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Na corgoňligové trávniky sa v lete vrátilo futbalové priezvisko UJLAKY

Štafetu prebral bratranec Erik
Roky bol líder trnavského Spartaka, od éry samostatnosti slovenskej najvyššej
súťaže aj jedna z jej najjagavejších hviezd. Hoci bol Marek Ujlaky, kanonier
s čarovnou ľavačkou, symbol Trnavy, záver kariéry ukončil v Zlatých

Moravciach. Potom síce hrával v nižších súťažiach, ale priezvisko Ujlaky sa
z Corgoň ligy vytratilo. V prebiehajúcej sezóne však zarezonovalo opäť!
V zostave Dunajskostredčanov totiž pravidelne nastupuje Erik Ujlaky.

ERIK UJLAKY by chcel mať Marekovu kopaciu techniku

Výkonmi osloviť trénera Galáda
● Ako si spomínate na účinkovanie
v pražskej Sparte, nedalo sa z neho vyťažiť aj viac?
„S takými plánmi som do Sparty
išiel. Z mládežníckych kategórií sa však
do prvého tímu dostáva ťažšie než v prípadoch, keď klub kupuje hotovú posilu.
Navyše, Slováci to v Sparte mali vždy
ťažšie.“
● Už v zime ste mali posilniť Myjavu,
pred začiatkom novej sezóny zasa Zlaté
Moravce. Prečo z oboch zišlo?
„V Myjave som zrejme nepadol
do oka trénerovi Hudecovi. Ku skúške
vo ViOn-e prišlo narýchlo. Ešte v pondelok som hral za juniorku Sparty proti
Bohemke, po zápase som sa vrátil domov unavený a hneď ráno som cestoval
do Zlatých Moraviec. Pobudol som tam
týždeň, no nevyšlo to.“

Erik Ujlaky
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● Ako ste sa dostali do Dunajskej
Stredy?
„Práve Marek kontaktoval trénera
Radványiho, s ktorým hrával v Spartaku. Ten si ma pozval, vyskúšal a bol spokojný, takže s DAC som sa dohodol
na polročnom hosťovaní.“
● Mareka preslávila desiatka na drese. Nerobili ste si na ňu zálusk, keď ste si
vybrali devätnástku?
„Nie, pretože tú som nikdy nenosil.
Mojím obľúbeným bolo číslo 11. Žiaľ, bolo už obsadené. Siahol som po devätnástke, s ktorou sa mi jednu sezónu
v Sparte darilo.“
● S akými ambíciami ste vstúpili
do Corgoň ligy?
„Ukázať sa v čo najlepšom svetle. Ako
bývalý mládežnícky reprezentant by som
rád zabojoval aj o dres reprezentačnej
dvadsaťjednotky.“
● Neoľutovali ste spätne svoj krok
pôsobiť za DAC, ktorý sa zmieta v problémoch, lieta v korupčnom škandále
a v tabuľke mu patrí v prvej tretine súťaže posledná priečka?
„Vôbec nie. Práveže som mu vďačný,
že mi dal šancu a umožnil pravidelne hrávať najvyššiu súťaž. To, že sme po
11. kole poslední, predsa ešte nič neznamená. Pevne verím, že už po konci jesennej časti to platiť nebude.“
● Je vaším snom v budúcnosti obliekať farby trnavského Spartaka, v ktorom
ste vyrastali?
„Odmalička som Trnavčan, a ním navždy aj ostanem! Hrať za Trnavu by bola
pre mňa veľká česť.“
● Marek odohral v najvyššej súťaži
370 zápasov, strelil 86 gólov. Myslíte si,
že ho môžete prekonať?
„Nuž, to sú naozaj vysoké cifry. Takže
prekonať sa mi ich asi nikdy nepodarí.“
● Akú futbalovú prednosť z tých, ktoré zdobili Mareka, by ste chceli mať?
„Určite skvelú kopaciu techniku
a smrtiacu gólovú ľavačku.“

VIZITKA ERIKA UJLAKYHO
Narodil sa 13. februára 1992 v Trnave. V Spartaku vyrastal do 15 rokov, potom
sa presunul do mladšieho dorastu pražskej Sparty. Po roku mal šancu na angažmán vo Francúzsku, bol na skúške v Olympique Lyon, no prestup sa neuskutočnil.
V ďalšej sezóne sa posunul o kategóriu vyššie, v roku 2009 bol v Trnave na ročnom hosťovaní. V sezóne 2011/12 pôsobil v rezerve Sparty hrajúcej druhú
najvyššiu súťaž. Pred začiatkom sezóny 2013/14 prestúpil do Dunajskej Stredy,
na konte má 11 štartov v Corgoň lige. Je slobodný.

MAREK UJLAKY si myslí, že pri istej zhode okolností
by mohol Erik vystreliť do futbalových výšin

Je to futbalový poctivec!
● Ako by ste ohodnotili
futbalové kvality Erika?
„Bez okolkov sa musím
priznať, že veľa zápasov som
ho hrať nevidel, veď už v skorom dorasteneckom veku
prestúpil do pražskej Sparty.
Nikdy nebol vysloveným kanonierom, vždy radšej góly
pripravoval. Sedí mu post
podhrotového útočníka, prípadne na kraji zálohy.“
● Chodieval sa pozerať na
zápasy slávneho bratranca?
„Nie raz! Veď koho by nelákala superatmosféra na štadióne Spartaka?... Navyše, ak
má v tíme niekoho z rodiny.“
● Čo považujete za jeho
najväčšiu futbalovú prednosť?
„Je to chlapec s poctivým
prístupom, či už na tréningoch alebo v zápasoch.
Chlap, ktorý nikdy nič neodflákne. To je jeho najväčšia
devíza.“
● V čom by potreboval priMarek Ujlaky v najslávnejšej ére: ako kapitán
dať?
trnavského Spartaka.
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„Po prechode medzi seniorov potrebuje jednoznačne
● Prezraďte na Erika niečo, čo
nazbierať viac skúseností.“
doteraz o ňom nikto nevie?
● Lepšiu ľavačku ako vy asi ne„To, že na ryby chodí tak rád
má...
ako ja. Akurát ho vie naštvať, že
„Cha, cha, ani ju mať nemôže. úlovky zakaždým uprednostnia
Je pravák, no ľavačku nemá len návnadu na háčiku mojej udice...“
na podopieranie.“
● Na konte zopár štartov v naj● Môže z neho vyrásť taká vyššej súťaži. Prekvapíte ho nejahviezda, akou ste boli vy?
kým darčekom, keď strelí premié„Všetko bude závisieť len od ne- rový gól?
ho. Potrebuje sa do toho dostať,
„Nikdy sme túto tému nepremusí mu sadnúť klub, spoluhráči vracali. Ale keď sa tak raz stane,
a v takom prípade môže vystreliť to by mal na obed on pozvať
nahor. Zvlášť pri jeho prístupe.“
VLADIMÍR KIKUŠ
mňa...“

VIZITKA MAREKA UJLAKYHO
Narodil sa 26. marca 1974 v Trnave. Hráčsku kariéru začal v Spartaku Trnava, pôsobil v Drnoviciach, Slovane Bratislava, FC Senec,
ViOn-e Zlaté Moravce, UFC Tadten, Horses Šúrovce, momentálne
ešte hráva za Zeleneč. Okrem toho zastáva funkciu asistenta trénera
v druholigovej juniorke Spartaka Trnava. V najvyššej súťaži odohral
370 zápasov, strelil 86 gólov. Za slovenskú reprezentáciu odohral
40 zápasov, strelil 2 góly. Je ženatý, s manželkou Zuzanou majú dcéru
Sáru (15 rokov) a syna Mareka (9).

