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1. PREČO SÚ DO BOJA O ZÁCHRANU 
PO KRK NAMOČENÉ AKURÁT

MUŽSTVÁ DUNAJSKEJ STREDY A NITRY? 
„Problémy oboch majú spoločného menovateľa:

dobehla ich futbalová spravodlivosť, pretože dlhé
obdobie nepracovali systematicky. Posledné roky
sa výkonnostne posúvali dole, čo vyvolávalo ne-
dôveru u fanúšikov, mestských funkcionárov
a sponzorov. Rozpory, nedôvera a zahmlievanie da-
ného stavu boli ideálnym prostredím pre hráč-
skych aj iných špekulantov. Z chutnej futbalovej
salámy sa toľko odkrajovalo, až zostala z nej len
šupka.“ 

2. PREKVAPILO VÁS JARNÉ
ZMŔTVYCHVSTANIE OBOCH, 

NAJMÄ DUNAJSKEJ STREDY?
„Prekvapila ma len úspešnosť, bola na hornej

hranici schopností mužstva. Trochu šťastia, priaz-
nivejšie vyžrebovanie, ale asi najviac zapôsobil pud
sebazáchovy, posilnený svetielkom na konci tune-
la, pretože budúcnosť futbalu na Žitnom ostrove je
namaľovaná v krajších farbách. To sa o Nitre nedá
povedať. Otázkou je, či bude mať DAC dostatok
psychických síl a silnú lavičku, aby pokračoval
v dobrej sérii, teda či sa už nevystrieľal.“

3. V ČOM JE VÄČŠIA ZODPOVEDNOSŤ
TRÉNERA MUŽSTVA, BOJUJÚCEHO

O ZÁCHRANU – V PSYCHOLOGICKEJ
ALEBO TAKTICKEJ PRÍPRAVE NA ZÁPASY? 
„Nie je problém byť úspešným trénerom v dob-

rých podmienkach. Ale vytiahnuť Senicu a Myjavu
do ligy a úspešne sa s nimi etablovať je trénerské

majstrovstvo, ktoré nie je len o tréningovom pro-
cese, ten majú všetci takmer rovnaký, ale o múd-
rosti dotyčného. To isté platí pre trénera, schopné-
ho s mužstvom, ktoré sa stretne v lete a zahrá si
v ňom každý, kto ide okolo, postúpiť. Takže tréne-
ri Nitry a DAC sú si vo všetkom rovnocenní. Sú ur-
čite najlepšími hráčmi svojich mužstiev.“

4. AKÝ VEĽKÝ JE VÝZNAM
VZÁJOMNÉHO ZÁPASU V 30. KOLE

V DUNAJSKEJ STREDE? 
„Jeho víťaz sa v Corgoň lige zachráni. Keby sa

hrali o zostup play-off na tri víťazné zápasy, bolo
by to spravodlivejšie. To sa nedá povedať o jednom
zápase v mnohofaktorovom športe, akým futbal je.
O výsledku môže rozhodnúť náhoda a množstvo
maličkostí. Domáce prostredie, čo aj s mohutnou
diváckou kulisou, nemusí byť rozhodujúce. Som
však  presvedčený, že sa bude bojovať do poslednej
minúty sezóny. Zatiaľ prebieha v duchu fair play a
zostáva si želať, aby to tak pokračovalo. Zo športo-
vého  pohľadu je boj Nitry a Dunajskej Stredy
ozdobou tohto ligového ročníka, o tom sa bude eš-
te dlho diskutovať.“

5. KTO TEDA ZOSTÚPI? 
„Bolo by odo mňa neseriózne dať dopredu jed-

nému do rúk čierneho Petra. Ja si prajem, aby
v ročníku 2015/16 hrali Corgoň ligu opäť obidve
tradičné bašty slovenského futbalu, Nitra aj Du-
najská Streda. Ako zdravé systémové kluby, s pl-
nými hľadiskami na úplne novučičkých štadió-
noch. A teraz padni komu padni.“ (šur)

Nevyriešené sú však ešte
tajničky zvyšných dvoch po-
hárových miesteniek (jednu
získa určite finalista Slovnaft
Cupu MFK Košice) a boja
o záchranu. Na spodku tabuľ-
ky sa vďaka hladkej prehre
Nitry v Žiline (0:3) - MŠK má
v tejto chvíli na post, zname-
najúci vypadnutie, pohodlný
10-bodový náskok - definitív-
ne vykryštalizovala najslabšia
dvojica súťaže, teda aktuálne
predposledná Dunajská Stre-
da a posledná Nitra.

Pozreli sme na zostávajúci
program oboch rivalov, ich
jarnú formu a spoločne s od-
borníkom Milanom Lešic-

kým sme sa pokúsili nájsť od-
poveď na to, kto sa bude mu-
sieť minimálne na jednu se-
zónu zmieriť s účinkovaním
v druhej najvyššej súťaži. 

Zhodne trikrát doma a tri-
krát na ihriskách súperov sa
ešte predstavia obe mužstvá.
V tom najdôležitejšom, teda
vzájomnom súboji v rámci 
30. kola, bude mať výhodu
vlastného prostredia Dunaj-
ská Streda. A priaznivci DAC
sú na jar jednoznačne dvaná-
stym hráčom tímu, čo doka-
zuje aj tohtoročná bilancia na
Žitnom ostrove - tri víťazstvá
a jedna remíza a len jediný 
inkasovaný gól počas 360 mi-
nút. Naopak, Nitrania vonku

na jar ešte nevyhrali, získali
len dva z 15 možných bodov
a strelili dva góly - po jednom
v Senici a Trenčíne. Žreb zo-
stávajúcich šiestich kôl hovorí
viac v prospech Dunajsko-
stredčanov. Z aktuálnej prvej
štvorky nastúpia len proti 
Trnave, zatiaľ čo mužstvo
spod Zobora má okrem Spar-
taka za súperov aj Slovan
a Senicu, v záverečných zápa-
soch. Aj bilancia vzájomných
zápasov hovorí zatiaľ pre
DAC: doma vyhral 1:0, v Nit-
re remizoval 0:0.

JARNÁ FORMA A BILANCIA 

� Nitra 2 2 4 9:10
� D. Streda 4 2 2 11:10

Oba najviac namočené tí-
my odštartovali jarnú časť
bezgólovou remízou, potom
sa však vybrali opačným sme-
rom. Zatiaľ čo Dunajská 
Streda zvíťazila v Trnave
a doma nad Ružomberkom,
Nitra prehrala doma so Slo-
vanom a za kratší koniec po-
vrazu ťahala aj v Senici.
V ďalších piatich kolách zís-
kali obe mužstvá zhodne po
sedem bodov za dve výhry
a jeden nerozhodný výsle-
dok, takže sú naďalej plece
pri pleci na chvoste tabuľky.
DAC má síce na konte o šesť
bodov viac, ktoré získal na
svojho soka začiatkom jari,
lenže práve tento objem bo-
dov mu disciplinárna komi-
sia SFZ po skončení súťaže
odoberie za jesennú úplat-
kársku aféru, v ktorej sú na-
močení štyria bývalí hráči
žlto-modrých. (man)
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Najlepšími hráčmi oboch „namočených“ sú tréneri
MILANA LEŠICKÉHO, dlhoročného trénera a funkcionáraNÁZOR EXPERTA

FC NITRA (18)

� Zlaté Moravce (d)

� Banská Bystrica (v)

� Dunajská Streda (v)

� Trnava (d)

� Slovan (v)

� Senica (d)

DUNAJSKÁ STREDA (24 - 6)

� Banská Bystrica (d)

� Myjava (v)

� Nitra (d)

� Košice (v)

� Trnava (d)

� Ružomberok (v)

Podľa Športu to bude Nitra
Do konca aktuálnej sezóny 
najvyššej slovenskej súťaže
zostáva šesť kôl, zvyšuje sa
napätie, stúpa nervozita. 
Boj o titul je v Corgoň lige
2013/14 už de facto vyriešený,
otázkou zostáva, po ktorom
kole bude Slovan už aj 
matematicky šampiónom.

ZOSTÁVAJÚCI PROGRAM

Ladislav Hudec prišiel v zime do Nit-

ry s jasným cieľom - zabrániť zostu-

pu do II. ligy. FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Mikuláš Radványi má väčšie tréner-

ské skúsenosti so záchranárskymi

prácami v najvyššej súťaži ako jeho

náprotivok. FOTO DUŠAN KOUTNÝ

TIP ŠPORTU: 

Zostúpi Nitra


