
FUTBAL piatok   13. 9. 20134

FK SENICA

! VIKTOR BLAŽEK, prezident: „Máme v kádri
aj českých hráčov, ale určite nie.“

ŠK SLOVAN BRATISLAVA

! PETR KAŠPAR, viceprezident: „Nie, nemám
také informácie.“

SPARTAK MYJAVA

! PAVEL HALABRIN, prezident: „Nie, nemám
takú informáciu a ani to nepredpokladám.“

MFK RUŽOMBEROK

! ĽUBOMÍR GOLIS, generálny riaditeľ: „Ne-
mám o tom žiadne informácie.“

AS TRENČÍN

! RÓBERT RYBNÍČEK, generálny manažér:
„Nie, neviem o tom.“

MFK KOŠICE

! IVAN KOZÁK, športový riaditeľ: „Nie!“

FK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

! MARTIN POLJOVKA, športový riaditeľ: „Ne-
viem o ničom. Určite nie.“

MŠK ŽILINA

! KAROL BELANÍK, generálny manažér: „Ne-
mám o tom informácie.”

FC ViOn ZLATÉ MORAVCE

! KAROL ŠKULA, prezident: „Nie. Určite nie.“

FC SPARTAK TRNAVA

! MAREK ONDREJKA, PR a event manažér:
„Nie, nemáme takúto informáciu.“

FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

! DUŠAN CHYTIL, generálny manažér: „Ne-
viem nič oficiálne.“

FC NITRA

! JOZEF PETRÁNI, generálny manažér: „Nie, ne-
mám o tom informáciu.“ (kik, mar)

Keď vo februári Europol od-
halil niekoľko stoviek európ-
skych futbalových zápasov,
zmanipulovaných ázijskou ma-
fiou, boli medzi postihnutými
aj dva slovenské kluby v role
obetných baránkov. Šéf slo-
venského Europolu v tom čase
hovoril, že nemá žiadne infor-
mácie, že by na Slovensku
„pôsobila stávková mafia, ale-
bo že by bolo organizované
manipulovanie športových zá-
pasov.“  
Po včerajšku je „všetko 

inak“ - nie žeby podozrenia 
o zmanipulovaní zápasov špor-
tová verejnosť nemala, teraz
však prvýkrát zasiahla polícia
proti organizovanej skupine,
pôsobiacej aj v najvyššej súťa-
ži. Hlava organizácie pochádza

z Ázie, sprostredkovateľmi
podplácania sú traja bývalí fut-
balisti, prijímateľmi úplatkov
štyria súčasní hráči Dunajskej
Stredy, stávkovalo sa online 
v ázijských stávkových kance-
láriách, s medzinárodným vy-
šetrovacím tímom spolupraco-
val aj SFZ a zrejme budú vyvo-
dené tvrdé dôsledky. (Že jeden
z obvinených hráčov nenastú-
pil ani v jednom z TROCH zá-
pasov DAC, kde padli ŠTYRI
GÓLY A VIAC – hoci šéf pro-
tikorupčnej jednotky Attila Za-
jonc hovoril o ŠTYROCH zma-
nipulovaných zápasoch, v kto-
rých padli VIAC AKO ŠTYRI
góly – je možno detail, možno
chyba policajného vyšetrova-
nia, alebo len formulácie na
tlačovke. Uvidíme neskôr.) 

Podľa policajného prezi-
denta Tibora Gašpara vyšet-
rovanie pokračuje, informá-

cie o zmanipulovaných zápa-
soch pribúdajú, rozsah domá-
cej chobotnice je zatiaľ nejas-

ný. Možno sa stávková mafia
trochu zháči, možno bude
prefíkanejšia. A možno bude
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Z prijímania úplatkov boli obvinení štyria súčasní hráči Dunajskej Stredy. Zľava
ber, Ivan Hodúr a Marek Božoň.

Konaním hráčov
sme šokovaní!
Aj v našom klube rezonuje informácia 

o udalostiach súvisiacich s tipovacou afé-
rou, ktorá bola odhalená policajnými or-
gánmi ČR a SR. Z informácií médií, ako aj
tých, ktoré odzneli na tlačovej konferencii
prezidenta PZ SR, sme sa dozvedeli pre
nás šokujúcu skutočnosť, že do tejto odsú-
deniahodnej záležitosti boli „zainteresova-
ní“ aj štyria hráči pôsobiaci v našom klube. 
Táto šokujúca správa nás prekvapila a

zaskočila, ale predovšetkým sme pobúrení
takýmto konaním hráčov a ich komplicov.
Náš klub je takýmto konaním, o ktorom
sme nemali najmenšieho tušenia, poško-
dený a všetci, ktorí v ňom každodenne
pracujú, takéto vrcholne neetické konanie
jednoznačne odsudzujú s vedomím, že ta-
kéto spôsoby devastujú a znehodnocujú
nielen ich prácu, ale celý slovenský futbal!
Od takéhoto konania sa celý náš klub diš-
tancuje, ale v prípade potreby, i keď sme 
o takomto konaní nemali ani len najmen-
šieho tušenia, budeme pri objasňovaní po-
dobných skutkov spolupracovať.

NAŠA POZNÁMKA

Stanovisko 
FK DAC 1904 Dunajská Streda: Slovenské kluby hovoria: Nie! Nevieme

Zisťovali sme, či aj iní hráči corgoňligových klubov, okrem uvedených štyroch z kádra DAC 1904, 
neboli vyšetrovaní ako svedkovia alebo obvinení. Dvanástim funkcionárom sme položili tú istú otázku: 
Bol už v súvislosti s korupčným škandálom vypočúvaný niektorý váš hráč? 

Jedno 
chápadielko
odseknuté
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aj slovenský futbal čistejší.
Lebo pokušenie zostane.

RÓBERT KOTIAN 

Nemôžem 
nikoho obviňovať
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Tamojšia polícia rozbehla
kolotoč zatýkaní, vypočúva-
ní, prehľadávaní a dokazo-
vaní v stredu od štvrtej ho-
diny rannej. Včera predpo-
ludním bolo jasné, že zatkli
na rôznych miestach po ce-
lej krajine 12 futbalistov,
ďalších 20 osôb policajti vy-
zvali na podanie vysvetlenia
a vykonali  15 domových
prehliadok a prehliadok 
iných priestorov.
„Zadržané osoby boli ná-

sledne obvinené z korupč-
ných trestných činov pod-
plácania a prijatia úplatku.
Ide o futbalistov alebo býva-
lých futbalistov rôznych vý-
konnostných úrovní,“ pove-
dal pre iSport.cz Jaroslav
Ibehejm, hovorca Útvaru od-
haľovania korupcie a finanč-
nej kriminality.
Ako informoval iSport.cz,

medzi nimi figuruje obran-
ca Jan Halama, ktorý hral 
v Českých Budějoviciach,
momentálne hosťuje v Stříž-
kove a v roku 2010 odohral
šesť zápasov za FK Senica.
„Bez ospravedlnenia nepriši-
el na tréning, viac vám k to-
mu nepoviem,“ vyhlásil pre-
zident klubu Michal Dyml.

! ! !

Policajti si prišli po hráčov
do Teplíc (I. liga), Střížkova,
Ústí nad Labem a Mostu (oba
II. liga), Roudnice nad Labem
a Strakoníc (oba III. liga).
V Tepliciach polícia vyšet-

rovala Davida Jablonského
a Egona Vůcha, okrem nich
zazneli mená Karla Kodeša
z Teplíc, ktorý hosťuje v Cho-
mutove, a Ondřeja Bíra 

z Roudnice. Tam aféru po-
tvrdili. „Vzali nám štyroch
hráčov, nevieme však, či sú
vo väzbe, alebo ich vyšetrujú
na slobode. Niečo tam pre-
bieha, ale neviem, o čo ide 
a v akej je to fáze. Počul som,
že ide o stávkovanie a ovplyv-
ňovanie zápasov,“ skonštato-
val prezident SK Roudnice
nad Labem Pavel Dohnal.
„Polícia prišla na štadión,

vypočula hráčov a zase odiš-
la. Nám nič nepovedali. Boli

to hráči širšieho kádra, ale
konkrétny nebudem. Na dru-
hej strane neviem, aký je mo-
mentálne stav veci,“ vyhlásil
pre iDnes.cz riaditeľ teplické-
ho klubu František Hrdlička.

! ! !

Podľa viceprezidenta FA-
ČR Romana Berbra bola ce-
lá akcia pripravovaná tak-
mer rok a prebiehala v sú-
činnosti  asociácie a policaj-
ných orgánov. „Už vlani 
v septembri - októbri sme
získali nezvratné informá-
cie, že v II. lige a juniorskej
súťaži sa niečo deje. Vedeli
o tom len štyria ľudia zo
zväzu, o spoluprácu sme po-
žiadali políciu. V máji sme
potom dostali informáciu,
že celá záležitosť sa ukončí
ešte tento rok. A deň D pri-
šiel v stredu,“ vyhlásil Berbr.
Prípad dozoruje Okresné

štátne zastupiteľstvi v Stra-
koniciach. (man)

! Ako zapôsobila na kabí-
nu včerajšia správa, že štyria
vaši hráči sú namočení v ne-
kalom stávkovaní?
„Neriešili sme to, sústre-

ďujeme sa na najbližší zápas
v Košiciach, v ktorom chce-
me uspieť.“

! Vy ste nemali nijaké po-
dozrenie?
„Nemal. A ani nechcem

túto tému otvárať a už vôbec
sa k nej vyjadrovať. Ne-
môžem nikoho obviňovať
bez toho, že by som vedel,
aká je pravda.  Áno, v zápa-
soch vonku sme vysoko pre-
hrali, ale to sa jednoducho
môže stať aj iným mužstvám.
Chcem veriť, že všetci naši
hráči sa snažili aj napriek
klubovým problémom na ih-
risku vydať zo seba všetko,
čo bolo v ich silách.“  

! Čo, keď sa potvrdí, že
hrali nefér?

„To je otázka na políciu.
Keď má podozrenia, nech
ich dokáže. Ak hráčov usved-
čí z nekalosti, tak potom s ta-
kými futbalistami nechcem
viac robiť a určite u nás
skončia. Ale v tejto chvíli vy-
nášať súdy nemienim.“

! Medzi štvoricou sa spo-
mína aj meno Michala Dia-
na, ktorý však pred tromi
týždňami v klube skončil.
Aký bol v kabíne?
„Tichý a nekonfliktný. Bol

u nás krátko, nemal som 
s ním ja, ani hráči žiadne
problémy.“

! Čo zvyšní hráči?
„Božoň aj Huber nevyne-

chali ani jeden tréning. Boli
aj na tom včerajšom.“

! A Hodúr?
„Ten nie. Bol som z toho

prekvapený, snažil som sa
mu telefonovať, ale telefón
mal vypnutý...“ (čap) 
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Nechcem 
riešiť vinu
či nevinu...
Streda popoludní. Vy-

šetrovatelia prišli za ním 
k nemu domov do Serede
a zobrali ho so sebou.
„Prepáčte, ale nechcem to
akokoľvek komentovať,“
povedal nám včera Ivan
Hodúr. „Vypočúvali ma,
ale nebudem to komento-
vať. A nebudem hovoriť
ani o tom, o aké zápasy 
išlo. Môžem povedať, že
vyšetrovatelia sa voči mne
správali korektne.“
Futbalista strávil vo vy-

šetrovacej väzbe jednu
noc, potom ho pustili do-
mov. „Nie je to príjemné,
ale čo už. Nechcem riešiť
nejakú vinu či nevinu, 
uvidíme.“
Po prepustení Ivan

Hodúr telefonoval s tré-
nerom Radványim. „Rád
by som išiel s mužstvom
do Košíc, ale je to otvore-
né. Zrejme sa viac do-
zviem dnes.“ (čap) 

Michal Dian, Tomáš Hu-

IVAN HODÚR: Česká polícia spustila v spolupráci so slovenskou stranou 
rozsiahly hon na stávkových podvodníkov

MIKULÁŠ RADVÁNYI, tréner DAC Dunajská Streda:

Zatkli 12 hráčov!
Takmer rok sa česká polícia a vedenie Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) pri-
pravovali na odhalenie najnovšej série korupčných a stávkarských podvodov vo futbale.

Policajná akcia obrovských rozmerov nasvedčuje,
že by malo ísť o prácu veľkého stávkarského gangu.
České spoločnosti zatiaľ o ničom nevedia, podľa ich
vyjadrení nezaznamenali v poslednom období ani 
žiadny podozrivý zápas. Ale kauzy rovnakého typu
spoza hraníc ukazujú, že ovplyvňovanie zápasov pre-
bieha väčšinou prostredníctvom ázijských interneto-
vých spoločností.
V Česku funguje - rovnako ako aj v iných vyspelých

krajinách - špeciálny monitorovací systém Sportra-
dar, ktorý vyhodnocuje obrovské množstvo dát 
po celom svete a upozorňuje na podozrivé stávky.
V českých spoločnostiach väčšinou vypisujú kurzy

len na dve najvyššie súťaže, nie na nižšie a juniorské
ligy. Ale niektoré konkurenčné ázijské firmy tieto zá-
pasy majú v ponuke. A tam je spätná kontrola oveľa
ťažšia, keďže nie sú snímané toľkým počtom kamier
a zo všetkých uhlov, ako pri súbojoch celorepubliko-
vých súťaží.

Pri konkrétnych stávkach nemusí ísť o klasické tipy
1X2. Oveľa jednoduchšie sú stávky na počet strele-
ných gólov, žltú či červenú kartu alebo iné špecific-
kejšie udalosti. V tom prípade nemusí byť do prípadu
zainteresovaných veľa hráčov. Pri tipoch na počet
gólov je najspoľahlivejšie osloviť brankára alebo
stredných obrancov.
Samotné stávky väčšinou nepodávajú hráči, ale

fungujú cez sprostredkovateľov napojených na stáv-
karskú mafiu  

JE V TOM „ÁZIA“?

AKO TO FUNGUJE?

Čo hrozí Dunajskej Strede? Podľa sadzobníka disciplinárneho po-
riadku za machinácie narúšajúce regulárnosť súťaže (úmyselné ov-
plyvňovanie výsledku viacerými hráčmi, trénerom alebo funkcioná-
rom klubu či družstva, podplácanie hráčov súpera i vlastných, roz-
hodcov alebo iných funkcionárov, sľuby úplatku a iné konania) môže
byť klub potrestaný peňažnou pokutou a  zastavením  činnosti na
1  až  4 súťažné  stretnutia, prípadne  vylúčením tímu  zo  súťaže.
Možné sú i  ďalšie  opatrenia  podľa uváženia disciplinárnej komisie.

Čo bude s vyšetrovanými hráčmi do vyriešenia prípadu? Zrejme
im zastavia dočasne činnosť. Buď to spraví zväzová disciplinárka,
alebo sám klub. 

ČO HROZÍ DAC?


