  1  0   10: 5   7 

3. BRATISLAVA   3  1   0  2    3 : 4   3 

4. VÝCHOD          3  0  0  3      4:15  0 

Najlepšia strelkyňa : Patrícia MUDRÁKOVÁ 

Najlepšia defenzívna hráčka : Sára KRŠIAKOVÁ 

Najlepšia ofenzívna hráčka : Katarína VREDÍKOVÁ 

SÚPISKA VÝBERU SsFZ : 

Smatanová, B. Lukáčová - Z. Lukáčová, Civínová, Šumerajová, Várošová, Kršiaková, 

Žihľavníková, Vredíková, Bozalková, Kubíková, Mudráková, Paterová, Holienková, Tomčíková, 

Tyčiaková, Adamčíková, Kovalíková, Tréneri : Ladislav Németh, Dušan Šipikal, Martin Prieboj 

Hodnotenie / hlavný tréner Ladislav Németh / 

„S vystúpením dievčat môžem vysloviť samozrejme opäť spokojnosť. Chvíľu trvalo, kým sme 

sa po príchodoch nových dievčat našli, ale potom sme predvádzali pekný a zároveň účelný 

futbal, ktorý priniesol celkové víťazstvo. Toto sa nerodilo ľahko, lebo súperi boli veľmi 

bojovní a nepríjemní svojou tvrdšou hrou, ale museli sme sa s tým vysporiadať. V družstve 

bola vytvorená výborná partia, rovnako tak aj v realizačnom tíme, takže úspech sa zákonite 

dostavil. Dievčatá mali radosť so zlatých medailí a potešenia bolo aj v troch individuálnych 

cenách pre najlepšie jednotlivkyne. Dievčatá ukázali, že sú dobrou zárukou do budúcnosti. 

Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na tomto našom sympatickom a úspešnom 

vystúpení.“ 


