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LIVE VÝSLEDKY
A SPRÁVY V MOBILE

ROK 2013 MI POZNAČIL FUTBALOVÝ OSUD RUBRIKA NA PIATOK BRANISLAV OBŽERA

 Bola jeseň 2013 zároveň aj
vašou najhoršou futbalovou
v kariére?
„Hm, nepovedal by som, že

najhoršou. Skôr ma sklamalo,
ako sa vedenie DAC k vzniknu-
tému problému postavilo. V mi-
nulej sezóne DAC postúpil do
Corgoň ligy, myslel som si, že
klub tento úspech zmobilizuje
a začne normálne fungovať. Bo-
hužiaľ, napokon ostalo len pri
rečiach majiteľa a vedenia.“
 Boli v DAC problémy s fi-

nanciami aj v čase, keď bol ešte
druholigistom?
„Boli, ale nie až v takej miere.

Vtedy sa vedenie snažilo hráčov
finančne aspoň ako-tak uspoko-
jiť.“
 Hodnotíte pôsobenie v DAC

ako šliapnutie vedľa?
„Keď som do DAC prišiel, bol

som po replastike kolena. Nemal
som žiaden iný klub a DAC mi
umožnil hrať druhú najvyššiu sú-
ťaž. Bol som za to vďačný.
V mužstve sa zišli kvalitní hráči
Fodrek i Velický, s ktorými som
hrával v Petržalke, či Peter Ma-
jerník. Vytvorili sme dobrú par-
tiu s cieľom postúpiť do Corgoň
ligy, čo sa podarilo. Bol to futba-
lový úspech.“
 Po tom, čo ste sa rozhodli

v DAC skončiť, vám vedenie klu-
bu neumožnilo odísť do Gabčí-
kova. Bol takýto ťah funkcioná-
rov pre vás sklamaním? 
„Aspoň vidíte, ako sa niektorí

ľudia dokážu zachovať... V DAC
sme skončili pre finančné dlhy
klubu voči nám a preto, že sme
nemali podpísané zmluvy. Fod-
rek ako kapitán tímu sedel so šé-
fom klubu Mohsenim i trénerom
Radványim, majiteľ vzápätí pri-
sľúbil, že všetko dá do poriadku,
že hráči dostanú zmluvy aj chý-
bajúce peniaze. Zasa ostalo len
pri rečiach, preto sme sa rozhod-
li definitívne odísť. Vedenie bo-
lo vtedy na nás urazené a napá-
lené, že sme si dovolili ozvať sa
v médiách. Trocha ma mrzí, že
sa nás vtedy nezastal tréner, on
vedel, aká je situácia, sám sa po
jeseni v novinách vyjadril, že
v DAC to nefungovalo tak, ako
malo. Po rozhovore s generál-
nym manažérom Chytilom nám
prisľúbili, že ak si nájdeme klub,
nebudú nám brániť v odchode.
Ale zasa to boli len plané reči,
v DAC obohraná pesnička...“
 Čo ste robili do konca jese-

ne, keď ste nikde hrať nemohli? 

„Nikomu neprajem nečinne
sedieť doma a pozerať sa, ako iní
hrajú, keď vás nelimituje žiadny
zdravotný problém. Mohol som
akuát trénovať individuálne a rá-
tať dni, ktoré mi ostávali do
ukončenia hosťovania v DAC.“
 Bolo najväčšou chybou, že

ste pristúpili na to, že budete
hrať bez profesionálnej zmluvy?
„Omyl, my sme na to nepris-

túpili. Len sme uverili rečiam
majiteľa a vedenia.“
 V DAC ste boli na hosťovaní

zo Slovana, nerátali ste, že si vás
belasí pozvú do zimnej prípravy?
„Detailne som sa tým nezao-

beral, viem, že do prípravy Slo-
vana nastúpilo 39 hráčov. Keby
ma Slovan zavolal, veľmi by ma
to potešilo. Nezavolal. Na Slo-
vensku stále platí, že som kme-
ňovým hráčom Slovana.“
 Kde budete hrať, trúfate si

ešte aj na Corgoň ligu? 
„Samozrejme! Bohužiaľ, nik

sa mi neozval, nekontaktoval
ma, preto som to riešil odcho-
dom do klubu z nižšej rakúskej
súťaže.“  
 Momentálne sa pripravujete

so štvrtoligovým SV Zebau Bad
Ischl. Ako ste sa tam dostali?

„Sprostredkoval mi to môj
švagor Andrej Medera, ktorý
osobne pozná športového riadi-
teľa klubu Johanna Roitmayera.
Prišiel som, stretol som sa s pre-
zidentom Zeppetzauerom a do-
hodli sme sa na polročnej spolu-
práci.“
 Prezradíte o vašom novom

zamestnávateľovi viac?
„Trénerom je Slovák Peter Ha-

lada, ktorý pochádza z Trnavy,
ale už dlhší čas žije v Rakúsku.
Ďalším Slovákom je Ján Sokol,
ktorý hrával za Dubnicu. Po je-
seni mužstvu patrí 12. miesto
spomedzi šestnástich účastníkov,
pred posledným Marchtrenkom
má päťbodový náskok a pred ďal-
šou trojicou tímov len dvojbodo-
vý. Prioritou je udržanie sa v sú-
ťaži.“
 Neláka vás myšlienka na tré-

nerstvo? 
„Keď sme skončili v DAC, bola

možnosť prihlásiť sa na štúdium
B-licencie a keďže som mal do-
statok voľného času, tak som ju
využil. V decembri som štúdium
úspešne zavŕšil. Takže trénera ro-
biť chcem, ale aktuálne to bude
až vtedy, keď zavesím kopačky.“

VLADIMÍR KIKUŠ

Trénerom ešte nebude

„Už to tak vyzerá, že boj o prežitie bude
výhradnou záležitosťou Nitry a DAC. Netrú-
fam si vyrieknuť súd, komu napokon osta-
ne v rukách čierny Peter. Bude aj o tom,
ako sa oba tímy počas zimy posilnia a tiež
ako sa vyrovnajú s tlakom prameniacim z
ich nelichotivého postavenia,“ povedal Ob-
žera. 

Dunajskej Strede pomohol v sezóne 2012/13
vybojovať postup medzi slovenskú elitu. Pravda,
na minulú jeseň dvakrát príjemné spomienky
nemá. Keď sa vedenie DAC oháňalo prázdnymi
sľubmi, rozhodol sa 32-ročný Branislav Obžera
misiu na Žitnom ostrove vedno so spoluhráčmi
Velickým a Fodrekom ukončiť. Stalo sa po zápase
7. kola v Myjave.

Branislav Obžera (v strede) už vo farbách nového zamestnávateľa, vľavo tréner Halada.
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„

Nikomu neprajem nečinne sedieť doma
a pozerať sa, ako iní hrajú, keď vás
nelimituje žiadny zdravotný problém. 

Mohol som akurát trénovať individuálne
a rátať dni, ktoré mi ostávali 

do ukončenia hosťovania v DAC.

KOMU ČIERNY PETER?

Branislav Obžera odohral v našej najvyššej
súťaži 194 zápasov, strelil 21 gólov. „Za naj-
lepšieho spoluhráča považujem Branislava
Fodreka, s ktorým som toho preskákal naj-
viac, veď okrem Artmedie sme boli spolu-
hráčmi v ruskom Saturne i DAC. Najtvori-
vejším hráčom celej Corgoň ligy bol bez-
pochyby Ján Kozák, kráľom medzi obran-
cami zasa Ondrej Debnár, najlepším bran-
károm Juraj Čobej,“ povedal.

VÝKVET BÝVALEJ ARTMEDIE 

Ešte v drese DAC. FOTO WEBSTRÁNKA DAC


