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Letnú prípravu na súťažný ročník 2018/2019 zahájilo družstvo 10. júla 2018 

z nasledovnými hráčmi : Marian Zonyga, Dávid Bobček, Branislav Blahutiak, Zlatko 

Pivoluska, Michal Dzvoník, Martin Kráľ, Peter Kogler, Patrik Jurček, Peter Morský, 

Matúš Keszi, Miroslav Koscelník, Samo Skypala, František Nespešný, Ladislav 

Nagy, Marek Bogná a Erik Tomi. Do letnej prípravy prišli Tomáš Rišo, Filip 

Krascsenits, Jakub Čižnár, Marian Nincz.  

Do prípravy sa zapojil aj Erik Hlaváč, ktorý bol v 4 priateľských stretnutiach s 5 

gólmi najlepším strelcom, bohužiaľ v družstve nezostal. 

 V priebehu letného prípravného obdobia hráči absolvovali letnú prípravu, 

v domácich podmienkach, ktoré spĺňali podmienky pre absolvovanie letnej prípravy 

(kvalita hracej plochy) pričom účasť sa pohybovala na úrovni 50 - 70% .  

Celkovo možno konštatovať, že družstvo absolvovalo letnú prípravu k plnej 

spokojnosti, pretože účasť v tréningovom procese, ktorý pozostával z jednofázových 

tréningových jednotiek a prípravných zápasov v týždennom mikrocykle bola 

adekvátna tréningovému zaťaženiu a účasť sa oproti minulému ročníku zvýšila.  

Pred začiatkom letnej prípravy som si stanovil nasledovné ciele do 

tréningového procesu : 

Do letného prípravného obdobia boli vytýčené nasledovné ciele : 

1. Zvýšiť celkovú kondičnú stránku hráčov (sila, vytrvalosť) 

2. Zlepšiť hru 1 – 1 (osobný súboj) 

3. Byť schopný intenzívne hrať (kvalita pri vysokom tempe) 

4. Osvojenie základných taktických pohybov ofenzívnych aj defenzívnych 

5. Zlepšenie špecifických činností hráčov (streľba, centrované lopty, kvalitný 

defenzívny súboj) 

6. Zmeniť mentalitu na víťaznú (malé hry, turnaje, vlastná hra) 

7. Presvedčiť hráčov „byť k sebe tvrdý“ 

8. Intenzívne sa venovať nácviku a zdokonaľovaniu herného systému 

9. Pripraviť družstvo na iný typ súťaže z hľadiska náročnosti na intenzitu hry, 

kvalitu súperov. 

1. KÁDER MUŽSTVA 



 

 

Prvou podmienkou na zlepšenie a skvalitnenie tréningového procesu bolo 

udržanie celkovej kondičnej stránky hráčov t. j. práca na vysokej intenzite zaťaženia 

s dôrazom na kvalitný súboj. Nedostatkom v tomto smere bolo, že nedošlo 

k otestovaniu hráčov a tým získaniu celkového prehľadu o kondičnej stránke 

jednotlivých hráčov, na základe čoho by som mal komplexný prehľad popri 

somatických vlastnostiach aj o stránke VO2max/kg, Max PF, hladiny anaeróbneho 

prahu, ako aj výskokovej ergometrie t. j. sily. 

Toto bola jedna z priorít v letnom prípravnom období po návrate hráčov 

z dovoleniek. V tomto krátkom období bol zámer v tréningovom procese bol taký, aby 

hráči doplnili energetické zdroje  (vytrvalosť, sila, rýchlosť + koordinácia). 

K tomu, aby sme pokračovali v kvalitnom  tréningovom procese v letnom 

prípravnom období je potrebné, aby každý hráč vedel pracovať na úrovni vlastných 

hraničných hodnôt a následne zlepšovať hodnoty v kondičnej oblasti.  

V tréningovom procese aj po skončení jarnej časti sme pokračovali  na 

zlepšovaní kondičnej stránky každého hráča v opakujúcich sa mikrocykloch, venovali 

sme sa silovej stránke, hoci veľkým nedostatkom bola posilňovňa, ktorá sa 

nenachádza v priestoroch klubu. V tomto smere bolo ťažké pracovať na zlepšení 

dynamickej sily s dôrazom na súboj 1/1.  

Špecifikom v letnej príprave je jej krátkosť, čo znamená, že je potrebné 

pracovať na celkovom zlepšení v priebehu  4 – 5 mikrocykloch. 

V priebehu celého jesenného súťažného obdobia sme pracovali na nácviku 

a zdokonaľovaní taktickej stránky celého družstva (metódy po častiach, od časti 

k celku, od celku k časti ako aj v celku) a snažili sme sa o zlepšenie intenzity hry 

v podmienkach zápasu prispôsobiť tréningovému procesu. Táto práca si vyžaduje 

dlhodobý tréningový proces, a myslím si, že v tomto procese sme akoby stále na 

začiatku.  

Dôležitou súčasťou, vychádzajúc z predchádzajúceho odseku, tréningového 

procesu v letnom prípravnom období, ale aj počas hlavného obdobia  boli „drillové 

cvičenia a zlepšenie intenzity hry, hry 1 – 1, kde sme uplatňovali rôzne prípravné hry.  

 

 



 

 

 Všeobecné tréningové ukazovatele 4+6+11 ŠTÚ 
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2 . NAPLNENIE  VŠEOBECNÝCH  TRÉNINGOVÝCH  UKAZOVATEĽOV 



 

 

 

 

ŠPECIÁLNE  TRÉNINGOVÉ  UKAZOVATELE 

KONDIČNÝ  TRÉNING HERNÝ  TRÉNING HERNÝ  NÁCVIK 
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3. OBJEM ZAŤAŽENIA DRUŽSTVA A JEDNOTLIVÝCH HRÁČOV : 

Meno DZ TJ/min PZ/min MZ/min T/min PoZ/min Rz/min HZ/min 

MFK 
RUSOVCE 

84 63/5360 4/360 15/1 350 0/0 3/270 440 7 780 

ZONYGA 31 16/1 690 4/180 9/630 0/0 2/180 440 2 820 

BOBČEK 32 23/2 010 4/222 6/540 0/0 1/90 420 3 284 

MARIENKA 42 29/2 540 3/135 10/259 0/0 0/0 260 3 194 

BLAHUTIAK 65 45/3 890 3/215 15/1350 0/0 2/180 440 6 075 

PIVOLUSKA 52 52/4 280 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4 280 

DZVONÍK 77 56/4 820 4/187 15/1046 0/0 2/149 420 6 622 

KRÁĽ 57 40/2 720 4/200 12/983 0/0 3/225 380 4 478 

GOLEJ 63 45/4 010 4/223 12/577 0/0 2/166 360 5 336 

KOGLER 63 42/3 580 3/170 15/1228 0/0 3/225 420 5 623 

JURČEK 63 45/4 040 2/180 14/1121 0/0 2/135 360 5 836 

KESZI 47 34/2 900 2/123 8/561 0/0 3/270 260 4 114 

KOSCELNÍK 48 35/2 870 4/200 6/266 0/0 3/270 260 4 046 

NAGY 74 57/4 730 4/225 11/896 0/0 2/135 340 6 326 

BOGNÁR 48 31/2 780 3/180 11/512 0/0 3/69 340 3 881 

ZAHUSTEL 75 57/4 940 4/255 11/483 0/0 3/150 360 6 188 

NESPEŠNÝ 64 48/4 160 2/121 11/435 0/0 3/141 320 5 177 

VARENITS 77 58/5 030 4/270 14/1082 0/0 1/90 380 6 852 

NINCZ 73 54/4 640 3/115 14/614 0/0 2/90 380 5 839 

RIŠO 53 38/3 230 4/152 10/644 0/0 1/90 300 4 416 

ČIŽNÁR 59 40/3 440 4/225 12/941 0/0 3/225 380 5 211 
KRASCSENITS 32 21/2 050 2/90 8/299 0/0 1/90 220 2 749 

   

Z uvedeného je vidieť, že najviac dní zaťaženia a aj tréningových jednotiek, 

mal Štefan VARENITS a Michal DZVONÍK  t. j.  77 dní zaťaženia – 91 

% percentná účasť v tréningovom procese, NAJLEPŠIU ÚČASŤ na tréningovom 

procese 58 tréningových jednotiek t. j. 92 % účasť, mal Štefan VARENITS 

a za nimi  nasleduje Patrik ZAHUSTEL 75/57 tréningových jednotiek t. j. 91 % účasť.. 

.  



 

 

V prípravných zápasoch dostali príležitosť všetci hráči, pričom ani jeden 

z hráčov neabsolvoval plnú zápasovú minutáž t. j. 360 zápasových minút. Všetky 

prípravné zápasy absolvovali nasledovná hráči : Štefan VARENITS 4/270 min. ako aj 

ďalší hráči (Dzvoník, Golej, Kráľ, Koscelník. Nagy, Zahustel, Rišo  a Čužnár s rôznou 

zápasovou minutážou (viď. Tabuľka vyččie). 

V majstrovských stretnutiach odohral všetkých 15 majstrovských stretnutí 

(1 350 min.)  len Branislav BLAHUTIAK  - plná minutáž. 

Najväčšie zápasové minútové zaťaženie v jesennej časti 2018 /2019 

dosiahol Branislav BLAHUTIAK (1 745 minút), pričom najväčšie minútové 

zaťaženie dosiahol Štefan VARENITS (6 852 minút).  

 V kondičnom tréningu (KT) -  sme sa počas celého súťažného ročníka 

v jesennej časti venovali rozvoju pohybových schopností, konkrétne špeciálnej 

vytrvalosti (320min.), rýchlosti (150 min.) a sile ( 190min.), z dôvodu získania 

rýchlostno - silových schopností a predpokladov ich uplatnenia v zdokonaľovaní 

rýchlostných schopností v hre. Rozvoju sily sme sa začali venovať už počas jarnej 

časti v pravidelných týždenných mikrocykloch. V celkovom hodnotení hráči majúci 

rezervy v sile ako aj v ďalších pohybových schopnostiach. Je možno konštatovať, že 

nie všetci hráči absolvovali plné tréningové zaťaženie.  

Rozvoju koordinačným cvičeniam, sme venovali pozornosť v špeciálnych 

cvičeniach v rámci rozcvičenia, kde sme pravidelne raz týždenne skupinovo  

opakovali cvičenia na zlepšenie kĺbovej ohybnosti hráčov. Preto v rámci tohto 

parametra je taký nízky ukazovateľ v rozvoji koordinačných cvičení. 

 V hernom tréningu (HT) – nosná časť bola venovaná prípravným 

cvičeniam, kde sme sa venovali doslova „DRILLU“ v trojiciach, štvoriciach, päticiach 

(300 minút) a herným cvičeniam 4/2, 5/2, 3/1(300 min.),a prípravným hrám (350  

min.)  – rôzne malé a stredné hry 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6,. V tomto smere veľmi 

absentovala hra s brankármi, pretože počas celej jesennej časti bol k dispozícii len 

jeden brankár. Tento cieľ sme nedokázali NANAPLNILI, pretože nám 

v stredajšom tréningu absentovali brankári 



 

 

Celkovo možno povedať, že v rámci Metodicko – 

organizačných foriem dominoval herný tréning t. j. KT : HT : HN – 

pomer 1 : 2 : 1  

V hernom nácviku (HN) -  sme pozornosť venovali hernej činnosti 

jednotlivca (170 min.), ktorá bola v začiatkoch veľmi slabá (prihrávka, vedenie lopty, 

streľba) a nácviku a zdokonaľovaniu herných kombinácií (150 min.). Dôležitou 

súčasťou herného nácviku bol nácvik herného systému 4 – 2 – 3 – 1, všetko v rámci 

herného tréningu,  t. j.  240 minút. Hoci sme sa tomuto hernému nácviku venovali, aj 

tak je potrebné s hráčmi túto časť herného nácviku neustále opakovať, ba povedal by 

som „drilovať“. Dôležitou súčasťou herného nácviku bol aj nácvik štandardných 

herných situácií, ale tie sa dokážu kvalitne zvládnuť, len v prípade kvalitnej hernej 

činnosti jednotlivca a to je prihrávka. Tento nácvik sme vždy realizovali ako celok t. j. 

s hráčmi, ktorí prichádzali do zápasu na predzápasový tréning. 

K štandardným herným situáciám sme sa venovali menej a dá sa povedať, že 

v realizácii štandardných herných situácií sme strelili málo gólov ako 

v predchádzajúcom súťažnom ročníku 2017/18 (3 góly). Najčastejším realizátorom 

zahrávania štandardných herných situácií (priamy voľný kop, rohový kop) bol Martin 

KRÁĽ (PVK, 11 – tky) a zakončovateľom najčastejšie Branislav BLAHUTIAK, 

ktorého gól hlavou po rohovom kope proti FK Ivánka pri Dunaji bol našou záchranou 

aspoň jedného bodu, keď sme celý zápas hrali bez Miroslava KOSCELNÍKA. 

V realizácii PVK zaujali víťazné gól Martina KRÁĽA proti Tomášovu ako aj 

proti Báhoňu (11 – tky). 

Celkove sme v priebehu súťažného ročníka 

20018/2019 absolvovali zaťaženie (7 780)  minút . 

Do celkového zaťaženia nie je započítaná regenerácia síl, ktorá predstavovala  

1 260 minút, regenerácia pozostávala len so sprchovania po tréningovej jednotke 

a zápase. 

Toto družstvo v jesennej časti neabsolvovalo žiadnu regeneráciu, pričom 

prínosom bola masáž (p. Marienka) pred zápasmi v domácom prostredí.  

V tomto smere je potrebné sa venovať aj tejto časti tréningového procesu. 



 

 

Nepohybová príprava, predstavovala 440 minút (príprava na zápas, 

hodnotenie zápasu). 

 

4. VÝSLEDKY PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV: 

  1. 14.7.2018 RAČA - MFK     7 : 3   Bognár, Blahutiak 

                   Kráľ   

  2. 29.7. 2018 Z. KLASY  – MFK    0 : 10 Kogler, Nespešný 

          Čižnár po 2, Nagy 

          Keszi, Golej,  

          Zahustel 

3. 1.8.2018 MFK – EKONÓM     9 : 1 Kogler, Hlaváč 

           Čižnár po 2,  

           Zahustel, Kráľ, 

           Dzvoník 

  4. 4.8.2018 MFK – KALINKOVO     5 : 1 Hlaváč 3, 

           Nespešný, 

           Krascsenits 

   

          

Celkovo sme v hodnotenom období  odohrali 4 prípravné zápasy, z ktorých 

sme  3  vyhrali,  a 1  prehrali s celkovým skóre. 27 : 9.  

V hodnotení prípravných zápasov je potrebné konštatovať, že sme hlavne v prvom 

zápase nastúpili s mnohými novými hráčmi a aj v ďalších prípravných zápasoch sa 

zostava obmieňala a skúšali sa noví hráči. V týchto prípravných zápasoch, ale aj pre 

krátkosť prípravného obdobia, nám išlo o získanie čo najväčšieho obrazu o nových 

hráčoch a tak aj zostava na jednotlivé zápasy bola v prvom polčase a v druhom 

polčase iná.  



 

 

5. VÝSLEDKY ZÁPASOV SLOVNAFT CUP: 

 Začali sme druhým kolom SLOVNAFT CUP – u. 

2. kolo SLOVNAFT CUP 

29.7.2018 MFK – ROVINKA      4 : 2 Kráľ, Kogler 3 

3. kolo SLOVNAFT CUP 

8.8.2018 MFK  –  IVÁNKA p. D.              4 : 0 Čižnár, Kogler, 

         Blahutiak, Bognár 

4.. kolo SLOVNAFT CUP 

26.9.2018 MFK  –  SKALICA              1 : 2 Čižnár,  

 Okrem prípravných zápasov sme odohrali aj 3 majstrovské zápasy 

SLOVNAFT CUP – u s bilanciou 2 víťazstiev a 1 prehrou zo skóre 9 : 4. 

 Táto súťaž bola obohatením nášho kalendára a dostali sme sa o stupeň vyššie 

ako minulý súťažný ročník. Celkovo naše vystúpenie v SLOVNAFT CUP–e hodnotím 

pozitívne, veď nebyť zbytočných chýb v závere prvého polčasu so Skalicou (prvý gól 

po individuálnej chybe Varenitsa a druhý po nedorozumení v obrane – 46. a 48. 

minúta nadstaveného času) sme druhý polčas boli vyrovnaným súperom, ba 

miestami lepším družstvom a po góle Čižnára sme mali v záverečnom tlaku šance aj 

na otočenie zápasu. Je to škoda, pretože súper v tomto zápase síce dominoval 

z hľadiska organizácie hry, ale my sme sa mu dokázali vyrovnať v nasadení a dôraze 

v osobných súbojoch, škoda, že sme tento výkon nepotvrdili v majstrovských 

zápasoch. 

 Celkové hodnotenie prípravných zápasov a zápasov SLOVNAFT CUP – u : 

Myslel som si, že príprava a výber zápasov doplnený o 1. až 3. kolo 

SLOVNAFT CUP – u nám ukázal kde by sme sa mali v súťaži pohybovať. Až na 

prípravný zápas s Račou sme herne neprepadli ani v jednom zápase, ba dokonca 

s dlhoročnými účastníkmi  III. TIPOS Bratislavskej ligy sme boli jednoznačne lepším 

družstvom. 

Celkovo, keby som mal hodnotiť našu letnú prípravu musím povedať, že hoci 

je bilancia prípravných zápasov pozitívna, nedokázali sme v tomto období 

stabilizovať základnú zostavu, pretože hráči stále absentovali (dovolenky a pod.). 



 

 

Hoci som si dal v rámci cieľov za úlohu stabilizovať herný systém 

a následne ho zdokonaliť v rámci modelových prípravných tak tento cieľ sme 

naplnili len okrajovo, pretože veľkým problémom je účasť oboch brankárov na 

tréningovom procese. 

Do jarnej časti musíme stanoviť jasné pravidlá v tom, že brankári sa 

musia v priebehu týždenného mikrocyklu zúčastniť povinne na dvoch 

tréningových jednotkách. 

 6. VÝSLEDKY MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV : 

JESEŇ 

 1. 2.8.2018 MFK – ŠK SLOVAN“B“    1 : 4 Kogler 

 2. 19 8.2018 MFK – D.N. VES     1 : 2 Kráľ 

 3. 26.8.2018 TOMÁŠOV - MFK     1 : 2 Kráľ 2 

 4. 29.8.2018   MFK – BÁHOŇ    2: 1 Kogler, Kráľ,  

 5.   9.9.2018 MFK – IVÁNKA p. D.      1 : 1 Blahutiak 

 6. 15.9 2018 PEZINOK - MFK    1 : 0   

 7. 19.9.2018 D. LUŽNÁ - MFK     4 : 0    

 8. 23.9.2018 MFK – MOST p. B.    0 : 2   

 9. 30.9.2018 RAČA – MFK      3 : 0  

10.   7.10.2018 MFK - LOZORNO    2 : 0 Kráľ, Bognár 

 11. 14.10.2018 BERNOLÁKOVO - MFK    2 : 4 Bognár, Dzvoník 

          Krascsenits,  

          Zahustel 

 12. 21.10.2018 MFK - ROHOŽNÍK    1 : 2 Kogler  

 13. 28.10.2018 ROVINKA - MFK    3 : 1 Nespešný 

 14.   4.11.2018 MFK – MALACKY    1 : 3 Kogler,   

 15. 11 11. 2018 VAJNORY - MFK    2 : 1 Zahustel  



 

 

  Celkovo sme odohrali v jesennej časti odohrali  15 majstrovských stretnutí, 

z ktorých sme 4 vyhrali,  1 remizovali a 10 prehrali s celkovým skóre 17 : 31. 

Získali sme 13 bodov a obsadili sme 12. miesto. V jesennej  časti suverénne 

dominovalo družstvo ŠK Slovan Bratislava „B“, ktoré ani raz v súťaži neprehralo 

a získalo 41 bodov. 

Celkovo družstvo odohralo v jesennej časti v domácom prostredí  8 

majstrovských zápasov, z ktorých  2 vyhralo,  a  1  remizovalo a 5 prehralo 

s celkovým skóre 9 : 15 a získali sme 7 bodov  

Celkovo vonku družstvo v jesennej časti odohralo 7 stretnutí, z ktorých, 2 

vyhralo, a 5 prehralo s celkovým skóre 8 : 16 a získali sme 6 bodov. 

Je to paradoxné, ale naša bilancia v domácom a súperovom prostredí je veľmi 

vyrovnaná. 

Jesenná časť : 

V hodnotení majstrovských zápasov je potrebné konštatovať, že sme 

prehrali až 10 majstrovských stretnutí z toho 5 v domácom prostredí a 5  

v súperovom prostredí, čo je na kvalitu hry a herného výkonu družstva nevídané číslo 

hlavne čo sa týka domáceho prostredia..   

Herne sme ani v jednom majstrovskom zápase v jesennej časti neboli horším 

družstvom, ba patrili sme herne k družstvám v jesennej časti súťažného ročníka 

2018/19 do stredu tabuľky. Jednoznačne nám v mnohých majstrovských stretnutiach 

chýbala kvalita, ale hlavne po stránke technicko – taktickej skúsenosť. V tomto smere 

som dosť sklamaný, pretože družstvo je zložené zo starších skúsenejších hráčov a aj 

mladých hráčov. Toto sa však v mnohých stretnutiach nepotvrdilo. 

Jednoznačne je potrebné kladne hodnotiť prístup hráčov k jednotlivým 

majstrovským, ale aj priateľským zápasom. 

V jesennej časti káder družstva bol široký (20) hráčov, ktorí po kvalitnom 

tréningovom procese nepociťovali zranenia.  

Jediným hráčom po vážnom zranení bol Zlatko PIVOLUSKA, ktorý sa zranil 

ešte v jarnej časti a zapojil sa do letnej prípravy. Jeho prístup k tréningovému 

procesu bol vysoko profesionálny. Z mojej strany ako trénera si vysoko vážim jeho 



 

 

prístup k tréningovému procesu, ktorý si dopĺňal ešte o individuálne tréningy. Práve 

z tohto hráča, ale aj Branislava Blahutiaka by si mali mladí hráči brať príklad do 

tréningového procesu a prístupu k družstvu ako celku.  

Mnohí mladí hráči takýto kredit nemajú a pociťujem pri nich akýsi pocit 

„urazenia sa“, čo v kolektívnom športe je u mladých hráčov „typické“. 

 Po kvalitnej letnej príprave (vyšla nám herne aj výsledkovo) sme však nemali 

dobrý vstup do súťaže, hoci súperi ŠK Slovan Bratislava „B“ a Devínska Nová Ves 

boli diametrálne rozdielny, sme tieto zápasy nezvládli, nie herne, ale hlavne 

výsledkovo – hlavne zápas s D. N. Vsou, kde sme boli v druhom polčase lepším 

družstvom, aj keď sme celý zápas hrali o jedného hráča menej (vylúčený Keszi) sme 

po hrubej individuálnej chybe (Varenitsz) tento majstrovský zápas prehrali. 

Strelcom prvého ligového gólu sa stal Peter KOGLER proti družstvu ŠK 

Slovan Bratislava, keď predtým mu rozhodca neuznal regulárny gól. 

Víťazstvo prišlo až v treťom kole (ŠK Tomášov - vonku) – bolo to PRVÉ 

HISTORICKÉ VÍŤAZSTVO V III. TIPOS lige. Týmto zápasom, ale aj v ďalších sa 

začala postupne prejavovať herná disciplína družstva, ktoré sa síce snažilo 

vychádzať s kvalitnej defenzívy a v ofenzíve sa kvalitne presadzovať po vertikálach. 

Z domácich zápasov (celkovo 8) sme doma len dvakrát vyhrali a raz 

remizovali a 5 prehrali čo je veľmi zlá bilancia na domáce pomery. 

 Nie som spokojný s výsledkami v domácom prostredí, pretože v každom 

zápase sme mali bodovať. Určite veľkú nespokojnosť cítim so súperom, ktorým bola 

Ivanka pri Dunaji, kde sme po taktickej chybe v strede poľa prišli o vylúčeného 

Koscelníka už v 11. minúte majstrovského stretnutia a následne sme dostali hratý 

a po rýchlom brejku sme prehrávali. Druhý polčas bol z našej strany s lídrom súťaže 

kvalitný a mohli sme ho aj vyhrať. Je potrebné poznamenať, že ani FC Petržalka 

Akadémia u nás minulú sezónu nevyhrala. Druhá remíza (ŠK Vrakuňa) bol z našej 

strany dosť nešťastný a mal podobný priebeh ako s FC Malackami. Súper  už druhý 

polčas zavrel priestor pred bránkou a my sme z tlaku dokázali len vyrovnať. Škoda 

stratených dvoch bodov. nás stál plný bodový zisk.  

Doma sme odohrali kvalitné zápasy s ŠK Slovan Bratislava „jun.“ (1 :4), kde 

sme mali dobrý prvý polčas, v ktorom súper hrozil len z brejkových situácií, pričom 



 

 

v druhom polčase nás zlomil náhodný gól  a negatívom bol neuznaný gól (Kogler) na 

1 . 2  a hneď gól na 0 . 3. Hoci sme dali gól – prvý historický v III. TIPOS lige – 

Peter KOGLER zápas sme nedokázali zlomiť. 

Nešťastný zápas sme odohrali s Devínskou Novou Vsou (1 : 2), kde sme boli 

lepším družstvom (druhý polčas),  hoci súper v prvom polčase mal dve pološance 

v druhom polčase odišiel herne a aj kondične, ale my sme zápas nezvládli v závere, 

keď hrubou školáckou chybou (Varenits) súpera posadil na „koňa“. Tento zápas mi 

ukázal, aký je dôležitý v organizácii defenzívnej činnosti Branislav Blahutiak a druhý 

moment bol, že družstvo je správne nastavené, len potrebuje organizátora v strede 

poľa a jednoznačne kvalitu v ofenzíve. 

Ďalšie zápasy, ktoré sme nezvládli (Most pri Bratislave, Malacky a Rohožník) 

boli  resp. mali rovnaký scenár s nešťastným koncom. Hoci sme herne neboli horším 

družstvom nezvládli sme zápasy – Most – upozorňoval som hráčov na dobré 

štandardné herné situácie, dokonca sme vedeli , ktorý hráč ich zakončuje, aj tak sme 

v závere zápasu zlyhali, Malacky a Rohožník boli identické v tom, že sme nedokázali 

vnútiť súperovi náš herný systém a hoci sme mali kvalitu na našej strane, tak to bolo 

len o tom, že súper presne vedel, ako má na nás hrať, zavrel stred ihriska a čakal na 

brejkové situácie. Negatívom bolo zranenie Jakuba Čižnára s Rohožníkom 

(prasknutá kosť v členku) a tým nám tento hráč v závere jednoznačne v ofenzíve 

chýbal. 

Hodnotiť majstrovské zápasy v domácom prostredí nemôžem pozitívne, 

pretože v mnohých herných situáciách hráči dané situácie nezvládli. Stále však 

chýbal hráčom pokoj a kľud pri riešení zložitých herných situácií (Dzvoník, Čižnár 

Jurček, a iní), problém sme mali v koncovke veď z jesenných 15 majstrovských 

stretnutí sme strelili len 17 gólov čo je priemer 1,1 góla na zápas. 

V tomto smere môžem vysloviť spokojnosť len s Marianom ZONYGOM, ako aj 

s Davidom BOBČEKOM, lídrom obrany Branislavom BLAHUTIAKOM, čo sa týka 

herného nasadenie s Patrikom JURČEKOM. Čo sa týka ofenzívnej činnosti tak 

v tejto činnosti bol lídrom Jakub ČIŽNÁR nato, že začal medzi seniormi až do 

zranenia bol naším ťahúňom v ofenzíve, čiastočne sa mu priblížil Michal DZVONÍK. 

Majstrovské zápasy s Báhoňom a Lozornom potvrdili našu kvalitu a naše dve 

domáce víťazstvá. 



 

 

Skokanom v jesennej časti sa stal Jakub ČIŽNÁR, ktorý dostal príležitosť 

na kraji stredovej formácie a svojou dynamikou a dôrazom robil súperom 

problémy. Škoda, že sa zranil a chýbal nám v závere jesennej časti. 

Jednoznačne je potrebné poukázať aj na Petra KOGLERA, ktorý síce 

v jesennej časti ja našim najlepším strelcom (celkovo v troch súťažiach 12 gólov), ale 

celú jesennú časť sa trápil sám so sebou a nebol lídrom ako v predchádzajúcej 

sezóne. 

Dôležitým prvkom je stred poľa, kde som v príprave na jednotlivé zápasy 

kládol najväčší dôraz a hoci sa v tejto stredovej línii vystriedali viacerí hráči, 

dominantným mal byť Martin KRÁĽ, ktorý však až na zápas v Tomašove, nepatril 

k absolútnym ťahúňom družstva. Dôsledok jeho individuálneho herného výkonu 

poznačovalo aj zranenie z konca minulej sezóny, kvôli ktorému musel vynechať aj 

niektoré majstrovské zápasy. 

V majstrovských zápasoch u súpera sme vyhrali 2 majstrovské zápasy 

a 5 sme prehrali. 

Naše výkony na súperových ihriskách okrem zápasov v Rači, Dunajskej 

Lužnej a vo Vajnoroch mali svoju kvalitu a v každom zápase sme mohli získať body. 

Kvalitný zápas sme odohrali v Pezinku kde sme súpera prehrali (14 štandardných 

herných situácií (PVK, RK), 17 striel na bránku) a 6 vyložených šancí a nakoniec 

družstvo nezvládne taktický pokyn v tom, že súper môže dať gól len zo štandardnej 

hernej situácie (RK) a presne hráči vedia aj ktorý hráč to môže realizovať – aj tak 

v závere stretnutia ten gól dostaneme. 

Vrcholom jesennej časti bol majstrovský zápas vo Vajnoroch s družstvom, 

ktoré je najslabšie v súťaži, resp. bolo, a my ten zápas absolútne nezvládneme. 

Katastrofálny bol náš druhý polčas,  NÁŠ NAJSLABŠÍ – hoci sme mali držanie lopty 

70 – 75 % tak ukazovatele – štandardné herné situácie 3 (2 RK), streľba žiadna ani 

vedľa brány a ani do priestoru brány – náš najslabší polčas v jesennej časti. A k tomu 

hrubá, resp. sled individuálnych chýb na začiatku druhého polčasu a druhý gól. 

Potom sa súper stiahol a kontroloval výsledok.  

Tento zápas mal byť našim vrcholom v jesennej časti a bol práve negatívom 

za celkom úspešnou jesennou časťou (v prípade víťazstva). 



 

 

Celkové hodnotenie družstva z hľadiska herného výkonu družstva si myslím, 

že v družstve je správna kohézia medzi jednotlivými hráčmi, pričom činnostné vzťahy 

nefungovali tak ako by mali, čo sa prejavilo v majstrovskom zápase s Rovinkou, kde 

sme nastúpil len s jedným hráčom na lavičke (RIŠO), takže, hoci súper bol 

zdolateľný tak ešte viac sa v družstve prejavila frustrácia v tom, že mladí sa 

nezúčastňovali tréningového procesu, ale nielen mladí hráči, z čoho vznikol problém 

v tom, že Tomáš RIŠO skončil v družstve pre malú vyťaženosť.  

Ja si myslím, že vyťaženosť bola adekvátna (10 majstrovských zápasov – 644 

odohratých minút, hral vo všetkých prípravných zápasoch a jednom pohárovom). Je 

to škoda, pretože je to mladý perspektívny hráč.  

Obdobným prípadom je Filip KRASCSENITS, ktorý však musí zlepšiť 

tréningovú morálku (z 81 dní zaťaženia absolvoval len 35, čo je strašne málo). 

7. VÝSLEDKY TURNAJOVÝCH ZÁPASOV: 

 V súťažnom období 2018/2019 družstvo neabsolvovalo žiadny turnaj.. 

8. HALOVÉ TURNAJE: 

 Družstvo sa v jesennej časti nezúčastnilo žiadneho halového turnaja.  

9. FINÁLOVÝ HALOVÝ TURNAJ: 

 Družstvo sa v neabsolvovalo v priebehu súťažného ročníka 2018/19 žiadny 

halový turnaj. 

10. VYHODNOTENIE HRÁČOV V MZ : 

 JESEŇ JAR ROČNÍK 

PRIEZVISKO  MZ/Známka MZ/Známka MZ/Známka 

MFK RUSOVCE 6,5   

ZONYGA 7   

BOBČEK 7   

MARIENKA 6   

BLAHUTIAK 7,5   

PIVOLUSKA nehodnotený   

DZVONÍK 7   

KRÁĽ 7   



 

 

GOLEJ 6,5   

KOGLER 6,5   

JURČEK 7   

KESZI 6,5   

KOSCELNÍK 6   

NAGY 6,5   

BOGNÁR 6   

ZAHUSTEL 7   

NESPEŠNÝ 6,5   

VARENITS 6   

NINCZ 7   

RIŠO 6,5   

ČIŽNÁR 7,5   

KRASCSENITS 6,5   

Aj z hodnotenia je vidieť, že v jesennej časti súťaže výkonmi uspokojili  Marian 

ZONYGA, David BOBČEK, Branislav BLAHUTIAK, Patrik JURČEK, Martin KRÁĽ, 

Michal DZVONÍK. Patrik ZAHUSTEL, Jakub ČIŽNÁR, a Marian NINCZ.  

Viacerí hráči striedali dobré zápasy so slabšími pričom v k oporám patrili 

Branislav BLAHUTIAK a Jakub ČIŽNÁR. K nemu je možné priradiť Patrika 

JURČEKA, Martin KRÁĽA, Mariana NINCZA.  

Príjemným prekvapením jesennej časti bol Jakub ČIŽNÁR. 

 V jesennej časti nemožno vysloviť s účinkovaním družstva spokojnosť, veď 

priemerná známka sa pohybuje na úrovni 6 - 7 t. j. – PRIEMERNÝ VÝKON.  

 Vychádzajúc z individuálneho herného výkonu jednotlivých hráčov možno 

konštatovať nasledovné : 

 V celkovom hodnotení súťažného ročníka 2018/2019 čo sa týka brankárov 

Marian ZONYGU a Dávida BOBČEKA tak v majstrovských zápasoch v jesennej 

časti, bol jednotkou Marián ZONYGA a odchytal väčšinu zápasov 9/810 min., pričom 

Dávid BOBČEK bol kvalitným druhým brankárom a nebyť jeho zdravotných 

problémov (chrbát) bol by odchytal aj viac ako 6/540 min majstrovských zápasov. 

Celkovo je plná spokojnosť s brankármi. Jednoznačne nie som spokojný z ich 



 

 

tréningovou minutážou a to Marián ZONYGA 16/1690 min.. – t .j. 26 % účasť 

v tréningovom procese a Dávid BOBČEK – 23/2 010 min. – t. j.. 36 % účasť 

v tréningovom procese. Toto je niečo katastrofálne a má to dosť negatívny dopad na 

tréningový proces.   

  Čo sa týka kvality a výkonov v samotných majstrovských a priateľských 

zápasoch ani v jednom nepodali brankári podpriemerný výkon, ba v mnohých 

majstrovských stretnutiach boli oporami, ale boli majstrovské zápasy v ktorých aj 

vybuchli (Rača). 

Individuálne herné výkony jednotlivých hráčov družstva priniesli v jesennej 

časti v jednotlivých majstrovských zápasoch kvalitu a ich výkony sa v majstrovských 

zápasoch neboli vždy na požadovanej úrovni.  

Čo sa týka individuálnych herných výkonov hráčov, ktorí boli v kádri MFK 

RUSOVCE, tak nie všetci hráči si dokázali počas jesennej časti udržať optimálny 

výkon  t. z., že výkony boli veľmi nevyrovnané a v iba niektorých majstrovských 

zápasoch (Báhoň, Tomášov, ...) mali kvalitnú úroveň.  

Lídrom počas celej jesennej časti bol kapitán družstva Branislav BLAHUTIAK 

a je možné s ním vysloviť jednoznačnú spokojnosť, či už na ihrisku, ale aj mimo 

neho. 

Lídrom, bol na začiatku jesennej časti v strede ihriska aj skúsený hráč Martin 

KRÁĽ, škoda, že sa mu vrátilo zranenie z jarnej časti, kde už chýbal v niektorých 

zápasoch, a záver jesennej časti dohral len so sebazaprením. 

Nemôžem družstvo pochváliť v ofenzívnej činnosti, keď sme v jesennej časti 

strelili len 17 gólov (1 aj niečo gól na zápas). Celkovo patríme medzi družstvá 

z druhej polovice tabuľky, čo sa týka ofenzívy (až 5 družstiev v súťaži dalo len 17 

gólov Pezinok, Malacky, Bernolákovo, Lozorno). Len Ivanka pri Dunaji strelila 13 

gólov a Vajnory 11 gólov. V jesennej časti je dominantným ŠK Slovan Bratislava „B“ 

s 59 strelenými gólmi. 

Sklamanie cítim zo strany Petra KOGLERA, od ktorého som čakal viac gólov 

a dúfam, že sa v jarnej častí vráti k svojej streleckej forme. Tu je potrebné podotknúť, 

že v tejto súťaži sú už iné družstvá a aj kvalita na strane defenzívy je oveľa vyššia 

ako vo IV. lige. Peter KOGLER, ktorý v predchádzajúcich ročníkoch (IV. liga) streli do 



 

 

60 gólov. Jeho góly nám chýbali hlavne v tých kritických situáciách, ktoré nedokázal 

strelecky vyriešiť. V tejto činnosti ho predbehol Martin KRÁĽ, ktorý strelil v jesennej 

časti 5 gólov. 

Nemôžem družstvo pochváliť v individuálnej hernej činnosti čo sa 

týka defenzívnej činnosti, keď sme v jesennej časti dostali až 31 gólov (viac ako 

inkasované 2 góly na zápas). Celkovo patríme medzi družstvá z druhej polovice 

tabuľky, čo sa týka ofenzívy. V jesennej časti je dominantným ŠK Slovan Bratislava 

„B“ s 12 inkasovanými gólmi. 

Defenzívna individuálna herná činnosť v mnohých majstrovských stretnutiach 

viedla k streleným gólom zo strany súpera. Tu je potrebné pripomenúť, že tak 

dôležitý post v defenzívnej činnosti ako je krajný obranca nám chýbal počas celej 

jesennej časti. Veď sme nemali stabilného pravého obrancu (MARIENKA, 

KOSCELNÍK, RIŠO a VARENITS), pričom poslední dvaja menovaní sú strední 

obrancovia. Stabilita bola na ľavej strane obrany, ale aj tu len zaskakuje Ladislav 

NAGY, ktorý je viac stredový ofenzívny hráč. 

Čo sa týka prínosu nových hráčov tak plná spokojnosť je s Jakubom 

ČIŽNÁROM, škoda že sa v závere  jesennej časti zranil, a ďalej s Marianom 

NINCZOM, hoci nehral až tak veľa zápasov, je to hráč s veľkými organizačnými 

schopnosťami do stredu poľa nevynímajúc jeho hernej kvality. Štefan VARENBINTS 

prišiel do družstva z V. ligy a svoje technické nedostatky riešil kvalitným prístupom 

jednak v tréningu, ale aj v majstrovských zápasoch. Škoda, že väčšinu majstrovských 

zápasov odohral na poste jemu nie príliš ideálnemu, ktorým je post krajného 

obrancu. Jeho post je v strede obrany. 

Čo sa týka hráčov Tomáša RIŠA  a Filipa KRASCSENITSA nie veľmi zapadali 

do družstva, hoci príležitosti dostali. Tomáš RIŠO sa nevedel vysporiadať 

s konkurenciou v strede obrany, hoci príležitosti dostal (10 majstrovských zápasov), 

ale znovu je potrebné pripomenúť, že nehral na svojom hráčskom poste. 

Filip KRASCSENINTS je kvalitný technicky ako aj takticky disponovaný mladý 

hráč, ktorý má pred sebou perspektívu, aby pre  družstve bol oporou. 



 

 

Herný výkon družstva v jesennej časti bol na priemernej úrovni, a v mnohých 

zápasoch sme síce dokázali herne dominovať, ale nedokázali sme sa presadiť 

v ofenzíve výsledkom čoho je  len 17 strelených gólov. 

Celkovo možno konštatovať a výsledky to ukazujú, že  družstvo skončilo 

v  jesennej časti majstrovskej súťaže na 12 mieste, (1. miesto ŠK Slovan 

BRATISLAVA 41 bodov ...) čo je nie je pozitívne konštatovanie, ale prínos vidím 

hlavne v tom, že dostali príležitosť mladí hráči (neskúsení) a hoci ich výkony neboli 

vždy na požadovanej úrovni, tak tieto zápasy boli pre nich školou do ďalšieho 

futbalového rastu a preto tu vystáva otázka, či sa im venovať ďalej, alebo z hľadiska 

perspektívnosti a doplnenia družstva o skúsených hráčov sa s niektorými rozlúčiť. 

Herný výkon družstva v jesennej časti je taký rozpačitý, pretože v mnohých 

zápasoch ten herný výkon nebol slabý. Čo jednoznačne absentovalo to bola väčšia 

skúsenosť v dôležitých zápasoch a potom sme mali problém v riešení zložitejších 

herných situácií, ktoré sme mnohokrát vyriešili negatívne a boli  z toho góly, ale 

hlavne straty bodov. 

Z Devínskou Novou Vsou v závere zlé riešenie hernej situácie, s Ivankou zlé 

taktické riešenie defenzívnej hernej situácie (červená karta) a tak by som mohol 

pokračovať pri ďalších stretnutiach. Na KEBY sa NEHRÁ... 

Jesennú časť vyhralo družstvo ŠK Slovan Bratislava so 41 bodmi za 13 

víťazstiev 2 remízy s celkovým skóre 59 : 12.  

TABUĽKA – JAR 2018 

1. Slovan „B“            15   13   2   0      59 : 12       41 

2. Rača                   15   11   1   3      37 : 17       34 

3. D. N. Ves                15     9   2   4       28 : 21      29 

4. Rohožník                 15    9   2   4       23 : 21       29 

5. Rovinka       15    9   1   5       36 : 30       28 

6. Most p. B.                15    8   2   5       30 : 14       26 

7. Báhoň             15    8   2   5       23 : 20       26 

8. Pezinok                        15    6   4   5       17 : 17       22 

9. Tomášov                      15    6   3   6        32 : 27      21 

10.  D. Lužná                15   6   2    7       20 : 20      20 



 

 

11.  Malacky                 15    5   4   6       17 : 23      19 

12. Rusovce                    15    4    1  10      17 : 31      13 

13. Bernolákovo               15    3   3    9       17 : 28      12 

14. Ivanka p. D.                  15    3   2   10      11 : 31      11 

15. Vajnory               15   2    1   12      13 : 49        7 

16.  Lozorno             15   1    2    12     17 : 36        5 

 

 Družstvo sa snažilo hrať v celej jesennej časti ofenzívny futbal a hlavne vonku 

sme chceli hrať zo zabezpečenej obrany, no vždy nám to nevychádzalo. Myslím si, 

že ani v jednom majstrovskom zápase nás súper nedokázal dostať pod súvislý tlak.  

 Družstvo sa konsolidovalo, hráči postupne dostávali do krvi herný systém 4 – 

2 – 3 – 1 a hlavne starší hráči dokázali urobiť s mladými hráčmi správnu „chémiu“ 

v kabíne a aj na ihrisku. 

 Stále si však hráči neuvedomili, že káder musí byť široký a tým aj 

konkurencia na jednotlivé posty a toto bol problém. 

 11. STRELCI GÓLOV : 

Vo všetkých zápasoch sme spolu nastrieľali   53  gólov. Podieľali sa na nich 

nasledovní hráči: 

STRELCI PZ Pohár MZ HT SPOLU 

MFK RUSOVCE 27 9 17 0 53 

Kogler 4 4 4 0 12 

Blahutiak 1 1 1 0 3 

Dzvoník. 1 0 1 0 2 

Keszi 1 0 0 0 1 

Zahustel 2 0 2 0 4 

Kráľ 2 1 5 0 8 

Nagy 1 0 0 0 1 

Krascsenits 1 0 1 0 2 

Golej 1 0 0 0 1 

Bognár 1 1 2 0 4 

Nespešný 3 0 1 0 4 

Čižnár 4 2 0 0 6 

Hlaváč 5 0 0 0 5 



 

 

  

Z tabuľky je vidieť, že najviac gólov v prípravných zápasoch nastrieľaš Erik 

Hlaváč  a to po 5 gólov. Hráč, ktorý však v klube nezostal z dôvodu finančných 

nárokov. 

 V majstrovských stretnutiach najviac gólov v jesennej časti nastrieľal Martin 

KRÁĽ a to  5  gólov. 

 Celkovo najlepším strelcom v priateľských, pohárových a majstrovských 

stretnutiach sa stal  Peter KOGLER s 12 gólmi. Druhý v poradí je  s 8  gólmi  je 

Martin KRÁĽ a tretím je  so 6  gólmi Jakub ČIŽNÁR.  

Všetci traja predstavujú nosných hráčov družstva a jednoznačne patrili 

k oporám družstva v jesennej časti, škoda zranenia Jakuba ČIŽNÁRA, ktorý 

nám v závere veľmi chýbal. K ním je možné zaradiť Branislava BLAHUTIAKA, 

ktorý bol v jesennej časti lídrom družstva – ODOHRAL VŠETKY 

MAJSTROVSKÉ STRETNUTIA – PLNÁ MINUTÁŽ – NIEČO ÚŽASNÉ.  

12.  ŽLTÉ A ČERVENÉ KARTY: 

 V priebehu majstrovskej súťaže 2018/19 družstvo dostalo 3  červené karty a to 

Matúš KESZI 2 a Miroslav KOSCELNÍK 1. a 27 žltých kariet. 

 Napomínaní hráči ŽK : . 

 V priebehu jesennej časti sme dostali zbytočné žlté karty v Pezinku a vo 

Vajnoroch. Napomínaní hráči :  Peter KOGLER , Michal DZVONÍK po 4 ŽK, Tomáš 

RIŠO a Štefan VARENITS po 3 ŽK, Ladislav NAGY, Miroslav KOSCELNÍK, Marek 

BOGNÁR a Kristián GOLEJ po 2 ŽK, Patrik JURČEK, Branislav BLAHUTIAK , 

Martin KRÁĽ, Filip KRASCSENITS, Patrik ZAHUSTEL po 1 ŽK,   

 Celkové hodnotenie vystupovania hráčov možno hodnotiť pozitívne. V 4 

majstrovských stretnutiach sme nedostali karty pričom v jednom zápase (PSČ 

Pezinok) až 4 žlté karty. 

 Popri tom je potrebné spomenúť, že vedúci družstva bol v priebehu jesennej 

časti potrestaný v zápase v Pezinku a aj vo Vajnoroch. 

  

Ing. Michal Salenka 


