
Hodnotenie 5. liga Bratislava-vidiek: Boje o postup, ale i o záchranu v 

podaní záhoráckych mužstiev  

 

Minimálne bodové rozdiely v boji o post tabuľkového lídra, snaha o konzistentnosť 

výkonov znamenajúca posun v tabuľke smerom nahor, ale i márne hľadanie ideálnej 

formy. To všetko postihlo záhorácke mužstvá v rámci jesennej časti 5. ligy Bratislava-

vidiek. Kto obstál najlepšie a kto naopak musí počas zimy nájsť svoju tvár?  

 

Zohor a Plavecký Štvrtok v popredí 

 

 FC Zohor tiahne za vydarenými výsledkami predovšetkým 11-gólový Michal 

Tomášek jeden zo súčasnej trojice najlepších strelcov súťaže. Zadné rady svojimi 

skúsenosťami vystužuje skúsený kapitán mužstva Andrej Filip. Kreativitou v strede poľa                     

a neustálym núkaním sa do kombinácie vyniká pohyblivý Patrik Kostka. Uvedení hráči tvoria 

stabilnú kostru momentálne druhého celku tabuľky. Zohor sa môže pýšiť výbornou bilanciou 

najmä na súperových ihriskách, kde prehral počas jesene len jediný raz. Na aktuálne prvé 

mužstvo súťaže, Vištuk, stráca do odvetných jarných bojov len dva body. Podarí sa Zohoru 

zamiešať karty v boji postup? 

 Plavecký Štvrtok môže jeseň hodnotiť rovnako pozitívne. Len 15 inkasovaných 

gólov (čo je mimochodom najmenej z pohľadu všetkých mužstiev) im po 13 odohraných 

zápasoch zaručilo súčasné 5. miesto. V posledných ôsmich dueloch ich dokázal poraziť len 

líder z Vištuku. Medzi opory mužstva patrí nepochybne útočné duo Michal Beňa a Karol Attl, 

ktorí sa postarali takmer o polovicu strelených gólov. Pokiaľ si defenzívne rady na jar udržia 

svoju konzistentnosť, pre Plavecký Štvrtok to môže byť veľmi úspešná sezóna. A jedným 

očkom môže nesmelo pokukovať aj na špicu tabuľky. Veď na ňu aktuálne stráca len 4 body... 

 

Gajary na dostrel, Kostolište v pokojnom strede tabuľky 

  

 Aktuálna siedma pozícia môže vyznievať pre ambiciózne mužstvo z Gajar 

neúspešne. Lenže pri bližšom pohľade na tabuľku zisťujeme, že v nahustenej hornej polovici 

ligového pelotónu strácajú na jesenného majstra z Vištuku len sedem bodov. Na svojom konte 

majú aj najvyšší počet nerozhodných výsledkov spomedzi všetkých tímov. Body ratovali 

predovšetkým v závere zápasov. Pochváliť sa však môžu druhou najlepšou ofenzívou súťaže. 

Útočný trojzáprah Lukáš Hrdina - David Zelenka - Richard Hájek sa dohromady postaral o 27 

presných zásahov. Počas prvej polovici sezóny upútali divoké gólové prestrelky s viacerými 

súpermi.  

 Kostolište svojim 8. miestom otvára spodnú polovicu tabuľky. V úvodnom kole 

zvíťazilo vysoko na pôde nováčika zo Záhorskej Vsi v pomere 0:4. Práve výsledky                         

na ihriskách súperov držali Kostolište počas úvodných kôl vysoko v popredí. Keď sa konečne 

zdalo, že mužstvo našlo aj svoju domácu formu, situácia sa začala obracať. Kostolište tak 

zbiera body predovšetkým na vlastnom štadióne, vonku boduje len sporadicky. Upútalo však 

domácim víťazstvom 3:1 nad lídrom tabuľky z Vištuku, ktorému tak uštedrilo momentálne 



jedinú prehru v sezóne. Hráčskou i trénerskou persónou je nepochybne Vladimír Kožuch, 

bývalý ligový hráč Trnavy a bratislavského Interu.      

 

V Plaveckom Mikuláši a v Záhorskej Vsi o záchranu 

 

 Po minuloročnom úspešnom ťažení a zisku 8. miesta nastalo po jeseni                        

v Plaveckom Mikuláši veľké rozčarovanie. Len dve ligové víťazstvá a dohromady až deväť 

prehier znamenajú aktuálne predposledné 13. miesto v ligovom hodnotení. Mikuláš dopláca 

na tesné prehry po vyrovnaných výkonoch, ktoré sa počas jesene zrodili niekoľkokrát. 

Problémom môže byť aj mladý, no predovšetkým úzky káder, ktorý dopláca na zranenia a 

stratu formy v prípade rozdielových hráčov. Mužstvo hľadá lídra, ktorý by na seba prevzal 

zodpovednosť v kľúčových momentoch zápasu. Mužstvo si bude musieť vyhrnúť rukávy, 

pretože jar môže byť ešte poriadne horúca.  

 Zmena troch trénerov počas prvej polovice sezóny, bezzubí útočníci, priepustná a 

miestami až odovzdaná obrana a nudný herný prejav ako cez kopirák. Tak vyznieva jeseň pre 

nováčika zo Záhorskej Vsi. Mužstvo už od 4. kola, kedy naposledy dokázalo zvíťaziť nad 

Plaveckým Mikulášom po výsledku 4:0, nedokázalo okúsiť chuť víťazstva. Mimochodom, ide 

o jediný bodový zápis do tabuľky počas celej jesene! Káder, ktorý na začiatku sezóny vyzeral 

nádejne, sa počas jesene z viacerých futbalových i nefutbalových dôvodov čoraz viac 

stenčoval. Výsledkom je posledná 14. priečka v tabuľke a nelichotivé skóre 15:51. Kam 

kráčaš, futbal v Záhorskej Vsi?     

 

 

Top strelci 5. liga seniori: 

 

11 gólov - Drahomír Ochaba (TJ Slovan Vištuk), Tomáš Somorovský (FC Družstevník 

Budmerice), Michal Tomášek (FC Zohor) 

10 gólov - Branislav Kocian (FC Slovan Modra) 

9 gólov - Ján Oscitý (FC Družstevník Budmerice), Lukáš Hrdina (ŠK Gajary), David Zelenka 

(ŠK Gajary),  

8 gólov - Daniel Kolek (TJ Dubová), Richard Hájek (ŠK Gajary), Štefan Mizera (TJ Slovan 

Vištuk) 

 

 

Železní muži:   

Marcel Střelec (ŠFK Prenaks Jablonec), Michal Hrivnák (Grinavský futbalový klub 1923), 

Kamil Chovanec (ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš), Róbert Štibrány (ŠFK Prenaks Jablonec), 

Pavol Danihel (FK Záhorská Ves), Michal Beňa (ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká 

pri Morave), Tomáš Varga (ŠFK Prenaks Jablonec), Andrej Filip (FC Zohor), Jakub Pavlík 

(ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš), Michal Mlynek (Grinavský futbalový klub 1923), Mário 

Adamovič (ŠK Gajary), Adrián Zuzkovič (ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš) 

 

 

http://futbalnet.sk/klub/2540/tim/20744
http://futbalnet.sk/klub/2540/tim/20744


Tabuľka 5. liga seniori: 

 

1. TJ Slovan Vištuk  13 9 3 1 48:19 30 

2. FC Zohor  13 9 1 3 32:24 28 

3. CFK Pezinok - Cajla 13 8 2 3 34:17 26 

4. FC Družstevník Budmerice  13 8 2 3 32:21 26 

5. 
ŠK Plavecký Štvrtok - OFK 

Vysoká pri Morave  

13 8 2 3 24:15 26 

6. Grinavský futbalový klub 1923  13 7 4 2 23:17 25 

7. ŠK Gajary 13 7 2 4 42:33 23 

8. TJ Záhoran Kostolište  13 6 0 7 23:18 18 

9. FC Slovan Modra  13 4 1 8 29:34 13 

10. ŠK Svätý Jur B  13 4 3 6 18:22 12 

11. TJ Dubová 13 3 1 9 28:49 10 

12. ŠFK Prenaks Jablonec  13 2 3 8 21:35 9 

13. ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš  13 2 2 9 17:31 8 

14. FK Záhorská Ves  13 1 0 12 15:51 3 

 

 

DÁVID MALÍK 

 

 

http://futbalnet.sk/klub/1846/tim/20885
http://futbalnet.sk/klub/998/tim/21569
http://futbalnet.sk/klub/65/tim/18452
http://futbalnet.sk/klub/924/tim/20211
http://futbalnet.sk/klub/2540/tim/20744
http://futbalnet.sk/klub/2540/tim/20744
http://futbalnet.sk/klub/4089/tim/20739
http://futbalnet.sk/klub/301/tim/20159
http://futbalnet.sk/klub/2386/tim/21350
http://futbalnet.sk/klub/1788/tim/19565
http://futbalnet.sk/klub/2111/tim/20871
http://futbalnet.sk/klub/865/tim/21175
http://futbalnet.sk/klub/1996/tim/21097
http://futbalnet.sk/klub/1297/tim/19698
http://futbalnet.sk/klub/996/tim/20997


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


