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• ŽIAČKY MFK RUŽOMBEROK VÍŤAZKAMI HALOVEJ SEZÓNY MLÁDEŽE SFZ 2018/19

REPREZENTAČNÉ VÝBERY
• ŠTART KVALIFIKÁCIE O POSTUP NA ME 2020
• ROZHOVOR S HLAVNÝM TRÉNEROM BRANKÁROV SFZ MIROSLAVOM HÝLLOM
• PREHĽAD REPREZENTAČNÝCH ZÁPASOV

KALEIDOSKOP A KALENDÁR
• KALEIDOSKOP
• KALENDÁR

MAGAZÍN TECHNICKÉHO ÚSEKU SFZ • Vydal: Technický úsek SFZ • Zostavovateľ: ZSOLT PAKUSZA
• Zodpovedný redaktor: PETER ZEMAN • Autori článkov: PETER ZEMAN, MICHAL ŠVIHORÍK
Fotografie: ROMAN FERSTL, archív SFZ • Grafická úprava: JURAJ TOMAN

Január, Február, Marec 2019

2

PRÍHOVOR

PREDSLOV

Vážení kolegovia, tréneri, priaznivci slovenského futbalu.
V úvode môjho príhovoru by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí významne prispeli k vzniku
tohto magazínu, kde sa môžeme naozaj veľmi
podrobne oboznámiť s prácou, smerovaním a
aktivitami technického úseku SFZ. Som presvedčený o tom, že aj naďalej si bude udržiavať
svoju vysokú kvalitu a obsah jednotlivých vydaní,
čím jednoznačne prispeje k lepšej informovanosti, vzdelávaniu, výchove a príprave trénerov na
všetkých úrovniach.
Veľmi ma potešila tiež aj informácia o finalizácii
hernej koncepcie prípravy jednotlivých reprezentačných výberov, v ktorej sú aj kritériá na výber
konkrétnych hráčov do nich, obsah hernej prípravy tímov, herné princípy v defenzívnej a ofenzívnej
časti, zaznamenané situačnými videoukážkami,
odborná komunikácia v úzkom prepojení a spolupráci s klubmi, akadémiami, ktorej výsledkom
bude všeobecný prehľad o vývojových trendoch
a požiadavkách na rozvoj mládežníckych hráčov
pre potreby štátnych reprezentácií. V priebehu
ostatných pár mesiacov sa udialo zopár zmien
aj na technickom oddelení, tou najvýznamne-
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jšou bol príchod nového technického riaditeľa
v osobe pána Štefana Tarkovič, verím, že svojimi skúsenosťami z klubového, ako aj reprezentačného futbalu, prinesie spolu so svojimi
najbližšími spolupracovníkmi správnu dynamiku, smerovanie a progres na najbližšie obdobie,
aby sa technický úsek stal skutočnou vlajkovou
loďou SFZ. Dôležitým zámerom bude oboznámiť
s filozofiou a smerovaním SFZ všetkých trénerov,
ukázať im cestu, ktorou sa chceme v najbližšom
období uberať a ako chceme pracovať na podstatnom zlepšení športovej prípravy mladých,
talentovaných hráčov v našich podmienkach.
Na záver by som chcel trénerom, funkcionárom
a všetkým ľuďom, ktorí participujú na slovenskom futbale zaželať veľa elánu, chuti, pozitívnej
energie do tejto nádhernej, ale aj veľmi náročnej
práci, ktorej výsledkom by mohla byť radosť pri
pohľade na kontinuálne zlepšovanie výkonnosti mladých hráčov, ktorí budú mať potenciál
etablovať sa v európskom, medzinárodnom futbale, ako aj vo svetovom futbale.

Karol Belaník
Viceprezident SFZ
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ROZHOVOR S TECHNICKÝM
RIADITEĽOM SFZ ŠTEFANOM
TARKOVIČOM
Päť a pol roka pôsobil vo funkcii asistenta
trénera Jána Kozáka a od 1. januára 2019 je
novým technickým riaditeľom Slovenského
futbalového zväzu. ŠTEFAN TARKOVIČ rozdelil víziu o koncepčnom smerovaní slovenského
futbalu do krátkodobých a dlhodobých cieľov. Jeho prvou úlohou bolo definovať priority.
Koniec trénera Kozáka bol pre futbalovú verejnosť
prekvapením. Vnímali ste rovnako následnú ponuku
prevziať post technického riaditeľa SFZ?
„Ponuka prišla v čase, kedy sme s trénerom Kozákom
skončili pri A-družstve a musím povedať, že bola konkrétna. Prišla priamo od prezidenta SFZ Jána Kováčika, dlho
som ju nezvažoval, bavili sme sa viacmenej len o forme
spolupráce a o kompetenciách. Mal som, a mám, určitú
predstavu o tom, ako by veci mali fungovať. Prezident mi v
tomto smere vyjadril maximálnu podporu.“
Môžeme od vás čakať nejaké zásadné zmeny?
„Nie som zástancom veľkých zmien a už vôbec nie bez
dôvodu. Nejaké štrukturálne zmeny sme už urobili, nie sú
oficiálne zverejnené a tak by som nechcel predbiehať. Keď
niekto príde na strategickú pozíciu, musí si zadefinovať
krátkodobé, stredné a dlhodobé ciele. Bez toho, aby si neujasnil víziu, by sa mohol len ťažko posúvať niekam ďalej.
Na Slovensku je populárne, že keď niekto niekam príde, tak
je nositeľom výrazných zmien. Technický úsek som poznal
aj predtým. Úzko som s ním spolupracoval päť a pol roka
počas pôsobenia pri A-družstve, osobne poznám ľudí na
úseku a nebol dôvod na personálne zmeny. Dôkazom je
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Ján Greguš, ktorý zostal v plnozastupiteľnej funkcii na
pozícii môjho zástupcu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Určite máte predstavy o optimalizovaní fungovania
oddelenia.
„Všetkému, čomu sa človek venuje, skrýva určité rezervy. To
je normálne. Na to, aby som mohol objektívnejšie vyhodnotiť štruktúru fungovania tohto oddelenia, potreboval
som ho porovnať s fungovaním iných asociácií. Tento proces stále prebieha. Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment
mi pomáha stretnúť sa so zástupcami národných zväzov.
Mám za sebou návštevu Grécka, Portugalska, Chorvátska,
na začiatku mája ma čaká osobný rozhovor s trénerom
belgickej futbalovej reprezentácie Robertom Martínezom a
zástupcami belgickej futbalovej asociácie. Po týchto stretnutiach budem mať ucelenejšiu predstavu o tom, ako by
mohlo fungovať oddelenie technického úseku.“
Zastrešujete projekty Grassroots, rozvinutý projekt
Dajme spolu gól, k tomu treba pripočítať mládežnícke
reprezentácie a ich snahu prebojovať sa cez Elite Round
na záverečné turnaje ME. Dá sa z tak širokého spektra
projektov určiť priorita?
„To je presne to, s čím som mal počas prvých dvoch mesiacov najväčší problém. Utriasť si fungovanie z pohľadu priorít. Misky sa prevážili ku krátkodobým cieľom, na ktorých
intenzívne pracujem. Mám vieru, že spomenuté projekty
na oddelení grassroots a mládežníckeho futbalu, sú plne
funkčné a zastrešujú ich ľudia, ktorí sú vo svojom fachu odborníci. Zbieram podrobné informácie o dianí a na základe
výsledkov viem, že do nich nemusím v tejto fáze zasahovať. Fungujú úspešne a moja účasť v nich nehrá zásadnú
úlohu.“
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Seniorská reprezentácia je na vrchole pyramídy a odráža dlhodobý prístup a dosiahnuté výsledky na nižších stupňoch.
Giganti ako Nemecko, Anglicko si v nedávnej minulosti prešli určitou krízou a následnou obrodou na ceste k
strateným métam. Čiastočne vplyvom veľkého počtu
zahraničných hráčov v domácich ligách a nedostatku
príležitostí pre domáce talenty. Slovensko v 25 ročnej ére samostatnosti žiadny dynamický pokles nezasiahol. Nehrozí
nám podobný problém, ak vezmeme do úvahy stále rastúci
počet legionárov v slovenských kluboch?
„Toto je oveľa rozsiahlejšia téma. Fungovanie technického
oddelenia zastrešuje v prvom rade prácu na zväze. My zastrešujeme v prvom rade jednotlivé reprezentačné družstvá.
Na tie máme priamy dosah prostredníctvom riadenia súťaží.
Najvyššiu súťaž riadi Únia ligových klubov (ÚLK), ktorá je
pridružený člen a má autonómnu funkciu a možnosti riadenia
súťaže. Do 2. ligy, ako ste spomínali, zasiahneme určitým projektom, ktorým chceme podporiť mladých hráčov. Domnievame sa, že v systéme akadémií mládeže máme dostatočné
množstvo mladých hráčov, ktorí by mali dostať príležitosť a
možno ju nedostávajú na úkor zahraničných hráčov. Snažili
sme sa nájsť určitý model, akým by sme vedeli mladým
hráčom pomôcť v tom zmysle, že druholigové kluby by si
mohli týmto spôsobom pripraviť hráčov pre budúcnosť. Ak
sa mám vrátiť k meritu otázky – nič nejde neustále lineárne
hore. Vzostup a pokles sú prirodzené procesy. Ani naše každodenné životy nie sú lineárne. Ideálne je, ak má sínusoida
progresívny charakter a nemá veľkú rozdielovú amplitúdu,
veľké výkyvy. To sa slovenskému futbalu darí, aj keď dnes si
môžeme otvorene povedať, že aj my sme urobili určité chyby.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Môžete byť konkrétnejší?
„Hovorím o chybách v súvislosti s deficitom určitých hráčov
v A-družstve na jednotlivých postoch. Dnes nemáme klasického hrotového útočníka, relatívny problém máme aj na
krajoch obrany. Hubočan a Pekarík boli stabilnými hráčmi
na týchto postoch, teraz na ľavej strane hráva perspektívny Hancko, aj keď vo svojom veku by mal v klube hrávať
viac. Na pravej strane takúto alternatívu nemáme. Bavíme
sa o kľúčových postoch, ktoré nemáme celkom dobre alternované. Musíme sa pozerať dopredu a mojou veľkou
ambíciou je dosiahnuť stav, kedy pozície a hráčske funkcie, ktoré nám chýbajú, budeme schopní profilovať a koncentrovať sa na ne. Máme kvalitných stredových obrancov, máme stredových hráčov, ale náhradu na spomenuté
posty až tak kvalitnú nemáme.“
Pôsobili ste dlho na poste asistenta reprezentačného
trénera, situáciu v medzinárodnom futbale máte dokonale zmapovanú. Ako vnímate rozvoj rýchlosti a jej vplyv
na futbal? Za šprint je vo futbale definovaná hodnota
ubehnutých 7 metrov za 1 sekundu. Špičkoví hráči dosahujú rýchlosť 8,3 metra za sekundu (30 km/h), a máme
tu aj hráča ako napríklad Mbappé, ktorý dosahuje hodnotu 10,5 metra za sekundu (38 km/h). Otázka implementovania rozvoja rýchlosti do slovenského mládežníckeho
futbalu je pravdepodobne na mieste.
„Súhlasím. Práve preto je mojou ambíciou, aby strategické kroky, ktoré chceme realizovať v najbližšom období,
boli odkomunikované s trénermi v jednotlivých reprezentačných družstvách. Chceme s nimi hovoriť o určitej hernej
koncepcii. O tom, akým spôsobom by sme chceli hrať,
akým futbalom by sa malo družstvo na ihrisku prezentovať
z hľadiska určitých princípov. S tým, že dôležité aspekty,
akým je napríklad rýchlosť, chceme adaptovať na podmienky v slovenskom futbale. S tým je tiež úzko spojený
výber hráčov do reprezentačných výberov mládežníckych
kategórií a tu máme ambíciu pripraviť do leta určitú
batériu špecifických a nešpecifických testov.“
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Prezradíte o nich viac?
„Budeme testovať paušálne deti od 10 do 15 rokov. Verím,
že práve testovanie, keď bude štandardizované a bude
vykonávané kontinuálne počas najbližších štyroch až piatich rokov, nám prinesie potrebné informácie, o ktorých
sa bavíme. Ak dnes chceme vybrať nejakých hráčov, ktorí
by mali spĺňať nejaké kritérium, tak ich musíme vedieť objektívne zmerať. Dnes to nie je žiadna tabu téma, že existujú nástroje a metódy, vďaka ktorým vieme určiť, akými
genetickými preddispozíciami hráč disponuje. Ak má hráč
genetické preddispozície byť rýchly, tak rýchly bude. Ak ich
nemá, tak rýchly nebude. Potrebujeme tieto dáta získať a
vedieť ich tiež vyhodnocovať.“
Ako na to? Kadiaľ vedie cesta?
„Na SFZ máme na to veľmi dobrý nástroj, jeho meno je
SAP FOR ONE. Používa ho tiež nemecký futbalový zväz.
Myslím si, že sme prvá asociácia, ktorá ho dokázala implementovať v takej šírke a ja verím, že keď budeme disponovať týmito dátami a budeme ich vedieť vyhodnocovať
v časovom horizonte troch až piatich rokov, tak budeme
vedieť objektívnejšie povedať, ako spomenuté posty personálne obsadiť vhodným hráčom.“
Aké sú vaše ďalšie očakávania a možnosti v tejto
oblasti?
„Podstatnú časť tvorí vytváranie profilov. Mňa by veľmi
zaujímalo, ako vyzeral Škriniar, Lobotka, alebo Hancko
pred takými tromi až piatimi rokmi. Presadili sa v európskom futbale a tým pádom na základe ich profilu, by
sme mohli profilovať určité hráčske funkcie a vyberať do
mládežníckych kategórií hráčov, ktorí by sa približovali
nameraným dátam pri týchto úspešných futbalistoch. Tieto informácie paradoxne máme, pretože testovanie kontinuálne funguje desaťročia. Bohužiaľ, tieto dáta nie sme
schopní v tejto forme spracovávať a vyhodnocovať. Som
presvedčený, že nástroj, ktorý chceme zaviesť do praxe je
dôležitý pre budúcnosť slovenského futbalu.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV
Dokončenie z predchádzajúcej strany
Keď už sme sa dostali k otázke vplyvu technológií do
futbalu, české médiá priniesli správu o tom, že bývalý
futbalista Karel Poborský bol nimi doslova ohúrený po
návrate z návštevy v Juventuse Turín. Mladí futbalisti
vraj zadali do programu koľko hodín spali, akú mali
včera záťaž, čo počas dňa zjedli a program im zadal, čo
majú robiť v danom dni na tréningu. Je možné, aby to
takto fungovalo?
„Dnes máte veľa systémov, ktoré dokážu spracovávať, vyhodnocovať informácie, netrúfam si tvrdiť, do akej miery
sú tie, o ktorých vy hovoríte, efektívne. To, čo ste povedali, je priamo spojené so zabezpečením fungovania toho
družstva. Keď sa bavíme o takejto úrovni, tak sa vlastne
bavíme o realizačnom tíme v počte 30 ľudí. 25 ľudí zbiera
a vyhodnocuje informácie. Hráči sú monitorovaní na úrovni
krvného testu, denného režimu práce, snímaní môžu byť aj
počas noci. Čím viac informácií o hráčovi máte, tým viac
môžete do procesu rozvoja vstúpiť. Cez odborníkov a realizačné tímy.“
Kde je hranica, kedy hráč z toho profituje a posúva sa
dopredu?
„Mám osobnú skúsenosť z poslednej konferencie po MS
2018. Ak má byť hráč pod nejakým screeningom 24 hodín
denne, tak prestáva byť sám sebou. Vychádzam z rozhovorov s trénermi tímov umiestnených na prvých štyroch miestach na MS, a tiež s trénerom Ruska Čerčesovom, ktorý
dával po zápase hráčom voľno a stretávali sa až na druhý
deň na obed… Dal im priestor byť ľuďmi. Reprezentačný
a klubový život je odlišný. Nie všetky vstupy technológií
v tak extrémnej podobe musia byť vždy úspešné. Je dobré vedieť všetko zmerateľné o hráčovi, ale rovnakú váhu
majú aj informácie o tom ako sa cíti, či nemá problémy
vo vzťahoch. Tieto dáta sú rovnako dôležité ako jeho biologický profil.“
Vráťme sa k súčasným otázkam slovenského futbalu.
Dôležitým prvkom vo vývoji mladých hráčov je individualizácia. Kým dvom brankárom sa v mnohých kluboch
venuje jeden tréner, na zvyšných 15-20 ďalších hráčov
v poli zostáva tiež jeden tréner. Kluby si asi nemôžu
dovoliť angažovať do realizačných tímov špecialistov.
Ako sa s tým vysporiadať?
„Toto je záležitosť klubov. My ako zväz nemôžeme určovať
klubu štruktúru realizačného tímu. My sa snažíme optimalizovať štruktúru a počet členov realizačných tímov v
akadémiách, kde máme platených ľudí, ktorých spolufinancujeme zo zdrojov SFZ. Na týchto ľudí dosah máme.
Samozrejme, že to nie je v extrémnom počte, ale aby som
odpovedal na otázku - práve tomu majú slúžiť spomenuté návštevy futbalových zväzov v Grécku, Chorvátsku.
Radi by sme odsledovali trendy a v rámci možností sa im
v našich podmienkach priblížili. To znamená, okrem iného
tiež navyšovať rozpočet a skvalitňovať realizačné tímy.
Pridám jednu perličku z rozhovoru s technickým riaditeľom
portugalského futbalového zväzu. Oni majú výhodu v tom,
že majú tréningové centrum a sídlo zväzu v rámci jedného
komplexu. Nie sú to honosné podmienky, ale sú veľmi efektívne a kvalitné. Keď sa predstavitelia zväzu bavili s hráčmi
ako Ronaldo, Nani a ďalšími portugalskými hviezdami, oni
nemali nároky na to, aby im zväz sľúbil nejaké finančné odmeny za postup. Od zväzu však očakávajú kvalitný servis,
logistické veci ohľadom transferom na zraz, zo zrazu. Aby
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nemuseli čakať na letiskách, aby mali business letenku. To
znamená skôr očakávajú komfort v oblasti starostlivosti,
kvalitný hotel, regeneráciu. Reprezentácia a realizačný
tím nikdy nemá šancu vytvoriť takú štruktúru, akou disponujú kluby na úrovni Juventusu a podobne. V tomto sa
porovnávať nemôžu. Ale môžu sa porovnávať na úrovni
starostlivosti o hráča na zraze z hľadiska stravy, regenerácie, ubytovania. Ešte raz zdupľujem, musíme sledovať
trendy a prispôsobovať sa im. Navyšovaním rozpočtu a
skvalitňovaním realizačného tímu.“
Spomenuli ste rozdelenie cieľov a stanovenie priorít.
Ktoré úlohy sú najdôležitejšie a majú najvyššiu prioritu?
„Budem rád ak sa nám podarí na úrovni reprezentačných
tímov dosiahnuť tri méty. Prvým bodom je herná koncepcia reprezentačných tímov. To znamená, aby sme si so
všetkými trénermi reprezentačných družstiev prešli hernú
koncepciu a vysvetlili si herné princípy. Druhým bodom je
pripraviť do leta štandardizovanú testovú batériu. Hovorím o špecifických aj nešpecifických testoch, ktoré budú
v platnosti pre dlhšie časové obdobie. Vďaka nim budeme
vedieť hráčov hodnotiť. Tretím cieľom je zavedenie určitej
formy mentálnej prípravy hráčov a nájsť spôsob, akým by
sme mohli na SFZ v tejto oblasti pokročiť a spolupracovať.“
Aké sú ďalšie ciele na rok 2019?
„Bol by som rád, keby rozbehnuté projekty, ktoré nám
robia už teraz dobré meno, pokračovali v nastúpenom
trende. Okrem projektu „Dajme spolu gól“ máme rozbehnutých niekoľko projektov aj na úrovni dievčenského
mládežníckeho futbalu, solídne kontúry naberá projekt
„Hobby futbal“, v ženskom futbale sa o slovo hlási projekt s obsadením koordinátorov dievčenského a ženského
futbalu v regiónoch. Projektov na úrovni grassroots a
mládežníckeho futbalu je veľa, budem rád, ak sa budú rozvíjať do kvality.“
Aké sú ambície na úrovni akadémií a vzdelávania
trénerov?
„Na úrovni akadémií máme ambíciu zefektívniť transfer
našej filozofie a prepojiť naše reprezentačné družstvá s
akadémiami do takej roviny, aby tam dochádzalo k výmene
informácií. Aby hráči v reprezentácii i v klube mali odkomunikovanú starostlivosť a tiež obsah tréningového procesu.
Aby sa kompenzovali individuálne nedostatky hráčov na
úrovni spolupráce klubového a reprezentačného trénera.
Budem rád, ak sa komunikácia posunie na vyššiu úroveň a
tým sa skvalitní samotný developing hráča. Veľmi dôležitý
je úsek vzdelávania. Našou ambíciou je prepojiť načrtnutú
filozofiu, cez vzdelávanie trénerov, do praxe, To znamená,
aby sme trénerom dali jednoznačné kritériá, stanoviská,
vývojové trendy, na ktoré by sme mali v mládežníckom
futbale naskočiť. Prvým významným krokom je novinka
v podobe regionálnych vzdelávateľov. Doteraz regionálni
tréneri zastrešovali reprezentačné výbery aj vzdelávanie.
Dnes máme špecializovaných regionálnych vzdelávateľov.
Sľubujeme si od toho skvalitnenie vzdelávacieho procesu
trénerov na nižších stupňoch UEFA B a C licencie.”
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ROZHOVOR S TRÉNEROM SR 17
MAREKOM BAŽÍKOM PO TURNAJI
ELITE ROUND

„ELITE ROUND SME SI PREHRALI V
POKUTOVÝCH ÚZEMIACH“
Prehra 1:3 so Srbskom, bezgólová remíza so
Švédskom a prehra 0:3 v súboji s Francúzskom
– pripravili Slovákov o sen kvalifikovať sa na
záverečný turnaj ME U17.
Ako ste vnímali prípravu mužstva na Elite Round? Čo
by ste dnes, s odstupom času, zmenili v príprave na najdôležitejší turnaj?
„Počas prípravy sme venovali pozornosť, percentuálne
približne na 70-75 %, prvému zápasu. Prehľad o súperoch
sme mali, za najdôležitejší sme však považovali prvý zápas
a tak najviac poznatkov sme mali práve o Srbsku. Tomu
sme podriadili aj domácu prípravu v Senci.“
Pred odchodom ste odohrali niekoľko prípravných
zápasov, nežiadalo sa vám zaradiť do programu ešte
nejaký kontrolný zraz?
„Ročník 2002 má jednu nevýhodu a tou je šesť hráčov
užšieho kádra pôsobiacich v zahraničí. Ťažko môžete
programovať kontrolný zraz, keď dopredu viete, že vám
hráčov zahraničné kluby neuvoľnia. Kompletný káder sme
mali iba na akcii v Španielsku, kde sme hrali s Belgickom
a Poľskom. Predtým sme odohrali turnaj v Bielorusku, ale
tam sme mali z kádra, ktorý sa predstavil na Elite Round,
iba sedem hráčov. Ťažko teda hovoriť o nejakej koncepčnej
príprave. Zamerali sme sa teda na zraz v Španielsku, kde
boli výkony mužstva v oboch stretnutiach uspokojivé. Hrali
sme s dobrými mužstvami, kostru mužstva sme otestovali
v zápase s Belgickom, ktorý sme vyhrali 3:2. Samozrejme,
súper mal káder v porovnaní s tým srbským vyskladaný
inak.“
Mali ste pri tvorbe finálnej nominácie nejaké komplikácie?
„Jediný škrt nám urobil stopér Matúš Capko. Bol s nami v
Španielsku, trápia ho však chronické problémy s členkom a
tie sa mu obnovili v klube. Nemohol s nami cestovať.“
Ofenzívna sila mužstva zostala nezmenená, napriek
tomu sa vám nepodarilo nadviazať na predošlé zápasy,
v ktorých ste strieľali veľa gólov.
„Bol to svojim spôsobom paradox. Nakoniec sa ukázalo, že
sme pohoreli práve v ofenzíve. Aj keď nemôžem a nechcem
teraz hodiť neúspech len na ofenzívnych hráčov, pretože
zápasy sa hrajú v oboch pokutových územiach a my sme
si Elite Round prehrali práve tu. V pokutových územiach.“
Keby sme riešili kvalitatívne rozdiely medzi prvým
kolom kvalifikácie a fázou Elite Round, vidíte tam mar-
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kantné rozdiely? Dá sa predpokladať, že najslabší tím
z 1. kola je výrazne slabší, ako hodnotíte kvalitu ostatných súperov?
„Kvalita súperov v 1. kole bola nižšia. Je logické, že zo skupín postupovali tí najlepší a tak sa kvalita na Elite Round
vyprofilovala. Odhliadnuc od San Marína, v 1. fáze ani Severní Íri, ani Turecko, s ktorým sme vyhrali 3:0, nedosahovali
úroveň súperov v Elite Round.“
Aký bol rozdiel vo výkonnosti vašich zverencov v 1. kole
a v stretnutiach Elite Round?
„Nenachádzam v nich veľký rozdiel. V 1. fáze sme výsledkovo zvládli úvodný zápas so Severným Írskom. Hoci nebol
jednoduchý, zvíťazili sme 1:0. To nás nakoplo aj do ďalších
stretnutí. V útočnej fáze sme boli kvalitní, hráči uverili, že
postupová méta je dosiahnuteľná. Prišiel do toho duel so
San Marínom, kde sme sa rozstrieľali a naše účinkovanie
vyvrcholilo top zápasom s Tureckom. Odohrali sme spolu
19 stretnutí v priebehu roka a toto bol jeden z troch najlepších výkonov. Zápas spĺňal vysoké kritériá.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Z pohľadu taktiky a stratégie na turnaji Elite Round,
zakomponovali ste do hry nejaké novinky alebo ste sa
držali pôvodného konceptu?
„Riadime sa nastolenou filozofiou, ktorá je tomuto výberu
vlastná – hrať ofenzívne. Čo sa týka defenzívy, mali sme
ambíciu hrať odvážne, s vysokým napádaním, s presingom. S výnimkou turnaja Elite Round sme len minimálne
riešili hru v obrannom bloku. Čo sa týka postupného útoku,
vedenia útokov krajnými vertikálami, veľkého počtu centrov - to všetko sme sa počas roka snažili chalanom vštepiť
do herného prejavu. Samozrejme, na oboch turnajoch sme
riešili aj súperov. Rozoberali sme ich hru, analyzovali, ale
nechceli sme sa prispôsobovať ich hre. Skôr sme hráčom
ukazovali ako hrajú v obrane, ako hrajú v útoku. Nedá sa
však povedať, že by sme kvôli nim zásadným spôsobom
menili náš herný prejav.“
To znamená, že ste neprispôsobovali spôsob vedenia
útoku a zakončenia, eventuálne tiež bránenia, voči
súperom?
„Nie. Až na posledný turnaj Elite Round, kde sme mali odsledovaných Srbov v asi šiestich kvalifikačných a prípravných zápasoch. Srbom robila významný problém hra do
bloku.
Vedeli sme, že nemajú tak veľkú kvalitu a dostávajú veľa
gólov po rýchlych útokoch súperov. Mali sme variantu
napádania pri zakladaní útoku, ale povedali sme si, že zachováme pokoj a kľud. Ak budú Srbi viesť útok, zostaneme
v bloku kompaktní. Vedeli sme, kde chceme lopty získavať
a chceli sme ísť tiež do rýchlych protiútokov.
Celý koncept sa nám rozsypal hneď v úvode zápasu, keď
sme v 2. minúte inkasovali gól. Tým pádom sme museli
hrať v obrane aktívnejšie, vyššie. Podarilo sa nám vyrovnať
gólom do šatne, prišli sme však na druhý polčas a opäť
sme dostali gól v 2. minúte. Opäť sme museli meniť našu
hru. Bohužiaľ, nevyšlo nám to.“
Menili ste počas zápasov Elite Round rozostavenie
hráčov na základe priebežných výsledkov?
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„Nemenili sme ani raz, pretože z môjho pohľadu boli prvé
dva zápasy so Srbskom a Švédskom v poriadku. Upresním,
v poriadku by boli keby sme vyhrali. Ale bolo tam veľa
pozitívnych vecí. Nerád by som sa odvolával na štatistiky, zápasy nevyhrávajú, ale boli sme v nich dobrí. Nemali
sme dôvod meniť niečo, čo fungovalo. Nefungovali sme
v obrannej fáze. Dostali sme gól zo všetkého a mali sme
problém vo finálnej fáze v súperových šestnástkach. V
poslednom zápase s Francúzskom sme stále hrali o postup.
Súper ťahal sériu posledných piatich zápasov, kedy strelil
vždy gól do desiatej minúty. Aj preto sme v úvode chceli
hrať zo zabezpečenej obrany. Relatívne nám to vyšlo, inkasovali sme až zo štandardky, ale „zabila“ nás červená
karta v 30. minúte. Po tomto momente mal zápas úplne
iný charakter a už sme ho iba dohrávali. Hrať v oslabení, s
takýmto súperom, je veľmi ťažké.“
V porovnaní s formátom turnaja Elite Round v minulosti,
tentoraz bola medzi zápasmi dvojdňová prestávka. Ako
ste sa vysporiadali s vyťaženosťou hráčov?

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
„Chceli sme napodobniť úspešný model z turnaja 1. fázy v
Turecku, kde bolo k dispozícii viac ihrísk a priali nám hracie časy zápasov. Zaradili sme do programu vyrovnávajúci
tréning v deň zápasu. Tá skupina hráčov, ktorá mala menšiu
vyťaženosť, robila herný tréning dve hodiny po zápase.
Skupina hráčov, ktorá bola zaťažená, mala o deň neskôr
regeneračný tréning, partia hráčov s menším zaťažením
absolvovala tréning herného charakteru. Deň pred zápasom sme sa venovali bezprostrednej príprave na súpera a
mužstvo absolvovalo predzápasový tréning.“
Na čo ste kládli dôraz pri plánovaní mikrocyklu pred
Elite Round?
„Štyri dni pred Elite Round sme sa pripravovali v domácich
podmienkach a počas celého obdobia sme sa chystali,
ako som spomenul, na Srbov. Mali sme odsledovaných aj
Švédov, ale koncentrovali sme sa na prvý zápas. Začínali
sme útočnou fázou. Vedeli sme, že súper nebude hrať extrémne odvážne, vedeli sme, že ak bude hrať presingovú

obranu, bude ju hrať so štyrmi hráčmi. Vedeli sme, že
budeme môcť zakladať útoky, ukazovali sme si ako to robiť, ale boli sme pripravení na to, že Srbi budú hrať v bloku.
Týmto zámerom sme sa venovali počas prvých dvoch dní.
Neskôr sme riešili obrannú fázu hry. Chceli sme hrať aktívne už pri zakladaní útokov Srbov, ale Srbi sa nepúšťajú
do nejakého postupného útoku, takže sme sa museli
pripraviť aj na eventualitu, že útok založia jednoduchým
výkopom od brankára. Vedeli sme, že sa budeme musieť
chystať hlavne na súboje, odrazené lopty, pretože súper
bol fyzicky zdatný. Dva dni sme sa venovali útočnej fáze,
dva dni obrannej fáze, v samom závere sme sa venovali
útočným a obranným štandardným situáciám.“
Hovoríte, že ste sa chystali primárne na Srbsko. Bolo to
pre hráčov niečo nové?
„Riešili sme takým istým spôsobom prípravu na 1. kvalifikačnú fázu, kde sme sa chystali na prvé vystúpenie proti
Severným Írom. Írov sme mali odsledovaných v šiestich
zápasoch a v každom nastúpili v rozostavení 4 – 2 – 3 – 1.
Až prišiel zápas proti nám a nastúpili v rozostavení 3 – 5 – 2.
Nedá sa povedať, že by sa nám zrútila hra, pretože sme na
to dobre zareagovali. Pomohla nám tiež búrka. V 13. min.
bol zápas prerušený a o deň neskôr sme vedeli na danú
situáciu primerane zareagovať.“
Na náročný turnaj ste mohli povolať len 18 hráčov. Súperi z vyspelých krajín mali určite širší okruh hráčov, z
ktorého sa vyprofiloval turnajový 18-členný káder.
„Mali sme problém v treťom zápase. Vyťaženosť hráčov
kostry mužstva bola na turnaji Elite Round väčšia. Na
turnaji 1. fázy sme si mohli trochu „odpočinúť“ v druhom
stretnutí proti San Marínu. Na Elite Round nie. Tu odohrali
väčšinu zápasov dvanásti-trinásti hráči a nebyť červenej karty v zápase s Francúzskom, možno by sme turnaj
odohrali ešte s väčším zaťažením kľúčových hráčov. Tí,
ktorí naskočili do zápasu, vstúpili do diania dobre a nebadal som, že by hráči s menšou minutážou, mali po hernej
alebo psychickej stránke nejaký problém.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Ako by ste charakterizovali ročník hráčov 2002?
„Pre tento ročník platí, že hráči sú lepší v útočných herných
činnostiach. Máme veľa dobrých krajných obrancov,
stopérov, ale škrípe nám to trochu v obrannej fáze a tu
nás to trošku vyzlieklo. Je vidieť, že kluby robia s hráčmi
viac ofenzívnych vecí, menej defenzívnych. Nechcem
vstupovať do stratégií klubov, ale na medzinárodnej scéne,
v zápase napríklad so Srbskom alebo Francúzskom, je to
vidieť. Čo sa týka obrannej fázy, najväčší problém máme v
hre jeden na jedného. Ak narazíme na dobrých krídelníkov
alebo hrotových útočníkov súpera, máme problém. Čo sa
týka Elite Round, boli sme dobrí v zakladaní a vo vedení
útokov, dobre sme držali loptu, vedeli sme byť dominantní
v hre, darilo sa nám v predfinálnej fáze, darili sa nám
finálne prihrávky z krajných vertikál, kde sa presadzovali
a podporovali útok krajní obrancovia. Slabší sme boli vo
finálnej fáze, v premieňaní šancí ale tiež vo vytváraní si
gólových príležitostí. V zápase so Srbskom sme poslali 20
centrov zo strany, neboli sme však v priestoroch, v ktorých
sme mali byť. Chýba nám, nazval by som to, „zabijácky“
inštinkt.“
Aké sú vaše závery z Elite Round? Čo sa dá z tejto
skúsenosti preniesť do ďalšieho obdobia?
„Je to na širšiu debatu so Štefanom Tarkovičom, Jánom
Gregušom, Adrianom Guľom, či Albertom Rusnákom,
Dovolím si vysloviť myšlienku eventuálnej zmeny základného herného systému, zmeny rozostavenia hráčov. Je
otázka, či by sme mohli hrať na troch obrancov. Mali sme
šikovných krajných hráčov. Sú to úvahy a vynárajú sa
otázky. Máme si to kedy nachystať? Budeme mať káder
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pokope? Je to na polemiku, ale zaoberám sa myšlienkou
mať v zálohe nejaký iný herný systém.“
Aké sú plusy a mínusy tohto mužstva?
„Veľkým plusom je charakter hráčov. V kádri je veľa
víťazných typov, veľa sebavedomých futbalistov. Aj keď
sme nepostúpili, čo sa týka hernej kvality, v prvých dvoch
zápasoch 6-7 hráčov podalo výkon na veľmi solídnej
úrovni. Medzi mínusy radím, čisto z futbalovej stránky,
absenciu klasického hrotového útočníka. Nemierim na
Romana Čerepkaia, pretože v zápasoch 1. fázy potiahol
mužstvo, skóroval v každom stretnutí. Tým, že prestúpil
do Sampdorie Janov a nehráva v klube klasického hrotového útočníka, je táto skutočnosť pre mužstvo mínus.
Nakoniec, klasický hrotový útočník je problém aj v ďalších
mládežníckych výberoch a tiež v seniorskej reprezentácii.“
KÁDER SLOVENSKO U17 (ročník 2002) – ELITE ROUND
BRANKÁRI: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Jakub Surovčík
(Slavia Praha)
OBRANCOVIA: Marián Tandara (MŠK Žilina), Patrik Leitner (MŠK Žilina), Simon Vlasák (FC Nitra), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Adam Obert (Sampdoria Janov),
Šimon Gábriš (1. FC Slovácko), Dominik Javorček (MŠK
Žilina), Simeon Kohút (AS Trenčín)
STREDOPOLIARI: Marcel Novák (MŠK Žilina), Gabriel
Hornyák (Slovan Bratislava), Martin Gomola (MŠK Žilina),
Adrián Mojžiš (MŠK Žilina), Sebastián Nebyla (West Ham
United), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Tomáš Suslov (FC
Groningen), Patrik Majkút (AS Trenčín)
ÚTOČNÍCI: Filip Szetei (Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (Sampdoria Janov), Adam Matoš (Slovan Bratislava)
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VEČER GRASSROOTS
FUTBALU 2018
Na slávnostnom galavečeri Grassroots futbalu prevzali ocenenia za rok 2018 laureáti 22
individuálnych kategórií, vyhodnotený bol tiež
najlepší projekt roka, aktivita roka a najlepšia
ženská ligová jedenástka 2017/18.
TALENTY
Organizátori vyhodnotili víťazov štyroch kategórií v
školských súťažiach (od 10 do 13 rokov) a víťazov troch
kategórií v klubových súťažiach (od 15 do 19 rokov) v
sezóne 2017/18.
V kategóriách U10 chlapcov a WU10 dievčat sa o držiteľoch
trofejí rozhodovalo na základe výkonov na finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu McDonald‘s
Cup 2018. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotil organizačný výbor turnaja zložený zo zástupcov technického
úseku SFZ. V kategóriách U13 chlapcov a WU13 dievčat
sa o držiteľoch trofejí rozhodovalo na základe výkonov na
finálových turnajoch o majstra Slovenska v rámci projektu
Školský pohár SFZ 2018. Najlepších hráčov a hráčky vyhodnotil organizačný výbor turnaja zložený zo zástupcov technického úseku SFZ.
O víťazoch v kategórii žiakov U15 a žiačka WU15 sa
rozhodovalo na finálových turnajoch o majstra Slovenska.
Najlepšieho hráča a hráčku vyhodnotil organizačný výbor

turnaja zložený zo zástupcov technického úseku SFZ. O
víťazoch v kategóriách mladší dorast U17, starší dorast U19
a juniorka WU19, rozhodli tréneri (resp. zástupcovia) klubov
najvyššej domácej súťaže na základe hlasovania.
VÍŤAZI ANKETY:
ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE:
Kategória U10 chlapci: Adam Rajnoha (ZŠ Klačno
Ružomberok)
Kategória WU10 dievčatá: Alžbeta Pažítková (ZŠ
Mládežnícka, Košice)
Kategória U13 chlapci: Denis Straka (ZŠ s MŠ Školská,
Žilina)
Kategória WU13 dievčatá: Vanessa Dunajská (ZŠ Pionierska Brezno)
KLUBOVÉ SÚŤAŽE:
Kategória žiak U15: Thomas Kotlár (FC Spartak Trnava)
Kategória mladší dorast U16/U17: David Strelec (ŠK Slovan
Bratislava)
Kategória starší dorast U18/U19: Róbert Boženík (MŠK
Žilina)
Kategória žiačka WU15: Laura Retkéšová (FC Union Nové
Zámky)
Kategória juniorka WU19: Laura Žemberyová (1.FC Tatran
Prešov)

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Asistent trénera reprezentácie SR Oto Brunegraf odovzdáva cenu najlepšiemu hráčovi v kategórii U19
Róbertovi Boženíkovi.
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Najlepší hráč v kategórii U17 David Strelec.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
TRÉNERI
Pre každého hráča a trénera je v domácich podmienkach
najväčšou futbalovou métou zisk majstrovského titulu.
Nie je prekvapením, že aj tentoraz sa rozhodli zástupcovia
technického úseku Slovenského futbalového zväzu pasovať za víťazov v kategórii „Tréner“ poltucet trénerov, ktorí v
sezóne 2017/18 doviedli svojich zverencom k mládežníckym
titulom majstra Slovenska.
VÍŤAZI ANKETY:
Kategória chlapci - žiaci U15: Roman Hudec (FC Spartak
Trnava)
Kategória chlapci - mladší dorast U17: Norbert Guľa (MŠK
Žilina)
Kategória starší dorast U19: Vladimír Veselý (MŠK Žilina)
Kategória dievčatá - žiačky WU15: Martin Masaryk (ŠK Slovan Bratislava)

Kategória dievčatá - juniorky WU19: Peter Mriglot (ŠK Slovan Bratislava)
Kategória ženy: Martin Masaryk (ŠK Slovan Bratislava)
GRASSROOTS
Láska k futbalu vedie ľudí a organizácie k aktivitám,
ktorými napomáhajú Slovenskému futbalovému zväzu rozvíjať hlavnú ideu, ktorou je ponúknuť futbal všetkým - bez
rozdielu veku, pohlavia či vierovyznania. Nepotrebujú byť
usmerňovaní plánmi a pokynmi nadriadených, odovzdávajú futbalu to najlepšie čo v nich je srdcom a aj preto dosahujú výnimočné výsledky. Vynikajú entuziazmom a ich
kroky sa zhodujú s hodnotami SFZ a víziou o tom, akým
spôsobom by futbal mohol preniknúť do spoločnosti, ako
by mohol obohacovať životy detí a mladých športovcov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Grassroots sociálny projekt roka získal unifikovaný futbal dievčat, cenu prebrala Eva Gažová.
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Najlepší strelec v kategórii mládežníci Matej Mišo.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Slovenský futbalový zväz sa snaží vnímať a podporiť tieto
aktivity, a prostredníctvom kategórií „Grassroots sociálny
projekt roka“ a „Grassroots aktivita roka“, oceňuje snahu a
dosiahnuté výsledky spoločností a organizácií.
VÍŤAZI ANKETY:
Grassroots sociálny projekt roka: Unifikovaný futbal dievčat
Grassroots aktivita roka - Škola futbalu
ROZHODCOVIA
Premiérovo si cenu za svoje výkony prevezme aj kvarteto
najlepších regionálnych rozhodcov v mládežníckych
súťažiach v sezóne 2017/18. O najlepšom arbitrovi BFZ,
ZsFZ, SsFZ a VsFZ rozhodli komisie rozhodcov jednotlivých
regionálnych futbalových zväzov.

Január, Február, Marec 2019

VÍŤAZI ANKETY:
BFZ: Matej Choreň
ZsFZ: Denis Janček
SsFZ: Marek Považan
VsFZ: Tobiáš Pacák
STRELCI
Góly, góly, góly… Hýbu futbalovým svetom a aj keď uznanie
a rešpekt patrí všetkým hráčom, kanonierom patrí najväčšia sláva. Vďaka Informačnému systému slovenského
futbalu (ISSF), dokážu zástupcovia SFZ spočítať všetky
presné zásahy do čierneho a určiť najlepšieho kanoniera
v kategórii mužov (seniori) a v mládežníckych kategóriách
chlapcov a dievčat.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany

VÍŤAZI ANKETY:
KATEGÓRIA MUŽI: PETER NAGY
Klub: ŠK Thermal Podhájska
Vek: 35 rokov
Súťaž: 8. liga MEVA ObFZ Nové Zámky
Počet odohraných zápasov: 31
Počet dosiahnutých gólov: 69
KATEGÓRIA MLÁDEŽ CHLAPCI: MATEJ MIŠO
Klub: TJ Družstevník Zvončín
Vek: 15 rokov
Súťaž: 5. liga ObFZ Trnava, skupina A, žiaci U15
Počet odohraných zápasov: 25
Počet dosiahnutých gólov: 166
KATEGÓRIA MLÁDEŽ DIEVČATÁ: ALICA TURANOVÁ
Klub: FC Union Nové Zámky (striedavý štart - hráčka OFK
Maňa)
Vek: 12 rokov
Súťaž: IV. liga MŽ U12 ObFZ Nové Zámky a súťaž prípraviek
ZsFZ
Počet odohraných zápasov: 58
Počet dosiahnutých gólov: 105
ŽENSKÁ LIGOVÁ JEDENÁSTKA ROKA 2017/18
Pozostáva výlučne z hráčok najvyššej slovenskej domácej
súťaže. O výsledkoch ankety rozhodovali tréneri, resp.
zástupcovia prvoligových klubov. Každý klub mal právo
vyplniť jeden anketový lístok s menami najlepších 11 futbalistiek (podľa postov). Jeden z klubov sa zriekol práva
udeliť hlas jedenástim hráčkam a na hlasovacom lístku
vyplnil iba deväť mien. Päť futbalistiek z nominovanej
jedenástky opustilo najvyššiu slovenskú súťaž a zamierilo
do zahraničných klubov v Poľsku, Česku, Rakúsku a na Cypre.
VÍŤAZKY ANKETY:
BRANKÁRKA: Denisa Mochnacká – (Partizán Bardejov
BŠK / aktuálne AZS Uniwersytet Jagiellonski)
OBRANKYNE: Tamara Gmitterová (Partizán Bardejov
BŠK), Stephanie Deszatová (FC Nitra), Monika Bytčanková
(ŠK Slovan Bratislava), Terézia Kulová (ŠK Slovan Bratislava)
STREDOPOLIARKY: Alexandra Hollá (ŠK Slovan Bratislava), Mária Mikolajová (Partizán Bardejov BŠK / aktuálne
AC Sparta Praha), Diana Lemešová (Partizán Bardejov BŠK
/ aktuálne FK Austria Viedeň)
ÚTOČNÍČKY: Monika Havranová (Partizán Bardejov BŠK),
Martina Šurnovská (ŠK Slovan Bratislava / aktuálne Apollon Ladies FC), Laura Žemberyová (1.FC Tatran Prešov /
Lokomotíva Brno Horní Heršpice)

Január, Február, Marec 2019
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ZAOSTRENÉ NA NAJVYŠŠIU
DOMÁCU LIGOVÚ SÚŤAŽ
ŽIEN 2018/19
10 klubov vstúpilo do najvyššej domácej
súťaže žien na konci augusta minulého roka
a najneskôr v druhý júnový deň spoznáme
celkového víťaza 1. ligy žien. O tom, čo priniesol jej doterajší priebeh sme hovorili s koordinátorkou rozvoja ženského futbalu SFZ MIRIAMOU
MATULOVOU a administratívno-organizačnou pracovníčkou rozvoja ženského futbalu SFZ NATÁLIOU
LÁTAL- MACKOVIČOVOU.

TÉMA 1 – VEKOVÝ PRIEMER
Natália Látal-Mackovičová:
„Kým v minulých ročníkoch sa hrala v „dvojzápasovom
režime“, kedy proti sebe nastupovali najskôr juniorky a potom ženy, v tomto ročníku je ligová súťaž samostatná, bez
spojitosti s juniorskou ligou. Podľa môjho odhadu je vekový
priemer na úrovni 19-20 rokov. Rozdiel medzi ženským a
mužský futbal je v tom, že kým pre ženy je futbal výhradne
hobby, muži v ňom nachádzajú uplatnenie aj po skončení
kariéry a pri dostatočnej úrovni počas kariéry môžu futbalom
vykryť finančný rozpočet rodiny. Ženy v období, kedy si nájdu
zamestnanie, založia si rodiny, posúvajú futbal na druhú koľaj
alebo s ním definitívne končia. Tento faktor je rozhodujúci.“
Miriama Matulová:
„V ideálnom futbalovom veku, to znamená medzi 26-30
rokov, máme iba minimum hráčok. Tvoria výraznú menšinu,
veková skladba potvrdzuje, že futbal hrajú väčšinou dievčatá do 20 rokov. Vekovo starších futbalistiek je síce málo,
na druhej strane, ak družstvo takúto hráčku má, v takmer
všetkých prípadoch môžeme hovoriť o opore družstva. U
futbalistiek vo veku 28-30 rokov je rozdiel viditeľný, majú čo
odovzdať aj z pohľadu mentálneho nastavenia i z pohľadu
výkonov na ihrisku. Je evidentné, že staršie hráčky ťahajú
smerom hore tie mladšie.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
TÉMA 2 – MÔŽE SA ŽENA UŽIVIŤ V 1. LIGE FUTBALOM?
Natália Látal-Mackovičová:
„Určite nie. V niektorých kluboch sa možno dievčatá dočkajú
nejakej odmeny, rozhodne sa však nebavíme o sume, ktorá
by zaisťovala rodine živobytie alebo pomohla vykryť záväzky v podobe hypotéky a podobne. Niektoré hráčky dostávajú vreckové, klub im pomôže s ubytovaním, ale nie je to
živobytie.“
Miriama Matulová:
„V tomto smere zaostávame za zahraničím, kde niektoré
kluby môžu ponúknuť hráčkam zaujímavé odmeny, hoci sú
neporovnateľne nižšie ako v mužskom futbale. Rozhodne
sa nedá hovoriť len o silných krajinách s výbornými pod-
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mienkami pre ženský futbal ako je Francúzsko, Španielsko,
Švédsko, Nemecko. Slušné podmienky ponúkajú v súčasnosti aj kluby v Rakúsku, Poľsku, v Čechách.“
Natália Látal-Mackovičová:
„Aj z tohto dôvodu odchádzajú naše najlepšie hráčky,
v pomerne mladom veku, za lepšími podmienkami do
zahraničia. V tomto smere platí v ženskom futbale to, čo
dobre poznáme aj z mužských ligových súťaží. Podľa môjho názoru odchádzajú mladé hráčky veľmi skoro. Mohli by
ešte niečo odovzdať slovenskej lige a počkať si, kým dozrejú
na zahraničnú súťaž. Z priemernej futbalistky, ktorá odišla v
mladom veku do zahraničia, nám cudzina ešte žiadnu veľkú
hráčku nevychovala.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Miriama Matulová:
„Samozrejme, v zahraničí nájdu mladé futbalistky nepomerne
lepšie podmienky na tréning, kluby disponujú lepším zázemím,
môžu trénovať na lepších hracích plochách – dievčatám to v
rozvoji pomôže. Ale ak stojí otázka, či nám zahraničie niekoho
vychovalo, odpovedám rovnako – nie, nevychovalo.“
TÉMA 3 – STÚPA Z DLHODOBÉHO HĽADISKA ÚROVEŇ
ŽENSKEJ 1. LIGY?
Natália Látal-Mackovičová:
„Máme licenčný systém, vďaka ktorému máme istotu, že ligové tímy vedú tréneri s platnou licenciou. Svoju úlohu zohráva aj finančná podpora klubov zo strany Slovenského futbalového zväzu. V posledných rokoch vidíme ako stúpa prestíž a
popularita Slovenského pohára. Prvoligovej súťaži by výrazne
pomohol vstup generálneho partnera súťaže, ktorý by naštartoval celý proces z oboch strán. Kluby by získali finančnú pomoc, zároveň by museli plniť nejaké podmienky v rámci vizibility partnera súťaže. To je jedna z ciest. Ďalšie rezervy vidím
vo vzdelávaní trénerov. Kým teraz vyžaduje UEFA B-licenciu
pre trénerov, v budúcnosti by mohli viesť tímy tréneri s UEFA
A- licenciou a posunúť tak úroveň tímov ešte vyššie.“
TÉMA 4 – JE MOŽNÉ ZVÝŠIŤ PROPAGÁCIU 1. LIGY ŽIEN?
Natália Látal-Mackovičová:
„Kluby ako Slovan Bratislava a Partizán Bardejov BŠK robia
v rámci propagácie isté kroky a darí sa im napredovať. Nie
je náhoda, že kluby patria k top špičke ligy. Bardejovčania organizujú tlačové konferencie, sprievodné akcie pred zápasmi,
odvysielali niektoré zápasy v mestskej TV. Ide o prístup klubov
k možnostiam a k vytváraniu možností. Tu ťažko môže
do diania zasahovať SFZ, toto je výhradne v kompetencii
klubov.
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Miriama Matulová:
„Mnoho futbalových akadémií má ženské družstvá, nakoniec, je to jedna z podmienok, viesť aj mládežnícke ženské
družstvá. Všímam si, že v akadémiách si začínajú uvedomovať vážnosť ženského futbalu. Hovorili sme o kluboch
ako Slovan a Bardejov, dovolím si spomenúť aj Spartak
Trnava, kde je cítiť výraznú podporu ženského futbalu. Teraz
nemám na mysli iba seniorský ženský futbal, ale aj podporu
mladších ročníkov a dievčenských kategórií.“
Natália Látal-Mackovičová:
„Mnohé kluby si uvedomujú nutnosť pracovať s dievčenskými prípravkami. Majú ženské prípravky, žiačky,
dorastenky a ženy. Toto je veľmi pozitívne.“
TÉMA 5 – BARDEJOV, SLOVAN A ZVYŠOK SVETA
Natália Látal-Mackovičová:
„Slovan je lídrom „západu“, Bardejov je lídrom „východu“.
Ponúkajú najkvalitnejšie podmienky v regióne a dá sa
povedať, že najkvalitnejšie hráčky centralizujú vo svojich
kluboch. Nakoniec, nie je na tom nič zlé, podobný jav vidíme
aj v renomovaných európskych ligách. V skutočnosti máme
v rámci Slovenska dve, nazvem to bašty, dva kluby, ktoré sú
dominantné.“
Miriama Matulová:
„Nielen tabuľkovo ale aj dlhodobým napredovaním kráča
za nimi úspešne Spartak Myjava. V tomto klube je viditeľná
koncepčná práca a verím, že Myjava by sa mohla v blízkom
období dotiahnuť práve na Slovan a Bardejov. Ligovej
súťaži by to rozhodne prospelo a pomohlo. Myjavčanky vedie výborná trénerka Iveta Neveďalová, pôsobí v klube dlho,
pozná prostredie, má čo dievčatám odovzdať.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Natália Látal-Mackovičová:
„Dobrú prácu odvádzajú v Nitre. Špecifické je, že práve v
tomto tíme pôsobí viac starších kvalitných hráčok. Nitra má
zaujímavý mix mladých a starších futbalistiek, zatiaľ to funguje veľmi dobre. Žilina si dlhodobo udržiava svoje pozície
v ženskom futbale. Družstvo prešlo pod MŠK Žilina a bude
zaujímavé sledovať ďalšie napredovanie.“
TÉMA 6 – ÚSPEŠNÍ NOVÁČIKOVIA LOKOMOTÍVA A
SPARTAK
Miriama Matulová:
„Do ligy postupoval víťaz baráže Lokomotíva Košice,
prešovský Tatran dodatočne nahradil na poslednú chvíľu
FC Spartak Trnava. Oba nováčikovské kluby, Lokomotíva i
Trnava, si držia svoje pozície v strede tabuľky, dostatočne
ďaleko od zostupových starostí. Spartak Trnava je staronový
účastník ligy, po deviatich rokoch sa vrátila liga do Trnavy,
predtým pôsobil v ženskom futbale trnavský klub s názvom
Skloplast. Ten neskôr prešiel pod FC Spartak, dievčatám sa
pred rokom, v pozícii druhého najlepšieho tímu v barážovej
časti naskytla príležitosť nahradiť Prešov a výsledky ukazujú, že ju využili veľmi dobre a sú spolu s Košičankami pre
ženskú ligu prínosom.“

TÉMA 7 – DRAMATICKÝ NÁBOJ AŽ DO POSLEDNÉHO
KOLA
Natália Látal-Mackovičová:
„Súťaž bude zaujímavá pravdepodobne až do posledného
kola, na oboch póloch tabuľky. Očakávam súboj dvoch velikánov. O titul a zároveň o účasť v Lige majstrov. Myjava
sa drží veľmi dobre v závese a nestráca kontakt s lídrami
tabuľky.“
Miriama Matulová:
„Bojovať sa bude aj o zostupové priečky, na dne tabuľky sú
družstvá vyrovnanejšie, najhoršiu pozíciu má aktuálne MFK
Dukla Banská Bystrica a MFK Ružomberok, ale hrá sa ešte
o veľa bodov a zápasy môžu priniesť ďalšie prekvapenia.“
ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ O SLOVENSKEJ LIGE:		
- Do európskych pohárových súťaží vstupuje iba ligový
majster. Na základe koeficientu má slovenský majster právo
účasti v predkole Ligy majstrov.
- Ligové prvenstvo z minulej sezóny obhajuje Partizán
Bardejov BŠK.
- Ambíciou zástupcov SFZ do ďalších sezón je pritiahnuť na
scénu generálneho partnera 1. ligy.

Natália Látal-Mackovičová:
„Výsledky Trnavy sú o to vzácnejšie, že o účinkovaní v 1. lige
sa dozvedeli na poslednú chvíľu, po prestupovom termíne a
aj bez doplnenia kádra potvrdzujú svoju kvalitu a úspešne
účinkujú v strede tabuľky.“
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ROZHOVOR SO ŠTVRŤFINALISTKOU LIGY
MAJSTROV DIANOU BARTOVIČOVOU

„V SLAVII SOM SPOKOJNÁ, ZÁPASY
LIGY MAJSTROV SÚ PRE MŇA
OBROVSKÝM ZÁŽITKOM!“

V slovenskej futbalovej reprezentácii patrí k
najskúsenejším hráčkam a od roku 2008 pôsobí
v Česku. Po štyroch rokoch v 1. FC Slovácko
prestúpila do pražskej Slavie a v jednom z dvojice najslávnejších klubov v krajine našich susedov zbiera jeden titul za druhým. Slavia Praha je pravidelným účastníkom Ligy majstrov a jeho púť zastavujú
až renomované kluby, za posledné štyri roky trikrát až vo
štvrťfinále! Po Wolfsburgu, Olympique Lyon, slávistky
tentoraz zastavil až Bayern Mníchov. V zošívanom drese
nastúpila v oboch stretnutiach DIANA BARTOVIČOVÁ,
zaujímavosťou bol štart druhej Slovenky v drese s Bayernu Mníchov, Dominiky Škorvánkovej.
Pochádzate z futbalovej rodiny, váš starý otec Dušan
Bartovič bol účastníkom Olympijských hier 1968 v Mexiku. Prežili ste detstvo na štadiónoch?
„Je pravda, že som sa nikdy nehrala s bábikami a mojou
obľúbenou hračkou bola lopta. Dedko bol v čase, kedy som
začínala s futbalom už trénerom, otec bol jeho zverencom
a športu sa venovala aj mama. Sme športovo založená rodina a odmalička som bola vedená k futbalu.“
Od roku 2012 pôsobíte v pražskej Slavii. Čakali ste na
začiatku, že v Prahe zostanete tak dlho?
„Pôvodne boli v hre dva kluby. Okrem Slavie aj poľské Katovice. Klub v Poľsku nakoniec zostúpil a ja som sa pobrala
do Prahy. Na začiatku som si nemyslela, že tu zostanem
tak dlho, ak dobre počítam, pôsobím tu už siedmu sezónu.
V Slavii som spokojná. Podmienky sa v klube rok čo rok
zlepšujú, stále sme v hre o titul, pravidelne hráme finále
Českého pohára, účinkujeme v Lige majstrov. Čo viac si
priať? Úprimne, už si ani neviem predstaviť, že by som
mala hrať o stred tabuľky. Chýbali by mi zápasy a boje o
tituly a trofeje.“
V Slavii ste nepretržite majstrom štyri roky v rade. Je
to tak?
„Áno, tak ako hovoríte.“
Jeden z vrcholov na klubovej úrovni ste zažili nedávno v
podobe štvrťfinálového zápasu proti Bayernu Mníchov.
„Bolo to naše tretie štvrťfinále za posledné štyri roky.
Samozrejme, tu už narazíte len na ťažkých súperov. Zaujímavosťou je fakt, že s každým súperom sme dokázali v
jednom štvrťfinálovom zápase vybojovať jednu remízu.
Kým v dvojzápasoch s Wolfsburgom a Lyonom to bolo až v
domácich odvetách, v ktorých sme už nemali reálne šance
na postup, proti Bayernu bola situácia iná. Domáca remíza
1:1 nám dávala šance aj do odvety. Navyše, s Bayernom
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sme hrali aj niekoľko prípravných zápasov a vedeli sme,
že nie sme bez šance. Výsledok, divácka kulisa, atraktívny
súper – to všetko tvorí jeden obrovský zážitok.“
Ako si vysvetľujete, že na zápas prišla fantastická, takmer osemtisícová návšteva?
„Zažila som pred štyrmi rokmi päťtisícovú kulisu na FC Barcelona, ale na stretnutí s Bayernom vytvorili diváci ešte futbalovejšie prostredie. Veľa pre propagáciu urobil samotný
klub. Zápas promovali osobnosti českého šoubiznisu, vstupenka na zápas mužov proti FC Sevilla bola zároveň vstupenkou aj na náš zápas, návštevníci nášho zápasu mohli
vyhrať tiež vstupenky na duel Česko – Brazília. Diváci boli
úžasní, nakoniec bol z toho nezabudnuteľný zážitok.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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V drese Bayernu sa objavila na trávniku vaša reprezentačná spoluhráčka Dominika Škorvánková. Stihli ste sa
pred zápasom pozdraviť, po zápase vymeniť dresy?
„Videli sme sa pred domácim zápasom, Bayern mal tréning
hneď po tom našom. V Mníchove sme sa našli až po zápase.
Zaželala som jej veľa šťastia v semifinále proti Barcelone.
A dresy? Nie, nevymenili sme si. Po zmene majiteľov Slavie
sa vyskytli určité problémy s dresmi v súvislosti s logom
partnerov. My máme jeden na sezónu na ligovú súťaž,
jeden na Ligu majstrov. V ženskom futbale nie je výmena
dresov tak bežný jav ako v tom mužskom.“

Stretli sa vôbec niekedy v histórii Ligy majstrov dve
slovenské hráčky na úrovni štvrťfinále?
„Ak máte na mysli dve Slovenky s tým, že každá hrá za iný
klub, tak určite nie. V rakúskom Neulengbachu v istom období hrávala Sany Bíróová (pozn. Alexandra Bíróová), v jednom výbere s ďalšími slovenskými spoluhráčkami. Ale dve
Slovensky, v dvoch rôznych kluboch a proti sebe, to sme tu
doteraz nemali.“
V českej lige zvádzate prestížne súboje o tituly s
pražskou Spartou. Ste v kontakte so Slovenkami z klubu
z Letnej?
„V minulosti tu pôsobila Matysová, teraz hrá v Sparte
Majka Mikolajová. Ja spomeniem aj ďalšie dve dievčatá a
to Kristínu Košíkovú z Dukly Praha a Valentínu Šušolovú
zo Slovana Liberec. Všetky štyri žijeme v Prahe a ak dovolia povinnosti, navštevujeme sa na zápasoch. Vidíme sa
pomerne často.“
Ste v ideálnom futbalovom veku a máte dostatok
skúseností. Nepomýšľate na prestup do klubu na úrovni
napríklad mníchovského Bayernu?
„Myslím si, že Slavia Praha a Sparta Praha sú podceňované kluby. Mnohí skloňujú kluby v Taliansku, Švajčiarsku
a v ďalších krajinách, ale nemyslím si, že by v nich mali
dievčatá lepšie podmienky na futbal ako ponúka Slavia
alebo Sparta. Možno sú zaujímavé tým, že sú v zahraničí,
ale nehrajú pravidelne v Lige majstrov. Samozrejme, čisto
teoreticky, záležalo by na konkrétnej ponuke. Ale ako som
povedala, neláka ma hrať niekde v strede tabuľky. Možno
je to v Česku stále dokola, súboj o titul a o pohár so Spartou, ale som tu spokojná. Tento rok by som mala ukončiť
štúdium v Prahe, v lete sa mi končila zmluva, som rada, že
som podpísala na ďalšie dva roky zmluvu práve so Slaviou.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Aká je vaša ďalšia futbalová motivácia?
„Na klubovej úrovni sú to tituly a poháre. Rivalita medzi
Slaviou a Spartou je obrovská v každom športe, zápasy
o trofeje majú veľký náboj, stále je o čo hrať. Samozrejme, láka ma zažiť úspešné obdobie aj v reprezentácii.
Je pravda, že posledná kvalifikácia nám nevyšla podľa
predstáv, ale pozeráme sa dopredu. Kormidlo prevzal nový
tréner Peter Kopúň, je teraz na nás, aby sme sa aj na tejto
úrovni dopracovali k métam, kedy budeme hrať v kvalifikáciách o čelné pozície.“
Štvrťfinále Ligy majstrov žien bolo vašim doterajším
maximom. Čo je potrebné urobiť pre to, aby ste prelomili túto bariéru a aby sa vám podarilo zahrať si semifinále?
„Aktuálne je štvrťfinále pre nás asi maximum. Veľmi by
záležalo na žrebe. Aj v tomto roku by sme mali väčšie
šance na postup, ak by nám žreb pridelil nórsky LSK Kvinner. Muselo by sa stretnúť niekoľko faktorov. Výkon na
120%, muselo by s nami hrať šťastie, žreb, zhoda okolností.
Zatiaľ sa tak nestalo, napriek tomu sú zápasy v Lige majstrov pre nás obrovským futbalovým životným zážitkom.“

steynová (60. Rolfová), Demannová – Magullová (81. Škorvánková)
FC BAYERN MNÍCHOV - SK SLAVIA PRAHA 5:1
Štvrťfinále LM, 27. marec 2019
Góly: 41., 55. Islacker, 24. Rolfö, 33. Leupolz, 83. Roord - 77.
Svitková
ŽK: Laudehr, Leupolz – Szewieczková, M. Dubcová, Chalstáková
FC BAYERN MNÍCHOV: Zinsberger – Laudehr (73. Roord),
Däbritz, Henrich, Demann – Leupolz (C), Islacker, Schweers
– Rolfö (59. Beerensteyn), Škorvánková (46. Wenninger),
Magull
SK SLAVIA PRAHA: Votíková – Bartoňová, Bartovičová,
Hasanbegovićová, Sjömanová – Divišová (57. Chlastáková),
Svitková, K. Dubcová, Szewieczková, Černá (73. Pincová) –
Herndonová (46. M. Dubcová)

Výsledky Slavie Praha v Lige majstrov 2018/19:
1. kolo: Gintra Universitetas (Litva) 3:0, 4:0
Osemfinále: FC Rosengård (Švédsko) 0:0, 3:2
Štvrťfinále: FC Bayern Mníchov (Nemecko) 1:1, 1:5
SK SLAVIA PRAHA - FC BAYERN MNÍCHOV 1:1
Štvrťfinále LM, 20. marec 2019
Góly: 72. Svitková – 62. Rolfová
ŽK: Černá, Svitková
SK SLAVIA PRAHA: Votíková – Bartoňová (82. Dědinová),
Hasanbegovičová, Bartovičová, Sjomanová – Dubcová –
Divišová (74. Černá), Svitková, Szewieczková, Chlastáková
(74. Veselá) – Herndonová
FC BAYERN MNICHOV: Zinsbergerová – Schweersová,
Wenningerová, Leupolzová, Laudehrová – Dabritzová –
Hendrichová, Damnjanovičová (59. Islackerová), Beeren-
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AS TRENČÍN A MFK RUŽOMBEROK
VÍŤAZMI HALOVEJ SEZÓNY
MLÁDEŽE SFZ 2018/19
Mládežnícke elitné výbery sa stretli v dňoch
24. - 26. januára 2019, v púchovskej sTC Aréne,
na finálovom turnaji 17. ročníka Halovej sezóny
mládeže pre vekovú kategóriu mladších žiakov
U13 (hráči narodení 1.1.2006 a mladší) a starších žiakov U15
(hráči narodení 1.1.2004 a mladší).

Štyri kvalifikované mužstvá v kategórii starších žiakov a
štyri mužstvá v kategórii mladších žiakov (víťazi skupín
2. kola HSM SFZ 2018/19), odohrali zápasy medzi sebou
dvakrát. Hrací čas zápasov bol 1 x 25 minút, tímy hrali s
počtom hráčov 4+1 a o celkovom umiestnení sa rozhodovalo podľa platného súťažného poriadku futbalu.

Do finále sa prebojovali štyri najlepšie družstvá v oboch
kategóriách - víťazi skupín jednotlivých turnajov 2. kola
HSM SFZ 2018/19 chlapci.

V kategórii U13 postúpili do finále tímy 1. FC Tatran Prešov,
ŠK Slovan Bratislava, MŠK Žilina a AS Trenčín, v kategórii
U15 1. FC Tatran Prešov, FC Spartak Trnava, AS Trenčín a
MFK Ružomberok.
KATEGÓRIA U13
V mladšej kategórii dominovali na palubovke Trenčania.
Na turnaji nenašli v šiestich stretnutiach premožiteľa a
s plným bodovým ziskom sa zaslúžene tešili z celkového
prvenstva. Zvyšné tímy zviedli súboj o striebornú priečku,
so ziskom 9 bodov obsadili 2. miesto hráči bratislavského
Slovana, na treťom mieste sa v celkovom hodnotení umiestnili žiaci 1. FC Tatran Prešov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VÝSLEDKY:
1. FC Tatran Prešov – MŠK Žilina 4:3
MŠK Žilina - 1. FC Tatran Prešov 4:3
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín 1:7
AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 7:2
MŠK Žilina - AS Trenčín 1:3
AS Trenčín - MŠK Žilina 5:1
1. FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava 5:1
ŠK Slovan Bratislava - 1. FC Tatran Prešov 4:1
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 7:1
MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 4:1
AS Trenčín - 1. FC Tatran Prešov 6:1
1. FC Tatran Prešov - AS Trenčín 5:6
TABUĽKA:
1. AS Trenčín
2. ŠK Slovan Bratislava
3. 1. FC Tatran Prešov
4. MŠK Žilina

6
6
6
6

6 0 0 34:11
3 0 3 19:22
2 0 4 19:24
1 0 5 11:26

18
9
6
3

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár: Alex HÚDOK (AS Trenčín)
Najlepší hráč: Tobias MIKUŠ (AS Trenčín)
Najlepší strelec: Oliver STOJÁK (1. FC Tatran Prešov) –
7 gólov
KÁDER VÍŤAZNÉHO TÍMU - AS TRENČÍN U13:
BRANKÁRI: Alex Húdok
HRÁČI: Samuel Vavruš, Patrik Ďurža, Jakub Ragan, Dávid
Straka, Dominik Samuhel, Adam Baláž, Zachariáš Azari,
Karol Blaško, Timotej Ďurčo, Samuel Micka, Nikolas Kapuš,
Tobias Mikuš, Marek Murko
TRÉNER: Peter Čibík
ASISTENT TRÉNERA: Jakub Kovalík
KATEGÓRIA U15
V kategórii U15 bol turnaj vyrovnaný a až do samého
konca sa tuho bojovalo o prvenstvo a celkové tretie miesto. Štyri výhry a dve prehry mali po šiestich zápasoch na
konte zhodne tímy z Ružomberka a Prešova. Nakoniec
prvenstvo obhájil, zásluhou lepších vzájomných zápasov
(resp. gólového rozdielu vo vzájomných zápasoch), tím
MFK Ružomberok. Rovnaký počet bodov mali aj mužstvá
na treťom a štvrtom mieste, minisúboj medzi Trnavou a
Trenčínom nakoniec vyznel priaznivo pre starších žiakov FC
Spartak Trnava.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VÝSLEDKY:
1. FC Tatran Prešov - MFK Ružomberok 1:0
MFK Ružomberok - 1. FC Tatran Prešov 3:1
FC Spartak Trnava - AS Trenčín 5:4
AS Trenčín – FC Spartak Trnava 4:9
MFK Ružomberok - AS Trenčín 6:5
MFK Ružomberok - AS Trenčín 6:5
1. FC Tatran Prešov – FC Spartak Trnava 5:1
1. FC Tatran Prešov – FC Spartak Trnava 5:1
FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok 1:5
MFK Ružomberok - 1. FC Tatran Prešov 3:1
AS Trenčín - 1. FC Tatran Prešov 0:7
AS Trenčín – FC Spartak Trnava 4:9
TABUĽKA:
1. MFK Ružomberok
2. 1. FC Tatran Prešov
3. FC Spartak Trnava
4. AS Trenčín

6
6
6
6

402
402
204
204

21:13
19:8 		
18:25
20:32

12
12
6
6

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár: Michal ŠURINA (1. FC Tatran Prešov)
Najlepší hráč: Mikuláš DEMJANOVIČ (1. FC Tatran Prešov)
Najlepší strelci: Matej MATÚŠ (MFK Ružomberok), Alex
FERENČÍK (FC Spartak Trnava) – 6 gólov
KÁDER VÍŤAZNÉHO TÍMU - MFK RUŽOMBEROK U15:
BRANKÁRI: Andrej Tholt, Branislav Sokol
HRÁČI: Hugo Ciprus, Robert Hazucha, Pavol Nemček, Oliver Klimpl, Lukáš Kulich, Radoslav Dujava, Viktor Úradník,
Adrián Koós, Matúš Matej, Lukáš Čajnák, Matej Figa, Michal Záhradník
TRÉNER: Ivan Hvolka
ASISTENT TRÉNERA: Peter Kudlička
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ŽIAČKY MFK RUŽOMBEROK
VÍŤAZKAMI HALOVEJ SEZÓNY
MLÁDEŽE SFZ 2018/19
Osem dievčenských tímov do 15 rokov (štyri
najlepšie družstvá z 3. kola HSM), sa zišlo v
Púchove, kde počas dvoch dní (1. - 2. februára
2019) bojovali o celkové prvenstvo na finálovom turnaji 6. ročníka Halovej sezóny mládeže SFZ. Z
celkového prvenstva sa tešili dievčatá MFK Ružomberok
U15, ktoré vo finále zdolali bratislavský Slovan 4:0.
Tímy boli rozdelené do dvoch skupín. Počas prvého hracieho
dňa odohrali družstvá stretnutia v rámci skupín systémom
každý s každým. Druhý hrací deň patril vyraďovacím zápasom a stretnutiam o celkové umiestnenie.
V skupine A sa stretli tímy Partizán Bardejov BŠK, MFK
Ružomberok, Spartak Myjava a FC Union Nové Zámky, v
B-skupine súperili dievčatá FK Železiarne Podbrezová, MFK
Dukla Banská Bystrica, FC Spartak Trnava a ŠK Slovan
Bratislava.

Január, Február, Marec 2019

SKUPINA A:
V skupine A dominovali hráčky MFK Ružomberok. V troch
stretnutiach nenašli premožiteľky a s plným bodovým
ziskom 9 bodov postúpili do semifinálovej skupiny. Druhým
postupujúcom tímom boli dievčatá FC Union Nové Zámky.
Tie zviedli tuhý boj o druhé, postupové miesto, s družstvom
Partizán Bardejov BŠK. Pri rovnosti bodov (4 body) a remíze
zo vzájomného súboja (3:3), rozhodovalo o postupujúcom
až skóre. To bolo priaznivejšie pre Novozámčanky (8:7), kým
dievčatá z Bardejova nastrieľali v základnej skupine osem
gólov a inkasovali deväť.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Výsledky:
Partizán Bardejov BŠK - MFK Ružomberok 1:5
Spartak Myjava- FC Union Nové Zámky 2:4
MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 1:3
FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 2:3
FC Union Nové Zámky - Partizán Bardejov BŠK 3:3
MFK Ružomberok - Spartak Myjava 6:1
SKUPINA B:
Skupinu B ovládli hráčky bratislavského Slovana. S tromi
výhrami a celkovým skóre 17:2 si vybojovali postup do
sobotňajšieho semifinále z prvej priečky. Druhé miesto
patrilo dievčatám MFK Dukla Banská Bystrica (6 bodov),
ktoré podľahli Slovanu 1:3, no v dvoch zvyšných zápasoch
základnej skupiny nazbierali šesť bodov a mohli sa tešiť z
účasti v semifinále.
Výsledky:
FK Železiarne Podbrezová - MFK Dukla Banská Bystrica 2:5
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 5:1
MFK Ružomberok - FC Union Nové Zámky 2:1
Spartak Myjava - Partizán Bardejov BŠK 1:4

Január, Február, Marec 2019

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 9:0
FC Spartak Trnava - MFK Dukla Banská Bystrica 0:3
VYRAĎOVACIE ZÁPASY:
O 5.-8. miesto:
Partizán Bardejov BŠK - FC Spartak Trnava 1:2
FK Železiarne Podbrezová - Spartak Myjava 3:4
O 1.-4. miesto:
MFK Ružomberok - MFK Dukla B. Bystrica 5:2
ŠK Slovan Bratislava - FC Union Nové Zámky 3:2
ZÁPASY O UMIESTNENIE:
V súboji MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica
sa zrodil jednoznačný výsledok 5:2, v druhom stretnutí sa o
finálovú účasť bojovalo tuho. ŠK Slovan Bratislava nakoniec zdolal FC Union Nové Zámky 3:2 a tak finále ponúklo
duel víťazov skupín. V ňom Ružomberčanky potvrdili
formu a piatym víťazným zápasom na turnaji (4:0) si vybojovali celkové prvenstvo na turnaji. Bronzová priečka patrí
dievčatám FC Union Nové Zámky, v súboji o tretie miesto
zdolali MFK Dukla Banská Bystrica 3:2.
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O 7. miesto: Partizán Bardejov BŠK - FK Železiarne Podbrezová 9:2
O 5. miesto: FC Spartak Trnava - Spartak Myjava 2:1
O 3. miesto: MFK Dukla B. Bystrica - FC Union Nové Zámky
2:3
FINÁLE: MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 4:0
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepšia brankárka: STELA KUCHAROVÁ (FC Union
Nové Zámky)
Najlepšia hráčka: TAMARA JEDINÁKOVÁ (MFK
Ružomberok)
Najlepšie strelkyne: TAMARA JEDINÁKOVÁ (MFK
Ružomberok), LENKA MAZÚCHOVÁ (MFK Dukla Banská
Bystrica) - 8 gólov
KÁDER VÍŤAZNÉHO TÍMU - MFK RUŽOMBEROK:
HRÁČKY: Anna STRMENSKÁ, Erika ZJAROVÁ, Lea
DANČOVÁ, Nina HÚSKOVÁ, Zuzana DIBÁKOVÁ, Liliana ŽIHLAVNÍKOVÁ, Paulína KONFÁLOVÁ, Ema ŤAPAJÁKOVÁ, Darina HRUZÍKOVÁ, Tamara JEDINÁKOVÁ, Lola
HUDEKOVÁ, Nikola GRIEŠOVÁ, Frederika KOVALÍKOVÁ,
Rebeka TATÁROVÁ.
TRÉNER: Oto OMASTA
ASISTENT TRÉNERA: Jozef KMEŤ
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KVALIFIKÁCIA ME 2020
Slovensko vstúpilo úvodnými zápasmi do siedmej kvalifikácie o postup na kontinentálny
šampionát. Súpermi slovenskej futbalovej
reprezentácie v E-skupine kvalifikácie EURO
2020 sú Chorvátsko, Wales, Maďarsko a Azerbajdžan.				
- 55 členských krajín UEFA bude bojovať o postup na ME
2020 v piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných skupinách.
- Žreb v Dubline (2.12.2018) rozhodol o tom, že Slovensko
odohrá v rámci E-skupiny dvojzápasy s Chorvátskom,
Walesom, Maďarskom a Azerbajdžanom.
- Kvalifikácia sa premiérovo odohrá v priebehu jedného
roka. Slovenskí sokoli odohrajú v priebehu ôsmich mesiacov osem kvalifikačných zápasov. (Od 21. marca 2019 do 19.
novembra 2019).
- Z každej z desiatich kvalifikačných skupín postúpia na ME
dva najlepšie tímy. Z kvalifikácie si tak zabezpečí postup 20
účastníkov finálového turnaja ME.
- Zvyšní štyria účastníci vzídu z play-off „Ligy národov“,
účastníci play-off budú známi po skončení kvalifikácie.
Žiadna usporiadateľská krajina nemá automaticky zabezpečenú účasť na finálovom turnaji.
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- Dejiskom finálového turnaja bude v termíne 12. júna
- 12. júla 2020 tucet európskych miest v dvanástich krajinách. V Taliansku (Rím), Azerbajdžane (Baku), Rusku
(Petrohrad), Dánsku (Kodaň), Holandsku (Amsterdam), Rumunsku (Bukurešť), Anglicku (Londýn), Škótsku (Glasgow),
Írsku (Dublin), Španielsku (Bilbao), Nemecku (Mníchov) a
Maďarsku (Budapešť).
ODOHRANÉ ZÁPASY:
21. marca 2019:				
SLOVENSKO – MAĎARSKO 2:0			
CHORVÁTSKO - AZERBAJDŽAN 2:1		
24. marca 2019:
WALES– SLOVENSKO 1:0
MAĎARSKO – CHORVÁTSKO 2:1
TABUĽKA:
1. SLOVENSKO		
2. WALES		
3. CHORVÁTSKO		
4. MAĎARSKO		
5. AZERBAJDŽAN		

2
1
2
2
1

101
100
101
101
001

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

3
3
3
3
0

Pokračovanie na nasledujúcej strane

30

REPREZENTAČNÉ VÝBERY
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ĎALŠÍ PROGRAM E-SKUPINY

9. septembra 2019 (pondelok):				
Maďarsko - SLOVENSKO (20:45)			
Azerbajdžan – Chorvátsko (18:00)			

8. júna 2019 (sobota):					
Chorvátsko - Wales (15:00)					
Azerbajdžan - Maďarsko (18:00)				

19. novembra 2019 (utorok):
SLOVENSKO - Azerbajdžan (20:45)
Wales - Maďarsko (20:45)

10. októbra 2019 (štvrtok):
SLOVENSKO - Wales (20:45)
Chorvátsko – Maďarsko (20:45)			
11. júna 2019 (utorok):					
Azerbajdžan – SLOVENSKO (18:00)				
Maďarsko - Wales (20:45)					
13. októbra 2019 (nedeľa):
Maďarsko - Azerbajdžan (18:00)
Wales – Chorvátsko (20:45)				
6. septembra 2019 (piatok):
SLOVENSKO - Chorvátsko (20:45)			
Wales - Azerbajdžan (20:45)				
16. novembra 2019 (sobota):
Chorvátsko - SLOVENSKO (20:45)
Azerbajdžan – Wales (18:00)			
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ROZHOVOR S HLAVNÝM
TRÉNEROM BRANKÁROV
MIROSLAVOM HÝLLOM

„SLOVENSKO MALO VŽDY DOBRÝCH
BRANKÁROV, RASTÚ NÁM ĎALŠÍ“

Tri majstrovské tituly a štyri triumfy v Slovenskom pohári rámcujú brankársku kariéru
Miroslava Hýlla. Po tom, čo zavesil brankárske
rukavice na klinec, sa vydal na trénerskú dráhu
a v úlohe trénera brankárov pôsobil doma i v
zahraničí. Venoval sa brankárom všetkých kategórií, od
najmenších až po dospelých, aktuálne odovzdáva cenné
skúsenosti gólmanom, a ich trénerom, v pozícii hlavného
trénera brankárov v službách Slovenského futbalového
zväzu.
Čo obnáša táto funkcia?
„Dá sa povedať, že moja funkcia je rozvetvená na tri smery.
Mám na starosti trénerov brankárov všetkých reprezentačných
mužstiev, trinástich trénerov brankárov v akadémiách a okrem
toho som tréner brankárov v reprezentácii SR do 19 rokov.
Mojou úlohou je dohliadať na tréningový proces a v rámci
možností vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie trénerov
brankárov.“
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Napĺňa vás táto práca?
„V čase, kedy sa blížil koniec môjho angažmánu v zahraničí
som hovoril s prezidentom Jánom Kováčikom a generálnym
sekretárom SFZ Jozefom Klimentom počas ich návštevy v Dubaji. Vyslovili prianie, aby som po návrate domov pracoval pre
Slovenský futbalový zväz. Tak sa aj stalo.“
Aká je aktuálna mapa trénerov brankárov na Slovensku?
Máme ich dosť a v dostatočnej kvalite?
„Situácia sa stále zlepšuje, ale nemôžem povedať, že nevidím
rezervy a nedostatky. Pred 25 rokmi by ste tu našli možno troch
trénerov brankárov, dnes by som bol rád, keby boli traja k dispozícii pre jednu akadémiu. Hovorím o troch brankároch, ktorí
by sa venovali mládeži. Ak by sme sa bavili aj o senioroch, potrebujeme v skutočnosti štyroch. Na Slovensku máme trinásť
akadémií a personálne obsadenie je nevyvážené. V jednom
klube ich je päť, iný klub má k dispozícii jedného.“
A to vás, zdá sa, znepokojuje.
„Doplatia na to mladí brankári, niečo im niekde bude chýbať.
Jeden tréner tak veľký objem nemôže obsiahnuť. Bavíme sa
o veľmi špecifickom poste. Bez špecializácie to v dnešnom
futbale už jednoducho nejde. Brankári potrebujú absolvovať
počas mládežníckeho obdobia istý počet hodín. Tu nie je
možné niečo oklamať. Ak chceme konkurovať Európe, inej
cesty niet.“
Nedávno ste iniciovali stretnutie trénerov brankárov na
Pasienkoch. Čo bolo cieľom stretnutia?
„Pravidelne navštevujem akadémie a monitorujem dianie.
Snažím sa pomôcť, ponúknuť alternatívy ako trénovať. Povedal som si – skúsme sa stretnúť všetci. A zrodil sa nápad
usporiadať otvorený seminár, s možnosťou pre trénerov odprezentovať metodiku vlastného tréningového procesu a
nahliadnuť do kuchyne iných klubov. Vzájomne sa obohatiť.“
Aká bola odozva?
„Výborná. Už počas prvého týždňa sa prihlásilo dvadsať
trénerov brankárov, neskôr pribudlo ďalších desať. Spolu 30
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trénerov ochotných učiť sa jeden od druhého. Vzhľadom
k tomu, že nemôžu na dlhšie časové úseky opúšťať kluby
a vzdelávať sa na stážach v zahraničných kluboch, je toto
ideálny spôsob ako napredovať, odovzdávať si skúsenosti a
posúvať sa ďalej.“
Brankárske remeslo je špecifické a neustále sa vyvíja. Dá sa
hovoriť o slovenskej brankárskej škole?
„Určite áno, máme ju jasne zadefinovanú. Brankár Alexander
Vencel ml. pôsobil v štruktúrach Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA, napísal literatúru s odkazom na metodiku výchovy
brankárov pre všetky kategórie. To, že existuje ucelená metodika, však ešte neznamená, že teraz môžeme prikázať všetkým trénerom na Slovensku, aby trénovali podľa Vencela. To
nie je možné.“
Čo teda od klubov, resp. trénerov brankárov vyžadujete?
Kde je hranica, po ktorú ich nechávate ísť vlastnou cestou?
„Na Slovensku sme vždy vychovávali dobrých brankárov a platilo to aj o časoch, kedy brankári nemali nič zadefinované. Mne
nevadí, ak niekto učí brankárskemu remeslu na základe iných
znalostí, skúseností, princípov. Ak niekto povie, že učí podľa talianskej školy, je to v poriadku.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

33

REPREZENTAČNÉ VÝBERY
Dokončenie z predchádzajúcej strany
Ale budem chcieť vedieť aké sú znaky tejto školy. Budem
chcieť vidieť ako sa tieto znaky premietajú do tréningového
procesu. Bude ma zaujímať ako má klub spracovanú metodiku, postupné kroky pri výchove brankárov. Ak majú vypracovaný systém, sedí náplň tréningových blokov, dokážu zadefinovať filozofiu výchovy brankárov, nemám s tým problém.“
Keď sa vžijeme do úloh trénerov brankárov, asi nájdeme
veľké rozdiely v práci s najmenšími a napríklad dorastencami.
„Dám vám príklad z praxe. Keď trénujem 9-ročného chlapca,
myslíte si, že sa dokáže koncentrovať 70 minút na tréning?
Nie. Jeho zaujme lietadlo, po chvíli je mysľou na inom mieste.
Tréner musí mať trpezlivosť a musí vedieť, v akom rozsahu mu
dovolí naplno pracovať s mladým brankárom jeho mentálne
nastavenie a koncentrácia. Iné nastavenie majú brankári od 9
do 12 rokov, iné chlapci od 12 do 15 rokov. My máme problém s
tým, že tréneri si nedokážu presne nastaviť spôsob práce pre
jednotlivé kategórie. Najmä ak má klub jedného trénera pre
všetkých.“
Čo hrozí v takom prípade?
„Ľahko sa stane, že sa mladému brankárovi nedostane dostatok pozornosti, energie, že niektorú etapu vývoja preskočí alebo
neabsolvuje. My z neho vychováme dobrého brankára, ale
nebude to top-brankár. Ak ho vo veku 12-13 rokov nevhodne
zaťažíme, vyrastie z neho nekoordinovaný, „tvrdý“ brankár. K
týmto chybám dochádza často.“
Pre samotného trénera musí byť náročné preladiť z jedného tréningu, na ktorom mal 10-ročného brankára na
druhý tréning, na ktorm vedie 18-ročného gólmana.
„Skúsený tréner to zvládne, ale tu hrozí iný problém. Vyhorenie.
Bavil som sa s viacerými trénermi a oni hovoria o tom, že ich
nebaví ísť na tréning. To je koniec. To sa nesmie stať. My, ktorí
máme radi futbal, hrali sme futbal celý život sa dopracujeme
do bodu, kedy ideme na ihrisko akoby nasilu a do roboty? To
je neakceptovateľné. Treba si uvedomiť, že hovoríme o šiestich
hodinách denne na ihrisku, sedem dní v týždni. K tomu prirátajme prácu v kancelárii, pretože od trénerov vyžadujeme evidenciu, analýzy, pozorovania, strihanie videí, vzdelávanie... Jeden
človek to nemôže obsiahnuť.“
Slovensko malo vždy dostatok kvalitných brankárov, rastú
nám ďalší?
„Sledujem všetky mládežnícke kategórie a v kategórii do 19

rokov podrobne mapujem brankárov v kluboch vzhľadom
k funkcii trénera brankárov SR U19. Môžem povedať, že aj
keď ročníku 2000 sa nepodarilo postúpiť do Elite Round cez
smolnú kvalifikáciu, mali sme v ňom asi päť kvalitných perspektívnych brankárov a zároveň dodávam - ale teraz musia
chytať. Najťažší je práve tento kritický moment. Sami si viete
predstaviť, čo sa asi stane, ak 19-ročný brankár nebude ďalší
rok, dva, tri alebo i dlhšie obdobie chytať. Máme Alexa Fojtíčka
v Manchesteri United, Denis Chudý nastupuje za AS Trenčín,
Martin Trnovský pôsobí v bratislavskom Slovane, Ivan Krajčírik
a Richard Ludha sa objavujú v 3. lige.“
Zdá sa, že je len otázkou času, kedy sa niekto z nich presadí
výraznejšie.
„Tu by som problém nevidel. Skôr by som povedal, že začíname
mať problém v mentálnej príprave. Viac sa musíme venovať hlave. Nerád by som sa niekoho týmto vyjadrením dotkol, ale máme inú dobu. Veľmi nerád by som skĺzol do roviny
vyhlásení, aké to bolo/nebolo za našich čias. Zmenilo sa veľa.
Dnes mám pocit, že brankári vyzerajú, že sú pripravení fyzicky,
takticky, technicky, ale nie sú dostatočne odolní mentálne. Tu
vidím veľké rezervy. Sám mám doma športovkyňu, tínedžerku
vo veku 13 rokov a spolupracujeme s mentálnym trénerom.
Sú veci, ktorá si dnešná doba vyžaduje a to, že my pripravíme
brankára po fyzickej a technickej stránke nezaručuje, že sa nám
nezosype pred dôležitým zápasom. Tu vidím veľké rezervy.“
Má Slovensko okrem dobrých brankárov aj dobrých trénerov
brankárov?
„Má a čo najskôr ich potrebuje viac a viac. V napredovaní by im
mohli pomôcť aj spomenuté semináre. Majú šancu vidieť ako
sa pracuje s brankármi v Slovane, v Trnave, v ďalších kluboch.
Nech každý ukáže ako pracuje a spoločne si z toho vezmime to
najlepšie. Hlavne sa snažme predísť pri mládeži metodickým
chybám.“
Seminár na Pasienkoch dopadol podľa vašich slov
na výbornú, čo pripravujete pre trénerov v najbližšej
budúcnosti?
„Ďalší seminár pripravujeme na 13. mája a jeho dejiskom bude
Trnava. Výzvu nájdu tréneri opäť v úradnej správe, rozpošleme
e-maily a uvidíme aká bude odozva. Trénovať budeme na
hlavnom ihrisku, verím, že sa zídeme v rovnakom počte ako v
Bratislave.“
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SR A
SLOVENSKO – MAĎARSKO 2:0 (1:0)
21.3.2019, Trnava, kvalifikácia ME 2020
Góly: 43. Duda. 85. A. Rusnák
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka – A. Rusnák (90+.
Mihalík), Hamšík, Mak (79. Stoch) – Duda (88. Šafranko). Tréner: Pavel Hapal.
WALES – SLOVENSKO 1:0 (1:0)
24.3.2019, Cardiff, kvalifikácia ME 2020
Gól: 5. James
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík (90. Šafranko),
Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka - Rusnák,
Hamšík, Mak (69. Stoch)– Duda (65. Ďuriš). Tréner:
Pavel Hapal.

SR 21
FENERBAHCE ISTANBUL JUN. - SLOVENSKO
0:1 (0:0)
11.1.2019, Cardiff, prípravný zápas
Gól: 72. Strelec
SLOVENSKO 21: Valach (46. Slančík) – Špiriak
(46. Vallo), Šulek (60. Petro), Oravec, Kozlovský (60.
Mojžíš) – Gamboš (60. Baumgartner), Bednár (60.
Varga), Kolesár (60. Pokorný) – Tomič (60. Strelec),
Boženík (80. Fábry), Chobot. Tréner: Adrian Guľa.
SLOVENSKO 21 - GRÉCKO 21 4:3 (3:2)
22.3.2019, Žilina, prípravný zápas
Góly: 2. Pokorný, 8. Kolesár, 18. Boženík, 88. Oravec
- 12., 29. Kampetsis, 61. Limnios
SLOVENSKO 21: Vantruba - Majdan, Šulek (72.
Špyrka), Oravec, Sluka (83. Vojtko) - Pokorný (72.
Vaško) - Herc, Kolesár (46. Adamec) - Tupta (83.
Švec), Boženík (62. Strelec), Tomič (62. Kmeť).
Tréner: Adrian Guľa.
SLOVENSKO 21 – NÓRSKO 20 0:2 (0:2)
26.3.2019, Dunajská Streda, prípravný zápas
Góly: 38. Haaland, 45+. Östigard.
ČK: 62. Herc
SLOVENSKO 21: Vantruba (46. Petráš) – Šulek,
Vaško (46. Bednár), Oravec, Vojtko (46. Sluka) –
Herc, Pokorný (46. Strelec), Adamec (60. Špyrka) –
Tupta (65. Dancák), Boženík (85. Kmeť), Tomič (60.
Švec). Tréner: Adrian Guľa.

SR 18
NÓRSKO 18 - SLOVENSKO 18 3:1 (1:0)
8.2.2019, La Manga, prípravný zápas
Góly: 42. Holm, 70. a 90+. K. Hansen - 89. Gembický
SLOVENSKO 18: Rehák - Dolinský, Malý, Nemčík,
Vasiľ - Bernát (78. Dopater), Lichý, Lavrinčík Iľko, Bobček (46. Gembický), Galčík (46. Letenay).
Tréner: Albert Rusnák st.
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PORTUGALSKO 18 - SLOVENSKO 18 3:1 (0:1)
10.2.2019, La Manga, prípravný zápas
Góly: 46. Correia, 56. Embalo, 80. Ribeiro – 43.
Nemčík.
SLOVENSKO 18: Búš – Vasiľ, Dolinský, Malý,
Katunský – Lavrinčík (61. Ondrej), Nemčík, Lichý
– Gembický (61. Danko), Letenay (20. Bobček, 68.
Dopater), Iľko (46. Iľko). Tréner: Albert Rusnák st.
POĽSKO 18 – SLOVENSKO 18 1:0 (1:0)
12.2.2019, La Manga, prípravný zápas
Gól: 25. Bida
SLOVENSKO 18: Rehák (46. Búš) – Strakoš, Ondrej, Nemčík, Katunský – Bernát, Lichý, Dopater
(67. Malý) – Galčík (46. Vasiľ), Bobček, Danko (46.
Iľko). Tréner: Albert Rusnák st.

SR 17
LITVA 17 - SLOVENSKO 17 0:2 (0:2)
20.1.2019, Minsk, turnaj UEFA Development
Góly: 2. Mojžiš, 40+. Matoš.
SLOVENSKO 17: Belko – Salvan, Leitner, Piliar,
Slecký – Hornyák (68. Gomola), Novák, Mojžiš (75.
Veselovský) – Szetei (63. Rosenberger), Matoš (68.
Sabo), Kubík (63. Kubík). Tréner: Marek Bažík.
UKRAJINA 17 - SLOVENSKO 17 0:2 (0:2)		
22.1.2019, Minsk, turnaj UEFA Development
Góly: 14. Gomola, 19. Sabo
SLOVENSKO 17: Chudík - Lacko, Leitner, Gábriš,
Kohút - Gomola (77. M. Novák), Palacka, Veselovský (68. Hornyák) - Rosenberger (41. Szetei),
Sabo (60. Matoš), Buchel (60. T. Kubík). Tréner:
Marek Bažík.
BULHARSKO 17 - SLOVENSKO 17 0:4 (0:4)
24.1.2019, Minsk, turnaj UEFA Development
Góly: 15. Mojžiš, 28. Kubík, 29. Hornyák, 37. Matoš
(11m)
SLOVENSKO 17: Belko – Salvan, Gábriš (63.
Sabo), Piliar, Selecký – Hornyák (62. Gomola),
Novák (70. Palacka), Mojžiš (71. Veselovský) –
Szetei (41. Rosenberger), Matoš, Kubík (75. Kohút).
Tréner: Marek Bažík.
IZRAEL 17 - SLOVENSKO 17 0:0, 5:4 p.k.
26.1.2019, Minsk, turnaj UEFA Development
(semifinále)
Penalty: Matoš, Vlasák, Hornyák, Mojžiš, nepremenil Gomola
SLOVENSKO 17: Belko – Lacko, Vlasák, Leitner, Kohút (41. Selecký ) – Gomola, Palacka (41.
Novák), Veselovský (59. Mojžiš) – Rosenberger
(41. Szetei), Sabo (41. Matoš), Buchel (41. Hornyak).
Tréner: Marek Bažík.
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GRUZÍNSKO 17 - SLOVENSKO 17 2:0 (0:0)		
28.1.2019, Minsk, turnaj UEFA Development (o 3.
miesto)
Góly: 68. Gomola, 71. Piliar
SLOVENSKO 17: Chudík – Salvan, Leitner, Piliar,
Selecký (25. Kohút) – Hornyák, Novák, Mojžiš –
Szetei (49. Gomola), Matoš (77. Sabo), Kubík (77.
Rosenberger). Tréner: Marek Bažík.
BELGICKO 17 - SLOVENSKO 17 2:3 (1:0)
13.2.2019, Marbella, prípravný zápas
Góly: 45+., 68. Engolo - 70. Mojžiš, 72. Suslov, 86.
Kaprálik
SLOVENSKO 17: Belko - Tandara, Leitner, Capko,
Javorček - Hornyák (81. Gomola), Nebyla, Mojžiš Szetei (64. Repa), Matoš (64. Kaprálik), Suslov (86.
Majkút). Tréner: Marek Bažík.
POĽSKO 17 - SLOVENSKO 17 1:0 (1:0)
16.2.2019, Marbella, prípravný zápas
Gól: 34. Rakoczi
SLOVENSKO 17: Surovčík – Tandara (46. Szetei),
Vlasák, Piliar (46. Capko), Selecký – Hornyák (46.
Nebyla), Novák (74. Mojžiš), Gomola – Kaprálik, Repa (62. Matoš), Majkút (62. Suslov). Tréner:
Marek Bažík.
SRBSKO 17 - SLOVENSKO 17 3:1 (1:1)
26.3.2019, Stara Pazova, Elite round
Góly: 2. Blagojevič, 47. Babič, 78. Ergelas - 32.
Mojžiš
SLOVENSKO 17: Belko – Tandara, Leitner, Obert,
Javorček – Hornyák (82. Matoš), Nebyla, Mojžiš
– Szetei (46. Kaprálik), Čerepkai, Suslov (82. Gomola). Tréner: Marek Bažík.
ŠVÉDSKO 17 - SLOVENSKO 17 0:0
29.3.2019, Stara Pazova, Elite round
SLOVENSKO 17: Belko – Tandara, Leitner, Obert,
Javorček – Hornyák (64. Gomola), Nebyla, Mojžiš – Kaprálik, Čerepkai (63. Matoš), Suslov (77.
Szetei). Tréner: Marek Bažík.
FRANCÚZSKO 17 - SLOVENSKO 17 3:0 (2:0)
1.4.2019, Belehrad, Elite round
Góly: 24. Agoume, 44. Leitner (vl. gól), 81.
Aouichiche (11m)
SLOVENSKO 17: Belko – Tandara, Leitner,
Obert, Javorček – Hornyák (70. Suslov), Nebyla
(58. Novák), Mojžiš (46. Gomola) – Kaprálik (58.
Vlasák), Matoš (84. Čerepkai), Szetei. Tréner:
Marek Bažík.

SR 15
WALES 15 - SLOVENSKO 15 0:0
26.3.2019, Newport, prípravný zápas
SLOVENSKO 15: Hrdina – Úradník, Nemček ,
Ovšonka, Stareček – Koós (50. Nehila), Šuľák (69.
Ferenčík), Gajdoš – Mišovič (50. Lacza), Griger (69.
Bednár), Martin Repa. Tréner: Martin Žamba.
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WALES 15 - SLOVENSKO 15 0:1 (0:1)
28.3.2019, Newport, prípravný zápas
Gól: 34. Mišovič.
SLOVENSKO 15: Varga – Ferenčík, Nemček,
Kachnič, Úradník – Koós (64. Šuľák), Bednár,
Nehila (41. Gajdoš) – Mišovič (41. Martin Repa),
Horvat (41. Griger), Lacza (80. Stareček). Tréner:
Martin Žamba.

SR ŽENY
TURECKO – SLOVENSKO 0:0
19.1.2019, Side, prípravný zápas
SLOVENSKO: Korenčiová – Horváthová,
Bartovičová, Fischerová, Zdechovanová (74.
Jančová) – Šušolová (80. Moťovská) – Hmírová,
Havranová (66. Ondrušová), Mikolajová (74.
Kulová), Maslová (66. Fabová) – Sluková (80. Švecová). Tréner: Peter Kopúň.
TURECKO – SLOVENSKO 1:1 (1:0)
22.1.2019, Belek, prípravný zápas
Góly: 22. Türkogluová – 84. Sluková
SLOVENSKO: El Dahaibiová – Horváthová,
Moťovská, Haršanyová, Kulová (68. Zdechovanová) – Šušolová – Hmírová, Mikolajová, Ondrušová, Fabová (81. Jančová) – Maslová (72.
Sluková). Tréner: Peter Kopúň.
BELGICKO – SLOVENSKO 3:0 (1:0)
27.2.2019, Larnaka, turnaj Cyprus Womens Cup
Góly: 13., 65. Caymanová (2. z 11m). 90+. Danielsová
SLOVENSKO: Korenčiová – Zdechovanová, Bartovičová, Fischerová, Horváthová (64. Vojteková)
– Ondrušová (74. Sluková), Bíróová (84. Šušolová),
Škorvánková (70. Mikolajová) – Šurnovská,
Fabová (74. Havranová), Hmírová (84. Kopčová).
Tréner: Peter Kopúň.
NIGÉRIA – SLOVENSKO 4:3 (3:0)
1.3.2019, Larnaka, turnaj Cyprus Womens Cup
Góly: 8., 38. Chikwelu, 28. Ohale, 82. Imo - 67. Vojteková, 72. , 77. Haršanyová (oba z 11 m)
SLOVENSKO: El Dahaibiová – Kulová (54. Horváthová), Haršanyová, Košíková, Vojteková (68.
Zdechovanová) – Šušolová – Bartovičová (68.
Šurnovská), Havranová (85. Ondrušová) – Mikolajová – Fabová (62. Škorvánková), Sluková (78.
Hmírová). Tréner: Peter Kopúň.
RAKÚSKO – SLOVENSKO 1:0 (0:0)
4.3.2019, Larnaka, turnaj Cyprus Womens Cup
Gól: 46. Billaová
SLOVENSKO: Korenčiová – Horváthová ,
Moťovská, Fischerová, Zdechovanová (77. Škorvánková) – Bíróová – Ondrušová (63. Fabová),
Havranová (57. Vojteková) – Mikolajová –
Kopčová (77. Bartovičová), Sluková (63. Hmírová).
Tréner: Peter Kopúň.
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
Dokončenie z predchádzajúcej strany
MAĎARSKO – SLOVENSKO 3:2 (2:2)		
6.3.2019, Larnaka, turnaj Cyprus Womens Cup
Góly: 30. Némethová, 35. Pincziová, 53. Jakabfiová - 27. Vojteková, 41. Ondrušová
ČK: 90.+2 Horváthová (po druhej ŽK)
SLOVENSKO: Chládeková – Kulová (67. Horváthová), Bartovičová, Haršanyová, Vojteková
- Ondrušová (46. Mikolajová), Šušolová – Škorvánková – Hmírová, Šurnovská (74. Zdechovanová) – Fabová (63. Sluková). Tréner: Peter
Kopúň.

SR WU19
SEVERNÉ ÍRSKO WU19 - SLOVENSKO WU19
4:2 (2:1)			
10.2.2019, Larnaka, prípravný zápas
Góly: 3., 16. McFarlandová, 45., 61. McDanielová 2. Kalaberová, 47. Tipulová
SLOVENSKO WU19: Bátkyová – Lukáčová (46.
Kratochvílová), Lemešová (46. Niňajová), Srnková (46. Bieliková), Miniariková (46. Tejová)
– Žemberyová (46. Dianišková), Droppová (46.
Nagy), Kalaberová (46. Tipulová) – Vaľušová (46.
Panáková), Pružinská (46. Bogorová), Semanová
(46. Šobáňová). Tréner: Jozef Jelšic.
CYPRUS WU19 - SLOVENSKO WU19 0:5 (0:4)
13.2.2019, Larnaka, prípravný zápas
Góly: 11., 17. Semanová, 36. Bogorová, 45. Žemberyová, 52. Vaľušová
SLOVENSKO WU19: Rezeková – Lukáčová (46.
Šobáňová), Lemešová (46. Kratochvílová), Bieliková, Miniariková (46. Srnková) – Dianišková
(46. Nagy) – Tipulová (46. Tejová), Panáková (46.
Droppová), Žemberyová (46. Kalaberová), Semanová (46. Vaľušová) – Bogorová (46. Pružinská). Tréner: Jozef Jelšic.

Mrocková), Glatzová (46. Pelikánová) – Lipková (40. Morávková), Boorová (70. Sivčová),
Tkáčiková (46. Tomčíková). Tréner: Jozef Jelšic.
ŠPANIELSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 5:0
(4:0)
23.3.2019, Borås, Elite round
Góly: 2., 10., 35. Morenová, 32., 90. Paralluelová
SLOVENSKO WU17: Tóth – Mudráková (46.
Halásová), Kršiaková, kovaliková, Mrocková –
Mazúchová, Feketevíziová (46. Hanková), Pelikánová – Lukáčová (81. Mattová), Morávková
(74. Tkáčiková) – Boorová (46. Sivčová). Tréner:
Jozef Jelšic.
POĽSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 1:0 (1:0)
26.3.2019, Borås, Elite round
Gól: 19. Biňkowská
SLOVENSKO WU17: Tóth – Z. Lukáčová (67.
Mudráková), Kršiaková, Kovaliková, Mrocková –
Hanková (82. Mattová), Mazúchová, Pelikánová –
Morávková (82. Glatzová), Sivčová (67. Boorová),
Halásová (67. Tkáčiková). Tréner: Jozef Jelšic.
ŠVÉDSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 1:0 (1:0)
29.3.2019, Borås, Elite round
Gól: 12. Duljanová
SLOVENSKO WU17: Tóth – Mudráková, Kovaliková, Kršiaková, Mrocková – Mazúchová – Pelikánová, Feketevíziová (46. Glatzová) – Morávková (57. Mattová), Boorová (46. Sivčová),
Tkáčiková (46. Halásová). Tréner: Jozef Jelšic.

SR WU17
ŠPANIELSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 3:0
(2:0)
16.1.2019, Tenerife, Atlantický turnaj
Góly: 37. Elexpuruová, 40. Sánchezová, 47. Palaová
SLOVENSKO WU17: Stachová - Mudráková
(75. Z. Lukáčová), Kovaliková, Kršiaková, Mrocková – Pelikánová (87. Hanková), Feketevíziová
(89. Glatzová), Mazúchová – Morávková (87.
Tkáčiková), Sivčová (46. Boorová), Vredíková (46.
Halásová). Tréner: Jozef Jelšic.
SEVERNÉ ÍRSKO WU17 - SLOVENSKO WU17 2:1
(2:1)		
18.1.2019, Tenerife, Atlantický turnaj (o 3. miesto)
Góly: 11. McGuinessová, 44. Andrewsová - 35.
Mašurová.
SLOVENSKO WU17: Králiková – Z. Lukáčová (62.
Feketevíziová), Kršiaková, Kovaliková, Mašurová
– Hanková (62. Vredíková), Mazúchová (62.
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP

ČO PRINIESOL JANUÁR - MAREC
ŠKOLENIA
12.01.
14.01. – 06.02.
26.01. – 08.04.
11.02. – 28.07.
11.02. – 15.04.
13.02.
18.02. – 10.12.
23.02. – 21.09.
16.03. – 29.09.
18.03. – 21.06.
22.03. – 18.06.
24.03. – 01.06.

Prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA A licencie – 2019
Záverečné skúšky UEFA A 2018
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Žilina
Školenie trénerov UEFA EYA 2019
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Dolný Kubín
Záverečné skúšky SFZ futsal licencie
Školenie trénerov UEFA A 2019
Školenie trénerov UEFA B 2019 – Nitra
Školenie trénerov UEFA B 2019 – Košice
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Prešov
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bratislava

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
05.01.
19.01.
22.02.
24.02.
02.03.
09.03.
15.03.
20.03.

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
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – VsFZ – Košice
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – VsFZ – Košice
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Michalovce – Michalovce
Seminár trénerov GC licencie – ObFZ Trebišov – Trebišov

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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KALENDÁR

KALENDÁR

ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH
ŠKOLENIA
11.02. – 28.07.
18.02. – 10.12.
23.02. – 21.09.
16.03. – 29.09.
18.03. – 21.06.
22.03. – 18.06.
24.03. – 01.06.
07.04. – 20.05.
08.06. – 03.08.
08.06. – 21.07.

Školenie trénerov UEFA EYA 2019
Školenie trénerov UEFA A 2019
Školenie trénerov UEFA B 2019 – Nitra
Školenie trénerov UEFA B 2019 – Košice
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Prešov
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bratislava
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Trnava
Školenie trénerov UEFA GC licencie – Nitra
Školenie trénerov SFZ futsal licencie

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
08.04.
13.04.
06.05.
07.05.
13.05.
27.05.
10.06.
11.06.
21.06.

Workshop trénerov brankárov – SFZ – Bratislava
Konferencia športu - Zdravo a Fit – Banská Bystrica
Seminár Fitness – SFZ – Zvolen
Seminár trénerov UEFA GC licencie – ObFZ Ružomberok – Ružomberok
Workshop trénerov brankárov – SFZ – Trnava
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Zvolen – Zvolen
Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ZsFZ – Zlaté Moravce
Seminár trénerov UEFA GC licencie - ObFZ Prešov - Lemešany
Seminár trénerov UEFA GC licencie - ObFZ Rimavská Sobota

GRASSROOTS
01.03. - 15.6.
14.04.
16.04.
17.04.
24.04.
29.04. - 01.05.
03.05.
07.05.
08.05.
10.05.
10. - 24.05.
14. - 24.05.
18.05.
20.05.
24.05.
30.05.
01.06.
03. - 04.06.
05.06.
06. - 07.06.
08.06.
11.06.
15.06.
18. - 19.06.
22.06.

Pokračovanie realizácie projektu pre materské školy - Dajme spolu gól (jar 2019)
Futbal v Meste - Michalovce
Festival futbalu detí z Centier pre deti a rodiny - Pohár Karola Poláka 2019 - Košice
Futbal v Meste - Zlaté Moravce
Festival futbalu detí z Centier pre deti a rodiny - Pohár Karola Poláka 2019 - Zvolen
Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie
Futbal v Meste - Žilina
Festival futbalu nepočujúcicej mládeže - Bratislava
Futbal v Meste - Senica
Futbal v Meste - Dunajská Streda
Školský pohár Slovenskej sportiteľne - krajské kolá
McDonald’s cup - krajské kolá
Red Bull Neymar Jr’s 5 - Košice
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Poprad
Futbal v Meste - Bratislava
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Senec
Red Bull Neymar Jr’s 5 - Banská Bystrica
Školský pohár Slovenskej sportiteľne - finále NTC Poprad
Futbal v Meste - finále Eurovea Bratislava
McDonald’s cup - finále NTC Poprad
Red Bull Neymar Jr’s 5 - Žilina
Red Bull Neymar Jr’s 5 - Bratislava
Red Bull Neymar Jr’s 5 - finále Bratislava
Pohár Karola Poláka - finále Štrba
Prengo Cup - Slávia Trnava

ŽENSKÝ FUTBAL
01.05.
01.05.
27.-29.05.
21. - 23.06.

Dievčenský futbalový festival WU12 “Energia do ženského futbalu s EPH”
(akcia pred finál. zápasom SP žien)
Finále Slovenského pohára žien 2018/2019 Partizán Bardejov BŠK - ŠK Slovan Bratislava
Regionálny turnaj WU14, NTC Senec (účasť UEFA)
MSR WU19/WU15 - finálový turnaj, Liptovský Mikuláš
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