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PO JESENNEJ ČASTI CORGOŇ LIGY10 OTÁZOK A 10 ODPOVEDÍ

Už piate miesto spred roka sa po-
važovalo za veľký neúspech, o ko-
nečnom siedmom ani nehovoriac.
Negatívny výsledkový trend sa pod
Dubňom nepodarilo zastaviť. V lete
to vyzeralo, že MŠK sa vracia na naj-
vyššie priečky. Pohárová Európa dá-
vala viac dôvodov na radosť, než na
smútok a štart do domácej súťaže vy-
zeral tiež celkom nádejne. Pekná
hra, ofenzívny prejav a dobré výsled-
ky. Potom nasledoval skok z lietadla,
ale bez padáku. V ďalších dvaná-
stich kolách šesť prehier, z toho štyri
doma, k nim prirátajme aj bezgólovú
remízu s Dunajskou Stredou. Strata
istoty, naivné chyby v obrane, stre-
dový stereotyp a sterilný útok. Muž-
stvo sa nachádza v prestavbe. V ta-
kých prípadoch občas budí rekon-
štruovaný subjekt dojem nepodarku.
V Žiline je to zatiaľ tak. Príliš veľa
neskúsenosti je pomiešaných s ne-
dostatkom kvality a maltu rozleptá-
va nevraživosť vlastného obecen-
stva.

Nečakalo, hoci 
všeobecne sa vedelo, že ob-
hajca majstrovskej trofeje
má najlepší káder. Lenže
mená samé o sebe nevyhrá-
vajú zápasy a nezískavajú
body. Tie si slovanisti mu-
seli uhrať na ihrisku. Pod
vedením skúsenej dvojice
Galis – Valovič sa im to bez
väčších výkyvov podarilo.
V zlomových okamihoch
bolo mužstvo z Bratislavy
sebavedomé, preto dosiah-
lo najlepšie výsledky. Vý-
borným impulzom bol prí-
chod Vitteka, postupne sa
ukázali prednosti kanonie-
ra Fořta a ofenzívne kvali-
ty Milinkoviča, Žofčáka či
Halenára. Objavom sa stal
mladý stopér Niňaj. S vý-
nimkou Trenčína má Slovan s každým bezprostredným súperom pozitívnu bilanciu, Ru-
žomberok a Senicu zdolal dvakrát. Po remíze 1:1 s Dunajskou Stredou alebo prehre 2:4 v
Trenčíne sa situácia črtala v podstatne tmavších farbách.

ČAKALO SA PO ZLOM ZAČIATKU, 
ŽE SLOVAN VYHRÁ JESEŇ SO ŠESŤBODOVÝM NÁSKOKOM?1. PREČO PADALA 

ŽILINA 
V POSLEDNÝCH

MESIACOCH VOĽNÝM PÁDOM
A KLESLA AŽ TAK HLBOKO?

4.

Nie. Bardejov v 90.
rokoch vypadol s koneč-
ným sedembodovým ná-
strelom, no vtedy sa k jeho
slepej streľbe nepridal nik-
to ďalší. Ani potom. Nitra
je sklamaním, napriek to-
mu, že sa vedelo o jej exis-
tenčných problémoch. Po
zimnom odchode bývalých
majiteľov resuscitoval muž-
stvo tréner Vukušič, potom
však opäť upadlo do kómy.
Záblesky vedomia pacienta
zatiaľ k ničomu neviedli.
DAC je ešte mŕtvejší. Hráč-
sky exodus, otrava krvi
zmanipulovanými zápasmi,
majiteľské harakiri, vzťaho-
vé samurajstvo. Desať bo-
dov v takýchto podmien-
kach je zázrak, víťazstvo
nad v tom čase rozbehnu-
tým Trečínom umocnený na druhú. S najvyššou profesionálnou súťažou to všetko má spo-
ločné pramálo.

STALO SA UŽ NIEKEDY, ABY BOLI NA SPODKU TABUĽKY 
PLECE PRI PLECI DVE TAKÉ SLABÉ MUŽSTVÁ?3.

Áno, ale zdvíhať preto ruky nad hlavu zatiaľ v „malom” Ríme nemôžu. Tabuľkové
postavenie Spartaka je lepšie než vlani o takomto čase. Pravdou však je, že horšie byť

nemohlo. Posledné miesto sa totiž podliezť nedá. A podliezť sa počas jesene nedali ani Du-
najská Streda s Nitrou. Trnava sa vyhla minulosezónnym blamážam, no mužstvo sa jej ne-
podarilo stabilizovať. Pol kabíny v lete odišlo, tretina prišla. Z nových tvári však nikto ne-
nadchol. Tréner Jarábek miešal zostavou ako kuchár v školskej jedálni, žiaľ, podobný bol aj
výsledok. Od hladu nikto nezomrel, na spokojné hladkanie brucha to však tiež nebolo. Je-
senné menu vyvolalo rozpaky, pri splnení viacerých keby však sľubuje jarnú nádej, čo je fajn.

NAZNAČILA TRNAVA ZLEPŠENIE?2.

Róbert Vittek sa ihneď
po návrate zaradil 
k najlepším hráčom sú-
ťaže. FOTO MILAN ILLÍK

Po jeseni všetko nasvedčuje tomu, že súboj o záchranu zvedú medzi sebou muž-
stvá Dunajskej Stredy a Nitry. FOTO SITA/MARTIN HAVRAN

Holanďan Gino van Kessel (vľavo)
patril medzi najlepších legionárov
súťaže. FOTO TASR/DUŠAN HEIN
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Filozofia klubu. Pod Čáko-
vým hradom nielenže vedeli,
čo chcú - to vedia všetky naše
kluby – ale vedeli aj čo nechcú
a ako zabrániť tomu, aby sa im
to nestalo. Trenčania sú uni-
kátni v tom, že sa poučili 
z vlastných chýb. Holandský
majiteľ klubu Ling začínal tiež
pádmi a „kotrmelcami”. Pri-
šiel hrať Ligu majstrov a vypa-
dol z najvyššej domácej. Pri
hľadaní správneho smeru blú-
dil, až kým nenašiel Guľu. 
A po ňom s medziskúškou No-
sického zase Ševelu. Teda tré-
nerov schopných hrať s mla-
dými hráčmi odvážne, útočne
a tvorivo. AS hrá najmoder-
nejší futbal, pretože jeho sto-
péri držia vysokým postave-
ním krátke ihrisko. Mužstvo je
naučené hrať rýchlo. Od nohy
aj bežecky. Tým sa vyhýba tla-
ku. Po strate lopty bleskovo
prepína do módu napádania,
po jej zisku hľadá najkratšiu
cestu k bráne súpera. Taký fut-
bal divákov baví!

ČO SA SKRÝVA 
ZA ÚSPECHOM 
TRENČÍNA?

5.

Menej ako pred rokom.
Tento pomer sa skôr otáča

v prospech slovenských hráčov.
Stále sa medzi cudzincami nájdu
vynikajúce osobnosti, ale nevyska-
kujú už tak ako predtým. Pokles
zaznamenali Česi, ich česť obhajo-
val desaťgólový Fořt. V Slovane
prepadol Peltier, najviac ho ťahal
naopak Vittek. Senicu Piroska,
Myjavu samí Slováci, v Košiciach
vyskočil najviac Duda, ktorý zatie-
nil vlani výborného Sekuliča. Boli
tu samozrejme aj výnimoční legio-
nári. V Trenčíne Holanďan Van
Kessel, na začiatku nigérijský stre-
lec Adi a opäť argentínsky stredo-
poliar Baez, v Ružomberku uni-
verzálny Kamerunčan Tawamba či
srbský brankár Nikolič, v Senici
Brazílčania Cristovam s Hiagom i
českým stopérom Pavlíkom, v Košiciach macedónsky brankár Tofiloski, v Nitre už osvedče-
ný Brazílčan Cleber. MIROSLAV HAŠAN

SÚ LEGIONÁRI NOSITEĽMI KVALITY?10.

Veľa faktorov sa stretlo na rovnakom mieste. Žiaľ na Pasienkoch. Na nefutbalovom
štadióne, kde potrebujete ďalekohľad, aby ste dovideli z tribúny za jednou bránou na brá-

nu druhú. Kde je hľadisko ploché, bez akustiky a celkovo nevhodné. Nehovoriac o tom, že slo-
vanisti niekdajší štadión Interu nikdy neprijmú za svoj. K tomu prirátajme letný európsky neús-
pech, zotrvačníkový záver poslednej majstrovskej sezóny a zlý štart aktuálnej. Navyše, keď sa po
príchode Galisa s Valovičom mužstvo rehabilitovalo výsledkovo, hodil chlapík, ktorý má asi
funkčnú iba prvú signálnu sústavu, do sektora ružomberských hostí obsadeného aj deťmi vo-
jenský delobuch. Zavretý štadión veciam nepomohol, zaváhania s Trenčínom a Košicami tiež nie.
Bez potrebných kulís ani Vittek či viacero skvelých momentov na rozhrešenie nestačia.

PREČO CHODILO NA SLOVAN TAK MÁLO DIVÁKOV?6.

Negatívny na imidž. Smerom dovnútra skôr očistný. Konečne vyšlo oficiálne na po-
vrch, že v slovenskom športe nie je všetko s kostolným poriadkom. Futbal je odrazom spo-

ločnosti a keďže žijeme v dobe úplatkárstva, bolo by nenormálne domnievať sa, že na zelených tráv-
nikoch je všetko férové a čisté. Nebolo, nie je, ani nebude. Hádzať ale špinu len jedným smerom 
tiež neradno. Ľudia, ktorí majú futbal skutočne radi, ho budú mať radi aj naďalej. A nie je ich málo.
Na štadióny nechodia pre nevyhovujúce prostredie a málo atraktívnu hru. Korupčníctvo nie je
dôvodom, v opačnom prípade by nemohli vyjsť spomedzi štyroch stien vlastného bytu.

AKÝ DOPAD MALA KORUPČNÁ AFÉRA NA LIGU?7.

Ružomberok. Od Slovana sa titulové umiestnenie očakáva, od Trenčína pohárové tiež,
hoci pred sezónou bolo s menším otáznikom. Liptáci sa však po dlhšej odmlke na vrchné 

priečky vracajú. Veľkú zásluhu na tom má tréner Vukušič, ktorý dokázal vtlačiť mužstvu vlastnú pe-
čať. Pod Čebraťom sa hrá s veľkým nasadením. Ďubek patril k hviezdam ligy už v minulej sezóne, te-
raz mu pomohol návrat Zošáka, výborným ťahom bol príchod Tawambu a v druhej časti zabrala re-
inkarnácia Lačného. Ďalej dvojica srbských legionárov, talentovaný Zreľák a viac ako zaujímavú
kostru by sme mali. Angažovanie Chovanca na post viceprezidenta potvrdzuje ambície MFK, bez
ohľadu na fakt, že ho vedenie klubu dodnes nebolo schopné oficiálne predstaviť. Ruža má okrem
kvetov aj tŕne.

KTORÉ MUŽSTVO BOLO NAJPRÍJEMNEJŠÍM PREKVAPENÍM?8.

Potešiteľné je, že sa zlepšila, čo sa ofenzívneho poňatia hry týka. Viac mužstiev hralo
otvorený futbal, väčší dôraz sa kládol na útočnú fázu, smerom dopredu boli hráči správnej-

šie zaúlohovaní, respektíve dostali väčšiu voľnosť. Vrátil sa Vittek, objavili sa nové ťaháky ako Van
Kessel, viac mužstiev sa snažilo hrať aktívne. Úroveň súťaže sa napriek tomu nezlepšila, väčšine zá-
pasov chýba stále potrebné tempo, hráči robia príliš veľa nevynútených chýb. Ich prejav je väčšinou
príliš zošnurovaný, nie sú schopní ukázať v zápase, to čo dokážu na tréningoch. Nedostatočná je fy-
zická pripravenosť, málo sa hrá v rýchlosti, málo sa využíva pressing, mužstvá zle prepínajú z obra-
ny do útoku a naopak. Presná kolmá hra je skôr výnimkou, jednoduché riešenia prevládajú nad kon-
štruktívnymi. Dôležité je, že sme sa nezhoršili.

ZLEPŠILA SA ÚROVEŇ SÚŤAŽE?9.

Slovan je hore, Žilina dole. 
Kým belasí sú po jeseni na čele, 

žlto-zelení zimujú až na 10. priečke. 
Aj vo štvrťfinále pohára bol úspešnejší 

bratislavský klub.
FOTO TASR/MARTIN BAUMANN

Kamerunčan Tawamba, ktorého z Nitry dotiahol tréner Vukušič, výrazne
prispel k zlepšeniu Ružomberka. FOTO TASR/DUŠAN HEIN


