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Najvyšší trest dostala dvojica Ivan Žiga a Marián Dirn-
bach. Obaja majú zastavenú činnosť vo futbale na 25 ro-
kov, trest platí od 13. septembra tohto roka. Ďalší obvi-
není Tomáš Huber, Michal Dian a Marek Božoň dostali
stop na 18 rokov. Bývalému slovenskému reprezentan-
tovi Ivanovi Hodúrovi zastavila disciplinárka činnosť 
na 14 rokov. Proti trestom sa môžu potrestaní hráči od-
volať do 15 dní od ich zverejnenia.

Ako futbalový súd zdôvodnil svoj verdikt? „Tresty sme
vyniesli za konanie vo veci korupčného správania a ov-
plyvňovania futbalových výsledkov a s tým súvisiacou
činnosťou, správanie znevažujúce meno sloven-
ského futbalu a Slovenského futbalového
zväzu, vymedzujúce sa z noriem športovca,
porušovanie zásady fair play a slušného
správania, po náležitom objasnení a spra-
vodlivom posúdení disciplinárneho previ-
nenia v stretnutiach Corgoň ligy v ročníku
2013/14“.  

   

Zaisťovacia policajná akcia v súvislosti
s týmto prípadom prebehla v Česku aj na
Slovensku 11. septembra. Policajti zadr-
žali 18 ľudí, z toho šesť na Slovensku. Pri
domových prehliadkach zaistili 49 000 eur
v hotovosti a techniku na mobilnú komuniká-
ciu. Obvineným z podplácania hrozí väzenie na 2 až 5
rokov, obvineným z prijímania úplatku 3 až 8 rokov 
za mrežami. Na Slovensku ide o prvý odhalený prípad
korupcie, ktorý mala spáchať organizovaná skupina. 
Na vrchole pyramídy podľa polície stojí osoba, ktorá sa
nachádza v Ázii a online uzatvárala stávky na
zmanipulované futbalové zápasy. Hráči súpero-
vých mužstiev o tom nevedeli a vo všetkých
stretnutiach mal padnúť vyšší počet gólov ako štyri.

   

Ako sa polícia dozvedela o stávkovej mafii? „Na začiat-
ku bol hráč českého klubu, ktorému futbalová česť asi
nedovolila, aby ovplyvnil zápas. Oslovil českých policaj-
tov z Úradu odhaľovania korupcie a finančnej kriminali-
ty. Mal strohé informácie, vedel však, že celú vec zastre-
šuje osoba zo Slovenska a poznal jej krstné meno. Na zá-
klade toho došlo ku kontaktu českých kolegov s našou
protikorupčnou jednotkou a rozvinulo sa prvé odhaľova-
nie osôb,“ povedal 12. septembra 2013 na tlačovej konfe-
rencii prezident Policajného zboru Slovenskej republiky

Tibor Gašpar. Postupne sa vytvoril medzinárodný vyšet-
rovací tím, výsledkom ktorého bola zaisťovacia akcia
v Česku i na Slovensku. Zadržané osoby klasifikovali ako
podozrivé zo spáchania trestného činu.

   

Na území Slovenska boli z trestného činu podplácania
obvinení bývalí známi futbalisti z našej najvyššej súťaže
Ivan Žiga, Róbert Rák a Marián Dirnbach, zvyšných šty-
roch obvinili z prijímania úplatku – Michala Diana, Ivana
Hodúra, Tomáša Hubera a Mareka Božoňa, ktorí v tom

čase obliekali dres DAC Dunajská Streda. Celý
prípad mal krycí názov „Hráči“ a neboli v tom
stávkové kancelárie na území Slovenska alebo

Česka, šlo o online stávky realizované podľa všet-
kého v Ázii. Na úplatky boli použitých najmenej 210-tisíc
eur, ale to nemusí byť konečné číslo. Výhra v interneto-
vých stávkových kanceláriách sa pohybovala na úrovni

50-tisíc eur na jeden zápas. 
   

Všetci aktéri sú na slobode. Kľúčovou
postavou prípadu, ktorému sa polícia na-
ďalej venuje,  je 41-ročný Ivan Žiga, spo-
jenie s ázijským stávkovacím gangom
treba hľadať práve uňho. Žiga, niekdajší

reprezentant Slovenska do 21 rokov, hral
od roku 2002 štyri roky v Malajzii. V po-

slednom čase sa venoval už len sálovému
futbalu. K manipulovaniu zápasov sa
priznali všetci traja podplácajúci a dvaja
prijímajúci úplatok – Ivan Hodúr a Mi-
chal Dian. Tí, čo sa priznali k ovplyvňo-

vaniu zápasov, požiadali prokurátora
o začatie konania o dohode a treste. Všetci

namočení v korupčnom prípade dostali oka-
mžitý zákaz činnosti – na disciplinárnu komisiu SFZ sa
však z nich dostavil na vyzvanie najprv len Hodúr, pred
necelými dvoma týždňami prišiel aj Dian.

   

Disciplinárna komisia SFZ vypočula aj zástupcu klubu
FK DAC, ktorému hrozí podľa článku 13 disciplinárneho
poriadku SFZ vylúčenie zo súťaže. „Zaoberali sme sa aj
otázkou klubov. Mali sme predvolaného štatutárneho zá-
stupcu klubu DAC Dunajská Streda Barnabása Antala
a po vypočutí jeho stanoviska prišla disciplinárna komisia
záveru, že bude vo veci pokračovať po Novom roku,“ do-
plnil šéf komisie Miroslav Vlk.

Sekretár disciplinárnej ko-
misie Peter Lang sa včera zú-
častnil na rokovaní tohto or-
gánu, ktoré rozhodovalo
o trestoch pre aktérov ko-
rupčného škandálu, napriek
tomu, že je momentálne hos-
pitalizovaný a čaká ho ope-
račný zákrok. Vážnosť situá-
cie ho však prinútila na re-
verz opustiť nemocnicu na
nutný rokovací čas, večer sa
do nej vrátil.
 V akom rozpätí  mohla

disciplinárka udeliť tresty ak-

térom korupčného škandá-
lu? Pohybujú sa sankcie
v hornej časti sadzobníka?

„Pri tomto disciplinárnom
opatrení nie je taxatívne sta-
novená horná hranica. Vy-
chádzali sme zo závažnosti
konania aktérov a jeho ne-
bezpečnosti pre futbal.“
 Šlo o jednomyseľné roz-

hodnutie disciplinárky alebo
padali aj iné návrhy?

„Rozhodlo plénum sied-
mich členov komisie. V zása-
de šlo o jednotný názor.“
 Ivan Hodúr dostal „iba“

štrnásťročný trest, zohľadnili
ste pri jeho vymeriavaní fakt, že
ako prvý aktívne spolupracoval
s disciplinárnou komisiou?

„Samozrejme. Dvakrát pri-
šiel vypovedať pred komisiu,
objasnil dosť vecí, oľutoval
svoje konanie aj verejne.
Trest si, samozrejme, zaslúžil
a aj ho dostal, myslím si
však, že bolo správne brať do
úvahy jeho správanie sa v ča-
se, keď sa kauza odkrývala.“
 Aká bola vaša súčinnosť

s orgánmi činnými v trest-
nom konaní a políciou?

„My sme riešili športovú
stránku celej veci, informácie
si kompetentné orgány podľa
potreby dopĺňali, ale naše
rozhodnutie zasahuje len fut-
bal, nemá žiadnu väzbu na
prípadne konanie pred civil-
ným súdom.“

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu vyniesla tresty za manipulovanie 

A to nie je 
stále všetko... 
Na základe vyšetrovania

z konca novembra tohto roku
polícia dospela k tomu, že
ovplyvnené boli aj ďalšie zápa-
sy. V tomto prípade išlo o prí-
pravné súboje FC Nitra z febru-
ára 2011 – s MTK Budapešť
a Bohemiansom Praha 1905.
Vyšetrovateľ Národnej krimi-
nálnej agentúry obvinil štyri
osoby – dve z podplácania
a dve z prijímania úplatku.
Podplácal Žiga a Martin Tran-
čík, brankár viacerých corgoň-
ligových klubov, peniaze brali
známe „firmy“ Hodúr a Rák.
Podľa polície ešte v januári
2011 sľúbil Žiga cez sprostred-
kovateľa Trančíka dvom hrá-
čom FC Nitra úplatok. Išlo vraj
o najmenej 12-tisíc eur za to,
že hráči FC Nitra ovplyvnia
výsledok prípravného zápasu
s MTK Budapešť. Aby bolo
tipovanie výsledku zápasu
úspešné a prinieslo výhru zo
stávky, malo zvíťaziť družstvo
MTK Budapešť najmenej o dva
góly a malo streliť najmenej
štyri góly. Zápas MTK Budape-
šť – FC Nitra odohrali 1. febru-
ára 2011 s výsledkom 6:3.
Hodúr údajne prijal najmenej
päťtisíc eur a minimálne polo-
vicu odovzdal ďalšiemu obvi-
nenému Rákovi. Títo dvaja sa
so Žigom dohodli na úplatku
najmenej 12-tisíc eur aj v prí-
pade prípravného stretnutia
Nitry s českým klubom Bohe-
mians Praha 1905. Požiadav-
kou boli aspoň tri góly. Zápas
sa hral 8. februára 2011
a skončil sa výsledkom 1:2. 
Za tento výsledok údajne prijal
Hodúr najmenej päťtisíc eur
a minimálne 1500 eur odovz-
dal Rákovi vo viacerých splát-
kach. Je pravdepodobné, že to
stále nie je koniec a polícia
odhalí aj ďalšie špinavé prakti-
ky.

Sekretár disciplinárnej komisie SFZ PETER LANG:

Vo futbale niet pre nich miesta

Všetkým na výstrahu!
Také „pálky“ v slovenskom futbale ešte nelietali! Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) ude-
lila včera exemplárne tresty v korupčnom škandále na slovenských trávnikoch. 
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 TREST: 14 ROKOV 
 VEK: 34
 KLUBY: Nitra, Liberec, Mladá Boleslav, Ružomberok, Nitra, Zaglebie Lubin,

Trnava, Dunajská Streda
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 165 zápasov/11 gólov
 REPREZENTÁCIA: 12 zápasov/0 gólov
Hodúr prišiel do Dunajskej Stredy pred touto sezónou, naposledy pôsobil 

v Trnave. Bol to elegantný špílmacher, ktorý sa presadil aj do zahraničia a dostal
sa aj do reprezentácie.

 TREST: 18 ROKOV 
 VEK: 32
 KLUBY: Trnava, Příbram, Bohemians 1905, Zlín, Čáslav, Hradec Králové,

Myjava, Dunajská Streda
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 39 zápasov/1 gól
 REPREZENTÁCIA: – 
Stredopoliar Dian tiež posilnil nováčika zo Žitného ostrova pred aktuálnou se-

zónou, no v zápasoch hral iba epizódnu úlohu.

 TREST: 18 ROKOV 
 VEK: 28
 KLUBY: Letohrad, Sokolov, Jablonec, Sparta Praha, Ružomberok, Dunajská

Streda
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 33 zápasov/1 gól
 REPREZENTÁCIA: –
Český univerzál Huber, ktorý je schopný zahrať na poste stopéra i defenzív-

neho záložníka, výrazne prispel k postupu Dunajskej Stredy do najvyššej súťaže.

 TREST: 18 ROKOV
 VEK: 23
 KLUBY: Dubnica, Dunajská Streda
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 7 zápasov/0 gólov
 REPREZENTÁCIA: –
Obranca Božoň v Corgoň lige debutoval v Dubnici a bol tiež súčasťou dunaj-

skostredského kádra, ktorý si v minulej sezóne vybojoval postup do najvyššej sú-
ťaže.

 TREST: 25 ROKOV
 VEK: 41
 KLUBY: Slovan Bratislava, Nitra, Artmedia Petržalka, Selangor Public Bank,

Sarawak, Krems
  BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 90 zápasov/5 gólov
 REPREZENTÁCIA: –
Technický stredopoliar Žiga patril do kádra Slovana, ktorý v roku 1992 získal

federálny titul (nastúpil v jednom zápase). Potom sa zviditeľnil v Petržalke a od ro-
ku 2002 pôsobil štyri roky v Malajzii.

 TREST: –   
 VEK: 35
 KLUBY: Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Diósgyör, Rimavská Sobota, Ru-

žomberok, Nitra, Ružomberok, Dinamo Minsk, Nitra, Michalovce, Ober-Gratendorf,
Leobendorf
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 246 zápasov/78 gólov
 REPREZENTÁCIA: – 
Útočník Rák bol typický kanonier. V drese Nitry sa stal dvakrát kráľom ligových

strelcov.

 TREST: 25 ROKOV
 VEK: 34
 KLUBY: Nitra, Trenčín, Ružomberok, Žižkov, Blšany, Inter Bratislava, Skon-

to Riga, Nasaf Qarshi, Prievidza, Myjava, Moravany
 BILANCIA V CORGOŇ LIGE: 93 zápasov/13 gólov
 REPREZENTÁCIA: 3 zápasy/0 gólov
Útočník Dirnbach sa vypracoval až do reprezentácie, v ktorej zaznamenal 

3 štarty. Na Slovensku vystriedal viaceré kluby, zahral si aj v zahraničí – v Lo-
tyšsku a v Uzbekistane.

Ivan Hodúr dostal najnižší trest – 14 ro-
kov. „Nebudem vám klamať. Toto som roz-
hodne nečakal. Poriadne ma to zaskočilo,
chce sa mi povedať, že ma to zabilo,“ netajil
sklamanie. Vyšetrovanie ovplyvnených zá-
pasov Dunajskej Stredy nie je zrejme ani
zďaleka na konci. „Aj preto som nečakal, že
disciplinárka sa bude tak ponáhľať.“ 

Čo bude robiť ďalej? „Skutočne vám v tej-
to chvíli na to neodpoviem. Musím si to všet-
ko v hlave utriediť a rozhodnúť sa. Budem si
musieť nájsť zamestnanie, alebo predpokla-
dám, že by som odišiel niekam do zahrani-
čia, ale skutočne nechcite, aby som vám
v tejto chvíli povedal konkrétne rozhodnu-
tie. Potrebujem čas, aby som to strávil.“

 Čo znamená formulácia,
že vinníci majú zastavenú
činnosť na príslušný počet
rokov?

„Že nemôžu počas výko-
nu disciplinárneho opatre-
nia pôsobiť v žiadnej 
funkcii na futbalovom
stretnutí, teda že nemô-
žu pôsobiť ako funkcioná-
ri, hráči, tréneri ani v inej
pozícii vo futbalovom hnu-
tí.“
 Róbert Rák, siedmy na-

močený do korupčného
škandálu, nie je medzi po-
trestanými, pretože na neho

nemá slovenská disciplinár-
ka dosah?

„Presne tak.“
 Ste v kontakte s rakús-

kou futbalovou disciplinár-
kou?

„Toto zastrešuje manažér
integrity SFZ Peter Dedík,
nejde priamo o kontakt
dvoch komisií.“
 Je udelený trest platný

pre celý svet?
„SFZ sa určite obráti na

FIFA, aby sankcie platili vša-
de.“
 Kedy bude disciplinárna

komisia riešiť kluby, ktorých

zápasy boli zmanipulované,
teda DAC Dunajská Streda
a FC Nitra?

„Po Novom roku.“
 Nový predpis UEFA ho-

vorí, že ak národná discipli-
nárna komisia či iný orgán
národnej asociácie neprijme
primerané opatrenie, má
UEFA právomoc iniciovať
jeho zmenu. Znamená to, že
môžu v predchádzajúcej
otázke spomínané kluby tiež
počítať s exemplárnymi
trestmi?

„Hodí sa mi to známe z po-
litiky – bez komentára...“ 

Podľa oficiálnej zápisnice disciplinárnej komisie SFZ sa korupcia mala týkať štyroch zá-
pasov najvyššej súťaže v aktuálnom ročníku.

SENICA – DUNAJSKÁ STREDA 4:0 3. KOLO 28. JÚLA 2013

TRENČÍN – DUNAJSKÁ STREDA 6:0 5. KOLO 11. AUGUSTA 2013

MYJAVA – DUNAJSKÁ STREDA 4:1 7. KOLO 23. AUGUSTA 2013

DUNAJSKÁ STREDA – NITRA 1:0 8. KOLO 31. AUGUSTA 2013

výsledkov ligových zápasov: dvakrát 25, tri razy 18 a raz 14 rokov

IVAN HODÚR

MICHAL DIAN

TOMÁŠ HUBER (ČR)

MAREK BOŽOŇ

IVAN ŽIGA

RÓBERT RÁK

MARIÁN DIRNBACH

RÓBERT ČAPLA, PETER ŠURIN

Ivan Hodúr:  To ma zabilo!

Ivan Hodúr FOTO SITA/JÁN SLOVÁK

ZÁPASY, KTORÉ MALI BYŤ OVPLYVNENÉ


