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PETER FRANCE
„futbalový policajt“

JE VŠADE
PRÍTOMNÝ
Vážení športoví priatelia,
sezóna 2018/19 je už v plnom prúde a jej
súčasťou na vrchole futbalovej pyramídy
je aj dnešný zápas, ktorý má špeciálny
nádych. Stretávame sa s reprezentáciou krajiny, ktorá je naším najčastejším
súperom a ktorá je nám v mnohých
smeroch najbližšie. Veď práve v týchto
dňoch si pripomíname 100. výročie vzniku
Československa, nášho spoločného štátu,
ktorý tvorí významnú časť aj našej vlastnej
slovenskej histórie.
Spoločná skúsenosť pri budovaní štátu
i vzájomných vzťahov pomohla v konečnom výsledku obom národom. Dôkazom
toho bolo aj jeho kultivované, v kontexte
dejín málokedy zaznamenané a o to viac
oceňované pokojné rozdelenie. Slovenská
republika a Česká republika sa stali prirodzenými partnermi v mnohých oblastiach, šport a futbal nevynímajúc.
Vzťahy medzi SFZ a FAČR sú už dlhodobo nadštandardné a to nielen na dvojstrannej úrovni, ale aj v rámci futbalovej
stredoeurópskej skupiny M6, rovnako na
úrovni UEFA alebo FIFA. Som presvedčený, že zápas v Trnave a aj novembrová
odveta v Prahe budú dôstojnou súčasťou osláv tohto významného výročia

z futbalovej i spoločenskej stránky.
Na futbalovom trávniku sa stretneme
v rámci Ligy národov, novej súťaže
reprezentačných tímov, ktorá obohatila
medzinárodný kalendár a priniesla nové
možnosti ako aj nové výzvy. Obe reprezentácie budú chcieť napraviť zlý vstup
po prehrách s Ukrajinou a zachovať si tak
možnosť prehovoriť do boja o víťazstvo
v našej skupine.
Česká reprezentácia prichádza s novým
trénerom, náš skúsený tím pod vedením
Jána Kozáka čaká neľahká skúška. O to
ťažšia, že derbyzápasy nikdy nemajú
favorita a majú ešte aj o istý emocionálny
náboj navyše. Spoľahnúť sa môžeme na
skvelých fanúšikov, ktorí našim hráčom na
trnavskom štadióne vždy poskytli podporu
svojich hlasiviek.
Som presvedčený, že diváci hráčov nesklamú a že v rovnakej miere to bude platiť aj
naopak.
Slovensko, do toho!
Ján Kováčik
prezident SFZ
Slovenskú futbalovú reprezentáciu
podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
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Reprezentácia

SLOVENSKA
BRANKÁRI
Martin

Matúš

Michal

DÚBRAVKA

KOZÁČIK

ŠULLA

15. 1. 1989
Newcastle United
11 / 0

27. 12. 1983
FC Viktoria Plzeň
28 / 0

15. 7. 1991
ŠK Slovan Bratislava
2/0

tréner:
Ján

KOZÁK

OBRANCOVIA
Norbert

Tomáš

Peter

GYÖMBÉR

HUBOČAN

PEKARÍK

3. 7.1992
AS Perugia
21 / 0

17. 9. 1985
Olympique Marseille
63 / 0

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
82 / 2

Erik

Ľubomír

Milan

Martin

SABO

ŠATKA

ŠKRINIAR

ŠKRTEL

22. 11. 1991
Hapoel Beer Ševa
15 / 0

2. 12. 1995
DAC 1904 Dun. Streda
5/0

11. 2. 1995
Inter Miláno
19 / 0

15. 12. 1984
Fenerbahce Istanbul
99 / 6

Ondrej

Ján

Marek

Patrik

DUDA

GREGUŠ

HAMŠÍK

HROŠOVSKÝ

5. 12. 1994
Hertha BSC Berlín
27 / 4

29. 1. 1991
FC Kodaň
19 / 2

27. 7. 1987
SSC Neapol
107 / 21

22. 4. 1992
FC Viktoria Plzeň
21 / 0

Juraj

Stanislav

Róbert

Vladimír

KUCKA

LOBOTKA

MAK

WEISS

26. 2. 1987
Trabzonspor AS
61 / 6

25. 11. 1994
Celta Vigo
12 / 2

8. 3. 1991
Zenit Petrohrad
47 / 10

30. 11. 1989
Al-Gharafa
66 / 7

Matúš

Samuel

Adam

Albert

BERO

MRÁZ

NEMEC

RUSNÁK

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
5/0

13. 5. 1997
FC Empoli
0/0

2. 9. 1985
FC Pafos
39 / 13

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
14 / 2

Dávid

HANCKO
13. 12. 1997
AC Fiorentina
0/0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 6. 10. 2018.

Reprezentácia

ČESKA
BRANKÁRI
Tomáš

Jiří

Tomáš

KOUBEK

PAVLENKA

VACLÍK

26. 8. 1992
FC Rennes
9/0

14. 4. 1992
Werder Brémy
6/0

29. 3. 1989
FC Sevilla
21 / 0

tréner:
Jaroslav

ŠILHAVÝ

OBRANCOVIA
Lukáš

Jakub

Ondřej

HEJDA

BRABEC

ČELŮSTKA

9. 3. 1990
Viktoria Plzeň
1/ 0

6. 8. 1992
Caykur Rizespor
11 / 0

18. 6. 1989
Antalyaspor
4/1

Theodor

Pavel

Radim

Filip

GEBRE SELASSIE

KADEŘÁBEK

ŘEZNÍK

NOVÁK

24. 12. 1986
Werder Brémy
48 / 3

25. 4. 1992
1899 Hoﬀenheim
33 / 3

20. 1. 1989
Viktoria Plzeň
1/0

26. 6. 1990
Trabzonspor
15 / 1

STREDOPOLIARI
Antonín

Josef

Bořek

Matěj

BARÁK

ŠURAL

DOČKAL

VYDRA

3. 12. 1994
Udinese Calcio
11 / 5

30. 5. 1990
Sparta Praha
19 / 1

30. 9. 1988
Philadelphia Union
35 / 6

1. 5.1992
FC Burnley
20 / 5

Josef

Jakub

Jaromír

Tomáš

HUŠBAUER

JANKTO

ZMRHAL

SOUČEK

16. 3. 1990
Slavia Praha
18 / 1

19. 1. 1996
Sampdoria Janov
13 / 1

2. 8. 1993
Slavia Praha
10 / 1

27. 2. 1995
Slavia Praha
13 / 2

David

PAVELKA
18. 5. 1991
Kasimpasa
14 / 0

ÚTOČNÍCI
Michael

Patrik

KRMENČÍK

SCHICK

15. 3. 1993
Viktoria Plzeň
17 / 7

24. 1. 1996
AS Rím
10 / 3

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 6. 10. 2018.

MARTIN ŠKRTEL bude
po Karhanovi a Hamšíkovi tretím
v Klube 100 s trojciferným počtom
reprezentačných štartov

Víťazstvo
na Letnej 2:1
je stále úžasné
a navždy
nezabudnuteľné
Kapitán slovenských sokolov Martin Škrtel bude
tretím Slovákom, ktorý bude mať na svojom
konte 100 zápasov v reprezentácii. Tým jubilejným bude práve dnešný súboj Ligy národov Slovensko – Česko. Ako sa Martin zmenil od svojej
premiéry v národnom tíme, čo pre neho znamená reprezentácia a dokedy by si chcel ešte
obliekať dres so slovenským znakom prezradil
v rozhovore.
V zápase s Českom sa
stanete v histórii slovenského
futbalu tretím hráčom, ktorý
sa dostal na magickú hranicu
100 duelov v reprezentácii.
Čo to pre vás znamená?
„Veľmi ma to teší a som na to
hrdý, pretože dosiahnuť sto
zápasov v reprezentácii nie je
každodenná záležitosť.
Svedčí o tom aj fakt, že predo
mnou sa to zo slovenských
hráčov podarilo iba Mirovi
Karhanovi a Marekovi Hamšíkovi. Som naozaj šťastný,
pretože vydržať takú dobu
a odohrať toľko zápasov
v najcennejšom drese je,
podľa mňa, obdivuhodné.“
g Spomínate si na svoj úplne
prvý zápas v reprezentácii?
„Odohral som ho na Kirin Cupe
proti Japonsku. Na Slovensku
som v národnom drese prvýkrát
nastúpil na Tehelnom poli proti
Nemecku, zvíťazili sme vtedy
2:0.“
g Ktorý tréner vám vtedy dal
šancu?
„V tom čase bol trénerom
reprezentácie Dušan Galis. Ešte
aj teraz by som sa mu chcel za
tú dôveru, ktorú mi vtedy dal,
poďakovať. Verím, že vtedy
na Tehelnom poli som sa mu
odvďačil dobrým výkonom.
Ale zrejme áno, keďže odvtedy
g

som už nastupoval pravidelne
(úsmev).“
g Koľkých spoluhráčov by ste
vedeli vymenovať zo zostavy
z vášho reprezentačného
debutu?
„Na Kirin Cupe sa to menilo, ale
z toho domáceho zápasu
s Nemeckom si pamätám, že
v bránke bol Kamil Čontofalský, v strede obrany som hral
s Romanom Kratochvílom, na
kraji boli Rado Zabavník a Janko
Ďurica. Spomínam si, že v tom
čase boli v reprezentácii aj
Marián Had, Miro Karhan, Marek
Mintál, Robo Vittek, Maťo Petráš, Vraťo Greško, Peťo Hlinka,
Maťo Jakubko a Filip Hološko.
Na ten zápas si nás tréner Galis
vyžiadal práve spolu s Filipom.“
g Na ktorý z absolvovaných
99 zápasov máte najkrajšie
spomienky?
„Ťažko vybrať jeden zápas, každý bol niečím výnimočný.
V pamäti zostanú najmä tie,
v ktorých sme dosiahli dobrý
výsledok. Rád spomínam na
duel z MS, keď sme v Johannesburgu zdolali Taliansko 3:2.
Alebo keď sme v Luxembursku
spečatili postup na majstrovstvá Európy. Víťazné zápasy, ale
aj tie, v ktorých som strelil gól,
mi zostávajú dlhšie v pamäti,
viac si na ne spomínam.“

K reprezentačným vrcholom patrila účasť
na Eure 2016 a tam zápas proti Rusku.

ŠKRTELOVA STOVKA
Hirošima prípr. 90 min
Fukuoka prípr. 90 min
Bratislava prípr. 90 min
Riga kval. MS06 90 min
Bratislava kval. MS06 90 min
Bratislava kval. MS06 90 min
Madrid kval. MS06 90 min
Bratislava kval. MS06 90 min
Paríž prípr. 90 min
Trnava prípr. 90 min
Bratislava prípr. 45 min
Bratislava kval. ME08 90 min / 1gól
Bratislava kval. ME08 90 min
Bratislava kval. ME08 90 min
Žilina prípr. 90 min
Jerez prípr. 90 min / 1gól
Nikózia kval. ME08 90 min / 1gól
Dublin kval. ME08 90 min
Hamburg kval. ME08 90 min
Dubnica kval. ME08 90 min / 1gól
Rijeka prípr. 90 min
Praha kval. ME08 90 min
Limassol prípr. 90 min
Zl. Moravce prípr. 90 min
Bielefeld prípr. 90 min
Bratislava prípr. 90 min
Bratislava kval. MS10 90 min / 1gól
Maribor kval. MS10 90 min
Nikózia prípr. 90 min
Nikózia prípr. 30min
Londýn prípr. 90 min
Praha kval. MS10 90 min / vl.gól
Bratislava kval. MS10 90 min
Belfast kval. MS10 90 min
Bratislava kval. MS10 90 min
Bratislava prípr. 90 min
Žilina prípr. 90 min
Klagenfurt prípr. 90 min
Bratislava prípr. 16 min
Rustenburg MS 2010 90 min
Bloemfontein MS 2010 90 min
Johannesburg MS 2010 90 min
Durban MS 2010 90 min
Bratislava prípr. 90 min
Bratislava kval. ME12 90 min
Moskva kval. ME12 90 min
Jerevan kval. ME12 90 min
Andorra kval. ME12 90 min
Trnava prípr. 90 min
Dublin kval.ME12 90 min
Žilina kval.ME12 90 min
Žilina kval.ME12 90 min
Bursa prípr. 62min
Odense prípr. 90 min
Vilnius kval.MS14 90 min
Bratislava kval.MS14 90 min
Bratislava kval.MS14 90 min
Bratislava kval.MS14 90 min
Bruggy prípr. 90 min
Žilina kval.MS14 90 min
Žilina prípr. 45 min
Zenica kval. MS14 90 min
Žilina kval. MS14 90 min
Atény kval. MS14 90 min / vl.gól /čk
Vroclav prípr. 90 min
Netanya prípr. 67 min
Žilina kval. ME16 90 min
Borisov kval. ME16 90 min
Skopje kval. ME16 90 min
Žilina prípr. 90 min
Žilina kval. ME16 90 min
Žilina prípr. 45 min
Žilina kval. ME16 90 min
Žilina kval. ME16 90 min
Žilina kval. ME16 90 min
Luxemburg kval. ME16 90 min
Trnava prípr. 90 min
Trnava prípr. 82min
Dublin prípr. 90 min
Augsburg prípr. 90 min
Trnava prípr. 90 min
Bordeaux ME 2016 90 min
Lille ME 2016 90 min
St. Étienne ME 2016 90 min
Lille ME 2016 90 min
Trnava kval. MS18 90 min
Trnava kval. MS18 90 min
Trnava kval. MS18 90 min / 1gól
La Valletta kval. MS18 90 min
Vilnius kval. MS18 90 min
Londýn kval. MS18 90 min
Glasgow kval. MS18 90 min
Trnava kval. MS18 90 min
Ľvov prípr. 90 min
Trnava prípr. 90 min
Bangkok prípr. 90 min
Bangkok prípr. 73 min
Trnava prípr. 82 min
Ľvov Liga národov 90 min

BILANCIA
99 zápasov
9. 7. 2004 – 9. 9. 2018
Góly 6
Minúty: 9367

Na ktorý by ste naopak
najradšej zabudli?
„Určite na domáci súboj
s Anglickom, ktorý sme v Trnave
prehrali 0:1 a mňa rozhodca
vylúčil. Ten by som z pamäti
najradšej vymazal.“
g Počas dlhého obdobia, odkedy ste v národnom tíme, ste
zažili viacero trénerov. Ktorý
bol pre vás výnimočný?
„Viedli ma trénerské osobnosti, každý z nich mi niečo dal.
Premiéru som zažil za Dušana
Galisa, prešiel som rukami Jána
Kociana, Vladimíra Weissa,
Michala Hippa so Stanislavom
Grigom, teraz Jána Kozáka.
Keby som mal vybrať len jedného, bolo by to ťažké.“
g Pri vás sa v strede obrany
vymenilo nemálo spoluhráčov, najviac ste odohrali
s Jánom Ďuricom. Na čom
stálo vaše takmer dokonalé
fungovanie?
„Už viackrát som povedal, že
taký prípad, aký sme boli my
s Janom Ďuricom, je svetový
unikát. Desať či dvanásť rokov
sme spolu nastupovali, dá sa
povedať, že pravidelne. Odohrali sme vedľa seba veľa zápasov,
prakticky vždy, keď sme boli
nominovaní, sme boli na ihrisku
bok po boku. Stopérsky post je
hlavne o komunikácii a porozumení a my sme si s Janom sadli
na ihrisku i mimo neho. Na trávniku sme sa vhodne dopĺňali,
vedeli sme predvídať, ako ten
druhý zareaguje, čo urobí a čo
môže od neho očakávať. To
bol základ nášho spoločného
úspechu.“
g S kým ďalším sa vám hralo
naozaj dobre?
„Každý spoluhráč, s ktorým som
v reprezentácii hral, mal svoje
kvality, veď do národného tímu
sa dostávajú tí najlepší. Okrem
Jana sa mi dobre hralo aj s Romanom Kratochvílom, s ním
som hrával na začiatku mojej
reprezentačnej kariéry. Bol
skúsený a dokázal mi na ihrisku
poradiť, rovnako aj Stano Varga
či Kornel Saláta, s ktorým sme
na trávniku našli spoločnú reč.
Podobne ako teraz s Milanom
Škriniarom, ktorý má vzhľadom
na svoj vek obrovské kvality a aj
ich dokazuje. Myslím si, že zatiaľ
bola naša spolupráca dobrá.“
g Ako sa Martin Škrtel zmenil
od svojho debutu?
„Najväčšia zmena je v tom,
g

ČESKO

9. 7. 2004
11. 7. 2004
3. 9. 2005
7. 9. 2005
8. 10. 2005
12. 10. 2005
12. 11. 2005
16. 11. 2005
1. 3. 2006
20. 5. 2006
15. 8. 2006
2. 9. 2006
6. 9. 2006
11. 10. 2006
15. 11. 2006
7. 2. 2007
24. 3. 2007
28. 3. 2007
6. 6. 2007
13. 10. 2007
16. 10. 2007
13. 11. 2007
6. 2. 2008
26. 3. 2008
20. 5. 2008
20. 8. 2008
6. 9. 2008
10. 9. 2008
10. 2. 2009
11. 2. 2009
28. 3. 2009
1. 4. 2009
5. 9. 2009
9. 9. 2009
10. 10. 2009
14. 11. 2009
17. 11. 2009
29. 5. 2010
5. 6. 2010
15. 6. 2010
20. 6. 2010
24. 6. 2010
28. 6. 2010
11. 8. 2010
3. 9. 2010
7. 9. 2010
8. 10. 2010
26. 3. 2011
29. 3. 2011
2. 9. 2011
6. 9. 2011
7. 10. 2011
29. 2. 2012
15. 8. 2012
7. 9. 2012
11. 9. 2012
12. 10. 2012
16. 10. 2012
6. 2. 2013
22. 3. 2013
26. 3. 2013
6. 9. 2013
10. 9. 2013
11. 10. 2013
15. 11. 2013
5. 3. 2014
9. 10. 2014
12. 10. 2014
15. 11. 2014
18. 11. 2014
28. 3. 2015
31. 3. 2015
14. 6. 2015
8. 9. 2015
9. 10. 2015
12. 10. 2015
13. 11. 2015
25. 3. 2016
29. 3. 2016
29. 5. 2016
4. 6. 2016
11. 6. 2016
15. 6. 2016
20. 6. 2016
26. 6. 2016
4. 9. 2016
11. 10. 2016
11.11.2016
26. 3. 2017
10. 6. 2017
4. 9. 2017
5. 10. 2017
8. 10. 2017
10. 11. 2017
14. 11. 2017
22. 3. 2018
25. 3. 2018
5. 9. 2018
9. 9. 2018

SLOVENSKO

001. 112. Japonsko - Slovensko
3:1
002. 113. Slovensko – Srb. a ČH
0:2
003. 127. Slovensko - Nemecko
2:0
004. 128. Lotyšsko - Slovensko
1:1
005. 129. Slovensko - Estónsko
1:0
006. 130. Slovensko - Rusko
0:0
007. 131. Španielsko - Slovensko 5:1
008. 132. Slovensko - Španielsko 1:1
009. 133. Francúzsko - Slovensko 1:2
010. 134. Slovensko - Belgicko
1:1
011. 135. Slovensko - Malta
3:0
012. 136. Slovensko - Cyprus
6:1
013. 137. Slovensko - Česko
0:3
014. 138. Slovensko - Nemecko
1:4
015. 140. Slovensko - Bulharsko 3:1
016. 142. Slovensko - Poľsko
2:2
017. 143. Cyprus - Slovensko
1:3
018. 144. Írsko - Slovensko
1:0
019. 145. Nemecko - Slovensko
2:1
020. 149. Slovensko - San Maríno 7:0
021. 150. Chorvátsko - Slovensko 3:0
022. 151. Česko - Slovensko
3:1
023. 153. Slovensko - Maďarsko 1:1
024. 154. Slovensko - Island
1:2
025. 155. Turecko - Slovensko
1:0
026. 157. Slovensko - Grécko
0:2
027. 158. Slovensko – Sev. Írsko 2:1
028. 159. Slovinsko - Slovensko
2:1
029. 163. Slovensko – Ukrajina
2:3
030. 164. Cyprus – Slovensko
3:2
031. 165. Anglicko – Slovensko
4:0
032. 166. Česko – Slovensko
1:2
033. 169. Slovensko – Česko
2:2
034. 170. Sev. Írsko - Slovensko
0:2
035. 171. Slovensko - Slovinsko
0:2
036. 173. Slovensko - USA
1:0
037. 174. Slovensko – Čile
1:2
038. 176. Slovensko - Kamerun
1:1
039. 177. Slovensko - Kostarika
3:0
040. 178. N. Zéland - Slovensko
1:1
041. 179. Slovensko – Paraguaj
0:2
042. 180. Slovensko - Taliansko
3:2
043. 181. Holandsko - Slovensko 2:1
044. 182. Slovensko - Chorvátsko 1:1
045. 183. Slovensko - Macedónsko 1:0
046. 184. Rusko – Slovensko
0:1
047. 185. Arménsko – Slovensko 3:1
048. 189. Andorra – Slovensko
2:1
049. 190. Slovensko - Dánsko
1:2
050. 193. Írsko - Slovensko
0:0
051. 194. Slovensko - Arménsko 0:4
052. 195. Slovensko - Rusko
0:1
053. 197. Turecko – Slovensko
1:2
054. 200. Dánsko – Slovensko
1:3
055. 201. Litva – Slovensko
1:1
056. 202. Slovensko – Lichtenšt. 2:0
057. 203. Slovensko – Lotyšsko
2:1
058. 204. Slovensko – Grécko
0:1
059. 206. Belgicko - Slovensko
2:1
060. 207. Slovensko – Litva
1:1
061. 208. Slovensko – Švédsko
0:0
062. 211. Bosna a Her. - Slovensko 0:1
063. 212. Slovensko - Bosna a Her 1:2
064. 213. Grécko – Slovensko
1:0
065. 215. Poľsko – Slovensko
0:2
066. 217. Izrael – Slovensko
1:3
067. 222. Slovensko – Španielsko 2:1
068. 223. Bielorusko – Slovensko 1:3
069. 224. Macedónsko – Slovensko 0:2
070. 225. Slovensko - Fínsko
2:1
071. 226. Slovensko – Luxembursko3:0
072. 227. Slovensko - Česko
1:0
073. 228. Slovensko – Macedónsko 2:1
074. 230. Slovensko – Ukrajina
0:0
075. 231. Slovensko – Bielorusko 0:1
076. 232. Luxembursko – Slovensko2:4
077. 233. Slovensko – Švajčiarsko 3:2
078. 235. Slovensko – Lotyšsko
0:0
079. 236. Írsko – Slovensko
2:2
080. 238. Nemecko – Slovensko 1:3
081. 239. Slovensko – Sev. Írsko 0:0
082. 240. Wales – Slovensko
2:1
083. 241. Slovensko – Rusko
2:1
084. 242. Anglicko – Slovensko
0:0
085. 243. Nemecko – Slovensko 3:0
086. 244. Slovensko – Anglicko
0:1
087. 246. Slovensko – Škótsko
3:0
088. 247. Slovensko – Litva
4:0
089. 249. Malta – Slovensko
1:3
090. 250. Litva - Slovensko
1:2
091. 252. Anglicko – Slovensko
2:1
092. 253. Škótsko – Slovensko
1:0
093. 254. Slovensko – Malta
3:0
094. 255. Ukrajina – Slovensko
2:1
095. 256. Slovensko – Nórsko
1:0
096. 257. SAE – Slovensko
1:2
097. 258. Thajsko – Slovensko
2:3
098. 261. Slovensko - Dánsko
3:0
099. 262. Ukrajina – Slovensko
1:0
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v roku 2009, keď sme vyhrali
2:1?
„Naskakujú mi zimomriavky,
keď si naň spomeniem. My sme
pred ním prehrali v Anglicku 0:4
a do Prahy sme leteli s malou
dušičkou. Nikdy nezabudnem
na pohľad, keď sme vyšli pred
zápasom na rozcvičku a na tribúnach bolo obrovské množstvo slovenských fanúšikov.
Nečakal som, že ich bude
toľko... Boli výborní, povzbudzovali nás počas celého zápasu a víťazstvo, ktoré sme s nimi
oslavovali a dokonca sme sa na
trávnik vrátili aj druhýkrát, bolo
úžasné. Práve pre také momenty, aké sme zažili vtedy v Prahe,
sa oplatí futbal hrať, také v nás
zostanú do konca života.“
g Vy ste proti Česku nastúpili
v piatich súbojoch, na ktorý si
najradšej spomínate?
„Práve na ten zápas z roku 2009
na Letnej. Bolo to veľké víťazstvo, navyše s Českom a špeciálne na Letnej pred obrovským počtom našich fanúšikov.“
g Stali ste sa známym bojovnosťou, priam kremenitou
KTO JE MARTIN ŠKRTEL
tvrdosťou, kde sa to vo vás
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 15. decembra 1984 v Handlovej
vzalo? Mali ste na to predPOST: obranca
poklady, alebo ste museli
REPREZENTÁCIA: 99 zápasov/6 gólov (2004 - 2018)
v tréningu výrazne dbať na
Reprezentačný debut: 09. júla 2004 v Hirošime v zápase Japonsko
silovú stránku?
- Slovensko 3:1.
„Som obranca. Pomohol k tomu
ÚSPECHY: účasť v osemﬁnále MS 2010, účasť v osemﬁnále Eura
aj fakt, že som hral v Anglicku
2016, 1x majster Ruska, 1x víťaz anglického Ligového pohára, 4x Futa tam som hrával proti vysobalista roka, 1x Cena Petra Dubovského, 1x Hráč roka v FC Liverpool
kým, silným útočníkom, ktorým
keď som sa chcel vyrovnať, musel som na svojej sile pracovať.
Silu nôh i tú všeobecnú som
„Prvenstvá v ankete sme si dlhý zapadli a momentálne je podľa mal asi danú. Futbal sa stále
mňa tímový duch na vysokej
čas striedali Marek a ja. Ale,
posúva dopredu, hráči sú silnejúrovni.“
myslím si, že aj Hamšo by to
ší a rýchlejší a keď chcem
g
Rozbehla sa nová súťaž Liga s útočníkmi držať krok, musím
potvrdil, vždy sme mali medzi
národov, ako ju vnímate?
sebou kamarátsky a korektný
na sile pracovať každodenne.“
g Nemálo súperov sa vyjadvzťah. Nejakú rivalitu medzi nás „Pozitívne, priateľské zápasy
vystriedali „ostré“ a je stále o čo rilo, že z vás má rešpekt,
vkladali hlavne novinári,
hrať. Prípravné zápasy predsa
a tak sa to potom prenieslo aj
niektorí dokonca, že z vás ide
na fanúšikov. Ja si však Hamšíka len nemali potrebný náboj.
strach. Ako ste na to reagoTýmto krokom budú duely
vážim ako človeka, ako futbavali?
zaujímavejšie nielen pre nás
listu a vždy, keď sa stretneme,
„Či som vyvolával strach, alebo
hráčov, ale aj pre fanúšikov.“
máme sa o čom porozprávať.
nie, neriešim. Dúfam, že to tak
g Čaká vás teraz veľmi presSom hrdý, že môžem byť takú
bude aj naďalej. Snažil som sa
dlhú dobu v mužstve s hráčom, tížny zápas s Českom, súper
vždy si robiť svoju robotu najpríde
do
Trnavy
pod
taktovakým je Marek.“
lepšie, ako som vedel a keď som
g Kedy bola v reprezentácii
kou nového trénera Jaroslava v niekom vyvolal strach, tak to
Šilhavého. Čo od Čechov
podľa vás najlepšia partia?
ma len teší (úsmev). “
g Pred ktorým útočníkom ste
očakávate?
„V reprezentácii je vždy iná
„Bude to ťažký a náročný zápas. mali rešpekt vy?
partia ako v klube. Hlavne keď
Prehrali sme prvý duel, my na
sa v národnom tíme stretne
„Keď som prišiel do Anglicka
Ukrajine, oni dokonca doma
veľa hráčov, hrajúcich v rôza prvýkrát som nastupoval proti
s rovankým súperom. Pod
nych krajinách. Partia v našej
takým hráčom ako Rooney,
reprezentácii sa formovala dlhší taktovkou nového trénera budú Drogba, Adebayor, Ševčenko
čas, asi najlepšia bola posledné chcieť Česi ukázať, že majú
bol to pre mňa vtedy obrovský
futbalovú kvalitu. Do Trnavy
roky. Mužstvo, ktoré postúpilo
skok a rešpekt pred nimi som
prídu s cieľom zvíťaziť, ale to
do Francúzska, dlho zrelo, boli
cítil. S pribúdajúcimi skúsenossme spolu nejaký čas, fungovali isté platí aj o nás. Bude to derby, ťami však postupne opadal. Sasme ako jedna veľká rodina a dá ktoré má svoj náboj. Verím, že
mozrejme, každého hráča treba
sa povedať, že to tak pokračuje našich ľudí hrou aj výsledkom
rešpektovať a vážiť si, ale malo
potešíme.“
aj naďalej, hoci niektorí hráči
by to byť v primeranej miere,
odišli a iní do tímu prišli. Tí noví g Čo vo vás vyvoláva zmienka aby rešpekt nebol prehnaný.“
g V hlavičkových súbojoch ste
o zápase s Českom v Prahe
však do mužstva výborne

SLOVENSKO

že mám o štrnásť rokov viac
(smiech). Teraz vážne: určite mi
od toho prvého zápasu pribudli
skúsenosti, veď vtedy som mal
devätnásť rokov a za celý zraz
som mimo ihriska povedal asi
jedno slovo... Mal som taký
rešpekt pred hráčmi, ktorí boli
v mužstve. Odvtedy však uplynulo veľa času, odohralo sa veľa
zápasov, dnes už patrím ku skúseným, od ktorých sa čaká, aby
na ihrisku i mimo neho prebrali
na svoje plecia zodpovednosť.
V tom je asi najväčší rozdiel.“
g Patríte k tým hráčom, ktorí
majú na svojom konte oba
najväčšie úspechy v histórii
slovenského futbalu, teda
postup na MS a ME. Ktorý
z nich si ceníte viac?
„Oba sú rovnako cenné. Nerobil
by som rozdiel v tom, či sme sa
kvaliﬁkovali na MS alebo ME,
postup na obe tieto podujatia
bol obrovský úspech. Veď to, že
sa nám podarí postúpiť na svet
alebo Európu nikto vtedy ani
v jednom prípade nečakal. A taká malá krajina, ako sme my, by
si mala vážiť každý úspech.“
g Ktorý šampionát ste si viac
užili?
„Snažil som sa užiť si obidva
rovnako, ak mám byť úprimný,
turnaj vo Francúzsku som si vychutnal viac. Majstrovstvá sveta
v Afrike boli pre nás hráčov,
fanúšikov, trénerov i ľudí
z vedenia zväzu novinkou,
a tak tam bolo dosť nedostatkov a mimofutbalových
vplyvov, ktoré nám neumožnili
si to podujatie užiť si tak, ako by
sme si predstavovali.“
g S kým si v reprezentácii
najlepšie rozumiete?
„Som spoločenský typ a snažím
sa vychádzať s každým dobre.
Nemám problém komunikovať
s nikým a robím všetko pre to,
aby som bol ľudský a otvorený ku každému. Z veku a zo
skúseností zrejme vyplýva, že
starší chalani, ktorí sme v tíme
dlhšie, bývame viac spolu. S Tomášom Hubočanom, Adamom
Nemcom, Jurom Kuckom či
Mišom Ďurišom tvoríme partiu,
ktorá na zrazoch trávi pokope
väčší čas.“
g Viete, s ktorým spoluhráčom to v národnom tíme
ťaháte najdlhšie?
„Z momentálneho kádra asi
s Marekom Hamšíkom, ktorý sa
do reprezentácie dostal tiež
v mladom veku. Svedčí o tom aj
počet odohraných zápasov na
jeho konte.“
g S Marekom Hamšíkom
ste však roky mimo ihriska
bojovali o honor Futbalista
roka. Ako sa vzťahy medzi
vami menili?

Ako mladý reprezentant
vychádza na tréning
na Tehelnom poli.
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Bližšie informácie v poboÏkách a na www.ifortuna.sk.

ŠKRTEL PROTI ČESKU
013. 137. Slovensko - Česko
022. 151. Česko - Slovensko
032. 166. Česko – Slovensko
033. 169. Slovensko – Česko
072. 227. Slovensko - Česko

do reprezentácie ako mladík
prišli?
„Sú nebojácnejší, majú väčšie
sebavedomie a sú priebojnejší.
Podľa mňa to bude tým, že
väčšina z nich vyrastala v inom
prostredí ako moja generácia.
Dosť z nich odišlo do zahraničia, keď boli mladí, vo veku
šestnásť-sedemnásť rokov. Boli
vedení inak ako my, a to sa teraz
ukazuje zdravou priebojnosťou,
čo je dobré hlavne na ihrisku,
kde z nich rešpekt a tréma
opadne veľmi rýchlo.“
g Uznávate tímovú hierarchiu
v kabíne?
„Ja ešte patrím k starej škole,
kde tímová hierarchia bola
na prvom mieste. Som teda
zástanca tohto systému a dá sa

0:3
3:1
1:2
2:2
1:0

6. 9. 2006
13. 11. 2007
1. 4. 2009
5. 9. 2009
31. 3. 2015

Bratislava
Praha
Praha
Bratislava
Žilina

kvaliﬁkácia ME 2008
kvaliﬁkácia ME 2008
kvaliﬁkácia MS 2010
kvaliﬁkácia MS 2010
prípravný

povedať, že aj teraz ho
v národnom tíme praktizujeme. No nie je to však také isté,
ako kedysi, keď boli mladí pod
obrovským tlakom. Snažíme sa
dodržiavať prirodzenú autoritu.
Mladí v národnom tíme sú
super, rešpektujú pravidlá
a vedia, čo sa patrí. Skôr by som
povedal, že my starší sme iní
ako v minulosti, sme otvorenejší. Vždy, keď sa rozhoduje
o dôležitých veciach, sú pri tom
aj zástupcovia mladšej generácie. Takže hierarchia áno, ale už
je to voľnejšie a otvorenejšie.“
g Po poslednej kvaliﬁkácii,
v ktorej nám o vlások unikla
baráž o MS v Rusku, ste si
zobrali čas na rozmyslenie
či budete v reprezentácii

S Jánom Ďuricom tvorili roky stopérsku reprezentačnú dvojičku.

90
90
90/ vlastný gól
90
45

pokračovať. Rozhodli ste sa
ísť ďalej, prečo?
„Rozhodol fakt, že hrať za
reprezentáciu je česť pre
každého jedného hráča, každý
o tom sníva. Z takej partie, ako
je v nároďáku, sa každému
odchádza ťažko. Keď už mám
šancu byť v reprezentácii, tak
ju chcem využiť čo najdlhšie,
teda kým budem zdravý a bude
o mňa záujem. Nemalú mieru
mala pri rozhodovaní aj moja
manželka a syn, ktorí chceli, aby
som pokračoval a po vzájomnej
dohode sme usúdili, že to bude
najlepšie riešenie.“
g Dokedy si ešte plánujete obliekať dres národného tímu?
„Dovtedy, pokiaľ mi bude slúžiť
zdravie a bude o mňa záujem.
Sám najlepšie viem zhodnotiť
sily a to, čo sa okolo mňa deje.
Keď budem vidieť, že už na to
nemám, že sú v tíme odo mňa
lepší, vyhodnotím to a miesto
uvoľním. Podľa mňa mám však
stále dosť síl a mám čo mužstvu
ponúknuť, zdravie mi slúži
a som veľmi rád, že v národnom
tíme stále môžem byť.“
g Komu venujete tých 100
zápasov?
„Venujem ich hlavne svojej rodine, manželke, synovi, rodičom,
súrodencom, ale aj fanúšikom
a kamarátom, všetkým, ktorí sa
zaslúžili o to, že som tých sto
zápasov v reprezentácii mohol
dosiahnuť. Im všetkým patrí
moja vďaka.“
MONIKA JURIGOVÁ

ČESKO

boli ako doma, kto bol v nich
pre vás najväčším rivalom?
„Hlavičkové súboje sú vždy
ťažšie proti vysokým hráčom
ako proti tým nižším. Keby som
mal menovať niekoho, tak Peter
Crouch a Andy Caroll, ktorí
boli postavami a fyzickyými
dispozíciami na hlavičky stavaní
a hralo sa proti nim veľmi ťažko.
V Anglicku bol ale takmer každý
útočník silný vo vzduchu
a hlavičkové súboje sa s nimi
vyhrávali ťažko.“
g V národnom tíme ste začínali ako slobodný chlapec,
dnes je z vás hlava rodiny
a otec synčeka Mattea. Bude
pokračovať vo vašich šľapajach?
„Uvidíme, čo z neho bude. Začal
hrávať futbal, ale venuje sa aj
tenisu, plávaniu i lyžovaniu.
S manželkou sa ho snažíme pri
športe držať, aby sa hýbal. Čo si
vyberie, čomu sa bude
v budúcnosti venovať, záleží
na ňom. V každom prípade
bude mať našu podporu. Hlavné je, aby bol zdravý a aby sa
mu v živote darilo.“
g Do národného tímu pribudlo niekoľko talentovaných
mladých hráčov. Čo na nich
hovoríte?
„Ukazujú, že sú v reprezentácii
právom, pretože hrali dobre
a dosiahli úspech v dvadsaťjednotke. Skok do áčka
je vždy väčší, náročnejší a aj
futbal je na tejto úrovni iný.
Oni však dokazujú v kluboch,
ale aj tu medzi nami, že do
reprezentácie patria nielen
futbalovo, ale aj ľudskými
vlastnosťami. Myslím si, že
slovenský futbal má pred sebou dobrú budúcnosť. Verím,
že bude pravidelnosťou účasť
Slovenska na MS či ME.“
g V čom sú iní ako vy, keď ste

SLOVENSKO

Hral proti mnohým špičkovým útočníkom, vrátane Španiela Raula.
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VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA S ČESKOM

Hološko v súboji s Jankulovským a Plašilom (6. septembra 2006, Slovensko – Česko 0:3)

S „bratmi“ desať zápasov,
Spoločný československý
výber odohral 499 oﬁciálnych
medzištátnych zápasov, jubilejný päťstý mu nebol osudom
dopriaty. Vôbec posledný zápas absolvovalo mužstvo pod
hlavičkou RČS 17. novembra
1993 v Bruseli proti Belgicku
a bezgólovou remízou si
privrelo dvere na svetový
šampionát 1994 v USA.
Keď sa cesty spoločného
federálneho výberu deﬁnitívne
rozišli, rozhodli sa predstavitelia futbalových zväzov oboch
krajín organizovať recipročne
každoročne vzájomné stretnutia, vždy okolo 8. mája.
Premiérovo sa Slovensko
s Českom stretli v máji 1995
na Tehelnom poli v Bratislave.
Desaťtisícová kulisa videla po
jednom góle na každej strane,
hostia sa ujali vedenia po góle
Daniela Šmejkala, úspešným
strelcom Venglošovho mužstva bol Jaroslav Timko.

DVE KVALIFIKÁCIE
V RÉŽII ČECHOV
Myšlienka každoročných
priateľských stretnutí stratila
opodstatnenie po žrebe kvaliﬁkácie MS 1998 vo Francúzsku.
České mužstvo, ovenčené
striebrom z Eura 1996, kde vo
ﬁnále podľahlo až v predĺžení
Nemecku, prilákalo do hľadiska v Bratislave viac ako dvadsaťtisícovú návštevu a tá hnala
zverencov trénera Jankecha
k jednému z najpamätnejších
víťazstiev nášho tímu
v novodobej histórii.
V 14. min síce prekonal
brankára Ladislava Molnára
kanonier Vladimír Šmicer,
no tesne pred prestávkou
vyrovnal Tibor Jančula na 1:1
a keď na začiatku druhej časti
hry prekonal českého brankára
Srníčka aj Jozef Majoroš,
vypredané Tehelné pole explodovalo. Jankechovci
živili šancu na postup

Gól Stanislava Šestáka 5. septembra 2009 v Bratislave (2:2)

na svetový šampionát ešte aj
v ďalšom domácom stretnutí
proti Juhoslávii, ale po remíze
1:1 im zostala už len teoretická
šanca, ktorú v nasledujúcom
zápase deﬁnitívne pochovali
Španieli. V pražskej odvete na
Letnej sa kvaliﬁkácia dohrávala
v pokojnej atmosfére. Český
tím Slovákom prehru odplatil
a zvíťazil presvedčivo 3:0 po
góloch Šmicera, Siegla
a Novotného.

ČESKO

Tím trénera Weissa pred zápasom 5. septembra 2009 v Bratislave (2:2).

Ďakovačka v Prahe na Letnej po víťazstve 2:1 (1. apríla 2009)

v polovici prehry
dvakrát prekonal Čontofalského a keď po hodine hry
pridal Jan Koller aj tretí gól,
o víťazovi bolo rozhodnuté.
Česko dominovalo i o rok
neskôr v pražskej odvete.
Víťazstvom 3:1 potvrdilo
zaslúžený postup na európsky
šampionát, Slováci, už pod
taktovkou Jána Kociana,
zaznamenali v dueli na Letnej
v rámci vzájomných zápasov
s Českom už štvrtú prehru
v rade.

DO TRETICE VŠETKO
DOBRÉ, NA MS 2010
CESTOVALI SLOVÁCI
Tretí kvaliﬁkačný dvojzápas
priniesli súboje o postup
na svetový šampionát 2010
v Juhoafrickej republike.
Reprezentačné kormidlo
prevzal Vladimír Weiss a po
pamätnom marcovom zápase
v londýnskom Wembley, kde
jeho tím prehral 0:4, čakal
už o štyri dni neskôr na jeho
mužstvo dôležitý duel proti

Česku v Prahe na Letnej. Weiss
prekopal po prehre v Anglicku
zostavu, v bránke nahradil Seneckého Mucha, prekvapením
bolo aj zaradenie Šestáka
a Hološka do základnej
zostavy a na lavičke sa objavil
vtedajší objav Miroslav Stoch,
ktorého pred odchodom do
Prahy „ukradol“ tréner Weiss
vtedajšej dvadsaťjednotke.
Slováci šokovali Prahu a
zaslúžene zvíťazili 2:1. Na hrote
útoku odohral skvelý part
Hološko, Karhan ukázal šikovnosť pri rýchlej rozohrávke
štandardky, z ktorej proﬁtoval
pred druhým gólom do siete
Petra Čecha Jendrišek a mladík Stoch, v treťom vystúpení

SLOVENSKO

Kvaliﬁkačné repete prišlo na
rad až o desať rokov neskôr.
Medzitým v auguste 2002
zdolali Česi pod taktovkou
trénera Brücknera v Olomouci
náš tím v priateľskom dueli
vysoko 4:1, keď na vedúci gól
Szilárda Németha odpovedal tandem dvojgólových
strelcov Koller – Rosický.
Obaja boli v zostave českého
výberu aj na jeseň 2006,
keď sa mužstvá stretli opäť na
Tehelnom poli v Bratislave
v prvom z dvojice zápasov
v rámci kvaliﬁkácie ME 2008.
Tentoraz až dvadsaťosemtisíc divákov na tribúnach
hnalo Slovákov, hrajúcich pod
taktovkou Dušana Galisa, za
víťazstvom, ale v červenom
drese exceloval sparťan Libor
Sionko. Ten odohral v ten
večer svoj životný zápas,
v priebehu dvadsiatich minút

VZÁJOMNÉ ZÁPASY
8. 5. 1995
Slovensko – Česko
24. 8. 1997
Slovensko – Česko
11. 10. 1997
Česko – Slovensko
21. 8. 2002
Česko – Slovensko
6. 9. 2006
Slovensko – Česko
17. 11. 2007
Česko – Slovensko
1. 4. 2009
Česko – Slovensko
5. 9. 2009
Slovensko – Česko
14. 11. 2012
Česko – Slovensko
31. 3. 2015
Slovensko – Česko
CELKOVÁ BILANCIA:
3
2
5

1:1
2:1
3:0
4:1
0:3
3:1
1:2
2:2
3:0
1:0
10:20

prípravný zápas
kvaliﬁkácia MS 1998
kvaliﬁkácia MS 1998
prípravný zápas
kvaliﬁkácia ME 2008
kvaliﬁkácia ME 2008
kvaliﬁkácia MS 2010
kvaliﬁkácia MS 2010
prípravný zápas
prípravný zápas

Bratislava
Bratislava
Praha
Olomouc
Bratislava
Praha
Praha
Bratislava
Olomouc
Žilina

13

v najcennejšom drese po
naskočení do hry, dokonale
zamotal v poslednej štvrťhodine hlavu a nohy defenzívnym
radom súpera.

Erik Jendrišek najskôr takto prekonal brankára Petra Čecha...

ČESKO

...a potom takto oslavoval
víťazný gól na 2:1 (1. apríla 2009)

Ondrej Duda (vľavo) oslavuje víťazný gól
do siete Česka (31. marca 2015 v Žiline)

SLOVENSKO

V bratislavskej odvete sa zrodila
remíza 2:2. Hralo sa v septembri
2009, a to už futbalové Slovensko stálo na nohách a cítilo, že
premiérový postup na svetový
šampionát by nemusel byť
nedosiahnuteľný. Tréner Weiss
stál po zápase pred dverami
našej kabíny a takmer spojenými prstami ukazoval „takto
blízko sme boli k víťazstvu“.
A s grimasou na tvári utrúsil:
„Škoda...“ Skóre zápasu otvoril
po hodine hry Stanislav Šesták, hostia vyrovnali zásluhou
Daniela Pudila, ale v 73. min
si postavil loptu na biely bod
Marek Hamšík a viedli sme 2:1.
Eufóriu na štadióne
stlmil už o dve
minúty neskôr
nórsky arbiter
Tom Henning
Övrebo, keď práve
strelcovi nášho druhého gólu
ukázal po faule v strede ihriska
červenú kartu. Hru o jedného
muža v poli naviac dokázal
súper pretaviť do vyrovnávajúceho gólu a šesť minút pred
koncom stanovil konečné skóre
2:2 presným zásahom Milan
Baroš.

V PRÍPRAVE VÍŤAZSTVÁ
DOMÁCICH
Dve posledné vzájomné stretnutia niesli punc prípravných
duelov a v oboch sa dočkali
víťazstiev domáce mužstvá.
V novembri 2012 sa tešili
v Olomouci z výsledku
3:0 Česi. Slováci, vedení
trénerskou dvojicou Griga
- Hipp, vstupovali do stretnutia
v pozícii mierneho favorita, ale
papierové predpoklady zhoreli
do tla. Českí futbalisti prevýšili
náš tím herne aj gólovo a po
dvoch góloch Davida Lafatu
a Bořeka Dočkala dostali súpera
na kolená.
V poslednom vzájomnom
stretnutí, hralo sa v posledný
marcový deň 2015 v Žiline, sa
karta otočila. Mužstvo pod taktovkou trénera Jána Kozáka ťahalo rekordnú, sedemzápasovú
sériu víťazstiev a po Malte (1:0),
Ukrajine (1:0) , Španielsku (2:1),
Bielorusku (3:1), Macedónsku
(2:0), Fínsku (2:1) a Luxembursku (3:0), zdolalo na štadióne
pod Dubňom aj Česko 1:0.
Premiérový gól v reprezentačnom drese zaznamenal Ondrej
Duda.
PETER ZEMAN

Momentka
z posledného
vzájomného
stretnutia
(31. marca
2015
v Žiline)
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ČESKO

Jeho trénerská kariéra
je jedenásť rokov spätá
s českým trénerom
Pavlom Hapalom, jedného bez druhého si
fanúšikovia už nevedia
ani predstaviť, naposledy v pražskej Sparte
a predtým aj viac než
tri roky pri slovenskej
dvadsaťjednotke
a v ďalších kluboch.
Reč je o Otovi Brunegrafovi. V rozhovore
pre bulletin SFZ prezradil, ako vnímal pôsobenie pri sokolíkoch,
v metropole Česka
a aj o šanciach nášho
A-tímu proti dnešnému
súperovi v Lige národov.
Naposledy ste boli asistentom Pavla Hapala v Sparte
Praha. Ako vám tam bolo?
„Človek si môže myslieť, že už
ako tréner niečo preskákal, ale
vždy sa objavia situácie, ktoré
dokážu prekvapiť či posunúť
ďalej. Bolo to pôsobenie rýchle a veľmi poučné.“
g S Hapalom ste nerozlučná
trénerská dvojica, ako by
ste opísali váš vzťah?
„Od prvého momentu bol
založený na úprimnosti,
korektnosti a vzájomnom
rešpekte. Toto drží našu spoluprácu doteraz, už jedenásť
rokov. Presne máme vymedzené povinnosti a vieme, čo
môžeme od seba očakávať.
Samozrejme, sme aj dobrí
kamaráti.“
g Na lavičku Sparty ste odchádzali po práci pri slovenskej dvadsaťjednotke. Ako
sa vám lúčilo so sokolíkmi?
„Ťažko, ale s dobrým pocitom.
Po marcovom dvojzápase
s Albánskom, keď sme vyhrali
oba 3:2 a 4:1, ktorý bol v mojej kompetencii, sme boli
stále v hre o postup do baráže
ME v Taliansku. Urobili sme
množstvo dobrej práce a som
rád, že sa v tom pokračuje
naďalej.“
g Videli ste septembrový
duel sokolíkov na Islande?
„Videl som ho v televízii. Čo
sa dialo v závere, sa stane raz
za futbalový život. To sa nedá
ani vymyslieť. Ani Slováci ani
Islanďania nechceli zápas
prehrať, remíza by nikomu nič

SLOVENSKO

g
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OTO BRUNEGRAF, bývalý asistent trénera
slovenskej dvadsaťjednotky a pražskej Sparty,
rozpráva o kvalite domácich súťaží
a národných výberoch pod Tatrami a v Česku

Naša reprezentácia
prežíva lepšie
obdobie ako česká
neriešila, preto sa v záverečnej
fáze duelu oba tímy snažili
streliť víťazný gól. Úžasné je, že
sa ho podarilo dať brankárovi
Markovi Rodákovi, čo bola už
len čerešnička na torte.“
g Slovenskí fanúšikovia radi
porovnávajú našu ligu
s českou, skúste to teraz vy.
„Vo všeobecnosti veľa ľudí
v Čechách podceňuje našu
súťaž, ja to vidím inak. Aj
u nás nájdeme veľa dob-

rých zápasov so špičkovým
futbalom a s veľkým diváckym
záujmom. Najväčší rozdiel je
v účasti klubov v európskych
súťažiach. V tomto smere
majú jednoznačne české tímy
navrch. My máme šťastie, že
sa teraz Trnava dostala do
skupinovej fázy Európskej
ligy. Bolo by fajn, keby sa to
stalo normou a slovenské kluby by sa pravidelne objavovali
v tejto časti pohárov. Z Česka

hrá automaticky skupinu Ligy
majstrov Plzeň a v Európskej
lige sú ďalšie dva tímy, to je
výrazné plus pre český futbal.“
g Na čo ste si museli opäť
zvyknúť, keď ste prechádzali z reprezentačnej
úrovne na klubovú?
„Práca v takomto veľkom
klube, akým je Sparta, si
vyžaduje množstvo aj manažérskej práce, čo sa potvrdilo.
Najzásadnejší rozdiel však

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

ČESKO

Spolu s Pavlom Hapalom
(vpravo) si prevzal trénerské
uznanie za prácu v roku 2017
na minuloročnej decembrovej
konferencii z rúk technického
riaditeľa SFZ Jána Greguša
(v strede).

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 7. júla 1972 v Nitre
HRÁČSKA KARIÉRA: FC Nitra, Vinohrady Bratislava
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: FC Nitra (asistent trénera 2000 – 2008),
Mladá Boleslav (asistent trénera 2008 – 2009), MŠK Žilina (asistent trénera 2009 – 2011), Zaglebie Lubin (asistent trénera 2011
– 2013), FK Senica (asistent trénera 2014 – 2015), Slovensko U21
(asistent trénera 2015 – 2018), Slovensko U21 (hlavný tréner
2018), Sparta Praha (asistent trénera 2018)

generáciu silných hráčov. A zas
môžeme mať vysoké ambície.“
g Na lavičke Česka nastala zmena, Karla Jarolíma
nahradil Jaroslav Šilhavý.
Ako by ste charakterizovali
nového kouča?
„Osobne sa s ním nepoznám,
so Šilhavým spolupracoval

V čom sú prednosti českého výberu?
„Po výmene trénera je veľmi
ťažké niečo komentovať, jeho
príchodom sa určite zmenila
klíma i komunikácia s hráčmi.
Šilhavý je známy rôznymi trénerskými variáciami a silnými
štandardnými situáciami,
ktoré mali jeho tímy nacvičené. Uvidíme, či stihne niečo
pripraviť aj na duel s nami.“
g Aká cesta povedie k víťazstvu?
„Samotný súper je silná
motivácia. Zápasy medzi
Českom a Slovenskom majú
vždy osobitý náboj v každom
športe, nie iba vo futbale.
Myslím si, že náš tím sa bude
snažiť potvrdiť, že prežívame
lepšie obdobie ako súper.“
g Aký je váš názor na novú
súťaž národných tímov Ligu
národov?
„Je to dobrý projekt, zápasy
už v úvodných hracích dňoch
mali svoju úroveň. Uvidíme,
ako celá súťaž vyvrcholí
a ako to bude s postupovými miestami. Najlepšie sa
bude hodnotiť, keď sa to celé
uzavrie.“
g V Sparte ste skončili na
konci júla. Čomu sa venujete teraz?
„Prvé dni boli odpočinkové,
pretože pôsobenie v Sparte,
najmä posledné týždne, boli
veľmi náročné na psychiku.
Teraz sledujem ligové zápasy,
bol som vypomôcť pri vzdelávaní trénerov na SFZ, snažím
sa byť aktívny.“
BRANISLAV SARŇÁK
g

KTO JE OTO BRUNEGRAF

Pavel Hapal, keď sme boli
v Mladej Boleslavi, v pozícii
asistentov trénera Petra Radu
pri českej reprezentácii. Vtedy
o ňom môj kolega rozprával
pozitívne. Po konci trénera Jarolíma sa prakticky iné meno
ako Šilhavý ani neskloňovalo,
vari až na Poborského.“

Spolu s dlhoročným technickým vedúcim dvadsaťjednotky Jakubom Kojnokom
(vľavo).

SLOVENSKO

bola každodenná prítomnosť
na ihrisku.“
g Ako by ste porovnali slovenskú reprezentáciu
s českou?
„Ak sa pozrieme na rebríček,
sme pred českou reprezentáciou. Rozdiel je 21 miest.
Reprezentačné výbery majú
svoje fázy, kedysi Česi mali navrch, teraz sme to my. Prispelo
k tomu aj to, že tréner A-tímu
Ján Kozák zaradil do výberu
mladých hráčov. Tím to osviežilo, hráči začali hrať atraktívnejší a modernejší futbal.“
g V prvom mužstve Slovenska sú z mladíkov Milan
Škriniar, Stanislav Lobotka
či Albert Rusnák, s ktorými
ste pracovali v dvadsaťjednotke. Vidíte na nich váš
rukopis?
„Nebolo by dobré, keby sme
sa my, reprezentační tréneri,
zosobňovali v účasti na raste
futbalistov. Hráč prešiel výchovou v materskom klube
a následne sa aj ďalší tréneri
v tomto prostredí podieľali na
jeho rozvoji. Som však rád, že
som mohol s touto kategóriou hráčov spolupracovať.“
g Pociťujete hrdosť, keď sa
pozriete na to, kam to dotiahli vaši bývalí zverenci?
„Isteže. Spolupráca s nimi
bola nadštandardná. Vzťahy
so všetkými hráčmi zostali
výborné, ale obrovskú radosť
mám z toho, že chalani nadväzujú na svoje kvalitné výkony
aj v seniorskej reprezentácii.
Pre Slovensko je skvelé, že
vieme vyprodukovať aj ďalšiu
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
PETER FRANCE, bezpečnostný manažér SFZ

Sme blízko,
ale snažíme sa
byť neviditeľní

DOTAZNÍK
DÁTUM A MIESTO
NARODENIA: 11. októbra. 1976
v Nových Zámkoch
NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ ZÁŽITOK:
zápas Slovensko – Anglicko
v Saint Etienne na Eure 2016,
Spartak Trnava – CZ Belehrad
NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ:
všetci, futbal je tímová práca
ZÁĽUBY:
rodina, šport,
cestovanie

Má za sebou prax v bezpečnostných zložkách aj na zahraničných
misiách, pred časom ho ale zlanárili na futbalový zväz. Začal „na zelenej
lúke“, chceli od neho, aby nastavil systém, pravidlá a spôsob komunikácie
nielen s bezproblémovými fanúšikmi, ale aj so skupinami vyvolávajúcimi
konﬂikty. A do toho prišli teroristické útoky v zahraničí, hrozby, mieriace
na život spoločnosti. Bezpečnostný manažér SFZ Peter France pred
úlohami neuhol.
Čo vlastne robí bezpečnostný manažér SFZ pri
medzištátnych zápasoch
a pri reprezentačnom mužstve?
„Moja úloha je iná pri zápasoch v zahraničí a iná pri
domácich stretnutiach. Pri
výjazdoch zastrešujem komu-

g

nikáciu medzi bezpečnostnými zložkami oboch strán,
vymieňame si informácie
o logistike, týkajúce sa presunov, zabezpečenia ubytovacích priestorov, bezpečnostných rizík v danej krajine,
riešenie eskorty pre náš národný tím. V neposlednom rade

sa podieľam na zabezpečení
pobytu slovenských fanúšikov
v dejisku zápasu, respektíve na
eliminácii problémov, ktoré by
sa mohli vyskytnúť v meste či
priamo na štadióne v súvislosti
s našimi priaznivcami. Do úvahy musím brať počet, možnú
skupinu problémových

fanúšikov, konﬂikty v minulosti... Nejde však len o bezpečnosť, ale aj o komfort ľudí,
ktorí vycestujú na zápas
do zahraničia.“
g Ako dlho vykonávate túto
činnosť?
„Piaty rok. Doba priniesla nutnosť vytvorenia tejto pozície
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vo futbalových zväzoch. Nie
sme členmi realizačného tímu,
ale sme súčasťou servisu
a skupiny organizátorov zápasu. Vojnové konﬂikty, hrozba
terorizmu, násilie, ktoré sa
skrýva za futbalové stretnutie,
podnietili FIFA a UEFA k tomu,
aby žiadali od svojich člen-

ských zväzov reakciu na túto
skutočnosť. A nie nejakým formálnym papierom, ale reálnou
akciou. Trebárs vytvorením
a obsadením pozície bezpečnostného manažéra.“
g Kde ste mali najviac
roboty?
„Za päť rokov môjho pôsobenia sme urobili veľa práce.
Vyčistili sme systém, máme
stratégiu a postupy, ktoré idú
odo mňa k partnerom a tými
sú iné zväzy, aj kluby či nadnárodné futbalové organizácie. Vieme, čo robiť, ak nastanú
krízové momenty, povedzme
ako a kedy evakuovať členov
národného tímu aj fanúšikov.
Ale konkrétne k otázke: najviac
mi dali zabrať majstrovstvá Európy 2016. Domáci organizátori i na základe atentátu, ktorý
sa odohral pár mesiacov predtým počas zápasu Francúzska
na štadióne St. Denis, vyhnali
bezpečnostné opatrenia do
takej výšky, akú sme predtým
nikto nikde nikdy nezažili,
riešili sa úplne detaily.“
g Ako reagujú hráči na vaše
pokyny?
„Bez akýchkoľvek problémov
akceptujú to, čo sa im povie.
My sa snažíme robiť našu robotu tak, aby ich neobmedzo-

vala v činnosti ani vo voľnom
čase. Myslím si, že to chápu,
a tak sa k tomu aj stavajú.
Sme blízko, ale snažíme sa byť
neviditeľní.“
g Koľko ľudí zabezpečuje
ochranu našim futbalistom?
„Pri mužstve sú priamo dvaja
skúsení chlapi zo súkromnej
bezpečnostnej služby, ktorí
vedia reagovať, dovolím si povedať, na všetko. Ďalej záleží
na klasiﬁkácii zápasu – bežný,
s osobitným režimom a rizikový. Priamo na štadióne spolupracujeme s policajným zborom, organizátormi a usporiadateľmi, doma je to dokopy
asi 150 ľudí. Najviac mobilizovaných usporiadateľov sme
mali pri stretnutí s Anglickom
v Trnave, takmer 400.“
g Ako dlho sa spamätávate
po medzištátnom zápase?
„Som na tom ako hráči, neviem zaspať. Kým sa adrenalín
vyplaví z tela, sú aj štyri hodiny
ráno. Cítim zodpovednosť za
to, aby sa nikomu nič v súvislosti so zápasom nestalo, aby
každý ako prišiel, tak zo štadióna aj odišiel. Našou prioritou nie je represia, ako si to
možno mnohí myslia, ale komfort ľudí, vrátane prvej pomoci, hygienických toaliet, dosta-

točného počtu bufetov, primeraného počtu otvorených vchodov. Preto razím heslo „ochrana,
bezpečnosť, komfort.“ Táto
činnosť je tímová, nie je to len
o mne, ale o všetkých ľuďoch,
každom jednom, kto sa na
organizácii zápasu podieľa.“
g Nebojíte sa, že keď vás
ľudia spoznajú, aj na základe
takýchto rozhovorov, budú
vám pri stretnutiach v areáli
štadiónov niečo vyčítať?
„Snažím sa byť férový voči
všetkým partnerom. Nie som
fanúšik žiadneho klubu, mám
rád dobrý futbal v elektrizujúcej atmosfére, s dobrým
choreom. A som otvorený
každej diskusii s priaznivcami,
usporiadateľskými zložkami,
médiami. Nevidím dôvod báť
sa stretnutia s kýmkoľvek.“
g Ste jedným z 25 bezpečnostných manažérov UEFA,
popri povinnostiach aj
pocta, nie?
„Opäť nielen moja, ale pre celý
slovenský futbal. To motto,
čo som skôr spomínal, UEFA
uplatňuje naprieč členskými
zväzmi. Sme teda pomocníkmi klubom a asociáciám pri
organizovaní zápasov tak, aby
bol v popredí iba futbal.“
PETER ŠURIN

DOTÁCIU NA ZELENÚ ENERGIU
MÔŽETE ZÍSKAŤ AJ V ROKU 2019
V národnom projekte Zelená domácnostiam boli už pre rok 2018 vyčerpané plánované prostriedky na všetky dotácie. Zámer ďalšej podpory od roku 2019 bol však už schválený v celkovej
výške 48 miliónov eur a do roku 2023 sa predpokladá podpora ďalších až 25-tisíc inštalácií pre
domácnosti! Poznáte ekologické technológie, ktoré vám prinesú dlhodobú úsporu?
Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) vám aj v roku
2019 pri pokračovaní projektu Zelená domácnostiam
poskytne komplexný servis od žiadosti cez administratívne záležitosti spojené s dotáciou až po realizáciu technického riešenia.

Fpanelotovolytické

Skollnektory
ećné

vám premenia slnečnú
energiu na elektrickú

využijú slnečné žiarenie
na ohrev vašej vody

Tepelné čerpadlá
Modernými tepelnými čerpadlami si zabezpečíte tepelnú
pohodu aj pri mínusových teplotách. I keď sa prvotná investícia môže zdať byť vyššia, jej návratnosť je na nezaplatenie. Táto technológia dokáže získať nízkopotenciálové teplo nielen zo spodnej vody, ale čerpá ho tak zo zeme,
ako i zo vzduchu. Tepelné čerpadlo je vhodné pre domácnosti, ktoré využívajú elektrické, stenové alebo podlahové vykurovanie. Vybrané tepelné čerpadlá dokážu taktiež
fungovať aj v obrátenom režime a zabezpečujú chladenie
domu počas letných dní, čím efektívne a ekonomicky nahrádzajú klimatizačnú jednotku.

Fotovoltické panely
Fotovoltické panely využívajú slnečné žiarenie na výrobu
elektrickej energie. Táto efektívna a ekologická technológia dokáže rozhýbať všetko od malých kalkulačiek cez
výškové budovy až po vesmírne družice. Najväčší výkon
technológie dosiahnete pri priamom slnečnom žiarení,
no elektrinu získate, aj keď bude zamračené. Pokiaľ máte
dostatočne veľkú plochu strechy a je orientovaná na juhozápad, sú panely pre vás vhodným a jednoduchým riešením bez akejkoľvek potreby údržby. Montáž fotovoltickej
elektrárne trvá maximálne 1 deň a pre lepšiu predstavu si
môžete pozrieť krátke video reálnej inštalácie od SSE na
www.sse.sk/fotovoltika.

Knoatolbiomasu

postará sa o príjemné teplo
vo vašej domácnosti

Tepel
n
é
ćerpadlo
načerpá teplo z okolia
k vám domov

slnečnom počasí, dokonca aj pri teplotách pod nulou. Pri
solárnych kolektoroch platia podobné podmienky na ich
umiestnenie ako pri fotovoltických paneloch – dostatočne
veľká plocha strechy a jej orientácia na juhozápad.

Kotol na biomasu

Slnečné kolektory

Ďalším alternatívnym riešením sú aj kotly na biomasu.
Toto riešenie je určené na spaľovanie biomasy vo forme
peliet, brikiet, štiepok alebo kusového dreva so systémom
splyňovania. Kotol na biomasu je vhodný pre domácnosti alebo chaty, ktoré nemajú problém s príslušnou obsluhou (dopĺňanie paliva, vynášanie nespálených zvyškov).
Ak hľadáte ekologický a ekonomicky výhodný zdroj tepla,
chcete vymeniť existujúci zdroj na fosílne palivá, biomasa
je práve pre vás.

Solárny panel absorbuje slnečné žiarenie a používa ho na
ohrev teplonosnej tekutiny cirkulujúcej v jeho vnútri. Odtiaľ sa následne tekutina izolovanými rozvodmi prevádza
do zásobníka a zohrieva vodu na domáce použitie. V lete
počas najväčších solárnych ziskov sú slnečné kolektory schopné pokryť celkovú spotrebu teplej vody v rodinnom dome a po zvyšok roka následne znižujú odber tepla
z hlavného zdroja. Kolektory vyrábajú teplo aj v zimnom

Výber správnej technológie na využívanie obnoviteľných
zdrojov v domácnosti nemusí byť vždy jednoduchý. Vyžaduje si dôkladné zhodnotenie možností konkrétneho rodinného, prípadne bytového domu. Na realizáciu si preto
vyberte spoľahlivého partnera. Orientačnú úsporu pre
jednotlivé riešenia si môžete vypočítať aj pomocou jednoduchej online kalkulačky na www.sse.sk/zelena.

V prípade, že vyrobenú elektrinu klient nedokáže spotrebovať okamžite v čase výroby, SSE ponúka riešenie
s akumuláciou elektriny, ktorá sa ukladá v batériách na
neskoršie využitie.

ČESKO

Najlepší strelec českej reprezentácie
Jan Koller odohral posledný zápas
v národnom tíme v Bratislave
na Tehelnom poli v kvaliﬁkácii MS 2010.
Z tohto duelu je aj na fotograﬁi
v súboji s Jánom Ďuricom.

Kvíz
Prvým zápasom českej reprezentácie
po rozdelení federácie bol víťazný duel s Tureckom
23. februára 1994 v Istanbule
(4:1). Logicky bola v zostave
väčšina hráčov, ktorí reprezentovali aj spoločný štát, kto stál
medzi žrďami?
a) Jan Stejskal
b) Petr Kouba
c) Luděk Mikloško

1.

Kto bol autorom
prvého gólu českej
reprezentácie v jej
novodobej histórii proti Turecku vo februári 1994?
a) Radoslav Látal
b) Jiří Novotný
c) Horst Siegl

2.

Vo ﬁnále ME 1996
prehral český tím
s Nemeckom 1:2,
no štvrťhodinu od 58. minúty
viedol gólom Patrika Bergera
1:0. Akým spôsobom dosiahol
český futbalista gól?

3.

a) z priameho kopu
b) po rohovom kope
c) z penalty
Kde sa narodil v poradí druhý tréner
českej reprezentácie
od roku 1994, slovenský rodák
Jozef Chovanec, ktorý ju viedol
v období rokov 1998 – 2001?
a) Dolné Kočkovce
b) Nová Ves nad Žitavou
c) Zvolen

4.

Legendárny tréner
Karel Brückner dostal počas pôsobenia
na Slovensku indiánsku prezývku, inšpirovanú postavou z diela Karla Maya, ktorá sa ujala
a sprevádza ho odvtedy až dodnes. Ako ho teda tiež volajú?
a) Inču-čuna
b) otec Jaguár
c) Klekí-petra

5.

6.

Najlepší český
reprezentačný
strelec Jan Koller

meral 202 centimetrov, aj
počas hráčskej kariéry sa jeho
váha pohybovala okolo stovky
kilogramov, nosil kopačky
veľkosti 14. Koľko
centimetrov meralo jeho
chodidlo?
a) 35
b) 33,5
c) 37
V koľkých prvých
ligách pôsobil
Jan Koller počas
svojej hráčskej kariéry?
a) 7
b) 5, ale v 7 kluboch, plus
vo francúzsku v III. lige
na záver kariéry
c) 6

7.

V ktorom meste
česká reprezentácia
dosiaľ neodohrala
oﬁciálny domáci medzištátny
zápas?
a) Ústí nad Labem
b) Lázně Bohdaneč
c) Poděbrady

8.

Čím sa stal známy
František Straka,
futbalista a tréner,
nielen v Česku?
a) pozval hráčov večer
pred zápasom do reštaurácie a objednal im tatarský
biftek
b) viedol českú reprezentáciu
len v jednom zápase
c) každý deň si dá štamperlík kvalitného
panenského olivového
oleja

9.

SLOVENSKO

(alebo 11 otázok nielen o futbalovom Česku)

Na koľkých majstrovstvách Európy
sa Česko zúčastnilo
od rozdelenia federácie?
a) 4
b) 5
c) 6

10.

Akú najvyššiu
pozíciu malo Česko
v rebríčku FIFA?
a) 1. miesto
b) 2. miesto
c) 3. miesto

11.

SPRÁVNE ODPOVEDE: 1 a, 2 b v 12. min vyrovnal na 1:1, 3 c, 4 a, 5 c, 6 a, 7 b Česko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Rusko, ale
v 7 kluboch, plus vo Francúzsku v III. lige Cannes na záver kariéry, 8 b, v Ústi nad Labem 22. 3. 2017 s Litvou 3:0, v Poděbradoch
26. 2. 1997 s Bieloruskom 4:1, 9 a b c, 10 c 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 11 b september 1999, január až máj 2000, apríl
– máj 2005, január – máj 2006.
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Dajme spolu gól
Motto: ,,Každé dieťa má možnosť zažiť radosť
z prvého gólu a každý koho futbal zaujme má
možnosť sa v ňom uplatniť“.

Projekt Dajme spolu gól je srdce grassroots futbalu. Oslovuje tých najmenších a podieľa sa na výchove a formovaní
budúcich generácií.
Projekt Dajme spolu gól vznikol ako riešenie na zhoršujúcu sa pohybovú kultúru mládeže a nezáuje m de tí o pohyb.
Jeho úlohou je rozhýbať deti už v útlom veku a vybudovať
u nich prirodzený vzťah k pohybu a zdravému životnému
štýlu
lu. Futbal prebral na seba túto náročnú úlohu ako šport
č. 1. V školskom roku 2017/2018 bolo do pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal zapojených 46 materských škôl v 29 mestách po celom Slovensku s počtom 1400
detí týždenne, čo predstavuje zhruba 2% všetkých detí do 5
rokov na Slovensku.
SFZ týmto nastupuje na cestu rozširovania členskej základne. S tým je spojené popularizovanie futbalu u všetkých detí
na Slovensku a rozširovanie hráč
čat) a fanúšikovskej základne.
Cieľom SFZ je do projektu ,,Dajme spolu gól“ v rokoch
2018 - 2021 zapojiť až 500 materských škôl s počtom
5000 detí, resp. základných škôl s počtom 5000 detí.

Čo priniesol tento
projekt?

Materským školám / základným školám

Deťom
• hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí
• podvedomé budovanie vzťahu k zdravému životnému
štýlu od útleho veku
• futbalová aktivita / kvaliﬁkovaný krúžok futbalu pod
dohľadom licencovaného trénera – odborníka v športe
• deti zostáávaj
vajú
ú v zn
znáá mom prostredí a kolek tíve spolu
s kamarátmi
• roz voj tímového ducha a schopnosť spolupráce
v skupine

Rodičom
• podporenie pravidelného návyku detí k pohybovej
aktivite
• kvaliﬁkovaného trénera pre ich dieťa
• cenovo dostupná pohybovo-športová aktivita so
zameraním na futbal v rámci materskej školy resp.
základnej školy
• komfort - žiadne cestovanie a časové straty
• šancu pre lepší rozvoj osobnosti dieťaťa

Bližšie informácie k projektu nájdete na stránke

• balíček športových potrieb pre deti – materiálne
vybavenie aj na iné hry
• a k tivitu pod vedením k valiﬁkova ného trénera – vysoká
pridaná hodnota
• pridanú hodnotu vo forme spolupráce s lokálnym
futbalovým klubom – priestor na ďalšie aktivity
• spoluzapojenie rodičov do zmysluplného projektu

Mestám
• riešenie dlhodobého problému s pohybom mladej
generácie
• pre hĺbenie poz itívne ho vz ťa hu s obyva te ľmi mesta
(rodičia, deti, fanúšikovia, materské školy a základné
školy)
• lepšiu pripravenosť mladých ľudí na ich neskoršie
uplatnenie sa v živote a na trhu práce

Futbalovým klubom
• dlhodobý zdroj nových HRÁČOV / HRÁČOK a zároveň
nových talentov
• nových fanúšikov všetkých vekových kategórií
• hlbšie prepojenie s regiónom, mestom, materskými
školami a základnými školami

www.dajmespolugol.sk

Čísla
ísla z českých futbalových reálií
6. 6. 2017), Martin Malík (od
12. 12. 2017). Vo dvoch obdobiach, po odstúpení predsedu,
viedli zväz prví podpredsedovia
– Dalibor Kučera (medzi Hašekom a Peltom) a Roman Berb
(medzi Peltom a Malíkom)

Hongkong, Japonsko, JAR, Juhosláviu, Maroko, Peru, Rusko,
Španielsko, Švédsko.

17

štadiónov bolo
dejiskom domácich
stretnutí českej reprezentácie.
Najviac, 42-krát, sa hralo na
zápasy odohral národstrelených gólov pri
pražskej Letnej, ktorej oﬁciálny
víťazstve 8:1 je najvyšší názov je od roku 2009 Generali
ný tím pod hlavičkou
počet, aký dosiahli českí futba- aréna. Nasleduje štadión Na
Čechy a Morava v roku 1939.
listi v medzištátnom zápase.
Nad Juhosláviou v Prahe na
Stínadlech v Tepliciach (20), ďalV Liberci v kvaliﬁkácii MS 2006
Letnej vyhral 7:3, na rovnakom
šie poradie: 9 zápasov Andrův
štadióne zápas s mužstvom pod takto naložili Andorre, debakel stadion v Olomouci a Eden
menom Ostmark (čo bol dobový hosťom zariadili: Lokvenc 2,
v Prahe, 5 ostravské Bazaly,
Koller, Šmicer, Galásek, Baroš,
názov pre územie Rakúska) sa
4 Stadion u Nisy v Liberci
Rosický, Polák.
skončil 5:5 a u súpera s Nemeca Doosan aréna v Plzni, 3 Stakom 4:4. Zaujímavé sú aj návštedion Střelnice v Jablonci, Městtrénerov viedlo
vy, na Letnej to bolo dvakrát
ský stadion v Ostrave a Městský
český národný tím: stadion v Uherskom Hradišti,
20 000 ľudí na tribúnach,
Dušan Uhrin (1994 – 1997),
vo Vroclave, ktorý patril vtedy
2 Stadion Evžena Rosického
Jozef Chovanec (1998 – 2001),
Nemecku, prišlo 35 000.
v Prahe, Sportovní areál v DrnoKarel Brückner (2001 – 2008),
viciach a Městský stadion v Mlahráčov dosiahlo
Petr Rada (2008 – 2009), Frandej Boleslavi, raz sa hralo na Stav medzištátnom
tišek Straka (2009), Ivan Hašek
dione FC Bohemia v Poděbrazápase Česka hetrik. Jan Koller
(2009), Michal Bílek (2009
doch, Za Lužánkami v Brne, na
Macedónsku a Milan Baroš San – 2013), Josef Pešice (2013),
Střeleckom ostrove v Českých
Marínu strelili dokonca v jedPavel Vrba (2014 – 2016), Karel
Budějoviciach a na Městskom
nom stretnutí 4 góly. TrojgóloJarolím (2016 – september
stadione v Ústí nad Labem.
vými strelcami sú aj Horst Siegl 2018), Jaroslav Šilhavý (od
proti Malte, Vladimír Šmicer
rokov a 44 dní mal
septembra 2018)
so SAE a Miroslav Baranek
Jan Polák, keď
s Kórejskou republikou.
vzájomných
28. apríla 1999 nastúpil vo
zápasov odohrali
Varšave premiérovo v reprezenriadne zvolených
Česi s Dánskom a Holandskom, tačnom drese na zápas s Poľzväzových šéfov mal
čo sú ich najčastejší súperi. So
skom, a dodnes je najmladším
dosiaľ strešný orgán českého
škandinávskym súperom majú českým hráčom v národnom
futbalu. Boli to František Chva- bilanciu 3 – 6 – 2, s „oranjes“
výbere. Pre zaujímavosť, Rosiclovský (od roku 1993 do 17. 6.
5 – 3 – 3. Desaťkrát hralo Česko ký debutoval, keď mal 19 rokov
2001), Jan Obst (17. 6. 2001
so Slovenskom (5 – 2 – 3),
a 141 dní, Poborský 21 rokov
– 21. 10. 2005), Pavel Mokrý (21. Maltou (8 – 2 – 0) a Tureckom
a 329 dní, Baroš 19 rokov a 179
10. 2005 – 27. 6. 2009), Ivan Ha- (5 - 1- 4). Trinásť súperov Česi
dní, Čech 19 rokov a 268 dní,
šek (27. 6. 2009 – 26. 6. 2011),
ešte nikdy nezdolali – Anglicko, Nedvěd 21 rokov a 278 dní,
Miroslav Pelta (17. 11. 2011 –
Brazíliu, Chorvátsko, Ghanu,
Plašil 22 rokov a 85 dní, atď.
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36

rokov a 159 dní
mal pri svojom
poslednom štarte v národnom
tíme Jan Koller, ktorý je tak
najstarším českým reprezentantom. Stalo sa 5. septembra
2009 v Bratislave na Tehelnom
poli proti Slovensku v kvaliﬁkácii MS 2010.

55

gólov je najvyšší
počet gólov,
nastrieľaných jedným hráčom
v reprezetnácii Česka. Dosiahol
ich Jan Koller za deväť a pol
roka v národnom tíme, od 9. 2.
1999 do 15. 6. 2008. Ďalšie poradie Milan Baroš 41, Vladimír
Šmicer 27, Tomáš Rosický 23,
Pavel Kuka 22, Pavel Nedvěd
a Patrik Berger 18, Vratislav
Lokvenc 14, Marek Jankulovski
13, Tomáš Necid 12.

SLOVENSKO

2

Zlaté lopty, trofeje za
víťazstvo v ankete časopisu France Football, určené
najlepšiemu hráčovi Európy,
majú českí futbalisti. V roku
1962 ju získal Josef Masopust,
v roku 2003 Pavel Nedvěd.

ČESKO

Rekordérom v počte štartov v českom
národnom tíme je brankár Petr Čech,
v reprezentácii chytal celkom
štrnásť rokov.

124

štartov v medzištátnych zápasoch si pripísal brankár Petr
Čech, za čo mu patrí 1. priečka
v rebríčku českých reprezentantov. Za ním nasledujú ešte traja
hráči, ktorí prekročili trojcifernú
hranicu: Karel Poborský so 118,
Tomáš Rosický 105 a Jaroslav
Plašil so 103 oﬁciálnymi zápasmi za národný tím.

40 000

divákov je
najvyšší počet na domácom zápase českej reprezentácie. Toľko
fanúšikov prišlo 6. septembra
1994 na ostravské Bazaly
na kvaliﬁkačné stretnutie
s Maltou a videlo víťazstvo 6:1.
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Čo je UEFA Liga národov?
ADIVÍZIA
1. až 12. tím
4 skupiny
po 3 účastníkoch

BDIVÍZIA
13. až 24. tím
4 skupiny
po 3 účastníkoch

CDIVÍZIA
25. až 39. tím
3 skupiny
po 4 účastníkoch
+ 1 skupina
s 3 účastníkmi

DDIVÍZIA
40. až 55. tím
4 skupiny
po 4 účastníkoch

SLOVENSKO PROTI
UKRAJINE A ČESKU

Súťaž, ktorá prinesie viac tzv. ostrých stretnutí na úkor tradičných, čoraz
menej atraktívnych prípravných resp. priateľských zápasov. Cieľ riadiaceho orgánu UEFA je jasný - zatraktívniť medzištátne duely a komerčne
zastrešiť všetky zápasy národných tímov.
Pre krajiny z nižších poschodí rebríčka predstavuje Liga národov
jedinečnú príležitosť prebojovať sa na ﬁnálový turnaj európskeho
šampionátu, pre všetky poskytuje možnosť „opravnej jazdy“ v prípade
neúspechu v kvaliﬁkácii ME.
ROZDELENIE DO DIVÍZIÍ
Európska futbalová únia
rozdelila 55 krajín do košov
podľa umiestnenia v rebríčku
národných tímov. Koeﬁcient
jednotlivých krajín zahŕňal
výsledky z MS 2014 vrátane

kvaliﬁkácie, ME 2016 vrátane
kvaliﬁkácie a z kvaliﬁkácie
o postup na MS 2018.
Tucet najlepších krajín zaradili
do A-DIVÍZIE (hrá sa v štyroch
trojčlenných skupinách), ďalší
tucet účastníkov má B-DIVÍZIA

(rovnako štyri trojčlenné
skupiny), 15 krajín umiestnili
do C-DIVÍZIE (1 trojčlenná
skupina a 3 štvorčlenné )
a 16 reprezentačných výberov
súperi v D-DIVÍZII (4 štvorčlenné skupiny).

Slovensko pred žrebom
Ligy národov ﬁgurovalo v rámci B-divízie
v prvom výkonnostnom koši,
Ukrajina v druhom a Česko
v treťom koši. Našimi súpermi
v premiérovej edícii súťaže
mohli byť aj Švédsko, Írsko,
Bosna a Hercegovina z 2. koša
a Severné Írsko, Dánsko
a Turecko z tretieho.
Zápasový program v skupinách je stanovený na trojmesačné obdobie, od septembra
do novembra 2018, systémom
každý s každým dvakrát, raz
doma a raz vonku. V prípade
rovnosti bodov rozhodujú
o konečnom poradí v tabuľke
jednotlivých skupín vzájomné
zápasy.

ZLOŽENIE SKUPÍN V LIGE NÁRODOV
A-DIVÍZIA
1. skupina: Nemecko, Francúzsko, Holandsko
2. skupina: Belgicko, Švajčiarsko, Island
3. skupina: Portugalsko, Taliansko, Poľsko
4. skupina: Španielsko, Anglicko, Chorvátsko

C-DIVÍZIA
1. skupina: Škótsko, Albánsko, Izrael
2. skupina: Maďarsko, Grécko, Fínsko, Estónsko
3. skupina: Slovinsko, Nórsko, Bulharsko, Cyprus
4. skupina: Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, Litva

B-DIVÍZIA

D-DIVÍZIA

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: Gruzínsko, Lotyšsko, Kazachstan, Andorra
2. skupina: Bielorusko, Luxembursko, Moldavsko,
San Maríno
3. skupina: Azerbajdžan, Faerské ostrovy, Malta, Kosovo
4. skupina: Macedónsko, Arménsko, Lichtenštajnsko,
Gibraltár

Víťaz každej skupiny postúpi
do vyššej divízie, poslední
klesnú v nasledujúcej edícii
Ligy národov o jednu divíziu
nižšie.

CESTA NA EURO 2020
Zloženie kvaliﬁkačných skupín
ME 2020 sa žrebuje 2. decembra v Dubline. Kvaliﬁkácia
štartuje v marci 2019.
Hrať sa bude v 10 skupinách po 5 alebo 6 tímov,
na ﬁnálový turnaj priamo
postúpi 20 tímov (prví dvaja
z každej skupiny). Vzhľadom
na počet účastníkov šampionátu – 24 – ostanú voľné štyri
miesta pre tímy, ktoré si môžu

ODOHRANÉ
1. kolo: 6. - 8. septembra 2018
2. kolo: 9. -11. septembra 2018

ĎALŠÍ PROGRAM
3. kolo: 11. - 13. októbra 2018
4. kolo: 14 .- 16. októbra 2018
5. kolo: 15. - 17. novembra 2018
6. kolo: 18. - 20. novembra 2018

výhodu domáceho prostredia
v semiﬁnále bude mať krajina
s vyšším rankingom. Štyria
víťazi jednotlivých divízií tak
získajú miestenku na ﬁnálový
turnaj Eura 2020.
V praxi je model nastavený
tak, že aj z D-divízie, kde
sú rebríčkovo najslabšie
mužstvá, si jedno z nich
môže vybojovať účasť
na Eure 2020.
Ak však niektorý
z týchto víťazov už
postúpil na európsky
šampionát cez
kvaliﬁkáciu
ME, ktorá sa
celá odohrá
v roku 2019,
uvoľní svoje
miesto ďalšiemu
najlepšiemu
tímu zo svojej
divízie. Ak niektorá z divízií
(najlogickejšie sa to
vzťahuje na A resp.

B-divíziu) nemá štyri reprezentačné tímy, ktoré by v semiﬁnále a ﬁnále bojovali
o postupovú miestenku na ﬁnálový turnaj ME, voľné miesta
sa doplnia mužstvami z inej,
kvalitatívne najbližšej divízie.

EŠTE AJ NESÚŤAŽNÉ
ZÁPASY
V stanovených asociačných
termínoch musí každý reprezentačný tím odohrať dve
stretnutia, vrátane mužstiev
z trojčlenných skupín v Lige
národov.
Znamená to, že keď jeden
z účastníkov skupiny nemá
v určenom termíne súťažného
rivala, odohrá nesúťažný zápas
so súperom, ktorého výber
schvaľuje a koordinuje UEFA.
Tá ma právo určiť zloženie
a termíny dvojíc priateľských
zápasov (viď náš septembrový
súboj s Dánskom resp. októbrový so Švédskom).
(pš, pz)

ČESKO

O trofej pre celkového víťaza edície 2018/19 môžu zabojovať
len tímy z A-divízie, konkrétne víťazi jej 4 skupín v takzvanom turnaji Final Four, ktorý je na programe 5. - 9. júna 2019.
Dejiskom Final Four bude jedna zo semiﬁnálových krajín,
zloženie semiﬁnálových dvojíc určí žreb na začiatku decembra 2018. Semiﬁnále sa hrá na jeden zápas, zdolaní absolvujú zápas o 3. miesto, úspešné mužstvá sa stretnú vo ﬁnále.

SLOVENSKO

vybojovať postup cez UEFA
Ligu národov.
Po takmer polročnej pauze v júni 2019 bude na programe
Final Four, teda ﬁnálový turnaj
o víťaza súťaže - sa prihlási
o slovo Liga národov zas
v marci 2020.
To je fáza, v ktorej majú
priestor neúspešné krajiny
z kvaliﬁkácie ME, pričom práve
v tejto etape sa prelínajú Euro
a UEFA Liga národov.
Línia Ligy národov znamená,
že každá divízia odohrá ako
prvý krok semiﬁnále (štyria
víťazi skupín v jej rámci)
a následne ﬁnále (víťazi
semiﬁnále). O tom, kto bude
mať vo ﬁnále výhodu
domáceho prostredia rozhodne žreb
22. novembra 2019,

TERMÍNY SKUPINOVEJ FÁZY
LIGY NÁRODOV 2018/2019

1. SKUPINA B-DIVÍZIE
UEFA LIGY NÁRODOV

6. 9. 2018
9. 9. 2018
13. 10. 2018
16. 10. 2018
16. 11. 2018
19. 11. 2018

Česko – Ukrajina
Ukrajina – Slovensko
Slovensko - Česko
Ukrajina - Česko
Slovensko - Ukrajina
Česko - Slovensko

1:2
1:0
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ZÁBAVA PRE KAŽDÉHO
KAŽDÝ ŠTVRTOK VEČER NA JOJKE

OPRÁŠENÉ LEGENDY
JÚLIUS KOROSTELEV šiel do Talianska
vďaka obchodníkovi s cibuľou

Jeho bomba
zaujala aj Juventus
KTO BOL JÚLIUS KOROSTELEV
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 19. júna 1923 v Martine
ZOMREL: 18. októbra 2006 v Turíne
HRÁČSKA KARIÉRA: MŠK Turčiansky Svätý Martin, XI. Pracovného
zboru MNO, ŠK Bratislava, Juventus Turín, Atalanta Bergamo,
AC Palermo, FC Parma
REPREZENTÁCIA: 1x ČSR

ner zaradil na ľavé krídlo a Julo sa v zostave uchytil vďaka
svojim spomínaným vlastnostiam. To si zas všimol tréner ŠK
Bratislava Leopold Jim Šťastný.
Hneď po skončení druhej svetovej vojny, keď sa armádne tímy
rušili, si ho vyžiadal. Upútal ho
najmä beh, ktorý mu pripomenul klokanov a ako zvykol, dal aj
Julovi prezývku Kloki.
Hráč sa chopil príležitosti
a u belasých zabral post
ľavého krídla po dlhoročných
oporách Masarovičovi a Podhradskom. Mimoriadne zvýšil
svoju tréningovú svedomitosť,
takže pri každom behu zaujal
pozíciu na čele, a zlepšoval
si techniku. Preto, keď mu
spoluhráči prihrali do behu,
nikto ho nedostihol a brankár

súpera musel byť v strehu.
Raz dostal príležitosť reprezentovať ČSR, 14. septembra 1946
v Prahe proti Švajčiarsku (3:2)
v útočnom päťzáprahu Janík
– Říha – Bican – Klimek - Korostelev. V prostredí vynikajúcich
českých technicky vyspelých
futbalistov sa však Klokiho
prednosti vytratili a pražská tlač
ho poriadne „zvozila“. Samozrejme, to ho nasrdilo a keď
prišli na sekretariát dve ponuky,
rozhodol sa využiť tú od Juventusu Turín. Lebo k nej bola
pripojená aj zmluva s kolónkou
podpisu na prestup. A ešte v tú
jeseň do Turína aj odcestoval.
Na letisku ho čakali poprední
funkcionári klubu a stovky fanúšikov. Odvďačil sa im niekoľkými gólmi, no po roku prestúpil

SLOVENSKO

Niekedy stačí jediný okamih,
aby sa stal naveky nezabudnuteľný. Ako bomba Júliusa
Korosteleva 18. mája 1946 pred
25-tisíc divákmi na Tehelnom
poli v medzinárodnom zápase
ŠK Bratislava s víťazom Anglického pohára Derby County.
Týmto gólom efektne zavŕšil
senzačné víťazstvo belasých na
3:1. Bolo to mužstvo: Reimann
– Venglár, Vičan, Chodák – Jozef
Karel, Žáček – Arpáš, Baláži,
Tegelhoﬀ, Luknár, Korostelev.
Jožko Baláži, ktorý mu naň
skvele prihral, to opísal takto:
„Dostal som prihrávku na
pravý roh šestnástky a hneď
som zbadal, že sa na mňa rútia dvaja protihráči. Naznačil
som strelu, ale lepšiu pozíciu
som zbadal u nabiehajúceho Jula na celkom opačnej
strane a oblúkom som mu
loptu nahral. On ju v plnom
behu tak perfektne traﬁl, že
ostala visieť v sieti v opačnom hornom rohu súperovej
bránky...“
Gól preletel športovými stránkami mnohých denníkov
a vzbudil obrovský záujem, aj
u „šíbrov“ z elitných európskych
klubov. Nakoniec Jula zlákal
medzinárodný obchodník s cibuľou a sponzor Juventusu Turín Angelo Foresto do chýrneho
bielo-čierneho dresu „starej
dámy“.
Martinský rodák bol skromný
slovenský futbalista vysokej
postavy, mimoriadnej rýchlosti
a skvelej ľavačky. Preto sa po
narukovaní ocitol v silnom vojenskom oddiele, v XI. Pracovného zboru MNO. Tam ho tré-

ČESKO

ŠK Bratislava z roku 1946, zľava stoja: Kušnír, Bačkor, Arpáš, Korostelev, Jozef Karel, Žáček, Tegelhoﬀ, Luknár, v podrepe zľava: Vanák, Venglár, Reimann.

do Atalanty Bergamo, kde sa
tiež prezentoval ako dobrý
strelec. V Taliansku sa zabýval,
ďalšie futbalové roky strávil
v sicílskom Palerme a napokon
ešte aj v Parme. V kronike tohto
klubu sa stále skvie jeho meno
ako druhého najlepšieho strelca
v histórii, v 114 zápasoch nastrieľal 49 gólov. A stretol sa tu
s vynikajúcim českým futbalistom Čestmírom Vycpálkom,
s ktorým hrával už v Juventuse.
Klokimu sa v Taliansku tak
zapáčilo, že si v blízkosti Turína
dal postaviť dom a navždy sa
v ňom usadil. Osemdesiatku
v ňom oslávil so svojimi najbližšími. Talianske prostredie mu
však skalil dôsledok bürgerovej
choroby – museli mu amputovať nohu.
JOZEF KŠIŇAN
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ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU
ako Gancarczykov vlastenec v Chorzówe

...a Slováci šli

SLOVENSKO

ČESKO

do Afriky
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Šťastní Weissovci
po zápase v zasneženom Chorzówe.
ale ja som povedal: ,Ježiško
na tretí deň vstal z mŕtvych
a my vstaneme v Chorzówe‘!
Tipoval som, že vyhráme 1:0.
Keď vidím chlapcov a trénera
Vladka Weissa, ktorý je z toho
všetkého v dobrom zničený,
som neskutočne šťastný.
V stredu 14. októbra 2009 to
Pripomína mi to, keď sme
FAKTY Z CHORZÓWA: POĽSKO – SLOVENSKO 0:1 (0:1)
bola poriadna dráma. Prvý
GÓL: 3. vlastný Gancarczyk.
v Marseille vybojovali postup
mečbal pred štyrmi dňami
ŽLTÁ KARTA: 59. Weiss ml.
na MS 1970. Úžasné, čo chlapPOĽSKO: Dudek - Rzežniczak, Glowacki, Bieniuk, Gancarczyk - M.
Slováci nezvládli, na vypredaci dokázali,“ pohnutým hlasom
nom Tehelnom poli podľahli 0:2 Lewandowski - Blaszczykowski, Guerreiro, Obraniak - Pawel Brožek
hovoril Jozef Adamec, legenda
(87. Janczyk), Jeleň (69. R. Lewandowski). Tréner S. Majewski.
Slovinsku.
slovenského futbalu.
SLOVENSKO: J. Mucha ml. - Pekarík, Zd. Štrba, Saláta, M. Petráš
Tréner Vladimír Weiss na predStanislav Šesták bol poľským
- Kopúnek - Weiss ml. (68. J. Novák), J. Kozák ml. (86. Karhan), Hamšík
zápasovej tlačovej konferencii
katom v domácom zápase, lebo
- Šesták (76. Švento), Jendrišek. Tréner V. Weiss st.
v Chorzówe hovoril o najdôleži- ROZHODOVAL: Eriksson (Švédsko) - 4500 divákov .
dvoma gólmi otočil skóre v náš
tejšom stretnutí svojej kariéry.
prospech. So šiestimi presnými
Uvedomoval si, že jeho mužstvo
zásahmi bol najlepším strelcom
musí vyhrať, ak nechce premrSlovenska v kvaliﬁkácii. „Veľmi
Salátom. Pre toho to bol iba
udržali zubami-nechtami.
hať obrovskú historickú šancu.
ťažký terén, na ktorom sa
tretí reprezentačný štart.
Skvelý výkon podal brankár Ján veľmi ťažko pohybovalo. SnaCesta k triumfu bola tŕnistá,
Poliakov od návštevy zápasu
Mucha z Legie Varšava, ktorý
hoci niektoré okolnosti nám
žili sme sa prihrávať si loptu,
odradilo
aj
počasie.
V
deň
zás istotou likvidoval strely donahrávali. Poliaci, ktorí zbabrali
ale nie vždy sa to dalo. Na
mácich. Nepríjemné boli najkvaliﬁkáciu a ich zväz sa zmietal pasu bolo od rána v Chorzówe
konci zápasu nám nervozita
škaredo: husto snežilo, chlad
mä pokusy kapitána Mariusza
v korupčných škandáloch,
zväzovala nohy, ale urobili
nepríjemne zaliezal pod kožu,
Lewandowského, tým druhým
nenastúpili v najsilnejšom
sme maximum pre postup.
bolo ponuro, nevľúdne. Futholohlavý stredopoliar zatriasol V tejto kvaliﬁkácii sme si
zložení. Domáci fanúšikovia
brvnom našej bránky.
bojkotovali tento duel, príliš ich balisti sa však museli vyrovnať
prežili viaceré ťažké chvíle,
s klimatickými podmienkami,
V pamäti zostane bojovnosť
nezaujímalo, ako sa skončí. Na
postup sme nevybojovali
snežením, ťažkým terénom.
všetkých hráčov, od stredopozápas na obrovskom štadióne
akurát teraz. Ukázala sa sila
Všade sneh, teplota tesne nad
liara Jána Kozáka, ktorý nechal
Slaski s päťdesiattisícovou katohto mužstva a skvelí boli
pacitou prišlo len 4500 ľudí a na nulou evokovali skôr december, vyniknúť svoju techniku, po naj- aj ľudia na tribúnach. Chce
mladšieho, ešte len 19-ročného sa mi kričať, že taká malá
tribúnach mali Slováci prevahu, a nie polovicu októbra.
Slováci
rýchlo
nasadli
na
zápaVladimíra Weissa, trénerovho
pretože na rozdiel od domácich
krajina ako my, ktorá doteraz
sového koňa. V 3. minúte po
syna. Po zápase šťastný padol
odušu povzbudzovali.
zbierala úspechy len v hokeji
našom prvom rohu nacentroval do náručia otcovi a fotograﬁa,
Aj Weiss však mal problémy
a individuálnych športoch, je
pred bránku Marek Hamšík
na ktorej sa objímajú, obletela
so zostavou. Martin Škrtel, Ján
na majstrovstvách sveta. Som
a domáci ľavý obranca Severyn svet.
Ďurica i Radoslav Zabavník sa
strašne hrdý, že sme to dokáGancarczyk napálil loptu do
V šatni, v ktorej sa spievalo
proti Slovinsku vykartovali,
zali a že som Slovák!“ povedal
vlastnej siete! Bol to jeho šiesty a oslavovalo, vtedajší premiér
v porovnaní s týmto duelom
Šesták vo svojom monológu
Robert Fico ďakoval futbalovým po stretnutí, ktoré svojím významohol v Chorzówe nastúpiť iba štart v reprezentácii, odvtedy
hrdinom, novinári spovedali An- mom a všetkými okolnosťami
jediný z obrannej štvorice Peter v nej nastúpil iba raz...
tona Ondruša a Jozefa Adamca. patrí medzi najpamätnejšie
Pekarík. Náš tréner prekvapujú- Slovákov však Gancarczykova
„Po Slovincoch nám bolo
co zaradil do základnej zostavy osobná tragédia nezaujímala.
v 25-ročnej histórii slovenskej
Triumf a postupový výsledok
ťažko, teraz je nám ľahko. Po
Zdena Štrbu, ktorý vytvoril
reprezentácie.
hráči s dvojkrížom na prsiach
vojne býva každý generál,
stopérsku dvojicu s Kornelom
MARTIN RYBÁR

Vyšlo to takmer na deň presne. Zajtra, 14. októbra, uplynie deväť rokov
od momentu, kedy si slovenská futbalová reprezentácia vybojovala
postup na premiérový veľký turnaj. Posledný krok na majstrovstvá sveta
2010 do Juhoafrickej republiky sme urobili v Chorzówe, kde sme na snehu zvíťazili 1:0 nad Poľskom.

