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Postupujeme
V úvodnom štvrtkovom

stretnutí svetovej OH
kvalifikácie vodných pó-
listov v brazílskom Rio
de Janeiro v A-skupine
vyhralo Rumunsko nad
Kanadou 8:5. Slováci po
víťazstve nad Brazíliou
3:0 v B-skupine už majú
isté štvrťfinále. V ňom sa
stretneme s Rumunmi.
A-skupina: Kanada - Ru-
munsko 5:8. (m)

Prvý krok
Taliansky tím formuly

1 Scuderia Ferrari tento
rok povýšil Baldisserriho
na šéfa inžinierov, spolu
s Byrnom bude zodpo-
vedný za stratégiu počas
pretekov. Zodpovednosť
za dizajn nového auta bu-
de mať zasa Aldo Costa.
Idú budovať organizáciu
do budúcna a toto má byť
prvý krok. (TASR)

Super brankár
Taliansky futbalista Ju-

ventusu Turín Gianluigi
Buffon (26) je podľa 
IFFHS najlepším sveto-
vým brankárom roku
2004. Poradie: 1. Buffon
(Juventus) 186 bodov, 2.
Casillas (Real Madrid)
112, 3. Kahn (Bayern
Mníchov) 106, 4. (AC Mi-
láno) 99, 5. Toldo (Inter
Miláno) 36, 6. Abbon-
danzieri (Boca Juniors)
a  Hildebrand (VfB Stutt-
gart) po 35,...10. Čech
(Rennes) 18. (TASR)

Majú dotáciu
Všetky tímy v seriáli F1

dostanú od vedenia FIA,
výrobcov áut a banky,
ktorá kontroluje ko-
merčné práva, dotáciu
10 miliónov eur. Suma
by mala zachrániť me-
nšie stajne, ako sú Jor-
dan a Minardi, ktoré
stratili hlavných spon-
zorov. (TASR) 

Pestrá zostava futbalis-
tov zo SR, z ČR, Chorvát-
ska, zo Srbska, z Bosny a
Hercegoviny, Nigérie,
Konga a Kamerunu sa vo
štvrtok predstavila v dre-
soch rezervy Slovana v sú-
boji so Sencom (2:2) na
umelom trávniku NTC v
Senci. Výkon belasej légie
sledoval aj budúci tréner
Slovana Chovanec. Góly
Slovana B strelil Chorvát
Jurišič. (TASR)
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Úvodný grandslamový
turnaj roka Australian
Open v Melbourne s do-
táciou 14,7 milióna dolá-
rov už pozná finalistky v
kategórii žien. Podľa
očakávania sa o pr-
vý grandslamový ti-
tul v roku 2004 po-
bijú najvyššie posta-
vené tenistky sveto-
vého rebríčka, Bel-
gičanky Justine He-
ninová-Hardennová
a Kim Clijstersová.
Turnajová a svetová
jednotka Heninová-
Hardennová vyradi-
la vo štvrtkovom se-
mifinále 32. nasade-
nú Kolumbijčanku
Zuluagovú za 76 mi-
nút hladko dvakrát 6:2 a
Clijstersová za 74 minút
22. nasadenú Švajčiarku
Schnyderovú 6:2, 7:6 (2).
Podstatne dramatickejšie
sa vyvíjalo semifinále Aus-
tralian Open medzi muž-
mi. Rus Marat Safin s
osemnásobným víťazom
z grandslamových turna-
jov Američanom Andre
Agassim zvrátil stretnutie

vo svoj prospech, hoci pre-
hrával už 0:2 a po tri a tri-
štvrte hodine prelomil 26-
zápasovú víťaznú šnúru
svojho súpera na mel-

bournských turnajoch. V
stretnutí o titul sa nenasa-
dený tenista stretne s lep-
ším zo semifinálového sú-
boja medzi turnajovou
dvojkou Federerom zo
Švajčiarska a s trojkou Fer-
rerom zo Španielska. Je
celkom pravdepodobné,
že Safin pripojí k víťazstvu
na US Open 2000 druhý
grandslamový titul. 

Do semifinálovej fázy sa
dostali aj zápasy vo
štvorhrách a hoci v obi-
dvoch zápasoch si víťaz-
né páry poradili so sú-

permi hladko v
dvoch setoch, su-
verenita svetovej
dvojice predsa len
prekvapuje. Ame-
rické tenisové dvo-
jičky, turnajové jed-
notky Bob a Mike
Bryanovci, zvíťazi-
li podľa očakáva-
nia v semifinále
štvorhry úvod-
ného grandslamo-
vého podujatia
sezóny Australian
Open v Melbour-
ne nad 3. nasade-

ným švédsko-austrálskym
párom Jonas Björkman,
Todd Woodbridge za 56
minút hladko v dvoch se-
toch 6:1, 6:2. Súperom
Bryanovcov vo finále bu-
de piata nasadená fran-
cúzska dvojica Llodra,
Santoro a aj keď je to pre
dvojičky finálová pre-
miéra na Australian
Open, do finále vstúpia

ako jasní favoriti. Darilo
sa slovenskej tenistke Jar-
mile Gajdošovej, ktorá
postúpila vo dvojhre ju-
niorov už do štvrťfinále,
kde bude jej súperkou
Nemka Kerberová. 

Výsledky  - semifiná-
le - ženy: Heninová-Har-
dennová (1-Belg.) - Zulu-
agová (32-Kol.) 6:2, 6:2,
Clijstresová (2-Belg.) -
Schnyderová (22-Švaj.)
6:2, 7:6 (2), muži: Safin
(Rus.) - Agassi (4-USA) 7:6
(6), 7:6 (6), 5:7, 1:6, 6:3,
štvorhra muži: Llodra,
Santoro (5-Fr.) - Etlis, Ro-
driguez (9- Arg.) 6:2, 7:5,
Bob a Mike Bryanovci (1-
USA) - Björkman, Wood-
bridge (3-Švéd./Austr.) 6:1,
6:2, juniorky - 3. kolo:
GAJDOŠOVÁ (1-SR) - Ta-
nevská (Austr.) 6:1, 6:1,
štvorhra - 2. kolo: GAJ-
DOŠOVÁ, Peerová (4-
SR/Izr.) - Giltinanová, Wen
Hsi Hsu (Austr./Tchaj.) 6:0,
6:2, chlapci: van Keulen,
de Rijke (6-Hol.) - Jozwik,
LACKO (Austr./SR) 6:3,
6:1. Martin Sládek

Snímka TASR/AFP

Finále po päťsetovej dráme
Na Australian Open sa o titul medzi ženami pobije belgické duo

Vo finále grandslamo-
vého turnaja sa v krát-
kom časovom úseku už
po tretí raz stretne bel-
gické duo Justine Heni-
nová-Hardennová s Kim
Clijstersovou. Fanúšik
bieleho športu ich súboj
sledoval vlani na French
Open, US Open a na úvod
tohto roka na Australian
Open sa opäť, podľa oča-
kávania, krajanské diev-
ky pobijú o pocty najvy-
ššie. V obidvoch dote-
rajších finálových stret-
nutiach turnajov veľkej
štvorky zvíťazila Heni-
nová-Hardennová (na
Roland Garros 6:0, 6:4 a
v New Yorku 7:5 a 6:1) a
aj vďaka tomu prebrala
svojej súperke pozíciu
svetovej jednotky. O prvé
miesto ide aj v Melbour-
ne, ak zvíťazí Clijsterso-
vá, bude opäť kráľovnou.
Bude to teda súboj nielen
o turnajové víťazstvo.
Preto bolo zaujímavé sle-
dovať, ako obidve fina-
listky zdolajú svoju po-
slednú prekážku v semi-
finále. Justine v súboji s
prekvapením turnaja Ko-
lumbijčankou Fabiou
Zuluagovou v druhej hre

úvodného setu esom z
druhého podania zvýši-
la skóre na 2:0 a keď v
ďalšej hre prelomila po-
danie súperky na 3:0,
hrozila tenisová blamáž.

Našťastie sa Juhoame-
ričanka pozviechala,
„prasiatkom“ získala bod
a vzápätí čistou hrou na
2:3 zdvihla pred favorit-
kou varovný prst. Na-
priek prehre v dvoch se-
toch Fabia z dvorca od-
chádzala - oprávnene - so
zdvihnutou hlavou, bol
to dobrý zápas. Aj v

druhom semifinále bola
belgická tenistka Kim
Clijstersová favoritkou
zápasu. Otázkou bolo,
či jej vydrží zranený čle-
nok. Zo začiatku sa

zdalo, že tento mo-
ment bol v kalkulá-
ciách taktiky jej sú-
perky Švajčiarky Pat-
ty Schnyderovej za-
komponovaný. Ibaže
Belgičanka už úvod-
nou čistou hrou na-
značila, že si finále
nechce nechať ujsť. V
druhom sete síce dva-
krát stratila podanie,
dotiahla set do tajb-
rejku, a ten už zvlád-
la Clijstersová 7:2.
„Bude to ďalší skvelý
okamih mojej karié-
ry,“ tešila sa Justine
a Kim jej kontrovala:
„Obidve si to zaslúži-

me.“ Clijstersová má
tak trochu výhodu, ako
priateľka domácej muž-
skej hviezdy Hewitta bu-
de pravdepodobne mať
priazeň publika viac
naklonenú na svoju
stranu. Takže sa vlastne
bude hrať pod belgic-
kou, ale aj austrálskou
vlajkou. (msl)

Pod belgickou vlajkou

V kolíske cyklokrosu - vo
Francúzsku sa 31. januára
- 1. februára, po pätnás-
tich rokoch, znovu zíde
svetová elita v tomto špor-
tovom odvetví, aby súpe-
rila o štyri medailové ko-
lekcie (juniori, nádeje do
23 rokov, ženy, muži-eli-
te). Dejiskom 55. MS cyk-
lokrosárov, po ôsmy raz
na francúzskej pôde a po
osemročnej prestávke,
bude počas víkendu sot-
va osemtisícové mesteč-
ko na Loire Pont-Chateau.

Svoju historickú premié-
ru malo už v roku 1989 a
veľmi rád na ňu spomína
i bývalý čs. reprezentant,
popradský rodák Ondrej
Glajza, ktorý tu vybojoval
titul v kategórii amatérov
pred Čechom Radomí-
rom Šimunkom. Zmenil
sa však odvtedy nielen
pomer síl čo do kvantity
- vlani v talianskom Mo-
nopoli štartovalo na MS
deväť, tentoraz už iba
poltucet Slovákov, kým
Česi budú mať vo Fran-

cúzsku až 16 pretekárov
- ale tiež kvality. Slovákom
sú stupne víťazov už dlho
príliš vzdialené. Prog-
ram 55. MS v Pont-Cha-
teau: 31. januára: 11.00
juniori, 15.00 nádeje do
23 rokov, 1. februára:
11.00 ženy, 15.00 muži-eli-
te. Víťazi z MS Monopoli
2003: Bart Wellens (Bel.-
elite), Enrico Franzoi (Tal.-
do 23 rokov), Lars Bo-
om(Hol.-juniori), Daphny
van den Brandová (Hol.-
ženy). (TASR)

Úspech byť v dvadsiatke
Slovákom sú stupne víťazov príliš vzdialené

Športová hala Mladosť v
Bratislave bude v dňoch
31. januára - 1. februára de-
jiskom kvalifikačného tur-
naja zápasníkov - voľno-
štýliarov na OH 2004 v
Aténach. Slovenskí repre-
zentanti po sústredení v
Maďarsku dolaďovali for-
mu v Brezovej pod Brad-
lom, odkiaľ sa vo štvrtok
presunuli do dejiska po-
dujatia. V Bratislave si
miestenky do Atén vybo-
juje prvých päť zápasní-
kov z každej hmotnostnej
kategórie. Podľa postu-
pového kľúča, ktorý urči-
la Svetová zápasnícka fe-
derácia (FILA), postupu-
je z každej hmotnostnej

kategórie (7) prvých de-
sať umiestnených borcov
z minuloročných maj-

strovstiev sveta v New
Yorku, ďalších prvých päť
z kvalifikácie v Bratislave
a prví štyria z kvalifikácie,

ktorá sa uskutoční v po-
lovici februára v Sofii. Zo
slovenských zápasníkov si

miestenku na olympiá-
du zatiaľ vybojoval vďa-
ka 10. miestu na MS
2003 v New Yorku v ka-
tegórii do 66 kg Štefan
Fernyák. Tréner Peter
Hirjak bude mať v Brati-
slave k dispozícii káder
v zložení Kollár (55 kg),
Fašánek (60 kg), Kertanti
(74 kg), Lapšanský (84
kg), Pecha (96 kg),
Mazáč (120 kg). Prog-
ram - sobota 9.00 h vy-

lučovacie boje, nedeľa
9.30 h semifinále o 5.
miesto, 16.00 h finále o 1.-
4. miesto. (TASR)

V hre slovenské želiezka
Turnaj voľnoštýliarov aj o miestenky na OH

n BASKETBAL: Boston
- Detroit 103:106, Cleve-
land - Miami 94:93, India-
na - Phoenix 101:79,
Washington - Orlando
100:104, Toronto - Phila-
delphia 94:84, New Orle-
ans - Milwaukee 101:100,
Memphis - Portland 76:88,
Denver - Chicago 115:99,
Utah - Dallas 91:88, Hous-
ton - Sacramento 94:99,
Golden State - Minnesota
97:90, LA Lakers - Seattle

96:82 v NBA. n USK Pra-
ha - Ružomberok 76:46
(33:22) v 12. kole A-sku-
piny EL žien.

n FUTBAL: Štvrťfinále
španielskeho Kráľovského
pohára: Atletico Madrid -
Sevilla 1:2, postupuje Se-
villa. Celta Vigo - Alaves (II.
liga) 1:0, postupuje Alaves.
Valencia - Real Madrid 1:2,
postupuje Madrid. n AC
Miláno - Siena 2:1, góly: 38.
Kaká, 54. Tomasson - 87.

Flo, 54 428 divákov v 18.
kole talianskej ligy.

n TENIS: Vinciguerra
(Švéd.) - MERTIŇÁK (SR,
kvalifikant) 6:3, 7:6 (2),
BECK, Levinský (SR/ČR) -
Bachelot, Alvarez (Fr./Šp.)
6:4, 7:6 (3) v 1. kole v He-
ilbronne. n NOCIAROVÁ
(8-SR) - Krželjová (Chorv.)
2:6, 7:6 (4), 6:1, 2. kolo: No-
ciarová - Vesninová (Rus.)
6:2, 7:5 na turnaji ITF v
Bergame. (TASR)

s t a l o  s a

Zámorská hokejová súťaž
NHL pokračovala v noci
na štvrtok šiestimi zápas-
mi. Z našich hokejistov sa
najvýraznejšie pre-
sadil útočník Los
Angeles Stümpel,
ktorý v dueli pro-
ti Anaheimu za-
znamenal gól a
dve asistencie,
pričom druhá je-
ho prihrávka bola na roz-
hodujúci gól v predĺžení.
Asistenciu zaznamenal aj
jeho kolega Višňovský. Dve
asistencie zaznamenal aj
Handzuš z Philadelphie,
ktorá remizovala na Flori-
de. Za domáci tím dal gól
aj Kolník. Štatistiku o dve
asistencie si rozšíril aj Hos-
sa z Ottawy a jednu si pri-
písal jeho kolega Chára.
Napriek tomu ich tím v
Dallase prehral. Pozornosť
pútal duel Rangers -
Washington. „Nehráme vy-
ložene zložito, ale niekedy
by sme si to mali zjedno-
dušiť. Stále sa snažíme
niečo vymyslieť, ale tým
vznikajú chyby, ktoré vy-

užil súper a dal nám góly.
Žiadne vyložené šance
nemali, len dva razy vy-
pichli puk a dali dva góly,“

skonštatoval Jágr.
Rangers nevyuži-
li ani presilovku
5:3.  

Výsledky: New
York Rangers -
Washington 1:2
(0:1, 0:1, 1:0), gó-

ly: 46. Ručinský - 10. Hal-
pern, 25. Whitfield. Flo-
rida - Philadelphia 3:3
p. p. (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0),
33. Lilja, 43. Kolník, 52.
Huselius - 26. a 51. Pitka-
nen (na prvý Handzuš),
50. Weinrich (Handzuš).
Atlanta - St. Louis 1:1 p.
p. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0), 58.
Cowan - 46. Mellanby.
Dallas - Ottawa 5:3 (1:0,
0:3, 4:0), 4. Oliver, 42. Mo-
dano, 44. Turgeon, 57. Zu-
bov, 59. Young - 23. Havlát
(Marián Hossa), 26. Red-
den (Marián Hossa), 33.
Schaefer (Chára). Ana-
heim - Los Angeles 3:4
p. p. (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1), 4.
a 53. Rucchin, 48. Salei -

22. Barney (Višňovský,
Stümpel), 27. Robitaille
(Višňovský), 44. Stümpel,
63. Corvo (Stümpel). San
Jose - Calgary 4:1 (1:0,
1:1, 2:0), 30. a 58. Marle-
au, 7. Rathje, 60. Thornton
- 24. Gelinas. 

Kanadské bodova-
nie: 1. Näslund (Van-
couver) 60 bodov
(27gólov/ 33 asistencií),
2. Lang (Washington)  59
(23/36), 3. HOSSA (Otta-
wa) 57 (23/34), 4. Tan-
guay (Colorado) 57
(17/40), 5. Kovaľčuk (At-
lanta) 56 (26/30), 6. Sa-
kic (Colorado) 53
(21/32)... 18. NAGY (Pho-
enix) 4 (21/23), 20. DE-
MITRA (St. Louis) 43 (17/
26), 23. PÁLFFY (Los An-
geles) 41 (6/25). Strelci:
Rick Nash (Columbus)
31 gólov, Näslund 27, Ko-
vaľčuk 26, Dacjuk a Hej-
duk po 24, HOSSA, Lang
a St. Louis po 23, NAGY,
Sakic, Alfredsson, Bill Gu-
erin (Dallas) a Patrick
Marleau (San Jose) po 21.

(ger/ČTK)

Ostro sledovaný duel 
Stümpel prihrával na rozhodujúci gól

(zápasy, výhry, prehry, remízy, prehry po predĺžení, skóre, body) (počet zápasov, góly, asistencie, body)

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Severovýchodná divízia 

1. Toronto 51 27 8 3 13 137:121 65 

2. Ottawa 50 27 7 3 13 170:107 64 

3. Boston 51 22 11 4 14 124:120 59 

4. Montreal 51 24 6 2 19 124:112 56 

5. Buffalo 52 21 5 1 25 124:133 48 

Atlantická divízia 

1. Philadelphia 52 25 11 5 11 142:116 66 

2. New Jersey 49 26 10 1 12 115:89 63 

3. NY Islanders 50 24 5 1 20 142:125 54 

4. NY Rangers 51 19 7 4 21 134:144 49 

5. Pittsburgh 51 11 5 3 32 101:189 30 

Juhovýchodná divízia 

1. Tampa Bay 49 24 6 3 16 129:111 57 

2. Atlanta 52 21 6 2 23 142:150 50 

3. Florida 52 17 11 3 21 115:139 48 

4. Carolina 51 17 9 2 23 95:123 45 

5. Washington 51 15 5 2 29 120:158 37

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia 

1. Detroit 52 28 7 2 15 165:122 65 

2. St. Louis 49 25 7 1 16 121:116 58 

3. Nashville50      246 218 118:127 56 

4. Columbus 50 14 7 3 26 103:142 38 

5. Chicago 51 12 7 5 27 110:148 36 

Severozápadná divízia

1. Colorado 50 29 8 2 11 156:112 68 

2. Vancouver 51 28 7 2 14 147:115 65 

3. Calgary 50 25 4 3 18 118:108 57 

4. Minnesota 52 17 15 0 20 112:117 49 

5. Edmonton 51 19 8 1 23 126:134 47 

Pacifická divízia 

1. San Jose 51 24 11 4 12 127:105 63 

2. Dallas 53 25 9 0 19 109:117 57 

3. Los Angeles 51 20 11 5 15 134:129 56 

4. Phoenix 49 18 13 2 16 124:126 51 

5. Anaheim 51 15 8 6 22 107:133 44 

Slováci v NHL
1. M. HOSSA (Ottawa) 49 23 34 57
2. L. NAGY (Phoenix) 46 21 23 44
3. P. DEMITRA (St. Louis) 44 17 26 43
4. Ž. PÁLFFY (LA) 35 16 25 41
5. M. HANDZUŠ (Philadelphia) 52 11 23 34
6. R. ZEDNÍK (Montreal) 50 18 12 30
7. P. BONDRA (Washington) 46 17 12 29
8. M. ŠATAN (Buffalo) 52 17 12 29
9. Z. CHÁRA (Ottawa) 50 11 17 28
10. Ľ. VIŠŇOVSKÝ (LA) 45 6 19 25
11. J. STÜMPEL (LA) 37 5 19 24
12. B. RADIVOJEVIČ (Phoenix) 49 9 14 23
13. V. ORSZÁGH (Nashville) 50 11 11 22
14. R. PETROVICKÝ (Atlanta) 49 14 7 21
15. R. SUCHÝ (Phoenix) 49 6 11 17
16. T. SUROVÝ (Pittsburgh) 31 7 8 15
17. M. GÁBORÍK (Minnesota) 37 5 8 13
18. M. ŠTRBÁK (LA/Pittsburgh) 33 4 7 11
19. J. KOLNÍK (Florida) 24 7 3 10
20. R. SOMÍK (Philadelphia) 33 3 5 8 
21. M. CIBÁK (Tampa Bay) 33 1 5 6
22. I.  MAJESKÝ (Atlanta) 34 3 2 5
23. P. SEJNA (St. Louis) 18 2 2 4
24. B. MEZEI (Florida) 22 0 4 4
25. A. NEDOROST (Columbus) 9 2 0 2
26. M. BARTOVIČ (Buffalo) 4 1 1 2
27. I. ČIERNIK (Washington) 7 1 1 2
28. M. HOSSA (Montreal) 15 1 1 2
29. M. SVATOŠ (Colorado) 2 0 0 0
30. J. BALEJ (Montreal) 3 0 0 0

Marat Safin
Justine Heninová-Hardennová

Štefan Fernyák
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predá pri dodržaní § 214 ods. 5 Obchodného zákonníka.
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Nepochybne ho k také-
mu životnému postoju
inšpirujú milióny, ktoré je
dnes možné v športe za-
robiť. Veľké peniaze, kto-
ré donedávna boli súčas-
ťou viac-menej iba tenisu,
hokeja, golfu, šachu či ho-
keja, dnes už ovládajú
každé športové odvetvie,
aj biatlon už vypisuje sluš-
né „prize money“ za víťaz-
stvá v pretekoch sveto-
vého pohára. Šport sa stal
biznisom, v ktorom sa to-
čia veľké peniaze, otázkou
je, ako vedia s nemalým
ziskom narábať samotní
športovci. 

„Je len ťažké odhadovať,
ako s vysokonadštandard-
ným príjmom naše diev-
čatá nakladajú. Podľa mo-
jich skúseností zatiaľ sú
pripravené iba na zlepšo-

vanie si životného štýlu,“
tvrdí prezident volejbalo-
vého klubu Slávie UK Bra-
tislava Vladimír Hančík.
Z jeho bývalých hráčok,
ktoré odišli do zahraničia,
nepozná vraj ani jednu ta-
kú, ktorá by sa dala na
podnikanie. Väčšinou to
boli vraj dievčatá, ktoré
po štúdiách odišli do Ta-
lianska, Francúzska (Eva
Koseková, Gabriela Cuní-
ková, Adriana Farkašová)
a po návrate sa vrátili k
svojmu povolaniu a in-
vestovali do rodiny. „Ak sa
vôbec na Slovensko vráti-
li,“ upozornil na nezried-
kavý jav u vrcholových
športovcov, pritom nemal
na mysli iba ženskú časť,
slovenský reprezentant
Andrej Kravárik po ro-
koch pôsobenia v gréckej

lige prijal štátne občian-
stvo tejto krajiny. Bývalú
basketbalistku Slovana
Bratislava Beatu Koz-
monovú, dnes majiteľku
spoločnosti E.R.I., s. r. o.,
otázka dosť zaskočila. Spo-
menula si na skvelú pod-
košovú hráčku Annu Ko-
točovú, ktorá po rokoch
účinkovania v CJM Bour-
ges vo Francúzsku ostala
natrvalo. „Erika Buriano-
vá skončila v Česku a do-
mov na Slovensko sa jej
nechce. Marcela Kalisto-
vá si z peňazí získaných
účinkovaním v Poľsku a
vo Francúzsku na myjav-
ských kopaniciach posta-
vila dom a venuje sa tré-
nerstvu,“ sumarizovala B.
Kozmonová. Pravdepo-
dobne jedinou svetlou vý-
nimkou pod deravými
košmi - z hľadiska podni-
kateľskej orientácie v
našom regióne - je Andrea
Kuklová. Vrátila sa zo za-
hraničia a v rodnom Pop-
rade si v minulom roku
otvorila penzión Harmo-
ny. Ani Oto Matický, kto-
rý bol trinásť rokov v Ra-
kúsku a teraz sa dal do slu-
žieb Interu Slovnaft, ne-

má ešte jasno, ako využiť
nadobudnutý kapitál.
„Možno si otvorím školu
basketbalových talentov,“
uvažoval pri svojom ná-
vrate pod slovenské koše.

Neisto v tejto otázke pô-
sobil aj tridsaťročný fut-
balista Róbert Toma-

schek, ktorý pre zranenie
musel zanechať profesio-
nálnu kariéru v škótskom
klube Hearts of Midlo-
thian. „Raz budem chcieť
v niečom podnikať, zatiaľ
si iba ozrejmujem veci a
prilepšujem si prácou pre
Šport Progress a SFZ, kde

som na poste technického
vedúceho pri národnom
tíme do 16 rokov. V akej
oblasti však budem pod-
nikať, zatiaľ vôbec ne-
viem,“ tvrdí odchovanec
nitrianskeho futbalu. Ko-
métou v podnikateľskej
sfére bývalých športovcov

sa mohol stať Ľubomír
Moravčík, ktorý sa do sve-
ta veľkého futbalu vybral
spod nitrianskeho Zobo-
ra. Jeho krajinou sa nadl-
ho stalo Francúzsko, ne-
skôr Škótsko, v Nitre začal
aktivity v mäsopriemysle,
no zišlo z toho. Jeho no-

vým domovom je Korzi-
ka, do rodného kraja sa
vracia na dovolenku. Po-
dľa najnovších informácií
sa stane európskym skau-
tom škótskeho veľkoklu-
bu Celtic Glasgow. V roku
1994 sa do  FC Štrasburg
vybral súčasný brankár
francúzskeho Le Havre
Alexander Vencel ml. Je-
ho pozícia v krajine maj-
strov sveta na brankár-
skom poste bola v istom
čase neotrasiteľná a aj
dnes patrí k oporám svoj-
ho súčasného zamestná-
vateľa. Otec Alexander
Vencel st. nepovažoval
otázku o podnikateľskej
činnosti jeho syna za ak-
tuálnu. „Zatiaľ naplno hrá
futbal, no som presved-
čený, že svoje peniaze raz,
až príde čas, rozumne in-
vestuje,“ vyjadril sa o sy-
novej budúcnosti. 

Slovensko podnikateľov
zo sféry bývalých špor-
tovcov určite má. Tenisti
Karol Kučera s Richar-
dom Galovičom sú aktív-
ni napríklad v oblasti fit-
nescentier, lyžiarka Jana
Gantnerová v cestovnom
ruchu, špeciálne vo Vyso-
kých Tatrách, hokejista
Róbert Švehla je majorit-
ným vlastníkom Dukly
Trenčín, futbalista Ján Ko-

cian, stále ešte asistent tré-
nera Eintrachtu Frankfurt,
má spoločnosť s r. o. Šport
Kocian a company. Všetci
títo, a mnohí ďalší, získali
zdroje v zahraničí. Je však
veľká skupina takých, kto-
rí „nadrobno“ doma našet-
rili kapitál a investovali do
firiem, zväčša podľa svo-
jej pôvodnej profesie. Po-
dľa názoru Milana Bellu,
predsedu predstavenstva
Agentúry Antona Tkáča,
takouto veľkou skupinou
sú napríklad cyklisti (pre-
dajne, servis). Mnohí špor-
tovci si otvárajú fitnes-
centrá, najjednoduchším
(a najrozšírenejším) pod-
nikaním sa ukazujú reš-
tauračné služby, automo-
biloví pretekári majú svo-
je servisy. Stále je však dosť
takých, čo sa bránia na Slo-
vensku investovať. Jeden
z prominentných hoke-
jistov NHL, ktorého roč-
ný príjem 7 mil. USD pat-
rí k najvyšším, sa raz na
tému podnikateľských ak-
tivít vyjadril: „Na Sloven-
sku neinvestujem ani do-
lár, cítim sa ani hus, všet-
ci by ma chceli len oškl-
bať.“  Nuž čo, podnikanie
športovcov je náročná té-
ma. Mnohí totiž na túto
tému nechcú ani len ho-
voriť. Juraj Jursa

Ako hus − všetci ho chcú ošklbať

Priateľské medzištátne
futbalové stretnutie Por-
tugalsko - Anglicko, ktoré
sa uskutoční na budúci
mesiac vo Fare, bude po-
dľa všetkého podujatím
viacrozmerného význa-
mu. Je prípravným stret-
nutím obidvoch repre-
zentácií a súčasne poslúži
zrejme ako previerka bez-
pečnostných opatrení pre
futbalové majstrovstvá Eu-
rópy EURO 2004 v Por-
tugalsku, ktoré sú na prog-
rame 12. júna - 4. júla. Je
však v tomto časovom
priestore tiež akýmsi od-
razovým impulzom do zá-
verečných príprav šest-
nástich priamo zaintere-
sovaných krajín na futba-
lovej slávnosti starého
kontinentu. Zápas sa usku-
toční na obnovenom fut-
balovom štadióne, ktorý
má kapacitu 30 000 miest.

V hodine dvanástej
Európska futbalová elita

sa chystá do Portugalska,
o čom rozhodol ešte v ro-

ku 1999 v Zürichu vý-
konný výbor UEFA, ktorý
dal pri hľadaní hostiteľskej
krajiny šampionátu pred-
nosť Portugalcom pred
ich dvoma konkurentmi,
ktorými boli Španieli a Ra-
kúšania spoločne s Maďar-
mi. Vtedajší portugalský
minister športu José Soc-
rates zaloboval pre svoju
krajinu, v ktorej už dávno
predtým zľudovelo heslo
„Milujeme futbal“, zaují-
mavým argumentom -
„UEFA má povinnosť po-
máhať rozvoju futbalu po
celej Európe a nielen v
krajinách, kde sú už zajtra
na všetko pripravení“. Za-
bralo to na sto percent, su-
sed Španielska na Pyre-
nejskom polostrove do-
kázal urobiť zo svojich sla-
bostí prednosť v kampa-
ni. V praktickom živote za
päť rokov urobili Portu-

galčania zázraky. Orga-
nizátori šampionátu in-
vestovali 400 miliónov do-
lárov do modernizácie
siedmich štadiónov a
výstavby troch od zákla-
dov nových v Brage, Avie-
re a tiež v najjužne-
jšom cípe krajiny vo
Fare. Rekonštrukcia
sa týkala aj dvoch gi-
gantických futbalo-
vých stánkov, na kto-
rých hrávajú svoje
zápasy Benfica a FC
Porto.

Umelecké dielo
Úlohu pripraviť

všetkých desať šta-
diónov do konca ro-
ku 2003 splnili v ho-
dine dvanástej. Esta-
dio Municipal v Bra-
ge a Bessa v Porte
mali slávnostnú pre-
miéru iba niekoľko
hodín pred silves-
trovskou polnocou
minulého roka.
Najmä štadión v Brage,
ktorý je doslova vytesaný

v skale, dal stavbá-
rom poriadne za-
brať, no dnes bu-
de patriť k najex-
kluzívnejším fut-
balovým stánkom.
„Vytvorili ste ume-
lecké dielo,“ vy-
hlásil predseda ko-
misie UEFA pre
štadióny Ernie
Walker, keď pre-
strihoval pásku.
Stavba trvala tri ro-
ky a zhltla 30 mi-
liónov eur. Portu-
galci však doteraz

vynaložili okolo 4 miliárd
eur na zabezpečenie dôs-
tojného usporiadania EU-
RO 2004. 

Prípad Wales
Zakopnutie na posled-

nej prekážke v barážovom
stretnutí s Ruskom stálo
Wales postup na európsky
šampionát. Po bezgólovej
remíze v Moskve prehra-
la ostrovná reprezentácia
pred viac ako 73 000 di-
vákmi v Cardiffe 0:1. Pre
Wales to je až také veľké
sklamanie, že zástupcovia
Waleského futbalového
zväzu zaslali na UEFA ofi-
ciálny protest voči do-
pingovému previneniu
ruského stredopoliara Ti-
tova. Tomu totiž po pr-
vom barážovom stretnutí
o postup na EURO 2004
práve proti Walesu našla
dopingová kontrola v te-

le zakázaný bromantan.
Ostrovania sa teraz do-
máhajú kontumácie pô-
vodného výsledku 0:0 na
3:0 vo svoj prospech a po-
žadujú i diskvalifikáciu
ruskej reprezentácie z ME.

„Kontrolné orgány a dis-
ciplinárna komisia UEFA
sa budú protestom wa-
leskej strany zaoberať 3.
februára,“ uvádza sa na ofi-
ciálnej internetovej strán-
ke UEFA.

Otázkou teda je, či bude
na EURO 2004 v Portu-
galsku táto šestnástka
účastníkov: Francúzsko
(obhajca), Portugalsko
(organizátor), Švédsko,
Česko, Anglicko, Španiel-
sko, Taliansko, Nemecko,
Holandsko, Chorvátsko,
Dánsko, Rusko, Bulharsko,
Švajčiarsko, Grécko, Lo-
tyšsko. Pochopiteľne,
okamžite po uzavretí sú-
pisky účastníkov EURO
2004 sa ako huby vyrojili
prognostické úvahy. Po-
dľa výsledkov v kvalifiká-
cii vznikla napríklad ta-
káto zaujímavá tabuľka,
oktorú by sa mohli prog-
nózy opierať.

1. Francúzsko 8 8 0 0 29:2 24
2. Česko 8 7 1 0 23:5 22
3. Anglicko 8 6 2 0 14:5 20
4. Holandsko 8 6 1 1 20:6 19
5. Nemecko 8 5 3 0 13:4 18
6. Grécko 8 6 0 2 8:4 18
7. Švédsko 8 5 2 1 19:3 17
8. Taliansko 8 5 2 1 17:4 17
9. Španielsko 8 5 2 1 16:4 17

10. Bulharsko 8 5 2 1 13:4 17
11. Chorvátsko 8 5 1 2 12:4 16
12. Lotyšsko 8 5 1 2 10:6 16
13. Dánsko 8 4 3 1 15:9 15
14. Švajčiarsko 8 4 3 1 15:11 15
15. Rusko 8 4 2 2 19:12 14

Podľa renomovanej brit-
skej stávkovej kancelárie
William Hill je najväčším
favoritom majstrovstiev

Európy úradujúci šam-
pión Francúzsko. William
Hill zverejnil tieto kurzy
na jednotlivých účastní-
kov EURO 2004: Fran-
cúzsko 10:3, Taliansko
11:2, Portugalsko 6:1, Ho-

landsko, Anglicko a Špa-
nielsko 7:1, ČR 9:1, Ne-
mecko 14:1, Dánsko a
Švédsko 25:1, Grécko 50:1,
Bulharsko, Švajčiarsko,
Chorvátsko a Rusko 66:1,
Lotyšsko 200:1.

Otvárací duel
Otváracím duelom šam-

pionátu bude zápas Por-
tugalska s Gréckom 12. jú-
na v Porte. Štvrťfinálové
duely sa budú hrať 24. až
27. júna v  Lisabone, vo Fa-
ro-Loule a v  Porto, semi-
finále ME je na programe
30. júna v  Lisabone a 1. jú-
la v  Porto. Finále EURO
2004 bude 4. júla v  Lisa-
bone o 20.45 SELČ. K za-
ujímavostiam žrebu urči-
te patrí, že domáci budú
hrať v A-skupine a v su-
sedskom derby sa stretnú
aj so Španielskom, Česi si
v D-skupine zopakujú kva-
lifikačné zápolenie s Ho-
landskom a čaká ich aj Ne-
mecko a nováčik Lotyšsko.
Do B-skupiny zviedol žreb
Angličanov spolu s ob-
hajcami titulu Francúzmi.

Ústredná postava žrebu
mozambický rodák Eusé-
bio, bývalá hviezda Benfi-
ky Lisabon a portugalskej
reprezentácie „Čierny
panter“, označil majstrov-
stvá Európy za „najnároč-
nejší futbalový turnaj na
svete“ a vyjadril presved-
čenie, že jeho krajine pri-
nesie šampionát šťastie.
Podľa ďalšej osobnosti, už
súčasného aktívneho fut-

balistu, francúzskeho re-
prezentanta Zinedina Zi-
dana, hrajúceho v slu-
žbách Realu Madrid, bu-
de pre tím krajiny gal-
ského kohúta ťažké ob-
hájiť na EURO 2004 v Por-

tugalsku titul maj-
strov Európy. „Je čo-
raz náročnejšie tri-
umfovať na maj-
strovstvách Európy,
lebo na tomto podu-
jatí štartujú veľmi sil-
né tímy s mnohými
hviezdami. K favori-
tom patria ďalšie šty-
ri alebo päť repre-
zentačných výberov,
medzi ktorých mu-
sím zaradiť aj Portu-
galsko,“ uviedol Zi-
nedine Zidane.

Hrať sa bude
s Roteiro

Na európskom fut-
balovom šampioná-
te v Portugalsku sa
bude hrať výlučne s

novou sériou lôpt s náz-
vom Roteiro z dielne fir-
my Adidas. Loptu otesto-
vali aj špičkoví hráči ako
Beckham či Zidane. „Ro-
teiro skvele prilieha na
moju nohu a je dobre
ovládateľná. Tiež má veľ-
mi dobrý let pri priamych

kopoch,“ pochválil loptu
od firmy Adidas stredo-
poliar Realu Madrid Beck-
ham. Kovovo modrá lop-
ta so striebornými pruh-
mi, vyrobená špeciálnou
technikou lepenia, je
vhodná najmä pre futba-
lových technikov. Dizajn
a meno lopty boli inšpi-

rované tradíciou uspo-
riadateľskej krajiny. „Ro-
teiro“ je pomenovaný po
lodnom denníku slávne-
ho portugalského more-
plavca Vasco de Gama a
strieborné pruhy dodá-
vajú lopte podobu gló-
busu ako poludníky a rov-
nobežky.

Máme zastúpenie
V nominácii hlavných

rozhodcov na EURO 2004
v Portugalsku medzi elit-
nou dvanástkou hlavných
arbitrov figuruje aj Slovák
Ľuboš Micheľ. Pre 35-ro-
čného rodáka zo Strop-
kova bude kontinentálny
šampionát ďalším z vrcho-
lov rozhodcovskej dráhy.
Micheľ v úlohe štvrtého
rozhodcu pôsobil na
EURO 2000 v Belgicku a
Holandsku. Na MS 2002 v

Japonsku a Kórejskej re-
publike, kde bol spome-
dzi „mužov v čiernom“ vô-
bec najmladší, rozhodo-
val zápas Paraguaj - JAR.
Jeho partnermi na EURO
2004 budú: Markus Merk
(Nemecko), Michael Riley

(Anglicko), Gil-
les Veissiére
(Francúzsko),
Terje Hauge
(Nórsko), Lu-
cilio Cardoso
Cortez Batista
(Portugalsko),
Valentin Iva-
nov (Rusko),
Manuel Enri-
que Mejuto
Gonzales (Špa-
nielsko), Pier-
luigi Collina
(Taliansko),
Kim Milton
Nielsen (Dán-
sko), Anders
Frisk (Švédsko)
a Urs Meier
(Švajčiarsko).

Doping
UEFA ozná-

mila, že pred
začiatkom bu-

dúcoročného európske-
ho šampionátu v Portu-
galsku sa podrobia mi-
mosúťažným dopingo-
vým kontrolám členovia
všetkých zúčastnených
tímov. Vôbec prvýkrát v
histórii sa dopingové kon-
troly dotknú všetkých 16
účastníkov ME ešte pred

začiatkom finálového tur-
naja. Podľa predstaviteľov
UEFA je tento krok súča-
sťou prebiehajúceho
programu na zvýšenie po-
čtu a frekvencie dopin-
gových kontrol v európ-
skom futbale. Na základe
odporúčaní Svetovej an-
tidopingovej agentúry
(WADA) bude UEFA tes-
tovať hráčov aj na novo-
objavený steroid THG. 

Vstupenky na EURO
Úspešní žiadatelia o

vstupenky sú tí, čo ich už
majú v rukách. Patria me-
dzi nich aj anglickí „row-
dies“, z čoho takmer
vznikla malá diplomatic-
ká vojna medzi Angli-
čanmi a Portugalčanmi.
Známi futbaloví výtrž-
níci sa podľa pôvod-
ných plánov nemali vô-

bec do dejiska šampio-
nátu dostať, nieto vlast-
niť vstupenky. Na strán-
ke www.euro2004.com
však túto šancu ponúkla.
Pre národné zväzy ús-
pešných reprezentač-
ných výberov organizá-
tori vyhradili dvadsať per-
cent kapacity jednotli-
vých štadiónov. Vstu-
penky podľa prísľubu bu-
de možné získať aj v čase
konania šampionátu, is-
tota je však zabezpečiť si
ich vopred na uvedenom
servere.

Televízne prenosy
UEFA predala vysielacie

práva na EURO 2004 Eu-
rópskej vysielacej únii
(EBU) za 800 miliónov
švajčiarskych frankov. To
znamená, že priame pre-
nosy z 31 zápasov šampio-
nátu uvidia diváci verej-
noprávnych televíznych
staníc v európskom vy-
sielacom priestore. Zmlu-
va podľa oficiálneho sta-
noviska UEFA vyvažuje
„potrebu získať pre eu-
rópsky futbal dostatočný
príjem s potrebou dobrej
televíznej dostupnosti“.
Spoločnosťou, ktorá sa
bude starať o prenosy do
všetkých krajín EBU, bo-
la zvolená portugalská
RTP. Možnosť vyšších zis-
kov z ponuky káblových
televízií UEFA odmietla. 

Martin Sládek
Snímky TASR/AFP
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Šanca získať zahraničné angažmán je tak-
mer hlavným motívom, prečo naďalej pre-
vláda záujem mladých ľudí športovať. „Vzde-
lanie je pre mňa druhoradou záležitosťou,
chcem byť basketbalovým profesionálom a
mojím cieľom je talianska či španielska liga,“
vyjadril sa druhák istého  gymnázia a súčas-
ne hráč A-tímu Interu Slovnaft. 

„Roteiro“ bol denník moreplavca

Mesto Názov Kapacita

Braga Municipal 35 000
Guimaraes Afonso Henriques 40 000
Porto Das Antas 50 000
Porto Bessa 35 000
Aviero Municipal 35 000
Coimbra Municipal 33 000
Leiria Magalhaes Pessoa 35 000
Lisabon Da Luz 70 000
Lisabon José Alvalade 50 000
Faro Faro Loule 35 000

Štadióny pre EURO 2004

A−skupina Portugalsko, Grécko, Španielsko, Rusko

B−skupina Francúzsko, Anglicko, Švajčiarsko, Chorvátsko

C−skupina Švédsko, Bulharsko, Dánsko, Taliansko

D−skupina Česko, Lotyšsko, Nemecko, Holandsko 

Zloženie základných skupín EURO 2004

S touto loptou sa hrala kvalifikácia.

Po úspechoch v športe by mali prísť úspechy v podnikaní.


