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� Prekvapilo vás, že podľa
slov prezidenta DAC Mohseni-
ho ste mali byť medzi hráčmi,
ktorých podozrievalo vedenie
klubu z manipulovania zápasov
ešte predtým, než prepukla 
veľká aféra?

„Nie prekvapilo, ale poriad-
ne zaskočilo! Od akejkoľvek ko-
rupcie sa dištancujem nielen ja,
ale všetci hráči, ktorí sme v Du-
najskej Strede predčasne skon-
čili. Uráža ma, že sa s niečím
nekalým spája práve moje me-
no.“

� Povedali vám ľudia z DAC
do očí, že vás podozrievajú?

„Nie, nikto mi nepovedal, že
niečo proti mne má. Ani po
Myjave, keď sme v presilovke
dostali štyri góly a ja som za
bezgólového stavu nepremenil
pokutový kop.“

� Na základe čoho skrslo ich
podozrenie? Dali ste im naň
dôvod? Boli vaše výkony ná-
padne čudné?

„Na to skutočne nedokážem
odpovedať. Ani vo sne by mi
nenapadlo, že by som mojím
výkonom dal zámienku na ne-
jaké podozrenie. Skutočne 
tomu nerozumiem. Zakaždým
nastupujem na ihrisko s tým,
aby som odviedol v pros-
pech mužstva čo najviac. To by

malo byť pre niekoho čudné?“
� Vedeli ste, že po prehre na

Myjave 1:4 vás idú aj po doho-
de s trénerom Radványim z du-
najskostredského kádra vyho-
diť, ale vy ste vedenie klubu
svojím odchodom predbehli?

„Nevedel som o tom nič. Ab-
solútne nie. A ani sme sa o tom
nebavili. Nikto nám nedal ve-
dieť, že s nami nepočítajú. Po
zápase na Myjave malo vedenie
telefonovať niektorým hráčom,
aby prišli na tréning, že sa budú
riešiť zmluvy, ale to už bolo mi-
mo nás. My sme sa rozhodli
skončiť.“

� Je pravda, že v tom čase ste
mali už všetko vyplatené, ako
tvrdí prezident DAC?

„Opakujem neviem po koľký
raz: klub má naďalej voči mne
podlžnosti. A nie je to len za je-
den mesiac. Nebudem to však
viac už rozoberať. Dúfam, že
príde k dohode a svoje peniaze
skutočne aj dostanem na účet.“

� Vy ste nezaregistrovali, že
na Myjave, v Senici či v Trenčí-
ne niektorí vaši spoluhráči ne-
hrajú fér hru a robia všetko pre
to, aby mužstvo inkasovalo čo
najviac gólov?

„Nie. V zápale boja sa hráč
sústredí v prvom rade na svoj
výkon a je to aj môj prípad. Ani

vo sne by mi nenapadlo, že sa 
o niekoľko dní dozviem, že 
niektoré zápasy boli zmanipu-
lované. To bol pre mňa poriad-
ny šok.“

� Ako skúsený hráč ste spo-
luhráčom nevyčítali, že hrajú
napríklad laxne?

„Určite, že po vysokých pre-
hrách som niektorým hráčom
dohovoril, v kabíne padli aj os-
trejšie slová. Ale nezašlo to až
tak ďaleko, že by sme sa navzá-
jom upodozrievali a ukazovali
jeden na druhého. Jednoducho
sme ako kolektív prehrali a ako
kolektív sme sa z toho museli
dostať.“

� Stredopoliar Hodúr prihral
v Trenčíne súperovi priamo na
gól, stopér Huber pri štandard-
kách bránil len tieňovo. Nebi-
lo to do očí?

„Nevybavujem si tie situácie.
Aj keď som nejakú chybu spo-
zoroval, bral som to tak, že to je
dôsledok toho, že sa nám od za-

čiatku sezóny nedarilo. Hovo-
ril som si –  potrebujeme jeden
dobrý výsledok, aby sme to zlo-
mili a dostali sa z toho.“

� Nechceli aj vás zatiahnuť
do komplotu?

„Nebláznite. Nemal som ani
tušenie, že sa hrá nekalá hra.
Mňa nikto neoslovil a ani mi
nič neponúkol, aby som sa po-
kúsil zmanipulovať výsledky.
Na to nemám žalúdok.“

� Môžete odprisahať, že nie
ste do ničoho zapletený?

„Ja s tým naozaj nemám nič
spoločné. A ak sa niekto snaží
spojiť ovplyvňovanie výsledkov
s mojím menom, tak je vedľa.
Ak sa niečo dialo, tak to išlo
mimo mňa.“

� Prekvapilo vás, ktorí hráči
DAC sú v afére namočení?

„Samozrejme. Každé jedno
meno. Zaskočilo ma to o to 
viac, že sme tvorili, aspoň si to
myslím, výbornú partiu, hlavne
v druhej lige. Potom sa to na-

štrbilo vnútornými problémami
v klube.“

� Myslíte si, že ide naozaj len
o týchto štyroch, alebo v tom
museli ísť viacerí?

„Je na vyšetrovateľoch, aby
odhalili pravdu. Keď sa ukáže,
že idú v tom viacerí, tak nech
ich odsúdia a nech pykajú. Ja si
nedovolím ani len naznačiť ne-
jaké meno.“

� Hovorí sa, že to nie je všet-
ko, vraj v podozrení sú aj zápa-
sy DAC v minulej sezóne, keď
hral v druhej lige. Čo si o tom
myslíte?

„To neviem, ale ak má byť tá-
to informácia pravdivá, je to
pre mňa šok na druhú.“

� Čo bude s vami?
„Neviem. V prvom rade ma

musí Dunajská Streda uvoľniť,
lebo do konca kalendárneho
roka som v DAC na hosťovaní.
Nerozumiem, z akého dôvodu
mi robia prieky. Myslím si, že
pre Dunajskú Stredu som uro-
bil dosť, aj v druhej lige, a ne-
viem, či si zaslúžim takýto ne-
férový postoj. Futbal je mojím
zamestnaním a potrebujem si
ním zarábať, a nie čakať niekoľ-
ko mesiacov, či dostanem pe-
niaze. To každý normálny člo-
vek určite pochopí. Lenže ja te-
raz nehrám, netrénujem a ani
nemôžem odísť...“

RÓBERT ČAPLA

STANISLAV VELICKÝ o afére, v ktorej sú namočení viacerí hráči DAC Dunajská Streda:

Prekvapilo ma to! Každé jedno meno...
Po prehre 1:4 na Myjave, kde Dunajská Streda inkasovala
všetky góly počas presilovky o jedného hráča a on sám 
nepremenil penaltu, sa spolu s Fodrekom a Obžerom rozho-
dol, že v DAC skončí. Na príčine mala byť situácia v klube:
nevyplatené mzdy, nepodpísané zmluvy. Vtedy, pravda, ešte
netušil, aká bomba zakrátko vybuchne a otrasie celým naším
futbalom. 

Narodil s 16. apríla
1981 v Malackách, ale po-
chádza z Lakšárskej Novej
Vsi, kde má stále trvalé
bydlisko. Ako žiak zamieril
do Senice a prešiel všetký-
mi kategóriami až do se-
niorskej. Vojenčil v Banskej
Bystrici, nasledovala Seni-
ca, Trenčín, znovu Banská
Bystrica, Petržalka, Mat-
tersburg, ďalší návrat 
do Senice, Odra Wodzis-
law a cyperský Pafos. Od-
tiaľ sa vrátil v januári 2011
a tri mesiace bol v Dolnom
Kubíne, potom nasledovala
Jihlava a  od leta 2012 je 
v Dunajskej Strede. Bývalý
mládežnícky reprezentant
nastupuje ako defenzívny
záložník, ale aj na stopér-
skom poste. Jeho brata-
nec je Jaroslav Hílek, hráč
Senca, sesternica Magda-
léna Šebestová, Miss Slo-
vensko 2006.

KTO JE 
STANISLAV VELICKÝ 

Stanislav Velický ešte v dunajskostredskom drese. FOTO DUŠAN KOUTNÝ 

„

„Nebláznite. Nemal som ani 
tušenie, že sa hrá nekalá hra.
Mňa nikto neoslovil a ani mi
nič neponúkol, aby som sa 

pokúsil zmanipulovať výsledky.
Na to nemám žalúdok.


