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Držíme palce našim futbalistom v zápase proti Holandsku
31. máj 2018 – City Aréna Trnava
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Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

Vážení športoví priatelia,

na trnavský Štadión Antona Malatinského 
sa vraciame po polroku, vtedy v novem-
bri 2017 diváci a aj spoluhráči pripravili 
dôstojnú rozlúčku pre Jána Ďuricu. Naša 
dlhoročná opora národného tímu, na 
návrh SFZ získala nedávno jedno z výroč-
ných ocenení Slovenského olympijského 
výboru za rok 2017 – Cenu Pavla Demitru. 
Tá sa udeľuje za mimoriadny pozitívny 
prínos k reprezentácii Slovenskej republiky 
v spojení s vynikajúcimi výkonmi. 
Slovenský futbal získal ešte ďalšie výročné 
ocenenie SOV. Cenu Bohumila Golia-
na udeľovanú tímu za najhodnotnejší 
kolektívny výkon roka obhájila reprezen-
tačná  dvadsaťjednotka, predovšetkým za 
svoje skvelé účinkovanie na záverečnom 
turnaji ME v Poľsku a konečné fantastické 
5. miesto. Futbalový čas sa však nezastavil 
a po dvojici Pavel Hapal – Oto Brunegraf 
prichádza nový tréner s novými víziami 
a cieľmi. Adrián Guľa počas svojho pôso-
benia v Trenčíne a Žiline dokázal, že patrí 
medzi našich najlepších a teším sa z toho, 
že pred lukratívnejšími ponukami zo za-
hraničia uprednostnil prácu pre slovenskú 
reprezentáciu. Bude mať na čo nadväzo-
vať a všetci mu určite spoločne budeme 
pomáhať a držať palce. 
A keď už sme v slovenskom Ríme, gratulá-

cia samozrejme patrí aj FC Spartak Trnava, 
ktorý sa mohol zaslúžene radovať zo zisku 
majstrovského titulu po dlhých 45 rokoch. 
Mám na mysli klub v tom najširšom slova 
zmysle - od majiteľa, funkcionárov, tréne-
rov, hráčov až po fanúšikov. Im všetkým 
patrí titul a oprávnená hrdosť naň. 
Zápasom s Holandskom pokračuje prípra-
va reprezentačného áčka na tohtojesennú 
Ligu národov a budúcoročnú kvalifikáciu 
ME 2020. Ján Kozák počas svojho pôso-
benia pri národnom tíme prekonal všetky 
doterajšie rekordy. Veď od jesene 2014 sa 
Slovensko, okrem dvoch mesiacov, drží 
v rebríčku FIFA v Top 30 a patrí do širšej 
európskej i svetovej špičky. Bude to pre 
neho jubilejný 50. zápas na reprezentačnej 
lavičke, pričom jeho doterajšia bilancia je 
obdivuhodná: 28 víťazstiev, 9 remíz 
a 12 prehier, z toho iba dve boli o viac ako 
o jeden gól, so Španielskom a s Nemec-
kom. Som presvedčený, že hráči a aj diváci 
urobia všetko pre to, aby Ján Kozák oslávil 
toto svoje jubileum víťazne. 

Slovensko, do toho!
Ján Kováčik

prezident SFZ

SLOVENSKO 
HOLANDSKO
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tréner:

 Ján 

KOZÁK

Reprezentácia 

SLOVENSKA

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
81 / 2

Ondrej 
DUDA 
15. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
23 / 4

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Anorthosis Famagusta
37 / 5

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
SSC Neapol 
103 / 21

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
PAOK Solún
43 / 10

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
Ternana Calcio
0 / 0

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
Newcastle United
9 / 0

Michal 
ŠULLA
15. 7. 1991
ŠK Slovan Bratislava 
1 / 0

Marek 
RODÁK 
13. 12. 1996  
FC Rotherham United  
0 / 0

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
FC Viktoria Plzeň 
19 / 0

Erik 
SABO 
22. 11. 1991 
Beitar Jeruzalem 
14 / 0

Adam 
NEMEC 
2. 9. 1985 
Dinamo Bukurešť
35 / 11

Tomáš 
HUBOČAN 
17. 9. 1985 
Trabzonspor AS 
59 / 0 

Róbert 
MAZÁŇ
9. 2. 1994 
Celta Vigo 
4 / 0

Boris 

SEKULIČ 
21. 10. 1991 
ŠK Slovan Bratislava 
1 / 0  

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994 
Celta Vigo  
9 / 2  

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 25. máju 2018.

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994 
Real Salt Lake City 
10 / 1 

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995 
Inter Miláno  
16 / 0  

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995  
DAC 1904 Dun. Streda
1 / 0 

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987  
Trabzonspor AS
57 / 6  

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
FC Kodaň 
16 / 1

Erik 
PAČINDA 
9. 5. 1989 
DAC 1904 Dun. Streda
1 / 1 

Jaroslav 
MIHALÍK
27. 6. 1994
MŠK Žilina
3 / 0
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Reprezentácia 

HOLANDSKA
Jeroen 
ZOET
6. 1. 1991
PSV Eindhoven 
10 / 0

Patrick 
VAN AANHOLT
29. 8. 1990
Crystal Palace
7 / 0

Terence 
KONGOLO 
14. 2. 1994
Huddersfield Town
3 / 0

Kevin 
STROOTMAN 
13. 2. 1990
AS Rím 
40 / 3

Tonny 
VILHENA 
3. 1. 1995
Feyenoord Rotterdam
10 / 0

Marten 
DE ROON 
29. 3. 1991
Atalanta Bergamo 
3 / 0

Donny 
VAN DE BEEK 
18. 4. 1997
Ajax Amsterdam
3 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Stefan 
DE VRIJ
5. 2. 1992
Lazio Rím 
35 / 3

Daley 
BLIND
9. 3. 1990
Manchester United 
52 / 2

Wout 
WEGHORST 
7. 8. 1992
AZ Alkmaar
1 / 0

Jasper 
CILLESSEN
22. 4. 1989
FC Barcelona 
39 / 0

Sergio 
PADT
6. 6. 1990
FC Groningen
0 / 0

Eljero 
ELIA 
13. 2. 1987
Istanbul Basaksehir 
28 / 2

Davy 
PRÖPPER 
2. 9. 1991
FC Brighton  
10 / 3

Nathan 
AKÉ
18. 2. 1995
AFC Bournemouth 
6 / 0

Ryan 
BABEL 
19. 12. 1986
Besiktas Istanbul 
48 / 7

Daryl 
JANMAAT
22. 7. 1989
FC Watford 
30 / 0

Virgil 
VAN DIJK 
8. 7. 1991
FC Liverpool 
18 / 1

Ruud 
VORMER 
11. 5. 1988
FC Bruggy 
0 / 0

Steven 
BERGHUIS 
19. 12. 1991
Feyenoord Rotterdam
12 / 0

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 25. máju 2018.

Memphis 
DEPAY 
13. 2. 1994
Olympique Lyon 
36 / 9

Georginio 
WIJNALDUM 
11. 11. 1990
FC Liverpool 
47 / 8

Quincy 
PROMES 
4. 4. 1992
Spartak Moskva 
26 / 4

Hans 
HATEBOER 
9. 1. 1994
Atalanta Bergamo 
1 / 0

tréner:

 Ronald 

KOEMAN

Matthijs 
DE LIGT 
12. 8. 1999
Ajax Amsterdam
5 / 0
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STANISLAV LOBOTKA 
vie, ako chutí život  v „nízko ležiacej zemi“ 

Holandsko je pekná krajina 
so super futbalovým 
zázemím
Naposledy, keď hrala slovenská reprezentácia zápas v Trnave, tak ho 
Stanislav Lobotka rozhodol. Slováci sa vtedy pri rozlúčke s reprezen-
tačnou kariérou Jána Ďuricu tešili z víťazstva 1:0 nad Nórskom. 
Šikovný stredopoliar, už v 23 rokoch stabilný člen základnej zostavy 
Celty Vigo a reprezentácie, si vyskúšal v minulosti, aké to je žiť a hrať 
v Holandsku, v Ajaxe Amsterdam bol v sezóne 2013/14 na hosťovaní 
                       z Trenčína. Za prvý tím a juniorku  odohral dokopy 30 zá-
                                                            pasov a dal tri góly. A pre nášho repre-
                                                                                            zentanta to môže byť desiaty 
  duel v najcennejšom drese.

This is my sen
Stanislav Lobotka sa po 

prechode do Holandska zviditeľnil 
v klubovej televízii dnes už zľudovelou 

vetou „This is my sen,“ čím chcel vyjadriť, 
že pôsobením v  amsterdamskom klube sa mu 

splnil detský sen. Touto anglicko-slovenskou 
skomoleninou odpovedal náš reprezentant na 

otázku tamojších novinárov, čo pre neho zname-
ná hrať za Ajax. 

Po tomto, pre slovenských futbalových fanú-
šikov slávnom výroku, sa volá aj akadémia 

AS Trenčín, kde robil stredopoliar prvé 
futbalové kroky. Tento rok sa hral už 

aj štvrtý ročník mládežníckeho 
turanaja pod týmto 

názvom. 
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g Ako vnímate holandský 

futbal?

„Je na vysokej úrovni, má veľké 
množstvo mladých chalanov 
vo výborných kluboch. Platí to 
aj teraz, veď v národnom vý-
bere je veľa mladíkov, ktorých 
dopĺňajú skúsení hráči. ,Oran-
jes‘ majú dobre vyvážený tím.“
g Napriek kvalitným hráčom 

chýbali Holanďania na po-

sledných majstrovstvách 

Európy vo Francúzsku a ne-

prebojovali sa ani na svetový 

šampionát do Ruska. Čím 

to je?

„Tie ich posledné výsledky 
v kvalifikáciách sú prekvapivé. 
Vychovali predsa kvalitných 
hráčov, ktorí podávajú výkony 
na vysokej úrovni a majú 
na to, aby dosahovali dobré 
výsledky. Lenže vo futbale sa 
kvalitatívne krajiny teraz čoraz 
viac vyrovnávajú a niektoré 
slabšie tímy akoby podcenili. 
Čo sa týka Holandska, myslím 
si, že sa jeho snaha v najbližšej 
kvalifikácii zúročí.“
g Vy máte aj krásne spo-

mienky na zápasy proti 

holandskej dvadsaťjednot-

ke. Pod vtedajším trénerom 

Pavlom Haplom ste ju dva 

razy zdolali...

„Vyhrali sme nad jasným favo- ritom skupiny. Je to o to kraj-
šie, že sme Holanďanov zdolali 
doma aj vonku a postúpili sme 

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

na šampionát do Poľska. Vy-
hrali sme našou futbalovosťou, 
boli to vyrovnané zápasy, hralo 
sa hore - dole. Nebolo to 
o tom, že sme bránili a dali 

šťastné góly. Šli sme do zápa-
sov naplno, urobili krásne vý-
sledky a potešili ľudí, ktorí nám 
to povzbudzovaním vrátili.“
g Holanďania k nám 

pricestujú už bez hviezdy 

svetového futbalu Arjena 

Robbena, ktorý koncom roka 

2017 ukončil reprezentačnú 

kariéru. Čo znamenal pre 

národný tím?

„Veľa. A veľa znamená aj pre 
Bayern Mníchov. Je to skvelý 
krídelník, ktorého kľučka sa 
dá málokedy zachytiť. Ale na 

 VO VIGU SI HO CENIA NA 50 MILIÓNOV

Stanislav Lobotka počas prvej sezóny v Celte Vigo predĺžil zmluvu 
do konca júna 2023. Výkupná klauzula slovenského reprezentanta sa 
zvýšila z 35 miliónov na 50 miliónov. Je to reakcia klubu na výborné 
výkony nášho reprezentanta. Lobotka prišiel do Viga v lete minulého 
roka z dánskeho FC Nordsjaelland po ME hráčov do 21 rokov v Poľsku 
približne za 5 miliónov eur. 
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šancu čaká mnoho ďalších 
hráčov, ktorí majú pred sebou 
veľkú budúcnosť. Možno nie 
je teraz o nich ešte počuť, ale 
majú vysokú kvalitu.“
g Duel s Holandskom sa hrá 

v Trnave. Naposledy tam re-

prezentácia zdolala v no-

vembri roku 2017 vaším gó-

lom Nórsko. Pozreli ste si ho?

„Videl som ho, keď som pre-
klikával stránky na internete. 
Pozeral som si celú  akciu, lebo 
v tom momente som si dianie 
poriadne ani neuvedomoval.“
g Čo vám vyjde, ak porov-

náte slovenskú a holandskú 

reprezentáciu?

„V slovenskej najvyššej súťaži 
sa niektoré tímy snažia hrať 
kvalitný futbal a ponúkať hrá-
čov pre reprezentáciu, rovnako 
ako v Holandsku. Najlepších 
futbalistov majú však Holanďa-
nia sústredených v najlepších 
troch kluboch, my máme veľa 
hráčov v zahraničných tímoch. 
Futbalovo sa môžeme rovnať. 
S každým súperom sa dá hrať.“

HOLANDSKO 
JE MUŽSTVO 
AJ PRE DIVÁKOV
g Tréner Holandska je skúse-

ný Ronald Koeman. Aký je vo 

vašich očiach?

„Pamätám si ho z doby, keď 
som bol na hosťovaní v Ajaxe 
a on trénoval Feyenoord. Je to 
ikona v holandskom futbale. 
Ale musíme sa pozerať na 
súpera komplexne, na celý tím, 
a nie iba na jedného človeka. 
Pre divákov to je výborný 
a atraktívny súper.“
g Za Holandsko má už jeden 

štart aj syn Patricka Kluiver-

ta Justin, ktorý má ešte len 

19 rokov. Môže napodobniť 

slávneho otca v jeho bohatej 

kariére?

„Samozrejme, Justin je mladý 
hráč, ktorý je na začiatku svojej 
kariéry. Na internete som videl 
jeho góly, paráda. Všetko závisí 
od neho, pred sebou má sľub-
nú budúcnosť. Musí však na 
sebe makať, lebo stáva sa, že 
mladý hráč sa skoro dostane 
do A-tímu a neskôr sa vytratí.“
g Slovensko prehralo s Ho-

landskom 1:2 na majstrov-

stvách sveta 2010 v Juhoaf-

rickej republike, spomínate 

si na ten duel?

„Spomínam a istotne aj veľa 
fanúšikov. Mali sme vtedy 
dobrých hráčov, ktorí postúpili 
z ťažkej skupiny. Výsledok 
v osemfinále s Holanďanmi bol 
otvorený až do konca, škoda, 
že sa to napokon preklopilo 
na stranu súpera. Bol to skvelý 

zážitok nielen pre mňa.“
g Aký je život futbalistu 

v Holandsku, kde je futbal 

jedným z najpopulárnejších 

športov?

„Život je drahý, ale ľudia sú 
skvelí. A je to pekná krajina. 
Aj futbalové zázemie je tam 
super. Niekedy to mladí hráči 
nevyužívajú naplno a v neskor-
šom veku sa vytrácajú, aj keď 
mali veľký talent. Pre Holand-
sko je to veľká škoda.“
g Holandsko vládne aj rých-

lokorčuľovaniu, boli ste sa 

na nejakú súťaž pozrieť?

„V tom čase, keď som bol 
v Holandsku, som ani nevedel, 
že sú svetová špička...“
g A chutili vám tamojšie 

syry?

„Pochutil som si na nich. Sú 
naozaj super a odporúčam 
všetkým.“
g Váš bývalý klub AS Trenčín 

je spojený s Holandskom, 

majiteľ  Tschen La Ling 

hral počas kariéry za Ajax 

i Feyenoord. Aký bol prínos 

„tulipánov“ pre AS?

„Jasne si na začiatku stano-
vili, aký futbal chcú hrať. 
V posledných rokoch veľmi 

dobre rozbehli skauting 
hráčov. Prvé sezóny sa im to 
darilo, výsledkom snaženia 
bolo, že dokázali dva razy za 
sebou vyhrať pohár aj ligu. 
Po úspechoch začal manaž-
ment predávať chalanov, ktorí 
prišli takmer zadarmo a klub 
na tom zarábal. Slovensku 
a najmä Trenčínu urobili Ho-
lanďania veľkú službu.“

CELTA VIGO 
JE RODINNÝ KLUB
g V Celte Vigo ste si získali 

stabilné miesto v zostave, vo 

väčšine zápasov ste odohrali 

plnú minutáž. Ako hodnotíte 

prestup do Španielska?

„Pozitívne. V tíme a v meste 
som sa rýchlo adaptoval, 
ďakujem za túto šancu. Možno 
ani v klube neverili, že sa tak 
rýchlo zaradím, ale spoluhráči 
mi pomohli. Je to rodinný klub, 
aj preto sa vo Vigu cítim dobre. 
Aj zásluhou toho, že pravidel-
ne v klube hrávam, môžem 
reprezentovať Slovensko.“
g V Celte je aj Róbert Mazáň. 

Čo pre vás oboch znamená, 

že ste dvaja Slováci v jed-

nom zahraničnom klube?

„Sme radi, že sme spolu. 
Poznáme sa skoro dokonale, 
boli sme spoluhráči v Trenčíne 
už od mladších žiakov. Rýchlo 
sme si na seba zvykli a rozu-
mieme si na ihrisku i mimo 
neho. Vieme sa v Španielsku 
dohovoriť o niečo ľahšie, nie-
kedy aj rukami a nohami.“
g Istotne aj vy počúvate 

z mnohých strán o záujme 

o vaše služby zo strany veľ-

koklubov, ako to vnímate?

„Snažím sa to veľmi nevnímať. 
Dobre sa také chýry počúvajú, 
ale to je nateraz všetko.“
g V sezóne ste nastúpili proti 

najlepším svetovým hráčom 

Messimu z FC Barcelona 

a Ronaldovi z Realu Madrid. 

Aké to bolo?

„To sa nedá ani opísať. Človek 
maká na tréningoch, aby 
mohol nastúpiť proti najlep-
ším. Snažil som sa každú chvíľu 
si užiť, veď ani v Španielsku 
nenastúpite na takéto duely 
hocikedy. Je veľká škola hrať 
proti najlepším, lebo vtedy 
vidíte, čo vám chýba a v čom 
sa treba zlepšiť.“
g Kto je pre vás lepší  z tejto 

dvojice?

„Messi. V súbojoch jeden na 
jedného je lepší, technicky 
vyspelejší. Ronaldo je iný typ, 
priamočiarejší. Obaja sú však 
bezpochyby famózni.“

ĽUDÍ CHCÚ POTEŠIŤ 
HROU AJ VÝSLEDKOM
V tomto roku si reprezen-

tácia drží 100-percentnú 

úspešnosť, dva zápasy – dve 

víťazstvá. Do tretice...?

„Chceli by sme podať čo 
najlepší výkon a fanúšikov 
potešiť hrou aj výsledkom. 
Verím, že nás v Trnave podporí 
čo najviac ľudí.“
g Ako vnímate triumf 

na Kings Cupe v Thajsku?

„Nebolo to pre nás jednodu-
ché, hrali sme v náročných 
klimatických podmienkach. 
V tíme sme mali aj viacero 
nových hráčov, ktorí dobre 
zapadli. Týmto chalanom to 
určite pomohlo. Na finále bo-
lo zvedavých viac ako 45 000 
divákov, bolo to pre nich 
futbalové ozvláštnenie, keďže 
hrajú len svoju ligu a ázijskú 
kvalifikáciu. Toto bola výni-
močná príležitosť vidieť zápasy 
proti európskym tímom.“ 

BRANISLAV SARŇÁK

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

 KTO JE STANISLAV LOBOTKA

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 25. novembra 1994 v Trenčíne
POST: stredopoliar
HRÁČSKA KARIÉRA: AS Trenčín (2011 - 2015), Ajax Amsterdam (2013/
14 hosťovanie), FC Nordsjaelland (2015 - 2017), Celta Vigo (od 2017)
ÚSPECHY: V sezóne 2014/15 slávil zisk double, keď vyhral Slovenský 
pohár a aj ligu. V roku 2017 sa predstavil s reprezentáciou do 21 rokov 
na ME v Poľsku.
REPREZENTÁCIA: 9 zápasov, 2 góly
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PLATINOVÝ PARTNER
SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE

ÚPLNE BEZ RIZIKASTAV SI ZA 30 EUR

KE  NETRAFÍŠ, VRÁTIME TI VKLAD

Druhou možnos ou je získanie vstupného bonusu až 1000 EUR. 
Ponuka platí pre všetkých hrá ov pri ich prvej registrácii vo Fortune.

Bližšie informácie v pobo kách a na www.ifortuna.sk
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0,92 je najlepší 
gólový priemer 

jednotlivca na zápas v holandskej 
reprezentácii. Dosiahol ho Faas 
Wilkes, ktorý v období rokov 1946 
až 1961 dosiahol v 38 stretnutiach 
35 gólov. V absolútnom počte gó-
lov je takéto poradie: Van Persie 
50 (102 zápasov), Huntelaar 
42 (76), P. Kluivert 40 (79), 
Bergkamp 37 (79), Robben 
37 (96), Wilkes 35 (38), Van 
Nistelrooy 35 (70), Lenstra 33 (47), 
Cruyff 33 (48), Sneijder 31 (133).

1 najlepšie umiestnenie 
Holandska v renkingu 

FIFA. V auguste i septembri 2011 
boli „oranjes“ na čele rebríčka ako 
najlepší svetový tím! Najhoršia 
prozícia je 36. priečka v auguste 
2017. V májovom poradí, vyda-
nom 17. 5. 2018, bolo Holandsko 
na 19. mieste.

2 strieborné medaily zo 
svetových šampionátov 

má Holandsko. Získalo ich 
na MS 1974 a MS 1978, na oboch 
turnajoch prehralo finálové zápa-
sy s domácimi tímami – s NSR 1:2 
resp. Argentínou 1:3. Až dvanásť 
hráčov sa zúčastnilo na oboch 
majstrovstvách sveta a sú teda  
držiteľmi oboch medailí – Arie 
Haan, Wim Jansen, Jan Jong-
bloed, René van de Kerkhof, Willy 
van de Kerkhof, Ruud Krol, Johan 
Neeskens, Rob Rensenbrink, 
Johnny Rep, Wim Rijsbergen, Piet 
Schrijvers a Wim Suurbier.

4 - krát v rôznych etapách 
viedol reprezentačný 

tím „oranjes” Rinus Michels (1974, 
1984 – 1985, 1986 – 1988, 1990 
– 1992). Viacero trénerov sa ku 
kormidlu Holandska vracalo – 
3x Karel Kaufman a Dick 
Advocaat, 2x Jan Zwartkruis, Leo 
Beenhakker, Guus Hiddink a Luis 
van Gaal. Celkovo mali „oranjes“ 
39 reprezentačných trénerov – 
17 Holanďanov, 12 Angličanov, 
5 Rakúšanov, 2 Škótov, 
po 1 Rumunovi, Nemcovi 
a Čechovi. Posledný cudzinec 
na holandskej lavičke bol Ernst 
Happel v rokoch 1977 – 1978.

5 umiestnení medzi štyrmi 
najlepšími na MS – trikrát 

pozícia vicemajstra (1974, 1978, 
2010), jedno 3. miesto (2014) 
a jedno štvrté (1998). Celkovo 
sa zúčastnilo Holandsko na 
svetovom šampionáte 10-krát, 
odohralo 50 zápasov s bilanciou 
27 – 12 – 11 86:48. Na závereč-
nom turnaji ME hrali „oranjes“ 
9-krát, raz sa stali šampiónmi kon-
tinentu (1988), raz získali bronz 
(1976) a ešte trikrát sa dostali 
do semifinále (1992, 2000, 2004).

17 rokov a 74 dní mal 
Jan van Breda Kolff 

pri svojom debute 2. apríla 1911 
v Dordrechte proti Belgicku (3:1). 
Zároveň je aj najmladším strelcom 
v oranžovom drese, keďže počas 
svojho debutu skóroval. Jeho 
reprezentačná kariéra však trvala 
len rok a 341 dní, posledný raz 
hral medzištátny zápas 9. marca 
1913  v Antverpách proti Belgicku 
(3:3), celkovo si pripísal 11 štartov, 
zúčastnil sa aj na OH 1912 a získal 
bronzovú medailu.

39 rokov a 256 dní mal 
Sander Boschker pri 

svojom debute v reprezentačnom 
drese 2. júla 2010 proti Ghane 
(4:1) v Rotterdame. Bol to jeho 
jediný oficiálny štart v národnom 
tíme, v II. polčase nahradil Michela 
Vorma. Najstarším holandským 
reprezentačným strelcom je 
Abe Lenstra – keď skóroval proti 
Belgicku 19. apríla 1959 (2:2) 
v Amsterdame, mal 38 rokov 
a 143 dní.

133 -krát si obliekol 
reprezentačný 

dres v oficiálnom medzištátnom 
zápase  Wesley Sneijder, čo je 
holandský rekord. Až osem 
futbalistov „oranjes“ má na 
konte trojciferný počet štartov 
za národný tím: za Sneijderom 
nasledujú Edwin van der Sar 
(130), Frank de Boer (112), Rafael 
van der Vaart (109), Giovanni 
van Bronckhorst (106), Dirk Kuyt 
(104), Robin van Persie (102), 
Phillip Cocu (101).

776 oficálnych 
zápasov odohralo 

Holandsko od 30. apríla 1905, keď 
víťazstvom v Antverpách 
nad Belgickom (4:1) vstúpilo 
na medzištátne fórum. Bilancia 
394 víťazstiev, 171 remíz a 211 
prehier, skóre 1600: 968. Najčas-
tejším súperom je Belgicko (126), 
nasleduje Nemecko (40), Švaj-
čiarsko (33) a Dánsko (31). S tre-
ťou krajinou Beneluxu Luxembur-
skom hrali „oranjes” len 18-krát. 
V análoch sú zapísané zápasy 
so 78 súpermi, nad dvoma Ho-
landsko nezvíťazilo, ba nestrelilo 
im v jedinom vzájomnom súboji 
ani gól: s Kolumbiou i Kostarikou 
hralo 0:0.                                     (šur)

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

ČČíslaísla
z holandských futbalových reálií

Rekordérom v počte štartov 

za Holandsko 

je Wesley Sneijder, 

ktorý reprezentoval 

133-krát.
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superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

Pekné, bezpečné, rýchle: automatické sekcionálne brány
• Garážová brána šetriaca energiu LPU 67 Thermo s hodnotou U 

do 0,91 W/(m²·K)* vďaka 67 mm termicky oddeleným lamelám

• až o 50 % rýchlejšie otvorenie brány s pohonom SupraMatic

• NOVINKA: snímač klímy na automatické vetranie garáže

* pri zabudovanej bráne bez presklenia vo veľkosti 5000 × 2125 mm
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Peter Pekarík v súboji 
s Giovannim van Bronckhor-
stom na MS 2010 na štadióne 

v Durbane. 

ČESKOSLOVENSKO
Premiérovo sa mužstvá ČSR 
a Holandska stretli v Am-
sterdame v máji 1932. Tím 
vedený asociačným kapitánom 
zdolal domácich 2:1. V zostave 
figuroval jediný Slovák Štefan 
Čambal a rovnaké zastúpenie 
malo Slovensko aj v skupino-
vom dueli na MS 1938 
vo Francúzsku, kde Českoslo-
vensko zdolalo „oranjes“ 3:0. 
Zápas v Le Havre nemal až tak 
jednoznačný priebeh, ako by 
sa mohlo na prvý pohľad zdať. 
V riadnom hracom čase sa 
skončil zápas 0:0, obranné rady 
pred brankárom Pláničkom 
dirigoval spolu s  Burgrom 
Slovák Ferdinand Daučík.
V októbri 1960 sa hralo pria-
teľsky v Prahe na Letnej 
a pod víťazstvo 4:0 sa podpísal 
hetrikom Adolf Scherer. 
V bránke nastúpil Schrojf, obra-
ne velil Popluhár, premiérovo 
sa v základnej zostave objavil 
Štibrányi a prvý reprezentačný 
štart si pripísal aj Jozef Ada-
mec, v 77. minúte vystriedal 
Kačániho. 
V novembri 1966 sa hralo pria-
teľsky v Amsterdame a tím ve-
dený trénerom Jozefom Mar-
kom nadviazal na predošlé ví-
ťazstvá výhrou 2:1. Strelcami 
gólov boli Ján Geleta a Ivan 
Hrdlička. Na ihrisku sa objavil 
v domácom výbere vtedy 19-
-ročný Johan Cruyff, no duel za 
urážku nemeckého rozhodcu 
Glöcknera nedohral. Do zápasu 
zasiahlo osem Slovákov. Okrem 
strelcov gólov i Popluhár, 
A. Horváth, Kuna, Szikora, Ada-
mec a Kabát. Holanďania sa 
tešili z prvej výhry až v piatom 
vzájomnom stretnutí, v apríli 
1969 v Rotterdame 2:0. Ale-
xandra Vencela pokoril dvomi 
gólmi v záverečnej desaťmi-
nútovke útočník Roggeveen, 
ktorý spolu s Rensenbrinkom 
zamestnávali obranu ČSSR na 
čele s Dobiašom, A. Horváthom 
a Hagarom, v strede poľa na-
stúpili Geleta, Kuna a Hrdlička, 
ofenzívne úlohy si plnili Jokl, 
Adamec, Szikora a Kabát.
„Oranjes“ pokorili v prípravnom 
dueli Československo aj o tri 
roky neskôr v Prahe na Letnej 
(2:1), no  v pamätnom stretnutí 
na ME 1976 sa tešil z historické-
ho víťazstva tím vedený tréner-
skou dvojicou Ježek - Vengloš. 
V lejaku v Záhrebe podali naši 
hráči heroický výkon. Rozhodo-
valo sa v predĺžení a padali aj 
červené karty. Jaroslava Polláka 
nasledovali v ďalšom priebehu 
Neeskens a Van Hanegem, 
kapitán Ondruš zamieril presne 

do bránky súpera i do vlastnej . 
S Holandskom sme sa stretli aj 
o štyri roky neskôr v skupi-
novom zápase záverečného 
turnaja ME 1980 v Miláne. Na 
štadióne Giuseppeho Meazzu 
viedol Venglošov tím po góle 

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

Vzájomné zápasy ČSSR

 29. 5. 1932 Holandsko – ČSR 1:2 prípravný zápas Amsterdam

 5. 6. 1938 Holandsko – ČSR 0:3 pp MS 1938 Le Havre

 30. 10. 1960 ČSSR – Holandsko 4:0 prípravný zápas Praha

 6. 11. 1966 Holandsko – ČSSR  1:2 prípravný zápas Amsterdam

 16. 4. 1969 Holandsko – ČSSR  2:0 prípravný zápas Rotterdam

 30.  8. 1972 ČSSR – Holandsko 1:2 prípravný zápas Praha

 16.  6. 1976 Holandsko – ČSSR 1:3 pp ME 1976 Záhreb

 17. 6. 1980 Holandsko – ČSSR 1:1 ME 1980 Miláno

 10. 9. 1986 ČSSR – Holandsko 1:0 prípravný zápas Praha

  BILANCIA: 9 6 1 2 17:8   

Vzájomné zápasy SLOVENSKA

 28. 6. 2010 Holandsko – Slovensko 2:1 MS 2010 Durban

 30. 5. 2012 Holandsko – Slovensko 2:0 prípravný zápas Rotterdam

 BILANCIA: 2 0   0 2 1:4  

Vzájomné zápasy Československa a Slovenska s Holandskom

Tulipány nám nevoňajú

Nehodu 1:0, súper vyrovnal po 
hodine Kistom. V stretnutí na-
stúpili Slováci Barmoš, Ondruš, 
K. Gögh, Jurkemik, M. Masný 
a pamätníkom zápasu je aj 
aktuálny tréner slovenskej 
reprezentácie Ján Kozák.

V poslednom vzájomnom 
stretnutí sa predstavila 
v septembri 1986 v Prahe sláv-
na družina Rinusa Michelsa. 
Gullit, Rijkaard, Van Basten, aj 
súčasný kouč Holandska Ro-
nald Koeman a jeho brat Erwin 
sa museli skloniť pred výberom 
trénera Masopusta (0:1). Pod 
cenné víťazstvo sa výkonmi 
na ihrisku podpísali Slováci 
Jozef Chovanec, Ivan Čabala 
a Stanislav Griga. 

SLOVENSKO
V novodobej ére odohrali Slo-
váci proti dnešnému súpe-
rovi doteraz dve stretnutia. 
Prvýkrát sa tak stalo pod ve-
dením trénera Vladimíra Weissa 
v osemfinále záverečného tur-
naja MS 2010 v JAR. Na šta-
dióne v Durbane sa tešili z po-
stupu Holanďania. Po góloch 
Robbena a Sneijdera viedli 
2:0, štvrtým gólom na turnaji 
upravil v nadstavenom čase 
skóre na konečných 1:2 z pe-
nalty Róbert Vittek. V zápase, 
ktorý pečatil najväčší doterajší 
úspech slovenského futbalu 
nastúpil náš tím v tejto zostave: 
Mucha - Pekarík, Škrtel, J. Ďu-
rica, Zabavník (88. Jakubko) 
- Kucka - Stoch, Weiss, Hamšík 
(87. Sapara), Jendrišek (71. 
Kopúnek) – Vittek. 
Holanďania sa tešili z víťaz-
stva aj o dva roky neskôr 
v Rotterdame. V poslednom 
vzájomnom stretnutí zdolali 
tím vedený trénerskou dvoji-
cou Griga - Hipp 2:0, dnešný 
duel v Trnave je pre „Oranjes“ 
vôbec historicky prvým 
na území Slovenska.         (pz)

Kapitáni 

Anton Ondruš 

a Johan Cruyff 

pred semifinále 

ME 1976 v Záhrebe.
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TYP AKO ANDREA PIRLO
„Špeciálny prípad,“ opísal 
amsterdamského rodáka pred 
časom bývalý mládežnícky 
tréner Ajaxu Wim Jonk. Práve 
niekdajší 49-násobný repre-
zentant „oranjes“ si koncom 
roka 2012 počas amatérskeho 
prípravného zápasu vyhliadol 
El Mahdiouiho. Netrvalo dlho 
a hráč „typu Andrea Pirlo,“ ako 
ho Jonk nazval, sa vypracoval 
na kapitána devätnástky Ajaxu. 
Dostal sa aj do výberu do 21 ro-
kov, tam však prudko narazil. 
„Nedostával som toľko šancí, 

koľko by som si predstavoval. 

A nemyslím si, že by som sa 

málo snažil. Pridával som si, 

zostával som po tréningoch, 

snažil som sa komunikovať 

s trénerom Jaapom Stamom. 

Bol to dobrý kouč, páčil sa mi 

jeho štýl, ale mne jednodu-

cho nedôveroval. Skončil 

som uňho na lavičke. Mrzelo 

ma, že mi v klube neverili 

viac. Myslím si, že ak by ma 

vtedy viac podporili, mohol 

som byť teraz v kariére oveľa 

ďalej. Trebárs aj vo výbere 

Ronalda Koemana proti Slo-

vensku,“ pousmial sa El Mah-
dioui, ktorý sa za rok 2014 stal 
držiteľom prestížneho ocenenia 
v Ajaxe Talent budúcnosti. „Bol 

som veľmi šťastný, že som 

niečo také získal. Veľa to pre 

mňa znamenalo, najmä keď 

som si uvedomil, kto získal 

toto ocenenie predo mnou.“

Skutočne ide o veľmi známe 
mená: Siem de Jong, Kenneth 
Vermeer, Rafael van der Vaart, 
Wesley Sneijder, John Heitinga 
či Christian Eriksen, súčasná 
hviezda Tottenhamu.

CHCE ZAUJAŤ RENARDA
Napriek veľkému talentu sa El 
Mahdioui nikdy neprebojoval 
do niektorej z mládežníckych 
reprezentácií Holandska. Sám 
si uvedomuje, že na to mal 
príležitosť a zo slovenskej ligy, 
kam sa dostal cez ADO Den 
Haag, to bude mať ťažšie. Hoci 
jeho myšlienky sa už uberajú 
iným smerom. „Chcel by som 

reprezentovať Maroko. Mám 

holandský aj marocký pas a za Holandsko som nikdy 

nehral, takže by to nemal byť 

problém.“ Menšia kon-

kurencia pri tvorení reprezen-
tačného výberu nie je 
podľa neho dôvod 
na toto rozhodnutie. 

„Takto sa na to nepozerám. 

Jednodu-

cho sa 

mo-

men-

tálne 

ACHRAF EL MAHDIOUI, Holanďan 
túžiaci hrať za Maroko, bol najlepším 
hráčom AS Trenčín v sezóne 2017/18

Depay 
je najnebezpečnejší, 
Van Dijk najlepší
V júni 2017 podpísal trojročný kontrakt s AS Trenčín a hneď v prvej 
sezóne predviedol svoje kvality. Pritom ešte pred šiestimi rokmi o ňom 
nikto nechyroval. Achraf El Mahdioui, 22-ročný talentovaný stredopoliar 
z Holandska, by v budúcnosti rád reprezentoval Maroko, kde siahajú jeho 
korene. S oboma krajinami sa Slováci stretnú v tomto asociačnom termí-
ne v medzištátnych zápasoch.

V mužstve 

Ajaxu Amsterdam 

do 19 rokov mu 

patrila kapitánska 

páska. 

FOTO ARCHÍV (aem)

S Wimom 
Jonkom (vpravo) 
po prevzatí 

ocenenia 
Talent bu-

dúcnosti 
za rok 2014. 

FOTO 

ARCHÍV (ael)

Achraf El Mahdioui 

(vpravo) trikrát vyhral 
s Ajaxom U19 holandskú 

ligu v tejto vekovej 
kategórii. 
FOTO ARCHÍV (aem)
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cítim byť viac Maročan ako 

Holanďan. A to napriek tomu, 

že som sa narodil v Amster-

dame a celý život som vyras-

tal v Holandsku. Uvidíme, či 

sa mi podarí splniť si sen 

a tréner Hervé Renard si ma 

všimne. Uvedomujem si, že 

zápasy slovenskej ligy nepo-

zerá, preto sa budem musieť 

posunúť v kariére do lepšej 

súťaže, ak sa mám dostať 

do reprezentácie Maroka. 

Uvidíme, či to bude už toto 

leto, najskôr by musela prísť 

ponuka. Zatiaľ totiž o žiadnej 

neviem,“ pokračoval v rozprá-
vaní sympatický mladík, ktorý 
v základnej časti a nadstavbe 
najvyššej súťaže chýbal v zo-
stave AS Trenčín jediný raz - pre 
trest za žlté karty. K spoľahli-
vým výkonom na poste defen-
zívneho stredopoliara pridal 
aj solídny počet šesť presných 
zásahov.

ŠOK 
A HĽADANIE ODPOVEDE
Keďže Maroko sa prvý raz po 
20 rokoch kvalifikovalo na záve-
rečný turnaj majstrovstiev sveta 

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

2017/18. „Súhlasím s tým, 

že úspechy prichádzajú 

vo vlnách. Mali sme silnú 

generáciu či dve, teraz jedno-

ducho prišlo slabšie obdobie. 

Kedysi sme mali v každom 

veľkom klube aspoň jedného 

svetového hráča. Teraz to tak 

nie je. Mnoho hráčov z repre-

zentácie hráva v najvyššej 

holandskej súťaži, ktorá nie 

je taká kvalitná ako anglická 

Premier League, španielska 

Primera Division, či nemecká 

bundesliga. A to sa musí pre-

javiť. V Holandsku je predsa 

len menšia možnosť výberu 

hráčov ako v Nemecku, Špa-

nielsku alebo Francúzsku.“

Príčina by mohla byť aj pričastá 
rotácia na poste hlavného 
trénera. Ronald Koeman je za 
posledné štyri roky už štvrtý 
šéf realizačného tímu „oranjes“, 
pred ním sa pokúsili obrodiť 

neúspešného finalistu z MS 
2010 v Juhoafrickej republike 
a bronzový tím z MS 2014 v Bra-
zílii Guus Hiddink, Danny Blind 
aj Dick Advocaat. „Možno je 

chyba aj v tréneroch. Veď sa 

len pozrite na hráčov a kluby, 

ktoré sú tu napísané (ukáže 

na aktuálnu nomináciu Ho-

landska, pozn.). Ak by tréner 

zvolil vhodnú taktiku, s tými-

to chlapcami by musel s pre-

hľadom postúpiť na svetový 

šampionát do Ruska. Keď sa 

to podarilo Islandu, ktorý má 

oveľa menšiu možnosť výbe-

ru hráčov, mali sme tam byť 

aj my. Lenže v každej nomi-

nácii sú noví hráči, zloženie 

základnej jedenástky sa ne-

ustále mení. Kedysi to bolo 

oveľa konzistentnejšie.“

Mimochodom, práve v spome-
nutej Juhoafrickej republike sa 
Slovensko a Holandsko stretli 
zatiaľ jediný raz v súťažnom 
zápase. Zverenci trénera Vladi-
míra Weissa ťahali v osemfinále 
za kratší koniec povrazu (1:2). 
„Na tento zápas si vôbec 

nespomínam, pritom vtedy 

som už dianie na šampionáte 

sledoval a Holandsku som 

fandil,“ úprimne priznal obdi-
vovateľ Sergiho Busquetsa z FC 
Barcelona, ktorý sa v minulosti 
videl aj vo Wesleym Sneijderovi.

MIROSLAV ANTOL

 KTO JE ACHRAF EL MAHDIOUI

Narodil sa 24. mája 1996 v Amsterdame. S futbalom začínal v miestnom 
klube AVV Zeeburgia, vo veku 16 rokov si ho Wim Jonk vybral do Ajaxu 
Amsterdam. Tam hrával vo výberoch do 19 a 21 rokov, do seniorského 
mužstva sa nepresadil. Sezónu 2016/17 strávil v ADO Den Haag, 
v Eredivisie absolvoval 13 zápasov bez streleného gólu. Vlani v lete sa 
na tri roky upísal AS Trenčín, kde sa hneď zaradil do základnej zostavy 
na poste defenzívneho stredopoliara. Má holandský aj marocký pas, túži 
reprezentovať práve africkú krajinu.Cítim sa 

byť viac 
Maročan 

ako Holanďan.

Jaap Stam 
bol dobrý 

kouč, páčil sa mi 
jeho štýl v Ajaxe, 

ale mne 
nedôveroval.

V súboji s Dunajskostredčanom 

Simonom Pambouom. 

do Ruska, až tak mu 
neprekáža, že na najsledovanej-
šom futbalovom podujatí 
za uplynulé štyri roky budú 
chýbať Holanďania. „Môj favo-

rit je jasný, budem fandiť Ma-

roku. Samozrejme, chcel by 

som, aby tam bolo aj Holand-

sko, ale v posledných rokoch 

sa veľmi trápime. Neboli sme 

ani na európskom šampioná-

te vo Francúzsku a pritom na 

MS 2014 v Brazílii sme získali 

bronz. Nikto nechápe, čo sa 

potom vlastne stalo...“

Odborná aj laická verejnosť sa 
snaží nájsť odpovede práve na 
to, čo sa vlastne stalo s holand-
ským futbalom, ktorý bol dlho 
v špičke. „Ľudia sú stále v šoku. 

Veľa sa diskutuje o vzniknutej 

situácii,  rozoberá sa zo všet-

kých strán. Keď si pozriete ak-

tuálnu nomináciu Holandska 

na zápas so Slovenskom, sú 

tam len dve či tri veľké mená. 

V minulosti to bola samá 

hviezda: Van Nistelrooy, Van 

Persie, Huntelaar, Bergkamp, 

Davids, Robben, Van der Sar, 

Seedorf, De Boerovci, Cocu... 

Čo meno, to pojem.“

Pri otázke, kto by tentoraz mo-
hol Slovákom spôsobiť naj-
väčšie starosti, odpovedal bez 
váhania: „Memphis Depay“. 

Potom sa však na dlhé sekundy 
odmlčal a márne hľadal v nomi-
nácii ďalšie meno. „Memphis 

je najnebezpečnejší, naňho si 

musíte dať naozaj pozor. No 

a najlepší z celého výberu je 

Virgil van Dijk z Liverpoolu, 

najdrahší obranca sveta. Je 

veľmi dobrý s loptou, zároveň 

silný v osobných súbojoch 

a dostatočne rýchly. Právom 

je kapitánom reprezentácie.“

CHYBA AJ V TRÉNEROCH?
El Mahdioui hrával v Ajaxe s via-
cerými hráčmi zo súčasného 
tímu Ronalda Koemana, ktorý 
sa predstaví slovenským fanúši-
kom v Trnave. „Poznám Matt-

hijsa de Ligta, Donnyho van 

de Beeka, nastupoval som 

proti Stevenovi Bergwijnovi. 

V Ajaxe som bol aj s Justinom 

Kluivertom, synom slávneho 

otca Patricka. Je to veľký 

talent, s obrovským poten-

ciálom. Uvidíme, či ho dokáže 

v budúcnosti naplniť.“

Na to, prečo sa momentálne 
holandský futbal nachádza 
vo výsledkovej, hernej aj 
osobnostnej kríze, má svoj 
vlastný názor aj najlepší hráč 
AS Trenčín (v hlasovaní členov 
realizačného tímu aj vlastných 
spoluhráčov) za sezónu 
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Podpor aj ty

Slovensko 
bez drog

www.slovenskobezdrog.sk

Slovensko bez drog o.z.,

Kutuzovova 5A,
831 03 Bratislava,
info@slovenskobezdrog.sk

Marek Hamšík

Milan Škriniar
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Kto je to 
Slovensko bez drog?
Občianske združenie Sloven-
sko bez drog oficiálne funguje 
na Slovensku od 27. 1. 2010. 
Naším hlavným cieľom je 
znížiť užívanie legálnych aj 
nelegálnych drog žiakmi 
základných a stredných 
škôl na Slovensku. Sna-
žíme sa, aby deti dostali 
pravdivé informácie 
o drogách skôr, ako 
ich ovplyvnia falošné 
a skreslené informácie 
od rôznych „kamará-
tov“ či dílerov drog. 
Chceme, aby deti rozu-
meli tomu, prečo drogy 
nikdy nie sú a nebudú 
skutočným riešením akého-
koľvek problému, duševného 
stavu alebo životnej situácie. 
Vieme, že iba deti s pravdivými 
informáciami sa budú môcť 
včas a správne rozhodnúť, 
či drogy brať, alebo nie.

Ako prinášame deťom 
pravdu o drogách?
Kľúčová je informovanosť, kto-
rú zabezpečujeme formou pro-
tidrogových preventívnych 
prednášok. Naše prednášky sa 
uskutočňujú priamo v školách 
v čase vyučovania. Žiakom 
druhého stupňa ZŠ a študen-
tom SŠ poskytujeme fakty 
a pravdivé informácie o dro-
gách a ich účinkoch a o tom, 
prečo a ako drogy škodia. Pred-
nášky pozostávajú z 10 tém/
právd o drogách, v rámci kto-
rých rozoberáme to, ako drogy 
fungujú, ako a prečo vzniká zá-
vislosť, čo sú najčastejšie príčiny, 
že niekto začne brať drogy, aký 
je rozdiel medzi legálnymi a ne-
legálnymi drogami, ako drogy 
vplývajú na myseľ, ako menia 
emócie, ako dlho zostávajú 
drogy v tele, aká je skutočná 
pravda o marihuane, ako je to 
s drogami a tvorivosťou...

Ak chcete niekoho 
presvedčiť, musíte 
sa s ním rozprávať
Deťom vysvetľujeme a disku-
tujeme s nimi o tom, čo všetko 
môžu drogy spôsobiť. Mnoho 
vlastných postrehov a pozoro-
vaní toho, ako drogy fungujú 
a pôsobia, nám počas predná-
šok hovoria priamo žiaci a štu-
denti. Na prednáškach často 
diskutujeme aj o témach, ako je 
používanie drog v zdravotníc-
tve a o tom, prečo je v poriadku 
používať morfium či heroín pri 
obrovských bolestiach pacienta 
pri nejakom zranení, ale prečo 
nie je v poriadku dať si dávku, 
keď sa niekto nudí, alebo je 
smutný. Toto mnohým žiakom 
a študentom vôbec nie je jasné. 
Rovnako ako nerozumejú 
tomu, prečo „je v poriadku“ keď 
ich rodičia fajčia a pijú, pričom 
oni to robiť nemôžu. 

Naše prednášky 
sú bezplatné
Prednášky sú bezplatné. Robí-
me ich bez nároku na odmenu 

alebo ocenenia a do 
boja proti drogám 

vkladáme vlastný čas, 
zdroje a energiu. Našou 

jedinou motiváciou je 
to, že pre naše deti a deti 

našich detí vytvárame šancu 
žiť život bez drog. Odmenou 
nám je, keď si po prednáške 
prečítame odpovede detí 
a nájdeme v nich slová ako 
„dozvedel som sa, ako drogy 
fungujú a čo mi môžu spôsobiť 
a preto s nimi nikdy nechcem 
mať nič spoločné“.

Čo si o našej práci 
myslia školy
Mnoho škôl nám po prednáš-
kach zaslalo ďakovné listy. 
Viac ako 70 % škôl nám 
po prednáškach zaslalo spät-
nú väzbu, pričom 91 % škôl 
hodnotí našu prednášku ako 
lepšiu alebo rovnako dobrú 
ako iné prednášky, ktoré na 
škole mali, 95 % hodnotí 
prednášateľa ako výborného 
alebo primeraného a 94 % 
škôl tvrdí, že deti obsah našej 
prednášky zaujal.

Naša práca má zmysel
Vieme, že prevencia je cesta. 
V našej práci vidia zmysel aj 
mnohé známe osobnosti ako 
Matej Tóth, Táňa Pauhofová, 
Patrik „Rytmus“ Vrbovský, 
Adam Žampa, Petra Vlhová, 

Chceme Slovensko bez drog. 

Drogy na Slovensku sú problém. Prieskum v roku 2012 medzi žiakmi 
7., 8. a 9. ročníka ukázal, že každý piaty žiak už vyskúšal drogu. Združenie 
Slovensko bez drog vzniklo, pretože sme cítili, že tento stav musíme 
zmeniť. Dodnes sme uskutočnili viac než 7250 prednášok, ukázali pravdu 
o drogách takmer 235 000 žiakom základných a študen-
tom stredných škôl a výsledky sa dostavili. 
Aj našou zásluhou poklesla prvýkrát  v histórii spo-
treba drog na Slovensku vo všetkých kategóriách 
(podľa prieskumu ESPAD 2015). 

Matej Beňuš, Martin 
Valihora, Martin Madej, 

Marek Hamšík, Dominika Ci-
bulková a mnohí iní. Tento rok 
nás svojou podporou poctil 
Milan Škriniar. 

Pomôžte nám aj vy 
bojovať proti drogám 
na Slovensku
Slovensko bez drog je ob-
čianske združenie, ktoré 
nevyužíva žiadne verejné 
zdroje, eurofondy či štátne 
dotácie. Fungujeme iba vďaka 
príspevkom firiem a rôznych 
súkromných osôb. Každé euro, 
ktoré získame z príspevkov 
od ľudí či firiem, použijeme ďa-
lej na vzdelávanie detí. Už za 
20 € vieme urobiť plnohodnot-
nú prednášku pre 40 žiakov. 
Za 4 € zabezpečíme brožúrky 
pre 40 detí. Naše financovanie 
je absolútne transparentné. 
Všetky spôsoby, ako pomôcť, 
sú podrobne popísane 
na našej stránke 
www.slovenskobezdrog.sk. 

Veríme, že aj vy, priaznivci 

športu, podporíte ciele 

občianskeho združenia 

Slovensko bez drog, tak ako 

to doteraz urobili mnohé 

známe mená športu či ume-

nia. Pretože len z detí, ktoré 

majú správne a pravdivé 

informácie, môžu vyrásť 

šťastní a sebavedomí ľudia, 

čo si budú vedomí svojich 

rozhodnutí a budú si 

za nimi stáť.

Čo chcete vy?
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bol odborník, narodený 
v Nymburku v roku 1914 vo 
vtedajšom Rakúsku-Uhorsku, 
ktorý štyri roky národný tím 
Holandska viedol. Bol to
a) Ferdinand Faczinek

b) František Fadrhonc

c) Čestmír Vycpálek

     Jeden z holand-
ských držiteľov 
Zlatej lopty, ktorý 

sa výrazne angažoval aj 
v hnutí proti rasizmu, venoval 
túto trofej Nelsonovi Mande-
lovi, prvému černošskému 
prezidentovi Juhoafrickej 
republiky a bojovníkovi proti 
apartheidu. Kto to bol?
a) Ruud Gullit

b) Marco van Basten

c) Johan Cruyff

     Z akej rodiny 
pochádzal Robin 
van Persie, útočník 

a 102-násobný holandský 
reprezentant, ktorý dal 
v reprezentačnom drese 
50 gólov?
a) futbalovej

b) obchodníka s diamantmi

c) umeleckej

     V bohatej hráčskej 
kariére Johana 
Cruyffa sú aj dve 

španielske zastávky – popri 
piatich sezónach v drese FC 
Barcelona strávil aj tri me-
siace, od marca do júna v roku 
1981, v druholigovom klube. 
Ktorom?
a) Elche CF

b) Levante UD

c) Real Oviedo

     Koľko majstrov-
ských titulov ako 
hráč získal Johan 

Cruyff a s koľkými klubmi?
a) 7 s 2

b) 5 s 1

c) 10 s 3

     V koľkých mestách 
sú pomenované 
štadióny po Joha-

novi Cruyffovi?
a) v jednom

b) v piatich

c) vo dvoch

(šur)

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

Správne odpovede: 1c (Ajax 2001 – 2005, PSV 2006 – 2007, Feyenoord (2011 – 2014), 2a (2008 – 2010), 3b (Švédsko 26:9, Ho-
landsko 21:12), 4a, 5b, 6b, 7b, 8b, 9a (urobil to v roku 1987, neskôr sa Mandela objavil v Gullitovej talk show, v ktorej povedal:

                      Ruud, mám teraz veľa priateľov. Ale keď som bol vo väzení, bol si jeden z mála, ktorý sa ku mne verejne hlásil“),
                                                   10c (matka Jose Ras je maliarka a šperkárka, otec Bob je sochár), 11b, 12 c (8 s Ajaxom,

                                                                                      1 s FC Barcelona, 1 s Feyenoordom), 13c (v Amsterdame Ajax hráva v Johan Cruijff 
                                                                                                                         aréne, pričom rešpektovali verziu priezviska podľa holandské

                                                                                                                                                               ho pravopisu, a v Barcelone má FC tréningo-
                                                                                                                                                                                                      vý štadión)

     Súčasný tréner 
„oranjes“ Ronald 
Koeman hral 

v holandskej lige za Ajax 
Amsterdam, PSV Eindhoven 
i Feyenoord Rotterdam. Po-
tom, už ako tréner, viedol:
a) iba Ajax

b) Ajax a Eindhoven

c) všetky tri tímy „veľkej 

trojky“

     Brat Ronalda Koe-
mana Erwin nemal 
až takú hviezdnu 

hráčsku kariéru, aj keď sa ani 
medzi holandskými futbalista-
mi nestratil. Rovnako tak ako 
tréner, medzi jeho štáciami je 
aj jeden národný tím, ktorý?
a) Maďarsko

b) Poľsko

c) Bielorusko

     V kvalifikácii 
MS 2018 skončilo 
v A-skupine Ho-

landsko na 3. mieste a ne-
postúpilo ani do baráže. Čo 
rozhodlo v boji so Švédskom, 
ktoré obsadilo 2. miesto:
a) horšie vzájomné zápasy

b) o osem gólov horšie 

celkové skóre

c) jeden bod v konečnej 

tabuľke

     Justin Kluivert je 
syn Patricka, skve-
lého holandského 

útočníka, a vnukom Kennetha 
Kluiverta, ktorý rodinnú futba-
lovú dynastiu založil. Dedo 
však nehral za Holandsko, ale 
reprezentoval
a) Surinam

b) Curacao

c) Holandské Antily

     Ktorý z holand-
ských vynikajúcich 
hráčov tmavšej 

pleti mal prezývku Čierny 
tulipán?
a) Frank Rijkaard

b) Ruud Gullit

c) Edgar Davids

     Tradičná farba ho-
landských dresov 
je oranžová, aká je 

druhá, momentálne náhradná 
farba dresov?

1.

Kvíz
(alebo 13 otázok 
nielen o futbalovom Holandsku)

a) biela

b) modrá

c) čierna

     V 70. rokoch minu-
lého storočia bola 
holandská repre-

zentácia protagonistom tzv. 
totálneho futbalu, v ktorom 
sa stierali odlišnosti medzi 
jednotlivými úlohami hráčov, 
všetci  museli byť schopní 

brániť i útočiť. Kto je tvorcom 
tejto futbalovej filozofie?
a) Stefan Kovacs

b) Rinus Michels

c) Ernst Happel

     Asistentom trénera 
Rinusa Michelsa na 
MS 1974, ktoré sú 

navždy zapísané vo futbalovej 
histórii ako šampionát, na 
ktorom zažiarili Cruyff a spol., 
hoci napokon titul nezískali, 

2.

3.

4.

5.

6. 7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Najväčšia legenda 

holandského futbalu 

Johan Cruyff. Hráč, 

tréner, futbalový 

filozof a stratég.
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AJ TY DÝCHAŠ PRE ŠPORT?

P      ŠPORT

g Pri tíme pôsobíte ako riadi-

teľ medzinárodného a orga-

nizačného úseku. Čo presne 

obsahuje vaša funkcia?

„Vo všeobecnosti je to zabezpe-
čenie programu zápasov 
a celkovej logistiky seniorského 
mužstva pre súťažné aj príprav-
né zápasy. Z pohľadu programu 
zápasov ide o komunikáciu 
a dohodnutie sa s inými aso-
ciáciami na možnosti uskutoč-
nenia duelov podľa požiadaviek 
našich trénerov. Druhá časť 
je zabezpečenie ubytovania, 
transportu a ostatných požiada-
viek. Tu úzko spolupracujem 
a komunikujem najmä 
s technickým vedúcim repre-
zentácie Róbertom Tomasche-
kom. Pri domácich zápasoch 
nášho mužstva pôsobím ako 
hlavný organizátor zápasu.“

g Čo je pri vašej práci najná-

ročnejšie?

„Aj keď sa snažíme plánovať 
v dostatočnom predstihu, nie-
kedy je dosť náročné nájsť sú-
pera, ktorý by bol najvhodnejší 
pre potreby prípravy nášho 
tímu pred súťažnými zápasmi.“
g S ktorou krajinou sa vám 

ťažko spolupracovalo 

a prečo?

„Komunikácia s každou krajinou 

má svoje špecifiká. Zložitejšie 
je to s krajinami, ktoré sú mimo 
Európy, kde je viac faktorov, 
ktoré musíme vziať do úvahy. 
Ale nemôžem povedať, že by sa 
s niektorou asociáciou komuni-
kovalo vyslovene ťažko.“
g A naopak, s kým sa vám 

spolupracovalo dobre?

„Snažíme sa vychádzať a nájsť 
dobré riešenia so všetkými 
krajinami.“

g Odkedy ste pri reprezen-

tácii?

„Pre seniorský tím robím servis 
asi od roku 2008. Spočiatku to 
bola len organizácia domácich 
zápasov, neskôr k tomu pribudli 
ostatné veci, ktoré robím 
v súčasnosti.“
g S tímom ste boli aj na záve-

rečných turnajoch na MS 

v roku 2010 v JAR a v roku 

2016 na ME vo Francúzsku. 

Bolo to v niečom iné ako 

na bežnom zraze?

„Veľmi dobrou lekciou pre 
mňa, ale aj ostaných kole-
gov, boli už majstrovstvá 
sveta v Juhoafrickej republi-
ke, kde sme sa kvalifikovali 
prvýkrát a bolo náročné 
nastaviť všetko tak, aby sa 
náš tím mohol čo najlepšie 
pripravovať na zápasy na 

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY 
PETER PALENČÍK, riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku

Každá komunikácia má špecifiká
V televízii ho nevidíte ako futbalistov z trávnika či členov realizačného tímu. No je dôležitou súčas-
ťou reprezentácie. Reč je o riaditeľovi medzinárodného a organizačného úseku Petrovi Palenčíkovi. 
Najkrajšie spomienky počas svojej práce pre Slovenský futbalový zväz má na dve úspešné kvali-
fikácie. Popritom ešte pracuje ako riaditeľ zápasov Ligy majstrov a aj Európskej ligy UEFA. O tom 
všetkom nám porozprával on sám.

 DOTAZNÍK

ROK A MIESTO NARODENIA: 8. augusta 1975 vo Vranove nad 
Topľou
NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ ZÁŽITOK: obe úspešné kvalifikácie na 
záverečné turnaje majstrovstiev sveta 2010 resp. majstrovstiev 
Európy 2016
NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ: Gennaro Gatusso
ZÁĽUBY: práca v záhrade a trošku aj šport
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M A RC O  M I R E L L I

Na mieru už do 48 hodín zhotovujeme :
Biznis obleky, Večerné obleky, Smokingové obleky, Smokingy, Smokingové saká, Z amatové saká, Sakokabáty

www.marcomirelli .com/na-mieru-do -48-hodin

YOUR

PERSONAL

STYLE

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

šampionáte. 
Veľa vecí sa riešilo za po-
chodu, lebo tým, že sa hralo na 
inom kontinente, kde je menta-
lita odlišná, bola komunikácia 
s kompetentnými hlavne pred 
šampionátom veľmi zložitá. 

Veľkú úlohu v tom zohral 
aj dôraz na bezpečnosť, 

keďže JAR je krajina 
s vysokou mierou 

kriminality. ME vo 
Francúzsku sme už 
pripravovali 
s väčším pred-
stihom a s vyu-
žitím všetkách 
poznatkov 
z Afriky.“ 
g Stalo sa, 

že sa niečo 

„pokazilo“ 

a museli 

ste to rie-

šiť priamo 

na mies-

te?

„Vždy 
môže 
niečo 
vysko-
čiť, ale 
zatiaľ 
sme 
ne-

museli 
riešiť vyslovene  
veľké zlyhanie. Dôležité je pri 
zabezpečení všetko dobre 
odkomunikovať vopred, aby 
sme kiksu predišli v čo najväčšej 
možnej miere.“
g Ste zástupca UEFA pre klu-

by, s ktorými ste pracovali?

„Pre UEFA pracujem ako 
takzvaný venue director, čiže 
riaditeľ zápasu v Lige majstrov 
a v Európskej lige. Pôsobil, 
som pri Šeriffe Tiraspoľ, Zenite 
Petrohrad, CSKA Moskva, HJK 
Helsinki, Rubine Kazaň, Legii 
Varšava, Sportingu Lisabon. Ko-
legov som zastupoval aj v Chel-
sei, Brémach a Interi Miláno.“
g Aká je vaša úloha pri náplni 

tejto práce?

„Keďže obidve súťaže majú 
športový aj marketingový kon-
cept, mojou úlohou je zabezpe-
čiť, aby sa zápas odohral práve 
v rámci neho. Sú to celosvetovo 
sledované súťaže, takže dôraz 
na detaily je veľmi veľký. V UEFA 
„venue tíme“ sme viacerí, záleží, 
či riešime stretnutie v Lige 
majstrov, alebo v Európskej 
lige. Mojou hlavnou úlohou je 
zabezpečiť športovú stránku, 

aby 
mali všetci 
aktéri pripravené podmien-
ky adekvátne súťaži a požiadav-
kám. Veľmi dôležitou súčasťou 
je komunikácia s domácim 
klubom a s kolegami z tímu 
ešte pred príchodom do dejiska 
zápasu. Koordinujem nároky 
hosťujúceho klubu, rozhodcov, 
delegátov. Počas zápasu je to 
komunikácia s prenosovým 
vozom a potvrdenie všetkých 
dôležitých informácií, ktoré sa 
udejú na ihrisku a potom ich 
diváci vidia na grafike v televízii. 
Zhrnutie všetkého je v mojom 
reportingu pre UEFA.“
g Ako by ste porovnali prácu 

pri reprezentácii a pri klu-

boch? V čom je rozdiel?

„Práca v rámci Slovenského fut-
balového zväzu je denno-den-
ná, zatiaľ čo na klubový zápas 
cestujem na štyri dni a v pod-
state fungujem v pozícii koor-
dinátora. Ale v obidvoch týchto 
pozíciách som získal veľmi veľa 
poznatkov a skúseností, ktoré 
ma posúvajú dopredu.“

BRANISLAV SARŇÁK
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ENFANT TERRIBLE V NÁRODNOM MUŽSTVE

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

Slovák a keď ma chytil za 

chlopne saka, neudržal som 

sa a vypálil mu zopár ručne,“ 

opísal Adamec situáciu v knihe 
Ako som strieľal góly. Fotograf, 
ktorý bol nablízku, všetko 
zachytil. Okolo ale boli aj iní 
ľudia a jeden z nich, manažér 
plzenskej automobilky Škoda 
Vladimír Pajzler všetko videl 
a svedčil v prospech Adamca 
aj na futbalovej disciplinárke. 
„Bola to provokácia,“ a táto 
jeho výpoveď hráčovi pomohla. 
Hrozil mu dvojročný dištanc, 
dostal šesťtýždňový trest a rok 
nesmel nastúpiť v medziná-
rodnom stretnutí. A konal sa aj 
civilný súd. „V Trnave zasadala 

komisia pre ochranu verej-

ného poriadku pri MsNV, 

uznala ma vinným a uložila 

mi napomenutie. To len 

Adamca bolo možné trestať 

za jeden priestupok dvakrát.“ 
Ba ešte aj tretí raz: Trnava hrala 
pohárový zápas v Marseille. 
Hrať nemohol, ale spartakovci 
ho zobrali so sebou ako povo-
lený doping. Známy televízny 
komentátor Karol Polák ho cez 
prestávku požiadal, aby niečo 
povedal divákom. „A to som 

nemal robiť, funkcionári zvä-

zu ma videli a odvolali sa na 

môj zákaz vycestovať. Musel 

som sa ubrániť tak, že som 

si zohnal dve potvrdenia, že 

som bol vo Francúzsku ako 

turista a za vlastné...“

LADISLAV PETRÁŠ 
A PREŽEHNANIE SA 
PO GÓLE BRAZÍLII
Pred šampionátom v Mexiku 
mal Ladislav Petráš takú fazónu, 
že tréner Jozef Marko ho v kád-
ri musel mať. Lenže útočník 
Interu si v baráži v Marseille 
s Maďarskom (4:1), v ktorom si 
Československo zabezpečilo 
účasť na MS, vyslúžil vylúče-
nie, keď nezmyselne odplácal 
faul. A vyfasoval dištanc na tri 
zápasy. Preto ešte cestou do 
Mexika hrala čs. reprezentácia 
proti Rakúsku (3:1), Luxembur-
sku (1:0) a Nórsku (2:0), aby sa 
Petrášov trest zmazal. Markov 
tím tak nemal dosť času na 
aklimatizáciu, ale kým mu dych 
stačil, v každom zápase hral 
spočiatku parádne. Teda aj 
v tom prvom proti Brazílii, 
3. júna 1970.
A tam sa to udialo. Petráš 
vypichol loptu Clodoaldovi, 
zmiatol stopéra Brita, vletel do 
šestnástky, loptu si hodil pra-
vačkou naľavo a ľavou nohou 
vystrelil, pre brankára Felixa 
nechytateľne. Góóóól! Potom 
sa strelec rozbehol k postrannej 
čiare, pokľakol a... Prežehnal sa. 
Zotrval v póze, akoby sa modlil, 
až kým ho nepribehol objať 
Adamec. „Bolo to spontánne. 

Jednoducho som si kľakol 

a prežehnal sa. Prečo-začo, to 

už neviem. Niekto vyska-

kuje, niekto robí saltá, iný 

zasa kotrmelce. Ja som sa 

prežehnal. Ak si dobre pa-

mätám, bol som prvý, kto tak 

spravil. Dnes to robí každý 

druhý hráč, ktorý dá gól,“ pri 
príležitosti svojich sedemde-
siatin si zaspomínal na tento 
okamih úplne jasne niekoľkým 
novinárom. „Keby som chcel 

byť múdry, dám si to paten-

tovať.“ Lenže ono to malo ešte 
aj iný aspekt: reprezentant 
socialistického štátu a takéto 
gesto?! V Československu sa 
už šírila normalizácia a človek 
mohol mať problémy aj za 
oveľa menej... „Nik sa nad tým 

nepozastavoval, nikto mi nič 

nevyčítal. Možno sa tým ve-

denie našej výpravy v Mexiku 

či telovýchovné orgány doma 

aj zaoberali, ale ku mne sa 

žiadne výčitky nikdy nedo-

stali. Možno by som mohol 

nájsť nejaké slová, prečo som 

to spravil, ale vymýšľať si iba 

preto, aby som urobil z toho 

príbeh a zo seba hrdinu, to 

nie. Ja som bol vždy taký, aký 

som bol a som taký, aký som. 

Čiže sám sebou,“ to je typický 
Petráš. Ale všimol si to aj svet. 
Anglický denník The Guardian 
sa dokonca až o rok neskôr 
vrátil k tomuto momentu na 
Estadiu Jalisco v Guadalajare: 
„Bol to silný moment. Toto 

gesto malo taký dôsledok, že 

aj deti v Anglicku sa vypy-

tovali svojich matiek, prečo 

Facka, prežehnanie sa, 
vykopnutá kopačka

Podľa výkladového slovníka je 
enfant terrible slovné spoje-
nie z francúzštiny a znamená 
hrozné dieťa, privádzajúce 
dospelých do rozpakov, alebo 
nekonvenčne sa chovajúceho 
človeka, ktorý v spoločnosti 
vzbudzuje rozpaky a pohor-
šenie.
V našom reprezentačnom 
drese hrali desiatky famóznych 
futbalistov, z nich viacerí okrem 
výnimočných daností a talentu 
mali aj to, čo z nich robilo ne-
tuctové osobnosti. A to nielen 
na trávniku počas zápasu.
Priblížme si troch z nich 
a každého v jednej z výnimoč-
ných reakcií, ktoré ich zápis 
do histórie slovenského futbalu 
ešte ozvláštnili, dodali mu vôňu 
i farbu obyčajného človečen-
stva.

JOZEF ADAMEC 
A FACKA NOVINÁROVI
Už ako 20-ročný mal v repre-
zentačnom drese na konte 
viac ako dve desiatky štartov. 
Po prehratom kvalifikačnom 
zápase v Maďarsku 0:2 napísal 
na jeho adresu redaktor Svo-
bodného slova Karel Staněk, 
že „Adamcove nervy znesú 

nanajvýš krajské derby na 

trnavskom vidieku. Tohto 

futbalistu by mohli ukazovať 

v panoptiku ako vzor alibis-

tu.“ Popravde, českí novinári, 
zvlášť pražskí, Adamca nemu-
seli a dávali mu to pocítiť, kde 
sa len dalo. A on im to vracal, 
najradšej tak, že gólmi odrovnal 
tím, ktorému žurnalisti fandili... 
Tie dve vety však znamenali 
jasné vyhlásenie osobnej vojny, 
hoci na čas upadla celá vec 
do zabudnutia. 
Znova sa objavila na pretrase 
po návrate národného tímu 
z neúspešných MS 70 v Mexi-
ku. Na letisku čakali 
na výpravu médiá, Adamec 
odpovedal všetkým rovnako:  
„Na hodnotenie našich vý-

konov sú povolanejší, opý-

tajte sa trénerov.“ Jeden 
z novinárov reagoval: „A ty seš 

blbej? Sám mluvit neumíš?“ 
Reakcia bola priama: „A ty si 

z ktorých novín?!“ Odpoveď 
„Staněk, Svobodné slovo” 
bolo ako červené súkno pre 
býka. „Povedal som mu, že 

po tom, čo o mne popísal, mu 

nemám čo povedať. Lenže 

on na to, či som opitý, potom 

začal kričať, že som vožralej 

Redaktor Svobodného slova 

Karel Staněk v pamätnej výmene názorov 

s Jozefom Adamacom (vpravo) 

pri návret z MS v Mexiku.

E ako
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je také nezvyčajné, že ho 

urobila aj najväčšia futbalová 

hviezda Československa...“

 

ĽUBOMÍR MORAVČÍK 
A VYKOPNUTÁ KOPAČKA 
NA MS 1990
Báječný futbalista, dobrý chlap 
a občas „hrozné malé decko,“ to 
všetko platilo a vari ešte aj platí 
na Ľubomíra Moravčíka. Sám 
na seba vo svojej autobiografii 
prezradil rýdzou nitrančinou, 
ako sa videl v mladých rokoch: 
„Keď sa mi nestelo tréno-

vať, len som sa postavil pri 

tyčku a pozeral na ostatných. 

Ale keď som potom večer 

zaspával, mrzelo ma, že som 

trénerovi narobil starosti. 

Nikdy som sa nepovažoval 

za veľký talent, veď ja ani 

nie som žiadny kúzelník. Len 

takto seknem krátku kľučku 

pod seba a potom sa snažím 

presne nahrať.“

Bol na seba až príliš kritický, 
pretože talent mal. A výrazný. 
Aj preto je v jeho hráčskej 
kariére zaznamenaná aj účasť 
na majstrovstvách sveta v Ta-
liansku 1990. Nastúpil 
vo všetkých piatich zápasoch 
Československa. „Nikto to odo 

mňa neočakával. Nehrával 

som v najlepšom klube na 

Slovensku, tobôž nie v Čes-

koslovensku. Pre Nitrana boli 

MS v tom čase vzdialené sko-

ro tak ako cesta na mesiac. 

Ja som mal to šťastie, že som 

si v Taliansku mohol zahrať,” 
pripomína.
Bol členom základnej zostavy, 
pripísal si tri gólové asisten-
cie, samozrejme, že nastúpil
aj do štvrťfinálového boja 
s Nemeckom 1. júla v Miláne. 
V 11. minúte dostal žltú kartu 
a potom dvadsať minút pred 
koncom mu Littbarski pri 

obrannom zákroku v nemeckej 
šestnástke prišliapol nohu a eš-
te aj vyzul kopačku. Rakúsky 
rozhodca Helmut Kohl však ne-
reagoval, nezapískal, netrestal, 
hra pokračovala. V Ľubošovi 
sa ozval srd, na znak protestu 
kopačku vykopol do vzduchu 
a – vyfasoval druhú  žltú kartu. 
Samozrejme, jeho vyjadrení 
k tomuto momentu bolo viac. 
„Každý rok som musel dostať 

jednu červenú kartu a potom 

som sa upokojil. Môj manažér 

ma vtedy povzbudil: keď si už 

nedal gól, vďaka tomuto si ťa 

každý zapamätá,“ bolo jedno 
z nich.
„Nebol to skrat. V živote som 

sa dopustil oveľa horších 

vecí. Toto bolo iba vyjadre-

nie pocitu nespravodlivosti, 

krivdy. Celý zápas sa niesol 

v duchu, že nám píska Rakú-

šan, ktorý nadŕža Nemcom. 

Chcel som rozhodcovi iba de-

monštrovať, že urobil chybu. 

Zvolil som však neprimeranú 

intenzitu. Potom som už túto 

situáciu nikdy neanalyzoval, 

neviem, či mohol spomínaný 

zákrok hlavný rozhodca zo 

svojho postavenia vidieť, ale-

bo nie. Načo to riešiť, veď to 

bolo dávno. Patrí to k mojej 

minulosti, patrí to k futba-

lu,” skonštatoval s odstupom 
dvadsiatich rokov. Pre český 
blesk.cz sa k incidentu vyjadril 
takto: „Keby som nebol taký 

impulzívny, tak by som nebol 

taký hráč. Ku mne patrila 

dynamika, hádky, život. Na 

ihrisku to vo mne vrelo. Nie 

som hlupák, ale občas som 

ušiel. Raz som sa zahnal, raz 

dal päsťou, raz zajačal.“  

Za červenú kartu čs. funkcionári 
strhli Moravčíkovi z odmeny 
zo šampionátu 10 000 švajčiar-
skych frankov.      PETER ŠURIN

Milan Škriniar 
v jedenástke sezóny TOP 5 líg
Vydarená sezóna 
v službách milánske-
ho Interu priniesla 
Milanovi Škriniarovi 
ocenenie v podobe 
zaradenia do ideál-
nej jedenástky 
futbalistov 
z Top 5 európskych 
líg ročníka 2017/18. 
Špecializovaný 
portál Goal.com ho 
zaradil do hviezdnej 
spoločnosti po boku 
Lionela Messiho, 
Cristiana Ronalda či 
Mohameda Salaha. 
Počas sezóny strelil v modro-čiernom drese štyri góly, v počte vyhraných 
súbojov mu patrí v Serii A druhé miesto, v úspešnosti prihrávok obsadil 
bronzový stupienok.

Hamšík strelil 100. gól v Serii A
Marek Hamšík 
nadviazal na rekord 
v počte strelených 
gólov v drese SSC 
Neapol a v dueli 
proti AC Turín za-
znamenal svoj 
100. gól v talianskej 
Serii A. „Marekiaro“ 
prišiel na ihrisko 
v 69. minúte za sta-
vu 1:1 a presadil 
sa už po dvoch 
minútach pobytu 
na ihrisku, keď 
prihrávku Callejona 
premenil nechyta-
teľnou strelou do ľavého horného rohu súperovej bránky na gól. Hamšík 
sa jubilejným 100. gólom stal 35. členom Klubu ligových kanonierov, 
zároveň však konečný výsledok zápasu s AC Turín 2:2 znamenal dve kolá 
pred koncom súťaže nedostihnuteľnú stratu na lídra Juventus Turín. 
V konečnom účtovaní zaostali Neapolčania na 2. mieste za majstrovskou 
„Starou dámou“ o štyri body.

Dúbravka zažiaril v Newcastli
Pred jeho prícho-
dom do Newcastlu 
sa tím trénera Rafu 
Beniteza potácal 
na 16. mieste 
tabuľky a bojoval 
o záchranu. Keď sa 
postavil medzi žrde 
Martin Dúbravka 
(29), po jedenástich 
dueloch sa nad 
St. James Parkom 
vyjasnilo. Kolo pred 
koncom súťaže figu-
rovali „straky“ 
na 10. priečke a tá im 
zostala aj po záve-
rečnom 38. kole. Tucet zápasov stačil na to, aby sa britské denníky 
a futbalová verejnosť predháňali v superlatívoch na výkony bývalého bran-
kára Žiliny, Esbjergu a Liberca. Orientácia, spoľahlivosť, dirigentské schop-
nosti v šestnástke a tiež mimoriadne sledovaná práca nohami – to všetko 
radí Dúbravku na pozíciu horúceho adepta na post brankárskej jednotky 
v Newcastli aj v budúcej sezóne. Slovenský reprezentant bol na jar v anglic-
kom klube na hosťovaní z pražskej Sparty, o jeho definitívnom prestupe 
na sever Anglicka sa rozhoduje v týchto dňoch.  (pz)

REPREZENTAČNÉ AKTUALITY
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pútať pozornosť aj v bránke, 
až ho prelanárili do Malaciek, 
mužstva I. triedy. V nej hrali 
aj I. ČsŠK Bratislava, Rapid 
Trnava a ďalšie najsilnejšie 
kluby tejto západoslovenskej 
oblasti. Lenže Hollý musel na-
pĺňať aj túžbu otca- kominár-
skeho majstra, ktorý z neho 
chcel mať rovnako kominára. 
„Vstával som ráno o piatej, 

vymetal komíny v otcovi 

pridelených štrnástich ob-

ciach a popoludní som na-

sadal na vlak do Bratislavy 

na tréningy alebo zápasy,“ 

rozprával novinárom. 
Najprv jeho výlety sprevá-
dzal záujem vidieť, čo sa to 
s futbalom deje v meste na 
Dunaji, na pravom brehu, kde 
sídlili najlepšie kluby. Keď ich 
ihrisko bolo voľné, mohol si 
na ňom zahrať hocikto, využil 
to aj on. Vždy predviedol 
niečo zo svojho brankárskeho 
kumštu, až si to všimol tréner 
PTE a pozval ho na tréning. 
Tak sa Jožko dostal medzi ma-
ďarských hráčov PTE a vôbec 
mu neprekážalo, že nevedel 
ani slovo v ich materinskom 
jazyku. Namiesto toho preho-

voril jeho brankársky talent 
– postreh, svižnosť, výnimoč-
nosť v chytaní prízemných 
striel a odvaha vrhať sa pod 
nohy súperových strelcov. 
To si dobre všimol aj tréner 
a elitný hráč I. ČsŠK Bratislava 
Štefan Priboj, ktorý chodil po 
mestských, vlastne petržal-
ských i okolitých ihriskách 
a z objavov na nich tvoril 
amatérskeho majstra a 
základy neskoršieho prvého 
slovenského zástupcu v celo-
štátnej lige.
Takto sa začala sláva skromné-
ho stupavského kominárske-
ho učňa a tovariša. Neľahko sa 
k nej predieral, ale nadmieru 
si ho cenili tréneri, funkcio-
nári, spoluhráči a najmä 
diváci i novinári. Hráči si pred 
nástupom na ihrisko siahli na 
neho prstom pre poverčivé 
šťastie, v novinách sa s jeho 
menom zaužívalo pomenova-
nie slovenský Plánička. 
S jeho pôsobením v belasej 
bránke sa spájali veľké úspe-
chy, napríklad keď sa 
v roku 1927 I. ČsŠK Bratislava 
stal prvý raz amatérskym 
majstrom ČSR v tejto zostave: 

Hollý – Čulík, Mutňanský 
– Kaulich, Karácsonyi, Träger 
– Uher, Poláček, Priboj, 
Čambal, Šoral. Počas desia-
tich rokov v bránke I. ČsŠK 
Bratislava vychytal niekoľko 
skvelých výsledkov. Najvyššie 
stojí senzačné víťazstvo nad 
anglickým profesionálnym 
mužstvom Newcastle United 
8:1 a po zápase ho nadšené 
publikum vynieslo z ihriska 
na ramenách. 
Jozef Hollý v belasom mužstve 
nahradil vynikajúceho branká-
ra z čias, keď v tíme bolo veľa 
Čechov, Leichmanna, prezýva-
ného Andulka. Toho na rodnú 
Moravu zlákala Slavia Brno, 
a tak sa stal prvým v rade ne-
skorších skvelých slovenských 
brankárov I. ČsŠK, dnešného 
Slovana Bratislava, Kardoša, 
Hubeka, Krischkeho, Reiman-
na, Schrojfa, Vencelovcov 
a ďalších.
Jozef Hollý mal zmysel pre 
humor. S úsmevom vravie-
val: „V bránke musím mať 

šťastie, lebo som kominár...“ 

Poučne sa zmieňoval aj 
o svojej životospráve: „Nikdy 

som neholdoval pijatikám 

ani fajčeniu, dýchal som len 

dym a sadze, k čerstvému 

vzduchu som sa dostával 

až na ihriskách!“ 

JOZEF KŠIŇAN

Slovenský Plánička

Podporovala to aj vtedajšia 
tlač či populárni rozhlasoví 
reportéri Josef Laufer a Štefan 
Mašlonka. Tak sa dostávali 
do povedomia širokých más 
Nejedlý, Puč, Svoboda, Čam-
bal, Daučík a najmä brankár 
František Plánička. Takmer 
všetci vedeli, ako sa z nevyso-
kého chlapca z okrajovej časti 
Prahy stal chýrny brankár 
pražskej Slavie aj reprezen-
tačného mužstva ČSR, pre-
sláveného strieborného tímu 
majstrovstiev sveta 1934. 
Meno Františka Pláničku sa 
zapísalo natrvalo i do histórie 
slovenského futbalu. To preto, 
že ho novinári radi pripomí-
nali v pochvalách stupavské-
ho rodáka Jozefa Hollého. 
Na pláckoch stupavského 
mestečka si ako mnohí iní 
obľúbil populárnu hru, solíd-
ne ovládal loptu kdesi na kraji 
útoku. Keďže vtedy bývalo 
zvykom chýbajúceho branká-
ra nahradiť tým najmladším 
– a ten musel poslúchať – po-
slali raz aj Hollého k bránko-
vej čiare. Osvedčil sa a odvte-
dy si aj on obľúbil tento post. 
Vrtký a odvážny Jožko začal 

 KTO BOL

 JOZEF HOLLÝ

Dátum narodenia: 14. marca 
1903 v Stupave
Zomrel: 19. novembra 1980 
v Bratislave
Hráčska kariéra: ŠK Stupava, 
MŠK Malacky, PTE Bratislava, 
I. ČsŠK Bratislava.
Úspechy: titul amatérskeho 
majstra ČSR 1927, víťazstvá nad 
poprednými klubmi Viedne, Bu-
dapešti, Prahy, na zájazde v Gréc-
ku a Newcastlom United 8:1

Amatérsky majster ČSR z roku 1927 

I. ČsŠK Bratislava, sedia zľava: Priboj, Uher, 

Hollý, Träger, Šoral. Stoja zľava: Havránek, 

Čabelka, Kaulich, Čambal, Pajer, Poláček, 

Mutňanský, Karácsonyi.

Kedysi, vo futbalovom dávnoveku, sa do futbalu zažraté decká pýšili me-
nami obdivovaných a oslavovaných hráčov z našich klubov, dnes nosia 
na tričkách radšej mená Ronalda či Messiho. 

SLOVENSKO 
HOLANDSKO

OPRÁŠENÉ LEGENDYJOZEF HOLLÝ,  kominár, ktorý nosil aj futbalové šťastie
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