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O prevode vlastníckych
práv informovali kompetent-
ní na včerajšej tlačovej kon-
ferencii, ktorá sa uskutočnila
po zasadnutí mestského za-
stupiteľstva Dunajskej Stre-
dy. To muselo odklepnúť, že
mesto ako vlastník 10 per-
cent akcií nemá záujem vy-
užiť predkupné právo na
väčšinový balík. A tak sa aj
stalo, takže dnešným dňom
sa Világi stal novým majite-
ľom DAC-u.

„DAC, to nie je len klub,
pre mňa je to niečo viac.
Rovnako ako pre všetkých
fanúšikov. Tento moment je
veľkým okamihom môjho ži-
vota, odhodlával som sa naň
roky. Znamená to pre mňa
zodpovednosť, lebo klub má
slávnu históriu. Prekonal
ťažké obdobie, začíname tak-
mer od nuly. Štadión je 
v zlom technickom stave, až
v poslednej chvíli sa nám po-
darilo stabilizovať káder,“
povedal na úvod Világi.

Ciele počas najbližšieho
obdobia zhrnul nový majiteľ
do troch okruhov. „Musíme
stabilizovať A-mužstvo, aby
sme mali tím na viac sezón a
nemuseli začínať každý roč-

ník s novými tvárami. Som
presvedčený, že budúci rok
nebudeme hrať o záchranu.
Teraz nesmieme vypadnúť a
ak sa to podarí, na budúcu
sezónu by sme radi hrali 
v strede tabuľky. Ak by sme
sa však aj nezachránili, svet
sa nezrúti a v ďalšej sezóne
bude našou prioritou po-
stup,“ vysvetlil čelný pred-

staviteľ Slovnaftu prvú prio-
ritu nového vedenia.

„Musíme riešiť technickú
situáciu ohľadom štadióna,
kde by sme mohli využiť aj
dotáciu zo strany SFZ. Za-
čiatkom júna by sme etapo-
vite chceli začať s rekon-
štrukciou, najskôr sa pustí-
me do hlavnej tribúny. Chce-
li by sme mať štadión s kapa-

v Dunajskej Strede na tlačovej konferencii pri príležitosti
zmeny väčšinového akcionára klubu FK DAC 1904
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Világi: Chcem 
mať riadny klub
DUNAJSKÁ STREDA (Od nášho redaktora MIROSLAVA ANTOLA a fotoreportéra DUŠANA
KOUTNÉHO) – Novým väčšinovým akcionárom futbalového klubu FK DAC 1904 Dunajská Stre-
da sa stal podnikateľ Oszkár Világi. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnos-
ti Slovnaft podpísal v posledný februárový deň zmluvu o odkúpení 80-percentného podielu 
v klube zo Žitného ostrova s doterajším vlastníkom, Iránčanom Khashayarom Mohsenim.

Svoj vzťah k futbalovému
klubu z Dunajskej Stredy de-
monštroval Oszkár Világi na
začiatku tlačovej konferencie
príbehom spred 30 rokov.
„Bolo to 17. marca. Bola
sobota a ja som mal o štvr-
tej popoludní svadbu. DAC
hral o pol tretej ligový zá-
pas a ja som išiel na prvý
polčas, až potom som sa presunul na vlastnú svad-
bu. Stále som ženatý, takže ak chcete recept na dlhý
a úspešný manželský život, musíte pred sobášom
navštíviť zápas Dunajskej Stredy,“ povedal úspešný
podnikateľ.

Logicky, jednou z tém tlačovej konferencie bol aj trest
pre klub FK DAC 1904 od disciplinárnej komisie SFZ za
minuloročnú jesennú korupčnú aféru. Figurovali v nej
štyria v tom čase aktívni hráči Dunajskej Stredy, za čo
klubu po skončení súťaže odpočítajú šesť bodov.

„Ako nový majiteľ sa v prvom rade ospravedlňu-
jem za hráčov, ktorí boli zahrnutí v afére. Je to han-
ba, nemalo sa to stať. Musíme však vychádzať z to-
ho, že ešte nie sú odsúdení, takže v tomto prípade
ide o veľmi nebezpečný precedens. Nikde v Európe
som zatiaľ nič také nevidel. Ak by v tom bolo zaple-
tené vedenie, v poriadku, ale takto? Keď za dva ro-
ky hráčov súd oslobodí pre nedostatok dôkazov a
my už budeme v druhej lige, čo potom? Proti roz-
hodnutiu, ktoré síce vyzerá na prvý pohľad pekne,
ale je veľkou pascou pre futbal, sme sa odvolali,“
povedal Világi.

Na trénerskej stoličke FK DAC 1904 zostáva aj
po zmene na pozícii majiteľa Mikuláš Radványi.
„Som veľmi rád, že sa konečne okolo mužstva
udiali pozitívne veci. Už v sobotu bolo vidieť,
že v kádri máme kvalitných hráčov. Samozrej-
me, že ešte potrvá, kým sa mužstvo zohrá a
prídu výsledky, ale urobíme všetko pre záchra-
nu v lige. Aj hráči oceňujú, že do klubu prišiel
nový majiteľ, ktorému môžu dôverovať,“ pove-
dal dunajskostredský kouč.

Oszkár Világi vôbec nepochyboval, či má pone-
chať Radványiho na jeho doterajšej pozícii. „Verím,
že práve on zachráni pre náš klub Corgoň ligu.

V tíme prežil zlé ob-
dobie, teraz sa aj je-
mu bude pracovať
ľahšie. Navyše, nie-
len v súvislosti s tré-
nerskou otázkou,
ale aj hráčskym ká-
drom chceme za-
viesť stabilitu. Niečo
na štýl Manchestru
United. Páči sa mi, keď v mužstve pracujú tré-

neri a pôsobia hráči dlhé roky a sú vzormi pre
svojich nasledovníkov aj fanúšikov,“ vyhlásil
Mohseniho nástupca.

Radványi sa bude musieť zmieriť s tým, že hoci 
v aktuálnej tabuľke má DAC rovnaký počet bodov
ako Nitra, po skončení sezóny mu odrátajú šesť
bodov. „Napriek tomu myslím pozitívne. Máme
ešte 13 kôl, aby sme manko zmazali. Hráči aj ja
sa už môžeme koncentrovať len na robotu, ne-
musíme v kabíne rozoberať nefutbalové záleži-
tosti. Na jar hostíme Nitru doma, takže ja tú
stratu vidím len ako trojbodovú. A to sa dá
zvládnuť,“ dodal dunajskostredský kouč.
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citou 12 až 15-tisíc ľudí, hoci
počas prác sa budeme mu-
sieť uskromniť na približne
6-tisícovú kapacitu. Verím,
že ľudia budú chodiť na tri-
búny a budú si ceniť našu
snahu. Dúfam, že budú tr-
pezliví, bez divákov nemá vý-
znam robiť futbal.“

Podľa Világiho sa bude po-
čas jarnej časti realizovať bu-
dovanie a rozvoj strediska
mládežníckeho futbalu v ne-
ďalekej obci Malé Blahovo.
Práve s tým súvisí tretí
aspekt, a to rozvoj mládeže.
„Na to potrebujeme vzdela-
ných trénerov s ochotou ve-
novať sa talentovaným
chlapcom. Chceme posilniť

realizačné tímy aj trénermi
zo zahraničia, rovnako však
budeme podporovať vzdelá-
vanie našich koučov,“ vy-
svetlil Világi.

Na tlačovej konferencii ne-
chýbal ani primátor Dunaj-
skej Stredy Zoltán Hájos,
ktorý víta vstup nového ma-
jiteľa do DAC-u. „Začína sa
nová éra. Dúfame, že to bu-
de pre nás všetkých úspešné
obdobie. Dunajská Streda sa
v poslednom období nespo-
mínala často v pozitívnom
duchu, teraz by sa to malo
zmeniť. Čaká nás veľa úloh,
ktoré musíme zvládnuť a
prekonať. Keď však existujú
partneri so spoločným zá-

ujmom budovať futbal, môžu
byť úspešní,“ vyhlásil prvý
muž dunajskostredského ma-
gistrátu.

Po informáciách o prevo-
de vlastníckych práv sa obja-
vila na verejnosti suma 600-
tisíc eur, ktorú údajne Világi
zaplatil Mohsenimu. Je to
pravda? „Kúpna cena je sú-
časť obchodného tajomstva,“
nekonkretizoval nový maji-
teľ. Stanovil si však veľmi od-
vážny cieľ – do najbližšieho
zasadnutia mestského zastu-
piteľstva Dunajskej Stredy,
ktoré sa uskutoční 8. apríla,
chce v klube „vyčistiť stôl“.
„Chceme vyrovnať dlhy, 
doriešiť súdne spory a všet-
ky nezodpovedané otázky. 
Chcem mať riadny klub, eko-
nomicky silný. Verím, že
hráči sa u nás budú cítiť dob-
re a v súvislosti s DAC-om sa
už nebude hovoriť o nevy-
platených mzdách či iných
podlžnostiach. Chceme vy-
budovať fanúšikovskú zá-
kladňu, plánujeme hľadať
vhodných sponzorov a part-
nerov na spoluprácu.“

Rokovania s bývalým ve-
dením boli podľa Világiho
zdĺhavé a náročné, je však
rád, že sa všetko podarilo ús-
pešne dokončiť. Stal sa vlast-
níkom 80 percent práv, 10
má mesto a zvyšných 10 je
podiel Barnabása Antala.
„Na jeho 10 percent mám
opčné právo, za pevne do-

hodnutú sumu ho môžem
odkúpiť. S pánom Antalom
budem v najbližšej dobe spo-
lupracovať, aby som sa do-
zvedel všetko ohľadom ne-
dávnej histórie klubu.“

Podľa primátora Dunaj-
skej Stredy bude práve spo-
menutý termín 8. apríla dôle-
žitý ohľadom dohody medzi
mestom a majoritným vlast-
níkom. „Vtedy začneme pra-
covať na novej dohode. Za-
definujeme spôsob spoluprá-
ce, predostrieme požiadavky.
Keďže obaja sledujeme rov-
naký cieľ, určite sa dohodne-
me,“ zdôraznil Zoltán Hájos.

Predseda predstavenstva
Slovnaftu Világi dostal aj
otázku, čo ho vlastne moti-
vovalo vstúpiť do slovenské-
ho klubového futbalu. „Te-
raz sme asi v najhoršom ob-
dobí, už sa môžeme len od-
raziť od dna. Prišiel som do
futbalu, aby som bol súčas-
ťou zmien, ktoré budú viesť
k zlepšeniu. Chceme, aby ľu-
dia začali chodiť na štadió-
ny, aby sa Dunajská Streda
stala opäť baštou slovenské-
ho futbalu. Na to, aby sa 
u nás zmenili pomery vo fut-
bale, však musí podať po-
mocnú ruku aj štát. Musí sta-
noviť jasné pravidlá, prijať
zákon o športe. Len za ta-
kých okolností a pri kon-
centrovaní sa na prácu s mlá-
dežou sa môžeme posunúť
vyššie,“ dodal Oszkár Világi. 

Nech vydrží
entuziazmus
Máloktorý región

Slovenska má taký fut-
balový potenciál 
v kombinácii s úspeš-
nou klubovou histó-
riou a fanúšikmi, ktorí
najpopulárnejšej hre
na svete naozaj rozu-
mejú. Nie tak dávno
chodili v Dunajskej 
Strede na ligové zápa-
sy niekoľkotisícové
návštevy, na Žitný 
ostrov radi cestovali
pre výbornú kulisu 
a športové prostredie
aj súperi.

Po období, ktoré sa
do histórie DAC-u za-
píše tmavými písme-
nami a ktoré vyvrcholi-
lo korupčnou aférou,
svitá na lepšie časy.
Slová nového väčšino-
vého majiteľa Oszkára
Világiho, ktorý minulý
piatok doviedol do ús-
pešného konca zdĺha-
vé rokovania s doteraj-
ším vlastníkom Khas-
hayarom Mohsenim,
veľmi dobre padli na
ubolenú dušu dunaj-
skostredského fanúši-
ka. Teraz si už len 
počkať na činy a ra-
dosť sa minimálne
zdvojnásobí.

Bude Világi v Dunaj-
skej Strede úspešný,
alebo ide o veľký
boom, ktorý prinesie
ďalšie sklamanie? Bo-
lo by typicky sloven-
ské nad novým mece-
nášom už dopredu lá-
mať palicu. My mu ve-
ríme, hoci nezačína 
s čistým stolom.

Viaceré predpoklady
naznačujú, že jeho od-
hodlanie a snaha pad-
nú na úrodnú pôdu. Je
rodený Dunajskostred-
čan, miluje futbal a zá-
roveň disponuje do-
statočným množstvom
finančných prostried-
kov, ktoré je ochotný
investovať v prospech
DAC-u. On sám verí, že
po jeho príchode ne-
bude dunajskostred-
ský klub len klasickou
slovenskou čiernou
futbalovou dierou, v
ktorej sa budú strácať
peniaze. Nech mu je-
ho entuziazmus vydrží
čo najdlhšie, futbal na
Žitnom ostrove potre-
buje obrodu ako soľ.

O obsadení funkcionárske-
ho aparátu má nový majiteľ klu-
bu zo Žitného ostrova úplne
jasno, posty však bude zapĺňať
postupne. „Dnes nastúpi do
funkcie športového riaditeľa
Krisztián Németh. Časť
funkcionárov a aj mladých
hráčov prejde do DAC-u z
klubu FK 2007 pôsobiacom
vo Vrakúni, ktorý sme doteraz budovali. Hrali sme síce
o postup, ale prioritou sa teraz stáva DAC,“ vysvetlil
Oszkár Világi.

Krisztián Németh v minulosti viedol A-mužstvo Dunajskej
Stredy, teraz prechádza na inú pozíciu. „Prvoradým cie-
ľom v tomto ročníku je záchrana v najvyššej súťaži.
Ešte dôležitejšie však je postaviť v Dunajskej Strede
funkčnú akadémiu, aby chlapci z tohto regiónu ne-
museli odchádzať inam. Chceme vychovávať hráčov
pre Corgoň ligu,“ zdôraznil Németh, ktorý s Világim spo-
lupracuje už jeden a pol roka: „Zatiaľ splnil všetky sľuby.
Podarilo sa nám krok za krokom posúvať sa dopredu
a rovnako chceme byť úspešní aj tu.“

Nový športový riaditeľ je presvedčený, že odteraz už ne-
bude pre funkcionárov klubu problém vytvoriť kvalitný hráč-
sky káder. „Verím, že Dunajská Streda bude pre hráčov
dobrá adresa, nie ako doteraz, keď k nám chodili iba
tí futbalisti, ktorí sa neuplatnili inde. Som presvedče-
ný, že teraz si budeme môcť vyberať,“ doplnil Krisztián
Németh, ktorý bude okrem funkcionárskej pozície trénovať
do konca aktuálnej sezóny aj výber dorastencov.

ČO SI O TOM MYSLÍMENÉMETH ŠPORTOVÝM RIADITEĽOM

Oszkár Világi (vľavo) a primátor mesta 

Zoltán Hájos tvrdia, že sú partnermi 

so spoločným záujmom.„ „DAC, to nie je len klub, 
pre mňa je to niečo viac.


