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ALBERT RUSNÁK

Vážení
športoví priatelia,

hral pod Pavlom Hapalom
na ME do 21 rokov,

ZAS TÚŽI
PO ŠAMPIONÁTE

Pred nami je posledný zápas kvaliﬁkácie
o postup na Euro 2020. Naša skupina je natoľko
vyrovnaná a zamotaná, že karty sa deﬁnitívne
rozdajú až v jej posledný hrací deň. Je dobre, že
stále je v hre aj naša reprezentácia a pre naše
zmysluplné postupové úvahy dnes prichádza
do úvahy jediný scenár – vyhrať. Nebude to
ľahké, o čom sa v zápasoch s naším dnešným
súperom presvedčili všetci naši hlavní konkurenti v boji o postup. Práve zverenci Pavla Hapala na horúcej azerbajdžanskej pôde ukázali
spôsob, ako tohto nepríjemného súpera zdolať.
Blíži sa koniec roka a s ním prichádza aj
bilancovanie. Na úseku reprezentačných
tímov máme radosť z postupu oboch našich
ženských reprezentácií do 17 aj do 19 rokov do
ďalšej fázy kvaliﬁkácie ME 2020, teda jarných
turnajov Elite Roundu. To isté sa podarilo aj
mužskej sedemnástke a v čase konania tohto
zápasu už budeme vedieť, či ich napodobili aj
starší kolegovia z mužskej devätnástky. Menej
spokojnosti je s výsledkami dvadsaťjednotky
a ženského áčka. Pre všetky reprezentačné tímy
sa snažíme stále zlepšovať podmienky na ich
prípravy, či už sa to týka zabezpečenia zrazov
ako aj personálneho posilnenia realizačných
tímov.
Reprezentácia je vrcholom futbalovej pyramídy, ktorej základňu tvoria kluby amatérskeho
futbalu od najmenších obcí až po hlavné
mesto. Zlepšovanie podmienok pre ich činnosť
najmä z pohľadu športovej infraštruktúry je
trvalou súčasťou aktivít SFZ. Práve tam, do 298
klubov, obcí a miest v priebehu nasledujúceho
roka poputujú ﬁnančné prostriedky v celkovej
výške 3,5 milióna eur. Vďaka nim a povinnému
spoluﬁnancovaniu zo strany žiadateľov sa tak
zlepšia podmienky pre futbal - a športovanie
- predovšetkým pre mládež. Administráciu,
ľudovo povedané také nepopulárne „papierovačky,“ má na starosti skvelý tím ľudí na čele
s Petrom Dedíkom. Ten svoje pôsobenie v SFZ
tento rok končí a ja sa mu chcem aj takto verejne poďakovať za všetko, čo pre slovenský
futbal urobil a verím, že ešte aj urobí.

Strana 11

V pozícii generálneho sekretára končí po
deviatich rokoch aj Jozef Kliment, vracia sa do
štruktúr UEFA na pozíciu vedúceho oddelenia
národných zväzov. Takáto ponuka na významný post v európskej inštitúcii je ocenením jeho
roboty, ľudských kvalít a taktiež aj práce nášho
futbalového zväzu. Jozef Kliment sa výrazným
spôsobom podieľal na ceste SFZ od organizácie v krízovom stave do dnešnej konsolidovanej podoby dobre fungujúcej inštitúcie, ktorá
je pripravená čoraz viac sa venovať rozvojovým
programom. Na jeho miesto nastupuje Peter
Palenčík, doterajší vedúci medzinárodného
a organizačného oddelenia. Fungovanie SFZ
zo svojho dlhoročného pôsobenia dôverne
pozná, som presvedčený, že nadviaže na všetko
pozitívne a pridá k tomu ešte niečo svoje.
Peter Palenčík je dlhoročným organizačným
manažérom reprezentačného áčka, dnešný zápas s Azerbajdžanom bude pre neho rozlúčkou
na tomto poste. Prajme si, aby bola víťazná
a postupová.

KTO JE NAJZNÁMEJŠÍ MUŽ
v celej histórii

AZERBAJDŽANSKÉHO
FUTBALU?
Rozhodca Toﬁk Bachramov
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DVOJICA NA ROBOTU
kustódi Marek Košan
a Patrik Fedor vytvárajú v tíme
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Ján Kováčik
prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu
podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
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RECEPT
NA AZERBAJDŽAN
podľa znalca
tamojšieho futbalu

PAVLA FARKAŠA,
bývalého hráča Gabaly

tréner:
Pavel

Reprezentácia

HAPAL

SLOVENSKA
BRANKÁRI
Martin

Dominik

Marek

DÚBRAVKA

GREIF

RODÁK

15. 1. 1989
Newcastle United
21 / 0

6. 4. 1997
Slovan Bratislava
2/0

13. 12. 1996
FC Fulham
0/0

Norbert

Dávid

Peter

Ľubomír

GYÖMBÉR

HANCKO

PEKARÍK

ŠATKA

3. 7.1992
Perugia Calcio
22 / 0

13. 12. 1997
Sparta Praha
10 / 1

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
89 / 2

2. 12. 1995
Lech Poznaň
9/0

Milan

Martin

Denis

ŠKRINIAR

VALJENT

VAVRO

11. 2. 1995
Inter Miláno
29 / 0

11. 12. 1995
RCD Mallorca
3/0

10. 4. 1996
Lazio Rím
6/0

Matúš

Ondrej

Ján

Marek

BERO

DUDA

GREGUŠ

HAMŠÍK

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
10 / 0

5. 12. 1994
Hertha BSC Berlín
35 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
26 / 3

27. 7. 1987
Dalien Yifang
118 / 24

Lukáš

Patrik

Juraj

Stanislav

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

KUCKA

LOBOTKA

26. 5. 1995
Lechia Gdansk
6/1

22. 4. 1992
K.R.C. Genk
24 / 0

26. 2. 1987
FC Parma
70 / 9

25. 11. 1994
Celta Vigo
20 / 3

Róbert

Albert

Nikolas

MAK

RUSNÁK

ŠPALEK

8. 3. 1991
Zenit Petrohrad
57 / 12

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
23 / 5

12. 2. 1997
Brescia Calcio
0/0

Róbert

Michal

Samuel

BOŽENÍK

ĎURIŠ

MRÁZ

18. 11. 1999
MŠK Žilina
6/2

1. 6. 1988
Anorthosis Famagusta
45 / 5

13. 5. 1997
Bröndby IF
2/1

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 11. 2019.

Reprezentácia

AZERBAJDŽANU
BRANKÁRI
Salahat

Emil

Mehdi

AGAJEV

BALAJEV

JANNATOV

4. 1. 1991
Neftči Baku
17/0

17. 4. 1994
Tobol Kostanaj
3/0

26. 1. 1992
Sumqayıt
0/0

tréner:

OBRANCOVIA

Nikola JURČEVIĆ

Maksim

Šahrijar

Badavi

Abbas

MEDVEDEV

RAHIMOV

HUSEJNOV

HUSEJNOV

29. 9. 1989
Karabach
57/3

6. 4. 1989
FK Sabail
7/0

11. 7. 1991
Karabach
45/0

13. 6. 1995
Karabach
3/0

Šahrijar

Anton

Pavel

Tamkin

ALIJEV

KRIVOCJUK

PAŠAJEV

CHALILZADA

25. 12. 1992
Sumqayıt
0/0

20. 8. 1998
Neftči Baku
6/0

4. 1. 1988
FK Oleksandria
19/0

6. 8. 1993
FK Sabah
15/2

Richard

Emin

Gara

Dmitrij

ALMEIDA

MACHMUDOV

GARAJEV

NAZAROV

20. 3. 1989
Karabach
20/3

27. 4. 1992
Neftči Baku
13/1

12. 10. 1992
Karabach
51/0

4. 4. 1990
Aue
40/8

Javid

Eddy

Araz

Vusal

HUSEJNOV

ISRAFILOV

ABDULAJEV

ISGANDARLI

9. 3. 1988
FK Zira
56/2

2. 8. 1992
Albacete
12/0

18. 4. 1992
Karabach
35/3

3. 11. 1995
FK Kešla
0/0

Agabala

Ramil

Rufat

Renat

RAMAZANOV

ŠEJDAJEV

DADAŠOV

DADAŠOV

20. 1. 1993
Sabail
15/0

7. 1. 1997
Dinamo Moskva
24/4

29. 9. 1991
Münster
23/5

17. 5. 1999
Pacos de Ferreira
5/0

Bahlul

MUSTAFAZADA
27. 2. 1997
FK Sabah
4/0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 11. 2019.

SLOVENSKO  AZERBAJDŽAN
ALBERT RUSNÁK priznal, že skúsenosť z ME do 21 rokov
ho motivuje zažiť šampionát aj na seniorskej úrovni

Naša generácia
ešte nepovedala
posledné slovo
Patrí do generácie, ktorá zažila úspech pod vedením trénera Pavla Hapala
na európskom šampionáte do 21 rokov v Poľsku. Reč je o krídelníkovi,
prípadne ofenzívnom stredopoliarovi Albertovi Rusnákovi, ktorý túži po úspechu
aj s prvým mužstvom. Z postupu na Euro 2020 sa môže radovať už po záverečnom zápase kvaliﬁkácie s Azerbajdžanom.
V Baku v prvom vzájomnom zápase zvíťazilo Slovensko 5:1 po zrejme najlepšom kvaliﬁkačnom výkone.
Napĺňa vás táto skúsenosť
optimizmom pred druhým
duelom s týmto súperom?
g

6

„Odohrali sme tam veľmi
dobrý zápas, každý si plnil
taktické pokyny a aj preto
sme vysoko zvíťazili. Všetky
stretnutia sa však začínajú od
stavu 0:0 a rovnako to bude
aj teraz.“

Ako si spomínate na súboj
v Baku?
„Dali sme dva rýchle góly,
kontrolovali sme hru,
držali sme loptu. Po kontaktnom góle súpera sme ďalej
hrali, čo sme chceli a dog

gólov v 23 zápasoch
strelil v reprezentácii
Albert Rusnák. Skóroval
do siete Spojených
arabských emirátov,
Dánska, Švédska,
Ukrajiny a Maďarska.

kázali sme ešte trikrát skórovať.“
g Veľa sa pred zápasom
v Baku hovorilo o nešťastnom júnovom asociačnom
termíne v dovolenkovom
období. Navyše sa hralo vo
veľkom teple a vlhku. Čomu
pripisujete, že ste duel napokon bravúrne zvládli?
„Vedeli sme, že Azerbajdžan
bude nepríjemný súper,
a to najmä na domácej pôde.
Povedali sme si, že niekomu
body dokáže zobrať, ale že to
nemôžeme byť práve my. Nepodcenili sme nič. Uvedomovali sme si, akú hodnotu bude
mať víťazstvo. Napokon sme
zápas zvládli aj napriek tomu,
že niektorí z nás mali počas
reprezentačného zrazu sezónu
už za sebou.“
g Čo bude dôležité v zápase
s reprezentantmi Azerbajdžanu v Trnave?

„Najmä nesmieme súpera
podceniť a nesmieme si
myslieť, že vyhráme, lebo sme
doma a Azerbajdžanu o nič
nejde. Musíme k zápasu
pristúpiť zodpovedne.
Na ihrisku súpera nám padol
vhod rýchly gól, ktorý by nám
pomohol aj tentoraz.“
g V kvaliﬁkácii je dôležitý
každý zápas, no tento bude
iný v tom, že práve po ňom
padne deﬁnitíva. Ako sa
na to správne pripraviť
psychicky?
„Netreba nad tým veľmi
rozmýšľať. Jediné, čo vieme
ovplyvniť, je náš zápas. Naša
úloha bude zvládnuť ho. Ako
dopadne súboj Wales - Maďarsko, ktorý môže ovplyvniť
našu účasť na šampionáte, to
zistíme až po stretnutí.“
g V čom spočívajú silné
a slabé stránky azerbajdžanského kolektívu?
„Súper bude určite behať, bojovať a vpredu bude mať pár
individualít, ktoré sú schopné
mužstvo potiahnuť. Čím dlhšie
budú držať v rukách priaznivý
výsledok, tým viac budú chcieť
udržať ho. Preto bude nesmierne dôležitý prvý gól.“
g Zápas bude v Trnave, kde
ste si odkrútili celú kvaliﬁkáciu. Teší vás, že vzhľadom
na dôležitosť súboja nastúpite v známom prostredí
a Tehelné pole si bude musieť ešte počkať na kvaliﬁkačnú premiéru?
„Ja osobne sa na Tehelné pole
teším. Proti Paraguaju som nehral, ale štadión vyzerá naozaj
krásne. Bolo by pekné, keby
sme kvaliﬁkačnú bodku
v Trnave skrášlili víťazstvom.“
g Aké sú vaše očakávania
od divákov?
Dúfam, že atmosféra bude ako
vždy. Keďže je to posledný
kvaliﬁkačný zápas, verím, že
tribúny budú plné a ľudia nás
budú podporovať tak, aby
sme všetci spoločne získali tri
body.“
g Koľko rodinných prísluš-

...ale vie aj počúvať, keď mu tréner Hapal vysvetľuje.

Reprezentovať pre mňa
vždy bola a aj bude
česť. Je to iné, ako
keď hráte v klube.
níkov a známych si od vás
zháňalo vstupenky na tento
zápas?
„Bolo ich viac než obvykle. Je
pekné, keď cítime záujem
o futbal, keďže ho hráme pre
divákov.“

Dôležitý spánok
po prílete
V reprezentácii ste debutovali pred troma rokmi.
Čo hovoríte na to, akým spôsobom ste sa etablovali
v národnom tíme?
„Myslím si, že od prvej chvíle
som dobre zapadol. Reprezentovať pre mňa vždy bola a aj
bude česť. Je to iné, ako keď
nastupujete v klube. Počas
sezóny odohráte v národnom
tíme menej zápasov v porovnaní s klubom, a to robí tieto
duely špeciálnymi.“
g Čo považujete zatiaľ za
svoj vrchol v reprezentácii?
g

„Určite ním bude postup na
šampionát. Zažil som to v národnom tíme do 21 rokov a
chcem to okúsiť aj v seniorskej
reprezentácii. Záverečný turnaj
má úplne inú atmosféru.
Z doterajšieho pôsobenia
v slovenskom drese určite nezabudnem na strelené góly a
takisto reprezentačný debut.“
g Najčastejšie nastupujete za Slovensko na poste
krídelníka, no v klube máte
odlišné úlohy. Je ťažké
prispôsobiť sa hernému
systému?
„Ani nie. Pod trénerom Pavlom
Hapalom som vždy hrával na
krídle, takže viem, čo sa odo
mňa očakáva.“
g Na zrazy národného tímu
zvyčajne cestujete z ďalekej
Ameriky, kde hrávate MLS
za Real Salt Lake. V čom je to
pre vás najnáročnejšie?
„Najťažšie sú prvé dva dni, keď
sa musím nastaviť na časový
posun. Potom je už všetko
v poriadku.“
g Akým spôsobom sa vyrovnávate so zmenou časového
posunu?
„Dôležitý je spánok po prílete,
aby som posun času zachytil
čo možno najskôr a správne sa
nastavil.“

SLOVENSKO  AZERBAJDŽAN
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V debatách vie byť Albert Rusnák veľmi aktívny...

7

JOIN US AT
NIKE.COM /FOOTBALL

Ste súčasťou úspešnej generácie, ktorá na majstrovstvách Európy do 21 rokov v
Poľsku v roku 2017 obsadila
5. miesto. Motivuje vás táto
skúsenosť dosiahnuť úspech
aj na seniorskej úrovni?
„Určite áno. Na šampionát
v Poľsku nikdy nezabudnem.
Atmosféra, štadióny, zápasy
a podpora slovenských fanúšikov... To všetko sú momenty,
ktoré si pamätám dodnes. Zažiť niečo takéto aj na seniorskej úrovni je určite jeden z
mojich cieľov v reprezentácii.“
g Čo hovoríte na to, koľko
hráčov z vtedajšieho mužstva sokolíkov sa uplatnilo
v seniorskom národnom
tíme?
„Dá sa povedať, že skoro každý
z chlapcov už odohral zápas za
reprezentačné áčko. Ukazuje
to kvalitu, ktorú sme mali už
v dvadsaťjednotke. Škoda, že
sme v Poľsku nepostúpili do
semiﬁnále. Proti Španielsku
by to tam bolo ešte zaujímavejšie...“
g Po tom, čo ste sa viacerí
etablovali v prvom tíme
Slovenska, prišiel za vami po
abdikácii Jána Kozáka st. aj
tréner Pavel Hapal so svojím
realizačným tímom. Nemáte
niekedy pocit, že by sa história mala zopakovať?
„Určite áno. Pamätám si celú
kvaliﬁkáciu v národnom
tíme do 21 rokov pod jeho
vedením. Chvíle, keď sme postúpili, boli nezabudnuteľné.
Určite by sme si to všetci radi
zopakovali.“
g Vaša úspešná generácia je
spolu dlhé roky. Neleziete si
niekedy na nervy?
„Nevidíme sa tak často, aby
sa to mohlo stať. Po reprezentačných zrazoch sa všetci
vrátime do svojich klubov na
dlhšiu dobu a sme v kontakte
len na diaľku. V národnom
tíme je veľmi dobrá partia
a každý sa na zraz vždy veľmi
teší.“
g Cítite, že ste ako generácia
ešte nepovedali posledné
slovo a že môžete viacerými
účasťami na záverečných
turnajoch napodobniť éru
národného tímu za čias kapitána Martina Škrtela?
„Je to náš cieľ. Určite sme
nepovedali posledné slovo.
Nejaký šampionát je každé
dva roky a budeme chcieť
postúpiť na každý jeden.
Ľahké to nebude, ale nie je to
nemožné. Myslím si, že máme
na to kvalitu.“

V plnom nasadení aj počas tréningu.

g

NAPODOBNÍ OTCA?
Albert Rusnák nie je jediný z rodiny, kto si oblieka reprezentačnú
súpravu. Jeho otec Albert Rusnák st. je tréner národného tímu do 19
rokov. Výkony mladíkov pozorne sleduje aj jeho syn. Albert Rusnák
ml. zažil v mladosti na vlastnej koži tréningy otca v Košiciach, chvíľu
sa stretli aj v národnom tíme do 18 rokov, kde bol Albert starší v tom
čase v pozícii asistenta. Vie si jeho syn predstaviť, že by raz takisto
naštartoval trénerskú kariéru? „Ešte nerozmýšľam nad tým, čo bude,
keď zavesím kopačky na klinec. Futbal mám však v krvi, takže by som
si vedel predstaviť ísť aj týmto smerom.“

V uvoľnenej nálade pri voľnočasovej prechádzke.

Počkáme si na zimu
Klubovú sezónu ste
ukončili už v októbri. Akým
spôsobom ste sa udržiavali
v kondícii?
„Od posledného zápasu do
reprezentačného zrazu prešli
dva týždne. Hneď po príchode
na Slovensko som začal trénovať s druholigovým klubom
FC Košice. Absolvoval som
s mužstvom päť tréningov
v týždni a cez víkend som mal
voľno. Myslím si, že dva týždne
bez zápasu mi neubrali
na kondícii. V tejto sezóne som
odohral všetky stretnutia, takže zápasová prax mi nebude
chýbať.“
g Nielen vy počas voľna pred
reprezentačnými zápasmi
trénujete so slovenským
mužstvom. Kapitán Marek
g

Hamšík sa opakovane
pripravoval s tímom Podbrezovej. Najmä v čom je to
nápomocné?
„Tréningy s mužstvom sú
o niečom inom, ako keby som
chodil sám behať a cvičiť. Udržiavam sa tak nielen kondične,
ale mám aj každodenný dotyk
s loptou.“
g Je náročné udržať sa vo
forme po skončení klubovej
sezóny?
„Motivovať sa na reprezentačný zraz aj po skončení ligovej
súťaže pre mňa nie je ťažké.
Na zápasy za národný tím sa
vždy veľmi teším.“
g Váš Real Salt Lake skončil
v tejto sezóne americkej
MLS vo štvrťﬁnále play-oﬀ.
Vládne v klube spokojnosť
s týmto výsledkom?

„Určitá spokojnosť áno. Dostali
sme sa tam, kde to každý očakával. Chceli sme však urobiť
ešte krôčik naviac, ale to nám
už nevyšlo, keďže sme prehrali
vonku v Seattli.“
g V uplynulej sezóne MLS
ste strelili desať gólov,
zastávali ste dôležitú pozíciu
v mužstve. Ste spokojný
s uplynulým ročníkom?
„Áno. Z tímového pohľadu
sme chceli určite postúpiť
ďalej, ale v základnej časti
sezóny sme skončili na treťom
mieste, čo je veľmi solídne.
Opäť som strelil 10 gólov za
jednu sezónu.“
g Ste v mužstve spokojný?
Plánujete dodržať platný
kontrakt?
„Zmluvu mám ešte na dva
roky. Uvidíme, čo sa udeje
teraz v zime. Momentálne
som v Salt Lake spokojný, ale
nevylučujem ani návrat do
Európy.“
g Aká je americká MLS
z pohľadu kvality, podmienok a diváckeho záujmu?
„Liga má určite vyššiu kvalitu,
ako som si myslel pred príchodom do Ameriky. A úroveň
každým rokom rastie. Takisto
divácky záujem je čoraz
väčší. Týka sa to najmä nových
mužstiev, ktoré prichádzajú do
MLS. Nové štadióny sa budujú
každý rok a počas sezóny sú
vypredané. Futbal v Amerike
určite napreduje.“
g Zvykli ste si na život
v USA?
„Áno. Aj na cestovanie na
každý zápas vonku pár dní
dopredu. Niečo zo Slovenska
mi ale určite chýba. Najmä
jedlo.“
g V Amerike nedominuje
futbal. Prím majú americký
futbal, basketbal, bejzbal
či hokej. Navštevujete tieto
športy?
„Chodím na NBA, v Salt Lake
sídli mužstvo Utah Jazz. Basketbal ma od príchodu do USA
začal oveľa viac baviť. Teda,
predtým som ho nesledoval
vôbec. Pozerám aj hokej,
ale ešte som nebol naživo
na žiadnom zápase. Ostatné
športy príliš neriešim.“
g Spoznávajú vás fanúšikovia na ulici, aj keď je futbal
v USA v ústraní?
„U nás v meste áno, je tu len
futbal a basketbal. V Salt Lake
nie je toho až tak veľa ako napríklad v Los Angeles či New
Yorku. Máme aj spoločných
fanúšikov, takže navzájom si
prajeme.“
VLADIMÍR PANČÍK

SLOVENSKO  AZERBAJDŽAN

Nezabudnuteľné chvíle
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1.

Baku zaradila
UEFA do zoznamu
dvanástich európskych miest, v ktorých sa bude konať ﬁnálový turnaj Eura
2020. Podľa rozpisu sa v azerbajdžanskej metropole odohrajú tri zápasy A-skupiny
a jedno štvrťﬁnále šampionátu. Ktorý štadión v Baku bude
dejiskom stretnutí ME?
a) Republikový štadión
Toﬁka Bachramova
b) Olympijský štadión
c) Bakcell Aréna

2.

Na lavičke
azerbajdžanskej
reprezentácie
sedeli aj dvaja majstri sveta,
ktorí to boli?
a) Brazílčan Carlos Alberto
Torres a Nemec Berti Vogts
b) Talian Fabio Cannavaro
a Francúz Laurent Blanc
c) Argentínčan Jorge Burruchaga a Španiel Fernando
Hierro

3.

Najznámejším
mužom z azerbajdžanského
futbalového prostredia je
nepochybne Toﬁk Bachramov,
rozhodca, ktorý bol na čiare
pri ﬁnále MS 1966 Anglicko
– Nemecko. Čím vstúpil do
futbalovej histórie?
a) na jeho podnet vylúčil
hlavný rozhodca Dienst
dvoch hráčov Nemecka
b) spôsobil neuznanie gólu
Nemcom pre ofsajd, ktorý

9.

Kvíz

(alebo 11 otázok nielen o azerbajdžanskom futbale)

nebol
c) uznal gól Anglicka na 3:2
po strele Geoﬀa Hursta, keď
sa lopta odrazila od brvna,
napriek protestom hráčov
Nemecka

4.

Ktorého z azerbajdžanských
futbalistov vybrala
UEFA ako najvýznamnejšieho
hráča krajiny za 50 rokov
(1954 – 2003)?
a) Anatolij Baniševskij
b) Eduard Markarov
c) Alakbar Mammadov

5.

Kvaliﬁkácia na
ktorý šampionát
bola prvá, na ktorej sa zúčastnil národný tím
Azerbajdžanu po vyhlásení
nezávislosti 30. augusta 1991?
a) ME 1992
b) MS 1994
c) ME 1996

6.

Dva ligové ročníky
azerbajdžanskej
ligy 2001/02
a 2002/03 sa nehrali s plným
zápasovým programom, na
ich konci nebol vyhlásený
majster. Čo bolo príčinou?

a) konﬂikt medzi klubmi
a prezidentom zväzu
Fuadom Musajevom, takže
riadiaci orgán vyhlásil ligovú súťaž za neplatnú
b) vojnový konﬂikt medzi
Azerbajdžanom a Arménskom o územie Náhorného
Karabachu
c) zdravotná katastrofa na
území krajiny, ktorá neutralizovala akúkoľvek športovú
aktivitu

7.

Legendárny šachista, dnes aktívny politik a kritik Vladimira Putina, Garri Kasparov, rodák z Baku, sa stal
v roku 1985 najmladším majstrom sveta. Koho zdolal vo
ﬁnále v opakovanom zápase
v boji o majstrovský primát?
a) Artura Jusupova
b) Jana Timmana
c) Anatolija Karpova

8.
bajdžane?
a) káva
b) mlieko
c) čaj

Čo je najobľúbenejší a najrozšírenejší nápoj v Azer-

V máji 2010 sa
prvým renomovaným odborníkom
zo zahraničia, ktorý sa posadil
na lavičku azerbajdžanského
tímu, konkrétne FK Gabala,
stal známy bývalý internacionál, reprezentant a tréner.
Podpísal zmluvu na tri roky,
no už po polovici kontraktu
sa dohodol na ukončení
spolupráce z rodinných aj
zdravotných dôvodov, absolvoval totiž operáciu srdca. Kto
to bol?
a) Angličan Tony Adams
b) Walesan John Toshack
c) Angličan Harry Redknapp

10.
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Toﬁk Bachramov (vľavo, na zemi hlavný
rozhodca Dienst, vpravo náš Karol
Galba) je stále najznámejším Azerbajdžancom vo svetovom futbale pre
jeho vplyv na výsledok ﬁnále MS 1966.

Prezývka azerbajdžanskej reprezentácie znie Milli,
čo to znamená v preklade?
a) národný tím
b) ohňový tím
c) ropný tím

11.

V roku 2012/13 sa
tím Neftči Baku
ako prvý azerbajdžansky klub prebojoval
do skupinovej fázy súťaže,
riadenej UEFA. V konkurencii
s Rubinom Kazaň, Interom
Miláno a Partizanom Belehrad
obsadil v Európskej lige
4. miesto. V ročníku 2017/18
sa azerbajdžanský klub dostal
aj do skupinovej fázy Ligy
majstrov, ktorý?
a) Karabach Agdam
b) Neftči Baku
c) Kapaz PFK

1b, 2a (prvý 18. 2. 2004 – 4. 6. 2005, druhý 1. 6. 2008 – 13. 10. 2014), 3c (Bachramov nikdy neustúpil od svojho rozhodnutia a až do smrti tvrdil: „Bol som si istý. Všimol som
si, že lopta rozvlnila hornú sieť bránky, takže bolo už jedno, kam potom dopadla.“), 4a (väčšinu hráčskej a trénerskej kariéry strávil v Neftči Baku. Je považovaný za najlepšieho
azerbajdžanského futbalistu všetkých čias. Hral za reprezentáciu ZSSR 51-krát, strelil 19 gólov. Zúčastnil sa na MS 1966. Trikrát ho neoﬁciálne vyhlásili za hráča roka Azerbajdžanu
1966, 1967 a 1978), 5c (súpermi boli Rumunsko, Francúzsko, Slovensko, Poľsko a Izrael, Azerbajdžan skončil na 6. mieste so ziskom 1 bodu z 10 zápasov), 6a (po 2. kole bol
šampionát prerušený pre konﬂikt medzi klubmi a AFFA, zástupcom krajiny nebol povolený štart v európskych pohároch. Spor trval dlhodobo a preniesol sa aj do ďalšej sezóny.
Až po rezignácii Musajeva ligová súťaž pokračovala 1. kolom ročníka 2003/04), 7c, 8c (podáva sa v pohári hruškovitého tvaru a často sa konzumuje s hrudkami cukru alebo
džemu, ktoré sa uchovávajú v ústach), 9a (Toshack však vyhral domáci pohár v roku 2013 s tímom Chazara Lankarana),
10a, 11a (v konkurencii AS Rím, Atletica Madrid a Chelsey 4. miesto)
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Martin Fabuš (vpravo) v súboji s obrancom Abuševom v septembri 1998
v košickom Čermeli (3:0).

Zľava P. Németh, strelec gólu Dubovský, Majoroš a Fabuš (5. 9. 1998
v Košiciach).

Až na jedno zaváhanie,
Reprezentačné výbery Slovenska a Azerbajdžanu sa stretli doteraz v siedmich vzájomných stretnutiach,
bilancia hovorí jednoznačne v prospech nášho mužstva. Slovensko zvíťazilo doteraz v šiestich zápasoch,
v jednom dueli sa tešil z víťazstva náš súper.
KVALIFIKÁCIA ME 1996
V KOŠICIACH NA SNEHU,
V TRABZONE JANČULOV
REKORDNÝ ZÁPIS
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Prvý vzájomný zápas dnešných súperov hostil v marci
1995 Všešportový areál v Košiciach a napriek neskorému
marcovému termínu, krátko
pred začiatkom zápasu začalo husto snežiť. Bielu loptu
vymenila oranžová a tá si
našla v prvej časti hry trikrát
cestu do siete brankára Gasanova. Strelcami gólov boli
Dušan Tittel, Jaroslav Timko
a krátko pred odchodom do
kabín sa z penalty nemýlil
ani Peter Dubovský. Keď
krátko po prestávke pridal
Jaro Timko gólovú dupľu,
bolo o víťazovi rozhodnuté.
Skóre na konečných 1:4 z pohľadu hostí korigoval osem
minút pred koncom gólom

VZÁJOMNÉ ZÁPASY
29. 3. 1995 Slovensko – Azerbajdžan 4:1 Košice

kvaliﬁkácia ME 1996

16. 8. 1995 Azerbajdžan – Slovensko 0:1 Trabzon kvaliﬁkácia ME 1996
5. 9. 1998 Slovensko – Azerbajdžan 3:0 Košice

kvaliﬁkácia ME 2000

9. 10. 1999 Azerbajdžan – Slovensko 0:1 Baku

kvaliﬁkácia ME 2000

28. 3. 2001 Slovensko – Azerbajdžan 3:1 Trnava

kvaliﬁkácia MS 2002

6. 6. 2001 Azerbajdžan – Slovensko 2:0 Baku

kvaliﬁkácia MS 2002

11. 6. 2019 Azerbajdžan – Slovensko 1:5 Baku

kvaliﬁkácia ME 2020

BILANCIA:

7

6

0

1

z penalty Sulejmanov.
V kvaliﬁkačnej odvete
o postup na MS 1996, o necelý polrok neskôr, viedol
slovenské mužstvo premiérovo tréner Jozef
Jankech. Na reprezentačnej
lavičke nahradil, po prehre
0:5 v Poľsku, Jozefa Vengloša

17:5

a vytiahol z rukáva nečakané
eso v osobe Tibora Jančulu.
Debutant v národnom drese
strelil v pozícii náhradníka,
po dvoch minútach pobytu
na ihrisku jediný gól zápasu
a dodnes je najrýchlejšie
strieľajúcim reprezentačným
nováčikom. Za zmienku

stojí skutočnosť, že UEFA
nedovolila Azerbajdžanu
odohrať duel na domácej
pôde, mužstvá sa stretli na
neutrálnej pôde v tureckom
Trabzone.

KVALIFIKÁCIA ME 2000
NA ZAČIATKU,
AJ NA KONCI VÍŤAZSTVÁ SLOVENSKA
Žreb kvaliﬁkácie o postup na
európsky šampionát 2000
rozhodol o tom, že výbery
Slovenska a Azerbajdžanu si
doprajú dvojzápasové repete.
V septembri 1998 sa hralo
opäť v Košiciach, tentoraz
v Čermeli a aj tentoraz to bola
jednoznačná záležitosť nášho
mužstva. Skóre zápasu otvoril
v 17. minúte Martin Fabuš,
o desať minút neskôr pridal
druhý gól tradičný exekútor
penált Peter Dubovský a víťaz-

Marek Hamšík sa dvomi
gólmi v Baku dostal na
čelo poradia najlepších
slovenských strelcov.

Róbert Boženík nastúpil v Baku premiérovo v základnej zostave.
Na snímke v súboji s brankárom Salahatom Agajevom, s č. 5 kapitán
Maksim Medvedev.

Slováci vždy víťazne
stvo rozdielom triedy pečatil
pred polčasovou prestávkou
Ľubomír Moravčík. Slovákom
tak dokonale vyšiel vstup do
novej kvaliﬁkácie, aj keď...
Radosť netrvala dlho. Po
výhre v Lichtenštajnsku
(4:0) sme podľahli doma
Portugalsku 0:3 a trénera Jozefa Jankecha vystriedal pri
reprezentačnom kormidle
Jozef Adamec. Postupové
šance potom deﬁnitívne
uťala domáca prehra s Rumunskom. Tak, ako sme kvaliﬁkáciu začali, tak sme ju aj
skončili. Opäť zápasom proti
Azerbajdžanu a opäť víťazne.
Tentoraz na ihrisku v Baku
víťazstvom 1:0, strelcom
víťazného gólu bol v 71. minúte Vladimír Labant.

KVALIFIKÁCIA MS 2002
RÝCHLIK SZILÁRD
NÉMETH, ŠOK V BAKU
V prvých štyroch kvaliﬁkáciách sme trikrát narazili na
Azerbajdžan, ktorý bol pre nás
v tomto období najčastejším

súperom. Prispel k tomu aj
kvaliﬁkačný dvojzápas
o postup na MS 2002. Dejiskom prvého zápasu bola Trnava. Na rozbehnutú Adamcovu
družinu, po cennej remíze 1:1
v tureckom Istanbule, nemal
súper z Azerbajdžanu na Štadióne Antona Malatinského
nárok.
Po úvodnom hvizde sa zdvihol
uragán, hneď z prvého útoku
Karhan vysunul na pravej
strane Szilárda Németha, ten
si loptu spracoval v šestnástke
a už v 18. sekunde prekonal
Kramarenka. Bol to doteraz
najrýchlejší gól Slovákov
v oﬁciálnom medzištátnom
zápase. Pikoškou je fakt, že
hostia nastúpili v žlto-čiernych pruhovaných dresoch,
podobných tým, v ktorých
v tom čase nastupoval bratislavský Inter – aj so Szilárdom
Némethom v útoku. Hostia
síce vyrovnali už o dve minúty
neskôr z penalty zásluhou
Vasilieva, ale v 10. minúte
opäť strelecky zaúradoval

„Szili“ Németh a viedli sme
2:1. V mrazivom počasí uzavrel
skóre zápasu po hodine, hry
Ľubomír Meszáros a Slováci naďalej živili šance na
historický postup na svetový
šampionát.
Tie pribrzdila prehra 0:2
v Štokholme so Švédskom
a pochovala šokujúca prehra
0:2 s Azerbajdžanom v júni
2001 na ihrisku v Baku! Kým
dovtedy prekonali hráči
súpera v piatich vzájomných
dueloch slovenských brankárov len dvakrát z pokutových kopov, tentoraz strelili
Miroslavovi Königovi dva góly
z hry a zaknihovali si doteraz
jediné víťazstvo Azerbajdžanu
nad Slovenskom. Strelcami
gólov boli Vasiliev a Tagizade,
výhru v Baku sledovalo 15-tisíc divákov.

KVALIFIKÁCIA ME 2020
NÁDIELKA 5:1
A HAMŠÍKOV VÝSTUP NA
ČELO TOP KANONIEROV
Po osemnástich rokoch nara-

zili na seba tímy Slovenska
a Azerbajdžanu, ako ináč,
v kvaliﬁkačnom stretnutí,
tentoraz o postup na ME
2020. Na nedávny duel v Baku máme tie najkrajšie spomienky. Slovenskí sokoli sa
naladili na kvaliﬁkačný duel
domácim víťazstvom 5:1
proti Jordánsku a rovnaký
výsledok zopakovali zverenci
trénera Hapala aj o štyri dni
neskôr v Bakcell Aréne
v Baku. Hrdinom večera bol
Marek Hamšík, ktorý strelil
svoj 23. a 24. reprezentačný
gól a stal sa tak najlepším
reprezentačným strelcom
v histórii slovenského futbalu. Do rekordných análov sa
zapísala aj druhá päťgólová
nádielka v sieti slovenského
súpera po sebe. Dvojzápas
s Jordánskom a Azerbajdžanom priniesol gólovú
bilanciu 5+5, dva päťgólové
zápisy v rade si pripísali
Slováci prvýkrát v doterajšej
histórii.
PETER ZEMAN

SLOVENSKO  AZERBAJDŽAN

Szilárd Németh (v bielom) strieľa v zápase v Trnave (28.3.2001) druhý gól,
presadil sa medzi hráčmi Azerbajdžanu Vjačeslavom Lyčkinom (vľavo)
a Kamalom Gulijevom (vpravo).
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY MAREK KOŠÁŇ a PATRIK FEDOR, kustódi

Perú
aj sto vecí
denne

Na reprezentačné zrazy chodia medzi prvými a odchádzajú z nich poslední. Dohliadajú, aby hráči
mali k dispozícii čisté reprezentačné oblečenie, aby
na tréningu nechýbali žiadne pomôcky, lopty mali
správnu tvrdosť a aby hráči našli dresy pred zápasom na svojom mieste. Reč je o kustódoch A-tímu
Marekovi Košáňovi a Patrikovi Fedorovi, ktorým je
prvoradá spokojnosť reprezentantov a realizačného tímu.
Čo všetko obnáša vaša
práca kustóda?
Košáň: „Fú... Nechcem, aby
to vyznievalo namyslene, ale
staráme sa naozaj o všetko.
Hráčom dávame prať oblečenie, delíme im ho, pripravujeme, čo si majú kedy obliecť,
chystáme súpravy na zápas.
Snažíme sa, aby sa chalani cítili
čo najlepšie, poznáme veľkosti
všetkých, aby im oblečenie sedelo. Staráme sa o tréningové
pomôcky i o balíčky vody
v hoteli. Pri cestách do zahraničia máme na starosti debny,
v ktorých prenášame všetko
od dresov po tejpy. Na zápasy
chodíme prví a pripravujeme
šatne, po nich odchádzame
poslední, aby sme na štadióne
nič nezabudli.“
Fedor: „Všetko. Staráme sa
hráčom o to, aby mali čisté reg

prezentačné oblečenie, ktoré
nosia na tréningy či v hoteli.
Odnášame celé stohy tričiek,
teplákov, ponožiek a trenírok
do práčovne, chodíme pre
oprané veci, rozdeľujeme ich
a kopec iného. Takže staráme
sa o všetky veci, ktoré mužstvo
potrebuje na tréningy a zápasy.“
g Ako ste sa dostali k práci
kustóda na SFZ?
Košáň: „Keď bol pri mládežníckych reprezentáciách tréner
Ladislav Pecko, prišiel na
Slovan, kde som ako študent
pracoval. Opýtal sa, či je
možné, aby mu púšťali počas
asociačných termínov človeka
na masérske povinnosti. Ponuku som dostal ja a odvtedy
som pri reprezentáciách.
Myslím si, že to bolo niekedy
v roku 2013. Postupne som sa

Marek Košáň s debnami na letisku.

KTO JE MAREK KOŠÁŇ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 13. apríla 1990 v Nových Zámkoch
OBĽÚBENÝ TÍM: FC Barcelona
OBĽÚBENÝ FUTBALISTA: Xavi (Xavier Hernández)
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KTO JE PATRIK FEDOR
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 11. mája 1994 v Kráľovskom Chlmci
OBĽÚBENÝ TÍM: FC DAC 1904 Dunajská Streda
OBĽÚBENÝ FUTBALISTA: Cristiano Ronaldo

cez pozíciu maséra posunul na
post kustóda.“
Fedor: „S ,kustódskou kariérou‘ som začal na klubovej
úrovni v DAC Dunajská Streda.
Keď potom v roku 2017 dvadsaťjednotka hľadala druhého
kustóda pre ME v Poľsku
a doktor Zsolt Fegyveres s masérom Jurajom Ludikom,
ktorí pracujú aj v DAC a v tom
čase boli aj pri mládežníckej
reprezentácii, ma odporučili
trénerovi Pavlovi Hapalovi
a jeho asistentovi. Následne
sme sa s Otom Brunegrafom
a technickým vedúcim Jakubom Kojnokom stretli a dohodli sa na spolupráci. Tá najskôr znela len na šampionát,
potom som dostal ponuku
pokračovať aj pri reprezentácii, a to sa neodmieta.“
g Ako vyzerala vaša cesta
cez jednotlivé kategórie
k A-tímu?
Košáň: „Začínal som pri tíme
do 17 rokov ako masér a popritom som pomáhal technickým vedúcim s kustódskymi
povinnosťami pod trénerom
Peckom, s ktorým som bol aj
na MS v Spojených arabských
emirátoch. Cez ďalšie juniorské výbery som sa dostal až do
dvadsaťjednotky. A keď sa stal
tréner Hapal koučom v A-tíme,
oslovil ma, či chcem pracovať
s ním. Súhlasil som.“
Fedor: „Okrem reprezentačného A-tímu som pôsobil
len pri dvadsaťjednotke pod
trénerom Hapalom, potom
na jeden dvojzápas pod Brunegrafom. Keď Hapal prevzal
áčko, ponúkol mi spoluprácu
v jeho realizačnom tíme, čo
som s radosťou prijal.“
g Ste dvaja, ako si delíte
prácu?
Košáň: „Vždy sa dohodneme.
Jeden ide s prádlom do práčovne, druhý skladá oblečenie,
triedi veci, kontroluje trénin-

gové pomôcky a lopty.
Počas tréningu pomáhame
s rozmiestňovaním a zbieraním pomôcok.“
Fedor: „Nemáme nič dané
direktívne, že teraz musím
urobiť toto a potom tamto.
Vždy sa dohodneme čo a ako
spraviť. Už sme si za viac ako
dva roky na seba zvykli a vieme, čo od seba očakávať. Sme
zohratí aj s trénermi.“
g Majú hráči A-tímu „hviezdne“ požiadavky?
Košáň: „Nepovedal by som, že
majú prehnane náročné požiadavky. Samozrejme, servis
okolo nich je náročnejší ako
pri juniorských výberoch, sú to
však normálni ľudia. Požadujú
niekedy vlastné termoprádlo
či vlastné ponožky. Dokonca
nemajú problém nám pomôcť
s debnami, keď vidia, že to
potrebujeme.“
Fedor: „Sú to normálni
chalani, ktorým sa snažíme
nachystať čo najväčšie pohodlie, aby sa mohli plne venovať
tréningom a zápasom. S niektorými sa poznáme už
z dvadsaťjednotky, takže aj to
nám pomáha v práci.“
g Aký je váš sen s A-tímom?
Košáň: „Vyhrávať zápasy a dostať sa na Euro. Všetci chceme
byť úspešní.“
Fedor: „Veľkým snom je účasť
na majstrovstvách Európy,
zápasy proti najlepším hráčom
a reprezentáciám.“
g Koľko tréningových vecí
denne dáte prať?
Košáň: „Je to rôzne, podľa toho, či je asociačný termín
v teplejšom alebo chladnejšom období. V júni má na sebe
hráč menej vrstiev. Keď je
teplo, dávame prať asi 40 tréningových tričiek. Keď je zima,
je to viac ako sto vecí, hráč si
oblečie na tréning termoprádlo, tričko i bundu.“
BRANISLAV SARŇÁK
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Patrik Fedor rozdáva hráčom oblečenie.
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Prvá bola
aj posledná

SLOVENSKO  AZERBAJDŽAN

Dnes 34-ročný rodák z Vrábeľ
Pavol Farkaš (v popredí)
sa vydal do zahraničia
v drese Kabaly.
v roku 2008, po dlhoročnom
FOTO ARCHÍV (pf)
pôsobení v Nitre a sezónnej
anabáze v Artmedii Petržalka. Cez rumunské Vaslui sa
dostal do Talianska, kde si
v Chieve Verona nakrátko
vyskúšal aj Seriu A. Po hosťovaní v druholigovej Ternane
v ročníku 2013/14 sa mal
do Chieva vrátiť a zabojovať
o šancu, s klubom však bol
dohodnutý, že v prípade zaujímavej ponuky bude môcť
odísť. Ani on však nečakal, že
takáto ponuka príde –
z Azerbajdžanu.
„Zvažoval
som, či ísť,
alebo nie. Rozhodlo to, že
ligových zápasov odohral
tam bol tréner
Dorinel Munza Gabalu Pavol Farkaš,
teanu, ktorý
strelil v nich dva góly.
ma poznal
z rumunskej
ligy a vyslovene ma chcel.
Žiaľ, po jeseni ho odvolali
a prišiel Ukrajinec Roman
Grygorčuk. Ten si priviedol
svojich krajanov a ja som
Stopér PAVOL FARKAŠ má zo slovenských futbalistov
už šancu nedostal. Pritom
najčerstvejšie skúsenosti s azerbajdžanskou Premier League
na jeseň som odohral všetky ligové zápasy,“ začal rozprávanie bývalý trojnásobný
slovenský reprezentant.
Fakt, že odchádza dosť ďaleko
od domova, ho neodrádzal.
„Chcel som vyskúšať niečo
nové. Mal som za sebou
kompletnú sezónu v Serii B, na ktorú som už potom
Azerbajdžan nie je slovenskými futbalistami práve vyhľadávaná destinácia.
nemal chuť. Chcel som
v Chieve zabojovať o miesPochopiteľne. Vzdialenosť, odlišná kultúra či kvalitatívna úroveň súťaže nie
to, ale s klubom sme nemali
sú výrazné lákadlá. Tamojšia Premier League si vo svojej histórii pamätá len
rovnaké predstavy o ďalšej
štyroch našich hráčov – Ivana Pechu, Petra Chrappana, Kamila Kopúnka
spolupráci. Takže som si
povedal, že vyskúšam niečo
a Pavla Farkaša. Najčerstvejšiu skúsenosť – hoci už tiež niekoľko rokov
netradičné. Nikdy som ten„odstátu“ – s futbalom v krajine nášho dnešného kvaliﬁkačného súpera
to krok neoľutoval. Asi to
jednoducho takto malo byť. má stopér FC Nitra Pavol Farkaš.
Bola to dobrá skúsenosť, do
života aj futbalovej kariéry.
pohárov. Päťkrát, vrátane
SLOVÁCI V AZERBAJDŽANE
Jasné, že skok z Talianska
aktuálneho ročníka, sa dostal
do Azerbajdžanu bol obdo hlavnej súťaže EurópIvan PECHA
Chazar Lankaran (2009-2010),
rovský. Mentalita aj futbal
skej ligy, v sezóne 2017/18
Ravan Baku (2013)
boli úplne odlišné.“ Ak by
si odkrútil premiéru v Lige
Peter CHRAPPAN
Inter Baku (2011-2012)
mal jedným slovom pomenomajstrov. A hoci skončil
Kamil KOPÚNEK
Ravan Baku (2014)
vať obdobie, ktoré strávil
na poslednom mieste,
Pavol FARKAŠ
FK Gabala (2014-2015)
v Azerbajdžane, aké by zvolil?
s Atleticom Madrid uhral dva
„Čudné. Ale naozaj nič neľuveľmi cenné nerozhodné
tujem,“ doplnil vzápätí.
výsledky (0:0 doma a 1:1 vonTaliansko je známe tým, že vo
napriek tomu, že sme to celý Azerbajdžan ako samostatná
ku). „Je to dané ekonomicfutbale dominuje predovšetkrajina (po rozdelení Soviettýždeň riešili na tréningu.
kou silou. Karabach si môže
kým taktika. Za dva roky sa o
skeho
zväzu)
nikdy
nehral
Keď prišlo na „lámanie
dovoliť priviesť hráčov, na
tom presvedčil aj Pavol Farkaš. chleba“, vrhli sa siedmi či
na záverečnom turnaji majktorých majitelia ukážu.
V Gabale to však bolo z tohto
strovstiev sveta či Euróôsmi do útoku a nás nechali
Platí to aj o tréneroch. Nápohľadu opačné. „Domápy. Na klubovej úrovni sa
vzadu stáť dvoch-troch.
rodný tím posunul dopredu
cim hráčom taktika vôbec
však
posúva
do
popredia.
Oni to jednoducho brali
Robert Prosinečki, ktorý
nevoňala. Tréner sa mohol
FK Karabach bol od sezóny
tak, že obrancovia by mali
tam za tri roky odviedol
aj na hlavu postaviť, no
2014/15 šesťkrát po sebe
brániť a tí ostatní, hor sa
veľmi dobrú robotu. V akoni si hrali svoj futbal. A to
v
skupinovej
fáze
európskych
do útočenia...“
tuálnej kvaliﬁkácii národný
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tím nezískal veľa bodov, ale
okrem duelu so Slovenskom v júni v Baku nezaznamenal žiadny výsledkový výbuch. Reprezentácia
už ťaží aj z európskych
skúseností hráčov Karabachu, keďže tento klub tvorí
základ národného tímu.“
V októbrovej nominácii chorvátskeho trénera Nikolu Jurčeviča bolo len šesť legionárov,
zvyšných 17 hráčov dodala
najvyššia súťaž. „Domáci futbalisti nie sú nútení odchádzať do zahraničia, pretože
zarábajú pekné peniaze. Nikam sa neponáhľajú. Majú
výborné podmienky, a to
nielen ﬁnančné, ale aj tréningové. My sme mali v Gabale zázemie na úrovni viacerých klubov zo Serie A,“
vysvetľoval Pavol Farkaš.
Aj napriek konštatovaniu
o cennej skúsenosti si slovenský obranca po jednej sezóne
povedal dosť. „Prakticky od
zimy som bol rozhodnutý,
že prvá sezóna bude zároveň aj posledná. Predsa
len, Gabala nebolo žiadne

RECEPT JE RÝCHLY GÓL
Pavol Farkaš stále sleduje vystúpenia azerbajdžanskej reprezentácie, hoci nie až tak dôsledne.
„V širšom kádri Azerbajdžanu mám bývalých
spoluhráčov Džavida Gusejnova i mladého
Elvina Džamalova. Donedávna reprezentoval
aj brankár Kamran Agajev, ktorý nedávno pôsobil aj v Mladej Boleslavi. Gabala hrala počas
môjho angažmánu o tretie-štvrté miesto, takže sme mali v kádri aj niekoľko reprezentantov.“ Prvý duel medzi Azerbajdžanom a Slovenskom (1:5) v kvaliﬁkácii o postup na Euro 2020 si,
pochopiteľne, nenechal ujsť. „Vyšlo nám vtedy
úplne všetko. Dali sme rýchle góly a výsledok
sme si postrážili. V Trnave teraz čakám náročnejší zápas, aj preto, že Azerbajdžancom
už o nič nejde a duely u súperov im viac sedia
v porovnaní s domácimi. Platiť by na nich
malo to isté, čo v Baku: rýchly gól. Pokiaľ si
budú držať čisté konto, budú nepríjemní.
Ak skoro inkasujú, môže ich to zlomiť, pretože
taká je ich mentalita,“ dodal Pavol Farkaš.

veľkomesto, skôr niečo
medzi dedinou a mestom.
Navyše, my sme boli na
báze v hoteli vlastne celý
čas. Stále sme boli spolu,
na tréningoch, na zápasoch, pred nimi aj po nich.
Podmienky boli skvelé, ale
stačilo.“

Nad pokračovaním v tejto
krajine by uvažoval jedine
v prípade, že by ďalšia
ponuka, po sezóne 2014/15,
prišla z Baku. „V tomto
meste je super život. Deti
by tam mohli chodiť do
škôlky, myslím si, že celá
rodina by si to užila. Ale

nestalo sa. Azerbajdžanskú Premier League som
si vyskúšal a šiel som
ďalej,“ povedal Farkaš, ktorý
potom hrával v Grécku
v Škode Xanthi a Larisse,
napokon sa však vlani vrátil
domov do Nitry.
MIROSLAV ANTOL

ŠKOLSKÝ POHÁR
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 2019/20
9. ročník celoštátnej školskej futbalovej súťaže
ambasádorom projektu je bývalý reprezentant SR - Stanislav Šesták
projekt je súčasťou Grassroots programu SFZ, ktorého cieľom je
zapojiť čo najviac chlapcov a dievčat do hrania futbalu ešte v školách
v aktuálnom školskom roku je prihlásených 1 004 chlapčenských
a 502 dievčenských družstiev ZŠ, čo činí cez 15 000 zapojených detí
SFZ ako organizátor projektu odmeňuje športovým materiálom nielen víťazov
jednotlivých kôl turnaja, ale aj samotných organizátorov turnajov týchto kôl
na M-SR v júni v Národnom tréningovom centre SFZ v Poprade získavajú prvé
tri družstvá v obidvoch kategóriách ﬁnančnú odmenu na nákup športových
pomôcok pre ZŠ alebo aj na rekonštrukciu svojich športových zariadení

Stanislav Šesták

víťazné družstvá žiakov a žiačok získajú
hlavnú cenu - zahraničný zájazd na zápas slovenskej reprezentácie

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

Trojgólový Ďuriš

Dúbravka predĺžil zmluvu
v Newcastli
Brankár našej reprezentácie
Martin Dúbravka podpísal
s Newcastlom United nový
šesťročný kontrakt. Slovenský reprezentant prišiel do
Newcastlu v januári 2017
zo Sparty Praha. Spočiatku
išlo o hosťovanie, postupne
sa však Dúbravka stal jednou
z veľkých opôr „magpies“.
„Je to fantastický pocit. Za dva
roky som v Newcastli spoznal veľa skvelých ľudí,
ktorých môžem dnes nazvať priateľmi. Pôsobenie
v tomto klube si naozaj užívam a som šťastný, že
v Newcastli budem môcť zostať ešte ďalších šesť
rokov,“ uviedol Dúbravka po podpise zmluvy.
Radosť z predĺženia spolupráce s Dúbravkom má
aj hlavný tréner Steve Bruce. „Som veľmi nadšený, že Martin sa rozhodol spojiť svoju
budúcnosť s naším klubom. Od
svojho príchodu do Newcastlu
chytá vo fantastickej forme
a je pre mužstvo obrovským prínosom
na ihrisku i v šatni.
Nová zmluva je
pre Martina
odmenou za výborné výkony,
ktoré podáva,“
vyjadril sa kouč
Newcastlu.

Slovenský reprezentačný útočník Michal Ďuriš má na Cypre
streleckú formu. Vo dvoch kolách
tamojšej súťaže po sebe strelil
dokopy tri góly. Skúsený futbalista skóroval dvakrát v 7. kole,
jeho tím Anorthosis Famagusta yhral na pôde Doxy 6:0, Ďuriš strelil druhý gól jeho mužstva ešte v I. polčase a v samom závere uzavrel skóre duelu. Darilo sa mu aj ďalší týždeň.
V domácom stretnutí proti Olympiakosu Nikózia naštartoval domáci gólostroj už po necelých
dvadsiatich minútach. Jeho tím
vyhral opäť suverénne 4:0
a v ligovej tabuľke mu patrí prvé
miesto.

Hamšík a národný tím
podporili Movember
Kapitán slovenskej reprezentácie Marek
Hamšík sa pridal k podpore charitatívnej myšlienky Movember. Ide o iniciatívu, ktorá je známa vo svete tým,
že si muži nechávajú narásť fúzy,
ako prejav solidarity voči tým, ktorí
bojujú alebo bojovali s rakovinou
prostaty a semenníkov. Marek Hamšík do tejto výzvy zapojil aj svojich
spoluhráčov z národného tímu.
Vážne onkologické ochorenie patrí medzi
druhé najčastejšie ochorenia v Európe, ktoré končia pre
mužov fatálne. Pritom včasnou diagnostikou a pri správnej liečbe sú vyhliadky na uzdravenie perspektívne.
„Rozhodol som sa podporiť túto myšlienku aj preto,
že samého ma prekvapil vysoký počet prípadov na
Slovensku. Ak môžem pomôcť tým, že budem hovoriť
o dôležitosti prevencie, je to to najmenej, čo môžem urobiť,“ vysvetľuje kapitán Marek Hamšík. Na Slovensku ročne diagnostikujú
lekári vyše 2000 nových prípadov.
„Ísť na preventívnu prehliadku nie je pre nás mužov
také automatické.
Pritom je to fakt tak
málo, čo môžeme
urobiť pre seba
a svoju rodinu,“
dopĺňa Marek.

Pripravila
LUCIA
PETRINCOVÁ
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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
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slovenskí futbalisti si
zahrali najvyššiu súťaž
v Azerbajdžane: Pavol Farkaš
za Gabalu (2014 – 2015),
Peter Chrappan za Inter Baku
(2011–2012), Ivan Pecha za
Chazar Lankaran (2009/10)
a Ravan Baku (2013) a Kamil
Kopúnek bol v Ravane Baku
počas roku 2014.

(z azerbajdžanských futbalových reálií)

8

klubov hrá v najvyššej súťaži, tzv. Topaz
Premyer Liqasi, V sezóne
2019/20 sú účastníkmi Gabala FK, Kešla FK (Inter Baku),
Neftči Baku (s 8 ligovými
prvenstvami rekordér medzi
klubmi), Karabach FK (obhajca titulu), Sabah FK, Sabail
FK, Sumqayit FK, Zira FK. Zira
má najmenší ligový štadión,
Olympic Sport Complex má
kapacitu len 1300 miest. Pre
hráčske kádre neexistuje
obmedzenie počtu cudzincov, ale každé mužstvo musí
zaradiť do zápasu dvoch
hráčov do 21 rokov.

Rašad Sadigov je azerbajdžanským
rekordérom v počte štartov
za národný tím.

10

gólov inkasoval
Azerbajdžan od
Francúzska 6. septembra
1995 a výsledok 0:10 je jeho
najvyššia prehra v samostatnej histórii. Hralo sa v Auxerre, gólovo sa do bránky
Elchana Gassanova presadili
Djorkaeﬀ a Leboeuf 2x, Desailly, Guerin, Pedros, Dugarry, Zidane a Cocard.

14

gólov dosiahol v národnom drese Gurban Gurbanov, rekordér medzi reprezentačnými strelcami
Azerbajdžanu. Futbalista roka
2003 sa po hráčskej kariére
stal trénerom, od januára
do decembra 2018 viedol aj
reprezentáciu svojej vlasti, pričom od augusta 2008 doteraz
sedí aj na lavičke Karabachu
FK. Pod jeho vedením sa tento
klub na jeseň 2017 ako prvý
azerbajdžanský tím kvaliﬁkoval do skupinovej fázy Ligy
majstrov. Medzi reprezentačnými strelcami je takéto
nasledovné poradie: 9 Vagif
Javadov, 8 Dimitrij Nazarov,
7 Elvin Mammadov, Branimir
Subašič a Rauf Alijev.

28

klubov z Azerbajdžanu v období rokov
1936 – 1991 hralo v najvyššej
lige ZSSR. Z Baku to boli
Temp, Lokomotiv, Dinamo,
Molodyje stroiteli, Inter,
Progress, Neftjanije, Spartak,
Mlaď, Chazar, Avtomobilči,
Termist, z mesta Ganja Tochu-

22

ČÍSLA

ču, Progress, Dinamo, Kapaz,
zo Sumqaitu Metallurg, Temp,
Chemist, Steel a Voschod,
z Migenečeviru Tochuču
a Avtomobilči, ďalej Araz
Nachčcivan, Dašgin, Karabach
Chankendi, Gojazan Kazach
a Karabach Agdam. Najlepším
umiestnením bolo 3. miesto
Neftči Baku v roku 1966.

35

rokov a 330 dní mal
najstarší reprezentant Azerbajdžanu Kara Karajev, keď 7. septembra 2018
nastúpil v Baku proti Kosovu
(0:0). V domácich pomeroch
je registrovaný iný rekordér:
Nadir Šukurov mal 19. apríla
2009 pri zápase II. ligy (tzv.
Azerbaycan Birinci Divizionu)
Karvan – Mughan 42 rokov.

48 000

divákov
je najvyššia domáca návšteva na
zápase Azerbajdžanu. Prišla
na Olympijský štadión v Baku
na kvaliﬁkačný duel ME 2016
proti Taliansku 1:3.

71

zápasov sedel na lavičke národného tímu
Azerbajdžanu Berti Vogts, čo

je trénerský rekord, od
17. septembra 1992, keď sa
začala samostatná púť reprezentácie krajiny. Práve pod
jeho vedením v septembri
2010 zaujal Azerbajdžan najvyššiu priečku v rebríčku FIFA
– 90. Aj druhým trénerom
s najvyšším počtom odkoučovaných zápasov Azerbajdžanu je cudzinec, Robert
Prosinečki (23), nasledujú
dvaja domáci Vagif Sadigov
a Šahin Dinijev (po 20).

111

-krát reprezentoval Rašad Sadigov (nar. 16. júna 1982), čo je
vôbec najviac v azerbajdžanskom futbale. Je považovaný
za najlepšieho futbalistu tejto
kaukazskej krajiny v histórii.
Hral ligu v rodnej vlasti
a v Turecku, v osobnej vitríne
má sedem azderbajdžanských titulov a päť triumfov
v ankete Futbalista roka.
V roku 2006, keď bol kmeňovým hráčom Kayserisporu
a chcel sa vrátiť do Neftči
Baku, „prepásol“ termín na
prestup, a tak v hluchom čase
hral za klub BK NTD Baku najvyššiu súťaž – v basketbale...

Po skončení hráčskej kariéry
pracoval ako tréner, v pozícii
asistenta pri áčku, viedol aj
dvadsaťjednotku, od januára
je trénerom klubu FK Kešla.

183

gólov dosiahol
v najvyššej ligovej
súťaži Nazim Alijev v dresoch
Chazaru Sumqayit, Neftči,
Baku, Karabachu, Šafa Baku
a Dinama Baku, čo znamená
1. miesto medzi strelcami v historickom poradí. V roku 1992
nastrieľal ako útočník Chazaru
za sezónu 39 gólov, čo je rovnako rekord. Najviac štartov
v I. lige nazbieral Azer Mammadov, v období rokov 1992 až
2013 hájil farby Kapazu, Chazri,
MOIK Baku, Šamkiru, Turana
Tovuz, Karabachu, Gabaly a nastúpil celkom 445-krát. Z pozície obrancu strelil 12 gólov.

1994

- v tomto roku
prijali AFFA, ako znie skratka
azerbajdžanského zväzu, do
UEFA a FIFA. Do európskej
asociácie na 22. kongrese vo
Viedni, v júni v Chicagu na
49. kongrese FIFA (mimochodom, rovnako ako SFZ...)

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
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„Náhradní” tréneri
pri reprezentačnom kormidle

Vyhrali
Dragúň
a Hipp
Štyroch zastupujúcich trénerov mala slovenská reprezentácia vo svojej novodobej histórii. Pod týmto
označením myslíme na tých mužov, ktorí zaskočili
pri mužstve pri jeho vedení, keď post hlavného
kouča bol neobsadený. V jednom prípade absenciu
šéfa realizačného tímu spôsobili zdravotné problémy, v troch iných voľný post po odvolaní resp.
odstúpení prvého trénera.
Do turbulentnej „horúcej
funkcionárskej“ jesene 1998,
ktorá riadne popálila predsedu zväzu Milana Služaniča,
prispela aj prehra reprezentácie s Portugalskom 0:3.
Stála funkciu trénera Jozefa
Jankecha. Lenže v dlhodobom
pláne národného tímu už bol
dohodnutý zápas s Poľskom,
vlastne dvojzápas, pre áčko aj
dvadsaťjednotku. V jeden deň
10. november, v jednom meste Bratislave, akurát na dvoch
štadiónoch, Tehelnom poli
a Pasienkoch. Problémom
bolo, že iba mládežnícka reprezentácia mala svojho trénera. Objavili sa názory, že SFZ
by mal celý hrací deň anulovať, lenže zápas áčka mal byť
súčasťou osláv 60. výročia založenia zväzu a nebolo by to
ani korektné voči poľskému
partnerovi. Preto vedenie
SFZ hľadalo iné riešenie a východiskom bolo, že jeden tréner viedol v jeden deň dve
mužstvá vo dvoch oﬁciálnych
zápasoch. Svetový unikát.
O 15. hodine Dušan Radolský
na Pasienkoch sedel na lavičke
dvadsaťjednotky, po splnení
pozápasových povinností ho
autom previezli do 300 metrov
vzdialenej kabíny na Tehelnom poli, kde určil zostavu
a pokyny pre zápas áčka.
O 18. hodine bol výkop stretnutia. „Chcem zdôrazniť,
že nie je pravdou tvrdenie
niektorých ľudí, že naši
chlapci nechceli hrať a reprezentovať. Prehrali sme s lepším tímom,“ vyberáme z obsiahleho hodnotenia Radol-

ského po stretnutí. Ešte výsledok: Slovensko – Poľsko 1:3.
Druhý prechodný tréner bol
skutočne len zaskakujúci.
Anton Dragúň sa ujal vedenia
tímu, ktorý letel na štyri zápasy v novembri 1999 do Južnej
a Strednej Ameriky, lebo deň
pred odchodom postihla srdcová slabosť hlavného trénera
Jozefa Adamca. „Šťastie v nešťastí, lebo ak by sa kríza
prejavila o pár dní neskôr,
strávil by náš tréner pár
týždňov v peruánskej alebo
kolumbijskej nemocnici, a to
by nebolo bohviečo,“ opísal
situáciu vtedajší lekár reprezentácie Pavel Malovič.
Dragúň tak musel prevziať plnú zodpovednosť za výsledky
aj výkony oﬁciálne reprezentačného mužstva, aj keď šlo
v podstate o ligový výber.
V programe boli štyri stretnutia – s Peru (1:2), Kolumbiou
(0:1), Guatemalou (1:0) a Kostarikou (0:4). Do očí udrie
výsledok toho posledného,
do diania však veľmi aktívne
vstúpil domáci rozhodca Mattus, ktorý vylúčil v priebehu
troch minút Ujlakyho (46.)
a Hrabala (48.). „Bolo to škandalózne, ale ako tréner som
s tým nemohol nič robiť.
Vlastne ani hráči,“ komentoval prehru Anton Dragúň.
Na prvý medzištátny prípravný
zápas slovenskej reprezentácie
v roku 2012 urobil nomináciu
a napokon aj viedol mužstvo
Michal Hipp, lebo po dohode
prezidenta SFZ Jána Kováčika
a Vladimíra Weissa o ukončení
spolupráce ostal post prvého

Štefan
Tarkovič
viedol
národný
tím
v jednom
oﬁciálnom
zápase,
hlavou
reprezentácie
bol tri dni.

REPREZENTAČNÍ TRÉNERI SLOVENSKA
Jozef Vengloš (od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995)
Jozef Jankech (od 4. júla 1995 do 23. októbra 1998)
Dušan Galis (od 1. januára 1999 do 23. februára 1999)
Jozef Adamec (od 26. februára 1999 do 30. novembra 2001)
Ladislav Jurkemik (od 1. februára 2002 do 31. decembra 2003)
Dušan Galis (od 1. januára 2004 do 12. októbra 2006)
Ján Kocian (od 2. novembra 2006 do 30. júna 2008)
Vladimír Weiss st. (od 7. júla 2008 do 31. januára 2012)
Stanislav Griga a Michal Hipp (od 26. apríla 2012 do 13. júna 2013)
Ján Kozák st. (od 2. júla 2013 do 14. októbra 2018)
Pavel Hapal (od 23. októbra 2018 doteraz)

DOČASNÍ TRÉNERI SLOVENSKA
Dušan Radolský (od 23. októbra 1998 do 10. novembra 1998)
Anton Dragúň (od 17. novembra 1999 do 25. novembra 1999)
Michal Hipp (od 7. februára 2012 do 29. februára 2012)
Štefan Tarkovič (od 15. októbra 2018 do 17. októbra 2018)

trénera voľný. A zápas v Burse
klopal na dvere. Vzhľadom na
krátkosť času a pracovné vyťaženie najväčších adeptov na
trénerskú pozíciu Pavla Vrbu
a Stanislava Grigu výkonný
výbor SFZ schválil, že proti Turecku bude mať všetky kompetencie aj povinnosti Weissov
asistent, ktorý mal stále platnú
zmluvu so SFZ.
Slováci vyhrali 2:1 gólmi Hamšíka a Weissa ml, po veľmi
dobrom výkone. „Celý zápas
hodnotím kladne,“ vyjadril sa
spokojný Hipp, ktorý sa o dva
mesiace stal členom tandemu
so Stanislavom Grigom pri experimentálnom „dvojhlavom“
obsadení trénerského postu
pri reprezentačnom áčku.
Úplne nečakaná situácia vznikla na jeseň 2018. V sobotu
13. októbra sme odohrali zápas s Českom v rámci Ligy národov. Počas následnej noci sa
siedmi hráči vydali na „nelegálny“ výlet a v nedeľu sa tréner
Ján Kozák rozhodol ukončiť
pôsobenie pri mužstve. Na
utorok 16. októbra bol naplá-

novaný duel so Švédskom.
Situácia vzdialene pripomínajúca tú, z jesene 1998,
vedenie SFZ však poverilo
vedením mužstva asistenta
Štefana Tarkoviča, nie trénera
od iného reprezentačného
tímu. „S Jánom Kozákom
sme sa dohodli, že budem
viesť mužstvo proti Švédsku.
Následne sa stretol s prezidentom, ktorý sa potom
stretol so mnou a poveril ma
vedením družstva,“ vysvetlil
pred odchodom na jeden
zápas menovaný reprezentačný tréner.
Zápas sa skončil 1:1, Slováci
hrali dobre. „Bol som poverený vedením mužstva s tým,
že s Jánom Kováčikom budem ešte hovoriť, čo a ako
ďalej. Počul som, že sa oslovujú rôzni tréneri, ja som
pri reprezentácii skončil, čo
beriem ako fakt,“ okomentoval stav vecí Tarkovič. Po dohode s prezidentom SFZ sa
od januára 2019 ujal funkcie
technického riaditeľa zväzu.
PETER ŠURIN
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V drese
pražskej
Sparty, stojí
prvý zľava.

OPRÁŠENÉ LEGENDY ĽUDOVÍT RADO hral na všetkých postoch okrem brankárskeho

Nestratil sa ani v Sparte
Dobrá dvadsiatka nemeckých a najmä maďarských bratislavských klubov medzivojnového Československa
čerpala schopných hráčov na dopĺňanie svojich kádrov väčšinou z početných „pláckov“ po meste alebo jeho
perifériách. Dlhý čas jediný slovenský klub I. ČsŠK Bratislava o túto možnosť pripravoval tzv. národnostný kataster. Nemohol získať hráča, ktorý mal zapísanú maďarskú alebo nemeckú národnosť, o čo sa aj pri ich čisto
slovenských rodinách neslovenské kluby raﬁnovane starali. Keďže v českej časti republiky nijaký maďarský
klub nemali, na nich spomínaný kataster neplatil. Lacno i ľahko takéto talenty získavali a neľutovali to.
SKVELÉ
DORASTENECKÉ STOPY
Takým príkladom bol aj jeden
z najlepších hráčov Ligeti SC
Ľudovít Rado. Patril k jeho
oporám už ako žiak a najmä
dorastenec. Nemohol preto
chýbať pri žiadnom výbere do
mládežníckej reprezentácie
Bratislavy. Vyznamenával sa
v medzimestských stretnutiach najmä proti Viedni, zvyčajne v predzápasoch medzištátnych stretnutí Rakúska. Korunou toho zaiste bolo víťazstvo 2:1 2. marca 1932 v predzápase Rakúsko - ČSR v tejto
zostave: Hubek – Borbély, Malinovský – Batelka, Ménessy,
Kubovič – Puha, Rado, Porubský, Hoﬀmann, Csery.
Na jeseň 1933 narukoval
19-ročný Ľudovít Rado na západ Čiech do Podmokiel a mohol hrať za miestny klub, ba
vyberali ho aj na exhibičné zápasy Nemeckého zväzu DTSV.
Vždy tak výrazne na seba upozornil, že vzbudzoval záujem
popredných českých klubov.
Dal sa zlákať do Žatca, ktorý sa
vo futbale predstavoval pod
nemeckým názvom DSV Saaz.
Vyhral nemeckú divíziu a trúfol si na postup do celoštátnej
ligy. V kvaliﬁkačnom turnaji
v lete 1935 o postup do nej
narazil vo dvoch zápasoch aj
na I. ČsŠK Bratislava. Pri Dunaji
prehral 2:4, doma sa rovnakým

KTO BOL ĽUDOVÍT RADO
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 27. júla 1914 v Bratislave
ZOMREL: 23. mája 1992 vo Svite
HRÁČSKA KARIÉRA: žiak, dorast i muži v Ligeti SC, DSV Saaz, Sparta
Praha, AC Svit
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: ŠK Bratislava, AC Svit, Liptovský Mikuláš,
Kežmarok, Poprad
REPREZENTÁCIA: 2x ČSR, 10x Slovensko
ÚSPECHY: 1x majster ČSR (1937), 3x majster Slovenska (1940, 1941,
1942), víťaz Stredoeurópskeho pohára (1935)

výsledkom revanšoval. Skončil
v tabuľke o dva body druhý za
víťaznými Bratislavčanmi!

V DRESE ČSR DVAKRÁT,
VŽDY VÍŤAZNE
Lajko Rado mal už debut za
reprezentáciu ČSR 25. marca
1934 v Paríži proti Francúzsku
za sebou s víťazstvom 2:1 tejto
základnej zostavy: Plánička –
F. Nejedlý, Náhlovský – Košťálek, Bouček, Rado – O. Mráz,
F. Svoboda, Sobotka, O. Nejedlý, Puč. Na svoj druhý reprezentačný štart sa Lajko načakal. To už bol od roku 1936
hráčom pražskej Sparty a asociačný kapitán Meissner s ním
rátal pre kvaliﬁkačný duel
o postup na MS 1938 proti
Bulharsku. Postavil ho však len
raz, v odvete 24. apríla 1938
v Prahe, kde po remíze 1:1
v Soﬁi mužstvo ČSR zvíťazilo
6:0. So sparťanskou dvojicou
na ľavej strane útoku Oldřich

Nejedlý – Rado. Táto dvojica sa
výrazne podieľala na jednom
z najslávnejších období Sparty.
V lete 1935 putovala Stredoeurópskym pohárom. Do tejto
skvelej éry si Lajko zapísal aj
titul majstra ČSR 1937.
Nevysoký, čiernovlasý futbalista z Bratislavy vynikal skvelou
technikou, prehľadom v hre,
nepredvídateľnými trikmi
a ﬁntami i obstojnou streľbou.
Aj v Sparte sa staval k voľným
kopom spoza šestnástky.
Z desiatky jedenástok nepremenil jedinú – pri výsledku 6:0
nad Bulharskom. Nepotreboval výraznú bežeckú rýchlosť,
no aj tak upútal futbalových
fajnšmekrov. Samozrejme
i vyhľadávačov posíl pre tie
najlepšie mužstvá. Perfektne
ovládal loptu oboma nohami.
Stal sa vzorom univerzálneho futbalistu, čo tréneri aj
využívali. V tlači radi zdôrazňovali, že spoľahlivo obstál

na každom poste od pravého
obrancu po ľavé krídlo.
Nestihol si to vyskúšať len na
bránkovej čiare...
Vo vrcholnej forme hral ešte aj
pri rozpade Československa.
Dôstojne zakončoval svoju
kariéru aj v reprezentačnom
tíme samostatného Slovenska.
Lajko v jej drese už ako hráč
trojnásobného ligového majstra Slovenska ŠK Bratislava
zohral rovných desať zápasov.
Vtedy sa už pohyboval aj na
trénerskej dráhe, začal dorastom. A to tak úspešne, že v roku 1943 ho priviedol k titulu
majstra Slovenska. Keď sa mu
priblížila tridsiatka, rozhodol
sa ako viacerí jeho spoluhráči
belasý dres opustiť. Spolu
s jedným z nich Štefanom Bírom prestúpil 1. feruára 1943
do ambiciózneho AC Svit a dostali ho na 4. miesto v ligovej
tabuľke!
V aktívnej činnosti spoločne
s trénerskými ambíciami pokračoval Rado nielen vo Svite,
ale aj v Liptovskom Mikuláši,
Kežmarku, Poprade a znovu
vo Svite. Tam aj v pohode dožil
so svojou manželkou Etelkou,
sestrou výborného hráča VAS
ŠK Pﬂüglera. Ako s futbalom
začínal pod dohľadom svojho
otca, fanatického fanúšika
Ligeti SC, tak s ním aj končil
v žičlivej futbalovej rodine.
JOZEF KŠIŇAN

ĎAKUJEME ZA PODPORU
Platinoví partneri

Partneri

Mediálni partneri

