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Nevoľníctvo sa uvoľnilo až na konci
roka, kedy sa 32-ročnému defenzívne-
mu stredopoliarovi skončilo v Dunaj-
skej Strede hosťovanie. „Bol som v kon-
takte s nováčikom maďarskej ligy Me-
zőkövesdi SE, v ktorom pôsobia aj Har-
sányi a Fótyik. Podpísal som ročný kon-
trakt,“ hovorí Stanislav Velický, ktorý
v službách nového zamestnávateľa za-
berá od tohto týždňa.  

l Aké stopy na vás zanechala jeseň? 
„Bola najhoršia v mojej kariére.

Skončil som po zápase na Myjave, pre-
hrali sme 1:4 a ja som navyše nepreme-
nil pokutový kop. So spoluhráčmi sme
sa dohodli, že zatlačíme na vedenie,
aby sme dostali, čo nám patrí, ale celé
to nevyšlo. Už som ani nezisťoval, pre-
čo to tak dopadlo...“

l Ako to, že ste po postupe do naj-
vyššej súťaže nemali kontrakt s DAC?
„Bol som s funkcionármi ústne do-

hodnutý na zmluve i financiách. Stále
to z nejakých dôvodov odkladali, jed-
noducho sa vykašlali na nás. Nebol
som jediný.“

lUvedomujete si, že peniaze možno
neuvidíte?  
„Samozrejme, s tým som, hoci ťažko,

zmierený. Nepomôže ani súd. Kašlem
na to, som rád, že to je za mnou, hoci to
celé bolo nepríjemné.“

lO akú sume ide?
„Nehnevajte sa, to nechcem zverej-

ňovať. Peniaze za druhú ligu mám vy-
platené, ale od začiatku letnej prípravy
až do augusta som nevidel ani cent. Te-
da tri mesiace.“

l Snažili ste sa kontaktovať funkcio-
nárov DAC?
„Nedalo sa to s nimi v pokoji vyriešiť,

aj pred ďalšími spoluhráčmi, aj predo
mnou zatvárali bránu. Veď ste o tom
písali... Pre mňa je táto vec uzatvore-
ná.“

l Keď ste skončili v DAC, ozvali sa
vám viaceré kluby, ale nehrali ste za 
žiaden z nich...
„Stroskotalo to zakaždým na Dunaj-

skej Strede. Tá mi nezrušila hosťovanie
a tým pádom som nemal ani súhlas na
zmenu pôsobenia. Funkcionári moju
vec úmyselne zdržiavali, preto som mu-
sel nútene čakať do konca jesene Po-
chodil som niekoľko klubov, ale s ta-
kým prístupom, ako u funkcionárov
DAC, som sa doteraz nestretol. Neča-

kal som, že po tom, čo som v klube od-
viedol, takto dobačujem. “

l Kde ste trénovali?
„Chvíľu v Gabčíkove, potom v Senci,

kde pôsobí môj bratanec Jaro Hílek.
Obom klubom som vďačný za to, že mi
umožnili trénovať.“

l V Senci vám ponúkali zmluvu, ne-
dohodli ste sa na zmluve? 
„Bavili sme sa skôr vo všeobecnej ro-

vine. Ocitol som sa bez klubu, podali
mi pomocnú ruku. Čakal som, či vy-
skočia ďalšie ponuky z domova i zahra-
ničia. Uvedomujem si, že sa dostávam
do veku, keď sa nebudú o mňa kluby tr-
hať, o to viac som vďačný za ponuku z
Mezőkövesdu. S funkcionármi som bol
v kontakte od novembra, po nepríjem-
nej skúsenosti v Dunajskej Strede 

som konečne v klube, ktorý funguje.“
l Zhorkol vám futbal?
„Nikdy mi nezhorkne. Prekonal som

zranenia, vyrovnal som sa so zmenami
prostredia a mám za sebou aj pôsobenie
v Dunajskej Strede, kde bol predčasný
koniec dosť trpký. Ale o tom už dosť,
mám nový klub, novú výzvu.“

l Z Lakšárskej Novej Vsi, kde bývate,
vás nelákali?
„Dostal som ponuku. Podobne ako z

Ráztočna, kde pre zmenu býva  môj dob-
rý kamarát Martin Škrtel. Odolal som,
cha-cha. Ale možno sa raz stretneme v
jednom tíme, ako svojho času v  Trenčí-
ne, a vytvoríme pevnú os. Ale na to si
musíte počkať niekoľko  rokov.“

l Pred vyše mesiacom ste pobudli v
Liverpoole, kam vás pozval práve Škr-
tel. Ako ste sa mali? 
„Výborne. Videl som dva zápasy „The

Reds” doma s Norwichom a West Ha-
mom United, pozrel som si dva tréningy
Liverpoolu a mohol spoznať, ako fungu-
je špičkový klub. Martin je výborný hos-
titeľ a jeho manželka Barborka šikovná
kuchárka. Musím povedať, že sa o mňa
parádne starali.“   

l Stihli ste sa porozprávať s niektorý-
mi hráčmi?
„Debatoval som s Aggerom, Suare-

zom i Johnsonom. Príjemní chlapci, kto-
rí sa radi zasmejú.“

l Suarez si od vás vypýtal autogram?
„To by ste mi veľmi fandili... Suarez je

sused Martina Škrtela, som rád, že sme
sa spoznali. Azda si ma už bude odteraz
pamätať.“ RÓBERT ČAPLA

STANISLAV VELICKÝ: „Kašlem na peniaze od Dunajskej, hlavne, že je to za mnou”

U Škrtela spoznal
Luisa Suareza

Stanislav Velický odohral na jeseň za Dunajskú Stredu len šesť zápasov. 
Potom verejne prezentoval nespokojnosť, že si klub neplní finančné záleži-
tosti voči hráčom. Okamžite skončil a v DAC sa z neho stala persóna non
grata. Ale prestúpiť nemohol, pretože nedostal súhlas od funkcionárov 
zo Žitného ostrova. 

Možno sa zase raz stretneme 
so Škrtelom v jednom tíme, 
ako svojho času v Trenčíne, 
a vytvoríme pevnú os.

Stanislav Velický nebol v Liverpoole prvý raz. Že by sa bol zaujímať o ne-
jaké miesto v klube? „No, to by nebolo najhoršie, ale mám pocit, že všetky
sú obsadené,“ smial sa rodený Záhorák. „V takom na históriu bohatom
klube by som bral aj pozíciu kustóda.“

KUSTÓD V LIVERPOOLE 
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A s Martinom Škrtelom 
na štadióne Anfield Road. 
FOTO archív (sv)   

Stanislav Velický s útočníkom Liverpoolu Suarezom. FOTO archív (sv)
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