
3. KOLO NAJVYŠŠEJ SÚŤAŽE

RUŽOMBEROK: Leš-
ňovský – Greššák, Kruž-
liak, Práznovský, A. Lovás
– Bartoš, M. Nagy – Lup-

ták (60. Gerát), Turčák, Mário Al-
maský (75. Milan Ferenčík II) - Zre-
ľák. Tréner L. Šimčo.

DUNAJSKÁ STREDA:
Penksa – Turňa, Mário
Tóth, Struhár, Šnirc – Uj-
laky (88. Černák), Krišto

(83. Kwin), G. Straka, Brašeň –
Jurčo, Sabler (75. V. Horváth).
Tréner M. Radványi.

� GÓLY: 77. Turčák - 45. Sab-
ler.

� ŽLTÁ KARTA: G. Straka.
� ROZHODOVALI: Marhefka

(Benko, Žákech) - 1698 divákov.
� STRELY NA BRÁNU: 5:5.   
� ROHOVÉ KOPY: 2:3.
� POSTAVA ZÁPASU: Boris

Turčák.

MOMENTY ZÁPASU  

V 38. min pokazili hostia v rých-
lom brejku prečíslenie traja na
dvoch, prvé v zápase, zlou finál-
nou prihrávkou do gólovej šance.
V 45. min nevinnú a nie príliš

prudkú Brašeňovu strelu domáci
brankár Lešňovský vyrazil pred se-
ba a dobiehajúci Sabler popod 
jeho brucho skóroval.  
V 77. min striedajúci Feren-

čík poslal z hranice šestnástky 
za obrancov DAC a do hluchého
priestoru pre brankára krížny prí-
zemný center na vzdialenejšiu žrď,
kde dobehol Turčák a popod
Penksu vyrovnal.

POHĽAD ŠPORTU  

Zas l ú žená
remíza v zápa-
se, ktorý mal
sotva priemer-
nú úroveň. Ve-
ľa nádejných
futbalových ak-
cií pokazila ne-
presnosť v pri-
hrávkach oboch mužstiev. Reál-
nych šancí na strelenie gólov pred
oboma bránami bolo skromne. Du-
najská Streda mala herne navrch
hodinu, potom začala viac kaziť, jej
kontakty s loptou zaváňali stratami,
čo domáci využili na vyrovnanie.
Stalo sa tak po tom, ako sa Turčák
našiel v priestore pri pravej čiare 
a zamestnával obranu DAC. Dovte-
dajší šach, v ktorom držali južania
domácich, zmenili Ružomberčania
zvýšenou bojovnosťou. Tá stačila aj
pri absencii väčšej ofenzívnej kvali-
ty na vyrovnanie.

RUŽOMBEROK – DUNAJSKÁ STREDA

1:1 (0:1)

ÚROVEŇ ZÁPASU PODĽA ŠPORTU

Nič iné ako jeden bod si
ani jedno mužstvo za svoj vý-
kon nezaslúžilo. U Liptákov
je to dané slabšou ofenzívnou
fázou a opakujúcimi sa indi-
viduálnymi chybami. Hostia
neudržali náskok vinou po-
klesu kvality ich výkonu v zá-
verečnej polhodine. Nesúhla-
síme celkom s ich trénerom
Radványim, že v Ružomber-
ku nechali dva body pri zisku
jedného. Nezaslúžili si to, čo
vyzeralo do 77. minúty ako tri
strapce.
Dunajská Streda sa preori-

entováva z mužstva, ktoré
hralo o holú existenciu v naj-
vyššej súťaži, na tím s vyšší-
mi ambíciami. Tá zmena sa
dostáva na svet s pôrodnými
bolesťami. Mužstvo vyzerá
skúsene, ale zatiaľ to nie je
podmurované dostatočnou
kolektívnosťou a sebavedo-
mím.
Ružomberčanom nastavila

druhá domáca strata bodov v
sezóne zrkadlo kvality ich
kádra. Na ofenzívne manévre
toto mužstvo nemá. V útoku
je naďalej vypojený Adam
Zreľák, trápia sa krajní stre-
dopoliari Mário Almaský 
a Lukáš Lupták. Už ich mu-
sel aj verejne napomenúť tré-
ner Šimčo („Mal som pocit,
že ani neboli na ihrisku, mali
by sa nad tým zamyslieť.“).
Richard Bartoš a Martin Na-
gy sú rozbíjači tvorivosti sú-
pera, nie kreatívni hráči svoj-
ho tímu. V prvom polčase ne-
viditeľný Boris Turčák vložil
po prestávke do svojho výko-
nu viac úsilia a on zatiaľ drží
ružomberskú ofenzívu aspoň
v prevádzkovom stave. Nebyť
jeho bola blízko k druhému

(po prehre so Žilinou) úplné-
mu domácemu kolapsu za se-
bou.
Ružomberská ofenzíva v

tomto zložení bude doma ťaž-
ko prehrávať súperov. Najmä
keď jej takisto chýba „jazda“

krajných obrancov Lukáša
Greššáka (ešte nie je úplne
zdravý) a Andreja Lovása ako
falošných krídel.
Nuž, niekdajší ružomber-

ský glanc v útoku bol zastú-
pený zase iba na tribúne -

Marekom Saparom (čaká na
angažmán), Milošom Lač-
ným (je po zranení) a Štefa-
nom Zošákom (nútene tré-
nuje so starším dorastom Ru-
žomberka).

IVOR LEHOŤAN

Zaslúžene iba po jednom
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Boris Turčák presným zásahom v závere zá-

pasu zabezpečil  Liptákom aspoň bod.
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Tomášovi Lešňovskému sa
až tlačili slzy do očí, keď ho-
voril o svojom podiele viny na
inkasovanom góle. „Bol hlú-
py, žiaľ, nič iné mi nezostáva,
len ho zobrať na seba. Hráč
strieľal na prednú žrď a za-
kopol, bola to slabá strela.
Kvôli tomu som ju chcel chy-
tať. Mal som ju vyrážať na
roh, nie pred seba. Dokonca
aj dorážku som mohol chy-
tiť. Chlapci však zabojovali aj
za mňa. Veľká vďaka!“
Pavol Penksa v dunajskost-

redskej bráne, jeho otec Milan

ako tréner brankárov v Liptove
na ružomberskej lavičke. „Mla-
dý“ to už ani nevníma ako pi-
kantériu. „Pred zápasom sme
sa snažili s otcom obmedziť
komunikáciu, aby neboli re-
či,“ hovoril Pavol. „Určite mi dá
,vyžrať‘ výkon. Aj keby som
vychytal dvadsať šancí a vy-
hráme, či remizujeme 0:0, aj
tak mi nájde chyby. Je veľmi
prísny, ale tak to asi má byť.“
Polemizovali dozaista o tom,

či mal Penksa vyraziť na Fe-
renčíkov center pri ružomber-
skom vyrovnaní. (leh)

OTEC BUDE KRITIZOVAŤ

� LADISLAV ŠIMČO (tréner Ružomberka): 
„V našej hre bolo vidieť, že nám chýba špílmacher,
ktorý by dal hre kvalitu. Uhrali sme to na remízu vôľou
a nasadením. Budeme si musieť vážiť každý bod, kto-
rý získame. Ak sa nevyhneme triviálnym chybám, bu-
deme to mať náročné. Zatiaľ stále dobiehame súpe-
rov náskok. Uvidím, ako to bude vyzerať, keď sa do-
staneme do vedenia my.“

� MIKULÁŠ RADVÁNYI (tréner Dunajskej Stre-
dy): „Šesťdesiat minút sme hrali to, čo sme chceli. 
V prvom polčase sme dominovali. Keby sme mali lep-
šiu finálnu fázu, mali by sme štyri - päť šancí. Dali sme
gól do šatne. Nabádal som chlapcov, aby hrali naďalej
poctivý a jednoduchý futbal, čo sa im darilo do 60. mi-
núty. Urobili sme jednu zbytočnú chybu. Podľa prie-
behu sme nechali v Ružomberku dva body.“

POVEDALI PO ZÁPASE


