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 Čakali ste, že sa korup-
čná aféra s ovplyvňovaním zá-
pasov prevalí aj na Slovensko,
alebo ste z vývoja situácie pre-
kvapený?
„Nečakal som, že sa to

udeje takýmto spôsobom.
Nie som ale naivný, aby som
si myslel, že na Slovensku ko-
rupcia neexistuje. To je obraz
našej spoločnosti, korumpu-
je sa vo všetkých sférach, lo-
gicky šport nebude výnim-
kou.“
 Je možné, že by iba štyria

hráči dokázali ovplyvniť zápas
alebo zápasy a ostatní v kádri
o tom nemali ani tušenie?
„Neviem, to je otázka skôr

pre hráčov, ktorí sú obvinení.
Neviem ani, v akom štádiu je
tento prípad. Osobne by som
nikoho neodsudzoval, pokiaľ
mu nebola preukázaná vina.
Na druhej strane sa treba za-
myslieť nad tým, prečo sa po-
dozrenie objavilo práve v sú-
vislosti s hráčmi Dunajskej 
Stredy.“
 Prečo?
„Nepríde mi to ako náhoda.

Nechcem sa zastávať tých cha-
lanov, ale musia z niečoho žiť.
V Dunajskej Strede sú problé-
my už dlhší čas, je teda otáz-
ne, či by takýto klub mal
vôbec účinkovať v najvyššej
súťaži. Klub si neplní svoje po-
vinnosti voči hráčom, ktorí sú
väčšinou živitelia rodín. Tým
ale nechcem povedať, že ov-
plyvňovanie zápasov je správ-
nym návodom na vyrovnáva-
nie finančných podlžností.“

 Myslíte si, že príležitosť
robila zlodeja?
„Tak mi to vychádza. Hráči

sú v kluboch uväznení zmlu-
vami, aj keď si ich zamestná-
vateľ neplní finančne to,
k čomu sa zaviazal. Oni však
deťom jesť kúpiť musia a lí-
zingy či hypotéky tiež neod-
sunú.“
 Treba zdôrazniť, že sa ba-

víme v hypotetickej rovine,

pretože platí prezumpcia ne-
viny, teda pokiaľ nie je trestný
čin dokázaný, ako keby sa ne-
stal... 
„Presne tak.“
 Hráči zvyknú mávať

v zmluvách klauzulu o tom, že
nesmú vôbec stávkovať. Má to
reálny zmysel?
„Nevidím ho. Pokiaľ chcú

stávkovať, ľahko takúto klau-
zulu obídu. Na internete si

môžu vytvoriť inú identitu, do
stávkovej kancelárie pošlú ka-
maráta alebo niekoho z rodi-
ny.“
 Tento prípad sa navyše

netýka stávkovania samot-
ných hráčov, ale ovplyvňova-
nia výsledkov. Aký trest by ste
vinníkom vymerali vy?
„Nie som sudca ani proku-

rátor, nemám predstavu, aký
by mal byť trest.”
 Skôr sme mysleli zo špor-

tovej stránky...
„Dištanc dostať musia, ale

bol by som pri prvom prípade
miernejší. Každý si zaslúži
druhú šancu. Vôbec sa necí-
tim byť povolaný na vynáša-
nie zásadných ortieľov.“
 Chápete túto kauzu ako

výstrahu pre slovenský fut-
bal?
„Nebol by som rád, aby sa

špina hádzala len na futbal.
Korupcia je určite aj v iných
športoch a iných odvetviach.
A ďaleko väčšia, ako Wänke-
ho jabĺčka. Tým ale nechcem
povedať, že to, čo je vo futbale
zlé, treba zamiesť pod kobe-
rec.“
 Aký dopad teda bude mať

„manipulačná“ kauza na náš
futbal?
„Dúfam, že po nej pôjdeme

viac do hĺbky a začneme od-
haľovať príčiny, ktoré napo-
máhajú vytváraniu korupčné-
ho prostredia a že ich budeme
aj riešiť. Nebol by som rád,
aby sa vina zvalila len na pár
hráčov a neudialo sa nič iné.“

MIROSLAV HAŠAN

Chcú dohodu o vine a treste
„Ku korupčnej trestnej činnosti sa v kauze manipu-

lácií zápasov priznali všetci podplácajúci a dvaja prijí-
majúci,“ upresnila víkendovú informáciu hovorkyňa Úradu
špeciálnej prokuratúry Andrea  Predajňová. Teda piati, pri-
čom polícia obvinila sedem ľudí. Troch bývalých futbalistov
Ivana Žigu, Róberta Ráka a Mariána Dirnbacha za prečin
podplácania a štyroch hráčov Dunajskej Stredy Michala
Diana, Ivana Hodúra, Tomáša Hubera a Mareka Božoňa
za zločin prijímania úplatku. Podľa našich informácií prví
dvaja sa k činu priznali. „K detailom  jednotlivých obvi-
nených sa v tejto chvíli nebudeme konkrétne vyjadro-
vať,  aby sa nemarilo vyšetrovanie,“ povedala Predajňo-
vá.
Piati obvinení sa priznali v plnom rozsahu. Čo to zname-

ná? „Vyšetrovanie je na začiatku a priznanie sa obvi-
neného je len jednou z podmienok pre uzavretie do-
hody o vine a treste, preto je predčasné sa vyjadro-
vať, či dôjde k jej uzavretiu, alebo nie. Obvinení, ktorí
sa priznali k ovplyvňovaniu zápasov, požiadali o zača-
tie konania o dohode o vine a treste,“ povedala hovor-
kyňa. 
Či bol zmanipulovaný aj domáci zápas Dunajskej Stredy

s Nitrou, ktorý napriek dohode o prehre vyhrali domáci
1:0, nepotvrdila. Na otázku, či obvinenému, ktorý začal
s políciou spolupracovať, bude navrhnutý nižší trest, odve-
tila: „Priznanie sa je jednou z poľahčujúcich okolnos-
tí, ktoré má vplyv aj na druh a výmeru prípadne ulože-
ného trestu.“ (rk) 

Trest MUSÍ
padnúť

(aj) na KLUB
Vždy je niečo pre niečo.

Ak mužstvu DAC 1904 Du-
najská Streda hrozí trest 
za to, že štyria jeho hráči
sa aktívne podieľali na ko-
rupčnom konaní, nedá sa
pred tým schovať. V prílohe
disciplinárneho poriadku
je taxatívne uvedená sank-
cia, aká hrozí za úmyselné
ovplyvňovanie výsledku 
viacerými hráčmi, čo sa 
v prípade DAC naplnilo. 

A pri všetkej úcte k tréne-
rovi Dunajskej Stredy Miku-
lášovi Radványimu, ktoré-
ho si vážim ako človeka,
správneho čestného chla-
pa a rešpektujem, čo doká-
zal ako hráč aj ako tréner,
nesúhlasím s jeho názo-
rom, že „bola to vec hrá-
čov, DAC si trest nezaslú-
ži.“

Odhliadnuc od toho, že
pomery vo vnútri tohto klu-
bu sú - slušne povedané -
neštandardné, o čom sved-
čia z minulosti sa ťahajúce
opakované kauzy so zmlu-
vami hráčov, nedoplatkami,
nedodržanými sľubmi, ne-
rešpektovaním smerníc
SFZ, vrcholiace až súdmi
s mestom, ktoré je akcioná-
rom klubu, je realitou sku-
točnosť, že klub zo Žitného
ostrova je v afére namoče-
ný až po krk. A vyhlásenia
prezidenta Mohseniho, že
hráči, ktorí z klubu odišli,
mali v tom čase vyplatené
všetko, vraj dotknutí futba-
listi spochybnili.

Na križovatke, kam do-
spel touto aférou sloven-
ský futbal, je dôležité, aby
sa princípu morálky držal
aj SFZ respektíve jeho dis-
ciplinárna komisia. Ak v ro-
ku 1980 po afére Totonero
preradili do II. ligy AC Milá-
no, v roku 1993 po škan-
dále s Valenciennes mar-
seillský Olympique či po
hanbe s Calciopoli v roku
2006 Juventus Turín šli
rovnako o súťaž nižšie, le-
bo ich hráčom dokázali ak-
tívnu účasť pri podplácaní,
ako by sa mohol DAC
1904 vyviniť z tohto škan-
dálu a zbaviť sa zodpoved-
nosti? Pán Mohseni, čím
chcete argumentovať?

PETER ŠURIN 
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Slovenský internacionál TIBOR JANČULA ku kauze ovplyvňovania výsledkov

Nezastaviť sa, treba ísť do hĺbky

Nepriznali sa všetci, ale iba piati...

„Každý si zaslúži druhú šancu,” myslí si bývalý reprezentant Tibor Jančula. FOTO DUŠAN KOUTNÝ 

„

„
Nebol by som rád, 
aby sa vina zvalila 
len na pár hráčov 

a neudialo sa nič iné.


