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Obranca ROMAN KONEČNÝ nezískal angažmán, a tak na jar si od futbalu odpočinie

Do Dunajskej Stredy ma už nedostanú!
KTO JE ROMAN KONEČNÝ

Roman Konečný
ešte v drese Dunajskej Stredy. Tvrdí,
že ho už nikdy na seba nenavlečie.
FOTO SITA/
JOZEF JAKUBČO

● Ste v najlepších rokoch, napriek tomu
ČERSTVÝ ŽENÁČ
na jar nemienite kopnúť do lopty. Nie je to
Roman Konečný sa po trojročnej známosti v lete minulého roka oženil. Svadbu
škoda?
„Určite je. Moje posledné pôsobenie mal v Radimove. Manželka Martina 8. februára v nemocnici v Skalici porodila synv Dunajskej Strede sa skončilo sklamaním, čeka Viktora. „Bol som pri tom. Neopísateľný pocit. Sme šťastní, narodenie syna
hľadal som si nový klub, lenže nevyšlo to. náš vzťah ešte viac posilnilo,“ hovorí hrdý tatko. „Nebudem syna tlačiť do športu,
Rozhodol som sa, že si dám prestávku bude na ňom, čo si vyberie. Ale poteší ma, keď sa rozhodne pre futbal.“
a v lete sa pokúsim získať nový angažmán.
Na sobášnej
No nemyslite si, že teraz si na tri mesiace
fotografii
vyložím nohy a začnem si vychutnávať žinesmela
vot. Budem sa pripravovať individuálne.
chýbať lopta.
Rád by som trénoval v Holiči, kde som
s futbalom začínal.“
● Dostali ste sa do nepríjemnej situácie,
nie ste z toho znechutený?
„Úprimne, skôr som znechutený z toho,
ako som skončil v Dunajskej Strede. To, že
zostanem na nejaký čas bez klubu, jednoducho priniesol futbalový život, tým sa nestresujem. Navyše, čiastočne si za to
môžem aj sám. S futbalom však nekončím, o pár mesiacov sa plánujem do najvyššej súťaže vrátiť. Možno to bude ťažké,
ale azda u mňa nebude platiť - zíde z očí,
zíde z mysle.“
● V zime ste boli na próbe v Brne a potom v poľskom klube Arka Gdyňa. Na čom
to stroskotalo?
ZAPÁLIL SI PRED WEISSOM
„Zbrojovka hľadala stopéra, vedenie
O
Romanovi
Konečnom
sa vie, že fajčí. „Prvý raz som si potiahol z cigarety
klubu malo o mňa záujem a vyzeralo to
naozaj nádejne. Aj ja som mal dobrý pocit. v štrnástich a odvtedy sa neviem toho zbaviť, tri až päť za deň puknem,“ hoRozišli sme sa s tým, že sa ozvem. Lenže vorí kremenitý stopér. „Samozrejme, pred trénermi som sa s cigaretou v rusom sa neozval a išiel vyskúšať šťastie ke veľmi neukazoval. Raz sa mi, pravda, stalo, že ma prichytil Vladimír
do Poľska. Tam mi tréner povedal, že hľa- Weiss. Išli sme si po sezóne kompletné mužstvo Petržalky niekam sadnúť
dajú iný typ obrancu. Tak som si dlho vy- a v tom sa vo dverách objavil tréner. Rovno si to namieril ku mne. Hovoril, že
beral, až som sa pripravil o účinkovanie mi to spočíta, ale pokutu som nakoniec nedostal.“
v druhej českej lige.“
medzi hráčov, ktorí nedostávali základný
● Ako to, to si žiada vysvetlenie...
● Ste voľný hráč?
„Bol som v Dunajskej Strede, tým je po- plat. Šesť mesiacov som z klubu nevidel
„Do zahraničia áno, na Slovensku nevedané prakticky všetko...Tiež patrím peniaze, nebolo možné sa skontaktovať
viem...“

- narodil sa 25. júla 1983 v Skalici
- bývalý mládežnícky reprezentant bol v tíme, ktorý získal
v 2002 v Nórsku na ME do 19
rokov bronzové medaily. Partiu
tvorili kapitán Kurty, Žofčák,
Halenár, M. Čech, Ivana, T. Bruško, Brezinský, Šebo, bratia Kostolániovci a ďalší. Tím viedol
tréner Peter Polák.
- v roku 2003 hral na MS do 20
rokov v Spojených arabských
emirátoch, kde sme postúpili
z skupiny a v osemfinále vypadli s Brazíliou
- v zahraničnom klube pôsobil
len raz - v gréckom druholigovom klube Thasyvoulos Fylis,
kde strávil len pol sezóny
- najvyššiu slovenskú súťaž si zahral v Trnave, Petržalke, Senci
a v Dunajskej Strede, dovedna
odohral 155 zápasov a strelil
5 gólov
- absolvent stredného odborného učilišta, odbor mechanik
opravár pre plynárenské zariadenia
s funkcionármi a záležitosti definitívne
uzavrieť. Keď sme sa vo februári nakoniec
stretli, navrhli mi podmienky, ktoré som
neakceptoval. S DAC-om som mal kontrakt do konca sezóny, ale nebudem predsa v profesionálnom klube bez financií, tak
som dal výpoveď. Na rozdiel od mojich bývalých spoluhráčov som mal zmluvu
aspoň v rukách, ale mám pocit, že nebola
zaregistrovaná.“
● Aj vy patríte k tým, ktorí sa domáhajú
financií od klubu súdnou cestou?
„Samozrejme. Predsa si nemôže niekto
myslieť, že teraz zatvorím oči a budem sa
hrať na milosrdného samaritána. Chceli
sa dohodnúť, navrhli splátkový kalendár,
ale s tým, že mi nevyplatia plnú výšku
šiestich mesačných platov, len polovicu.
A nové podmienky? Mal som ísť o dve tretiny nižšie... To som neprijal. Žiadam len
to, čo mi podľa zmluvy patrí, nič viac. Verím, že súd mi dá za pravdu a peniaze dostanem.“
● Uvedomujete si, že vás čaká beh na
dlhú trať?
„Presne tak, nečakám, že to bude krátky
šprint. S kondíciou som nemal nikdy problémy, vytrvalostné štreky som vždy zvládal, som pripravený absolvovať dlhú trať
aj v tomto prípade.“
● Budete chodiť na ligové zápasy?
„Zájdem do Senice, určite nie do Dunajskej Stredy.“
● A ak by ste dostali od DAC-u to, čo
vám patrí?
„Nebláznite. DAC má výborných fanúšikov, ale vedenie klubu sa správa k hráčom neférovo. Keby sa dalo, futbalovú kapitolu na Žitnom ostrove by som najradšej
zo života vymazal.“
RÓBERT ČAPLA

