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Božoň, Dian a Huber sa ale vopred
ospravedlnili, zostávajúca dvojica ni-
jako nereagovala.

� � �

Pre úplnosť pripomenieme, že už
pred dvoma týždňami disciplinárka
vypočula Ivana Hodúra, ktorý ako je-
diný predstúpil pred futbalový tribu-
nál. Posledného z partie - Róberta Rá-
ka - disciplinárka nepozvala, lebo na
hráča nemá dosah, pretože v súčas-
nosti ešte hráva v nižšej rakúskej súťa-
ži, takže spadá do kompetencie tamoj-
šieho futbalového zväzu. 

� � �

Michal Dian povedal o svojej ne-
prítomnosti pred disciplinárkou jed-
nu vetu: „Ospravedlnil som sa a nič
iné už nepoviem.”
Marek Božoň nás odkázal na svoj-

ho právnika.  „Môj klient by mal byť
v tejto súvislosti vyšetrovateľom vypo-
čutý 29. októbra. Jeho výpoveď pred
disciplinárkou by teda mohla ovplyv-
ňovať momentálne prebiehajúce trest-
né konanie. Toto sme dali na vedomie
prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi
i predsedovi DK SFZ Miroslavovi Vl-
kovi. Po vypočutí na najbližšom zasa-
daní disciplinárky nebude chýbať,“
povedal nám právnik Martin Ribár.
Tomáš Huber, spočiatku mlčiaci,

napokon reagoval. „Ešte som nevypo-
vedal pred orgánmi činnými v trest-
nom konaní. Akonáhle sa tak stane,
prídem aj pred disciplinárku,“ pove-
dal z Liberca, kde sa momentálne zdr-
žuje.

� � �

„Nemáme žiadne páky, aby sme
predvolaných prinútili prísť na zasad-
nutie. Objasnili sme si niektoré práv-
ne veci, platí však prezumpcia neviny.
Ak budeme mať právne relevantné
dôkazy, rozhodneme,“ povedal  pove-
rený šéf DK SFZ Miroslav Vlk.  
„Huber a Božoň sa ospravedlnili.

Ostatní prisľúbili, že prídu, keď sa vec
vyrieši na polícii. Pravda, ťažko určiť
presný dátum. Budeme sa zaoberať
klubom DAC Dunajská Streda, ne-
predpokladám však, že dospejeme ku
konkrétnemu záveru v podobe trestu,“
povedal sekretár DK SFZ Peter Lang.

� � �

Klub DAC 1904 Dunajská Streda je
namočený do škandálu cez štvoricu

hráčov Hodúr, Božoň, Michal Dian
a Huber. Tá mala v prebiehajúcej se-
zóne ovplyvniť v slovenskej najvyššej
súťaži nešpecifikovaný počet zápasov.
,My sme ako klub neboli vôbec na za-
sadnutie disciplinárky prizvaní,“ po-
vedal generálny manažér DAC Dušan
Chytil. Miroslav Vlk vzápätí potvrdil,
že zástupcov DAC prizvú na najbliž-
šie zasadanie.

� � �

Nemáte dojem, že  vám  manipulá-
tori výsledkov medzi prstami unikajú?
– spýtali sme sa Miroslava Vlka, pove-
reného vedením disciplinárky.
„Môžeme vychádzať len z discipli-

nárneho poriadku a smerníc. Veci mu-
síme do detailov preveriť a nemôžeme
konať unáhlene. Sú to pre nás na Slo-
vensku nové skutočosti, musíme sa
tým zaoberať veľmi opatrne a zodpo-
vedne. Iné možnosti nemáme, konať
môžeme len v rámci disciplinárneho
poriadku.“
Pokročila  spolupráca s políciou?

„Áno, ale ďalšie informácie v tomto
podať nemôžem.“ 
To, kedy predstúpi pred discipli-

nárku údajný hlavný aktér podvodu
Ivan Žiga, Vlk nevedel špecifikovať.
„Naňho kontakt nemáme. Pán Dirn-
bach sa vyjadril cez právneho zástup-
cu, že hneď po vypočutí políciou sa
na našom zasadnutí zúčastní.“
Včerajšok - aspoň pokiaľ ide o po-

hľad zvonku - celú kauzu neposunul
ani o piaď. 

na zasadnutí disciplinárnej komisie SFZ, riešiacej korupčnú aféru s ovplyvňovaním výsledkovBOLI SME

Posun ani o piaď

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

Podľa sadzobníka disciplinárneho poriadku za machinácie narú-
šajúce regulárnosť súťaže (do čoho patrí úmyselné ovplyvňovanie
výsledku viacerými hráčmi) môžu klub potrestať peňažnou pokutou
a zastavením činnosti na 1 – 4 súťažné stretnutia, prípadne vylúče-
ním mužstva zo súťaže. Možné sú i ďalšie opatrenia podľa uváženia
disciplinárnej komisie.

Ak sa potvrdí, že v inkriminovaných zápasoch prišlo k „nekalej“
hre, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k anulovaniu výsledkov.

BRATISLAVA (Od nášho redaktora
VLADIMÍRA KIKUŠA) – Disciplinárna
komisia SFZ si na včerajšie
rokovanie pozvala piatich aktérov,
namočených do kauzy vedomého 
manipulovania s výsledkami zápasov.
Išlo o trio dunajskostredských 
hráčov Mareka Božoňa, Tomáša 
Hubera, Michala Diana, 
aj organizátorov Mariána Dirnbacha
a údajného najvyššieho slovenského
bossa  Ivana Žigu.  

„
Poverený šéf futbalovej disciplinárky včera čelil novinárom. Pred jeho komisiou nik z predvolaných
aktérov škandálu nebol... FOTO TASR/PAVEL NEUBAUER

ČO HROZÍ HRÁČOM?

ČO KLUBY?

ČO SO ZMANIPULOVANÝMI ZÁPASMI?

Slovenská aj česká polícia spustili
v stredu 11. septembra niekoľko mesia-
cov pripravovanú akciu na zadržanie osôb
podozrivých z korupčnej a stávkovej čin-
nosti vo futbale.
Predstavitelia zákona zaistili celkovo 

18 osôb, z toho 6 na území Slovenska,
ďalších predviedli na výsluchy a vykonali
aj viacero prehliadok domov a iných ob-
jektov.
Aj na základe výpovedí zadržaných

osôb potom vyšetrovateľ obvinil na Slo-
vensku sedem ľudí, z toho troch - Ivana Ži-
gu, Róberta Ráka a Mariána Dirnbacha - z po-
skytnutia úplatku a štyroch - Ivana Hodúra,
Tomáša Hubera, Michala Diana a Mareka Božoňa
- z prijímania úplatku. V prípade spomenu-
tej štvorice ide o dovtedy aktívnych futba-
listov klubu FK DAC 1904 Dunajská Stre-
da a každému z nich hrozí v prípade 
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 zaistené

osoby ovplyvnili celkovo 19 stretnutí na
Slovensku a v Česku. Na Slovensku išlo
o štyri zápasy Corgoň ligy 2013/14, vo
všetkých štyroch hrala Dunajská Streda.
Stopy stávkovej mafie siahajú až do Ázie,
kde padali v online internetových kancelá-
riách stávky na predmetné stretnutia na
počet gólov. V prípade zápasov Dunajskej
Stredy malo ísť zakaždým o stávku na
vyšší počet gólov ako štyri. Klub Dunaj-
ská Streda na druhý deň po prevalení afé-
ry všetkých štyroch hráčov suspendoval,
rovnaký postup zvolila aj disciplinárna ko-
misia Slovenského futbalového zväzu.

ČO SA STALO

„
Objasnili sme si 

niektoré právne veci,
platí však 

prezumpcia neviny.
MIROSLAV VLK 


