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Tím spod Zobora sa vo zvyšných
troch kolách dvakrát predstaví v domá-
com prostredí, DAC, čakajú dva súboje
vonku a len jeden na vlastnom štadió-
ne.  
„To, že v závere sezóny hráme dva-

krát doma, vnímame ako istú výhodu.
Hoci Dunajská Streda urobí všetko pre
to, aby bodovala aj vonku,“ povedal nit-
riansky tréner Ladislav Hudec. Jeho ná-
protivok Mikuláš Radványi má odlišný
názor: „Nitra domáce zápasy nezvláda.
Pre mužstvo, na ktoré chodí zhruba
päťsto divákov, z nich väčšina akurát
nadáva hráčom, domáce zápasy výho-
dou nie sú. To by bola pre nás, teraz 
u nás chodí 6000 divákov.“ 
Vzhľadom na tabuľkové postavenie

protivníkov bude mať na konci súťaže
papierovo Nitra  do činenia so silnejší-
mi súpermi. Pravda, najväčšou nitrian-
skou  nevýhodou v súčasnej situácii je
fakt, že na DAC má momentálne  stále
trojbodové manko a aj pri rovnosti bo-
dov má so žlto-modrými horšiu  vzá-
jomnú bilanciu (0:1 v, 0:0 d, 1:1 v). 
Naposledy sa dvojica stretla v pria-

mom súboji v nedeľu na Žitnom ostro-
ve, remízu možno považovať za úspech
hostí. „Nechceli sme prehrať, čo sme
dosiahli. Žiaľ, uškodilo nám vylúčenie

Böhma, hoci aj po ňom sme mali gólo-
vú šancu,“ myslí si Hudec.

Dunajskostredčania si brúsili zuby
na tri body. „Hrali sme doma, chceli
sme vyhrať, ale nerobíme z toho vedu.
Na Nitru sme mali šesťbodovú stratu,
teraz máme trojbodový náskok. My sme
na jar získali 19 bodov, Nitra 10. Z je-
denástich zápasov sme iba dvakrát pre-
hrali, nemáme byť prečo nervózni,“ ho-
vorí Radványi. „Uvedomujeme si, že 
v prípade víťazstva nad Nitrou sme sa
mohli priblížiť k záchrane. Ale stále má-
me pred Nitrou k dobru tri body plus
lepšie vzájomné zápasy,“ zdupľoval.

!   !   !

Obaja namočení sa stretnú s Trna-
vou, takže Spartak môže zohrať v boji 
o zostup dôležitú úlohu. Zverenci tré-

nera Juraja Jarábka momentálne ťahajú
sériu ôsmich víťazstiev, čím utvorili klu-
bový rekord. „Znamená to, že naše
mužstvo nejakú kvalitu má, nie je pred-
sa jednoduché vyhrať osem zápasov za
sebou. Navyše Trenčín, na ktorý strá-
came tri body, hrá záverečné tri zápasy
vonku. Nemôžeme si dovoliť zaváhať 
a o druhý flek sa chceme pobiť,“ myslí
si Jarábek. 
Trnavčania by sériu víťazstiev radi na-

tiahli na desať. To by znamenalo zdolať
v piatok Nitru a v utorok Dunajskú 
Stredu! „Nitra s DAC sú najslabší aku-
rát podľa postavenia v tabuľke, podľa
formy sú v lige určite aj slabšie tímy,“
povedal tréner Spartaka,
Koho z tejto dvojice považuje za sil-

nejšieho? „Podľa herného prejavu na

jar Dunajskostredčanov. Ale Nitra tiež
ukázala, že nemá zlé mužstvo. A oba tí-
my majú veľmi skúsených trénerov.“ 
Pre Jarábka je neodmysliteľným taliz-

manom v ligových zápasoch biela šil-
tovka. „Prvý raz som ju mal na hlave v
Senici, vyhrali sme a spustili sériu. Odv-
tedy mi asistenti prízvukujú, aby som si
ju nezabudol nasadiť. A neperiem ju!
Špinavá nie je, nosím ju deväťdesiat mi-
nút a potom ju starostlivo uschovám,“
priznal poverčivosť.

!   !   !

Aké sú teda šance Nitry a Dunajskej
Stredy v súbojoch s Trnavou? Obaja na-
močení s ňou hrajú doma, no práve 
v domácich dueloch so Spartakom 
v prebiehajúcej sezóne ťahali za kratší
koniec: Nitra v nich získala jediný bod a
ešte „andelom“ nestrelila gól, DAC
uchmatol tri body na trnavskom štadió-
ne. „Trnava je v laufe. Veru, v najbliž-
šom kole by sme potrebovali iného sú-
pera... Ale pred domácim zápasom s Vi-
On-om sme si mysleli, že lepšieho mať
nemôžeme a prehrali sme 0:3,“ povedal
Hudec a pokračoval: „Následne hráme
na Pasienkoch, ale belasí sú po oslavách
titulu. Myslím si, že o zostupujúcom bu-
de rozhodovať až posledné kolo.“ Názor
Radványiho: „Trnava hrá momentálne
vo výbornej forme, keby Spartak v Nitre
remizoval, dokonca prehral, prekvapilo
by ma to.“ VLADIMÍR KIKUŠ

ČO HOVORÍ V PROSPECH 

NITRY
– v záverečných troch kolách hrá dva zápa-

sy doma 
– povzbudením pre ňu môže byť, že v minu-

lom kole zabodovala na pôde Dunajskej
Stredy 

ČO HOVORÍ V PROSPECH 

DAC
– trojbodové plus pred Nitrou
– lepšia jarná forma: DAC nazbieral až 19 bo-

dov, Nitra 10
– Nitra  v závere narazí na súperov z prvej

štvorky
– lepšia bilancia vzájomných zápasov s Nitrou

! NITRA – 31. kolo: doma Trnava (0:1 d, 0:0 v), 32. kolo: vonku Slovan (0:5 v, 1:2 d), 33.
kolo: doma Senica (1:0 d, 1:2 v).

! DUNAJSKÁ STREDA – 31. kolo: vonku Košice (1:4 v, 0:0 d), 32. kolo: doma Trnava (1:4
d, 2:1 v), 33. kolo: vonku Ružomberok (0:2 v, 2:0 d).

11. Dunajská Streda 30 7 8 15 26:53 29
12. Nitra 30 4 8 18 27:61 20

! POZNÁMKA: Dunajskej Strede po skončení ročníka odpočítajú šesť bodov.

Do vylúštenia zostupového rébusu prehovorí aj na víťaznej vlne sa vezúci trnavský Spartak

Andeli jazýčkom na váhach
Záverečné tri kolá Corgoň ligy definitívne vylúštia tajničku, ktorý tím z dvojice namočených – Dunajská Streda 
a Nitra – napokon našu najvyššiu súťaž opustí. 
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