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l Ako dlho ste v noci z utorka na stredu oslavovali
záchranu Dunajskej Stredy v prvej lige?
„Dlho... Manželka vyjadrila svoj ná-

zor do vety, že by sa to nemalo opa-
kovať často. Všetci sme mali ob-
rovskú radosť a tí, ktorí na tej
oslave boli, budú o nej rozprávať
dlhé roky. Gradovalo to ako an-
tická dráma: náš zápas, jeho 
koniec a čakanie, ako sa skončí 
duel Slovana s Nitrou. Trvalo to asi
dve minúty, to bolo vyvrcholenie. Krás-
ne, aký je futbal.“ 

l Je to pre vás od marca, kedy ste prevzali klub, prvé
potvrdenie, že ste vstupom do DAC neurobili zle?
„Keď som prebral klub, všade boli problémy. Prvý

krok bol, že sa problémy začali riešiť. Niekedy sme ani
nehrali dobre, ale účinne, v iných zápasoch sme mali
aj šťastie, ale mnohé sme hrali tak, ako treba. Očaká-
vania sú teraz vyššie, zrazu vari každý chce, aby Du-
najská Streda hrala o 3. miesto či aj vyššie. Môj 
problém nie je v tom, že ľudia žiadajú, lepšie výsledky,
ale v tom, že v klube na to nemáme vybudovanú zá-
kladňu. Tou je pre mňa mládež. Na Slovensku keď ho-
voríme o futbale, točíme sa okolo reprezentácie, ale
málokto to dáva do súvisu s tým, ako hrá šestnástka či
osemnástka. Ale tam, či ešte o kúsok skôr, sa to všetko
začína. Kým nebudeme mať tam poriadok, nemôže-
me vo futbale očakávať veľké výsledky, ani od repre-
zentácie.“

l Reálne, u nás sa všetko odvíja od A-mužstva.
V klube, v reprezentácii, taký je primárny pohľad ve-
rejnosti, sponzorov, partnerov. To, čo ste povedali
v predchádzajúcej odpovedi, naznačuje, že chcete pre-
budovať myslenie ľudí?
„Ak nebude práca okolo mládeže na takej úrovni,

aká je v Európe, nebudeme mať ako Slovensko vý-
sledky, nebudeme mať päť-šesť hráčov v najlepších li-
gových súťažiach. Teraz máme Škrtela a Hamšíka,
ktorí sa presadili svojou pracovitosťou, talentom a aj
šťastím, ale nie sú výsledkom cieľavedomej práce ce-
lého systému. Ja viem, čo hovorím a prečo to hovo-
rím.“

l Rečí o akadémiách je vo futbalových kuloároch
veľa, ale len málokto skutočne vie, o čom hovorí. Kto
by mal viesť tú dunajskostredskú?
„Tréner, ktorý pacuje s mládežou, je pre verejnosť

menej viditeľný. Ale práve na tomto stupni treba za-
chytiť najmodernejšie metódy, tam musí byť fanatiz-
mus a nasadenie. Preto chcem pre akadémiu zahra-

ničného odborníka, ktorý ju postaví na pevných zá-
kladoch. Bol by som bol rád, keby to bol tréner z Ne-
mecka. Keď si v Nemecku uvedomili, že strácajú pozí-
ciu, začali zas od mladi. Pozbierali všetko to najlepšie,
aplikovali na svoje podmienky a dnes opäť udávajú
tón vo svetovom futbale.“

l Čo vás motivovalo, že ste vstúpili do futbalu? 
„Som dunajskostredský rodák, tu som zažíval zlatú

éru DAC, viem, aký je to pocit, keď ste hrdý na futba-
listov, trénerov, mužstvo, klub. Založil som FK 2007,
v ňom sme mali 150 detí, ale tie končili v osemnástke.
Nemali sme posledný schodík, kategóriu seniorského
áčka, deti nemali kam postúpiť a chýbal vzor, teda
hráč, ktorého si vážia, ctia, rešpektujú a uznávajú.
V novej sezóne budeme v DAC chcieť, aby tréner pr-
vého tímu chodil na tréningy mladých, aby medzi do-
rastencov prišli áčkari.“

l Stále ste neodpovedali, prečo ste do toho šli? Slo-
venský futbal má kredit čiernej diery, v ktorej sa tratia
peniaze a len výnimočne sa dá na ňom získať. A vy ste
biznisman, ktorý nezvykne tratiť.
„Myslím si, že som bol v regióne jediný, kto to mo-

hol urobiť. Nikto iný by do futbalu a DAC peniaze ne-
dal. A keď som to spravil, tak chcem futbal robiť dob-
re.”

l Už pred dvoma rokmi ste rokovali o prevzatí po-
dielu v DAC s bývalým klubovým bossom Mohsenim,
k dohode ste nedospeli. V čom bola situácia na jar
2014 iná?
„Už predtým som kúpil Senec a samozrejme, že som

vnímal dianie okolo DAC. Vedel som, že keď to teraz
nespravím, klub na Žitnom ostrove sa rozpadne. Úva-
hy boli všelijaké, už raz šla licencia zo Senca do Du-
najskej Stredy,  hľadala sa cesta, ako dospieť k dohode,
kultivovanej a prospešnej. Som rád, že sa to podarilo.“

l Stálo vás to tých vami nikdy nepotvrdených 
600 000 eur?
„Nehovorím v médiách nikdy o peniazoch. Ten ob-

chod bol zložitejší. Bol by som rád, ak by odkúpenie
podielu v DAC stálo toľko, ako sa pýtate. Lebo čistíme
minulosť, čo patrí tiež ku dobrému imidžu klubu, tak-
že nebolo by korektné teraz hovoriť o nejakej konečnej
sume.“

lOstane majiteľské rozdelenie akcií DAC 1904 tak,
ako sa ustálilo v marci, keď ste vstúpili do klubu, teda
vy 80 percent, mesto 10 percent a zvyšných 10 bývalý
viceprezident Barnabás Antal?
„Bolo to priechodné riešenie, súvisiace s minulos-

ťou a príde čas, keď si budeme musieť k nemu opäť
sadnúť.“

l Váš príchod do dunajskostredského klubu spre-
vádzala neuveriteľná eufória na celom Žitnom ostro-
ve. Nenaľakali ste sa pozície mesiáša, do ktorej vás ve-
rejný postoj natlačil?
„Kmodernému klubu patrí popri jasných vzťahoch

v klube aj normálna komunikácia s divákmi a média-
mi. Spustíme novú webovú stránku, formujeme ďalšie
spôsoby na spojenie s ľuďmi. Ak sa s nimi rozprávate
a neklamete ich, vedia pochopiť veľa vecí. Keď som po-
vedal, že chcem z DAC slovenský Manchester United,
myslel som aj na túto oblasť. Ľudia vedia s klubom
žiť, stotožnia sa s ním a keďže k futbalu patrí aj neús-
pech, vedia sa vyrovnať aj s tým. Pokiaľ ja odvediem
svoju robotu, bude to signál aj pre ostatných. Nesľu-
bujem, že do DAC privediem Cristiana Ronalda, ale
naši hráči budú mať všetky podmienky, aby hrali dob-
re a ľudia budú veriť, že sme ozajstný, funkčný klub,
nie virtuálna hračka v rukách niekoho.“

s OSZKÁROM VILÁGIM, 80-percentným majiteľom klubu DAC 1904 Dunajská Streda

Bol som jediný, kto to mohol spraviť
DIALÓG NA VÍKEND

Rodák z Dunajskej Stredy (17. apríla 1963) je predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu,
a.s., od apríla 2010 člen výkonnej rady MOL a od mája 2011 člen predstavenstva MOL Plc. V roku 1985
absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1990 -1992 bol poslancom
Federálneho zhromaždenia ČSFR (VPN, ODÚ-MNI). V roku 1992 založil spolu s bývalou poradkyňou
prezidenta Václava Havla Erikou Csekes právnickú kanceláriu Csekes, Világi, Drgonec&Partners. Od ro-
ku 1996 zastával viaceré funkcie v riadiacich aj kontrolných orgánoch slovenských spoločností – Poľno-
banky, Slovenskej poisťovne, ŽSR, CHZP Apollo. Bol právnym poradcom zahraničných investorov pri vý-
znamných projektoch reštrukturalizácie slovenského priemyslu (U.S. Steel, France telecom, OTP, MOL
Group). Bol poradcom maďarskej skupiny MOL pri jej vlastníckom vstupe do Slovnaftu. Predtým ako sa
v roku 2005 stal členom predstavenstva spoločnosti Slovnaft, a.s., bol členom jej dozornej rady. Šiesteho
marca 2006 bol menovaný do funkcie generálneho riaditeľa akciovky Slovnaft. V apríli 2009 sa stal
predsedom predstavenstva Slovnaft. Hovorí po maďarsky, slovensky, anglicky a rusky. Je ženatý, má dve
deti. Világi už v minulosti pôsobil v dunajskostredskom futbale a o jeho záujme vstúpiť do DAC sa ho-
vorilo najmenej dva roky. V marci tohto roka sa stal väčšinovým vlastníkom klubu FK DAC 1904 Du-
najská Streda, ktorý odkúpil od iránskeho podnikateľa Khashayara Mohseniho.

KTO JE OSZKÁR VILÁGI

Okolo futbalu robí 18-tisíc ľudí, 
to je dosť pracovných miest a keď 
budú  plné štadióny, bude ich ešte 

viac. Štát sa nesmie tváriť, 
že s tým nemá  nič spoločné.
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l Svoje vo futbale odviedli iní majitelia klubov, aj
keď každý šiel inou cestou - Ivan Kmotrík, Jozef Anto-
šík, Vladimír Poór, Milan Fiľo, takže sa pridáte k nim?
„Nezabúdajme, že títo ľudia dávajú vlastné peniaze

do futbalu a za to dostávajú veľmi nízke spoločenské
ocenenie. Keby som niektorú z úloh, ktoré som si vy-
týčil, nezvládol, tak je to moja chyba. Ja musím zabez-
pečiť fungovanie klubu, hráči musia dobre hrať, tréne-
ri musia odviesť dobrú robotu v ich vymedzenom 
priestore, fanúšikovia musia chodiť na zápasy a fandiť
nám. Tí ľudia boli viackrát oklamaní, ale určite aj pre-
to, že som miestny a poznajú ma, mi viac veria.“ 

l Pri vyššej pracovnej vyťaženosti je ale nemysliteľ-
né, aby ste osobne riešili zmluvy hráčov či denno den-
ný chod klubu. A DAC nemá okrem Krisztiána Né-
metha, ktorý dostal do referátu mládež, výkonného
futbalového funkcionára. Aj preto sa začali šíriť chýry,
že by ste mohli zo Slovana zlanáriť Petra Kašpara, kto-
rý v Dunajskej Strede hral a stále býva. Čo je na tom
pravdy? 
„Nie, nie, nie, nikdy sme sa o takomto niečom s ním

nerozprávali. Môžem povedať, že Kašpar do DAC ne-
príde. Ale máte pravdu, že potrebujem ľudí, schop-
ných, výkonných. Krisztián Németh má svoju oblasť,
po tom, ako sme sa zachránili v lige, musíme zodpo-
vedne zvládnuť letné prípravné obdobie. Iný počet ľu-
dí potrebuje druholigový klub, iný prvoligový. Rovna-
ko rozpočet je rozdielny.“

l Veľa cestujete, využívate to aj pre futbal?
„Za posledné mesiace som pochodil nemálo zahra-

ničných mládežníckych akadémií, rozprával som
s mnohými ľuďmi, trénermi, majiteľmi klubov, mana-
žérmi, aby som pochopil, kde je a kam smeruje futba-
lová Európa. To dobré chcem preniesť do Dunajskej
Stredy. Nevyhadzujem peniaze von oknom, takže robiť
futbal tak, že do klubu budem sypať financie a nič z to-
ho nebude, by bol krok vedľa. Utiekať sa k neistému
úspechu, že možno zostavím mužstvo, keď kúpim pár
hráčov z celého sveta, raz-dvakrát si zahráme v Európe
a potom projekt zakape, lebo nebudem mať na to, aby
som žoldnierov udržal, tak si futbal v Dunajskej Strede
rozhodne nepredstavujem.“

lNa jar sa v Dunajskej Strede udomácnili aj hráči,
ktorí programovo prišli na krátky čas, aby pomohli za-
chrániť ligu, ani jedného ale nemožno označiť slovom
„žoldnier“, súhlasíte?
„Isteže. To je o prístupe a pokore. V Bratislave sme

so Slovanom nehrali najlepšie, prehrali sme zaslúžene,
ale naši priaznivci si vyžiadali aj po zápase väzbu
s hráčmi. Pre futbalistov to musel byť úžasný pocit
a záväzok. Futbal pred prázdnym hľadiskom nie je fut-
bal. Myslím si, že to, čo sa dialo na jar v Dunajskej 
Strede, môže byť svetlým príkladom atmosféry, aká
chýba futbalu na Slovensku.“

l Cristiano Ronaldo na Žitný ostrov nepríde, koho
teda privediete?  
„S tými hráčmi, ktorí teraz vybojovali ligu a majú

zmluvu, počítame aj ďalej. Nekúpim hráča s veľkým
menom, aby som tým pokazil všetko, čo som začal bu-
dovať. Chcem futbalistov, ktorí sú pracovití, talento-
vaní, budú si vážiť toto prostredie a majú pokoru k fut-
balu.. A okrem toho využiť päť-šesť mladých, ktorých
budú hrať v Senci a dvaja - traja z nich prejdú do Du-
najskej Stredy. Nemám záujem o tých, ktorí chcú per-
fektne žiť, veľa zarábať, byť slávni, ale robiť pre to čo
najmenej. Máme tipy, o ktorých sme už rozmýšľali,
musíme si ich oťuknúť, aby zapadli do mužstva aj cha-
rakterovo.“ 

l Attila Pinte príde k trénerovi Radványimu ako
asistent?
„Pinte je teraz v Senci, patrí teda nám. Aj tréner sa

musí vzdelávať, musí pochopiť, že zahraničné stáže sú
samozrejmá norma. Tréner bude u nás pod kontrolou,

musí odviesť svoju prácu, až potom môže niečo chcieť
od hráča.“

l Nie je vám ľúto Nitry, tiež to je futbalová sloven-
ská bašta, a vypadla?
„V Nitre sa presadil hokej. Mať v meste dva popu-

lárne športy v prvej lige je ťažké. Práca s mládežou bo-
la v Nitre vždy dobrá, ale kým nemajú v klube dorie-
šené finančné zázemie, budú mať problém. Nitrania sa
však musia sami rozhodnúť, akou cestou ísť, do toho
im nemá nikto čo rozprávať. Z čisto športového uhla:
niekto musel vypadnúť, my sme si zaslúžili hrou, aj
prístupom divákov ostať v prvej lige.“

l Už v marci ste povedali, že chcete v Dunajskej 
Strede nový štadión. Štát vám schválil dotáciu 
2,5 milióna eur, ale za to ho nepostavíte. Čo sa teda
bude diať?
„Pracujeme na tom. Koncepcia je jasná: tribúna, kde

je svetelná tabuľa, sa bude robiť prvá. Kapacita 21 800
ľudí by mala byť riešením aj v čase, keď budeme búrať
hlavnú tribúnu, ktorú začneme stavať potom. Musí-
me postupovať podľa zákona, teda spustiť verejné ob-
starávanie na dodávateľov a následné kroky. Futbalo-
vý štadión je priestor, ktorý musí byť funkčný aj z mar-
ketingového hľadiska, je to aj spoločenské miesto, kde
sa stretávajú ľudia, užívajú si svoj voľný čas, kde sa ro-
kuje, robí biznis. A celé je to spoločenská udalosť.”

lAký je časový horizont?
„Najprv tribúna za bránou, hlavná tribúna na jar

a potom protiľahlá, lebo tá je vekovo najnovšia. Sa-
mozrejme, na to treba peniaze. Hlavný problém slo-
venského futbalu je, že je podkapitalizovaný, a tak ne-
môže ďalej fungovať. V okolitých štátoch sa dáva do
futbalu ďaleko viac peňazí, futbal má väčšiu spoločen-
skú váhu. Nehovorím, že štát má hradiť prevádzkové
náklady klubov, ale musí na šport prispieť. Neviem, či
toto je platforma na moje úvahy o tom, prečo RTVS
nekupuje televízne práva ligy za normálne peniaze,
ale ak na jeden klub pripadne 40-tisíc eur za televízne
prenosy, je to bieda. V druhej francúzskej lige majú za
to deväť miliónov. Ja nechcem deväť miliónov, ale pri
40-tisícoch je mi smutno. Môžem hovoriť o spoločen-
skom význame futbalu, je to najpopulárnejší šport vša-
de, vari až na USA. Štát musí začať riešiť jeho pozíciu
v našej spoločnosti, veď podporuje 78 športov, vari toľ-
ko ich ani nie je... Pokiaľ na Slovensku budú plné šta-
dióny bude aj atmosféra v spoločnosti lepšia. Okolo
futbalu robí 18-tisíc ľudí, to je dosť pracovných miest
a ked budú plné štadióny, bude ich ešte viac. Štát sa
nesmie tváriť, že s tým nemá nič spoločné.“

l Ste vo významnej funkcii, máte dosah na vládu,
premiéra, ministrov, to čo ste povedali tu
ste im už nejakým spôsobom predožili?
„S každým, s kým sa rozprávam a má

vplyv, mi povie: áno, ale najskôr dajte jas-
né návrhy. Jedinec, človek či spoločnosť,
si asi nepomôže, ale ten tlak treba vyvi-
núť. Veľké firmy ktoré sú u nás zabehnuté, majú veľké
úľavy na daniach, ale nepodporia šport. Zato v Ma-
ďarsku Audi podporuje futbal a hádzanú, rozpočet ma-
ďarskej ženskej hádzanej v Györi je vyšší, ako rozpočet
najbohatšieho futbalového klubu na Slovensku... Ma-
terské firmy tých spoločností sú všade veľkými spon-
zormi futbalu, prečo to na Slovensku neplatí?“

l Prečo zastrešuje Slovnaft Slovenský pohár?
„Chcel som vybudovať nejaký marketingový pro-

dukt. A futbalový Slovenský pohár je dôležitá súťaž.
Jednak mužstvá musia hrať viac, nie jeden iba jeden
ligový zápas týždenne. A zároveň vďaka domácemu
poháru príde Slovan, Trnava, Dunajská Streda do
malých miest a tamojší ľudia prídu na futbal, aby vi-
deli tých, o ktorých čítajú či vidia ich v televízii.“

PETER ŠURIN, MIROSLAV ANTOL 
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Bol som v regióne jediný, 
kto to mohol urobiť. Nikto 
iný by do futbalu a DAC 

peniaze nedal.
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