
Monday Cup 2012, 2. Zápas, 26.3.12, 14:15 

Zostavy: 9.A – K. Nagy – Jávorka, Egyed, Fulop, Mackovič 

Výber školy – Lesko, Porubec –Hlboký, Uhlík, Farkas, E. Nagy, Kulcsár, 

Cséfalvay, Kállay, Požgay, Varjasi, Gašpárek,  

Góly: Mackovič 3, Egyed 1, Jávorka 1 – E. Nagy 2 

Vývoj: 0:1, 4:1 – 4:2, 5:2 

 Druhý zápas Monday Cupu 2012 absolvovali deviataci v citeľnom 

oslabení. Obe dievčatá, Horváthová a Farkasová boli zranené a chýbal aj večne 

agilný Marek Kotlár. Na strane mladších absentoval jedine Lehocký, 
no ako sa neskôr ukázalo, práve tento fakt patril k rozhodujúcim. 

 Až netradične dlho sa hralo bez gólov, musela prísť deviata 
minúta, aby sa konečne rozvlnila sieť. Vyrazenú strelu vrátil za 
chrbát Kristiána Nagya jeho brat Erik a mladší viedli. Deviataci 
odpovedali o 3 minúty, pred bránkou sa presadil Kiko Jávorka. 
Vyrovnaný stav vydržal až do predposlednej minúty prvého polčasu, 
ale potom prišli rozhodujúce okamihy zápasu. V priebehu minúty 
a štvrť dokázali deviataci streliť 3 góly! Najprv Roman Egyed prudko 
vypálil z pravej strany, čím konečne strhol vedenie do rúk svojho 
tímu. O necelú minútu sa po prvý raz ohlásil neskorší hrdina zápasu, 
Denis Mackovič. Po krásnej kombinácii Jávorka – Egyed – Mackovič, 
sa Denis radoval, loptu zasúval už do prázdnej bránky. No a 10 



sekúnd pred polčasom rovnaký hráč vymietol ľavý roh bránky 
„výberu školy“. Strany sa menili za nečakaného stavu 4:1 pre 9.A. 
Nečakaného preto, lebo deviataci hrali celý zápas iba v štvorici v poli. 

 Mladší nastúpili do druhej časti s cieľom presovať súpera po 
celej ploche, ale dlho nevedeli streliť gól. Starší veľmi rozumne 
bránili, prehustili priestor pred svojou bránkou a tak sa „výberu“ 
nedarilo vytvoriť si dobré šance. Až v 32.minúte si pohybom vypýtal 
Erik Nagy prihrávku od učiteľa, aby mohol skórovať do prázdnej 
bránky. Stav 4:2 už nič nezaručoval, navyše keď starší už boli pod 
permanentným tlakom. Pred ich svätyňou sa rozpútalo peklo, starší 
už nevládali útočiť, hralo sa prakticky na jednu bránku. Ďalší gól mal 
byť otázkou času. No mladší pálili jednu šancu za druhou a keď Mário 
Uhlík premárnil tú najväčšiu, do pocitov „výberu“ sa začalo vkrádať 
zúfalstvo. Mário totiž dve minúty pred koncom po výbornej 
kombinácii napálil brvno, pričom sa lopta odrazila na bránkovú čiaru 
a do poľa. Vtedy sa asi stratila šanca na obrat. Definitívnu bodku za 
zápasom dal 5 sekúnd pred záverom Denis Mackovič, keď prekvapil 
brankára „mladších“ a povedľa jeho nôh z veľkej diaľky upravil 
výsledok na 5:2. Denis tak dosiahol svoj prvý hetrik v Monday Cupe 
a strelecky tak najviac pomohol svojmu tímu vyrovnať sériu na 1:1. 
Zdá sa, že ani tento rok to nebude hladká záležitosť niektorého 
z tímov. Zápas číslo 3 je na programe opäť v pondelok, 2.apríla 2012 
o 14:15.  


