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Veríme,
že dáme Vikingom

poriadne zabrať

Naši Sokoli potrebujú
fanúšikov, ktorí im veria

Slovensko vs. Dánsko
05. september 2018, City Arena Trnava
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Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

Vážení športoví priatelia,

slovenská futbalová reprezentácia štartuje šiestu sezónu pod 
vedením Jána Kozáka. Počas tohto obdobia sa vďaka svojim 
výkonom trvale zaradila do Top 30 svetového a Top 20 európ-
skeho rebríčka, stala sa rešpektovaným tímom, s ktorým sa musí 
počítať. Futbalový život však prináša stále nové a nové výzvy. 
Tou novou na reprezentačnej úrovni, je nová súťaž Liga národov, 
kde je Slovensko v druhej najsilnejšej skupine a bude mať mož-
nosť, v prípade že ju vyhrá, postúpiť medzi najlepšiu európsku 
dvanástku.

Všetky doteraz známe informácie a analýzy hovoria, že to bude 
významná a veľmi sledovaná súťaž, ktorú v žiadnom prípade 
nechceme podceniť. Preto aj dnešný priateľský zápas s Dánskom 
bude dôležitou súčasťou prípravy na prvý zápas s Ukrajinou. Našu 
reprezentáciu preverí tím, ktorý na nedávnych MS v Rusku ako 
jediný neprehral nielen s celkovým víťazom (Francúzskom), ale ani 
s jeho finálovým súperom, pretože Chorváti vyhrali osemfinále až 
v penaltovom rozstrele. Dánsku patrí v súčasnosti v inovovanom 
rebríčku FIFA skvelé 9. miesto. 

Tímu, v ktorom sa objavia také hviezdy ako Simon Kjaer, Kaspar 
Schmeichel či Christian Eriksen budeme chcieť vrátiť domácu 
prehru 1:2 z marca 2011 na ešte pôvodnom trnavskom štadióne. 
S radosťou a hrdosťou konštatujem, že od novembra 2015, 
už na tom novom, naša reprezentácia odohrala desať zápasov 
(päť súťažných a päť priateľských), pričom priemerná návšteva na 
nich presiahla hranicu 14 300 divákov. Fanúšikovia vytvorili našim 
hráčom skvelé prostredie a svojím dielom sa pričinili o skvelú 
doterajšiu bilanciu – 6 víťazstiev, 3 remízy a len jedna prehra pri 
skóre 16:4. Verím, že tradícia vynikajúcej diváckej atmosféry 
ako aj dobrých výsledkov bude pokračovať, a to nielen v dneš-
nom zápase, ale aj v jesenných súťažných dueloch Ligy národov. 
Trnavský Štadión Antona Malatinského sa v posledných rokoch 
stal skvelým domovom našej reprezentácie.

Slovensko, do toho!

SL
O

VE
N

SK
O

   
   

   
   

   
   

   
 D

Á
N

SK
O

3

Z OBSAHU
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PETER SCHMEICHEL
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PAVOL ŠAFRANKO
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MARTIN DÚBRAVKA
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Michal 
ŠULLA
15. 7. 1991
ŠK Slovan Bratislava
2 / 0

tréner:

 Ján 

KOZÁK

Reprezentácia 

SLOVENSKA

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
82 / 2

Martin 
ŠKRTEL 
15. 12. 1984 
Fenerbahce Istanbul
97 / 6

Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
25 / 4

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Anorthosis Famagusta
39 / 5

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
SSC Neapol 
105 / 21

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Zenit Petrohrad 
45 / 10

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
RCD Mallorca
1 / 0

Vladimír 
WEISS 
30. 11. 1989 
Al-Gharafa 
64 / 7

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
Newcastle United
10 / 0

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
FC Viktoria Plzeň 
20 / 0

Erik 
SABO 
22. 11. 1991 
Beitar Jeruzalem 
15 / 0

Adam 
NEMEC 
2. 9. 1985 
FC Pafos
37 / 12

Tomáš 
HUBOČAN 
17. 9. 1985 
Olympique Marseille 
61 / 0 

Róbert 
MAZÁŇ
9. 2. 1994
Celta Vigo 
5 / 0

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

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 5. 6. 2018.

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994
Real Salt Lake City
12 / 1 

Matúš 
KOZÁČIK  
27. 12. 1983 
FC Viktoria Plzeň 
27 / 0

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
18 / 0

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
DAC 1904 Dun. Streda
3 / 0 

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
Trabzonspor AS
59 / 6

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
FC Kodaň 
17 / 2

Erik 
PAČINDA 
9. 5. 1989
DAC 1904 Dun. Streda
3 / 1 

Norbert 
GYÖMBÉR 
3. 7.1992 
AS Perugia
20 / 0 
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Reprezentácia 

DÁNSKA
Frederik 
RØNNOW
4. 8. 1992
Eintracht Frankfurt
6 / 0

Jens Stryger
LARSEN
21. 2. 1991
Udinese Calcio
16 / 1

Lasse 
SCHÖNE
27. 5. 1986
Ajax Amsterdam
39 / 3

Thomas 
DELANEY
3. 9. 1991
Borussia Dortmund
31 / 4

Pione 
SISTO
4. 2. 1995
Celta Vigo
18 / 1

Lukas 
LERAGER
12. 7. 1993
Girondins Bordeaux
5 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Andreas 
CHRISTENSEN
10. 4. 1996
FC Chelsea
20 / 1

Simon 
KJÆR
26. 3.1989
FC Sevilla
82 /3

Kasper 
SCHMEICHEL
5. 11. 1986
Leicester City 
39 / 0

Jonas
LÖSSL
1. 2. 1989
Huddersfield Town
1 / 0

Andreas 
CORNELIUS
16. 3. 1993
Atalanta Bergamo
21 / 4

Viktor 
FISCHER
9. 6. 1994
FC Kodaň
20 / 3

Mathias 
JØRGENSEN
23. 4. 1990
Huddersfield Town
15 / 1

Yussuf 
POULSEN
15. 6. 1994
RB Lipsko
31 / 5

Nicolai 
BOILESEN
16. 2. 1992
FC Kodaň
17 / 1

Jannik 
VESTERGAARD
3. 8. 1992
FC Southampton
16 / 1

Christian 
NØRGAARD
10. 5. 1994
AC Fiorentina
0 / 0

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 2. 7. 2018.

Martin 
BRAITHWAITE
5. 6. 1991
Middlesbrough FC
24 / 1

Christian 
ERIKSEN
14. 2. 1992
Tottenham Hotspur
82 / 23

Jonas 
KNUDSEN
16. 9. 1992
Ipswich Town
4 / 0

tréner:

Åge

 HAREIDE

Henrik 
DALSGAARD
27. 7. 1989
Brentford FC
15 / 0
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Jedno meno sa v tejto súvislosti 
okamžite vynorí na povrch. 
Meno brankára, ktorý zažil 
v januári neskutočný kariérny 
skok, naďalej však zostal rovna-
ký: milý, skromný, rozvážny, ale 
zároveň sebaistý a nesmierne 
cieľavedomý. Martin Dúbravka.

ĎALŠIA ŠANCA 
NA POSTUP
Okrem toho, že sa 29-ročný 
Žilinčan stal začiatkom tohto 
roka súčasťou veľkého futbalo-
vého sveta v anglickej Premier 
League ako brankár Newcastlu 
United, je odvlani aj jednotka 
slovenskej reprezentácie. 
S ňou dnes proti Dánsku začína 
novú etapu. S vyvrcholením 
v podobe Ligy národov a budú-
coročnými kvalifikačnými bojmi 
o postup na záverečný turnaj 
majstrovstiev Európy 2020.
„Všetci sú zvedaví, ako bude 

vyzerať premiérový ročník 

Ligy národov. Raz musela 

prísť zmena, uvidíme, čo to 

celé prinesie,“ rozrozprával sa 
Martin Dúbravka. „V sloven-

skej reprezentácii máme 

kvalitu už dlhé roky. Teraz 

sa káder pomaličky dopĺňa 

o mladších hráčov, ktorí sa 

presadzujú v najrôznejších 

európskych ligách. Tí, čo 

majú kvalitu a sú v národnom 

mužstve dlhšie, odovzdávajú 

skúsenosti mladším. Verím, 

že aj po obmene budeme 

stále rovnako silní, a že sa 

opäť vytvorí taká istá súdržná 

partia. Ja osobne som sa tešil 

na každý zraz a bol som veľmi 

rád, že ma v reprezentácii 

čaká priateľské a takpovediac 

domáce zázemie.“

Liga národov, ktorá nahra-
dila väčšinu medzištátnych 
prípravných zápasov, poskytuje 
mužstvám tiež možnosť prie-
niku na Euro 2020. „Aj pre nás 

je to ďalšia šanca na postup. 

Keby sme sa nesnažili ju 

využiť, myslím si, že by sme sa 

neuberali dobrým smerom,“ 
podotkol odchovanec MŠK 
Žilina.

V súvislosti s novou súťažou sa 
vynára viacero otáznikov, nejde 
totiž o jednoduchý systém, naj-
mä v súvislosti so spomenutou 
možnosťou postupu na ME. „Ja 

to jednoducho beriem ako 

fakt. Prichádza nový model, 

musíme to rešpektovať. 

Informácií je veľa a možno je 

náročnejšie to pochopiť, ale 

jasné je jedno. Je to šanca, 

ako sa dostať na šampionát, 

predovšetkým pre menšie 

Brankár MARTIN DÚBRAVKA o Lige národov, 
Schmeichelovcoch, Newcastli, Liverpoole, 

31. januári, Benitezovi aj Zíkovi

Newcastle 
mi prirástlo 

k srdcu
Môže byť futbalista 

vôbec pripravený 
na veľký prestup? 

Nie herne, takých je 
veľa, ale mentálne, 

v hlave. Existuje hráč, ktorý 
dokáže ustáť obrovský tlak 

vyplývajúci z toho, že odrazu 
nastupuje na najslávnejších štadiónoch 

sveta, čelí najväčším esám vo svojom 
obore, a v neposlednom rade zarába 

obrovské peniaze, o ktorých sa mu možno dovtedy ani nesnívalo?

Už keď mi 
Pavel Zíka 

pomáhal ísť 
do Liberca, načr-

tol mi svoju víziu. 
Vraj po roku 

pôjdem do Sparty 
a odtiaľ po roku 

a pol vyššie...

Martin si zahral Európsku ligu v drese Liberca v roku 2016.
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Káder Newcastlu nie je nabitý veľkými 
hviezdami, napriek tomu sa mužstvu na jar 

darilo. United sa s veľkým predstihom zachránili 
a pripísali si viaceré cenné skalpy popredných 

anglických tímov. „Naša najväčšia devíza 

je tímovosť. Nemáme takých hráčov ako Chelsea, 

Liverpool či Manchester City, ale spoločnými 

silami dokážeme byť úspešní. Bolo skvelé, že 

sme skončili na 10. mieste, ale uvedomujeme 

si, že sa to nemusí zopakovať, ak nebu-

deme pracovať tak poctivo 

ako počas celej jari,“ uviedol 
Martin Dúbravka.

ROZHODUJÚCA 
JE TÍMOVOSŤ

krajiny. A to sme aj my.“

Mužstvo trénera Jána Kozáka 
bude v premiérovej edícii Ligy 
národov bojovať v skupine so 
susednými krajinami Ukrajinou 
a Českom. „Každý zápas bude 

veľmi náročný. S oboma 

tímami sme sa už viackrát 

konfrontovali, dokonca v ne-

dávnej minulosti. Teším sa, 

že sa znovu spolu stretneme 

a som aj zvedavý, ako k tejto 

súťaži pristúpia ostatné tímy 

a akým zostávam budeme 

čeliť. Za nás môžem povedať, 

že to budeme brať s plnou 

vážnosťou.“

V prípade úspechu a obsade-
nia prvej priečky sa Slováci 
dostanú v ďalšom ročníku 
Ligy národov do I. divízie, kde 
budú bojovať proti najsilnejším 
európskym protivníkom. „To je 

extra motivácia. V reprezen-

tácii sme mali vždy najvyššie 

ciele. Pozerali sme sa len na 

víťazstvá, remízy a prehry nás 

nezaujímali. Nemyslím si, že 

by teraz tréner Kozák na tejto 

filozofii niečo menil. Vždy 

jasne hovoril, že chceme hrať 

náš futbal a nie sa prispô-

sobovať. A to sa nemení ani 

s novou súťažou,“ vyhlásil 
bývalý hráč Esbjergu, Liberca 
a pražskej Sparty.

HVIEZDNI ERIKSEN 
A SCHMEICHEL
Pripravenosť Slovákov pred 
vstupom do Ligy národov na 
Ukrajine (9. 9.) preverí dnes 
v Trnave výber Dánska. Zve-
renci trénera Ageho Hareide-
ho nechýbali na nedávnych 
majstrovstvách sveta v Rusku, 
kde ich výkony sledoval aj 
Martin Dúbravka. „Mal som 

prehľad aj o iných tímoch, ale 

keďže som vedel, že sa s nimi 

stretneme, Dánov som si vší-

mal pozornejšie. Majú veľkú 

kvalitu, viacero ich hráčov pô-

sobí v Premier League. Bude 

to náročný súper, rozhodne 

nie je náhoda, že sa dostali 

na svetový šampionát. Naši 

tréneri Ján Kozák a Štefan 

Tarkovič ich tiež nepochyb-

ne veľmi dobre sledovali 

a postarajú sa, aby sme sa 

na nich dôkladne pripravili. 

Bude to dobrá skúška pred 

Ligou národov, keďže ich vý-

kony boli na MS na úrovni. 

Majú prepracovaný systém 

a ak by mali viac šťastia, 

keďže nezvládli penaltový 

rozstrel v osemfinále s Chor-

vátskom, mohli to dotiahnuť 

ďaleko.“

Najväčšia hviezda dánskeho 
tímu je Christian Eriksen. Pôsobí 
v Tottenhame, teda v mužstve, 
ktoré bolo prvým súperom 
Dúbravkovho Newcastlu 
v novej sezóne Premier League. 
„Mal som možnosť hrať proti 

nemu v lige už dvakrát, stretli 

sme sa aj na jar. Je to výborný 

futbalista,“ skonštatoval jediný 

slovenský zástupca v aktuálnej 
sezóne najvyššej anglickej 
súťaže.
Na Ostrovoch, konkrétne 
v Leicestri City, pôsobí aj aktuál-
na dánska brankárska jednotka 
Kasper Schmeichel, proti ktoré-
mu Dúbravka v prvej polsezóne 
na Ostrovoch tiež nastúpil. 
„Je to veľká osobnosť. 

V Anglicku aj v dánskom 

národnom mužstve. Urobil si 

veľké meno a rozhodne nie 

preto, že by mal slávneho 

otca. Vlastnou tvrdou prácou 

a výkonmi si vydobyl rešpekt 

celej Premier League.“

Kasperov otec Peter Schmei-
chel má predsa len na svojom 
konte väčšie úspechy. V roku 
1992 vyhral s Dánmi majstrov-
stvá Európy a o sedem rokov 
neskôr priviedol Manchester 
United s kapitánskou páskou 
až k celkovému triumfu v Lige 
majstrov. V rokoch 1992 a 1993 
vyhral anketu pre najlepšieho 
brankára sveta. „Výkony Petra 

Schmeichela som sledoval, 

keď som bol malý. Bol to 

kvalitný brankár, jeden 

z najlepších. Kasper zdedil 

jeho vlohy, ďalej však musel 

vsadiť na svoju pracovitosť 

a húževnatosť. Chcel sa presa-

diť po vlastnej osi, čo azda ni-

koho neprekvapuje,“ povedal 
190 cm vysoký Dúbravka.

Keď sa 
vraciam 

do Newcastlu 
a vidím štadión, 

vždy vo mne ožijú 
spomienky 

z prvého dňa.
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INDÍCIE BOLI, 
ALE PAPIER JE PAPIER 
V predposledný májový deň 
sa definitívne spečatil jeho 
prestup z pražskej Sparty do 
Newcastlu po úspešnom pol-
sezónnom hosťovaní. Obdobie 
medzi koncom vlaňajšieho roč-
níka a podpisom viacročného 
kontraktu nebolo pre sloven-
ského brankára jednoduché, 
hoci... „Vyhrali sme posledný 

zápas sezóny proti Chelsei, 

čo bol taký bonbónik môjho 

hosťovania. Odchádzal som 

so super pocitom, hneď na 

to som zamieril na reprezen-

tačný zraz a tam som čakal 

na spätnú väzbu z klubu. Mal 

som indície, že by sa to mohlo 

zrealizovať, ale viete, mám 

už skoro 30 rokov a určité 

skúsenosti. Mám radšej, keď 

je niečo na papieri, nespolie-

ham sa na slová a sľuby.“

Napokon sa všetko vyriešilo 
deň pred prípravným zápasom 
s Holandskom. „To bolo super, 

pretože som sa mohol plne 

koncentrovať na súboj v Trna-

ve. Bol som dobre naladený, 

a to mi vlastne zostalo dote-

raz. Teším sa, že som naďalej 

v Premier League a že som sa 

po lete mohol vrátiť 

do prostredia, ktoré som už 

veľmi dobre poznal.“

Už pred skončením predchá-
dzajúcej sezóny sa hovorilo 
o tom, že v prípade cúvnutia 
Newcastlu od pripravenej 
opcie by mohol dvojnásobný 
slovenský ligový majster so 
Žilinou zakotviť aj v inom ang-
lickom klube. „Keďže do konca 

hosťovania (31. máj, pozn.) 

zostávalo len niekoľko dní, 

hovorilo sa aj o iných mož-

nostiach. Som rád, že medzi 

záujemcami boli aj iné kluby 

z Premier League, pretože to 

vtedy pre mňa znamenalo, že 

som sa v Anglicku etabloval 

a mohol by som tam zotrvať 

dlhší čas.“

Napriek ostatným variantom 
– a boli medzi nimi aj zvučné 
mená – preferoval zotrvanie 
v Newcastli. „Bola to moja 

priorita. Netúžil som po tom 

znova si hľadať zázemie a na-

stavovať osobný komfort, ne-

bolo by to jednoduché. New-

castle mi prirástlo k srdcu, 

chcel som zostať súčasťou 

klubu.“ Mimochodom, medzi 
záujemcami bol údajne aj FC Li-
verpool, finalista uplynulej se-
zóny Premier League. Je to 
pravda? „Objavili sa šumy 

tohto typu, ale takých je veľa. 

Kým nepríde k dohode, je to 

zakaždým iba teória. Som však 

rád, že sa v takomto klube vô-

bec spomenulo moje meno...“

OŽÍVAJÚCE SPOMIENKY
Počas úvodnej polsezóny 
odchytal Martin Dúbravka za 
Newcastle dvanásť ligových 
stretnutí, počas ktorých prak-
ticky nezažil slabšiu chvíľku. 
Fanúšikom „strák“ sa až 
nechcelo veriť, s akým pokojom 
a prehľadom riešil všetky 
situácie na ihrisku a ako hladko 
a plynulo vhupol do najlepšej 
ligy sveta.
„Ťažko povedať, čím to bolo, 

pretože na niečo také sa azda 

ani nedá pripraviť. V januári 

som sa chystal so Spartou na 

jarnú časť českej ligy, absol-

voval som náročné tréningy. 

Odrazu som však bol v novom 

prostredí, v ktorom som 

nemal veľa času na adaptáciu. 

Snažil som sa čo najrýchlejšie 

prispôsobiť. Pomohli mi ľudia 

zo šatne aj klubu. Vytvárali 

mi komfort, nemusel som na-

príklad riešiť bývanie, čo mi 

veľmi pomohlo. Mohol som 

sa venovať futbalu a urobil 

som si pohodu, ktorú brankár 

potrebuje. Som rád, že som 

rýchlo presvedčil trénera 

o tom, že si zaslúžim miesto 

v bránke Newcastlu.“

V živej pamäti má ešte stále 
nesmierne hektický 31. január 
2018, posledný prestupový deň 
v Anglicku počas ostatnej zimy. 
Cesta zo sústredenia Sparty 
v Španielsku na Britské ostrovy, 
zdĺhavá zdravotná prehliadka, 
čakanie na to, ako dopadnú 
paralelne prebiehajúce testy 
Florina Nitu smerujúceho 
z Rumunska na Letnú. Spečate-

ná dohoda napokon nabehla 
do medzinárodného transfero-
vého systému dve minúty pred 
koncom termínu. Stačilo teda 
len 120 sekúnd a o Premier Lea-
gue by náš brankár pravdepo-
dobne naďalej iba sníval. „Pa-

mätám si to celé, bolo to ne-

uveriteľne náročné. Fyzicky, 

keďže som veľa cestoval, ale 

najmä mentálne,“ uviedol 
Dúbravka.
Sen je teraz krásna realita. Čo je 
v nej pre nášho reprezentanta 
najkrajšie, na čo nedá dopustiť? 
„Predovšetkým na prvý zápas 

proti Manchestru United. 

Vyhrať nad takým súperom, 

pri debute a s čistým kontom, 

bolo neskutočne úžasné. 

V dobrom spomínam aj na 

posledný zápas minulej sezó-

ny a triumf 3:0 nad Chelsou. 

Vážim si, ako ma od začiatku 

vnímali chalani v kabíne. Keď 

sa vraciam do Newcastlu 

a vidím štadión, vždy vo mne 

ožijú spomienky z prvého 

dňa.“

PROFESIONÁL 
A ÚSPEŠNÝ VIZIONÁR
Za Dúbravkovým hosťovaním a
neskôr prestupom do St. Jame’s 
Parku stoja – okrem jeho vlast-
ných kvalít a výkonov - najmä 
dvaja muži: tréner Rafael Beni-
tez a český agent Pavel Zíka. 
„Prvé slovo, ktoré mi napad-

ne v súvislosti s Benitezom, 

je profesionál. A ďalšie taktik. 

Vždy naladí mužstvo na súpe-

ra. Vie nájsť slabiny a smer, 

akým by sme sa mali uberať, 

aby sme boli úspešní. Často to 

má ťažké, keďže nemá toľko 

finančných prostriedkov ako 

iní top tréneri v ostatných 

kluboch. Napriek tomu doká-

zal s Newcastlom postúpiť 

z II. ligy a obsadiť s ním v pr-

vej sezóne 10. priečku. Má 

jasnú predstavu, čo chce do-

siahnuť. S hráčmi veľa komu-

nikuje, čo mi maximálne vy-

hovuje,“ opísal španielskeho 
kouča.
Pavel Zíka stál v minulosti za 
prestupmi mnohých českých 
futbalových hviezd, vrátane 
brankára Petra Čecha. „Vždy 

má najvyššie ambície. Už keď 

mi pomáhal ísť do Liberca, 

načrtol mi svoju víziu. Vraj 

po roku pôjdem do Sparty 

a odtiaľ po roku a pol vyššie... 

Priznávam, bol som skeptic-

ký, keďže som si uvedomoval, 

že už nie som najmladší. 

Niežeby som Pavlovi neveril, 

ale vedel som, že dostať sa 

do niektorej z top líg bude 

mimoriadne náročné. On 

však urobil maximum, aby sa 

jeho vidina uskutočnila a ja 

som mu za to veľmi vďačný. 

Pomohol mi, aby som sa krok 

po kroku dostal až tam, kde 

momentálne som.“

Keďže až do tejto chvíle sa Zíka 
ukázal ako úspešný vizionár, 
je namieste otázka, čo ďalšie 
mu ešte povedal a kde vidí 
Dúbravku zase o rok či rok 
a pol? „Povedal mi, že je ra-

dosť sa na mňa pozerať. Áno, 

má aj ďalšie plány a ja som 

rád, že je ambiciózny. Vidí ma 

vyššie, ale ja nemyslím 

na zmenu. Nikdy som taký ne-

bol, preto som nevolil odchod 

z Liberca po polroku, aj keď 

som mohol ísť. Teraz som 

v Newcastli a užívam si to,“ 
dodal Martin Dúbravka. 

MIROSLAV ANTOL
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 Martin v úvodnom zápase sezóny 2018/19 proti Tottenhamu, v ktorom jeho tím prehral 1:2.    
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1,37     je najlepší 
gólový priemer 

na zápas v dánskej reprezentá-
cii. Dosiahol ho kodanský rodák 
Niels Poul „Tist“ Nielsen, ktorý 
v rokoch 1910 až 1925 v 38 me-
dzištátnych zápasoch strelil 
52 gólov, prvý vo veku 18 rokov 
a 131 dní. Zároveň je jeho 
52 strelených gólov najviac za 
Dánsko, rovnaký počet dosia-
hol aj Jon Dahl Tomasson v 112 
medzištátnych stretnutiach. 

3     strieborné medaily 
z olympijských hier majú 

Dáni. Na prvých dvoch turna-
joch – v rokoch 1908 a 1912 
– prehralo v oboch prípadoch 
finále s tímom Veľkej Británie 
(0:2 resp. 2:4), v roku 1960 bolo 
nad ich sily v rozhodujúcom 
zápase o víťaza Taliansko (1:3). 
V roku 1948 si Dáni vybojova-
li bronzovú medailu, keď v stret-
nutí o 3. miesto uspeli nad 
výberom Veľkej Británie (5:3).

17     gólov dosiahlo 
Dánsko pri svojom 

najvyššom víťazstve v medzi-
štátnom zápase – 22. októbra 
1908 v Londýne rozstrieľalo na 
olympijských hrách Francúzsko 
17:1. Desať gólov dosiahol 
Sophus Krølben Nielsen, štyri 
Vilhelm Wolfhagen, dva August 
Lindgren, jeden Nils Middel-
boe. Najvyššia prehra sa datuje 
16. mája 1937, vo Vroclave 
podľahli Nemecku 0:8.

18     ligových súťaží 
- okrem dánskej 

– dodalo do národného tímu 
Dánska reprezentantov: 
Anglicko, Belgicko, Francúzsko, 
Grécko, Holandsko, Taliansko, 
Japonsko, Nemecko, Nórsko, 
Portugalsko, Rakúsko, Rusko, 
Škótsko, Španielsko, Švajčiar-
sko, Švédsko, Turecko a USA.

25     mien je v oficiál-
nej Sieni slávy 

dánskeho futbalu. Založili ju 
v októbri 2008, porotu tvorí 
šesť fundovaných osobností, 
zastupujúcich médiá, autorov 
futbalových kníh, aktívnych 
hráčov národného tímu, TV2, 
dánskeho zväzu DBU a členov 
Siene slávy. Členmi sú Sophus 
Krølben Nielsen, Nils Middel-
boe, Sophus Malmand Hansen, 
Carl Skomar Hansen, Poul 
Tist Nielsen, Pauli Jørgensen, 
Carl Aage Praest, Eigil Nielsen, 
Knud Lundberg, Aage Rou 
Jensen, Harald Nielsen, Henry 
From, Poul Pedersen, Henning 
Enoksen, Per Røntved, Allan 
Simonsen, Frank Arnesen, Pre-

ben Elkjaer-Larsen, Søren Lerby, 
Sepp Piontek, Richard Møller 
Nielsen, Michael Laudrup, Brian 
Laudrup, Peter Schmeichel, 
Morten Olsen a dve celé muž-
stvá, to z rokov 1980 – 1989, 
ktoré má v histórii označenie 
Dánsky dynamit tím, a víťazná 
ekipa z ME 1992.

35     rokov a 171 dní mal 
brankár Peter Kjaer, 

keď 25. apríla 2001 premiérovo 
nastúpil v reprezentačnom 
drese v zápase so Slovinskom 
(3:0), čím sa stal historicky naj-
starším debutantom. Celkovo 
si pripísal 4 štarty v národnom 
tíme. Najmladším futbalistom 
v národnom drese je Harald 
Nielsen, ktorý mal pri svojom 
prvom zápise na reprezentač-
nej úrovni 17 rokov a 322 dní 
(4:2 s Nórskom, strelil jeden 
z gólov).

69     -krát bol kapitánom 
reprezentácie Lars 

Olsen, čo je najviac spomedzi 
všetkých hráčov. Pásku nosil 
v rokoch 1987 – 1994. Po ňom 
nasledujú Morten Olsen 50, 
Per Røntved 38, Jon Dahl 
Tomasson 36, Daniel Agger 34, 
Peter Schmeichel 30.

90     dánskych hráčov 
strelilo pri svojom 

ČČíslaísla
z dánskych futbalových reálií

reprezentačnom debute aj gól! 
Prvými štyrmi boli  Nils  Middel-
boe, Vilhelm Wolfhagen, Harald 
Bohr a Sophus Nielsen pri pr-
vom oficiálnom zápase Dánska 
pri jeho vstupe na medziná-
rodne fórum (19. 10. 1908 proti 
Francúzsku), zatiaľ posledným 
Jens Stryger Larsen (31. 8. 2016 
proti Lichtenštajnsku).

129     medištátnych 
štartov má zapí-

saných dánsky rekordér Peter 
Schmeichel. V bránke národné-
ho tímu bol štrnásť rokov (1987 
– 2001) a 3. júna 2006 proti 
Belgicku dosiahol pri remíze 
2:2 aj svoj jediný reprezentačný 
gól! V počte medzištátnych 
zápasov za ním nasledujú 
Denis Rommedahl 126/21, Jon 
Dahl Tomasson 112/52, Thomas 
Helveg 108/2, Michael Laudrup 
104/37, Morten Olsen 102/4 
a Martin Jørgensen 102/12, 
Thomas Sørensen 101/0, 
Christian Poulsen 92/6, 
John Sivebaek 87/1.

166     medzištátnych 
zápasov na 

lavičke Dánska absolvoval 
Morten Olsen, legenda futbalu 
na Jutskom polostrove. Dnes 
69-ročná výrazná osobnosť 
svetového formátu má ako hráč 
na konte 531 ligových zápasov 

v troch súťažiach (Dánsko, Bel-
gicko, Nemecko), 102 štartov 
v medzištátnych stretnutiach 
v dánskom drese (v období ro-
kov1970 - 1989), v ktorom skon-
čil ako 40-ročný! Od roku 1990 
sa dal na trénerskú dráhu, vie-
dol Bröndby Kodaň, 1. FC Kolín, 
Ajax Amsterdam a potom 15 ro-
kov (2000 – 2015) dánsky národ-
ný tím. Jeho bilancia s reprezen-
táciou je 80 víťazstiev, 42 remíz 
a 44 prehier. Je dánsky majster 
ako tréner, belgický ako hráč 
aj tréner, holandský ako tréner, 
má miesto v dánskej Sieni slávy.

825     oficiálnych zápa-
sov má k 1. au-

gustu 2018 zapísaných vo svo-
jej histórii dánska reprezentá-
cia, 19. októbra 1908 v Londýne 
víťazstvom 9:0 nad Francúz-
skom otvorila knihu medzi-
štátnych stretnutí. Bilancia 
je 382 víťazstiev, 164 remíz 
a 279 prehier, skóre 1536:1158. 
Zaujímavosťou je, že oficiál-
ne až v ôsmich obdobiach 
nemal národný tím trénera či 
manažéra, hoci hral oficiálne 
medzištátne zápasy (január 
1911, január – december 1916, 
január 1919 – júl 1920, septem-
ber 1920, január 1939, dočasný 
manažér, júl 1939 – september 
1956, jún 1957). Od januára 
1967 do decembra 1969 viedli 
reprezentáciu tri dvojice, jeden 
ako tréner na taktiku a druhý 
bol tréningový kouč.

38 065     je ofi-
ciálna 

kapacita najväčšieho futbalo-
vého štadióna v Dánsku Telia 
Parken v Kodani, hráva na ňom 
miestny FC. Je to jediný futba-
lový stánok v krajine, ktorého 
kapacita je nad hranicou 30 000 
miest. Ďalšie štadióny podľa 
veľkosti sú Bröndby Stadium 
(28 000, Bröndby), Ceres Park 
(21 000, Aarhus), Blue Water 
Aréna (18 000, Esbjerg), Nature 
Energy Park (13 990, Odense), 
Aalborg Portland Park (13 990, 
Aalborg).

331 693     hrá-
čov 

má registrovaných dánsky 
zväz k 31. 12 2016. Toto číslo 
znamená, že futbal je v krajine 
najpopulárenjším športom.
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Morten Olsen
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Prvé dva duely sa hrali pred 
takmer storočím v rokoch 
1922 a 1923, a to sú časy, keď 
by ste v zostavách ČSR márne 
hľadali slovenských hráčov. Vô-
bec prvý Slovák v reprezentácii 
nastúpil až o šesť rokov neskôr 
a bol ním Pavol Šoral v októbri 
1929 v Prahe proti Juhoslávii. 
Slovenskú stopu nájdeme 
až prípravnom zápase z júna 
1947, keď v Kodani nastúpili 
vo výbere trénerskej dvojice 
Valoušek - Gűrtler Kubala a 
Zachar. A práve žilinský útoč-
ník Viktor Zachar sa dvomi 
gólmi zaslúžil o remízu 2:2.
V ďalších šiestich dueloch sa už 
hralo o postup a o kvalifikač-
né body. Dánsko bolo vôbec 
prvou prekážkou ČSR na ceste 

za bronzom na ME 1960 vo 
Francúzsku. V 1. kole vtedajšie-
ho „Pohára národov“ sa zrodila 
najskôr v septembri 1959 v 
Kodani remíza 2:2, no po výhre 
5:1 v Brne sa mohli Popluhár, 

Scherer, Dolinský a spol. pri-
pravovať na štvrťfinálový duel 
s Rumunskom a následne na 
finálový turnaj najlepších šty-
roch do Francúzska. V bránke si 
podelili zápasy Stacho 
a Schrojf, o postup do štvrťfi-
nále sa zaslúžili tiež Ladislav 

Pavlovič, Pavol Molnár, Ladi-

slav Kačáni, Titus Buberník, či 
Anton Moravčík. Jednoznačný 
priebeh mal aj prvý kvalifikač-
ný zápas o postup na MS 1970 
v Mexiku. V kodanskom Idraets-
parku sa v septembri 1968 pod 

Vzájomné zápasy 

Československa a Slovenska s Dánskom

ČSSR 
bez jedinej 
prehry

Takto Marek Hamšík vyrovnával v Odense na 1:1.

Štrnásť zápasov Československa s Dánskom 
a na konte ani jedna prehra. Taká je bilancia vý-
berov ČSR a ČSSR proti severanom v medzištát-
nych zápasoch v priebehu 66 rokov. Ba čo viac, 
Dánsko až v ôsmich stretnutiach vyšlo strelecky 
naprázdno a československí brankári odchá-
dzali do kabín s čistým kontom.

výhru 3:0 gólovo podpísali 
Jokl, Kuna a Hagara, v odvete 
o mesiac neskôr zdolal tím 
trénera Marka súpera gólom 
Karola Jokla z 56. min 1:0. 
V Kodani debutoval v útoku 
Ján Čapkovič, v obrane hral 
svoj v poradí druhý reprezen-
tačný zápas Karol Dobiaš, na 
ihrisku sa objavili tiež Slováci 

A. Horváth, Szikora, Adamec, 

Geleta a Kabát. 

Kým do Mexika sa naši cez 
Dánov kvalifikovali, na svetový 
šampionát v roku 1974 už nie. 
V Kodani stačil gól Ladislava 

Petráša iba na remízu 1:1 
a mužstvo trénera Ježka sa trá-
pilo aj doma na Letnej. Po bez-
gólovom prvom polčase sa do-

Joklov víťazný gól v bratislavskom zápase na Tehelnom poli. Juraj Szikora v súboji s brankárom Engedahlom v domácom zápase   

SRdansko.indd   12 30.8.2018   13:26:28



SL
O

VE
N

SK
O

   
   

   
   

   
   

   
 D

Á
N

SK
O

13

Vzájomné zápasy ČSSR

 11. 6. 1922 Dánsko – ČSR  0:3 Kodaň prípravný zápas

 6. 5. 1923  ČSR - Dánsko 2:0 Praha prípravný zápas

 20. 6. 1947 Dánsko – ČSR  2:2 Kodaň prípravný zápas

 23. 9. 1959  Dánsko – ČSR  2:2 Kodaň Pohár národov (1. kolo) 

 18. 10. 1959 ČSR - Dánsko 5:1 Brno Pohár národov (1. kolo) 

 25. 9. 1968 Dánsko – ČSSR  0:3 Kodaň kvalifikácia MS 1970

 20. 10. 1968  ČSR – Dánsko 1:0  Bratislava kvalifikácia MS 1970

 2. 5. 1973  Dánsko – ČSSR  1:1  Kodaň kvalifikácia MS 1974

 6. 6. 1973  ČSSR – Dánsko  6:0  Praha kvalifikácia MS 1974

 27. 10. 1982  Dánsko – ČSSR  1:3  Kodaň prípravný zápas 

 16. 5. 1984 ČSSR – Dánsko  1:0  Praha  prípravný zápas

 12. 11. 1986  ČSSR – Dánsko  0:0  Bratislava kvalifikácia ME 1988

 3. 6. 1987 Dánsko – ČSSR   1:1 Kodaň kvalifikácia ME 1988

 1. 6. 1988 Dánsko – ČSSR   0:1  Kodaň prípravný zápas

 BILANCIA:        14     9       5       0      31:8  

Vzájomné zápasy SLOVENSKA

 29. 3.  2011 Slovensko – Dánsko 1:2 Trnava prípravný zápas

 15. 8. 2012 Dánsko – Slovensko 1:3 Odense prípravný zápas

  BILANCIA:          2        1         0         1        4:3 

stal v druhej časti hry na ihrisko 
Jozef Adamec a najmä jeho 
zásluhou sa zrodila rekordná 
výhra ČSSR nad Dánskom 6:0. 
Do tretice sa tímy stretli v kvali-
fikácii o postup na ME 1988 
a súboje priniesli dve remízy. 
V Bratislave na Tehelnom poli 
sa pred štyridsaťsedemtisíco-
vou diváckou kulisou rozišli 

mužstvá bez gólov, nerozhod-
ne 0:0. Hostia prežívali po účas-
ti na MS 1986 v Mexiku futba-
lový boom a družina trénera 
Pionteka bola plná zvučných 
mien. Proti Arnesenovi, Laud-
rupovi a vtedajšej hviezde 
Prebenovi Elkjaerovi Larsenovi 
v novembri 1986 nastúpil 
od začiatku Jozef Chovanec 
a na záverečných desať minút 
poslal tréner Masopust na ihris-
ko Stanislava Grigu. V odvete 
sa zaslúžila o cennú remízu 
1:1 aj dvojica Slovákov Jozef 

Chovanec a Július Bielik. 

Posledný vzájomný zápas 
federálneho tímu koučoval 
Jozef Vengloš. Pred tridsiati-
mi rokmi, v júni 1988, zdolal 
tím ČSSR Dánsko 1:0 gólom 
Kubíka, pamätníkmi zápasu sú 
Slováci Chovanec, Griga, Mi-

lan Luhový, Bielik a Hyravý.

V TRNAVE AJ V ODENSE 
VÝHRY HOSTÍ
Zoznam vzájomných zápasov 
Slovenska s Dánskom je kratší. 
V novodobej histórii sa tímy 
stretli doteraz len dvakrát, 
v oboch prípadoch sa hralo 
priateľsky a v tomto duchu sa 

javia aj výsledky duelov. V Tr-
nave sa tešili hostia z výhry 2:1, 
Slováci strelili v odvete o rok 
neskôr Dánom dokonca tri góly 
a zaznamenali výhru 3:1.
V marci 2011 sa na Štadióne 
Antona Malatinského odohral 
vyrovnaný zápas so šťastnejším 
koncom pre zverencov trénera 
Mortena Olsena. Už v 3. min si 
sklzom nešťastne nasmeroval 
loptu do vlastnej siete Kornel 

Saláta a na vyrovnávajúci gól 
Filipa Hološka po polhodine 
hry dokázali odpovedať Dáni 
víťazným gólom Michaela 
Krohna-Dehliho v 72. min. 
Päťtisícová návšteva tak videla 
okrem troch gólov aj reprezen-
tačný debut vtedajšieho hráča 
domáceho Spartaka Trnava 
Mareka Kaščáka, medzi 

žrďami sa predstavil prvýkrát 
domácemu publiku brankár 
Marián Kello. 

V odvetnom stretnutí v Odense 
bolo viac dôvodov na oslavy. 
Slovenská reprezentácia nastú-
pila v auguste 2012 na svoj ju-
bilejný 200. zápas v novodo-
bých dejinách, nášmu mužstvu 
sa podaril dokonalý obrat keď 
z polčasového výsledku 0:1 
otočil na konečných 3:1 a tré-
nerská dvojica Griga-Hipp si 
zaknihovala vôbec prvé víťaz-
stvo na reprezentačnej lavičke. 
Skóre zápasu otvoril v polovici 
prvej časti hry Tobias Mikkel-
sen, v druhom polčase postup-
ne misky váh na našu stranu 
otočili gólové zásahy Jakubka, 

Hamšíka a Guldana. 

PETER ZEMAN

Ľubomír Guldan (vľavo) 
bol autorom tretieho gólu 

v zápase v Odense, v ktorom 
Slováci zvíťazili 3:1. Na snímke 

v súboji s Lassem Schönem.

     v kvalifikácii o postup na MS 1970 (1:0).

SRdansko.indd   13 30.8.2018   13:26:52



SL
O

VE
N

SK
O

   
   

   
   

   
   

   
 D

Á
N

SK
O

14

g V Dánsku ste hrali za Aal-

borg jeden rok, ako vnímate 

kvalitu najvyššej dánskej 

súťaže?

„Myslím si, že dánska liga je 
na vysokej úrovni s kvalitnými 
tímami a aj hráčmi. Štadióny 
sú moderné, skvelo majú roz-
pracovanú infraštruktúru a aj 
výborných fanúšikov. Celé to 
hodnotím naozaj pozitívne 
a ten jeden rok mi ukázal, že 
Dánsko je vyspelá krajina, a to 
nie iba z futbalovej stránky.“
g Ako by ste porovnali dán-

sku Superligu so slovenskou 

Fortuna ligou?

„Dánska liga je fyzickejšia, viac 

sa dbá na defenzívu. Väčšina 
tímov hrá v hlbokom bloku, 
a tak sa útočníkom aj ťažšie 

presadzuje. Musím povedať, 
že je kvalitnejšia ako naša naj-
vyššia súťaž. Na druhej strane 
sa na Slovensku hrá zase viac 
priamočiaro.“
g Akí sú tamojší fanúšikovia?

„Počas zápasov fanúšikovia 
za nami stáli a povzbudzovali 
nás. Na domáce duely k nám 
chodilo priemerne osemtisíc 
ľudí. Základňa bola fakt super. 
Pred zápasmi to v meste žilo 
a vládla v ňom pravá futbalová 
atmosféra.“
g V Aalborgu ste hrali aj s ďal-

PAVOL ŠAFRANKO, slovenský fubalový útočník, 
odohral jeden rok v lige nášho dnešného súpera

Dánska prednosť 
je tímovosť so skvelými 

individualitami
Slovenský futbalový zakončovateľ Pavol Šafranko má dobre prečítaného nášho dnešného sú-
pera z Dánska, s ktorým si zmeriame sily v priateľskom stretnutí. V tamojšej Superlige odohral 
jeden rok za Aalborg a pozná, v čom je výber zo severu Európy silný. Dvadsaťtriročný rodák 
zo Svidníka už zažil počas kariéry aj to, aké je to obliecť si reprezentačný dres.

KTO JE PAVOL ŠAFRANKO

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 16. novembra 1994 vo Svidníku
POST: útočník
HRÁČSKA KARIÉRA: 1. FC Tatran Prešov (2013 – 2016), Podbrezová 
(2016), Dunajská Streda (2017), Aalborg (2017 – 2018), Dundee 
United (2018)
REPREZENTÁCIA: 2 zápasy odohral za A-tím, s ligovým výberom bol 
na sústredení v Spojených arabských emirátoch, kde nastúpil proti 
Ugande (1:3) a Švédsku (0:6)
ÚSPECHY: bol v kádri reprezentácie do 21 rokov na ME v Poľsku

V drese 
FC Dundee.
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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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Vyberte si zo širokej ponuky LED žiaroviek
na www.sse.sk/LED.

úsporné svietenie
s LED-kami od SSE

ŠOKOJÚCO

KanceláriePracovňa, lampy
na čítanie

Spálňa, detská 
izba, obývačka

FARBY
LED žiaroviek od SSE

Teplá biela Studená biela Denná biela

Viete, aká farba svetla
LED žiaroviek sa vám hodí?
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šími Slovákmi, s vnukom re-

prezentačného trénera Jána 

Kozáka Filipom Lesniakom 

a Jakubom Sylvestrom. Ako 

sa vám tam spolu nažívalo?

„Bolo nám tam super, chalani 
mi veľmi pomohli, keď som pri-
šiel do klubu. Spolu sme mohli 
tráviť voľný čas, navštevovali 
sme sa a zašli spolu aj na veče-
ru. Obaja sú aj dobrí futbalisti, 
fungovalo nám to aj na ihrisku.“
g Slováci hostia v prípravnom 

zápase Dánsko. Ako by ste 

charakterizovali ich národný 

tím?

„Myslím si, že majú kvalitný 
káder s niekoľkým šikovnými 
individualitami, ktoré rozho-
dujú zápasy. Pozrime sa na MS 
v Rusku, kde Dáni hrali. V riad-
nom hracom čase neprehrali, 
a to už niečo hovorí o ich sile.“
g Dáni na posledných MS 

v Rusku postúpili zo sku-

piny do osemfinále, kde si 

vylámali zuby na neskoršom 

finalistovi Chorvátoch. Ako 

prežívali v Dánsku tento 

turnaj?

„V Aalborgu bola na námestí 
veľkoplošná obrazovka a na 
každý duel Dánov sa to tam 
zaplnilo. Viem, že podobné 
aktivity boli aj v ďalších mes-
tách ako napríklad v Aarhause 
či Kodani. Dáni šampionátom 
neskutočne žili. Niekedy som 
až do môjho bytu počul, ako 
oslavujú gól, alebo sa tešia 
z výkonov ich hráčov. Vládla 
tam neskutočná eufória.“
g Zavládlo následne po pre-

hratej rozstrelovej lotérii 

s Chorvátmi sklamanie z vy-

padnutia?

„Ani by som to nepovedal. Dáni 
sú pozitívni ľudia a fandia, kým 
sa dá. Po vypadnutí sa vrátil 
život do bežných koľají.“
g Na koho si treba dať najväč-

ší pozor? V tíme nášho súpera 

je viacero hviezdnych mien 

ako brankár Schmeichel, ka-

pitán Kjaer, hráč Tottenhamu 

Eriksen a ďalší...

„Môžem povedať, že najväčšia 
dánska hviezda je Eriksen. On 
je všade na bilbordoch, na re-
klamách, fanúšikovia ho priam 
zbožňujú. Je ich najväčšou 
futbalovou zbraňou. Skvelý 
futbalista je aj Sisto, pozor si 
treba dať na Viktora Fischera, 
ktorý síce na MS veľa nehral, 
ale je nebezpečný. V útoku 
poukážem na Yussufa Poulsena, 
ktorý v 24 rokoch odohral už 
31 zápasov za dánsky prvý 
tím. Naozaj veľa hráčov dokáže 
rozhodnúť zápasy.“
g Ako by ste charakterizo-

vali trénera Dánov Ageho 

Hareideho?

„Vyžaduje od hráčov pozornú 
defenzívu, kombinačný futbal 
a využívanie rýchlych proti-
útokov. Myslím si, že na tie Dáni 
budú hrať, keďže majú na to 
vhodný typ hráčov.“
g Aký je život futbalistu 

v Dánsku?

„Celkovo život v Dánsku je 
o niečo drahší ako na Sloven-
sku. Dánske kluby sa o svojich  
hráčov starajú veľmi dobre. 
Futbalista nemusí nič riešiť 
a môže sa venovať len futbalu.“
g Krajina je známa svojím 

ekologickým postojom a Dá-

ni obľubujú prepravu bicyk-

lom. Bicyklovali ste aj vy?

„Našťastie nie (smiech). Mal 
som auto od klubu. Ale naozaj,  
Dáni sú veľmi ekologickí. 
Osemdesiat percent ľudí tam 
využíva bicykel. Tí, ktorí vlastnia 
autá, tak sú to zväčša elektro-
mobily.“
g Slovensko po zápase s Dán-

skom vstúpi do novej súťaže 

do Ligy národov. V nej budú 

našimi súpermi Česko 

a Ukrajina...

„Sú to atraktívni súperi, ale ja 
by som skôr poukázal na silu 
a kvalitu našej reprezentácie. 
Hovorí o tom aj záujem slo-
venských fanúšikov. Naši hráči 
hrajú vo vyspelých európskych 
krajinách a kluboch, čo v mi-
nulosti nebývalo zvykom. 
Tím je dobre poskladaný 
zo skúsených hráčov a mladí-
kov. Hamšík, Škrtel, Lobotka, 
Škriniar, Dúbravka... To je len 
pár mien, ale celý slovenský 
káder je kvalitný a nemusíme sa 
obávať žiadneho súpera.“
g Vy ste si slovenský repre-

zentačný dres obliekli dva 

razy, ako si spomínate 

na tieto vaše vystúpenia?

„Pre mňa to bola tá najväčšia 
česť a obrovská skúsenosť. 
Možno si niekto povie, že som 
hral iba za ligový výber, ale ja 
som za to veľmi vďačný. Síce 
sme oba zápasy prehrali, ale 
v tom čase som mal dvad-
saťdva rokov a mohol som si 

vyskúšať, aké je to mať na sebe 
dres reprezentačného ,áčka‘.“
g Z Aalborgu ste odišli na roč-

né hosťovanie do škótskeho 

Dundee United, čo vás viedlo 

k tomu kroku?

„V Dánsku som pravidelne 
hrával, či už v základe, alebo 
som naskakoval do duelov ako 
striedajúci hráč. Odohral som 
celú prípravu a aj prvé ligové 
kolo. Potom ma tréner posadil 
na lavičku, kde nechcem byť. 
Mám predsa ešte len 23 rokov 
a chcem hrať futbal. Musel som 
sa rozhodnúť pre riešenie, ktoré 
by prospelo aj mojej kariére. 
V Dundee poznám trénera 
Csabu Lászlóa, ktorý ma tré-
noval v Dunajskej Strede a aj 
toto zavážilo. Teraz sa môžem 
zviditeľniť na Ostrovoch, čo je 
ďalšia pridaná hodnota môjho 
kroku.“
g Aký je váš cieľ v tejto 

sezóne?

„Chcem sa posunúť herne 
o niečo vyššie, aby som bol 
lepší hráč ako v minulej sezóne. 
Chcem hrať čo najviac a strieľať 
góly. Keby sa mi podarilo 
dostať aj na nejakú reprezen-
tačnú akciu, bol by som veľmi 
rád. Úlohu náhradníka v širšej 
nominácii som si už vyskúšal, 
tak verím, že sa prebojujem aj 
do riadneho výberu.“

BRANISLAV SARŇÁK

V ŠKÓTSKU SA DOSTAL DO ZOSTAVY KOLA

Hneď v prvom zápase proti Queen of South strelil Šafranko víťazný 
gól (2:1). Jeho výkon si všimli aj tamojší štatistici a zaradili ho do 
ideálnej jedenástky prvej a druhej ligy. „Našťastie som mal skvelý 

štart na novom pôsobisku. Bodaj by to tak bolo v každom zápa-

se,“ povedal „Šafo“.

SSE 18-032 Inz LED Soko so ziarovkami 210x297_v2.indd 1 07.08.18 17:05
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     Aká je prezývka 
dánskeho 
národného tímu?

a) rolingans (rolig je v dánčine pokoj)

b) bielo – červení 

c) danish dynamite

     V sezóne 1960/61 sa do 
štvrťfinále Európskeho pohára 
majstrov prebojoval premiéro-

vo dánsky klub, vyradil ho neskorší víťaz 
tohto ročníka Benfica Lisabon po výsled-
koch 3:1 a 4:1. Ktorý dánsky tím to bol?
a) B 1909 Odense

b) Randers Freja

c) AGF Aarhus

     Koľkokrát hral v skupinovej 
fáze Ligy majstrov klub 
FC Kodaň?

a) 4x 

b) 2x

c) ani raz

     V ktorom roku získal Allan 
Simonsen Zlatú loptu France 
Footballu a v ktorom klube 

v tom čase hrával?
a) 1979 FC Barcelona

b) 1982 Charlton Atlhetic

c) 1977 Borussia Mönchengladbach

     V roku 1995 sa Dánsko zúčast-
nilo – v pozícii úradujúceho 
európskeho šampióna – aj 

na tradičnom Pohári konfederácií FIFA, 
ktorý sa koná vždy rok pred svetovým 
šampionátom. V konkurencii ďalších 
piatich tímov, vrátane Argentíny, Nigérie či 
Mexika obsadilo
a) 1. miesto

b) 2. miesto

c) posledné 6. miesto.

     V novembri 2006 nominoval 
DBU osem hráčov na ocenenie 
Najlepší dánsky futbalista všet-

kých čias, boli to Morten Olsen, Henning 
Jensen, Allan Simonsen, Preben Elkjær-
Larsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup, 
Peter Schmeichel a Jon Dahl Tomasson. O 
víťazovi rozhodlo verejné hlasovanie pro-
stredníctvom kanálu TV2, kto sa ním stal?
a) Michael Laudrup

b) Allan Simonsen

c) Morten Olsen

     Ktorý tréner sedel najčastejšie 
na dánskej lavičke pri me-
dzištátnych zápasoch?

a) Sepp Piontek 

b) Richard Møller Nielsen 

c) Morten Olsen 

     Ktorý z dánskych štadiónov 
je domov národného tímu 
pre kvalifikačné zápasy resp. 

stretnutia so súpermi z najvyššieho 
rangu?
a) Parken Stadium

b) Bröndby Stadium

c) Aarhus Idraetspark

     Ktorý škandinávsky reprezen-
tačný tím je historicky najčas-
tejším futbalovým súperom 

Dánska?
a) Fínsko 

b) Švédsko

c) Nórsko 

     Koľko dánskych trénerov 
viedlo dosiaľ aj národný tím 
Faerských ostrovov?

a) traja

b) dvaja

c) jeden

     Koľko písmen 
má najdlhšie 
dánske slovo?

a) 19

b) 35 

c) 22
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KvízKvíz
(alebo 11 otázok nielen o futbalovom Dánsku)

1.

SPRÁVNE ODPOVEDE: 1b v originále hvid-rød, 2c, 3a (2006/07, 2010/11, 2013/14, 2016/17), 4c, 5a (finále s Argentínou 2:0), 6a 
(získal 58 percent hlasov), 7c  150 zápasov, v rokoch 2000 – 2015, Piontek 115, Møller Nielsen 73, 8a (pôvodne nazývaný Idræts-
parken sa 9. septembra 1992 obnovený štadión, teraz nazývaný Parken a neskôr premenovaný na Telia Parken podľa hlavného 
sponzora, stal najväčším stánkom v Dánsku s kapacitou 42 358 divákov, súčasný štadiónový rekord v návštevnosti je 42 099 divá-
kov -  8. októbra 2005 na kvalifikačnom zápase MS s Gréckom. Oficiálna kapacita je momentálne zhruba o 4000 miest nižšia), 9b 
106, Nórsko 89, Fínsko 59, 10a Allan Simonsen, Henrik Larsen, Lars Olsen, 11b dekontekstualiserings problematikken (problema-
tika dekontextualizácie), ejendomsservice assistentuddannelsen (vzdelávanie asistentov predaja nehnuteľností)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Allan Simonsen bol prvým a dosiaľ je jediným Dánom, 
ktorý sa stal držiteľom Zlatej lopty France Footballu.
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g Čím vás oslovil futbal, že ste 

mu podľahli?

Ani ma nemusel oslovovať, 
keďže som sa narodila do 
futbalovej rodiny.  Otec chcel 
mať veľmi kvôli futbalu syna, 
mal však dve dcéry, ja som bola 
tá staršia, takže mňa vychová-
val ako chlapca. On ma teda 
priviedol k futbalu, tým, že som 

ako dieťa koľkokrát s ocinom, 
trénerom na štadióne Spartaka 
Trnava, aj „maródovala“.  Futbal 
išiel celým mojím životom. 
A tak som sa zoznámila aj so 
svojím mužom, ktorý je bývalý 
futbalista a bývalý reprezentant 
Slovenska.
g Pracujete v takmer čisto 

mužskom kolektíve, ako vás 

vnímajú hráči a realizačný 

tím?  Ako funguje vaša spo-

lupráca?

To by skôr asi mali povedať oni 

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY 
MONIKA JURIGOVÁ, 
riaditeľka PR oddelenia a hovorkyňa SFZ

Pohybuje sa medzi futbalovými profesionálmi, 
rieši organizačné veci a má pod palcom noviná-
rov. Hovorkyňa a riaditeľka PR Monika Jurigová 
má futbal v krvi. Ako sa cíti v mužskom kolektíve 
a ako to funguje pri národnom tíme, kde je jedi-
ná žena, prezradila v rozhovore.

Zápasový deň 
sa pre mňa končí 
až nadránom

KTO JE 
MONIKA JURIGOVÁ 
MIESTO NARODENIA: Trnava
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Nemám, 
mám rada futbal ako taký
NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ 

ZÁŽITOK: zápas s Poľskom, 
po ktorom sme postúpili 
na šampionát a MS 2010 
ešte ako novinárka, verím, 
že sa dočkám postupu aj ako 
hovorkyňa
ZÁĽUBY: futbal, beh a teším 
sa z vnučky i detí.

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
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(úsmev).  Je to určite iné pre 
mňa, že som tam sama žena, 
a asi aj pre nich. Mám však 
pocit, že tak postupne, ako 
s tímom chodím, sme si na seba 
zvykli. Oni sú profesionáli, ja sa 
snažím tiež pristupovať k tomu 
profesionálne. S niektorými 
hráčmi som kamarátka, keďže 
sa poznáme ešte z čias, keď som 
fungovala ako novinárka. Aj 
v realizačnom tíme som mala  
kamarátov, ktorí mi v začiatkoch 
veľmi pomohli. Chodím tam 
medzi nich rada, lebo atmosféra 
v tíme je dobrá, je na chalanoch 
vidieť, že sú radi spolu a aj ja sa 
medzi nimi cítim dobre.
g Máte ako žena výhodu?

V istých situáciách asi áno. Naj-
mä v tých vypätých po zápase, 
ktorý nevyjde a ja ich musím 
otravovať. Nie je to vtedy cel-
kom príjemné pre nich. Asi by 
chceli zareagovať inak, ale tým, 
že som žena, si dávajú pozor, 
keby som bola chlap, bolo by to 
asi horšie. Je to zvláštna situá-
cia, ale už sme si na to zvykli.
g Fanúšikovia vnímajú až sa-

motný zápas, čo však musíte 

vy stihnúť pred výkopom?

Moja práca pri reprezentačnom 
zápase sa začína tak tri týždne 
pred výkopom.  Posielam 
množstvo informácií o tíme na 
UEFA, ktorá všetky takéto veci 
eviduje a má na nás množstvo 
otázok. Na všetkých oficiálnych 
zápasoch fungujeme podľa 
manuálu, ktorý nám dala UEFA, 
musím sa striktne riadiť týmito 
pravidlami. Teda tri týždne 
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vopred sa riešia akreditácie 
novinárov, ak hráme vonku, 
posielam všetky údaje o tíme 
hovorcovi súpera. Pri domácom 
zápase ich naopak vyžadujem 
ja. Potom príde nominačná 
tlačovka a zraz. Od toho dňa od 
rána sa spúšťa jeden veľký ko-
lotoč a zastaví sa až nadránom 
po zápase.
g Čo musíte stihnúť v deň 

zápasu?

Podľa manuálu UEFA musím 
zariadiť, aby hráči prišli na flash 
rozhovory, niektoré sú priamo 
na trávniku, iné v útrobách, 
kde musím vytiahnuť hráča 
z kabíny. Hneď potom mierim 
na tlačovku, odviesť jedného 
i druhého trénera, zabezpe-
čiť poriadok v mix zóne, kde 
hráči poskytujú rozhovory 
novinárom. Treba ustriehnuť, 
aby každý jeden hráč prešiel 
cez tento priestor, lebo tak je 
to povinné.  Nemusia hovoriť, 
ale je ich povinnosťou tadiaľ 
prejsť. Keď sa toto skončí, idem 

a postupne som si zvykla aj ako 
hovorkyňa. Mnohí hráči ma 
vnímali ako novinárku a keď 
som prišla, tak to boli otázky 
v očiach, že je tu zrazu niekto, 
kto má s nimi spolupracovať 
bližšie. Čo sa týka spolupráce 
s hráčmi, veľmi mi pomohol 
kapitán Martin Škrtel, s ktorým 
sme sa dlho poznali.  Je to 
správny kapitán, tím býva na-
stavený podľa neho a on mi po-
dal pomocnú ruku. Keď to videli 
ostatní chalani, tak sa k nemu 
pridali. Pre mňa bola veľká po-
moc, že v tíme bol vedúci Robo 
Tomaschek a kustód Janko Be-
niak, s ktorými sa poznám roky. 
Tí mi veľmi pomohli, napríklad 
v lietadle ma Janko usadil vedľa 
seba. Rovnako Robo, ktorý bol 
aj spoluhráčom môjho muža. 
A veľmi pekne sa ku mne zacho-
val tréner Kozák, ktorý je skvelý 
psychológ a podržal ma, keď 
to bolo treba, rovnako aj jeho 
asistent Štefan Tarkovič.
g Ako ste prežívali prvé zápa-

sy pri tíme?

Úplne prvý sme hrali v Litve. 
Bolo to pre mňa zvláštne, takú 
vnútornú triašku som mala. Sil-
né emócie som prežívala pri 
mojom premiérovom domácom 
zápase kvalifikácie so Slovin-
skom. Keď som vyšla na trnav-
ský štadión, kde som ako dieťa 
vyrastala – i keď je už teraz iný, 
až sa mi zaleskli slzy v očiach, 
keď som prišla na trávnik. 
g Ktoré momenty pri národ-

nom tíme boli za rok a pol 

vášho pôsobenia pre vás 

najsilnejšie?

Nádherný moment bol 
vo Wembley, keď sme hrali 
s Anglickom a Stano Lobotka 
dal otvárací gól. Bolo to krásne, 
ako sme to všetci prežívali, aj 
hráči, aj lavička.  Celý výjazd na 
kvalifikačný duel do Škótska 
bol neuveriteľne náročný 
a emotívny. Rozhodovalo sa 
o tom, či pôjdeme do baráže, 
70 minút sme hrali oslabení 
a keď som videla, ako chalani 
dreli, čo sa tam dialo aj v zá-
kulisí, bolo mi ich po zápase 
veľmi ľúto. A ešte viac, keď sa 
ukázalo, že ten jeden bod nám 
chýbal. Zvláštne emotívny bol 
pre mňa aj Kings Cup v Thajsku, 
ktorý sme vyhrali, no ja som to 
nestíhala vnímať, pretože som 
mala strašne veľa roboty. Bola 
som s tímom na výjazde sama, 
bez kolegov, ktorí mi bežne 
pomáhajú, musela som dokon-
ca tlmočiť tlačovky trénerovi 
Kozákovi. Práve pán tréner mi 
veľmi pomohol, bol zhovievavý 
a podal mi pomocnú ruku, čím 
ma uistil, že patrím do tímu.  

   LUCIA PETRINCOVÁ

za brigádnikmi a svojimi ľudmi, 
ktorým sa chcem vždy poďako-
vať a dať spätnú väzbu. Domov 
prichádzam tak o druhej nad-
ránom. Deň pred zápasom som 
s tímom tiež na štadióne. Riešia 
sa oficiálne tlačovky, tréningy, 
novinári majú strašne veľa otá-
zok, ktoré treba vybaviť. Dá to 
zabrať, nie je to len o tom, že  sa 
postavím pred kameru a roz-
právam. To je len malé zrnko 
z mojej práce.
g Mávate pred kamerou 

trému?

Mám ju vždy, takú vnútornú. 
väčšia tréma je, keď sa mám 
postaviť priamo pred kameru. 
Našťastie, mnohí kameramani 
sú veľmi príjemní, takže sa 
vieme nejako dohodnúť. Ja sa 
im snažím vyjsť v ústrety, keď 
potrebujú vyjadrenie, som im 
k dispozícii, viackrát ma už 
naháňali večer po sídlisku. Oni 
sú potom ku mne takí citliví 
(úsmev). Už si na kameru po-
stupne zvykám, ale je pre mňa 
stále trochu strašiak.
g Stíhate počas zápasu preží-

vať aj emócie? 

Stíham, ale viac si užijem zápas 
vonku, kde mám tých povinnos-
tí menej, je to viac o hovorcovi 
domácej reprezentácie. Keď 
máme domáci zápas, vidím 
z neho niekedy iba desať minút.
g Ste bývalá novinárka, ako 

vnímate svoju prácu z druhej 

strany barikády?

Netušila som, koľko práce za 
tým je. Ako novinárka som 
fungovala v istom rytme 

Pred zápasom v Škótsku.

Vo Wembley s bezpečnostným manžérom Petrom Francem.

Na tlačovej konferencii s reprezentačným trénerom Jánom Kozákom.

SRdansko.indd   21 30.8.2018   16:10:24



SRdansko.indd   22 30.8.2018   13:30:48



Viac ostrých súťažných 
stretnutí na úkor čoraz 
menej navštevovaných 
prípravných zápasov 
a pre krajiny z nižších 
poschodí rebríčka 
UEFA jedinečná príle-
žitosť prebojovať sa na 
európsky šampionát. 
Dva leitmotívy novej 
súťaže z dielne UEFA 
s názvom Liga národov 
(LN).

Európska futbalová únia rozde-
lila pred žrebom LN 55 krajín 
do 4 divízií podľa koeficientu. 
Každá divízia bola potom 
rozdelená na skupiny
Slovensko bolo zaradené do 
B-divízie a žreb súťaže na 
začiatku januára v Lausanne 
zverencom trénera Kozáka určil 
do trojčlennej skupiny tímy 
Ukrajiny a Česka.  
V skupinách sa odohrajú zápasy 
systémom každý s každým, 
rovnako ako je nám dobre zná-
me napríklad z Ligy majstrov. 
Každý víťaz skupiny divízie B, C 
a D postupuje o divíziu vyššie 
pre ďalší ročník Ligy národov 
2020/21. Posledné tímy v sku-
pinách A, B, C zostúpia pre 
ďalší ročník Ligy národov o ligu 
nižšie.
Víťazi štyroch trojčlenných sku-
pín divízie A odohrajú tzv. Final 
Four UEFA o celkového víťaza 
edície Ligy národov 2018/19. 
To je na programe 5. - 9. jú-
na 2019, dejiskom finálové-
ho turnaja bude jedna zo 
semifinálových krajín, zloženie 
semifinálových dvojíc určí žreb 
na začiatku decembra 2018. 
Od marca 2019 do novembra 
2019 je na programe tradičná 
kvalifikácia o postup na Euro 
2020, ktorá má postupovú 
prioritu pred LN. Z kvalifikácie 
si zabezpečí priamy postup na 
šampionát 20 tímov z celkové-
ho počtu 24. Hrať sa bude 
v 10 skupinách po 5 alebo 6 tí-
mov, z každej skupiny si vybo-
jujú postup tímy na prvých 
a druhých priečkach. V hre tak 
zostanú ešte 4 voľné miestenky.
Tie si rozdelia tímy, ktoré nepo-
stúpia na záverečný turnaj Euro 
2020 prostredníctvom tradičnej 
kvalifikácie. Štyri najlepšie „ne-
postupové“ tímy v každej divízii 
LN A, B, C, D zabojujú v play-off 
o jednu miestenku. Víťazi štvor-
členných play-off miniturnajov 
divízie A, B, C a D skompletizujú 
počet účastníkov ME 2020 
na konečných 24.                    (pz)
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TERMÍNY
SKUPINOVEJ FÁZY 2018/19
1. kolo:  6. – 8. septembra 2018 
 6. 9. 2018:  Česko – Ukrajina (20.45)
2. kolo:  9. – 11. septembra 2018 
 9. 9. 2018:  Ukrajina – SLOVENSKO (15.00)
3. kolo:  11. – 13. októbra 2018 
 13. 10. 2018:  SLOVENSKO – Česko (15.00)
4. kolo:  14. – 16. októbra 2018 
 16. 10. 2018:  Ukrajina – Česko (20.45)
5. kolo:  15. – 17. novembra 2018 
 16. 11. 2018:  SLOVENSKO – Ukrajina (20.45)
6. kolo:  18. – 20. novembra 2018 
 19. 11. 2018:  Česko – SLOVENSKO (20.45)

TERMÍNY DO EURA 2020
2018

6. – 11. septembra 1. a 2. kolo skupinových zápasov 
8. – 16. októbra 3. a 4. kolo skupinových zápasov 
12. – 20. novembra 5. a 6. kolo skupinových zápasov 

2019

marec kvalifikačné zápasy Eura 2020, 
 dve hracie kolá
5. – 9. júna Final Four UEFA Ligy národov
september kvalifikačné zápasy Eura 2020, dve hracie kolá
október kvalifikačné zápasy Eura 2020, dve hracie kolá
november kvalifikačné zápasy Eura 2020, dve hracie kolá

2020

23. – 31. marec play-off Ligy národov pre 4 najlepšie 
 umiestnené tímy v divíziách A, B, C a D 
 (z tých, ktoré sa nekvalifikovali na finálový 
 turnaj Eura 2020 prostredníctvom 
 tradičnej kvalifikácie)
12. júna – 12. júla finálový turnaj Euro 2020

1. skupina: 

Nemecko, Francúzsko, Holandsko

2. skupina: 

Belgicko, Švajčiarsko, Island

3. skupina: 

Portugalsko, Taliansko, Poľsko

4. skupina: 

Španielsko, Anglicko, Chorvátsko

1. skupina: 

SLOVENSKO, Ukrajina, Česko

2. skupina: 

Rusko, Švédsko, Turecko

3. skupina: 

Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko

4. skupina: 

Wales, Írsko, Dánsko

1. skupina: 

Škótsko, Albánsko, Izrael

2. skupina: 

Maďarsko, Grécko, Fínsko, Estónsko

3. skupina: 

Slovinsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus

4. skupina: 

Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Litva

1. skupina: 

Gruzínsko, Lotyšsko, Kazachstan, Andorra

2. skupina: 

Bielorusko, Luxembursko, Moldavsko, San Maríno

3. skupina: 

Azerbajdžan, Faerské ostrovy, Malta, Kosovo

4. skupina: 

Macedónsko, Arménsko, Lichtenštajnsko, Gibraltár

A
divízia

B
divízia

C
divízia

D
divízia

Štartuje 
Liga národov!
ŽREB LIGY NÁRODOV
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Prešovský futbal má hlboké 
korene, presne 25. mája 1898 
tu odohrali prvý zápas v tejto  
najpopulárnejšej hre na Sloven-
sku. Súpermi síce neboli slo-
venské mužstvá, ale duel dvoch 
budapeštianskych klubov sa 
tak zapáčil, že vtedajší športový 
klub si ešte v ten deň ustanovil 
futbalový oddiel. V priebehu 
rokov niekoľkokrát menil meno, 
ale to neprekážalo, aby v jeho 
lone vyrastali skvelé indivi-
duality. Jednou z nich bol aj 
Jozef Kuchár.
Do veľkého futbalu prišiel 
z „Argentíny.“ Teda nie zo štátu 
v Južnej Amerike, ale z prešov-
ského priestranstva, kde od 
ranej mladosti holdovali futba-
lu chlapci z chudobných rodín. 
Hoci kopali len do handrákov... 
Na ihrisko riadneho klubu 
nebolo ďaleko a ako vyhliad-
nutý talent si jeho funkcionári 
vybrali aj Ďoďka, ako sa ujala už 
medzi šarvancami Kuchárova 
prezývka. 
Vekovými kategóriami pre-
chádzal rýchlo a keďže fyzicky 
tak rýchlo nenapredoval, so 
svojou vyspelou technikou 
a herným chápaním sa dostá-
val raz na pravé, inokedy na 
ľavé krídlo. Aj z týchto pozícií 
sa často gólovo presadzoval, 
takže sa  v zostave dostal na 
posty, kde je ohrozenie súpe-
rovej bránky náplňou práce. 
V pohárovej súťaži pred za-
čiatkom samostatnej sloven-
skej ligy v sezóne 1939/40 
strelil po dva góly v Trnave 
(4:4) a proti ŠK Žilina (5:1). 
V nasledujúcom ročníku zvýšil 
svoj strelecký účet o tri góly 
proti ZTK Zvolen (4:1) a o štyri 
proti maďarskému mužstvo SK 
Vas Bratislava (8:3). V streleckej 
potencii pokračoval aj naďalej 
a svoj herný potenciál obohatil 
neúnavnou a cennou tvorivos-
ťou v poli.
Práve usilovná činnosť medzi 
vlastnou a súperovou šest-
nástkou ovplyvnila Ďoďkovu 
streleckú bilanciu, i keď ju 
celkom nevymazala. Stal sa 
vynikajúcim realizátorom 
priamych kopov i  jedenástok, 
jedovato pálil spoza šestnástky. 
Aj preto sa dostal do reprezen-
tačného výberu Slovenska, kam 
sa mimobratislavskému hráčovi 
ťažko presadzovalo. 
Hneď prvý štart mu vyšiel, tvoril 
ľavú stranu útoku s Vysockým, 
ktorému šikovne prihral na 
gól, zachraňujúci remízu 1:1. 
V ďalšom zápase v Bukurešti 
strelil do rumunskej siete 
druhý gól pri prehre 2:3. Treba 
pripomenúť, že v tých časoch si 

obliekal vojenský mundúr a bol 
oporou armádneho tímu OAP. 
Po skončení vojny sa síce 
vrátil do Prešova, ale futbal tam 
prežíval krízu. Ľahko sa preto 
dal nahovoriť na prestup 
do blízkych Košíc, keďže 
Jednota patrila k špičkovým 
mužstvám československej ligy. 
Košičania boli aj v Prahe veľmi 
obľúbeným tímom a dávali si 
na tom záležať aj funkcionári, 
ktorí mužstvo sprevádzali. Hrá-
čom zdôrazňovali, aby sa pred 
zápasom neopovážili vypiť ani 
kvapku akéhokoľvek alkoholu, 
teda ani povestného pražského 
piva. 

Pred obedom sa na prehliad-
ke mesta prechádzali aj po 
„Václaváku.“ Ako vážne Ďoďko 
vystupoval na ihriskách, tak sa 
rád zúčastňoval mimo nich na 
rôznych zábavkách a vtipoch. 
Aj vtedy mu niečo podobné 
napadlo: spoluhráčov nasme-
roval do chýrnej cukrárne 
a poradil im chutné pralinky. 
No nik z funkcionárov netušil, 
že šmakujú práve pre rumový 
obsah. A tak sa len spokojne 
usmievali, ako ich zverencom 
chutia...
Jozef Kuchár bol stále cenným 
mužom prešovského futbalu. 
Z Košíc sa ešte raz vrátil do zele-

no-bieleho dresu, najmä preto, 
že sa v meste na Toryse riadenia 
futbalu opäť ujala schopná 
generácia funkcionárov. Nádej-
ný bol aj mladý hráčsky káder 
a Kuchár do neho výborne 
zapadol  skúsenosťami 
a autoritou. Výsledok sa dosta-
vil: Prešovčania sa v roku 1950 
prebojovali do najvyššej súťaže. 
Roky v nej boli zdatným čle-
nom a raz, v roku 1965, sa stali 
dokonca vicemajstrom. Vtedy 
mal na konte aj veľmi úspešné 
pôsobenie s ligovým dorastom, 
v ktorom vychoval rad dobrých 
ligových hráčov. 

JOZEF KŠIŇAN 
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Keď Košičanom 
chutili pražské pralinky

JOZEF KUCHÁR prišiel do veľkého futbalu z „Argentíny“
OPRÁŠENÉ LEGENDY

S Jozefom Karelom (vľavo) 
sa Jozef Kuchár stretol v Slávii Prešov.

KTO BOL JOZEF KUCHÁR

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 19. novembra 1919 v Prešove
ZOMREL: 9. júla 1989 v Prešove
HRÁČSKA KARIÉRA: Slávia Prešov, OAP, Slávia Prešov, Jednota 
Košice, Sparta Prešov, Dukla Prešov, Tatran Prešov
REPREZENTÁCIA: Slovensko, ČSSR „B“
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Tatran Prešov (dorast), Tatran Prešov 
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Vtedy nikto na Tehelnom 

poli ani len netušil, že je 

účastníkom niečoho, čo sa 

navždy zapíše do dejín nášho 

futbalu. 

Na stredu 29. októbra 1975 bol 
naplánovaný kvalifikačný zápas 
majstrovstiev Európy Českoslo-
vensko – Anglicko.  Základné 
fakty: výkop 17.00 h, hlavný 
rozhodca Alberto Michelotti 
z Talianska, domáci tréner 
Václav Ježek poslal na ihrisko 
túto zostavu: Viktor – Pivarník, 
Ondruš, Jurkemik, Gögh – Pol-
lák, Bičovský, Knapp – Masný, 
Galis, Nehoda. Na tribúnach 
desaťtisíce fanúšikov, ktorí však 
nevideli skoro nič. 
Pritom cez deň bolo slnečno, 
ba nebolo až tak chladno. Podľa 
správy meteorologického ústa-
vu  priemerná teplota dosiahla 
4,2 °C, vlhkosť vzduchu bola 
90 percent, slabá oblačnosť bez 
zrážok, slabý juhovýchodný 
vietor, povrch pôdy bol vlhký. 
Ale... V Bratislave vládla od  
popoludnia hmla, ktorá trvala 
takmer 11 hodín!
Očití svedkovia i početní 
novinári opisujú dianie takto: 
hráči blúdili po trávniku, 
navzájom sa zrážali, pretože sa 
uvideli až na poslednú chvíľu. 
Tréner Anglicka Don Revie sa 
ani nerozčuľoval, že Talian jeho 
mužstvu neuznal gól pre ofsajd, 
hoci je záhadou, ako mohol 
ktorýkoľvek rozhodca vidieť 
hráča v postavení mimo hry. 
Gól dal v 6. minúte Macdonald 

a televízny pás zachytil slová 
legendárneho komentátora 
Karola Poláka: „Ponad Tehelné 

pole sa tiahne hustá hmla, nič 

nevidím... Podľa ohlasu divá-

kov je to gól? Alebo rohový 

kop?!“ Ivo Viktor pripomenul 
ešte jeden nezabudnuteľný Po-
lákov bonmot: „Je taká hmla, 

že aj vtáky chodia pešo!“

Trvalo to šestnásť minút, potom 
Michelloti fúkol do píšťalky 
a ukázal do kabín. Zápas bol 
najprv prerušený na pätnásť 
minút, potom na ďalších desať. 
Hmla neustupovala, práve na-
opak, hustla. Do diania vstúpil 
delegát stretnutia  a spolu 
s hlavným rozhodcom a zá-
stupcami oboch strán rozhodli 
o presune zápasu na štvrtok 
30. októbra. A poučení stavom 
počasia v stredu dohodli výkop 
o 14.00 h.
Hráči, realizačné tímy, rozhod-
covia a všetci tí, ktorí zápas 
zabezpečovali, sa po vynesení 
verdiktu presunuli do hotelov či 
svojich domovov, rovnako tak 
tisíce Bratislavčanov z tribún, 
ale bezpočet „cezpoľných“ ostal 
po oznámení o presune zápasu 
bezradný. Bratislava nemala 
takú hotelovú kapacitu, aby 
všetkých uspokojila. Navyše 
nie každý si mohol hotelovú 
strechu nad hlavou dovoliť. 
Logisticky presun do okolia 
metropoly a na druhý deň 
včasný návrat na začiatok duelu 
nebola taká ľahko riešiteľná 
situácia, ako sa dnes javí.

Súdržnosť futbalového národa, 
veľkej rodiny priaznivcov 
československej reprezentácie, 
sa však práve vtedy ukázala. 
Spoločná láska k lopte a futba-
lu, drukovanie hráčom okolo 
kapitána Pivarníka, pričom 
bolo jedno, či je zo Slovana 
alebo Interu, pražskej Dukly, 
ostravského Baníka či košických 
VSS, odomkli dvere kaviarní, 
reštaurácii, krčiem až do rána. 
A otvorili srdcia mnohých 
obyvateľov Bratislavy, ktorí 
prichýlili fanúšikov z nebrati-
slavských končín. Pamätníci 
pripomínajú, že vtedy nový 
podchod pri Prezidentskom 
paláci na populárnom „Mierku,“ 
teda Námestí mieru, sa zmenil 
na improvizovanú veľkú nocľa-
háreň. Lebo každý, kto mal 
vstupenku na futbalový zápas, 
chcel byť pri tom aj na druhý 
deň, len málokto sa vzdal pod 
tlakom klimatických podmie-
nok potešenia ísť „na Anglicko,” 
vidieť Keegana, Chanonna, 
Macdonalda či Clemencea.
Takže vo štvrtok o 14.00 h, keď 
Michelotti opäť otvoril hru pr-
vým hvizdom a spustil si stopky 
od nuly, boli tribúny Tehelného 
poľa zas naplnené do prask-
nutia. Ako šli zápasové dejiny, 
je známe – hostia dali prvý gól 
Channonom v 27. minúte, v 45. 
minúte tesne pred prestávkou 
vyrovnal po rohovom kope Ma-
riána Masného sprava Nehoda, 
hneď po návrate z kabín poslal 
Masný center zo svoje pravej 

strany a Galis strelil životný gól. 
Zaujímavosť? Anglická FA má 
vo svojom archíve pri počte 
divákov toto: „45 000 to 
50 651“... Pre Československý 
sport, vychádzajúci v Prahe, 
odpovedal tréner víťazov 
Václav Ježek na otázku „kto bol 
najväčšou oporou?“ pamät-
nými slovami: „Diváci. Také 

obecenstvo som ešte nezažil, 

a to som pochodil takmer celý 

svet...” 

Tieto slová neskôr doplnil 
Zdeněk Nehoda: „Veľmi nám 

pomohli diváci, boli fantas-

tickí. Nás Čechov brali na Te-

helnom poli pri medzištát-

nych zápasoch oveľa lepšie 

ako české publikum v Prahe 

našich slovenských spolu-

hráčov.“

Bol to prvý zo série víťazných 
zápasov na Tehelnom poli. Bra-
tislavský štadión získal kredit 
miesta, kde čs. reprezentácia 
víťazne zvláda dôležité súboje: 
Turecko 1:0, Taliansko 3:0, Špa-
nielsko 1:0, Francúzsko 2:0, 
Island 6:1...   A priaznivec tímu - 
bratislavský fanúšik, ktorý však 
pochádzal z celého teritória, 
nielen z hlavného mesta, sa 
oprávnene hlásil k víťazstvám, 
dosiahnutým mužstvom na 
trávniku. Dnes dokonale fungu-
je spomienkový optimizmus. 
V pamäti tých, ktorí tieto zápa-
sy zažili na vlastnej koži, ostáva 
legenda o bratislavskom publi-
ku ako krásna spomienka...   

    PETER ŠURIN

Fanúšikovská legenda o bratislavskom publiku 
ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

F ako
SL

O
VE

N
SK

O
   

   
   

   
   

   
   

 D
Á

N
SK

O

26

Taká hmla, 
že aj vtáky chodili pešo

Fotografia víťazného tímu ešte pred zápasom, netradične aj s náhradníkmi a členmi realizačného tímu, ale bez hlavného trénera Václava Ježka. Stoja zľava Nehoda, Dobiaš, 
Jozef Čapkovič, Viktor, masér Ružička, Jurkemik, Móder, doktor Kundrát, asistent trénera Jozef Vengloš, dolný rad zľava Ondruš, Marián Masný, Pivarník, Bičovský, Knapp, 
Galis, nad ním Pollák, Švehlík.
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