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DISCIPLINÁRNA KOMISIA VYNIESLA EXEMPLÁRNE TRESTYFUTBALOVÝ ŠKANDÁL

 Čakali ste, že disciplinárna
komisia SFZ vynesie verdikt už
teraz?
„Celé rozhodnutie discipli-

nárnej komisie Slovenského fut-
balového zväzu považujem za
predčasné. Z toho dôvodu, že
absolútne nerešpektuje takú ma-
ličkosť, ako je v našom právnom
poriadku zavedená prezumpcia
neviny. Doteraz ani jeden z tých-
to potenciálnych páchateľov, ale
ani tých, čo porušili zákon, ako
boli označení, nebol uznaný ži-
adnym súdom za vinného.“
 Prekvapila vás výška trestu

pre vášho klienta?
„Poviem slovo šok, ktoré asi

najvhodnejšie vyjadruje to, čo
som zažil, keď som to počul.
Hlavne preto, že sa mi to zdá
ako nepomer vzhľadom na iné
osoby, ktoré dostali tresty. Figu-
ruje tam osoba, ktorej zastavili
činnosť na 25 rokov. Podľa toto,
čo sama vypovedala a aké sú po-
znatky polície, by mala byť za-
pletená do oveľa viac skutkov
ako môj klient. Nepoviem, keby
bola zavedená zásada nulovej to-
lerancie a pri každom porušení
by išlo o doživotný trest. Potom
by to bolo v poriadku.“
 Čo si o tom myslíte?
„Blížia sa voľby do orgánov

Slovenského futbalového zväzu,
preto zrejme bolo treba ukázať
verejnosti ráznosť a silu.“
 Viete, v akej fáze je vyšetro-

vanie prípadu?
„Stále prebieha. V každej veci

sa musí vykonať viacero proces-
ných úkonov, vypočúvajú sa
svedkovia, zabezpečujú sa listin-
né dôkazy, odposluch. Preto ho-
voriť o nejakej vine či nevine, na-
priek tomu, že viacerí aktéri sa
k určitým skutkom doznali, je
skutočne predčasné. A právne
neprípustné vzhľadom na pre-
zumpciu neviny.“

 Čo by pomohlo?
„Myslím si, že tu je priestor

pre Slovenský futbalový zväz,
ktorý by podobné prípady mal 
riešiť v stanovách. Ak by sa vy-
skytli takého situácie - či dočas-
ne pozastaviť hráčsku činnosť,
alebo úplne zastaviť činnosť do
vyriešenia daného prípadu. To je
už v kompetencii funkcionárov.“ 
 Ako reagoval na výšku tres-

tu váš klient?
„Bol z toho veľmi zaskočený.

Je to mladý človek, ktorý je na
svete rád a žije futbalom. Pochy-
bil a k svojmu konaniu sa priz-
nal. Vysvetlil pohnútku svojho
konania, ktorá vôbec nebola ma-
jetková, že by sa chcel obohatiť.“
 Aká bola teda jeho pohnút-

ka?
„Dlhé obdobie nedostával vý-

platy, či už v Dunajskej Strede,
alebo v predchádzajúcich klu-
boch. Nerobil to preto, aby si kú-
pil novú zlatú reťaz, špičkové
auto, alebo išiel na luxusnú do-
volenku. Hlavne preto, aby pre-
žil. Pozor! Toto nie je ospravedl-
nenie jeho správania, ale len vy-
svetlenie jeho pohnútky. Čo je
rozdiel, keby zobral peniaze a
nahádzal ich do automatu, ale-
bo si za to niečo kupoval.“
 Odvoláte sa?
„Zatiaľ nebolo mne, ani pá-

novi Božoňovi doručené písom-
né rozhodnutie. Urobím všetko,
čo je v mojich silách, pretože je-
ho trest od disciplinárky mi prí-
de nespravodlivo vysoký. Vzhľa-
dom na všetky tie okolnosti a 
v prvom rade – ako predčasný.“   
 Prečo Marek Božoň nepri-

šiel dva razy na zasadnutie dis-
ciplinárnej komisie, hoci ho
predvolala?
„V oboch prípadoch som svoj-

ho klienta písomne ospravedl-
nil. Prvý raz ho predvolali v ča-
se, keď ešte vôbec nevypovedal
v procesnom postavení obvine-
ného pred vyšetrovateľom poli-
cajného zboru. Čiže by bolo aj
nelogické, keby  pred discipli-
nárkou vypovedal o veciach, o
ktorých mal hovoriť niekde in-
de. Druhýkrát som ho ospra-
vedlňoval z podobného dôvodu,
pretože vo výpovediach jednot-
livých obvinených začali vznikať
rozpory a jeho vyjadrenia pred
disciplinárnou komisiou SFZ by
mohli ovplyvniť prebiehajúce vy-
šetrovanie. Po tom, ako sa vyšet-
rovanie skončí, veľmi rád môj
klient osobne príde, pozrie sa
všetkým priamo do očí a vysvetlí

svoje dôvody, prečo konal tak,
ako konal.“
 V koľkých zápasoch „ide“

Marek Božoň?
„Zúčastnil sa na ovplyvnení

zápasu Senica - Dunajská Stre-
da. Bol oslovený aj v prípade
stretnutia Dunajská Streda - Nit-
ra, avšak k ovplyvneniu tohto
zápasu neprišlo. K tomuto sa do-
znal pred vyšetrovateľom. Stojí
si za svojím slovom ako chlap a
je pripravený niesť zodpoved-
nosť. Ale trest, ktorý vyniesla
disciplinárka, opakujem, nepo-
važujem za primeraný.“
 Povedal vám celú pravdu?
„Robím svoju prácu pomerne

dlho, aby som zistil, kedy mi 
klienti klamú, alebo nie. Pri pr-
vom stretnutí som Marekovi Bo-
žoňovi povedal, že ak mi niečo
zamlčí, nemôžem mu poskytnúť
moje služby v takom rozsahu,

ako by si situácia vyžadovala.
Potrebujem vedieť celú pravdu
a myslím si, že som sa ju aj do-
zvedel. Sám nemá dôvod zapie-
rať, čo sa stalo.“
 Mali ste možnosť nazrieť do

policajného spisu?
„Samozrejme. V podstate sa

zúčastňujem na jednotlivých
úkonoch a mám právo nazrieť
do spisov. Prebehlo veľa výslu-
chov na Slovensku i v Česku.
Boli zaistené počítače, USB-kľú-
če, rôzne cédečká a to všetko sa
musí vyhodnotiť. A to potrebuje
určitý čas.“
 Viete si predstaviť, že súd

Božoňa oslobodí?
„Predpokladám, že bude po-

trestaný a Marek Božoň je zmie-
rený niesť následky za to, čo uro-
bil. Keďže sa priznal, existuje v
trestnom práve inštitút dohody
o vine a treste, ktorý umožňuje v
tomto prípade udeliť mu pod-
mienečný trest odňatia slobody,
respektíve o niečo znížiť spodnú
hranicu trestnej sadzby. Pevne
dúfam, že zostaneme pri pod-
mienečnom treste.“

RÓBERT ČAPLA

Verí v podmienečný trest
MARTIN RIBÁR, advokát futbalistu Mareka Božoňa:

„Je to predčasné rozhodnutie!“

Marek Božoň, už bývalý futbalista DAC Dunajská Streda, 
podľa všetkého „lieta“ v jednom zápase. V prípade ďalšieho
bol oslovený, ale k ovplyvneniu stretnutia napokon nedošlo.
Dvadsaťtriročný muž, ktorý v Corgoň lige debutoval v dubnic-
kom drese, účasť na manipulácii výsledkov ďalších zápasov
odmieta. Jeho právny zástupca Martin Ribár považuje ver-
dikt disciplinárnej komisie SFZ, ktorá potrestala jeho klienta
18-ročným zákazom činnosti vo futbale, za neprimeraný 
a predčasný. 

Advokát, doktor práv, má 36 rokov. Absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Štúdium ukončil v roku 2002 a odvtedy pracuje v advokácii, predovšetkým so za-
meraním na trestné právo. Vo voľnom čase sa venuje bojovým športom, džudu a
džiu-džicu. Je aj pomocný tréner džuda v TJ Sokol Bratislava.  

Marek Božoň už dunaj-

skostredský dres neob-

lečie.
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KTO JE MARTIN RIBÁR

„
„

Hneď pri prvom stretnutí som môjmu klientovi
povedal, že ak mi niečo zamlčí, nemôžem mu

poskytnúť moje služby v takom rozsahu, ako by
si situácia vyžadovala. Potrebujem vedieť celú
pravdu a myslím si, že som sa ju aj dozvedel.


