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 Horšie skóre vás odsu-
nulo na posledné miesto po
jeseni, vzhľadom na okolnos-
ti, ktoré sa v klube udiali,
mohlo mužstvo vôbec dosiah-
nuť pokojný stred tabuľky? 

„Ťažko povedať. Druhá li-
ga sa skončila o týždeň ne-
skôr, prišiel odlev hráčov a na
prípravu sme mali pomerne
krátky čas. A v klube sa stále
niečo dialo, žiaľ negatívne.
Napriek tomu som počítal, že
získame okolo 20 bodov, čo
sa ani zďaleka nestalo. Zby-
točne sme prehrali s Banskou
Bystricou i dva zápasy so Zla-
tými Moravcami. Keby sme
tie zvládli, mohli sme o niečo
pokojnejšie zaspávať.“
 Poriadne rozbúrila hladi-

nu korupčná aféra hráčov
Dunajskej Stredy. Do akej 
miery sa to podpísalo na at-

mosfére v kabíne a pod vý-
sledky?

„Určite nás to výrazne zasi-
ahlo. Vypuklo to prakticky na
začiatku súťaže, veľa sa o tom
písalo a negatívna nálepka sa
s nami ťahá dodnes. Hráči 
u nás okamžite skončili. Pat-

CELKOVÁ BILANCIA 
12. 19 2 4 13 9:41 10

BILANCIA DOMA
12. 9 2 1 6 5:14 7

BILANCIA VONKU
11. 10 0 3 7 4:27 3

TRÉNERI
Hlavný: Mikuláš RADVÁNYI.
Asistenti: Jozef OLEJNÍK, Szilárd

KANTÁR.

HRÁČI (31)
19 zápasov Beňo, Ujlaky, 16 Gašpa-

rík, Pet. Majerník, Sedlák, 14 Boya,
Matúš, 13 Antunovič, 12 Belic, 11
Szarka, 10 Hudák, Kwin, 9 Mesanovič,
8 Hošek, Huber, 7 G. Da Silva, Hodúr,
Velický, 6 Fodrek, 5 Adiaba, Ben Nas-
ra, Božoň, Fišan, Obžera, Steinhübel,
3 Dian, Nulíček, Pernecký, 1 Bojnan-
ský, Ghanizadeh, Hrazdílek.

GÓLY (9)
2 Gašparík, Szarka, 1 Fodrek, Kwin,

Pet. Majerník, Mesanovič + 1 vlastný
(Siva z Myjavy).

POKUTOVÉ KOPY (3/2)
Premenené proti Trnave a Slovanu

(Gašparík), nepremenený proti Myjave
(Velický).

POKUTOVÉ KOPY PROTI (4/4)
Premenili Piroska (Senica), Štefánik

(Trenčín), Teixeira (Banská Bystrica),
Pekár (Myjava).

ŽLTÉ KARTY (51)
5 Antunovič, Pet. Majerník, 4 Beňo,

Kwin, 3 Fodrek, G. Da Silva, Huber,
Matúš, Mesanovič, Sedlák, Szarka, 2
Boya, Hudák, Velický, 1 Adiaba, Belic,
Božoň, Fišan, Gašparík, Obžera.

VYLÚČENIA (5)
V 5. kole Belic (rozhodca Michlian), v

10. kole Antunovič (Vnuk), v 14. kole
Antunovič (Pavlík), v 14. kole Belic
(Pavlík), v 17. kole Pernecký (Jaška).

DIVÁCI
Doma: 13 827, priemer 1536 (10.

miesto).
Vonku: 18 367, priemer 1837 (8.

miesto).

ZAUJALI
Nie je toho veľa: brankári Tomáš Be-

lic, Andrej Pernecký, šikovný stredo-
poliar Michal Gašparík, progresívny
Erik Ujlaky a spoľahlivý obranca Lukáš
Beňo, ktorý odohral všetky zápasy.   

NEPRESVEDČILI
Nemôžeme obísť vedenie klubu.  Za to,

ako sa nekorektne správalo k hráčom, aké
vytvorilo v  klube (ne)fungujúce podmienky,
za neplnenie finančných pohľadávok. Tí
(Dian, Hodúr, Hober, Božoň), ktorí bez-
charakterne ovplyvnili niektoré zápasy a o-
klamali trénera a kolektív. Z hráčov sa „stra-
tili“ Adiaba, Hošek, Da Silva, Kwin, Sed-
lák a dobre stavaný Szarka má určite na vi-
ac, ako odviedol. (mar + čap)
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NAJLEPŠÍ ZÁPAS
„Zaznamenali sme len

dve víťazstvá, obe na
nulu. Cením si to s Tren-
čínom. Stali sme sa zá-
roveň jediným muž-
stvom, na ktorého pôde
sa spomínaný súper
strelecky nepresadil.“

NAJLEPŠÍ HRÁČ
„Nerád hovorím o

menách, preferujem sil-
ný kolektív. Výborne
technicky pripravený je
Gašparík, klady ukázali
Beňo, Ujlaky, Matúš,
hráčsky potenciál Szar-
ka.“

NAJVÄČŠIE SKLAMANIE
„Málo gólov na súpe-

rových trávnikoch a vy-
soké prehry v Senici, 
v oslabení v Myjave,
Trenčíne a Banskej 
Bystrici.“

Úder 
pod pás

pre trénera MIKULÁŠA RADVÁNYIHO9 + 1 otázka

„
„
Cítil som sa
veľmi okla-
maný, bral
som to ako
úder pod pás.
S tým nemôže
počítať žiad-
ny tréner.

Lukáš Beňo (vpravo, v bielom) patri k tomu nemnohému, na čom možno počas jesene vo futbalovej Dunaj-

skej Strede nájsť aj pozitíva. FOTO TASR/PAVOL ĎURČO 

To, čo prežil tréner Mikuláš Radványi,

sa neprednáša na žiadnom kurze. 

A on musel robiť.

FOTO DUŠAN KOUTNÝ 



rili však do základu a vytra-
tila sa konkurencia.“
 Cítili ste sa oklamaný,

keď vyšlo najavo, že ovplyv-
nili viaceré zápasy DAC? 

„Čo si mám o tom mys-
lieť? Dennodenne som 
s hráčmi pracoval, veril som
im, rozprával sa s nimi a na-
koniec takí ovplyvnia zápa-
sy. To je vrchol! Pritom som
si myslel, že tvoríme partiu a
spoločnými silami urobíme
všetko, aby sme pre Dunaj-
skú Stredu čestne bojovali a
najvyššiu súťaž zachránili.
Cítil som sa veľmi oklama-
ný, bral som to, ako úder
pod pás. S tým nemôže počí-
tať žiadny tréner.“

 Okrem korupčnej aféry
prišlo tiež na začiatku jese-
ne k odchodu skúsených
Obžeru, Fodreka a Velické-
ho, ktorí ťahali mužstvo 
v minulej sezóne a ozvali sa,
keď si voči ním klub neplnil
finančné záležitosti. Ako to
zamávalo kabínou? 

„Veľmi, hlavne Velického
odchod, lebo bol šéfom ka-
bíny. Vedel spraviť dobrú ná-
ladu, dokázal spoluhráčov
vyburcovať na ihrisku i mi-
mo neho. Odišiel a jeho -
miesto nikto nezaujal. V ko-
lektíve boli skúsení hráči, ale
vodcom sa treba narodiť.“
 Napriek mnohým nega-

tívnym udalostiam hráči ne-

chceli, aby skončili posled-
ní. Pre trénera potešujúce,
však? 

„Žiadnemu hráčovi ne-
môžem uprieť snahu. Mali
svoje problémy, ale káder sa
počas jesene menil a to dosť
výrazne. Hlavne odchodov
bolo až neskutočne veľa.
Prišlo k nejakému doplne-
niu, ale neraz novým chýba-
la lepšia fyzická priprave-
nosť.“
 Dá sa v Dunajskej Stre-

de hovoriť o koncepčnej ro-
bote?

„O koncepcii sa dá hovo-
riť vtedy, keď tréner môže
budovať káder, vytypuje si
vhodných hráčov a formuje
ich. Podotknem, že v pokoj-
nej atmosfére. Počas jesene
opustilo Dunajskú Stredu až
deväť hráčov, to, čo sme
sčasti vybudovali v lete, sa
rýchlo rozplynulo. Je potom
oveľa náročnejšie počas sú-
ťaže zapracovať nových hrá-
čov, vyšperkovať herný
systém.“
 Čo vás v zápasoch naj-

viac hnevalo?
„Vysoké prehry, slabá

efektivita v ofenzíve a po-
merne veľký počet inkaso-
vaných gólov. Pritom sme sa
v tréningoch často zameria-
vali na defenzívnu činnosť,
ale v zápasoch sme to nepo-
tvrdzovali. V posledných zá-
pasoch jesene ma hnevali
nepremenené vyložené šan-
ce, inak by sme bodovali.
Podpísala sa pod to aj  psy-
chikou. Mnohí z hráčov sa
ocitli v takejto nepríjemnej
pozície  vôbec prvý raz v ka-
riére.“
 Má to ale aj výhodu, že

vás ako trénera už nič ne-
môže prekvapiť. Či je ešte 
niečo také?

„Ďakujem pekne za takú
skúsenosť... Možno niektorí
tréneri neprežijú za celú ka-
riéru to, čo ja za posledný
polrok v Dunajskej Strede.
Riadim sa heslom, čo ta ne-
zabije, to ťa posilní. V DAC
som skutočne prešiel situá-
ciami, ktoré vás na žiadnej
trénerskej škole na svete ne-
pripravia, jednoducho ich
musíte zažiť na vlastnej koži.
A vyjsť z nich.“
 Čo treba zmeniť, aby vo

futbalových kruhoch mala
Dunajská Streda lepšie re-
nomé, hovorilo sa o nej po-
zitívne a zachránila sa v Cor-
goň lige?

„Vrátim sa dozadu. Jar
sme mali fantastickú, bez
prehry, tri kolá pred kon-
com sezóny sme mali po-
stup vo vrecku. Myslel som
si, že mienka o Dunajskej 
Strede sa zlepší a celkový po-
hľad na klub sa pozitívne
zlepší. Optimizmus mi dodá-
vali prvé vystúpenia po ná-
vrate do Corgoň ligy a remí-
za na pôde majstra. No čo-
raz viac sa písalo o problé-
moch v klube, že nám chý-
ba teplá voda, že nám nekú-
ria, aké sú nepriaznivé vzťa-
hy medzi klubom a mestom.
Do toho prišla korupčná afé-
ra, odchody viacerých skú-
sených hráčov. Riešilo sa
všetko iné a hráči sa plne ne-
koncentrovali na to, na čo
mali. Keby sa tieto negatív-
ne veci nestali, zrejme sa 
o Dunajskej Strede hovorí 
o niečo pozitívnejšie. Musí
sa to veľa zmeniť, aby sme
mali káder dostatočne kva-
litný a vedeli, s kým pôjde-
me do jarných zápasov. Len
tak môžeme uspieť a nevrá-
time sa po roku do druhej li-
gy.“ RÓBERT ČAPLA
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HERNÝ PREJAV 
V lete sa káder nedoplnil,

prišla korupčná aféra, via-
cerí hráči zo základu muse-
li nútene odísť. To absolútne potlačilo
plány trénera. Káder sa budoval za po-
chodu, prišli  nepripravení futbalisti,
chýbala vyššia kvalita a mužstvo ani 
otvorený futbal hrať prakticky nemohlo.
Nepredvádzalo pekný futbal, bojovalo,
ale to nestačilo.

HRÁČSKY POTENCIÁL
Napriek výrazným a ne-

gatívnym zásahom do ko-
lektívu, bolo v ňom niekoľko
šikovných hráčov (Belic, Gašparík), kto-
rí by v iných corgoňligových kluboch
hrali dôstojnú úlohu. Chýbali skúsenos-
ti, boli v ňom slabé miesta i priemerné
posily. Najväčší problém – financie. To
zožieralo kolektív a hráči počas jesene
nemali čistú hlavu. Jasne, že sa vytratila
pohoda a len nesmierne ťažko sa  kon-
centruje na futbal.  

DUCH MUŽSTVA  
Hráči, ktorí nakoniec zo-

stali, ukázali charakter.
Keď ho už nemali tí, ktorí
sú spájaní s korupčnou aférou... Tí, čo
ostali, bojovali aj o česť. Museli pretr-
pieť, že nemajú základné platy, sčasti
prémie, v kabíne netiekla teplá voda a
neraz to vyzeralo, že mužstvo nastupu-
je len za reprezentáciu klubu v Corgoň
lige. Aj preto sa mnohí tešili na záver je-
sene. Len čo s chýbajúcimi financia-
mi... Tri je milosrdná známka pre tých,
čo hrali. Keby sme hodnotili duch klu-
bu, nestačila by nám klasická stupnica.

OFENZÍVA 
Citeľne sa oslabila, prišli

karty, zranenia a prakticky
sa rozpadla. Chýbal typický
zakončovateľ, ktorý to potiahne gólo-
vo. Podpísala sa pod ňu aj psychika,
keď ofenzívni hráči spálili aj tutové prí-
ležitosti. Nakoniec štatistiky hovoria
jasnou rečou: najmenej, deväť gólov, 
z toho len tri z hry.        

DEFENZÍVA 
Nestála na pevných no-

hách, mala trhliny. Neraz
menšie, inokedy väčšie ako
ementál. Defenzíva nepracovala poriad-
ne, len v jednom zápase si udržala čisté
konto a často inkasovala lacné góly.
Brankári boli neraz v úlohe štatistov.
Hráči prepadávali, čoho následkov sú aj
tri červené karty, ktoré nazbierali bran-
kári. Žiaľ, mala aj sabotérov...    

CELKOVÁ ZNÁMKA   
Dunajská Streda sa drží

po boku Nitry, čo je  malý
zázrak. V klube sa toho 
udialo za pár mesiacov veľa negatívne-
ho. Skutočne trénerovi Radványimu
nie je čo závidieť v takom prostredí tré-
novať. Ak sa situácia čo najrýchlejšie
nestabilizuje, na konci sezóny mužstvo
prepadne.   
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Dunajskostredčania boli počas jesene najtre-
stanejším tímom v súťaži. Mali najviac vylúčených
hráčov (5) a nazbierali najviac žltých kariet (51).

Iba v tíme DAC sa našli hráči, ktorí museli ísť
predčasne pod sprchy dvakrát: brankár Tomáš
Belic a stredopoliar Goran Antunovič.

TOTO INÝ NEMÁ
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KORUPČNÁ AFÉRA  
Počas jesene sa do-

stala na povrch ko-
rupčná aféra, v ktorej
plávajú Božoň, Hodúr,
Dian a Huber. Prípad
nie je definitívne uza-
tvorený, stále prebieha
vyšetrovanie, ale k svo-
jim skutkom sa priznali.
Zatiaľ od disciplinárky
dostali vysoké tresty
zastavenia činnosti 
na 14 respektíve 18 ro-
kov.     

„UMLČANÍ“ HRÁČI
Vedenie klubu si ne-

plnilo finančné povin-
nosti voči hráčom. Ho-
vorili sa o podlžnos-
tiach z minulej sezóny,
základné platy a pré-
mie. Niektorí (Velický,
Fodrek, Obžera, Fi-
šan) sa ozvali a museli
sa z klubu porúčať.       

TOTO V LIGA NEPAMÄTÁ  
Počas jesene na-

zbierali brankári Dunaj-
skej Stredy tri červené
karty, (Belic 2, Pernec-
ký 1), tento úkaz je 
v samostatnej sloven-
skej súťaži ojedinelý
jav. Navyše až piati
chlapi sa vystriedali
medzi žrďami.  Okrem
brankárov (Belic, Per-
necký, Fišan, Bojnan-
ský) aj dokonca útoč-
ník Matúš, ktorý však
nastupoval ako stopér.  

UDIALO SA POČAS JESENE  Kto bol najlepší hráč jesennej ligy?

„V našej lige je viacero ši-
kovných hráčov. Pre mňa to
je ružomberský ofenzívny 
stredopoliar Tomáš Ďubek.
Výborný kapitán, tvorca hry,
dobrý a šikovný hráč.“

m.sport.sk

LIVE VÝSLEDKY
A SPRÁVY V MOBILE


