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Disciplinárka si predvolala šesticu obvinených
do sídla SFZ na 15.00 h. Už hodinu pred začiat-
kom jej zasadania však praskal vestibul SFZ vo šví-
koch, pretože ho zaplnili zástupcovia televízií
a médií.
Futbalový tribunál sa napokon dočkal akurát

príchodu jediného z pozvaných! Ostatní totiž pred-
volanie pred DK SFZ absolútne odignorovali...
Dvadsať minút pred treťou zaparkovala na parko-
visku pred sídlom SFZ šedá audina so žilinskou
poznávacou značkou, za volantom ktorej sedel
Ivan Hodúr. Pretože miesta na parkovanie boli
beznádejne obsadené, Hodúr sa po krátkom čase
rozhodol odšoférovať vozidlo do neďalekých 
priestorov, kde s parkovaním problémy neboli.
Do sídla SFZ vchádzal pokojne, pôsobil vyrov-

nane. Na sebe mal vyšúchané rifle a žlté tričko,
okolo krku prehodený bledý pulóver. „Teraz nie,
vyjadrím sa až potom,“ odpovedal pri vstupe do
budovy na žiadosti novinárov o rozhovor.

         

Vo vestibule sa opäť objavil dvadsať minút po
pätnástej hodine. A aj splnil, čo sľúbil. Odpovedal
na všetky otázky.
 Čo sa dialo na zasadnutí disciplinárky?
„Pýtali sa ma, čo sa tam stalo. Ale nemôžem sa

k tomu ešte teraz veľmi vyjadrovať.“
 Boli aj otázky smerujúce na konkrétne zápa-

sy?
„Boli.“
 Na ktoré?

„Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Možno vám to
povedia oni.“
 Aká bola reakcia disciplinárky na to, že spo-

medzi predvolaných ste prišli sám?
„Tak asi o tom ešte nevedeli, že som tam sám.

Takže žiadna reakcia.“
 Váš pocit z toho, že ste sa dostavili spomedzi

všetkých ako jediný?
„Myslím si, že ja som chcel prísť, aj som prišiel.

Uvidíme, ako to dopadne.“
 Ortieľ padol, alebo ešte len padne?
„Ešte len padne.“
 Dnes, alebo až nabudúce?
„To vám neviem povedať. Netuším, vôbec...“
 Aký bude pre vás výstup z celej tejto kauzy?
„Ja neviem, uvidíme. Zatiaľ sa k tomu nechcem

vyjadrovať. Je to všetko rozbehnuté, prebieha vy-
šetrovanie. Uvidíme, ako to dopadne.“

 Hovorili ste, že vám odľahlo...
„Tak odľahlo... Prišiel som sem, bol som tu asi

jediný, takže odchádzam domov taký troška spo-
kojnejší. Uvidíme.“
 Bolo veľa otázok?
„Bolo.“
 Bol to pre vás príliš veľký tlak?
„Myslím si, že ani nie. Už to troška prešlo, aj

keď ma mrzí, že teraz nemôžem hrávať zápasy.
Uvidíme, ako to dopadne.“
 Ako vidíte v tejto chvíli svoju ďalšiu futbalovú

budúcnosť? Je ešte možná?
„Neviem, uvidíme.“
 Nakoľko ste aktívny v spolupráci so súdom

i políciou, ktoré môžu byť svojím spôsobom pre
vás poľahčujúce okolnosti?
„Hovorím, že sa k tomu nechcem vyjadrovať.

Nechám to až na koniec, nech sa vyjadrí zväz. Ja
až potom.“
 Kedy očakávate nejaký verdikt?
„To vám neviem povedať, lebo som prišiel sám.

Takže uvidíme.“
 Aký trest vôbec očakávate?
„Neriešim to vôbec. Ba ani si to nedokážem

predstaviť.“
Po týchto slovách Ivan Hodúr sídlo SFZ opustil.

Zvyšného kvinteta predvolaných sa členovia dis-
ciplinárnej komisie včera nedočkali...

na zasadaní disciplinárnej komisie SFZ v súvislosti s korupčnou aférou ovplyvňovania výsledkovBOLI SME 

Pred futbalovým tribunálom len Hodúr!

Po skončení zasadnutia disciplinárky jej sekretár Peter Lang uviedol:
„Dnes nepadlo žiadne rozhodnutie. Disciplinárna komisia sa oboznámi-
la so stanoviskom Ivana Hodúra a vo veci bude pokračovať po doložení
stanovísk príslušných orgánov.“
Predseda disciplinárky Miroslav Vlk skonštatoval: „Pozvali sme šesť

účastníkov tohto disciplinárneho konania. Z predvolaných sa na zasad-
nutí zúčastnil len Ivan Hodúr. Pán Michal Dian sa ospravedlnil, zvyšní
sa bez ospravedlnenia nedostavili. Ďalší postup bude, že sme ich všet-
kých pozvali na zasadnutie 10. októbra a musia sa písomne vyjadriť
k dôvodu svojej dnešnej neúčasti.“
Prípadný trest u bývalého reprezentanta Hodúra zrejme nebude taký

prísny ako môžu očakávať zvyšní členovia aféry, keďže priznal vinu a od
začiatku kauzy spolupracuje s príslušnými orgánmi. „U pána Hodúra
zoberieme do úvahy poľahčujúce okolnosti,“ uzavrel Vlk.

Slovenská aj česká polícia spustili v stredu
11. septembra niekoľko mesiacov pripravova-
nú akciu na zadržanie osôb podozrivých z ko-
rupčnej a stávkovej činnosti vo futbale.

Predstavitelia zákona zaistili celkovo 
18 osôb, z toho 6 na území Slovenska, ďal-
ších predviedli na výsluchy a vykonali aj via-
cero prehliadok domov a iných objektov.

Aj na základe výpovedí zadržaných osôb
potom vyšetrovateľ obvinil na Slovensku se-
dem ľudí, z toho troch - Ivana Žigu, Róberta
Ráka a Mariána Dirnbacha - z poskytnutia
úplatku a štyroch - Ivana Hodúra, Tomáša Hu-
bera, Michala Diana a Mareka Božoňa - z pri-
jímania úplatku. V prípade spomenutej štvori-
ce ide o dovtedy aktívnych futbalistov klubu
FK DAC 1904 Dunajská Streda a každému

z nich hrozí v prípade dokázania viny trest
odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Osoby obvi-
nené z poskytnutia úplatku si môžu posedieť
za mrežami od 2 do 5 rokov.

Polícia dokazovaním zistila, že zaistené
osoby ovplyvnili celkovo 19 stretnutí na Slo-
vensku a v Česku. Na Slovensku išlo o štyri
zápasy Corgoň ligy 2013/14, vo všetkých
štyroch hrala Dunajská Streda. Stopy stáv-
kovej mafie siahajú až do Ázie, kde padali
v online internetových kanceláriách stávky
na predmetné stretnutia na počet gólov.
V prípade zápasov Dunajskej Stredy malo ísť
zakaždým o stávku na vyšší počet gólov ako
štyri. Klub Dunajská Streda na druhý deň po
prevalení aféry všetkých štyroch hráčov sus-
pendoval, rovnaký postup zvolila aj discipli-
nárna komisia Slovenského futbalového
zväzu.

ČO SA STALO Predseda disciplinárky MIROSLAV VLK o Hodúrovi:

Budeme brať do úvahy poľahčujúce okolnosti

BRATISLAVA (Od nášho redaktora VLADIMÍRA KIKUŠA
a fotoreportéra MILANA ILLÍKA) – Disciplinárna 
komisia Slovenského futbalového zväzu si 
na včerajšie pravidelné zasadanie pozvala poltucet 
zo siedmich doteraz známych aktérov zapletených do
korupčnej aféry súvisiacej s ovplyvňovaním výsledkov.
Išlo o kvarteto hráčov DAC Dunajská Streda Michala
Diana, Ivana Hodúra, Mareka Božoka, Čecha Tomáša
Hubera a dvojicu organizátorov Ivana Žigu a Mariána
Dirnbacha. Siedmeho podozrivého Róberta Ráka si
nepredvolala, pretože ten je v súčasnosti registrovaný
v Rakúsku, kde momentálne ešte stále aktívne hráva
nižšiu súťaž za rezervný tím klubu Ober-Grafendorf,
takže spadá do kompetencie tamojšieho zväzu.

Pri dokázaní viny okrem civilného trestu
futbalový dištanc na dva roky.

Podľa sadzobníka disciplinárneho po-
riadku za machinácie narúšajúce regulár-
nosť súťaže (úmyselné ovplyvňovanie vý-
sledku viacerými hráčmi do toho patrí)
môžu klub potrestať peňažnou pokutou
a zastavením činnosti na 1 – 4 stretnutia,
prípadne vylúčením mužstva zo súťaže.
Možné sú i ďalšie opatrenia podľa uváženia
disciplinárnej komisie.

Ak sa potvrdí, že v inkriminovaných zápa-
soch sa hrala „nekalá“ hra, je veľmi pravde-
podobné, že dôjde k anulovaniu výsledkov.

Ivan Hodúr pred sídlom Slovenského futbalového zväzu.

ČO HROZÍ HRÁČOM?

ČO HROZÍ KLUBU?

ČO SO ZMANIPULOVANÝMI ZÁPASMI?


