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MLADÍK
RÓBERT BOŽENÍK

Vážení
športoví priatelia,

aj po góle v Budapešti,
aj po všetkej sláve

po desiatich rokoch sa slovenská reprezentácia
vracia na miesto, kde sa písali významné kapitoly dejín (česko)slovenského futbalu. Tehelné
pole je národným futbalovým štadiónom, bez
ohľadu, či slovo národný budeme písať
s veľkým alebo malým počiatočným písmenom. Tu odštartovala história reprezentačných
zápasov Slovenska pred 80 rokmi. Tešili sme sa
na ňom v roku 1968 z víťazstva nad Brazíliou,
keď troma gólmi zažiaril nezabudnuteľný Jozef
Adamec. V roku 1975 na druhý pokus (keď prvý
zápas zrušila „londýnska“ hmla) sme tu porazili
Anglicko a odštartovali cestu za titulom európskych šampiónov v roku 1976.
Tehelné pole bolo dejiskom slávnych chvíľ aj
slovenského klubového futbalu či už v domácich alebo európskych súťažiach a je skvelé
konštatovať, že nemusíme hovoriť len v minulom čase. Symbolicky, a pre nikdy nekončiaci
futbalový kolobeh príznačné, sa reprezentačné
znovuzrodenie štadióna dnes spája s rozlúčkou
s trojicou hráčov, ktorí v najcennejšom drese
veľa rokov patrili medzi lídrov na ihrisku aj
v kabíne. Martin Škrtel, Adam Nemec i Tomáš
Hubočan sa stali súčasťou viac ako stovky zápasov, v ktorých si zmerali sily s mnohými
z najlepších futbalistov sveta. Boli im dôstojnými a rešpektovanými súpermi a mnohokrát na
našu radosť ukázali svoje futbalové majstrovstvo, nezlomnú bojovnosť a pre Slovensko
vybojovali slávne víťazstvá i postup na majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy.

STOJÍ NOHAMI
PEVNE NA ZEMI
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OFICIÁLNA ROZLÚČKA
reprezentácie
a jej fanúšikov

S TROMA KRÁĽMI
je a vždy bude vystavený obrovskému tlaku
očakávania verejnosti, nielen futbalovej. Dnešný zápas s Paraguajom uzavrie jednu z kapitol
v histórii slovenského reprezentačného futbalu.
Ale ako to už (a nielen) vo futbale býva, keď
sa niečo končí, iné sa začína. Prajme si, aby
nástupcovia Martina, Tomáša a Adama dokázali
napísať aspoň takú krásnu kapitolu, ako to,
samozrejme, so svojimi spoluhráčmi, dokázali
práve oni.
Slovensko do toho!

Pre svojich nástupcov zostanú vzorom v prístupe k reprezentácii – v zápasoch, na tréningoch,
v kabíne i vo vzťahu k fanúšikom bolo u nich
od prvej sekundy jasné, že Slovensko majú vo
svojich srdciach a sú preň na tomto športovom
futbalovom poli ochotní zo seba vydať všetko,
čo bolo v ich silách a schopnostiach. Veľa zo súčasných reprezentantov sa práve od nich učilo,
ako byť platnou súčasťou kolektívu, v ktorom
sa stretávajú najlepší slovenskí futbalisti. Patrili
medzi prirodzených lídrov tímu, ktorý bol,
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NA ZRAZE NIE SÚ
pre hráčov určené

ORDINAČNÉ HODINY
Ján Kováčik
prezident SFZ

tvrdí lekár Zsolt Fegyveres
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Slovenskú futbalovú reprezentáciu
podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
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JEDINÝ V HISTÓRII
je Futbalistom roka
v Česko-Slovensku
aj na Slovensku

ĽUBOMÍR MORAVČÍK

tréner:
Pavel

Reprezentácia

HAPAL

BRANKÁRI

Dominik

Matúš

Marek

DÚBRAVKA

GREIF

KOZÁČIK

RODÁK

15. 1. 1989
Newcastle United
20 / 0

6. 4. 1997
Slovan Bratislava
1/0

27. 12. 1983
FC Viktoria Plzeň
29 / 0

13. 12. 1996
FC Fulham
0/0

Norbert

Dávid

Tomáš

Róbert

GYÖMBÉR

HANCKO

HUBOČAN

MAZÁŇ

3. 7.1992
Perugia Calcio
21 / 0

13. 12. 1997
Sparta Praha
9/1

17. 9. 1985
Omonia Nikózia
64 / 0

9. 2. 1994
CD Tenerife
7/0

Peter

Boris

Ľubomír

Milan

PEKARÍK

SEKULIČ

ŠATKA

ŠKRINIAR

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
88 / 2

21. 11. 1991
Górnik Zabrze
2/0

2. 12. 1995
Lech Poznaň
8/0

11. 2. 1995
Inter Miláno
28 / 0

Martin

Martin

Denis

ŠKRTEL

VALJENT

VAVRO

15. 12. 1984
FK Basaksehir Istanbul
103 / 6

11. 12. 1995
RCD Mallorca
2/0

10. 4. 1996
Lazio Rím
5/0

Matúš

László

Ondrej

Ján

BERO

BÉNES

DUDA

GREGUŠ

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
9/0

9. 9. 1997
Borussia Mönchengladbach
2/0

5. 12. 1994
Hertha BSC Berlín
34 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
25 / 3

Marek

Lukáš

Patrik

Juraj

HAMŠÍK

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

KUCKA

27. 7. 1987
Dalien Yifang
116 / 24

26. 5. 1995
Lechia Gdansk
4/1

22. 4. 1992
K.R.C. Genk
23 / 0

26. 2. 1987
FC Parma
69 / 8

Stanislav

Róbert

Albert

LOBOTKA

MAK

RUSNÁK

25. 11. 1994
Celta Vigo
19 / 3

8. 3. 1991
Zenit Petrohrad
56 / 12

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
22 / 5

Róbert

Michal

Adam

Pavol

BOŽENÍK

ĎURIŠ

NEMEC

ŠAFRANKO

18. 11. 1999
MŠK Žilina
4/1

1. 6. 1988
Anorthosis Famagusta
44 / 5

2. 9. 1985
FC Pafos
42 / 13

16. 11. 1994
Sepsi OSK
3/0

ÚTOČNÍCI

STREDOPOLIARI

Martin

OBRANCOVIA

SLOVENSKA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 4. 10. 2019.

Reprezentácia

PARAGUAJA
BRANKÁRI

Miguel

FERNÁNDEZ

SILVA

MARTINEZ

29. 3. 1988
Botafogo
13 / 0

27. 2. 1984
Huracan
28 / 0

29. 9. 1998
General Diaz
0/0

Fabián

Gustavo

Junior

Robert

BALBUENA

GÓMEZ

ALONSO

ROJAS

23. 8. 1991
West Ham United
13 / 0

6. 5. 1993
Palmeiras
37 / 3

9. 2. 1993
Boca Juniors
26 / 1

30. 4. 1996
River Plate
2/1

Blas

Iván

Matías

RIVEROS

PIRIS

ESPINOZA

3. 2. 1998
FC Bazilej
3/0

10. 3. 1989
Libertad
30 / 0

19. 8. 1997
Libertad
0/0

Richard

Cristhian

Miguel

Alejandro Romero

SÁNCHEZ

PAREDES

ALMIRÓN

GAMARRA

29. 3. 1996
America
9/1

18. 5. 1998
Portland Timbers
4/0

10. 2. 1994
Newcastle United
23 / 1

11. 1. 1995
New York Red Bulls
4/1

Derlis

Jorge

Mathias

GONZÁLEZ

MOREL

VILLASANTI

20. 3. 1994
FC Santos
40 / 6

22. 1. 1998
Guaraní
0/0

24. 1. 1997
Cerro Porteno
0/0

Antonio

Braian

Ángel

Óscar

SANABRIA

SAMUDIO

ROMERO

ROMERO

4. 3. 1996
FC Janov
15 / 1

23. 12. 1995
Caykur Rizespor
1/0

4. 7. 1992
San Lorenzo
17 / 2

4. 7. 1992
San Lorenzo
43 / 4

ÚTOČNÍCI

STREDOPOLIARI

Antony

OBRANCOVIA

tréner:

Junior

Darío

LEZCANO
30. 6. 1990
Juarez
13 / 4
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 4. 10. 2019.

Eduardo BERIZZO
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S RÓBERTOM BOŽENÍKOM
o najkrajšom pocite,
potrebe mentálnej prípravy
či nutnosti života v realite
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Nikdy
som nevolil
ľahšiu cestu
Je inšpirácia sa s ním zhovárať. V devätnástich
rokoch má skvelo rozbehnutú kariéru, a to nielen
preto, že výborne ovláda futbalové umenie, ale aj
preto, ako precízne to má všetko poukladané
v hlave. Pred dnešným zápasom so silným Paraguajom sme nahliadli do futbalovej „kuchyne“ Róberta Boženíka, gólového hrdinu Slovenska v ostro
sledovanom septembrovom dueli v Budapešti proti
Maďarsku (2:1).
Posledných štrnásť mesiacov stúpa hviezda vašej
kariéry závratne nahor. Ako
to zvládate?
„Veľmi sa snažím zostať
rovnaký človek ako predtým.
Pomáhajú mi kluboví tréneri,
rodina aj mentálna trénerka.
Pochopil som, že život sa
môže naozaj zmeniť zlomkom
minúty. Som šťastný, že som
zdravý a mám okolo seba
takých ľudí, akých mám.“
g Dá sa vôbec pripraviť
na to, že za menej ako jeden
a štvrť roka absolvujete
debut v najvyššej súťaži,
strelíte trinásť gólov v premiérovej sezóne, dostanete
sa do A-mužstva Slovenska
a v jednom z kľúčových kvaliﬁkačných duelov strelíte
vo vypätom susedskom
derby víťazný gól?
„Odmalička, keď som nastúpil
do žilinskej akadémie, nás vychovávali s tým, že chcú mať
medzi sebou len najlepších.
A budúcich reprezentantov.
Myslím si, až aj preto som
bol na to dobre pripravený. Pridala sa škola, neskôr
tréneri zo seniorských tímov
či reprezentačných výberov.
Podstatné však bolo, že v Žiline dbali na to, aby z nás boli
nielen výborní futbalisti, ale
najmä dobrí ľudia.“
g Realita však predsa len
musela prekonať akékoľvek
očakávania, nie?
„Samozrejme, pre takého
g

mladého človeka je náročné
neuletieť a nedovoliť sláve
stúpnuť do hlavy. Práve preto
vyhľadávam okolo seba takých ľudí, aby sa mi to nestalo.
Zdržiavam sa väčšinou doma
s rodinou, alebo na štadióne.
Zároveň sa snažím tráviť
voľný čas spôsobom, ktorý ma
niekam posunie.“
g Ste si teda vedomý, že vo
vašom veku by ste ľahko
mohli skĺznuť aj na šikmú
plochu?
„Áno a aj preto je dôležité, že
mám vedľa seba v kabíne skúsených borcov, ktorí mi radia.
Jasné, nie som iba zatvorený
doma a občas s chlapcami
zájdem von, napríklad na
jedlo, ale zároveň sa snažím
strážiť si súkromie. Nechcem
stagnovať a po tréningoch
vysedávať na káve. Radšej si
doma pospím, prečítam dobrú knihu alebo si niečo pridám
v tréningovom procese.“
g Nechýba vám typický život
tínedžera? Nehlodá vám
niekde v hlave, aké by to
bolo, keby...?
„Ani nie. Ja som bol vždy
v starších výberoch, takže
keď spoluhráči boli
v pubertálnom veku a začínali sa pre nich diskotékové
časy, ja som na to ešte nemal
vek. A teraz, keď už by som
mohol ísť, ma to neláka.
Môj štýl zábavy je sledovanie
dobrých ﬁlmov či stretnutie
s rodinou. To je pre mňa

KTO JE RÓBERT BOŽENÍK
Narodil sa 18. novembra 1999, pochádza z Terchovej. Keď mal
8 rokov, stal sa členom Akadémie MŠK Žilina, do ktorej ho získal
Jaroslav Bačík. Do A-mužstva Žiliny ho vytiahol tréner Adrián
Guľa, v lige však debutoval až v júli 2018 pod trénerom Jaroslavom Kentošom. Zažiaril hneď v prvej sezóne v najvyššej súťaži,
v ktorej si pripísal trinásť gólov, z toho desať strelil na jeseň.
V mládežníckych reprezentáciách Slovenska toho veľa neodohral, zviditeľnil sa však veľmi rýchlo v A-mužstve. Zaujal v debute v príprave proti Jordánsku, neskôr aj v kvaliﬁkačných dueloch
v Azerbajdžane či proti Chorvátsku, najviac mu však vyšiel septembrový duel eliminácie ME 2020 v Maďarsku, keď v druhom
polčase strelil víťazný gól na 2:1. V celkovo štvrtom súboji
v najcennejšom drese to bol jeho premiérový presný zásah.

väčší relax ako diskotéka.“
g Máte pred sebou ako
výkričník nejaký príklad
nevyužitého potenciálu či
talentu?
„Nie, nedávam sa takýmto
spôsobom zbytočne pod tlak.
Ja chcem byť stále Robo Boženík, rovnaký, ako keď nebol
v seniorskej reprezentácii či
A-mužstve Žiliny. Jasné, prípadov, keď to hráč nezvládol, je
určite dosť, ja som však vďačný za tých chlapcov, ktorých
mám okolo seba v šatni MŠK.

Hovorím najmä o Viktorovi
Pečovskom, Martinovi Králikovi alebo Mirovi Káčerovi. Oni
sú pre mňa top ľudia, ktorých
„žeriem“ a od ktorých beriem
informácie a rady.“
g Spomenuli ste knihy. Po
akých zvyknete siahnuť?
„Dominujú biograﬁe, najmä
športovcov. Najviac ma zaujali
príbehy Novaka Djokoviča či
Zlatana Ibrahimoviča, ale aj
kniha od zakladateľa spoločnosti Nike Phila Knighta Shoe
Dog.“

Ako gratulant ku gólu Haraslína proti Jordánsku.

V tíme do 21 rokov mal aj kapitánsku pásku.

Ako dlho, spolupracujete
s mentálnou trénerkou a čo
najčastejšie spolu preberáte?
„Stretávame sa už viac ako
dva roky. Začali sme spolupracovať pred mojím prechodom
k A-mužstvu Žiliny a práve
ona mi pomohla pripraviť sa
na veľký skok z dorasteneckého do seniorského futbalu.
Zhovárame sa o mnohých
veciach, napríklad potrebe
ešte väčšej koncentrácie na
ihrisku aj mimo neho. Keď
mám nejaký problém
a nechcem uletieť, tiež idem
za ňou. Aj vďaka nej som začal
robiť predovšetkým veci, ktoré
ma niekam posunú. Týka sa to
tiež čítania kníh, z ktorých sa
dozviem niečo nové a zároveň
viac relaxujem, keďže nie som
priviazaný na telefóne.“
g

g

g

g

Boli ste odmalička chlapec,
ktorý chcel všetko obetovať
pre futbal, alebo vás do
povinností museli rodičia či
tréneri nútiť?
„Vždy som bol ten, kto chcel

g

V Budapešti zviedol s maďarskými obrancami množstvo tvrdých súbojov.
A víťazných!

Pochopil
som, že
na ceste za možnosťou byť najlepší
budú aj prekážky.
všetko dokázať sám. V žiackom veku som nebol až taký
viditeľný, nebol som nosný
hráč. Až v tíme do 15 rokov
som sa dostal do popredia, na
svoju pozíciu a z nej som začal
strieľať góly. Vždy som chcel
byť najlepší a keď sa mi to podarilo, posunuli ma v akadémii o kategóriu vyššie. Veľmi
mi pomohlo, že som hral so
staršími, aj keď to bolo do istej
miery náročné. Gólov totiž
nebolo až tak veľa, skôr som
pracoval pre mužstvo. Zároveň som však túžil byť v tíme
z mojej vekovej kategórie, kde
dávali hráči veľa gólov. Ja som
skóroval možno raz za zápas,
tam by som mal možnosť
dať oveľa viac gólov. Nikdy
som však nevolil ľahšiu cestu.
Pochopil som, že na ceste za
možnosťou byť najlepší budú
aj prekážky. Neskôr sa mi to
potvrdilo, pretože po prechode do mužského futbalu som
nemal toľko problémov.“
g Do akej miery vďačíte za
prudký kariérny rast talentu
a do akej miery tvrdej práci?
„Každý futbalista má v sebe
určitý talent, ale to nie je rozhodujúce. Dôležité je na sebe
robiť a zlepšovať sa. Príkladov
je veľmi veľa. Bez tvrdej driny
by ste neboli najlepší, aký
chcete a môžete byť.“
g Pamätáte si ešte, aké ste
mali sny, keď ste v ôsmich
rokoch prichádzali do
Žiliny?
„Mám to stále v čerstvej
pamäti. Ešte ako neregistrovaný hráč som prišiel na jeden
turnaj a zostal som milo prekvapený, akí sú chlapci z MŠK
tréningovo našliapaní. Ja som
hral na turnaji proti nim a po
skončení sa ma dnes šéftréner
mládeže Jaroslav Bačík spýtal,
či by som chcel hrávať za
Žilinu. Hneď som povedal, že
je to môj veľký sen. Popoludní
som sa pochválil rodičom,
potom už bolo rozhodovanie
ľahké. Už v prvých dňoch
v prípravke si ma vzali pod
krídla Adam Kopas a Dávid
Ďuriš, s ktorými to odvtedy
spolu ťaháme.“
g Kto vás počas mládežníckych čias najviac formoval?

SLOVENSKO  PARAGUAJ

Súčasť tímu, spolu so Stanislavom Lobotkom (v strede) a Marekom Hamšíkom.
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JOIN US AT
NIKE.COM /FOOTBALL

„Všetci tréneri mi dali veľmi
veľa, keďže v Žiline máme len
top trénerov. Najviac mi dali
asi tréner Kentoš s asistentom
Goljanom, ktorí ma vedú už
štvrtý rok.“
g

g

g

Na jeseň ste strelecky
explodovali v najvyššej
súťaži. Zostane napriek
desiatim zásahom pre vás
najpamätnejší ten prvý
proti Nitre pri ligovom debute, alebo by ste vyzdvihli
inú trefu?
„Vážim si každý gól, ale keď
to vezmem komplexne, top
je určite prvý reprezentačný.
Po zásahu do siete Maďarska som zažil svoj najkrajší
pocit v živote. Samozrejme, aj
premiérový ligový bol krásny
a nezabudnuteľný, ale streliť
gól za Slovensko a vidieť potom fanúšikov burácať, bolo
neskutočné.“
g V mládežníckych reprezentáciách máte na konte
minimum zápasov, trebárs
v kategórii U17 jediný.
Prečo?
„Bolo to asi aj preto, že vo
veku 15 rokov ma už posunuli
do žilinskej devätnástky
a medzi staršími hráčmi som
naozaj nedával veľa gólov.
V mojom ročníku častejšie
skóroval Roland Gerebenits
a logicky sa dostával aj do
reprezentačných výberov. Ja
som sa začal presadzovať až
pod trénerom Milanom Malatinským v osemnástke, vtedy
som už chodil na každý zraz.
Potom prišla pozvánka do
dvadsaťjednotky od trénera
Adriána Guľu a neskôr aj miestenka v seniorskom tíme.“
g

Keď mám zlý deň, v rámci
budovania sebavedomia si púšťam
svoje doterajšie strelené góly.
Po vydarenej vlaňajšej
jeseni prišli na jar v lige
strelecké suchoty. Ako ste
ich vnímali? Brali ste to vo
vašom veku bez problémov,
alebo to boli psychicky
náročnejšie týždne?
„Riešili to predovšetkým ľudia
v mojom okolí. Všetci čakali,
že keď som dal na jeseň desať gólov, na jar ich bude znova aspoň toľko. Ja som však
vedel, že život futbalistu nie je
iba o tom, že budete stále na
vrchole a v špičkovej streleckej forme. Naopak, musíte byť
pripravený aj na „hore-dolu“
priebeh. Vedel som, že môže
prísť aj kríza a podstatné
bolo, ako sa k tomu postavím.
Aj keď som nedával góly,
pomáhal som iným a mal som
dobrý pocit z toho, že sa nám
darilo výsledkovo.“
g Napriek strelecky menej
vydarenému obdobiu prišla
po sezóne pozvánka do
seniorského áčka a debut
za Slovensko. Rozprávková
sezóna sa nemohla lepšie
skončiť, však?
„Určite áno. Krásne na tom
bolo, že som to nečakal.
Okolie mi to síce posúvalo
do hlavy, ale ja som mal
vtedy iné starosti. Najmä
maturitu. Počas uplynulej
sezóny som však naozaj zažil
úplne všetko a dá sa povedať,
že sa mi zmenil život. Som za
to vďačný, ale minulosťou sa
žiť nedá. Musím žiť realitou
g

a robiť maximum, aby som
bol pripravený na aktuálny
moment a na budúcnosť.
To isté platí o góle proti
Maďarsku. Budem naň naveky
spomínať, ale v hlave už mám
nové ciele a výzvy.“
g Aké boli prvé minúty
a hodiny medzi hráčmi
ako Marek Hamšík, Martin
Dúbravka, či Peter Pekarík?
„Samozrejme, že som mal
veľký rešpekt, keď som cestoval na prvý seniorský zraz.
Povedal som si, že viac
si futbalista nemôže priať,
a tak som k tomu aj pristúpil.
Netušil som, ako ostatní
medzi seba prijmú 19-ročného „sopliaka“, ale dopadlo to
super. Hancko, Škriniar, Bénes,
Mihalík či Mazáň, teda bývalí
Žilinčania, mi veľmi pomohli
pri začlenení sa do kolektívu.
V reprezentácii je jedno, koľko
máte rokov. Keď ostatní vidia,
že sa snažíte mužstvu pomôcť
a ste tam preto, aby ste spolu
bojovali za Slovensko, pomôžu vám vo všetkom. Som
vďačný všetkým spoluhráčom,
ale tiež členom realizačného
tímu, ako sa ku mne zachovali.“
g Zatiaľ najviac sa vám vydaril kvaliﬁkačný duel v Maďarsku. Zvyknete si ho
doma pripomínať a sledovať
váš víťazný zásah?
„Keď mám zlý deň, alebo sa
mi niečo nepodarí, v rámci
budovania sebavedomia

si púšťam svoje doterajšie
strelené góly. Medzi nimi,
pochopiteľne, nechýba ani
reprezentačný z Budapešti.
Keď ho vidím, stále mám na
tele zimomriavky.“
g Cítili ste vtedy už od rána,
že by to mohol byť váš
zápas?
„Práveže som sa zobudil ako
do každého iného dňa. Vnímal
som so spoluhráčmi fakt, že
musíme vyhrať, aby sme mali
situáciu vo vlastných rukách.
Zároveň sme sa však nechceli
dostávať pod veľký tlak. Veril
som, že či budem hrať, alebo
nie, zápas určite vyhráme.
Na predzápasovej príprave
som sa potom dozvedel, že
nastúpim od začiatku. Bol
som šťastný, ale zároveň aj
nervózny, keďže pred takým
publikom som ešte nehral. Bol
to pre mňa zážitok, ale snažil
som sa nastaviť tak, že je to
zápas ako každý iný. Koncentroval som sa na cestu, akou
sa chceme dostať k úspešnému výsledku. Všetci sme vnímali, že potrebujeme bojovať
a šmýkať sa, aby sme uspeli.
Napokon som dal víťazný gól
ja, ale ak by ho dosiahol ktokoľvek, bol by som rovnako
šťastný.“
g Vyrovnaná kvaliﬁkačná
skupina sa blíži do záverečnej fázy. Ako vnímate
šance Slovenska na úspech?
„Každý ďalší duel je už pre nás
kľúčový. My hráči musíme
nechať na ihrisku úplne
všetko a v takom prípade som
presvedčený, že novembrový
dvojzápas zvládneme a splníme náš spoločný cieľ.“
MIROSLAV ANTOL

SLOVENSKO  PARAGUAJ

V príprave v spoločnosti spoluhráčov zľava Pavla Šafranka, Denisa Vavra a Ladislava Bénesa.
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S Paraguajom na MS 2010 v Juhoafrickej republike v rámci F-skupiny prehra 0:2

pamätníkmi Hamšík,
Škrtel a Pekarík
Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v doterajšej histórii 8 oﬁciálnych medzištátnych zápasov
so súpermi združenými v rámci Juhoamerickej
futbalovej konfederácie CONMEBOL. Z toho len raz
sme privítali súpera z Južnej Ameriky na domácej
pôde. V novembri 2009 zavítali do Žiliny Čiľania
(1:2), v dnešnom dueli sa premiérovo na Slovensku
predstaví reprezentácia Paraguaja. S 8-násobným
účastníkom záverečných turnajov MS sa Slovensko
stretlo v jedinom vzájomnom zápase, na svetovom
mundiale 2010 v Juhoafrickej republike (0:2).
Tréner Slovenska Weiss st.
urobil v porovnaní s prvým zápasom, v ktorom Slováci remizovali s Novým Zélandom 1:1,
tri zmeny. Na ihrisku sa objavili
Pekarík, Saláta a J. Kozák ml.,
na trávnik sa nedostalo trio Zabavník – M. Čech – Jendrišek.
Paraguajčania hýrili pohybom
a vynútili si tlak, o ich hernej
prevahe v prvom polčase
svedčí počet striel v pomere
8:1, z toho 4:0 na bránku...
Naša obrana odolávala dlho,
no po polhodine kapitulovala.
Barrios prihral pomedzi nohy
Salátu Enrique Verovi, ten si
našiel priestor medzi Štrbom
a Ďuricom a prvýkrát prekonal
brankára Muchu – 0:1.
Po zmene strán slovenskí futbalisti hru vyrovnali, no vyložené gólové príležitosti si nevypracovali. Nevýrazný výkon
podčiarkla 86. minúta a nekompromisná koncovka Cristiana Riverosa z hranice šestnástky. Jeho ľavačka pečatila
výhru Paraguaja 2:0 a posunula postupové šance Slovákov
do roviny teórie. „Prehrali
sme, pretože nám chýbala
odvaha v útoku. Obe mužstvá urobili chyby, no kým
Paraguaj tie naše využil, my
sme súpera gólovo nepotrestali,“ povedal po zápase
tréner Vladimír Weiss.
Kapitán Marek Hamšík pred
posledným zápasom v rámci
skupiny zbrane neskladal.
„Posledný duel proti Taliansku nebude jednoduchý,

Martin Škrtel vo výskoku, prizerá sa Lucas Barrios (vľavo) a Nelson Haedo Valdez
(vpravo).

SLOVENSKO –
PARAGUAJ 0:2 (0:1)
20. 6. 2010 –
Mangaung/Bloemfontein,
MS 2010
Góly: 27. Vera, 86. Riveros
ŽK: J. Ďurica, Šesták, Weiss - Vera
SLOVENSKO: Mucha - Pekarík,
Škrtel, Saláta (83. Stoch), J. Ďurica - Kozák ml., Štrba - Šesták
(70. Hološko), Hamšík,
Weiss ml. – Vittek. Tréner: Vladimír Weiss st.
PARAGUAJ: Villar - Bonet, Da
Silva, Alcaraz, Rodriguez - Vera
(88. Barreto), Caceres, Riveros Valdez (68. A. Torres), Santa Cruz,
Barrios (82. Cardozo). Tréner:
Gerardo Martino.

na ihrisku musíme nechať
všetky sily. S majstrami
sveta potrebujeme hrať vo
vysokom tempe a pokúsiť sa
o prekvapenie,“ povedal po
prehre s Paraguajom.
Ako dopadol tento príbeh, už
viete. Zázraky sa dejú. Slováci
potrebovali na postup zo skupiny v poslednom stretnutí
F-skupiny zdolať vtedajších
obhajcov majstra sveta Talianov a to, čo sa javilo po remízach 1:1 s Novým Zélandom
a prehre 0:2 s Paraguajom ako
nereálne, sa stalo skutočnosťou.
Napriek tomu máme čo Paraguaju vracať. Na prehru 0:2
si okrem Mareka Hamšíka
pamätajú aj ďalší dvaja aktéri
súboja spred deviatich rokov
– Peter Pekarík a Martin Škrtel.
(pz)
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Jediný
vzájomný duel
na MS 2010,

V súboji Marek Hamšík a Enrique Vela.

Peter Pekarík sa snaží prekonať Claudia Morela Rodrigueza.

ZÁPASY SLOVENSKA SO SÚPERMI
Z JUŽNEJ AMERIKY
22. 2. 1995 Brazília – Slovensko 5:0 Fortaleza

prípravný zápas

8. 2. 1997 Kolumbia – Slovensko 1:0 Pereira

prípravný zápas

17. 11. 1999 Peru – Slovensko

2:1 Lima

19. 11. 1999 Kolumbia – Slovensko 1:0 Bogota
15. 2. 2000 Čile – Slovensko

0:2 Valparaiso

21. 8. 2003 Kolumbia – Slovensko 0:0 New York
17. 11. 2009 Slovensko – Čile

1:2 Žilina

prípravný zápas
prípravný zápas
turnaj
prípravný zápas
prípravný zápas

20. 6. 2010 Slovensko – Paraguaj 0:2 Bloemfontein MS 2010
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Ideálne parametre
a defenzívna
variabilita

Gustavo Gomez
v leteckej pozícii pri pokyrtí
Brazílčana Firmina.

Ak dostane obranca z ktorejkoľvek krajiny ponuku hrať v talianskej Serii A,
ide o nesporné ocenenie jeho kvalít. Z paraguajských hráčov sa účinkovaním
v nej môže pochváliť Gustavo Raul Gómez Portillo, ktorého si v pestrej ponukovej palete dobrých futbalistov pred časom vyhliadol slávny AC Miláno.
Gustavo Gómez, ako znie
skrátená verzia jeho mena na
futbalových trávnikoch, sa narodil 6. mája 1993 v mestečku
San Juan Bautista. Kopačky sa
učil viazať v klube Libertad,
jednom z tria veľkých v metropole Asunción. Výkony
silného obrancu, schopného
hrať na akejkoľvek pozícii
vzadu, s ideálnymi parametrami na tento post – výška 185
cm, hmotnosť 85 kg – neunikli
pozornosti skautov. A tak už
po troch rokoch, v lete 2014,
odišiel z Libertadu a čakalo
ho účinkovanie v cudzine. Najskôr iba v blízkej a na rodnom
kontinente.
Tvrdého, dobre hlavičkujúceho obrancu, mimoriadne užitočného vo výstavbe útočných akcií zo zadnej pozície,
si vybral do svojich radov
argentínsky klub Lanús. Bolo
to iba rok po jeho triumfe
v Cope Sudaméricana a nečakal dlho na ďalší. S Gómezom ako oporným stĺpom
obrany inkasoval Lanús
v roku 2016 v argentínskej
Primera División v 17 stretnutiach iba 10 gólov a najmä
výborná defenzívna činnosť
zaistila klubu z juhu krajiny
druhý majstrovský titul
v histórii. Hráči čerstvého
šampióna sa stali objektmi

väčšieho záujmu, aj zo strany
prominentných značiek
z Európy.

ČÍSLO PAMIATKOU
NA SPOLUHRÁČA
Ešte v roku zisku majstrovského titulu, dňa 5. augusta
2016, zavŕšil Gustavo Gómez
transfer do AC Miláno a stal
sa historicky prvým paraguajským hráčom v červeno-čiernych farbách. Podľa dostupných informačných zdrojov
prestúpil za 8,5 milióna eur
a podpísal s rosso-neri päťročný kontrakt.
Po príchode do milánskeho
klubu si jeden z najznámejších paraguajských hráčov
súčasnosti vybral dres s číslom
15 a mal na to svoj pádny
dôvod. Išlo o poctu bývalému
spoluhráčovi z argentínskeho
Lanúsu Diegovi Barisonemu,
ktorý tragicky zahynul pri
dopravnej nehode.
Premiéru v celosvetovo
uznávanej súťaži, aj po boku
slovenského stredopoliara
Juraja Kucku, si odkrútil
27. augusta 2016 pod Vezuvom v zápase proti tamojšiemu SSC Neapol. Jeden zo
šlágrov Serie A vtedy vyhrali
domáci hráči 4:2. Debut teda
nevyšiel a štvorgólové inkaso
nebolo dobrým vysvedčením

pre milánsku defenzívu.
Asi aj tento obranný výbuch
spôsobil, že Gustavo Gómez
následne veľa príležitostí
v zostave AC nedostával.
Na svoje konto si pripísal iba
18 stretnutí za slávny milánsky
klub, čo bolo pre ambiciózneho hráča málo a preto aj
s agentom uvažovali o zmene
pôsobiska.

PRÍSTAVOM
BRAZÍLSKY PALMEIRAS
Začiatkom augusta 2018 sa
zmena k lepšiemu udiala
– milánsky AC reﬂektoval na
záujem brazílskeho klubu
Sociedade Esportiva (SE)
Palmeiras Sao Paulo, a tak
sa Gustavo Gómez vrátil na juhoamerickú pevninu. Najskôr
na ročné hosťovanie
a v polovici júna sa už zrealizoval deﬁnitívny prechod. Po
zaplatení odstupného vo výške 6 miliónov eur sa kremenitý obranca stal hráčom Palmeirasu. Za povšimnutie stojí,
že v porovnaní s augustom
2016 jeho hodnota na transferovom trhu poklesla takmer
o polovicu, súčasná sa pohybuje na úrovni 3,5 milióna eur.
Z uvedeného jasne vyplýva
rozdiel v tom, či hráč pôsobí
v európskom klube, alebo
v iných končinách planéty.

REPREZENTÁCIA
OD MLÁDEŽNÍCKYCH
ROKOV
Paraguajský reprezentačný
dres si Gustavo Gómez
obliekal od mládežníckych
liet, od roku 2010 si pripisoval štarty vo výberoch do
17 i do 20 rokov. Do prvého
seniorského výberu krajiny
dostal premiérovo pozvánku
v auguste 2013 pred prípravným zápasom proti Nemecku – šancu prezentovať sa
na ihrisku mu však tréner
neposkytol.
Medzištátny debut sa preto
viaže k dátumu 7. september 2013, keď ako 20-ročný
nastúpil proti Bolívii a hneď
si aj urobil premiérový
reprezentačný gólový zárez.
Odvtedy sa v zostave La Albirroja objavuje pravidelne,
dnes má za sebou 37 štartov
a v nich tri góly. Keďže má
toho zo súčasníkov za sebou
najviac, je kapitánom prvého
výberu krajiny a platí to aj
pre vystúpenie na Slovensku.
V paraguajských farbách sa
predstavil i na tzv. storočnicovom juhoamerickom
šampionáte – Copa América
– v roku 2016 v Spojených
štátoch, kde nastúpil vo všetkých troch dueloch. V súbojoch A-skupiny proti Kostarike
(0:0), Kolumbii (1:2) a USA (0:1)
sa však Paraguaju nedarilo
a s jedným bodom obsadil
posledné miesto v tejto
základnej skupine.
ĽUBOMÍR DAVID
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Obranca Gustavo Gómez je kapitán paraguajskej reprezentácie
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Paraguajský futbal sa výkonnostne
radí do druhého juhoamerického sledu

Dve legendy paraguajskej
reprezentácie, brankár
Chilavert (vľavo) a obranca
Carlos Alberto Gamarra.
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Osem zápisov
na svetových
šampionátoch
Paraguajský futbal v žiadnom období svojej
113-ročnej existencie nepatril do prvého radu
výkladnej skrine juhoamerickej konfederácie
CONMEBOL. Hra hier sa začala udomácňovať na
jeho teritóriu na rozhraní 19. a 20. storočia, jej
hlavnými propagátormi boli obchodníci, misionári
a učitelia. Z nich najvýraznejšiu brázdu vyryl Holanďan William Paats, učiteľ na jednej zo škôl
v hlavnom meste Asuncióne.
Paats spoločne s priateľmi založil už v roku 1902 klub Olimpia Asunción, najúspešnejšiu
a medzinárodne najznámejšiu
klubovú značku krajiny.
Na konte má rekordný počet
43 titulov v Primera División aj
tri triumfy (1979, 1990, 2002)
v Cope Libertadores, (obdobe
európskej Ligy majstrov).
V roku 1980 dobyla dokonca
Interkontinentálny pohár v Tokiu. Olimpia má v domovskom
Asuncióne troch arcirivalov
a súboje s nimi majú špeciﬁcké označenie: duel s Cerro
Porteňo sa nazýva clásico,
s Guaraní clásico aňejo čiže
takzvané staré derby a s Libertadom čierno-biele derby.
V najvyššej súťaži štartuje
v súčasnosti tucet klubov
a hrajú sa dva turnaje – v prvej
polovici roka Apertura, po nej
od augusta Clausura. Každá
má svojho šampióna.

HISTORICKÁ PREMIÉRA
PROTI ARGENTÍNE
Asociación Paraguaya
de Fútbol, národnú asociáciu,
založili v roku 1906 a 18. júla
toho istého roku vznikla i Liga Paraguaya de Fútbol.
Reprezentačný výber, ktorý
fanúšikovia nazývajú Albirroja
(bielo-červení) či Guaranies
(najpokročilejší z pôvodných
indiánskych kmeňov) absolvoval svoju premiéru 11. mája
1919 v Asuncióne a podľahol
v ňom Argentíne 1:5. Práve
tento súper, s ním taktiež
Brazília a Uruguaj, sa v juhoamerickej hierarchii zaradili

na čelné priečky, Paraguaju
a spol. zostali len miesta v druhom slede.
Svedčí o tom napríklad aj
paraguajský počet konečných
triumfov v rámci turnaja Copa
América, oﬁciálneho šampionátu juhoamerickej zóny
CONMEBOL. Bielo-červení ho
vyhrali dvakrát: v roku 1953
v Lime a v roku 1979 v Buenos
Aires. Za výrazný úspech však
možno považovať osem účastí
na záverečných turnajoch
majstrovstiev sveta, zatiaľ
posledná prišla v roku 2010
v Juhoafrickej republike.
Mužstvo pod vedením Gerarda Martína postúpilo až do
štvrťﬁnále, kde mu vystavilo
stopku Španielsko gólom Villu
sedem minút pred koncom.

HVIEZDY, KTORÉ
ZOSTALI V PAMÄTI
Realita sa týka aj hráčov. V porovnaní s Argentínčanmi,
Brazílčanmi či Uruguajčanmi
bolo v legionárskych službách v špičkových kluboch
svetového kalibru vždy menej
futbalistov z Paraguaja. Osobnosti, ktoré sa na zelených
trávnikoch nezmazateľne
zapísali do histórie, však majú
aj paraguajské občianstvo.
Na prvom mieste treba
spomenúť meno Roque Santa
Cruz. Útočník narodený v roku
1981, ktorý vyšiel z liahne
Olimpie Asunción, je so 112
odohranými zápasmi a 32 gólmi reprezentačný rekordér
v oboch ukazovateľoch.
Urastený (193 cm) rodák

z hlavného mesta štartoval na
troch MS (2002, 2006, 2010)
a známy je aj z pôsobenia vo
viacerých európskych kluboch
– hral za Bayern Mníchov,
Blackburn Rovers, Manchester City, Betis Sevilla či CD
Malaga.
Medzi nezabudnuteľné
postavy sa zaradil i Carlos
Alberto Gamarra, dnes
48-ročný niekdajší obranca,
so 110 zápasmi na konte druhý najčastejšie reprezentujúci
paraguajský hráč. Štartoval
na troch MS (1998, 2002,
2006), má striebro z OH 2004
v Aténach, kde až vo ﬁnále
Paraguaj prehral s Argentínou
(0:1), dvakrát (1997, 1998) ho
zvolili za hráča roka v rodnej
krajine.
Legendou medzi žrďami sa
stal dnes 54-ročný José Luis
Chilavert, ktorého Medzinárodná federácia futbalových
historikov a štatistikov (IFFHS)
trikrát zvolila za svetového
brankára roka (1995, 1997,
1998). Stal sa majstrom
v troch krajinách – Paraguaji,
Argentíne i Uruguaji – a v roku
1996 ho vyhlásili za najlepšieho brankára Južnej Ameriky.

Temperamentný chlapík,
známy svojou výbušnou
povahou, štartoval na dvoch
MS (1998, 2002), rád zahrával
priame kopy a dal z nich aj
dosť gólov.

POSLEDNÁ PREVIERKA
V JORDÁNSKU
Aktuálnu paraguajskú reprezentáciu vedie 49-ročný
argentínsky tréner Manuel
Eduardo Berizzo, bývalý
13-násobný reprezentant
svojej rodnej krajiny. Koučom
Paraguaja je od 18. februára
2019, kormidlo prevzal po
Juanovi Carlosovi Osoriovi.
Naostatok sa Paraguaj, nachádzajúci sa v septembrovom
rebríčku FIFA na 40. mieste
(Slovensko bolo na 29. priečke), pod jeho taktovkou predstavil 10. septembra tohto
roka v Ammáne, kde zdolal
domáce Jordánsko 4:2. Hoci
tesne po prestávke bolo 2:0
pre Jordánsko, gólmi Oscara
Romera (61. min), Miguela
Almirona (74.), Roberta Rojasa
(75.) a Alejandra Romera
Gamarru (90.) Paraguajčania
skóre obrátili vo svoj prospech.
ĽUBOMÍR DAVID
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Ktorý z klubov
hlavného mesta
Asunción je vôbec najstarší a oﬁciálne prvý
založený v celej krajine?
a) Olimpia
b) Cerro Porteňo
c) Libertad
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1.

Kvíz

(alebo 10 otázok nielen o paraguajskom futbale)

2.

Koľko (nielen
špecializovaných)
futbalových
štadiónov je v Asuncióne,
na ktorých sa môžu hrať
oﬁciálne zápasy, klubové aj
medzištátne?
a) dva
b) deväť
c) sedem

3.

Počas jednej
z ôsmich účastí
na ﬁnálovom
turnaji MS prehral Paraguaj
hokejovým skóre 3:7. Na ktorom šampionáte a s ktorým
súperom to bolo?
a) 1958 s Francúzskom
b) 2002 so Španielskom
c) 1986 s Anglickom

4.

Po Vessiliovi
Bartolim ktorý
druhý taliansky
tréner, veľká osobnosť,
viedol v minulosti paraguajskú reprezentáciu v období
rokov 2001 – 2002?
a) Azeglio Vicini
b) Walter Zenga
c) Cesare Maldini

5.

Na olympijských
hrách 2004
v Aténach dosiahol Paraguaj svoj najväčší
úspech v súťaži pod vlajkou
s piatimi kruhmi, získal medailu. Akú?
a) zlatú
b) striebornú
c) bronzovú

6.

V marci 2004
zostavil kráľ
futbalu Pelé svoj
výber 125 najlepších žijúcich
hráčov histórie. Do tejto elitnej celosvetovej spoločnosti
nominoval jediného futbalistu z Paraguaja. Ten počas
hráčskej kariéry hral okrem
iných klubov aj za Cosmos
New York, kde bol, hoci len
krátko, spoluhráčom Franza

Dr. Nicolas Leoz bol tri desaťročia dôležitou postavou paraguajského, juhoamerického i svetového futbalu. Záver jeho funkcionárskej kariéry však slávny rozhodne nebol.

Beckenbauera, v Európe
pôsobil rok v FC Barcelona.
Kto to bol?
a) Roberto Fernandez
b) Roberto Cabaňas
c) Julio César Romero
„Romerito“

7.

Dr. Nicolas Leoz
bol jedným
z najvýznamnejších športových funkcionárov Paraguaja a Južnej
Ameriky, pracoval ako
klubový i zväzový činovník, 27 rokov viedol kontinentálnu konfederáciu
CONMEBOL ako jej prezident, v období rokov 1998
– 2013 bol členom výkonného výboru FIFA. Po prepuk-

nutí korupčného škandálu
v kuchyni FIFA sa aj na jeho
adresu objavili viaceré obvinenia, pod tlakom dôkazov
v apríli 2013 rezignoval
na svoje funkcie. Ešte pred
touto etapou svojej kariéry
rodák z mestečka Pirizal
požiadal o občianstvo inej
juhoamerickej krajiny a bolo
mu udelené. O ktorú krajinu
šlo?
a) Kolumbia
b) Brazília
c) Argentína

8.

Futbal je najpopulárnejším športom v Paraguaji.
Ktorý šport je hneď za ním?
a) pato, teda kombinácia

póla a basketbalu
b) basketbal
c) rybolov

9.

Koľkojazyčný štát
je Paraguaj?

a) jednojazyčný
b) dvojjazyčný
c) štvorjazyčný

10.

Špeciﬁkom domov v Paraguaji
je, že nemajú
zvončeky pri dverách. Akým
spôsobom prichádzajúci
oznamujú svoju prítomnosť
a žiadosť o vstup dnu?
a) tlieskaním
b) pískaním
c) krikom

1a (založený 25. júla 1902 Holanďanom Williamom Paatsom spolu so skupinou Paraguajčanov. Existovali tri možné názvy: Paraguay, Esparta a Olimpia. Rozhodol
Paats, vybral názov Club Olimpia. Názov mal byť poctou pre grécke mesto Olympia. Zároveň vybrali farbu dresov, čierne s bielym pásom na hrudi, v ktorom bol uvedený
názov klubu, Guaraní 1903, Libertad 1905, Cerro Porteňo 1912), 2b (Secretaria Nacional de Deportes, Estadio Defensores del Chaco, Estadio General Pablo Rojas,
Estadio Manuel Ferreira, Estadio Arsenio Erico, Estadio Roberto Bettega, Estadio Dr. Nicolas Leoz, Estadio Rogelio Livieres, Estadio Bernabé Pedrozo), 3a, 4c, 5b (vyhral
skupinu Japonsko 4:3, Ghana 1:2, Taliansko 1:0, štvrťﬁnále Kórejská rep. 3:2, semiﬁnále Irak 3:1, ﬁnále Argentína 0:1), 6c, 7a, 8c, 9b, 10a
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superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

NOVINKA: ovládanie pomocou smartfónu
s aplikáciou Hörmann BlueSecur*

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

Fľaša v okne,
pohár vo vani,
za rámom postavy,
studenie na dlani.
A všetko zlé je Za sklom.
skupina Korben Dallas

OD 1. OKTÓBRA | 20:35
NA JOJKE
www.joj.sk

ČÍSLA

Z PARAGUAJSKÝCH FUTBALOVÝCH REÁLIÍ

SLOVENSKO  PARAGUAJ

1

gól strelil Paraguaj na
vôbec prvých MS v roku
1930, dal ho Luis Vargas
Peňa. Spolu s USA a Belgickom vyžrebovali Paraguaj do
4. skupiny, vo svojom premiérovom stretnutí na svetovom šampionáte podľahla
reprezentácia La Albirroja
tímu USA 0:3. Američania
vyhrali rovnako oba zápasy
v skupine, postúpili jasne do
semiﬁnále, takže v dueli s Belgickom šlo Paraguaju „o nič,“
v 40. minúte Luis Vargas Peňa
prekonal brankára Badjoua.
Prvý gól, prvé víťazstvo.

2

víťazstvá na turnaji Copa
América, teda majstrovstvách Južnej Ameriky, dosiahol Paraguaj v histórii tejto
súťaže. Bolo to v rokoch 1953
a 1979. V prvom prípade sa
ﬁnále hralo 1. apríla v Lime
a Paraguaj zdolal Brazíliu 3:2,
v druhom mala ﬁnálová séria
tri pokračovania: po víťazstve
Paraguaja 3:0 v Asuncióne
nad Čile prišla prehra v odvete v Santiagu 0:1 a rozhodovalo sa v barážovom stretnutí v Buenos Aires. Po 120
minútach bolo 0:0, v rozstrele
vyhrali Paraguajčania 3:1.

8

-krát hrali futbalisti
Paraguaja na majstrovstvách sveta (1930, 1950,
1958, 1986, 1998, 2002, 2006,
2010). Štyrikrát postúpili zo
základnej skupiny, najlepším
umiestnením je účasť vo
štvrťﬁnále a napokon konečná 8. priečka v neoﬁciálnom
poradí na šampionáte v JAR
2010. Paraguaj vyhral základnú skupinu (Taliansko 1:1,
Slovensko 2:0, Nový Zéland
0:0), v osemﬁnále (0:0) po
jedenástkovom rozstrele 5:3
Japonsko a v boji o semiﬁnále podľahol neskorším majstrom sveta Španielom 0:1.

10

futbalistov dosiahlo
v reprezentačnom
drese Paraguaja v oﬁciálnom stretnutí hetrik, Duilio
Benitez proti Bolívii strelil
dokonca 4 góly (7:0). Ďalší
úspešní strelci Julio Ramirez
(1926 proti Bolívii 6:1), Aurelo
Gonzalez (1929 proti Peru
5:0), Leocadio Marin (1947
proti Ekvádoru 4:0), Dionisio
Arce (1949 proti Čile 4:2),
Florencio Amarilla (1957 proti
Uruguaju 5:0), Cayetano Re
(1959 proti Bolívii 5:0), Saturnino Arrua (1972 proti Bolívii
6:1), José Cardozo (2003 proti

Paulo da Silva (vľavo, v debate s vtedajším prezidentom zväzu Fernandom Lugom po príchode z MS v JAR na letisko v Asuncióne 5. júla 2010) má na konte najviac štartov v paraguajskej reprezentácii.

Uruguaju 4:1), Roque Santa
Cruz (2007 proti Kolumbii
5:0).
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rokov a 155 dní mal
najmladší reprezentant Paraguaja v A-tíme
Jorge Lino Romero, keď
25. februára 1953 nastúpil
na zápas s Čile v Lime v rámci
turnaja Copa América. Účastník MS 1958 reprezentoval
svoju vlasť 20-krát, strelil
5 gólov. Naopak, najstarším
paraguajským reprezentantom je Julio César Romero
„Romerito,“ ktorý nastúpil na
oﬁciálny medzištátny zápas
proti Ekvádoru 4. mája 2005
vo veku 44 rokov a 249 dní.
Pripísal si svoj 64. štart za
osemminútové pôsobenie na
ihrisku, nahradil Torresa.

105

vzájomných
zápasov odohral
Paraguaj proti Argentíne.
Dvojnásobní majstri sveta
sú na tom v bilancii lepšie,
vyhrali 57 stretnutí, 32 sa
skončilo remízou, Paraguaj

vyhral 16-krát. Ďalšími
najčastejšími súpermi boli
Brazília (81), Uruguaj (74),
Bolívia (68), Čile (63), Peru
(52), Kolumbia (47), Ekvádor
(40), spomedzi európskych
krajín hral Paraguaj najviac
proti Francúzsku (5).
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štartov v národnom drese si
pripísal paraguajský rekordér
Paulo da Silva. Už ako 14-ročný reprezentoval svoju vlasť
v kategórii do 17 rokov,
v dvadsiatich rokoch hral
kvaliﬁkáciu OH 2000 v tíme
do 23 rokov. V rokoch 1997
a 1999 sa zúčastnil na MS
hráčov do 20 rokov, absolvoval seniorské šampionáty
v Nemecku 2006 a JAR 2010.
Okrem paraguajskej pôsobil
v piatich zahraničných ligách
– talianskej, španielskej,
mexickej argentínskej
a anglickej – stal sa majstrom Paraguaja a Mexika,
v roku 2008 ho vyhlásili za
najlepšieho hráča mexickej
najvyššej súťaže. V repre-

zentácii strelil dva góly, oba
do siete Čile. Poslednýkrát si
obliekol reprezentačný dres
v kvaliﬁkačnom zápase MS
v Rusku 10. októbra 2017
proti Venezuele (0:1).

2000

pesos zaplatil
Independiente
Buenos Aires klubu Nacional
v roku 1933 za príchod
Arsenia Erica, považovaného dodnes za najlepšieho
paraguajského futbalistu
v histórii. Ten potom pôsobil
v argentínskom tíme trinásť
sezón, odohral zaň 325 oﬁciálnych zápasov a nastrieľal
295 gólov, čo je najviac
v histórii ligy v tejto krajine.
Pred MS 1938 mu ponúkli argentínske občianstvo, čo on
neprijal a Argentína napokon
aj tak odstúpila z kvaliﬁkácie.
Legendárny Brazílčan Leonidas aj Alfredo di Stefano ho
považujú za svoj vzor. V marci
1977 mu najprv amputovali
pre gangrénu ľavú nohu,
v júli zomrel na infarkt. Mal
len 62 rokov.
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100% ELEKTRICKÝ JAGUAR I-PACE

MÁME MAJSTRA SVETA
PRE ROK 2019

EURÓPSKE A SVETOVÉ
AUTO ROKA
OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU.
Tempus Car, Rastislavova 110, 040 01 Košice
0917 194 775, jlr@tempus.sk, jaguar.tempus.sk

NEMEC – ŠKRTEL – HUBOČAN
Spája ich výnimočná kariéra v drese s dvojkrížom na prsiach, priateľstvo mimo ihriska a tiež spoločné
rozhodnutie ukončiť reprezentačnú kariéru. Stalo sa tak vo februári tohto roka pred prvým zrazom výberu
trénera Hapala. Dlhoročné opory Adam Nemec, Martin Škrtel a Tomáš Hubočan prenechali miesto mladším, hoci všetci traja na klubovej úrovni odvádzajú naďalej skvelé služby. Po vzore futbalových legiend
Jozefa Adamca, či Zdeňka Nehodu, v dnešnom dueli s Paraguajom sa rozlúčia s fanúšikmi „traja králi“
slovenského futbalu.

Adam
NEMEC

Martin
ŠKRTEL

Tomáš
HUBOČAN

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Post:
Reprezentácia:

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Post:
Reprezentácia:

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Post:
Reprezentácia:

2. 9.1985
Banská Bystrica
útočník
42 zápasov/
13 gólov
(2006 - 2018)
Počet minút:
2794
Reprezentačný debut: 10. 12. 2006
v Abú Zabí
v prípravnom
zápase
SAE - Slovensko
1:2

* Účastník ME 2016
* 10. najlepší slovenský reprezentačný strelec (13 gólov, spolu s Kvašňákom a Šestákom)

15. 12. 1984
Handlová
obranca
103 zápasov/
6 gólov
(2004 - 2018)
Počet minút:
8910
Reprezentačný debut: 9. 7. 2004
v Hirošime
v prípravnom
zápase
Japonsko - Slovensko 3:1
* Účastník MS 2010
* Účastník ME 2016
* Kapitán SR: 50 zápasov
* Tretí slovenský futbalista, ktorý
dosiahol métu 100 reprezentačných
štartov

SLOVENSKO  PARAGUAJ

TRAJA KRÁLI

17. 9. 1985
Žilina
obranca
64 zápasov
(2006 - 2018)
Počet minút:
5186
Reprezentačný debut: 10. 12. 2006
v Abú Zabí
v prípravnom
zápase
SAE - Slovensko
1:2
PETER ZEMAN
* Účastník ME 2016
* Kapitán SR: 1 zápas (pri príležitosti
jubilejného 50. štartu - 15. 11. 2016,
Rakúsko – Slovensko 0:0)
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Na mieru už do 48 hodín zhotovujeme :

Reprezentačné obleky, Večerné obleky, Smokingové obleky, Smokingy, Smokingové saká, Zamatové saká, Sakokabáty

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

Prihláste
svoju materskú školu alebo základnú školu v školskom roku 2019/2020

do projektu DAJME SPOLU GÓL
Projekt je zameraný na popularizáciu futbalu u detí vo veku 5-8 rokov na MŠ a ZŠ.

Viac informácii k registrácii do projektu nájdete na:
https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
ZSOLT FEGYVERES, lekár
Aká bola vaša cesta cez
reprezentácie k prvému
výberu?
„V roku 2006 ma oslovil
vtedajší šéf lekárskej komisie
SFZ Pavel Malovič, či by som
nechcel robiť pri reprezentácii do 15 rokov. Ponuku som
veľmi rád prijal a odvtedy
som prešiel všetkými juniorskými kategóriami. Od novembra roku 2018, keď sa stal
hlavným trénerom A-tímu
Pavel Hapal, som pri prvom
mužstve v lekárskom tandeme s Ivanom Štefanovom.
Je to pre mňa veľká pocta,
že môžem pracovať na tejto
úrovni a s najlepšími slovenskými futbalistami. Zároveň
je to aj zadosťučinenie. Pre
športového lekára, ktorý má
rád futbal, je to najviac, čo
môže dosiahnuť.“
g Na čo konkrétne sa špecializujete ako lekár?
„Po absolvovaní fakulty som
sa zameral na interné lekárstvo, konkrétne sa špecializujem na telovýchovné lekárstvo. Ako športový lekár
pôsobím od roku 1997 aj
v klube DAC Dunajská
Streda.“
g Pri reprezentačnom tíme
ste teda dvaja lekári. Ako si
delíte prácu a hráčov?
„Keďže ja som internista a kolega ortopéd, delíme si hráčov podľa druhu zranenia
a ochorenia. Vzájomne sa
veľmi dobre dopĺňame.
Každý prípad vzájomne konzultujeme a hľadáme najlepší
spôsob, ako hráčom pomôcť.“
g Kto určuje, ktorý z vašej
dvojice ide na trávnik počas zápasu?
„Máme zaužívanú schému
a vybiehanie na trávnik počas
stretnutí si delíme, v jednom
zápase vybieha on a v ďalšom ja. To je však len jedna
z úloh počas stretnutí. Ďalšia
je napríklad, že lekár, ktorý
nejde na ihrisko, ide s hráčmi
na dopingovú kontrolu.
Alebo, ak sa počas zápasu
futbalista vážnejšie zraní
a treba ísť do nemocnice, tak
ho tam sprevádza.“
g Aké sú ešte ďalšie vaše
povinnosti, ktoré nie sú
vidieť voľným okom?
„Hráčom sme k dispozícii aj
mimo asociačných termínov,
napríklad, keď potrebujú

Po boku svojho
najobľúbenejšieho hráča
Stanislava Lobotku (vľavo).

Na zraze nemá
ordinačné hodiny

SLOVENSKO  PARAGUAJ

g

Reprezentantom je k dispozícii počas asociačného termínu i mimo neho.
Ak hráči niečo potrebujú, podá pomocnú ruku aj s kolegom doktorom
Ivanom Štefanovom počas dňa i noci. Reč je o lekárovi reprezentácie
Zsoltovi Fegyveresovi.

KTO JE ZSOLT FEGYVERES
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 17. júna 1970 v Dunajskej Strede.
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Stanislav Lobotka.
OBĽÚBENÝ KLUB: FC DAC 1904 Dunajská Streda.

prekonzultovať zdravotný
stav či nejaký problém. Okrem
toho, naša práca sa nezačína
úvodným dňom zrazu, ale asi
tri týždne pred ním. Vtedy
skladáme jedálny lístok, kontrolujeme zdravotný materiál
či výživové doplnky, aby sme
počas zrazu mali všetko k dispozícii.“
g Aké ste mali najvážnejšie
zranenie hráča počas zrazu
či zápasu?
„Dvadsaťdva rokov som
športový lekár, trinásť som
pri národných tímoch,
logicky som zažil toho veľa
- vážne zranenia dolných
končatín, tržné rany i otras
mozgu. V dvadsaťjednotke si
na predzápasovom tréningu
v Nemecku Juraj Chvátal
vykĺbil rameno. Museli sme

ísť do nemocnice a následne
bol aj dvadsaťštyri hodín
hospitalizovaný.“
g Lekár môže byť potrebný
hocikedy a hocikde, ako
vyzerá váš deň na zraze?
„S hráčmi absolvujeme všetky
tréningové jednotky a všetky
spoločné aktivity. Na zraze nie
sú ordinačné hodiny a sme
neustále v pohotovosti
a k dispozícii.“
g S trénerom Pavlom Hapalom a asistentom Otom
Brunegrafom ste boli aj pri
reprezentačnej dvadsaťjednotke. Ako sa spojili vaše
cesty?
„Keď v roku 2015 prišli Hapal
s Brunegrafom k dvadsaťjednotke, oslovili ma, či by som
mal záujem byť súčasťou ich
realizačného tímu. Pre mňa

to bola veľká česť. Vedel som,
že je to väčšia zodpovednosť,
ako pri mladších vekových
kategóriách. Výzvu som teda
prijal a za spoločné roky som
im vďačný.“
g Na čo najradšej spomínate
zo spoločnej éry s týmto
trénerským tandemom?
„Jednoznačne, najkrajšia
spomienka je na postup
na majstrovstvá Európy
v Poľsku. Dovtedy sa mi totiž
so žiadnou reprezentáciou
nepodarilo prebojovať na
záverečný turnaj. Dúfam, že
ešte budeme mať možnosť
zažiť šampionát, tentoraz
dospelácky.“
g Kto je vaším obľubeným
hráčom?
„Mám slabosť pre Stana
Lobotku. Spolu sme začínali
cestu v reprezentačných výberoch, zažili sme veľa krásnych športových úspechov
a vybudovali sme si blízky
vzťah, sme si ako futbaloví
,otec a syn‘.“
BRANISLAV SARŇÁK
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Nadácia slovenského futbalu
s ambíciou pomáhať športovcom, deťom i bývalým hráčom

JEDINEČNÁ DRAŽBA
ZÁPASOVÝCH DRESOV!
Návrat slovenskej futbalovej
reprezentácie na Tehelné pole
sa ponesie v duchu 80. výročia
od historicky prvého oﬁciálneho
medzištátneho zápasu Slovákov
proti Nemecku (27. 8. 1939).
Slovenskí sokoli nastúpia na duel
s Paraguajom v dresoch s nápisom „80 ROKOV 1939 – 2019“. Prvýkrát je jedna sada originálnych
zápasových dresov určená pre
fanúšikov, a to prostredníctvom
dražby na oﬁciálnom facebookovom konte SFZ.
Nadácia slovenského futbalu má
ambíciu vytvárať spoločenské
hodnoty, podporovať rozvoj
morálnej a výkonnostnej úrovne

telovýchovy na Slovensku a aktivitami získavať zdroje na podporu detí, športujúcej mládeže
a každého z futbalovej rodiny,
kto sa ocitol v tiesni a potrebuje
pomocnú ruku.
Premiérovou aktivitou je dražba
originálnych reprezentačných
dresov zo zápasu Slovensko
– Paraguaj, v závere roka osloví
všetkých fanúšikov, hráčov,
zástupcov klubov a jednotlivých
zväzov, s úmyslom naplniť humanitárne posolstvo spolupatričnosti človeka k človeku prostredníctvom beneﬁčnej akcie
s názvom „Vianočná kvapka krvi“.
(pz)

Nadácia slovenského futbalu deklaruje svoje poslanie
a primárne ciele v nasledujúcich bodoch:
- rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v metodickej, materiálnej a výchovnej
oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže a celej
širokej základne futbalu
- zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách
- prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov
mládežou a športovcami a na tieto účely prispieť k rekonštrukcii
existujúcich štadiónov
- rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže
- materiálne a ﬁnančne podporovať fyzické osoby - bývalých i súčasných hráčov a funkcionárov, ktorí sa nie z vlastnej viny ocitli
v tiesni, najmä zo zdravotnej stránky.

ROKOV
1939 - 2019
ZAPOJ SA DO DRAŽBY

ORIGINÁLNYCH REPREZENTAČNÝCH DRESOV
Pri príležitosti 80. výročia od 1. zápasu
slovenskej futbalovej reprezentácie v roku 1939
máte výnimočnú šancu zapojiť sa do dražby
originálnych zápasových dresov zo zápasu

SLOVENSKOVSPARAGUAJ
Výťažok z dražby poputuje na konto NADÁCIE SLOVENSKÉHO FUTBALU

viac informácií na www.futbalsfz.sk

ABECEDA
SLOVENSKÉHO FUTBALU

Víťaz ankety
Futbalista roka 1992
v Česko-Slovensku.

M ako Moravčíkove
tituly Futbalistu roka

Nikto iný
to nemá!
Nikto iný sa takto do histórie futbalu na našom
území nezapísal – iba Ľuboš Moravčík sa stal Futbalistom roka v Česko-Slovensku (1992) a na Slovensku (2001). Medzi týmito triumfami je deväť rokov,
mnoho zápasov, veľa udalostí, prestupy, životné
zákruty.
„Vôbec sa nedajú tieto
dve prvenstvá porovnať,
pretože pri každom bola
iná doba, iná atmosféra
a predovšetkým – pri tom
prvom som bol mladší,“
komentoval typicky moravčíkovsky svoje dve víťazstvá
v anketách. „Čo sa mi páči
najviac, že už nikto iný toto
nedokázal, z Česka ani Slovenska. Je to rarita.“ A zápis
do histórie.
Stal sa posledným víťazom
ankety časopisu Stadion,
ktorá existovala od roku
1965. Bolo to v roku, keď sa
rozbehol záverečný ročník federálnej ligy, keď národný tím
reprezentoval štát ČSFR, keď
Moravčík bol kľúčovou postavou mužstva AS St. Etienne.
„Nečakal som, že sa stanem
posledným federálnym
futbalistom roka. Mal som
dobrý rok, to je pravda,
veľa sa medializovalo, že
má o mňa záujem Olympique Marseille, to mi tiež
určite pomohlo,“ vrátil sa
k svojmu prvému víťazstvu.
Hráčska konkurencia vo vtedajšom Česko-Slovensku
bola napriek neúspechu
v kvaliﬁkácii ME 1992 veľká.
„Ťažko povedať, či som bol
vtedy najlepším futbalistom zanikajúceho štátu.
V Česko-Slovensku bolo
vtedy veľa vynikajúcich
hráčov.“ Moravčík vyhral anketu s náskokom 176 bodov,
čo je konská dĺžka. Hlasovalo
57 odborníkov – trénerov
a novinárov – až 44 z nich ho

dali pri svojej voľbe na
1. miesto. Ziskom koruny zavŕšil peknú sériu, štyrikrát za
sebou bol v najlepšej trojke,
premiérovo vyhral. Za ním,
s už spomínaným veľkým
odstupom, skončili Jiří Němec
(Sparta Praha), Tomáš Skuhravý (FC Janov), Peter Dubovský
(Slovan), Miloš Glonek (Slovan/Ancona), Václav Němeček (Sparta/Toulouse), Pavel
Hapal (Olomouc/Leverkusen),
Pavel Kuka (Slavia Praha), Petr
Vrabec a Pavel Kouba (obaja
Sparta Praha).
Rok 1992 bol pre Moravčíka
výnimočný. Časopis France
Football ho zaradil do zostavy
sezóny 1991/92 a vyhlásil ho
za najlepšieho zahraničného
futbalistu v krajine, za ním

skončili Brazílčania Ricardo
a Valdo. „Som spokojný
a šťastný,“ citoval vtedy
úspešného Slováka denník
Šport.
Po deviatich rokoch sa dočkal
víťazstva aj v slovenskej
ankete, ktorá pod gesciou
denníka Pravda nadviazala
na federálnu, organizovanú
Stadionom. Z hlasovania
39 odborníkov (17 trénerov
a 22 novinárov) vyťažil 307
bodov, druhý Labant (Sparta)
268, tretí Karhan (Besiktas/
Wolfsburg) 239.
„Zanechávam stopu v histórii slovenského futbalu.
Byť najlepším, to sa už nedá
vymazať. Naozaj si myslím,
že som si túto poctu zaslúžil
už skôr, ale na Slovensku
Víťaz ankety Futbalista roka
2001 na Slovensku.

platí, že kto zíde z očí, zíde
z mysle,“ povedal po tom,
ako si z rúk Jána Popluhára,
slovenského Futbalistu storočia, prevzal cenu, krištáľovú
vázu. „Teraz už môžem byť
sám so sebou maximálne
spokojný.“ Mal vtedy 36 rokov a šesť mesiacov. A kalendárny rok 2001 charakterizoval slovami: „Bol najúspešnejší, veď som počas neho
získal a vyhral toľko trofejí,
koľko pomaly ani za celú
kariéru.“ A v duchu svojej letory sa vyjadril aj k tomu, že si
prišiel v predvianočnom čase
– výsledky ankety sa dlhé
roky vyhlasovali na začiatku
tretej decembrovej dekády,
až neskôr sa prešlo na súčasný marcový termín – prevziať
korunu osobne. „Povedal
som, že prídem, ak anketu
vyhrám. Lebo niekedy mi
chýba u hlasujúcich profesionálnejší prístup, objektivita. Čo som povedal, som
dodržal: vyhral som, som
tu!“ citovali ho následne všetky noviny, televízie a rádiá.
V osobnej spovedi potom
priznal, že s myšlienkou na
zisk titulu Futbalista roka na
Slovensku sa rozlúčil už skôr
a k obhájeniu víťazstva v ankete z roku 2001 sa nehlásil.
„V lete budúceho roku na
deväťdesiat percent končím
s kariérou, takže ťažko
hovoriť o obhajobe. Ale ak
by som zaujal hlasujúcich
za pol roka natoľko, že by
ma zvolili...“
PETER ŠURIN

SLOVENSKO  PARAGUAJ

(1992, 2001)
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LADISLAV PAVLOVIČ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 8. apríla 1926 v Prešove
ZOMREL: 28. januára 2013
v Prešove.
HRÁČSKA KARIÉRA: od 17 rokov vystriedal rad pomenovaní
prešovského klubu od Slavie,
Sparty, Dukly, Dukly ČSSZ po
najviac zaužívaný Tatran, Červená hviezda Bratislava, Slavoj
Bardejov.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Slavoj
Bardejov, dorast Tatrana Prešov
(majster Slovenska), Tatran
Prešov.
REPREZENTÁCIA: 14x/2 góly
ČSR A, 3x ČSR B, 3x ČSR olympionici, 1x juniori ČSR.
ÚSPECHY: dvakrát kráľ
strelcov, člen Klubu ligových
kanonierov.

Štyridsiatku oslávil Ladislav Pavlovič na ihrisku, gratuloval mu aj Josef Masopust.

OPRÁŠENÉ LEGENDY Boli časy, keď obranám unikal
prešovský „ruský cár“ LADISLAV PAVLOVIČ

Hrozba,
robiaca kotrmelce
Boli časy, keď prešovský Tatran točil s najlepšími českými i slovenskými klubmi!
Stalo sa tak od jeho vstupu do najvyššej ligovej súťaže v roku 1950 ešte pod
menom Dukla ČSSZ. Cieľom mužstva bolo poskytnúť tisícom nadšených a oddaných divákov vrcholný futbal. A akoby strach o záchranu v najvyššej súťaži
vybičoval mužstvo k obdivuhodným výkonom, ktoré sa odzrkadlili v umiestneniach na bezpečných postoch konečných tabuliek (1950 na 9., 1951, 1952
a 1953 na 6., 1955 dokonca na 4. mieste). To sa od reorganizácie najvyššej súťaže v roku 1953 dialo najmä pod menom Tatran, lebo ako reprezentant stavebného priemyslu sektoru ROH si najvyššiu súťaž zachoval.
BEZ PAVLOVIČA
BY TO NEŠLO
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Márne by sa Jozef Karel so
skúsenosťami špičkového
hráča a oplývajúceho aj futbalovou inteligenciou (vypestovanou pod vplyvom takých
trénerských individualít ako
Ferdinand Daučík, Leopold
Šťastný či Škót Tom Sneddon)
usiloval presadiť svoj recept
na úspechy, keby osou jeho
systému nebol Ladislav
Pavlovič. Inteligentný hráč,
perfektne ovládajúci loptu
v najväčšej bežeckej rýchlosti
a často neomylný strelec.
Tvrdá obrana, známa ako
prešovský betón, s Lacom Pavlovičom na hrote útoku, platila
na každého súpera doma, no
najmä mimo vlastného štadióna. Bolo to také jednoduché: získať loptu a čo najrýchlejšie ju podať jedinému, múd-

ro a šibalsky sa premiestňujúcemu útočníkovi na hrote.
Výsledkom takejto činnosti
v 347 ligových zápasoch bolo
jeho 164 gólov, po každom
nasledoval efektný kotrmelec.
Isté miesto v Klube ligových
kanonierov, v tom čase tretie
za Bicanom a Wiecekom
a pred strelcami kalibru ako
Kloz, Nejedlý, Pešek, ale aj
Pažický či Scherer.

SUPERGÓLOVÝ
LEN V ZELENOBIELOM
Laco Pavlovič sa, pochopiteľne, stal miláčikom prešovského publika, inak však
bol postrachom súperov.
Jednoducho bol neubrániteľný! Zmena prišla s inováciou
Karelovej koncepcie hry. Po
narukovaní do bratislavskej
Červenej hviezdy v rokoch
1954 a 1955 sa z postu vysu-

nutého útočníka-strelca musel
preorientovať na klasické krídlo. Tým sa gólové šance „ruského cára,“ ako ho prezývali
od navštevovania ruského
učiteľského ústavu, výrazne
zmenšili. No aj tak sa dvakrát
stal kráľom ligových strelcov
(titul si vystrieľal v roku 1961
spoločne s Rudolfom Kučerom
za 16 gólov a v roku 1964 za
21 gólov) a dvakrát skončil
druhý. V drese ČH zaznamenal v 36 ligových zápasoch
skromnejších 13 gólov. Ešte
tvrdšiu realitu prežíval v reprezentačných výberoch ČSR,
v 14 vystúpeniach v drese
A-mužstva dal dva góly.
Prvým gólom sa zapísal pod
víťazstvo 4:0 nad Írskom
v kvaliﬁkácii o Pohár národov
(neskôr uznaných za prvé
majstrovstvá Európy) v máji
1959 v Bratislave, druhý na

záverečnom turnaji tejto
súťaže 9. júla 1960 vo Francúzsku. Korunoval ním úspech
mužstva ČSR, ktoré v zápase
o 3. miesto zdolalo v Marseille
Francúzsko 2:0. Strelil totiž
druhý gól a mohol sa tešiť zo
zisku bronzovej medaily.

PLNÁ NOŠA
„CÁROVÝCH“ HISTORIEK
Ladislav Pavlovič vyšiel z dvanástich detí skromnej prešovskej rodiny, žijúcej neďaleko
štadióna. Blízkosť tohto objektu pomohla do futbalového
výkvetu okrem Ladislava aj
mladšiemu Rudolfovi. Práve
on sa stal svojimi technickými
a tvorivými schopnosťami na
22 rokov významným činiteľom pri vzostupe Tatrana
a brata Ladislava.
Spájalo sa s ním množstvo
epizód a historiek. Hodno
spomenúť aspoň jednu, mimoriadne príťažlivú, typickú
pre Laca. V roku 1956 sa s reprezentačným mužstvom ČSR
zúčastnil na veľkolepom zájazde po Južnej Amerike. Gólom
Antona Moravčíka toto mužstvo senzačne zdolalo Brazíliu
na Maracane 1:0, hralo aj proti
Argentíne, Uruguaju a Čile.
Jeho návrat do vlasti túžobne
očakávalo vedenie Tatrana
Prešov, lebo na programe bol
dôležitý ligový zápas proti Baníku Ostrava. Zariadilo všetko,
aby Laco duel stihol. Naskočil
do druhého polčasu, Prešovčania vtedy prehrávali 1:4. Cárov
príchod zmenil dej, strelil tri
góly a za konečnú remízu 4:4
získal Tatran cenný bod...
JOZEF KŠIŇAN

The #FootballPeople weeks are designed to tackle discrimination within
European football, raising awareness and helping to bring about positive
change. Organised by UEFA’s social responsibility partner the Fare network,
the campaign takes place from 10 until 24 October 2019, and offers
supporters, clubs, and communities across Europe the chance to get involved
and add their voice to the movement.
“The #FootballPeople weeks are a crucial
focal point of the ﬁght against racism,
discrimination and intolerance in football.
Thousands of people are involved each
year – and UEFA is a committed partner, using
its high-proﬁle competitions as a platform
to spread key messages.
Let’s all celebrate diversity and inclusion
in the beautiful game!”

“There is no place in football for
discrimination. The #FootballPeople weeks
give the European football community
the perfect opportunity to send out
a strong and united message supporting
inclusion and diversity.
Together, we can bring about change –
and ensure that any form of discrimination
is a thing of the past.”
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