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Erik Ujlaky sa rozhodol ísť v šľapa-

jach slávnejšieho bratranca Mareka,

ktorý odohral v našej najvyššej súťa-

ži 370 zápasov a strelil 86 gólov.

Erik si na jar najskôr v súboji proti

Trnave otvoril strelecký účet 

v Corgoň lige a následne skóroval 

aj v dueli s Ružomberkom. Aj jeho

zásluhou Dunajská Streda v posled-

ných dvoch zápasoch zabodovala

naplno.

 Marek pred začiatkom jari spo-
menul, že ak strelíte premiérový gól
v Corgoň lige, očakáva od vás pozva-
nie na obed. Už sa tak stalo?
„Zatiaľ nie, hoci mi bezprostredne
po premiérovom ligovom góle, ktorý
som strelil akurát trnavskému Sparta-
ku, telefonicky zablahoželal. Na obed
som ho ešte nepozval, ale už čoskoro
všetko vyriešime. Marek bude totiž
v stredu oslavovať štyridsiatku a mne
sa tak núka príležitosť rest zmazať.“
 Premiérový ste strelili do siete
klubu, v ktorom ste vyrastali. Mal pre
vás špeciálnu príchuť?
„Áno. Už ako odchovanec Spartaka
som ždy túžil zahrať si ligu na trnav-
skom štadióne. Podarilo sa, hral som,
hoci nie v červeno-čiernom drese. Dal
som gól, takže to boli príjemné pocity.
Aj keď na tribúnach nemali najlepšiu
odozvu...“
 Fanúšikovia Spartaka na vás gá-
nili?
„Presne tak. Vnímal som poznám-
ky, dokonca aj nejaké vulgarizmy už
počas zápasu. Po ňom som mal viace-
ro telefonátov, aj od úplne neznámych
ľudí, v ktorých mi ten gól vyčítali. Ale
už je to za nami.“
 A čo ľudia zo Zelenča, dedinky
neďaleko Trnavy, kde bývate a mno-
ho jej obyvateľov fandí Spartaku - aj tí
vám to vyhadzovali na oči?
„Tí skôr s úsmevom. Susedia či ka-
maráti mali radosť, že som konečne
skóroval v najvyššej súťaži.“
 Gól ste strelili aj v následnom do-
mácom súboji proti Ružomberku. To
ste vari počas prípravy absolvovali
u Mareka špeciálne školenie, ako ich
strieľať? 
„Prišlo to samo. Marek mi po strele-
ní prvého gólu vravel, že dať práve ten
prvý býva vždy najťažšie, po ňom sa to
zvykne rozbehnúť, čo v mojom prípa-
de naozaj platí. A ozval sa mi aj po zá-
pase s Ružomberkom. Tentoraz mi
oznámil, že asi bude musieť zvesiť ko-
pačky z klinca, lebo ho už pomaly gó-
lovo dobieham...“
 Uvedomili ste si, že v oboch prí-
padoch ste strelili prvý gól a poslali
ním DAC do vedenia?
„Najhlavnejšie je, že v oboch prípa-
doch sme zápasy dotiahli až do víťaz-
stva. DAC nevyhnutne potrebuje bo-
dovať. Dať prvý gól v zápase je pre

mužstvo – a zvlášť v situácii, v akej sa
nachádzame – obrovskou psychickou
vzpruhou. Inak, doteraz som to vní-
mal tak, že som mal lepšie druhé pol-
časy. Aspoň som si to myslel. Ale od
príchodu do Dunajskej Stredy sa mi
zdá, že sa to obrátilo, no nedokážem
si vysvetliť, prečo je to tak.“
 Máte od trénera Radványiho sľú-

bený bonus, ak sa vám podarí skóro-
vať aj v treťom zápase v rade?
„Nič také mi tréner nespomínal,
možno po tomto článku s niečím prí-
de. Usmieva sa, podpichuje ma. Všade
naokolo hovorí, že DAC konečne  na-
šiel strelca. Myslím si, že si želá, aby
mi to takto padalo aj  naďalej.“
 Dnes vás čaká súboj proti Slova-

nu, ktorý spolu s Trenčínom inkaso-
vali najmenej gólov, len 23. Majú be-
lasí skalopevnú obranu?
„Šanca streliť gól je vždy, proti kaž-
dému. Napokon, na jeseň sme to v pr-
vom zápase sezóny na Pasienkoch po-
tvrdili, so Slovanom sme remizovali.
A radi by sme uspeli aj dnes.“
 Je za momentálnou pohodou
v DAC aj príchod nového majiteľa do
klubu?
„Všetci vieme, aké to v Dunajskej 
Strede bolo... Takže určite áno!“
 Chodí Oszkár Villági do kabíny
často?
„Bol v nej akurát pre zápasom s Tr-
navou. Mužstvu povedal o plánoch do
budúcnosti, pričom nezabudol pod-
čiarknuť, že cieľom v prebiehajúcej se-
zóne je záchrana.“
 Je hnacím motorom DAC aj ná-
vrat fanúšikov na tribúny?
„Určite! Počas jesene bola na štadi-
óne komorná atmosféra, to sa zmeni-
lo. Na jarnú premiéru s Košicami priš-
lo 3200 divákov, na súboj proti Ru-
žomberku už 3700. Priznám sa, že
pred takou atmosférou som ešte nikdy
nehral, takže si to užívam.“
 Dvoma jarnými víťazstvami DAC
už zmazal šesťbodové manko, ktorým
ho potrestala disciplinárna komisia za
korupčnú aféru. Sledujete aj Nitru?
„Do konca ligy je ešte ďaleko. Aj
Nitra, s ktorou zvádzame boj o zá-
chranu, má dobré mužstvo, určite bu-
de zbierať body. Takže my nesmieme
poľaviť a musíme vyhrávať.“
 S ktorým zo spoluhráčov si rozu-
miete najlepšie?
„Nemám problém s nikým, ale asi
najlepšie s Valentom, s ktorým sme
boli spolu päť rokov v pražskej Sparte.
Skamarátili sme sa, zvykli sme spolu
cestovať aj domov.“
 Vašou vášňou je rybačka, má ta-
kéto hobby aj niekto zo spoluhráčov
v DAC?
„Práve Róbert Valenta. Už sme sa
dohodli na termíne spoločnej rybač-
ky. Ak bude trocha času, zoberiem ho
na priehradu v Horných Orešanoch,
uvidíme, komu to pôjde lepšie. Je však
pravda, že skôr patrím k tej sorte ry-
bárov, ktorí úlovky zväčša púšťajú na-
späť.“
 Naposledy ste spomínali, že moti-
váciou je pre vás upozorniť na seba
trénera reprezentačnej „dvadsaťjed-
notky“ Ivana Galáda. Neškrie vás, že
doteraz to nenašlo odozvu?
„Nuž, jeseň som nemal dobrú, sám
som s ňou nebol spokojný. Jar sa ale
začala sľubne, už sa mi podarilo pre-
sadiť sa aj strelecky. Dúfam, že budem
pokračovať a možno si ma všimne aj
tréner Galád...“
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Stredopoliar Dunajskej Stredy ERIK UJLAKY začal na jar strieľať góly

Aj bez Marekovho školenia

Radosť Erika Ujlakyho (v popredí) po dosiahnutom góle. 
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„
„Na jarnú premiéru s Košicami prišlo
3200 divákov, na  Ružomberok 3700.
Pred takou atmosférou som ešte 
nikdy  nehral, takže si to užívam.


