
Brankári: Peter Kostolanský, Jamroškovič, Kurti, hráči do poľa:

Beňo, Božoň, Lénárth, Nulíček, Gašparík, Boya, Adiaba, Antu-
novič, N. Farkaš, Huber, Salko, Hošek, Mir. Sedlák, Kuráň, Köleš,
Marko, Mikuláš.

Zmluva, ktorá čaká na trénera Radványiho, zahŕňa ďalšiu spoluprácu na

jednu sezónu. S mužstvom vybojoval postup, odviedol dobrú robotu a pre

DAC je dobrým riešením, že pri mužstve ostáva.
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DUNAJSKÁ STREDA (Od
nášho redaktora VLADIMÍ-
RA KIKUŠA) - Včera popo-
ludní sa hlavná plocha dunaj-
skostredského štadióna zapl-
nila hráčmi, ktorí pod taktov-
kou hlavného trénera Mikulá-
ša Radványiho absolvovali
premiérový tréning pred no-
vou sezónou. Ešte pred ním si
vypočuli v kabíne uvítací prí-
hovor, ale nie od majiteľa, klu-
bu Khashara Mohseniho kto-
rý bude do nedele na služob-
nej ceste v Iráne.

! MOHSENIHO ZASTÚ-
PIL CHYTIL. „Hráčom som
zaželal veľa športových úspe-
chov vo vyššej súťaži. Poprosil
som tých, ktorí tu boli, aby
medzi seba prijali nových.
Upozornil som na to, že ich
čaká tvrdý mesiac prípravy,
aby sa preto venovali len tré-
ningu a ostatné veci dali bo-
kom,“ priblížil nám generálny
manažér Dušan Chytil zvíta-
nie s hráčmi.

! SPOKOJNOSŤ S RAD-
VÁNYIM. Trénerovi Radvá-
nyimu sa po úspešnej druholi-

govej sezóne, korunovanej ná-
vratom medzi elitu, skončila
zmluva. „Bude podpisovať no-
vú, na jeden rok,“ povedal
Chytil. „Je to mladý, progre-
sívny a šikovný tréner,  navyše

od detstva spätý s Dunajskou
Stredou. Pod jeho taktovkou
sme sa vrátili medzi elitu, s je-
ho službami sme spokojní, tak-
že nebolo pochýb, že s ním
predĺžime spoluprácu,“ vy-

svetlil funkcionár. Prvým asi-
stentom bude Jozef Olejník,
obsadenie postu druhého asi-
stenta sa rieši, mal by ním byť
pravdepodobne Szilárd Kan-
tár.

! CHÝBAL ŠTVORLÍS-
TOK, GAŠPARÍK PRIŠIEL.
Prvý tréning neabsolvovali
všetci hráči. Odobrenie na pre-
dĺženie dovoleniek dostali Pe-
ter Majerník, Obžera, Fodrek
a Velický. Šumy, že starší hráči
bojkotovali prvý tréning pre
dlhy klubu voči nim, ostali vi-
sieť vo vzduchu nezodpoveda-
né... Do tréningu sa zapojil aj
Gašparík, ktorý by mohol
odísť do zahraničia. Z hráčov,
ktorí hrali v DAC v uplynulej
sezóne, chýbalo trio Gerát,
Gerec, Kutlík, ktorí sa po
skončení hosťovania hlásili
v Ružomberku, ale DAC o ich
služby má interes naďalej. Úpl-
nými novicmi boli Kostolan-
ský z Rimavskej Soboty, Köleš
z akadémie Györu, Marko
z Ružinej a dorastenci Kurti
a Farkaš. 

! OD ADMIRY PO DUB-

NICU. „Ako každý nováčik sa
chceme v prvom rade zachrá-
niť. Predvádzať taký futbal,
ktorý zaujme a na štadión pri-
láka náročného diváka,“ dodal
Chytil. DAC sa bude pripravo-
vať doma, prvý prípravný zá-
pas odohrá v piatok 21. júna
s Admirou Viedeň. Kondíciu
budú hráči naháňať v Gabčí-
kovskom lese a regenerovať bu-
dú vo Veľkom Mederi v zaria-
dení Thermal Corvinus. V prí-
prave sú aj súboje s Honvédom
Budapešť, SV Horn, Piastom
Gliwice, Šamorínom a Dubni-
cou. Prvý majstrák čaká 12. jú-
la na Pasienkoch s majstrov-
ským Slovanom.

na začiatku prípravy nováčika Corgoň ligy DAC DUNAJSKÁ STREDABOLI SME

Na prvom tréningu aj Gašparík

Po roku pobytu v druhej lige
je ním určite návrat Dunajskost-
redčanov medzi slovenskú fut-
balovú elitu. Klub zo Žitného
ostrova do nej historicky určite
patrí!

Bezpochyby by ňou odchod
skúseného stredopoliara Micha-
la Gašparíka do cudziny. Práve
tým si podmienil to, že Dunaj-
skostredčanom pomôže. On slo-
vo splnil, na ťahu sú majitelia.  

NAJVÄČŠÍ PRÍNOS

NAJVÄČŠIA STRATA 
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! Ste pred podpisom novej zmluvy, dozvedeli
sme sa, že bude na rok. Korešponduje to s vaši-
mi predstavami?
„Nemal som iné. Dohodli sme sa na rok plus

opcia. Tréner aj tak nikdy nevie, koľko času pri
mužstve napokon strávi. Takže všetko je tak,
ako som si predstavoval.“

! Aké sú vaše očakávania pred sezónou, kto-
rá bude pre DAC návratom do najvyššej súťaže?
„Naším cieľom je  vyhnúť sa záchranárskym

prácam. Máme veľmi ťažké vyžrebovanie. Skon-
čili sme súťaž neskôr ako prvoligisti, ale pred
nami sú štyri týždne, aby sme sa čo najlepšie
pripravili.“

! Vlaňajší nováčik z Myjavy skončil štvrtý,
nepoložili ste si latku tak, aby ste ho prekonali?
„Našou predstavou je, aby sme nemuseli do

posledného kola bojovať o záchranu. Nepôjde
o prekonávanie Myjavy. Stále vravím, aby sme
ostali pokorní. Pôjdeme postupnými krokmi od
zápasu k zápasu.“

! Polaček, v uplynulej sezóne vaša brankár-
ska jednotka, sa vrátil do Slovana. Znamená to,
že na post medzi žrďami  hľadáte náhradu naj-
intenzívnejšie?
„Určite! Potrebujeme získať kvalitného skú-

seného brankára. Niektorých už máme na lane,
už s nimi rokujeme. No okrem gólmana potre-
bujeme tím doplniť ďalšími štyrmi - piatimi hráč-
mi. Tak, aby sme vytvorili mužstvo, ktoré bude
konkurencie schopné.“

! Gašparík prišiel do DAC s tým, že mu po-
môže k postupu a klub mu zasa pomôže k za-
hraničnému angažmánu. Ak by sa to nedarilo,
bude na jeseň pôsobiť v DAC?
„Máme ústny prísľub, že by to potiahol ďalej.

Michal je v Dunajskej Strede spokojný, darí sa
mu tu. Samozrejme mu prajem, aby mu zahra-
ničie vyšlo.“

! Budete konkrétnejší v špecifikovaní postov,
ktoré potrebuje DAC vystužiť?
„Do stredu poľa potrebujeme dvoch hráčov.

Jedného stredového a jedného ľaváka v prípade,
že by Gašparík odišiel. Chceme získať obrancu,
či už naľavo, alebo napravo, lebo Beňo môže
hrať na oboch krajoch. A potrebujeme hrotové-
ho útočníka.“

! Za humnami, v Šamoríne, hral najlepší ka-
nonier uplynulej sezóny v druhej lige, Ležaič.
S ním ste v plánoch nerátali?
„Dal veľa gólov, je to silový typ hráča. Neho-

vorím, že sme nad ním neuvažovali, ale neoslo-
vili sme ho. Hovorili sme s inými útočníkmi, so
skúsenosťami z Corgoň ligy.“

! DAC čakajú rokovania s Petrom Majerní-
kom a Branislavom Obžerom, ktorým sa skon-
čili hosťovania. Rátate s ich službami?
„Už som povedal, že si chcem udržať ten ká-

der, ktorý som mal. Oni dvaja plus Velický ro-
kovali s viceprezidentom Antalom v Bratislave.
My by sme chceli, aby u nás zostali a platí to aj
v opačnom garde.“

S hlavným trénerom nováčika MIKULÁŠOM RADVÁNYIM

Pred podpisom ročnej zmluvy

KTO BOL NA PRVOM TRÉNINGU

Na prvom tréningu DAC sa objavil aj Michal Gašparík (vpravo), ktorého priori-

tou však ostáva odchod do cudziny. FOTO TASR/ MILAN KAPUSTA

Tréner Dunajskostredčanov

Mikuláš Radványi. 
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