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Ibaže po zápase v útrobách štadióna
už bolo všetko inak. Polemiku a ná-
sledné skúmanie začal ohlásený stre-
lec. „Lopty som sa nedotkol. Skákal
som do súboja a potom som sa tešil,
ale od mojej hlavy nešla do siete. Kto
však skóroval, na to sa musíte opýtať
v kabíne Dunajskej Stredy, pretože to
bol pravdepodobne vlastný gól,“ vra-
vel s úsmevom 25-ročný dirigent tren-
čianskej defenzívy. Fakt, že napokon
mu kompetentní gól zoberú, ho vôbec
neškrel, najdôležitejšie boli tri body na
úvod novej ligovej sezóny.

Pátrali sme teda ďalej. Niekto zmie-
nil pravého obrancu Turňu, všetko
však bolo inak. „Bol to Otto Szabó.
Bránil som Peťa Kleščíka, skákal som
do súboja tesne za ním. Ešte pred na-

mi však bol Otto, ktorý loptu nešťast-
ne tečoval priamo do našej brány.
Smoliarsky okamih,“ prezradil na svoj-
ho spoluhráča staronový člen dunaj-
skostredskej obrannej formácie Peter
Struhár. Rovnako ako pre Vojtecha

Horvátha, aj preňho to bol v kombi-
nácii s prípravou ešte len druhý duel
po letnom príchode na Žitný ostrov.
„Obaja sú to skúsení hráči a aj keď to
ešte nebolo ideálne, určite budú prí-
nosom,“ zhodnotil ich vklad tréner
Radványi.

Poďme však späť k téme „Hľadá sa
strelec“. „Áno, bol som to ja, prizná-
vam sa,“ povedal nám po príchode
z kabíny skúsený 33-ročný ľavý obran-
ca hosťujúceho tímu. Už s úsmevom,
hoci prehra tesne po záverečnom hviz-
de mrzela. „Snažili sme sa, škoda, že
kontaktný gól prišiel neskoro. Ale boli
tam pozitíva. Už teraz sa tešíme na zá-
pas s Trnavou,“ uzavrel kapitán DAC-
u Peter Majerník.

1. KOLO NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE

TRENČÍN: Volešák –
Čögley, Da Silva, Kleščík,
Holúbek – Baez – Kubík,

Hajradinovič (60. Mišák), Lobotka,
Moses Simon – Jairo (78. Malec).
Tréner I. Vrabec.

D. STREDA: Penksa –
Turňa, Struhár, Peter Ma-
jerník, Szabó – Krišto (79.

Nguekam), Straka – Ujlaky (76. An-
tunovič), Horváth, Brašeň – Kováč
(57. Sabler). Tréner M. Radványi.

� GÓLY: 32. Moses Simon, 69.
vlastný Szabó – 88. Brašeň.

� ŽLTÉ KARTY: Da Silva – Stra-
ka, Struhár.

� ROZHODOVALI: Kráľovič (Slyš-
ko, Brendza) – 2481 divákov.

� STRELY NA BRÁNU: 9:5
� ROHOVÉ KOPY: 10:5
� POSTAVA ZÁPASU: Moses

Simon

MOMENTY ZÁPASU

V úvodnej štvrťhodine zvonila na
trenčianskom štadióne až trikrát
bránková konštrukcia. Z domáceho
tábora trafili do brvna Kubík a Mo-
ses Simon, žrď opečiatkoval hos-
ťujúci Horváth. V 42. minúte sa
k nim pridal aj Lobotka. Prvýkrát
prelomil obranu DAC v 32. minúte
Moses Simon. Po Kubíkovej kolmi-
ci si prvým dotykom dobre prebral
loptu a poslal ju presne k ľavej žrdi.
Náskok Trenčanov poistil v 69. mi-
núte po Mišákovom rohu vlasten-
com Szabó. Záverečné slovo patri-
lo hosťujúcemu stredopoliarovi Bra-
šeňovi, ktorý využil chybu Maleca. 

POHĽAD ŠPORTU

Trenčín do-
siahol tesné,
no absolútne
zaslúžené ví-
ťazstvo. V hľa-
disku bola sí-
ce hosťujúca
stovka priaz-
nivcov vyrov-
naným partnerom domácemu publi-
ku, na trávniku to však bola jasná zá-
ležitosť hráčov AS. Tí po polhodine
odomkli hosťujúcu defenzívu a keby
si dokázali v ofenzívnej fáze presnej-
šie prihrať, mohlo byť rozhodnuté už
skôr. Domáci v závere tŕpli, keďže
kontaktný gól strelil dve minúty pred
koncom Brašeň. Trenčania nebez-
pečne strieľali z diaľky, týmto spôso-
bom sa snažili prekonať zhustenú 
obranu DAC-u. V druhom polčase
mali viacero možností na prečíslenie,
zlyhali však vo finálke. Zápas prinie-
sol futbalové, pozitívne momenty vrá-
tane výkonu rozhodcu Kráľoviča.

MIROSLAV ANTOL
miroslav.antol@hotmail.com

Hľadá sa strelec...

S výpravou Dunajskostredčanov pricestovala do Trenčína aj nová posila
predposledného tímu z uplynulej sezóny, útočník Pavol Jurčo. Zostal však
v civile, keďže jeho transfer zo Žiliny sa nepodarilo včas doriešiť. Tréner Mi-
kuláš Radványi odpovedal na tlačovej konferencii aj na otázku, či by to s ním
v zostave bolo zo strany „modro-žltých“ iné predstavenie. „Šancu dostali na
hrote dvaja mladí hráči, pre ktorých to bola dobrá škola. Kováč nastú-
pil na druhý a Sabler dokonca na prvý ligový duel. V prvom polčase
sme boli menej nebezpeční, ale aj Kováč odviedol svoju robotu. O tom,
či by sme s Jurčom hrali inak, by sme však mohli diskutovať až do rá-
na,“ vyhlásil Radványi.

NOVOU TVÁROU JURČO

Pre Trenčanov bol duel s Dunajskou Stredou generálkou na úvodný zápas
2. predkola Európskej ligy proti Vojvodine Nový Sad. Premárnené brejkové
situácie, ktoré predviedli zverenci trénera Ivana Vrabca v sobotu, by sa im
v pohárovej Európe mohli vypomstiť. „Pohárový zápas bude možno rov-
naký ako duel s Dunajskou Stredou. Myslíme si, že Vojvodina prices-
tuje s podobným úmyslom ako DAC, teda s dôrazom na protiútoky. Pre
nás bude najdôležitejšie, aby sme zvládli vlastnú defenzívnu činnosť
a doma neinkasovali. Samozrejme, že zároveň by sme radi jeden-dva
góly pridali,“ potvrdil Vrabec predsavzatie úradujúceho vicemajstra.

VOJVODINA S PODOBNÝM ÚMYSLOM

Autorom druhého presného zásahu Trenčanov je Peter Kleščík. Na prvý pohľad jasné konštatovanie vyplývajúce z vide-
ného, keď po rohovom kope Patrika Mišáka práve stopér AS prekonal hlavou váhajúceho brankára hostí Pavla Penksu.

TRENČÍN – D. STREDA

2:1 (1:0)

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

Dunajskostredský Otto Szabó bráni Mosesa Daddyho Simona z AS Trenčín. FOTO SITA/0TOMÁŠ SOMR


