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V zápase v Trenčíne, kde s futbalom začínal, pobudol Tomáš
Belic medzi žrďami len deväť minút. Poriadne sa nedotkol lopty,
Adiho áno, a preto išiel predčasne pod sprchy. Dostal dvojzápa-
sový trest, polovicu mu disciplinárka odpustila. Potom ho vylú-
čili v stretnutí so Senicou, keď mimo pokutového územia nedo-
volene zastavil Diarrassoubu. Zrátali mu aj trest za prvú červenú
kartu, čo mu načítalo stop na štyri zápasy. Jeden mu discipli-
nárna komisia prepáčila, a tak zajtra už bude k dispozícii. 
„S kartami som nikdy problém nemal, aj keď je pravda, že

hneď v mojom prvom zápase za Trnavu pred 15 rokmi som
musel predčasne pod sprchy. To však bola  výnimka. Ale čo
som nazbieral túto jeseň, je skutočne veľa.“ 
Prezývka „Zlý muž“ Tomášovi za jeho dve extempore nepri-

schla, spoluhráči si ho akurát doberajú, že vďaka nemu aspoň
v niečom vedú v štatistikách. Dá sa z vylúčení poučiť? „Bran-
kári to majú ťažké. Rúti sa na nich útočník a keď ho v snahe za-
staviť faulujú, zväčša je to červená karta. Pritom konáme často
akoby v pude sebazáchovy, pohyby máme zautomatizované.
Ale uvedomujem si, že si musím dávať väčší pozor, lebo tretie
vylúčenie, to by už kričalo!“

V jednom prípade musel do brány
dokonca hráč z poľa. To keď v zápase
14. kola proti Senici išiel nedobrovoľ-
ne von Belic a DAC už mal vyčerpanú
kvótu striedaní. Brankársky dres i ru-
kavice si natiahol Martin Matúš, rode-
ný útočník, zaskakajúci v poslednom
čase na stopérskom poste. V Dunajskej
Strede je preto teraz móda, že na tré-
ningu aj útočníci občas idú do brány.
Musia byť pripravení, keď vypukne
poplach...

! Čo vy na to? - pýtame sa trénera
DAC Mikuláíša Radványiho. 
„Išiel som zošedivieť. Nie je predsa

normálne schytať za 17 kôl tri červe-
né karty a prísť tak o stabilnú dvojicu
v bráne. Potom neostáva nič iné, len
hodiť do hlbokej vody dorastenca.“

! Už ste niečo podobné zažili?
„Nie a dúfam, že už ani nezažijem.“
! Čo si myslíte o vylúčeniach vašich

brankárov?
„V Trenčíne to urobil domáci útočník

Adi šikovne. Došlo ku kontaktu s Beli-
com, bola z toho jedenástka a vylúče-
nie. Ani proti ďalšej červenej v zápase so
Senicou nemôžem nič namietať. Belic
spravil chybu, ale predchádzalo tomu
nedorozumenie s obrancom Beňom.

Náš brankár pred šestnástkou sfauloval
útočníka Diarrasoubu a letel... A Perne-
cký? Išiel do súboja s Banskobystriča-
nom Marcinom, ale stále mám pocit, že
zasiahol loptu, nie protihráča.“

! V bráne sa objavil aj stopér Ma-
túš, lebo už nebolo vyhnutia. Mali ste
ho vyskúšaného?
„Nemal, dovtedy sme sa s ničím ta-

kým netrápili, mali sme spoľahlivé duo
brankárov. Po trestoch sa však veci
zmenili. Hráči si na tréningoch robia
žarty a hrnú sa do brány. Musia byť
vraj pripravení... Najlepšie predpokla-
dy majú Szarka a Sedlák, takže konku-
rencia je, cha-cha.“

! Po Perneckého vylúčení chytal
Bojnanský, doteraz neznáme meno.

„Je to náš dorastenec, ktorý trénuje
s A-tímom. Na lavičke sa v jednom zá-
pase objavil aj Károly Varga z rezer-
vy.“

! Dunajskostredská jeseň je aj bez
brankárskych peripetií poriadne horú-
ca. Dali by výživný námet na hollywo-
odsky trhák...
„Presne tak, za posledné mesiace sa

toho v našej kuchyni zomlelo až-až.
Treba mať na to nervy a trpezlivosť.
Nás však musí v prvom rade zaujímať
corgoňligová tabuľka a tá hovorí jasne
-  o vypadávajúcom sa rozhodne medzi
nami a Nitrou. V 19. kole si to rozdá-
me medzi sebou. Verím, že na posled-
nom mieste zimovať nebudeme.“

RÓBERT ČAPLA

DAC Dunajská Streda mal v tejto sezóne v bráne už päť chlapovUnikát: 

Tréner môže aj zošedivieť
To v našej najvyššej súťaži ešte
nebolo! DAC Dunajská Streda mal
v tejto sezóne medzi tromi žrďami
už piatich chlapov. Môžu za to
najmä vylúčenia. Tomáš Belic, 
gólmanská jednotka, videl už 
dve červené a jeho náhradník 
Andrej Pernecký jednu. 

ANDREJ FIŠAN (28)
Nastúpil v prvých troch ko-

lách, potom v piatom po vylúče-
ní Belica, pričom dochytal s na-
tiahnutými šľachami v kolene.
V ďalšom kole doma s Banskou
Bystricou odchytal celý duel
a potom odišiel do Skalice.  

TOMÁŠ BELIC (35)
Mal premiéru vo 4. kole so

Zlatými Moravcami, v piatom bol
vylúčený a dostal stop na dva
zápasy, jeden mu podmienečne
odložili. Potom videl v 14. kole
červenú kartu znovu a dostal
štvorzápasový dištanc, tiež mu
jeden súboj odpustili.

MARTIN MATÚŠ (31)
Rodený útočník na Žitnom

ostrove nastupuje ako stopér
a v zápase so Senicou, keď tré-
ner Radványi vyčerpal počet
striedaní, takmer 20 minút strá-

vil medzi žrďami. Dostal jeden
gól.

ANDREJ PERNECKÝ (22)
Odchytal 15. a 16. kolo, v 17.

v Banskej Bystrici bol v 35 mi-
núte vylúčený, dostal zákaz čin-
nosti na dva zápasy. 

MICHAL BOJNANSKÝ (18)
Mladík si odkrútil debut v dre-

se DAC pod Urpínom po červe-
nej karte Perneckého. Inkasoval
štyrikrát.

Má 22 rokov a ta-
lent. Pochodil kluby
v Anglicku, na Cypre,
v Česku i na Sloven-
sku. Na Žitný ostrov
zamieril Andrej Per-
necký v lete zo Žižko-
va. Debut v Corgoň li-
ge si odkrútil v Zlatých
Moravciach. Dôvod na
oslavu, doma si s rodič-
mi pripil pohárikom
koňaku. S Trenčínom
vychytal nulu a v Ban-
skej Bystrici dostal
v 35. minúte od roz-
hodcu „padá-
ka“. Discipli-
nárka mu na-
parila dvojzá-
pasový diš-
tanc.
„Bola to moja premiérová červe-

ná,“ hovorí odchovanec Interu.
„Tvrdím a tvrdiť budem, že Marcina
som nefauloval. Vypichol som mu loptu
a v tom cezo mňa prepadol. Svedomie mám
čisté. Ani tréner Radványi mi nič nevyčítal,

žiadnu pokutu nedostanem. Za mnou stojí
aj klub.“ 
Ten sa po odpykaní polovice trestu odvo-

lá. Andrej, pravda, už v týchto dňoch musí
riešiť svoju budúcnosť. „V novembri sa mi
končí zmluva v DAC a uvidím, či zostanem,
alebo sa obzriem po inom klube. Je to otvo-
rené.“

TOMÁŠ BELIC:

ANDREJ PERNECKÝ:

Musím si dať pozor! 

Tomáš Belic vie, že je

zle... FOTO
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KTO STÁL V BRÁNE DAC

Andrej Pernecký (vľavo) dáva rady Martinovi Matúšovi.
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Moje svedomie je čisté
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