
� Čo je momentálne s vami? Mali
ste byť esom DAC v novej sezóne, ale
v piatok na Pasienkoch ste na jeho
súpiske nefigurovali...
„Trénujem v Dunajskej Strede a ča-

kám. Čakám na to, že konečne príde
k dohode medzi DAC a Trnavou a už
najbližší víkend budem trénerovi
Radványimu k dispozícii. Nemôžem
povedať, že som zo súčasnej situácie
znechutený, ale je pravda, že už by
som najradšej nastúpil na ligový zá-
pas.“

� Prečo doteraz neprišlo k dohode?
„V Trnave sa mi skončila zmluva 

k 30. júnu, odvtedy som voľný hráč.
Pravda, neplatí to na Slovensku, u nás
má Trnava nárok pýtať za mňa od-
stupné. Na ňom sa treba dohodnúť.“

� Pôjde o prestup či hosťovanie?
„Predpokladám, že o polročné hos-

ťovanie, teda do konca kalendárne-
ho roka.“

� Aké je to len trénovať?
„Uvítal by som, keby sa to defini-

tívne dotiahlo. Trénujem rád, ale zá-
pas je o niečom úplne inom.“

� Ak nepríde k dohode, čo potom?
„Nestrašte ma. Snažím sa myslieť

pozitívne a verím, že k dohode klu-
bov dôjde. Pokiaľ sa tak nestane, pre-
stupové obdobie trvá a budem sa
musieť narýchlo poobzerať po klu-
be mimo Slovenska. V tom prípade
už súhlas Trnavy potrebovať nebu-
dem.“

� Cíti sa rodený Trnavčan na Žit-
nom ostrove v pohode?
„Samozrejme. V Dunajskej Strede

som pôsobil v sezóne 2010/11 i teraz

na jar a zakaždým sa mi darilo. Strie-
ľal som góly, čo viac si ofenzívny hráč
môže priať. Snáď to bude platiť aj 
o mojom treťom angažmáne na Žit-
nom ostrove. Navyše z Trnavy to mám
do Dunajskej Stredy len na skok.“

� Kto sa v hráčskej partii stará 
o zábavu?
„Najpikantnejšie je súperenie mla-

dí - starí. Neraz si tréning spestríme
rôznymi súťažami. Trebárs v strieľa-
ní do brvna z určitej vzdialenosti. Už
sa mi stalo, že mi ľavačka zlyhala 
a musel som mojim mladým spolu-
hráčom kupovať čokoládu.“

� V Dunajskej Strede vyskladali
dobré mužstvo s viacerými skúsený-
mi hráčmi. Klub sa však spájal s fi-
nančnými problémami, aká je súčas-
ná situácia? 
„Určité záväzky voči hráčom sú,

ale vedenie deklarovalo, že sa ich po-
kúsi čo najskôr vyrovnať. Veríme, že
sa tak stane a budeme fungovať bez
ťažkostí. A najmä hrať tak, aby ľudia
na nás chodili. V Dunajskej Strede
majú futbal radi.“

� Keby ste v lete prestúpili do Irá-
nu, nemuseli ste nič riešiť. Cítite sa 
v tomto smere oklamaný?
„Niekto ma takmer tri mesiace

kŕmil tým, že je všetko vybavené 
a v lete nebude nič brániť tomu, aby
som sa sťahoval do Iránu. Hovoril, že
mi príde už len zmluva, ale nič z toho
nebolo. Áno, z toho som sklamaný.“

� O aký klub išlo?
„O teheránsky Esteghlal, ktorý 

v poslednej sezóne získal siedmy
iránsky titul. Klub mal o mňa záujem
už pred asi tromi rokmi. Viackrát ma
boli stadiaľ sledovať, nešlo by o skúš-
ku, mal som podpísať kontrakt na
jednu sezónu.“

� Už ste s Mohsenim osobne deba-
tovali, prečo to stroskotalo?
„Nie. Od postupu do najvyššej sú-

ťaže sme sa nestretli...“
� Pravdepodobne budete naďalej

pôsobiť v Dunajskej Strede. Budete
sa stretávať s prezidentom klubu. Bu-
dete mu veriť?
„Nuž, vo futbale som sa presvedčil,

že nijaké rečičky nič nezaručia. Roz-
hodujúce je to, čo je na papieri. Ba
občas ani to nemusí platiť...“

� Stále vás láka Irán?
„Posledné mesiace som tak bol na-

stavený. Počítal som s tým, že tam
pôjdem. Ale nemá zmysel sa zožierať.
Treba hľadieť dopredu.“

� Neľutujete s odstupom času, že
ste sa postavili proti zníženiu platov
v Trnave? Mohli ste byť v Trnave 
a mať pokoj.
„Neľutujem. Verím v osud, všetko

zlé je na niečo dobré. Nevyšiel Irán,
svet sa nezrúti. Zostanem doma, bu-
dem nastupovať za Dunajskú Stredu

a možno ma v zime čaká lákavý pre-
stup.“

� Ako ste vychádzali s trénermi
Hoftychom a Zelenským v Trnave?
„Pod Hoftychom som nastupoval

v základe, potom bolo obdobie, že
som sedel na lavičke, alebo som na-
skakoval na viacerých postoch na
pravej či ľavej strane. So Zelenským
som vychádzal dobre, ale naša spo-
lupráca sa skončila pomerne skoro.“

� Nový tréner Spartaka Juraj Jará-
bek sa na predsezónnej tlačovke na
vašu adresu vyjadril, že trénujete 
v Dunajskej Strede, alebo niekde na
ulici. Evidovali ste to?
„Je pravda, že sme spolu telefono-

vali. Bola možnosť, že by som sa do
Trnavy vrátil, ale nakoniec z toho 
zišlo a začal som trénovať v Dunaj-
skej Strede. Zrejme preto sa tak tré-
ner Juraj Jarábek vyjadril. Nevidím
na tom nič zlé, som v klube, nie na
ulici.“

� Vrátite sa ešte niekedy do Trna-
vy?
„Uvidíme, čo prinesie futbalový ži-

vot. Všetko je možné, nerozišli sme
sa v zlom, ak sa budeme navzájom
potrebovať, opäť sa spojíme.“

RÓBERT ČAPLA
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Prečo MICHAL GAŠPARÍK nemôže hrať? DAC sa musí dohodnúť s Trnavou!

Netrénuje na ulici, ale v klube

„ „Neľutujem. Verím v osud, všetko zlé je na
niečo dobré. Nevyšiel Irán, svet sa nezrúti.

V zime na sústredení Trnavy v Piešťanoch ako jediný z hráčov nesúhlasil 
so znížením platu, a tak musel opustiť výpravu a vrátiť sa domov. V Sparta-
ku tým pádom skončil. Krátko sa pripravoval individuálne, potom zamieril 
do Dunajskej Stredy na hosťovanie a s DAC postúpil do Corgoň ligy. Hovorilo
sa, že má dohodu s prezidentom DAC Khashayarom Mohsenim a od leta
zamieri do Iránu, kde bude kráľovsky zarábať. Zostalo pri sľuboch... 
Nielenže nikam nešiel, ale nateraz nemôže tento 31-ročný stredopoliar 
s čertovsky šikovnou ľavačkou ani hrať.   

„Michal Gašparík s nami poc-
tivo trénuje, ale v zápasoch 
s ním počítať nemôžem. Pevne
však verím, že proti Žiline už
bude k dispozícii. Intenzívne na
tom robíme. Je to šikovný stre-
dopoliar, inteligentný, skromný.
Keď cíti dôveru, tak sa odvďačí
zodpovednými výkonmi. Jeho
technika je známa a ľavačka
ešte známejšia. Dobre zahráva
štandardky a dokáže rozhod-
núť zápas,“ hovorí tréner Du-
najskej Stredy Mikuláš Radvá-
nyi. „V kabíne potrebuje zopár
zrkadiel, aby sa lepšie videl. Be-
riem to, pomáha mu to, aby mu
stúpalo sebavedomie. Cením si
na ňom aj to, že je pozitívne na-
ladený, takých futbalistov v ko-
lektíve vítam,“ zažartoval si du-
najskostredský tréner.

RADVÁNYI O GAŠPARÍKOVI

Kedy si Michal Gašparík bude môcť opäť obliecť dunajskostredský dres? FOTO DUŠAN KOUTNÝ


