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K prepuknutému korupčnému a stávkové-
mu škandálu v slovenskom futbale, ktorý sa
z našich klubov najviac dotýka FK DAC 1904
Dunajská Streda, sa včera krátko vyjadril aj
primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hajos:
„Táto informácia ma, priznám sa, veľmi šo-

kovala. Naše mesto vrhá do zlého svetla, a to
rozhodne nie je dobré. Vedeli sme už dávno,
že vo futbalovom klube sú problémy, ale roz-
hodne sme netušili, že siahajú do takejto hĺb-
ky. Hoci veci neboli v poriadku, ani sme len
nepomysleli na to, že práve v klube z nášho
mesta môže existovať niečo také. Všetko je te-
raz na príslušných orgánoch, ktoré to budú vy-
šetrovať. Ja osobne verím, že skôr či neskôr
prijme aj vedenie futbalového klubu v našom
meste opatrenia, aby sa takéto záležitosti roz-
hodne neopakovali.“

Mimoriadnu tlačovku za-
čal Dušan Chytil. „Z celého
prípadu sme v klube šokova-
ní a dištancujeme sa od také-
hoto prístupu hráčov.“ Ešte
vo štvrtok vydal DAC prvé
stanovisko k celému prípadu,
včera Chytil oboznámil novi-
nárov aj s druhým v poradí.
„Štvoricu spomínaných hrá-
čov sme okamžite suspendo-
vali, v klube s nimi už nerá-
tame,“ dodal.
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Ku komunikácii s Hodú-
rom sa vyjadril viceprezident
DAC. „Práveže on tie veci ne-
poprel! Povedal, že v jednom
zápase, išlo o duel v Senici, ho
oslovili. Priznal, že to prijal.
V ďalších zápasoch už údajne
oslovený nebol, ale že nejakí
hráči kontaktovaní boli. Tiež
ma to prekvapilo, pretože po-
dozrenie sme mali vždy, ale
nie na týchto hráčov, ktorí
padli za obeť. Skôr na tých,
ktorí už teraz nie sú v klube.
Tí zohrávali dôležitú hru v ka-
bíne i v zápase. Pevne verím,
že tí, čo v kabíne zostali, s tým
nemajú nič spoločné.“

Čo povedali ďalší dvaja
hráči – Huber a Božoň? „Du-
šovali sa, že oni v tom neboli.
Ale Hodúr na nich povedal,
že v tom boli,“ dodal Érsek.
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Najviac otázok smerovalo
na hlavného trénera Mikulá-
ša Radványiho.

� Aká je po tom všetkom
atmosféra v kabíne?
„Pre nás to bol šok. Den-

nodenne som s týmito hráč-
mi pracoval, že sa také niečo
môže stať, som si ani nepri-
púšťal. Bohužiaľ, sú aj také-
to veci. V kabíne sme pove-
dali pár slov, ale celý týždeň
som pripravoval mužstvo na
zápas v Košiciach. Pevne ve-

rím, že do zápasu sa chlapci
z tohto šoku dostanú. Verím,
že zabojujú a ukážu, že sú fé-
roví hráči.“

� Štyroch hráčov ste sus-
pendovali, máte ich teraz
dosť?

„V pondelok som tu mal
28 hráčov, niektorých mám
zranených, ale keď si to zrá-
tate, mám ich dostatok.“

� Pokiaľ ide o manipulá-
ciu výsledkov, nebolo vám
niečo podozrivé?
„Moje mužstvá nezvykli

dostávať tak veľa gólov, lebo
v tréningu často na defenzí-
ve pracujeme. Pre mňa bolo
prekvapením, že sa tak stalo
trikrát po sebe. Keď sa nad
tým spätne zamýšľam, človek
už začne pochybovať...“

� Medzi štvoricou figuruje
aj Dian, ktorý toho veľa ne-
nahral...

„Veď to mi je čudné. Dva-
krát naskočil do hry, odohral
15 minút. Zo spomínaných
hráčov boli na ihrisku stále
iba dvaja. Potrebujem zápasy

so Senicou, Trenčínom a My-
javou rozobrať, potom bu-
dem múdrejší.“

� Chcete ešte týchto šty-
roch hráčov trénovať?

„Týchto už nie! Už po zá-
pase s Myjavou som povedal,
že v mužstve treba urobiť rez.
Viem, že niektorí odchodmi
predbehli udalosti. Kto sle-
doval našu hru po tomto zá-
pase, pokrok nastal. Niektorí
hráči skončili, a vyhrali sme
6:1 nad Dolnou Ždaňou
v pohári, potom v lige nad
Nitrou.“

� Ako sa teraz cítite?
„Vnímam to ako podraz

voči svojej osobe. Človek
môže robiť, čo chce, keď tra-
ja – štyria hráči zlyhajú... Zá-
roveň je to aj podraz voči
klubu, ktorý im dal šancu.
Zľutovali sme sa nad Božo-
ňom, ktorý deväť mesiacov
nedostal v Dubnici výplatu.
Zobrali sme ho, pomohli
sme mu... Cítim sa trápne,
keď diváci hovoria, že hráči
zápas predali, lebo tipovali.
Bohužiaľ, teraz to vyšlo na-
javo, že niektorí hráči sa pre-
javujú aj takto. Teším sa, že
sa konečne niečo pohlo do-
predu. Ak tí hráči v špina-
vosti lietajú, nech sú za to aj
potrestaní.“

� Viceprezident klubu povedal, že Hodúr sa pri-
znal. Čo na to poviete ako jeho spoluhráč i kama-
rát?

„Počul som, že sa priznal. Nikdy by som si nepo-
myslel, že niečo také môže byť v našom mužstve, ale
bohužiaľ... Vinníci musia byť za to potrestaní.“

� Stretli ste sa s Hodúrom?
„No mal slzy v očiach... No nepovedal skoro nič,

iba pozdravil.“
� Na tlačovke sa hovorilo aj o mzdách. Ako je to

vo vašom prípade?
„Myslím si, že teraz sa veci pohli k lepšiemu a ur-

čité veci boli doplatené.“

� Stretli ste sa niekedy s korupciou, máte nejaké
skúsenosti?
„Nie, nestretol som sa vôbec. Až teraz, keď človek

nad tým spätne rozmýšľa, ako tie zápasy dopadli...
Až vtedy si uvedomí, že tam niečo mohlo byť.“

� Aká je atmosféra v kabíne?
„Je to divné, pretože štyria chalani zo šatne nám

predávali zápasy, my sme tam behali a dostali sme
raz štvorku, raz šestku...“

� Povedzte úprimne: myslíte si, že futbal v Du-
najskej Strede má nejaký význam?
„Samozrejme, že má, len niektoré veci sa musia

trochu vylepšiť.“

DUNAJSKÁ STREDA (Od nášho redaktora
VLADIMÍRA KIKUŠA) - Do nezávideniahodnej
situácie sa dostal v týchto dňoch dunajskostred-
ský futbal. Je okolo neho pekelne horúco. Štyria
hráči DAC sú podľa zistení polície zapletení do
škandálu v súvislosti s ovplyvňovaním výsledkov
zápasov. Ide o štvorlístok Ivan Hodúr, Tomáš Hu-
ber, Marek Božoň a Michal Dian. Na včerajší do-

poludňajší tréning DAC sa dostať nedalo. Nepusti-
la nás dnu mohutná železná reťaz obopínajúca
krídla brány vjazdu pre autá. Pred vstupom pre fa-
núšikov zasa úradoval svalnatý chlapík vo veste
s nápisom „Security“. S jasnou úlohou: nedovoliť
nikomu zvonku dostať sa na štadión. Hoci sa oča-
kávalo, že klub zmietaný v problémoch by mal pre-
dovšetkým vo vlastnom záujme čo vysvetľovať, dl-

ho sa nič nedialo. Pred jedenástou, keď sa práve
začínal tréning mužstva, sa veci pohli. „Nebolo by
vhodné zdržiavať sa na tréningu, ale o dvanástej
hodine usporiadame mimoriadnu tlačovku,“ pove-
dal viceprezident klubu Jozef Érsek. Medzi novi-
nárov prišli Jozef Érsek, generálny manažér Dušan
Chytil a hlavný tréner Mikuláš Radványi. Z kukly
tak napokon vyletel motýľ...

Všetkých štyroch suspendovali

V ZLOM SVETLE

Brána bola zamknutá. FOTO TIBOR SOMOGYI, Új Szó 

Kapitán MICHAL GAŠPARÍK tvrdí:

Hodúr odchádzal so slzami


