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l Ako sa cítite? 
„Nie je príjemné, keď poču-

jete, že sa vaše meno spomína
v súvislosti s korupčnou afé-
rou.  Bol by som oveľa radšej,
keby sa o mne hovorilo a písa-
lo, že som nastúpil na zápas,
prihral alebo strelil gól. Ale
takto... Myslím si, že ten naj-
väčší tlak už prešiel a momen-
tálne sa vnútorne cítim relatív-
ne dobre. Pravda, mám zviaza-
né ruky, prípad sa naďalej vy-
šetruje a neviem povedať, čo v
konečnom dôsledku prinesie.“

l Čo bolo najťažšie?
„Prvé dni po prepuknutí afé-

ry. Nemilé je aj zastavenie čin-
nosti a teraz čakanie. Čakanie
na ukončenie vyšetrovania prí-
padu a možný trest.“

l Ako jediný zo šiestich ob-
vinených ste prišli na Discipli-
nárnu komisiu SFZ. Prečo ste
tak urobili?

„Oficiálne ma pozvali, tak
prečo by som neprišiel? Ani
neriešim, že ostatní hráči ne-

prišli a nakoniec som zostal je-
diný. Členom disciplinárky
som povedal, čo som o dohod-

nutom priebehu zápasov pove-
dať mohol. Nebol dôvod niečo
zapierať.“

l V akom štádiu je vyšetro-
vanie?
„To netuším. Čo sa mňa tý-

ka, bol som raz vypočúvaný 
a odvtedy už nie. Znervózňuje
ma to, skutočne neviem, akým
smerom sa vyšetrovanie uberá,
ani kedy padne konečný ortieľ.
Nie som však v ničom obme-
dzovaný, pokojne môžem vy-
cestovať za hranice, pohybovať
sa, kde chcem.“

l Môžete opísať okamih,
keď vám doma zabúchali poli-
cajti na dvere a v putách vás
odviedli?
„Bol to divný a dosť neprí-

jemný pocit. Prišli v skorých
ranných hodinách, okolo šies-

tej hodiny. Oznámili mi, prečo
musím ísť s nimi. Bolo mi jas-
né, čo sa deje. Policajti sa sprá-
vali slušne, korektne, ne-
môžem na ich adresu povedať
jedno zlé slovo.“

l Ako dlho vás vypočúvali?
„Zhruba dve hodiny. Vyšet-

rovateľ sa ma pýtal na určité
mená, na zápasy, ktoré mali
byť chytené, na ďalšie podrob-
nosti, ktoré s tým súvisia.“

l V cele predbežného zadr-
žania ste strávili takmer deň.
Čo sa vám premietalo v hlave? 
„Čo k tomu povedať... Jeden

deň trénujem, usmievam sa,
na druhý som v miestnosti so
zamrežovanými oknami a cez
okienko v dverách vám podá-
vajú jedlo. Tu sa už končia žar-
ty. Priznám sa, bol som ner-
vózny, ale panike som vyslove-
ne nepodľahol. Poriadne som
oka nezažmúril, poznal som
dôvody zadržania, ale neustále
som nad všetkým rozmýšľal.
Myšlienky striedali ďalšie myš-
lienky...“

l Opakujete si, čo som to
urobil? 

IVAN HODÚR, jeden z aktérov korupčnej aféry, prehovoril o tom, ako sa namočil 
do nekalej hry s ovplyvňovaním výsledkov a ako žije bez futbalu

Nemám obavy o život, 
nikto sa mi nevyhrážal!

Keď ho zatkli, noc strávil v policajnej cele. K svojmu činu 
sa priznal. Prišiel aj na Disciplinárnu komisiu Slovenského
futbalového zväzu. Ako jediný z obvinenej sedmičky bývalých
a súčasných hráčov, ktorí sú namočení v nekalej hre 
ovplyvňovania zápasov našej najvyššej futbalovej súťaže. 
Tvrdí, že nemá zmysel zapierať. Vie, že spravil chybu a je

pripravený niesť následky. Najhoršie na tom všetkom je vraj
čakanie, čo bude... O Ivanovi Hodúrovi sa ešte donedávna 
hovorilo najmä ako o špílmachrovi. O hráčovi, ktorého pri-
hrávky majú oči. Už vyše dvoch mesiacov sa však jeho meno
skloňuje s korupčnou kauzou.  O nej prehovoril pre denník
Šport. 

Slovenská aj česká polícia spustili 11.
septembra niekoľko mesiacov pripravovanú
akciu na zadržanie osôb podozrivých z ko-
rupčnej a stávkovej činnosti vo futbale. Za-
istili celkovo 18 osôb, z toho 6 na území
Slovenska, ďalších predviedli na výsluchy 
a vykonali aj viacero prehliadok domov a
iných objektov. Aj na základe výpovedí za-
držaných osôb vyšetrovateľ potom obvinil
na Slovensku sedem ľudí, z toho troch –
Ivana Žigu, Róberta Ráka a Mariána Dirn-
bacha – z poskytnutia úplatku a štyroch –
Ivana Hodúra, Tomáša Hubera, Michala 
Diana a Mareka Božoňa – z prijímania úplat-
ku. V prípade spomenutej štvorice ide o do-
vtedy aktívnych futbalistov klubu FK DAC
1904 Dunajská Streda, pričom každému 
z nich hrozí v prípade dokázania viny trest
odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Osoby ob-
vinené z poskytnutia úplatku – ide o býva-

lých hráčov – si môžu posedieť za mrežami
od 2 do 5 rokov. Polícia dokazovaním zisti-
la, že zaistené osoby ovplyvnili celkovo 19
stretnutí na Slovensku a v Česku. Na Slo-
vensku išlo o štyri zápasy Corgoň ligy
2013/14, vo všetkých štyroch hrala Dunaj-
ská Streda. Stopy stávkovej mafie siahajú
až do Ázie, kde padali v online interneto-
vých kanceláriách stávky na predmetné
stretnutia na počet gólov. V prípade zápa-
sov 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 suspendo-
val, rovnaký postup zvolila aj Disciplinárna
komisia Slovenského futbalového zväzu. 
K činu sa priznali piati – trojica bývalých hrá-
čov a Hodúr s Dianom. Obvinení, ktorí sa
priznali k ovplyvňovaniu zápasov, požiadali 
o začatie konania o dohode o vine a treste. 

ČO SA STALO

Ivan Hodúr v drese DAC v súboji so slovanistom Jiřím Kladrubským.  FOTO TASR/PAVEL NEUBAUER

l VEK: 33
l KLUBY: Nitra, Liberec, Mladá Boleslav, Ružombe-

rok, Nitra, Zaglebie Lubin, Trnava, Dunajská Streda
l BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 165 zápasov/11 gólov
l REPREZENTÁCIA: 12 zápasov/0 gólov

Ivan Hodúr v obkľúčení novinárov

po zasadnutí disciplinárky 

koncom septembra.
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KTO JE IVAN HODÚR
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„Keby len raz... Nie je dňa,
aby som si to nevyčítal, neoľu-
toval. Spravil som chybu. Bo-
hužiaľ, nevrátim to späť. Bu-
dem musieť znášať následky.“

l Ste v kontakte s hráčmi,
ktorí sú tiež obvinení?
„Nie. Odkedy sa dostala

kauza na verejnosť a informo-
vala o nej polícia, nie som so
žiadnym bývalým či súčasným
hráčom obvineným v korup-
čnej afére v kontakte. S nikým
som sa nestretol, ani oni sa ne-
ozvali mne.“

l Polícia zadržala aj viaceré
telefónne karty, ktoré obvine-
ní menili a používali. Koľko
ste ich mali vy?  
„Nikdy som nepoužíval inú

telefónnu kartu, vždy len svo-
ju. Iní mali, ale to by som ne-
špecifikoval.“

l Ako prišlo vôbec k tomu,
že ste kývli na to, že budete ov-
plyvňovať výsledky Dunajskej
Stredy? 
„Prebieha vyšetrovanie, ne-

môžem o tom hovoriť podrob-
nejšie. Koncom júla som pri-
šiel do Dunajskej Stredy a za-
krátko ma kontaktovala istá
osoba, či by som sa na to ne-

dal. Dostal som týždeň na roz-
myslenie. Nebol som okamži-
te presvedčený, že pôjdem do
toho. Nechcem útočiť na Du-
najskú Stredu, ale v kabíne sa
neustále riešili finančné podlž-
nosti, nebolo to v tomto smere
ideálne. Neskoršie som vari za
dva-tri mesiace dostal okolo ti-
síc eur. Platím byt, mám auto,
rodinu, deti a potreboval som
peniaze, zrazu prišlo pokuše-
nie, na ktoré som kývol. Chy-
ba...“

l Preberali ste to vtedy aj 
s trojicou hráčov DAC, ktorá
lieta v afére?
„Nič sme nepreberali, zby-

točne sme okolo toho nedú-
chali, jednoducho sa do toho
išlo.“

l Mali ste prsty v dvoch zá-
pasoch Dunajskej Stredy von-
ku. Je to pravda? 
„Áno.“
l Tréner Radványi vás 

v Trenčíne stiahol po pol hodi-
ne z ihriska. Mali ste prihrať
protihráčovi a následne muž-
stvo inkasovalo... 
„Chcel som hrať futbal, ale

po vylúčení sme lopty skôr na-
kopávali. Mal som defenzív-

nejšie úlohy a pri rozohrávke
som jednu z nich stratil, ale ne-
bol v tom zámer. Útoky na na-
šu bránu sa valili, Trenčín mal
sústavný tlak a my sme inkaso-
vali šesťkrát za polčas.“

l Ako sa teda dá „urobiť“
zápas?
„Pri štandardkách nebráni-

te tesne, nechávate hráčovi
väčší priestor.“

l V akom časovom predsti-
hu ste vedeli, že sa bude zápas
„robiť“?
„Nanajvýš týždeň vopred.“
l Nehrýzlo vás svedomie,

keď ste vybiehali na trávnik so
spoluhráčmi a vedeli ste, že
musíte „urobiť“ zápas a vlast-
ne podrazíte kolektív i trénera
Radványiho? 
„Už v týždni som mal z toho

divný pocit. S blížiacim sa za-
čiatkom zápasu sa to stupňo-
valo. Keď som sa už rozhodol,
tak som necúvol. Na tribúne
potom boli určité osoby, podľa
ktorých sa išlo. Keď zostali na
tribúne, tak platila dohoda,
keď odišli, tak to padlo. Neprí-
jemné to bolo po zápase v ka-
bíne, ale nepadlo žiadne podo-
zrenie, nikto mi nič nevyčítal.
Mal som však zmiešané poci-
ty.“

l Podľa našich informácií
mali byť údajne „istými osoba-
mi“ na tribúne práve Rák 
s Dirnbachom. Môžete to po-
tvrdiť? 
„To nebudem komentovať.“
l O čo išlo v stávkach?
„Nedávali sa stávky na pol-

časový výsledok, ale na koneč-
ný počet inkasovaných gólov 
v zápase.“

l Tipovali ste zápasy, v kto-
rých ste „lietali“?
„Určite nie.“
l Ak by „zaručený“ výsle-

dok nevyšiel, čo hrozilo?
„Nebudem to špecifikovať.

Ale nebolo to hnané do extré-
mov, že by som sa obával o ži-
vot. Ani po prepuknutí aféry
nemám obavy o vlastný život,
ani sa mi nikto nevyhrážal.“

l Podľa polície ste si penia-
ze po zápase delili...
„Skontaktovali sme sa, do-

hodli si stretnutie a tam sme si
rozdelili dohodnutú sumu pe-
ňazí. Riešilo sa to po zápase,
zväčša telefonátom, kde sa
stretneme, ale nemali sme sta-
bilné miesto.“

l Zarobili ste dobre? Bola
to suma vyššia ako 3-tisíc eur?
„Nepoviem presne, ale bola

za jeden zápas, bola nižšia.
Dnes už viem, že to nestálo za
tie peniaze.“ 

lNad čím dnes rozmýšľate?
„Opakujem, nestálo to za to,

aby som išiel do toho. Hral
som za Dunajskú Stredu, hoci
klub mal finančné problémy,
bol som  na očiach, v najvyššej
súťaži. Ale teraz? Zastavená
pretekárska činnosť a možno
súd, väzenie. Nestrácam vieru,
chcem veriť, že si ešte zahrám
vrcholový futbal.“

l Prečo ste sa rozhodli hovo-
riť, spolupracovať s políciou?
„Nemám čo tajiť, aj tak by to

časom vyšlo na povrch.“ 
l Ako vníma aféru vaše oko-

lie, vaši najbližší? 
„Som rád, že najmä mama

stojí za mnou, je mojou opo-
rou. Vlastne vždy tak bolo, len
teraz som jej pripravil krušnej-
šie chvíle. Kto sa pohybuje vo
futbalových kruhoch, vie, aké
finančné pomery vládnu v Du-
najskej Strede, možno aj oča-
kávali, že sa niečo stane. Ne-
stratil som kamarátov, nestalo
sa mi, že by mi nadávali a po-
sielali ma do horúcich pekiel.
Dostal som sa vlastnou hlú-
posťou do nepríjemnej situá-
cie. Dni bez futbalu ubiehajú
pomalšie, sú zväčša rovnaké.
Pripravujem sa individuálne,
lebo dúfam, že si ešte zahrám.“

l Hrozí vám basa. Počítate
aj s touto alternatívou? 
„Už len pri vyslovení slova

basa naskakujú človeku zi-
momriavky po tele. Neviem si
ani predstaviť, že pôjdem za
mreže. Spolupracujem s políci-
ou, ale som zvedavý, ako to na-
koniec dopadne a aký trest ma
čaká. Čakanie je na tom naj-
horšie.“  

l Čo by ste teraz zmenili?
„Prestal som s automatmi,

to bolo prvoradé. Bohužiaľ, za-
motal som sa do ovplyvňova-
nia zápasov Dunajskej Stredy.
Mrzí ma to, urobil som veľkú
chybu. Musím sa však s tým
vyrovnať. Keby som sa raz vrá-
til na trávnik, budú ľudia na
mňa pokrikovať. To si všímať
nemôžem. Za tým zlým v živo-
te som urobil hrubú čiaru, som
vnútorne vyrovnaný.“ 

RÓBERT ČAPLA

Už počas Hodúrovho
pôsobenia v Trnave sa ho-
vorilo, že je gambler. Že po
večeroch sedí pri výher-
ných automatoch, a tak si
kráti voľné chvíle. „Najhor-
šie je, že niekto vypustí
hlúposť a človek sa tejto
nálepky len ťažko zbavu-
je. Môžem zodpovedne
povedať, že v Trnave
som na automatoch ne-
hral. Táto nepríjemná ka-
pitola môjho života je,
pevne verím, definitívne
za mnou, som z toho vy-
liečený,“ hovorí bývalý slo-
venský reprezentant. „Čo
sa týka gamblerstva, mal
som s ním v minulosti
problémy. Vrcholili pred
dvoma-tromi rokmi. Ne-
bolo vôbec jednoduché
s tým prestať. Nedalo sa
povedať, dnes som v her-
ni, zajtra neprídem. Tak
jednoducho to nefungu-
je. Aj preto som hľadal
pomoc u psychológa.
Chodil som na sedenia,
ktoré mi výrazne pomoh-
li. Odvtedy som čistý.“
Ako sa uznávaný hráč so
zázemím, s rodinou a dob-
rým platom dostane na šik-
mú plochu? „Bol som
mladý, začal som zará-
bať pomerne veľké pe-
niaze. Mal som ich dosť
a nevážil som si ich. Hľa-
dal som zábavu, prepa-
dol som gamblerstvu 
a zrazu sa nedalo z toho
začarovaného kruhu
vyjsť. Neraz som nepoze-
ral na rodinu, zaujímali
ma automaty, myslel
som na to, že si pôjdem
zahrať. Pred očami som
mal farby, čísla...“ Futba-
lový zápas trvá deväťdesiat
minút, aký dlhý čas strávil
bývalý stredopoliar Liberca,
Nitry, Zaglebie Lubin a Tr-
navy pri automatoch?  „Ve-
ľa. V jednom kuse, na-
jdlhšie asi šesť hodín.“
Hovorí sa, že nad automa-
tom sa nedá vyhrať...
„S tým súhlasím. Je prav-
da, že mi vysypalo vyššiu
výhru, ale na druhý deň
som všetko nahádzal
späť do automatu. Už
som bol v takom štádiu,
že som nepozeral, či vy-
hrám, potreboval som se-
dieť pri automatoch, hrať.
Bola to závislosť. Nepo-
zeral som na peniaze. Už
nie je podstatné, koľko
som vyhral alebo že som
prehral štvormiestnu su-
mu, oveľa dôležitejšie je,
že som sa toho zbavil.“

Z GAMBLERSTVA
JE VYLIEČENÝ

„ „

„

„

Ani po prepuknutí aféry 
nemám obavy o vlastný život,
ani sa mi nikto nevyhrážal.

Spolupracujem s políciou, 
ale som zvedavý, ako to 

nakoniec dopadne a aký trest
ma čaká. Čakanie 

je na tom najhoršie.


