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 ČAKÁ SA NA PRÍCHOD MOHSENIHO.
V minulosti sa stalo, že DAC nezačal zimnú prí-
pravu v stanovenom termíne. Teraz je pozitívne,
že ju odštartoval podľa plánu. „Pred rokom tu
bola zima a nemali sme elektrinu. Teraz sa tu
kúri, takže fungujeme normálne,“ vyjadril sa
Radványi. Oproti Nitre, ktorá bude zrejme jedi-
ným súperom v boji o záchranu, má DAC ešte tú
výhodu, že prípravu začína s hlavným tréne-
rom...
Radványi sa nedávno vyjadril, že do prvého tré-

ningu sa chce stretnúť s prezidentom klubu Khas-
hayarom Mohsenim. To sa síce nestalo, ale prezi-
dent prisľúbil, že v pondelok priletí na Slovensko.
„Pred chvíľou som s ním telefonicky rozprával
a bavili sme sa aj o zložení kádra. Som s ním v kon-
takte, predtým sme spolu volali dvakrát. Dúfam,

že do dvoch týždňov budeme mať káder uzavretý
tak na 85 percent.“
 NOVÉ TVÁRE. Na prvom tréningu Radványi

privítal 21 hráčov. „V prvých desiatich dňoch bu-
deme skúšať niekoľkých mladých a šikovných
chlapcov. Dobré je, že je tu s nami Pavol Penksa,
po odchode Tomáš Belica totiž potrebujeme vyrie-
šiť brankársky post a teraz už máme aspoň dvojicu
gólmanov.“
Z Dunajskej Stredy po jeseni odišlo desať hrá-

čov vrátane kapitána Michala Gašparíka. Na skúš-
ku prišli Macedónec Pajazit, Srb Tafe, Martinka
zo Slovana, Pikulík z Jaslovských Bohuníc, Labuda
z Vrbového a Dzíbela z Trnavy. Káder zatiaľ dopl-
nili Bögi, Kázmer, Mikuláš z rezervy a Hrazdílek
s Vargom z dorastu. „Uvedomujeme si, že s takými
mladými hráčmi sa nedá zachrániť liga. Chceme

byť konkurencieschopní, preto ešte potrebujeme
doplniť káder. Zo Žiliny či Myjavy odišlo viacero
hráčov. To sú futbalisti, ktorí sú skúsení a sú voľ-
ní,“ poznamenal kormidelník, ktorý už raz Dunaj-
skú Stredu zachránil v najvyššej súťaži – bolo to
v sezóne 2010/11.
 PRÍPRAVA. Dunajskostredčania ju absolvujú

v domácich podmienkach. Na prípravné zápasy si
zatiaľ dohodli siedmich súperov. Preveria ich 
nielen slovenské mužstvá Dubnica, Šaľa, Šamo-
rín a Nové Zámky, ale aj maďarské tímy Pápa,
MTK Budapešť a Šopron. V riešení je stretnutie
s Ferencvárosom, DAC by ho chcel odohrať 
11. februára.

Radványi je v kontakte s Mohsenim
CORGOŇLIGISTI ZAČALI ZIMNÚ PRÍPRAVU FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

Najznámejšou tvárou spomedzi
nových hráčov na prvom tréningu
bol Pavol Penksa. Dvadsaťosem-
ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi
má na svojom konte 27 corgoňli-
gových štartov v drese Ružomber-
ka, ten posledný si pripísal v 19.
kole tejto sezóny, keď v bráne na-
hradil vykartovaného Srba Nikoli-
ča. „Podľa tohto jedného zápasu,
ktorý sa hral na veľmi ťažkom te-
réne, nemôžem hodnotiť túto sú-
ťaž. Ale posledný polrok som tré-
noval s tímom Ružomberka a mys-
lím si, že liga sa trochu zlepšila,
pretože padalo dosť gólov. Škoda,
že na štadiónoch nepribúdajú di-
váci,“ poznamenal Penksa, ktorý
strávil dva roky v zahraničí.
„Najprv som bol na Cypre, kde ma
pozval na skúšku nováčik najvyš-
šej súťaže Anagennisi Dherynia,
ktorý vraj hľadal brankársku jed-
notku. Prešiel som klasickým týžd-
ňovým tréningovým cyklusom, od-
chytal som dva zápasy a prichysta-
la sa zmluva. Žiaľ, až postupom
času som sa dozvedel, že sa veci
majú trochu inak. V tíme pôsobil

domáci brankár, ktorý bol dokon-
ca aj reprezentant. Ten logicky do-
stával viac príležitostí a ja som sa
v lige postavil do brány dokopy
šesťkrát. Po vypadnutí som už ne-
chcel podpísať novú zmluvu. Ale
beriem to ako dobrú skúsenosť,“
skonštatoval Penksa, ktorý si to
potom namieril do Maďarska.
„Bol som v Zalaegerszegu. Klub
má svoje meno, ale v sezóne pred-
tým vôbec prvýkrát vypadol z naj-
vyššej súťaže. Aj tam som mal zlo-
žité dostať sa do brány. Klub pre-
dal svoju brankársku jednotku do
Queen’s Park Rangers, lenže ten
sa po dvoch mesiacoch vrátil späť,
pretože anglický klub kúpil Brazíl-
čana Julia Cesara... Aj z tohto an-
gažmánu som si zobral to pozitív-
ne a verím, že ma to zocelilo.“
S akým cieľom Penksa prichádza

na Žitný ostrov? „Chcem pravidel-
ne chytávať v najvyššej súťaži. Pre-
to je pre mňa Dunajská Streda
vhodným pôsobiskom.“ S Andre-
jom Perneckým, ktorý bude jeho
konkurent v súboji o miesto v brá-
ne, sa doteraz osobne nepoznal.

DUNAJSKÁ STREDA (Od nášho redaktora MARTINA RYBÁRA) – Ako posledné spomedzi dvanástich 
corgoňligistov odštartovalo zimnú prípravu mužstvo Dunajskej Stredy. DAC zimuje v najvyššej súťaži 
na poslednej priečke tretíkrát. V prvých dvoch prípadoch – v sezónach 1999/00 a 2011/12 – 
vypadol do druhej ligy, tretiemu pádu sa bude snažiť zabrániť z trénerskej pozície Mikuláš Radványi,
ktorý zostáva pri kormidle.

Brankári Penksa, Pernecký, hráči v poli

Pet. Majerník, Adiaba, Matúš, Boya, Antu-

novič, Ghanizadeh, Jazvin, Hrazdílek, 

Steinhübel, Martinka, Labuda, Dzíbela, Pi-

kulík, Kázmer, Mikuláš, G. Varga, Bögi, Pa-

jazit, Tafe. Kamerunský stredopoliar Kwin sa

do prípravy zapojí v pondelok.

ABSOLVOVALI PRVÝ TRÉNING

ZAUJALO V PRVÝ DEŇ

Penksa novým
brankárom

Pavol Penksa by mal posilniť Dunajskú Stredu medzi troma žrďami. FOTO DUŠAN KOUTNÝ


