
Padali tvrdé tresty. Najtvrd-
šie naparili organizátorom ne-
kalej činnosti Ivanovi Žigovi a
Mariánovi Dirnbachovi, býva-
lým futbalistom, ktorí nesmú -
v akejkoľvek funkcii - pôsobiť
v slovenskom futbale najbliž-
ších 25 rokov.  Zo štvorice už
bývalých hráčov FK DAC
1904 Dunajská Streda, ktorí
mali ovplyvniť výsledky šty-
roch zápasov DAC v aktuálnej
sezóne Corgoň ligy, dostalo
trio Marek Božoň, Michal Di-
an a Tomáš Huber dištanc na
18 rokov, štvrtý Ivan Hodúr
vďaka spolupráci pri vyšetro-
vaní a akceptovaní pozvánky

na zasadnutia disciplinárnej
komisie SFZ 14-ročný trest. Aj
pre nich trest znamená, že si
počas tejto doby nielenže ne-
kopnú v zápase do lopty, ale
nemôžu pôsobiť ani ako tréne-
ri, manažéri či funkcionári.
Zákazy činností sa u všetkých
zainteresovaných zatiaľ vzťa-
hujú len na územie Slovenska,
Medzinárodná futbalová fede-
rácia (FIFA) by im však mala
na žiadosť SFZ dať celosveto-
vý rozmer. Medzi potrestaný-
mi zatiaľ nefiguruje Róbert
Rák, ktorý je registrovaný ako
hráč v Rakúsku, a tak spadá
pod tamojší zväz.

Po Novom roku bude dis-
ciplinárka rozhodovať aj o
tom, aký trest dostane klub z
Dunajskej Stredy za to, že je-
ho hráči ovplyvnili štyri zá-
pasy Corgoň ligy 2013/14.
Komisia má zároveň na stole
už aj ďalší prípad, v ktorom
je namočený FC Nitra: jeho
hráči mali ovplyvniť výsled-
ky dvoch prípravných duelov
vo februári 2011. V tejto kau-
ze tiež figurujú mená Hodú-
ra, Ráka a Žigu, sprostredko-
vateľom úplatkov mal byť
bývalý brankár viacerých tí-
mov z najvyššej súťaže Mar-
tin Trančík.
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DISCIPLINÁRNA KOMISIA VYNIESLA EXEMPLÁRNE TRESTY

 Prečo sa disciplinárna komisia
SFZ rozhodla vyniesť verdikt už teraz?
„Na základe vlastných zistení v spo-

lupráci s vyšetrovacími orgánmi, vý-
povedí a priznaní zainteresovaných,
sme sa rozhodli, že treba vyniesť ver-
dikt v kauze manipulovania a ovplyv-
ňovania výsledkov Corgoň ligy. Keďže
išlo o závažné previnenie, disciplinár-
ne opatrenie bolo exemplárne.“
 Tlačilo vás k tomu vedenie zväzu?
„Vedenie SFZ nám vytvorilo maxi-

málne podmienky, hlavne v získavaní
dôležitých a právne relevantných zis-
tení a informácií, ale rozhodnutie
predsa musela urobiť disciplinárna ko-
misia bez nátlaku či odporúčaní SFZ.“
 Prečo ste nepočkali na rozhodnu-

tie civilného súdu? Čo ak niektorého z
obvinených civilný súd oslobodí pre
nedostatok dôkazov?
„Na rozhodnutie sme mali dostatoč-

né množstvo materiálov a podkladov.
My predsa máme športové normy,
smernice a nariadenia obsiahnuté 
v disciplinárnom poriadku. Discipli-
nárne opatrenia boli za korupciu a
manipulovanie so športovými výsled-
kami, civilné súdy rozhodujú v trest-
noprávnych previneniach.“
 Máte istotu, že všetci podozriví sú

vinní?
„Máme úplne preukázateľnú istotu

o vine všetkých zainteresovaných.“
 V Česku najnovšie platí, že v ta-

kýchto prípadoch musí najprv rozhod-
núť práve civilný súd, až potom trestá
disciplinárka. Nie je to lepšie riešenie?
Podozriví mali beztak zastavenú čin-
nosť...
„Áno, zrejme čakajú na rozhodnu-

tie civilného súdu, ale v našom prípa-
de sme na základe podkladov rozhod-
li. Je ťažké povedať, čo je lepšie, roz-

hodnutia po výroku trestu súdom sú
zdĺhavé a môžu sa minúť účinku. Pre
nich aj pre nás je korupcia a manipu-
lovanie s výsledkami závažné previne-
nie. Keďže na základe odporúčania
UEFA a FIFA platí nulová tolerancia,
promptne sme rozhodli o disciplinár-
nych opatreniach aj napriek tomu, že
hráči mali predbežným opatrením za-
stavenú činnosť.“
 Mali ste odporúčanie právneho

poradcu, na základe ktorého ste roz-
hodli o ich vine?
„Bez právnych poradcov to v súčas-

nej dobe už nejde. Z futbalu sa začal
vytrácať zdravý sedliacky rozum a nie-
ktoré futbalové zákonitosti.“
 Ako zdôvodníte výšku trestov? V

akom rozpätí ste sa pohybovali?
„Výšku disciplinárnych opatrení ov-

plyvnila závažnosť previnení. Hrubé
porušenie futbalovej etiky, korupčné
správanie sa a konanie zainteresova-
ných, znevažovanie dobrého mena slo-
venského futbalu a SFZ. Tí, čo organi-
zovali manipuláciu s výsledkami a
podplácanie, teda Žiga a Dirnbach,
boli trestaní na hranici exemplárnych
opatrení. Za branie úplatku a manipu-

láciu s výsledkami boli hráči potresta-
ní nižšou sadzbou.“
 Bol v hre pre niekoho aj doživot-

ný dištanc?
„UEFA a FIFA odporúča za tak váž-

ne previnenia aj doživotný trest, dis-
ciplinárna komisia SFZ to však nevyu-
žila.“
 Najmenej dostal Ivan Hodúr, kto-

rý spolupracoval a dvakrát prišiel vy-
povedať na disciplinárku. Čo sa však
stane, ak civilný súd dokáže, že jeho
vina je najväčšia?
„Áno, Hodúr spolupracoval. Vypo-

vedal pred našou komisiou, za čo mu
boli disciplinárne opatrenia znížené
za použitia poľahčujúcich okolností.“
 Existuje možnosť, že v súvislosti s

týmto prípadom ešte zasadnete a pri-
dáte previnilcom niečo navyše?

„Táto možnosť existuje, pripúšťa ju
aj disciplinárny poriadok.“
 Ivan Hodúr vyhlásil, že po vyne-

sení rozsudku bol veľmi zaskočený,
keďže čakal oveľa menší trest. Čo vy
na to?
„Možno mal ilúzie o nižšom treste,

ale najlepšie to vie posúdiť len on pod-
ľa svojho svedomia a miery previne-
nia.“
 Ste pripravení potrestať aj Róber-

ta Ráka, ak vám ho rakúska strana po-
stúpi? Prečo ste ho pozývali na zasad-
nutie disciplinárky, keď ho SFZ v sú-
časnosti aj tak nemôže riešiť?
„Rák chcel z vlastnej iniciatívy prísť

na zasadnutie DK SFZ 12. decembra
2013 ako svedok, ale ospravedlnil sa,
že zabudol prísť. Keďže je člen aj hráč
Rakúskeho futbalového zväzu, po
športovej stránke ho musia riešiť Ra-
kúšania.“
 Zdá sa, že všetci potrestaní majú

po futbalovej kariére. Existuje mož-
nosť odpustiť im po nejakom čase na
ich žiadosť zvyšok trestu? Po akom ča-
se by sa tak mohlo stať?
„Disciplinárny poriadok pripúšťa aj

takúto alternatívu: po vykonaní polo-
vice disciplinárneho opatrenia  zasta-
venia pretekárskej činnosti a na žia-
dosť postihnutého výkon zvyšku tres-
tu môže komisia podmienečne odložiť
na skúšobné obdobie.“

MIROSLAV ANTOL

Splnili, čo sľúbili. Slovenský futbalový zväz (SFZ) už minulý týždeň avizoval, že v korupčnej afé-
re súvisiacej s manipulovaním výsledkov ligových zápasov, ktorá sa u nás prevalila v septem-
bri tohto roka, vynesie disciplinárna komisia SFZ svoj verdikt ešte pred Vianocami. Je to tu!

Miroslav Vlk FOTO TASR/PAVEL NEUBAUER

Mali istotu: Všetci sú vinní!

To tu ešte nebolo

MIROSLAV VLK, šéf disciplinárky, vysvetľuje výšku trestu pre šesticu korupčných previnilcov

„ „Na rozhodnutie sme mali dostatočné
množstvo materiálov a podkladov. 
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 Máte už k dispozícii ohlasy z UEFA
či FIFA na vynesené tresty?
„Zatiaľ nie, ale pripravujeme oficiálnu

komunikáciu, v ktorej obom organizá-
ciám všetko oznámime. Okrem toho sme
ich počas celej kauzy už priebežne o všet-
kom informovali.“
 Čo sa v oficiálnom liste, ktorý ste po

vynesení verdiktu disciplinárnej komisie
SFZ zostavili, uvádza?
„Musíme rozlišovať medzi UEFA a

FIFA. S UEFA sme celý čas spolupraco-
vali, mojou povinnosťou bolo informo-
vať jej predstaviteľov o tom, čo sa u nás
deje, aké sú závery, tresty a ďalší po-
stup.“
 A čo FIFA?
„Medzinárodná federácia sa o celý prí-

pad zaujíma obšírnejšie, pretože rieši aj
ďalšie dopady. Konkrétnejšie, u FIFA
máme možnosť podať žiadosť o to, aby
bolo vykonanie trestov rozšírené na celý
svet a nebolo platné len pre slovenské
územie.“

 Povedali ste, že máte možnosť, nás
však zaujíma, či ju aj využijete?
„Áno, určite tak urobíme. My sme

prakticky povinní v takomto závažnom
prípade túto žiadosť podať, pretože je to
v záujme ochrany futbalových asociácií
ostatných krajín pred korupčným kona-
ním.“ 
 Očakávate, že FIFA tejto žiadosti vy-

hovie?
„Je to bežná prax.“
 Disciplinárna komisia SFZ nemohla

rozhodnúť o Róbertovi Rákovi, pretože
spadá pod rakúsky zväz. Čo bude s ním?
„To vám presne neviem povedať. My

sme informovali okrem orgánov UEFA
a FIFA aj rakúsku stranu, ktorá dostala
naše stanovisko vrátane policajnej sprá-
vy a oznámime jej aj aktuálny výsledok
disciplinárneho konania, keď vstúpi do
platnosti. Potom už bude len na nich,
ako budú postupovať. Neexistujú totiž
jednotné legislatívne normy v rámci
UEFA či FIFA, ktoré by riešili podobné

„cezhraničné“ prípady a Rakúšanom by
„diktovali“, čo majú robiť. Takto je to
všetko na rakúskej strane, ona musí za-
čať konať.“
 Máte správy o tom, že by sa tak už

stalo?
„Zatiaľ nie. V tomto smere skutočne

my nemôžeme robiť nič iné, len poskyto-
vať Rakúšanom všetky dostupné rele-
vantné informácie o celom prípade.“

(man)

Želá si, aby sa celý prípad
už uzatvoril a on urobil za
ním hrubú čiaru. „Chcem
žiť inak,“ tvrdí niekdajší
slovenský reprezentant
Ivan Hodúr, ktorý dostal zo
všetkých šiestich potresta-
ných najnižší trest - 14 ro-
kov zákazu činnosti vo fut-
bale.  Napriek tomu ho výš-
ka trestu zaskočila. Aký
trest čakal? „Nebudem kla-
mať, čakal som, že dosta-
nem dva roky, štrnásť  je
poriadna taxa, to ma pre-
kvapilo,“ hovorí 34-ročný,
podľa všetkého už len býva-
lý futbalista.

           

Je známe, že práve Ho-
dúr najviac spolupracoval 
s políciou i disciplinárnou
komisiou, ako prvý verejne
priznal svoju vinu. Sľúbil
mu niekto za to nižší trest?
„To nie. Nikto mi nič ne-
sľúbil. Ale ani vo sne mi ne-
napadlo, že dostanem štr-
násť rokov. Je to síce naj-
nižší trest spomedzi všet-
kých, ale čo z toho. To ma
vlastne odrovnalo.“

           

Ešte nevie, či sa voči ver-
diktu disciplinárky odvolá.
Vie, že má čas 15 dní od
zverejnenia trestu. Bude
zvažovať. Ako pokračuje
policajné vyšetrovanie, k to-
mu sa vyjadrovať nechce.
Prípad stále nie je uzatvore-

ný, a tak Hodúr nevie, kedy
sa postaví pred súd. Ak k to-
mu dôjde, verí, do basy ne-
pôjde a vyviazne s pod-
mienkou. „To by bolo naj-
lepšie riešenie. Ja si uvedo-
mujem, že som urobil chy-
bu, hrubý prešľap a musím
znášať následky. Som vnú-

torne s tým vyrovnaný, hoci
to nie je jednoduché. Via-
noce si chcem v pokoji vy-
chutnať. Budú klasické: šo-
šovicová polievka, kapor,
zemiakový šalát, oblátky 
s medom. Dokonca aj dar-
čeky som v predstihu vyba-
vil.“ (čap) 

Pre gaunerov
neexistuje 
pardon!

Slovenský futbal chráni
svoju česť (aj keď sa nepraj-
níci ironicky uškrnú, je to
tak)! Disciplinárna komisia
SFZ vyniesla bezprecedent-
né tresty v kauze, aká tu eš-
te nebola. Takýto druh ko-
rupcie, v takom veľkom roz-
sahu, s jasnými dôkazmi
(získanými políciou, ale aj
futbalovým orgánom, pre-
dovšetkým vypočutím jedné-
ho z vinníkov) sme ešte ne-
mali, hoci o všakovakých ne-
kalých praktikách sa hovori-
lo, špekulovalo a dohadova-
lo roky rokúce (kauza Vladi-
míra Wänkeho je z iného
súdka). Aj preto bola na dis-
ciplinárku upretá pozornosť
futbalového hnutia, aj preto
sa ľudia Miroslava Vlka do-
stali pod drobnohľad pri kaž-
dom kroku, ktorý s korupč-
nou kauzou súvisel.
Ich rozhodnutie je princi-

pálne a principiálne správne!
Gauneri - futbalisti a bývalí
futbalisti, ktorí takto hanebne
pošliapali podstatu športu,
svoju česť a zahrávali sa s
kreditom celého slovenské-
ho futbalu, si iné pomenova-
nie nezaslúžia, bárs aj niek-
torí oľutovali, čo spáchali -
nemajú miesto v tejto pospo-
litosti. Hoci veriť, že po 14,
18 a 25-ročných „pálkach“
sa všetci nepoctivci naľakajú
a začnú sa správať čestne,
by bolo veľmi naivné. Predsa
to však muselo každým za-
triasť, lebo jednak ide o výni-
močné tresty (aj keď UEFA a
FIFA odporúčajú aj doživotný
zákaz činnosti) a potom ak
by aj došlo po uplynutí polo-
vice sankčnej doby k pod-
mienečnému omilosteniu, iba
hlupák by si mohol myslieť,
že človek s takýmto biľagom
by ešte mohol nájsť uplatne-
nie vo futbalovom hnutí.
Iste, vinník si zasluhuje

druhú šancu a možno v 99
prípadoch zo sto by bolo
možné sa stotožniť s takýmto
prístupom. Ale práve tento je
onen stý: neexistuje, aby
tento druh špinavosti našiel
omilostenie, rovnajúce sa
ospravedlneniu za to, akým
spôsobom zasvinili aktéri
podvodov kredit športu.
Vynesené tresty sa prak-

ticky rovnajú doživotnému
vylúčeniu z futbalu. Dobre,
že sa tak stalo!

PETER ŠURIN 

ČO SI O TOM MYSLÍMEPETER DEDÍK, manažér integrity SFZ, o komunikácii s UEFA a FIFA

Chceme celosvetový dosah

Hodúr čakal dva roky

Korupčný škandál na slovenských trávnikoch týkajúci sa ovplyvňovania zápa-
sov DAC 1904 Dunajská Streda má oveľa širší rozmer. Po vynesení exemplár-
nych trestov pre šiestich hriešnikov - Žigu, Dirnbacha, Hodúra, Božoňa, Diana
a Hubera - sme preto oslovili manažéra integrity Slovenského futbalového
zväzu (SFZ) Petra Dedíka, ktorý má na starosti komunikáciu s UEFA a FIFA.

Peter Dedík FOTO SITA/MICHAL BURZA

Ivan Hodúr v dunajskostredskom drese. FOTO TASR/PAVEL NEUBAUER 

IVAN ŽIGA (41)
TREST: 25 ROKOV

MARIÁN DIRNBACH (34)
TREST: 25 ROKOV

RÓBERT RÁK (35)
TREST: ???

MAREK BOŽOŇ (23)
TREST: 18 ROKOV

TOMÁŠ HUBER (28)
TREST: 18 ROKOV

MICHAL DIAN (32)
TREST: 18 ROKOV

IVAN HODÚR (34)
TREST: 14 ROKOV

DÁVALI ÚPLATKY

PRIJÍMALI ÚPLATKY


