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 Vedeniu DAC ste sa vraj priznali.
Znamená to, že ste vinný?
„No, keďže som bol vypočúvaný,

vypovedal som a aj strávil noc vo vy-
šetrovacej väzbe, tak asi niečo pravdy
na tom bude.“
 Počítate s tým, že skončíte vo

väzení?
„Uvidíme, čo prinesie vyšetrova-

nie, ktoré je na začiatku. V mojej si-
tuácii treba počítať so všetkými alter-
natívami. Samozrejme, myslím aj na
tú najhoršiu, teda, že ma odsúdia. To
je jasné. Už keď to len vyslovím, je
mi zle.“
 Vy ste si neuvedomovali, že taká

„hra“ môže prasknúť?
„Nemyslel som na to, ale teraz 

viem, že som urobil chybu.“
 Keby neprepukla aféra, kam by

to až zašlo?
„Na to nemám presnú odpoveď.“
 Údajne ide o štyri „chytené“ zá-

pasy z ôsmich, ktoré DAC na jeseň
odohral, a  v ktorých malo figurovať
vaše meno.  
„Nebudem to špecifikovať, ale bo-

lo ich menej. Teda menej, ktoré sú
spojené so mnou. Viac sa k tomu bliž-
šie vyjadrovať nemôžem. Prebieha vy-
šetrovanie.“

 Uvedomujete si, že ste sklamali
ľudí?
„Zatiaľ nie je nič potvrdené, nepad-

la definitíva, tak by som to takto zoši-
roka nerozoberal. Ale môžu to tak
brať. Mrzí ma to.“
 Ako to vníma rodina, syn, ktorý

ide vo vašich šľapajach?
„Deti sa snažím do toho neťahať.

Ale časom im budem musieť o tom
asi povedať.“
 Môžete vôbec spávať?
„O pokojnom spánku nemôže byť

ani reči. Myšlienky sa neustále vra-
cajú k tomu, čo sa stalo. K tomu, čo
prinesú najbližšie dni a kedy si ešte
zahrám futbal.  Nemôžem byť na ih-
risku a robiť to, čo ma živilo a bavilo.“
 Čo budete teraz robiť?
„Budem s rodinou, individuálne

trénovať a netrpezlivo čakať, kam sa
posunie vyšetrovanie.“
 Máte 33-rokov a prípadné odsú-

denie môže znamenať aj koniec vašej
futbalovej kariéry...
„Radšej na to ani nemyslím.“ 
Všetkým štyrom dunajskostred-

ským hriešnikom zastavila disciplnár-
na komisia SFZ činnosť. Predvolala
ich na budúcotýždňové zasadnutie.

RÓBERT ČAPLA

Vyšetrovateľ Národ-
nej kriminálnej agentú-
ry spracoval podnet na
väzobné stíhanie hlav-
ného organizátora.
Tým je Ivan Žiga. Spo-
jenie s ázijským stávko-

vacím gangom treba hľadať práve uňho:
Ivan Žiga, ktorý získal v drese Slovana
Bratislava v roku 1992 federálny titul
(nastúpil v jednom zápase) a repre-
zentoval Slovensko „21“, hral od
roku 2002 štyri roky v Malajzii. Ši-
kovný futbalista si tam získal dobré
meno, vďaka čomu dostal výnim-
ku - mohol hrať napriek tomu, že
už mal 34 rokov, hoci predpis do-
voľoval legionárom maximálne 
33. Dnes má 41 rokov a stále hrá
súťažne sálovku. Podniká so svok-
rom.

   

Tridsaťpäťročný Róbert Rák po-
chádza z Rimavskej Soboty, ale bý-
va v Nitre. Útočník - „fifipierko“
(169 cm/65 kg)  sa dvakrát prestrie-
ľal ku korune kráľa ligových strel-
cov (2006, 2010), naposledy oblie-
kal dres rakúskeho Leobendorfu.
V civilnom živote mal problémy.
Sám sa v minulosti priznal ku
gamblerstvu a k dlhom, tvrdil však,

že už je „čistý“. Koncom mája tohto ro-
ku musel čeliť podozreniu, že mal prsty
v prehre Nitry (0:2) v zápase 9. kola Cor-
goň ligy v sezóne 2010/11. Rák to od-
mietol. „Mám čisté svedomie! Kto ma
pozná, vie, že také osobne odsudzujem.
S nejakým Horváthom som sa nikdy ne-

stretol. Mňa sa korupcia v živote nedo-
tkla! Každý vie, ako milujem futbal. Mo-
je deti ho milujú tiež. Teraz idem s ma-
lým na tréning - ako sa tam na mňa bu-
dú pozerať ľudia? Ako mám teraz cho-
diť po Nitre?“ Čo hovorí Róbert Rák te-
raz, nevieme, nedvíhal telefón. V po-
slednom čase chodil po slovenských šta-
diónoch, vraj ako pozorovateľ hráčov a
talentov, no nepovedal, pre koho robí.

Kúpil si vraj džíp-mercedes. 
   

Aj Marián Dirn-
bach si zahral
v Ázii, ale v Uzbe-
kistane. V najvyš-
šej súťaži sa býva-
lý mládežnícky
a potom trojná-
sobný seniorský
slovenský reprezentant (všetky štar-
ty zaznamenal pod trénerom Adam-
com) predstavil naposledy v myjav-
skom drese. V zime 2012 odišiel do
treťoligových Moravian, ale o pol
roka tam skončil. Krátko pracoval
v stavebnej firme majiteľa tamojšie-
ho klubu, ale pre nezhody odišiel.
Novomestský rodák a futbalový
svetobežník v posledných mesia-
coch údajne výrazne pribral a usa-
dil sa v Lučenci. (čap)

Slovenská aj česká polícia spustila
v stredu 11. septembra niekoľko mesia-
cov pripravovanú akciu na zadržanie
osôb podozrivých z korupčnej a stávko-
vej činnosti vo futbale. 
Predstavitelia zákona zaistili celkovo

18 osôb, z toho 6 na území Slovenska,
ďalších predviedla na výsluchy a vyko-
nala aj viacero prehliadok domov 
a iných objektov. Aj na základe výpove-
dí zadržaných osôb potom vyšetrovateľ
obvinil na Slovensku sedem ľudí, z toho
troch - Ivana Žigu, Róberta Ráka a Ma-
riána Dirnbacha z poskytnutia úplatku
a štyroch - Ivana Hodúra, Tomáša Hu-
bera, Michala Diana a Mareka Božoňa
z prijímania úplatku. V prípade spome-
nutej štvorice ide o aktívnych futbali-
stov klubu FK DAC 1904 Dunajská 
Streda a každému z nich hrozí v prípa-
de dokázania viny trest odňatia slobody
na 3 až 8 rokov. Osoby obvinené z po-
skytnutia úplatku si môžu posedieť za
mrežami od 2 do 5 rokov.
Polícia dokazovaním zistila, že za-

istené osoby ovplyvnili celkovo 19 stret-
nutí na Slovensku a v Česku. Na Slo-
vensku išlo o štyri zápasy Corgoň ligy
2013/14, vo všetkých štyroch hrala Du-
najská Streda. Stopy stávkovej mafie 
siahajú až do Ázie, kde padali v online
internetových kanceláriách stávky na
predmetné stretnutia na počet gólov.
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 VEK: 41
 KLUBY: Slovan Bratisla-

va, Nitra, Artmedia Petržal-
ka, Selangor Public Bank, Sa-
rawak, Krems
 LIGA: 90 zápasov/4 góly

 VEK: 35
 KLUBY: Rimavská Sobo-

ta, Banská Bystrica, Diósgy-
ör, Rimavská Sobota, Ružom-
berok, Nitra, Ružomberok,
Dinamo Minsk, Nitra, Mi-
chalovce, Ober-Grafendorf,
Leobendorf
 LIGA: 246 zápasov/78

gólov

 VEK: 34
 KLUBY: Nitra, Trenčín,

Ružomberok, Žižkov, Blšany,
Inter Bratislava, Skonto Riga,
Nasaf Qarshi, Prievidza, My-
java, Moravany
 LIGA: 93 zápasov/13 gó-

lov

Ivan Hodúr v drese DAC. 
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Hodúr myslí aj na väzenieČO SA STALO?

To bol Róbert Rák 

slávny... FOTO TASR/

MARTIN BAUMANN

KTO JE IVAN ŽIGA

KTO JE RÓBERT RÁK

KTO JE MARIÁN DIRNBACH

Rák tvrdil: Korupcia sa ma nikdy nedotkla!
PODPLÁCALI


