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Hodnotenie družstva v jesennej časti z hľadiska umiestnenia je lepšie ako 
v predchádzajúcom jesennom období (9. miesto 15 5 3 7 23 :17 18 bodov). Družstvo sa 
umiestnilo na 5. mieste so skóre 35 : 23 a dosiahlo 27 bodov, keď 9 vyhralo a 6 prehralo. 

Počas jesennej časti sme celkovo odohrali 20 zápasov z toho 3  priateľské (3 1 0 2 
9 : 5) a 2 pohárové Slovnaft Cup, keď sme cez Sv. Jur postúpili do 2. kola kde nás vyradil 
Svätý Peter (2 1 0 1 3:4 3). Škoda prehry vo Sv. Petri, pretože v ďalšom kole by sme 
doma privítali FC Spartak Trnava. 

Do družstva v jesennej časti príšli nasledovní hráči: Bobček, Skypala, Husarčík, 
Koscelník, Brunner, Zahustel Nagy, Polovka a naspäť sa vrátil Marek Bognár. Družstvo 
opustil Peter Morský (Rakúsko). 

V hodnotení individuálneho herného výkonu je potrebné poznamenať, že v priebehu 
jesennej časti najstabilnejšie výkony podával kapitán družstva Branislav Blahutiak, ktorý 
odohral plnú minutáž vo všetkých majstrovských stretnutiach (dochádzka 75 %, celková 
známka 8 z rozpätia 1 -10), druhým v poradí bol Zlatko Pivoluska (dochádzka najlepšia 86 
%, celková známka 7,5), tretím v poradí je Peter Kogler, ktorý sa sa stal najlepším 
strelcom družstva s 12 gólmi (dochádzka 68 % a známka tesne nad priemerom 6,5).  

Čo sa týka celkového hodnotenia družstva tak v dochádzke (46 % účasť) 
a celkovom hodnotení (celková známka družstva 5,8) dosiahlo družstvo priemerné 
hodnotenie. V porovnaní s minulou sezónou sa celkový obraz nezmenil (dochádzka, 
individuálne herné výkony, ...) ba si myslím, že sme sa dostali na priemernú úroveň. Toto 
ma mrzí, pretože kolektív ako celok má na viac, lenže len kvalitným tréningovým 
procesom a vytvorením konkurencieschopnosti v družstve sa posunieme ďalej. 

Z toho vyplýva aj moje hodnotenie v rámci jesennej časti, kde sme 6 prehrali a ani 
v týchto zápasoch sme neboli horším družstvom. Najviac mrzia prehry vo Viničnom a vo 
Veľkých Levároch, kde sme mali potvrdiť svoju kvalitu a potom, prišla nešťastná prehra 
v Malackách, kde sme ešte jednu minútu pred koncom vyhrávali.  

Čo je smutnejšie, že sme doma nezvládli tri po sebe idúce majstrovské zápasy, 
pričom ten prvý s Limbachom bol asi náš najhorší. Zápasy s Sl. Grobom a Dominom mali 
byť o umiestnenie sa na druhom mieste a my sme ich nezvládli jednak herne, ale ani 
v hlavách. 

Keď to tak celkovo zosumarizujem, tak naše umiestnenie ako je 5. miesto mohlo 
byť aj lepšie, lenže na „KEBY“ sa nehrá. V tomto musím byť kritický na výkony niektorých 
hráčov, pretože príkladom je posledný zápas, v ktorom sme na horúcej pôde v Pezinku – 
Cajle dokázali podať kolektívny výkon podložený individuálnymi hernými výkonmi 
(Zahustel, Bognár, Blahutiak a ..). 

Hodnotenie družstva je podložené kvalitnými hernými výkonmi, ktoré v jesennej 
časti podávali len Bahutiak, Pivoluska, Kráľ, Kogler, Bognár a Zahustel. Týchto by som 
radil k ťahúňom v jesennej časti. 

Nepríjemnou stránkou sú zranenia a je škoda, že v jesennej časti nám takto chýbal 
Kristán Golej, ktorý patrí tiež k ťahúňom družstva. Citeľné oslabenie pocítilo družstvo aj 
zranením Michala Dzvoníka. 

V jarnej časti je potrebné zapracovať na stabilizácii družstva s tým, aby mladí hráči 
začali ukazovať svoju kvalitu a progres, ale to môžu len systematickým tréningom 
a vytvorením konkurencie medzi sebou. 

 
 
      Ing. Michal Salenka (tréner) 


