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Ominózny zápas viedol ako hlavný 
rozhodca Ján Valášek. S odstupom
troch dní prehovoril.

� Szarkovi ste najskôr udelili žltú kartu,
červenú až po krátkej chvíľke. Čo vás viedlo
zmeniť pôvodné rozhodnutie?

„Všade sa doteraz uvádzalo, že to bol mo-
ment, keď som zbadal neprirodzene vyto-
čenú Kóňovu nohu. Nie je to tak. Szarkov
zákrok vyzeral na žltú kartu, aj kolegovia
mi to kričali. Postupoval som v duchu pra-
vidiel, ktoré hovoria, že rozhodca má právo
- pokým sa nezačne hra - rozhodnutie zme-
niť. Nikto nie je stopercentný a rozhodol
som správne. Keď som to videl na videu,
niet čo dodať.“

� V zápise o stretnutí sa však pri Szarko-
vi uvádza len červená karta. Prečo iba tá,
keď ste mu evidentne ukázali žltú? Pôvod-
né rozhodnutie ste teda anulovali?

„Hráčom som povedal, že žltá neplatí.
Udelil som kartu, ktorú som vzal späť 
a Szarkovi som dal červenú. Iný postup ani
byť nemohol, lebo to by som mu musel dať
druhú žltú kartu a až po nej červenú.“

� Zaznamenali ste po faule u Szarku i ne-
jaké prejavy agresivity voči Kóňovi?

„V tej sekunde sa mi všetko točilo v hlave:
žltá, červená, žltá, červená... Nemal som
možnosť pozorovať, čo sa deje zboku a za
chrbtom. Keď som vyťahoval červenú, Szar-
ka mi uskočil dva-tri metre, takže som ho
musel medzi hráčmi hľadať.“

� Vyčítal vám po zápase niečo delegát
Ľubomír Udvardy?

„Samozrejme sme si k tomu dosť poveda-
li, nemôžem sa k tomu verejne vyjadriť, le-
bo ešte nezasadala naša komisia. Zhodli
sme sa na tom, že moje konečné rozhodnu-
tie bolo správne. Kozmetické chyby okolo 
v tejto chvíli nie sú už podstatné.“

� Senický kapitán Piroska sa po zápase
vyjadril: „Od prvej minúty to na trávniku
riadil jeden človek, a tak to aj dopadlo.“ 
Viete si vysvetliť, čo tým mohol myslieť?

„Poviem za seba: každý priestupok som
sa snažil posúdiť tak, ako som videl a cítil.
Boli tam okolnosti, pri ktorých sa mohli do-
máci cítiť ukrivdení: jeden priamy kop 
a akurát z neho padol gól, aj to zranenie
Kóňu. Ale neublížil som ani jednému muž-
stvu.“

� Viacerí aktéri sa vyjadrili, že po faule
Szarku na Kóňu sa pre nich zápas skončil,
čo si rozhodca dohliadajúci nad dodržiava-
ním pravidiel, určite povedať nemohol. Sta-
lo sa po tomto momente pre vás rozhodo-
vanie náročnejším?

„Toto stretnutie bolo od začiatku ťažké,
bolo v ňom veľa faktorov, každý asi vie...
Možno nebyť zranenia, zápas dopadne nor-
málne. Nepovedal by som, že od inkrimi-
novaného momentu som bol v ťažšej situá-
cii, môj cieľ bol v stanovenej  línii dotiahnuť
zápas do konca. A to sa mi  podarilo.“

VLADIMÍR KIKUŠ

Disciplinárna komisia SFZ (pravdepodobne) už zajtra o treste pre Szarku za faul na Kóňu

Valášek: Rozhodnutie
bolo správne!Maximom je 

päťročný 
dištanc
Pri sledovaní záznamu zákroku Ákosa Szarku 

na Tomáša Kóňu v sobotňajšom zápase 
Senica – Dunajská Streda mrazí stále. Všetko zatienil,

30-ročnému stredopoliarovi Záhorákov spôsobil 
zlomeninu ihlice a potrhané väzy v členku.

Kóňa sa bude liečiť niekoľko me-
siacov a minimálne taký trest žia-
dali mnohí fanúšikovia pre 23-roč-
ného vinníka. Szarka však napokon
môže dopadnúť ešte horšie, preto-
že pri takomto vážnom previnení je
horná hranica trestu podľa discip-
linárneho poriadku SFZ až 60 me-
siacov!

�   �   �

Disciplinána komisia SFZ sa bu-
de prípadom Szarku, ktorý videl za
zákrok červenú kartu, zaoberať už
na svojom zajtrajšom zasadnutí.

„V pondelok som obvolal všetky
zainteresované osoby, ktorých vy-
jadrenia potrebujeme k vyriešeniu
prípadu. Vzhľadom na jeho závaž-
nosť a na to, akú vyvolal odozvu,
som sa rozhodol pre osobnú inter-
venciu na urýchlenie prípravy a za-
slanie všetkých stanovísk,“ povedal
nám včera predseda DK SFZ Miro-
slav Vlk.

„Máme už lekársku správu, zatiaľ
sa nevyjadrili kluby, ale od oboch
mám prísľub, že tak do zajtra uro-
bia. Uvidíme, či sa nám podarí do
tohto času získať vyjadrenia oboch
hráčov, keďže Kóňa bol včera v ne-
mocnici. Ak sa tak stane, mohli by
sme sa prípadom zaoberať už na
štvrtkovom zasadnutí.“ Čo však 
v prípade, ak do zajtrajšieho popo-
ludnia nestihnú doraziť na DK SFZ
všetky podklady? „Szarkovi zastaví-
me činnosť predbežným opatrením
a prípad budeme riešiť na nasle-
du/júcom rokovaní,“ doplnil  Vlk.

�   �   �

Bezprostredne po sobotňajšom
súboji začalo všetkých zaujímať,
aký trest dostane Szarka za svoj vý-
pad voči Kóňovi. „Keďže rozsah

zranenia je veľký, bude adekvátny
aj rozsah disciplinárnych opatrení.
V prípade dlhodobej práceneschop-
nosti postihnutého hráča sa dá oča-
kávať veľmi prísna sankcia,“ pozna-
menal šéf disciplinárky. Podľa jeho
vyjadrení bude najdôležitejšie, či
posúdia kompetentní Szarkov zá-
krok ako úmyselný alebo nie. „Pri
dostatku informácií by sme to mali
vedieť posúdiť. Ak to bol úmysel,
trest bude oveľa vyšší. Osobne už
mám jasno, ale pred zasadnutím ko-
misie by som to nerád rozoberal,“
skonštatoval Vlk.

�   �   �

V disciplinárnom poriadku sa dá
vyčítať, aký trest môže dostať du-

najskostredský útočník. Jeho čin
spadá pod článok 49, najnižšia
sadzba je 3 mesiace, najvyššia päť
rokov! 

Mnohí priaznivci pre Szarku žia-
dali minimálne taký dlhý trest, aká
bude nútená zdravotná prestávka
Kóňu. Ten by sa podľa vyjadrení le-
kára mohol vrátiť do diania v au-
guste či v septembri. Dĺžka rekon-
valescencie však býva rôznorodá, 
o čom by mohol hovoriť práve se-
nický špílmacher. Pred siedmimi
rokmi ho dvojitá zlomenina odsta-
vila z hry na viac ako rok, hoci
pôvodné prognózy hovorili  „len“ 
o niekoľkých mesiacoch.

MIROSLAV ANTOL

1. Telesného napadnutia na hracej ploche 

a v určených priestoroch, mimo súboja o loptu ale-

bo v prerušenej hre sa dopustí ten, kto použije fy-

zické násilie proti súperovi, spoluhráčovi, členovi

realizačného tímu, funkcionárovi, organizátorovi,

členovi usporiadateľskej služby, divákovi alebo de-

legovanej osobe. Telesným napadnutím je najmä:

a. sotenie, mykanie, vrazenie, udretie
loptou alebo iný podobný spôsob kona-
nia, ktorým nedošlo k zraneniu napadnu-
tého,

b. kopnutie, udretie, vrátane pokusu o
kopnutie alebo udretie, podrazenie mimo
hry alebo iný podobný spôsob konania,
ktorým nedošlo k zraneniu napadnutého,

c. násilná činnosť, ktorej znaky sú uve-

dené v písm. a. a b. alebo akákoľvek iná
násilná činnosť, ktorou došlo k zraneniu
napadnutého, najmä ak malo za následok
jeho práceneschopnosť alebo znemožne-
nie aktívnej účasti na športovej činnosti.
2. Hráčovi, členovi realizačného tímu alebo

funkcionárovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho

previnenia podľa:

c. odseku 1 písm. c voči inej ako dele-
govanej osobe alebo funkcionárovi riadia-
ceho orgánu sa uloží pozastavenie výko-
nu športovej činnosti, pozastavenie výko-
nu inej ako športovej činnosti alebo poza-
stavenie výkonu funkcie na 3 až 60 me-
siacov, pokuta alebo ďalšie disciplinárne
opatrenie podľa disciplinárneho poriadku.

Pokiaľ ide o podanie trestného oznámenie vo veci ublíženia na zdraví, definitívne
rozhodnutie ešte nepadlo. V týchto hodinách sa čaká stretnutie Tomáša Kóňu s ve-
dením FK Senica a po vzájomnej debate a porade s právnikom urobia kompetentní
definitívny krok.

ČLÁNOK 49 DISCIPLINÁRNEHO PORIADKU SFZ – Telesné 
napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch

Otáznik nad trestným oznámením 

Doráňaná noha Tomáša Kóňu.
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