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Vážení športoví priatelia,

dnešný zápas symbolicky otvára súťažný 
reprezentačný rok 2019. Je to prvý zápas, 
v ktorom sa bude (spolu)rozhodovať o tom, či 
postúpime na najbližší finálový turnaj ME, teda 
na „celoeurópske“ Euro 2020. Rovnaký cieľ, ale 
ešte pre tento rok, budú mať v najbližších 
dňoch aj naše tri juniorské tímy – mužský 
do 17 rokov a ženské do 17 aj do 19 rokov. 
S radosťou konštatujem, že sa nám, na rozdiel 
od minulosti, už pravidelne darí dostať sa 
v mládežníckych kategóriách do fázy Elite 
Roundu a verím, že aspoň jednému výberu sa 
podarí kvalifikovať sa na záverečný turnaj ME 
vo svojej kategórii. 
Pred seniorskou reprezentáciou stojí nová 
a neľahká výzva. Nadviazať na jej najúspešnej-
šiu éru, v ktorej sa Slovensko pevne a dlhodobo 
usadilo v širšej európskej i svetovej špičke. 
Symbolickú štafetu od Kozáka, Tarkoviča, 
Škrtela, Ďuricu, Hubočana a Nemca preberajú 
ich nástupcovia z tímu, ktorý nám urobil toľko 
radosti v kvalifikácii a na záverečnom turnaji 
ME hráčov do 21 rokov v Poľsku pred dvoma 
rokmi. Spoľahnúť sa stále môžu aj na skúse-
nosti a majstrovstvo Hamšíka, Kucku, Pekaríka, 
Maka a ďalších dlhoročných opôr.

Marcový asociačný termín sa už tradične spája 
s vyhlásením výsledkov ankety Futbalista roka 
a uvedením ďalších osobností do Siene slávy 
slovenského futbalu. Skvelým spôsobom sa 
tak spája najaktuálnejšia súčasnosť so slávnou 
minulosťou. Pre slovenský futbal urobili noví 
laureáti SSSF Ladislav Kubala, Ladislav Kačáni, 
Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel st. a Milan 

Služanič veľmi veľa. Ich odkaz a ich prácu si 
môžu súčasní reprezentanti uctiť tým najlepším 
spôsobom, teda stopercentným nasadením, 
bojovnosťou a hráčskym majstrovstvom v zá-
pase, ktorý má špeciálny nádych derby dvoch 
susediacich štátov.
Maďarsko na reprezentačnej úrovni je vo 
futbalových dejinách zapísané významným 
spôsobom a obrovské investície do futbalu 
u našich južných susedov potvrdzujú, ako 
u nás, jeho výnimočné postavenie nielen špor-
tového, ale aj spoločenského fenoménu. 
O to väčší náboj bude mať tento zápas nielen 
na ihrisku, ale aj v hľadisku. Trnavský štadión, 
ktorý nesie meno legendárneho Antona Mala-
tinského, jedného z laureátov SSSF, vytvoril 
pre našu reprezentáciu vždy skvelé prostredie 
a nepochybujem, že to bude platiť aj dnes. 
Prvý zápas vo futbalovej súťaži je veľmi dôle-
žitý. Od toho, ako dopadne a ako sa vydarí, 
bude do značnej miery závisieť aj to, ako náš 
tím v kvalifikácii na Euro 2020 napokon skončí. 
Prajme si a urobme všetci v rámci svojich 
možností, hráči aj diváci v hľadisku, všetko pre 
to, aby to bol krok sebavedomý a v konečnom 
dôsledku víťazný.

Slovensko, do toho!
Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR
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tréner:

Pavel 
HAPAL

Reprezentácia 

SLOVENSKA

Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
30 / 4

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Anorthosis Famagusta
41 / 5

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
Dalien Yifang 
111 / 22

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Zenit Petrohrad 
51 / 11

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
AC Fiorentina 
4 / 0

Martin 
CHRIEN 
8. 9. 1995
CD Santa Clara
0 / 0

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
Newcastle United
15 / 0

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

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

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
Celta Vigo
14 / 2

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 3. 2019.

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994
Real Salt Lake City
17 / 4

Matúš 
BERO 
6. 9. 1995 
Vitesse Arnhem
8 / 0

Matúš 
KOZÁČIK  
27. 12. 1983 
FC Viktoria Plzeň 
28 / 0

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
23 / 0

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
FC Parma
64 / 7

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
Minnesota United
22 / 2

Denis 
VAVRO 
10. 4. 1996 
FC Kodaň
0 / 0

Miroslav  
STOCH 
19. 10. 1989
Slavia Praha
57 / 6

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
85 / 2

Pavol 
ŠAFRANKO
16. 11. 1994
Dundee United
0 / 0

Michal 
SIPĽAK
2. 2. 1996
Cracovia Krakov
0 / 0

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
DAC 1904 Dun. Streda
6 / 0 

Jaroslav 
MIHALÍK
27. 7. 1994
MŠK Žilina
4 / 0

Lukáš 
ŠTETINA
28. 7. 1991
Sparta Praha
2 / 1
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tréner:

Marco 
ROSSI

Reprezentácia 

MAĎARSKA

Willi 
ORBAN 
3. 11. 1992
RB Lipsko
4/1

Dávid 
HOLMAN
17. 3. 1993
ŠK Slovan Bratislava
0/0

Norbert 
BALOGH
21. 2. 1996
APOEL Nikózia
2/0

László 
KLEINHEISLER 
8. 4. 1994
NK Osijek
23/2

Dominik 
SZOBOSZLAI
25. 10. 2000
RB Salzburg
0/0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Botond 
BARÁTH 
21. 4. 1992
Sporting Kansas City
3/0

Roland 
VARGA 
23. 1. 1990
Ferencváros Budapešť
13/3

Dénes 
DIBUSZ 
16. 11. 1990
Ferencváros Budapešť
7/0

Ádám 
KOVÁCSIK 
4. 4. 1991
MOL Vidi FC
1/0

István 
KOVÁCS
27. 3. 1992
MOL Vidi FC
10/0

Ádám 
LANG
17. 1. 1993 
CFR Kluž
25/2

Balázs 
DZSUDZSÁK 
23. 12. 1986
Al-Ittihad 
98/21

Barnabás 
BESE
6. 5. 1994
AC Le Havre
15/0

Máté 
PÁTKAI 
6. 3. 1988
MOL Vidi FC
18/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 3. 2019.

Krisztián 
NÉMETH 
5. 1. 1989
Sporting Kansas City
35/4

Dániel 
GAZDAG 
2. 3. 1996
Honvéd Budapešť
0/0

Péter 
GULÁCSI 
6. 5.1990
RB Lipsko 
23/0

Gergö 
LOVRENCSICS 
1. 9. 1988 
Ferencváros Budapešť
28/0

Ádám 
NAGY
17. 6. 1995
FC Bologna
29/1

Zsolt 

KALMÁR 
9. 6. 1995
FC DAC 1904 Dun. Streda
13/0

Filip 
HOLENDER 
27. 7. 1994
Honvéd Budapešť
1/0

Paulo 
VINÍCIUS
21. 2. 1990
MOL Vidi FC
7/0

Ádám 
SZALAI 
9. 12. 1987
TSG 1899 Hoffenheim
52/19

Tamás 
KÁDÁR 
14. 3. 1990
Dynamo Kyjev
53/0

Mihály 
KORHUT
1. 12. 1988
Aris Solún
15/0

Dominik 
NAGY 
8. 5. 1995
Legia Varšava
5/1
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g Kvalifikačný cyklus 

ME 2020 začíname dnes 

domácim zápasom proti 

Maďarsku. Čím bude súper 

nepríjemný?

„Maďari budú fyzicky veľmi 
dobre pripravení a odhodlaní 
bojovať. Určite chcú vyhrať, 
bude to ťažký duel a veľké 
derby. Stretnutie bude zaují-
mavé tak pre divákov, ako aj 
pre nás.“
g Váš klubový tréner Pál 

Dárdai pochádza z Ma-

ďarska. Bavili ste sa s ním 

o tom, že sme v jednej 

skupine a čaká nás vzájom-

ný zápas?

„S trénerom Dárdaiom som sa 
o tejto téme nerozprával.“
g V kvalifikačnej skupine 

máme ešte Chorvátsko, 

Wales a ďaleký Azerbajdžan. 

Ako sa pozeráte na našu 

skupinu?

„Máme ťažkú skupinu, ale 
žiadna kvalifikačná skupina 
nie je ľahká. Musím však do-
dať, že s každým súperom 
v našej skupine sa dá uhrať 
dobrý výsledok. Chorvátsko je 
atraktívny súper, vicemajster 
sveta. Wales hrá typický os-
trovný futbal, má Bala, čo je 
hviezdny futbalista. No aj ďalší 
hráči v jeho výbere majú vyso-
kú kvalitu. Azerbajdžan bude 
nepríjemný súper. Na všet-
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kých sa však dôkladne pripra-
víme. Verím, že v zápasoch bu-
deme mať silnú podporu di-
vákov. Dúfam, že sa nám opäť 
podarí vytvoriť niečo pekné 
a futbalom spojíme ľudí.“
g Z našej skupiny sa až štyri 

tímy zúčastnili na predo-

šlom Eure vo Francúzsku, 

okrem nás aj Chorváti, 

Maďari a Walesania. 

Môže to potvrdzovať nároč-

nosť bojov o postup 

na ME 2020?

„O miestenky na šampionát 
bude tuhý boj. Nemôžeme 
sa však pozerať na ostatných, 
ale v prvom rade na seba. 
Musíme ísť za svojím cieľom, 
ktorým sú majstrovstvá 
Európy.“
g Euro 2020 bude celo-

európsky projekt, ktorý sa 

bude hrať v dvanástich kra-

jinách. Čo si o tom myslíte?

„Takýmto spôsobom sa bude 
hrať len najbližší turnaj. 
Ťažko povedať, aký to bude 
šampionát. Otázne aj je, či 
toľké cestovanie bude dobré 
pre hráčov. Osobne si myslím, 
že je lepšie organizovať turnaj 
v jednej krajine, bolo by to za-
ujímavejšie, ako keď je rozťa-
haný po celej Európe. Možno 
to bude lepšie pre fanúšikov, 
lebo nebudú musieť toľko 
cestovať.“

O KONCI SPOLUHRÁČOV 
A VÝMENE TRÉNEROV
g V reprezentácii počas 

februára skončili Martin 

Škrtel, Tomáš Hubočan 

a Adam Nemec. Tušili ste 

po novembrovom zraze, že 

táto trojica zavesí repre-

zentačný dres na klinec?

„Okrem menovaných v otáz-
ke skončil v národnom tíme 
aj Weiss, takže neodišli traja, 
ale štyria. Sú to hráči, ktorých 
by reprezentácia v ďalších 
kvalifikačných zápasoch po-
trebovala, určite jej mali ešte 
čo dať. Musíme však prijať ich 
rozhodnutie, vyrovnať sa 
s ním, určite to nebude pre 
nás jednoduché. Nie sú to 
futbalisti, ktorí si reprezentač-
ný dres obliekali rok, dva či 
tri, ale prežili si v ňom niečo 
a majú veľké množstvo skú-

seností. Pre nás mladších hrať 
s nimi bolo veľkou školou.“
g Stihli ste sa s nimi už 

rozlúčiť?

„Nebol som s nimi v bežnom 
kontakte, písal som si akurát 
s Adamom Nemcom. Ale 
verím, že za nami ešte prídu 
a zaslúžili by si peknú rozlúč-
ku za všetko, čo odviedli 
a dosiahli.“
g Minulý rok v októbri 

odišiel od reprezentácie 

Ján Kozák, nahradil ho 

Pavel Hapal. Ako vnímate 

túto zmenu, ktorá prišla po 

piatich rokoch?

„Vymenil sa prakticky aj celý 
realizačný tím. Škoda, že nám 
nevyšla Liga národov, ale ve-
rím, že kvalifikáciu začneme 
dobre a bude sa nám dariť.“
g Ako vnímate naše vypad-

nutie z II. výkonnostnej 

Ondrej Duda má na konte 30 zápasov v reprezentácii.ONDREJ DUDA 
verí aj vynovenému
reprezentačnému tímu

Skupina 
je ťažká, ale 
na postup 
máme
V 24 rokoch má na konte už 30 medzištátnych 
zápasov za Slovensko, reprezentoval na ME 
2016 vo Francúzsku, tešil sa z triumfu na minu-
loročnom King‘s Cupe v Thajsku, je stabilným 
hráčom základnej zostavy Herthy Berlín. To je 
stručná charakteristika Ondreja Dudu, ktorý si 
výkonmi získal fanúšikov v nemeckej metropo-
le aj na Slovensku.
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skupiny Ligy národov?

„Je to škoda, mali sme veľkú 
šancu postúpiť do vyššej sku-
piny, Česko a aj Ukrajina boli 
zvládnuteľní súperi. Zápasy 
s nimi neboli z našej strany 
zlé, teda až na ten posledný 
v Česku. Určite sme mohli 
vyťažiť viac, ale to pozitívne 
si musíme preniesť do ďalšej 
kvalifikácie.“
g Okrem trénera je pri 

A-mužstve aj nový reali-

začný tím. Čo na to ho-

voríte?

„Pár členov od trénera Kozá-
ka ostalo aj v tomto novom. 
Všetci si musíme na seba 
zvyknúť a nájsť spoločnú ces-
tu, myslím si, že to problém 
nebude. “

O ŽIVOTE V BERLÍNE
g V Berlíne ste aj s ďalším 

Slovákom Petrom Pekarí-

kom a spoločne chodievate 

na reprezentačné zrazy. 

Je to pre vás výhoda, mať 

ho pri sebe v klube?

„Vždy je výhoda mať v muž-
stve krajana, najmä pri za-
čiatkoch v zahraničí. Keď som 
prišiel do Varšavy aj teraz 
v Berlíne som mal Slováka pri 
sebe, čo mi veľmi pomohlo. 
V Poľsku to bol brankár Du-
šan Kuciak, teraz Peter.“
g V Herthe je vám jazyko-

vo blízky aj Čech Vladi-

mír Darida. Tvoríte v tíme 

česko-slovenskú minien-

klávu?

„V našom mužstve sú hráči 
viacerých národností a máme 
medzi sebou naozaj dobré 
vzťahy. Je však prirodzené, že 
s Peťom a Vladimírom máme 
k sebe o niečo bližšie.“

7

Duda ide nebojácne do každého 

súboja o loptu.

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 5. december 1994 
v Snine
POST: stredopoliar
HRÁČSKA KARIÉRA: FC VSS Košice (2012 – 2014), Legia 
Varšava (2014 – 2016), Hertha Berlín (od 2016)
ÚSPECHY: 2x majster Poľska (2013/14, 2015/16), 2x víťaz 
Poľského pohára (2014/15, 2015/16), osemfinále 
na ME 2016, víťazstvo na King‘s Cupe , 1x držiteľ Ceny 
Petra Dubovského.
REPREZENTÁCIA: 30 zápasov, 4 góly

KTO JE ONDREJ DUDA

S tvrdou strelou nášho futbalistu majú brankári 

často problém.

Kľučkami vie obísť aj dvoch 

protihráčov naraz.

Duda sa tešil 

v drese Slovenska 

zo štyroch gólov.
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g Aký je Berlín pre život 

futbalistu?

„Berlín je príjemné a pokojné 
mesto pre život futbalistov. 
Obyvateľstvo je multikul-
túrne a mnohé národnosti 
futbal až tak ,nežerú.‘ Preto 
sa to ťažko porovnáva s at-
mosférou v iných mestách. 
Výhoda v Berlíne je v tom, že 
keď ideme von, ľudia nás tak 
často nespoznávajú. No Her-
tha má aj skalných fanúšikov, 
ktorí nás chodia povzbudzo-
vať a stoja pri nás.“
g V Herthe ste tretiu sezó-

nu, kam sa klub za ten čas 

posunul a kam sa s ním 

chcete dostať?

„V každej sezóne máme víziu 
a ciele. Nie sú úplne najvyššie, 
ako som bol zvyknutý v Poľ-
sku, Hertha si stanovuje mé-
ty, na aké má možnosti. Posú-
vame sa dopredu, klub chce 
napríklad stavať nový šta-
dión.“
g V Nemecku ste už takmer 

tri roky. 

Doho-

voríte 

sa po 

nemec-

ky?

„Komu-
nikujem najmä po anglicky, 
ale dohovorím sa už aj po 
nemecky. Nie najlepšie, keď-
že nie som nútený v tomto 
jazyku hovoriť, ale stále sa ho 
učím.“
g Predtým ste boli aj v Poľ-

sku, ako ste na tom s týmto 

jazykom?

„Poľštinu som nezabudol, 
mám tam veľa kamarátov. 
Nie je to ťažký jazyk, plynulo 
som sa ho naučil za tri či štyri 
mesiace.“

O GÓLOVEJ FORME
g Gólovo sa vám darí, po 

24. kole  ste mali na konte 

už desať ligových zásahov. 

V čom tkvie vaša strelecká 

forma?

„Ťažko povedať. Som rád, že 
hrávam celé zápasy, mám 
dobrú minutáž, a to je jeden 
z hlavných dôvodov, prečo sa 
mi darí.  Keď hrávam, forma 
narastá.“
g Ktoré góly si v tejto sezó-

ne vážite najviac?

„Tie, ktoré nám pomohli 
k víťazstvám.“
g Máte presnú pravačku, 

sedem gólov ste dali ňou. 

Špecializujete sa na zakon-

čenie touto nohou?

„Nie, nešpecializujem sa. 
Keďže som pravák, je to 

moja silnejšia noha. 
Ľavačku nemám až takú 
silnú, ale tiež ňou viem 
zakončiť.“
g Ste najlepším zakon-

čovateľom v tíme. Nepod-

pichujú vás spoluhráči 

z útoku, že vám to sype viac 

ako im?

„Trošku sme sa podpichovali 
so spoluhráčom Daviem 
Selkem, má na konte tri zá-
sahy On mi však aj prihráva, 
hlavné je, aby nám to padalo 
ako tímu a víťazili sme.“
g Z presného zásahu ste sa 

tešili aj proti veľkoklubu, 

akým je Bayern Mníchov. 

Odkedy ste v Herthe, už 

ste mu dali dva góly. Je to 

bonus?

„Teší ma, že sa mi proti Bayer-
nu darí. Zápasy s Mníchov-
čanmi boli výsledkovo veľ-
mi vyrovnané, pre divákov 
zaujímavé a mali svoj náboj. 

Väčšia kvalita bola objektívne 
na strane súpera.“
g Hertha je v strede tabuľky 

bundesligy, ste v klube 

spokojní s týmto umiest-

nením?

„Umiestnenie nie je zlé, ale to 
neznamená, že by nemohlo 
byť lepšie.“

O REGENERÁCII
g Po náročných zápasoch 

a množstve odohraných 

minút je dôležitá regene-

rácia, najmä ak v minulosti 

futbalista prežil zranenie. 

Ako regenerujete vy?

„Ako každý hráč. Máme stu-
dené kade na ihrisku a zabez-
pečenú plnú regeneráciu 
v našom tréningovom centre. 
Keď som bol mladší, šlo to 
samo, čím je človek o niečo 
starší, viac sa učí a viac aj 
regeneruje.“
g Ako najradšej trávite 
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Ondrej Duda ukázal veľké srdce, hasičom daroval defibrilátor. Vzniklo to zo stávky 
so Salomonom Kaluom (vľavo).

čas, keď sa nemusíte 

venovať futbalu?

„Závisí od toho, či je teplo, 
alebo zima. Rád si zahrám 
golf, lepšie povedané, stále sa 
ho učím hrať. Teší ma, keď so 
spoluhráčmi alebo kamarát-
mi zájdeme na kávu. Neod-
mietnem, keď si môžeme ísť 
pozrieť aj iný šport, napríklad 
basketbal. Počas voľna mám 
rád všetko, pri čom môžem 
vypnúť od futbalu.“
g Doprajete si kávu aj na 

zraze? S kým?

„Všetci chalani pijú kávu 
a dávame si ju všetci spolu. 
Vo voľných chvíľach aj pred 
a po tréningu.“
g Akými ďalšími aktivitami 

si vypĺňate voľný čas na 

zrazoch?

„Spánok a regenerácia. 
Občas si aj zahráme play-sta-
tion či stolný tenis.“

BRANISLAV SARŇÁK

Namiesto hodiniek
defibrilátor pre hasičov
Počas aktuálneho ročníka vyšla na 
svetlo sveta stávka medzi krídelníkom 
Herthy Berlín Salomonom Kalouom 
a  Ondrejom Dudom. Rodák z Pobre-
žia Slonoviny vyhlásil, že keď dá slo-
venský futbalista v sezóne osem gó-
lov, kúpi mu značkové hodinky. Duda 
sa tešil už z desiatich. Kalou stávku do-
držal, lenže Duda si darček nenechal 
a zakúpil v cene hodiniek defibrilátor, 

ktorý budú používať pri vý-
jazdoch hasiči zo Sniny. „Celé 

to vzniklo ako žart. Vôbec 

tie hodinky nechcem, s tými 

peniazmi môžeme pomôcť 

iným ľuďom,“ vravel Duda 
v decembri pre nemecké 

médiá. Na najlepšieho za-
končovateľa Herthy čakala 
v šatni krabička s odkazom 
od Kaloua: „Nikdy neuza-

tváraj stávky, ak si nie si 

istý. Verím v Teba!“
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Vyzdvihnúť osobnosti 
na poste maďarské-
ho reprezentačného 
trénera je neľahká 
úloha, verte mi. V his-
torickom prehľade 
trénerov nie je zvy-
kom spomenúť mená, 
ktoré si na lavičke 
odkrútili iba zopár zá-
pasov, nuž ale nespo-
menúť pri národnom 
tíme nášho dnešného 
súpera meno legen-
dárneho Ferenca 
Puskása, ktorý v roku 
1993 absolvoval len 
štyri zápasy, sa jedno-
ducho nedá. Bola by 
to neúcta. Toľko na 
úvod.

Mapovanie trénerských mien 
našich južných susedov 
začneme menami, ktoré majú 
prsty nielen v najväčších 
úspechoch, ale aj v najkrajších 
obdobiach maďarskej repre-
zentácie. 
Naši susedia sa môžu pýšiť 
rovnakým honorom ako re-
prezentácia Československa 
– sú dvojnásobní vicemajstri 
sveta, v roku 1938 a v roku 
1954. Paradoxne, striebro 
zo Švajčiarska je v Maďarsku 
zaknihované ako národná tra-
gédia, a je to pochopiteľné, 
veď o titul vtedy prišlo po šo-
kujúcej prehre vo finále s Ne-
meckom tzv. ,,zlaté mužstvo,“
 ktoré bolo historicky nielen 
najlepším maďarským repre-
zentačným mužstvom, ale jed-
ným z najlepších vo svetovej 
futbalovej histórii. Striebro 
v roku 1938 na trénerskej la-
vičke vybojoval právnik a poli-
cajný dôstojník Károly Dietz, 
ktorý aj štatisticky patrí medzi 
najúspešnejších koučov. Dru-
hé striebro, čo spôsobilo veľkú 
traumu, získali Maďari pod tak-
tovkou najúspešnejšieho 
trénera, ktorému môžeme po-
kojne prisúdiť post najväčšej 
maďarskej trénerskej legendy, 
Gusztáva Sebesa. Mužstvo 
pod jeho vedením bolo roky 
nezdolateľné, spomeňme jeho 
legendárne víťazstvo 6:3 nad 
Anglickom vo Wembley. Dnes 
už traumu z bernského finále 
predsa len prebíja hrdosť na 

jedno z najlepších mužstiev 
futbalovej histórie. Niet člo-
veka v Maďarsku, ktorý by pri 
historických anketách nespo-
menul hráčov tohto mužstva 
a trénera Sebesa. K menu tejto 
trénerskej ikony sa viaže aj 
triumf na letných olympijských 
hrách v roku 1952. Mimo-
chodom, zlato z OH získalo 
Maďarsko aj v rokoch 1964 
(tréner Lajos Baróti) a 1968 
(tréner Károly Lakat). 
Maďarským rekordérom 
v počte zápasov na poste 
reprezentačného trénera je už 
spomínaný Lajos Baróti (117 
zápasov v obdobiach rokov 
1957 - 1966 a 1975 - 1978), 

ktorý doviedol svoje mužstvo 
k bronzu na ME 1964. Je 
málo pravdepodobné, že sa 
niekomu podarí k tomuto 
číslu vôbec priblížiť, nie ho 
prekonať. 
Negatívnym zlomom v histórii 
maďarskej reprezentácie bola 
zdrvujúca prehra so ZSSR 
na MS 1986. Lebo ďalšia účasť 
na finálovom turnaji  ME či MS 
prišla až v roku 2016, po ne-
uveriteľných tridsiatich ro-
koch. Za to obdobie sa vy-
striedalo vo funkcii osemnásť 
trénerov, kým Bernd Storck 
nedokončil prácu Pála Dár-
daia, ktorý vzostup naštarto-
val, ale pre klubové povinnosti 

v Herthe BSC sa vzdal postu  
reprezentačného trénera. 
Pri čítaní zoznamu trénerov 
z tohto obdobia síce naďabí-
me na zaujímavé mená ako 
Lothar Matthäus či Erwin Koe-
man, ale ani oni sa nezapísali 
do dejín maďarského futbalu, 
len suchými štatistickými 
údajmi. 
Súčasnosť má rovnaké tri 
farby ako maďarská vlajka, 
trénerom je totiž Talian Marco 
Rossi, ktorý po tom, čo získal 
titul s Honvédom Budapešť 
a priviedol DAC 1904 
po dvadsiatich piatich rokoch 
do pohárovej Európy, prikývol 
na ponuku, akú klubový 
tréner - podľa jeho slov 
- nesmie odmietať. Ére Ros-
siho predchádzalo epizódne 
účinkovanie Belgičana Georga 
Leekensa. 
Marco Rossi sa stal v Maďar-
sku nielen úspešným tréne-
rom, ale získal si aj sympatie 
verejnosti a je v krajine veľmi 
populárny. Samozrejme, je to 
podmienené aj výsledkami, 
tie v doterajšej Rossiho etape 
vzbudzujú vo fanúšikoch vieru 
v pekné časy.    ARPI NÉMETH

Lajos Baróti viedol maďarský národný tím vo dvoch obdobiach celkom v 117 oficiálnych 
medzištátnych zápasoch.

Legendou Sebes, 
rekordérom Baróti

Gusztáv Sebes (vľavo), tvorca tzv. zlatého 

mužstva Maďarska z 50. rokov.

 117 Lajos Baróti (1957 – 1966, 1975 - 1978)
 69 Gusztav Sebes (1949 - 1956)
 61  Kálman Mészöly (1980 – 1983, 1990 – 1991, 1994 – 1995)
 45 Bertalan Bicskei (1989, 1998 - 2001)
 41 Gyula Kiss (1921 – 1924, 1926 – 1928), Károly Dietz 
  (1934 – 1939)
 39 Rudolf Illovszky (1966 – 1967, 1971 - 1974)
 35 György Mezey (1983 – 1986, 1988)
 34 Sándor Egervári (2010 – 2013)
 31 Ede Herczog (1911 – 1914), 
  Lajos Máriássy (1924 – 1926, 1930 – 1932)

NAJVIAC ZÁPASOV NA MAĎARSKEJ LAVIČKE

SRmadarskoOK.indd   11 15.3.2019   12:25:10



PRVÝM SLOVÁKOM 
ČAMBAL
V rokoch 1925 – 1937 sa stre-
távali reprezentačné výbery 
ČSR a Maďarska pravidelne, 
minimálne raz do roka. Spolu 
odohrali v tomto období 
osemnásť duelov v rámci 
Európskeho pohára a príprav-
ných zápasov, pravda, s mini-
málnou účasťou Slovákov. 
Prvýkrát sa hralo na Letnej 
pred takmer 94 rokmi, v ok-
tóbri 1925. Dvadsaťjedentisí-
cová kulisa sa tešila z víťazstva 
2:0 po góloch Pernera a Dvo-
řáčka. Dejiskom domácich 
zápasov bola v týchto rokoch 
výlučne Praha, v Maďarsku 
sa hralo vždy v Budapešti. Pri 
pohľade na sumár zápasov 
nájdeme prvého Slováka 
v zostave až v trinástom vzá-
jomnom stretnutí, bol ním Šte-
fan Čambal. Po boku Made-
lona a Krčila nastúpil v sep-
tembri 1932 v stredovej for-
mácii ČSR v zápase Európske-
ho pohára v Budapešti (1:2). 
Futbalová rivalita naberala na 
intenzite, zápasy mali grády 
a priniesli niekoľko zaují-
mavých situácií. V októbri 
1927 rozhodca v Budapešti 
bezdôvodne ukončil zápas  
v 87. minúte. Mužstvá poslal 
predčasne do kabín za stavu 
2:1 pre ČSR. Po proteste 

domácich sa po 15 minútach 
zápas dohrával, skóre sa však 
nezmenilo. O dva roky neskôr 
v Prahe zas maďarské muž-
stvo odišlo z ihriska po tom, 
čo diváci zaplavili plochu. 
V hľadisku bola tridsaťtisícová 
návšteva, zápas sa našťastie 
dohral (1:1). Druhým a posled-
ným Slovákom, ktorý v tomto 
období nastúpil proti Maďar-
sku, bol Ferdinand Faczinek 
v septembri 1935 v Budapešti. 
Sériu každoročných stretnutí 
ukončilo o dva roky neskôr 
rekordné víťazstvo Maďarska 
nad ČSR v pomere 8:3.

SLÁVNE VÍŤAZSTVÁ 
V RANCAGUE 
A MARSEILLE
Nasledujúci duel sa hral až po 
vojne, po dlhých jedenástich 
rokoch v máji 1948 v rámci 
Balkánsko-Stredoeurópskych 
hier. V tíme trénera Madelona 
nastúpilo päť Slovákov: Jozef 
Marko, Jozef Karel, Miloš Kli-
mek, reprezentačnú premiéru 
si odkrútila dvojica Anton 
Malatinský a Július Schubert. 
Prvý významný duel na 
vrcholnom podujatí odohrali 
tímy ČSSR a Maďarska 
vo štvrťfinále MS 1962 v Čile. 
Na Estadio El Tenientev 
v Rancague posunuli Schrojf, 
Popluhár, Kvašňák a strelec 

jediného gólu Adolf Scherer 
ČSSR do semifinále. Maďarské 
hviezdy Grosics, Mészöly, 
Albert a spol. sa s turnajom 
lúčili po prehre 0:1. 
O body sa hralo aj v roku 1969 
v rámci kvalifikácie o postup 
na svetový mundial v Mexiku. 
V máji zdolalo Maďarsko v do-
mácom prostredí tím trénera 
Marka 2:0 po góloch Dunaia 
a Alberta, v odvete v Prahe 
sme zásluhou gólov Hagaru, 
Kvašňáka a Kunu vybojovali 
bod za remízu 3:3, a tak pri 
rovnosti bodov rozhodoval 
nakoniec o postupujúcom do-
datočný zápas na neutrálnej 
pôde v Marseille. Osem Slová-
kov v základnej zostave  pri-
spelo k víťazstvu 4:1, do stre-
leckej listiny sa postupne 
zapísali Kvašňák (z 11m), 
F. Veselý, Adamec a Jokl. 
Tím trénera Marka nastúpil 
v tomto zložení: Viktor 
(90. Vencel) – Pivarník, Migas, 
A. Horváth, Hagara - Kvašňák, 
Kuna (47. Pollák) – F. Veselý, 
L. Petráš, Adamec, Jokl. 

SLOVENSKO DOSTALO 
IBA JEDEN GÓL
V novodobej histórii odohrali 
mužstvá Slovenska a Maďar-
ska doteraz štyri stretnutia, 
z toho dva v rámci kvalifi-
kácie o postup na ME 2000. 
V marci 1999 sa zrodila na 
Tehelnom poli pred takmer 
dvadsaťtisícovou návštevou 
bezgólová remíza 0:0, o tri 
mesiace neskôr sa v odvete 
v Györi tešili zverenci trénera 
Adamca, keď víťazný gól za-
znamenal Martin Fabuš. 
Posledné dva vzájomné 
duely sa hrali na neutrálnej 
pôde. V novembri 2004, 
v rámci turnaja King’s Cup 
v Bangkoku, si zopakovali 
Slováci pod vedením trénera 
Galisa víťazstvo 1:0 (strelcom 
gólu bol Andrej Porázik), 
o štyri roky neskôr sa mužstvá 
stretli v rámci zimnej prípravy 
v Limassole. Po góloch Sta-
nislava Šestáka a Zoltána Ge-
ru sa mužstvá rozišli po ne-
rozhodnom výsledku 1:1. 
Jediným pamätníkom tohto 
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Vzájomné zápasy 
ČSSR a Slovenska s Maďarskom

V novodobej 
histórii sme 
bez prehry
Až 39 vzájomných zápasov odohralo Česko-
slovensko s Maďarskom v rokoch 1925 – 1980. 
Bilancia 19 víťazstiev Maďarska, 10 remíz 
a rovnaký počet víťazstiev Československa 
hovorí v prospech súpera, najdôležitejšie bitky 
vo štvrťfinále MS 1962 v Čile a postup z kvali-
fikácie o postup na MS 1970 do Mexika však 
lepšie zvládli naše výbery. 
V ére samostatného Slovenska je bilancia 
jednoznačne v náš prospech: v štyroch vzájom-
ných dueloch dve víťazstvá a dve remízy.

Brankár Schrojf nad hlavami spoluhráčov po výhre 1:0 vo štvrťfinálovom zápase 

proti Maďarsku na MS 1962 v Čile.
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zápasu v aktuálnom kádri tré-
nera Hapala je Marek Hamšík. 

S MAĎARSKOM 
AJ V OLYMPIJSKOM 
FINÁLE 1964 V TOKIU
V roku 1964 vybojovalo Čes-
koslovensko na olympijských 
hrách v Tokiu striebro. Po sé-
rii troch víťazstiev v rámci 

Sumár zápasov
ČESKOSLOVENSKA S MAĎARSKOM

 11. 10. 1925  ČSR – Maďarsko 2:0 Praha prípravný zápas  

 6. 6. 1926 Maďarsko – ČSR   2:1 Budapešť prípravný zápas  

 24. 4. 1927 ČSR – Maďarsko   4:1   Praha prípravný zápas  

 9. 10. 1927 Maďarsko – ČSR   1:2 Budapešť prípravný zápas 

 22. 4. 1928 Maďarsko – ČSR   2:0  Budapešť Európsky pohár 

 23. 9. 1928 ČSR – Maďarsko   6:1 Praha prípravný zápas 

 8. 9. 1929 ČSR – Maďarsko   1:1   Praha Európsky pohár 

 1. 5. 1930 ČSR – Maďarsko   1:1   Praha prípravný zápas 

 26. 10. 1930 Maďarsko – ČSR   1:1   Budapešť prípravný zápas 

 22. 3. 1931 ČSR – Maďarsko   3:3   Praha Európsky pohár 

 20. 9. 1931 Maďarsko – ČSR   3:0  Budapešť prípravný zápas  

 20. 3. 1932 ČSR –  Maďarsko   1:3   Praha prípravný zápas 

 18. 9. 1932 Maďarsko – ČSR   2:1  Budapešť Európsky pohár 

 19. 3. 1933 Maďarsko – ČSR   2:0  Budapešť prípravný zápas 

 29. 4. 1934 ČSR – Maďarsko   2:2   Praha Európsky pohár  

 22. 9. 1935 Maďarsko – ČSR   1:0   Budapešť Európsky pohár 

 18. 10. 1936 ČSR – Maďarsko   5:2   Praha Európsky pohár 

 19. 9. 1937 Maďarsko – ČSR   8:3   Budapešť Európsky pohár 

 23. 5. 1948 Maďarsko – ČSR   2:1   Budapešť Balkánsko-Stredoeuróp. hry

 10. 4. 1949 ČSR – Maďarsko   5:2   Praha Európsky pohár 

 30. 4. 1950 Maďarsko – ČSR   5:0   Budapešť prípravný zápas 

 14. 10. 1951 ČSR – Maďarsko   1:2   Ostrava prípravný zápas 

 19. 10. 1952 Maďarsko – ČSR   5:0   Budapešť prípravný zápas 

 4. 10. 1953 ČSR – Maďarsko   1:5   Praha prípravný zápas  

 24. 10. 1954 Maďarsko – ČSR   4:1 Budapešť prípravný zápas 

 2. 10. 1955 ČSR – Maďarsko    1:3   Praha Európsky pohár   

 20. 5. 1956 Maďarsko – ČSR   2:4  Budapešť Európsky pohár 

 10. 6. 1962 ČSSR – Maďarsko  1:0  Rancagua MS 1962 (štvrťfinále)  

 2. 6. 1963 ČSSR – Maďarsko   2:2  Praha prípravný zápas  

 11. 10. 1964 Maďarsko – ČSSR 2:2   Budapešť prípravný zápas  

 25. 5. 1969 Maďarsko – ČSSR 2:0    Budapešť kvalifikácia MS 1970  

 14. 9. 1969 ČSSR – Maďarsko  3:3    Praha kvalifikácia MS 1970  

 3. 12. 1969 ČSSR – Maďarsko  4:1  Marseille kvalifikácia MS 1970  

 15. 10. 1975 ČSSR – Maďarsko  1:1   Bratislava prípravný zápas 

 20. 4. 1977 Maďarsko – ČSSR 2:0    Budapešť prípravný zápas 

 9. 11. 1977 ČSSR – Maďarsko 1:1 Praha prípravný zápas 

 15. 4. 1978 Maďarsko – ČSSR 2:1   Budapešť prípravný zápas       

 12. 9. 1979 Maďarsko – ČSSR 2:1   Nyiregyháza prípravný zápas 

 30. 4. 1980 ČSSR – Maďarsko 1:0   Košice prípravný zápas

 BILANCIA:        39   10   10   19   64:84  

Sumár zápasov
SLOVENSKA S MAĎARSKOM

 31. 3. 1999 SR – Maďarsko   0:0 Bratislava kvalifikácia ME 2000 

 9. 6. 1999 Maďarsko – SR  0:1  Györ kvalifikácia ME 2000 

 30. 11. 2004 SR – Maďarsko   1:0  Bangkok King’s Cup 2004 

 6. 2. 2008 SR – Maďarsko   1:1  Limassol priateľský zápas

 BILANCIA:          4      2      2      0       3:1  

Robinzonáda brankára Schrojfa vo štvrťfinálovom zápase proti 

Maďarsku na MS 1962 v Čile.

Zdeno Štrba v súboji so Zoltánom Gerom v prípravnom zápase 

v Limassole (6. 2. 2008).

Víťazná zostava Slovákov pred zápasom

v Györi (9. 6. 1999).

Olympijské mužstvo ČSSR vybojovalo 

na OH 1964 striebro.

skupiny nad SAE, Brazíliou 
a Južnou Kóreou, výhre nad 
Japonskom vo štvrťfinále (4:0) 
a Nemeckom v semifinále (2:1), 
priviedol kapitán Anton Urban 
svoje mužstvo na finálový duel 
proti Maďarsku. Ján Geleta, 
Gustáv Mráz, Vojtech Masný 
a spol. podľahli vo finále Ma-
ďarsku 1:2.         PETER ZEMAN

13
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„Prosím vás, nechcite odo 

mňa, aby som si vybral. 

Mohol by som si niekoho 

pohnevať na jednej alebo 

druhej strane,“ zareagoval 
Ján Novota v úvode rozho-
voru na našu otázku, komu 
bude držať palce v dnešnom 
zápase. „Narodil som sa na 

Slovensku, reprezentoval 

som Slovensko, ale môj ma-

terinský jazyk je maďarčina. 

Skôr ako po slovensky som 

teda rozprával po maďar-

sky. Na juhu Slovenska je to 

úplne prirodzené,“ vysvetlil. 
Nenútili sme ho teda vyberať, 
teda až na jeden prípad, 
ku ktorému sa dostaneme 
neskôr.
Ján Novota približne pred ro-
kom musel ukončiť profesio-
nálnu kariéru, zväčšená aorta 
mu nedovolila pokračovať. 
Napriek tomu sa futbalu 
venuje aj dnes, aj keď už nie 
ako aktívny hráč. „Pracujem 

v akadémii DAC Dunajská 

Streda, kde mám na starosti 

brankárov vo veku 13 – 16 

rokov. S Martinom Raškom 

a Karolom Vargom zdoko-

naľujeme mladých branká-

rov. Užívam si túto prácu, 

našiel som sa v nej. Začiatky 

však neboli ľahké, musel 

som získať know-how. 

Popritom si robím trénerskú 

A-licenciu UEFA. Všetky 

tieto činnosti ma napĺňajú,“ 
priznal 35-ročný rodák z Ma-
túškova v galantskom okrese.

DZSUDZSÁK A ROSSI
Pred ukončením hráčskej 
kariéry Novota pôsobil v Deb-
recíne. DVSC je jediný maďar-
ský klub, za ktorý hral počas 
svojej 13-ročnej profesionál-
nej kariéry. Za Debrecín si 
stihol pripísať iba jediný štart, 
zdravotné problémy ukončili 
jeho plány ešte pár rokov 
zostať na vrcholovej úrovni. 
Prehľad o maďarskom futbale 
však má mimoriadny. 
„Najnebezpečnejší a najlep-

ší hráč maďarskej reprezen-

tácie je Balázs Dzsudzsák. 

Ostrieľaný chlapík s vynika-

júcou strelou. Za zmienku 

určite stoja ešte vysoký 

útočník Hoffenheimu Ádám 

Szalai a brankár Péter Gu-

lácsi, ktorý chytá na vysokej 

úrovni za RB Lipsko. S ním 

sa poznám aj osobne. Keď 

som bol v Rapide Viedeň, 

Gulácsi chytával za Red Bull 

Salzburg. Vždy po zápase 

sme sa porozprávali, Péter 

je pohoďák so životným aj 

futbalovým nadhľadom,“ 

opísal najväčšie individuality 
maďarského národného tímu. 
Nášho dnešného súpera 
trénersky vedie Marco Rossi. 
Taliansky kouč ešte na za-
čiatku tejto sezóny trénoval 
Dunajskú Stredu, odkiaľ sa 
presunul k maďarskému 
reprezentačnému kormidlu. 
„Vštepuje mužstvu svoj 

štýl, chce s ním hrať ,po ta-

liansky‘ s prísne stanove-

nou taktikou. Dobrá defen-

zíva, všetci hráči vedia, čo 

majú robiť, kam sa pohnúť 

v akej situácii. To sú typické 

črty jeho filozofie. Myslím 

si, že ani proti Slovensku 

nebude chcieť otvoriť hru. 

Keď však pôjdu Maďari 

dopredu, bude to priamo-

čiare, na dve-tri prihrávky 

a čo najrýchlejšie zakončiť,“ 

analyzoval hru súpera Novo-
ta. Vzápätí pridal aj návod, 
ako by sme mohli uspieť pro-
ti tomuto súperovi. „Mala by 

na neho platiť kombinačná 

hra na veľa prihrávok, ale 

to určite vedia aj naši tréne-

ri. Máme rýchle a kreatívne 

krídla, cez ne by sme mohli 

protivníka vyškoliť. Dlhé 

roky máme kreatívnejšie 

mužstvo ako Maďari. Bude 

treba využiť to a ukázať 

naše prednosti aj v zápase.“

BUDE PLNÝ DOM
Ján Novota si už v predstihu 
trúfol predpovedať, že do 
Trnavy príde početná divácka 
kulisa, značné zastúpenie 
budú mať aj priaznivci hostí 
„Ich sektor bude určite vy-

predaný, nemajú to ďaleko. 

Všetci si určite pamätajú, 

koľko priaznivcov prišlo 

fandiť Maďarom do Fran-

cúzska na ME 2016. Dá sa 

očakávať búrlivá atmosféra. 

Medzi našimi národmi bola 

vždy veľká rivalita a prená-

šala sa aj medzi športových 

fanúšikov. Verím, že atmo-

sféra bude vybičovaná, ale 

Brankár JÁN NOVOTA 
je úzko spojený so slovenským 
aj maďarským futbalom

Futbal je krásny, jedinečný a mal by 
spájať, nie rozdeľovať. Dokonalým
potvrdením, že to funguje, je Ján 
Novota. Bývalý brankár našej reprezen-
tácie vyrastal na pohraničí medzi Slovenskom 
a Maďarskom. Priateľov aj známych má 
v oboch krajinách, obom krajinám rovnako 
aj drží palce. Každej z iných dôvodov.

Drukujme 
svojim, 
ale ostaňme 
ľuďmi

Najviac 
bude chý-
bať Škrtel.

Jánovi Novotovi sa 

najviac darilo v Rapide 

Viedeň, nezískal s ním 

však žiadny rakúsky 

titul.
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Posledný zápas 

za slovenskú repre-

zentáciu odchytal 

v novembri 2016 

proti Rakúsku.

zároveň férová a v rámci 

noriem,“ zaželal si brankár, 
ktorý sa tešil najväčšej sláve 
vo farbách Rapidu Viedeň.  
Takmer dvojmetrový chlapis-
ko si počas dlhoročnej kariéry 
vybudoval povesť srdečného 
a človeka, všade má priateľov. 
„Rozmýšľal som, že zájdem 

do Trnavy na zápas osobne, 

ale som dosť pracovne  

zaneprázdnený, ešte to štú-

dium...  Takže si ho pozriem 

v telke. Asi starnem, lebo 

sledovať futbal v televízii či

na internete ma teraz zača-

lo baviť,“ pousmial sa. „Zá-

pas naživo má samozrejme 

svoje plusy, ale aj doma 

z gauča to má svoje čaro. 

Dá sa pozrieť si opakované 

zábery, divák ocení pekný 

gól alebo dobrý brankársky 

zákrok z viacerých uhlov.“ 
Čakali by ste, že Novotu ako 
bývalého brankára viac baví 
sledovať práve brankárske 
výkony, ibaže... „Určite sa 

zameriavam na brankárov 

viac ako bežní fanúšiko-

via a pri peknom zákroku 

sa poteším, ale keď hráč 

trafí presne z diaľky alebo 

namieri strelu presne k žr-

di, je to čistá nádhera. 

A viem sa potešiť aj z ta-

kých jednoduchých vecí, 

ako je pekná a dobre 

vymyslená prihrávka. Keď 

pozeráte futbal objektívne, 

takéto veci sú najkrajšie,“ 

nadýchol sa a: „Nechápem, 

prečo futbal rozdeľuje ľudí. 

Mal by nás naopak spájať, 

veď máme radi to isté. Po-

čas zápasu drukujme svo-

jim, ale majme sa navzájom 

radi, neurážajme sa, držme 

spolu, buďme ľuďmi.“

DVESTOVKA 
BUDE CHÝBAŤ
Pred pár týždňami sa roz-
hodli ukončili reprezentačnú 
kariéru Martin Škrtel, To-
máš Hubočan a Adam Ne-
mec, ktorí odohrali za repre-
zentáciu dovedna 209 zápa-
sov. Všetci vekom cez tridsať, 
no reprezentácii ešte mali čo 
ponúknuť, no treba akcep-
tovať ich rozhodnutie.  „Reš-

pekt a obdiv všetkým trom. 

Som zvedavý, čo to spraví 

s mužstvom. Najviac bude 

chýbať Škrtel, v ňom odchá-

dza vodca tímu. Adam síce 

navonok nepôsobil ako lí-

derská osobnosť, ale v muž-

stve mal dôležité slovo. Poc-

tivec Tomáš Hubočan bol dl-

horočná stálica. Ich vyše 

dvesto zápasov za národný 

tím bude chýbať, no dajú 

sa nahradiť. Máme Milana 

Škriniara a chalani z bývalej 

reprezentácie do 21 rokov 

už tiež majú skúsenosti. 

Hrajú v dobrých ligách, sú 

síce mladí, ale dosť ošľa-

haní, aby stmelili kolektív. 

Verím, že všetko bude ďalej 

fungovať aj bez Škrtela, 

Nemca a Hubočana a nevi-

dím to v tmavých farbách,“ 
vyhlásil brankár, ktorý odchy-
tal za A-mužstvo Slovenska 
štyri stretnutia. Podľa Novotu 
má  naša reprezentácia na to, 
aby postúpila z kvalifikačnej 
E-skupiny na majstrovstvá 
Európy 2020. „V porovnaní 

s Maďarskom má 

podľa mňa Slovensko väčšie 

šance. Ale pravdu ukážu 

vzájomné zápasy. Oba 

duely budú zaujímavé, dnes 

ťažko povedať, čo 

prinesú. Sú to su-

sedské derby, kto-

ré vždy mali a budú 

mať špecifický náboj. 

Bolo to vybičované pred 

dvadsiatimi rokmi a bude 

aj teraz. Z Maďarska som za-

chytil chýry, že sa tam veľmi 

tešia na tieto zápasy, určite 

viac, ako keby hrali proti 

niekomu inému. Som si istý, 

že Maďari dajú do dnešného 

zápasu všetko,“ poznamenal 
Ján Novota. 
Aj on si však uvedomuje špe-
cifickú situáciu na slovenskej 
strane, veď tréner Pavel Hapal 
absolvoval s mužstvom iba 
dva zápasy, v kádri už nie sú 
traja dôležití hráči, vážne sa 
zranil Adam Zreľák. „Uvidíme, 

ako sa to všetko odzrkadlí 

na slovenskom mužstve. 

Ale aj Maďari majú nového 

trénera, Rossi ich vedie 

iba od leta, čo nie je dlhá 

doba. Myslím si, že oba tímy 

predvedú trochu inú hru, 

než akú produkovali dote-

raz. Pevne verím, že zvíťazí 

dobrý futbal, pekné akcie 

a nebude to príliš zavreté 

na oboch stranách. Aj keď 

sa nehrá o fazuľky. Skúšam 

odhadnúť taktiku oboch 

trénerov, prvoradé bude 

neinkasovať, takže zrejme 

to ofenzívna smršť s piatimi 

- šiestimi gólmi nebude,“ 
zaprognózoval si  Novota.
Na záver sme preradili na 
nie futbalovú tému, keďže 
slovenská aj maďarská ku-
chyňa majú svoje osvedčené 
recepty, opýtali sme sa ho, či 
má radšej bryndzové halušky, 
alebo maďarský guláš. „Ejha, 

veľmi chutná otázka... Ja 

som typ človeka, ktorý si 

nevyberá. Bývalí reprezen-

tační spoluhráči to dobre 

poznajú a neraz si ma 

doberali, keď som si naložil 

plný tanier. Mám rád naozaj 

každé dobre pripravené 

jedlo. Budem diplomat, 

medzi haluškami a gulášom 

by sa to u mňa skončilo 1:1,“ 

uzavrel príjemný rozhovor Ján 
Novota.

ONDREJ LAUKO

Futbal 
má spájať, 

veď máme radi 
to isté.

Narodil sa 29. novembra 
1983. Pochádza z obce 
Matúškovo v galantskom 
okrese. Bez jedného centi-
metra meria dva metre a ako 
profesionálny futbalista bol 
brankár. Začal v Matúškove, 
pokračoval v Galante, Senci, 
Štúrove a Dunajskej Strede. 
Nasledoval prvý zahraničný 
angažmán v Panserraikose, kde 
sa však dlho neohrial, a vrátil sa 
do Dunajskej Stredy. Najväčšiu 
slávu zažil v Rapide Viedeň, kde 
strávil šesť rokov a bol brankárskou 
jednotkou. V lete 2017 odišiel 
do Debrecína, za ktorý však od-
chytal iba jediný zápas. Vo februári 
minulého roka pre zväčšenú aortu 
ukončil hráčsku kariéru. Za slovenskú 
reprezentáciu nastúpil v štyroch dueloch 
a momentálne trénuje mládežníckych 
brankárov v Dunajskej Strede.

KTO JE 
JÁN NOVOTA

Aj pri svojich takmer 

dvoch metroch nemal problém v stotine 

sekundy predviesť pohotový zákrok.
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NOVINKA: ovládanie pomocou smartfónu 
s aplikáciou Hörmann BlueSecur*

superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

Pekné, rýchle, inteligentné: automatické sekcionálne brány

• energeticky úsporná garážová brána LPU 67 Thermo s hodnotou 
UD do 0,91 W/(m²·K)** vďaka 67 mm termicky oddeleným lamelám

• až o 50 % rýchlejšie otvorenie brány s pohonom SupraMatic

• NOVINKA: aplikácia Hörmann BlueSecur na ovládanie 
pohonov garážových a vjazdových brán* so smartfónom

* je potrebný externý Bluetooth prijímač
** pri zabudovanej bráne bez presklenia vo veľkosti 5000 × 2125 mm
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Vždy v dobrej nálade, 
pre žart nikdy necho-
dí ďaleko. Chytal 
v šiestich ligách, 
v reprezentácii bol 
sedem rokov. Dnes 
je jedným z dvoch 
trénerov brankárov 
v tíme Pavla Hapala. 
Miroslav König.

g Vaša trénerské reprezen-

tačná kariéra je...

„Krátka a strmá! Tréner Hapal 
ma oslovil, keď si zostavo-
val svoj realizačný tím pre 
dvadsaťjednotku. Pravdou je, 
že už predtým som koketoval 
s prácou v reprezentácii, keď 
devätnástku viedol tréner 
Peter Gergely. Volal ma k sebe, 
ale to bolo tesne po skončení 
hráčskej kariéry. Nevedel 
som si predstaviť, ako zladiť  
povinnosti. V zime 2015 to už 
bolo iné, už som vedel, ako to 
chodí.“
g Hapalov realizačný tím 

dvadsaťjednotky sa osvedčil 

v kvalifikácii aj na záve-

rečnom turnaji ME. Keď 

sa potom Pavel Hapal stal 

trénerom reprezentačného 

áčka, napadla vám myšlien-

ka presunu k prvému tímu?

„Som normálny človek, takže 
áno, napadlo mi to. Vedel 
som, čo a ako som robil 
v dvadsaťjednotke a vedel 
som, že to vie aj on. Ale všetci 
sme vedeli aj to, že v áčku je 
trénerom brankárov Miro Se-
man. Po prvé – výborný chlap. 
Po druhé – perfektný tréner. 
Po tretie – robili spolu v Žiline. 
Takže keď si to spočítate, niet 
dôvodu ho meniť. Napokon 
sa tak stalo, tréner Hapal Mira 
nevymenil. Pridal ma k nemu.“
g V hráčskych časoch ste 

sa s ním stretli v jednom 

reprezentačnom tíme?

„Nie. Miro Seman bol dvojička 
s Lacom Molnárom, ja som 
prišiel do kádra potom. Samo-
zrejme, že sa poznáme, v lige 
sme hrávali proti sebe.“
g Ako fungujete teraz spolu? 

Kto a kde rozdelí robotu?

„Sme dvaja, König – Seman 
alebo Seman – König. Nie je 
prvý tréner brankárov a jeho 
asistent, sú dvaja tréneri bran-
károv. Vždy sa dohodneme, čo 
budeme robiť, kto a čo trénuje 
s kým, akou intenzitou. Na za-
čiatku zrazu si dáme kávičku, 
porozprávame sa o živote 
a o robote. Poviem to takto: 

myslíte si, že také povahy, ako 
sme my dvaja, by sa nedoká-
zali dohodnúť? Nedajbože by 
sa pohádali? Neexistuje. Miro 
sa s Mirom vždy dohodne.“
g Máte dvaja tréneri v re-

prezentácii čo robiť s troma 

brankármi?

„Verte, že áno. Vyťaženie cha-
lanov v kluboch je rozdielne, 
k brankárovi treba vždy pristu-
povať individuálne. My sme 
také citlivé duše, možno preto 
je z nás dobrý terč na žartíky 
a často hromozvod za inkaso-
vané góly, hoci nie vždy za ne 
môžeme. Trénerská robota 
s brankárom nie je len o chy-
taní lopty, ale aj o uchopení 
duše.“
g Keď sa vás opýtal tréner 

Hapal, koho postaviť do 

brány, zhodli ste sa so Se-

manom na odpovedi?

„Áno. Bolo to jednoduché. 
Ťažšie bolo rozhodovanie 
v dvadsaťjednotke. Spo-
meňte si, aká bola situácia 
pred šampionátom v Poľsku 
2017. Mali sme troch dobrých 
brankárov: Chovan, Jakubech, 
Rodák. Nebola medzi nimi 
suverénna jednotka, museli 
sme vybrať, staviť na jedného 
z nich. Verejnosť favorizovala 
Jakubecha, ja som však videl 
v Chovanovi obrovského 
bojovníka, zahryznutého 
do núkajúcej sa šance. Tak 
som to aj povedal Hapalovi.”
g Ako vám je počas zápasu 

na lavičke v úlohe trénera?

„Je mi fajn. Pozerám sa na 
futbal a pod drobnohľadom 
mám svojho brankára. Ja mu 
pomáham na tréningu a on 
svojím výkonom v zápase 
pomôže mne. Vlastne jediné, 
čo sa zmenilo v porovnaní 
s dobou, keď som chytával, je, 
že som na lavičke. Brankár je 
stále posledná inštancia, chce 
sa od neho často nemožné 
a on je stále len človek.”
g Čo je kľúčová úloha tré-

nera brankárov v reprezen-

tácii?

„Dostať brankárov do psychic-
kej pohody. V reprezentácii 
sa už toho veľa natrénovať 
nedá, aj keď nejaké fígle som 
chalanom ukázal.“
g Kto je brankárska jednot-

ka v reprezentácii?

„Martin Dúbravka. S brankár-
skym postom ale problém 
nebude dlhý čas, sú tu Rodák, 
Vantruba...“
g Vychytá Dúbravka postup 

na finálový turnaj ME 2020?

„To si zapíšte! Ak by som tomu 
neveril, nemal by som čo robiť 
v realizačnom tíme.“
g Ozaj, aj v tomto tíme vám 

hovoria Capko?

„Aj. Vlastne ani neviem, ako 
som k tej prezývke prišiel. 
Teda, podskakoval som vždy, 
teraz už menej, predsa len 
som starší a ťažší, ale... Ten 
Capko je už na mňa prilepe-
ný.“                      PETER ŠURIN
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
MIROSLAV KÖNIG, 
tréner brankárov

Miro sa s Mirom 
vždy dohodne
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 1. júna 1972 v Nitre
POST: brankár
HRÁČSKA KARIÉRA: FC Nitra (1989 - 1993), Spartak Trnava (1993/
94), Slovan Bratislava (1995 - 2000), Grasshoppers Zürich (2000), FC 
Bazilej (2000/01), Concordia Bazilej (2001/02), FC Zürich (2002/03), 
Elazigspor (2003/04), Baník Ostrava (2004), MŠK Žilina (2004 - 2006), 
Panionios Atény (2006 - 2008).
ÚSPECHY: 3x majster Slovenska (1995, 1996, 1999), 2x víťaz Sloven-
ského pohára (1997, 1999), 2x slovenský Superpohár (1995, 1996), 
rekord v počte minút bez gólu (1129)
LIGOVÁ BILANCIA: 291 zápasov (Slovensko 154, Švajčiarsko 74, 
Turecko 26, Česko 6, Grécko 31)
REPREZENTÁCIA: 43 zápasov
TRÉNERSKA KARIÉRA: mládežnícke tímy Slovana Bratislava, 
A-tím Slovana  (2007 - 2015), FC Nitra (od 2015), Slovensko 21 
(2015 - 2018), Slovensko A (od jesene 2018)

Dvaja Miroslavovia - tréneri 

brankárov. Vľavo König, 

vpravo Seman.

KTO JE MIROSLAV KÖNIG
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JAGUAR E-PACE

JEDNODUCHO VÁŠ UŽ OD 499,99 EUR MESAČNE
Využite ponuku operatívneho leasingu.

OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU. 
Tempus Car, Rastislavova 110, 040 01 Košice
0915 916 962, jlr@tempus.sk
jaguar.tempus.sk

Spotreba paliva (EÚ, kombinovaná): 4,7 – 8,0 l/100 km, emisie CO  (EÚ, kombinované): 124 – 181 g/km
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     Na ktorých 
majstrovstvách 
sveta sa maďarská 

reprezentácia predstavila 
naposledy?
a) 1998 vo Francúzsku

b) 2006 v Nemecku

c) 1986 v Mexiku

     Maďarská repre-
zentácia drží re-
kord v počte gólov, 

dosiahnutých v zápase na 
finálovom turnaji MS, v roku 
1982 rozstrieľala  El Salvador. 
Akým výsledkom?
a) 9:0

b) 10:1

c) 8:3

     Najlepším strelcom 
MS 1954 sa stal 
Sándor Kocsis, 

strelil 11 gólov v 5 zápasoch, 
jeho priemer 2,20 gólu na 
stretnutie je dosiaľ rekord 
svetových šampionátov. 
Neskóroval v jedinom dueli na 
tomto turnaji, v ktorom?
a) semifinále s Uruguajom

b) štvrťfinále s Brazíliou

c) finále s Nemeckom

     Kto je najlepším 
strelcom v histórii 
maďarského repre-

zentačného mužstva?

a) Ferenc Puskás 

b) Sándor Kocsis  

c) György Sárosi 

     Koľko zlatých 
medailí získal 
maďarský futbal na 

olympijských hrách?
a) jednu

b) dve

c) tri 

     Takzvané zlaté 
mužstvo Gusztáva 
Sebesa ťahalo štyri 

roky sériu bez prehry. Koľko 
zápasov to bolo?
a) 30

b) 32

c) 27

     V zápase storočia 
25. novembra 1953 
vyhralo Maďarsko 

vo Wembley nad Anglickom, 

čím Albiónu prerušilo 
90-ročné obdobie doma bez 
prehry. A o pol roka, v odvete 
v Budapešti vyprášili kolísku 
futbalu rekordne 7:1. Akým 
výsledkom sa skončil zápas 
v Londýne?
a) 3:6 

b) 1:6

c) 2:5

     Kto bol prvým 
maďarským 
futbalistom, ktorý 

reprezentoval aspoň 100-krát?
a) József Bozsik 

b) Gyula Grosics

c) László Fazekas

     Kto bol prvým 
trénerom repre-
zentácie s inou ako 

maďarskou národnosťou?
a) Rumun Emerich Jenei 

b) Nemec Lothar Matthäus

c) Holanďan Roland Koeman

     Rekordér 
v počte štartov za 
maďarský národný 

tím, 108-násobný reprezen-
tant brankár Gábor Király, sa 
vyznačoval špecifikom, ktoré 
mu získalo veľkú popularitu 
medzi fanúšikmi. Čím bol 
známy?
a) nenosil rukavice

b) zápasy chytal vždy 

v šedých teplákoch

c) netajil sa, že vždy si zapáli 

pred zápasom cigaretu

     Ktorý maďarský 
futbalista získal 
Zlatú loptu?

a) Flórián Albert 

b) Ferenc Puskás

c) Lajos Tichy

     Ferenc Puskás 
sa stal najlepším 
reprezentačným 

strelcom 20. storočia – 84 
gólov v 85 zápasoch – a FIFA 
na jeho počesť od roku 2009 
vyhlasuje cenu s jeho menom 
pre strelca najkrajšieho gólu 
v uplynulých 12 mesiacoch. 
Ktorý slovenský futbalista sa 
stal jej držiteľom v roku 2012?
a) Marek Hamšík

b) Juraj Kucka

c) Miroslav Stoch 
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Kvíz
(alebo 12 otázok 
o maďarskom futbale)

1c, 2b, 3c, 4a (84 gólov v 85 zápasoch, Kocsis 75/68, Sárosi 42/62), 5c (1952 Helsinki, 1964 Tokio, 1968 Mexiko City), 6b (od 4. 6. 1950 do 30. 6. 1954, vrátane duelu 

s tímom NDR v roku 1952 5:0, považovanom za neoficiálne. Séria sa skončila vo finále MS 1954 prehrou s NSR 2:3), 7a (góly:  Sewell, Mortensen, Ramsey z 11 m - Hidegkuti 3, 

Puskás 2, Bózsik), 8a (celkom 101x, 1947 – 1962), 9a (1992 – 93, po ňom viedli národný tím aj Nemec Lothar Matthäus (2004 – 05, Holanďan Erwin Koeman (2008 – 10, Nemec 

Bernd Storck 2015 – 17, Belgičan Georges Leekens 2017 – 18, Talian Marco Rossi od 2018), 10b  (pre UEFA.com povedal: „Som brankár, nie špičkový model. Je to otázka komfortu 

a ochrany nôh.“), 11a (1967), 12c (získal 78 percent hlasov, Radamel Falcao 15, Neymar 7).

12.

11.

10.

9.

8.

5.

6.

7.4.

3.

2.

1.

Najväčšia legenda 

maďarského futbalu 

bol a je Ferenc Puskás.
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- 55 členských krajín UEFA 
bude bojovať o postup na 
ME 2020 v piatich päťčlen-
ných a piatich šesťčlenných 
skupinách
- žreb v Dubline 2. decembra 
2018 rozhodol o zaradení 
Slovenska do E-skupiny 
- kvalifikácia sa premiérovo 
odohrá v priebehu jedného 
roka. Slovensko absolvuje 
v priebehu ôsmich mesiacov 
osem kvalifikačných zápasov, 
od 21. marca 2019 
do 19. novembra 2019
- z každej z desiatich kvalifi-
kačných skupín postúpia 
na ME dva najlepšie tímy. 
Z kvalifikácie si tak zabezpečí 
postup na finálový turnaj ME 
20 tímov 
- zvyšní štyria účastníci 
vzídu z play-off Ligy národov. 
Účastníci play-off budú známi 
po skončení kvalifikácie. 
Žiadna usporiadateľská kra-
jina nemá automaticky zabez-
pečenú účasť na finálovom 
turnaji
- dejiskom finálového turnaja 
bude od 12. júna do 12. júla 
2020 tucet európskych miest 
v dvanástich krajinách – Rím, 
Baku, Petrohrad, Kodaň, Am-
sterdam, Bukurešť, Londýn, 
Glasgow, Dublin, Bilbao, Mní-
chov a Budapešť                 (pz)
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Názov federácie: Hrvatski nogo-
metni savez (HNS) 
Rok založenia: 1912
Prezývka národného tímu: 

„Kockasti“ (Štvorčekoví), „Vatreni“ 
(Ohniví)
Prezident: Davor Šuker
Generálny sekretár: Damir 
Vrbanovič
Tréner: Zlatko Dalič 
Kapitán: Luka Modrič
Najviac reprezentačných zápa-

sov: Luka Modrič (134)
Najviac reprezentačných gólov: 

Davor Šuker (45)

Názov federácie: Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ)
Rok založenia: 1901
Prezývka národného tímu: 

Nemzeti Tizenegy (národná 
jedenástka)
Prezident: Sándor Csányi
Generálny sekretár: Marton Vagi
Tréner: Marco Rossi
Kapitán: Balázs Dzsudzsák
Najviac reprezentačných zápa-

sov: Gábor Király (108)
Najviac reprezentačných gólov: 

Ferenc Puskás (84)

Názov federácie: Football Asso-
ciation of Wales (FAW)
Rok založenia: 1876 
Prezývka národného tímu: The 
Dragons (draci)
Prezident: Kieran O‘Connor
Generálny sekretár: Jonathan 
Ford
Tréner: Ryan Giggs
Kapitán: Ashley Williams
Najviac reprezentačných zápa-

sov: Chris Gunter (93)
Najviac reprezentačných gólov: 

Gareth Bale (31)

Názov federácie: Azerbaycan 
Futbol Federasiylari Assosiasiyasi 
(AFFA)
Rok založenia: 1992
Prezývka národného tímu: Milli 
(národný tím)
Prezident: Rovnag Abdullajev
Generálny sekretár: Elchan 
Mammadov
Tréner: Gurban Gurbanov
Kapitán: Kamran Aghajev
Najviac reprezentačných zápa-

sov: Rašad Sadygov (111)
Najviac reprezentačných gólov: 

Gurban Gurbanov (14)

CHORVÁTSKO

WALES

MAĎARSKO

AZERBAJDŽAN

KVALIFIKÁCIA ME 2020

Bude sedmička šťastná?

 21. marca 2019 (štvrtok):
SLOVENSKO – Maďarsko (20:45) 

 24. marca 2019 (nedeľa):
Wales – SLOVENSKO (15:00)

 11. júna 2019 (utorok):
Azerbajdžan – SLOVENSKO (18:00)

 6. septembra 2019 (piatok):
SLOVENSKO – Chorvátsko (20:45)

 9. septembra 2019 (pondelok):
Maďarsko – SLOVENSKO (20:45)

 10. októbra 2019 (štvrtok):
SLOVENSKO – Wales (20:45)

 16. novembra 2019 (sobota):
Chorvátsko – SLOVENSKO (20:45)

 19. novembra 2019 (utorok):
SLOVENSKO – Azerbajdžan (20:45)

Slovensko dnes vstupuje do siedmej kvalifikácie o postup na kontinentálny šampionát. Našimi 
súpermi v E-skupine kvalifikácie Eura 2020 sú Chorvátsko, Wales, Maďarsko a Azerbajdžan. 

PROGRAM 
ZÁPASOV SLOVENSKA
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PONDELOK AŽ ŠTVRTOK | 17:45
NA JOJKE

PONDELOK AŽ ŠTVRTOK | 17:45 NA JOJKE

ELOK AŽ ŠTVRTOK | 17:45 NA JOJKE

KULTOVÝ ČESKÝ SERIÁL MOST!  KAŽDÝ UTOROK | 22:00 NA JOJKE

SRmadarskoOK.indd   22 14.3.2019   15:55:11



V československej 
reprezentácii vyše 
jedenásť rokov sa 
nominácia trénerov 
Jozefa Marka, páru 
Novák - Kačáni či 
Václava Ježka začínala 
dvojmenom V+V, teda 
Viktor – Vencel. Ich 
spoločná púť sa zača-
la prvou nomináciou 
v septembri 1965. 

História potvrdzuje, že v ich 
období absolvoval národný 
tím 98 zápasov, len v 12 z nich 
nestál medzi žrďami jeden 
z „V-brankárov.“ „Aj preto, že 

po šampionáte v Mexiku 

sme vyfasovali všetci trest,“ 

upresnil Alexander Vencel st. 
Práve na neho sa vzťahovalo 
označenie „iba náhradník,“ 
lebo v 38 stretnutiach kryl 
Viktorovi chrbát. „Keď to ,iba 

náhradník‘ vyznieva tak kru-

to, ale v Slovane som chytal 

trinásť rokov prakticky bez 

vystriedania, vynechal som 

možno päť zápasov pre cho-

robu či zlomenú ruku, takže 

to ,iba náhradník‘ je také... 

Také nepresné,“ zakladateľ 
najznámejšej slovenskej bran-
kárskej dynastie vyniká okrem 
iného aj citom pre presnosť 
a slušnosť.
Prejavilo sa to aj v ich vzájom-
nom vzťahu s Ivom Viktorom, 
s ktorým nebol rivalom či 
konkurentom. „Boli sme ka-

maráti, potom spoluhráči 

a navzájom aj jeden druhé-

mu trénerom. Dukla Praha, 

za ktorú Ivo chytal, mala 

v lige aj priemerné sezóny, 

ale keď prišiel Viktor do 

reprezentácie, vždy bol 

stopercentne pripravený na 

medzištátny zápas a vždy 

podal absolútny výkon.“ 
Podľa Vencela tak bol tréner 
v ťažkej situácii, ak by mal 
Viktora vymeniť v zostave. 
Pravda, do hry vstupovali aj 
iné faktory. Napríklad pred 
kvalifikačným zápasom s Ma-
ďarskom v Prahe v septem-
bri 1969, prišiel za Vencelom 
tréner Jozef Marko. „V zostave 

je už deväť Slovákov plus 

Plass a Viktor, takže ak by 

som šiel do brány ja, bolo by 

nás desať. A na druhý deň 

ho vyhodia... Už len ironicky 

pripomenul, že mu domáci 

novinári otĺkajú o hlavu 

Szikoru, že takto bude Ma-

ďarov na ihrisku dvanásť,“ 

Vencel je rodák z obce  Ilva 
Mare v dnešnom Rumunsku, 
ktorá v čase jeho narodenia 
patrila Maďarsku a volala sa 
Nagyilba...
Jeho však viac ako pozícia za 
Viktorom mrzel fakt, že keď sa 
objavil v bráne národného 
tímu, bolo to častejšie v zahra-
ničí, pomer doma: vonku 
má 9:16. A na Tehelnom poli 
chytal jeden jediný raz! „Pri-

tom v Bratislave hrali skvelí 

súperi: Brazília, Anglicko, 

Taliansko, Španielsko...” Ten 
jediný duel na legendárnom 
štadióne odchytal 13. októbra 
1974 proti Švédsku, okrem 
iného rozlúčkový zápas Jozefa 
Adamca. „Tréner Ježek ma 

v ňom urobil kapitánom, 

lebo ani do tohto si on 

nikým kecať nedal.“

Práve na Tehelnom poli však 
vyfasoval Vencel svoju jedinú 
červenú kartu v kariére – keď 
bol náhradníkom! „V pamät-

nom zápase s Anglickom 

rozbil lakťom Keegan Kolovi 

Göghovi nos. Striekala z ne-

ho krv, masér s doktorom 

sa hlásili ako školáčikovia, 

či môžu vstúpiť na ihrisko. 

Bol som nasrdený, kričím 

na nich, nevidíte, ako veľmi 

Kolo krváca?! Vrútil som sa 

na ihrisko, snažil som sa mu 

pomôcť, no taliansky asis-

tent rozhodcu ma chytil za 

krk a ťahal ma preč. Povedal 

som mu, že je posr.ný maka-

rón, že či nevidí, čo mu je... 

Rozumel akurát makarón, 

ale stačilo to, aby zavolal 

hlavného Michelottiho 

a vyhodili ma von. Do konca 

ostávala hodina, tŕpol som, 

že ak sa Angličania pustia do 

Viktora a zrania ho, nebude 

mať kto ísť do brány,“ pribli-
žuje onen historický moment.
Po zápase ho zväzový funk-
cionár Rudolf Baťa ťahal do 
kabíny rozhodcov ospra-
vedlniť sa. „Tí kukali, čo sa 

deje. Vysvetľovali sme im, 

kto som, koho vylúčili. Oni 

skutočne nevedeli, že som 

náhradný brankár, mali sme 

farebne také isté bundy ako 

usporiadatelia, mysleli si, 

že vyhodili jedného z nich. 

Napísali do zápisu ako 

odôvodnenie červenej 

karty: v snahe pomôcť vážne 

zranenému spoluhráčovi ne-

oprávnene vstúpil na hraciu 

plochu. Trest som nedostal,“ 
dospomínal na vylúčenie.
Ešte na jeden okamih čoby 

náhradník nezabudne nikdy. 
Keď v Belehrade pri finále ME 
1976 prišiel za ním Antonín 
Panenka. „Opýtal sa ma pred 

poslednou jedenástkou, čo 

by som urobil ja ako bran-

kár. Reku vyberiem si roh 

a hodím sa tam. To jsem 

chtěl slyšet... Nikomu nena-

padlo, čo vyvedie,“ a potom 
sa zrodila legenda a z Panenku 
sa stal futbalový básnik.
Vencel bol vychýrený špecia-
lista na jedenástky, kdesi tam 
došlo aj k šumu, ako šiel v Mar-
seille 1969 do brány za stavu 
4:0 pre tím ČSSR v barážovom 
zápase s Maďarskom. Vraj keď 
rozhodca Machin ukázal na 
biely bod, rozbehol sa Andrej 
Kvašňák za trénerom Markom, 
aby ho presvedčil, nech vyme-
ní brankára. Lebo mala byť 
v hre stávka, že Viktor nedosta-
ne v tom dueli gól. O kartón 
whisky. „To nie je pravda! 

Keď zapískal jedenástku, 

prišiel Marko za mnou: 

‚Šaňo, vyzleč sa, ideš do brá-

ny. A potom ti môžem dať 

plné prémie. Tisíc dolárov.‘ 

Taká je čistá pravda.“

Takže iba náhradník? „Poviem 

to tak: keby v tom čase 

nebolo Iva, tak v centre tejto 

témy by nebol Vencel, ale 

niekto iný!“           PETER ŠURIN

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 
IBA náhradník    Alexander Vencel st. 
v 38 medzištátnych zápasoch v pozícii dvojky Iva Viktora 

I ako

Aj červená karta 
za makaróna!
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V+V v reprezen-

tačnom, vľavo Alexander Vencel st., 

vpravo Ivo Viktor.
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V prvej polovici minulého 
storočia na slovenských lú-
kach začínalo svoju futbalovú 
kariéru veľa talentov, ktoré sa 
neskôr stali ozdobou medzi 
Tatrami a Dunajom. Celý rad 
Ružomberčanov na zatrávne-
nom priestranstve za kolóniou 
papierenskej továrne sýtil až 
tri kluby, z ktorých sa vykľul 
jeden silný, ŠK Ružomberok. 
Jeho veľkým cieľom bolo hrať 
najvyššiu slovenskú súťaž 
a podarilo sa mu to! Do roční-
ka 1940/41 vstupoval v tejto 
najčastejšej zostave: Hromád-
ka – Mecko, Pribyl – Heger, 
Bačkor, Hrivnák – Tegelhoff, 
Šupák, Petrášek, Kmeť, Benko.  

ZÁSLUHA 
TRÉNERA HILSCHERA
Už v Ružomberku si ako 
dorastenca Viktora Tegelhoffa 
všimol tréner Karol Hilscher, 
ostrieľaný hráč niekoľkých 
francúzskych klubov. Mla-
dému Viktorovi sa obetavo 
venoval, vidiac v ňom veľkú 
budúcnosť. Vraj denne s ním 
behával a cibril techniku aj 
mimo riadnych tréningov. Už 
ako 17-ročného ho zaradil 
do základnej zostavy proti ŠK 
Žilina. Výkonom si zabezpečil 
pevné miesto v ružomber-
skom útoku a naďalej sa 
prezentoval obdivuhodnými 
gólmi. Všimli si to v Bratislave 
a prestup bol rýchlo hotový. 

NA DVAKRÁT 
DO ŠK BRATISLAVA
Viktor Tegelhoff však onedlho 
zatúžil po domove a ubzikol 
do Ružomberka, kde ďalej 
strieľal jeden gól za druhým. 

V zápase so Sláviou Prešov sa 
mu pod nohy vrhol brankár 
Tomašovič, doplatilo na to 
koleno a zranenie menisku 
bolo na svete. 
Viktor musel podstúpiť ope-
ráciu v Piešťanoch, následná 
rehabilitácia trvala dlho. 
Našťastie, vydarila sa a znovu 
sa objavil v belasom drese. 
Ale to už začal byť pri streľbe 
opatrnejším a aj na poste 
stredného útočníka sa začal 
premieňať na tvorivého hráča. 
Ako strelec sa vyznamenal 
najmä v medzimestskom zá-
pase Bratislavy 21. novembra 
1943 na Tehelnom poli proti 
veľmi silnej Viedni (5:4), strelil 
štyri excelentné góly!
V civilnom živote vyštudoval 
za lesného inžiniera. Jeho 
okolie o ňom hovorilo ako 
o správnom chlapovi.

PRVÝ SLOVÁK 
V ČS. REPREZENTÁCII
So spomínanými kvalitami 

vstupoval Tegelhoff aj do fut-
balu obnovenej spoločnej 
republiky Slovákov a Čechov 
po II. svetovej vojne. Plnil to 
do takej miery, že sa vôbec 
nepochybovalo o jeho istom 
poste v prvom medzištát-
nom zápase Československa 
po vojne. Len on jediný 
zo slovenských hráčov dostal 
príležitosť 7. apríla 1946 
v Paríži proti Francúzsku. 
Na prehru 0:3 nedoplatil 
zastaraný systém hry, ale 
Tegelhoff. Jeden z najlep-
ších vtedajších hráčov sa do 
reprezentačného dresu mohol 
vrátiť až po pol druha roku.  

AKO 35ROČNÝ 
V REPREZENTÁCII
A10. novembra 1953 sa na 
historickom zájazde po ČSR 
sovietsky majster Dinamo 
Moskva v bráne s Jašinom 
zastavil na jediný zápas na 
Slovensku v Žiline. Pred ne-
uveriteľnou návštevou vyše 

20-tisíc divákov proti nemu 
nastúpilo vybrané mužstvo 
Slovenska, ktorého útok vie-
dol takmer 35-ročný Tegelhoff. 
Tegelhoffov výkon natoľko 
nadchol, že tréner reprezentá-
cie ČSR Karol Borhy ho chcel 
postaviť v Prahe v ďalšom 
zápase proti Dinamu. Preto 
Viktor s Moskovčanmi odces-
toval do Prahy a tam viedol 
reprezentačný útok, ktorý tiež 
zaznamenal jeden gól pri rov-
nakej remíze 1:1. Navyše ho 
Borhy nominoval aj na nasle-
dujúci zápas Medzinárodného 
pohára 13. decembra 1953 
do Janova proti Taliansku, kde 
zavŕšil reprezentačnú kariéru 
jubilejným desiatym zápasom. 
Skončil sa prehrou 0:3, teda 
presne takou, akou začínal 
zápasom s Francúzskom 
v roku 1946 v Paríži pôsobenie 
v národnom drese.
Neveselou súčasťou jeho ži-
vota bola etapa, v ktorej spolu 
so spoluhráčmi zo Slovana 
– Benedikovičom, Steinerom 
a Beňom bol poslaný do 
uránových baní. Prepustili 
ho po piatich rokoch väzenia 
na amnestiu 12. mája 1960. 
Po návrate z Jáchymova mu 
pomohli najmä priatelia 
zo Slavoja Piešťany a Vodo-
hospodárskych stavieb Brati-
slava. S priateľmi hrával futbal 
pre radosť za Pozemné stavby 
Bratislava. Dostal ponuku 
trénovať žlto-čierny poter 
Interu a úspechu sa dočkal aj 
v tejto pozícii.
Dnes je po ňom pomenovaná 
ulica, na ktorej je oficiálne 
sídlo ŠK Slovan.

JOZEF KŠIŇAN

OPRÁŠENÉ LEGENDY VIKTOR TEGELHOFF - najprv strelec, potom tvorca hry

Správny chlap 
má ulicu

ŠK Bratislava v roku 1945 v Prahe pred odvetou so Slaviou, Viktor Tegelhoff stojí piaty zľava.

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 22. decembra 1918 v Ružomberku
ZOMREL: 11. septembra 1991
HRÁČSKA KARIÉRA: ŠK Ružomberok, ŠK (Sokol NV, Slovan CHZJD) 
Bratislava, Slavoj Piešťany
REPREZENTÁCIA: 10x ČSR A, 1x ČSR B, 3x Slovensko
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska, 4x majster Československa, 
1x najlepší stredný útočník Európy
LIGOVÁ BILANCIA: 226 zápasov/111 gólov
TRÉNER: žiaci Interu Bratislava, B-tím Interu 

KTO BOL VIKTOR TEGELHOFF
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M A RC O  M I R E L L I

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

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

YOURPERSONALSTYLE
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ĎAKUJEME ZA PODPORU

Platinoví partneri

Mediálni partneri

Partneri
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