
FUTBALwww.sport.sk 3

„Odhalili sme trestný čin ko-
rupcie, ktorý prvýkrát na Slo-
vensku kvalifikujeme ako čin
spáchaný organizovanou sku-
pinou. Doteraz šlo vždy len o
jednotlivcov alebo spolupácha-
teľov,“ uviedol na úvod včeraj-
šej tlačovej konferencie prezi-
dent Policajného zboru Sloven-
skej republiky Tibor Gašpar.

         

„Počas stredajšej akcie bolo
zadržaných 18 osôb, z toho šesť
na území Slovenska. Tieto oso-
by sme klasifikovali ako podo-
zrivé zo spáchania trestného či-
nu,“ uviedol Gašpar. Slováci aj
Česi zároveň vypočuli ďalšie
osoby a vykonali aj prehliadky
domov i ďalších priestorov a
pozemkov. „Zaistili sme pri
nich 49-tisíc eur v bankovkách
rôznej hodnoty a techniku, kto-
rá slúžila na mobilnú komuni-
káciu.“

         

Vyšetrovateľ Národnej kri-
minálnej agentúry z protiko-
rupčnej jednotky obvinil zatiaľ
sedem osôb. „Niektorí zo šies-
tich zadržaných začali spolu-
pracovať a postupne sa dozve-
dáme ďalšie informácie,“ po-
tvrdil policajný prezident a po-
kračoval v rozmotávaní klbka:
„Z trestného činu podplácania
boli obvinené tri osoby - Ivan
Ž., Róbert R. a Marián D. Sú to
bývalí futbaloví hráči, ktorí po-
čas svojej aktívnej činnosti
pôsobili vo viacerých kluboch
na území Slovenska, Českej re-
publiky, ale aj v Európe či
Ázii.“ Tejto trojici hrozí trest
odňatia slobody na 2 až 5 ro-

kov. „Zvyšní štyria sú obvinení
z prijímania úplatku - ide o Mi-
chala D., Ivana H., Tomáša H.
a Mareka B., všetko aktívnych
futbalistov klubu DAC 1904
Dunajská Streda,“ pokračoval
Gašpar s dôvetkom, že tí si
môžu v prípade dokázania vi-
ny odsedieť za mrežami 3 až 8
rokov.

Podľa všetkých indícii a toh-
tosezónnej súpisky Dunajskej
Stredy by malo ísť o Michala
Diana, Tomáša Hubera, Mare-
ka Božoňa a Ivana Hodúra. 

         

Podľa doterajšieho doku-
mentovania polície ovplyvnili
vyššie uvedené osoby svojou
činnosťou najmenej 19 futbalo-
vých zápasov. „Na Slovensku
išlo o zápasy Corgoň ligy sezó-
ny 2013/14, v Česku Gambri-
nus ligy 2012/13 a 2013/14, ale
aj zápasy nižších súťaží a viace-
ré prípravné duely,“ vysvetlil
Gašpar, ktorého v tejto súvis-
losti doplnil šéf protikorupčnej
jednotky Attila Zajonc: „Zma-
nipulované boli štyri zápasy
Corgoň ligy a vo všetkých hrala
Dunajská Streda. Hráči súpe-

rových mužstiev o tom nevede-
li a vo všetkých zápasoch mal
padnúť vyšší počet gólov ako
štyri.“

Takéto súboje DAC odohral
v tejto sezóne len dva: v 5. kole
prehral v Trenčíne 0:6 (Huber
odohral celý zápas, Hodúr šiel
z ihriska v 34. minúte za stavu
0:4, Božoň a Dian sedeli  na la-
vičke) a v 7. kole nestačil na do-
mácu Myjavu 1:4 (Huber a Bo-
žoň absolvovali 90 minút, Ho-
dúr prišiel na trávnik v 61. mi-
núte za stavu 2:0 a Dian zostal
na lavičke).

         

Podľa Zajonca spolupracova-
la na celom prípade, ktorý nie-
sol krycí názov „Hráči“, len úz-
ka skupina ľudí. „Kluby infor-
mácie nemali, vedel o tom len
SFZ, od ktorého sme potrebo-
vali získavať niektoré informá-
cie,“ vysvetlil a doplnil: „Nebo-
li v tom stávkové kancelárie na
území Slovenska alebo Českej
republiky, šlo o online stávky.“

Známe sú aj niektoré ďalšie
čísla. Celkovo bolo na úplatky
použitých najmenej 210-tisíc
eur, aj keď to je ešte predme-
tom dokazovania. Výhra v in-
ternetových stávkových kance-
láriách sa podľa odhadu pohy-
bovala na úrovni 50-tisíc eur na
jeden zápas. Gašpar sa dotkol
aj konkrétneho spôsobu pod-
plácania: „Obvinený Ivan Ž.
vytypoval zápas, určil jeho vý-
sledok a výšku úplatku. Róbert
R. a Marián D. potom oslovili
prostredníctvom ďalších osôb
hráčov a tí následne svojou
hrou ovplyvnili výsledok.“

Slovenský futbalový zväz (SFZ) vysoko oceňuje prácu vy-
šetrovateľov, ktorí odhalili túto trestnú činnosť. Je v záujme
futbalového hnutia očistiť ho od akýchkoľvek prejavov ko-
rupcie.

SFZ bol o celom prípade a priebehu vyšetrovania policaj-
nými orgánmi pravidelne a priebežne informovaný. Zároveň
sa na ňom aktívne podieľal, pričom poskytol polícii maximál-
nu súčinnosť a všetky jemu dostupné informácie.

SFZ sprostredkoval všetky relevantné dokumenty, ktoré
dostal od UEFA prostredníctvom svojho integrity officera, a
to najmä oficiálne správy zo systému odhaľovania manipulá-
cie futbalových stretnutí BFDS (Betting Fraud Detection Sys-

tem), prevádzkovaným UEFA. Pozícia integrity officer bola 
v rámci organizačnej štruktúry vytvorená v roku 2011, pri-
čom v jeho pracovnej náplni je práve poskytovanie súčinnos-
ti pri odhaľovaní manipulácie futbalových stretnutí.
SFZ zdôrazňuje, že dôležitým faktorom pre úspešnosť vy-

šetrovania bola skutočnosť, že sa priebežne získané infor-
mácie podarilo udržať v tajnosti.

SFZ považuje manipuláciu výsledkov futbalových stretnutí
za jednu z najväčších hrozieb futbalu a voči všetkým, ktorí sa
na nej podieľajú, uplatní všetky dostupné sankcie v zmysle
Stanov SFZ, Súťažného, Disciplinárneho poriadku a ďalších
futbalových noriem.

Podrobnosti o priebehu
celého podvodu a fungovaní
stávkovej mafie objasnil pre-
zident Policajného zboru
Slovenskej republiky Tibor
Gašpar:

„Vopred bol vytypovaný
zápas, ktorý mohol byť
predmetom stávkovania a
bol v ponuke predovšet-
kým internetových stávko-
vých portálov zo zahrani-
čia, najmä Ázie. Proces
spáchania trestného činu
prebiehal tak, že hlava tej-
to skupiny, pravdepodob-
ne z ázijskej krajiny, cez
sprostredkovateľa na úze-
mí Slovenskej republiky
odovzdala k dispozícii pe-
niaze na úplatky. Organi-
zátor potom cez nižšie
stupne sprostredkovania,
predovšetkým bývalých
hráčov našej najvyššej sú-
ťaže, oslovil aktívnych fut-
balistov v kluboch a snažil
sa cez nich dohodnúť vý-
sledok, respektíve počet
strelených gólov či iné va-
rianty.“
V priebehu posledného

roka poskytovala táto skupi-
na úplatky vo výške od
2000 do 60 000 eur za je-
den zápas. Peniaze boli ur-
čené pre hráčov, ktorí po-
tom ovplyvňovali zápas tak,
aby dosiahli dohodnutý vý-
sledok.

„V prevažnej miere sa
tak dialo po 15. minúte zá-
pasu. Online internetové
stávkové kancelárie totiž
zverejnia svoju ponuku až
po tom, ako sa zápas zač-
ne vyvíjať. Dá sa tipovať
na gólový rozdiel, počet
gólov a podobne. Pokiaľ
ponuka sedela s vopred
dohodnutým výsledkom 
s hráčmi, sprostredkova-
teľ, ktorý sedel na tribúne,
zostal sedieť na svojom
mieste. A to bol signál pre
futbalistov, že ponuka pla-
tí a oni sa majú snažiť do-
siahnuť dohodnutý výsle-
dok,“ vysvetlil Gašpar. Po-
kiaľ sprostredkovateľ zo šta-
dióna odišiel, futbalisti vede-
li, že ich zápas nie je v ponu-
ke online kancelárie a môžu
hrať normálne.

„Zmysel toho všetkého
bol, že ázijský organizátor
stavil na príslušnom inter-
netovom portáli určitú su-
mu na dohodnutý výsle-
dok a pripísal si slušný
zisk,“ dodal prezident PZ
SR.

ODHALENÝ KORUPČNÝ STÁVKOVÝ ŠKANDÁL, KTORÝ SA PRELIAL Z ČESKA NA SLOVENSKO

AKO TO CELÉ
PREBIEHALO?

ČO NA TO SFZ?

Obvinení 4 hráči Dunajskej Stredy
a ďalšie 3 osoby!

BRATISLAVA (Od nášho redaktora MIROSLAVA ANTOLA) - Korupčná stávková aféra, ktorá v stredu vypukla v Česku, má kore-
ne na Slovensku! Naša polícia už obvinila sedem futbalistov z ponúkania či brania úplatkov a ovplyvňovania zápasov. A to 
v aktuálnej corgoňligovej sezóne 2013/14. V tejto súvislosti sa všetko točí okolo hráčov DAC 1904 Dunajská Streda.

Na mieste bola otázka, ako sa polícia dozvedela o stávkovej mafii a kto
jej pomohol ju odhaliť. „Na začiatku bol hráč českého klubu, ktorému futbalová česť
asi nedovolila, aby ovplyvnil zápas. Oslovil českých policajtov z Úradu odhaľovania ko-
rupcie a finančnej kriminality. Mal strohé informácie, vedel však, že celú vec zastrešuje
osoba zo Slovenska a vedel jej krstné meno. Na základe toho došlo ku kontaktu českých
kolegov s našou protikorupčnou jednotkou a rozvinulo sa prvé odhaľovanie osôb,“ ozrej-
mil prezident PZ SR a dodal: „Bola to vysoko kvalifikovaná práca, pretože páchatelia
pravdepodobne použili viac ako 150 SIM-kariet do rôznych mobilných telefónov. Neskôr
sme zistili, že je nutné vytvoriť v zmysle trestného poriadku medzinárodný vyšetrovací tím.
Výsledkom bola stredajšia zaisťovacia akcia v Česku aj na Slovensku.“

ZVÍŤAZILO SVEDOMIE

Policajný prezident 
Tibor Gašpar včera otvo-
ril Pandorinu skrinku.
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