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SLOVAN BRATISLAVA

Podľa postavenia v tabuľke slova-
nisti veľa dôvodov na zmeny ne-
majú. Plánovaný je príchod Clebera
z Nitry, ktorý by mal posilniť ofenzí-
vu. V prípade, že sa do zostavy vráti
Fořt, je  tento krok otázny. Nie z hľa-
diska kvality Brazílčana, skôr z po-
hľadu potrieb mužstva. Juhoameri-
čan je na slovenské pomery nadštan-
dardný, vie dať gól, silný je individu-
álne. Na krídle však belasí nemajú
slabé miesto. Naopak. Typologicky
podobný Milinkovič je lepší i mladší,
na druhej strane hrá spoľahlivý Žof-
čák. Skraja môžu nastupovať aj Pel-
tier či Halenár, vždy produktívny bol
Hlohovský a v dobrom svetle sa uka-
zoval Mészáros. Plus nadmerný je
počet cudzincov mimo krajín EÚ.
Slovan potrebuje najviac ľavonohé-
ho obrancu. Josimov nepotvrdil
oprávnenosť príchodu, zo základu
ho vytlačil Vrablec, lenže ten to má
na ľavej strane cez nohu. Čikoš tiež
a ten bojuje dlhodobo so zranenia-
mi. Do tímu by sa ešte zišiel defen-
zívny stredopoliar. Silný, rýchly
a futbalový. S výhľadom na leto aj
hrot – ako náhrada keby odišiel Vit-
tek a Peltier sa nespamätal.

AS TRENČÍN

Pokiaľ by sa podarilo dotiahnuť ná-
vrat Van Kessela, Trenčín by mal vy-
vážený tím. Strata Williama by ne-
mala bolieť, keďže ako náhrada pri-
šiel zaujímavý Jairo. Tento Brazílčan
môže alternovať aj na hrote útoku,
kde je momentálne jednotkou Malec.
Napriek tomu by sa jeden deviatkový
útočník nestratil, pretože ďalšiu kon-
kurenciu tvorí už len dorastenec Sab-
ler, ktorému síce talent nechýba, ale
keby na neho prišlo, ešte viac by
omladil aj tak veľmi mladý tím. Širší
výber by nevadil v stredovej formácii,
konkrétne na pozície 8 a 10. Hajradi-
novič si ako tvorivý stredopoliar po-
čínal vynikajúco, no do pravého špíl-
machra mu zatiaľ chýbala lepšia fi-
nálna prihrávka, Mišákovi by tlak
z lavičky tiež prospel.

MFK RUŽOMBEROK

Po tom, ako sa vykryštalizovala si-
tuácia okolo Lačného – smeruje do
kazašského Kajratu za trénerom 
Weissom – ostala v ružomberskej
rovnici jedna premenná: ako sa vyvi-
nú veci so Saparom. Všetci v klube si
želajú, aby bol na jar jeho súčasťou.
Reálne to však asi dopadne inak. Sa-
paru chcú prednostne v Turecku,
kde si urobil vynikajúce meno. V prí-
pade, že bude schopný zniesť zápaso-

vé nasadenie, dostane hneď niekoľko
ponúk, ktorým MFK nemôže konku-
rovať. Tréner Vukušič predikoval, že
Liptáci budú hľadať ľavého obrancu.
Ani veľmi nemusia, bývalý Košičan
Čonka sa v Slavii ocitol mimo a nový
športový šéf Chovanec už zisťoval
možnosti jeho získania. Dvojku
brankárovi Nikoličovi prišiel robiť
skúsený Pavel Kováč.

FK SENICA

Záhoráci sa zbavili nadbytočného
Zemana už počas jesene a po ňom
odišiel v zime z kádra aj ďalší český
legionár Brabec. Zazenitový stopér
síce ešte v niektorých zápasoch do-
kázal účinne zorganizovať svojich
spoluhráčov, ale súbojovo i bežecky
čoraz viac zaostával. Na jeho miesto
sa vrátil z hosťovania v Hradci Krá-
lové Pillár, ktorý mal pred dvoma
rokmi výbornú sezónu. V jeho prípa-
de je otázkou, či dokáže vhodne ko-
munikovať s podobným typom stopé-
ra, Pavlíkom. Ten v Senici takmer na-
isto zostane, poľská transferová stopa
sa v jeho prípade ukazuje ako faloš-
ná. Seničania zháňajú najviac stred-
ného útočníka, šumy o snahe získať
zo Slavie Škutku vyšumeli. Post ľavé-

ho obrancu dokážu vyriešiť dočasne
Kalabiškom, hoci vedia, že to nemusí
byť optimálne.

SPARTAK MYJAVA

Po vypršaní zmluvy odišiel do Jih-
lavy Kukoľ a nepochopiteľne sa My-
javčania zbavujú Lukšíka. Ľavý
obranca je totiž na hráčskom trhu úz-
koprofilový tovar, obzvlášť skúsený
a futbalový. Malému Spartaku tak
vypadla jedna celá strana. Náhradný
variant je pripravený: z Dunajskej 
Stredy prišiel Dubničan Beňo, ktorý
si ako pravák vedel dať aj v opačnom
garde rady. Zaujímavý útočník je
Šmahajčík, tiež z Dubnice. Kuračkov
návrat do Trnavy veľmi nesvrbí,
v strede poľa bola na jeseň aj bez ne-
ho tlačenica. S výmenou trénera, keď
Hudeca nahradil Dorňák, je badate-
ľná zmena filozofie, kopaničiari sta-
vili pri príchodoch na mlaď. Príčinou
môže byť aj šetriaci aspekt, ale z nú-
dze sa často stáva cnosť.

SPARTAK TRNAVA

Trnava sa rozhodla nielen pre pre-
stavbu štadióna, ale aj pre radikálnu
prestavbu kádra. V lete na hráčskom
poli nie všetko vyšlo, o to viac sa

skomplikovala personálna politika
súčasnosti. Vyriešila sa situácia so
stredným obrancom Adámikom,
s ktorým sa funkcionári dohodli na
odchode. Stopéra červeno-čierni po-
trebujú ako soľ, typ a finančné pro-
striedky na potrebný transfer však
hľadajú dosť ťažko. Zhánka je aj po
tvorivom stredopoliarovi, štítový sa
dá vyriešiť zo súčasných zdrojov. Po-
tentný útočník na špicu je horúcejší
problém: Hodek bol iba polovičný,
Poznar ani štvrtinový. Stávka na bys-
trického Jurča nevyšla, hotový hro-
ťák sa teda nerysuje. Balkánska ces-
ta, ktorou sa Trnavčania pri zimnom
skúšaní vybrali, nemusí byť tou naj-
lepšou. Ostávajú ešte odchovanci.    

DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

Na Štiavničkách je položka na
transfery takmer prázdna, ako vo väč-
šine corgoňligových klubov. V Dukle
preto dúfali, že sa im podarí udržať
aspoň doterajší káder. Nepodarilo,
Jurčo už prelieza cez kopec pod Čeb-
rať. Poľskú skúšku v Zaglebí Lubin
zažil Turňa, no tamojší mediari pre-
ferujú momentálne domácich hráčov
pred cudzincami. Otázna je ďalšia
budúcnosť brazílsko-slovenského sto-
péra Teixeiru. Jeho dynamika uchvá-
tila zahraničných skautov, ručnú brz-
du následne zatiahlo svalové zrane-
nie. Napriek tomu to na ďalšie pôso-
benie v Banskej Bystrici u tohto
stredného obrancu nevyzerá. Útoční-
ka Slančíka chcela Ostrava, Baník je
však tiež bez peňazí. Našťastie. Vyze-
rá to, že tréner Hrnčár bude musieť
ďalej variť iba z vody.

ViOn ZLATÉ MORAVCE

Transferová politika klubu z Poži-
tavia bola vždy skromná a taká ostá-
va. Do Zlatých Moraviec prichádzali
väčšinou hráči na hosťovanie. V lete
už nie zo Žiliny, ale zo Slovana, bra-
tislavského i libereckého, plus tren-
čiansky Mazan, či prešovský Pribula.
Šaliansky Szabó z Liberca by mal vo
ViOn-e účinkovať aj na jar, zatiaľ čo
defenzívny štít Obročník sa už pre-
sťahoval na český severozápad. Kto
príde z kádra slovenského majstra, to
sa ukáže až neskôr, stredopoliar Pat-
rik Sabo sa pravdepodobne vráti.
Z Trnavy cez Karvinú sa vrátil stred-
ný útočník Pavelka, konkurenciu ve-
žovému hrotu možno bude robiť Bos-
niak Hadžič, ak uspeje na skúške.
V mládežníckych kategóriách pôso-
bil v Holandsku, jeho kariéru pribrz-
dilo ťažké zranenie. Vedenie nepre-
dĺžilo zmluvu s Bernáthom, takže ten
sa už v zlatomoraveckom drese neob-
javí.
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Kúpi Ružomberok zo Slavie Čonku?

Cleber (v bielom) proti Gorositovi. Budú na jar spoluhráčmi v Slovane?
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MFK KOŠICE

Košičania pustili brankára Tofilos-
kého na ukážku do Sparty, ak z toho
bude prestup, o čosi sa zmenší ich
manko v kase. Bude sa riešiť aj bu-
dúcnosť talentovaného stredopoliara
Dudu, zatiaľ sa s Legiou Varšava ešte
na odstupnom nedohodli. Prvotne
ponúkaných 270-tisíc je vzhľadom na
okolnosti férových, 300-tisíc je strop.
Stále je to trikrát viac ako zaplatila
Legia za 19-ročného Salinasa Trenčí-
nu. Veľké príchody do MFK sa na-
priek tomu neočakávajú. Na zahode-
nie by nebol krajný obranca, obzvlášť
keď Sekulič je tiež na predaj. So zdra-
vými Pačindom a Novákom, dirigo-
vaní Šinglárom, s podporou Viazan-
ka či Bukatu si žlto-modrí nemusia
v súťaži vôbec počínať zle.

MŠK ŽILINA

Zatiaľ odchody zo žilinského kádra
prevyšujú príchody. Už v ňom nefi-
guruje trojica legionárov – stopér
Akakpo zakotvil v Užhorode, krajný
obranca Ceesay nevedno kde
a pôvodne do Poľska smerovali kroky
šikovného portugalského ľaváka Nu-
nesa. Brankár Dúbravka sa rozhodol
nepredĺžiť s klubom kontrakt, ktorý
mu vyprší v lete a ocitol sa na vedľaj-

šej koľaji. Zaujímal sa o neho PAOK
Solún, no Gréci stroskotali na výške
odstupného, vraj by sa mal ísť tiež
ukázať na pražskú Letnú. Nového za-
mestnávateľa si môže hľadať útočník
Majtán a v ďalších žlto-zelených plá-
noch nefiguruje ani stredopoliar Ger-
gel. Zatiaľ známou posilou je Brazíl-
čan William, ofenzívny univerzál
známy z Trenčína. MŠK potrebuje
stopéra, spomína sa ďalší trenčiansky
hráč Kleščík. Vyriešený nie je post ľa-
vého obrancu, zosilniť by to chcelo
ofenzívu a kreativitu stredu poľa.

FC NITRA

Z športovej stránky nie je pod Zo-
borom jasné nič. Keby ostalo pohro-
made nezmenené mužstvo z jesene,
aj to by sa potrebovalo výrazne posil-
niť. O jedného stopéra, stredopoliara
a najviac o hrotového útočníka. Nit-
riansky exodus hráčov ja však ďaleko
pravdepodobnejší ako ktorákoľvek
iná alternatíva. Ťažko tu vôbec hovo-
riť o personálnej politike. Najskôr
musia funkcionári FC vyriešiť post
brankára, potom zložiť obranu, pre-
dovšetkým jej stred. Šimončič je pasé
a to bol najstabilnejší stopérsky člá-
nok, hoci vyučený v stredopoliar-
skom remesle. Krajní obrancovia sú
vcelku solídni. V záložnej formácii sa

dobre ukazoval mladý Kotrík, veľký
talent majú krídelník Špalek a útoč-
ník Vestenický. Postaviť len na tom
záchranu v najvyššej súťaži je však
utopistické. Bez peňazí iná možnosť
nebude.

DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

Žlto-modrí majú v porovnaní s Nit-
rou niekoľko výhod. Ich káder je na-
priek množstvu odchodov stabilizo-
vanejší a tréner Radványi má s ne-
štandardnými klubovými podmien-
kami veľké skúsenosti. V nestabil-
nom prostredí dokázal cez silnú
Podbrezovú postúpiť medzi elitu, za-
chovať si v nej príslušnosť na úkor
slabej Nitry vyzerá ako detská hra.
DAC má aspoň Majerníka, Adiabu
a Boyu. Pomôcť môže aj Matúš, kto-
rý toho v Corgoň lige neodohral až
tak veľa, no svoje miesto si zastal
v strede obrany aj v útoku. Mimo-
riadne citlivý bude odchod kapitána
Gašparíka, najlepšieho hráča muž-
stva. Predovšetkým jeho ľavačka
s nebezpečnými centrami a pozitívny
prístup aj v najťažších chvíľach budú
nesmierne chýbať. Písať v tejto fáze
o tom, kto by mal na Žitný ostrov
prísť, by bolo v neprehľadnej situácii
márnou snahou.

MIROSLAV HAŠAN
Ondrej Duda z Košíc odíde. Kedy? A za koľko?
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