
Počas posledných dvoch sezón neodohral súťažný
zápas! K stredopoliarovi Branislavovi Obžerovi bol
futbalový osud mimoriadne krutý. Tridsaťročný hráč
sa nedokázal vymaniť z područia zdravotných pro-
blémov. „Prvá sezóna po návrate do Slovana bola
parádna. Po desiatich rokoch sme pre klub vybojo-
vali titul i pohár. Žiaľ, potom som si zranil koleno
a na sedem mesiacov som vypadol zo zostavy. Keď
som znova nastúpil, koleno opäť nevydržalo. Nasle-
dovala druhá plastika predného krížového väzu, čo
bolo ďalších desať mesiacov pauzy. Celkove to bolo
sedemnásť mesiacov bez futbalu,“ zrekapituloval
Branislav Obžera svoje patálie. Aj tie nemalou mie-
rou prispeli k jeho predčasnému koncu v bratislav-
skom Slovane. Momentálne sa pokúša reštartovať
kariéru v Dunajskej Strede.

� Veľmi sa vás dotklo, keď vám vedenie Slovana
počas minulej jesene oznámilo, že vám dočasne vy-
povedáva profesionálnu zmluvu?

„Nebolo to nič príjemné. K takému rozhodnutiu
vyústila situácia, ja som sa s tým musel len zmieriť.
Nič iné mi neostávalo.“

� Na jar ste sa síce do mužstva vrátili, ale neodo-
hrali ste ani minútu, v čom vám zabránila zlomenina
ruky. Zrejme ste prežívali ťažké chvíle...

„To určite. Už som s mužstvom trénoval naplno,
keď do toho prišla zlomenina. Myšlienky na návrat
boli fuč...“ 

� S tým, že v Slovane skončíte ste zrejme po skon-
čení sezóny rátali, však?

„Ani neviem, ako by som to povedal... Áno, cítil
som, keďže som dlhšie obdobie nehrával, že asi na-
stal čas, že v Slovane skončím.“

� Vaše kroky následne smerovali do pražskej Duk-
ly, ale tá vás napokon neangažovala. Prežívali ste
sklamanie?

„Bola to vlastne moja prvá skúška po zraneniach.
Aj tréner Luboš Kozel mi vysvetľoval, že nepotrebujú
klasického pravého záložníka, ale pravého obrancu.
Aj to, že niektorých hráčov zo stredu poľa už takto
prerobili. Pravda, ja som ten typ, ktorého to ženie
dopredu. Možno aj to bol dôvod, že ma napokon
Dukla neangažovala.“

� Uvedomovali ste si vtedy, že chytiť sa bude pre
vás po toľkých zraneniach asi dosť ťažké?

„Samozrejme. Dlho som nehral, do toho prišlo
sklamanie z konca v Slovane. Musel som sa s tým
zmieriť a posilňovať vieru, že nejaký angažmán si
napokon predsa len nájdem.“

� Nemali ste na stole žiadnu ponuku z Corgoň li-
gy?
„Nie, nemal.“
� Prečo ste sa napokon rozhodli pre Dunajskú 

Stredu?
„Aj preto, že v DAC pôsobil môj spoluhráč z Petr-

žalky Braňo Fodrek a tiež aj Stano Velický.“
� Neodradilo vás ani to, že DAC je známy tým, že

si voči hráčom neplnil povinnosti a majitelia klubu
vedú s magistrátom vojnu?

„Stretol som sa s viceprezidentom Antalom. DAC
mi podal pomocnú ruku, čo si veľmi vážim. Prišlo to
v čase, keď som nemal žiadnu ponuku. Iné by to bo-
lo možno vtedy, keby som sa rozhodoval medzi de-
siatimi záujemcami. Pokiaľ ide o veci, ktoré spomí-
nate, v mojom prípade je zatiaľ všetko v absolútnom
poriadku.“

� Na koľký pokus ste si ťapli?
„Vlastne už hneď na prvý. Braňo Fodrek sa pred-

tým akurát opýtal trénera Radványiho, či by nemal

o mňa záujem, že som už fit. Ten povedal, že nie je
nijaký problém, takže na druhý deň som išiel na tré-
ning. Tam som sa stretol s Barnabásom Antalom.
Každý z nás si povedal, čo a ako si to predstavuje.
A dohodli sme sa.“

� Nerozmýšľali ste v tomto období nad definitív-
nym ukončením kariéry?
„Nie, myšlienky nad definitívnym koncom kariéry

som vôbec nemal.“

� Nestalo by sa tak ani v prípade, keby neprišla
ponuka z DAC alebo ste boli otvorený aj pôsobeniu
v ešte nižšej súťaži?

„Pred príchodom do Dunajskej Stredy som tréno-
val s treťoligovou Trnávkou. Keby nebolo ponuky
DAC, hrávam pravdepodobne v jej farbách.“

� � �

� V Dunajskej Strede ste sa po pôsobení v Petržal-
ke i v ruskom Saturne, opäť zišli na spoločnej lodi
s Branislavom Fodrekom. Uľahčila vám jeho prítom-
nosť aklimatizáciu?
„Samozrejme. Okrem Braňa je tu predsa aj Stano

Velický. Keď máte v novom prostredí dvoch býva-
lých spoluhráčov, je to ľahšie. Ale v Dunajskej Strede
je dobrá partia a všetko funguje tak, ako fungovať
má.“

� Na Žitný ostrov spoločne s Fodrekom aj cestuje-
te?
„Chodíme jedným autom, pri volante sa strieda-

me. Raz on, druhý raz ja.“
� Ste takí kamaráti, že sa spolu navštevujete aj

v súkromí, či zájdete spolu na kávičku?
„Poznáme sa už zopár rôčkov, takže určite!“
� Sedíte vedľa seba aj v kabíne?
„Áno. Keď ma priviedol na prvý tréning, hneď mi

povedal, aby som si sadol vedľa neho. A bolo to!“ 
� Uživil by sa Branislav Fodrek podľa vás ešte

v Corgoň lige?
„Určite. O tom vôbec nepochybujem!“
� Stále platí aj to, že na pľaci si rozumiete aj po-

slepiačky?
„Veď sme neodohrali spolu len jediný zápas... Hrá-

vali sme spolu v najväčšej sláve petržalskej Artmedie.
Tak ako to fungovalo vtedy, funguje naša spoluprá-
ca aj v DAC.“
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� V poslednom kole ste strelili gól, ktorý znamenal
víťazstvo v Rimavskej Sobote. Ako po takej dlhej od-
mlke chutil?
„Ten svoj posledný som strelil hádam aj pred tro-

ma rokmi.... Sú to príjemné pocity, poteší to i po-
vzbudí.“

� Dali ste ho pre vás netradične – hlavou...
„Hlavou som ich teda veľa v kariére naozaj ne-

dal... Vôbec nie je dôležité byť vysoký, skôr treba
mať správny tajming.“

� Má DAC na to, aby sa po roku vrátil medzi elitu?
„Zatiaľ je mužstvo dobre zložené, ale potrebuje eš-

te zopár hráčov, aby sa v ňom zvýšila konkurencia.
Ak by fungovali základné veci, ktoré fungovať majú
a vedenie pre to niečo spraví, nemal by s tým byť
problém.“

� Ako si vychádzate s trénerom Mikulášom Rad-
ványim?
„Veľmi dobre. Má dobré tréningy, má za sebou dl-

hú kariéru, takže mu nerobí problém pochopiť hrá-
čov. Dokáže im pomôcť aj psychicky.“

�Uvidíme ešte dvojicu Obžera – Fodrek v najvyššej
súťaži?
„To závisí od toho, či sa Dunajskej Strede podarí

postúpiť. Aj keď v tejto chvíli máme obaja zatiaľ pod-
písané iba polročné hosťovanie do zimy. Ak by sme
v DAC neostali, záviselo by to od toho, či by nejaký
klub prejavil o nás záujem.“ 

� Čo tak návrat v drese bratislavského Slovana?
„Som kmeňový hráč Slovana, ale pochybujem

o tom, že by si ma stiahol naspäť. Zvlášť v prípade,
keď mi už raz povedali, že v Slovane končím...“ 

VLADIMÍR KIKUŠ
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BRANISLAV OBŽERA opäť zarezáva v jednom klube s Branislavom Fodrekom, 

s ktorým predčasom šírili slávu petržalskej Artmedie

Nad definitívnym koncom neuvažoval

NAJHVIEZDNEJŠÍ MOMENT V SLOVANE
„Tých bolo viac. Zisk majstrovského titulu po de-

siatich rokoch, tiež šesťgólové víťazstvo nad Trna-
vou vo finále Slovenského pohára. Ale aj víťazstvo
nad Žilinou 2:0, keď som strelil dva góly v zápase,
o ktorom sa hovorilo, že je posledným duelom na
Tehelnom poli. No nebol, pokračovalo sa tam.“

NAJČERNEJŠÍ MOMENT V SLOVANE
„Zjednoduším to: všetky zranenia.“

Branislav Obžera v civile. Už to neplatí, zranenia
ho konečne pustili na trávnik. FOTO MILAN ILLÍK 


