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1. Vorzačková Viktória – Stupava, brankárka. Dobrá trénovanosť, zlepšiť pohyb v bráne, hlavne    

streľba z dialky. 

2. Kusyová Kristína – Šaľa, brankárka. Dobrá trénovanosť, zodpovedná, kľudný typ.  

3. Kakaščíková Petra – Prešov, brankárka. Bola zranená, vysoká, dynamická, vhodný typ. 

4. Penzeš Monika – Dunajská Streda, ľavé krídlo. Nebola na poslednom zraze. Dobré odrazové 

schopnosti, dobrá technika streľby, rýchla. Zlepšiť prechod do prvej vlny. Potrebuje viac zápasovej 

praxe.  

5. Polievková Baša – Michalovce,  ľavé krídlo. Dynamická, rýchla, dravá, zlepšiť techniku streľby, 

špecializovať v klube na ľavé krídlo. 

6. Sedláčková Nikol – Annesy SCAV HB, pravé krídlo. Slabšie trénovaná, dobrá v obrane, vnímavá. 

Zlepšiť prechod do protiútoku aj techniku streľby. 

7. Papayová Nina – Šaľa, pravé krídlo. Dobre trénovaná, subtilný typ, dobrá technika streľby. Zlepšiť  

silu, obrannú činnosť. 

8. Dvorščáková Alena – Prešov, ľavá spojka. Dobre trénovaná, zlepšiť disciplínu aj taktické myslenie. 

Pracovať na obranných činnostiach. Obranná pozícia č. 4. 

9. Ščípová Olívia – Šaľa, pravá/ľavá spojka. Dobre trénovaná, zlepšiť taktické myslenie 

a rozhodovaciu schopnosť. Dobrá v obrane, pozícia č. 3,4. 

10. Paulíniová Klára – Trenčín, pravá spojka. Slabo trénovaná, vhodný typ bojovný, dobrá streľba, 

dobrá klamlivá činnosť 1 na 1. Dobré morálno-vôľové schopnosti. 

11. Rudincová Andrea – Most, ľavá spojka. Vysoká 1,90, slabo trénovaná, pracovať na kondícií. 

Zlepšiť obranné činnosti. Dobrá streľba z diaľky.  

12. Vargová Diana – Prešpv, stredná spojka. Dobrá trénovanosť, fyzicky pripravená, dobrá streľba aj 

činnosť 1 na 1. Dobrá v obrane na pozícii č. 5 ofenzívne. Zlepšiť organizáciu hry v útoku. 

13. Zsakovics Sara Erika –Penzugyor SE, stredná spojka. Dobrá trénovanosť, tvorivá, organizuje hru. 

Zlepšiť streľbu aj činnosť 1 na 1. Výrobná v obrane na pozícii č. 5 ofenzívne. 

14. Bírová Rebeka – Šaľa, stredná spojka. Dobrá trénovanosť. Prirodzená predvídavosť, čítanie hry. 

Dobrý prechod do protiútoku druhej vlny. Výborná v obrane na pozícii č. 2 a 5. Nevie sa predať 

v zápase, utiahnutá, kľudný typ. 

15. Pálová Petra – Šaľa, pivot. Dobrá trénovanosť. Bojovný, víťazný typ. Výborná v obrane na pozícií 

č. 2 ofenzívnej. Rýchla do prvej vlny. Spoľahlivá v útoku. Pracovať na spolupráci so spojkami. 

16. Gyoriova Viktória – Szombathélyi KKA, pivot. Dobre trénovaná, silná v útoku. Pracovať na 

obranných činnostiach na pozícii 3 a 4.  

17. Timková Timea – Prešov, pivot. Dobre trénovaná. Pracovať na obrane pozícia 3 a 4. Slabší 

prechod do prvej vlny, zlepšiť spoluprácu so spojkami. 



18. Kováčinová Lucia- Šaľa, ľavá spojka. Zranila sa! Dobre trénovaná, dynamická. Dobrá streľba 

z diaľky aj činnosť 1 na 1, dobrá v obrane, bojovníčka. 

19. Švajdlenková Sára – Stupava, ľavé krídlo. Slabo trénovaná. Fyzicky slabá. Momentálne sa 

nepresadí v tejto kategórii. 

 


