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 Oddýchli ste si dostatočne?
„Určite! Pomohol mi nielen pobyt v kruhu rodi-

ny, ale často som debatoval aj s dobrými priateľmi,
ktorí dokážu poradiť, hoci sa vôbec netočia pri fut-
bale. Pomohlo mi to.“
 Dlho ste počas sviatkov žonglovali s myšlien-

kou či v DAC pokračovať, alebo nadobro skončiť?
„Bol to náročný rok, nielen druhý polrok. V tom

prvom sme bojovali o postup do Corgoň ligy, v tom
druhom zasa s problémami, ktoré v klube nastali.
Dosť ma to vyčerpalo, musíme si spolu sadnúť a po-
vedať si, s kým, čo a ako ďalej.”
 Priatelia vás neodhovárali, aby ste s tým prašti-

li?
„Viacerí sa ma pýtali, či mám na to ešte nervy

a chuť. Ale je to Corgoň liga, najvyššia súťaž na Slo-
vensku. To bola vlastne moja odpoveď.“
 Mali ste počas sviatkov príležitosť osobne sa po-

rozprávať s iránskym majiteľom klubu Khashaya-
rom Mohsenim?

„Osobne sme sa nestretli. Keď bol v Dunajskej 
Strede on, ja som bol práve na krátkej dovolenke
v zahraničí. Keď som sa vrátil, už tu nebol zasa on.
Ale viackrát som hovoril s viceprezidentom klubu
Barnabásom Antalom, ktorý je s ním v nepretrži-
tom kontakte. Niektoré veci sme si vydiskutovali,
ešte spolu hovoriť určite budeme, aj s pánom Moh-
senim.“
 Čo ste si s viceprezidentom DAC vydiskutovali?
„Debatovali sme predovšetkým o podobe hráč-

skeho kádra pre jarnú časť Corgoň ligy. Tiež som
chcel vedieť, ako si to predstavujú s klubom ďalej.“
 Čo ste sa dozvedeli?
„Chcú vytvoriť silné mužstvo, ktoré by dokázalo

Dunajskú Stredu medzi elitou zachrániť.“
 Ale k tomu treba v prvom rade elementárnu

vec zo strany vedenia, v čom na jeseň spočíval naj-
väčší kameň úrazu: aby sa na Žitnom ostrove len ne-
sľubovalo, ale to, čo sa povie, aj plnilo...

„Ja to viem! Že niektoré veci nefungujú tak, ako
by mali, to mi hovoriť netreba. Práve preto sa chcem
osobne stretnúť s prezidentom klubu a veci si vyjas-
niť.“
 Máte s ním už napevno dohodnutú schôdzku?

Absolvujete ju ešte pred začiatkom prípravy, ktorú
DAC štartuje v piatok 9. januára?

„Určite sa stretneme ešte predtým. Pravda, zatiaľ
jej presný termín ešte neviem, ale určite to bude
skôr ako deviateho.“
 Minulý rok sa zimná príprava DAC stále odsú-

vala, namiesto 9. sa začalo až 17. januára. Nehrozí
čosi podobné aj teraz?

„Hmm... Vtedy sme boli v úplne inej situácii. Na
štadióne nebola voda, elektrina ani plyn. V novem-
bri sa však tieto veci vyriešili a všetko funguje tak,
ako má. Preto je prvoradé sadnúť si a riešiť ďalšie

dôležité veci. S akým kádrom do jari pôjdeme, pre-
tože nemá cenu začať prípravu s hráčmi, z ktorých
napokon pred štartom jari ostanú v kádri dvaja –
traja...“
 Situácia v kádri DAC však neveští nič dobré:

odišli hráči, ktorí boli na hosťovaniach a ďalším sa
skončili zmluvy. Vyzerá to tak, že DAC sa ešte viac
oslabí, nemyslíte si?

„Preto treba záležitosti okolo hráčskeho kádra vy-
riešiť čím skôr. Práve to považujem za podstatu ve-
ci.“
 Zdá sa, že vám nechýba guráž pokračovať v tré-

nerskej misii.
„Oficiálnu zmluvu mám do 30. mája 2014. Keby

som nemal rád trénerskú robotu, určite by som do
toho nešiel. Ale opakujem: potrebujem ešte osobne
hovoriť s prezidentom klubu. “
 Čo ak vás opäť zahrnie iba sľubmi. Na koľko

percent im uveríte?
„Uveriť môžete až vtedy, keď budú veci, na kto-

rých sa dohodnete, stopercentne splnené. Čo k to-
mu viac povedať?...“
 Môže sa stať, že by ste po debate s Mohsenim

v DAC aj nadobro skončili?
„Momentálne na túto otázku odpovedať nedoká-

žem. Aj preto, že nechcem predbiehať veci.“
 DAC drží koncové svetlo corgoňligového pelo-

tónu, čo veští stresujúcu jar. Ste na to pripravený?
„Pred rokom sme boli v druhej lige druhí a chce-

li sme postúpiť. Teraz sme poslední a chceme sa za-
chrániť. Takže ten útok na nervovú sústavu je zhru-
ba rovnaký.“
 Dunajskej Strede môžu skomplikovať jar ešte aj

tresty za korupčnú aféru s ovplyvňovaním výsled-

kov, do ktorej bolo zaangažované kvarteto jej už bý-
valých hráčov. Nepredpokladáte, že jej dôsledky
napokon ponesie aj klub vo forme odrátania bodov?

„Ľudia mi hovorili, že v Taliansku pri podobnom
škandále vylúčili zo Serie A Juventus. Ale tam špor-
tový riaditeľ kupoval zápasy. My sme však zápasy
prehrávali. Nie tesne, ale rozdielom štyroch gólov.
Spomínaní hráči tak poškodili náš klub a jeho me-
no. A keby DAC potrestali odobratím bodov, nebolo
by to správne.“
 Môže sa stať, že keby sa klub adekvátne nepo-

silnil, dobrovoľne skončíte?
„Keď budem cítiť, že mužstvo nebude mať ade-

kvátnu kvalitu, porozmýšľam, čo ďalej. Určite ne-
chcem viesť mužstvo, ktoré bude zápas čo zápas do-
stávať od svojich súperov výsledkové nakladačky.
To nie...“
 Prídete na schôdzku s Mohsenim s konkrétny-

mi menami posíl, ktoré v DAC chcete?
„S niektorými hráčmi, ktorí by mohli DAC posil-

niť, som už osobne hovoril, so štyrmi-piatimi. Ale
ako som sa dozvedel, niektorí si to medzitým už na-
mierili niekde inde...“
 Aj prezradíte, ktorých ste mali v hľadáčiku?
„Nie.“  
 V kádri DAC bol pred časom aj váš syn David,

ale ligový štart v drese DAC si pod vašou taktovkou
na konto nepripísal. Povedzte úprimne: čo by ste
mu poradili, keby povedal, že na jar chce hrávať
v DAC?

„David je hráčom druholigovej Békéscsaby, kde
má zmluvu, takže momentálne to vôbec nepripadá
do úvahy. Ale poviem to takto: pre niektorých mla-
dých hráčov je možnosť hrať za DAC výzvou ukázať
sa v Corgoň lige. Každý dospelý človek si v každom
prípade musí dokázať zrátať plusy a mínusy.“
 Ak by v DAC na jar fungovalo všetko ako má,

veríte, že sa klub zachráni?
„Už teraz je jasné, že si to rozdá dvojica Nitra

a DAC. Ak sa nám podarí poskladať mužstvo, v kto-
rom hráči nebudú len do počtu, zachránime sa. Ne-
rád prehrávam.“

VLADIMÍR KIKUŠ

Všetko nasvedčuje tomu, že MIKULÁŠ RADVÁNYI povedie DAC aj na jar

Musím sa ešte porozprávať s Mohsenim
Po bezgólovej remíze Dunajskostredčanov 
v poslednom jesennom kole pod Zoborom povedal,
že nevyhnutne potrebuje oddych. Že si potrebuje
prevetrať hlavu a až potom sa rozhodne, či to ako
tréner DAC potiahne aj na jar. Je po Novom roku,
Mikuláš Radványi je opäť plný elánu a plánuje, 
že už onedlho si opäť vysúka rukávy a pustí sa 
do neľahkej roboty. 

Mikuláš Radványi FOTO TASR/ FRANTIŠEK IVÁN  „
„Ak sa nám podarí 

poskladať mužstvo, 
v ktorom hráči nebudú len
do počtu, zachránime sa.


