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 V akej forme spolupracoval SFZ s políciou na
odhalení korupčnej stávkovej aféry?
„SFZ poskytol polícii informácie o možných

dôvodoch, príčinách, ako aj o fungovaní a priebehu
samotného procesu manipulácie výsledkov futbalo-
vých stretnutí na základe príkladov zo zahraničia,
z káuz, ktoré už v Európe boli odhalené, a iné ma-
teriály, predovšetkým sprostredkované z UEFA. SFZ
prostredníctvom svojho integrity officera, teda mňa,
sprostredkoval všetky oficiálne správy, ktoré dostal
zo systému odhaľovania manipulácie futbalových
stretnutí, v skratke BFDS, prevádzkovaného UEFA.
Zväz zároveň sprístupnil polícii internú databázu
individuálnych členov SFZ.”
 Koľko ľudí zo zväzu či z futbalového prostredia

na tom pracovalo a koľko vedelo, že sa niečo deje?
„Z nariadenia UEFA z roku 2011 bola pri každom

zväze vytvorená pozícia manažéra futbalu, ktorú
v SFZ zastávam ja. Mám v pracovnej náplni práve
zabezpečovanie súčinnosti pri odhaľovaní trestnej
činnosti, týkajúcej sa manipulácie výsledkov stret-

nutí. Najvyšší predstavitelia SFZ boli o prípade
a postupoch vyšetrovania priebežne informovaní.
Za účelom úspešnosti vyšetrovania, na ktorom sme
mali a vždy budeme mať záujem, sme boli viazaní
mlčanlivosťou a povinnosťou udržať všetky infor-
mácie v tajnosti.”
 Inštruovali ste v tom čase aj rozhodcov a dele-

gátov, ako majú postupovať v prípade podozrivého
vývoja zápasu?
„Nie, k takýmto konkrétnym krokom sme zatiaľ

nepristúpili. Ale, z pozície
manažéra konvencie roz-
hodovania UEFA, ktorú
zastáva v SFZ Vladimír
Medveď, boli rozhodcovia
na seminároch pred začiatkom súťažného roční-
ka 2013/14 oboznámení s touto problematikou
a upozornení na rastúci počet prípadov vo svete, tý-
kajúcich sa manipulácie výsledkov zápasov práve
pod vplyvom stávkovania, takzvaných „match-fi-
xing“. Zároveň boli arbitrom zdôraznené všetky
hrozby, spojené s touto činnosťou, s dôrazom na nu-
lovú toleranciu korupcie vo futbale.”
 Myslíte si, že je to problém aj iných športov?
„Dá sa predpokladať, že niečo podobné sa deje aj

v iných športoch, ale berte to tak, že to sú moje 
domnienky. Evidujem, že v niektorých športoch boli
v minulosti odhalené škandály, týkajúce sa podvodov
zo stávkovania, ale z mne dostupných informácií je
tento negatívny fenomén rozšírený najmä vo futbale.”
 Zvažuje SFZ normatívne uviesť do hráčskych

zmlúv zákaz stávkovania?
„Zákaz stávkovania upravujú normy SFZ i nor-

my UEFA a FIFA. Zväz zároveň z podnetu UEFA
pripravil návrh úpravy zákazu stávkovania v rámci
prebiehajúcej novely disciplinárneho poriadku. Pod-
ľa mojich informácií majú kluby štandardne upra-
vený zákaz stávkovania v hráčskych zmluvách, ale
to je otázka skôr pre ne. Zároveň zvažujeme, aby
bol zákaz stávkovania jedným zo štandardných usta-
novení profesionálnych hráčskych zmlúv v novom
Prestupovom poriadku SFZ.” PETER ŠURIN 
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Je to ťažké. Pre futbal. Pre každé-
ho, kto má futbal rád a myslí  to
s ním dobre, poctivo. Takých ľudí je
drvivá väčšina, ale mnohí z nich
(nás...) sú v tejto chvíli otrávení, zne-
chutení, sklamaní.
Blbú náladu v slovenskom futbale,

ktorú sa Kozákova reprezentačná
družina pokúsila výkonmi proti Bos-
ne zlepšiť, poslal zas na kolená ne-
chutný škandál. Kde sa podvádza,
kde sa klame, kde nie je úcta a reš-
pekt voči druhému človeku, tam sa
šíri pocit beznádeje, že to všetko ne-
má význam. Slovenský futbal, boria-
ci sa s kritikou za nízku úroveň naj-
vyššej súťaže, trápiaci sa nedostat-
kom peňazí, doplácajúci na malý reš-
pekt štátu voči najpopulárnejšiemu
športu, chradnúci pod vyčíňaním
chuligánov na riedko obsadených
(väčšinou) otrasných štadiónoch,
strácajúci priam z týždňa na týždeň
svojich zástancov, dostal ďalšiu ranu
na plexus solaris.

Ale! Malo by to tak byť, že toto je
morálne dno, hlbšie sa už padnúť ne-
dá. Futbalisti a bývalí futbalisti pod-
vádzali, klamali, podrážali svojich
najbližších, aj ďalších blízkych, za
ktorých považujeme všetkých ľudí
v akomkoľvek spojení s futbalom. Po

dokázaní viny si zasluhujú najvyšší
trest. Doživotie! Doživotie bez futba-
lu. Basu, aká im patrí podľa zákona,
musí doplniť futbalový trest: komu
sa dokáže, že manipuloval, podplá-
cal, zarábal na podvode na futbale
a ľuďoch v ňom a okolo neho, zaká-

zať nielen pôsobiť v tomto športe, ale
nepustiť ho už nikdy na štadión, ani
v najnižšej súťaži. Vylepiť podobizeň
tých ľudí a verejne na nich napľuť. 
Ak je toto dno bahna, do ktorého

zapadol slovenský futbal, tak po do-
riešení tejto kauzy sa môže už len od-
raziť hore. Že náš futbal prežije túto
ranu, toto svinstvo, niet pochýb. 
Žiadne malajzijské ringgity, zmene-
né v akomkoľvek kurze na euro či
koruny, nemôžu slovenský futbal
zničiť. Aj keď mu veľmi ublížili.
Ako rýchlo sa však postavia liga,

kluby, futbalová rodina opäť na no-
hy, o tom rozhodnú súčasní aktéri -
futbalisti, funkcionári, rozhodcovia,
tri základné piliere nášho futbalu.
Cez nich vložia svoj vklad ďalší: tré-
neri, fanúšikovia, novinári...
Je to ťažká doba pre nás všetkých,

ktorí máme futbal radi. Ale zrejme
nebolo inej cesty, ako tej, po ktorej
zločinci pôjdu do väzenia, aby tých,
čo im scestné myšlienky napadajú,
odradili ako do očí bijúci príklad.
Rečí bolo dosť, toto je konkrétny čin.
Slušných ľudí. 
A po ňom by malo byť lepšie. Ak

by sme tomu neverili, život a futbal
by nemali zmysel.

PETER ŠURIN 

NAŠA POZNÁMKA

Iba jeden trest. Doživotie!

Manažér integrity futbalu SFZ PETER DEDÍK: „Zvažujeme zákaz stávkovania do hráčskych zmlúv!”

Na zväze sme vedeli, že sa vyšetruje
Manažérom integrity

futbalu na SFZ je

Peter Dedík.

FOTO TASR/

TOMÁŠ HALÁSZ 

Petra Dedíka menovalo vedenie SFZ pred dvoma
rokmi do pozície manažéra integrity futbalu, 
do referátu ktorého spadá aj škandál, ktorý teraz
hýbe našimi končinami. „On je kompetentný sa 
vyjadriť k celej veci v mene zväzu,” potvrdil nám
vo štvrtok z Chorvátska, kde je na služobnej 
ceste, prezident SFZ Ján Kováčik. Preto sme 
Petra Dedíka oslovili. 
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