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BOL SLOVAN NAJLEPŠÍ?
Jednoznačne bol. Vyhral

s veľkým náskokom naj-
mä preto, že vedel vyhrať
zápasy, v ktorých o niečo

išlo. Mal najlepších hráčov
a tí si postavenie mužstva postrážili.
Vždy, keď sa objavila minikríza, belasí
ju zažehnali. V závere jesene zdolali
Ružomberok na jeho pôde a zabezpe-
čili si líderskú zimu. Naplno bodovali
aj v Trenčíne, kde potvrdili, že titul je
v správnych rukách. V niektorých zá-
pasoch bol herný prejav slabší, chýbalo
najmä tempo a moderna. Aj preto, že
hráči širšieho kádra nevytvárali dosta-
točnú konkurenciu. Vo všetkých for-
máciách však slovanisti vynikali. Os
mali pevnú a tím vyšperkovaný indivi-
dualitami: Vittek, Fořt, Gorosito, Ni-
ňaj, Milinkovič či Žofčák naplnili maj-
strovský cieľ.

PREČO VYPADLA NITRA?
Pretože bola najmenej fi-

nančne stabilizovaná. Po-
kiaľ sa do roztrhaných
teplákov obliekala aj Du-

najská Streda, mala Nitra
šancu. Od polovice súťaže už len vďa-
ka precedentnému dištancu šiestich
bodov pre DAC. Nitrianska sezóna
však nemala ani hlavu, ani pätu. Po
zlom začiatku hodili pod Zoborom cez
palubu trénera Šimča, v zime Koník
radšej odišiel sám, pretože sa strácal
v neprehľadnej klubovej situácii. Hu-
dec prišiel k mužstvu, keď už ostatné
lode dávno vyplávali na regatu. Nitra-
nia potom robili, čo mohli, ale zameš-
kané už nedobehli. V sezóne bez peňa-
zí, s viacerými personálnymi prešľap-
mi to ani inak nemohlo dopadnúť.  

HRAL TRENČÍN TAKÝ
PEKNÝ FUTBAL

AKO V MINULEJ SEZÓNE?
Nie, ale hral efektívnejší

a preto skončil zaslúžene
na druhom mieste. Po tré-
nerskej výmene, keď No-

sického nahradil Ševela
a toho papierovo podoprel Vrabec, sa
výkonnosť podarilo stabilizovať. Na za-
čiatku si svoju daň vybrala účasť v po-
hárovej Európe a odchody kľúčových
hráčov stredu poľa Štefánika s Lobot-
kom. V závere jesene už Trenčania do-
minovali, pálilo to Malecovi, nedostih-

nuteľný bol Van Kessel, stredu poľa šé-
foval Baez. Lenže na jar chýbala tren-
čianskej kombinácii ľahkosť. Nigérij-
skí legionári Madu a Simon síce dodali
tímu exotický esprit, ale kreativita,
rýchlosť myšlienky a práca s loptou ne-
boli na očakávanej úrovni. Napriek to-
mu hral Trenčín väčšinou najatraktív-
nejší futbal. Priamočiary, kombinačný,
krídelný.

ČO SPÔSOBILO
TRÁPENIE ŽILINY?

Ľahké chyby. MŠK sa po-
dujal na rázny rez ká-
drom. Pod Dubňom teda
dopredu vedeli, že potečie

krv, no nečakali, že jej bu-
de až toľko a že zafarbí nepreniknuteľ-
nou červenou aj to dobré, čo v klube
urobili. Žilinská skladba mužstva ne-
bola dobrá, hoci sa to na začiatku ešte
neprejavilo. Pravý charakter sa vždy
ukáže, keď prídu problémy. Žlto-zelení
sa do nich dostali v polovici jesene
a nevyhrabali sa z nich prakticky až do

konca. Neladilo im to vekovo, bezbre-
hé dláždenie cesty mladými je nepri-
rodzené. A nefungovalo to ani tímovo.
Preto odišli, alebo boli odídení, viacerí
hráči, no pravého lídra sa napriek to-
mu nájsť nepodarilo. Výsledkom bolo
viacero nepríjemných faciek a výsled-
kový prepadák.

KTORÉ BOLI NAJVÄČŠIE
OMYLY ROČNÍKA?

Udelenie licencie Dunaj-
skej Strede, ktorá si zaslú-
žene vybojovala postup
z druhej ligy, ale nemala

za sebou žiadne finančné
krytie. Problémy s klubom zo Žitného
ostrova vyvrcholili potom v známej
afére ovplyvňovania výsledkov, do kto-
rej bola priamo zapojená štvorica hrá-
čov DAC. Za kazový možno označiť aj
ročník v podaní Ružomberka. Niežeby
bol taký zlý, skôr naopak, len tie vy-
hlásenia a nekoncepčnosť... Po jeseni
tretí tím a semifinalista Slovnaft Cupu
začal vystrájať v zime psie kusy. Útoč-

Zmeniť treba očakávania

a nešpiniť si do krpcov
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Trenčania hrali pekný futbal, podľa mnohých najkrajší v lige. Aj vďaka Holanďanovi Ginovi van Kesselovi (vľavo), ktorý miešal ingrediencie, v našich

končinách nevídané. FOTO SITA/TOMÁŠ SOMR
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níka Lačného udržať nemohol, ale pri-
niesť pod Čebrať adekvátnu náhradu
zaňho áno. Takisto posilniť kraje obra-
ny. Lenže majiteľ Milan Fiľo zavrel ko-
hútiky, obetoval trénera Vukušiča a na
lavičku posadil z Prahy zblúdeného
Chovanca. Logickým výsledkom nelo-
gických krokov bola z pohľadu cieľov
neúspešná sezóna. Teraz sú zas na vi-
ne hráči, takmer všetkých treba preto
vymeniť.

AKÁ BOLA ÚROVEŇ SÚŤAŽE?
V dnešnej dobe je moder-
né všetko kritizovať, zne-
važovať a okiadzať. Tvrde-
nie, že naša najvyššia sú-

ťaž je len zlá, ale neobstojí.
Je v nej veľa negatív, no zároveň sa náj-
du aj veci dobré, zaujímavé či hodné
obdivu. Áno, tempo väčšiny zápasov je
nedostatočné. Stále sa viac zameriava-
me na to, ako súpera ubrániť, než ho
prevýšiť. Prirodzene, jednoduchšie je
búrať, ako stavať. Preto mužstvá málo
presujú, hráči nie sú zvyknutí hrať pod
tlakom a budia dojem, že behajú málo
a pomaly. Nie je to úplne tak. Tí naj-
lepší stále odchádzajú a v zahraničí sa
dokážu presadiť, napríkald naposledy
Gyömbér či Duda. Zmeniť treba oča-
kávania, neporovnávať malé Slovensko
s veľkým svetom a zároveň si nešpiniť
do vlastných krpcov.

ČO NAJVIAC POTEŠILO?
Bolo toho dosť. Začnime

slovanistickým prevra-
tom. Po nepeknom konci
v 2. predkole Ligy maj-

strov a slabom štarte v lige
dokázali belasí rozbehnúť preteky o ti-
tul bezkonkurenčne. Z desiatich zápa-
sov od 4. do 13. kola vyhrali deväť
a dosiahli v nich skóre 28:8. Druhý
Trenčín hral atraktívne, predstavil ši-
kovné krídla Van Kessela so Simo-
nom. Spanilá bola jazda Trnavy jarou,
Sabo sa dostal do reprezentácie. Chyti-
li sa mladíci: trenčiansky Bero, Chvá-
tal zo Senice, Zreľák z Ružomberka.
Do Dunajskej Stredy sa vrátili fantas-
tickí fanúšikovia, pochvalu si zaslúžia
trnavskí. Košice vyhrali zaslúžene Slo-
venský pohár a radosť rozdávali aj svo-
jou hrou. Malé kluby ako Myjava 
a ViOn držali krok s veľkými. Chudob-
ná Banská Bystrica prežila so cťou.

AKO ČÍTAŤ
DUNAJSKÚ STREDU?

Našťastie, nevylúštiteľné
perzské hieroglyfy sa už
pominuli. Dúfajme, že
s podvodníckym iránskym

majiteľom Mohsenim odiš-
lo všetko zlé. Ľudia milujúci tento klub

tomu uverili a preto v ťažkých záchra-
nárskych časoch naplnili tribúny. Po
dlhom čase boli v Dunajskej Strede na-
čas výplaty, normálne sa registrovali
zmluvy a nevyťahovali sa zo šuflíkov
podľa potreby iné. Dané slovo platilo.
Világiho netreba vnímať ako majiteľ-
ského mesiáša, no poklonu si zaslúži.
Vytvoril podmienky, nechal pracovať
Radványiho a ten za odmenu opäť uro-
bil zázrak. Menší ako dva predošlé bez
financií, ale cennejší. Zostavil mužstvo
so srdcom, a to udržalo príslušnosť
medzi elitou.

BOLI LEGIONÁRI SKUTOČNÝM
PRÍNOSOM LIGY?

Áno aj nie. Viacerým sa
nepodarilo naplniť očaká-
vania, iní zasa boli nositeľ-
mi kvality. V Slovane Go-

rosito či Milinkovič ťahali,
Soumah predviedol záblesky geniality,
ale Bagayoko, Josimov a Peltier nenad-
chli. V Trenčíne Adi áno, Van Kessel
a mladí Nigérijčania tiež, ale Brazílčan
Jairo nie. V Ružomberku boli so zahra-
ničnými hráčmi nespokojní, ale tam
nevedia, čo chcú. V Žiline väčšinu po-
slali preč, zvyšok splynul s davom. Bal-

kánci z Košíc neboli žiadni zmrzlinári,
hoci dieru do sveta nespravia. V iných
kluboch bolo cudzincov pomenej a tým
pádom aj českej nekvality, česť výnim-
kám, ubudlo. Legionárov treba mať vo-
pred oskautovaných, v opačnom prípa-
de sa zvyknú nevyplácať.

MALA TRNAVA POSTÚPIŤ
DO POHÁROVEJ EURÓPY?

Mala a je dobre, že po-
stúpila. V konečnom dô-
sledku ukázal Spartak do-
statok kvality, hoci nie

vždy mal veci pod kontro-
lou. Škoda, že na Európsku ligu nebu-
de mať ešte hotový štadión. Červeno-
čierni išli postupne hore. Nevyhli sa
personálnym hráčskym premetom, ani
výsledkovým zakopnutiam. Napokon
však tréner Juraj Jarábek poskladal
dobré mužstvo. To hralo zdravý futbal,
vedelo zakombinovať, pritvrdiť, napá-
dať, aj presadiť sa do postavenej obra-
ny. Predovšetkým na jar, keď potiahlo
osemzápasovú šnúru víťazstiev. Pre
slovenský futbal je dobre, keď je Trna-
va hore. Bodaj by v nastúpenom tren-
de v malom Ríme pokračovali aj naďa-
lej. MIROSLAV HAŠAN
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Boj o holý ligový život medzi Dunajskou Stredou a Nitrou vniesol do súťaže správne napätie, grado-

val vo vzájomnom súboji 30. kola. FOTO MILAN ILLÍK 

Slovan obhájil ligový primát, bol

najlepším mužstvom súťaže. Ra-

dosť belasých bola oprávnená.

FOTO MILAN ILLÍK


