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� Doteraz ste sa – na rozdiel od Ve-
lického a Fodreka – k záležitostiam sú-
visiacim s DAC nevyjadrovali. Aké po-
hnútky vás teda viedli k prelomeniu ba-
riéry mlčania? Robíte tak len preto, že
vám v posledný septembrový deň, ktorý
je posledným prestupovým, neodobril
uvoľnenie?
„Áno. Keď sme sa v DAC rozhodli

skončiť, žil som v naivnej predstave, že
pri záujme iného klubu o naše služby
sa Dunajskostredčania zachovajú féro-
vo a uvoľnia nás. Ubezpečovali nás o
tom. Žiaľ, slová neplatili. Ale v DAC to
nie je nič divné. Čo sa hovorí jeden deň,
o pár hodín neplatí...“

� Podľa tvrdenia viceprezidenta klu-
bu Barnabása Antala však DAC žiadnu
ponuku o Obžeru neevidoval. Čo vy na-
to?
„To si myslí len on, možno preto, že

žije vo svojom uzavretom svete. Takže
mu len pripomeniem, že o Fodreka ma-
la interes Nitra a o Velického s Obže-
rom štvrtoligové Gabčíkovo. O tom by
vedel vari najlepšie hovoriť majiteľ Gab-
číkova Csörgö. Stretli sme sa, dohodli
na podmienkach a on prisľúbil, že všet-
ko dorieši práve s Antalom. Narazil.“

� Ste hráčom Slovana, ktorý len ne-
dávno uvoľnil na hosťovanie do DAC
Hudáka so Szarkom. Nenapadlo vám 
v tej chvíli zájsť za viceprezidentom Slo-
vana Petrom Kašparom, aby príchod
tejto dvojice na Žitný ostrov podmienil
aj vaším okamžitým uvoľnením z DAC?
„S pánom Kašparom sme na túto té-

mu hovorili. Pýtal som sa, či sa dá zrušiť
hosťovanie. Ubezpečil ma, že to ide a
bude sa snažiť s pánom Antalom na
tom dohodnúť. Slovan požiadal o ukon-
čenie môjho hosťovania, ale DAC to za-
mietol. Antal mu ale najskôr prísľub
dal, výsledok vidia všetci.“

� Je ťažké dohodnúť sa s Barnabá-
som Antalom?
„Keď som prišiel do DAC, na niečom

sme sa dohodli. Chvíľu to naozaj platilo,
ale potom už nie.“

�Máte všetky podlžnosti od DAC vy-
platené?

„Nie! Za postup do Corgoň ligy sľúbil
pán Antal balík peňazí, no tie nie sú vy-
platené vôbec. Nakoniec to dospelo 
k tomu, že pred každým zápasom pove-
dal: ,Dnes hráte za toľko a za toľko‘...
Podľa sily súpera i toho, či sa hralo do-
ma alebo vonku.“

� Vedenie DAC sa však vyjadrilo, že
vám nedlhuje ani cent. Kde je pravda?
„To je ďalšie z klamstiev. Prečo by 

inak tréner Radványi v jednom z rozho-
vorov v novinách reagoval tak, že sa ne-
čuduje Fodrekovi, Velickému a Obžero-
vi, že skončili, keď nemali podpísané
zmluvy ani vyplatené peniaze?!“

�O akú sumu ide?
„To v tejto chvíli nie je podstatné.“
� Vraj pred zápasom DAC s Trnavou

ste išli za vedením vyjasniť si veci, no
zo štadióna vás mala vyviesť esbéeska.
Je to tak?
„Vo chvíli, keď o nás prejavilo záujem

Gabčíkovo, telefonoval som Antalovi

dva týždne minimálne dva-trikrát počas
dňa. Nereagoval na zvonenie, ani na
esemesky. Telefóny dvíhal iba manažér
Chytil, ktorému som pripomenul reči
funkcionárov, že DAC nám prieky robiť
nebude. Odvolal sa na Antala, preto
som trval na tom, aby mi s ním dohodol
stretnutie. Vraj mu mám zavolať. Kolo-
toč neprijatých hovorov sa opakoval.
Preto sme do Dunajskej Stredy vycesto-
vali, našli sme Antala, ale odmietol sa s
nami baviť, lebo je vraj zaneprázdnený.“

� To bolo všetko?
„Nie, lebo sme sa nenechali odbiť.

Hoci sme vystupovali maximálne sluš-
ne, beztak prišlo k výmene názorov. On
tvrdil, že sme vyplatení. A že pokiaľ ide
o uvoľnenie zo služieb DAC, tak nevie
kedy to bude riešiť, lebo k tomu je po-

trebná aj prítomnosť majiteľa klubu
Mohseniho. Už sme boli na odchode zo
štadióna, no beztak si na pomoc zavolal
pracovníkov esbéesky. Tí nás vzápätí
všetkých troch vyviedli zo štadióna.“

� Medzitým sa prevalila aféra s ov-
plyvňovaním výsledkov, do ktorého je
zapletený aj DAC. Vedenie klubu sa vy-
jadrilo, že malo podozrenie, že v tom 
lietajú práve tí hráči, ktorí už v DAC nie
sú. Ako ste to vnímali?

„Nahnevalo ma, že niekto na verej-
nosť vypustí takéto tvrdenia. Naše me-
ná klub očiernil, čo ma uráža. Mám
čisté svedomie. Napokon vyšlo najavo,
že my sme hrali vždy fér.“

� Šíri sa fáma, že niečo podobné sa
dialo aj v sezóne, keď bol DAC druho-
ligový. Čo si o tom myslíte?
„Za seba môžem povedať, že som na

milión percent čistý, také je aj moje sve-
domie a môžem sa smelo každému po-
zrieť priamo do očí.“

� Poznáte sa osobne s Ivanom Ži-
gom, ktorý by mal byť hlavným organi-
zátorom škandálu okolo manipulova-
nia výsledkov? Stretli ste sa niekedy na
dunajskostredskom štadióne?
„Áno, poznáme sa. Stretávali sme sa

v posilňovni, v ktorej som trénoval 

s kondičným trénerom v časoch, keď
som ešte v DAC nepôsobil. Nikdy v ži-
vote za mnou však Žiga s takýmto ná-
vrhom neprišiel, nikdy sme sa o niečom
takom ani nebavili. Na dunajskostred-
skom štadióne som sa s ním nikdy ne-
stretol.“

� Čo budete teraz robiť?
„Trénujem individuálne a robím si

trénerskú B-licenciu.“
� Momentálne nemáte žiadny prí-

jem, z čoho žijete?
„Futbal hrám už dlhšie, nejaké úspo-

ry mám. Pravda, tie sa míňajú, žiadna
banka nepočká, musíte uhrádzať úve-
rovú splátku, šeky, treba žiť. Musím ve-
riť, že od januára si  nájdem klub.“

� Vnímate to tak, že vás DAC neu-
voľnil, ako formu akéhosi „trucpodni-
ku“, že ste v klube uprostred súťaže
svojvoľne skončili?
„Vnímam to ako veľký podraz. My

sme pre DAC niečo spravili a to neho-
vorím iba o Velickom, Fodrekovi a Ob-
žerovi, nech to tak nevyznieva. Dosiah-
lo to celé mužstvo, Radványiho reali-
začný tím.“

� DAC je momentálne v tabuľke po-
sledný. Právom?
„S najväčšou pravdepodobnosťou je

to spôsobené celkovou dusnou atmos-
férou v klube. Tým, že čo sa prisľúbi, 
o hodinu neplatí. Už som však v kabíne
dlho nebol, neviem, ako sú na tom
chlapci po prevalení korupčného škan-
dálu psychicky.“

� Prajete DAC záchranu?
„Určite! Nikomu nič zlé neprajem.“  

VLADIMÍR KIKUŠ

O praktikách vedenia dunajskostredského klubu hovorí verejne už aj BRANISLAV OBŽERA

Dusná atmosféra 
tlačí mužstvo na dno
Do Dunajskej Stredy prišiel, keď bola druholigová a pomohol jej k postupu
medzi elitu. So Stanislavom Velickým a Branislavom Fodrekom sa však 
po zápase 7. kola v Myjave rozhodli v klube zo Žitného ostrova nadobro
skončiť. „Nahromadilo sa toho naozaj dosť! Hrali sme bez zmluvy, klub nám
stále dlhuje peniaze. Vždy nám zalepili oči smiešnou čiastkou, len aby sme
na najbližší zápas nastúpili. V kabíne boli aj chlapci, ktorí mali v peňaženke
dve eurá. Pohár trpezlivosti pretiekol, keď nám DAC neumožnil v septembro-
vom termíne – napriek tomu, že bol o nás záujem – prestúpiť,“ zhrnul 
Branislav Obžera dôvody rozkmotrenia sa s DAC.
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„

„Naše mená klub očiernil, 
čo ma uráža. Mám čisté svedo-
mie. Napokon vyšlo najavo, 
že my sme hrali vždy fér.


