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Podľa miestnych médií je
medzi nimi aj údajný šéf syndi-
kátu, singapurský podnikateľ
Tan Seet Eng, mediálne známy
pod menom Dan Tan. Päť zadr-
žaných poputuje do cely pred-
bežného zadržania, ostatní bu-
dú môcť opustiť priestory polí-
cie po zaplatení kaucie. Ofi-
ciálne singapurské zdroje ale
nepotvrdili, že vo väzbe sa oci-
tol aj Tan, tvrdí to zatiaľ len 
miestna tlač s odvolaním sa na
nemenovaných informátorov.
Tana stíhajú aj v Taliansku a za-
tykač naňho vydali v Maďar-
sku, kde ho podozrievajú z ma-
nipulácie s výsledkami 32 stret-
nutí v troch rôznych krajinách.
V máji pritom singapurská po-
lícia vyhlásila, že Dan Tan spo-
lupracuje s vyšetrovateľmi, čo
sa vo svete hodnotilo ako snaha
nedostať ho do basy. „Singa-
purské úrady urobili dôležitý

krok k rozbitiu medzinárodné-
ho stávkového syndikátu, keď
zadržali najväčších podozri-
vých vrátane údajnej hlavy sku-
piny. Teraz už nemôže nik po-
chybovať o úprimnosti singa-
purského boja s podvodmi,“ re-
agoval na zásah generálny se-
kretár Interpolu Ronald Noble. 

         

Európsky policajný úrad, Eu-
ropol, tvrdí, že dve zadržané že-
ny a dvanásť mužov má prsty aj
v ovplyvňovaní duelov Ligy
majstrov či kvalifikácie na maj-
strovstvá sveta 2014 do Brazí-
lie. Čísla, ktoré hovoria o počte

zmanipulovaných zápasov v
posledných rokoch, sú zaujíma-
vé. Podľa Roba Wainwrighta, 
riaditeľa Europolu, policajná
agentúra aj na základe precíz-
neho zanalyzovania 13 000 te-
lefonických hovorov a mailo-

vých komunikácií zistila, že v
rokoch 2008 až 2011 bolo na
celom svete vyše 700 zápasov
zmanipulovaných. Z toho 380
v Európe. Najviac postihnuté
krajiny stávkarským škandá-
lom boli Turecko, Nemecko,
Švajčiarsko, Maďarsko a Ta-
liansko. Wainwright ale pre-
zentoval aj príklad z Rakúska,
konkrétne išlo o zápas juniorov
Salzburgu s Hartbergom. „In-
vestície“ sprostredkovateľov
doň mohli byť na úrovni 
100 000 eur, zisk z neho však
vraj predstavoval sumu 700 000
eur. Zatiaľ najviac informácií 
o spôsobe fungovania singapur-
skej stávkovej chobotnice pove-
dal Wilson Raj Perumal, Singa-
purčan zadržaný pred dvomi
rokmi vo Fínsku, údajne s pris-
pením Dana Tana – v našom
denníku sme o tom písali obšír-
nejšie vo včerajšom vydaní. Prá-
ve Perumal mal z pomsty polí-
ciu doviesť k svojmu šéfovi. Zá-
roveň na základe jeho výpovedí
mohli aktívnejšie pracovať pro-
tikorupčné jednotky v Talian-
sku, Maďarsku, na Balkáne i 
v strednej Európe. Do juhový-
chodnej Ázie vedú aj nitky ko-
rupčného prípadu okolo šty-
roch aktívnych slovenských fut-
balistov z corgoňligového klubu
FK DAC 1904 Dunajská Streda
a troch bývalých hráčov. 

         

Celosvetovo hľadaný Dan
Tan je stále opradený rúškom
tajomstva, hoci sám už posky-
tol rozhovor nemeckému ma-
gazínu Der Spiegel. Zaujal v
ňom prihlásením sa k pokusu
predčasne ukončiť zápas Fe-

nerbahce – Barcelona (0:3) v
Lige majstrov pred dvanástimi
rokmi. Štyria podplatení tech-
nici vtedy vypli pri ne-
priaznivo sa vyvíjajúcom skóre
– stávkarský kartel mal natipo-
vané víťazstvo Turkov - svetlá
na štadióne, avšak rozhodca
Frisk ho predčasne neukončil a
po 22 minútach záložný gene-
rátor reflektory rozožal. „Vtedy
som stratil tri milióny USD,“
povedal pre Der Spiegel Dan
Tan. Inak sa o ňom vie málo.
Má 48 rokov, jazdí vraj zásad-
ne na autách typu Porsche a
BMW rad 7, má rád dostihy a
už tretiu manželku. V posled-
nom čase sa viackrát sťahoval,
pričom v Singapure žil stále na
luxusných adresách – susedia a
tí, ktorí sa nasťahovali do
apartmánov po Dan Tanovi,
však pre The Independent po-
tvrdili, že mal problémy, že pár
výhražných telefonátov si mu-
seli vypočuť aj oni a evidentne
ho hľadal aj niekto iný ako po-
lícia. Niekto, kto sa správal ná-
silnejšie a nechával mu odkazy
v podobe poškodených dvier.
Možno niekto, koho sa Dan
Tan bál viac ako polície? The
Independent sa skúšal dovolať
na jedno telefónne číslo, z kto-
rého smeroval výhražný telefo-
nát. Malo prefix +971, teda Spo-
jené arabské emiráty. „Nehľa-
dal som Dan Tana. Proste na to
zabudnite,“ „poradil“ jeho re-
daktorom hlas v telefóne. 

         

Niektorí sú skeptickí aj voči
včerajšej zdanlivo bombastickej
správe. „Wilson Perumal? Dan
Tan? Malí ľudkovia, chlapci z
materskej škôlky. Prvý je mož-
no dvojkou, druhý trojkou v
stupnici 1 – 10. Už tých, ktorí
sú sedmičkami alebo osmička-
mi, nebude nikdy vidieť,“ pove-
dal pre britský The Indepen-
dent skúsený singapurský špor-
tový novinár Suresh Nair. (mst)

Do celosvetového korupčného škandálu môže viac svetla vniesť zatknutie Singapurčana TAN SEET ENGA

Zadržali šéfa,

alebo rybu
strednej 
veľkosti?

Dan Tan bude pravdepodobne
stíhaný a postavený pred súd v
Singapure, čím sa podľa niekto-
rých teórií tamojšie úrady vyhnú
problémom s jeho vydaním do 
inej krajiny. Singapur ale naprí-
klad nemá s Talianskom dohodu
o vydávaní podozrivých osôb a
napriek niekoľkomesačnej talian-
skej iniciatíve o zmenu tohto reži-
mu sa Ázijčania dvakrát ústreto-
vo nesprávali. Krajina však sľu-
buje, že boj proti tomuto typu zlo-
činu ešte zintenzívni. Má tam
vzniknúť Globálne centrum pre 
inovácie, ktoré má vo svojej 
štruktúre organizačne začlenené
komando so špeciálnymi jednot-
kami na boj proti nelegálnemu
stávkovaniu. Bude pod patroná-
tom Interpolu, s prepojením pria-
mo na vedenie singapurskej polí-
cie – aby neunikali informácie.
Veci znalí sa asi usmievajú...

Zaujímavá správa dorazila včera zo Singapuru. Tamojšia polí-
cia v spolupráci s tamojším Úradom pre vyšetrovanie korup-
cie a medzinárodnými policajnými inštitúciami zadržala po-
čas dvanásťhodinovej operácie štrnásť osôb podozrivých 
z účasti na podvodoch s tipovaním futbalových zápasov.

SÚDENÝ BUDE 
V SINGAPURE

„ „Wilson Perumal? Dan Tan? Malí ľudkovia, 
chlapci z materskej škôlky. Prvý je možno dvojkou,

druhý trojkou v stupnici 1 – 10.
Suresh Nair, singapurský športový novinár

Dan Tan


