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DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

PRVOLIGISTI ZAČALI S PRÍPRAVOU NA SEZÓNU 2014/15

Posilou Rusňák, k juniorke Borbély
DUNAJSKÁ STREDA (Od nášho redaktora VLADIMÍRA KIKUŠA) – Včera popoludní odštartoval prípravu na
nadchádzajúcu sezónu aj tím zo Žitného ostrova. Zraz bol naplánovaný na štadióne na 14.00 h, potom
pred hráčov predstúpil s krátkym príhovorom hlavný tréner Mikuláš Radványi. Následne sa už mužstvo
presunulo do neďalekého Vrakúňa, kde absolvovalo úvodný tréning.
● NOVÝ KONDIČNÝ TRÉNER. Novou známou
tvárou v realizačnom tíme Dunajskej Stredy je kondičný tréner Martin Rusňák, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v Senici. „Na Záhorí sa udiali zmeny, my
sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Senici by
som sa chcel však ešte i touto cestou za možnosť spolupráce poďakovať,“ povedal Rusňák, za ktorého príchodom do DAC stál športový riaditeľ DAC Krisztián
Németh. „Budem mať na starosti kondičnú prípravu,
plus nastavenie ďalších vecí smerom na akadémiu,
ktorá sa po nástupe nového majiteľa začala budovať.
Bude treba nastaviť nový systém kondičnej prípravy

od A-mužstva až po mládež, takže Dunajskú Stredu
vnímam ako výzvu.“
● DVADSIATKA NAJVERNEJŠÍCH. Pred začiatkom tréningu sa na štadióne zišla zhruba dvadsiatka
najvernejších fanúšikov, zvedavých na štart prípravy.
Práve diváci boli na jar dvanástym hráčom DAC
a zdá sa, že symbióza bude na Žitnom ostrove pokračovať. „V Dunajskej Strede bolo radosť chodiť
na futbal, ktorý bol aj vďaka zaplneným tribúnam
zážitkom. Vedenie klubu urobí všetko pre to, aby
divácka eufória vydržala,“ povedal športový riaditeľ
Krisztián Németh.

NASTÚPILI DO PRÍPRAVY
Brankári Penksa, Pernecký, Olejník, hráči v poli Turňa, Čaušič, Trajcsik (zo Senca), Jakupovič (Zelica), Bekič (Zrinski
Mostar), Pet. Majerník, Szabó, Gál Anderzly, E. Ujlaky, Krišto, G. Straka, Kwin, Kocsis (z Augsburgu), Brašeň, Zsolt
Németh (NH z Komárna) Szarka, Matúš, A. Kováč (z juniorky Slovana), Šnirc, Nguekam. Bedeč zo Senca sa zapojí
do prípravy až dnes.
● PROGRAM PRÍPRAVY. DAC ju začína v domácich podmienkach, budúci týždeň vyplní kondičný
blok, po ktorom mužstvo odíde na sústredenie do
Popradu. DAC dohrá počas prípravy päť prípravných
duelov, prvý 20. júna proti Mattersburgu, generálkou
na ligu bude 5. júla súboj so Sencom na umelej tráve,
lebo DAC v prvom ligovom kole hrá v Trenčíne.

Tréner MIKULÁŠ RADVÁNYI bude viesť DAC aj v nasledujúcej sezóne

Bez veľkých očí, seriózne
● Ako ste strávili po náročnej sezóne dovolenku?
„Oddýchol som si, hoci veľa času nebolo.
Strávil som príjemné chvíľky pri mori.“
● Nechýba vám tradičná nervozita, ktorá sprevádzala predtým začiatok prípravy DAC?
„Som rád, že nie sú to už také hektické chvíle... Je to príjemnejšie aj preto, lebo v Dunajskej
Strede robí pri futbale oveľa viac ľudí ako voľakedy. Mám výhodu, že sa môžem koncentrovať
len na futbalové veci.“
● Ste spokojný s doterajším posilnením kádra?
„Chceli sme hlavne udržať gro mužstva. Verím, že na 90 percent sa nám to aj podarí. Máme
niektorých vyhliadnutých hráčov, rokujeme
s nimi a dúfam, že sa v Dunajskej Strede objavia.“
● Stiahnete do Dunajskej Stredy aj syna DáMikuláš Radványi ostáva trénerom DAC tak, ako už bolo viackrát deklarované.
FOTO DUŠAN KOUTNÝ vida, ktorého ste v DAC už síce viedli, ale pod

vaším vedením najvyššiu súťaž nikdy neokúsil?
„Nikdy nie je dobre, ak sú otec a syn v jednom klube. Takže to určite ani nenavrhnem.“
● Predpokladáte, že po hektickej predošlej
sezóne, v ktorej klubu odrátali body a zachránili ste sa v hodine dvanástej, bude tá najbližšia
pokojnejšia?
„Bolo to tu hektické, ale za to, čo sme predviedli na jar, sme si príslušnosť v najvyššie súťaži určite zaslúžili. Nemáme veľké oči, nebudeme
vyhlasovať, na akých priečkach chceme skončiť. Ale určite nechceme zažiť to, čo v poslednej
sezóne.“
● Posilnili ste aj realizačný tím. Čo si od toho
sľubujete?
„Špecificky treba pripravovať zranených hráčov a Martin Rusňák je naslovovzatý odborník.
Pevne verím, že naša spolupráca bude úspešná.
Prišiel aj nový tréner brankárov Martin Matlák,
jeho robotu dobre poznám zo Senca.“

Športový riaditeľ DAC KRISZTIÁN NÉMETH o pripravovaných zmenách v kádri

Príchod Hamuľaka nereálny
● K akým zmenám prišlo v kádri?

„Veľa ich nie je. Káder, ktorý vybojoval záchranu, ostane pokope. Chceme, aby u nás ostali brankári Penksa
i Pernecký, tiež Čaušič.“
● Ako vyzerá situácia s Gergelom?
„Bol na jar naším kľúčovým hráčom. Samozrejme, že taký kvalitný
futbalista má veľa ponúk. Dúfam, že
sa dohodneme a on si z nich napokon
vyberie Dunajskú Stredu.“
● Dá sa očakávať aj príchod hráča
so zvučným menom?
„Zameriavame sa na hráčov pod 23

rokov, chceme doplniť mužstvo mladými, lebo strednú a staršiu generáciu
máme. Funguje naša spolupráca so
Sencom, odkiaľ prídu Trajcsik a Bedeč, ktorí majú šancu posunúť sa o level vyššie. Zsolt Németh prichádza
z hosťovania v Komárne, plány máme
aj s Lénárthom. Na lane sú dvaja talentovaní hráči z Bosny a Hercegoviny, stredný obranca Jakupovič a útočník Bekič. Dostanú šancu ukázať sa,
no ostanú len v prípade, že sa ukážu
ako lepší, než naši. Z juniorky Augsburgu príde Gergely Kocsis, maďarský

futbalista, bývalý mládežnícky reprezentant. S prípravou začal s nami aj
Gál-Anderzly i najlepší kanonier rezervy Slovana Alan Kováč.“
● Ako to vyzerá s prípadným príchodom v uplynulej sezóne najlepšieho druholigového strelca Michala Hamuľaka z Michaloviec?
„Prvé kontakty už prebehli. Ale
keď sme dostali informácie, za akých
podmienok by mohol prísť, jeho angažovanie padlo.“
● Trénerovi Mikulášovi Radványimu, ktorý vybojoval záchranu, sa

skončila po minulej sezóne zmluva.
Už podpísal nový kontrakt?
„Majiteľ klubu Oszkár Világi i vedenie sú s ním dohodnutí. S jeho prácou sme spokojní, takže ostáva trénerom aj na nasledujúcu sezónu, rovnako asistent Jozef Olejník. Chceli sme
posilniť realizačný tím, prišiel kondičný tréner Martin Rusňák, trénerom
brankárov sa stal Martin Matlák.“
● Videli sme tu aj bývalého hráča
DAC Balázsa Borbélya...
„V minulej sezóne bol mojim asistentom vo Vrakúni, s ktorou sme postúpili. V budúcej sezóne sa budem
sústreďovať v klube na prácu športového riaditeľa, takže práve Balázs Borbély sa stane trénerom našej juniorky.“

