


Predstavujeme súpera - 1. FC TATRAN PREŠOV
Pohľad do minulosti 1. FC Tatran

Doma i von s rovnakým bodovým ziskom

16. kolo
    Do  Košíc  sme  išli  s  cieľom  bodovať 
naplno, no domáca jedenástka sa na naše 
rozbehnuté mužstvo pripravila veľmi dobre. 
Už v úvode prvého polčasu sme po vôbec 
prvom rohovom kope inkasovali úvodný gól, 
keď sa v skrumáži už v 3. minúte presadil 
kapitán domácich Šinglár - 1:0. Rýchly 
inkasovaný gól  ovplyvni l  celý pr iebeh 
zápasu, predovšetkým však zvyšnú časť 
prvého polčasu. Domáci zatiahli roletu a 
naši chlapci museli hrať do plných. My sme 
priestor otvorili a Košičania neustále hrozili z 
nebezpečných protiútokov. Ich šance v prvej 
polhodine však vyšli do stratena, naopak po 
prvých tridsiatich minútach sa konečne naše 
mužstvo dostalo aj do dvoch šancí. Najprv 
pohrozil Jurkemik, po ňom Skalák, pričom 
obidve akcie vypracoval svojou bojovnosťou 
kapitán Masaryk. Tesne pred polčasom 
prišla obrovská šanca domácich, ktorí v 
ďalšom protiútoku išli traja na jedného, celú 
situáciu veľmi zle vyriešil Kuzma, ktorý 
neprihral  ani  jednému  lepšiemu posta- 
venému  spoluhráčovi,  a  tak  len  sám 
nevýrazne zakončil. Do kabín sa tak išlo za 
polčasového  stavu  1:0  pre  MFK Košice. 

    Náš dnešný súper je po 16. kolách na 11. priečke corgoňligovej tabuľky, keď ho od poslednej 
Dunajskej Stredy delí iba jediný bod. Oproti posledným sezónam mužstvo Tatranu stráca dych na 
domácej pôde, kde v aktuálnej sezóne získalo 5 bodov (rovnaký počet získalo aj na súperových 
ihriskách) z ôsmich zápasov. V posledných troch zápasoch zaznamenali Prešovčania 1 víťazstvo (s 
Trnavou doma 2:0) a dve prehry (v Banskej Bystrici 0:2 a doma s FC ViOn 0:1). S nami Tatran v 
prvom      meraní      s í l      remizoval      na   domácom   ihr isku   v    dvojnásobnom   oslabení    1:1.
   Pred sezónou sa zmenilo trénerské obsadenie realizačného tímu, keď vedenie prešovského 
Tatranu stiahlo z Košíc trénerskú dvojičku Štefan Tarkovič a Richard Höger. Počas jesennej 
prestávky sa zo Škótska vrátil brankár Diviš, z Košíc prišiel za trénerskou dvojičkou Jaroslav Kolbas, 
zo  Sparty  na  hosťovanie  s  opciou  Krob  a  počas  sezóny  brazílske  duo  Torres  a  náš  bývalý 
h ráč     Co imbra .
   Predsedom  predstavenstva  klubu  je  Miroslav  Remeta, generálnym  riaditeľom  Jozef  Petrík 
a   športovým      r iaditeľom     Erik      Bogdanovský.
Vzájomná bilancia:  S 1.FC Tatran Prešov sme odohrali 24 zápasov a v nich zaznamenali 10 
v í ťazs t iev ,  10    remíz    a    4    p reh ry .   Skó re :    30 :15 .   V    t omto   ročn íku :   1 :1  ( v ) .

MFK Košice - MFK Ružomberok  1:1 (1:0)    

    Tatran ako reprezentant centra Šariša je jedným z najstarších  slovenských klubov a jeho vznik sa 
spája s rokom 1898. Bol dlhoročným účastníkom najvyššej federálnej súťaže, v ktorej absolvoval 34 
ročníkov. Z najväčších úspechov klubu treba spomenúť dvojnásobné víťazstvo v Slovenskom pohári 
(1966, 1992), primát v Stredoeurópskom pohári (1981), druhú priečku v 1. československej lige 
(1964/65  a  1972/73), účasť   v   Pohári   víťazov    pohárov (1966/67) a   v   Pohári   UEFA   (1973/74).
Najlepšie umiestnenie v najvyššej slovenskej súťaži:  4. stupienok  dosiahol Tatran v jej úvodnom 
ročníku 1993/94. Náš tím si s Tatranom prvýkrát zmeral sily v roku 1997 (v našom postupovom 
ročníku medzi slovenskú elitu) v semifinále Slovenského pohára.  Po prehre 0:3 na trávniku súpera 
a     domácej     bezgólovej    remíze    sa    z    postupu    teši l     súper.



   V druhom polčase vybehli na trávnik v bielych ružomberských dresoch akoby noví hráči. Od začiatku 
sme prevzali iniciatívu a gólovo sa v 52. minúte presadil náš kanonier Pavol Masaryk, ktorý skóroval 
po jednom zo série našich rohových kopov - 1:1. Naši chalani pokračovali v iniciatíve a neustále 
hrozili. Už minútu po strelenom góle nabehol do šance opäť Pavol Masaryk a jeho lob v poslednej 
chvíli zachytil brankár Tofiloski. Nasledovala obrovská šanca Ďubeka, ktorému v poslednej chvíli 
spadol do "gólovej" strely Čonka, ale aj samostatný nájazd dvojice Skalák, Masaryk, pričom prvý 
menovaný mohol, či skôr mal nájsť prihrávkou do čistej šance nášho kapitána, no loptu doviedol až do 
šestnástky, kde nedôrazne zakončil. Akcie sa potom prelievali zo strany na stranu, každá hrozila 
gólovým korením, či v jednom prípade neodpískaným pokutovým kopom v náš prospech po 
evidentnom faule na Masaryka. Skóre sa však v tomto výbornom zápase už do konca zápasu 
nezmeni lo,   a   tak   sme   pred ĺži l i    našu   sér iu   bez   prehry   na   úctyhodných   sedem   zápasov. 
Góly: 3. Šinglár - 52. Masaryk  Žlté karty: Kuzma, 62. Djokovič, 81. Šinglár - 15. Sloboda, 28. 
S k a l á k ,    7 0 .  V a v r í k
MFK Ružomberok: Hrdlička - Maslo, Huber, Greššák, Jurkemik - Vavrík - Skalák, Sloboda (46. 
Sereč in), Hoferica (76. Pekár),  Ďubek - Masaryk
Rozhodovali:   P. Hrčka - R. Sluk, Poláček         Diváci: 650

Tabuľka Corgoň ligy po 16. kole
Por.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

FC Spartak Trnava

FC ViOn Zlaté Moravce

MŠK Žilina

ŠK Slovan Bratislava

MFK Ružomberok
FK Senica
FC Nitra
FK Dukla Banská Bystrica
FK AS Trenčín
MFK Košice
1. FC Tatran Prešov
DAC 1904 Dunajská Streda

Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

15
16
15
16
16
15

16

16

15
16
16
16

9
8
8
8
7
7

4

6

3
3
2
3

3
5
4
4
6
5

8

2

6
5
4
0

30
29
28
28
27
26

20

20

15
 14
10
 9

3
3
3
4
3
3
4

8

6
8
10
13

18:11
19:14
22:14
23:19
24:13
22:12

16:15

  22:22

14:19
15:25

7:21
9:26

   Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že ružomberská rezerva neprišla do Kubína zápas len odohrať. Mužstvo 
posilnené o viacerých členov širšieho kádra A mužstva chcelo diktovať tempo zápasu od jeho začiatku, aj 
z dôvodu, že domácim chýbalo viacero členov základnej zostavy, ktorí nemohli nastúpiť pre chorobu. 
Agilný bol predovšetkým navrátilec po zranení Mário Almaský, ktorý po svojej ľavej strane ťahal neúnavne 
viacero ofenzívnych výletov. Hostí prišla povzbudiť aj značná skupina fanúšikov, ktorí využili možnosť 
dostať sa na toto derby stretnutie organizovaným výjazdom. V prvom polčase mali naši chlapci niekoľko 
gólových šancí, pričom všetky tri šance nepremenil na úvodný gól Štefan Pekár. Do polčasových kabín sa 
tak išlo za stavu 0:0. V druhom polčase sa hra mierne zmenila, šancí nebolo toľko ako v jeho úvodnej 
časti. Aj napriek tomu to mohol byť opäť Pekár, ktorý mal na nohe príležitosť otvoriť skóre stretnutia v 
Kubíne. Svoju šancu však nevyužil, a tak sa  v 83. minúte zápasu presadil domáci útočník Ujčík (s našim 
mužstvom absolvoval časť prípravy počas zimnej prípravy minulej sezóny), ktorý sa dobre zorientoval 
vnútri šestnástky a rozhodol tak o osude stretnutia - 1:0. Aj napriek povzbudzovaniu hosťujúcich fanúšikov 
sa už skóre nezmenilo a Dolný Kubín nás porazil 1:0. Pochvalu si za svoju podporu zaslúžia fanúšikovia, 
naopak hráči sa im aj po prehre mali ísť určite za ich povzbudzovanie poďakovať. V radoch našej rezervy 
zavládlo sklamanie, lebo hoci zaváhal aj Lučenec (doma prehral s Michalovcami), my sme sa v tabuľke 
ostali na 10. mieste. 
Góly: 84. Ujčík Žlté karty: Kutlík, 18. Jurky, 47. Drengubiak, 90. Demko - 72. Práznovský
MFK Ružomberok B: Smieška - Gallo, Bielák, Práznovský (78. Švrček), Janso - Gerec, Šmahaj, 
Nagy, Almaský (63. Kováč) - Serečin (65. Bumbera) - Pekár
Rozhodovali: Glova - Bobko, Balko    Diváci: 493

 

 MFK Dolný Kubín - MFK Ružomberok B  1:0 (0:0) 17. kolo




