
Vo štvrtok disciplinárna komisia SFZ zo
svojho pohľadu uzavrela korupčnú aféru, kto-
rá sa na Slovensku prevalila v septembri mi-
nulého roku. Po vymeraní trestov pre troch
bývalých hráčov (Ivana Žigu, Róberta Ráka,
Mariána Dirnbacha) obvinených z podpláca-
nia a štyroch hráčov Dunajskej Stredy (Mi-
chala Diana, Ivana Hodúra, Tomáša Hubera,
Mareka Božoňa) obvinených z prijímania
úplatku, potrestala aj klub z Dunajskej Stredy.
Riadiaci orgán súťaže, čiže Únia ligových klu-
bov po skončení ročníka odoberie FK DAC
1904 šesť bodov a klub zaplatí pokutu 10 000
eur.
Vedenie klubu zo Žitného ostrova vo svojej

pôvodnej reakcii na rozhodnutie DK SFZ 
uviedlo, že „podnikne príslušné kroky, nakoľ-
ko je presvedčené, že rozhodnutie je v rozpo-
re s príslušnými normami zväzu i s logikou 
a nepochopiteľný trest je nevídaným prece-
densom v histórii európskeho i svetového fut-
balu.“
Včera v odpovedi na otázky nášho denníka

vedenie klubu konkretizovalo, že po analyzo-
vaní celej problematiky týkajúcej sa tohto roz-
hodnutia DK SFZ vypracuje „komplexné sta-
novisko klubu, ktoré zašleme kompetentným
orgánom SFZ. Budeme o ňom následne in-
formovať médiá, ako i verejnosť“. Klub naďa-
lej trvá na postoji, že „konaním niektorých
hráčov, o ktorých nemalo vedenie klubu ve-
domosť, bol najviac poškodený práve náš
klub, ktorý má byť teraz nepochopiteľne po-
trestaný ešte aj vážnymi sankciami zo strany
DK SFZ“, končí sa stanovisko FK DAC.
Faktom však je, že odobratie šiestich bodov

je v súlade so sadzobníkom disciplinárneho
poriadku za úmyselné ovplyvňovanie výsled-
ku viacerými hráčmi, ktoré narúša regulár-
nosť súťaže. Disciplinárka môže klub potres-
tať odobratím bodov za 1 až 4 zápasy, čo zna-
mená, že ak by uplatnila hornú sadzbu, DAC
by prišiel o dvanásť bodov... 
A trest je precedensom iba na Slovensku,

keďže prvýkrát v histórii bola v našej najvyš-
šej súťaži odhalená korupcia až v inkrimino-
vaných zápasoch 3., 5., 7. a 8. kola tohto roč-
níka, v ktorých hrala Dunajská Streda a v
troch z nich inkasovala štyri a viac gólov. Na-
opak, v európskom futbale nie sú tresty za ko-
rupciu ničím výnimočným, stačí len spome-
núť rozsiahlu taliansku kauzu Totonero z ro-
ku 1980, v ktorej figurovali hráči piatich elit-
ných klubov (AC Miláno, Lazio Rím, Peru-
gia, Bologna, Avellino). Kým posledným trom
tímom odobrali päť bodov v nasledujúcom
ročníku, AC Miláno a Lazio preradili do Serie
B! Úmyselne sme nespomenuli aféru Calcio-
poli z roku 2006, pretože tam výsledky ov-
plyvňovali funkcionári klubov.
Čo však bude s inkriminovanými zápasmi,

ktoré boli zmanipulované? To je otázka pre
Úniu ligových klubov, ktorá by mala zaujať
rázne stanovisko. Ak boli tie stretnutia ov-
plyvnené, čo vyšetrovanie polície, obvinenie
dotyčných osôb a verdikty disciplinárky jed-
noznačne potvrdili, malo by prísť k anulova-
niu výsledkov... (mar, rk)
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Spravil, 
ako mu radili:
dal ju novinám!
Ako sme informovali už  začiat-

kom februára, obranca FC Nitra
Petr Kaspřák dostal v klube v čase
rekonvalescencie po zranení, kto-
ré utrpel koncom jesene  v zápase
na Myjave, výpoveď. Roztrhol si
predný  krížny väz na ľavom kole-
ne a podstúpil operáciu.  Čerstvý
tridsiatnik plánoval, že v marci
skúsi s ľahkou záťažou a bude
podporovať kolektív počas nároč-
nej jari aspoň morálne z tribúny.
Výpoveď zo zmluvy, ktorá  mala
vypršať v lete tohto roku, mu klub
poslal na jeho trvalú  adresu do
Uherského Hradišťa. 
Treba uviesť i to, že hráč sa do-

máha vyplatenia základných pla-
tov za  štyri mesiace, ktoré mu
klub dlhuje. 
Na tvrdenia českého legionára

reagoval generálny manažér FC
Nitra Jozef Petráni.  „Nie je prav-
da, že Petr Kaspřák dostal výpo-
veď z klubu. Ak áno, nech ju po-
skytne médiám, ak nie, nech po-
vie, že klamal.“ V súvislosti s dl-
hom voči hráčovi dodal: „Dali
sme Kaspřákovi ponuku na splát-
kový kalendár, ale jeho predstava
bola  ultimátna: do dvoch dní dve
výplaty, do mesiaca zvyšné dve.“

l   l   l

Petráni  vyzval hráča, aby vý-
poveď ukázal a on tak aj urobil.
Jej kópiu máme v redakcii. Na
hlavičkovom papieri s logom FC
Nitra a s dátumom  31. januára
2014 sa podrobne píše o dôvo-
doch výpovede profesionálnej
zmluvy. Výpovedná doba je dvoj-
mesačná. Výpoveď  podpísali
Ivan Ondruška a Jozef Petráni,
členovia predstavenstva FC  Nit-
ra a.s., a klub ju dal na vedomie
matrike Slovenského futbalového
zväzu.  

l   l   l

Jozef Petráni však naďalej trvá
na svojom. „Petr Kaspřák nedo-
stal u nás výpoveď a snažíme sa
to riešiť,“ povedal nám. „Nebu-
dem to rozoberať, nech si každý
spraví úsudok sám,“ reagoval fut-
balista. Rozumiete tomu? 

RÓBERT ČAPLA 

Verdikt disciplinárky, po ktorom Dunajskej Strede odoberú šesť bodov, je precedensom iba na Slovensku

Trest je správny, čo však s výsledkami?

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

1. Slovan 19 13 3 3 41:22 42
2. Trenčín 19 11 3 5 47:20 36
3. Ružomberok 19 9 4 6 38:31 31
4. Senica 19 9 4 6 29:22 31
5. Myjava 19 9 3 7 34:29 30
6. Trnava 19 8 4 7 26:29 28
7. Banská Bystrica 19 7 6 6 31:24 27
8. Zlaté Moravce 19 8 3 8 24:28 27
9. Košice 19 7 4 8 26:27 25
10. Žilina 19 5 6 8 27:29 21
11. Nitra 19 2 4 13 17:47 10
12. Dunajská Streda 19 2 4 13 9:41 10
+ Dunajskej Strede odpočítajú po skončení súťaže 6 bodov. 

V najvyššej slovenskej súťaži od rozdelenia československej federálnej ligy strhávali body po skon-
čení súťaže zatiaľ štyrikrát - zakaždým za inzultáciu rozhodcu. Toto je prvýkrát, čo disciplinárka 
odobrala body za iný prehrešok. 

LOKOMOTÍVA KOŠICE 3 BODY 1994/95
Za napadnutie hlavného rozhodcu Stredáka trénerom Jánom Kozákom po zápase

Lokomotíva - Prešov (2:3) v 26. kole.

SPARTAK TRNAVA 3 BODY 1995/96
Za napadnutie hlavného rozhodcu Mušáka divákom ešte na trávniku bezprostred-

ne po poslednom hvizde zápasu Trnava - Humenné (0:0) v 8. kole, výsledok skontu-
movali na 0:3 v prospech hostí.

HFC HUMENNÉ 3 BODY 1999/2000
Za napadnutie asistenta rozhodcu Kľačku prezidentom domáceho klubu Dušanom

Kapráľom pri odchode z ihriska do šatní po zápase 23. kola Humenné - Slovan Brati-
slava (3:3).

FC NITRA 3 BODY 2012/13
Za štvornásobné previnenie hráča Soumaha, ktorý najprv obscénnym gestom pro-

vokoval trnavských fanúšikov, potom šliapol na hráča Spartaka Čarnotu, udrel do tvá-
re Karhana a na záver inzultoval hlavného rozhodcu Mastiša, po tom, čo mu arbiter v
zápase 9. kola Nitra – Trnava (1:3) ukázal červenú kartu.

Tak ako to je 
s výpoveďou hráča FC Nitra

Petra Kaspřáka?

OVPLYVNENÉ ZÁPASY

TABUĽKA PRED JARNOU ČASŤOU

KEĎ STRHÁVALI BODY

Záber z ovplyvneného zápasu Trenčín - Dunajská Streda (6:0), ktorý sa hral 11. augusta 2013,
vpravo Tomáš Huber, jeden z hráčov, ktorý bol obvinený. FOTO SITA/TOMÁŠ SOMR


