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TJ SLÁVIA EKONÓM – Komentáre k zápasom 2007 – 2012  
 
 

TJ Slávia EKONÓM – SENIORI - V. liga – BA mesto 
2011/2012 

 
Prípravné zápasy: 
 
23.7.2011 (So) – ŠK Čunovo (4. liga) - Slávia EKONÓM 6:0 (2:0), G: - 
Zostava: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Baláž, Dinka – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Máder – Sverák, Klučka, 
striedali: Hrabovský, Tvarožek 
 
5.8.2011 (Pia) – ŠK Láb (5. liga) - Slávia EKONÓM 0:3 (0:1), G: Tvarožek, Máder, Požgay 
Zostava: Chlebo – Blahuta, Múčka, Baláž, Szabo – Matieska, Popluhár, Dinka – Marek Gregor, Sverák, Krampl 
striedali: Máder, Tvarožek, Požgay, Ruža 
 
14.8.2011 (Ne) – Slávia EKONÓM – LB Domino B (5. liga) 1:0 (0:0), G: Cúdor 
Zostava: Chlebo – Szabo, Múčka, Marek Gregor, Krampl – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Matieska – Sverák, Dinka 
striedali: Máder, Ruža, Pehanič, Duranka 
 
17.8.2011 (Str) –  MFC Záh. Bystrica (5. liga) - Slávia EKONÓM 2:3 (0:2), G: Cúdor, Sverák, Gireth 
Zostava: Chlebo – Szabo, Múčka, Marek Gregor, Krampl – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Dinka, Máder – Sverák 
striedali: Ruža, Gireth, Tvarožek 
 
31.8.2011 (Str) –  TJ Jarovce (4. liga) - Slávia EKONÓM 3:3 (3:2), G: Dinka, Pehanič, Sverák 
Zostava: Chlebo – Máder, Múčka, Popluhár, Krampl – Blahuta, Pehanič, Dinka, Szabo – Sverák, Reháček 
striedali: Matieska 
 

6.11.2011 (Ne) –  Slávia EKONÓM – Blue Dargons F.C. 6:1 (2:0), G: Reháček 2, Gregor, Matieska, Keszegh, Guoth 
Zostava: Chlebo – Máder, Múčka, Frindrich, Krampl – Guoth, Popluhár, Keszegh, Matieska – Reháček, Gregor 
 

28.1.2012 (So) –  ŠK Čunovo - Slávia EKONÓM  5:0 (3:0), (UT ZŠ Budatínska), G:–  
Zostava: Krampl – Szabo, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Blahuta, Zuppa, Máder, Popluhár, Juraj Reháček – Kesegh;  
Striedali: Duranka, Petrovič, Záhlava, Matieska 
Tragický výkon Ekonómu na UT MŠK Iskry. Slávisti boli nedôstojným súperom Čunovu. Ekonóm sa len sporadicky dostával na 
súperovu polovicu, časté straty lopty hneď po prvej nahrávke. Základné problémy s prihrávkou, spracovaním lopty a ponukou. 
Výborný výkon predviedli Popluhár a Gregor. Zvyšok zväčša len bieda a šeď. Sovy prakticky neohrozili brankára Čunova za celý 
zápas. (pm) 
 

11.2.2012 (So) –  ŠK Jabloňové - Slávia EKONÓM  2:4 (0:1), G:Keszegh 2, Reháček, Fašanga 
Zostava: Máder – Zuppa, Múčka, Popluhár, Krampl – Blahuta, Szabo, Fašanga, Jáchym - Juraj Reháček, Kesegh 
Striedali: – 
Ekonóm v mrazivom počasí na päťcentimetrovom prašane odohral stretnutie u štvrtoligistu (piaty po jeseni) v Jabloňovom. Zúčastnilo 
sa len 11 hráčov z 26-členného kádra. Domáci mali od začiatku prevahu, boli futbalovejší, hralo sa zväčša na polovici Ekonómu, 
ktorému sa však darilo narúšať akcie domácich, aj keď s prechodom do útoku a prípadným podržaním lopty to bolo horšie. Domáci 
sa často pokúšali o streľbu, ale lopty končili zväčša vedľa brány alebo v rukách pozorného Mádera. Vyložené šance domáci nemali. 
Ekonóm sa ujal vedenia gólom Keszegha v 35. min, ktorý po zaváhaní súpera obišiel aj brankára a trafil bránu krytú obrancom. V 
druhom polčase aktivita domácich pokračovala. Hostia zvyšovali skóre. Najprv neudržal v 55. mi bombu Szaba z priameho kopu 
domáci brankár a Keszegh vyrazenú loptu po nahrávke Reháčka „upratal“ do siete. Neskôr v 60. min prehodil oblúčikom Reháček 
brankára z 30 metrov. A v 65. min nádhernou strelou z diaľky zvýšil na 0:4 novic v Slávii – Fašanga. Domáci nerezignovali, ešte viac 
sa tlačili dopredu, voľné priestory žiaľ Ekonóm nevyužil a okamžite často a zbytočne strácal hore loptu po nezmyselných riešeniach. V 
závere domáci v 80 a 85. min korigovali dvoma prudkými strelami k tyči a šibenice Vymašteného Jerryho brány. Ekonóm sa do 
výraznejších šancí okrem gólov nedostal, aj keď sovy nastrelili dvakrát brvno – Jáchym a Keszegh. 
Povedali po zápase: “Mali sme k dispozícii nekonzistentnú skupinu ľudí (klamári, lenivci, pábitelia, vydierači, sebastrední, egoisti, 
alkoholici, srdciari, …) s obmedzenými kognitívnymi schopnosťami a s ukončeným futbalovým a mentálnym vývojom, z ktorej je ťažko 
dostať nejakú kvalitu. S výkonom mužstva sme spokojní tak na 30 %, s bojovnosťou na 85 %. Škoda, že chlapci viac nepočúvali, 
mohlo byť víťazstvo jednoznačnejšie. K jednotlivým hráčom. Máder – tento samozvaný vedúci kanadského bodovania po jeseni v 
bráne potvrdil svoje kvality a podržal mužstvo. Zuppa - vynikajúci výkon na kraji obrany. Poluhár - dobrý štandard; avšak problémy s 
obuvou, niekedy neskoro pri hráčovi a občas zlé postavenie; Múčka (nehodnotený), Krampl – dobrý štandard, občas zlý výber miesta, 
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otváranie priestoru, orientácia na vlastný výzor viac ako na súpera (upravovanie čiapky), pokus o jasličky vonkajškom boli zbytočné, 
nepochopil, že je na dedine; Blahuta – aktívny, bojovný, dobrá obranná činnosť, miestami chyby v rozohrávke a zlé vyhodnotenie 
situácie podmienené vekom a stavom trénovanosti, tento skúsený hráč zaváhal pred druhým gólom, stále žije v opare svojej zašlej 
dorasteneckej slávy; Szabo - dostal poslednú šancu, odviedol penzum práce, veľa lôpt odobral, dobrá rozohrávka, občas strata 
koncentrácie, škoda zbytočnej chyby pri prvom góle; Fašanga – jeden z najlepších hráčov, dobrá kľučka, rozohrávka, vybojovaných 
veľa lôpt, nádherný gól; Jáchym – po dlhom zranení dobrý výkon, odstrániť sálovkárske jeby z hry; Keszegh – dva góly, napriek tomu 
čakáme viac pohybu a aktivity, zlozvyky zo sálovky; Reháček – pekný gól, miestami rezignovaný výkon, často volil netaktické riešenia, 
slabšia pohybová aktivita a ponuková činnosť.“ (Asistent trénera Ekonómu -  p. Múčka) (pm) 
 

18.2.2012 (So) –  FK Vysoká p. M. - Slávia EKONÓM  3:3 (1:3), (UT Plavecký Štvrtok), G: Keszegh 2, Reháček 
Zostava: Chlebo – Zuppa, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Fašanga, Szabo, Cúdor, Máder – Juraj Reháček, Kesegh 
Striedali: Blahuta, Duranka, Ruža, Krampl, Záhlava, Bán, Guoth, Salay 
Na výbornom umelom povrchu v Plaveckom Štvrtku sa hral od začiatku svižný futbal dobrej piatoligovej úrovne. Hostia mali prvý 
polčas mierne navrch, čo rezultovalo v dva góly Keszegha a jeden Reháčka. Domáci vyrovnali pekným volejom spoza šestnástky k tyči 
Chlebovej brány tesne pred prestávkou. Ekonóm prestriedal a po prestávke sa hra viac vyrovnala a domáci začali byť nebezpečnejší. 
Hostia ako obvykle rýchlo strácali loptu, často zakladali akcie len nakopávaním a nedôsledne obsadzovali. Domáci najprv znížili na 
2:3, potom nastrelili tyč zboku po rýchlom úniku. V 85. min kopala Vysoká penaltu za skopnutuie útočníka brankárom Chlebom 
v čistej šanci tesne za šestnástkou. Domáci hráč však trafil len obe žrde brány a dorážka neplatila pre ofsajd. Hostia sa nepoučili, 
stále hrali voľný futbal, takzvané dostihy, čo rezultovalo vo vyrovnanie v samom závere, keď sa pri odkope nedohodli Zuppa a Szabo 
a profitovali z toho domáci. 
 

26.2.2012 (Ne) –  FC Suchohrad - Slávia EKONÓM  7:1 (2:0), G:Keszegh, 40 divákov 
Zostava: Chlebo – Frindrich, Múčka, Zuppa, Krampl – Fašanga, Szabo, Cúdor, Máder – Keszegh, Matieska 
Striedali: Salay, Duranka 
Ekonóm bol neškodný v oboch šestnástkach, pomalý a nedôrazný v obrane v útoku opatrný, platonický, prípadne 
sebecký, nerozhodný. 
 

4.3.2012 (Ne) –  ŠK Láb - Slávia EKONÓM  3:0 (1:0), G: -, 40 divákov 
Zostava: Chlebo – Máder, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Duranka, Szabo, Cúdor, Fašanga – Reháček, Keszegh, striedali: 
Frindrich, Gireth, Blahuta 
Na ťažkom teréne Ekonóm výrazne zaostával v pohybe a rýchlosti, veľa kazil vpredu aj v poli, bol neškodný pred oboma bránami. 
Ekonóm nezvládol 4-5 dobrých šancí v zápase. Do polčasu domáci viedli zo spornej penalty po vypichnutí lopty Szabom. Po polčase 
využili domáci dve ľahké straty lopty a rýchly prechod na zvýšenie náskoku. Dobre zahral Reháček. Povedali po zápase: „Bol som 
v troch šanciach zo štyroch“ (Duranka komentoval svoju ofenzívnu aktivitu), „Poslal som ho na Žilinu“ (Blahuta komentoval svoju 
technickú individuálnu vyspelosť). „Tento terén mi nevyhovuje“ (Máder).  
 

8.3.2012 (Štv) –  MFK Rusovce - Slávia EKONÓM  3:1 (1:1), G: vl. (UT Prievoz) 
Zostava: Chlebo – Salay, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Máder, Szabo, Blahuta, Popluhár, Fašanga – Reháček, striedali: Duranka 
Rusoce porazili Sláviu po šesť a pol roku. Naposledy vyhrali rusovčania 11. 9. 2005 na Ekonóme 4:1. Odvtedy neuspeli v jednom 
majstrovskom (1:1) a v štyroch priateľských zápasoch (3:3, 2:2, 2:3, 1:2, 2:2). Rusovce mali navrch od začiatku zápasu. Do polčasu 
mali 1-2 výborné šance. Hralo sa zväčša na polovici Ekonómu. Hostia hrozili agilným Reháčkom. Ekonóm sa ujal vedenia v 30. min 
po nedorozumení obrany MFK, ktoré skončilo vlastným gólom. Úplne sám na šestnástke sa ocitol neskôr Szabo, ale nechcel dať gól. 
MFK vyrovnalo v 40. min, keď po rohu na prvú tyč hostia nedôrazne odkopli na šestnástku, kde voľný hráč zakončil k tyči. Druhý 
polčas aktivita MFK pokračovala. Druhý gól prišiel v 65. min, keď po strate lopty rusovčania využili prečíslenie a Balica trafil 
ľavačkou krížnou strelou šibenicu Chlebovej brány. Na 3:1 zvýšilo MFK v 80. min po spätnej prihrávke na šestnástku, kde mal 
neobsadený hráč dosť času na zakončenie. MFK dosiahlo aj dva góly, ktoré rozhodca Bródy, kvôli ofsajdu neuznal. Ekonóm bránu 
druhý polčas príliš neohrozil, niekoľko náznakov nedotiahol do zakončenia, skončilo to zväčša prípravou akcie rusovčanom. Zlepšený 
výkon oproti ostatným týždňom ukázali viacerí. Vyzdvihnúť treba snáď Blahutu, Reháčka, Gregora, Salaya, Szaba či Mádera. 
 

10.3.2012 (So) –  ŠK Nová Dedinka  - Slávia EKONÓM  5:1 (2:1), G: Keszegh, 40 div. 
Zostava: Máder – Frindrich, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Duranka, Szabo, Cúdor, Blahuta, Reháček – Keszegh, striedali: Bán, 
Záhlava 
Domáci líder piatej ligy bol jasne lepší. Dve veľké chyby do polčasu. Duranka a Múčka. 2:0. Hostia bez jednej súvislej akcie do 
polčasu. Nástup do druhého polčasu - tragédia. Maďovi lopta pod telo v 46. min, 3:0. Nepokrytý roh na zadnej v 47. min. 4:0. Potom 
sa trocha vyrovnala hra. Korigoval Keszegh v 70. min. Po centri prestrelil brankára. Domáci mali ďalšie šance. V poslednej minúte si 
dal Gregor pod tlakom vlastný gól. 
 

11.3.2012 (Ne) – FK Dubová  - Slávia EKONÓM  1:3 (0:2), G: Keszegh 2, Duranka, 40 div. 
Zostava: Chlebo – Matieska, Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Szabo, Duranka, Máder – Reháček, Keszegh, striedali: Krampl, 
Fašanga, Záhlava 
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Hralo sa vo vetre na vedľajšom ihrisku u „nového súpera” v Dubovej (4. miesto v 5. lige). Vyrovnaný súboj spočiatku. Prvý gól – 
center Mádera, Reháček opustil svoju celoživotnú taktiku „jajaja“ a veľmi futbalovo pripravil na tretieho a nabiehajúci Duranka 
presne zakončil v 20. min. V 30. min Keszagh z 20 metrov z otočky spoza obrancu prudko k tyči 0:2. Ďalšiu tutovku spálil Duranka po 
priťuknutí „kúzelníka na čiare“ Blahutu. Po polčase boli domáci lepší, mali viacero výborných šancí, podržal Chlebo a Szabo v 
zálohe. Hostia len nesúrodé a nefutbalové akcie, strašne veľa strát. Tutovku spálil Záhlava sám pred brankárom. Povedali po zápase: 
„Stále vediem kanadské bodovanie“ (Máder), „V utorok si odpočiniem“ (Blahuta s výrazom Romea z Hotela Paradise). 
 

15.3.2012 (Štv) – MFK Rusovce - Slávia EKONÓM  6:1 (1:0), G: Keszegh  
Zostava: Chlebo – Máder, Múčka, Popluhár, Jáchym – Záhlava, Szabo, Fašanga, Krampl, Reháček – Keszegh, striedal: Milan Gregor 
Povedali po zápase: „Jeden z najsmutnejších zápasov v mojej kariére. Viacero ľudí ma veľmi sklamalo. Treba poďakovať tým, čo 
prišli pomôcť, aj keď ešte alebo už nie sú našimi kmeňovými hráčmi (Záhlava, Gregor, Fašanga, Krampl).“ (Tajomník) 
 

18.3.2012 (Ne) – Slávia EKONÓM – FC Blue DRAGONS 1:4 (0:3), G: Reháček 
Zostava: Chlebo – Zuppa, Popluhár, Múčka – Matieska, Szabo, Blahuta, Máder – Reháček, Keszegh 
Domáci páni sa na generálku zišli len desiati a nestačili na partiu mladých amatérov. Zaostávali vo všetkom. 
 

28.3.2012 (Str) – TJ Jarovce - Slávia EKONÓM 2:0 (2:0), G: –- 
Zostava: Krampl – Salay, Múčka, Popluhár, Jáchym – Jašík, Blahuta, Rebič, Máder – Guoth, Keszegh, striedali: Jančovič, Fašanga 
Hostia sa držali do 30 min. Potom ich rozobrali na ľavej strane a center na zadnú žrď využil mladý Koršepa. O chvíľu bolo 2:0. Gól 
si nepamätám. Domáci mali 4-5 výborných šancí v každom polčase. Hostia len nejaké drobné záchvevy po štandardkách. Bol problém 
dostať sa k šestnástke domácich ale aj spracovať loptu, ukázať sa, nahrať, narábať s priestorom. Domáci boli pohybliví a aktívni celý 
zápas. 
 

29.5.2012 (Ut) – Slávia EKONÓM – FC Blue DRAGONS 3:2 (2:0), G: Reháček, Popluhár, Keszegh 
Zostava: Chlebo – Zuppa, Múčka, Gregor, Salay – Szabo, Blahuta, Popluhár, Guoth – Reháček, Keszegh, striedali: Fašanga, Silván, 
Mišo ... 
Trápenie. Filozofia - keď môžem dať voľnému, idem do klučky, najlepšie do dvoch hráčov. Pekné góly Popluhára a Keszegha. 
 
 
MAJSTROVSKÉ ZˇAPASY:  
 
2. kolo  

Slávia EKONÓM – ŠK Krasňany 1:3 (0:1) – 20 divákov 
G: 81. Múčka – 40., 57., 73. Prekop 
ŽK:  Blahuta, Baláž (E) 
 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Baláž (66. Frindrich), Krampl – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Pehanič, Máder – Sverák (66. 
Gireth) 
Krasňany: Blažek – Krajňák, Rayman, Bielik, Lasák (50. Janečka), Beinrohr, Lapoš, Sedláček (86. Klinko), Gutléber (90. Vacula), 
Horňák, Prekop  
 
Ekonóm nezvládol úvodné kolo novej sezóny. Hral sa futbal priemernej úrovne. Domáci síce začali aktívne, zakončovali Sverák 
a Cúdor, ktorý nastrelil žrď, ale postupom času začali domáce sovy kopiť chyby a hrať nepresne na rozdiel od hostí. Tí sa ujali 
vedenia gólom Prekopa v 40. min  strelou spoza  šestnástky od tyče do Chlebovej brány. Po prestávke sa v 57. min na pravej strane 
presadil Gutléber, ktorý našiel na zadnej žrdi Prekopa a ten krásnym volejom na opačnú žrď Chlebovej brány zvyšoval na 0:2. V 73. 
min už bolo 0:3, keď Chlebovi vypadla nakopnutá lopta z rúk, čo využil opäť Prekop a strelou k tyči zvýšil na 0:3. Domáci sa 
nevzdávali, dali najprv gól Girethom, ktorý pre tesný ofsajd neplatil. Neskôr bol na hranici dovoleného dvakrát v šestnástke 
atakovaný agilný „architekt útočných akcií! Cúdor. Domáci sa dočkali až v 81. minúte, keď center Mádera našiel na päťke 
nepokrytého Múčku, ktorý hlavou skorigoval na 1:3 svojim jubilejným 15. gólom v Ekonóme, na ktorý čakal vyše šestnásť rokov od 
mája 1995. Hostia vyhrali zaslúžene. (pm) 
 
3. kolo 

FK Štart Nepočujúci 1947 – Slávia EKONÓM 2:3 (1:3) – 20 divákov 
G:  30. Zorňan, 74. Novák – 4. Reháček, 29. Sverák, 38. Duranka 
ŽK: Duranka (E) 
 
Štart:  Vašš – Fábry (75. Niščák), Búran, Mladý, Milan Slávik, Portschy, Novák, Zorňan, Samko, Koštival, Vargončík 
Ekonóm: Krampl (78. Frindrich) – Marek Gregor, Múčka, Baláž (5. Dinka), Máder – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Duranka – Sverák 
(61. Gireth), Reháček 
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V teplom počasí sa hralo tradičné derby dvoch susedov z Trnavskej ulice. Hostia sa ujali vedenia už vo 4. min po úniku Reháčka. V 5. 
min musel odstúpiť zranený Baláž.O niečo neskôr prenikal agilný Samko do šestnástky hostí a bol faulovaný Múčkom. Hosťujúci 
Krampl penaltu zneškodnil. V 29. min dostal z ľavej strany Cúdor  nahrávku do 16ky, tam našiel Sveráka, ktorý trafil brankára do 
nohy, lopta sa od jeho nohy odrazila do obrancu a naspäť pomedzi nohy brankárovi a bolo 0:2. Napriek vedeniu hostia pôsobili 
v obrane ako neskúsení trpáci a lavička sa triasla pri každom útoku fúzovaného Štartu. Vzápätí po druhom góle Ekonómu po 
nepozornosti skorigoval Zorňan na 1:2. V 38. min dostal Duranka spätnú prihrávku do šestnástky, obhodil si obrancu a strelou po 
zemi na opačnú tyč zvýšil na polčasových 1:3. Hostia zahodili ešte obrovskú šancu, keď Cúdorovu strelu vytlačil Vašš len na tyč 
a následne nedokázali doraziť do poloodkrytej brány. Druhý polčas mal územnú prevahu v poli domáci Štart, ale výraznejšie 
príležitosti si nevytváral. Hostia nedokázali dlhšie podržať loptu, ale napriek tomu sa do šancí dostávali aj naďalej, obrovské 
príležitosti zahodili napr. Duranka a Sverák. Domáci korigovali v 74. min, keď Samko dôrazne atakoval Krampla a Novák bol pri 
odrazenej lopte prvý, 2:3. Zraneného Krampla vystriedal v bráne pravý bek Máder, ktorého veľké finále prišlo v samom závere 
zápasu, keď v nadstavenom čase Frindrich fauloval Samka a nasledovala penalta, ktorú Máder bravúrne zneškodnil, keď dostal 
strelca pod tlak excentrickým postavením v bráne.  (pm) 
 
5. kolo 

FK Lamač – Slávia EKONÓM 2:1 (0:0) – 100 divákov 
G:  55. Mancál, 58. Konečný – 75. Reháček 
ŽK: Kovačovič – Múčka, Blahuta, Popluhár 
 
Lamač: Alfoldy – Hybben, Kovačovič, Rechtorovič (83. Šoka), Vagač (90. Šepitka), Mancál, Hollý, Richard Szitas, Peter Szitas (57. 
Benedik), Kovalčík, Konečný 
Ekonóm: Chlebo – Dinka (73. Szabo), Múčka, Baláž (90. Guoth), Krampl – Blahuta (62. Gireth), Popluhár, Cúdor, Pehanič, Reháček 
– Sverák 
 
V teplom počasí prišiel Ekonóm do Lamača po viac ako obligátnu prehru. Slávia bola limitovaná cestovateľskými aktivitami (Máder, 
Gregor), túžbou po zábave (Duranka), svalovými zraneniami (Baláž, Popluhár, Cúdor), žalúdočnými problémami (Dinka), mentálnou 
nezrelosťou (Richard B., ktorý padol pri preliezaní vstupnej brány na Ekonóme, od ktorej pritom dostal kľúče, pričom zranenie si 
následne dva týždne vôbec neliečil!!! Na vysvetlenie - Richard B. je fanúšik Slovana B.). Prvú veľkú šancu mali hostia v 4. min, keď 
po prieniku Reháčka jeho strelu brankár vyrazil a dorážku luftol Blahuta. Domáci mali viac z hry, pokúšali sa o kolmé prihrávky za 
obranu a streľbu z diaľky. Chlebo hostí viackrát podržal. Hosťujúca obrana si často zavarila komplikovaným riešením situácie alebo 
nedôrazným odkopom. Najväčšiu šancu mali domáci v 25. min, keď nevydarenú malú domov domáci vystihli, ale center na päťku do 
vyloženej šance skončil prekopnutím brány. Hostia hrozili hlavne agilným Cúdorom a Reháčkom, ktorí robili problémy domácim celý 
zápas. O výsledku sa rozhodlo na začiatku druhého polčasu. V 53. min Chlebo prudký priamy kop vyrazil na jedenástku k Blahutovi, 
ktorý namiesto odkopu loptu preberal, čo využil pohotový Mancál, 1:0. V 58. min nasledovala ďalšia štandardka domácich na úrovni 
„malého rohu“, po ktorej traja domáci zakončovali neatakovaní na prednej žrdi a gól dal Konečný. Hostia sa nevzdávali, Sverák 
v čistej šanci, sám pred brankárom, trafil len brvno. V 75. min unikol Reháček a trafil „angličák“ do stredu brány. Hostia otvorili 
hru, čo prinieslo aj ďalšie šance domácim, ale na zvrat sa už nezmohli. (pm)  
 
1. kolo 

FKM Karlova Ves – Slávia EKONÓM 2:1 (1:0) – 100 divákov 
G:  38. Popluhár vl., 82. Al Jabri – 55. Duranka 
ŽK: - 
 
Karlova Ves:  Felis – Hozlár (46. Baštrnák), Uherec, Zachar, Riziky, Varga, Barta (66. Katrenčík), Martinka, BAchorík, Al Jabri, 
Béreš 
Ekonóm: Chlebo – Sverák (76. Frindrich), Múčka, Popluhár, Krampl – Blahuta (60. Ruža), Pehanič (84. Guoth), Cúdor, Duranka – 
Gireth, Reháček 
 
Ekonóm odohral za dažďa vložené 1. kolo u aktuálneho lídra z Karlovky. Pohybliví domáci boli aktívnejší od začiatku, napádali 
rozohrávku hostí už v zárodku, často zakončovali. Ekonómu sa nedarilo podržať loptu, ani dlhšie sa usadiť na domácej polovici, 
zakončenia boli veľmi sporadické. Jedinú väčšiu šancu si vypracoval Gireth, ktorý na päťke nepretlačil loptu cez Felisa. Domáci mali 
najvýraznejšiu šancu v 30. min, keď domáci útočník prebehol sám stredom ale Chlebo súboj bravúrne zvládol. V 38. min umiestnil 
nešťastne prudký center z ľavej strany Popluhár bruchom do vlastnej siete. Po polčase sa obraz hry nezmenil. Aj keď v 55. min hostia 
vyrovnali, keď Felis nezareagoval dobre na strelu do stredu brány. Hostí to nenaštartovalo, stále mali navrch aktívni domáci. 
O všetkom sa rozhodla obrovská chyba hostí v 82. min. Nakopnutú loptu za obranu k postrannej čiare luftol pri pokuse o odkop 
Múčka a domáci darček v podobe samostatného nájazdu Al Jabrim využili. Hostia sa už na zvrat ani šance nezmohli, Ružov volej 
v poslednej minúte skončil nad. Ekonóm prvýkrát stratil body s Karlovkou počas jej pôsobenia v V .lige. (pm) 
 
6. kolo 

Slávia EKONÓM – FC Volkswagen 0:1 (0:1) – 30 divákov 
G:  45. Benko 
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ŽK:  Sverák, Popluhár - Medvec 
 
Ekonóm: Chlebo – Frindrich, Múčka, Popluhár, Krampl – Blahuta (63. Máder), Pehanič (58. Matieska), Duranka, Reháček – Gireth 
(60. Guoth), Sverák 
FC Volkswagen: Badinský – Jacko, Cibák, Filipek, Krajňák, Andris (56. Sobotovič), Polčan, Medvec, Benko, Beke (84. Mocák), 
Mader (46. Novotňák) 
 
Hostia mali od začiatku v zápase navrch. Lepšie sa pohybovali, boli presnejší a dôraznejší v súbojoch aj keď vyloženejšie šance 
nemali. Hralo sa zväčša na domácej polovici. Ekonóm pôsobil nevýrazne a zahrozil iba občas Reháčkom. V 35. min šiel sám na bránu 
domáci Gireth však trafil len brankára. Rozhodlo sa v 45. min, keď po obrovskej chybe Múčku, ktorý pri pokuse o odkop zle trafil 
nakopnutú loptu a poslal tým hostí do gólovej šance, ktorú Benko využil, keď obstrelil z jedenástich metrov Chleba. Po polčase sa 
scenár hry príliš nezmenil. Domáci mali dve-tri nebezpečnejšie šance, ale Reháček netrafil dobre center pred prázdnou bránou 
a neskôr streľal vedľa z krížneho nájazdu. Domáci Chlebo skvele zareagoval na dorážku Sebotoviča z piatich metrov a neskôr 
Sobotovič pri podobnej čistej šanci triafal len mimo. Zápas zakončil priamy kop Krampla, ktorý zo šestnástky ohrozil akurát 
návštevníkov Ossiho terasy v priľahlej Kolkárni. Nezabudnime záverom pogratulovať Jurajovi Frindrichovi k 287. miestu (čas 42:35) 
a Marianovi Kramplovi k 526. miestu (z 1 500 účastníkov) za 45:48 v Bratislavskom nočnom behu 2011 (noc pred zápasom!!!) na 8.8 
km. (pm) 
 
7. kolo 

LP Domino B - Slávia EKONÓM 2:0 (0:0) – 100 divákov 
G:  77. Úradníček, 81. Girman 
ŽK:  Grach, Vanka – Múčka, Duranka 
 
Domino B: Morávek – Grach, Svitok, Pagáč, Vanka, Styk, Úradníček, Pašuth (85. Želiar), Danek (45. Vrábel), Malovec (46. Girman) 
Ekonóm: Chlebo – Máder (55. Guoth), Múčka, Frindrich, Krampl – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Duranka – Reháček, Matieska 
 
Ekonóm prišiel na Domino s väčším počtom fanúšikov ako hráčov (Sympatizanti (16 ks): Cúdor Sr., Cukorova priteľka Katka, Dušan 
Kováč, Jano Kristínek, Kvietok, Roman MInárik s priateľkou, Andy Štibrich s manželkou, Maťo Kováč so synom, Palo Vajda, Dinka s 
malou sesternicou vo vývoji, Kramplova žena s nejakým malým dieťaťom). S hráčmi bol opäť problém - Szabo, Sverák, Dinka 
nepovedali nič, Gregor mal zvláštne nedeľné zranenie (v utorok bude trhať asfalt na Ekonóme), Gireth je vraj na služobnej ceste, 
Ruža má chrbát, Pehanič mal rodinný problém, Baláž trhá figy na juhu Európy za 2 eurá na deň... Domáci začali veľkou šancou 
v prvej minúte po prihrávke za Frindrichov chrbát – ale prekopli. Hostia sa držali pomerne dobre, výrazne lepšie ako posledné dva 
zápasy, dokázali dokonca podržať loptu, ale do zakončenia sa nedostávali. Výnimkou bol priamy kop Cúdora a strela Blahutu 
s diaľky, ktorá padla zhora na brvno. Domáci mali do polčasu ešte jednu čistú šancu, v 35. min po centri zľava do päťky prekopli 
Chlebovu bránu. Po polčase mierna prevaha domácich pokračovala, ale obranu hostí sa im dlho nedarilo prekvapiť. Veľkú šancu 
mali seleziáni v 70. min, keď po strate lopty unikli a nestrelili žrď avšak pri dorážke bol prvý mrštný Chlebo. Rozhodlo sa v 77. min, 
odkopnutú loptu hostia len nedôrazne odrazili na Úradníčka, ten si vychutnal v plnom behu Múčku jak kužeľ a strelou zo šestnástich 
metrov prekonal Chleba. V 81. minúte bolo 2:0, keď Duranka nechal tak svojho záložníka a ten sa dostal sám do úniku a z uhla 
prudko obstrelil Chleba. Hostia sa na nebezpečné zakončenie druhý polčas nezmohli a Morávka výraznejšie neohrozili. (pm) 
 
8. kolo 

Slávia EKONÓM – ŠK Vrakuňa B 1:3 (1:2) – 40 divákov 
G:  34.Guoth – 5. Andrej Benko, 15., 83. (11 m) Miroslav Krejčí 
ŽK: Guoth, Blahuta, Marek Gregor 
 
Ekonóm: Chlebo – Frindrich, Múčka, Marek Gregor, Krampl – Blahuta, Pehanič, Popluhár, Reháček – Guoth, Szabo 
Vrakuňa B: Repa – Kocák (85. Chmelár), Gajarský (53. Čergel), Tekauer, Fehérvízi, Draždák, Krejčí Miroslav, Benko Miroslav (89. 
Krejčí Matej), Benko Andrej, Klimsch, Hamala 
 
Domáci nastúpili v súboji o posledné miesto proti mladíkom z Vrakune. Vytiahli do boja s novou útočnou dvojicou – Szabo, Guoth 
a náročnú úlohu tvorcu hry prevzal dlhoročný defenzívny pilier a ikona Ekonómu - Popluhár. Úvod mala zaspatá a nekoncentrovaná 
Slávia katastrofálny. V 5. min Marek Gregor (zdecimovaný 15. ročníkom pivného behu (2. miesto, družstvo „Nepiči“) následným 
zranením a chatou) zvolil najhoršie možné riešenie, prihral pri autovej čiare na nohu rovno súperovi, hostia zatiahli loptu k čiare 
a spätnú prihrávku zvládol Benko, 0:1. O chvíľu nastrelili hostia brvno, keď vysoká nakopnutá lopta padla za obrancov domácich. 
V 15. min po rýchlom útoku hostí sa domáci traja sústredili na krídlo hostí, v strede nechali trestuhodne nekrytého Krejčího, ktorý 
strelou k tyči zvýšil na 0:2. Domáci kopili naďalej chyby a kazili množstvo lôpt. Postupom času však aktivita Slávie začala narastať. 
Dve krížne strely vyslal Blahuta. V 34. min aplikoval skvelú loptu za obranu Popluhár a benjamín mužstva Guoth rutinérsky prekonal 
Repu. V 45. min sa ocitol úplne sám pred brankárom Reháček, ale netrafil bránu. Druhý polčas pokračovala snaha domácich, hralo 
sa viac na polovici hostí, ktorí sa už dostávali menej do zakončenia. Domáca snaha rezultovala v niekoľko nepresných a slabých striel 
prípadne stroskotala v nezvládnutej predfinálnej fáze. V 60. min využil Múčka svoju najsilnejšiu zbraň, výbornú orientáciu 
v šestnástke súpera, a po rohu Szaba hlavou prekonal Repu, gejzír radosti však prekazil domáci stopér, ktorý loptu vykopol 
z bránkovej čiary. Domáci prestriedali, nasadili Giretha a Mádera alias „Vymašteného Garryho“. Ani to nepomohlo. O výsledku sa 
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rozhodlo v 83. min. Krampol alias „Desperado“ zbytočne stratil loptu a navyše klamal, že nemal komu. Gregor šiel robiť ofsajd, 
o ktorom však Blahutovi nič nepovedal, Krajčí unikal sám na bránu, Gregor ho dobehol, bežali vedľa seba, Krajčí padal jak súmrak 
asi 15 metrov a rozhodca p. Nosek odpískal problematickú penaltu, aká sa píska asi len na Ekonóme. Krajčí premenil strelou k tyči na 
konečných 1:3. Na záver sa tak tešili mladíci z Vrakune, ktorí vychutnali víťazstvo spolu s početnou skupinou fanúšikov. (pm) 
 
8. kolo 

MFC Záhorská Bystrica - Slávia EKONÓM 1:3 (0:2) – 10 divákov 
G:  87. Jurkovič – 25. a 34. Máder, 84. Cúdor 
ŽK: Krampl 
 
Záh. Bystrica: Kapusta – Encinger, Hučko, Soják, Koporec, Štiglic, Jurkovič, Jusko, Vranješ, Bartaloš (51. Laco), Durmik (65. 
Anda) 
Ekonóm: Chlebo – Kochan, Múčka, Marek Gregor, Krampl – Blahuta, Popluhár, Cúdor, Guoth (65. Gireth) – Máder, Duranka 
 
Ekonóm prišiel do Záhorskej so svojim torzom hráčov zlomiť päťzápasovú sériu bez výhry. Základom bola uvoľnená atmosféra 
v kabíne pred zápasom. Skúsený trénersky tandem Ekonómu dobre vie, že stres hráčom neprospieva, tak vytvoril v kabíne radostnú 
atmosféru, žiadna čierna séria sa nepripomínala ani sa nikomu nevyhrážalo. Tréner sovičiek Šiška potvrdil nos na hráčov a cit pre 
zostavu, keď okamžite zaradil na kraj obrany nováčika Kochana, presvedčil zdecimovaného a opuchnutého Gregora, nech nastúpi 
ako stopér, našiel „vymaštenému Garymu“ Máderovi nový post v útoku a mladého punkera Guotha, ešte orazítkovaneho z nočnej 
jazdy mestom, dal na kraj zálohy, nech sa trocha prevetrá po prebdenej noci. Zápas začal (pred jediným divákom!) miernou prevahou 
domácich, hostia zväčša stíhali prerušovať, ale kombinácia a prechod do útoku nespĺňali nároky piatej ligy. V 25. min kopal dlhú 
päťku Maroš „Desperado“ Krampl (hrajúci v ťažkej azbestovej veste, asi išiel z röntgenu?!), domáci výkop luftli a Gary Máder si 
dvakrát loptu posunul a v páde prestrelil Kapustu. V 34. dal Gary Máder podobný gól, keď sa presadil po dlhej vykopnutej lopte, 
ktorá padla za obranu, Gary si sekol obrancu a následne prekonal ex-ligového Kapustu. Ďalšiu šancu mal Duranka, keď obišial aj 
Kapustu, ale lopta skončila z 20 metrov tesne vedľa tyče prázdnej brány. Ekonóm hrajúci s vetrom na bránu nevystrelil. Domáci mali 
niekoľko streleckých pokusov, ale čistú šancu do polčasu nemali. Po polčase sa domáci viac tlačili do útoku, hostia prakticky 
nepodržali hore 5 sekúnd loptu. Záhoráci dali dve tyče z uhlov. Hostia mali čistú šancu Durankom, ktorý úplne sám pred brankárom 
trafil nohy Kapustu, Blahutov pokus po zaseknutí bol platonický ako vzťah Miška a Dominiky z „Mama, ožeň ma“ a Máder dal žrď. 
V 84. min dal Cúdor klinec na 0:3 po jednej z mála presných kombinácií, keď si po nahrávke Mádera obhodil obrancu a zvládol 
samostatný nájazd. Hostia nulu samozrejme neudržali, keď nepríjemnou strelou k tyči korigoval v 87. min Jurkovič. Hostia sériu 
prelomili, efektivita bola slušná, avšak výkon mužstva bol len priemerný.  
Povedali po zápase: „Chcem poďakovať divákom, že si aj v takomto počasí našli cestu na štadión a podporili náš team.“ (Máder 
(2g+1a)) (pm) 
 
9. kolo 

Slávia EKONÓM – FKM Karlova Ves 1:7 (0:4) – 30 divákov  (3:0k podľa SP čl. 100/i) 
G: 88. Cúdor (11 m) – 15., 41.,64., 78. Zachar, 5., 17. Slavík. 60. Al Jabri 
ŽK: Zachar 
 
Ekonóm: Chlebo (46. Baláž) – Kochan, Múčka, Marek Gregor, Krampl – Szabo (46. Frindrich), Popluhár, Cúdor, Reháček (65. 
Pehanič) – Máder, Guoth 
Karlova Ves:  Felis (46. Katrenčík) – Míček (80. Benčič), Uherec, Zachar, Pokorný, Riziky, Varga, Valúch, Al Jabri, Martinka, 
Slavík (68. Darvaši) 
 
Rýchli a aktívni hostia rozhodli zápas za pár minút. V 17. minúte bolo 0:3.  V 5. min ostal po rohu nepokrytý Slávik, zbehol si na prvú 
žrď a z 15 metrov trafil presne k tyči. Pri druhom góle netrafil Múčka dobre výkop Felisa, pohotový Zachar zbehol stredom a dal na 
0:2. Tretí a štvrtý gól padol po kolmých nahrávkach do behu, ktoré Zachar v 17. a Slávik v 41. min zvládli. Domáci mali do polčasu 
3-4 dobré príležitosti, ale nič z nich nebolo. Po prestávke hostia pridali ďalšie tri góly, zväčša po strate lopty a zrýchlenom prechode 
do útoku. Domáci nerezignovali, chceli hrať, avšak príliš otvorená hra a nechuť brániť svoj priestor alebo hráča rezultoval 
k zvyšovaniu skóre.  Navyše domáci Krampl chytil penaltu. Domáci mali opäť pár zábleskov, Cúdor dal brvno z priameho kopu, 
Guoth neprekonal zblízka Felisa. Hostia predviedli na Trnavskej behavý, aktívny a dynamický prejav, ukázali, že za posledné mesiace 
spravili veľký kus práce a kvalitatívne ušli domácemu Ekonómu. K zaslúženému víťazstvu im treba pogratulovať. Ekonóm utrpel 
najvyššiu domácu prehru za posledné roky. Z domácich treba vyzdvihnúť výkon Cúdora a Popluhára. (pm) 
 
10. kolo 

ŠK Krasňany - Slávia EKONÓM 0:2 (0:1) – 30 divákov 
G: 35. Krampl, 81. Marek Gregor 
ŽK: Guttleber, Klinko – Blahuta, Pehanič 
 
Krasňany: Blažek – Krajňák, Rayman, Bielik, Lasak, Beinrohr, Lapoš, Sedláček, Guttleber (46. Byrtus), Horňák (69. Vitek), Prekop 
(46. Klinko) 
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Ekonóm: Chlebo – Kochan, Múčka, Marek Gregor, Baláž – Blahuta (75. Matieska), Popluhár, Cúdor, Pehanič, Krampl (69. Gireth) – 
Máder (81. Frindrich) 
 
V Krasňanoch sa v slnečnom sobotnom predpoludní odohralo derby tradičných účastníkov 5. ligy a aj deväťbodových susedov 
v tabuľke. Aliancia netalentovaných z Trnavskej potrebovala vyhrať a aspoň trocha zachrániť poje ... spackanú jeseň. Opäť bola 
dôležitá príjemná predzápasová atmosféra v kabíne plná slovných prekáračiek. Tréner Šiška mal ťažkú úlohu - z riedkeho blata 
navariť trojbodovú polievku. Vyskúšal nové ťahy, lachtana a príležitostného roľníka Baláža dal na kraj obrany, desperáda Krampla 
do zálohy a vrátil sa k systému 4-5-1. Hostia začali nekoncentrovane, prenechali iniciatívu Krasňanom, nedôsledne bránili, veľa lôpt 
strácali, medzihra prakticky neexistovala. Výsledkom boli dve šance Prekopa, z ktorých jednu výborným vybehnutím zneškodnil 
Chlebo. Ekonóm hrozil hlavičkami Krampla nad a pár strelami z diaľky. V 35. min vyšla Ekonómu krídelná akcia, vymaštený Gary 
Máder nacentroval na prvú žrď na Krampla a ten hlavou prekonal Blažeka. Druhý polčas začal troma šancami hostí, keď po rohoch 
nezvládli zakončenie Krampl, Kochan či Máder. Hra sa postupne vyrovnala, domáci mali len jednu výraznejšiu šancu až v závere, 
keď sa po centri odrazila lopta od Klinka stojaceho na päťke nad bránu. V 81. min Cúdor zahrával priamy kop, z odrazenej lopty od 
múru opakovane zakončoval Popluhár, ten trafil na šestnástke Gregora, ktorý z otočky nartom pálil do stredu brány, čo pri jeho 
kopacej technike a rozptyle znamenalo šibenicu Blažekovej brány. Domáci sa na výraznejší tlak v závere nezmohli a hostia mali hru 
relatívne pod kontrolou. Ekonóm tak skočil o tri miesta v tabuľke a Chlebo vychytal prvý shoot out v sezóne. Ekonóm napriek 
víťazstvu odohral len priemerný zápas s mnohými chybami a viacero výkonov nebolo v poriadku. Oceniť treba bojovnosť mužstva. 
(pm) 
 
11. kolo 

Slávia EKONÓM – ŠK Štart Nepočujúci 1:0 (1:0) – 50 divákov 
G: 39. Kochan 
ŽK: Baláž, Kochan, Máder - Mladý 
 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Kochan, Múčka, Marek Gregor, Baláž – Máder (62. Matieska), Pehanič, Cúdor, Popluhár, Krampl (90. 
Szabó) – Gireth (82. Guoth) 
ŠK Štart Nepočujúci:  Németh – Poráč, Slávik Milan, Slávik Martin, Búran (74. Foltýn) – Ujváry (83. Šaling), Portschy, Vargončík, 
Mladý (53. Samko) – Zorňan, Štefek 
 
Derby sa hralo za príjemného počasia pred slušnou kulisou na pomery Ekonómu (50 divákov). Hosťom aj domácim  chýbalo viacero 
hráčov základnej zostavy (Koštivál, Polovka, atď. - Duranka, Reháček, Blahuta). Hral sa futbal priemernej úrovne. Domácim viazla 
medzihra, tak sa často hrala len prekopávaná. Ekonóm mal v prvom polčase dve výrazné šance. Máder mal samostatný nájazd na 
Németha, ale brankár dobre vybehol a zneškodnil. Neskôr po centri na prvú žrď Máder hlavičkoval tesne vedľa tyče. Hostia mali 
o niečo viac z hry, ale vyloženú šancu z prvého polčasu si nepamätáme. Problémy miestami robili domácim dlhé auty hostí a aktivita 
Zorňana či Ujváryho, z ktorej bolo viacero štandardných situácií. O výsledku zápasu sa rozhodlo v 39. min, keď štandardku na úrovni 
rohu z pravej strany zahrával Cúdor, ktorý našiel na jedenástke Kochana. Ten sa zavesil do vzduchu jak Sabonis a hlavou prekonal 
razantne Németha. V druhom polčase mali hostia väčšiu územnú prevahu, domáci mali problém podržať chvíľu loptu a k zakončeniu 
sa prakticky nedostávali. Za zmienku stoja len dve akcie Ekonómu, keď v oboch po prečíslení vo finálnej fáze nezvládol Popluhár 
záverečnú nahrávku. Hostia nastrelili brvno (Samko?) a v závere ešte po rohu a prepustení Zorňana prekopával bránu v dobej pozícii 
blokovaný Slávik. Veľa centrov posťahoval spoľahlivý Chlebo. Vo vyrovnanom stretnutí sa z výhry nakoniec tešili šťastnejší domáci, 
ktorý sa šnúrou štyroch víťazstiev dotiahli na stred tabuľky. (pm) 
 
14. kolo 

Slávia EKONÓM – FK Lamač 0:2 (0:2) – 80 divákov 
G: 7. Benedik, 43. Pavlák 
ŽK: Chlebo – R. Szitas  
 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Frindrich (71. Matieska), Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Máder, Popluhár, Blahuta, Zuppa (37. 
Salay), Reháček - Keszegh 
FK Lamač: Barinka – Vagač, Pšenko (80. Šepitka), Kovalčík, Hudec (57. Hybben), Očenáš, Benedik, Pavlák, Mancál, Szitas Peter 
(61. Židzik), Szitas Richard 
 
Pred veľmi peknou návštevou privítal Ekonóm lídra. Na úvod zahodil samostatný nájazd Reháček. V 7. min domáci stratil loptu na 
pravej strane, hostia zrýchlili prechod a prudký center na päťku skončil ešte prudšou hlavičkou Benedika k tyči. V 43. min prebehol 
stredom domácej obrany Pavlák a prekonal Chleba. Do polčasu mohlo byť tak 4:4 na výborné šance, z domácich zahodili Keszegh, 
Reháček, či Zuppa. Barinka v bráne hostí ani nemusel zasahovať. Po polčase domáci nerezignovali, hralo sa zväčša na polovici 
Lamača. Hostia prepli na „safe mode“, nikam sa neponáhľali, mali nahrané. Občas hrozili brejkom. Keszegh trafil 2x brvno, raz po 
priamom kope, raz hlavou po centri, Reháček v závere spálil ďalší nájazd. V 80. min kopali hostia penaltu po faule Gregora na 
hranici pokutového územia. Nedali. Po zemi vedľa. Domácim nestačilo 6 čistých šancí na strelenie gólu a tak hostia potvrdili 
priebežné prvé miesto. (pm) 
 
15. kolo 
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FC Volkswagen - Slávia EKONÓM 2:1 (1:0) – 30 divákov 
G: 7. Stroka, 92. Sobotovič – 68. Duranka 
ŽK: Kerek - Blahuta 
 
FC Volkswagen: Juhász – Cibák, Kerek, Tribula, Polčan (75. Novotňák), Stroka (60. Sobotovič), Vatlavík, Jacko, Kollár, Beke, 
Holocsi (80. Mader) 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Salay (85. Dinka), Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Duranka, Popluhár, Blahuta, Máder (65. Guoth) – 
Reháček, Keszegh 
 
Ekonóm začal zápas o stred tabuľky zle. V siedmej minúte nechali hostia na bránkovej čiare otočiť sa a odcentrovať útočníka 
domácich a po centri do päťky predskočil Stroka Salay a otvoril skóre. Domáci boli lepší, hralo sa skôr na polovici sovičiek, aj keď 
do výraznejších šancí sa VW nedostával. Viacerí hostia mali nevídaný problém so spracovaním lopty, jej zakrytím a základnou 
prihrávkou, chýbal odhad kam asi pôjde odrazená lopta a o využití inštitútu „ísť proti lopte“ ani nehovoriac. Radšej sa využívala 
taktika „postojím si na pätách, troška sa popozerám, možno niečo príde ku mne samé“. Niekedy absentovala aj elementárna 
bojovnosť. Do polčasu Ekonóm nevystrelil prakticky na bránu. Po polčase Ekonóm pridal, trocha to oživil striedajúci junior Guoth, 
rozbehal sa Duranka, ale stačilo to na jednu gólovú šancu Reháčka, ktorý trafil len nohy Juhásza. Domáci mali 2-3 strely zdiaľky, 
keď skúšal Cibák z hry alebo priamych kopov. V 68. min hostia vyrovnali, keď Durankaa kopal priamy kop spoza šestnástky a múrom 
tečovaná strela skončila pri tyči Juhászovej brány.  Rozhodlo sa v nadstavenom čase. Asi piaty zbytočný faul na neškodného hráča, 
ktorý je chrbtom k bráne, potom štandardka od čiary, preletela cez päťku, Chlebo nedočiahol, padla Popluhárovi na hlavu, odrazila 
sa na bránkovú čiaru a Sobotovič dorazil. (pm) 
 
16. kolo 

Slávia EKONÓM – LP Domino „B“ 0:0 – 30 divákov 
ŽK: Chlebo 
 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Frindrich, Múčka (35. Cúdor), Marek Gregor, Jáchym – Máder (60. Guoth), Popluhár, Duranka, 
Blahuta, Reháček – Keszegh 
Domino B: Bezdek – Grach, Svitok, Želiar, Babuš, Strnadko, Úradníček, Pašuth, Kostický, Kmeť (46. Danek), Malovec (87. Bezák) 
 
V chladnom počasí sa Ekonóm pokúšal o prvé jarné body. Hostia mali mierne navrch od začiatku, ale do vyložených šancí sa 
nedostávali. Boli tam nejaké zakončenia pod tlakom mimo brány. Domáci Bezdeka príliš neohrozili po celý zápas. Jediná vážnejšia 
šanca domácich prišla až v 75. min, keď Reháček netrafil po úniku bránu. Druhý polčas aktivita hostí pokračovala, domáci mali 
problém podržať hore dlhšie loptu ako pár sekúnd a tak obrana bola pod väčším tlakom. Dva-trikrát podržal domácich v bráne 
Chlebo, ktorý vytiahol kvalitné zákroky zo svojho talóna. Vďaka solídnej bojovnosti všetkých hráčov a pozornému bráneniu (ktoré 
opäť organizoval v gumákoch pri postrannej čiare p. Zuppa) domáci zaznamenali svoj prvý jarný bod. Výrok zápasu: „Čo mám hrať? 
(Popluhár detským uplakaným héliovým hlasom pri striedaní domácich v 35. min)“(pm) 
 
17. kolo 

ŠK Vrakuňa B - Slávia EKONÓM 0:1 – 50 divákov 

G: 75. Reháček  
ŽK: Benko, Krejčí - Gregor, Blahuta 
 
Vrakuňa B: Krejčí Matej – Draždák, Čerbel, Fehervízi, Benko Miroslav, Krejčí Miroslav, Tekauer, Bergendi (41. Repa (59. Staník)), 
Klimsch, Benko Andrej, Marenčák 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Frindrich (45. Guoth), Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Máder, Popluhár, Cúdor (38. Zuppa), Blahuta, 
Keszegh – Reháček 
 
Hostia prišli do Vrakuňe odpútať sa od dna tabuľky a konečne vyhrať na jar. Nastúpili už aj vyzdravení „El Direttore“ Múčka 
a „centrálna procesorová jednotka“ Cúdor. Hostia nezačali dobre, strácali ľahké lopty, presné prihrávky boli vzácne ako aj 
kombinácia s dvoma troma prihrívkami. Domáci mali viac z hry a niekoľko náznakov šancí alebo striel zdiaľky. Do polčasu mal 
Ekonóm tri výborné šance, Reháčkovu hlavičku pod brvno Krejčí vyrazil, neskôr zvládol aj Keszeghovu šancu a Zuppov samostatný 
slabo zakončený nájazd. Po polčase bol priebeh hry podobný, domáci výrazné gólové šance nemali, skôr strelecké pokusy. Hostia 
rozhodli v 75. min, keď Reháček najprv nepremenil a následne z otočky na jedenástke umiestnil k tyči. Reháček mal ďalšie dve šance, 
pred gólom neprehodil vybehnuvšieho Krejčího a neskôr po prihrávke za obranu od Keszegha trafil len Krejčího nohy. Domáci si po 
góle už výraznú šancu nevypracovali. 
Povedali pred zápasom: „Neviete, kde je tu zrkadlo?“ (Guoth),  Povedali po zápase: „Kto má môj prsteň?“ (Guoth), „Mal som 
všetko!“ (Máder). (pm) 
 
18. kolo 

Slávia EKONÓM – MFC Záhorská Bystrica 3:0 (2:0) – 20 divákov 
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G: 29. Keszegh, 32. Reháček, 63. Jáchym 
ŽK: Gróf  
 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Zuppa, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Blahuta (55. Guoth), Popluhár, Duranka, Keszegh (77. Szabó)  
– Cúdor (18. Máder), Reháček (na striedanie: Frindrich, Dinka) 
Záh. Bystrica: Kapusta – Kirinovič, Hučko, Anda, Koporec, Štiglic, Jusko, Jurkovič, Durmik, Bartaloš (46. Sodoma), Gróf (80. 
Laco) 
 
Ekonóm mal hneď na úvod veľkú šancu Reháčkom, ktorý však vonkajškom prekopol. Hra bola vyrovnaná. Skôr sa hralo na polovici 
domácich, keďže domáci veľa lôpt zbytočne postrácali. V 11. min sa žiaľ obnovilo zranenie Cúdorovi a naskočil do hry „vyklepaný 
Jarry“ Máder. Ekonóm otvoril skóre prudkou umiestnenou strelou Keszegha spoza šestnástky v 29. min. O chvíľu hostia vyrovnali, 
keď Chlebovi vypadla lopta po štandardke, ale už predtým asistent Ralbovský signalizoval ofsajd. O chvíľu sa na čiare presadil 
Keszegh a Reháček trafil nejak z otočky z piatich metrov k tyči, 2:0. Hostia vyložené šance nemali do polčasu a ohrozovali Chleba len 
zo štandardiek. Hneď po polčase mali domáci tri výborné šance za sebou, Reháček, Zuppa a asi Keszegh, keď sa domáci presadili po 
rohových kopoch. Aj po polčase sa hral vyrovnaný zápas. V 55. min odstúpil s krvavým nosom Blahuta. V 63. min zvýšil na 3:0 
krásnym volejom z diaľky Jáchym, ktorého strela zapadla k tyči Kapustovej brány. Následne predviedol oslavný robotický tanec 
hodný Ataia Omurzakova z ČSMT. Okrem dvoch sedemsekundových držaní lopty Ekonómom, to bol asi vrchol nedeľného 
predstavenia. Ďalší Keszeghov gól hlavou neskôr pre ofsajd neplatil. Chlebo udržal čisté konto už tretí zápas po sebe. A tak Marek 
mohol osláviť víťazstvo bozkami pod rozkvitnutou čerešňou a Zuppa výkrikmi a skokmi nefalšovanej radosti v kabíne. V Kolkárni sa 
potom oslavovalo. 
 
Povedali cez zápas: „Fakt tam musím ísť?“ (Guoth pri striedaní), „To je nejaký východniar určite!“ (lavička hostí na Mareka G.). 
Povedali po zápase: „Ja som Real.“ (Máder). „Mal som jednu druhú asistenciu!“ (Máder) 
 
19. kolo 

FKM Karlova Ves - Slávia EKONÓM 1:1 (1:0) – 30 divákov 

G: 18. Al Jabri – 87. Keszegh 
ŽK:  Riziky, Svetlík - Jáchym, Popluhár, Szabo  
 
FKM: Veronese – Hozlár, Uherec, Riziky, Svetlík, Varga (71. Darvaši), Podrazil, Slavík (71. Duda), Pokorný, Bachorík, Al Jabri 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Salay, Múčka, Popluhár, Jáchym – Dinka (80. Szabo), Blahuta, Máder, Zuppa, Reháček – Keszegh  
 
Ekonóm prišiel do Karlovky len s torzom dvanástich hráčov, a začal nič moc. Zaspali úvod v teplom počasí. Domáci mali miernu 
prevahu, Hostia opäť moc nepodržali a nedokázali vykryť poriadne priestor. V 18. min sa po niekoľkýkrát promenádoval po ihrisku 
nekrytý Al-Jabri dostal loptu na čiaru, hosťom nevyšiel ofsajd, a Karim zvládol nájazd na Chleba. Domáci mali ešte jednu veľkú 
šancu, strieľali zvnútra šestnástky ale Chlebo dobre zareagoval. Sovičky sa prebrali až ku koncu polčasu. Po polčase spustil Ekonóm 
chvíľu oheň a síru na domácich. Mal 3 veľké šance za pár minút, Reháček nezvládol nájazd, Reháček prhlavičkoval z 3 metrov, asi 
Keszegh mal niečo a Keszegh raz zabudol loptu. Potom sa hra vyrovnala a hostia čisté šance nemali. V 84. min Salay dlho otáľal 
z odkopom v skrumáži, domáci nakopli na Al-Jabriho za obranu a Chlebo musel faulovať a bol vylúčený. Do brány sa postavil Máder, 
vhodne zanalyzoval situáciu a famóznym zákrokom zopakoval Neuerov zákrok proti Ronaldovi zo semifinále UCL. O chvíľu sa to 
domácim vypomstilo, keď v 87. min vnútri šestnástky trafil odrazenú loptu prudko Keszegh k tyči Veroneseho brány. (pm) 
 
26. kolo 

Slávia EKONÓM – ŠK Vrakuňa B 1:2 (0:1) – 40 divákov 

G:  84. Keszegh – 40. Nagy, 67. Matuška 
ŽK:  Szabo  
 
TJ Slávia Ekonóm: Máder – Zuppa, Múčka, Gregor, Jáchym – Dinka, Popluhár, Blahuta, Szabo (58. Cúdor (68. Guoth)) – Keszegh, 
Reháček 
Vrakuňa B:  Krejčí Matej -  Draždák, hamala, Čergel (73. Gajarský), Benko Miroslav, Krejčí Miroslav, Tekauer, Nagy, Matejkovič, 
Benko Andrej, Marenčák (71. Matuška) 
 
Ekonóm zaostával od začiatku za mládežníkmi z Vrakune. Do zostavy sa vrátila po návrate z hudobného festivalu chlapčenských 
kapiel v Zlíne (Lunetic, Boyz4cry, Sweet touch, ...) opora defenzívy Gregor. Hostia boli pohyblivejší, lepšie pracovali s loptou a mali 
miernu prevahu, aj keď Máder nemusel výraznejšie zasahovať. Domáci mali do polčasu veľkú šancu Dinkom, ktorému nevyšiel lob. 
Sovy sa nejakou kombináciou prakticky nedostali na polovicu hostí. K nakopnutým loptám sa domáci nedostávali a keď tak často 
ľahko stratili. Záloha trpela fyzickými restami, kombinačnou nedostatočnosťou a slabšou organizáciou. V obrane bol problém 
s rýchlejšou výmenou pohyblivých hráčov hostí a dostupovaním. Hostia sa ujali vedenia v 40. min, keď Gregor nezachytil pohyb 
Nagyho po nakopnutej lopte do šestnásty. Druhý polčas mal podobný priebeh. Najväčšiu šancu domácich mal Dinka, ktorý sa dostal 
po uličke Popluhára za obranu, ale trafil len Krejčího nohy. V 67. min na polovici na čiare prebral loptu Matuška a prešprintoval pri 
lajne Gregora a prudkou krížnou strelou dával na 0:2, Domáci sa nevzdali, mali viacero štandardiek, nedarilo sa im dotlačiť loptu do 
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siete. Až v 84. min po závare v šestnástke Keszegh trafil odrazenú loptu z 3 metrov pod brvno. Do konca zápasu však už šanca na 
vyrovnanie neprišla. Povedali po zápase: „Asi som stratil prsteň.“ (Guoth) (pm) 
 
20. kolo 

Slávia EKONÓM – ŠK Krasňany 3:4 (2:0) – 20 divákov 

G:  22. Guoth, 23. Reháček, 77. Jáchym – 46., 55., 86. Sedláček, 52. Klinko 
ŽK:  Zuppa - Modrovič  
 
TJ Slávia Ekonóm: Máder – Frindrich, Múčka, Zuppa, Jáchym – Szabo, Popluhár, Blahuta, Keszegh – Guoth, Reháček 
Krasňany: Blaškovič – Vacula, Rayman, Bielik, Lasak, Šiška, Lapoš, Sedláček, Modrovič, Horňák, Klinko (82. Čabrun)  
 
Hostia začali derby lepšie, hralo sa zväčša na domácej polovici. Domáci, ktorých sa zišlo presne jedenásť, mali opäť problém skoro 
so všetkým - od nahrávky cez pohyb po spracovanie a priestorovú orientáciu. V 22. min unikol stredom domáci Guoth a nedal 
Blaškovičovi šancu. O minútu neskôr prestrelil gólmana prudkou strelou Reháček. Hostiam mali do polčasu  jednu výraznú šancu, ale 
Máder dobre vybehol a vyrazil telom. Po polčase sa všetko zmenilo. Najprv sa v 46. min šmykol vzadu Zuppa,  musel faulovať, hostia 
rýchlo rozohrali a Sedláček prestreli Mádera. V 52. min hostia od čiary prudko zacentrovali na zadnú žrď, Máder na center 
nedočiahol a Klinko tiesnený Frindrichom vyrovnal. O chvíľu mal čistú šancu Reháček, ale bombou trafil len stred brány. V 55. min 
spravil chybu Múčka, pošmykol sa, čo využil atakujúci Sedláček na otočenie výsledku za deväť minút.  Domáci sa do šancí 
nedostávali, prakticky neohrozili brankára hostí. Kopili chybu na chybu. V 77. min však vyrovnali, keď po rohu a odrazenej lopte 
prestrelil brániaci val od zadnej žrde Jáchym. V 86. min prišlo rozhodnutie, keď si hostia dvakrát narazili v strede, k tečovanej lopte 
sa dostal opäť Sedláček a skompletizoval svoj hattrick. Bol to žalostný výkon domácich. Sklamaný couch Šiška odišiel po zápase aj 
s kľúčom od kabíny. Povedal pred zápasom: „Kde sú nožnice?“ (Guoth), Povedali po zápase: „Chýbalo mi 5 cm na každý gól“ 
(Máder). (pm) 
 
27. kolo 

MFC Záhorská Bystrica - Slávia EKONÓM 2:0 (1:0) – 10 divákov 

G: 22. Jurkovič, 68. Bartaloš 
ŽK:  Szabo, Keszegh  
 
Záh. Bystrica: Žáčik – Kirinovič, Hučko, Soják, Koporec, Bartaloš, Štiglic, Jurkovič, Durmik, Laco (82. Humaj), Gróf 
TJ Slávia Ekonóm: Máder – Zuppa, Múčka, Gregor, Jáchym – Szabo, Popluhár, Blahuta, Keszegh – Guoth, Reháček 
 
 V Záhorskej pokračoval marazmus Ekonómu. Zišli sa opäť len jedenásti a príliš nezachytili úvod zápasu. Domáci mali 2-3 veľmi 
dobré šance, čo rezultovalo v gól Jurkoviča v 22. min, keď zakončoval neatakovaný prudkou strelou po centri  z 10 m. Ešte predtým 
v čistej šanci hostia vykopávali Popluhárom z bránkovej čiary. Opäť bola veľkým problémom hostí prihrávka, napriek tomu, že 
domáci nenapádali. Do polčasu mali hostia dve šance Reháčkom, ktorý hlavou neumiestnil presne a raz nedorazili ani z bránkovej 
čiary na dvakrát po štandardke Múčku.  Hostia sa snažili po polčase viac, ale limitovaná kvalita, fyzická pripravenosť a množstvo zle 
riešených situácií a nevynútených chýb bolo proti. Domáci rozhodli v 68. min, keď zo 40 m trafil prudko Bartaloš do stredu brány 
a Máder nestihol placákom vytesniť loptu nad brvno. Hostia nejaké výrazné šance po polčase nemali. Domáci asi 2 výborné. Povedali 
pred zápasom: „Neviete, je tu niekde zrkadlo?“ (Guoth), „India sa odpojila pred 70 mil. rokmi od Antarktídy.“ (Múčka). (pm). 
 
21. kolo 

FK Štart Nepočujúci 1947 - Slávia EKONÓM 0:0 – 20 divákov 

G: –- 
ŽK: Horváth, Polovka, Samko – Blahuta, Jachym, Gregor 
ČK: 43. Samko – 62. Zuppa 
 
Štart: Németh – Horváth, Novický, Slávik Martin, Slávik Milan, Ujvary (73. Foltýn), Polovka, Zorňan, Husarčík, Samko Koštival 
(12. Šaling (49. Štefek)) 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Zuppa, Múčka, Gregor, Jáchym – Máder, Popluhár, Keszegh, Reháček – Guoth (73. Szalay) 
 
Domáci začali malé bratislavské derby v dusnom počasí lepšie. Hostia boli opäť zaspatí, neskoro v súbojoch, udivovali len častou 
okamžitou stratou lopty a viacerí bezduchým výkonom. Domáci mali územnú prevahu, ale ich akcie končili často v ofsajde. Najväčšiu 
šancu prvého polčasu mal domáci „Peggy“ Šaling, ktorý po neúspešnom ofsajde hostí sám pred brankárom dlho váhal, skúšal 
obligátny taneček, čo využil pohotový a mrštný brankár Chlebo. V 43. min bol vylúčený domáci Samko po 2 ŽK, keď išiel do stretu 
s Chlebom v ktorom bol neskôr a fauloval. Hostia prevahu druhý polčas nedokázali zužitkovať. Naopak domáci mali 2-3 veľké šance 
po únikoch, ktoré vynikajúci Chlebo zlikvidoval. V 62. min fauloval sklzom zboku Zuppa na polovici unikajúceho útočníka domácich 
a počet hráčov bol vyrovnaný. Ekonóm predvádzal tragédiu, ktorá vyháňala Šišku schovať sa za striedačku a predstierať, že nie je 
tréner tohto mužstva. Prvá strela na bránu od slávistov prišla až v 75. min, keď Németh vyboxoval priamy kop Reháčka. Hra nemala 
vysoké tempo a v závere si už žiadne mužstvo výraznú šancu nevypracovalo. Viaceré aktuálne výkony slávistov nestačia na piatu ligu, 
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ich koncentrovaná príprava po bytoch, krčmách, telocvičniach a chatách zatiaľ k zlepšeniu nevedie, a nižšia súťaž aktuálne nie je. 
Pochvalu si zaslúž pozorný Chlebo. (pm) 
 
Povedali pred zápasom: „Na farme sa pobila Monika s Ľudkou a z raja vypadla Terezka.“ (Blahuta),  
Povedali cez polčas: „Mal narodeniny!“ (p. Guoth na výtku Múčku, prečo pustil syna na byt), Povedali po zápase: „Páčil sa mi 
Blahuta.“ (p. Klučka potvrdil, že fanúšik Ekonómu sa uspokojí aj s málom). 
 
 
23. kolo 

FK Lamač - Slávia EKONÓM 2:0 (1:0) – 60 divákov 

G: 2. Rechtorovič, 81. Mancál 
ŽK: Cúdor 
 
Lamač: Barinka - Hybben, Rechtorovič, Vagač, Očenáš, Mancál (84. Šepitka), Holý, Szitás Richard, Szitás Peter (87. Bučič), 
Pšenko, Kovalčík 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Máder, Múčka (85. Dinka), Gregor, Jáchym – Cúdor, Popluhár, Duranka, Blahuta (85. Dinka) Reháček 
– Keszegh (46. Guoth) 
 
Zbytočná prehra Ekonómu. Nezachytený úvod zápasu. Sporná penalta. Zdalo sa, že po skrumáži a odrazenej lopte na rohu päťky bol 
Chlebo prvý pri lopte a až potom prišlo ku kontaktu s domácim hráčom. Rechtorovič v 2. min bezpečne premenil. Prišli dve obrovské 
šance hostí. Keszegh na päťke po centri za obranu trafil len nohy Barinku. Neskôr sa presadil Duranka, dostal sa sám pred brankára, 
ale ten rukou vyrazil. Domáci sa do tlaku nedostali, šance nejaké mali po dlhých autoch a raz prešiel stopér stredom ihriska a Chlebo 
zachránil. Druhý polčas vyrovnaný. Po centri pred prázdnu bránu dal Reháček v sklze tesne vedľa pravej tyče. Domáci rozhodli v 81. 
min, keď Blahutu preskočila lopta a Mancál nájazd zvládol. Na záver mali ešte šance Reháček a Guoth, ale hodili si ďaleko. Hostia 
zahrali výrazne lepšie ako posledné týždne. Viacero dobrých výkonov. Na body ani gól to však nestačilo.  
Povedali po zápase: „Prvá výborná, druhá výborná, tretia dobrá, štvrtá na piču.“ (Duranka komentoval svoju šancu a jednotlivé 
dotyky s loptou) (pm) 
 
24. kolo 

Slávia EKONÓM – FC Volkswagen 2:1 (1:1) – 40 divákov 

G: 31. Cúdor (11 m), 56. Reháček – 39. Holocsi 
ŽK: Popluhár – Kerek 
ČK: 86. Popluhár – 32. Andris, 61. Kerek 
 
TJ Slávia Ekonóm: Chlebo – Máder (72. Zuppa), Múčka, Gregor, Jáchym – Keszegh (82. Guoth), Popluhár, Duranka, Blahuta (65. 
Dinka), Cúdor – Reháček (na striedanie Szabo, Salay, Matieska) 
Volkswagen: Juhász – Andris, Kerek, Polčan (65. Mader), Cibák, Vatlavík, Sobotovič (82. Stroka), Kollár, Beke,Holocsi, Novotňák 
 
Hostia vyzerali futbalovo lepšie prvý polčas ako skoro každý súper na Ekonóme. Domáci sa k zakončeniu prakticky nedostali okrem 
priameho kopu Cúdora. V 31. min mali domáci výhodu pokutového kopu, keď došlo k držaniu za dres v šestnástke hostí. Cúdor 
bezpečne premenil k pravej tyči Juhászovej brány. O minútu bol vylúčený Andris za urážku rozhodcu. Domáci nedokázali získať 
prevahu, keďže ich limitovala slabšia ochota behať a pomerne dosť technických chýb. Hostia vyrovnali po štandardke v 39. min, keď 
prudký center na prvú žrď trafil vo výskoku Holocsi pod brvno Chlebovej brány. Po polčase domáci nevedeli vystupňovať aktivitu, aj 
keď sa presadili v 56. min po prudkom rohu Keszegha a zakončením Reháčka holeňou zblízka. Domácim nepomohlo ani vylúčenie 
Kereka v 62. min a nebolo príliš vidieť početnú prevahu. Hostia mali 2-3 nebezpečné šance aj v „podčíslení“. Raz vykopával 
z bránkovej čiary Gregor po zlej rozohrávke chleba. Slávia sa dostala do dobrých pozícií trikrát Reháčkom a raz Cúdorom. V závere 
bol za ironické komentovanie výrokov rozhodcu vylúčený v 86. min Popluhár. Povedali po zápase: „Stačilo hrať na 70 %.“ (Blahuta) 
(pm) 
 
 
25. kolo 

LP Domino B - Slávia EKONÓM 1:1 (1:0) – 60 divákov 

G: 5. Malovec – 70. Duranka 
ŽK: Svitok, Vrábel - Gregor 
 
Domino B: Morávek – Kochan, Svitok (46. Grach), Želiar (46. Kostický), Vanka, Strnátko, Úradníček (46. Vrábel), Babiš, Malovec, 
Girman, Miladinovič 
Ekonóm: Chlebo – Máder, Múčka, Gregor, Jachym – Keszegh, Blahuta (54. Blahuta), Duranka, Zuppa, Guoth (46. Szabo) - Reháček 
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Sovy sa šli na Domino dôstojne rozlúčiť so spackanou sezónou, keď nedokázali dosiahnuť na svoj predsezónny cieľ (3. miesto). 
Nastúpili bez svojho lídra Popluhára, ktorý je zvyčajne polovicou Ekonómu. Hostia nezačali dobre na obávanej Trnávke, odkiaľ 
chodia celé roky bez bodov a s „vylepšeným“ skóre. V 5. min sa rozbehol domáci mladík po ľavom krídle, Máder si nechal trocha 
fóra, mladík nacentroval na päťku, kde zakončoval Malovec hlavou presne k tyči. Gregor možno trocha podcenil center a bol krok od 
hráča, ale nechceme mu krivdiť. Realizácia ofenzívnej akcie bola kvalitná. Domáci boli aktívnejší, ale čisté šance nemali. 
Najvýraznejšie šance prišli po nevynútených chybách hostí, keď nedôslednou rozohrávkou pripravili domácim rýchly brejk. Hostia do 
polčasu neohrozili Morávka. Po polčase domáci prestriedali, na „ľad“ šli traja noví hráči. Hostia nasadili Szaba s Cúdorom. Pomer síl 
sa mierne zmenil. Hostia sa častejšie dostávali pred bránu. Reháček mal tri šance, raz zabudol loptu za sebou, raz strieľal prudko 
vedľa a tretiu si nepamätám. V 70. min slávisti vyrovnali „ Džínom“ Durankom krížnou strelou spoza šestnástky k ľavej tyči. Domáci 
tlak nevystupňovali, mali nejaké dve-tri strely zdiaľky, ktoré však oporu hostí nemohli vystrašiť. Hosťom sa núkalo viac šancí do 
brejkov, ktoré často „zazdili“ nepresnou alebo zbrklou nahrávkou. V defenzíve odviedli veľmi dobrú robotu Zuppa s Gregorom, ktorí 
odobrali veľa lôpt domácim talentovaným agresorom. Na tribúne výdatne povzbudzovali eko-koumákov svojimi detsko-ženskými 
hláskami Ivo a Jaňo. (pm) 
Povedali po zápase: „Všimol som si, že veľa používate vulgarizmy. Na tribúnach sú aj deti.“ (Delegát p. Lehuta v kabíne rozhodcov.)! 
„Odohral som 11 z 24 zapasov. Dal som 4 goly, co je pomerne mizerny priemer. V 11 zapasoch co som hral sme ziskali 17 bodov. V 
13 zapasoch co som nehral sme ziskali 11 bodov. Keby som hral vsetky zapasy, tak by som dal ~ 9 golov a mali by sme ~ 37 bodov, 
cize treti by sme boli. Beriem to na seba.“ (Kúzelník s loptou a číslami p. Duranka vychrlil svoju statistiku v sezone). 
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TJ Slávia EKONÓM – SENIORI - V. liga – BA mesto 
2010/2011 

 
 
Prípravné zápasy: 
 
18.7.2010 (Ne) – Nová Dedinka (5. liga) - Slávia EKONÓM 6:4 (4:2), G: Štibrich, Pehanič, Samko, Máťuš, 
Zostava: Jožo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Máder – Šaling, Mihálik, Pehanič, Milan Gregor – Štibrich, Máťuš, striedali: 
Samko, Astaloš 
 
1.8.2010 (Ne) – TJ Suchohrad (6. liga) - Slávia EKONÓM 2:5 (1:1), G: Štibrich 2, Duranka (11 m), Máťuš, Samko 
Zostava: Chlebo – Astaloš, Popluhár, Fleischer, Máder – Blahuta, Múčka, Pehanič, Štibrich – Samko, Máťuš, striedali: Milan 
Gregor, Duranka, Zupa 
 
3.8.2010 (Ut) – Slávia EKONÓM – TJ Jarovce (IV. liga) 3:4 (2:3), G: Štibrich 2, Máťuš   
Zostava: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Máder – Blahuta, Máťuš, Pehanič, Duranka – Štibrich, Samko, striedali: Šaling 
 
8.8.2010 (Ne) – Slávia EKONÓM – TJ Ivanka B (IV. liga) 2:2 (2:0), G: Samko, Cúdor  
Zostava: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Máder – Blahuta, Cúdor, Pehanič, Duranka – Samko, Šaling, striedali: Zupa, 
Jáchym 
 
15.8.2010 (Ne) – Slávia EKONÓM – FKM Karlova Ves (V. liga) 3:1 (1:0), G: Dinka, Máťuš, Reháček 
Zostava: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Máder – Blahuta, Cúdor, Duranka, Dinka – Máťuš, Juraj Reháček, striedali: 
Jáchym 
 
25.8.2010 (Str) – FK Štart (V. liga) - Slávia EKONÓM 1:6 (1:3), G: Reháček 2, Pehanič, Máder, Reháček, Štibrich 
Zostava: Chlebo - Zupa, Múčka, Popluhár, Jáchym - Máder (Reháček), Pehanič (Sverák), Máťuš, Dinka - Ma Gregor, Štibrich 
 
29.1.2011 (So) – Slávia EKONÓM – Ivanka p. D. B 1:4 (1:0) (UT – Ml. Garda), G: Ma. Gregor   
Zostava: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jáchym - Blahuta, Zuppa, Cúdor, Dinka – Máťuš, Matiska, 
Striedali: Sverák, Samko, Šaling, Astaloš, Frindrich, Máder 
 
9.2.2011 (Str) – FKM Karlova Ves - Slávia EKONÓM 3:3 (1:2) (UT), G: Dinka, Pehanič (11 m), Matiska  
Zostava: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Kiko, Krampl - Blahuta, Pehanič, Cúdor, Dinka – Máťuš, Reháček, 
Striedali: Samko, Šaling, Jáchym, Gireth,  Matieska 
 
12.2.2011 (So) – Slovan Viničné (IV. liga) - Slávia EKONÓM 3:2 (1:2) (UT – NTC Senec), G: Reháček, Gireth, 
Zostava: Chlebo – Máder, Múčka, Marek Gregor, Jáchym - Blahuta, Pehanič, Cúdor, Dinka – Máťuš, Reháček, 
Striedali: Šaling, Jáchym, Astaloš, David ... 
 
20.2.2011 (Ne) – Slávia EKONÓM – ŠK Nová Dedinka (V. liga) 6:1 (4:0) (UT – Mladá garda), G: Reháček 3, Máťuš 2, Samko  
Zostava: Chlebo – Marek Gregor, Baláž, Múčka, Popluhár, Krampl – Blahuta, Pehanič, Dinka – Máťuš, Reháček, 
Striedali: Jáchym, Matieska, Samko, Šaling, Gireth, Máder 
 
26.2.2011 (So) – TJ Vysoká p. D. (V. liga) - Slávia EKONÓM 1:2 (1:0) (Pl. Štvrtok), G: Krampl,  
Zostava: Krampl – Máder, Baláž, Múčka, Popluhár, Marek Gregor, Jáchym – Matieska, Pehanič, Máder – Máťuš, Reháček, Striedali: 
Jáchym, Dinka 
 
5.3.2011 (So) – Slávia EKONÓM - TJ Jarovce (IV. liga) 5:1 (4:1) (UT – Mladá garda), G: Reháček, Máťuš, Matieska, Blahuta, 
Gireth 
Zostava: Sverák – Krampl, Múčka, Popluhár, Jáchym – Matieska, Baláž, Pehanič, Blahuta – Máťuš, Reháček, Striedali: Máder, 
Gireth, Marek Gregor, Frindrich, Duranka 
 
6.3.2011 (Ne) – ŠK Láb (V. liga) – Slávia EKONÓM 3:2 (1:2) G: Reháček, Máťuš  
Zostava: Máder – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Duranka, Krampl, Matieska – Máťuš, Reháček, Striedali: 
Frindrich, Gireth 
 
13.3.2011 (Ne) – TJ Malinovo (IV. liga) – Slávia EKONÓM 2:1 (1:1) (ihr. D. Lužná) G: Baláž  
Zostava: Chlebo – Krampl, Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Pehanič, Máťuš, Baláž, Matieska – Reháček, striedali: Frindrich, 
Astaloš, Dinka 
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MAJSTROVSKE ZAPASY:  
 

2. kolo 
Slávia EKONÓM – FK Dúbravka 1:2 (1:0) – 50 divákov 
G: 40. Reháček – 58. Baumann, 84. Vohralík  
ŽK: Vohralík (D), Baumann (D) 
 
Ekonóm: Chlebo – Máder (85. Zuppa), Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Cúdor (79. Šaling), Pehanič, Duranka – Máťuš, Juraj 
Reháček. 
Dúbravka: Jakubík – Filípek, Cibák, Tribula, Rybár, Sobotovič, Vohralík, Podrazil, Baumann (81. Štrba), Szitás, Blanár (57. Zajíček) 
 
Na Ekonóme sa hral za slnečného počasia priemerný futbal v slabom tempe. Domáci od začiatku veľa kazili a slabšie sa pohybovali, 
čo sa odrazilo v miernej prevahe hostí a v jednej výbornej šanci, keď Blanár sám pred Chlebom z päťky prekopol. Hra sa ako tak 
vyrovnala až ku koncu polčasu. Domáci sa ujali vedenia, keď Cúdorova strela z diaľky vypadla Jakubíkovi a Reháček obstrelil 
brankára hostí. V druhom polčase začala narastať prevaha domácich, vyzeralo to, že príde druhý gól. Avšak v 58. min hostia využili 
zlý odkop domácich a po rýchlej kombinácii dorážal Baumann do prázdnej brány. O osude zápasu sa rozhodlo v 84. min, keď domáci 
po nedorozumení stratili loptu v strede poľa a ďalší rýchly protiútok premenil Vohralik. Domáci sa už na zvrat nezmohli. 
 
3. kolo 
ŠK Nepočujúci - Slávia EKONÓM 1:9 (0:3) – 20 divákov 
G: 84. Teplán – 31. a 71. (11m) Máťuš, 36. Blahuta, 45. Dinka, 50. Máder, 57. Štibrich, 73. Samko, 75. Duranka, 77. Sverák, 
ŽK: Lukáč (N), Žiška (N), Tatár (N) 
 
Nepočujúci: Šóš – Ďurkovič, Lukáč (60. Horváth), Žiška (46. Leško), Mladý, Palidrab (37. Horváth), Hanndeľ, Popper, Teplán, Tatár,  
Niščák 
Ekonóm: Chlebo – Zuppa (72. Sverák), Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta (55. Samko), Máder, Duranka, Dinka (80. Astaloš) – 
Máťuš, Štibrich 
 
Na prvý gól hostia čakali 31 minút. Dovtedy trpezlivo kombinovali, hrali aktívne, lepšie sa pohybovali, nestrácali zbytočne lopty, aj 
keď prechod do útoku a zakončenie sa im príliš nedarilo. Domáci sa pred Chleba prakticky nedostávali. Do polčasu dal Ekonóm tri 
góly a v aktivite pokračoval aj po prestávke, keď góly dávali prakticky všetci ofenzívni aj striedajúci hráči. V 77. min zvyšoval 
Sverák už na 9:0 a čakalo sa na desiaty gól. Záver hostia odohrali trocha ľahkomyselne a dovolili domácim skorigovať, keď si pri 
štandardnej situácii nepostrážili Teplána, ktorý znížil na konečných 1:9.    
 
1. kolo 
FKM Karlova Ves - Slávia EKONÓM 2:4 (1:2) – 50 divákov 
G: 17. a 54. Palčák – 23. a 69. Štibrich, 45. Popluhár, 71. Máťuš  
ŽK: Suchár, Dvorák, Slavík, Deák, Palčák – Pehanič, Blahuta 
ČK: Katrenčík - Blahuta 
 
FKM: Katrenčík – Bachorík, Suchár (46. Rupp), Horáček, Dvořák, Valúch, Slávik, Frič (43. Laurinec), Valúch, Deák (69. Fáber), 
Palčák 
Ekonóm: Chlebo – Máder, Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Pehanič, Duranka (75. Weber), Dinka – Máťuš (78. Marek Gregor), 
Štibrich (86. Štibrich) 
 
Domáci sa ujali vedenia v 17. minúte Palčákom po zlom odkope Múčku v šestnástke. Hostia zvýšili aktivitu a už v 23. min vyrovnali 
Štibrichom. V 43. min bol za hranie rukou mimo pokutového územia vylúčený Katrenčík. Hostia do polčasu otočili skóre, keď po 
štandardnej situácii a Blahutovej odrazenej strele prekonal Popluhár domáceho Laurinca. Domáci začali druhý polčas aktívnejšie 
s lepším pohybom a väčšou agresitvitou napriek početnému hendikepu. V 54. min zaváhal Múčka pri nakopnutej vysokej lopte, čo 
využil Palčák a upravil na 2:2. Hostia dvoma zlepenými gólmi Štibricha a Máťuša v 69. a 71. minúte rozhodli o svojom víťazstve. 
V závere bol vylúčený po druhej ŽK hosťujúci Blahuta. 
 
5. kolo 
FK Inter Bratilava - Slávia EKONÓM 2:3 (1:2) – 350 divákov 
G: 25. Šabo, 57. Kratochvíl – 13. Marek Gregor, 19. Štibrich, 60. Cúdor 
ŽK: Sendek, Lavrinčík, Pančík - Chlebo 
ČK: Weber (E) 
 
Inter: Deák - Sendek, Fleško (46. Repáň), Šuchančok, Szabo - Hlavatý, Kratochvíl, Lavrinčík, Šabo - Cinege, M. Pančík st.  
Ekonóm: Chlebo – Máder, Zuppa, Múčka, Popluhár, Jáchym – Weber, Pehanič, Máťuš (66. Krampl), Marek Gregor (54. Cúdor) - 
Štibrich 
 



 15 

Ekonóm zvládol úvod derby susedov z pasienkov. V 13. minúte hlavičkoval Marek Gregor pod brvno Deákovej brány, 0:1. V 19. 
minúte dostal aktívny Štibrich dlhý pas za obranu a lobom zvýšil cez vybehnuvšieho Deáka už na 0:2.  Domáci za podpory divákov 
pokračovali v dobíjaní brány Ekonómu. Prvý polčas mali 3-4 lepšie šance. V 25. minúte rozohrávali domáci prudko štandardku z 30 
metrov, lopta sa od Webera odrazila k Šabovi, ktorý korigoval na 1:2. Po polčase domáci zvýšili aktivitu, ktorá sa prejavila hlavne 
v množstve rohov a štandardných situácií. V 57. minúte Chlebo vyrazil roh na šestnástku a volej domáceho hráča umiestnil Kratochvíl 
hlavou k tyči. O tri minúty sa skóre menilo, keď pohotový Cúdor namieril odkopnutú loptu z 20 metrov hlavou do opustenej domácej 
bránky, 2:3. Domácim sa nepodarilo záverečnú polhodinu prekonať spoľahlivého Chleba. V 85. minúte bol vylúčený hosťujúci Weber 
za udretie protihráča. Video zo zápasu: http://iba.tym.sk/videos/101104.wmv 
 
4. kolo 
Slávia EKONÓM - FK Lamač  0:1 (0:1) – 50 divákov 
G: 16. Rechtorovič 
ŽK: Marek Gregor (E) 
ČK: Múčka - Karnas 
 
Ekonóm: Chlebo – Máder (76. Zuppa), Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta, Duranka (61. Cúdor), Pehanič, Marek Gregor – Štibrich, 
Dinka 
FK Lamač: Ondrušek – Hollý, Karnas, Rechtorovič, Orlický (65. Vician), Božík, Haraslín, Bagi (52. Kuchár), Pšenko, Mrva, Hucik 
 
Na Ekonóme sa hral vyrovnaný zápas s minimom šancí na oboch stranách. Rozhodlo sa v 16. minúte, keď sa hostia po rýchlej 
narážačke dostali do šestnástky a Rechtorovič prudkou krížnou strelou rozhodol o výsledku. V 43. minúte bol vylúčený hosťujúci 
Karnas za napadnutie súpera v prerušenej hre. Početná prevaha domácich trvala len krátko, keďže v 54. minúte bol vylúčený domáci 
Múčka za podrazenie súpera na polovici ihriska. Domáci sa v druhom polčase zmohli na dve brvná po strelách Štibricha z diaľky. 
Ondrušeka ohrozovali len sporadicky. Proti dobre organizovaným hosťom sa nevedeli presadiť až do konca zápasu.  
 
6. kolo 
Slávia EKONÓM – LP Domino B  2:2 (1:2) – 40 divákov 
G: 36. Sverák, 47. Pehanič – 31. Takáč, 41. Kostický 
ŽK: Duranka - Vanka 
 
Ekonóm: Krampl – Máder (55. Cúdor), Popluhár, Martin Fleischer (45. Zuppa), Jáchym – Blahuta, Duranka, Pehanič, Marek Gregor 
– Štibrich, Sverák 
Domino: Draškovič – Bielik, Vanka, Girman, Danek, Galo (65. Ležovič), Kostický, Pašuth, Gvora (50. Najar), Úradníček, Takáč 
 
Domáci nastúpili na svoje 4. stretnutie za 11 dní v kombinovanej zostave, aj s hráčmi, ktorí posledné mesiace nehrávali. Na Ekonóme 
sa hral prvý polčas vyrovnaný futbal. Hostia sa ujali vedenia gólom Takáča v 31. minúte, ktorý sa v šestnástke uvoľnil a strieľal k tyči 
Kramplovej brány. V 36. minúte vyrovnal umiestnenou strelou spoza šestnástky Sverák. V 41. minúte domáce nedokázali v šestnástke 
odkopnúť loptu a pohotový Kostický otočil skóre v prospech Domina. Domácim vyšiel úvod druhého polčasu a na 15 minút pritlačili 
hostí. Výsledkom bolo vyrovnanie Pehaničom v 47. minúte, ktorý lobom cez hlavu z rohu päťky prekonal Draškoviča. Ďalšie veľké 
príležitosti nepremenili Popluhár a Sverák. Hra sa postupom čsu vyrovnala a domáci sa na rozhodujúci úder do konca zápasu 
nezmohli. 
 
7. kolo 
MFC Záhorská Bystrica - Slávia EKONÓM  1:2 (0:1) – 15 divákov 
G: 90. Jurkovič - 35. Cúdor, 87. Astaloš  
ŽK: Soják - Štibrich 
 
Záh. Bystrica: Duchoň – Soják, Hučko, Štiglic, Durmik, Jurkovič, Humaj, Laco, Koporec, Fekete, Perniš 
Ekonóm: Krampl – Zuppa, Múčka, Popluhár, Jáchym – Dinka (82. Astaloš), Blahuta, Pehanič, Máder (59. Duranka) – Štibrich, Cúdor 
(69. Sverák) 
 
Zápas sa z dôvodu rekonštrukcie ihriska odohral na Ekonóme. V silnom vetre mali prvý polčas viac z hry domáci. Pomohlo im aj to, 
že  hostia nastúpili na prvé minúty len desiati. Aktívni v zakončení boli hlavne Štibrich s Cúdorom. V 35. min sa domáci ujali vedenia 
z  pokutového kopu, ktorý bezpečne premenil Cúdor. Ďalšie veľké prvopolčasové šance Štibricha a Zuppu skončili mimo brány. Po 
prestávke mali navrch dobre kombinujúci  hostia hrajúci s vetrom v chrbte. Domácim sa nedarilo príliš podržať loptu a museli sa 
brániť. V 87. po priamom kope Duranku dorazil pohotovo loptu do Duchoňovej siete Astaloš. V samom závere skorigoval Jurkovič. 
Po kolmej lopte  
medzi obrancov obstrelil Krampla. 
 
8. kolo 
FC Volkswagen - Slávia EKONÓM  0:0 – 30 divákov 
ŽK: Beke - Máťuš 
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VW: Mlynka (75. Mocák) – Ferenčík, Révay, Polčan (90. Repiský), Zelina, Mihalovič, Maďar, Krajňák, Beke, Mader, Szabó (65. D 
Amico) 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jáchym – Dinka (61. Krampl), Cúdor, Pehanič, Blahuta (77. Juraj Reháček) – 
Štibrich, Máťuš 
 
Hostia mali počas celého zápasu mierne navrch aj keď výrazný územný tlak si nevypracovali. Domáci sa do gólovej šance počas 
celého zápasu nedostali, ich aktivita sa zredukovala na málo nebezpečné strely z diaľky. Hostia z Ekonómu mali v zápase 4-5 čistých 
gólových šancí, avšak Štibrich, Máťuš, Marek Gregor ani Krampl nedokázali prekonať dobre chytajúceho Mlynka. Hostí limitovali 
nedoliečené zranenia viacerých hráčov, časté nepresnosti v hre, komplikovaný prechod do útoku, komplikované a často sebecké 
riešenia situácií v domácej šestnástke.  
 
9. kolo 
Slávia EKONÓM  - ŠK Vrakuňa B 2:0 (1:0)– 30 divákov 
ŽK: Marek Gregor – Krejčí Matej, Mičuch, Tóth 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jáchym – Blahuta (63. Máder), Cúdor, Pehanič, Krampl (84. Zuppa) – Dinka 
(44. Štibrich), Máťuš 
Vrakuňa: Krejčí Matej – Čajkovič, Čergel, Mičuch (73. Féhervízi), Krumpolec, Tóth, Kováč, Bončo, Matejkovič (65. Cífery), Krejčí 
Miroslav, Suchter 
 
Ekonóm sa trápil s behavým nováčikom. Hostia mali mierne navrch celý zápas. Domáci sa nevedeli vyrovnať s aktivitou hostí a robili 
až príliš veľa chýb na mokrom teréne a slabšie sa pohybovali. V 23. min centroval do šestnástky domáci Marek Gregor, lopta sa 
odrazila od zeme, preskočila brankára a dopadla k zadnej tyči, 1:0. Domáci potom nevyužili veľkú šancu Dinku, ktorý netrafil pred 
prázdnou bránou. Hostia mali v prvom polčase dve výborné šance po štandardkách, keď hlavou neprekonali Chleba. Druhý polčas sa 
niesol v podobnom duchu. Vrakuňa po brejku nastrelila tyč a o chvíľu po priamom kope domácich si na vysokú loptu do päťky 
naskočil spolu s brankárom Pehanič a hlavou zvýšil na konečných 2:0. Výsledok je pre hostí trocha krutý, keďže si vypracovali viac 
dobrých šancí ako domáci. Na šance 4:5. 
 
10. kolo 
FK BCT – Slávia Ekonóm 5:2 (2:1) 40 div 
góly: 2. Salay, 7. Danter, 75. Nemčák, 78. Slavík, 85. Salay – 40. Cudor,  58. Cudor 
ŽK: Nemčák, Hrivnák - Štibrich 
ČK: Chlebo (Ekonóm) 
BCT: Trnovský - Hrivnák (87. Lučenič), Nemčák, Homoľa, Hybben - Z. Slavík, Danter, Lovecký, Scherhaufer (67. Bachor) - Salay, 
Valík (76. Baran) 
Ekonóm: Chlebo – Zuppa (54. Máder), Popluhár, Múčka, Jáchym (84. Sverák) – Marek Gregor (38. Blahuta), Cúdor, Pehanič, 
Krampl - Máťúš, Štibrich 
Zápas mal tri fázy, úvod patril jednoznačne domácim, ktorí po situáciach v šestnástke dali veľmi rýchle 2 góly (Salay, Danter). BCT 
malo stály tlak a zdalo sa, že je len otázkou času, kedy zápas definitívne rozhodnú. Zlomový moment zápasu nastal v 26.minúte 
zápasu, keď sa brankár hostí, nechal úplne zbytočne vylúčiť, po nevinnej kontroverzií z útočníkom hostí Danterom a následne ho 
hlavný arbiter poslal pod sprchy. Paradoxne, tento moment jednoznačne pomohol hráčom Ekonómu, ktorí začali viac bojovať a začali 
ovládať dianie na ihrisku. Domáci sa uspokojili s doterajším stavom skóre, čo sa im skoro vypomstilo. Pred odchodom do šatní vsietil 
kontaktný gól hostí Cúdor (40. minúta), čo ešte viac naštrbilo psychiku domácich. Po prestávke bola hra vyrovnaná, hralo sa hore 
dolu. Ale mierne prevažoval entuziasmus hostí, ktorí mali v tejto fáze navrch. Keď v 58. minúte vyrovnal svojim druhým gólom v 
zápase Cúdor, nevyzeralo to z domácimi dobre... Od 70. minúty vstalo BCT z mŕtvych a nadviazalo na vynikajúci výkon, z úvodu 
stretnutia. V 75. minúte premenil sólo nájazd na bránu stopér domácich Nemčák. Následne Slavík (78. minúta) dorazil loptu do siete, 
po krásnej akcií Bachora. V týchto chvíľach už hostia rezignovali a domáci excelovali. Piaty gól zápasu (svoj 13.v sezóne), vsietil po 
svojej typickej akcií, špílmacher domácich Salay. Celkove mal zápas solídnu úroveň, k čomu prispeli oba tímy.    -mb- 
 
12. kolo 
FK Štart – Slávia Ekonóm 1:3 (1:2) 50 div 
G: 24: Luknár - 16. a 90. Weber, 26. Máťuš 
ŽK: Slávik Martin, Portschy - Máťuš 
 
Štart: Németh – Luknár (73. Král), Martin Slávik, Milan Slávik, Ujváry, Portschy, Minarik, Polovka, Zorňan, Samko (76. Šaling), 
Vargončík 
Ekonóm: Krampl – Máder (75. Zuppa), Popluhár, Múčka, Jáchym – Weber, Cúdor, Pehanič, Štibrich – Máťuš, Sverák (83. Marek 
Gregor) 
 
V derby susedov z Trnavskej sa čakalo, či sa zopakuje minuloročných hanebných 7:1 alebo Ekonóm, ktorý roky nevyhral u susedov, 
prekvapí. V zápase priemernej úrovne mali v prvom polčase miernu prevahu domáci. V 16. min po štandardnej situácii z ľavej strany 
vyrazil Németh v päťke Cúdorovu strelu a tú dotlačil do siete Weber, 0:1. V 24. min po strele Samka vykopával Máder len do brvna 
vlastnej brány a k odrazenej lopte sa dostal najskôr Luknár, ktorý vyrovnal na 1:1.  V 26. min sa presadil Máťuš, keď prestrelil 
Németha z veľkého uhla, 1:2. Štart mal ku koncu polčasu chvíľu značný tlak. Druhý polčas priniesol zo dve vážnejšie šance 
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domácich, ktorý však už nevedeli vystupňovať tempo. Ich mierna prevaha bola skôr dôsledkom množstva nevynútených chýb v hre 
hostí. Domáci viac otvárali hru, hostia nevyužili viaceré sľubné prečíslenia a doplácali na pažravosť a nepresnosť. V nadstavenom 
čase sa presadil cez štyroch hráčov Weber a rozhodol o výsledku, 1:3. Veľkou oporou hostí bol v zápase brankár Krampl. 
 
 
13. kolo 
Slávia Ekonóm – ŠK Krasňany 1:1 (1:0)* - 70 divákov 
* Nedohrané pre inzultáciu rozhodcu hráčom hostí v 61. min 
G: 30. Cúdor (11 m) – 52. Prekop 
ŽK: Weber – Živura, Vacula, Horňák   
ČK: Vacula 
 
Ekonóm: Krampl – Marek Gregor, Popluhár, Múčka, Jáchym – Máder, Weber, Cúdor, Pehanič, Štibrich – Máťuš 
Krasňany: Živura – Vacula, Krajňák, Bielik, Janečka, Beinrohr, Lapoš, Sedláček, Modrovič, Horňák, Prekop 
 
Ekonóm sa chcel v súboji s lídrom tabuľky odpútať od stredu a dohnať stratené body z jesene. V prvom polčase sa hral vyrovnaný 
súboj priemernej úrovne v ktorom mali mierne navrch hostia. Krasňany si vypracovali do polčasu dve veľmi dobré šance, ktoré dobre 
zvládol Krampl. Domáci výrazné šance nemali. Ekonóm sa ujal vedenia v 30. min z penalty nariadenej za podrazenie Štibricha 
brankárom Živurom. Cúdor penaltu bezpečne premenil. V 52. min hostia vyrovnali, keď zvládli rýchly protiútok a Prekop zblízka 
prehodil Krampla. V 61. min dostal za úmyselné podrazenie druhú žltú kartu hosťujúci Vacula, ktorý následne chytil rozhodcu za dres 
pod krk. Rozhodca Jancura zápas pre inzultáciu vzápätí ukončil. 
 
15. kolo 
FK Dúbravka – Slávia Ekonóm 3:5 (0:4) – 20 divákov 
G: 68. Loj, 75. Blanár (11 m), 82. Sobotovič – 13., 23. a 39. Reháček, 26. Máťuš, 47. Dinka 
ŽK: Blanár – Jachym, Sverák, Múčka, Baláž 
FK: Jakubík – Hozlár, Tribula (54. Kollár), Podrazil (51. Balga), Cibák, Sobotovič, Blanár, Loj, Vohralík, Krčmár, Saniga (32. Rybár) 
Ekonóm: Chlebo – Krampl, Múčka, Popluhár, Jachym – Blahuta (74. Gireth), Pehanič (59. Sverák), Máťuš (45. Dinka), Baláž, Cúdor 
- Reháček 
Hostia chceli Dúbravke oplatiť domácu prehru z prvého kola (1:2) a začali aktívne. Prvé dve dobré šance nepremenili, ale potom sa 
do polčasu presadil trikrát agilný Reháček a raz Máťuš a bolo 0:4. Ďalšie dobré šance a prečíslenia ostali nevyužité. Domáci sa do 
vyloženej šance do polčasu nedostali. Hneď po prestávke zvýšil striedajúci Dinka na 0:5. Domáci však pôsobili v druhej časti lepším 
dojmom, začali viac behať a hrať presnejšie a mali územnú prevahu. Naopak Ekonóm striedal zlé riešenia s ešte horšými, kopil chybu 
na chybu a nebol schopný udržať loptu. Postupne sa za domácich presadili Loj po atakovaní brankára pri výkope, Blanár z penalty za 
faul Baláža a Sobotovič z desiatich metrov hlavou k tyči po centri z rohu šestnástky, ktorí skorigovali na hokejových 3:5. 
 
14. kolo 
Slávia Ekonóm – FKM Karlova Ves 5:1 (2:0) – 25 divákov 
G: 8., 79. a 88. Reháček, 13. Máťuš, 63 . Dinka – 58. Deák 
ŽK: Deak (KV) 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jachym – Blahuta (83. Siekel), Pehanič (46. Krampl), Máťuš, Baláž, Dinka (74. 
Sverák) – Reháček 
Karlova Ves: Laurinec – Darvaši, Katrnčík, Deak (63. Horaček), Martinka, Slavik (83. Bereš), Duda,  Bachorik, Varga, Rupp (83. 
Sabo), Uherec. 
 
Na Ekonóme sa hral v dohrávke 14. kola futbal priemernej úrovne v slabšom tempe. Domáci sa rýchlo ujali vedenia. Najprv v 8. 
minúte Reháček premenil ukážkové uvoľnenie Baláža. V 13. minúte trafil Máťuš z priameho kopu z 25 metrov pod brvno 
Laurnicnovej brány, 2:0. Hostia mali dobrú šancu až tesne prd polčasom po štandardnej situácii, keď prehlavičkovali z blízka bránu. 
Po polčase začali hostia aktívnejšie. V 58. znižoval krížnou strelou, ktorá sa odrazila od žrde, Deák. Domácich ukľudnil v 63. minúte 
Dinka, ktorý vypichol loptu stopérom a atakovaný obstrelil Laurinca. V závere (v 79. a 88. min) ešte prikrášlil skóre Reháček, ktorý 
dvakrát unikol domácej obrane. Na šance bolo 11:4.  
 
15. kolo 
Slávia Ekonóm – TJ Nepočujúci 10:0 (5:0) – 30 divákov 
G: 9., 12. a 61. (11 m) Jachym, 33. a 55. Matieska, 43. Blahuta (11 m), 51. Baláž, 53. Máťuš, 36. Dinka, 89. Gireth 
ŽK: Gireth – Ďurkovič, Mladý, Štefek 
 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Jachym – Blahuta, Máťuš (57. Frindrich), Baláž, Krampl (46. Gireth) – Dinka 
(66. Sverák), Matieska 
Nepočujúci: Niščák – Durdík, Ďurkovič, Mladý, Štefek, Palidrab, Imriška, Holienčin, Popper, Marko, Teplan 
 
Ekonóm sa ujal vedenia pomerne rýchlo dvoma strelami prízemnými Jachyma spoza šestnástky. Do prestávky dali góly aj obaja 
útočníci Matieska a Dinka a oslávenec Blahuta dostal šancu kopať pokutový kop. Po prestávke Ekonóm pridal rýchle tri góly 
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v priebehu piatich minút, keď postupne zakončovali Baláž, Maťúš a Matieska. V 61. min sa kopala ďalšia penalta a šancu na 
„nečistý“ hetrik dostal ľavý obranca Jachym. Domáci mali ďalšie šance, ale robili viac chýb v hre a góly neprichádzali. Napokon sa 
v poslednej minúte presadil Gireth a pretlačil loptu do siete.  
 
FK Lamač - Slávia Ekonóm 1:0 (0:0) – 50 divákov 
G: 71. Šoka 
ŽK:  Cúdor (E), Blahuta (E) 
Lamač: Alfoldy – Hybben, Kuchár (46. Šoka), Hudec, Konečný, Bielovič, Mancál, Staroň (90. Wallner), Pšenko, Kovalčík, Resek 
Ekonóm: Chlebo – Krampl (82. Marek Gregor), Múčka, Popluhár, Jachym (54. Frindrich) – Blahuta, Pehanič, Cúdor, Baláž, Dinka 
(68. Matieska) – Máťuš 
 
V Lamači hrali proti sebe mužstvá z čela tabľky. Hra v poli bola vyrovnaná. Hostia prišli do Lamača vyhrať, mali lepší prvý polčas, 
keď si vytvorili tri-štyri výborné príležitosti (Dinka, Pehanič, Máťuš) napriek tomu, že hrali proti vetru. Domáci sa do väčšej šance 
prvý polčas nedostali. V druhom polčase hostia podporu vetra nevyužili, robili veľa chýb a ich aktivita sa obmedzila na strely z 
diaľky. Rozhodlo sa v 71. minúte, keď sa strela z 20 metrov odrazila od brvna Chlebovej brány na jedenástku, kde bol prvý domáci 
Šoka, ktorý loptu dorazil k tyči. Hostia potom zvýšili aktivitu, ale výrazné šance neprichádzali. Keď v poslednej minúte prekopol 
Alfoldyho bránu v čistej šanci Múčka. bolo jasné, že Ekonóm sa vráti domov bez bodov.   
 
18. kolo  
TJ Slávia Ekonóm - FK Inter Bratislava   0:3 (0:2) - 150 divákov    
G: 19. Šiška, 38. Burza, 56. P. Zeman 
ŽK: Marek Gregor (E),  Duranka (E) 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Matieska – Blahuta, Pehanič, Cúdor, Krampl (46. Duranka), Dinka – Juraj 
Reháček (68. Gireth (83. Sverák)) 
Inter: Markovič - Šabo, P. Barmoš, Szabo, L. Konfráter - Burza (71. Hlavatý), Kratochvíl, Šiška, J. Straka (63. Čibík) - P. Zeman, 
Bobocký (63. T. Tarči) 
 
Inter prisiel oplatiť susedom z Pasienkov prehru z jesene. Na Ekon´me sa zišla rekordná návšteva - 150 divákov. Prvý polčas sa hral 
prevažne na domácej polovici. Prvú veľkú šancu mal domáci Reháček, ktorý hlavou neprekonal Markoviča. V 19. min zahrával Burza 
štandardku z bránkovej čiary, našiel prudkou nahrávkou trestuhodne neobsadeného Šišku, 0:1.  V 38. min zahrával z hranice 
šestnástky priamy kop Burza a trafil prudko k tyči Chlebovej brány, 0:2. Okrem tyče pri strele zdiaľky si hostia vyložené šance 
v prvom polčase nevypracovali. O výsledku definitívne rozhodla 56. min, keď si domáci neporadili s prudkým centrom na päťku 
a pohotový Zeman upravil na 0:3. Domáci sa aj naďalej snažili, ale šance Reháčka a Matiesku ostali nevyužité. Hostia hru 
kontrolovali. 
 
 
LP Domino B - Slávia Ekonóm 3:1 (2:1) – 30 divákov 
G: 34. Vanka (11 m), 42. Januščák, 71. Miladinovič – 25. Cúdor 
Domino: Draškovič – Sokol (50. Svitok), Grach, Vanka, Gvora (46. Styk), Danek, Úradníček, Strnatko, Kostický, Miladinovič (85. 
Kubran), Januščák 
Ekonóm: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Matieska – Duranka (78. Sverák), Pehanič (73. Frindrich), Máťuš, Cúdor, Dinka 
– Juraj Reháček 
ŽK:- 
 
Na Domine sa hral v prvom polčase vyrovnaný zápas. Ekonóm sa ujal vedenia pekným gólom Cúdora z priameho kopu z 25 m. V 34. 
minúte padol domáci útočník v šestnástke po kontakte s Popluhárom a rozhodca nariadil pokutový kop. Domáci Vanka bezpečne 
premenil. V 42. minúte domáci nakopli zo štandardnej situácie od polovice loptu do šestnástky, hostia zaspali, na odrazenú loptu od 
zeme najlepšie zareagoval Januščák, ktorý otočil skóre na polčasových 2:1. Po polčase hostia zvýšili aktivitu, domáci sa stiahli na 
vlastnú polovicu a čakali na brejky. Šancí však Ekonóm veľa nemal a tie lepšie Reháček, Dinka a Cúdor zahodili. V 71. minúte 
domácim vyšiel rýchly brejk po krídle a spätnú prihrávku na šestnástku prudko zakončil Miladinovič. Dobývanie brány domácich už 
do konca zápasu nič neprinieslo. Hostia po slabšom výkone prehral už tretí zápas v rade. 
 
MFC Záhorská Bystrica - Slávia Ekonóm 2:0 (1:0) – 40 divákov 
G: 36. Král, 88. Mikulka 
MFC: Kapusta – Polakovič, Král, Hučko, Koporec, Danter (59. Brondoš), Jurkovič, Mikulka, Kirinovič (59. Štiglic), Durdiak, Humaj  
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Frindrich – Duranka, Máťuš, Dinka, Blahuta – Sverák 
ŽK: Polakovič, Jurkovič – Popluhár, Máťuš 
 
V Záhorskej sa odohral kuriózny zápas. Hostia nastúpili len desiati. Domáci mali miernu prevahu, ale do gólových ani výraznejších 
šancí sa prvý polčas nedostali. Chleba prekonal až v 36. min Král, ktorého krížna strela ľavačkou z 25 metrov padla do šibenice 
Chlebovej brány. Ku koncu polčasu najprv odstúpil pre zranenie hosťujúci Duranka a cez polčas ostal v kabíne aj nakopnutý Máťuš. 
Druhý polčas teda začala „Bitka o Thermopyly“, kde Sparťanov nahradili ôsmi ostávajúci hráči Ekonómu. Domáci mali platonickú 
územnú prevahu, prišli aj 2-3 lepšie šance, ako aj žrď pri strele z diaľky. Hostia čakali na šancu, Sverák nedotiahol svoj samostatný 
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únik a Blahutova strela trafila len brvno Kapustovej brány. O výsledku sa rozhodlo až v samom závere v 88. minúte, keď po centri 
a odrazenej lopte trafil z vnútra šestnástky k tyči Mikulka. Hostia si výnimočne zaslúžia pochvalu, viacerí za výkon, psychickú 
odolnosť a dôstojné odohratie zápasu napriek nedôstojnému počtu hráčov.   
 
Slávia Ekonóm - FK Volkswagen 3:1 (1:1) – 20 divákov 
G: 32. Duranka, 46. Matieska, 72. Cúdor (11 m) – 5. Jacko 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Frindrich – Duranka, Pehanič, Cúdor, Matieska (87. Siekel) –  
Máťuš (84. Sverák), Dinka (46. Blahuta) 
VW: Kovarík – Ferenčík, Kerek, Dobrota, Bauer, Zelina, Jacko, Krajňák, Mader, Holocsi, D Amico 
ŽK: Cúdor, Chlebo – Mader 
 
Domáci začali zápas zle. V 5. min po štandardnej situácii trafil z päťky hlavou nepokrytý Jacko, 0:1. 
Ekonóm mal miernu prevahu, hralo sa zväčša na polovici hostí, ale Kovaríka napriek 2-3 dobrým šanciam príliš nezamestnal. 
Domácim vyšla gólová akcia až v 32. min, keď Dinka pekne uvoľnil Duranku a bolo vyrovnané. Domáci zlepšili hru vo zvyšných 
minútach, ale ďalší gól neprišiel. Ihneď po polčase vyšla veľmi pekná kombinačná akcia domácim, Matieska si dvakrát narazil 
s Blahutom a otočil skóre na 2:1. V 76. min sa do šestnástky dostal Blahuta, bol zrazený, a penaltu premenil Cúdor, 3:1. Záver patril, 
čo sa týka šancí, hosťom, ktorí mali 3 veľmi dobré šance a dokonca zahodili penaltu po faule Chleba, ktorý strelu k svojej pravej tyči 
zneškodnil. Ekonóm vyhral konečne po štyroch prehrách v rade.  
 
ŠK Vrakuňa B - Slávia Ekonóm – 3:1 (1:1) – 40 divákov 
G: 8. Krumpolec, 69. Benko, 89. Cifery – 36. Cudor 
 
Vrakuňa: Krejčí – Kocák, Krumpolec, Čergel, Staník, Fehérvizi (24. Vrbinkovič), Klimsch, Bončo, Cífery (90. Chmelár), Bergendi 
(53. Benko) 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Frindrich – Cúdor, Pehanič (71. Blahuta), Máťuš, Baláž, Dinka (63. Duranka) – 
Reháček 
 
ŽK: Staník, Fehérvízi, Matejkovič, Bergendi – Máťuš 
ČK: Benko – Chlebo 
 
Domáci sa ujali rýchlo vedenie. V 8. min po rohu na odrazenú loptu pohotovo zareagoval Krumpolec a volejom k tyči prekonal 
Chleba. V 36. min vyrovnal Ekonóm gólom Cúdora z priameho kopu, keď trafil po zemi k tyči Krejčího brány. Mužstvá nemali 
v prvom polčase ďalšie výraznejšie šance. Po polčase mala hra podobný obraz. Domáci sa ujali vedenia v 69. min gólom Benka, keď 
hostia zbytočne rýchlo rozohrávali útočnú akciu a pri napadaní stratili loptu v okolí šestnástky. Hostia otvorili viac hru, avšak mali 
jedinú veľkú šancu Durankom, ktorý sám pred brankárom trafil vedľa. Domáci hrozili z brejkov. V 86. min atakoval nedovolene 
domáci Benko brankára Chleba a po vzájomnom kontakte boli obaja vylúčení. V závere zvýšil po kombinačnej akcii domáci Cifery 
na konečných 3:1.   

 
Slávia Ekonóm – FK BCT 0:4 (0:1) – 40 divákov 
G: 30. Ďuriš, 60. Vulgan, 75. Slávik, 78. Bachor 
Ekonóm: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, Frindrich – Blahuta, Pehanič, Cúdor, Baláž, Duranka – Reháček 
BCT: Trnovský – Lovecký, Homoľa, Valík, Vulgan, Iľaščík, Hrivnák, Ďuriš, Scherhaufer, Slavík, Verdun, striedali: Lučenič, Bachor 
ŽK: Duranka – Trnovský 
 
Jarný výsledkový a herný marazmus Ekonómu pokračoval aj v derby so susedmi s BCT. Domáci pôsobili horším dojmom prakticky 
počas celého zápasu. Nestačili na súpera kondične a vyprodukovali veľa individuálnych chýb. 
Do prestávky sa hostia ujali vedenia gólom Ďuriša, ktorý ako prvý zareagoval na Kramplom vyrazenú loptu. 
Po prestávke najprv neobsadený Vulgan triafal hlavou z päťky do prázdnej brány, potom sa presadil individuálne Slávik, ktorý dostal 
kolmú loptu do šestnástky a obstrelil Krampla. Na 0:4 zvyšoval Bachor, ktorého domáci nechávali pred nahrávkou v ofsajdovej 
pozícii, ale asistent rozhodcu videl situáciu inak. Domáci mali v prvom polčase jednu veľkú šancu  Durankom a po polčase Cúdorom. 
Na šance bolo 2:8. Hostia vyhrali zaslúžene a tretíkrát po sebe uštedrili Ekonómu debakel na jeho pôde (0:4, 0:3, 0:4). 
 
22. kolo 
TJ Slávia Ekonóm – FK Štart  1:2 (1:0) – 30 div. 
G: 27. Juraj Reháček – 85. Múčka (vl.), 88. Novák 
ŽK: Popluhár, Blahuta, Baláž – Polovka, Ujváry 
Ekonóm: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Baláž, Dinka – Blahuta, Pehanič, Cúdor, Popluhár, Duranka – Reháček (77. Matieska) 
Štart:  Vašš – Koštival, Buran, Martin Slávik, Milan Slávik, Polovka (69. Ujváry), Portschy, Vargončík, Novák, Zorňan (46. Samko), 
Luknár (49. Németh) 
 
Derby susedov z Trnavskej v teplom počasí nemal v prvom polčase veľké tempo. Hra bola v poli vyrovnaná. Výrazných šancí bolo 
málo. V 27. minúte vysunul Blahuta výbornou časovanou prihrávkou medzi obrancov Reháčka a ten obstrelil z vnútra šestnástky 
Vašša, 1:0. Po polčase hostia zvyšovali postupne aktivitu a boli častejšie na domácej polovici. Napriek tomu mali domáci dve výborné 
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šance, keď najprv Duranka z nájazdu triafal tesne vedľa tyče a neskôr aj Blahuta nezvládol samostatný nájazd na Vašša od polovice 
a triafal rovnako vedľa. Hostia sa zastreľovali krížnym volejom Nováka z rohu šestnástky, ktorý skončil mimo, a neskôr netrafil bránu 
po spätnej prihrávke Vargončík. Štart otočil výsledok v závere. Najprv v 85. minúte po dlhom aute do päťky tečoval Múčka loptu do 
vlastnej siete. V 88. minúte po prudkom centri na zadnú žrď prehlavičkoval Novák Gregora a trafil z veľkého uhla medzeru medzi 
Kramplom a jeho pravou žrďou. Domáci podali jeden z najlepších jarných výkonov, ale na body to nestačilo. Pochvalu si zaslúži za 
vynikajúci výkon najmä „rodinné striebro“ domácich Popluhár. 
 
ŠK Krasňany – Slávia Ekonóm 2:0 (2:0) – 20 div. 
G: 1. Krajňák, 27. Horňák 
ŽK: Bielik, Guttleber – Múčka  
 
Krasňany: Modrovič – Krajňák, Rajman, Bielik, Guttleber (71. Danko), Beintohr, Lapoš, Sedláček, Janečka (62. Klinko), Horňák, 
Prekop 
Ekonóm: Krampl – Marek Gregor, Múčka, Baláž, Frindrich – Blahuta, Pehanič, Sverák, Popluhár, Juraj Reháček – Gireth 
 
Domácim šlo o konečné tretie miesto v tabuľka a preto začali veľmi aktívne. V 1. minúte hostia nechali rozbehnúť domácim 
kombinačnú akciu, ktorú na dvakrát dostal do siete Krajňák. Vzápätí mal čistú šancu na vyrovnanie Reháček, ale trafil len brankára. 
Hra bola spočiatku nervózna, rozhodca Kroneraff to však zvládol dobre a postupom času sa obe mužstvá venovali futbalu. Druhý gól 
padol v 27. minúte, keď opäť po rýchlej akcii a prudkom centri z pravej strany zakončoval neobsadený Horňák. Druhý polčas sa hral 
viac na domácej polovici. Hostia kontrolovali loptu, ale výrazných šancí mali menej (Gireth, Sverák). Domáci sa snažili zvýšiť skóre 
po brejkoch. Na dobré šance bolo odhadom 6:3.  
 

 
 

TJ Slávia EKONÓM – SENIORI - V. liga – BA mesto 
2009/2010 

 
Prípravné zápasy: 
 
19.7.2009 (Ne) – ŠK Láb (6. liga) - Slávia EKONÓM 3:5 (3:2), G: Juraj Reháček 2, Cúdor 2, Michal Múčka 
Zostava: Šaling – Samko, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Máder, Mihálik, Cúdor, Halaška, Sabo – Juraj Reháček, striedali: 
Michal Múčka, Pečúch, Baďo 
 
22.7.2009 (Str) – Nová Dedinka (5. liga) - Slávia EKONÓM 4:1 (1:0), G: Máťuš 
Zostava: Sverák – Pečúch, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Cudor, Mihálik, Halaška, Máťuš, Štibrich  – Juraj Reháček, striedali: 
Michal Múčka, Baďo, Máder, Milan Gregor, Šaling, Samko, Astaloš, Keketi, Frindrich, Jáchym, Sabo 
 
26.7.2009 (Ne) – MFK Rusovce (4. liga) - Slávia EKONÓM 2:3 (2:2), G: Máťuš 2, Cúdor  
Zostava: Sverák – Máder (Popluhár), Múčka, Marek Gregor, Frindrich (Astaloš) – Cúdor, Halaška, Lipiak, Máťuš, Duranka (Sabo)  – 
Juraj Reháček 
 
2.8.2009 (Ne) - TJ Most p. B. (4. liga) - Slávia EKONÓM 5:2 (4:1), G: Lipiak 2, Zostava: Sverák – Marek Gregor, Múčka, Popluhár, 
Frindrich  – Cúdor, Halaška, Lipiak, Černil, Máder – Máťuš, striedali: Astaloš, Sabo, Pecúch, Šaling, Samko  
 
8.8.2009 (So) - TJ Jarovce (4. liga) - Slávia EKONÓM 3:0 (1:0), G: -, Zostava: Leščák – Sverák Múčka, Popluhár, Marek Gregor  – 
Duranka, Cúdor, Halaška, Mihálik, Máder – Michal Múčka, striedali: Samko  
 
9.8.2009 (Ne) – OŠK Vysoká p. M. (5. liga) - Slávia EKONÓM 4:1 (0:1), G: Duranka, Zostava: Sverák – Samko, Múčka, Popluhár, 
Máder – Cúdor, Halaška, Duranka, Cibák, Sabo – Máťuš, striedali: Michal Múčka  
 
12.8.2009 (Str) – Slávia EKONÓM – Tatran Stupava (3. liga) 1:4 (0:2), G: Duranka, Zostava: Leščák – Sloboda, Múčka, Popluhár, 
Marek Gregor – Milan Gregor, Cúdor, Máťuš, Halaška, Juraj Reháček – Lipiak, striedali: Máder, Jáchym, Pečúch, Michal Múčka, 
Šaling, Duranka  
 
16.8.2009 (Ne) – Slávia EKONÓM – FC Volkswagen (5. liga) 6:1 (3:0), G: Cúdor 2, Samko 2, Lipiak, Máťuš, Zostava: Leščák – 
Sverák, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Cúdor, Halaška, Máťuš, Mihálik, Juraj Reháček – Lipiak, striedali: Máder, Jáchym, 
Michal Múčka, Samko, Astaloš, Frindrich, Milan Gregor 
 
6.2.2010 (So) – TJ Most (IV. liga) - Slávia EKONÓM 6:1 (1:0), G: Lipiak, Zostava: Leščák – Pehanič, Múčka, Popluhár, Jáchym – 
Marek Gregor, Cúdor, Máťuš, Mihálik, Reháček – Lipiak, striedali: Máder, Šaling, Samko 
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20.2.2010 (So) – FKM Karlova Ves (V. liga) - Slávia EKONÓM 5:3 (2:1), G: Štibrich 2, Máder, Zostava: Stefano/Bruno – Astaloš, 
Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Máder, Cúdor, Pehanič, Štibrich – Reháček, Duranka, striedali: Milan Gregor, Samko 
 
27.2.2010 (So) – FC Ružinov U 19 (II.  dor. liga) - Slávia EKONÓM 5:6 (4:2), G: Máťuš 2, Štibrich 2, Samko, Pehanič, Zostava: 
Leščák – Astaloš, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Juraj Reháček, Cúdor, Pehanič, Štibrich – Máťuš, Máder, striedali: Samko 
 
6.3.2010 (So) – MFK Rusovce (IV. liga) - Slávia EKONÓM 1:2 (0:2), G: Pehanič, Šaling  
Zostava: Leščák – Máder, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Juraj Reháček, Cúdor, Pehanič, Mihálik, Štibrich – Filip, striedali: 
Šaling, Maťo (dorast), Astaloš 
 
7.3.2010 (Ne) – FC Suchohrad (V. liga) - Slávia EKONÓM 1:1 (0:1), G: Štibrich  
Zostava: Leščák – Máder, Múčka, Popluhár, Jáchym – Astaloš, Cúdor, Mihálik, Štibrich – Máťuš, Duranka, striedali: Šaling, Maťo 
(dorast), Filip (dorast), Samko, Selecký 
 
13.3.2010 (So) – Slávia EKONÓM – FK Štart 4:5 (1:2), G: Cúdor (11 m), Pehanič, Šaling, Jáchym 
Zostava: Máder – Astaloš, Múčka, Popluhár, Jáchym – Šaling, Cúdor, Pehanič, Mihálik, Štibrich – Máťuš, striedali: Duranka, Samko 
 
20.3.2010 (So) – Slávia EKONÓM – TJ Trnávka B 2:3 (0:1), G: Tomáš, Pehanič 
Zostava: Leščák – Astaloš, Múčka, Popluhár, Juraj Reháček – Milan Gregor, Pehanič, Duranka, Mihálik, Štibrich – Filip (dor.), 
striedali: Samko, Tomáš (dor.) 
 
MAJSTROVSKÉ ZÁPASY:  
 
1. kolo 
Ekonóm – Lamač B 3:2 (2:2) 20 div. 
góly: 14. Cúdor, 22. Lipiak, 71. Lipiak – 37. Čerňanský, 44. Čerňanský 
ž.k.: Máťuš, Halaška - Ľ. Bučák, Pšenko, Vagač, Gábriš, M. Bučák 
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor (46. Sverák), Múčka, Popluhár, Frindrich - Cúdor (86. Máder), Halaška, Milan Mihálik, Milan 
Gregor (46. Štibrich) - Lipiak, Máťuš 
Lamač B: Gábriš - Pastucha, Šebest, Ľ. Bučák, Karnas - M. Bučák, Mancál, Haraslín (46. Vagač), M. Pšenko - Šogor (48. B. 
Bielovič), Čerňanský (55. Ziegler) 
 
V premiére sa stretli 5. so 4. z minuloročnej tabuľky. Domáci sa presadili hneď na začiatku zápasu gólmi Cúdora z pokutového kopu 
v 14. min a Lipiaka v 22. min. Ďalšie dobré šance ostali nevyužité (Cúdor, Lipiak). Skúsení hostia však postupne zatlačili domácich 
a dostávali sa do dobrých šancí cez nedôrazných obrancov domácich. V 37. min po zle zahranom výkope Šogor nacentroval do päťky 
a Čerňanský znížil na 1:2. V 44. min zahral Čerňanský priamy kop z 22 metrov k tyči ponad múr a bolo 2:2. V druhom polčase boli 
o niečo lepší hostia. V 71. min rozhodol o výsledku zápasu agilný Lipiak. Zvýšiť skóre mohol neskôr z druhého pokutového kopu po 
faule na Lipiaka opäť Cúdor, ale Gábriš loptu vyboxoval. To sa mohlo domácim vypomstiť, o pár minút chytil Leščák gólovú 
hlavičku z bezprostrednej blízkosti.  
 
2. kolo 
FKM Karlova Ves – Slávia Ekonóm 0:2 (0:2) – 70 div. 
G: 23. Lipiak, 42. Máťuš 
ŽK: Horáček – Máťuš, Michal Múčka 
Karlova Ves: Laurinec – Katrenčík, Suchár, Horáček, Hajaš, Martinka, Fáber (46. Suško), Vodila, Deák (61. Ptáček), Procházka (69. 
Szighardt), Valúch 
Ekonóm: Leščák – Samko, Peter Múčka, Halaška, Frindrich – Máder (74. Šaling), Cúdor (52. Duranka), Mihálik (84. Michal Múčka), 
Juraj Reháček – Lipiak 
 
Domáci mladý tím (najstarší hráč v základe mal 23 rokov) nastúpil na svoju seniorskú premiéru proti Ekonómu v netradičnom čase 
(19:00) a na netradičnom povrchu (umelom) pre V. ligu. 
Domáci boli aktívny a dobre sa pohybovali na užšom ihrisku. Hosťom medzihra viazla, skôr sa presadzovali jednotlivci. V 23. min 
otvoril skóre Lipiak a v 42. min strelou zdiaľky zvyšoval Máťuš na 2:0. Po prestávke bola prevaha domácich výraznejšia, aj keď 
vyložených šancí v zápase mnoho nemali. Hostia nepodržali loptu. Občas sa presadili individuálne, ale sami pred brankárom zlyhávali 
(Máťuš, Lipiak, Reháček). Sympatický výkon domácich odmenili diváci po zápase potleskom.  
 
3. kolo 
Slávia Ekonóm – Záh. Bystrica 4:0 (1:0) – 60 divákov 
G: 2. a 45. J. Reháček, 63. Lipiak, 70. Máťuš 
ŽK: Cúdor – Molnár, Mihalovič 
ČK: 69. Durmik  
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor, Peter Múčka, Popluhár, Frindrich – Cúdor (66. Duranka), Mihálik, Máťuš (73. Milan Gregor), 
Halaška, Juraj Reháček (70. Štibrich) – Lipiak 
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Záh.Bystrica: Duchoň – Molnár, Sodoma, Laco (55. Perniš), Meszáros, Jurkovič, Durmik, Mihalovič (70. Koporec), Humaj, Gonda 
(36. Štiglic), Fekete 
 
Na Ekonóme prekvapila na úvod predovšetkým na domáce pomery veľmi slušná návšteva (60 divákov). Domáci dali gól hneď na 
úvod, po rohu na prvú žrď trafil loptu temenom Reháček, 1:0. O pár minút sa presadil Máťuš, ale jeho lopta skončila na žrdi. Zvyšok 
polčasu z domácej strany bol striedavo-oblačno, skôr oblačno. Niektoré pekné akcie zatienilo veľa zbytočných chýb. Hralo sa skôr na 
domácej polovici. Hostia nakopávali lopty celý zápas na vysokého Humaja, avšak výsledkom boli možno dve lepšie šance Záh. 
Bystrice v zápase. V druhom polčase, sa hneď na úvod presadil Reháčak, zbehol si za obranu a prudko zakončil, 2:0. Obligátny gól 
dal aj Lipiak, v 63. min sa zbavil obrancu a ľavačkou k prvej žrdi dával na 3:0. V 69. min bol za zbytočný faul na polovici ihriska 
vylúčený Durmik. Potom sa domácim hralo jednoduchšie, ale viaceré rýchle akcie neskončili gólom (Štibrich, Duranka, Lipiak). 
V 70. min uzavrel skóre po kľučke a strele zo šestnástky Máťuš. Na šance to bolo približne 9:2. 
 
5. kolo 
Slávia Ekonóm – FC Volkswagen 5:0 (2:0) – 40 divákov 
G: 27. a 75. Cúdor, 19. Halaška, 52. Duranka, 86. Lipiak 
ŽK: Sverák, Halaška – Jacko, Komínek 
 
Ekonóm: Leščák – Sverák (57. Milan Gregor), Peter Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Cúdor, Mihálik, Máťuš (67. Juraj Reháček), 
Duranka (74. Michal Múčka) – Lipiak 
VW: Mlynka – Jacko, Ferenčík, Krajňák, Komínek, Beke (78. Grendár), Sabol, Polčan (46. Faktor), Židík, Zelina (67. Beňo), 
Vatlavík 
 
Ekonóm začal vlažne. Trvalejší tlak si nevypracoval. V 19. min po prudkom rohu Cúdora na zadnú žrď hostia z bránkovej čiary 
odkopli len do Halašku a ten otvoril skóre. V 27. minúte Duranka našiel  za obranou Cúdora a krížnou prízemnou strelou zvýšil na 
2:0. O chvíľu mohlo byť rozhodnuté, ale Duranka trafil v samostatnom nájazde len Mlynka. Duranka si to vynahradil po prestávka. 
V 52. minúte strieľal zo šestnástky a obranca hostí Sabol tečoval ponad brankára, 3:0. V 75. minúte bol faulovaný v šestnástke Lipiak, 
a Cúdor penaltu premenil. Už sa čakalo len na obligátny Lipiakov gól. Ten prišiel v 86. minúte. Hostia ohrozovali Leščáka počas 
zápasu len zdiaľky. Domáci nastrelili navyše trikrát brvno. Zápas mal slabšiu úroveň, hra bola často prerušovaná, domáci predviedli 
len niekoľko plynulých akcií. Hostia nezahrali tak dobre ako na jar. Niektorí domáci ukázali už cez týždeň (6-ti na tréningu) ako aj 
tesne pred zápasom (pravidelný nedeľný poludňajší zápas na umelej tráve), že ich priority nijak s Ekonómom nesúvisia a sú úplne 
inde. Ich cieľ je vyplniť nedeľné popoludnie a zábava namiesto práce. 
 
6. kolo 
TJ Nepočujuci - Slávia Ekonóm 0:8 (0:2) – 20 div. 
G: 23., 48., 58. a 88. Lipiak, 68. a 76. Máťuš, 34. Duranka, 86. Cúdor 
ŽK: Horváth, Štefek, Marko – Máťuš, Štibrich 
ČK: Štefek 
Nepočujúci: Šóš – Horváth, Štefek, Popper, Šerák, Fabšič (65. Kovanič), Orth, Teplan, Mladý, Niščák (31. Páloš), Holienčin 
Ekonóm: Leščák – Halaška (69. Svérák), Peter Múčka, Popluhár (63. Milan Gregor), Marek Gregor – Duranka, Cúdor, Mihálik, 
Štibrich (63. Juraj Reháček) – Máťuš, Lipiak 
 
Za ideálneho počasia sa stretli súperi z oboch koncov tabuľky. Prvý polčas nemal vyššie tempo. Domáci naťahovali čas. Hostia 
pomerne veľa pokazili, akcie boli často komplikované, zakončovali zväčša mimo a aj ich herná aktivita bolo len priemerná. Veľké 
problémy im robila príliš pružná lopta na tvrdom teréne. Až v 23. min sa po jednoduchej akcii a prenesení hry presadil Lipiak. Do 
polčasu ešte zvýšil Duranka na 0:2. Po polčase začali hostia skóre zvyšovať a mali aj oveľa viac ďalších vyložených šancí ako 
v prvom polčase. Skóre rástlo hlavne po vylúčení domáceho Štefeka v 70. min po druhej žltej karte. Domáci sa pred Leščáka 
prakticky nedostávali a mali len jednu lepšiu šancu v zápase.  
 
 
7. kolo 
Slávia Ekonóm - ŠK Krasňany 4:1 (2:1) – 50 div. 
G: 13. Lipiak, 23. Mihálik, 75. Cúdor, 85. Lipiak – 19. Guttléber (11 m) 
ŽK: Leščák, Jáchym, Máťuš, Štibrich –Vacula, Guttléber, Klinko 
Ekonóm: Leščák – Halaška, Peter Múčka, Popluhár, Jáchym – Duranka (45. Milan Gregor), Cúdor (82. Sverák), Mihálik, Štibrich – 
Máťuš (87. Šaling), Lipiak 
Krasňany: Findl – Vacula, Točič, Murín, Ďuriš, Beinrohr, Lapoš, Sedláček, Guttléber, Grunwald (85. Vittek), Klinko (81. Jánošík) 
 
Derby sa hralo na podmočenom teréne. Hostia boli aktívni od začiatku a neistá domáca obrana mala s nimi hlavne v prvom polčase 
veľa problémov. Skóre otvoril v 13. min Lipiak. V 19. min po nakopnutej lopte za obranu vybiehajúci Leščák zrazil Grunwalda 
a Guttléber pokutový kop presvedčivo premenil. O chvíľu sa stav opäť menil. Lipiak v šestnástke prihrával pod seba na nabiehajúceho 
Mihálika a ten k tyči upravil na 2:1. Druhý polčas bol v poli vyrovnaný, hostia ešte viac otvorili hru. V 75. min vystrelil spoza 
šestnástky Cúdor a obranca tečoval loptu za Findlov chrbát. Na konečných 4:1 upravil v 85. min Lipiak, keď tečoval prudkú krížnu 
strelu Sveráka.  
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9. kolo  
FK Štart – Slávia Ekonóm 7:1 (2:0) – 40 div. 
G: 15. Novák, 20. Milan Slávik, 50. Koštival, 62. Zorňan, 64. Minarik, 78. a 85. Benko – 84. Cúdor (11 m) 
ŽK: žiadne 
Štart: Ochaba – Fábry, Búran, Martin Slávik, Milan Slávik, Ujvary (57. Zorňan), Portschy (75. Andrej Benko), Minarik, Novák, 
Koštival, Král (68. Vagončík) 
Ekonóm: Leščák – Sverák, Peter Múčka, Popluhár, Jáchym – Marek Gregor (78. Šaling), Cúdor, Máťuš, Mihálik, Juraj Reháček (13. 
Máder (80. Milan Gregor)) – Lipiak 
 
Domáci začali v súboji o 2. miesto lepšie. Hral sa otvorený futbal od začiatku. Hostia nestačili zachytávať útoky domácich a mali 
problémy so všetkým. V 15. min kopali štandardku do šestnástky za obranu a lopta skončila v sieti, 1:0. V 20. min po odvrátenej 
štandardke a prudkom centri na zadnú žrď, zvyšoval prudko hlavou nepokrytý Milan Slávik na 2:0. Hostia mali dve lepšie šance 
v úvode zápasu, ale nedali. O výsledku rozhodla 50. min, keď hostia po strate lopty v strede nezachytili kolmú nahrávku za obranu 
a Koštival dával na 3:0. Domáci nepoľavili a pokračovali v aktivite, pripravovali si šance a zakončovali presne. Presadili sa aj 
striedajúci hráči Zorňan a Benko. Hostia dali svoj jediný gól Cúdorom z penalty. Domáci vyhrali zaslúžene. Rozdiel skóre zodpovedá 
rozdielu v kvalite oboch mužstiev. Ekonóm zahral v rámci svojich obmedzených futbalových, fyzických a predovšetkým ľudských 
možností. Na šance bolo možno 13:3. 
 
 
10. kolo 
Slávia Ekonóm – Elán Čierna Voda 5:1 (2:1) – 50 div. 
G: 12. Lipiak, 31. Cúdor (11 m), 77. Lipiak, 83. Cúdor, 90. Štibrich – 13. Pavlovčík 
ŽK: Lipiak – Kolumber, Ceršič 
Ekonóm: Leščák – Máder (84. Milan Gregor), Peter Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Halaška, Cúdor, Mihálik, Štibrich – Juraj 
Reháček (87. Šaling), Lipiak 
ČV: Motolík – Deák (65. Tóth), Pavlovčík, Žingor, Čavojský Karol, Geršič (71. Čavojský Ivan), Kastler (33. Zádrapa), Fekete, 
Horváth, Kolumber, Grofič  
 
Favorizovaný domáci sa ujali vedenia už v 12. min po výbornej individuálnej akcii Lipiaka a prudkej strele zvnútra šestnástky. Hneď 
vzápätí však hostia vyrovnali, keď domáci odkryli pravú stranu a samostatný nájazd z uhla premenil Pavlovčík. Domáci sa snažili, 
mali veľa štandardných situácií, ale čisté gólové šance neprichádzali a zakončenia končili mimo brány. V 31. min bol faulovaný 
Lipiak a Cúdor upravil na 2:1. Druhý polčas aktivita domácich pokračovala, hostí do šancí nepúšťali. Výsledok poistil druhým gólom 
Lipiak v 77. min. V 83. min strelou zdiaľky upravil Cúdor na 4:1 a v poslednej minúte po centri dorážal z bránkovej čiary Štibrich na 
konečných 5:1. Okrem toho domáci rýchlik „speedy“ Reháček trestuhodne spálil dva samostatné nájazdy na Motolíka. Hostia 
zanechali na Ekonóme futbalovo sympatický dojem (až na dva nevyberané zákroky).  
 
11. kolo 
Trnávka B - Slávia Ekonóm 1:0 (0:0) – 80 div. 
G: 53. Kadlečík 
ŽK: Idlbek - Štibrich 
Trnávka B: Muráň – Tornyai, Vejřík (60. Majdák), Podivínsky, Hronec, Labaš (73. Takáč), Idlbek (82. Boleman), Koričanský, Račák, 
Drinka, Kubíček. 
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor, Peter Múčka, Popluhár, Jáchym (87. Sverák)  – Cúdor, Halaška (12. Juraj Reháček), Máťuš, 
Mihálik, Štibrich – Lipiak. 
 
Vo Vajnoroch sa stretli mužstvá z čela tabuľky. Do polčasu mali v aktivite mierne navrch domáci.  
Výsledkom bola jedna čistá šanca, ktorú vybehnutím zneškodnil Leščák. Hostia do polčasu zakončovali len propagačne. Hral sa 
futbal priemernej kvality. O všetkom sa rozhodlo v 53. min. Domácim vyšla plynulá akcia, Drinka centroval z bránkovej čiary do 
päťky, kde bol prvý Kadlečík. 
Začal sa hrať otvorenejší futbal. Hostia svoje najväčšie šance nepremenili (Lipiak, Máťuš), ďalšie sľubné možnosti stroskotali na 
sebeckosti jednotlivcov. Domáci si víťazstvo v závere postrážili. 
 
12. kolo 
FK Lamač B - Slávia Ekonóm 4:0 (1:0) – 30 div. 
G: 24. a 60. Bučák Ľuboš, 50. Hudec, 71. Haraslín 
ŽK: Hudec – Popluhár, Múčka, Štibrich 
Lamač B: Alfoldy – Benčič, Hudec, Šebest, Bučák Ľuboš (87. Mihálik), Denko, Bučák Marian, Šogor (46. Bielovič), Haraslín (72. 
Bagi), 
Ekonóm: Leščák – Juraj Reháček, Peter Múčka, Popluhár, Jáchym (78. Frindrich) – Duranka (85. Milan Gregor), Mihálik, Cúdor, 
Pehanič (79. Máder), Štibrich – Máťuš. 
 



 24 

V Lamači sa stretli mužstvá z hornej polovice tabuľky. Do polčasu mali hostia miernu prevahu, lepšie sa pohybovali a kombinovali, 
výborné šance však nezužitkovali (Máťuš, Pehanič). Vedenia sa ujali domáci v 24. min, keď sa po centri za obranu zbavil Bučák 
Popluhára a obstrelil Leščáka. V 52. min domáci zvýšili na 2:0. keď po rohu na zadnú žrď domáci prudko hlavičkovali, Leščák loptu 
zachytil na bránkovej čiare, avšak Hudec ju sklzom dotlačil do brány. Na 3:0 zvyšoval v 60. min opäť Bučák, keď tečoval prudký 
center na päťku z pravej strany. Výsledok upravil v 71. min na konečných 4:0 Haraslín, keď využil stratu lopty hostí na pravej strane 
a následné prečíslenie. Hostia toho dopredu veľa nevymysleli, streľba zdiaľky k úprave výsledku neviedla. O výsledku rozhodol väčší 
dôraz domácich v šestnástke. Na šance bol zápas vyrovnaný. 
 
13. kolo 
Slávia Ekonóm – FKM Karlova Ves 3:0 (2:0) – 30 div. 
G: 15. (11 m) a 22. Cúdor, 53. Máťuš 
ŽK: bez 
Ekonóm: Leščák – Frindrich (73. Šaling), Peter Múčka, Popluhár, Jáchym – Máder, Mihálik, Duranka, Cúdor (80. Samko), Juraj 
Reháček (70. Astaloš) – Máťuš. 
FKM: Laurinec – Báchorík, Horáček, Suchár, Slavík, Valúch (63. Ševčík), Szabo, Hajaš (53. Vraník), Katrenčík, Felis (75. Dervaši), 
Šimovič. 
 
Na Ekonóme sa hral futbal priemernej úrovne. V 15. min bol faulovaný v pokutovom území Máťuš a Cúdor penaltu bezpečne 
premenil. V 22. min Máťuš predĺžil hlavou za seba a Cúdor zvýšil volejom na 2:0. Hostia boli aktívny, ale prvý polčas si vyložené 
šance nevypracovali. Druhý polčas sa hral s postupom času viac na polovici domácich. Kondične zanedbaní a často nepresne hrajúci 
domáci sa snažili vyťažiť niečo z brejkov, čo sa im však podarilo len raz, v 53. min, keď sa po ľavej strane presadil Reháček a Máťuš 
zvyšoval do prázdnej brány na 3:0. Hostia mali dve výraznejšie  šance – nastrelili z uhla žrď a do prázdnej brány padajúcu loptu 
vyhlavičkoval neskôr Máder.  
 
14. kolo 
Záh. Bystrica - Slávia Ekonóm 3:2 (2:0) – 50 div. 
G: 18. 28. a 57. Kadlečík – 48. Máťuš, 76. Štibrich 
ŽK: Fekete – Máťuš, Duranka 
ČK: Štibrich 
ZB: Duchoň – Koporec, Polakovič (71. Kirinovič), Meszároš (58. Štiglic), Jurkovič, Humaj, Mravec, Fekete (56. Sodoma), Molnár, 
Kadlečík, Král 
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor (66. Frindrich), Peter Múčka, Popluhár, Jáchym – Juraj Reháček (80. Samko), Mihálik, Cúdor (34. 
Duranka), Pehanič, Štibrich – Máťuš. 
 
Do polčasu mal Ekonóm v zápase miernu prevahu a viac šancí, avšak bolo 2:0 pre domácich z dvoch výraznejších príležitostí. Najprv 
v 18. min Ekonóm stratil loptu pri rozohrávke a po rýchlej kolmej akcii otvoril skóre Kadlečík. V 28. min sa ten istý hráč po spornom 
aute a predĺžení lopty hlavou v šestnástke ocitol nekrytý na päťke a zvýšil na 2:0. Druhý polčas Ekonóm zvýšil tlak, v 48. min trafil 
Máťuš krížnou strelou vzdialenejší kút Duchoňovej brány. Ekonóm kontroloval hru a mal ďalšie šance. V 57. min trafila Kadlečíka 
odkopávaná lopta, čím sa dostal sám pred Leščáka a bolo 3:1. Štibrich bombou pod brvno korigoval na 3:2 v 76. min. Tlak hostí 
narastal avšak z výborných šancí až príliš často netriafali bránu. V 78. min bol Štibrich vylúčený za údajné podrazenia brankára. 
Hostia sa snažili až do konca, ale na vyrovnanie to už nestačilo. 
 
15. kolo 
Slávia Ekonóm – FK BCT 1:3 (1:1) – 40 div. 
G: 9. Mihálik – 4.  a 76. Magdolen, 67. Slávik 
ŽK: Milan Gregor, Samko – Michalides, Danter, Salay 
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor (80. Šaling), Peter Múčka, Popluhár, Jáchym – Máder (76. Samko), Mihálik, Duranka, Pehanič, 
Milan Gregor (57. Astaloš) – Máťuš 
BCT: Kiac – Nemčák, Homoľa, Slávik, Michalides (51. Bachor), Danter, Salay (82. Melichárek), Scherhaufer, Hybben, Magdolen, 
Lovecký 
 
V súboji susedov z tabuľky hostia otvorili skóre už v 4. min, keď sa po kolmom vysunutí presadil Magdolen. V 9. min bolo 
vyrovnané. Po rohu na dvakrát prekonal Kiaca domáci Mihálik. Hra nemala v teplom počasí veľké tempo. Hostia mali miernu 
prevahu. Domáci v nekompletnej zostave často chybovali a strácali lopty. Po polčasu sa prevaha hostí ešte zvýšila. Po krížnom pase 
sa v 67. min dostal do brejku Slávik a upravil na 1:2. Výsledok poistil v 76. min opäť Magdolen, keď zblízka obstrelil Leščáka. 
Domáci sa na zmenu skóre už nezmohli. Hostia vyhrali zaslúžene. 
 
16. kolo 
FC Volkswagen – Slávia EKONÓM 0:1 (0:0) - 20 div. 
G: 51. Máťuš 
ŽK: Ferenčík, Beke - Štibrich 
VW: Mlynka – Ferenčík, Mocák, Kerek (57. Polčan), Topoľovský, Židík, Linder (66. Repiský), Jacko, Beke,  Mader, Zelina 
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Ekonóm: Leščák – Frindrich, Peter Múčka, Popluhár (19. Marek Gregor), Jáchym – Cúdor, Mihálik, Duranka (90. Astaloš), Pehanič 
(86. Máder), Štibrich - Máťuš 
 
V prvom polčase bola hra pomerne  vyrovnaná. Prvú veľkú šancu domácich vyrazil Leščák nohou. Potom sa zranil pilier hosťujúcej 
obrany Popluhár, ktorého však výborne nahradil Gregor. Hostia pri svojich brejkoch bránu netriafali. Dve najväčšie šance nevyužili 
Máťuš a Duranka. Rozhodlo sa v 51. minúte, keď Štibrichova odrazená hlavička skončila na brvne a Máťuš dorazil do prázdnej 
brány. Domáci sa snažili tlačiť do šestnástky Ekonómu a ich prevaha rástla rýchlymi stratami lôpt hostí. Domáca najväčšia príležitosť 
skončila na tyči. Hostia nastrelili taktiež žrď Mihálikom a viacero prečíslení a dobrých šancí premrhali. 
 
18. kolo 
Slávia EKONÓM – ŠK Nepočujúci 7:1 (3:0) - 20 div. 
G: 30. (11 m), 33. a 45. Cúdor, 50., 84. Štibrich, 68., 72. Máťuš – 75. Popluhár (vl.) 
ŽK: Durkovič, Štefek 
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor, Peter Múčka, Popluhár, Frindrich – Cúdor (70. Juraj Reháček), Mihálik, Pehanič (46. Milan 
Gregor), Štibrich – Máťuš, Duranka (68. Samko) 
Nepočujúci: Šos – Durkovič, Tatar, Štefek, Mlady, Imriška (83. Paloš), Orth, Šerak (49. Holienčin), Popper, Horvath (85. Leško), 
Teplan 
 
Prvé šance v zápase mali hostia, avšak nováčik Chlebo domácich podržal. Domáci sa presadili až na konci prvého polčasu a to čistým 
hetrikom Cúdora. Najprv otvoril skóre z penalty, neskôr po rohu po zemi do šestnástky z prvej umne umiestnil loptu a napokon spoza 
šestnástky ľavačkou plachtiacou strelou. Po polčase sa presadil dvakrát domáci rýchlik Štibrich, ktorý z uhla prekonal Šosa. Dva góly 
pridal aj Máťuš, jeden do prázdnej brány po akcii Cúdora a druhý „angličákom“ spoza šestnástky. Domáci však napriek výraznému 
rozdielu v skóre pôsobili často staticky a hrali nepresne, komplikovane a ľahkomyselne, niektorí bez chuti. Hostia korigovali po centri 
a nešťastnom odkope piliera domácej obrany Popluhára v 75. min. Na šance bolo približne 14:5. Tieňom stretnutia boli niektoré 
zbytočné zákerné zákroky hostí. 
 
19. kolo 
ŠK Krasňany - Slávia EKONÓM 1:1 (1:0) - 20 div. 
G: 23. Lasak – 83. Juraj Reháček 
ŽK: Klinko, Vacula, Horňák – Leščák, Popluhár, Mihálik, Máťuš 
ČK: Vacula (87.) 
Krasňany: Findl – Vacula, Rayman, Božec, Lasak (72. Bielik), Krajňák, Lapoš, Sedláček, Klinko (46. Papranec), Beinrohr (25. 
Mikula) Horňák 
Ekonóm: Leščák – Pehanič (45. Juraj Reháček), Peter Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Duranka, Cúdor, Mihálik, Štibrich – Máťuš, 
Máder 
 
Hostia zaspali úvod stretnutia. Hneď v prvej minúte mali domáci obrovskú šancu. Nepresnosti a slabý dôraz hostí vyústil v 23. min 
v prvý gól domácich, ktorý vsietil bývalý hráč Ekonómu, Lasak. Hostia prevzali iniciatívu, ale strely z diaľky neviedli k úspechu. 
Domácim navyše zachytal výborne Findl. V druhom polčase sa tlak hostí ešte zväčšil, domácim postupne dochádzali sily avšak hostia 
si vyložených šancí vypracovali v zápase len niekoľko. Časté nepresnosti v kombinácii, nakopávané lopty, slabý pohyb a dôraz 
v šestnástke nemohli viesť k zmene skóre. Ekonóm vyrovnal Reháčkom až v 83. min. Záver bol dramatický. V 87. min domáci 
Vacula zahral rukou po strele spoza šestnástky. Penaltu trafil Cúdor do ľavej žrde. Rozhodca nechal opakovať kvôli predčasnému 
vbehnutiu domácich do pokutového územia. Opakovanú penaltu zahral Máťuš do opačnej žrde. 
 
20. kolo 
Slávia EKONÓM – FK Štart 6:4 (3:1) - 30 div. 
G: 18., 28. 41. Štibrich, 67. Juraj Reháček, 70. Pehanič, 77. Cúdor (11 m) – 27., 79., 90. Minarik, 87. Koštival  
ŽK: Duranka, Štibrich – Král, Zorňan, Vargončík 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Peter Múčka, Popluhár, Marek Gregor (84. Jáchym) – Duranka (82. Máder), Cúdor, Mihálik, Juraj 
Reháček – Štibrich (88. Samko)  
Štart: Németh – Búran, Koštival, Slávik Martin, Slávik Milan, Ujvary, Král, Minarik, Fedor, Zorňan, Štefanovský (31. Vargončík) 
 
Derby susedov z Trnavskej začali lepšie hostia, ktorí mali územnú prevahu. Domáci sa presadili v 18. min Štibrichom, ktorý po rohu 
vyskočil najvyššie a hlavou umiestnil k tyči. V 27. min bolo vyrovnané, keď Minárik ľahko prebehol domácou vysunutou obranou. 
O minútu nato však po rýchlom protiútoku a prudkej strele k tyči upravil Štibrich na 2:1. V 41. min dal Štibrich aj tretí gól, keď trafil 
chrbtom k bráne šibenicu. Po polčase zvýšil v 67. min bombou z veľkého uhla Reháček na 4:1. V 70. min Pehanič hlavou po 
štandardnej situácii zvýšil na 5:1 a v 77. min premenil Cúdor penaltu po faule na Štibricha, 6:1. Odveta za hanebných 7:1 z jesene 
však domácim nevyšla dokonale. V záverečných minútach si nechali streliť po zbytočných chybách tri góly. Za jedenásť minút od 79. 
do 90. min sa presadili dvakrát Minárik a raz Koštivál. Ekonóm po rokoch dokázal poraziť papierovo silnejšieho súpera. 
 
21. kolo 
Elán Čierna Voda – Slávia Ekonóm 1:2 (1:0) 
G: 25. Kolumber – 80. Cúdor, 90. Máťuš 
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ŽK: Motolík, Žingor, Tomeček – Marek Gregor 
Čierna Voda: Motolík – Geršič, Kocák (46. Pažitný), Žingor, Horváth, Deák, Čavojský, Grofič, Kolumber, Kalmár (74. Pálfy), 
Zádrapa (37. Tomeček)  
Ekonóm: Chlebo – Marek Gregor,  Peter Múčka, Popluhár, Frindrich  – Máder (43. Máťuš), Cúdor, Mihálik, Juraj Reháček – Štibrich, 
Duranka (92. Šaling)  
 
Ekonóm prišiel vyhrať do Čiernej Vody, ale dlho to na dobrý výsledok nevyzeralo. Chýbalo ako vždy viac pohybu, presnosti, 
jednoduchosti a dôrazu v zakončení. Navyše domáci dali prvý gól v 25. min. Chlebo po malej domov odkopával, zostal na zemi po 
atakovaní domácim útočníkom, k lopte sa dostal domáci Kolumber a z diaľky trafil prázdnu bránu. Druhý polčas prevaha Ekonómu 
výrazne narástla, domáci sa k zakončeniu prakticky nedostali. Toporné a komplikované akcie hostí, často so sebeckým zakončením 
dlho nikam neviedli. Veľa akcií končilo v ofsajde alebo strelami do nebies. Až v 80. min sa presadil Cúdor a strelou z vnútra 
šestnástky vyrovnal na 1:1. V 90. min sa prekľučkoval obranou Máťuš a  z veľkého uhla prestrelil Motolíka, 1:2. 
 
22. kolo 
Slávia Ekonóm – TJ Trnávka B 4:2 (1:0) – 50 div. 
G: 40. Štibrich, 63. Cúdor (11 m), 70. a 90. J. Reháček – 55. Kubíček, 80. Popluhár (vl.) 
ŽK: Štibrich - Koričanský 
Ekonóm: Leščák – Marek Gregor,  Peter Múčka, Popluhár, Frindrich (65. Jáchym)  – Duranka, Cúdor, Mihálik, Juraj Reháček – 
Štibrich, Máťuš (87: Milan Gregor)  
Trnávka B: Deák – Takáč, Lašo (62. Gažo), Vejřík, Račák, Tink, Idlbek, Koričanský, Labaš, Kubiček (70. Aufricht), Válek (62. 
Drinka) 
 
Na úvod prevzali hostia pohár za prvé miesto v súťaži od zástupcov ObFZ Bratislava – mesto, pánov Šuniara, Páchnika a Ľuptáka. 
Trnávka začala zápas aktívne, domácim nefungoval hlavne stred obrany čo vyústilo v niekoľko výborných šancí hostí, ktoré však 
zlikvidoval pozorný Leščák. Hra sa postupom času mierne vyrovnala. V40. min sa presadil po rohu domáci Štibrich, keď v šestnástke 
otočil okolo obrancu a pravačkou umiestnil k tyči. Hostia po prestávke vyrovnali, po centri za obranu sa hlavou presadil Kubiček 
v 55. min. Hostia mali druhý polčas prevahu v poli, domácim vychádzali brejky. V 63. min domáci kopali penaltu po faule na 
Štibricha, ktorú Cúdor bezpečne premenil. V 70. min našiel Cúdor prihrávkou medzi obrancov nabiehajúce Reháčka, ktorý zvýšil už 
na 3:1. V 80. min domáci zbytočne stratili loptu na kraji ihriska a kolmú prihrávku za obranu si umiestnil Popluhár do vlastnej siete. 
Dráma pokračovala. Trnávke nebol uznaný o chvíľu už druhý gól v zápase, keď dorážali z bránkovej čiary po skrumáži. Neskôr dal 
domáci Reháček žrď. V 90. min po priamom kope Cúdora tečoval Reháček loptu na prednej žrdi a bolo 4:2. 
 
 

TJ Slávia EKONÓM – SENIORI - V. liga – BA mesto 
2008/2009 

 
Prípravné zápasy: 
 
26.7.2008 (So) – Nová Dedinka (5. liga) - Slávia EKONÓM 1:4 (0:2), G: Máťuš 2, Juraj Reháček 2 
Zostava: Svěrák – Samko, Múčka, M. Fleischer, Jáchym – Máder, Mihálik, Máťuš, Lašák – Juraj Reháček, Marek Gregor, striedali: 
Štefan Fleischer, Vajdička (brigádnik) 
 
27.7.2008 (Ne) – Slávia EKONÓM – Most p. B. (5. liga) 1:2 (0:1), G: Malý 
Zostava: Kmotorka – Munk, Múčka, Svěrák, Jáchym – Marek Gregor, Mihálik, Máťuš, Modrovský, Máder – Juraj Reháček, 
striedali: Malý, Frindrich, Samko, Lašák (Pozn: za Most celý zápas) 
 
30.7.2008 (Str) –  MFK Rusovce (4. liga) - Slávia EKONÓM 3:3 (2:3), G: Máťuš, Juraj Reháček, Máder 
Zostava: Bruno – Marek Gregor, Múčka, Róber Reháček, Martin Fleischer – Máder, Mihálik, Máťuš, Modrovský, Malý – Juraj 
Reháček, striedali: Šaling, Samko 
 
2.8.2008 (So) –  FC Jarovce (4. liga) - Slávia EKONÓM 5:3 (1:1), G: Lašák, Štefan Fleischer, Samko 
Zostava: Bruno – Munk, Múčka, Modrovský, Jáchym – Máder, Mihálik, Máťuš, Štefan Fleischer, Malý – Lašák, striedali: Šaling, 
Samko, Frindrich, Martin (?)  
 
3.8.2008 (Ne) – Šenkvice (5. liga) – Slávia EKONÓM 1:0 (1:0), G: -  
(Turnaj v Kuchyni o Pohár starostu, 2 x 30 min) 
Zostava:  Brigádnik – Munk, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Máder, Mihálik, Máťuš, Malý – Juraj Reháček, Lašák, striedali: 
Šaling, Samko  
 
3.8.2008 (Ne) – Družstevník Kuchyňa (6. liga) – Slávia EKONÓM 0:1 (0:0), G: Juraj Reháček 
(Turnaj v Kuchyni o Pohár starostu, zápas o 3. miesto, 2 x 30 min) 
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Zostava:  Brigádnik – Samko, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Lašák, Mihálik, Máťuš, Malý – Juraj Reháček, Šaling, striedali: 
Máder, Munk  
 
7.8.2008 (Štv) – Slávia EKONÓM – SDM Domino 1:3 (1:0), G: Juraj Reháček 
Zostava:  Leščák – Marek Gregor, Múčka, Modrovský, Jáchym – Máder, Mihálik, Máťuš, Halaška, Frindrich – Juraj Reháček, 
striedali: Duranka, Šaling, Lašák, Malý, Astaloš 
 
10.8.2008 (Ne) – Vysoká p. M. (6. Liga) - Slávia EKONÓM 2:1 (2:0), G: Lašák 
Zostava:  Leščák – Marek Gregor, Múčka, Svěrák, Jáchym – Máder, Halaška, Máťuš, Milan Gregor – Samko, Lašák, striedali: 
Astaloš, Šaling 
 
14.8.2008 (Štv) – Slávia EKONÓM – ŠK Danubia (4. liga) 6:1 (2:0), G: Máťuš 3, Malý, Juraj Reháček, Duranka 
Zostava:  Leščák – Svěrák, Múčka, Modrovský, Marek Gregor – Máder, Halaška, Máťuš, Malý – Juraj Reháček, Lašák, striedali: 
Astaloš, Šaling, Samko, Duranka 
 
19.8.2008 (Ut) – Slávia EKONÓM – FC Volkswagen (5. liga) 1:1 (0:0), G: Máder  
Zostava:  Leščák – Svěrák, Múčka, Modrovský, Marek Gregor – Frindrich, Halaška, Máťuš, Malý – Štefan Fleischer, Máder, 
striedali: Astaloš, Šaling, Samko, Duranka, Lašák 
 
25.10.2008 (So) – Slávia EKONÓM – TJ Trnávka B (5. liga) 1:3 (0:1), G: Duranka  
Zostava:  Máder – Frindrich (45. Samko), Múčka, Marek Gregor, Martin Fleischer (45. Milan Gregor) – Malý, Halaška, Duranka, 
Štefan Fleischer, Jáchym – Juraj Reháček. 
 
=== 
1.2.2009 (Ne) – ŠK Láb (6. liga) - Slávia EKONÓM  4:6 (2:5), G: Juraj Reháček 3, Šaling 2, Baďo 
Zostava:  Leščák – Svěrák, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Baďo, Pečúch, Máťuš, Mihálik, Šaling – Juraj Reháček. 
 
7.2.2009 (So) – TJ Vysoká p. M. (6. liga) - Slávia EKONÓM  1:4 (1:2), G: Máťuš 2, Juraj Reháček,  
Duranka 
Zostava:  Svěrák – Pečúch, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Milan Gregor, Halaška, Máťuš, Mihálik, Juraj Reháček – Duranka, 
striedali: Samko, Šaling, Máder, Jáchym, Baďo. 
 
15.2.2009 (Ne) – TJ Ivanka p. D. (5. liga) - Slávia EKONÓM  3:2 (2:0) (ihr. Tomášov) G: Halaška, J. Reháček. 
Zostava:  Leščák – Pečúch, Múčka, Popluhár, Marek Gregor – Cudor, Halaška, Máťuš, Mihálik, Máder (Šaling) – Juraj Reháček. 
 
14.3.2009 (So) – CF Kaplná (6. liga) - Slávia EKONÓM  0:8 (0:2) G: Máťuš 3, Halaška 2, Duranka, Cúdor, Marek Gregor 
Zostava:  Leščák – Popluhár, Múčka, Goasdoue, Marek Gregor – Cúdor, Halaška, Máťuš, Mihálik, Juraj Reháček – Duranka, 
striedali: Máder.  
 
15.3.2009 (Ne) – MFK Rusovce - Slávia EKONÓM  2:2 (0:1) G: Juraj Reháček 2 
Zostava:  Leščák – Svěrák, Múčka, Popluhár, Jáchym – Cúdor, Halaška, Máťuš, Mihálik, Milan Gregor– Juraj Reháček, striedali: 
Máder, Ruža.  
 
22.3.2009 (Ne) – TJ Kuchyňa - Slávia EKONÓM 1:2 (0:1) G: Duranka, Máťuš,  
Zostava:  Svěrák – Popluhár, Múčka, Goasdoue, Jáchym – Máder, Halaška, Cúdor, Juraj Reháček -Máťuš, Duranka,  striedali: 
Pečúch.  
 
29.3.2009 (Ne) – Miloslavov - Slávia EKONÓM 4:8 (1:4) G: Máťuš 3, Pečúch 2, Šaling, Mihálik, Duranka 
Zostava:  Leščák – Popluhár, Múčka, Goasdoue, Máder – Pečúch, Halaška, Máťuš, Mihálik, Milan Gregor - Duranka,  striedali: 
Šaling.  
 
Prognózy: 
FK Lamač B – Uvidíme, čo spraví s mužstvom vypadnutie z 5. ligy. Ale Lamač hral roky na špici 5. ligy, takže nejaký ústup z pozícii 
(ale ani rýchly postup) neočakávam. Tip: 2.-4. miesto. 
Domino – Mladý káder prezentujúci sa rýchlym kombinačným futbalom. Ak dokáže stabilizovať výkonnosť, má veľkú šancu vyhrať 
súťaž. Tip: 1.-2. miesto. 
Trnávka B – Ďalší favorit súťaže. Vhodné zloženie kádra. Aktívny a dôrazný futbal. Tip: 1.-3. miesto. 
Záhorská Bystrica – Dlho sa pohybovala blízko postupových pozícií. Asi doplatila na úzky káder. Tip: 2.-4. miesto. 
BCT – Striedalo výborné zápasy s horšími. Tip: 3.-6. miesto  
Čierna Voda – Skúsení hráči, avšak pravdepodobne úzky káder. Vyzerá to na stred tabuľky. Tip: 5.-7. miesto. 
FC Volkswagen – Volkswagen mal výbornú jar. Ale vzhľadom na vyrovnanosť mužstiev ho tipujem do druhej polovice tabuľky. Tip: 
6.-9. miesto. 
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Slávia Ekonóm – Slávia sa bude snažiť po rokoch dostať do prvej polovice tabuľky. Káder sa vhodne doplnil. Mužstvo hrá často na 
pohľad  pekne, avšak víťazstiev so silnými súpermi bolo len veľmi málo minulú sezónu. Umiestnenie netipujem. 
ŠK Krasňany – Krasňany ustúpili z pozícií, keď 2x dokázali hrať o postup v minulých rokoch (2001, 2006). Minulú sezónu skončili 
až na 9. mieste. Ak sa nezmenil káder, bude to stačiť asi len na dolnú polovicu tabuľky. Tip: 6.-9. miesto. 
TJ Nepočujúci – Hrali lepšie ako po minulé roky, ale na body to stačilo len málokedy. Tip: 10. miesto. 
 
1. kolo – 24.8.2008  
Slávia EKONÓM – FC Lamač B 4:0 (2:0)  
G: 29. a 51. Lašák, 40. Máťuš, 53. Cúdor 
ŽK: Haraslín (L) 
 
Ekonóm: Leščák – Frindrich (75. Astaloš), Múčka, Modrovský, Jáchym – Máder (70. Milan Gregor), Mihálik, Cúdor, Malý (67. 
Šaling) – Máťuš, Lašák. 
Lamač B: Rupp – Pálfy, Šebest, Matejka, Demko Bučák, Haraslín (60. Bielovič), Šogor (76. Mancál), Piaček, Pšenko, Ďurčo (45. 
Ziegler) 
 
Favorizovaní hostia pôsobili od začiatku lepšie. Nestrácali toľko jednoduchých lôpt, čo sa odrazilo v ich miernej prevahe. Výsledkom 
boli 2-3 výborné šance v priebehu prvých 20 minút. Postupom času sa hra mierne vyrovnala. V 29. min zaváhal Rupp v bráne hostí, 
legionár Lašák sa dostal k lopte a v ťažkej situácii trafil z dvadsiatich metrov pod brvno, 1:0. Do polčasu ešte zvýšil nádhernou 
krížnou strelou spoza šestnástky v 40. min Máťuš na 2:0. Hneď po prestávke domáci v streleckej aktivite pokračovali. Najprv, opäť 
po nedorozumení brankára s obranou, sa dostal k lopte Lašák a rutinérsky upravil na 3:0. Vzápätí, v 53. min, ďalšou nádhernou 
strelou trafil šibenicu zdiaľky Cúdor. Hostia boli aktívni naďalej, ale do veľkých šancí sa už nedostali. Domáci tentoraz nemali toľko 
vyložených šancí ako po iné zápasy, ale produktivita bola prekvapivo dobrá. 
 
2. kolo – 30.8.2008  
ŠK Krasňany - Ekonóm Bratislava 1:3 (1:1)  
Góly: 45. Kovár - 7. a 66. J. Reháček, 48. Mátúš 
ŽK: Janečka – Malý 
Diváci: 30 
 
KRASŇANY: Findl – Vacula, Jánošík Kovár, Janečka – Povrazník (72. Rayman), Ďuriš, Sedláček, Szabo – Prekop, Klinko (65. 
Bielik)  
EKONOM: Štefan Fleischer – Jáchym, Múčka, Munk, Halaška – Matúš (85. Martin Fleischer), Cúdor, Frindrich, Malý (90. Astaloš) 
– Máder (80. Samko), Reháček  
 
Ekonómu vyšiel začiatok zápasu, už v 7. min využil zaváhanie domácich rýchlonohý Reháček a bolo 0:1. Ekonóm hrozil ďalej. 
Hlavne po rohoch vznikali nebezpečné situácie v šestnástke domácich a hostia výborne strieľali zo stredných vzdialeností, ale Findl 
chytal výborne. Domáci neostávali pasívni, vyhrávali hlavičkové súboje a zbierali odrazené lopty, ale Fleischer musel vážnejšie 
zasahovať do polčasu len raz, po strele Ďuriša v 30. min. V 45. min domáci udreli po štandardke, keď si na center naskočil na dlhej 
tyči Kovár a hlavou z hranice päťky vyrovnal na 1:1. Hostia sa po polčase prebrali a hneď v 48. min sa uvoľnil Máťuš a strelou k tyči 
dával na 1:2. V 66. min sledoval zdanlivo stratenú loptu Reháček, vypichol kľučku brankára a bolo konečných 1:3. Na Peknej ceste sa 
hral len priemerný futbal, hostia vyhrali asi zaslúžene, ale v hre mali až príliš veľa hluchých miest. Fotky zo zápasu môžete nájsť na 
stránke: http://www.futbal-ba.sk/news/1-news/28-boli-sme-krasany-ekonom 
 
3. kolo – 7.9.2008  
Slávia EKONÓM – TJ Nepočujúci 3:0 (2:0)  
G: 27. a 29. Cúdor, 58. Malý 
ŽK: Páloš, Mladý, Fabišik (všetko Nepočujúci) 
Diváci: 40 
 
Ekonóm: Štefan Fleischer – Munk, Múčka, Modrovský, Jáchym – Halaška, Mihálik (15. Frindrich), Cúdor, Malý (68. Máder) – 
Máťuš, Juraj Reháček (46. Duranka). 
Nepočujúci: Fabišic – Foltýn, Páloš (79. Kovanič), Horváth, Kružlik, Mladý, Niščak, Šóš, Hanudel (58. Palidrab), Fabišik, Teplan 
 
Domáci síce začali zápas gólovou šancou Malého, ale potom sa hral dlho len piatoligový odvar. Pomohla tomu až príliš agresívna hra 
hostí spojená s častým prerušovaním hry, a na druhej strane málo pohybu, letargia a značná nepresnosť v kombinácii na strane 
domácich. Na tvrdú hru hostí doplatili už na začiatku zápasu Mihálik a Reháček, ktorí museli odstúpiť z hry. Vykúpením pre 
domácich boli dva góly Cúdora, snáď najlepšieho hráča domácich, v 27. a 29. min, oba po strelách k tyči zo strednej vzdialenosti. Po 
polčase sa domáci stále nevedeli dostať do tempa, plynulých akcií bolo málo. Súper už útočil len sporadicky a pred Fleischera sa 
druhý polčas prakticky nedostával. Skóre zvýšil po peknej kombinácii a priťuknutí Máťuša v 58. min agilný Malý, ktorý obstrelil 
brankára Fabišica. Prevaha domácich rástla každou minútou, ale skóre ostalo nezmenené. 
 
4. kolo – 14.9.2008  
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TJ Elán Čierna Voda - Slávia EKONÓM 1:3 (0:0)  
G: 69. M. Aksamit - 53. Cúdor, 65. Máťuš (11 m), 78. Duranka 
ŽK: Čavojský, R. Aksamit, J. Štefanovič - Máder, Modrovský, Frindrich 
ČK: R. Aksamit 
Diváci: 70 
Č. Voda: J. Štefanovič – K. Čavojský, I. Čavojský, Žingor, R. Aksamit, M. Aksamit, B. Štefanovič, Hržič, Pálfy (58. Kolarovský), 
Kocák, Knap 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Modrovský, Jáchym – Duranka, Halaška, Cúdor, Mihálik (80. Lašák), Máder (70. Malý (90. 
Popluhár)) 
 
V Chorvátskom Grobe sa stretli dva dosiaľ neporazené tímy. Ekonóm začal aktívne, dobre kombinoval, nepustil domácich do tlaku 
a zápas mal pod kontrolou. Domáci ohrozili Leščáka do polčasu jedinýkrát, keď sa v 25. min po štandardnej situácii ocitol Aksamit 
sám na jedenástke v čistej šanci, ale vystrelil len slabo do stredu brány. Hostia zakončovali do polčasu nepresne. Po rohovom kope 
Duranku na prvú žrď v 53. min sa presadil Cúdor a bolo 0:1. V 65. min vnikol do otvorenej obrany domácich Máťuš, ktorého brankár 
stiahol a nariadenú penaltu strelou k tyči Máťuš premenil, 0:2. Domáci ožili, a s nimi aj rozhodca Zelenka, ktorý začal tlačiť 
domácich ako nepríčetný a vymýšľal jednu štandardku za druhou. Takto domáci znížili v 69. min, keď priamy kop zo šestnástky 
zakrútil k tyči Aksamit, 1:2. Hostia hrozili ďalej, dve čisté šance spálil Máťuš. Napokon sa v 78. min presadil Duranka, ktorý 
s prehľadom zvládol samostatný nájazd na Štefanoviča a bolo konečných 1:3. Hostia zahrali najlepšie v novej sezóne a ostávajú 
priebežne na čele 5. ligy.  
 
 
5. kolo – 21.9.2008  
Slávia EKONÓM – Záh. Bystrica 1:3 (0:2)  
G: 48. Máťuš - 1. Durmik, 18. a 64. (11 m), Jančovič  
ŽK: Máťuš, Duranka, Modrovský – Durmik 
ČK: 75. Durmik 
Diváci: 20 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Modrovský (75. Lašák), Jáchym – Duranka, Halaška, Cúdor, Mihálik, Máder (45. Juraj 
Reháček) – Máťuš 
Záh. Bystrica: Rendek – Novák, Sodoma, Šturm Vladimír (46. Hlaváč), Meszároš (67. Laco), Jurkovič, Durmik, Fekete, Humaj, 
Jančovič, Šturm Tomáš (70. Kadlečík)  
 
Zápas začali lepšie hostia. Po chybe v obrane domácich sa v 1. min dostal za šestnástkou ku skákajúcej lopte Durmik, obstrelil 
stopéra, lopta ešte skočila pred Leščákom a padla k tyči, 0:1. V 18. min po aute a zmätku v domácej obrane sa dostal pred Leščáka ku 
skákajúcej lopte Jančovič, telom odstavil na päťke brankára (vyzeralo to aj na bránenie v hre) a zvýšil na 0:2. Hostia sa potom stiahli 
pred vlastnú bránu a domáci tlačili až do konca zápasu. Dlhé nakopávané lopty, hra stredom ihriska a avizované strely zdiaľky 
neviedli k úspechu. Spoľahlivý Rendek inkasoval až po nákope Jáchyma z vlastnej polovice v 48. min, kedy šli domáci dôrazne za 
loptou a vlastný gól obrancu bol pripísaný Máťušovi. Vyzeralo to, že Ekonóm zápas otočí. V 64. min však po aute hostí sa lopta 
v šestnástke odrazila od zeme v skrumáži na ruku nič netušiaceho Modrovského a agilný rozhodca Lörinz nezaváhal. Jančovič 
premenil, 1:3. Tlak domácich rástol až do konca, hostia už len odkopávali. Stav sa však už nemenil. Napriek nervozite na ihrisku aj na 
lavičkách, treba vyzdvihnúť gesto hosťujúceho Jančoviča, ktorý sa počas najväčšieho tlaku domácich v 80. min priznal k teči po 
strele, a tým k rohu pre domácich.  
 
6. kolo – 27.9.2008  
BCT – Ekonóm 2:2 (1:1) 
góly: 27. Danter, 58. Verdun – 32. a 57. J. Reháček 
ž.k.: Iľaščík - Malý, Cúdor 
BCT: Trnovský - Nemčák, Homoľa, Sivák, Iľaščík - A. Ďuriš, Ivan, Valík, Scherhaufer - Danter, Verdun 
Ekonóm: Leščák - Jáchym, Múčka, V. Malý, Munk - Halaška, Frindrich, Mihálik,  Cúdor - J. Reháček, Máťuš 
 
V zápase solídnej úrovne sa na BCT zrodila zaslúžená remíza. Cvernovkári v posledných zápasoch nedokážu súperovi vnútiť ich štýl 
a trochu ihrisku trápia. Na ich žiaľ už tretí domáci zápas nevyhrali a konkurenti sa im začínajú vzdiaľovať.    
 
7. kolo (5.10.) 
Ekonóm - Domino 2:3 (1:1) 50 div 
góly: 37. Juraj Reháček, 76. Máťuš - 1. Úradníček, 50. Januščák, 87. Pašúth 
ž.k.: Máťuš 
Ekonóm: Leščák – Munk, Múčka, Frindrich (27. Marek Gregor, 90. Lašák), Jáchym – Juraj Reháček, Halaška, Máťuš, Mihálik, Malý 
(46. Cúdor) – Duranka 
Domino: Draškovič – Čižmárik, Balko, Turza, Makovník - Popovec (72. Luknár), Úradníček, Pašúth (90. Kostický), Babiš - 
Januščák, Najar (90. Kelemen) 
Ekonóm začal zápas zle. V 1. minúte po priamom kope skočila lopta pred Leščákom. Odrazila sa od žrde pred bránu, domáci tu 
nezachytili dobiehajúcich hráčov a po Úradníčkovej dorážke bolo 0:1. Hostia mali navrch aj naďalej, dobre sa pohybovali a hralo sa 
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zväčša na domácej polovici. Z jedinej výraznej akcie do polčasu sa podarilo domácim vyrovnať. Reháček si v 37. minúte spravil 
priestor v šestnástke a bolo 1:1. Po prestávke získal zápas na kvalite aj vďaka Ekonómu. Najprv, v 50. minúte trafil hosťujúci 
Januščák z rohu šestnástky priamo z nahrávky excelentne bližší vinkel Leščákovej brány, 1:2. Hostia mohli rozhodnúť, keď´ o chvíľu 
nastrelili brvno. Potom mierne poľavili a domáci sa viac dostávali pred Draškoviča. V 76. minúte sa uvoľnil v šestnástke Máťuš a 
ľavačkou trafil k tyči, 2:2. V 80. minúte sa presadil cez stopérov Reháček, bežal sám na bránu, ale trafil len tyč Draškovičovej brány. 
O chvíľu rozhodca nevidel ruku v šestnástke Domina. V samom závere hostia odcentrovali cez dvoch hráčov na zadnú žrď, domáci 
nestihli pokryť Pašútha, ktorý hlavou rozhodol.  
 
9. kolo 
TJ Trnávka B – Slávia Ekonóm 3:2 (1:1), 100 divákov 
G: 30. Burda, 65. Rajt, 75. Hrutka – 8. Cúdor, 50. Juraj Reháček 
ŽK: Malý 
Trnávka B: Bezděk – Bezák (18. Burda), Búran (63. Báčik), Jamrich, Rajt, Trgala (84. Roman), Koričanský, Vejřík, Hrutka, Faktor, 
Kadlečík. 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Marek Gregor, Jáchym – Munk (24. Malý), Halaška, Cúdor (74. Popluhár), Mihálik, Juraj 
Reháček – Máťuš. 
 
Na Trnávke sa stretli konkurenti v boji o čelo tabuľky. Zápas mal nadpriemernú úroveň. Úvod vyšiel Ekonómu. Bombu Reháčka 
spoza šestnástky Bezděk v 8. min bravúrne vyrazil, ale na ďalšiu strelu Cúdora k tyči už nedosiahol, 0:1. Domáci zvýšili tlak, hostia 
nedokázali podržať loptu, a tak sa hralo sa zväčša na polovici Ekonómu, pričom hostia hrozili hlavne rýchlonohým Reháčkom. 
Ekonóm podržal brankár Leščák, ktorý výborne zasiahol v dvoch šanciach domácich. Trnávka kopala do polčasu veľa rohov. 
Z jedného z nich dosiahli vyrovnanie. Burda si v 30. min nabehol na prednú žrď a hlavičkoval prudko k tyči, 1:1. Ekonóm udrel hneď 
po prestávke. S chuťou hrajúci Reháček sa predral cez všetko, čo mu stálo v ceste, a trafil v 50. min šibenicu, 1:2. V 65. min využili 
domáci zbytočnú stratu lopty na polovici a bomba Rajta z dvadsiatich metrov skončila pri tyči. Domáci tlačili menej ako prvý polčas. 
Hra sa mierne vyrovnala. Ekonóm sa dostal v 2. polčase do 2-3 výborných šancí, ale lopty končili mimo brány. Rozhodla 75. min. 
Obrancovia hostí neodkopli ani na dvakrát loptu a slabá strela Hrutku do stredu brány skončila na prekvapenie v sieti. 
 
10. kolo 
Volkswagen – Ekonóm 3:2 (1:1) 
G: 32. Halaška vl., 68. Máder, 85. Beke - 42. Maťúš, 47. Maťúš 
ZK: Vatlavík, Sabol - Marek Gregor, Frindrich 
Volkswagen: Kovarík - Jacko, Maďar, Vátlavík, Sabol - Židík, Fiala (85. Grendár), Š. Szabó, Beke - Máder ml. (90. Repiský), Benko 
(81. Blahovský) 
Ekonóm: Máder st. – Frindrich, Múčka, Marek Gregor, Jáchym (46. Duranka) – Popluhár, Halaška (72. Š. Fleischer), Cúdor (81. V. 
Malý), Mihálik - Juraj Reháček, Máťuš 
 
Prvý polčas si mužstvá vážnejšie šance nevytvorili. O niečo viac sa hralo na polovici hostí. Hostia ohrozili Kovaríka strelami z diaľky 
a neuspešnou dorážkou J. Reháčka do bočnej siete. Domáci sa často tlačili do šestnástky nakopávanými loptami a štandardkami. V 32. 
min “vyrobili” hostia zbytočný roh, ktorý nadvihol z rohu päťky Halaška nad bezmocného Mádera, 1:0. V 42. min sa výbornou 
individuálnou akciou presadil Máťuš a bolo 1:1. Hneď po prestávke si po centri do šestnástky domáci obranca pri pokuse o odkop 
nešťastne trafil ruku a bola z toho penalta. Máťuš s prehľadom premenil, 1:2.  V 68. min zahrávali domáci priamy kop z 35 m a pri 
snahe o odkop zmenil smer Máderovej strely Marek Gregor, a od jeho holene skončila lopta v druhom kúte brány Mádera z Ekonómu, 
2:2. V tejto fáze mali hostia dve vyložené šance, keď Reháček zo samostatných nájazdov nepremenil. Domáci mali jednu nepríjemnú 
strelu z diaľky vedľa tyče. Rozhodlo sa v 85. min. Hostia vyrobili zbytočnú štandardku a po centri na zadnú žrď púšťali loptu za 
bránkovú čiaru, čo Beke využil a razantnou hlavičkou zápas rozhodol. Radosť domácich bola veľká a hostia po dobrom začiatku 
sezóny nevyhrali už 5 zápasov. Rozhodca pískal nadpriemerne. 
 
Ekonóm – Krasňany 2:1 (0:0) 
góly: 56. Maťuš, 87. Maťuš - 65. Ďuriš 
ž.k.: Popluhár, Halaška - Lapoš, Klimko 
Ekonóm: Leščák - Sverák, Popluhár, Múčka, Milan Gregor (90. Samko) - Marek Gregor, Halaška, Máťuš, Máder  (60. Pečúch) - 
Cúdor (90. Š. Fleischer), Reháček 
Krasňany: Findl – Bereš (90. Vittek), Rayman, Lošonský, Modrovič - Lapoš, Szabo, Guttléber, Sedláček - Bielik (61. Grančič), A. 
Ďuriš (87. Klinko) 
Na Ekonóme sa stretli pred 50 divákmi odveký rivali z 5. ligy. Zápas mal slabšiu kvalitu, ktorá zodpovedala postaveniu mužstiev 
v tabuľke. Domáci podali asi najslabší výkon na domácej pôde v sezóne a vyloženejšie šance si prvý polčas nevypracovali. Skóre 
otvorili v 56. minúte, keď najprv Cúdorovu strelu vyrazil Findl do strany a následne ho Máťuš volejom prestrelil, 1:0. Potom sa 
domáci začali predháňať v súťaži, kto prvý spracuje a odovzdá loptu súperovi, čo skončilo vyrovnaním skóre o deväť minút gólom V. 
Ďuriša, 1:1. Záver bol zbytočne hektický. Najprv v 83. minúte bol za urážku asistenta rozhodcu vykázaný z lavičky tréner hostí 
Boledovič. Zápas rozhodol v 87. min Máťuš, keď okamžite po odpískaní rozohral priamy kop spoza šestnástky do odkrytej časti 
Findlovej brány. Poistiť výsledok mohol striedajúci Pečúch, ale luftol na päťke pred prázdnou bránou Reháčkov center. Hostia mali 
v druhom polčase dve lepšie šance, ktoré Leščák zvládol. Tri body zostali síce na Ekonóme, ale ten výkonom sklamal. 
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14. kolo 
Nepočujúci – Ekonóm 0:5 (0:4) – 30 divákov 
ŽK: Duranka (E) 
G: 12. a 47. Máťuš, 19. Duranka, 26. Juraj Reháček, 38. Máder 
Nepočujúci: Šóš – Foltýn, Palidrab, Štefek, Mladý, Kollár (Greško), Imriška (Fabišic), Holienčin (Horvath), Kružlik, Marček, Fabišík 
Ekonóm: Leščák – Sverák, Múčka, Popluhár, Marek Gregor (76. Pečúch) – Máder (58. Šaling), Mihálik, Duranka, Milan Gregor (65. 
Jachym) – Máťuš, Juraj Reháček 
 
Na dobrom teréne za slnečného počasia mali prvú šancu domáci. Štefekova hlavička padla v 8. min na brvno Leščákovej brány. 
Hostia hrali pomerne aktívne a na prekvapenie (hlavne prvý polčas) aj jednoducho a presne, čo na staticky pôsobiacich domácich 
platilo. To sa prejavilo na skóre. V 12. min ukľudnil hostí volejom Máťuš, v 19. min sa individuálne presadil Duranka a v 26. min 
prestrelil z uhla domáceho Šóša Reháček. Polčasové skóre uzavrel po peknom pase Máťuša za obranu z prehľadom Máder v 38. min. 
Ďalšie vyložené šance zahodili Máder a Reháček. Druhý polčas začal gólom Máťuša v 47. min. Potom hostia začali zbytočne a 
ľahkomyselne strácať lopty, ich aktivita bola slabšia a končila už v zárodku, a ďalšie výrazné šance ani góly už neprišli. Domáci sa 
prezentovali len náznakmi šancí. 
 
15. kolo 
Ekonóm – Čierna Voda 3:2 (1:1) – 20 divákov 
ŽK: Kohút (ČV) 
G: 25. a 82. Máťuš, 90. Duranka – 44. Fekete, 80. Sverák (vl.) 
Ekonóm: Leščák – Sverák, Múčka, Popluhár, Marek Gregor (89. Máder) – Halaška, Mihálik, Duranka, Cúdor – Máťuš, Juraj Reháček 
(75. Milan Gregor) 
ČV: ? 
 
Ekonóm začal zápas dobre. Pritlačil súpera s omladeným kádrom na vlastnú polovicu a často sa dostávali do šancí a zakončenia 
obligátni „spalovači“ (Máťuš, Reháček, Cúdor, Duranka). Na gól sa čakalo však až do 25. min, keď Cúdor našiel Máťuša, ktorý 
v tiesni preloboval brankára. Domáci postavili hostí na nohy v poslednej minúte polčasu, keď plachtiaca nakopnutá štandardka 
vypadla Leščákovi z rúk a Fekete pohodlne vyrovnal. Druhý polčas nedominovali domáci až tak jednoznačne, ale šancí bolo stále 
relatívne dosť. V 80. min sa presadil trápiaci sa Máťuš, 2:1. Hostia nerezignovali, po prudkom centri Hržiča do päťky v 82. min trafil 
nepodareným odkopom Sverák pod brvno vlastnej brány. Body nakoniec ostali „doma“. Duranka sa presadil individuálne v poslednej 
minúte a rozhodol zápas. Domáci si snáď vzhľadom na ďalších 8-10 výborných šancí v zápase toto vydreté víťazstvo zaslúžili. 
 
16. kolo 
Z. Bystrica – Ekonóm 1:5 (0:3) 30 div. 
G: 58. Štiglic - 5. Duranka, 10. Cúdor, 34. Duranka, 67. Duranka, 82. Reháčk 
ŽK.: Novák, Gonda, Fekete - Múčka, Halaška 
Z.Bystrica: Grňo - Novák, Meszáros, Jurkovič, Sodoma - Duchoň, Marc. Fekete, Mihalovič (54. Humaj), Štiglic - Durmik, Gonda 
Ekonóm: Leščák – Sverák, Múčka, Popluhár, Ma. Mihálik- Halaška, Goasdoué (63. Jáchym), Duranka, Cúdor  (22. Milan Gregor) - 
Máťuš, Juraj Reháček 
 
17. kolo 
Ekonóm – FK BCT 0:4 (0:1) – 40 divákov 
ŽK: Múčka - Stevenson  
G: 38. Gregor, 55. a 65. Magdolen, 61. Nemčák 
Ekonóm: Leščák – Sverák, Múčka, Popluhár, Goasdoué – Máder, Halaška (71. Pečuch), Mihálik, Marek Gregor (75. Astaloš) – 
Máťuš, Juraj Reháček 
BCT: Kjac – Nemčák (70. Verdun), Homoľa, Dvořák (73. Melichárek), Hybben, Ivan, Slávik, Magdolen, Iľaščík, Stevenson (78. 
Scherhaufer), Gregor 
 
Hostia začali derby v teplom počasí aktívne. Hralo sa zväčša na domácej polovici. Paradoxne domáci mali v úvode po brejkoch dve 
vyložené šance – Reháček aj Máťuš triafali vedľa žrde. Hostia dobre kombinovali a napriek zjavnej prevahe mali do polčasu asi len 
jednu výbornú šancu. Domáci mali v zápase len 5 problémov - s kondíciou, loptou, prihrávkou, spracovaním a priestorom. Futbalová 
filozofia „raz-dva“ (t.j. ukážem sa na tréningu raz za dva týždne a nejak to tam oklamem) niektorých domácich hráčov na prekvapenie 
stále neprináša ovocie... Mottom ich pôsobenia v Ekonóme asi bude „prišli sme sa sem iba zabaviť, akí sme zlatí“. Ekonóm vyzeral 
prvý polčas horšie ako Rocky Balboa v prvých kolách svojich súbojov. Skóre sa prvýkrát menilo v 38. min, keď domáci neustrážili 
pri rohovom kope Gregora, ktorý volejom loptu umiestnil pod brvno. Druhý polčas sa rozhodlo o víťazovi behom 6 min. V 55. min 
loptu vyvážajúci Sverák stratil zbytočne loptu a z brejku sa presadil Magdolen. V 61. min sa domáci obrancovia (Sverák, Múčka) dlho 
núkali s odkopom, čo rezultovalo v Nemčákov gól na 0:3. V 65. min skóre uzavrel Magdolen, ktorého strelu spoza šestnástky ešte 
tečoval Popluhár. Potom už hostia nechali hrať domácich a stiahli sa. Domáci mali v 2. polčase jednu gólovú šancu (Máťuš), ale sám 
pred brankárom netrafil bránu. 
 
 
22. kolo 
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Ekonóm – FC Volkswagen 4:2 (1:0) – 7 divákov (predohrávka – Štvrtok, 14.5.2009) 
ŽK: Goasdoué, Máťuš - Mader  
G: 44. a 71. Juraj Reháček, 62. Máder, 85. Máťuš – 52. a 70. Ferenčík 
Ekonóm: Leščák – Popluhár, Múčka, Goasdoué, Jáchym – Halaška, Duranka, Mihálik, Máder (77. Milan Gregor) – Máťuš, Juraj 
Reháček. 
BCT: Kovarík – Szabó (77. Fiala), Vatlavík, Sabol, Židík, Lorenc, Jacko, Ferenčík, Beke, Mader, Grendár  
 
Ekonóm predohral na mokrom trávniku súboj posledného kola. Domáci pokračovali vo výkone plnom nepresností a zlej organizácie 
hry z nedeľného derby. Do polčasu boli aktívni hostia jasne lepší, jednoducho a v pohybe kombinovali a vyučovali domácich futbal. 
Viackrát zachránil domácich výbornými zákrokmi brankár Leščák. Domáci mali jednu vyloženú šancu, keď sa lopta zamotala pred 
prázdnou bránou Reháčkovi medzi nohami. Reháček spravil reparát v 44. min, keď po úniku umiestnil k tyči, 1:0.  
Hostia po prestávke vyrovnali v 52. min Fernčíkom z priameho kopu z 30 metrov. V 62. min po rohu domácich hostia nedokázali 
odkopnúť loptu a Máder trafil skákajúcu loptu do odkrytej brány. VW však opäť vyrovnal v 70. min Ferenčíkom po spätnej prihrávke 
do šestnástky. Remíza vydržala sotva pár sekúnd, po rozohraní Máder vysunul Reháčka a ten z ďalšieho úniku upravil na 3:2. V 85. 
min sa presadil aj Máťuš a upravil na konečných 4:2.  
 
18. kolo 
SDM Domino - Ekonóm 6:0 (2:0) – 80 divákov  
ŽK: Duranka (E)  
G: 20. Uradníček, 43. Babiš, 55. Kmeť, 62. Husák, 67. a 90. Zubka,  
SDM Domino: Morávek – Detvan, Hauskrecht, Úradníček (46. Turza), Babiš, Husák, Čižmárik, Popovec, Kmeť (68. Strnatko), 
Zubka (46. Lindovský), Januščák 
Ekonóm: Leščák – Juraj Reháček, Múčka, Popluhár, Jáchym – Duranka, Halaška, Mihálik (64. Šaling), Máder  – Máťuš, Samko 
 
V teplom počasí začali domáci aktívne. Hosťom sa spočiatku ako-tak darilo rozptýliť tlak domácich a nepúšťať ich do väčších šancí. 
Prvú „čistú“ príležitosť mal Ekonóm, Duranka nedal. V 20. min nakopli  domáci štandardku od polovice do šestnástky 
a na prekvapenie všetkých skončila v sieti, 1:0. Druhý úder prišiel tesne pred počasom, v 43. min. Hostia neodkopli po závare loptu 
a po centri do päťky na zadnú žrď umiestnil hlavou Babiš. Druhý polčas domáci prestriedali a zvýšili aktivitu. Hosťom dochádzali 
sily, hrali pasívnejšie, strácali ľahko lopty, upustili od pozorného bránenia a niektorí pôsobili rezignovane, čo rezultovalo v ďalšie 
góly. V 55. min sa Kmeť na šestnástke zbavil Jáchyma, 3:0. Potom domáci dobre zahrali prečíslenie a Husák dával na 4:0 v 62. min. 
Skóre uzavrel dvoma gólmi Zubka v 67. a 90. min. Hostia šancu v druhom polčase nemali. 
 
20. kolo 
Ekonóm – Trnávka B 0:1 (0:0) – 20 divákov  
ŽK: -  
G: 63. Faktor 
Ekonóm: Leščák – Máder, Múčka, Popluhár, Jáchym – Cúdor, Halaška, Duranka, Mihálik, Juraj Reháček  – Máťuš. 
Trnávka B: Idlbek – Jamrich, Vejřík, Majdák, Koričanský, Paštrnák, Kadlečík, Masný (74. Németh), Hrutka, Drinka (40. Bezák), 
Faktor. 
 
Domáci privítali vo štvrtkovej predohrávke lídra tabuľky z Trnávky. Hostia boli od začiatku aktívnejší, ale vyložené šance 
neprichádzali. Sčasti ich obmedzovali nepresnosti v kombináciách a slabšia pohybová aktivita. Domáci pôsobili lepším dojmom ako 
v iných zápasoch proti silným súperom. Vypracovali si v zápase dosť šancí na gól, ktorý neprišiel. Trikrát nastrelili konštrukciu brány 
hostí (Halaška žrď, Halaška „angličák“ a Cúdor brvno). Ďalšie minimálne tri čisté šance ostali nevyužité (Reháček, Cúdor, Máťuš), 
keď výborne zasiahol Idlbek. Zápas sa rozhodol v 63. min. Po rohu na zadnú žrď hlavičkoval Vejřík, Leščák vyrazil a Faktor z troch 
metrov dokopol medzi troma domácimi hráčmi. Záver si hostia „postrážili“ a hrozili z brejkov. Domáci si do konca zápasu súvislejší 
tlak nevedeli vypracovať, ich aktivita priniesla brvno a ďalšie strely končili okolo žrdí.  
 

 



 33 

TJ Slávia EKONÓM – SENIORI - V. liga – BA mesto 
 

2007/2008 
 
Prípravné zápasy: 
 
5.8.2007 – Nová Dedinka - Slávia Ekonóm 3:2 (1:2), G: Máťuš, Reháček, 
Zostava: Laščák – Štancl, Múčka, Popluhár, Malý – Halaška, Robo Reháček, Máťuš, Juraj Reháček – Szabo, Astaloš (striedali: 
Šaling, Martin Fleischer, Marek Gregor) 
 
4.9.2007 – Slavia EKONOM – BFZ (rozhodcovia) 5:1 (4:0), G: Rehacek 3, Saling 
Zostava: Mader – Štancl, Múčka, Friedrich, Prokeš – Halaška, Popluhár, Tomáš, Juraj Reháček – Szabo, Máťuš (striedali: Šaling, 
Astaloš, Luboš, Marek Gregor) 
 
11.9.2007 – Slavia EKONOM – ŠK Danubia 2:2 (0:2), G: Máťuš, Sabo, Zostava: Svěrák – Friedrich, Múčka, Popluhár, Hlásny – 
Jánoš, Kostka, Halaška, Šaling – Máťuš, Astaloš, striedali: Szabo, Jarko Lašák, Martin Fleischer, Marek Gregor, R. Reháček, Samko. 
 
10.2.2008 – FC Suchohrad (VI. liga) - Slávia EKONÓM 1:1 (0:1), G: Lašák,  
Zostava: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Frindrich – Máder, Halaška, Duranka, Lašák, Juraj Reháček – Svěrák, striedali: Máťuš, 
Szabo, Martin Fleischer, Marek Gregor, Milan Gregor, Šaling. 
 
19.2.2008 – AFK Vysoké Tatry (III. Liga - VsFZ) - Slávia EKONÓM 7:0 (2:0), 
Zostava Slávie Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček – Marek Gregor, Halaška, Máťuš, Malý, Juraj 
Reháček – Szabo, striedali: Milan Gregor, Martin Fleischer, Šaling, Astaloš, Samko. 
Domáci treťoligista bol jasným favoritom. Začal tlakom, ale hostia relatívne dobre bránili a do vážnejších šancí Tatry nepúšťali. Do 
polčasu bolo 2:0 po dvoch zbytočných penaltách. Po prestávke začali hostia zle, dostali v krátkom časovom úseku tri góly (z toho dva 
vlastné – Frindrich, Malý) a až potom sa hra vyrovnala. Škoda nevyužitých 4-5 čistých šancí Ekonómu v stretnutí, výsledok mohol 
byť pre Ekonóm prijateľnejší. 
 
21.2.2008 – FK Svit (V. Liga SZ - VsFZ) - Slávia EKONÓM 3:2 (1:1), G: Juraj Reháček, Máder (11 m), Zostava Slávie Ekonóm: 
Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček – Sabo, Máder, Máťuš, Malý, Marek Gregor – Juraj Reháček, striedali: Štefan 
Fleischer, Martin Fleischer, Šaling, Astaloš, Samko. 
Na škváre vo Svite konfrontovali svoje sily účastníci 5. líg z Bratislavy a východu. Domáci, ktorý po jeseni vedú 5. ligu SZ nastúpili v 
zostave s viacerými bývalými prvoligistami (Jambor, Rataj). Svit začal tlakom, ale hostia boli pozorný a ujali sa vedenia po úniku J. 
Reháčka. Domáci do prestávky vyrovnali z penalty, ktorú síce Leščák vyrazil, ale dorážke Jambora už nedokázal zabrániť. Po 
prestávke aktívna hra domácich pokračovala a ujali sa vedenia na 3:1. V úplnom závere hostia korigovali na konečných 3:2 Máderom 
z pokutového kopu. 
 
2.3.2008 – Družstevník KUCHYŇA (VI. Liga BA vidiek) - Slávia EKONÓM 0:3 (0:2), G: Juraj Reháček 2, Malý,  
Zostava Slávie Ekonóm: Svěrák – Samko, Múčka, Popluhár, Frindrich – Máder, Duranka, Lašák, Malý – Máťuš, Juraj Reháček, 
striedali: Marek Gregor, Szabo, Šaling. (Stretnutie bolo predčasne ukončené kvôli zlému počasiu v 55. min.) 
 
9.3.2008 – ŠK Nová Dedinka (V. Liga BA vidiek) - Slávia EKONÓM 2:5 (0:1), G: Juraj Reháček 3, Milan Gregor, Lašák.  
Zostava Slávie Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Astaloš – Máder, Halaška, Duranka, Malý – Máťuš, Juraj Reháček, 
striedali: Milan Gregor, Szabo, Lašák, Martin Fleischer, Svěrák, Šaling.  
 
15.4.2008 - Slávia EKONÓM – FK Dúbravka 0:0 – priateľský zápas 
Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Jáchym – Szabo, Halaška, Maťúš, Milan Gregor – Marek Gregor, Lašák, striedali: 
Martin Fleischer, Svěrák, Šaling, Frindrich, Duranka. 
 
29.5.2008 - Slávia EKONÓM – ŠK Danubia 4:2 (1:1) – priateľský zápas 
G: Juraj Reháček 3, Lašák 
Ekonóm: Leščák – Astaloš, Múčka, Popluhár, Jáchym – Lašák, Halaška, Milan Gregor, Malý – Máťuš, Juraj Reháček, striedali: 
Szabo, Marek Gregor, Svěrák, Šaling. 
 
 
Majstrovské zápasy: 
 
1. kolo: 12.8.2007: Slávia EKONÓM – FK Dúbravka 1:2 (1:1), G: Juraj Reháček, Zostava: Leščák – Štanzl, Múčka, Popluhár, 
Reháček (75. Martin Fleischer) – Astaloš, Halaška, Duranka, Juraj Reháček – Máťuš (45. Máder), Szabo (60. Svěrák)  
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2. kolo: 19.8.2007: FC Volkswagen - Slávia EKONÓM 1:2 (0:0), G: Máťuš, Marek Gregor, Zostava: Svěrák – Štancl, Múčka, 
Popluhár, Malý – Astaloš (45. Marek Gregor), Halaška, Duranka, Milan Gregor (80. Máder) - Juraj Reháček, Máťuš.  

 
3. kolo: 26.8.2007: Slávia EKONÓM - Domino 0:2 (0:0), G: -, Zostava: Svěrák – Samko, Múčka, Popluhár, Štanzl – Juraj Reháček, 

Máder (75: Martin Fleischer), Duranka, Milan Gregor – Máťuš, Szabo.  
 
4. kolo - voľný žreb  
 
5.  kolo: 8.9.2007: FK Vinohrady – Slávia EKONÓM 2:1 (0:1), G: Astaloš, Zostava: Svěrák – Štanzl, Múčka, Frindrich, Malý – 
Juraj Reháček (55. Prokeš), Szabo, Duranka, Milan Gregor (80. Šaling) – Samko, Astaloš (70. Štefan Fleischer).  
 
6.  kolo: 16.9.2007: Slávia EKONÓM – TJ Nepočujúci 2:0 (2:0), G: Astaloš, Sabo, Zostava: Leščák – Frindrich, Múčka, 
Popluhár, Malý – Jánoš (70. Kostka), Duranka, Halaška, Sabo (75. Svěrák) – Astaloš (65. Máder), Máťuš 
 
7. kolo: 22.9.2007: ŠK Krasňany - Slávia EKONÓM 4:3 (2:0), G: Astaloš, vlastny, Milan Gregor, Zostava: Leščák – Samko, 
Múčka, Popluhár, Frindrich – Marek Gregor (45. Máder), Kostka, Halaška, Sabo (45. Milan Gregor) – Astaloš, Máťuš 
 
8. kolo: 30.9.2007: Slávia EKONÓM – FC Fortuna 2:0 (1:0), G: Máťuš, Juraj Reháček Zostava: Leščák – R. Reháček, Múčka, 
Popluhár, Malý – Marek Gregor (45. Juraj Reháček), Kostka (70. Svěrák), Halaška, Sabo (65. Jánoš) – Astaloš, Duranka. 
 
9. kolo: 7.10.2007: Trnávka B - Slávia EKONÓM 6:0 (0:0), G: -, Zostava: Leščák –Štanzl (80. Samko), Múčka, Popluhár, 
Malý – Marek Gregor (60. Milan Gregor), Kostka (75. Fleischer), Halaška, Máťuš, Máder – Juraj Reháček. 
 
10. kolo: 14.10.2007: Slávia EKONÓM – BCT 3:2 (1:1), G: Máťuš 2, Juraj Reháček, Zostava: Leščák – Jánoš, Múčka, Popluhár, 
Frindrich – Máder, Kostka, Duranka, Halaška, Juraj Reháček – Máťuš. 
 
11. kolo: 21.10.2007: TJ Jarovce – Slávia EKONÓM 1:2 (1:0), G: Duranka, Juraj Reháček, Zostava: Leščák – Jánoš, Múčka, 
Popluhár, Frindrich (70. Milan Gregor) – Máder, Štancl (80. Šaling), Duranka (85. Martin Fleischer), Halaška, Juraj Reháček – 
Máťuš. 
 
12. kolo: 28.10.2007: Slávia EKONÓM – TJ Elán Čierna VODA 0:3k (kontumácia) 
 
13. kolo: 4.11.2007: TJ Záh. Bystrica – Slávia EKONÓM 3:1 (1:0), G: Duranka, ČK: Máťuš (70.), Zostava: Leščák – Jánoš, 
Múčka, Popluhár, Frindrich – Máder (65. Milan Gregor), Kostka (45. Róbert Reháček), Duranka, Halaška (80. Martin Fleischer), 
Juraj Reháček – Máťuš. 
 
14. kolo: 2.4.2008: FK Dúbravka – Slávia EKONÓM – 2:2 (2:1), G: 5. a 17. Cibák – 30. Popluhár, 62. Máťuš, Zostava: Leščák – 
Samko, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček – Marek Gregor (89. Astaloš), Lašák (45. Szabo), Duranka, Halaška (23. Malý), Máder - 
Maťúš. 
 
15. kolo: 30.3.2008: Slávia EKONÓM – FC Volkswagen 3:1 (3:0), G: Juraj Reháček 2, Marek Gregor, Zostava: Leščák – 
Frindrich, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček (60. Samko) – Lašák (55. Malý), Halaška, Duranka, Máder - Juraj Reháček (20. Svěrák), 
Marek Gregor. 
 
16. kolo: 6.4.2008: Domino - Slávia EKONÓM 7:0 (1:0), G:—, Zostava: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček 
(65. Samko) – Marek Gregor (75. Šaling), Szabo, Halaška (45. Lašák), Duranka, Máder – Maťúš. 
 
17. kolo 20.4.2008: Slávia EKONÓM – FKM Vinohrady 3:0 (1:0), G: Lašák 2, Duranka, Zostava: Leščák – Frindrich, Múčka, 
Popluhár, Jáchym – Máder, Halaška (60. Svěrák), Duranka (80. Šaling), Milan Gregor – Marek Gregor (80. Šzabo), Lašák. 
 
18. kolo 27.4.2008, Ne, 10:30, TJ Nepočujúci - Slávia EKONÓM 0:1 (0:1), G: Maťúš, Zostava: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, 
Astaloš – Marek Gregor (45. Malý), Frindrich, Duranka (55. Martin Fleischer), Ssabo (60. Šaling) – Maťúš, Lašák. 
 
19. kolo, Slávia EKONÓM – ŠK Krasňany 2:0 (1:0), G: 36. a 46. J. Reháček 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Jachym – Máder, Halaška (85. Martin Fleischer), Máťuš, Milan Gregor (85. Astaloš) 
– Marek Gregor (77. Svěrák), Juraj Reháček. 
 
20. kolo 
FC Fortuna – Slávia EKONÓM 0:0 (0:0),  
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Jachym – Máder, Halaška, Máťuš, Malý – Marek Gregor (75. Szabo), Juraj Reháček 
(80. Svěrák). 
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1. kolo - Ekonóm - Dúbravka 1:2 (1:1) 
góly: 10. J. Reháček - 45. Baláž, 66. Stopka 
 
V úvodnom kole novej sezóny hostil Ekonóm ašpiranta na postup. Ten potvrdzoval od začiatku úlohu mierneho favorita a držal viac 
loptu na svojich kopačkách, aj keď do vyložených šancí sa nedostával. Naopak šance mali domáci. Najprv J. Reháček po brejku trafil 
len tesne vedľa, ale v 10. min už nechyboval a trafil po úniku k tyči, 1:0. Hostia zvýšili aktivitu. Vyrovnali pred odchodom do šatne, 
keď v 45. min Baláž trafil od rohovej zástavky zadnú žrď Leščákovej brány a následne sieť, 1:1. Druhý polčas mal podobný priebeh, 
hosťom sa podarilo ujať vedenia na 2:1 v 66. min Stopkom, ktorý zakončoval neatakovaný po centri. Záver bol v réžii domácich, 
ktorý si vypracovali niekoľko výborných šancí. Ale Szabo, Máder, Juraj Reháček ani Máťuš gól nedali a tak si “povinné” víťazstvo na 
dúbravský kopec odviezli hostia.  
 
2. kolo - Volkswagen - Ekonóm 1:2 (0:0) 
G: 55. Jacko - 49. Máťuš, 60. Marek Gregor 
ž.k.: Komínek, Sabol - Mi. Gregor, Stanzl 
č.k.: Ma. Gregor, Halaška 
Volksvagen: Beracka - Derevjaník, Nemec, Bauer, Sabol - Moravč, Mašek, Jacko, Krajňák - Mader, Linder 
Svěrák – Štancl, Múčka, Popluhár, Malý – Astaloš (45. Marek Gregor), Halaška, Duranka, Milan Gregor (80. Máder) - Juraj Reháček, 
Máťuš 
Volkswagen mal od začiatku zápasu miernu prevahu, hostia hrozili len po brejkoch. Viacero akcií domácich ostalo nedotiahnutých. 
Po bezgólovom polčase sa hostia ujali vedenia gólom Máťuš po individuálnej akcii, keď obišiel aj brankára. Domáci vyrovnali v 55. 
min strelou z 30 metrov do stredu brány, ktorá skončila v sieti prekvapeného Svěráka, ktorý dovtedy podržal hostí. Hostia sa nevzdali. 
O chvíľu na to atakoval po malej domov sklzom Marek Gregor brankára domácich, ktorý ho pri odkope nastrelil a lopta skončila v 
sieti. Záver bol nervózny. Po nešportovom správaní boli vylúčení celkom traja hráči, z toho dvaja hráči hostí (Marek Gregor, Halaška) 
a za domácich Sabol. Hostia posledných desať minút víťazstvo udržali aj s deviatimi hráčmi. 
 
5. kolo - Vinohrady - Ekonóm 2:1 (0:1) 
góly: 71. Valovič, 89. Kuril - 11. Astaloš 
 
Hostia v zápase nehrali dobre. Ujali sa síce vedenia gólom Astaloša v 11. min po peknom centri Máťuša, ale viac z hry mali domáci. 
Do polčasu nastrelili brvno Duranka od hostí a domáci Durdík trafil žrď. V druhom polčase ostávali stále aktívnejší domáci, čo sa im 
v závere vyplatilo. Najprv v 71. min si zrazil strieľaný center od bránkovej čiary do Svěrákovej siete stopér hostí Múčka. V 89. 
minúte vnikol agilný Resek do šestnástky, a krížnu strelu na zadnú žrď dorazil Kuril do brány. Domáci si za celozápasovú aktivitu 
víťazstvo zaslúžili. 
 
 
7. kolo - Krasňany - Ekonóm 4:3 (2:0) 
góly: 9. Guttleber, 20. V. Ďuriš, 60. Grunwald, 89. Grunwald - 63. Astaloš, 73. Máťuš, 90. Mil. Gregor 
ž.k.: Byrtus - Popluhár, Máťuš, Kostka 
Krasňany: Findl - Božec, Slamka, Lošonský, Sedláček - M. Janečka (76. Byrtus), Guttleber, Horňák, Grunwald - V. Ďuriš, Klinko 
Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Fridrich – Marek Gregor (45. Máder), Kostka, Halaška, Sabo (45. Milan Gregor) – 
Astaloš, Máťuš 
 
V zápase s divokým skóre začali hostia pasívne. To sa im vypomstilo. Najprv po spornom priamom kope a chybe v múre trafil v 9. 
min Guttleber. Následne v 20. min po centri zvyšoval Ďuriš hlavou na 2:0. Hostia sa nevedeli dostať do hry a šance si do polčasu 
prakticky nevypracovali. Po polčase nastúpil na ihrisko Ekonóm ako vymenený. Na ihrisko prišli skúsený Milan Gregor a Máder a 
hostia mali viac z hry. Domácim akoby dochádzali sily a stratili stred poľa. Najprv síce Krasňany zvýšili v 60. min na 3:0, keď 
Slamka prešiel po ľavej strane a po jeho centri sa pred bránou presadil dôrazný Grunwald. Ale potom najprv Astaloš v 63. min zblízka 
dorazil a následne už to bolo len o gól, keď sa v 73. min Máťuš skorigoval na 3:2. V poslednej minúte sa presadil opäť Grunwald a 
domáci viedli opäť o dva góly, 4:2. V závere sa dostal za obranu hosťujúci Milan Gregor a s prehľadom strelou k tyči Findlovej brány 
upravil na konečných 4:3. 
 
 
9. kolo - Trnávka B - Ekonóm 6:0 (0:0) 
góly: 52. Drinka, 62. Fedor, 65. Kubíček, 73. Kubíček, 80. Faktor, 88. Belošic 
ž.k.: Malý 
Boca: Nagy – J.Bačik, Bezák, Belošic - Faktor, Kubíček, Farkaš (80. Németh), Deák (45.Burda), M.Bačik – Fedor, Drinka 
(65.Trgala)  
Ekonóm: Leščák – Štancl (80. Samko), Múčka, Popluhár, Malý – Marek Gregor (60. Milan Gregor), Kostka (75. Mrtin Fleischer), 
Halaška, Máťuš, Máder – Juraj Reháček. 
 
Prvý polčas sa hral na Trnávke vyrovnaný zápas. Domáci mali jedinú väčšiu šancu až tesne pred polčasom, naopak hostia niekoľko, 
predovšetkým vďaka aktivite Máťuša a Reháčka. O osude zápasu sa rozhodlo v druhom polčase, keď domáci nastrieľali 6 gólov 
a trafili prakticky zo všetkého. Bolo to na jednej strane vďaka zvýšenej aktivite a lepšiemu pohybu domácich, na ktorú hostia nenašli 
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protizbraň. A na druhej strane vďaka veľkým individuálnym chybám súperových defenzívnych hráčov. Paradoxom je, že hostia mali 
v tomto zápase viac gólových šancí, ale ich realizácia bola platonická. 
 
 
13. kolo - Z.Bystrica - Ekonóm 3:1 (1:0) 
G: 1. Humaj, 51. Furinda, 92. Jančovič - 85. Duranka 
Domáci začali zápas aktívnejšie. V 1. min sa ujali vedenia po rohovom kope a zakončení nekrytého Humaja z desiatich metrov. 
Postupom času začali preberať iniciatívu hostia a postupne ovládli stred poľa, pričom si vypracovali si niekoľko dobrých príležitostí 
(Juraj Reháček, Duranka). Na začiatku druhého polčasu, v 52. min, sa po výkope domáceho brankára a Múčkovej chybe dostal k lopte 
nekrytý Furinda, ktorý obišiel aj brankára Leščáka a zvyšoval na 2:0. Hostia pokračovali v aktivite, ktorá vyústila v gól Duranku v 85. 
min. Ďalšia snaha hostí bola paralyzovaná vylúčením Máťuša po druhej ŽK v 70. min. Domáci nastrelili žrď Štiglicom a v samom 
závere po prísne nariadenom pokutovom kope zvyšovali na 3:1. 
 
 
15. kolo: 30.3.2008: Slávia EKONÓM – FC Volkswagen 3:1 (3:0), G: Juraj Reháček 2, Marek Gregor, Zostava: Leščák – Frindrich, 
Múčka, Popluhár, Róbert Reháček (60. Samko) – Lašák (55. Malý) - Juraj Reháček (20. Svěrák), Marek Gregor. 
 
Zápas začali domáci veľmi dobre. Presadzovali sa hlavne pohybliví útočníci Gregor s Reháčkom, ktorí stihli dať do 15 min tri góly po 
pekných kombinačných akciách. Ďalšie šance (Duranka, Reháček) ostali nevyužité. Postupom času však hostia mali viac z hry, viac 
podržali loptu, aj keď ohrozovali domáceho Leščáka zväčša len zdiaľky. Druhý polčas hrali domáci slabšie, nevedeli podržať loptu 
a hostia mali navrch. V 65. min po štandardnej situácii a neodvrátenej lopte skorigovali na 3:1. Domáci mali napriek prevahe hostí 
ešte niekoľko výborných šancí (Malý, Duranka, Máder), ale skóre sa už nemenilo. Mužstvo venuje toto víťazstvo svojmu, 
momentálne hospitalizovanému, trénerovi. 
 
 
14. kolo: 2.4.2008:  
FK Dúbravka – Slávia EKONÓM – 2:2 (2:1)  
G: 5. a 17. Cibák – 30. Popluhár, 62. Máťuš  
ŽK: Pikáli – Máder 
FK: Mészároš – Stopka, Pikáli, Tribula, Suchal (72. Divulit), Rybár, Cibák, Hrčka, Horný (77. Jahlič), Hozlár, Baláž  
Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček – Marek Gregor (89. Astaloš), Lašák (45. Szabo), Duranka, Halaška 
(23. Malý), Máder - Maťúš. 
 
Hostia prišli do Dúbravky, ktorá nestratila zatiaľ doma ani bod, vyhrať. Začiatok zápasu to vôbec nepotvrdil. Domáci začali veľmi 
aktívne a hra hostí pôsobila chaoticky. Už v 5. min sa po rohu dostal na rohu „malého vápna“ k odrazenej lopte Cibák a lavačkou dal 
na 1:0. Domáci pokračovali v aktivite a v 17. min sa presadil z hranice šestnástky opäť Cibák a trafil presne k bližšej tyči Leščákovej 
brány. Hostia zahrozili len hlavičkou Máťuša. V 30. min po rohu vyrazil domáci Mészároš len k Popluhárovi, ktorý volejom znížil na 
2:1. V druhom polčase mali naďalej viac z hry domáci, hoci vyloženejšie šance si nevypracovali. Hostia z Bajkalskej už boli vpredu 
aktívnejší, aj keď ostávalo skôr pri náznakoch šancí. V 62. min sa presadil samostatne Maťúš a bolo 2:2. Do konca zápasu bolo už hra 
domácich vpredu kŕčovitá a dostal sa už len do jednej vyloženej šance.  
 
 
16. kolo: 6.4.2008:  
SDM Domino - Slávia EKONÓM 7:0 (1:0),  
G: Miladinovič 2, Turza, Krčmery, Babič, Ležovič, Takáč 
EKONÓM: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Róbert Reháček (65. Samko) – Marek Gregor (75. Šaling), Szabo, Halaška (45. 
Lašák), Duranka, Máder – Maťúš. 
 
Domáci mladý tím začal zápas aktívnejšie, mal celý polčas prevahu, dobre sa pohyboval, čo robilo hosťom problémy. Prvý polčas 
však ostal výsledkovo relatívne vyrovnaný. Po krátkom rohu hostia neskoro zareagovali a po centri do päťky dali jediný gól polčasu 
„seleziáni“ v 30. min. Po prestávke aktivita domácich pokračovala. Aj keď hostia už v poli viac podržali loptu a hralo sa aj na 
domácej polovici, brejky domácich a štandardné situácie boli veľkým a často neriešiteľným problémom pre hostí z Bajkalskej. V 55. 
min po rohu a odrazenej lopte sa dostali k lopte domáci a bolo 2:0. Domáci hrali z chuti a po rýchlych akciách resp. štandardkách 
pridali ďalších 5 gólov. Hostia po slabom výkone nenadviazali na dobré výsledky z prvých dvoch jarných kôl a odniesli si zo 
„zakliateho“ ihriska na Trnávke už druhý debakel v sezóne (po 6:0 s Trnávkou B na jeseň). 
 
17. kolo 
Slávia EKONÓM – FK Vinohrady 3:0 (1:0),  
G: 18. Duranka, 50. Kušnír (vl.), 58. Lašák 
ŽK: Halaška, Svěrák – Puha, Durdík 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Jáchym – Máder, Halaška (63. Svěrák), Duranka, Milan Gregor – Marek Gregor (74. 
Szabo), Lašák (83. Šaling). 
Vinohrady: Kušnír – Hojstrič, Hanzel, Labaš, Puha, Štefánek, Grančič, Bielik, Durdík, Slovinec, Dudáš. 
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Domáci začali lepšie. Sľubné šance však nedotiahli do konca (Marek Gregor, Máder, Duranka). Vykúpením bola strela Duranku 
k tyči v 18. min, 1:0. Hostia postupne hru vyrovnali. Domáci hrali nepresne a slabo sa pohybovali. Najväčšia príležitosť hostí do 
polčasu skončila na tyči Leščákovej brány. Domáci po polčase pokračovali v slabom výkone a nechali aktivitu Vinohradom a prebrali 
sa len v niektorých úsekoch. Do šancí sa dostávali hlavne po brejkoch do otvorenej obrany, ale väčšina pokusov končila nad bránou. 
Domáci pridali ešte dva góly v 50, a 58. minúte, ku ktorým im pomohol výrazne hosťujúci brankár, ktorý si obe zakončenia 
rumunského legionára v drese domácich, Iarka Lašáka, zrazil nešťastne do vlastnej siete. 
 
18. kolo 
TJ Nepočujúci - Slávia EKONÓM 0:1 (0:1)  
G: 37. Máťuš  
ŽK: Teplan, Kovanič - Astaloš 
Nepočujúci: Fabšič – Foltýn, Popovič (75. Holienčin), Štefek, Ďurkovič (58. Popper), Kollár, Hanndeľ, Teplan, Krížik, Kovanič, 
Tátar (72. Mladý) 
Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Astaloš – Marek Gregor (45. Malý), Frindrich, Duranka (58. Martin Fleischer), Szabo 
(62. Šaling) – Máťuš, Lašák. 
 
Jarná tragédia Ekonómu pokračovala aj na susedskom štadióne Nepočujúcich. Prvý polčas boli domáci Ekonómu minimálne 
vyrovnaným súperom, aj keď do vážnejšej šance sa nedostali. Zmes takticko-technicko-pohybových nedostatkov hostí spojených 
často s lenivosťou a ľahkomyselnosťou im nahrávala do karát. Do prestávky sa presadili hostia jediný krát, keď po rohu volejom 
prestreli Máťúš v 37. min domácu obranu aj s brankárom, 0:1. Okrem toho mali hostia už len jednu väčšiu šancu (brankár vyrazil na 
roh) a niekoľko striel mimo brány. Druhý polčas začali lepšie domáci. A v priebehu prvých 5 min mali dve výborné šance. Hostia 
pokračovali v mizérii. Boli schopní stratiť loptu aj desaťkrát po sebe v priebehu 3 až 5 sekúnd, čo sa len tak nevidí ani na tejto úrovni 
súťaží. Hostí zachránil od straty bodov v 75. min Leščák, ktorý vyrazil najväčšiu šancu domácich v 2. polčase. 
 
19. kolo 
Slávia EKONÓM – ŠK Krasňany 2:0 (1:0)  
G: 36. a 46. J. Reháček 
ŽK: Múčka, Popluhár – Rayman, Byrtus, Ďuriš 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Jachym – Máder, Halaška (85. Martin Fleischer), Máťuš, Milan Gregor (85. Astaloš) 
– Marek Gregor (77. Svěrák), Juraj Reháček. 
Krasňany: Findel – Kovár, Rayman, Lošonský, Janečka, Byrtus (51. Vitek), Ďuriš, Sedláček, Marejka, Horňák, Klinko. 
 
Hostia začali zápas o niečo aktívnejšie. A mali dve dobré šance na úvod. Domáci začali rozpačito. Okrem „retro“ dresov ponúkli 
„retro“ štýl sedemdesiatych rokov (= chodiaci futbal so zbytočným vozením lopty), ktorý od nich nikto nežiadal. V 36. min centroval 
Máder a Reháček zohral biliard s brvnom Findelovej brány a na dvakrát dopravil loptu do siete. Druhý polčas začal pre hostí šokom. 
Okamžite po rozohraní našiel Máťuš medzi obrancami Reháčka a ten dal na 2:0. Hra sa prelievala na oboch stranách. Domáci Máder 
trafil žrď, často strieľal Máťuš, tečovanú strelu Reháčka smerujúcu do brány Findel zvládol na poslednú chvíľu. Nekrytý Mil. Gregor 
v čistej šanci z desiatich metrov vystrelil len propagačne. Hostia hrozili hlavne po ľahkomyselných stratách domácich. Vypracovali si 
v zápase asi 25 až 30 prečíslení, ale bez efektu. Zvyčajne kiksujúca domáca obrana tentoraz odolávala, hlavne vďaka nadpriemerným 
výkonom Jáchyma a Halašku a ako obvykle spoľahlivému Leščákovi v bráne. 
 
20. kolo 
FC Fortuna – Slávia Ekonóm 0:0 (0:0)  
G: - 
ŽK: ? 
Fortuna: ? 
Ekonóm: Leščák – Frindrich, Múčka, Popluhár, Jachym – Máder, Halaška, Máťuš, Malý – Marek Gregor (75. Szabo), Juraj Reháček 
(80. Svěrák). 
 
Hostia začali dobre. V 1. min nastrelil J. Reháček tyč. Potom sa zápas spomalil, dlho sa chodilo pre loptu, ako je tomu zvykom na 
Drieňovej. Hostia nič nevymysleli na pozornú obranu domácich. Nedokázali zakombinovať, tri presné prihrávky po sebe pomaly 
nebolo vidieť, pohyb bol slabší. Domáci všetko odvracali bez väčších problémov. Hra hostí sa zredukovala na nakopávanie, ale to 
nikam neviedlo. Za zmienku stojí do polčasu šanca Máťuša, keď váhal pred brankárom so zakončením. Domáci Leščáka prvý polčas 
neohrozili. Druhý polčas mal podobný scenár. Hostia mali dve čisté šance, ale Reháček aj Malý kopali do nebies. Domáci mali jeden 
volej do stredu brány. Hostia odchádzajú sklamaní z výsledku a snáď aj zo seba aj keď už 4 zápasy neinkasovali. 
 
21. kolo 
Slávia EKONÓM – TJ Trnávka B 1:1 (0:0), G: 60. Duranka – 79. Bezák 
ŽK: - 
Ekonóm: Leščák – Frindrich (45. Martin Fleischer), Múčka, Popluhár, Jáchym – Duranka, Halaška, Máťuš, Lašák, Milan Gregor – 
Svěrák (83. Štefan Fleischer). 
Trnávka: Harsa – Kováč, Jankovič (64. Vincze), Buran, Horák (45. Vejřík), Trgala, Drinka, Kubíček, Németh, Belošic, Bezák. 
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Ekonóm zohral svoj najlepší jarný zápas. Žiaľ bez víťazstva. Z rôznych dôvodov chýbalo domácim až 9 hráčov. Hneď na úvod 
nastrelil žrď domáci Svěrák. O chvíľu zamieril Máťuš k tyči z 25 metrov, a bolo 1:0. Avšak, rozhodca odpískal na prekvapenie 
všetkých postavenie mimo hry Duranku, ktorý vraj ovplyvnil aktívne hru. Tejto línie sa pán rozhodca Glasser-Opitz s asistentmi držal 
až do konca a každá sporná situácia sa pískala pre Trnávku. Domáci mali výborných prvých 20 minút, počas ktorých dobre 
kombinovali a hrali na hranici svojich súčasných možností. Avšak aj Trnávka hrozila. Drinka s Bezákom boli stále nebezpeční. 
Bezákovu strelu z pár metrov Leščák zázračne vyrazil. V druhom polčase mala Trnávka mierne navrch, jej platonický tlak vyústil 
v jednu žrď a niekoľko nepresných zakončení. Domácim vyšiel brejk v 60. min, keď Máťuš našiel Duranku a ten strelou spoza 
šestnástky trafil k tyči, 1:0. Hostia pokračovali v aktivite, domácim brejky príliš nevychádzali. V 79. min nakopol Bezák skoro od 
polovice dlhú loptu do päťky, Leščák tiesnený Fleischerom loptu neudržal a tá skončila v sieti. Remíza bola podľa priebehu hry asi 
zaslúžená. Domáci prišli okrem dvoch bodov aj o pilier obrany, zraneného Frindricha. 
 
23. kolo 
FK BCT - Slávia EKONÓM 4:0 (1:0), G: 29. Magdolen, 51. Marko, 59. Dvořák, 69. Verdun 
ŽK: nikto - Samko, Máťuš 
BCT: Trnovský – Pustay (77. Řepka), Homoľa, Dvořák, Rigo, Marko, Nemčák, Ďuriš (81. Rajt), Hybben, Magdolen (88. Javorka), 
Verdun  
Ekonóm: Leščák – Samko, Múčka, Popluhár, Jáchym – Duranka, Halaška, Máťuš (77. Lašák), Malý (59. Svěrák), Milan Gregor (70. 
Astaloš) – Juraj Reháček. 
 
Hostia začali derby o majstra Trnavskej dobre a mali spočiatku navrch. Mali v úvode výborné príležitosti, ale nepremenili dvakrát 
Máťušom a raz Reháčkom. Domáci sa do lepších šancí nedostávali. V 29. min sa domáci dostali po pravej strane za obranu Ekonómu 
a krížnu polostrelu dopravil do siete Magdolen, 1:0. V 51. min Samko fauloval v šestnástke a penaltu Marko bezpečne premenil, 2:0. 
V 59. min po prečíslení a spätnej nahrávke na šestnástku zvyšoval Dvořák už na 3:0. Domáci hrali aktívne, hostia strácali ľahko lopty 
a nestačili, prípadne nemali chuť sa vracať. Okrem gólovej šance Svěráka si v druhom polčase lepšie príležitosti nevypracovali. V 69. 
min upravil stav na konečných 4:0 Verdun, keď ostal po centri z ľavej strane úplne sám pred Leščákom. 
 
24. kolo 
Slávia EKONÓM – TJ Jarovce 0:3 (0:1),  
G: 30. Polák, 65. Ivan, 90. D. Borbély 
ŽK: Milan Gregor, Szabo 
Ekonóm: Leščák – Svěrák, Múčka, Popluhár, Jáchym – Lašák (80. Šaling), Halaška (75. Szabo), Duranka, Milan Gregor – Máťuš, 
Juraj Reháček. 
Jarovce: Petróczy - P. Borbély, Klčo, Baláž, Polák (80. D. Borbély), Jankovich, P. Novák, Šida, Kejdana, Ivan (75. Novák), Pauhof 
 
Ekonóm v horúcom počasí privítal istého postupujúceho z Jaroviec. Domáci hrali dobre, podobne ako v posledných domácich 
zápasoch, avšak stačilo to len na jasnú prvú domácu prehru na jar. Hra sa zdala byť vyrovnaná. Hostia, dirigovaní v strede poľa 
Kejdanom, o niečo viac kontrolovali loptu, domáci boli nebezpeční v brejkoch. V 30. min sa Polák po aute zbavil stopérov domácich 
a strelou k tyči zo šestnástky dal na 0:1. V druhom polčase mala hra podobný priebeh.  
Domáci sa snažili, ale v 65. min po rohu na zadnú tyč nepokryli hlavičkujúceho Ivana a bolo 0:2. V samom závere zápasu hostia 
pretlačili loptu stredom až pred Leščáka a striedajúci Borbély upravil na konečných 0:3. Domáci celkovo zahodili v zápase (okrem 
iných šancí) až 8 samostatných nájazdov na Petróczyho, do ktorých sa dostával hlavne rýchlonohý Reháček. Ďalej Lašákova strela 
skončila na tyči a Máťušova „lízala“ brvno. Hostia mali v zápase celkove možno 5 veľmi dobrých príležitostí a stačilo im to na 
výrazné víťazstvo. 
 
25. kolo 
Č.Voda - Ekonóm 3:2 (1:2) 40div. 
góly: 42. K. Čavojský, 51. Černay, 52. Černay - 4. Máťuš, 26. Lašák 
ž.k.: Máťuš  
Č. Voda: Hadvig - Mlynár, K. Čavojský, Kocák, Pálfy - Knap, B. Štefanovič, Černay, Roth - Aksamit, M. Hržič 
Ekonóm: Leščák - Malý, Jáchym (88. Šaling), Múčka, Popluhár - Mil. Gregor (79. M. Fleischer), Duranka, Svěrák, Lašák - Juraj 
Reháček, Máťuš 
 
Prvú polhodinu hral Ekonóm technický kombinačný a na piatu ligu veľmi dobrý futbal. Už v 4. minúte sa presadil aj gólovo. Duranka 
uvoľnil za obranu domácich Máťuša, ktorý krížnou strelou prekonal Hadviga. Aj potom sa hralo pred domácou bránou. V 10. minúte 
si gólman Čiernej Vody postupne poradil s nebezpečnými strelami Malého či Reháčka. V 22. minúte takmer potrestal nedorozumenie 
obrany a brankára Reháček, no tesne minul ľavú žrď. V 26. minúte stratil Čavojský loptu na polke ihriska. Vzal si ju Lašák a dlhé 
sólo zakončil gólom. Domáci ohrozili Leščáka na druhej strane až v 35. minúte, Knapovu strelu však tento vyrazil. Keď v 39. minúte 
nevyužil obrovskú šancu Reháček (strelu zblízka Hadvig vyrazil), začala sa šťastena i pohoda od hostí odvracať. Naopak domáci hrali 
už smelšie a v 42. minúte center Hržiča od bránkovej čiary dotlačil zblízka do brány Čavojský. Po prestávke sa šťastena od hostí 
odvrátila úplne. V 51. minúte vystrelil z dvadsiatich metrov na bránu hostí Černay. Nie prudkú strelu brankár podcenil a lopta mu 
prekĺzla cez rukavice do brány. O minútu skúsil Černay opäť. Z obdobnej vzdialenosti, strela to opätovne nebola "sieťtrhajúca", 
dokonca lopta si poskočila na trávnik. Obtrela sa však o brániacich hráčov a skončila v bráne. To už hostia hrali inak, namiesto 
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kombinačnej hry sa chceli dostať rýchlo dopredu nakopávanými loptami, ale táto taktika veľa úspechu nepriniesla. Naopak bojovnosť 
priniesla domácim viacero šancí. V 60. minúte trafil žrď brány Ekonómu z priameho kopu Aksamit, v 65. minúte nedokázal Roth ani 
nadvakrát zblízka prekonať Leščáka. Hostia mali už len jednu veľkú šancu vyrovnať. V 74. minúte po centri Malého netrafil zblízka 
odkrytú bránu hlavou Reháček. A gól už nedali ani domáci, hoci v 82. minúte mal k nemu po Hržičovom priťuknutí blízko Roth. No 
trafil len pravú spojnicu hosťujúcej brány. Pre Čiernu Vodu to bola zároveň rozlúčka s touto sezónou. Rozlúčila sa sympatickým 
výkonom, ale treba pochváliť aj ich súpera. 
 
26. kolo 
Slávia EKONÓM – Záhorská Bystrica 1:1 (1:0),  
G: 15. Máťuš – 63. Katona 
ŽK: Popluhár, Duranka - Rendek 
Ekonóm: Leščák – Svěrák, Múčka, Popluhár, Jáchym – Szabo (86. Šaling), Halaška (3. Lašák), Máťuš, Malý (31. Astaloš) – Duranka, 
Juraj Reháček 
Záh. Bystrica: Grňo – Mihalovič (82. Rendek), Sodoma, Hlaváč, Jurkovič, Durmik, Štiglic, Furinda, Duchoň, Anda (62. Katona), 
Brondoš 
 
Domáci pokračovali v dobrých jarných výkonoch na domácej pôde. Ujali sa vedenia v 15. min po samostatnom prieniku Máťuša. 
Hostia však potvrdzovali svoje postavenie v tabuľke a v poli mali mierne navrch. Domáca hra trpela absenciou domáceho „Gatussa“ 
Halašku, ktorý odstúpil z hry už v 3. min. Do vyložených šancí sa Záh. Bystrica nedostávala, ale obliehanie domácej šestnástky 
a séria rohov nič dobré neveštili. Najväčšiu šancu mali hostia po priamom kope Furindu v 30. min, keď do šibenice mieriacu strelu 
Leščák vyrazil. Domáci, ako je tomu zvykom, súťažili v disciplíne „samostatné nájazdy“ a ako obvykle opäť neúspešne. V zápase 
mali možno 6 takýchto možností (hlavne so sebazaprením hrajúci J. Reháček), ale bez efektu. Druhý polčas mali opäť mierne navrch 
hostia. To prinieslo ovocie, keď v 63. min po rohu na prvú tyč hlavičkoval Katona a bolo 1:1. Domáca snaha v zvyšnom čase priniesla 
len Durankovu tyč a pár zmarených nájazdov.  


