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DAC 1904 Dunajská Streda spečatil tri kolá pred koncom postup do najvyššej súťaže

Každé víťazstvo
bolo krásne,
ale aj ťažké

Tréner DAC Mikuláš Radványi
stavil na skúsených,
aj ctižiadostivých hráčov
a radoval sa s nimi z postupu
do najvyššej súťaže.
FOTO DUŠAN KOUTNÝ

Dunajská streda dosiahla v stredajšej dohrávke 29. kola
v Dubnici 19. víťazstvo, ktorým definitívne spečatila prvé
miesto v súťaži. Po roku má právo vrátiť sa do najvyššej
súťaže. Zásluhu na tomto úspechu má aj 44-ročný tréner
Mikuláš Radványi, s ktorým sme sa porozprávali.

● ● ●
● Spomeniete si, čo ste

zdôraznili v denníku Šport,
keď ste sa vlani v lete vrátili do
Dunajskej Stredy?
„Že chcem utvoriť konkurencieschopné mužstvo, pred
ktorým budú mať súperi rešpekt. Myslím si, že sa nám to
podarilo a čerešničkou na torte
bol postup hneď po roku.“
● V čom tkvie základ tohto
úspechu?
„V kabíne. V zime sa nám ju
podarilo vyčistiť - odišli hráči,
ktorí nechceli pracovať tak,
ako si predstavujem a ktorým

som neveril. Prišli hráči, ktorých som chcel, majú charakter a chuť pracovať – Peťo Majerník s Mišom Gašparíkom
priniesli skúsenosti a s nimi
mladí, ktorí chcú vo futbale
niečo dokázať. Mužstvo bolo
dobre skĺbené.“
● Kto z mladých vás najpríjemnejšie prekvapil?
„Hráči Dubnice Beňo, Božoň, chlapci z Ružomberka
Gerec s Gerátom a Antunovič
z Komárna, ktorý hral na jeseň štvrtú ligu, veľmi dobre zapadli do kolektívu. Mali sme
spoľahlivých brankárov Maťa
Poláčka a Jana Maleca.“
● Vyrovnalo už vedenie
podlžnosti, ktoré malo najmä
voči mladým hráčom?
„Finančná situácia už vyzerá inak, lepšie, ako predtým.
Verím, že všetko bude v poriadku.“
● ● ●
● Čím to, že v mužstve bola

súdržnosť samozrejmosťou?
„Vyberám si hráčov podľa
charakteru. Okolo Stana Velického, ktorý je typ vodcu kabíny, sa utvoril dobrý kolektív.
Všetci sa stotožnili s cieľom, vedeli, o čo hrajú. Na každom
tréningu chceli vyhrávať, čo
považujem za veľmi dôležité.“
● Mužstvo viackrát otočilo
zápasy, v ktorých prehrávalo a
o víťazstvách rozhodlo v samom závere. Ktoré ste prežívali najemotívnejšie?
„Keď sme v druhom jarnom
kole dali v deväťdesiatej minúte víťazný gól Bardejovu, alebo
sedem minút pred koncom
Sencu, či v posledných dvoch
minútach Michalovciam... Každé víťazstvo však bolo krásne,
ale aj ťažké.“
● Potrebovali ste aj kúsok
šťastia?
„Samozrejme, ale šťastie praje odvážnym... Rozhodujúca
bola morálka hráčov, že chceli

„
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Bol by som, samozrejme, rád,
keby som toto mužstvo mohol
ďalej trénovať, lebo pre mňa
bolo cťou spolupracovať
s takýmito hráčmi a som veľmi
hrdý na to, čo dokázali.

vyhrať, chceli postúpiť.“
● Za pozornosť stojí aj to, že
25 z 38 gólov ste dali zo štandardných situácií. Čo vy na to?
„Keď mužstvo nemá typického strelca, ktorý dá z dvoch
šancí tri góly, no má hráčov,
ktorí veľmi dobre zahrávajú
štandardky, má hráčov, ktorí
sú silní vo vzduchu, tak podľa
toho musí tréner zvoliť stratégiu. Keďže máme Braňa Fodreka a Miša Gašparíka, ktorí veľ-

„

● Aká bola noc po víťazstve
v Dubnici?
„Dlhá a veselá. Majitelia klubu nás pozvali na večeru do
hotela a tam sme oslavovali. Ja
som odišiel o jednej v noci.“
● Po bezgólovej remíze v 24.
kole s Podbrezovou ste mali
náskok dvoch bodov, tri kolá
pred koncom vediete s náskokom deväť bodov, a keďže máte s Podbrezovou lepšie vzájomné zápasy, už vás nemôže
predstihnúť. Očakávali ste to?
„Vôbec nie. Vtedy som povedal, že o prvé miesto sa bude
hrať až do záverečného kola.
Určite som nečakal, že Podbrezová doma prehrá s Bardejovom a Dubnicou. Tým nám ponúkla šancu, aby sme postup
čo najskôr potvrdili.“
● O Podbrezovej ste vtedy
povedali aj to, že má najlepšie
a najkonsolidovanejšie mužstvo. Prečo jarný duel s vaším
mužstvom nezvládla?
„My máme tú výhodu, že
máme viac skúsených hráčov,
ktorí už hrali pod tlakom o postup a dokázali rozhodnúť ťažké zápasy. Podbrezová mala
len dvoch skúsených hráčov
Greška a Vaščáka, ktorý sa na
jar zranil a nemohol jej pomôcť. A ten tlak na víťazstvá
nevydržala.“

mi dobre kopú štandardky a k
nim dobrých hlavičkárov Majerníka, Hubera, či Velického,
tak sme pilovali štandardky.“
● Kde beriete inšpiráciu na
signály?
„Keď človek sleduje futbal
s otvorenými očami, určite sa
niečo naučí, aj vymyslí.“
● ● ●
● Zimnú prípravu ste začali

o dva týždne neskôr, ako ste
plánovali, no zdôraznili ste, že

vám bude stačiť aj šesť týždňov, v opačnom prípade ste
zlý tréner. Z čoho ste vychádzali?
„Na Slovensku sa stala módou dlhá zimná príprava. Lenže potom prídu zápasy a hra
nevyzerá tak, ako by mala.
Hráči boli fyzicky veľmi dobre
pripravení, šliapali deväťdesiat
minút.“
● Na koľko percent ste boli
vy osobne v tomto ročníku vyťažený?
„Takú ťažkú sezónu som ako
tréner doteraz nezažil. Každý
vie o problémoch s elektrinou,
vodou, kúrením... Hráči nechápali, čo sa tu deje, prečo
mesto všetko robilo proti tomu, aby sme boli úspešní. A toto ich ešte viac naštartovalo.
Túžba hráčov skončiť na prvom mieste bola silnejšia ako
spomínané problémy. Už som
to v denníku Šport v zime povedal, a zopakujem: páni poslanci by si mali uvedomiť, že
DAC má 109-ročnú históriu a
vždy robil mestu dobrú reklamu.“
● Predpokladáme, že zostanete trénerom DAC aj v najvyššej súťaži...
„Moja zmluva sa končí
30. mája, ale už sme s majiteľmi hovorili o budúcnosti. Je to
na dobrej ceste.“
● Povedali ste už hráčom, že
by ste boli radi, keby ste ich
mohli viesť aj v Corgoň lige?
„Doposiaľ som tieto veci nechcel riešiť, lebo prvoradé bolo
postúpiť. Bol by som, samozrejme, rád, keby som toto
mužstvo mohol ďalej trénovať,
lebo pre mňa bolo cťou spolupracovať s takýmito hráčmi a
som veľmi hrdý na to, čo dokázali. Mužstvo bude treba doplniť o štyroch - piatich kvalitných hráčov, aby sme mali konkurencieschopné mužstvo aj
v Corgoň lige.“
● Komu by ste chceli poďakovať za tento úspech?
„Rád by som poďakoval tým,
ktorí mi dali šancu opäť trénovať Dunajskú Stredu, čiže majiteľom, najmä pán Antal má
veľkú zásluhu na tom, že sme
postúpili, ďalej generálnemu
manažérovi Dušanovi Chytilovi, realizačnému tímu a ďalším
ľuďom okolo futbalu, a najmä
hráčom, aj vzhľadom na podmienky, v akých sme pracovali.
A v neposlednom rade mojej
rodine, manželke, ktorá mala
so mnou trpezlivosť, lebo ako
som vravel, bol to môj najťažší
trénerský rok.“
MIROSLAV TOMÁŠIK

