
FUTBALwww.sport.sk 11

S odstupom niekoľkých ho-
dín Szarka súhlasil, že od-
povie na naše otázky,
požiadal nás však o
rešpektovanie dvoch
podmienok: že den-
ník Šport bude v tej-
to chvíli jediným mé-
diom, prostredníc-
tvom ktorého sa vyjadrí,
a že má právo na niektorú 
z otázok neodpovedať. Pre ko-
rektnosť musíme napísať, že
odpovedal na všetky.

� Čo hovoríte na trest? Ča-
kali ste takú jeho výšku?
„Ten prípad bol veľmi media-

lizovaný, čítal som, že rozpätie
trestu bolo od troch mesiacov
do päť rokov, aj keď napokon
disciplinárna komisia prikroči-
la ku kvalifikácii podľa iného
článku disciplinárneho poriad-
ku. Uvedomujem si, že po mo-
jom zákroku bude Tomáš Kóňa
na dlhý čas mimo hry, preto ak-
ceptujem a rešpektujem trest.”

� Báli ste sa, že by discipli-
nárka prikročila aj k maximál-
nej výmere, čo by mohlo prak-
ticky znamenať koniec vašej
profesionálnej hráčskej karié-
ry?

„V mojej situácii človeku na-
padne kadečo, väčšinou len
smutné a tmavé myšlienky. Ale
až dosiaľ za celú moju kariéru
som nikdy nebol vylúčený, o
tom, že by som niekoho zranil,
ani nehovoriac. Futbal mám
rád, odovzdávam mu všetko, čo
viem, dúfal som, že pri spra-
vodlivom posúdení celej situá-
cie nenastane prípad, aký spo-
mínate.“

� Vraciate sa v duchu k to-
mu momentu, keď ste šli do sú-
boja s Kóňom?
„Každý deň... Isteže by som

bol rád, ak by som naň nemu-
sel myslieť, ale to sa nedá. Aj
keď už uplynuli takmer dva
týždne, myšlienky sa k tomu
okamihu vracajú. Je mi to veľ-
mi ľúto...“

� Tomáš Kóňa sa opakova-
ne vyjadril, že zatiaľ nie je v

stave prijať
vaše ospravedlnenie,
skúšali ste ho napriek tomu
kontaktovať?

„Napísal som mu sms, tele-
fonoval som mu. Čítal som je-
ho vyjadrenia, je mi to ľúto a
verím, že čas nám pomôže
preklenúť vzájomnú bariéru.
Čo sa stalo, sa už nedá vziať
späť, preto dúfam, že je ešte
možná naša komunikácia.“

� Chcete sa mu teraz pro-
stredníctvom nášho denníka
ospravedlniť ešte raz?

„Áno: Tomáš, ospravedlňu-
jem sa, z mojej strany nebol 
žiaden úmysel ublížiť ti...“

� Dokážete sa o tom s nie-
kým z vášho okolia rozprávať?
„Boli to mimoriadne ťažké

dni pre mňa aj pre mojich naj-
bližších. Ľudia, ktorí ma po-
znajú, vedia, aký som a že 
nikdy nikomu by som naschvál
neublížil. Práve to, že rodina,
priateľka a naozajstní kamaráti
stáli pri mne, mi pomáha vyrov-
nať sa s celou situáciou, ktorá
nie je ani pre mňa ľahká, verte
mi. Najbližší o mne nezapochy-
bovali, všetko to dianie okolo
mňa mi zase pomohlo vytriediť
si skutočných priateľov. Je to
ťažké obdobie, neľahko sa mi
stále o všetkom, čo sa udialo,
rozpráva.“

� Väčšina verejnosti vás čas-
to až nevyberavo odsúdila za
zákrok na Kóňu. Dostali sa 
k vám negatívne reakcie a čo to
s vami robilo?
„Nie som hluchý, ani slepý...

Celý prípad bol v novinách i te-
levízii pretriasaný z mnohých

strán, napokon aj na rokovaní
disciplinárky boli k dispozí-

cii postoje rozhodcov,
klubov, delegátov,
hráčov... Viem, čo
som spravil, aj to,
že som nemal úmy-
sel Tomášovi
ublížiť na zdra-

ví. Ako futbalis-
ta, zarábajúci si no-

hami, viem, čo zname-
ná vynútená absencia
pre zranenie. Nikomu
by som nikdy nedo-
prial bolesť spôsobe-
nú na ihrisku. Cítim
bolesť aj ja a... Tí ľu-
dia, ktorí ma poznajú
a veria mi, vedia, že
moja ľútosť je úprim-
ná. Tých, ktorí ma od-
súdili bez toho, aby sa
pokúsili akceptovať
moje ospravedlnenie,
ťažko teraz presved-
čím akýmikoľvek
slovami.“

� Ostala vám
chuť na futbal?
„Trest je dlhý,

ale budem počas
neho poctivo
trénovať, pripra-
vovať sa a veriť,
že vek, snaha 
a túžba vrátiť sa
na ihrisko mi
pomôžu.“

� Ešte raz a
nahlas: ste si ve-
domý, že ste zra-
nili súpera, prijí-
mate trest?
„Urobil som

chybu a právom
za ňu pykám.
Trest rešpektu-
jem. Ákos
Szarka je fut-
balista, nie lá-
mač nôh. Bu-
dem šťastný, ak
ma tak budete
brať.“
PETER
ŠURIN

Szarka: „Moja ľútosť 
je úprimná, verte mi“
Pri odchode z budovy, kde sídli Slovenský futbalový zväz (SFZ) a kde vo štvrtok zasadala dis-
ciplinárna komisia, ktorá si ho predvolala na výpoveď, nemal chuť podeliť sa o svoje pocity.
Zastúpil ho tlačový hovorca zväzu Juraj Čurný, ktorý informoval, že Ákos Szarka odpovedal
na asi pätnásť otázok členov komisie, svoj čin opakovane oľutoval aj pred nimi, doložil svoje
ospravedlnenie postihnutému Tomášovi Kóňovi a inkriminovaný moment opísal tak, že chcel
prerušiť hru, ale rozhodne nie spôsobiť ujmu na zdraví súperovi.

Uvedo-
mujem si, že po mojom 

zákroku bude Tomáš Kóňa 
na dlhý čas mimo hry, preto 
akceptujem a rešpektujem

trest.

Ákos Szarka na štvrtkovom 
zasadnutí disciplinárky. 
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