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PRÍHOVOR

PREDSLOV

Rok 2018 bol z hľadiska realizačných tímov
mládežníckych reprezentačných výberov
turbulentný...
Boli sme jedna z mála krajín, kde sa jeden tréner
venoval dvom reprezentačným výberom. Tento systém sme mali od roku 2003, ale v súčasnosti to už malo viacero nevýhod. Bolo časovo
náročné zladiť v termínovej listine program
dvoch reprezentačných družstiev, aby sa neprekrývali. Náročné to bolo aj pre trénerov,
ktorí často krát prichádzali v piatok z jednej
akcie a v pondelok sa im začínala ďalšia. Aj
pre spomínaný nedostatok času viazla komunikácia a účasť na tréningovom procese s
klubovými trénermi.
Od súťažného ročníka 2018/19 sme na SFZ
prešli na novú organizačnú štruktúru reprezentačných trénerov, ktorá sa ukončí v júni 2019.
Od spomínaného dátumu bude každú reprezentáciu viesť jeden profesionálny tréner. Len v
dievčenských kategóriách, ktoré nemajú tak
veľa zrazov a medzištátnych stretnutí, zostáva
jeden profesionálny tréner.
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V novom systéme práce budú mať hlavní
tréneri možnosť častejšej konfrontácie
medzištátnych stretnutí, kontrolných zrazov,
testovaní, vzdelávania sa. Očakávame od tohoto kroku lepšiu komunikáciu s klubovými
trénermi, aktívnejšiu spoluprácu pri tréningovom procese, zlepšenie samotného scautingu
hráčov, profesionálnejší prístup k samotnému
zrazu a následného vyhodnotenia akcie, spätnej väzby klubovým trénerom. Veríme, že s uvedenou zmenou štruktúry prídu aj očakávané
úspechy v podobe účasti na záverečnom turnaji ME v jednej z mládežníckych kategórií.
Chcel by som sa touto cestou poďakovať
všetkým bývalým reprezentačným trénerom
za odvedenú prácu, za prístup a nasadenie.
Každý svojou prácou prispel k napredovaniu
našich talentovaných hráčov a hráčok.
Zároveň by som chcel popriať novým trénerom
a realizačným tímom veľa úspechov v ich
práci.
Ján Greguš
		
technický riaditeľ SFZ
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

KONFERENCIA TRÉNEROV
SFZ – 2018
Elitní slovenskí tréneri sa zišli v dňoch na 3.-4.
decembra na Konferencii trénerov SFZ v Senci. Poznatky z MS 2018 v Rusku prezentoval
Štefan Tarkovič a k tomuto šampionátu sa
viazala aj prednáška Dražena Ladiča, asistenta trénera
Chorvátska, ktoré dokráčalo na MS 2019 v Rusku až do
finále. Tréneri SR 21 Adrian Guľa a Marián Zimen prednášali na tému „Tvorba tímu“ a zamerali sa na koncepciu
mládežníckych reprezentačných výberov na Slovensku,
trénerská dvojica A-mužstva Pavel Hapal a Oto Brunegraf predstavila hráčsky káder a priblížila prítomným
svoje pocity po kvalifikačnom žrebe Slovákov o postup
na ME 2020.
Ďalší vzácny zahraničný hosť Chris Barnes hovoril o monitorovaní zaťaženia hráčov v elitnom mládežníckom futbale v Anglicku a práci s dátami vo vrcholovom futbale,
Nemec Peter Hyballa (tréner FC DAC 1904 Dunajská
Streda) priblížil prítomným trénerom svoje poznatky o individuálnom rozvoji hráča. Hodnotenie mládežníckych
reprezentačných tímov – to bola doména člena VV SFZ a
zástupcu trénerov Dušana Radolského, bohatý program
Konferencie trénerov SFZ 2018 uzavrela panelová diskusia
s trénermi reprezentačných výberov SR. Na otázky účastníkov konferencie odpovedali tréneri Adrian Guľa, Albert
Rusnák, Marek Bažík, Peter Štefaňák, Peter Kopúň a Jozef
Jelšic.

Štefan Tarkovič - MS 2018 v Rusku
V úlohe pozorovateľa videl v Rusku štyri stretnutia a dianie
na turnaji sledoval pozorne až do samého konca. Štefan
Tarkovič rozdelil svoje vystúpenie na konferencii do nie-
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koľkých blokov. V úvode vyzdvihol úroveň štadiónov, logistiku dopravy a bezpečnosť počas šampionátu. „Rusi zvládli
všetky organizačné úlohy na výbornú a patrí im rešpekt.
Bezpečnosť na štadiónoch, logistika dopravy v meste a v
okolí štadióna, to nemalo chybu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Na grafoch prezentoval štatistické údaje. Tie prezradili, že
najdlhšie držali loptu Španieli a Nemci (až 67% času). „Ako
sa ukázalo aj na šampionáte, z grafov je zrejmé, že držanie
lopty zápasy nevyhráva. Výsledky Španielska a Nemecka sú toho dôkazom,“ povedal na margo zaujímavého
poznatku. Medzi úspešné tímy zaradil Francúzsko, Chorvátsko, Belgicko a Anglicko, a do tejto skupiny priradil tiež
Rusko, Švédsko, Švajčiarsko, Dánsko a Japonsko. Podľa
jeho názoru na šampionáte nenaplnili ambície Argentína,
Nemecko, Španielsko a Portugalsko.
VÝZNAM PRVÉHO GÓLU
Zaujímavo vyznela aj štatistika prvých gólov. „Niekedy sa
hovorí, že zápas bol o jednom góle. Dovolím si toto tvrdenie
opraviť - zápasy sú o prvých góloch. Význam prvého gólu
je veľký a výrazne ovplyvňuje dianie na ihrisku. Ešte viac sa
prejaví, ak prvý gól padne v 2. polčase. Podľa jeho slov na
MS 2018, ak mužstvo strelilo prvý gól, zápasy neprehrávalo. Stalo sa tak len v 7,8 % prípadoch. Na ďalších šampionátoch to bolo ešte markantnejšie. Na MS 2010 dokonca
len 4,7 %.“
Asistent reprezentačného tímu Slovákov si všímal
veľmi pozorne aj ďalšie vplyvy na výkonnosť mužstiev.
Dôležitým faktorom bola aj atmosféra v kabíne. Formu
neúspešných tímov ovplyvnili aj mimofutbalové udalosti.
„Nemecko riešilo neúčasť Saného, zlú krv robila aj kauza
okolo Mesuta Özila a jeho fotografie s tureckým prezidentom Erdoganom. Španieli odvolali pred šampionátom
trénera Lopoteguiho, Argentína riešila či mužstvo koučuje viac Messi alebo tréner Jorge Sampaoli, kauzy neobišli
ani úspešné Chorvátsko, kde sa riešilo vyradenie Kaliniča z
kádra a odkaz Domagoja Vidu s politickým nádychom na
sociálnych sieťach,“ konštatoval Štefan Tarkovič.

rovnanosti a čo dokáže rozhodovať zápasy?
- organizácia, kondičná pripravenosť tímov, sebavedomie
hráčov a ich motivácia
- zápasy stále rozhodujú silné individuality
- zápasy sa rozhodujú v 16ke (doplnenie dostatočným
počtom hráčov v momente finálnej prihrávky)
- úspešné tímy majú alternatívny spôsob hry, ktorým
dokážu reagovať na vývoj zápasu (zmena herného systému, striedania, hráčska typológia)
- vplyv mladých hráčov na hru (len Švédsko, Japonsko a
Island nepoužili na MS hráča do 21 rokov).
- veľké motivácia a vzbura „malých“ tímov (Rusko, Chorvátsko)
- ochota hrať organizovane, zodpovedne v obrane (psychicky náročné) s kvalitnou nadstavbou v útoku. Vďaka tomu odohralo Rusko, Švédsko a Dánsko vyrovnané
zápasy s papierovo silnejšími súpermi.
ÚSPEŠNÝ SYSTÉM VAR
Tréner Tarkovič sa dotkol aj novinky na šampionáte – video
rozhodcov a jeho vplyvu na hru. V 64 zápasoch posudzoval
systém VAR 455 situácií, v 20 prípadoch to znamenalo
vstup do zápasu. „Systém hodnotím vysoko pozitívne, na
šampionáte sme nezaznamenali ani jeden neregulárny gól
a poslúžil tiež v boji proti filmujúcim hráčom. Celkovo hodnotím pozitívne aj možnosť štvrtého striedania v prípade,
že zápas dospeje do predĺženia, prehodnotil by som však
pravidlo fair-play, vďaka ktorému postúpilo Japonsko zo
skupiny na základe nižšieho počtu obdržaných žltých kariet,“ dodal na záver Štefan Tarkovič.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Vo svojom vystúpení sa dotkol tiež zmien nárokov v jednotlivých hráčskych funkciách za posledné obdobie: Výrazne
sa prejavili v požiadavkách na hru krajného obrancu: „Dnes
to už musí byť komplexný hráč. Musí byť efektívny vo
finálnych prihrávkach, disponovať pohybovým potenciálom a najmä psychickou odolnosťou v kritických herných
situáciách,“ povedal Štefan Tarkovič a ako príklad uviedol
mená Francúzov Pavarda a Hernandéza.
ČO ROZHODUJE ZÁPASY?
Počas šampionátu 2018 sme mohli pozorovať väčšiu vyrovnanosť medzi mužstvami v porovnaní so svetovým
šampionátom v roku 2014. Čo je hlavný dôvod väčšej vy-
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

Hosť konferencie – Dražen Ladič
(Chorvátsko)
Brankár Chorvátska na ME 1996 a bronzový medailista z MS 1998 vo Francúzsku, hovoril v Senci o nedávnom
úspechu jeho krajiny na MS 2018 v Rusku, kde pôsobil v
realizačnom tíme Chorvátska v úlohe asistenta hlavného
trénera Zlatka Daliča.
„Máme veľa rodených talentov a vždy to tak bolo. Po
svetovom šampionáte vo Francúzsku sme si uvedomili, že
štruktúra futbalu v Chorvátsku má vážne slabiny. Mladí
hráči nemali optimálne podmienky na svoj rozvoj a dodnes
platí, že v cudzine nachádzajú lepšie podmienky ako doma.
Podarilo sa nám však veľa zmeniť a teraz, počas MS 2018,
sme mohli zbierať plody našej práce,“ komentoval striebro
na mundiale v Rusku počas moderovaného rozhovoru na
konferencii Dražen Ladič.
„Počas turnaja sme museli odohrať až sedem zápasov.
Nedisponovali sme takým širokým kádrom ako napríklad
súper vo finále Francúzsko, a tak nám chýbala v rozhodujúcom zápase energia. Navyše, počas turnaja sme až trikrát
hrali o postup v predĺžení. Aj keď motivácia vo finále bola
obrovská, na prvenstvo to nestačilo,“ povedal na Konferencii trénerov SFZ v Senci.

vaný útok. Ochotných vytvárať aktivitou priestor pre
spoluhráčov, sú ochotní brániť, dokážu vyriešiť defenzívu,
čítajú priestor a dokážu riešiť herné situácie prvým dotykom,“ komentoval výber hráčov tréner Guľa.
Počas prednášky sa tréner Adrian Guľa dotkol viacerých
aspektov hry, prinášame krátky súhrn najzaujímavejších
citátov a postrehov.

Adrian Guľa a Marián Zimen: Tvorba
tímu a koncepcia reprezentačných
výberov SR
„Pre nás je dôležitá filozofia. Niečo, čo trénerovi ponúkne
odpovede na otázku „čo chceš dosiahnuť?“, zaznelo v
úvode prednášky dvojice slovenských reprezentačných
trénerov tímu do 21 rokov. „My chceme vyhrávať, chceme
postúpiť na záverečný turnaj ME a chceme pripravovať
hráčov pre reprezentačné A-mužstvo. Filozofia je pre nás
výsledkom herného prejavu mužstva a hodnôt, ktoré ctia
samotní hráči,“ odpovedal na úvodnú otázku kouč slovenskej 21-ky Adrian Guľa.

AKTIVITA:
„V zápase s Talianskom sme vedeli, že budú hrať cez šestkového hráča. Snažili sme sa vytvárať tlak na hráča s loptou. Či už to bol brankár, či stopér, tlačili sme sa do priestorov
a zámerne sme chodili do presingových situácií. Pokúšame
sa hľadať hráčov, ktorí to majú naučené z klubov a idú do
presingu aj proti kvalitnému hráčovi. Dôležité je tiež zbieranie druhých lôpt. Ak ju získaš, môžeš útočiť. Ak nezískaš,
musíš brániť.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Prítomným trénerom ozrejmil kľúč, podľa ktorého preferuje
hráčov do svojho tímu a ktorí spĺňajú kritériá pre požadovaný herný prejav. Tie sa dotýkajú niekoľkých atribútov:
Aktivita, kompaktnosť, rýchle prechody, nábehy a ochota,
sebavedomie a riziko, schopnosť udržať loptu a samotné hodnoty. „Hľadáme hráčov, ktorí sú schopní zvládnuť
hru na rýchly protiútok, ale vedia zvládnuť aj kombino-
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
PRECHODY:
„Dôležitá je ochota vrchného hráča vracať sa do ťažiska hry. Musí zvládať prvý dotyk, musí mať priestorové
vnímanie. Musíme hrať pri sebe a musíme mať hráčov
ochotných toto robiť a profitovať v snahe hrať do útoku
do útočného postavenia. Dôležité sú nábehy krídelníkov,
preto musíme hľadať hráčov, ktorí sú schopní prepnúť
rýchlo do útočnej fázy. Po zisku lopty je nutné pokúsiť sa
byť čo najrýchlejšie na súperovej polovici. Hľadáme hráčov
do šprintov a do nábehov. Tak skladáme mužstvo. Stredoví
hráči by mali došprintovať do 5-6 sekúnd do pokutového
územia. Mali by mať návyky ísť okamžite do útočného
postavenia.“

KOMPAKTNOSŤ:
„Poď tam a dočkáš sa odmeny. Ak je na malom priestore desať hráčov, je to aj pre Talianov ťažké. Ochota ísť do ťažiska,
vyhrať súboj. Keď sú hráči pri sebe, môžu po zisku lopty ísť do
gólových situácií.“
ZAKLADANIE:
„Potrebujete hráčov, ktorí sú ochotní pýtať si loptu aj v
ťažkých podmienkach. Brankár by mal byť schopný otáčať
ťažisko hry. Vylákať pri rozohrávke súpera, nalákať súpera čo
najviac a ujsť mu za chrbát. Optimálne, ak sú krajní obrancovia schopní vypojiť hráčov, ktorí vás napádajú.“
KOMBINOVANÝ ÚTOK:
„Cieľ nie je hrať futbal vo vlastnej šestnástke, ale vylákať
súpera a ísť do roztrhanej obrany. Ofenzívni hráči musia vedieť, že budeme hrať dlhú prihrávku, stredoví vedia, že majú
ísť do podpory z druhej vlny. Keď sa priestor zatvorí, my
preferujeme opäť snahu otvoriť, zväčšiť priestor medzi krajným obrancom a stopérom. A to je možné, iba ak rýchlo a
presne hráči otáčajú hru. Preferujeme kombinovaný útok najmä vtedy, ak hráme proti niekomu, kto sa poctivo dostáva
pod loptu.“
RÝCHLY PROTIÚTOK:
„Zvládnete ho, ak ste kompaktní, viete si prihrávať a ste
ochotní brániť, viete hrať s prvým dotykom a vaši hráči čítajú hru a dobre narábajú s priestorom. Ochotou a nábehmi
môžete vytvárať priestor pre spoluhráča. Nie je nutné behať
veľa, ale účinne.“
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HRÁČSKE ÚLOHY:
„Pre nás, pri skladbe mužstva je podstatné, aby sme vedeli,
ako chceme hrať. Podľa toho hľadáme hráčov. Podstatná
je pre nás aktivita cez krajných obrancov. Ak má takýto hráč
návyk stáť na polovici, tak je to problém. Podstatné je, aby
bol aktívny, aby išiel do rizika, do finálnych a predfinálnych
prihrávok. Ak stoja krajní obrancovia 40 metrov od vás, zničia
stredových hráčov. V pozícii hrotového hráča by mal byť hráč
nielen s nábehmi na prvú tyč, ale mal by vnímať aj ďalšie
potreby mužstva. Musí byť pracovitý, schopný robiť aj keď
nemáte loptu, zatvárať priestory súperovi pri rozohrávke.“
HODNOTY:
„Snažíme sa pri výbere sledovať aj ľudské hodnoty a pozorujeme, ako ich vložia do desiatich dní počas zrazu. Preferujeme
u hráčov - tímovosť, disciplínu a túžbu vyhrať. Možno sa
to javí ako samozrejmosť, pre nás sú však hodnoty alfou a
omegou. Hráči musia vedieť ako sa prejavujú počas zápasu,
pred ním, po ňom. Máme s hráčmi otvorený vzťah a vyžadujeme od nich spätnú väzbu. Ak zamieri hráč na tribúnu, musí
hráč vedieť, ktorý parameter nefungoval a ako na ňom pracovať pri odstránení.“
HERNÁ FILOZOFIA REPREZENTAČNÝCH TÍMOV:
- charakteristika jednotlivých výberov
- kritériá a príprava talentovaných futbalistov
- spôsob prípravy
- monitorovanie dosiahnutých výsledkov
- kontinuálnosť prípravy a plynulosť prechodu hráčov z jednej etapy do druhej
- efektívne plánovanie a evidencia tréningového procesu
- aplikovanie teoretických poznatkov do praxe
TÍM:						
- Taktická disciplína
- Organizácia hry		
- Kompaktnosť v obrane
- Prechod do útoku
- Prechod do obrany
- Štandardné herné situácie
- Hra brankára
HRÁČ:
- Hráčske individuality
- Dynamická technika
- Konštruktívne riešenia herných situácií
- Kreativita
- Úspešnosť v súbojoch
- Črty osobnosti hráča

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pavel Hapal a Oto Brunegraf:
Skladba A - tímu 			
Trénerská dvojica A-mužstva Pavel Hapal – Oto Brunegraf predstavila hráčsky káder a priblížila pocity po kvalifikačnom žrebe o postup na ME 2020. Dvojica úspešných
trénerov z pôsobenia v slovenskej 21-ke prevzala reprezentačné kormidlo seniorskej reprezentácie v októbri 2018.
„Pri nominácii na zápasy s Ukrajinou a Českom sme vychádzali z databázy približne šesťdesiatich hráčov. Samozrejme, v užšej nominácii je približne polovica futbalistov. Pri
nominácii nebolo zámerom, aby v nej nefiguroval ani jeden
hráč z domácej ligy, naopak, ak by neprišlo k okolnostiam
v súvislosti Ľubomírom Šatkom, najvyššia slovenská súťaž
by v nominácii zastúpenie mala,“ povedal na úvod Oto
Brunegraf.
Tréner Hapal zdôraznil, že v porovnaní s nomináciou trénera
Kozáka prišlo len k malým zmenám. „Prakticky sme káder
nemenili, toto mužstvo má veľkú kvalitu a potenciál. Po
vymenovaní do funkcie sme sa snažili vycestovať za čo
najväčším počtom hráčov a osobne s nimi hovoriť. Už
tréner Kozák zabudoval do tímu 7-8 hráčov z úspešnej 21ky, my sme sa rozhodli dať šancu Adamovi Zreľákovi, ktorý
figuroval v kádri pred Eurom 2016 a navrátilcovi do reprezentácie Miroslavovi Stochovi,“ vysvetľoval kouč Pavel Hapal.
Zaujímavú informáciu pridal smerom k itineráru zápasov
počas kvalifikácie o postup na ME 2020. Premiérovo sa
odohrá počas jedného kalendárneho roka. „Vzhľadom na
to, že sme sa ocitli v jednej z piatich 5-členných skupín,
počas júnového asociačného termínu nám zostal priestor
pre prípravný zápas. Na tom by nebolo nič výnimočné,
zaujímavým faktom však je, že v tomto termíne nie je k
dispozícii ani jeden súper z Európy. Zvažovali sme tento
termín neobsadiť, ale reglement UEFA nič také neumožňuje. K zápasu v Azerbajdžane tak pribudne ďalší, budeme
preferovať súpera z krajiny v blízkosti Azerbajdžanu, v hre
je, samozrejme, viac možností. Teoreticky, ak by sme súpera
nenašli my sami, dodatočne nám ho určí UEFA,“prezradil
tréner Hapal.
Poznámka: Podľa neoficiálnych informácií súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v stanovenom asociačnom
termíne (6.6.) bude v Bratislave reprezentácia Jordánska.

Dušan Radolský: „Koncentrujme
sa na detaily!“		

entácii na rozvoj kondície nie je priestor. Stále platí staré
známe - „postarajte sa o svoju formu a tá sa postará o
vás.“ Tu máme rezervy.“
K TECHNIKE:
„Platia dve pravidlá. 1. Prihrávaj keď môžeš, nie keď musíš.
2. Presná prihrávka je rýchlejšia ako najrýchlejší hráč.“
PSYCHOLÓGIA PRVÉHO GÓLU:
„V mnohých zápasoch si vypracujeme veľké šance, žiaľ,
nepremeníme ich a potom máme problémy. Som presvedčený, že prvý gól by ovplyvnil ďalší vývoj zápasu a niektoré stretnutia, ktoré sme prehrali, by skončili iným výsledkom.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

K trénerom sa počas konferencie SFZ prihovoril aj ich
zástupca z radov výkonného výboru SFZ, Dušan Radolský.
Aj keď počas vystúpenia niekoľkokrát zdôraznil, že ide o
jeho subjektívny pohľad a názory, konštruktívne a netuctové postrehy bývalého reprezentačného kouča medzi
prítomnými trénermi našli odozvu. Niektoré z nich vám
prinášame tak, ako zazneli v Senci.
K MLÁDEŽNÍCKYM REPREZENTAČNÝM VÝBEROM:
„Nevidel som všetky stretnutia, ale mal som možnosť absolvovať niekoľko výjazdov s reprezentáciami a dovolím
si tvrdiť, že zlyhávame v kondícii. Nie vždy, ale stáva sa.
Fyzická príprava je parketa klubových trénerov, v reprez-

Október, November, December
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
TAKTIKA:
„Tu platí - „veľakrát je lepšie dobre sa postaviť, ako zle behať!“
Inými slovami, veľakrát sú naše tímy dobre pripravené, tréneri
vedia čo chcú, ich myšlienka má hlavu a pätu, ale mnohokrát
nevytrváme v tom čo chceme hrať. Nedodržíme pokyny,
prestaneme hrať to čo sme chceli a súperi nás prehrajú.“
PSYCHICKÁ PRÍPRAVA:
„Naša budúcnosť je v myslení. Chýbajú mi hráči, ktorí by burcovali, chýbajú hráči, ktorí ustoja kritické situácie. Keď sme sa
dostali do stresových situácií a bolo treba ich zvládnuť, absentovala psychická odolnosť.“
REALIZAČNÝ TÍM:
„Hlavný tréner je pre mňa šéf, učiteľ, kontrolór, manažér. Ten
by nemal ďakovať, ten by mal gratulovať. Som zástancom
toho, aby aj dôvera voči asistentom bola kontrolovaná. Hlavný
tréner by to mal mať pod palcom. Tréneri, nič vám nesmie
utiecť. Nakoniec, za výsledky zodpovedáte vy. Je dôležité
mať s asistentom pozitívny vzťah. Sú to ľudia, ktorých si sami
vyberáte, ale aj tých musíte vedieť skontrolovať.“
ĎAKOVANIE HRÁČOM:
„Hráčom by ste nemali ďakovať. Vysvetlite, pochváľte, ale
nie je dôvod ďakovať. Je to len môj názor, ale myslím si, že to
sem nepatrí.“
HRÁČ A DISCIPLÍNA:
„Dobrý hráč musí mať tímového ducha. Nemá byt len dobre
pripravený, ale mal by viac vnímať „MY“, a menej „JA“. Verím,
že hráči v reprezentačných výberoch vedia, že na prvom mieste je tím a to, čo vyžaduje tréner. Stalo sa nám, že sme mali
štandardku, hráč sa ocitol na mieste kde nemal čo robiť, Išiel
do nej, pokazil a dostali sme gól. To by sa nemalo stávať! Všetko má svoje hranice. Vzťahy medzi trénermi, hráčmi, realizačným tímom sú determinované hranicami a tie sa opierajú
najmä o pravidlá a disciplínu.“
MOBILNÉ TELEFÓNY:
„Citlivá otázka a súčasný fenomén spoločnosti. Mobilný telefón k mladým ľuďom patrí, niekedy mi však príde
užívanie mobilu v rovine fanatizmu. Žil som s mužstvami na
hoteli a pre mnohých hráčov je prvou voľbou, prvou myšlienkou, myšlienka na mobil. Po tréningoch sa niekedy ešte ani neprezlečú a ich pozornosť sa upriami týmto smerom. Asi aj tu
by sme mali postaviť určité hranice a povedať, kedy áno a
kedy nie.“

Október, November, December

MALIČKOSTI:
„Pozerajme sa na futbal s nadhľadom. Keď sa prehrá,
neznamená to, že všetko to, čo sa javí ako zlé, je naozaj
zlé. V dnešnom futbale rozhodujú maličkosti. Doprajme si
pokoj a koncentráciu na detaily, pretože v maličkostiach sa
skrýva často cesta k veľkým métam.“

Rok 2018 očami reprezentačných
trénerov					
V samom závere Konferencie trénerov SFZ v Senci sa slovenskí reprezentační tréneri ohliadli za futbalovým rokom
2018.
ADRIAN GUĽA (tréner SR 21, SR 20):
„Futbalové Slovensko má Haraslína, Rodáka, Hancka a
ďalších mladých hráčov, ktorí okúsili medzinárodný futbal a už dnes ho hrajú na vysokej úrovni. Pre mňa to bol
rok výzvy v podobe tvorby realizačného tímu pre tím do
21 rokov, vybral som si ľudí, s ktorými môžem otvorene diskutovať, je to pre mňa skvelá skúsenosť. Dnes tu máme
hráčov, ktorí hrajú v 21-ke, ale ak nepostúpia na Euro, do
polroka o nich neviete. Nie každý sa dostane do seniorskej
reprezentácie, z minulosti sa vytratil Chrien a ďalšie mená,
možno prichádza čas otvoriť diskusiu o tvorbe tímu do 23
rokov, aby boli hráči naďalej na očiach a mali možnosť
medzinárodnej konfrontácie. V pozícii trénera tímu U21
som zatiaľ iba krátko, ale je to pre mňa veľmi vzácna
skúsenosť.“
ALBERT RUSNÁK (tréner SR 19, SR 18):
„Byť reprezentačným trénerom je niečo iné ako pracovať
na pozícii trénera v klube. Som rád, že my, noví reprezentační tréneri, máme rovnakú futbalovú filozofiu, sadli sme
si ľudsky. Pred hráčmi moje kategórie je náročná úloha v
podobe prechodu z mládežníckeho futbalu do seniorského.
Čudovali by ste sa, aké majú títo mladí ľudia za sebou
osobné životné príbehy. Zo športovej stránky ma stále
mrzí neúspech v kvalifikácii. Veľmi sme chceli postúpiť a
s hráčmi to lomcuje doteraz. Chcú niečo dokázať, niečo
vo futbale dosiahnuť. Nikdy mi teória nedala odpovede na otázku, či niečo robím dobre. To mi ukáže až prax.
Motivujú ma ďalšie dni, motivuje ma vedomie, že hráči
chcú, hovoria o futbale s entuziazmom, teším sa na ďalšiu
prácu s nimi.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
MAREK BAŽÍK (tréner SR17):
„Nadviažem na povedané, ten rozdiel medzi klubom a repre
je obrovský. 25 rokov som fungoval v režime ráno raňajky,
počas dňa dva tréningy atď… Teraz je to o 4-5 akciách do
roka, musíte sa preorientovať, určiť si priority. Je to tiež
veľa o cestovaní, sledovaní videa. Pri hodnotení uplynulého
polroka sa chcem poďakovať predchodcovi Samovi
Slovákovi a tiež trénerom v kluboch. Videl som všetkých 13
zápasov mojich hráčov v nižšej kategórii, inkasovali veľké
množstvo gólov, čo vychádzalo aj z toho, že tam bola veľká
obmena kádra. Potrebovali sme to zastabilizovať. Na turnaji na Ukrajine sme uhrali tri zápasy bez inkasovaného
gólu, hoci sme zostavili výber bez legionárov. V prípravných
zápasoch proti Švédsku sa prejavili skúsenosti hráčov
z pôsobenia v talianskej Sampdorii či Chieve, mužstvo
ukázalo potenciál, svoju silu a dosiahlo výsledky. Vrcholom
bola úspešná kvalifikácia. Tá nás posunula do druhej fázy
kvalifikácie ME. Iný cieľ ako postup nemôže prichádzať do
úvahy, potrebujeme byť sebavedomí.“
BRANISLAV FODREK (tréner SR16):
„Uplynulé obdobie hodnotím pozitívne. V kádri je niekoľko
veľmi dobrých futbalistov, ktorí majú samozrejme pred
sebou ešte kus cesty k futbalovému umeniu, ale ja ich
vnímam ako hráčov s potenciálom a chuťou napredovať a
učiť sa. Samozrejme, nie všetko bolo optimálne, ale z môjho pohľadu je evidentné, že je na čom stavať a teším sa z
toho, čo prinesie nasledujúce obdobie. Mojou úlohou, spolu
s realizačným tímom, je pripraviť čo najviac hráčov, ktorí
by sa mohli uplatniť naplno vo vyšších mládežníckych
reprezentačných kategóriách, kde by mali rozvinúť svoj
talent. Z osobného hľadiska som vďačný za šancu viesť
reprezentačný výber, pre mňa je to veľmi cenná trénerská
skúsenosť.“
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PETER ŠTEFAŇÁK (tréner SR15):
„Pre trénera kategórie do 15 rokov nie je ľahké zostaviť v
krátkom čase výber z hráčov prakticky bez akýchkoľvek
skúseností. Úprimne, ako ste mohli vidieť počas roka aj na
základe výsledkov, veľa radosti sme si neužili. Mimoriadna
bola situácia po zápase s Tureckom, v ktorom sme prehrali
0:6. To bolo skutočné futbalové dno. Hráči boli psychicky
dole, nie je ľahké dať ich do 48 hodín dohromady a poslať
na ihrisko na ďalší, odvetný zápas. Tam ukázali, aký majú
charakter a mentalitu. Súpera dokázali zdolať vysokým
rozdielom a to, čo predviedli v priebehu 48 hodín je samo o
sebe veľkým prísľubom a motiváciou do budúcnosti.“
PETER JELŠIC (tréner SR WU15, WU 17, WU 19):
„Pri tíme do 15 rokov ma mrzí duel s Českom. Sme len na
začiatku, učíme sa, tento výber hrá len minimum zápasov
do roka. Kvalifikačné zápasy ženskej 17-ky a 19-ky vyšli
bohužiaľ v rovnakom termíne a tak tím do 17 rokov viedol
tréner Januška. Som veľmi rád, že z oboch kvalifikácií sa
nám podarilo postúpiť do Elite round, pre nás všetkých
trénerov a hráčky je to obrovská výzva a čas, aby sme sa
pripravili na ťažké zápasy a zároveň ich začali brať aj ako
obrovskú výzvu a šancu porovnávať sa so špičkou. Samotný žreb? Mohol dopadnúť aj horšie. 19-ka má v skupine
Francúzsko, Slovinsko a Portugalsko, tímy predstavujúce
veľkú kvalitu, ale my máme dobrý ročník a pobijeme sa o
postup.“
PETER KOPÚŇ (tréner SR ženy):
„Ja som veľmi rád, že rok 2018 je za nami. Nie je čím sa
chváliť, musíme veľa analyzovať a ísť do hĺbky. Nikdy som
nezažil tak turbulentné obdobie a toľké zmeny pri reprezentácii aké priniesol rok 2018. Ďakujem za dôveru, veľmi si
vážim možnosť viesť reprezentačný výber, teší ma nový
kolektív a nové výzvy. Verím, že aj hráčky a realizačný tím
nájde rovnakú inšpiráciu a v novom roku budú dievčatá v
reprezentačných dresoch nielen bojovať, ale aj hrať futbal.“
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SEMINÁR TRÉNEROV ŽENSKÉHO
FUTBALU V TATRANSKEJ LOMNICI
Tatranská scenéria dotvárala atmosféru už
tradičného stretnutia trénerov ženského futbalu na seminári v réžii zástupcov Slovenského
futbalového zväzu. 21 trénerov s licenciou UEFA
GC / UEFA B / UEFA A, nielen z oblasti ženského futbalu, sa oboznámilo s hodnotením kvalifikácie reprezentačných tímov žien do 17 a do 19 rokov, potom dostali úlohy pred prípravným stretnutím dievčat Slovenska
WU 15 s rovesníčkami z Poľska. Po zápase rozoberali s
reprezentačným trénerom a jeho asistentom svoje postrehy, nemenej konštruktívna bola aj následná diskusia.
Viac o seminári trénerov ženského futbalu (9.11.2018)
v Tatranskej Lomnici hovorí manažér vzdelávania
SFZ Zsolt Pakusza.

Október, November, December

Ako by ste charakterizovali seminár a čo bolo hlavnou
témou stretnutia trénerov?
„V tomto súťažnom ročníku sa premiérovo rozbehla, v
troch skupinách, celoštátna prvoligová súťaž žiačok a
dorasteniek a aj vzhľadom na predošlé akcie, sme chceli
seminárom zamerať na prípravu hráčok do 15 rokov. Leitmotívom celej akcie bola práca trénerov v rámci prípravy
s dievčatami do 15 rokov. Preto bolo pre nás dôležité nájsť
akciu, na ktorú by sme mohli nadviazať.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Veľmi dobre nám v tomto zmysle poslúžil medzištátny
prípravný zápas dievčat do 15 rokov medzi Slovenskom a
Poľskom v Tatranskej Lomnici. Seminár sa uskutočnil v hoteli Horizont v Starej Lesnej, pred zápasom dostali tréneri
úlohy súvisiace so sledovaním niekoľkých hráčok slovenského výberu. Vyhodnotenie na základe pozorovanej hry
tvoril potom základ diskusie s Jozefom Jelšicom, reprezentačným trénerom tímu do 15 rokov. Peter Halaj spolupracoval na projekte tvorby filozofie talentovaných hráčov do
15 rokov pre chlapcov a niektoré poznatky z tohto projektu
prezentoval aj na tomto seminári so zameraním na dievčenský futbal.“
Ak by ste mali v skratke zhrnúť najdôležitejšie body
prípravy dievčat do 15 rokov, ktoré by ste vybrali? Mnohí
tréneri majú v chlapčenských tímoch dievčatá, na čo
by sa mohli pri vedení dievčat v ich futbalovom raste
zamerať?
„Pre chlapcov a tiež pre dievčatá, ktoré hrajú futbal do
15 rokov, je kľúčové, aby bol pre ne futbal v prvom rade
príťažlivý. Futbal by sme sa mali snažiť robiť tak, aby
bol dostatočne pre dievčatá atraktívny. Veľmi dôležité je
venovať sa technike. Mladé hráčky by mali získať zručnosti, ktoré budú môcť neskôr rozvíjať. V žiadnom prípade
neodporúčam riešiť iba tímový výkon. Treba sa orientovať najmä na individuálnu kvalitu hráčok a na to, aby
tréneri podporili a rozvíjali ich prednosti. Dievčatá v tomto veku by sa mali viac venovať technike. Keď dosiahnu
úroveň 15-ročných dievčat, aby boli technicky zdatné a
takticky primerané. Všetko ostatné príde s pribúdajúcimi
skúsenosťami. Naším dlhodobým zámerom je, aby sa tré-
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ningový proces systematizoval. Aby nebol náhodný, aby
nemal rekreačný charakter a aby prebiehal vo väčšom rozsahu. To znamená častejšie ako dvakrát do týždňa.“
Aký charakter mali úlohy, ktoré ste pripravili pre
trénerov počas zápasu?
„Venovali sme sa individuálnemu hernému výkonu niektorých hráčok Slovenska, riešili sme niektoré faktory ovplyvňujúce výkon na základe subjektívneho pozorovania.
Riešili sme tiež taktickú a technickú vyspelosť dievčat, v
určitom smere aj ich pohybovú vyspelosť a tiež mentálne
nastavenie. Konkrétne, ako dokázali za určitého stavu
hráčky reagovať. Každú hráčku sme riešili samostatne.“
Každú hráčku samostatne aj preto, že výkonnostné
rozdiely sú v kategórii U15 v tomto veku ešte veľmi
veľké?
„Áno, aj toto bol dôvod, ale pre nás bolo kľúčové individuálne hodnotenie, nie tímové. Tímový výkon je ovplyvnený faktormi. Ako často sú dievčatá spolu, ako sú
zohraté a vzhľadom k tomu, že to bol prvý výber, ktorý sa
stretol premiérovo, nechceli sme riešiť tímové chyby. Tie
robili dievčatá z pochopiteľných dôvodov.“
Čo priniesla záverečná diskusia účastníkov seminára?
„Hovorili sme o možnostiach ako ženský futbal do 15 rokov,
prípadne dorastenecký ženský futbal, posunúť dopredu.
Odzneli niektoré zaujímavé podnety, niektoré veci sme si
vyjasnili, pretože niektorí tréneri nemali dostatočne relevantné informácie o smerovaní, filozofii a podpore futbalového zväzu v oblasti prípravy dievčat vo futbale. Diskusia
bola podnetná pre všetky zúčastnené strany, pre predstaviteľov SFZ, lektorov, aj pre prítomných trénerov.“
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PRAKTICKÉ SEMINÁRE
TRÉNEROV MLÁDEŽE SFZ V
POPRADE, ZVOLENE A SENCI
Prioritne pre trénerov mládeže UEFA B, UEFA
EYA, UEFA A a UEFA PRO licencie, zorganizoval
technický úsek SFZ, v dňoch 8., 15. a 22. októbra minulého roka, v troch slovenských
mestách, semináre zaoberajúce sa prípravou
tréningového procesu v základnej športovej príprave
mládeže podľa filozofie SFZ.
„Hľadali sme alternatívu na rozbehnutý projekt a ucelený
materiál, ktorého obsahom je príprava hráčov na Slovensku do 15 rokov. Chceli sme, aby sa s jeho kľúčovými časťami zoznámil čo najvyšší počet trénerov, aj preto sme zvolili
nie jeden seminár, ale obsahovo a organizačne sme pripravili tri semináre v troch slovenských mestách,“ vysvetľuje manažér vzdelávania SFZ Zsolt Pakusza. „Projekt sa
osvedčil, záujem o túto sériu prednášok bol prekvapivo
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veľký, ak by to dovolila kapacita seminárnych miestností, pravdepodobne by sme zaznamenali ešte vyššiu účasť.
Zároveň je to pre nás inšpirácia a motivácia pokračovať aj
touto formou vzdelávania trénerov v budúcnosti.“
Po predstavení najdôležitejších častí spomenutého materiálu nasledovala ukážka z praxe a na záver organizátori zaradili do programu diskusiu k prezentovaným
informáciám. Podľa našich informácií, spomínaná publikácia uzrie svetlo sveta už počas tohto roka a bude dostupná širokej verejnosti. Teoretickú i praktickú časť viedol
koordinátor a šéf projektu Samuel Slovák, v praktickej
časti spolupracoval s regionálnymi trénermi. V Poprade a
vo Zvolene asistovali v rámci na hracích plochách žiacke
družstvá z domácich klubov, v Senci to boli žiaci trnavského
Spartaka.
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ROZHOVOR S MANAŽÉROM TRÉNINGOVÉHO
PROCESU ŠTM SAMUELOM SLOVÁKOM
„VO VEKU ZÁKLADNEJ ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY
MAJÚ TECHNICKÉ ZRUČNOSTI PRIORITU.“
Semináre v Poprade, Zvolene a Senci sa niesli v réžii
manažéra tréningového procesu ŠTM SAMUELA SLOVÁKA. Bývalý slovenský futbalový reprezentant, renomovaný tréner, v minulom roku kormidelník mládežníckych
výberov SR do 16 rokov a do 17 rokov sa s nami podelil o
pocity zo stretnutí s trénermi.
Viedli ste tri semináre na tému „Obsah a organizácia
tréningového procesu v základnej športovej príprave
podľa filozofie SFZ“. Ako tieto stretnutia s trénermi
hodnotíte?
„Venovali sme sa prehlbovaniu poznatkov v oblasti problematiky mládežníckeho futbalu, našu pozornosť sme
upriamili najmä na kategórie prípraviek a žiakov. Cieľom
bolo prezentovať náš pohľad, ľudí zo Slovenského futbalového zväzu, hovorili sme o tom, čo je podstatou našej
filozofie a vypočuli sme si tiež názory druhej strany. Myslím si, že kooperácia medzi úsekom vzdelávania a úsekom zodpovedným za akadémie a Útvary talentovanej
mládeže, priniesla svoje ovocie. Tri semináre predstavujú
vydarený premiérový projekt, chceli by sme naň nadviazať aj v ďalších rokoch a vytvoriť priestor pre podnety,
ktorými môžeme stimulovať trénerov k tomu, na čom
nám záleží a o čom sme presvedčení, že je pre rast a napredovanie mladých futbalistov dobré.“
Zvolili ste namiesto jedného veľkého seminára tri
menšie.

Október, November, December

„Vycestovali sme na východné Slovensko, na stred,
na západ. Tým sme docielili, že sme pracovali s nie tak
veľkými skupinami. Výsledkom bola jednoduchšia interakcia a väčší priestor na otázky a diskusiu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Dokončenie z predchádzajúcej strany
Ktorým oblastiam prípravy mladých futbalistov ste
sa venovali najviac? Fyzickej vyspelosti, taktickej hre,
mentálnemu nastaveniu?
„Veľmi jednoducho sme chceli pomenovať niekoľko
dôležitých a zásadných bodov. Futbal je jednoduchý šport,
existuje desiatky rokov, my sme tu na to, aby sme na jednej strane priniesli nejakú filozofiu, pretože je dôležité, aby
sme niektoré veci vedeli pomenovať a zadefinovať. Aby
sme vedeli povedať - toto je vec klubov, toto je vec SFZ. Na
druhej strane išlo o to, aby sme sa neodkláňali od krásy
futbalu, ktorá spočíva v jednoduchosti. Myslíme si, že je
čas vrátiť dvorový, pouličný futbal naspäť do tréningu,
pretože je tam veľký priestor na voľnú hru bez trénerov, či
organizačných vplyvov na tréning. Práve tam sa objavujú niektoré jednoduché prvky, ktoré zohrávali v minulosti
svoju významnú úlohu a aj vďaka nim vyrastali výborní
futbalisti. Dnes sú tréneri zahltení veľkým množstvom informácií, niekdy nie je ľahké sa v nich vyznať, niekedy nie
je ľahké určiť, čo je správne a čo nie je. My sa snažíme
poukazovať na to, že futbal je jednoduchý, mal by mať
niektoré základné body. Z nášho pohľadu to znamená návrat k voľnej hre. K tomu, s čím sa v minulosti vedeli
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deti vyhrať na pouličných pláckoch, dnes to dostať na
tréning. Už aj preto, že týchto pláckov je menej.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie
z predchádzajúcej
strany

Jednou z tém bol samotný koučing.
„Trénerov sa snažíme edukovať v tom, že
ak chceme sebavedomých, odvážnych
hráčov, tak ich musíme k tomu aj viesť.
Nemôžeme čakať, že mladých hráčov
privedieme ku kreativite zákazmi a obmedzeniami, s koučingom typu „urob
toto“, „urob tamto“. Je ťažké vychovávať
jedinca v zakázanom systéme. Takže jednou z tém bol samozrejme koučing. Hovorili sme o možnostiach, ako vychovávať
s pomocou vhodného koučingu zaujímavých hráčov.“
Zdá sa, že ste zástancom voľnosti
hráčov a nezaťažujete hráčov taktickými pokynmi. V minulosti, napríklad
v 60. rokoch neboli nároky na taktickú
hru tak vysoké, ako sú dnes. Najmä
ak si uvedomíme, že mladí hráči sa vo
veku okolo 18 rokov stávajú hráčmi seniorských výberov.
„Áno, ale tu prichádza práve moment,
kedy si treba jasne povedať, že vo veku
základnej športovej prípravy, majú technické zručnosti prioritu. Na výchovu hráča
mám k dispozícii určitý čas, ten treba efektívne využiť. Nedá sa všetko. Technické
zručnosti sú prioritné, taktické zručnosti
majú nižšiu prioritu v tomto veku. Ak chce
tréner hodinu a pol využiť relevantne a užitočne, tak toto si musí uvedomiť ako prvé.
Nakoniec, technická zručnosť si vyžaduje
najviac času. Taktické záležitosti, ak sú
hráči inteligentní, si dokážu osvojiť aj v juniorskom veku. Ale technické zručnosti, ak
sa tomu nevenuje dostatočne dlho a kvalitne, tak vo veku 20 rokov už nedobehnete.
Taktické záležitosti dobehne inteligentný
hráč v priebehu pol roka.“
Prekvapilo vás niečo počas diskusie?
„Mal som zo stretnutí s trénermi dobrý
pocit. Futbal je na Slovensku najpopulárnejší šport, tréneri sú zvedaví, chcú sa
učiť, mal som zo seminárov dobrý dojem.
Boli špičkovo pripravené, majú za sebou
úspešnú premiéru. Tréneri chcú poznať
náš pohľad na vec, my sme mali priestor
zdôrazniť podstatné body, aby tréneri sa
vo FA a v ÚTM vedeli, o čo nám vlastne
ide. Každý z týchto trénerov má trénerský
rukopis, ale je dobre, ak máme záujem a
chuť dohodnúť sa aj na niečo konkrétnom
a tieto dohody plniť.“

Október, November, December
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GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME
SPOLU GÓL“ OTVÁRA DVERE ĎALŠÍM
MATERSKÝM ŠKOLÁM
Projekt má za sebou úspešný vstup a dnes
je realizovaný v 160 materských školách so
zapojením cez 3000 detí na celom Slovensku.
Výsledkom sú športujúce deti vo veku 5-6
rokov, materské školy disponujúce športovými
pomôckami a tiež garancia odborného vedenia v podobe športových odborníkov, z radov futbalových trénerov,
pri vykonávaní pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal. Súčasťou projektu je aj administratívna
zložka pri uzatváraní zmlúv medzi SFZ, materskou školou a trénermi. O tom, aký je samotný postup zapojenia
sa materských škôl do projektu, sme hovorili s grassroots koordinátorom SFZ Vladimírom Luptákom.
Ako sa rodí samotná spolupráca? Kto je na začiatku
celého reťazca?
„Na začiatku je samotný záujem o šport, o futbal, chuť
pracovať a ochota porozumieť hodnote, ktorú SFZ ponúka. Hovoríme o pohybových aktivitách pre deti, o zdravom
životnom štýle, správnych pohybových návykoch, ale najmä o trvalom vzťahu detí k športu. Ako sa rodí spolupráca? Prvou možnosťou je, že tréner z futbalového klubu
prejaví záujem o tento projekt. Vtedy si musí nájsť, osloviť,
materskú školu v blízkom okolí. V opačnom garde, ak by
prejavila záujem materská škola, musí si nájsť na tento
projekt trénera. Po tom, ako sa tieto dve strany úspešne
nájdu, je pomerne jednoduché administratívne zvládnuť
všetky kroky a uzatvoriť zmluvu o spolupráci.“
Garantom projektu je Slovenský futbalový zväz. Ten
zohráva v tomto príbehu kľúčovú úlohu.
„Určite áno. Už len tým, že finančne a materiálne projekt
podporuje. V princípe, zmluvu o spolupráci so SFZ uzatvára
materská škola (resp. ZŠ s MŠ). SFZ poskytne materskej
škole finančný príspevok v sume 350,-Eur na školský rok,
tzn. 50,-Eur na 1 mesiac, ktoré sú účelovo viazané na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Dajme spolu
gól“ na danej materskej škole (resp. ZŠ s MŠ) “

Čo všetko zastrešuje v tomto projekte SFZ?
„Po splnení podmienok a podpísaní zmlúv, SFZ poskytne
každej materskej škole materiálne zabezpečenie – športové pomôcky: futbalové lopty veľkosti č.1 a č.3, rozlišovacie vesty, prekážky, klobúčiky, kužele, koordinačný rebrík,
tričká pre deti a pre trénerov. Uvedené vybavenie môže
používať materská škola aj mimo spomínaných aktivít
počas školského roka. Cieľom je, aby sa deti hýbali nielen
v určenom čase aktivít, ale kedykoľvek v priebehu týždňa,
kedy prejavia záujem. Každú materskú školu SFZ podporuje počas celého obdobia realizácie aktivít aj finančne. K
tomu je nevyhnutné, aby materská škola splnila stanovené
podmienky. Jednou z nich je aj evidencia pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal, cez platformu www.
dajmespolugol.sk. Za evidenciu pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal je zodpovedný tréner. Je to
on, kto dokumentuje agendu, obsah, rozsah a ďalšie detaily aktivít prostredníctvom ich popisov a fotografií na webe.
Dokumentáciu je povinný zverejniť do 48 hodín od dátumu
vykonania pohybovo-športovej aktivity so zameraním na
futbal. Maskotom projektu je postavička „Gólik“. Maskot
v priebehu školského roka navštevuje vybrané materské
školy a zapája sa do aktivít spolu s deťmi.“
Aká je frekvencia pohybovo-športových aktivít so
zameraním na futbal?
„Pohybovo-športové aktivity sa počas školského roka realizujú v mesiacoch október, november, február, marec, apríl,
máj a jún. Každá pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal je praktizovaná jedenkrát v týždni, pre 1 skupinu, v počte 8 až 15 detí, v trvaní 30-45 minút.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

Vráťme sa k spôsobu, akým je možné uzatvoriť zmluvu.
Aký je ďalší krok po tom, čo sa obe strany, teda materská škola a tréner našli?
„Obe strany vyplnia registračné formuláre na webe www.
dajmespolugol.sk. Systém vygeneruje, respektíve pridelí,
materskej škole ID, na základe ktorého ich spáruje a tréner
môže zahájiť realizáciu pohybovo-športových aktivít so
zameraním na futbal s deťmi. Stačí postupovať podľa
informácií v manuáli na stránke www.dajmespolugol.sk/
materskeskoly, v prípade nejasností nás môžu dané osoby
priamo kontaktovať.“
Kde nájdu obe strany samotný obsah zmluvy? Je voľne
dostupný na webe?
„Zmluva je zverejnená na stránke www.dajmespolugol/materskeskoly. Proces je veľmi jednoduchý a rýchly.

Štatutár po úspešnej registrácii obdrží od SFZ automaticky
vygenerované zmluvy na email, ktorý zadal pri vyplnení
registrácie, a potom ich treba len vytlačiť a podpísať. Na
zmluvách musia byť podpisy zástupcov všetkých zainteresovaných strán, to znamená štatutára materskej školy,
učiteliek MŠ a trénera/trénerov. Následne treba tieto zmluvy poslať poštou na podpis na Slovenský futbalový zväz s
označením projektu „Dajme spolu gól.“
Aké sú základné podmienky zo strany SFZ smerom k
materským školám a smerom k trénerom?
„Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek materská škola na Slovensku. Samotné pohybovo-športové aktivity so
zameraním na futbal realizuje s deťmi športový odborník,
v našom prípade futbalový tréner, s platnou trénerskou licenciou. To je nevyhnutná podmienka na to, aby bola pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal realizovaná na materskej školy (resp. ZŠ s MŠ).“
Akým spôsobom SFZ riadi a kontroluje samotnú realizáciu športovo-pohybových aktivít?
„Ako som spomenul, tréneri sú povinní vyplniť po ukončení
aktivity, do 48 hodín, na stránke www.dajmespolugol.sk
agendu o tom, aký bol obsah, zameranie týchto aktivít a
pridať aj príslušnú fotodokumentáciu.“
Vstupuje do tejto evidenčnej časti aj štatutár materskej
školy?
„Za evidenciu aktivít na platforme www.dajmespolugol.sk
je zodpovedný iba tréner. Nakoľko finančné prostriedky z
účtu SFZ idú na účet materskej školy, prípadne obce/mesta, je na štatutárovi, aby si skontroloval priebeh, realizáciu
a počet pohybovo-športových aktivít so zameraním na
futbal. Už aj preto, že je to jedna z podmienok financovania
projektu zo strany SFZ.“
To všetko slúži Slovenskému futbalovému zväzu ako
kontrolný nástroj. Aký je ďalší význam tejto dokumentácie?

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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„Okrem toho, že SFZ, ako garant projektu, má prehľad o dianí a plnení podmienok, môžu sledovať toto dianie aj rodičia
detí, prostredníctvom popisu aktivít, fotografií a videí majú
možnosť presvedčiť sa o tom, ako ich deti cvičia, v akom rozsahu športujú.“
V prípade, že by podmienky uvedené v zmluve splnené neboli, môže SFZ pristúpiť k nejakým sankciám?
„SFZ si vyhradzuje na základe zmluvy medzi SFZ a materskou školou (ZŠ s MŠ) právo, v prípade nedodržania podmienok, neposkytnúť alebo zredukovať finančný prostriedky pre
danú materskú školu v danom mesiaci.“
V prípade, že by tréner narazil pri vypĺňaní spomínaných
údajov na nejaký technický problém na webe, na koho by
sa mohol/mal obrátiť?
„Všetky relevantné informácie tréneri nájdu na stránke www.
dajmespolugol.sk, v časti „Projekty“, v sekcii „materské školy“.
V prípade, že by napriek tomu potreboval niekto ďalšie informácie, môže nás kontaktovať priamo na emailovej adrese:
dajmespolugol@futbalsfz.sk.“
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Ak by niekto prejavil záujem o vstup do projektu dnes, v
tejto chvíli, má šancu?
„Aj v aktuálnom školskom roku je stále možnosť sa v priebehu januára zapojiť do projektu s tým, že športovo-pohybové
aktivity so zameraním na futbal by mohli tréneri na nových
MŠ realizovať od marca 2019.“
Má projekt „Dajme spolu gól“ vplyv aj na futbalové kluby?
„V posledných rokoch SFZ eviduje klesajúci počet hráčov do
18 rokov a mládežníckych družstiev v obciach a v určitých
regiónoch Slovenska. Cieľom projektu je popularizácia futbalu u detí v materských školách vo veku 5-6 rokov. Projekt
ponúka možnosť spolupráce futbalového klubu v obciach/
mestách s materskou školou (resp. ZŠ s MŠ) s cieľom jednak pritiahnuť nových chlapcov a dievčatá od 5 rokov do
družstva predprípravky vo futbalovom klube, vyhľadať
športovo talentované deti už v rannom veku a zároveň
možnosť získať vyššie finančné príspevky zo štátu, cez SFZ
pre futbalové kluby, na základe členskej základne hráčov
do 18 rokov a počtu mládežníckych družstiev.“
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PROJEKT „FUTBAL V MESTE“ LÁKA,
NA JAR V ŠIESTICH MESTÁCH A S
FINÁLOVÝM TURNAJOM V POPRADE
12 ligových miest, 12 turnajov a stovky nadšených amatérskych futbalistov. To je hlavná
premisa projektu „Futbal v meste“. Pouličný
futbal zavítal v priebehu jesene do piatich fortunaligových miest, v priebehu jari sa môžu
tešiť na atraktívne turnaje v Michalovciach, Zlatých
Moravciach, Nitre, Dunajskej Strede, Senici Žiline,
Bratislave, premiérový finálový turnaj zavíta do Popradu.
Pouličný futbal alebo tiež futbal pre každého. Tak by sa
dala chrakterizovať séria turnajov po slovenských ligových mestách a iniciatíva Únie ligových klubov v spolupráci
so Slovenským futbalovým zväzom. Futbal, zábava a pri
troche šťastia aj atraktívne ceny. To všetko je pripravené
pre fanúšikov a zanietených nadšencov futbalu. Stačí zostaviť svoje družstvo a zapojiť sa do série turnajov s názvom
„FUTBAL V MESTE“.
Prihlásiť sa do turnaja môže každý. Stačí vyplniť prihlášku,
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zaplatiť štartovné vo výške 10 eur a počas víkendu súťažiť
a tešiť sa z futbalu. Okrem turnaja je na programe aj niekoľko sprievodných akcií a súťaží o najtvrdšiu strelu a iné
futbalové zručnosti. Program štartuje zvyčajne o 9:00 turnajom pre najmenších. Viac na túto tému hovorí Vladimír
Lupták, koordinátor grassroots SFZ. „Detské turnaje sú
súčasťou projektu „Dajme spolu gól“ a zapojiť sa do nich
môžu všetky deti do 10 rokov. Na každom turnaji súťaží 12
tímov, hrajú štyria proti štyrom. Spolupracujeme s klubmi
s licenciou futbalovej mládeže a ÚTM, tieto kluby zabezpečujú v každom meste účastnícke družstvá, no prihlásiť
sa môžu aj ďalšie deti. Stačí kontaktovať športového riaditeľa mládeže klubu v danom mieste a dvere pre ďalších
súťažiacich sú otvorené. Prihlásiť sa môžu chlapci aj dievčatá, turnaj hrajú zmiešané družstvá.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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TURNAJE V RÁMCI PROJEKTU „FUTBAL V MESTE“
AKO SA PRIHLÁSIŤ NA TURNAJ:
Prihlasovanie družstiev do turnaja je zabezpečené cez
fortunaligové kluby. Športový riaditeľ mládeže (ŠRM) futbalového klubu s licenciou futbalovej akadémie (FA) a s
licenciou Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) zabezpečí
požadovaný počet družstiev v termíne najneskôr 14 dní
pred štartom turnaja v mieste futbalového klubu (napr. cez
kluby spolupracujúce s FA/ÚTM) a následne kontaktuje organizátora turnaja cez marketingového manažéra FK.
HRACÍ SYSTÉM:
V rámci 1-dňa absolvujú všetci účastníci športový a sprievodný program. Športová časť je zameraná predovšetkým
na zápasy v skupinách, semifinále a finále. Sprievodný
program potom dopĺňa túto športovú časť o zaujímavé
súťaže a atrakcie.
DEJISKÁ TURNAJOV:
Futbalová zóna, vrátane dvoch „Street“ ihrísk, je rozložená
na netradičných miestach : na námestiach, parkoviskách,
plochách supermarketov, atď. Informácie o povrchu, na
ktorom sa turnaj odohrá nájdu záujemcovia o štart na turnaji na stránke www.futbalvmeste.sk alebo majú možnosť
kontaktovať priamo organizátora.
CENY:
Víťazi skupinových turnajov v kategórií U10 a dospelých
získajú vstupenky na vybrané domáce zápasy reprezentácie SR do 21 rokov (v počte 10 ks/družstvo).
Víťazi finálových turnajov v oboch kategóriách v Poprade,
získajú vstupenky na domáci zápas reprezentácie SR v
roku 2019. (v počte 10 ks/družstvo)
Na celkového víťaza turnaja v oboch kategóriách čaká
hlavná cena – exkluzívny zahraničný zájazd na zápas ambasádora turnaja Stanislava Lobotku, spojený s prehliadkou štadióna.

FINÁLOVÝ TURNAJ V POPRADE:
V priebehu roka je na programe spolu 12 skupinových turnajov, ktorých víťazi si zabezpečujú účasť v celoslovenskom finále. Dejiskom finálového turnaja bude Aquacity v
Poprade, dňa 9. júna 2019.
ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Nájdete na webovej stránke: https://futbalvmeste.sk/
detsky_turnaj/

TOURPLÁN FUTBAL V MESTE:
Poznámka: Finálový turnaj v Senici bol pre poveternostné podmienky v daný deň zrušený. Podujatie sa uskutoční
v náhradnom termíne na jar. Termíny zvyšných turnajov
sú predbežné, presný program podujatí bude k dispozícii
v najbližších dňoch na stránke https://futbalvmeste.sk/
detsky_turnaj/

Október, November, December
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MINI CHAMPIONS LIGA
SLOVENSKO 2018
V dňoch 23.-24. októbra vyvrcholil v Púchove
finálový turnaj 14. ročníka Mini Champions
Liga Slovensko 2018 mladších žiakov do 12
rokov a žiačok do 14 rokov. Z prvenstva sa tešili chlapci z FC Baník Prievidza a dievčatá Partizána Bardejov.
Turnaj má vzostupnú tendencie a teší sa čoraz väčšiemu
záujmu a popularite. „Celkovo sa zapojilo do Mini Champions Ligy Slovensko 91 družstiev, z toho 58 chlapčenských
a 33 dievčenských. Počet chlapcov a dievčat prekročil
tisícku účastníkov, ak by som mal uviesť presné číslo, na
súpiskách sa objavilo 1010 mladých futbalistov a futbalistiek,“ vyzdvihol úroveň turnaja koordinátor grassroots SFZ
Vladimír Lupták.
„Každé družstvo, ktoré sa do projektu zapojilo, bolo odme-
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nené loptami, víťazné tímy MCHL 2018 získali exkluzívnu
cenu v podobe účasti na zápase slovenskej futbalovej
reprezentácie v rámci Ligy národov Slovensko – Ukrajina
v Trnave. Počas polčasovej prestávky pozdravili na štadióne divákov s trofejou a absolvovali čestné kolo. Záujem
o turnja každoročne stúpa, verím, že v budúcoročnej edícii
MCHL zaznamenáme ďalší nárast zúčastnených družstiev
chlapcov a dievčat,“ dodal Vladimír Lupták.
O PROJEKTE MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO
- Je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený
pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v danej sezóne v
príslušnom RFZ, bez účasti futbalových klubov s licenciou
Futbalovej Akadémie (FA) a pre kluby 1. a 2. ligy žiačok.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
- Kluby s licenciou Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM) mali
povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného
systému mládeže SFZ 2018/19 a boli zaradené v projekte až
priamo do turnajov krajských kôl. Kluby s licenciou čakateľ
a ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrali turnaje
(základné kolá vo svojich krajoch).
- Turnaj kategórie mladších žiakov je spravidla dvojdňový,
zápasy turnaja žiačok sú na programe jedného hracieho
dňa.
- Víťazné poháre a medaily čakajú každoročne na tri
najúspešnejšie tímy v oboch kategóriách, ceny sú pripravené aj pre najlepších v individuálnych kategóriách - najlepší hráč, brankár, strelec, najlepšia hráčka, brankárka a
strelkyňa finálového turnaja.
- Na finálovom turnaji štartuje 8 víťazov krajských kôl v
kategórii mladších žiakov a 6 družstiev v kategórii žiačok.
CHLAPCI
V kategórii chlapcov sa predstavilo osem tímov, v krajských kolách si vybojovali postup na záverečný turnaj
mužstvá FC Baník Prievidza, MŠK Námestovo, MFK Dukla
Banská Bystrica a FKM Nové Zámky. O víťazovi rozhodlo
skóre, keď tímy z Banskej Bystrice a Prievidze zaznamenali
vo finálovej skupine dve víťazstvá a jednu prehru. Pomer
strelených a obdržaných gólov tak hovoril v prospech FC
Baník Prievidza. V zápasoch chlapčenského turnaja mohli
hrať aj dievčatá do 14 rokov.

Október, November, December

KONEČNÉ PORADIE:
1. FC BANÍK Prievidza
2. MFK DUKLA Banská Bystrica
3. MŠK Námestovo
4. FKM Nové Zámky
5. FC Košice
6. MFK Skalica
7. FKM Karlova Ves
8. FK Humenné
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár turnaja: Miroslav MACKO (MŠK
Námestovo)
Najlepší strelec turnaja: Adrián PETIC (FC Baník Prievidza) 15 gólov
Najlepší hráč turnaja: Jakub NEVEDEL (MŠK Námestovo)
ZOZNAM STRELCOV:
FKM Karlova Ves: Varga 8, Kotúček 4, Marko 3, Černák 2,
Lazar 2, Husár 1, Kiss 1
MFK Skalica: Ravas 3, Gulíšek 3, Stanický 2, Šebesta 2,
Križan 2, Habuda 1
FKM Nové Zámky: Bukovičová 12, Ferenczi 11, Lovász 3,
Horváthová 2, Sucháň 2, Daniš 1, Finda 1, vlastný 1
FC Baník Prievidza: Petic 15, Kmeť 7, Gatial 6, Lajčiak 4,
Srnka 2, Krpelan 2, Šinko 1, Lahký 1, Homola 1, Barta 1
MFK Dukla B. Bystrica: Šubert 5, Valent 4, Kobzos 4,
Stupavský 4, Zbyňovský 3, Chromek 1, Stacho 1, Skačan 1,
Glamba 1
MŠK Námestovo: Nevedel 10, Vaterka 6, Kurjak 3, Babinský
2, Jevoš 2, Melišík 1
FC Košice: Takáč 4, Takács 3, Polča 3, Bortoli 3, Špatz 3,
Bučko 2, Mičiel 2, Handlovič 1, Klasovský 1, vlastný 1
FK Humenné: Nináč 5, Lešniovský 4, Dedič 2, Holej 1, Poník 1,
Berilla 1, Kuruj 1
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MINI CHAMPIONS LIGA
SLOVENSKO 2018
DIEVČATÁ

V dievčenskej kategórii prinieslo vyvrcholenie turnaja dramatické finále. V priamom súboji o prvenstvo remizovali dievčatá AS Trenčín s neskorším
víťazom v riadnom hracom čase 5:5, no v penaltovej lotérii
mali viac športového šťastia dievčatá Partizána Bardejov a
po výhre 5:4 na pokutové kopy sa tešili z celkového víťazstva na turnaji. Bronzové umiestnenie patrí družstvu FK Železiarne Podbrezová.
KONEČNÉ PORADIE:
1. Partizán Bardejov
2. AS Trenčín
3. FK Železiarne Podbrezová
4. ŠK Slovan Bratislava
5. MFK Vranov nad Topľou
6. Spartak Myjava
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepšia brankárka turnaja: Sofia DUPKALOVÁ (Partizán
Bardejov)
Najlepšia strelkyňa turnaja: Sofia RICHTÁRECHOVÁ (AS
Trenčín) 14 gólov

Október, November, December

Najlepšiia hráčka turnaja: Vanesa DUNAJSKÁ (FK Železiarne Podbrezová)
ZOZNAM STRELKÝŇ:
ŠK Slovan Bratislava: Tranžíková 5, Bartošová 4, Vaculová
2, Moravčíková 2, Godnová 1
Spartak Myjava: Matušicová 4, Durcová 4
AS Trenčín: Richtárechová 14, Straková 5, Sluková 3, Lahká
4, Letková 3, Štefániková 1, Kunková 1
Partizán Bardejov: Cuperová 13, Šestáková 8, Hlavinková 7,
Čobejová 1
FK Železiarne Podbrezová: Dunajská 11, Surová 5, Vozárová
1
MFK Vranov nad Topľou: Bíla 5, Glodová 4, Horná 3, Cisneros 2
ZÁPASY O UMIESTNENIE:
SEMIFINÁLE:
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová 9:6
Partizán Bardejov – ŠK Slovan Bratislava 8:1
zápas o 5.miesto: MFK Vranov - Spartak Myjava 5:4
zápas o 3.miesto: FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan
Bratislava 4:5
FINÁLE: AS Trenčín - Partizán Bardejov 5:5, 4:5 p.k.
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SFZ ODŠTARTOVAL NOVÝ
PROJEKT – OSLOVIL BUDÚCE
FUTBALOVÉ TRÉNERKY
Slovenský futbalový zväz v spolupráci s UEFA
odštartoval v priebehu októbra minulého
roka nový projekt v rámci podpory rozvoja
ženského futbalu, ktorého cieľom je nárast
počtu tréneriek vo futbale. Celkovo sa do projektu zapojilo 63 budúcich adeptiek trénerského remesla, zástupcovia SFZ školili záujemkyne v Bratislave, Trnave, Nitre,
Ružomberku, Myjave, Žiline a v Košiciach.
„Rozhodli sme sa pripravovať trénerky v ženskom futbale priamo v ich kluboch, naším zámerom bolo vyhovieť
budúcim trénerkám a vytvoriť podmienky, aby sa do
projektu mohlo zapojiť čo najviac záujemkýň,” vysvetlil
manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt Pakusza.
Cieľovou skupinou pre vzdelávanie sú hráčky z družstiev
dorasteniek a žien v kluboch prvej a druhej ligy, ale aj študentky univerzít, ktorých ukončené vzdelanie nespĺňa minimálne podmienky na udelenie UEFA Grassroots C-licencie.
Projekt odštartoval v októbri 2018, teoretickú i praktickú
výuku by mali účastníčky projektu absolvovať v priebehu
šiestich mesiacov, na úspešné ukončenie UEFA C licencie je
tak plánovaných šesťdesiat hodín výuky. Ukončenie školenia je naplánované na marec 2019.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Lektorom školenia pre regióny ZsFZ a SsFZ, a kluby Spartak Myjava (6 tréneriek), MFK Ružomberok (5), MŠK Žilina (3) a FC Nitra (12) je skúsený tréner Ján Rosinský, pre
región VsFZ v Košiciach prednášal Peter Szénay, záujem
prejavilo dvanásť účastníčok. Región BFZ a kluby ŠK
Slovan Bratislava (17), NMŠK 1922 Bratislava a FC Spartak Trnava (8) v úlohe lektorky zastrešuje Natália Látal
Mackovičová.
„Vzhľadom na špecifickosť situácie prípravy tréneriek v
ženskom futbale sme hľadali alternatívu oproti “klasicky”
organizovaným školeniam, preto sme sa rozhodli pripravovať trénerky v ženskom futbale priamo v ich kluboch,
tam spájať teóriu s praxou a takto umožniť účasť
väčšiemu počtu záujemkýň. Zdôrazním, že bez podpory
UEFA špeciálne na tento projekt by to nebolo možné,”
dodal na záver manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt
Pakusza.
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UPLATNENIE TRÉNERIEK PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA:
- v mládežníckych amatérskych družstvách chlapcov
a dievčat v kluboch na pozíciu hlavný tréner / asistent
trénera
- v kluboch v nižších súťažiach dospelých na pozíciu
hlavný tréner / asistent trénera
- v materských školách zapojenie sa do projektu Dajme
spolu gól – realizácia pohybovo-športových aktivít so
zameraním na futbal
- v základných školách zapojenie sa do projektu Dajme
spolu gól – realizácia krúžkov futbalu od školského roka
2020/21
- festivaly futbalu dievčat
- letné futbalové kempy pre dievčatá
Začlenenie žien, tréneriek do realizačných tímov ženských
družstiev v kluboch s licenciou FA/ÚTM (táto požiadavka bude súčasťou licenčného systému mládeže SFZ od
sezóny 2020/21 ).
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SEMINÁR „ROZHODKYNE
SFZ – 2018“
V dňoch 2.-4. novembra 2018 sa v Liptovskom
Jáne uskutočnil seminár s názvom „Rozhodkyne SFZ – 2018“, ktorý Komisia rozhodcov
SFZ pripravila pre rozhodkyne z regionálnych
futbalových zväzov a FIFA. Počas troch dní absolvovali slovenské rozhodkyne v príjemnom prostredí
hotela Alexandra Wellness testy z pohybovej prípravy,
video-testy, odborné prednášky, test agility, zoznámili
sa s aplikáciou výkladu pravidiel futbalu a nechýbala
ani motivačná beseda o príjemných stránkach rozhodcovského života.

zaradiť rozhodkyňu, ak nedosiahne vek 25 rokov. Limity sú
stanovené aj smerom hore, ale tieto podliehajú rozhodnutiu príslušnej komisie a smerom hore sú limity benevolentnejšie.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Seminár viedli z poverenia KR SFZ Vladimír Medveď, Artúr
Jakubec, Miroslava Migaľová a poverení lektori. O seminári
sme sa rozprávali s manažérom rozvoja rozhodcovstva a
UEFA Konvencie rozhodcov, VLADIMÍROM MEDVEĎOM.
Seminár bol súčasťou aktivít v rámci SFZ s podporou UEFA
Referee Covention. Z devätnástich pozvaných dievčat
prijalo pozvanie sedemnásť rozhodkýň, konkrétne 5 FIFA
rozhodkýň a zvyšné z regiónov- Pozvánku sme poslali aj
rozhodkyniam z Oblastných futbalových zväzov, pretože
hľadáme ďalšie adeptky na rozhodovanie. S koordinátorkou ženského futbalu SFZ Miriamou Matulovou sme si
vyčlenili nové rozhodkyne a tie, ktoré považujeme za perspektívne, sme oslovili“ povedal Vladimír Medveď.
Na FIFA listine sa schyľuje ku generačnej výmene slovenských rozhodkýň a tak vzdelávacie aktivity UEFA Konvencie rozhodcov majú v kalendári seminárov svoje miesto.
Dva-tri roky prípravy, pre zaradenie na FIFA listinu, sú pre
nadobudnutie skúseností nevyhnutné. „FIFA má, tak ako aj
u mužov, stanovené limity a nie je možné na túto listinu
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Štandardne je to 45 rokov, po tomto veku sa zvyčajne
rozhodkyne lúčia s aktívnou kariérou.“
Program v Liptovskom Jáne zahŕňal časti teoretickej
prípravy a fyzickej prípravy. Dievčatá absolvovali písomný test, video-test a testy z fyzickej prípravy. Už piaty rok
sa dostal k slovu osvedčený test agility a rýchlostný test.
Zoznámili sa so zmenami a doplnkami pravidiel, tréningové jednotky absolvovali na hracej ploche v Liptovskom
Jáne, v prípade nepriaznivého počasia bola k dispozícii aj
plocha s umelou trávou v Liptovskom Mikuláši. Záver dňa
patril regenerácii v bazénoch hotela Alexandra Wellness.
„Tým, že sme privítali medzi nami aj nové adeptky, na
ihrisku v Liptovskom Jáne sme im ukázali aj intervalový.
Okrem dvoch, ktoré nedokázali absolvovať test pozostávajúci z behov od šestnástky po šestnástku, čo predstavuje
spolu štyri kilometre, ostatné výkonnosťou milo prekvapili. Zo 17 dievčat, 15 rozhodkýň splnilo limit, aj keď tentoraz
to nebol oficiálny test, iba sa s ním dievčatá zoznámili.
V tomto roku však už pôjdeme na ostro. Práve v oblasti
fyzickej pripravenosti vidím najväčšie rezervy, alebo priestor pre napredovanie našich rozhodkýň,“ dodal na záver
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manažér rozvoja rozhodcovstva a UEFA Konvencie rozhodcov Vladimír Medveď.
ZOZNAM ROZHODKÝŇ:
BRUTVANOVÁ Timea
BUJŇÁKOVÁ Patrícia
HANESOVÁ Zuzana
HLAVÁČOVÁ Dominika
KOVÁČOVÁ Zuzana
KRČOVÁ Mária
KUNZOVÁ Petra
LACKOVIČOVÁ Katarína
LEŠKOVÁ Ivana
MARUŠINOVÁ Mária
MATOŠOVÁ Petra
MATULOVÁ Miriama
VALENTOVÁ Zuzana
OBERTOVÁ Miroslava
ORLÍKOVÁ Marianna
SOBOLOVÁ Lenka
PAVLAČKOVÁ Lenka

(VsFZ)
(SsFZ)
(SsFZ)
(SsFZ)
(R FIFA)
(BFZ)
(VsFZ)
(ZsFZ)
(AR FIFA)
(VsFZ)
(Liptovský FZ - ObFZ)
(ZsFZ)
(R FIFA)
(AR FIFA)
(BFZ)
(ObFZ BA-vidiek)
(AR FIFA)
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TRÉNER REPREZENTÁCIE WU15,
WU17 A WU19 – JOZEF JELŠIC

„CIEĽOM NAZBIERAŤ PRE SLOVENSKO
V DVOCH KVALIFIKÁCIÁCH ELITE
ROUND ČO NAJVIAC BODOV!“
Ženské mládežnícke reprezentačné výbery prevzal
v prvý júlový deň a v krátkom čase ho čakali dve
výzvy v podobe účasti tímov WU17 a WU19 na
kvalifikačných turnajom o postup na ME. Tie premenil na dva postupy do fázy Elite Round. Ak k
tomu pripočítame tvorbu nového tímu žien do 15 rokov a jeho
uvedenie na medzinárodnú scénu, dostaneme obraz o tom,
kam smeroval svoju energiu a pozornosť v poslednom polroku tréner ženských mládežníckych reprezentačných výberov
JOZEF JELŠIC.
Ako vnímate svoje doterajšie pôsobenie pri troch
ženských reprezentačných výberoch Slovenska?
„Ponuka viesť reprezentačné výbery ma potešila, už predtým
som mal so ženským futbalom dvojročnú skúsenosť. Prišla
ponuka zo SFZ, je to reprezentácia, uvedomil som si, že táto
ponuka sa už nikdy nemusí opakovať, rozhodnutie prijať ponuku nebolo ťažké. Čo sa týka troch výberov, jednoducho je to
tak dané, nekladiem si otázku, či to je ťažké alebo nie je. Robím
tak, aby dievčenský futbal napredoval a ľudia okolo mňa boli
spokojní. Musím povedať, že s účinkovaním dievčat, aj v rámci
kvalifikačných turnajov, som zatiaľ veľmi spokojný a verím, že v
dobrých výsledkoch budeme pokračovať.“
Výber do 15 rokov je špecifický v tom, že dievčatá sa
prvýkrát ocitnú v novom prostredí, ochutnajú futbal v
iných, reprezentačných podmienkach. Výsledky v tomto
prípade nezohrávajú zásadnú úlohu.
„Aj keď prichádzajú so skúsenosťami z regionálnych zrazov,
prvý reprezentačný zraz vnímajú určite ako výnimočnú udalosť.

Samozrejme, tieto zrazy sú aj z tohto pohľadu náročnejšie v
porovnaní s vyššími kategóriami. Našou prvoradou úlohou je
zmapovať čo najviac dievčat, adeptiek pre reprezentáciu, aby
sme o nich vedeli a mohli im vštiepiť základy, na ktorých sa dá
stavať vo vyšších kategóriách.“
Vidíte v kategórii WU15 nejaké výrazné talenty?
„Áno, našli by sme ich, nemám však vo zvyku hovoriť konkrétne
mená. Je to futbalovo veľmi citlivý vek. Talent je jedna vec,
dôležité bude, ako sa budú dievčatá vyvíjať, v akých kluboch
budú vyrastať, ako budú vnímať futbal, akú budú mať podporu rodičov a ako sa vysporiadajú s celým priebehom a nárokmi
v ďalšom období.“
UEFA zrejme nepredpokladá, že by výber do 17 rokov a
výber do 19 rokov mohol viesť rovnaký realizačný tím.
V rovnakom termíne absolvovali oba vaše výbery 1. fázu
kvalifikácie o postup na ME. S neobvyklou situáciou ste
sa vysporiadali výborne, obe kvalifikácie ste zvládli a
vybojovali dva cenné postupy.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
„Museli sme to prijať ako fakt, ktorý neovplyvníme. Brali sme to
ako to je. Bolo nám jasné, že musíme poskladať dva realizačné
tímy. Jeden pre tím WU17, druhý pre tím WU19. Mali sme šťastnú ruku pri výbere ľudí, trénerov, masérov, fyzioterapeutov….
Výsledkom sú dva postupy. Aj touto cestou ešte raz ďakujem
všetkým za odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky.“
Bol pre vás priebeh kvalifikácie v oboch kategóriách
prekvapením alebo dva postupy boli v pláne?
„Do oboch kvalifikácií sme išli s tým, že postúpiť chceme. Vedel
som, že máme svoju silu a ak dokážeme dievčatá motivovať a
prebudiť v nich vieru vo svoje schopnosti, môžeme uspieť. Nepricestovali sme s nízkym sebavedomím v úlohe fackovacieho
panáka, ktorý čaká, koľko gólov mu súper nadelí. Dievčatá sme
presvedčili o tom, že môžu byť úspešné. Nakoniec, sú to dva
silné ročníky. Devätnástka hrala veľmi dobre, sedemnástka
mohla pri troche šťastia zdolať Škótsko, v poslednom skupinovom zápase sme nevyužili veľké množstvo šancí. Za istých
okolností sme mohli postúpiť aj z 2. miesta (pozn. Slovensko
postúpilo z 3. miesta).“
V ženskom futbale sú veľké výkonnostné rozdiely medzi
absolútnou mládežníckou špičkou a ostatnými krajinami, vrátane Slovenska. Akým spôsobom sa dá eliminovať kvalita súpera? V dueloch Elite round výbery
WU17 a WU19 takýmto kvalitným súperom budú s určitosťou čeliť.
„Rozdeľme si to. Žreb pre výber WU19 dopadol relatívne dobre, mohli sme naraziť aj na silnejšie výbery. Máme tam z 1.
koša jasného favorita - Francúzky. Tie sú dlhodobo ozdobou
záverečných turnajov. Proti tejto kvalite môžeme uspieť približne v jednom z desiatich zápasov. Vždy sa však hrá od stavu
0:0. A s týmto do stretnutia s nimi aj pôjdeme. Narazíme na tiež
Portugalsko a Slovinsko, nedá sa povedať, že si ideme pre postup. Chceme príjemne prekvapiť, máme svoju silu, výkonmi v
1. fáze kvalifikácie sme si vybudovali rešpekt a pobijeme sa o
postup.“
Ako vnímate postupové šance tímu WU17?
„Máme tam majsterky sveta Španielky, to hovorí samo za seba.
Takisto chceme a pôjdeme dosiahnuť maximum, ale platí
povedané, že rozdiely medzi špičkou a nami je obrovský. Ale aj
Švédsko remizovalo v kvalifikácii s Kazachstanom, čo by nikto
nečakal. Vo futbale je možné všetko, o jedno takéto veľké prekvapenie sa pokúsime aj my.“
Tréner Albert Rusnák sa vyjadril, že práca pri reprezentačnom kormidle je ešte náročnejšia, ako si na začiatku
vedel predstaviť. Súhlasíte s jeho názorom? Užívate si
pôsobenie pri ženských mládežníckych výberoch?
„Nároky sú veľké, aj keď pri dievčatách sú asi tie očakávania
v porovnávaní s chlapčenskými výbermi možno menšie. Ja
chcem túto prácu robiť na sto percent, každý zraz a zápas si
naplno užívam a to isté chcem aj od dievčat. Aby si na zraz
neprišli oddýchnuť, aby sem prišli odovzdať maximum. Zatiaľ je to nastavené veľmi dobre, verím, že budeme takto
pokračovať aj ďalej.“
Je spôsob motivácie a mentálnej prípravy pri dievčenských výberoch postavený na niečom inom ako pri
chlapčenských tímoch? V čom sú hlavné rozdiely?
„Nie prvýkrát poviem, že ak mám porovnať dievčatá a chlapcov, tak dievčatá sa snažia nasať oveľa viac informácií. Oni
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by chceli splniť úplne do bodky všetko, čo im povie tréner.
Veľakrát sa prídu opýtať, kam mám ísť? Ako sa mám správať
v ofenzíve, v defenzíve? Chcú to vedieť a majú záujem. Pri
chlapcoch je to niekedy jedným ucho dnu, druhým von. Majú
rodičov, manažérov, trénerov v kluboch a veľa filtrujú. Dievčatá
však v tomto smere chcú a idú na sto percent. Možno ešte
nemajú takú kvalitu, akú majú chlapčenské výbery, ale máme
šikovné dievčatá.“
S čím by ste boli spokojný na konci kalendárneho roka
2019?
„Máme teraz končiace ročníky 2000, verím, že niektoré sa
dokážu presadiť do seniorského výberu. Budem im držať palce,
aby to dokázali. Určite chceme na oboch turnajoch Elite round
vybojovať pre Slovensko cenné body do rebríčka a posunúť
výber WU17 do 2. výkonnostného koša. Chceme sa pobiť o
dobré výsledky, chceme byť tiež úspešní v jesenných kvalifikáciách. Verím, že zmapujeme všetky ročníky a privedieme do
dievčenských reprezentačných výberov to najlepšie, čo ponúka
futbalové Slovensko.“
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ROZHOVOR S MANAŽÉROM
KONCEPCIE A ROZVOJA FUTBALU
SFZ MARTINOM HASPRÚNOM

SMEROVANIE SFZ V OBLASTI PODPORY
MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU
Nová vízia podpory mládežníckeho futbalu,
ktorá vznikla na pôde SFZ, musí samozrejme
obsahovať aj vzdelávania trénerov a spoluprácu a koordináciu s klubmi. A práve o tom je tretia, záverečné časť rozhovoru s Martinom Hasprúnom,
ktorý nám v prvom vydaní magazínu „Asistent trénera“
priblížil celkovú koncepciu a jej financovanie a v druhej
časti hovoril o zmenách v metodike, organizácii súťaží
a práci v mládežníckych reprezentáciách. Dnes seriál
rozhovorov s ním uzatvárame.
Časť 3. Vzdelávanie trénerov, kluby a kontrola
Celý proces reštartovania a zjednotenia práce s
mládežou by bol neúčinný, ak by sa nezameral aj na
vzdelávanie trénerov. Akých chce SFZ mať a akými
spôsobmi si ich chce vychovať?
„V poslednom období sa stáva vzdelávanie trénerov jednou z kľúčových oblastí práce s mládežou. Oddelenie
mládeže v úzkej spolupráci s oddelením vzdelávania začalo
organizovať špecializované semináre prioritne pre trénerov
mládeže zamerané na obsah a objem tréningového procesu
v jednotlivých vekových kategóriách. V kalendárnom roku
2018 boli zorganizované tri semináre, ktorých zameraním
bola prezentácia metodiky SFZ, a ktorá aj v knižnej podobe
vyjde začiatkom roka 2019. Teoretickú aj praktickú časť na
seminároch prezentoval Samuel Slovák. Na seminároch sa
zúčastnilo vyše 350 mládežníckych trénerov. V organizácii
podobných seminárov chceme pokračovať.”

Ako rozdeľujete trénerov na mládežníckej úrovni? Je
Vašou snahou, aby sa špecializovali?
„Pre mládežnícky futbal sú kľúčovými tí s trénerskými licenciami v zmysle konvencie UEFA UEFA B a UEFA A licencia, kde sa už na školeniach trénerov snažíme prispôsobiť
tejto skutočnosti obsah. Už druhý kalendárny rok organizujeme špecializované školenie UEFA Elite Youth licencie,
ktoré je zamerané výhradne na mládežnícky futbal nielen
z pohľadu tréningového procesu, ale aj riadenia oddelenia
mládeže v kluboch. Prvé tri otvorené skupiny boli prístupné
iba pre trénerov a športových riaditeľov v akadémiách, kde
bude v budúcnosti v niektorých vekových kategóriách a riadiacich pozíciách požiadavka minimálne na túto licenciu
(ŠRM, U19, U17). Samozrejme, aj tréneri s najvyššou trénerskou licenciou UEFA Pro sú pri mládeže vítaní, ale predsalen, väčšina trénerov s najvyššou trénerskou licenciou
má ambíciu pracovať v mužskom futbale. Na niektorých
pozíciách v akadémiách , aj v ÚTM, je možné pracovať aj
s licenciou UEFA Grassroots C a získať potrebnú prax a
skúsenosti pre budúcu prácu v mládežníckom futbale.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Aké nároky sú na trénerov v FA, ÚTM, respektíve v
kluboch Grassroots?
„Na všetky pozície, ktoré sú obsadené profesionálnymi
trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ, je požadovaná minimálne licencia UEFA. Vo Futbalových akadémiách ide o
športového riaditeľa mládeže (ŠRM) v klube, trénerov pri
U19, U17, U15 a U11. V ÚTM ide o pozíciu ŠRM, trénera U15 a
U11. Už druhý súťažný ročník vo Futbalových akadémiách
dotujeme aj funkciu profesionálneho trénera brankárov,
kde je v súčasnosti požiadavka, že musí mať špecializovanú brankársku licenciu (Slovak Goalkeeper, alebo UEFA
Goalkeeper). Zároveň vo futbalových kluboch, ktoré pracujú s dievčatami do 15 rokov a zároveň aj s dorastenkami,
podporujeme finančnou dotáciou aj trénera, ktorý pracuje
s oboma vekovými kategóriami. Požiadavka na trénera je,
aby bol držiteľom minimálne licencie UEFA B. Keďže sme
si vedomí, že niektoré futbalové kluby s licenciou ÚTM,
alebo z prostredia ženského futbalu môžu mať problém
s obsadením jednotlivých pozícií trénermi s požadovanou
licenciou, citlivo posudzujeme každú žiadosť FK o prípadné dočasné riešenie. Takže v princípe, na niektoré pozície
sa v týchto FK môže dostať aj tréner s nižšou licenciou, no
zároveň musí byť prijatý (nie prihlásený) na školenie, ktoré
mu po ukončení zaručí požadovanú licenciu. Obsadenie
pozície je podmienené absolvovaním a ukončením školenia.“
SFZ prispieva finančne na odmeňovanie trénerov a chod
klubov. Aký je kľúč?
„SFZ prispieva na chod klubov a odmeny pre trénerov z
prostriedkov MŠVVaŠ SR a UEFA, prípadne aj z vlastných
zdrojov. V súťažnom ročníku 2019/2020 bude mať každá
FA finančný príspevok vo výške 100000,- Eur, ÚTM vo výške
35000,- Eur a tretia podporovaná kategória Čakateľov vo
výške 5000,- Eur. Kým pre Čakateľov je finančný príspevok cielený výhradne na podporu a činnosť klubu, pri FA a
ÚTM je to rozdelené nasledovne: FA 46000,- Eur na činnosť
a 54000,- Eur na odmeny pre trénerov, ÚTM 20000,- Eur na
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činnosť a 15000,- Eur na odmeny trénerov. Na jednotlivé
pozície je finančný príspevok SFZ nasledovný: FA – ŠRM
1000,- Eur, všetky ostatné pozície 700,- Eur, ÚTM – ŠRM
250,- Eur, tréner U15 a U11 po 500,- Eur. Finančný príspevok
SFZ na trénera dievčat a junioriek je 400,- Eur. Ďalej pre všetky FK s licenciou mládeže SFZ zabezpečuje materiálno –
technické zabezpečenie zacielené na prípravky a mladších
žiakov. Financovanie schvaľuje Výkonný výbor SFZ a je
nastavené až do súťažného ročníka 2024 / 2025.“
Koncepcia nezabúda ani na iné posty, ako manažér
akadémií či športový riaditeľ mládeže. Mali by to byť
odborníci z radov trénerov alebo skôr organizačne schopní lídri? Bude ich výber výlučne na kluboch?
„Pre SFZ je kľúčový post športového riaditeľa mládeže v
klube a túto pozíciu aj finančne podporujeme v akadémiách
v najvyššej možnej miere. Tu je pre nás kľúčové trénerské
vzdelanie. Pre pozíciu manažéra akadémie je dôležité byť
organizačne schopný a hlavne mať prirodzený cit pre riadenie kolektívu. Výber na obidva posty je na kluboch, pri
ŠRM však má SFZ právo zasiahnuť do výberu kandidáta,
aj keď dosiaľ táto možnosť využitá v plnej miere nebola.“
Aký je u nás počet Akadémií, ÚTM a klubov „čakateľov“?
Máme dostatok kvalifikovaných trénerov a iných
odborníkov? Ak nie, ako ich nájsť? Čo musia spĺňať, aby
mohli viesť mládežnícke výbery?
„V súčasnosti máme na Slovensku 13 akadémií, 21 ÚTM a
14 Čakateľov z toho dôvodu, že ak akadémia vypadne z 1.
dorasteneckej ligy, nachádza sa ešte jeden súťažný ročník
v ochrannej lehote. V tomto prípade ide o Partizán Bardejov. V súčasnej dobe, aj vďaka vzdelávaciemu programu
SFZ a UEFA, máme dostatok odborníkov na tento počet
klubov s požadovanými trénerskými licenciami. Čo sa týka
priameho ovplyvnenia obsahu tréningového procesu v
kluboch, tak jedinou cestou je osveta a komunikácia.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Každodenná realita prináša mnoho nepríjemných
situácií. Aké problémy musia riešiť kluby a ako im zväz
pomáha?
„V súčasnosti vnímame niekoľko oblastí, ktoré sa časom
môžu stať pre mládežnícky futbal na Slovensku problémom. Preto sa snažíme najmä o prevenciu. Začnem od
najmenších. Prípravkársky a žiacky vek je zlatým vekom
učenia. Čohokoľvek. Či už ide o šport, alebo hru na hudobný nástroj, alebo o inú činnosť. Dôležité je preto deti v prvom rade pritiahnuť k futbalu, zaujať ich, aby neodišli k
niečomu inému a rozvíjať. Keďže deti sa radi hrajú, tak sú
pre nás kľúčové malé formy hier a počet kontaktov s loptou na jednotlivca v zápase, alebo tréningu (preto aj zmena
pravidiel pri prípravkách a mladších žiakoch). Snažíme sa
preto ovplyvniť mládežníckych trénerov, aby malé formy
hier a „drilové“ cvičenia využívali aj v tréningovom procese založené na princípe každý hráč s loptou (maximálne
dvaja s jednou). Ďalším problémom je aj kvalita 2. líg na
žiackej, ale hlavne na dorasteneckej úrovni. Od budúceho súťažného ročníka sme sa preto usilovali o zúženie
počtu účastníkov 2. dorasteneckých líg na 16 len v dvoch
skupinách (západ – východ), čo sa nám aj podarilo. Pred-

pokladá to kvalitnejšiu zápasovú konfrontáciu a tým aj
predpokladaný výkonnostný rast hráčov. Veď aj v druhej
dorasteneckej lige sa v minulosti našli talentovaní a šikovní
hráči. Poslednou oblasťou bol narastajúci počet legionárov
u mládeže, ktorí dostávali príležitosť v zápasoch na úkor
slovenských hráčov. Z toho dôvodu sme v licenčnom systéme mládeže SFZ zaviedli motivačný faktor, kde FA a
ÚTM majú nárok na plný finančný príspevok zo SFZ len v
tom prípade, ak počet legionárov v dorasteneckej kategórii
nepresiahne 3, v žiackej 2 a v prípravkárskej 2. Je v záujme
všetkých podporovať hlavne rozvoj slovenských hráčov.“
Zväz má akadémiami a ÚTM pokryté celé územie Slovenska. Snaží sa vytvoriť spádové oblasti?
„Áno snažíme sa, nie vždy sa to aj z objektívnych príčin
darí. Problémy máme najmä na juhu Slovenska, kde okrem
Levíc nemáme žiadnu FA ani ÚTM, vrátane okresu Veľký
Krtíš až po Lučenec a Rimavskú Sobotu.“
Medzi klubmi na rôznych úrovniach očakávate spoluprácu, podporu. Apelujete na „záujem o malých a
slabších“. Čo pod tým myslíte?
„Zo skúseností a získaných aktuálnych poznatkov môžeme
smelo tvrdiť, že bez širokej základne, nebude kvalitný vrchol pyramídy. Zároveň, ak zo všetkých malých klubov
zoberieme najtalentovanejších hráčov, nebudú mať s kým
hrať a mládežnícky futbal môže v týchto kluboch zaniknúť.
A keď aj bude pokračovať, najmä v žiackych kategóriách
nebudú menšie kluby môcť poskytnúť kvalitnú zápasovú
konfrontáciu. S týmto javom sa stretávame už teraz. Na
základe skúseností môžeme opäť tvrdiť, že pre dieťa do 15
rokov je najlepšie vyrastať v pôvodnom prostredí s rodičmi.
Samozrejme, sú aj výnimky, ale dieťa na to musí byť pripravené. Preto by sme boli radi, ak by sa v menších kluboch
pracovalo kvalitne a talentovaní mladí hráči sa presúvali do
väčších klubov, ideálne do dorastu. Vzhľadom na súčasnú
dobu, ideálny stav pre nás pravdepodobne nedosiahneme.
To však neznamená, že sa o to nebudeme snažiť.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Čo musia splniť menšie kluby, aby sa dostali medzi
čakateľov, a možno časom až na úroveň ÚTM?
„V rámci licenčného systému mládeže je nastavená určitá
postupnosť, keď sa jednotlivé stupne nedajú z logických
dôvodov preskočiť. V praxi to znamená, že ak začínam od
bodu nula, musím najskôr získať licenciu Čakateľa, potom ÚTM a až potom Futbalovej akadémie. Licencia sa
Čakateľom a Útvarom talentovanej mládeže udeľuje na 3
roky. Pre Futbalové akadémie na jeden rok. Samozrejme, pri
hrubom porušení licenčných podmienok, sa môže licencia
„Mládež“ futbalovému klubu odobrať. Licenčné podmienky sú zverejnené na našom webovom sídle a zároveň na
webe www.dajmespolugol.sk (v sekcii elitný mládežnícky
futbal). Futbalové akadémie majú podmienky najobšírnejšie a najprísnejšie, Čakatelia len rámcové, pričom ich
počas troch rokov platnosti navštevujeme a priebežne vyhodnocujeme, či sú eventuálne pripravené získať licenciu
ÚTM. Do licenčného konania sa musia kluby vždy prihlásiť,
následne predložiť potrebnú dokumentáciu a absolvovať
osobnú kontrolnú návštevu.“
Dá sa povedať, aký musí mať klub rozpočet pre
mládežnícke výbery, aby splnil všetky licenčné podmienky?
„Futbalová akadémia vie na základe skúseností prežiť v
krízovom režime s ročným rozpočtom na úrovni 150000,, čo vieme garantovať našim finančným príspevkom a
výberom členského. Dlhodobo to však fungovať nemôže.
Minimálny rozpočet na zabezpečenie kvalitnej práce s
mládežou je preto 250000 – 300000 Eur. U nás najlepšie
fungujúce akadémie však majú možno až dvojnásobne
vyšší. Jednou z najvyšších položiek sú odmeny pre trénerov.
Môže to predstavovať ročne aj 120000 až 180000 Eur.“
Licenčné podmienky boli doplnené o niekoľko bodov.
Ktoré to sú?
„Ako som už spomínal obmedzenie počtu legionárov,
tabuľka sankcií, kde je jasne stanovené a jasne transparentne dané, koľko a za aké porušenie licenčného systému
bude klubu krátená dotácia. Pri vážnych porušeniach licenčného systému mládeže SFZ, ktoré môžu viesť k odobratiu licencie mládeže SFZ, rozhoduje VV SFZ. Poslednou
zmenou je postup pri udeľovaní licencií mládeže. V rámci zjednodušenia postupu, SFZ zjednotil všetky licenčné
konania vrátane mládeže, II. ligy a klubového licenčného
systému (pre 1. ligu) do jedného termínu. Snažíme sa zjed-
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notiť požadované tlačivá pre všetky licenčné systémy
a zjednotili sme rozhodovacie postupy, kde o licenciách
rozhoduje Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK)
a Odvolací orgán licenčného konania (OOLK), ako je to v
Klubovom licenčnom systéme a nie VV SFZ, ako to bolo v
minulosti.“
Od klubov na úrovni FA a ÚTM žiadate solidaritu pri
prestupoch mladých hráčov medzi nimi. Čo to znamená?
„Od aktuálneho súťažného ročníka sme zriadili mailovú
adresu scouting@futbalsfz.sk, kde musí každý klub s licenciou mládeže SFZ, ktorý má záujem o hráča z iného klubu,
poslať kópiu oznámenia o záujme o hráča aj keď ide len o
skúšku, alebo návštevu klubu, či prestup, alebo hosťovanie
a kde musí byť evidentné, že je o tom informovaný aj materský klub. V prípade, že nie je dodržaná lehota uvedená
v licenčnom systéme, alebo sa na tejto adrese žiadosť
nenachádza, postupuje sa v zmysle tabuľky sankcií a klubu bude krátený finančný príspevok zo strany SFZ. Posunu
hráčov nezabránime a je to aj prirodzené, ale základná
zdvorilá komunikácia musí byť. Káže to slušnosť a nie je
predsa možné, aby materský klub nevedel, kde sa nachádza jeho hráč.“
Celá koncepcia by sa rozpadla, ak by nebola kontrolovaná a priebežne korigovaná. Kto zabezpečuje túto
činnosť na rôznych úrovniach ? (metodika, tréningový
proces, financie, podmienky, personálne obsadenie)
„V každom regióne máme trénera mládeže a koordinátora mládeže, ktorí sú zodpovední za priebežnú kontrolu licenčných podmienok a priamo na SFZ sa kontrolou zaoberáme viacerí z Oddelenia mládeže a koncepcie rozvoja
futbalu.“
Na záver poslednej časti našich rozhovorov poprosíme
krátke zhrnutie toho, čím všetkým by malo nové smerovanie v oblasti podpory mládežníckeho futbalu prispieť
k rozvoju tejto hry u nás?
„Skúsim krátke motto: „Všetky deti sa chcú hrať. A futbal
je tou najkrajšou hrou, tak nechajme deti hrať futbal“. Ak
bude hrať futbal veľa detí, a pri futbale zostanú, tak je
predpoklad, že aj naše reprezentačné výbery nám budú v
budúcnosti robiť radosť. A na záver by som chcel povedať,
že na futbale sa podieľa veľa ľudí: funkcionári, rozhodcovia, tréneri, rodičia, manažéri, a veľa iných odborníkov. Ale
najdôležitejší je vždy hráč. Pre neho to všetci robíme. Ak
nebudú hráči, nebudú diváci, nebude úspech, nebudeme sa
mať všetci dobre. Skúsme o nich nerozhodovať zištne, ale
s rozumom. Ja osobne chcem vyjadriť veľký rešpekt všetkým ľuďom, ktorí sa pohybujú v mládežníckom futbale, že
napriek nie vždy ideálnym a mnohokrát aj skromným podmienkam, dokážu kvalitných hráčov stále vychovávať.“
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SR A

SLOVENSKO – ČESKO 1:2 (0:0)
13.10.2018, Trnava, Liga národov
Góly: 62. Hamšík – 52. Krmenčík, 76. Schick
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík (46. Sabo),
Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) – Lobotka,
Hamšík – Kucka (54. Weiss), Duda, Mak – Nemec.
Tréner: Ján Kozák.
ŠVÉDSKO – SLOVENSKO 1:1 (0:0)
16.10.2018, Štokholm, prípravný zápas
Góly: 52. Guidetti - 84. Rusnák
SLOVENSKO: Dúbravka – Sabo, Škriniar, Škrtel
(83. Šatka), Hancko – Kucka (56. Hrošovský), Lobotka (56. Greguš) – Rusnák, Hamšík (65. Duda),
Mak (65. Bero) – Nemec (70. Mráz). Tréner: Štefan
Tarkovič.
SLOVENSKO – UKRAJINA 4:1 (2:0)
16.11.2018, Trnava, Liga národov
Góly: 6. Rusnák, 26. Kucka, 52. Zreľák, 61. Mak - 47.
Konopľanka
SLOVENSKO: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hancko - Greguš - Rusnák, Kucka (30. Bero),
Hamšík, Mak (69. Stoch) - Zreľák (82. Ďuriš). Tréner:
Pavel Hapal.
ČESKO – SLOVENSKO 1:0 (1:0)
19.11.2018, Praha, Liga národov
Gól: 32. Schick
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Škrtel, Škriniar,
Hancko – Greguš (58. Duda) – Rusnák (58. Mak),
Bero, Hamšík, Stoch – Zreľák (79. Nemec). Tréner:
Pavel Hapal.

SR 21

SLOVENSKO 21 – ESTÓNSKO 21 2:0 (1:0)
12.10.2018, Dunajská Streda, kvalifikácia ME 2019
Góly: 1. Jirka, 58. Vestenický
SLOVENSKO 21: Rodák – Kadlec, Vavro, Šulek,
Sipľak – Káčer, Bénes (77. Fábry), Herc – Jirka, Vestenický (87. Tupta), Haraslín (70. Košťál).
Tréner: Adrian Guľa.
SEVERNÉ ÍRSKO 21 - SLOVENSKO 21 1:0 (0:0)
16.10.2018, Belfast, kvalifikácia ME 2019
Gól: 62. Sykes
ČK: 45. Bénes (SR) po 2. ŽK
SLOVENSKO: Rodák - Kadlec (85. Fábry), Vavro, Sipľak, Šulek - Káčer, Herc, Bénes - Jirka,
Vestenický (58. Špalek), Haraslín (69. Boženík).
Tréner: Adrian Guľa.

SR 20

PORTUGALSKO 21 – SLOVENSKO 20 3:1 (2:0)
16.11.2018, Parchal, prípravný zápas
Góly: 35. Braganca, 39. Cardoso, 47. N. Santos –
49. Herc
SLOVENSKO 20: Vantruba – Špiriak (81. Slávik),

Október, November, December

Šulek (70. Pokorný), Bednár (70. Kopas), Sluka (70.
Kozlovský) – Adamec, Herc (70. Halgoš), Špyrka
(46. Blažek) – Kvocera (46. Tomič), Boženík (46.
Chobot), Tupta (81. Kružliak). Tréner: Adrian Guľa.
PORTUGALSKO 21 – SLOVENSKO 20 2:1 (2:0)
18.11.2018, Parchal, prípravný zápas
Góly: 72., 80. P. Correia – 88. Sluka
SLOVENSKO 20: Valach (46. Šípoš) – Slávik (85.
Špiriak), Šulek (60. Kopas), Bednár, Kozlovský
(60. Sluka) – Herc, Pokorný (60. Blažek), Tupta
(80. Tomič) – Kvocera (46. Kolesár), Boženík (80.
Kružliak), Chobot (85. Špyrka).Tréner: Adrian Guľa.

SR 19

NÓRSKO 19 – SLOVENSKO 19 1:2 (0:0)
10.10.2018, Lušnja, kvalifikácia ME 2019
Góly: 80. Ugland – 53., 70. Strelec
SLOVENSKO 19: Fojtíček – Suľa, Pišoja, Kozák
(46. Filipiak), Vojtko – Mader, Machara (75. Holub),
Kadák (86. Strachan)– Potoma (61. Gono), Strelec,
Kmeť (75. Martišiak). Tréner: Albert Rusnák st.
ALBÁNSKO 19 – SLOVENSKO 19 0:3 (0:0)
13.10.2018, Drač, kvalifikácia ME 2019
Góly: 7., 30. Kmeť, 32, Kadák
SLOVENSKO 19: Fojtíček - Filipiak, Pišoja, Kučera,
Vojtko - Machara, Kadák (69. Gono), Mader - Martišiak, Strelec (77. Mihálek), Kmeť (82. Párkaň).
Tréner: Albert Rusnák st.
UKRAJINA 19 – SLOVENSKO 19 4:1 (3:1)
16.10.2018, Drač, kvalifikácia ME 2019
Góly: 11. Isajenko, 35. Sikan, 45+. Mudryk (11 m), 70.
Citaišvili - 1. Gono
SLOVENSKO 19: Fojtíček – Suľa, Pišoja, Filipiak,
Vojtko – Machara, Gono, Kadák – Kmeť, Strelec,
Potoma (77. Mihálek). Tréner: Albert Rusnák st.
TALIANSKO 19 – SLOVENSKO 19 2:4 (1:2)
19.11.2018, Recenati, prípravný zápas
Góly: 34. Rauti, 86. Portanova - 5. Kmeť, 9. Strelec,
49. Mihálek, 90+. Pišoja
SLOVENSKO 19: Ludha – Kučera (72. Suľa), Pišoja, Petro, Vojtko – Myslovič, Mader (44. Machara),
Kadák (80. Bobček) – Mihálek (90. Holub), Strelec,
Kmeť (46. Mesík). Tréner: Albert Rusnák st.

SR 18

SLOVENSKO 18 – TURECKO 18 4:1 (2:0)
23.10.2018, Senec, prípravný zápas
Góly: 6. Lavrinčík, 38., 74. Bobček, 90+. Lichý - 46
Kurt
SLOVENSKO 18: Rehák – Vasiľ, Malý, Mesík,
Burian – Pokorný, Lavrinčík (83. Dopater), Lichý –
Gembický (61. Galčík), Bobček, Bari. Tréner: Albert
Rusnák st.
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SLOVENSKO 18 – TURECKO 18 2:3 (1:3)
25.10.2018, Senec, prípravný zápas
Góly: 40. Begala, 64. Ondrej – 5. Kaya, 29., 32. Arslantas
SLOVENSKO 18: Búš – Valo, Ondrej, Ktunský (69.
Malý), Mesík (69. Burian) – Laurinec, Dopater (58.
Bobček), Begala – Vasiľ (46. Bari), Letenay (78.
Gembický), Galčík (58. Lavrinčík). Tréner: Albert
Rusnák st.

SR 17

SEVERNÉ ÍRSKO 17 – SLOVENSKO 17 0:1 (0:1)
24.10.2018, Manavgat, kvalifikácia ME 2019
Gól: 8. Čerpekai
ČK: 90+. Allen (S. Írsko)
SLOVENSKO 17: Belko – Tandara, Leitner, Vlasák,
Javorček – Mojžiš (90+. Šviderský), Nebyla (78.
Prášek), Hornyák – Szetei, Čerepkai (84. Matoš),
Suslov (84. Rosenberger). Tréner: Marek Bažík.
SAN MARÍNO 17 – SLOVENSKO 17 0:8 (0:4)
27.10.2018, Manavgat, kvalifikácia ME 2019
Góly: 10.Šviderský, 19. Čerepkai, 25. Szetei, 27.
Suslov, 52. Nebyla, 66., 72. Matoš, 82. Leitner
SLOVENSKO 17: Belko – Tandara, Leitner, Obert,
Javorček (46. Selecký) – Šviderský, Hornyák (46. Nebyla), Mojžiš (60. Prášek) – Szetei (70. Rosenberger),
Čerepkai (46. Matoš), Suslov. Tréner: Marek Bažík.
TURECKO 17 – SLOVENSKO 17 0:3 (0:2)
30.10.2018, Manavgat, kvalifikácia ME 2019
Góly: 28., 51. Suslov, 35. Čerepkai
ČK: 70. Baskan (Turecko)
SLOVENSKO 17: Surovčík – Tandara, Leitner, Obert, Javorček – Nebyla (77. Šviderský, 82. Prášek),
Hornyák, Mojžiš – Szetei, Čerepkai (69. Matoš),
Suslov (82. Rosenberger). Tréner: Marek Bažík.
SLOVENSKO 17 – MAĎARSKO 17 2:1 (2:0)
14.11.2018, Poprad, prípravný zápas
Góly: 23. Gomola, 38. Sabo, 89. Molnár
SLOVENSKO 17: Chudík (46. Sokol) – Salvan, Uhľár,
Piliar, Selecký (74. Tučný) – Vyletel (46. Palacka),
Novák, Gomola – Repa (66. Olejník), Sabo (46.
Kubík), Buchel (46. Leitl). Tréner: Marek Bažík.

SR 16

ČESKO 16 - SLOVENSKO 16 1:1 (0:0)
09.10.2018, Nivnice, prípravný zápas
Góly: 54. Karabec – 58. Jambor
SLOVENSKO 16: Žúrek – Kopásek, Mičák,
Mazanovský, Kukuč – Sečanský (38. Šnajder), Kotlár, Veliký (64. Kóša) - Demitra (79. Kaňuch), Kušnír
(29. Jambor), Tomík (87. Kováč). Tréner: Branislav
Fodrek.
SLOVENSKO 16 - ČESKO 16 0:1 (0:1)
11.10.2018, Ilava, prípravný zápas
Gól: 45. Daněk.
SLOVENSKO 16: Baláž – Halabrín (46. Kopásek),
Kóša (34. Mazanovský), Hečko, Kukuč (61. Mičák)
– Kováč (75. Veliký), Šnajder, Kušnír – Kaňuch (61.
Kotlár), Jambor (46. Tomík), Ferleťák (46. Demitra).
Tréner: Branislav Fodrek.

Október, November, December

CHORVÁTSKO 16 - SLOVENSKO 16 2:2 (1:0)
30.11.2018, Shefayim, turnaj
Góly: 10. Šaranič, 59. Šimič – 51. (11 m), 53. Božík
SLOVENSKO 16: Baláž – Kopásek, Mazanovský,
Mičák, Kukuč – Kušnír (41. Jambor), Sečanský (41.
Karhan), Šnajder – Demitra (69. Boledovič), Veliký
(41. Božík), Bombík (78. Urgela). Tréner: Branislav
Fodrek.
IZRAEL 16 - SLOVENSKO 16 2:1 (2:0)
02.12.2018, Shefayim, turnaj
Góly: 3. Yifrah, 20. Nuhi - 76. Božík
SLOVENSKO 16: Žúrek – Boledovič, Szalma, Hečko,
Mičák (71. Kukuč) Urgela, Karhan (60. Sečanský),
Šnajder (52. Kušnír) – Demitra (71. Kopásek), Jambor (52. Božík), Kudlička (60. Bombík). Tréner: Branislav Fodrek.
BIELORUSKO 16 - SLOVENSKO 16 0:3 (0:1)
04.12.2018, Shefayim, turnaj
Góly: 33. Urgela, 62. Šnajder, 77. Božík
SLOVENSKO 16: Baláž – Kopásek, Mazanovský,
Hečko, Kukuč – Veliký (55. Demitra), Sečanský (75.
Karhan), Urgela (64. Kušnír) – Boledovič (55. Šnajder), Božík, Bombík (75. Kudlička). Tréner: Branislav
Fodrek.

SR 15

SLOVENSKO 15 - SLOVINSKO 15 0:3 (0:1)
02.10.2018, Červeník, prípravný zápas
Góly: 15. Kuzmič, 56. Ilič, 59. Černe
SLOVENSKO 15: Repko – Úradník, Nemček, Jaššo,
Záhradník (41. Stareček)– Kukulský, Šarmír (41.
Svetlík) – Mišovič (57. Nagy), Demjanovič (41. Gajdoš), Bortoli (65. Kurej)– Bistiak (57. Gríger). Tréner:
Peter Štefaňák.
SLOVENSKO 15 - SLOVINSKO 15 0:1 (0:1)
04.10.2018, Červeník, prípravný zápas
Gól: 3. Černe
SLOVENSKO 15: Lapoš – Nemček, Ferenčík,
Jaššo, Kurej (58. Záhradník) – Svetlík (41. Kukulský),
Kachnič (41. Bistiak) – Nagy (25. Bortoli), Gajdoš (58.
Stareček), Úradník (54. Mišovič) – Gríger (66. Demjanovič). Tréner: Peter Štefaňák.
SLOVENSKO 15 - TURECKO 15 0:6 (3:0)
13.11.2018, Bratislava, prípravný zápas
Góly: 20. Bostan, 30. Türk, 33. Jaššo (vl. gól), 40.
Burak, 51., 72. Kabadayi
SLOVENSKO 15: Lapoš (41. Hrdina) – Nemček,
Karafa (41. Mičuda), Jaššo, Tóth (41. Kurej) - Gajdoš (41. Koóš), Bednár (78. Sauer), Kukulský (41.
Bujnaček) - Bortoli (41. Mišovič), Repa (68. Kachút),
Úradník (55. Griger). Tréner: Peter Štefaňák.
SLOVENSKO 15 - TURECKO 15 4:1 (3:0)
15.11.2018, Senec, prípravný zápas
Góly: 7. Repa, 28. Sauer, 36. Úradník, 53. Bortoli – 31.
Kaburga
SLOVENSKO 15: Hrdina – Mičuda, Nemček, Jaššo,
Úradník – Sauer (76. Kachút), Bujnáček (41. Bednár),
Koóš – Mišovič (41. Bortoli), Griger (71. Kukulský),
Repa (63. Kurej). Tréner: Peter Štefaňák.
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SR ŽENY

ČESKO - SLOVENSKO 2:0 (1:0)
04.10.2018, Staré Město, prípravný zápas
Góly: 3. Bertholdová, 60. Dubcová
SLOVENSKO: Korenčiová – Horváthová, Fischerová, Moťovská, Zdechovanová (89. Košíková)–
Košlabová (46, Mikolajová), Bíróová (73. Šušolová)
– Šurnovská (79. Jančová), Havranová (73. Sluková), Hmírová. Tréner: Peter Kopúň.
ČESKO - SLOVENSKO 2:0 (0:0)
07.10.2018, Kroměříž, prípravný zápas
Góly: 67. Martínková, 71. Vlasková
SLOVENSKO: El Dahaibiová – Horváthová (71.
Bíróová), Haršanyová, Košíková (82. Fischerová),
Vojteková – Mikolajová (71. Zdechovanová),
Šušolová, Škorvánková (82. Jančová) – Fabová,
Sluková (64. Havranová), Hmírová (64. Šurnovská).
Tréner: Peter Kopúň.
GRÉCKO – SLOVENSKO 1:1 (1:0)
08.11.2018, Drama, prípravný zápas
Góly: 43. Moraitouová – 60. Mikolajová
SLOVENSKO: Korenčiová – A. Horváthová,
Moťovská, Fischerová, Vojteková (72. Zdechovanová) – Mikolajová (82. Škorvánková), Bíróová,
Hmírová (72. Kovaľová) – Fabová (65. Maslová),
Sluková (65. Havranová), Šurnovská. Tréner: Peter
Kopúň.
GRÉCKO – SLOVENSKO 1:1 (0:1)
11.11.2018, Kavala, prípravný zápas
Góly: 83. Kongouliová – 5. Vojteková
SLOVENSKO: Chládeková – Hollá, Fischerová,
Haršanyová, Zdechovanová – Mikolajová (77.
Hmírová), Škorvánková, Bíróová (46. Kovaľová) –
Fabová (61. Šurnovská), Maslová (61. Sluková), Vojteková (77. A. Horváthová). Tréner: Peter Kopúň.

SR WU19

CHORVÁTSKO WU19 - SLOVENSKO WU19 0:6
(0:2)
01.10.2018, Ludbreg, kvalifikácia ME 2019
Góly: 17. Bieliková, 18. a 54. Bogorová, 65. Žemberyová, 75. Kaláberová, 78. Niňajová
SLOVENSKO WU19: Rezeková – Lukáčová, Lemešová, Bieliková, Niňajová – Žemberyová, Dianišková (88. Droppová), Panáková (78. Nagy) – Tipulová (63. Kaláberová), Bogorová (88. Harvilová),
Semanová (78. Poláčiková). Tréner Jozef Jelšic.
MALTA WU19 - SLOVENSKO WU19 1:6 (0:2)
04.10.2018, Ludbreg, kvalifikácia ME 2019
Góly: 27. Žemberyová, 45. Lemešová (11m), 70.
Kratochvílová, 75. Dianišková, 84. Niňajová, 89.
Droppová – 81. Barbarová
SLOVENSKO WU19: Rezeková – Lukáčová, Lemešová, Kratochvílová, Niňajová – Žemberyová
(86. Tesáková), Nagy (75. Dianišková), Kaláberová
(75. Droppová)– Semanová (75. Tejová), Bogorová,
Polačiková (75. Harvilová). Tréner: Jozef Jelšic.

Október, November, December

ANGLICKO WU19 - SLOVENSKO WU19 4:0 (1:0)
07.10.2018, Nedelišće, kvalifikácia ME 2019
Góly: 2. Fitzgeraldová, 57. Lemešová (vl. gól), 75.,
90.+ Ravenscroftová
SLOVENSKO WU19: Rezeková – Lukáčová, Lemešová (88. Kratochvílová), Bieliková, Niňajová – Žemberyová, Dianišková (87. Droppová),
Panáková (82. Kaláberová) – Tipulová (46. Nagy),
Bogorová, Semanová (71. Tejová). Tréner: Jozef
Jelšic.

SR WU17

POĽSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 3:2 (1:0)
04.10.2018, Starogard Gdaňski, kvalifikácia ME
2019
Góly: 70. Morávková, 90. + Mazúchová – 20., 58.
Tomašiaková (2. z 11m), 55. Kiszkisová
SLOVENSKO WU17: Stachová – Z. Lukáčová,
Kršiaková, Kovalíková, Mrocková – Mazúchová, Feketevíziová, Pelikánová (70. Hanková)–
Boorová (58. Vredíková), Sivčová (70. Glatzová),
Morávková. Tréner: Peter Januška.
ŠKÓTSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 0:0
07.10.2018, Malbork, kvalifikácia ME 2019
SLOVENSKO WU17: Stachová – Mudráková,
Kršiaková, Kovalíková, Mrocková – Pelikánová,
Mazúchová, Feketevíziová – Morávková, Halásová
(70. Sivčová), Vredíková (86. Glatzová). Tréner: Peter Januška.
LITVA WU17 - SLOVENSKO WU17 0:0
10.10.2018, Starogard Gdaňski, kvalifikácia ME
2019
SLOVENSKO WU17: Stachová, Mudráková,
Kovalíková, Kršiaková, Mrocková – Mazúchová, Feketevíziová (63. Hanková), Pelikánová –
Morávková, Halásová (62. Sivčová), Vredíková (30.
Z. Lukáčová, 88. Boorová). Tréner: Peter Januška.

SR WU15

SLOVENSKO WU15 - POĽSKO WU15 0:3 (0:2)
09.11.2018, Tatranská Lomnica, prípravný zápas
Góly: 19. Sobalová, 40. Gecová, 41. Posiewková
SLOVENSKO WU15: Jánošíková (63. Brnčová)
– Petrová (41. Zbínová), Hadbavná (41. Kolárová),
Čerňaková, Pivarčiová, Múčková (41. Maková),
Jedináková, Retkéšová (41. Bayerová) – Škerdová (71. Tonkovičová), Huťová (41. Papajová),
Mazúchová (63. Tyčiaková). Tréner: Jozef Jelšic.
SLOVENSKO WU15 - POĽSKO WU15 3:2 (2:1)
11.11.2018, Barčice, prípravný zápas
Góly: 10. Posiewka, 27. Gecová, 45. Cyganová – 6.
Bayerová, 61. Huťová
SLOVENSKO WU15: Brnčová – Zbínová (41.
Kolárová), Čerňaková (74. Pivarčiová), Kendiová
(41. Múčková), Harezníková (41.Maková) – Tonkovičová (41. Hadbavná), Jedináková (41. Retkéšová),
Tyčiaková (41. Petrová) – Jurenková (58. Mazúchová), Papajová (41. Huťová), Bayerová (58. Škerdová). Tréner: Jozef Jelšic.
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TRÉNER ŽENSKEJ FUTBALOVEJ
REPREZENTÁCIE – PETER KOPÚŇ
Po troch rokoch pri ženskej futbalovej reprezentácii SR v úlohe asistenta, prebral po odchode Ivana Hucka funkciu hlavného kormidelníka. Na konci augusta vkročil do „veľkej
vody“ v zápase proti topfavoritovi z Nórska (0:4), aby
už v druhom zápase o štyri dni neskôr, v Portadowne
proti Severnému Írsku, priviedol dievčatá k cennému
trojbodovému kvalifikačnému zápisu (1:0). O tom, ako
vníma svoje doterajšie pôsobenie pri ženskom seniorskom Á-čku a aká je jeho predstava v súvislosti s jeho
napredovaním, sme hovorili s trénerom ženskej futbalovej reprezentácie Petrom Kopúňom.
V mladom veku ste prevzali žezlo reprezentačného
trénera. Do akej miery vnímate túto funkciu ako česť a
do akej miery je to pre vás výzva? V spojitosti s vami
očakáva verejnosť nový impulz a progres ženskej
reprezentácie.
„Uvedomujem si, že som sa stal reprezentačným trénerov
v mladom veku a predstavuje pre mňa najväčšiu výzvu,
akej som kedy čelil. Mám rešpekt z očakávania verejnosti a povinností vyplývajúcich z funkcie. Nikto by nechcel
prevziať družstvo na dva roky a pracovať tak, aby po ňom
nič nezostalo. To je aj môj prípad. Mám túžbu posunúť
ženský futbal vyššie. Tri roky som pôsobil na pozícii asistenta trénera a ženská reprezentácia mi prirástla k srdcu.
Kvalifikácia na ME bola dobrá a zaznamenali sme progres,
a potom prišla nová kvalifikácia a neúspešné výsledky.
To človeka mrzí. Otázkou je, do akej miery budem vedieť
pomôcť, vzhľadom k mojim minimálnym skúsenostiam.
Ale som pripravený odovzdať všetko, čo bude v mojich
silách a schopnostiach.“
Za krátky čas počas pôsobenia vášho pri družstve v roku
2018 zaujali dva momenty. Prvým bolo víťazstvo v závere kvalifikácie v Severnom Írsku.
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„Už v čase, kedy družstvo viedol tréner Pakusza sme sa
snažili hrať otvorenejší futbal, hrať bližšie k súperovej
bráne.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Vývoj udalostí v súvislosti so sériou neúspešných rezultátov v rámci kvalifikačnej skupiny spôsobil, že viera v
schopnosti vyhrávať zápasy bola pred zápasom v Portadowne na nízkej úrovni. Pre mňa bolo dôležité vrátiť sa k hre
smerom dopredu. To bolo najdôležitejšie. A snažil som sa
to dostať do hláv aj dievčatám. Nebáť sa hrať dopredu. Aj
v ďalších dueloch budeme chcieť hrať útočnejšie. Už keď
máme loptu, tak sa nebojme hrať. Aj proti silným protivníkom môžeme v primeranej miere útočiť. Pred zápasom v
Severnom Írsku sme hrali s Nórskom, priestor na prípravu
bol krátky, prioritne sme chceli uspieť v Severnom Írsku a
to sa podarilo.“
Mužský futbal dosahoval úspechy na základe konzistentnej hry, so spoľahlivou obranou. Nikdy sme súperov
nevalcovali, ale skôr sme v zápasoch s veľkými mužstvami vedeli eliminovať ich prednosti a pridať navyše moment prekvapenia. Jedne z ciest a inšpirácií aj pre vás?
„Súhlasím s vami v tom, že slovenské reprezentácie musia
hrať ako tímy. Nemôžeme povedať, že máme hráčov, alebo
v našom prípade hráčky, ktoré nám rozhodnú každý zápas.
Tím je dôležitý. Kompaktná obrana je základ. Na druhej
strane, ak nemáte hráča, lídra, ktorý strelí dva góly, tak
musíte hľadať iné spôsoby ako byť pre súpera nebezpeční.
Druhá vec je, koľko sa nám podarí vyťažiť z individuálnych
schopností našich hráčok pre tím a úspech v reprezentácii.
Snažíme sa v novej koncepcii zladiť tieto aspekty do jedného uceleného celku. Či sa to podarí, respektíve do akej
miery sa nám to podarí, ukáže až budúcnosť.“
Nemenej zaujímavým momentom bolo vaše hodnotenie
minulého kalendárneho roka na konferencii trénerov
SFZ. Povedali ste, že ste rád, že rok 2018 je za nami a na
konci vášho prejavu zazneli slová: „chceme nielen bojovať, chceme predovšetkým hrať futbal.“
„O dobrý výsledok sa treba pobiť. To nepríde samo. Ale
kým predtým sme hrali viacmenej na rýchly protiútok, ter-

Október, November, December

az chceme hrať kombinačný futbal. Ja si myslím, že ak si
osvojíme a vložíme štipku variabilnosti smerom dopredu,
budeme v ofenzíve s väčším počtom hráčok, tak by sme
mohli ukázať aj ofenzívnejšiu futbalovú tvár. Netvrdím, že
napríklad so Švédskom sa pustíme do otvorenej partie. Ale
cítim, že môžeme vo väčšom väčšom počte hráčok udržať
loptu a to je to, čo by som si prial. Ukázať futbal, nebyť len
zatiahnutí a čakať na chybu súpera. To je význam vyjadrenia – chceme nielen bojovať, chceme aj hrať.“
Na klubovej úrovni majú tréneri dostatok času na
nácvik postupného otvárania hry, prechodovej fázy, či
výstavby hry smerom dopredu. Počas reprezentačných
zrazov, v trvaní niekoľkých dní, sa vám časový priestor
výrazne zmenšuje.
„Je náročné urobiť niečo zásadné počas repre zrazu, ale
ďakujem SFZ za možnosť prebrať reprezentačný tím žien
práve v tomto čase. Do štartu kvalifikácie mám priestor
rozporcovať si ciele, od zrazu k zrazu, na etapy. Mám
naplánované, čo kedy chcem realizovať, vyskúšať, otestovať a turnaj na Cypre už bude pre mňa takým prvým
kontrolným termínom. Tam už budem vidieť, ako na tom
sme, čo potrebujeme doladiť a s čím pôjdeme do kvalifikácie. Na turnaji na Cypre sa stretneme s Belgickom, Nigériou, JAR a Rakúskom. To sú skvelé tímy, kde si môžeme
otestovať mentálne nastavenie, nový spôsob hry. Áno,
veľké očakávania môžu priniesť aj veľké sklamania, ale
platí, že naše dievčatá, ak majú urobiť sto klikov, tak ich
urobia stopäť. V tomto je naša sila. A ak ešte popracujeme
trochu na sebadôvere, bude to dobré.“
Tréner môže na svoje predstavy vyberať vhodné typy
hráčov alebo prispôsobiť herný štýl potenciálu hráčov,
ktorých má k dispozícii. Aký je pomer vašich predstáv
o hre a reálny pomer možností vzhľadom na kvalitu
kádra? Z čoho vychádzate vy?

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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„To bola prvá činnosť, ktorej som sa venoval po vymenovaní do funkcie hlavného trénera. Sadol som si a pozrel sa,
ktoré hráčky reálne máme k dispozícii, respektíve s ktorými
hráčkami môžem počítať v rámci širšieho kádra. Od novembra, od zápasu s Českom, sme skúšali hráčky v tomto
systéme, neskôr sme pokračovali ďalšími zápasmi, ďalšia
možnosť sa nám núka na blížiacom sa sústredení v Turecku. Stále je tu čas urobiť prípadné korekcie. Vychádzam
však z toho, koho máme. Vychádzam z toho, kde hráčky
hrávajú, na akých postoch, v akých kluboch.“
V minulosti sme mali veľa legionárok a máme ich aj
teraz. Nie vždy bolo pôsobenie v zahraničí spojené s
nárastom kvality. Ako vnímate pozíciu svojich zverenkýň v zahraničných kluboch? Korenčiová v AC Miláno, či
Škorvánková v Bayerne Mníchov - to znie veľmi dobre.
„Dôležité je pozrieť sa, ako dlho hráčka pôsobí v zahraničí.
Ak odišla do klubu pred polrokom, častokrát nemá za sebou ani adaptačný proces. Keď sa pozrieme na spomínané
dve hráčky, a mohli by sme spomenúť aj ďalšie, tak v
ich prípade už môžeme hovoriť o stabilite. Škorvánková
predĺžila zmluvu v Bayerne, Korenčiová sa stala jednotkou v bráne AC, Bartovičová hráva v Slavii Praha pravidelne Ligu majstrov. Stabilita príde po istom čase. Na
opačnej strane mladá Mikolajová, napriek talentu, sa ešte
len zapracováva do hry pražskej Sparty. Pre mňa je teda
dôležité nielen kde hráčka pôsobí, ale najmä ako dlho v
klube pôsobí. Pre reprezentáciu je dôležité, ako sa dokáže
na novom pôsobisku stabilizovať a ako dokáže skúsenosti
preniesť do reprezentačných zápasov.“
Nepísanou povinnosťou každého reprezentačného
trénera je aj postupné zapracovanie nastupujúcej generácie futbalistiek do kádra. O Mikolajovej a Šurnovskej
sme zvykli hovoriť ako o mladých hráčkach, ale možno
prichádza čas pozrieť sa ešte o generáciu ďalej. Ako
vnímate možnosti mladých futbalistiek stať sa pevnou
súčasťou seniorského reprezentačného kádra?
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„S Jožkom Jelšicom, trénerom ženských mládežníckych
reprezentačných výberov o tom debatujeme veľmi intenzívne. Proces výchovy mladých hráčok je čoraz na
vyššej úrovni. Pozeral som si štatistiky, v ročníku 2004/2005
máme proporcionálne ešte väčší počet hráčok ako doteraz.
A to je predpoklad, že by nám mohli vyrásť ďalšie talentované hráčky. Už pri tvorbe nominácie na sústredenie do Turecka som premýšľal o tom, či dať šancu niektorým z tých
mladších. Nakoniec som si povedal, že ešte ich nechám
dozrieť. Ale vnímam ich potenciál. Nemám strach, že by
neprišli ďalšie hráčky. Úlohou každého trénera je hľadať.
Pokúsim sa objaviť perspektívne hráčky a dať im šancu.“
S rokom 2018 ste veľmi spokojný neboli. Čo si prajete v
roku 2019? Čo by sa muselo alebo malo stať, aby ste ho
na konci označili za vydarený?
„21. februára cestujeme do Nyonu na žreb novej kvalifikácie. Ťažko v tejto chvíli hovoriť o tom, s čím by som
bol spokojný na konci roka, keď zatiaľ nepoznáme mená
súperov a nevidíme zoznamom zápasov, ktoré nás v tomto
roku čakajú. Budeme hrať v šesťčlennej skupine, Slovensko bude figurovať pred žrebom vo štvrtom výkonnostnom
koši a v kvalifikácii sa stretneme s dvomi súpermi z piateho
koša. Ak by sme hrali v tomto roku so súpermi z posledného koša, prial by som si plný počet bodov. Ak sa nám
podarí získať body so súperom z tretieho koša, budem
veľmi spokojný. A ak by sme si pripísali body zo zápasov
so súpermi z najvyšších košov, bolo by to excelentné. Mám
vysoké ambície a predstavy, ale tie majú aj súperi. Kľúčová
bude pri hodnotení kvalifikácia. Ak zvládneme zápasy na
tejto úrovni, budem môcť povedať, že rok 2019 bol podľa
môjho gusta.“
VIZITKA – PETER KOPÚŇ
Dátum narodenia: 8. marca 1985
Miesto narodenia: Trenčín
Vzdelanie: FTVŠ UK, študent UEFA Pro licencie
Hráčska kariéra: AS Trenčín (1. liga dorast)
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ČO PRINIESOL OKTÓBER - DECEMBER
ŠKOLENIA
20.10. – 23.02.2019		
20.10. – 26.11.		
15. - 16.10.		
23. - 24.10.		
04.11. – 09.12.		
12. - 13.11.		
17.11. - 15.12.		
17.11.18 – 01.05.19		
19. - 20.11.		
24.11.18 – 23.01.19		
27. - 28.11.		
08.12.		
10. - 11.12.		
12. - 13.12.		

Školenie UEFA B 2018 – Bratislava
Školenie UEFA Grassroots C - Trebišov
UEFA A 2018 (B9 – NTC Senec)
UEFA PRO 18/19 (B9 – NTC Senec)
Školenie trénerov UEFA Grassroots C - Humenné
UEFA A 2018 (B10 – NTC Senec)
Školenie trénerov UEFA Grassroots C – Prievidza
Školenie UEFA B – Banská Bystrica
UEFA EYA 2019 (B1 – NTC Senec)
Školenie UEFA Grassroots C – Banská Bystrica
UEFA PRO 18/19 (B10 – NTC Senec)
UEFA A 2018 (B11 – NTC Senec
UEFA EYA 2019 (B2 – NTC Senec)
UEFA PRO 18/19 (B11 – NTC Poprad)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
08.10.		
15.10.		
18.10.		
22.10.		
08.11.		
09.11.		
		
17.11.		
17.11.		
23.11.		
26.11.		
03. - 04.12.		
08.12.		
09.12.		

Praktický seminár trénerov mládeže SFZ (UEFA B/A/EYA/PRO) – Poprad
Praktický seminár trénerov mládeže SFZ (UEFA B/A/EYA/PRO) – Zvolen
Seminár trénerov mládeže ObFZ Topoľčany (pre UEFA GC/B) – Jacovce
Praktický seminár trénerov mládeže SFZ (UEFA B/A/EYA/PRO) – Senec
Seminár trénerov UEFA GC licencie - Senica
Seminár trénerov ženského futbalu SFZ (UEFA GC/B/A)
– Tatranská Lomnica / Stará Lesná
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie SsFZ – Banská Bystrica
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie VsFZ – Košice
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie BFZ – Bratislava
Seminár trénerov brankárov SFZ (SFZ GK/UEFA GKA) – Senec
Konferencia trénerov SFZ (UEFA B/A/PRO) – Senec
Seminár trénerov UEFA GC licencie – Trenčín
Seminár trénerov UEFA GC licencie – Prievidza

GRASSROOTS
1.10. - 30.11.		
		
7.10. 		
13.10.		
21.10. 		
23. - 24. 10 		
24.11. - 20.12.		
7. - 8. 12.		
		

Začiatok realizácie projektu pre materské školy - Dajme 				
spolu gól (jeseň 2018)
FUTBAL v MESTE (Ružomberok)
FUTBAL v MESTE (Brezno)
FUTBAL v MESTE (Sereď)
Mini Champions Liga Slovensko (finále – Púchov)
Halová sezóna mládeže SFZ (turnaje 1. a 2. kola)
Vianočný turnaj v unifikovanom futbale (turnaj detí a 				
mládeže s mentálnym postihnutím – Púchov)

ŽENSKÝ FUTBAL
01. - 15. 10.		
		
23. - 24.10. 		
01.11. - 15.01.		
2. - 4.11		
01. - 20.12. 		

Mini Champions Liga dievčatá (základné kolá / Bratislava, 				
Púchov, Myjava, B. Bystrica, Poprad, Košice)
Mini Champions Liga dievčatá – finálový turnaj v Púchove
Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 - žiačky (regionálne kolá)
Seminár „Rozhodkyne SFZ – 2018“		
Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 - žiačky (1. kolá)
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ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH
ŠKOLENIA
12.01.		
14.01. – 06.02.		
11.02. – 28.07.		
18.02. – 10.12.		
23.02. – 21.09.		

Prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA A licencie – 2019
Záverečné skúšky UEFA A 2018
Školenie trénerov UEFA EYA 2019
Školenie trénerov UEFA A 2019
Školenie trénerov UEFA B 2019 - Nitra

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
05.01.		
19.01.		
22.02.		
24.02.		

Seminár trénerov UEFA GC licencie – Nové Zámky
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie ZsFZ – Nitra
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – BFZ – Bratislava
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – SsFZ - Bobrovec

GRASSROOTS
10. - 14.01.		
24. - 26.01.		
24.02.
01.03. - 15.6.		

Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 (turnaje 2. kola)
Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 (finále U13 a U15, STC Arena Púchov)
Galavečer s názvom “Večer Grassroots futbalu 2018” v Senci
Pokračovanie realizácie projektu pre materské školy - Dajme spolu gól (jar 2019)

ŽENSKÝ FUTBAL
10. - 23.01. 		
01. - 02.02.		
23.03. 		
31.03.		

Halová sezóna mládeže SFZ 2018/19 - žiačky (2. a 3. kolá)
Finálový turnaj Halovej sezóny mládeže SFZ 2018/19 - žiačky (Púchov)
Slovenský pohár žien (4. kolo)
Začiatok jarnej časti 1. ligy žien
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