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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

SLOVENSKÍ TRÉNERI 
ABSOLVOVALI V NYONE 
SEMINÁR „UEFA STUDENT 
EXCHANGE“

Dve desiatky slovenských trénerov absol-
vovali v dňoch 23.-26. septembra 2019 seminár 
s názvom “Student Exchange” v sídle UEFA vo 
švajčiarskom Nyone. Stretnutie trénerov z Cy-
pru, Nórska, Írska a Slovenska je súčasťou pro-

jektu, ktorý vyšiel z iniciatívy technického úseku UEFA v 
roku 2011.

Semináre ponúkajú trénerom UEFA PRO licencie možnosť 
stretnúť sa a odovzdať si najnovšie poznatky prostred-
níctvom prednášok a diskusií s renomovanými odborníkmi. 
Bonusom je priamy prístup k tútorom z radov UEFA počas 
obdobia štúdia.

Účastníci seminára sa zúčastňujú teoretických prednášok 
a praktických ukážok v podaní trénerských osobností s 
bohatými skúsenosťami, okrem cenných informácií dostá-
vajú tiež neoceniteľné tipy a možnosti smerovania do 
budúcnosti. Študenti sú informovaní o výzvach a úskaliach 
trénerského remesla, zástupcovia zúčastnených národ-
ných asociácií, v tomto prípade z Cypru, Nórska, Írska a 
Slovenska, mali tiež v rámci diskusií príležitosť vymeniť si 
informácie a odborné znalosti v oblasti trénerského reme-
sla.

„Zostava“ prednášajúcich bola mimoroadne silná, posúďte 
sami. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi vzdelávania UEFA 
Frankovi K. Ludolphovi. Howard Wilkinson, bývalý kouč 

anglickej futbalovej reprezentácie, sa zaoberal témou „os-
obnosť trénera a prečo sa venovať trénovaniu.“ Prvý deň 
zakončili svojimi poznatkami technický riaditeľ belgickej 
futbalovej asociácie Kris van der Haegen a Švajčiar Dany 
Ryser. Úvod ďalšieho dňa patril dánskemu odborníkovi v 
oblasti vzdelávania trénerov Petrovi Rudbækovi a bývalej 
brankárskej legende Írska, účastníkovi svetových šampi-
onátov v rokoch 1990 a 1994, Packie Bonnerovi. V ďalšej 
časti, moderovanej Škótom Jimom Fleetingom, účast-
níci seminára diskutovali na tému rozvrhu celosezónnej 
prípravy a absolvovali praktickú časť v podobe dvoch 
45-minútových blokov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Súčasťou programu bola aj moderovaná diskusia so 
súčasným koučom účastníka anglickej Premier League, 
trénerom Stoke City, Michaelom O’Neillom, zazneli tiež 
informácie o prepojení zástupcov manažmentu klubov s 
realizačnými tímami, o význame sociálnych médií vo fu-
tbale a tiež match-fixingu, resp. o snahách istých skupín, 
prostredníctvom hráčov a ďalších osôb, ovplyvniť výsledky 
zápasov v súvislosti so stávkovaním.

Slovensko zastupoval na seminári v Nyone technický ri-
aditeľ Slovenského futbalového zväzu Štefan Tarkovič, 
manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt Pakusza, jeho 
asistent Peter Štefaňák a asistent hlavného trénera slov-

enskej futbalovej reprezentácie Oto Brunegraf.

SLOVENSKÍ TRÉNERI - ÚČASTNÍCI SEMINÁRA:
 
Marek Bažík Norbert Guľa Marek Mintál
Jozef Pavlík Balázs Borbély Peter Kopúň     
Pavol Mlynár Marek Petruš Peter Černák
Vladimír Lajčák Jozef Mores Albert Rusnák
Vladimír Cifranič Ivan Lapšanský Branislav Ondáš 
Michal Ščasný Gergely Geri Jozef Majoroš 
Marek Ondrík Jozef Valachovič

Dokončenie z predchádzajúcej strany



5Júl, August, September 2019

VZDELÁVANIE TRÉNEROV

WORKSHOP TRÉNEROV 
MLÁDEŽE SFZ 2019 
S VISAČKOU FC ARSENAL

Seminár trénerov slovenských reprezentačných 
a elitných mládežníckych výberov poctila svo-
jou návštevou v Poprade dvojica renomov-
aných odborníkov anglického FC Arsenal,  Mar-
cel Lucassen a Per Mertesacker. 

Vedenie akadémie FC Arsenal každoročne cestuje s mužst-
vami kategórie U18 a U23, pred pred štartom novej sezóny, 
na sústredenia mimo britských ostrovov. V tomto roku sa 
rozhodli „gunners“ pre Poprad. V rámci sústredenia odohrali 
pod Tatrami zápasy s českými a slovenskými výbermi, popri 
povinnostiach v tréningovom procese, si našli členovia real-
izačného tímu čas na návštevu seminára, kde prezentovali 
skúsenosti a systém práce s mládežou v tomto špičkovom 
anglickom klube.

Dejiskom seminára bolo 16. júla 2019 Národné tréningové 
centrum v Poprade, určený bol pre reprezentačných trénerov 
mládežníckych výberov a vybraných zástupcov futbalových 
akadémií s licenciou UEFA EYA alebo UEFA PRO.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Prvú časť seminára tvorila hospitácia tréningovej jednotky 
družstva U18. Tradične zatvorené brány kempu FC Arsenal 
sa tento raz otvorili a účastníci seminára mohli pozorovať 
počínanie mladíkov a odborníkov z Anglicka na trávniku 
popradského NTC. „Mohli sme porovnať prácu trénera v 
tréningovom procese a všeobecné zapojenie realizačného 
tímu do tréningovej jednotky. Zaujala neustála práca s de-
tailom, sústredenie sa na každú vykonávanú činnosť hráčov 
a to všetko v priateľskej atmosfére,“ povedal na margo 
tréningovej jednotky v podaní FC Arsenal U18 manažér 
vzdelávania SFZ Zsolt Pakusza.

V druhej časti seminára predstúpil pred zúčastnených 
manažment akadémie anglického klubu. Prednášky si 
pripravil šéftréner akadémie Marcel Lucassen a manažér 
akadémie, majster sveta z roku 2014, Nemec Per Merte-
sacker. „V prezentácii nám priblížili filozofiu akadémie 
Arsenal FC. Konkrétne prácu s mladými hráčmi, výber 
trénerov na základe ich filozofie a hovorili tiež o dôležitých 
bodoch pri výchove mladých futbalistov. Po prezentácií sa 
strhla zaujímavá diskusia, v rámci ktorej zúčastnení tréneri 
rozoberali otázky z rôznych oblastí a prednášajúci na ne 
ponúkali nemenej zaujímavé a podnetné  odpovede a 
pohľady,“ prezradil Zsolt Pakusza.

Jednou z tém prezentácie bola samotná štruktúra 
mládežníckych tímov. Dvojica Luccasen - Mertesacker 
pridala opis činností, ktorým sa venujú mládežnícke výbery 
na jednotlivých stupňoch, prezradila metódy a charakter 
tréningového procesu z pohľadu obsahu či počtov trénin-
gových jednotiek. Alfou a omegou je poznatok, že Arse-
nal je klub, ktorý dbá v prvom rade na výchovu správne 
zmýšľajúcej ľudskej bytosti. Sekundárne potom aj futbal-
istu. Deti pripravuje klub na situácie, ktoré prináša bežný 
život, aby v prípade, že im nebude dopriata kariéra pro-
fesionálneho futbalistu, mohli nájsť svoje uplatnenie. „V 
klube si veľmi dobre uvedomujeme, že len jediné percento 

všetkých hráčov, ktorí navštevujú akadémiu, sa bude môcť 
v budúcnosti živiť futbalom. Robíme všetko, čo je v našich 
silách, aby sme chlapcov a dievčatá dobre pripravili na 
všetko, čo súvisí s mimofutbalovým životom,“ povedal 
bývalý hráč Arsenalu Per Mertesacker.

Vzácna návšteva z britských ostrovov ponúkla našej 
trénerskej elite, v rámci mládežníckych výberov, odlišný 
pohľad a niekoľko námetov, ktoré stoja za pozornosť a 
prehodnotenie. „Ako zaznelo z ich úst počas prezentácie, 
cieľom nebolo presvedčiť nás o svojej pravde, ale skôr nám 
ukázať ich pohľad na danú problematiku a priblížiť nám 
cestu, ktorou sa vydali pri výchove mladých hráčov,“ dodal 
na záver Zsolt Pakusza.

Záver obstaral workshop trénerov, na ktorom mohli účast-
níci seminára zdieľať informácie a postupy pri výchove tal-
entovaných hráčov, aby ich následne vzájomne konfronto-
vali. Záverečnú bodku zaobstarali výbery mládežníkov FC 
Arsenal U18 a ŠK Slovan Bratislava U19, v ktorom hostia z 
Anglicka zaknihovali víťazstvo v pomere 3:1.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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21. ROČNÍK MCDONALD´S 
CUP 2018/2019 

Na trávniku Národného tréningového centra 
SFZ v Poprade súperilo v prvý júnový týždeň 
osem najlepších futbalových tímov žiakov 1. 
stupňa ZŠ z celého Slovenska. Majstrovský 
titul v minifutbale obhájili hráči zo ZŠ L. Novo-

meského v Trenčíne.

Okrem obhajcov titulu zo ZŠ L. Novomeského v Trenčíne a 
už skúseného družstva z Michaloviec, sa do finálového tur-
naja majstrovstiev Slovenska v minifutbale prebojovali aj 
nováčikovské tímy z Bratislavy, Galanty, Nových Zámkov, 
Vranova nad Topľou, Martina a Senohradu.
Na finálovom turnaji sa celkovo predstavilo 62 mladých 
hráčov a 16 futbalistiek z celého Slovenska. Vďaka pov-
innej účasti dievčat v družstve, ale aj počas hry priamo 
na ploche sme mohli vidieť, že šikovne narábať s loptou 
vedia nielen chlapci. Kľučky, preberanie lopty a prehľad o 
dianí na trávniku u niektorých dievčat boli jasným dôka-
zom, že táto podmienka účasti v minifutbalovom turnaji 
má svoj význam a dievčatá na trávnik jednoducho patria. 
To, že futbalová lopta poslúcha aj ženské nohy, ukázala 
aj jedna z najlepších futbalových freestylistiek sveta Lu-
cia Kevická, ktorá sa predstavila v rámci sprievodného  
programu.  

“Aj tento ročník McDonald’s Cupu nám 
ukázal, že na Slovensku máme už aj na  
1. stupni základných škôl veľmi talentovaných futbalistov 
aj futbalistiek, keďže sme mali až 6 nových účastníkov 
finálového turnaja. Sme veľmi radi, že napriek povinnej 
účasti dievčat na hracej ploche počas zápasov, ktorú sme 
zaviedli pred dvomi rokmi, nám počet zapojených družstiev 
ZŠ zostáva rovnaký, resp. sa nám zvyšuje. Aj takouto for-
mou chceme zvýšiť členskú základňu SFZ z radov dievčat,“ 
komentoval úroveň turnaja Vladimír Lupták, grassroots 
koordinátor Slovenského futbalového zväzu.
Futbalové kvality zúčastnených detí ocenila aj Zuzana 
Svobodová, PR riaditeľka McDonald’s ČR a SR, zástupkyňa 
generálneho partnera turnaja. “Sme veľmi radi, že tento 
rok sa do finále prebojovali aj nové školy a ukázali, že po 
celom Slovensku nám rastú futbalové talenty. Krásou Mc-
Donald’s Cupu je jeho veľkosť, vďaka ktorej ukazujeme 
väčšine mladších žiakov Slovenska, že pohyb by mal byť 
pravidelnou súčasťou ich života. Ďakujem Slovenskému 
futbalovému zväzu a Ministerstvu školstva, partnerom, 
vďaka ktorým má náš turnaj takú úspešnú históriu,“ pov-
edala Zuzana Svobodová.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

PRVENSTVO OPÄŤ DO TRENČÍNA
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Produktovými partnermi turnaja McDonald´s, vďaka 
ktorým si nielen víťazi, ale všetci účastníci turnaja od-
niesli pekné ceny, boli obľúbená športová značka PUMA, 
spoločnosť SPORTISIMO a DEMIŠPORT. Víťazi turnaja 
McDonald’s Cup a zároveň Majstri Slovenska 2018/2019 
získali zároveň hlavnú výhru - výlet na zápas najvyššej 
španielskej futbalovej súťaže La Liga v ďalšej futbalovej 
sezóne 2019/2020.

VÝSLEDKOVÁ ČASŤ

SKUPINA A:
ZŠ s MŠ Senohrad – Deutsche Schule, Palisády, Bratislava  
4:7  
ZŠ Štvrť SNP, Galanta – ZŠ Okružná, Michalovce 2:5  
Deutsche Schule, Palisády, Bratislava - ZŠ Štvrť SNP, 
Galanta 5:6
ZŠ s MŠ Senohrad - ZŠ Okružná, Michalovce 4:6
ZŠ Štvrť SNP, Galanta - ZŠ s MŠ Senohrad 7:6
ZŠ Okružná, Michalovce - Deutsche Schule, Palisády, Bra-
tislava  7:1

SKUPINA B:
ZŠ Nábrežná, Nové Zámky – ZŠ Hurbanova, Martin 3:2

ZŠ L. Novomeského, Trenčín – ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou 
4:2
ZŠ Hurbanova, Martin - ZŠ L. Novomeského, Trenčín 3:14
ZŠ Nábrežná, Nové Zámky - ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou 
1:6
ZŠ L. Novomeského, Trenčín - ZŠ Nábrežná, Nové Zámky 6:2
ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou - ZŠ Hurbanova, Martin 6:4  

NADSTAVBOVÁ ČASŤ:
Deutsche Schule, Palisády, Bratislava - ZŠ Nábrežná, Nové 
Zámky 6:2  
ZŠ Hurbanova, Martin - ZŠ s MŠ Senohrad 10:3

O 7. MIESTO:
ZŠ Nábrežná, Nové Zámky - ZŠ s MŠ Senohrad 9:4  
O 5. MIESTO:
Deutsche Schule, Palisády, Bratislava - ZŠ Hurbanova, 
Martin 3:6  

SEMIFINÁLE:
ZŠ Okružná, Michalovce - ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou 5:3
ZŠ L. Novomeského, Trenčín - ZŠ Štvrť SNP, Galanta 9:2

O 3. MIESTO:  
ZŠ Lúčna, Vranov nad Topľou - ZŠ Štvrť SNP, Galanta 11:3  

FINÁLE:
ZŠ Okružná, Michalovce - ZŠ L. Novomeského, Trenčín 2:7  

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:  
Najlepší brankár: Samuel Magnus (ZŠ Lúčna, Vranov nad 
Topľou)  
Najlepší hráč: Jakub Koščo (ZŠ Okružná, Michalovce)  
Najlepšia hráčka: Timea Majanová (ZŠ L. Novomeského, 
Trenčín)
Najlepší strelec: Leo Hofstädter (Deutsche Schule, Pal-
isády, Bratislava) a Timotej Dolinský (ZŠ s MŠ Senohrad) 
– obaja 17 gólov

SPRIEVODNÉ SÚŤAŽE:  
Hráč s najtvrdšou strelou: Milan Vicena (ZŠ L. Novo-
meského, Trenčín)
Hráčka s najtvrdšou strelou: Timea Majanová (ZŠ L. Novo-
meského, Trenčín)

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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Začiatok nového školského roka je výrazným 
míľnikom v projekte „Dajme spolu gól“. Po 
materských školách zavítala záujmová čin-
nosť futbal aj na základné školy, prihlášky 

ďalších ZŠ prijíma Slovenský futbalový zväz do konca 
januára 2020.

40 klubov, 174 materských škôl a viac ako 3100 zapojených 
detí do projektu – to je bilancia projektu „Dajme spolu gól“ 
v materských školách v roku 2018. Od septembra naberá 
projekt ďalší rozmer v podobe záujmovej činnosti futbal pre 
deti 1. ročníkov základných škôl. Po troch rokoch prichádza 
na scénu pilotný ročník, do ktorého sa doteraz zapojilo 48 
základných škôl na celom Slovensku.  
„Viaceré materské školy, ktoré boli súčasťou projektu 
v minulých rokoch nadviazali na úspešnú spoluprácu a 
prihlásili svoje školy do projektu aj v novom školskom roku. 
Tieto deti sa tak zaradili medzi žiakov základných škôl a 
budú môcť pokračovať v projekte ďalej, tentoraz už pod 
hlavičkou základných škôl a to v rámci tzv. záujmovej čin-
nosti – futbal. Tak ako v prípade materských škôl, aj deti 1. 
ročníkov 1. stupňa ZŠ, budú môcť získavať ďalšie futbalové 
zručnosti pod vedením kvalifikovaných trénerov s platnou 
trénerskou licenciou. Kým pohybovo športové aktivity 
na materských školách absolvujú deti v dopoludňajších 
hodinách, deti na základných školách sa venujú futbalu 
výhradne popoludní, v trvaní 45 minút,“ vysvetlil Vladimír 
Lupták, koordinátor Grassroots futbalu SFZ.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

PROJEKT „DAJME SPOLU 
GÓL“ OD SEPTEMBRA UŽ AJ 
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, 
ĎALŠIE PRIHLÁŠKY DO 
KONCA JANUÁRA
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Slovenský futbalový zväz tak v rámci Grassroots progr-
amu vstupuje s projektom „Dajme spolu gól“ do štvrtého 
školského roka, prvýkrát v rozšírenej podobe aj na základ-
ných školách. Projekt je naďalej otvorený aj ďalším ZŠ, 
každá zaregistrovaná škola obdrží športové pomôcky. „Teší 
nás záujem zástupcov škôl a teším sa na spoluprácu s 
ďalšími školami. Prihlášky nám môžu školy adresovať až 
do konca januára 2020, dovolím si upozorniť, že počet ZŠ 
je limitovaný a tak odporúčam vyplniť registračné údaje v 
čo najskoršom termíne,“ doplnil Vladimír Lupták.

Aktuálne je v novom školskom roku do projektu zapo-
jených 209 škôl (47 ZŠ, 162  MŠ), z toho 112 materských škôl 
bolo súčasťou projektu aj v minulom školskom roku.

Ďalších 58 materských škôl je v štádiu riešenia a s veľkou 
pravdepodobnosťou splnia všetky podmienky na vstup 
do projektu. Partnerom projektu „Dajme spolu gól“ je 
poisťovňa UNIQA.

Podrobné informácie o projekte, prihlášku a registráciu 
vašej MŠ, ZŠ s MŠ alebo ZŠ, do projektu „Dajme spolu gól“ 
realizujte prostredníctvom linku:    

https://www.dajmespolugol.sk/projekt/materske-skoly/
postup-registracie-skoly

CIELE PROJEKTU:

1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a zdra-
votného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich 
trvalý vzťah k športu.
3. Podpora zdravého životného štýlu.
4. Osvojenie si základných pohybových návykov.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a sa-
motnej hry – futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl 
s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby 
v obciach a mestách.

ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:
1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami 
(imunitný systém) a podpora zdravého životného štýlu 
(obezita)
3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: 
zábava a radosť z aktivity, z hry)
4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u 
detí, disciplína)
5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom 
hry)

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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MYJAVČANKY DOBILI SVET, 
NEVEĎALOVÁ PREBRALA 
TROFEJ OD NEYMARA: „BOL 
TO OBROVSKÝ ZÁŽITOK“

Bol to šok a úspech, ktorý nemožno prehliad-
nuť. Futbalistky myjavského Spartaka reprez-
entovali Slovensko v Brazílii na finálovom 
turnaji Red Bull Neymar Jr’s Five a domov sa 
vrátili s titulom absolútnych šampióniek. Tro-

fej pre víťaza prevzala z rúk Neymara hrajúca trénerka 
Myjavy IVETA NEVEĎALOVÁ.
Čo vám napadne ako prvé pri spomienke na víťazstvo 
na turnaji v Brazílii? Uvedomujete si, čo sa vám podar-
ilo?
„Myšlienkami som tak, ako aj ostatné spoluhráčky, už opäť 
pri veľkom futbale, ale pri spomienke na Brazíliu sa mi vynoria 
príjemné pocity, emócie na turnaji, diváci a celková atmosféra 
podujatia.“

S dievčatami sa venujete futbalu v prvoligovej Myjave. 
Pripravovali ste sa na malý futbal a na turnaj v Brazílii 
špeciálne?
„Nie, cestovali sme bez špeciálnej prípravy. Mali sme po 
sezóne, bolo to viacmenej spestrenie letnej prípravy na ďalší 
ročník. Je však pravda, že s dievčatami sme hrávali v minulo-
sti futsal a tak máme malú formu futbalu zažitú a z toho sme 
ťažili aj v Brazílii.“

Samotný výsledok bol pre vás asi príjemným prekvap-
ením.
„My sme štartovali na tomto turnaji už rok predtým a vtedy 
sme dokráčali do semifinále, kde sme v predĺžení vypadli s 
domácou Brazíliou. Už vtedy sme boli blízko finálovej účasti. 
Napriek tomu, necestovali sme do Sao Paula s veľkými 
očakávaniami. Tajne sme dúfali, že by sme sa mohli dostať 
tentoraz do finále, ale na samotné prvenstvo sme nep-
omysleli.“

Ťažili ste zo skúseností nadobudnutých v minulom roku?
„Určite áno. Obhajkyne prvenstva, Brazílčanky, hrali v 
rovnakom zložení ako rok predtým a to isté sa dá povedať aj 
o našom družstve. Už sme vedeli ako na ne. Nakoniec, víťaz-
stvo nad nimi v rámci skupiny bolo kľúčové, vďaka nemu 
sme postúpili do ďalšej fázy turnaja. Vedeli sme čo nás čaká, 
poznali sme ihriská, určite nám predošlé skúsenosti pomohli.“

Prezraďte ako treba hrať na Brazílčanky? Nie som si 
istý, či Slováci, v ére samostatnosti, v rámci nejakej 
kategórie, zdolali Brazíliu vo futbale.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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„Domáce vynikali technickými prednosťami, my sme hrali se-
bavedomo, netreba sa ich báť. Odvážne dopredu a poctivo v 
defenzíve. Dôležité je nepúšťať ich do súbojov 1 na 1, pretože 
v tom sú veľmi silné. Ale to sa dá povedať aj o výberoch z 
Talianska, USA, Japonska. Slabého súpera by ste na turnaji 
nenašli.“

Koľko zápasov ste v Brazílii odohrali?
„V rámci päťčlennej skupiny štyri zápasy v prvej fáze turnaja, 
v nadstavbovej časti štvrťfinále, semifinále s USA a finále s 
Japonskom. Spolu sedem zápasov. Paradoxom bolo, že v 
základnej skupine sa stretli všetky semifinálové družstvá z 
minulého roka. Slovensko, Taliansko, Japonsko a Brazília.“

Na turnaji ste boli v pozícii hrajúcej kapitánky. Bolo 

ťažké koučovať spoluhráčky priamo na ihrisku počas 
hry?
„V malom futbale to nie je o trénerstve v pravom slova 
zmysle. Určujem zostavu, povieme si taktiku, ale viacmenej 
sme výborná partia, kamarátky, poznáme sa dlho. Vedeli 
sme, každá hráčka, čo chceme hrať, nikoho nebolo treba ex-
tra usmerňovať. Skôr to bolo o kolektíve. Turnaj sme vyhrali 
vďaka tímovosti.“

Čo všetko ste stihli vidieť v Sao Paulo?
„Bývali sme v hoteli, v blízkosti pláže a oceánu. Mali sme k 
dispozícii bazény, nafukovacie atrakcie, stolný futbal, billiard, 
v hotelovom komplexe boli nohejbalové ihriská. Stihli sme 
krátke výlety do mesta, väčšinu času sme však trávili v hoteli 
alebo na ihrisku.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Považujete triumf na Red Bull Neymar Jr’s Five za váš 
najväčší kariérny úspech?
„Asi áno. Z pohľadu mediálneho záujmu a z pohľadu počtu 
sledovateľov turnaja online a tiež z pohľadu reakcií z domova 
a zahraničia, to tak môžeme nazvať. Ale beriem to s rezer-
vou. Predsa len, je to malý futbal a nečelili sme tak obrovskej 
konkurencii, v porovnaní s veľkým futbalom.“

Trofej vám odovzdával osobne Nemyar, aké je to pre-
berať pohár od takéhoto futbalového velikána?
„Príjemné. My sme ho videli už rok predtým, teraz to bolo os-
obnejšie, Bolo fajn zahrať si s ním futbal. Bol veľmi milý, ka-
marátsky. Onedlho ideme za ním do Paríža na zápas Paris 
Saint Germain, čo je hlavná cena pre víťaza turnaja.“

Hovoríte, že ste si s ním zahrali, predviedol nejaké tech-
nické futbalové kúsky?
„V tom čase bol zranený, mal niečo s achilovkou, takže hral 
opatrne.“

A čo tak napísať, že ste hrali pozorne a do ničoho 

vážneho ste ho nepustili? To vyzerá na papieri veľmi 
dobre.
(smiech). „Súhlasím, môžeme.“

Aký bol ohlas na úspech v Brazílii po návrate doma? 
Užili ste si oslavy?
„Na Myjave to vnímali ľudia veľmi pozitívne, čakala nás od-
mena v podobe zájazdov pre celé ženské družstvo, wellness 
pobyt, Red Bull nám pripravil party, kde sme odprezentovali 
víťaznú trofej. Príjemná odozva prišla aj od ľudí, ktorí sa pohy-
bujú v ženskom futbale. Bolo to veľmi milé, futbalistky na 
Slovensku nie sú na niečo podobné zvyknuté.“

Víťaz turnaja má účasť na budúcoročnom turnaji za-
ručenú automaticky? Alebo vás čaká kvalifikácia?
„Postupujeme automaticky, v týchto dňoch pripravujeme tro-
fej na cestu do Brazílie.“

Podľa toho čo hovoríte, trofej je putovná. Kde bol pohár 
doteraz vystavený? Zostane vám nejaká pamiatka na 
prvenstvo?
„Trofej bola vo vitríne na štadióne, zdobila priestory VIP mi-
estnosti. Úspech nám budú pripomínať medaile, pohár sa 
pokúsime opäť priviezť na Slovensko.“
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FUTBALOVÝ KEMP PRE 
DIEVČATÁ V RADAVE AJ S 
TROJICOU REPREZENTANTIEK

Slovenské futbalové reprezentantky Mária 
Korenčiová, Lucia El-Dahaibiová a Lucia On-
drušová zavítali do Radavy – dejiska futba-
lového kempu pre dievčatá. 

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s CFT Academy 
zorganizoval v príjemnom prostredí v Požitaví tradičný 
kemp pre mladé futbalistky. Príjemné prostredie, kvalitní 
tréneri, futbal v mnohých podobách, zaujímavý program a 
zdolávanie mét v podobe zbierania „vatričiek“. Pravá fut-
balová idylka, ktorú si vychutnalo 28 mladých futbalistiek 
– účastníčok futbalového kempu pre dievčatá v Radave.

“Počas roka sme sa snažili pripraviť pre dievčatá čo na-
jlepšie podmienky, teší ma, že do Radavy si cestu našlo 
28 mladých futbalistiek z AS Trenčín, FC Petržalka, FC 
Spartak Trnava, z Nových Zámkov a niektoré pricesto-
vali až z východného Slovenska. Počet zúčastnených di-
evčat každoročne stúpa, v porovnaní s rokom 2018 sme 
zaznamenali stopercentný nárast, čo je dôkazom, že sme 
sa vybrali správnou cestou,“ povedal prezident CFT Daniel 
Štuller.

Organizátori pripravili pre dievčatá bohatý program, spe-
strený zdolávaním mét a získavaním „vatričiek“. Pri preu-
kázaní dostatočných futbalových zručností môže účast-
níčka kempu získať vatričku Neymara (za žonglovanie), 
Messiho (vedenie lopty), Ibrahimoviča (streľba zo vzduchu), 
Pogbu (strela na bránu) a Ronalda (hlavičkovanie).

Zaujímavosťou kempu bola prítomnosť slovenských fu-
tbalových reprezentantiek Márie Korenčiovej, Lucie El 
Dahaibiovej a Lucie Ondrušovej.  “Teší ma, že vo svojom 
voľnom čase sa dievčatá rozhodli prísť medzi nás a stali sa 
ambsádorkami kempu. Okrem dobej nálady, ktorú priniesli 
so sebou do Radavy, boli aj zdrojom motivácie pre mladé 
dievčatá. Dievčatá si spolu zahrali futbal, strávili spolu deň 

aj mimo ihriska, pre mladé dievčatá to bol okrem futba-
lovej lekcie aj veľmi pekný zážitok a spomienka na stretnu-
tie s reprezentantkami,“ komentovala účasť slovenských 
reprezentantiek Miriama Matulová, koordinátor rozvoja 
ženského futbalu SFZ.

Tie zažili netradičné privítanie. Krátko po príchode ich 
„uvítací výbor“ pokrstil hodením do bazána. “To je v 
poriadku,“ brala vec s nadhľadom Majka Korenčiová, 
brankárska slovenskej repre. “Ako dieťa som navštevovala 
tábory, ale nikdy to nebol tábor špecializovaný na futbal. 
Je výborné, že dievčatá sa mohli počas letnej prestávky 
venovať futbalu a zoznámiť sa s ním tak trochu z inej 
stránky. Aj toto je cesta ako pomôcť ženskému futbalu na 
Slovensku,“ dodala na záver aktuálna jednotka slovenskej 
futbalovej reprezentácie Mária Korenčiová.
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SEMINÁR ROZHODKÝŇ 
OBLASTNÝCH FUTBALOVÝCH 
ZVÄZOV

V dňoch 30.-31. augusta 2019 zorganizoval 
SFZ v Liptovskom Jáne seminár rozhodkýň 
Oblastných futbalových zväzov vo veku od 17 
- 26 rokov. Seminár viedli skúsené rozhodkyne 
Mária Súkeníková, Miroslava Migaľová a Zu-

zana Kováčová. 

Osemnásť slovenských rozhodkýň sa zišlo v posledné au-
gustové dni na seminári rozhodkýň na Liptove. „Seminár 
bol organizovaný s cieľom podpory ženských rozhodkýň 
na Slovensku, ich ďalšieho rozvoja a napredovania. Poz-
vanie prijali mladé perspektívne rozhodkyne, ktoré zbierajú 
prvé skúsenosti v oblastných súťažiach,“ povedala zástup-
kyňa organizátora stretnutia (SFZ) Miriama Matulová.
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Seminár viedli skúsené odborníčky Mária Súkeníková (asis-
tentka rozhodcu FIFA), Zuzana Kováčová (rozhodkyňa FIFA) 
a Miroslava Migaľová (pozorovateľka rozhodcov SFZ a 
UEFA). Posledne menovaná sa venovala dievčatám v prvý 
deň v rámci teoretickej časti, Mária Súkeníková sa zhostila 
praktických ukážok na ihrisku a s dievčatami absolvovala 
aj motivačnú besedu. „Dievčatám najskôr vysvetlila ako 
by mal vyzerať pohyb a postavenie rozhodkyne na čiare 
so zástavkou, počas diskusie bola ústrednou témou jej ce-
loživotná cesta za úspechmi v úlohe rozhodkyne. Verím, že 
dievčatá zaujali nielen prezentované účastnícke medaily zo 
šampionátov ale aj spôsob, akým sa Majka Súkeníková k 
nim dopracovala,“ zhodnotila prvý deň Miriama Matulová.

Sobotu zasvätili dievčatá video-rozboru situácií, popoludní 
sa zišli opäť v rámci praktickej časti na ihrisku, kde ab-
solvovali praktickú časť na tému „pozícia rozhodkyne v 
zápase“ pod vedením Zuzany Kováčovej.  

„Počas dvoch dní sme videli v akcii mladé, ambiciózne di-
evčatá, verím, že svoj vzťah k futbalu a energiu v blízkom 
čase pretavia do výsledkov a vyrastú nám na Slovensku 
šikovné rozhodkyne a asistentky rozhodcov. Chcela by som 
ich pochváliť za prístup a vzornú reprezentáciu okresov, 
teším sa z ich účasti na seminári a verím, že sa stretneme 
na podobných podujatiach pod hlavičkou SFZ aj v blízkej 
budúcnosti,“ dodala na záver Miriama Matulová.
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TRÉNER NORBERT GUĽA: 

Trénerskému remeslu sa venuje dve desaťročia, 
v poslednom období je spätý s pôsobením v 
Trenčíne a najmä v MŠK Žilina, kde pred rokom 
priviedol kategóriu U17 k domácemu majstro-

vskému titulu. Reč je o 47-ročnom NORBERTOVI GUĽOVI, 
trénerovi staršieho dorastu MŠK Žilina U19.

Po zisku domáceho titulu ste sa s hráčmi posunuli o 
kategóriu vyššie. Ako vnímate progres hráčov po pre-
chode do kategórie U19?
„Chlapci majú svoj biologický vek, snažíme sa individual-
izovať tréningový proces i silové schopnosti, hráči majú 
nastavený svoj program. Máme predstavy o tom, ako by 
mali neskôr vyzerať a myslím si, že napriek nahustenému 
programu sa nám to celkom slušne darí. Niektorí hráči dos-
pievajú silovo, takticky a technicky skôr, niektorí neskôr. 
Momentálne sme v štádiu adaptácie ročníka 2002, respek-
tíve niektorí už na dané zaťaženie adaptovaní sú. Dôraz 
kladieme na náš koncept. To znamená náročnosť v pro-
cese a náročnosť úloh v zápase.“

V minulosti ste pôsobili v trenčianskom futbale. 
Prispôsobili ste sa po príchode do Žiliny vy filozofii žilin-
ského futbalu, alebo mládežnícky futbal v Žiline sa mu-
sel prispôsobiť vám?
„Tieto kluby majú podobné videnie futbalu, ale ak by som 
mal odpovedať na otázku – ja som sa prispôsobil Žiline. 
Neboli tam však žiadne veľké rozdiely. V oboch kluboch sa 
kladie dôraz na rozvoj hráča. Žilina chce pracovať so svojimi 
odchovancami a aj preto musí mladý hráč čo najskôr spĺňať 
nároky vrcholového futbalu. V adaptácii mladých hráčov 
nám pomáha B-tím. Z ročníka 2001, ktorého hráči by mali 
byť v kategórii U19, napríklad Bernát pravidelne hráva ligu, 
Mysloviča pribrzdilo v napredovaní nedávno nepríjemné 
zranenie. Chceme mladých hráčov čo najskôr pripraviť do 
vrcholového futbalu a tomu je potrebné prispôsobiť proces 
a nastaviť náročnosť v kategórii U19 a v B-tíme.“

Náš magazín sa dostane do rúk aj trénerom mládeže v 
nižších kategóriách, čo by ste im odporučili pri výchove 
hráčov v kategórii U17 a U19? Ktorý faktor je najdôležite-
jší?
„Osobne si myslím, že tréneri by sa nemali vyhovárať na 
to, že mali na tréningu len osem hráčov a nemohli urobiť 
tréning. Systémový tréning urobíte aj so štyrmi hráčmi. 
Guardiola robil často tréning so šiestimi hráčmi Bayernu. 
Hráčov si môžete dať do pozícií a robiť princípovo, sys-
témovo. Samozrejme, veľa záleží aj na mentálnej stránke 
jednotlivca, či sa stotožní s tým, že bude robiť aj niečo 
mimo ihriska. Ako bude regenerovať, ako sa bude stra-
vovať. Tréneri musia hráčov ovplyvňovať, pretože na sa-
motnom tréningu, ktorý trvá hodinu a pol, štyrikrát do 
týždňa, nie je možné obsiahnuť všetko. Ďalších 22 hodín 
počas dňa je hráč sám a aj v tomto čase musí rozvíjať sám 
seba.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

„VÝSLEDOK MÔŽE KLAMAŤ, 
DÔLEŽITÁ JE NÁROČNOSŤ“
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Mapujete mladých hráčov aj v nižších súťažiach? Máte 
odsledované aj nižšie mládežnícke súťaže?
„V tomto smere som fanatik. Chodím na zápasy Prievidze 
U15, chodím na zápasy po dedinách. Úprimne, je veľmi 
ťažké nájsť v týchto súťažaiach hráča do vrcholového fu-
tbalu. Či už v dôsledku úrovne telesnej výchovy na základ-
ných školách, alebo ďalších záujmov, ktorým sa mladí ľudia 
venujú vo voľnom čase. Ak porovnám našu generáciu s tou 
dnešnou, vidím tam veľký rozdiel v pohybových schopnos-
tiach. My sme nemali pohybové hendikepy. Dnes však v 4., 
či 5. dorasteneckej lige nenájdete hráča, ktorý by mohol ísť 
do vrcholového futbalu. Na futbal chodím, ale zatiaľ som 
žiadneho zázračného hráča  neobjavil.“

Čím by mal mladý hráč disponovať, aby ste si poved-
ali, že stojí za to, aby ste mu dali šancu vo vrcholovom 
mládežníckom futbale?
„Mal by mať pohybové predpoklady a musí byť niečím 
zaujímavý. Najmä rýchlostne. Ak sa to podchytí, niekde 
vo veku okolo 15 rokov, vieme ho v priebehu troch-štyroch 
rokov futbalovým zručnostiam naučiť. Sú typologickí hráči, 
ktorí prišli z nižších súťaží a sú zaujímaví tým, že keď ich 
dáte do tréningového procesu a majú 2500 až 3000 kon-
taktov s loptou týždenne, môžu niečo zo zameškaného 
dobehnúť.“

Môžeme tomu rozumieť tak, že ak má hráč 15 rokov a 
je pohybovo zdatný, je možné z neho vykresať hráča 
schopného zvládať situácie 1:1 a futbalistu, ktorý bude 
spĺňať rýchlostné kritériá?
„Máme skúsenosti s deťmi, ktoré vyrastali v nižších 
mládežníckych súťažiach. Tým, že daný hráč musel robiť 
hru celého tímu a mužstvo sa naňho spoliehalo, napríklad 
útočníkovi všetci nahrávali dopredu a čakali čo s tým urobí, 
tak má niekedy takýto hráč niečo zaujímavé a niečo, čo 
nemajú ani naši hráči. Tým, že musel 40-60 krát obchádzať 
sám súpera, môže byť zaujímavý aj pre nás a nemusí práve 
vyrastať priamo v procese.“

Máte v tíme taký príklad?
„Leitner, ročník 2002, pôsobil v Juventuse Žilina, kde ro-

bil prevažne obranné herné činnosti jednotlivca, pretože 
mužstvo sa väčšinou bránilo. Dnes z toho ťaží, pretože vie 
lepšie brániť ako naši hráči, ktorí v svojej kategórii prak-
ticky stále iba útočili. Nemuseli brániť. Ďalším príkladom je 
Bobček z Ružomberka (ročník 2002), ktorý bol lídrom tímu 
v nižšej lige a dnes je to zaujímavý futbalista. Takže nielen 
proces vie vybrúsiť takýto diamant, môžu k tomu viesť aj 
individuálne úlohy v slabších tímoch.“

Ako vnímate pozíciu lídrov v mládežníckom futbale? 
Máme mladých špílmachrov a hráčov, ktorí vedia pre-
brať zodpovednosť? Vieme ich vychovať?
„Niečo musí v sebe mať, ale líder sa aj vychováva. Ak má 
líderské schopnosti a je v tom podporovaný, môže v tejto 
oblasti napredovať. Dnes je dôležité, aby sme vychovávali 
kreatívnych hráčov. To sú zaujímaví futbalisti. Schopní uro-
biť iné riešenie ako preferuje tréner a to riešenie je dobré. 
Takého hráča treba usmerniť v procese, v zápase, musíte 
vedieť ako ho koučovať v zápase, v čom ho podporiť.“

Dať mu voľnú ruku aj za cenu prípadnej chyby?
„Áno. V Čechách bola silná generácia Rosického, Nedvěda 
a spol., časom sa však tvoriví hráči vytratili. Je to cítiť. 
Hráči sú nadupaní, sú silovo pripravení, šprintujú, ale nie 
sú to konštruktívni hráči typu Modriča. Ak chceme vycho-
vať takéhoto hráča, musíme ho k tomu viesť a podporiť 
ho. To znamená, že akceptujeme, že bude aj kaziť, pretože 
on nemôžu hrať iba jednoducho. Tréningovým procesom 
a spôsobom hry ho k tomu môžeme priviesť. Ak budete 
len prekopávať a hráč bude o loptu iba bojovať, tak ho 
nevychováte. On potrebuje 80 dotykov s loptou za zápas 
a riešiť ťažké herné situácie na to, aby v budúcnosti mohol 
byť tvorivý hráč.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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Je to možné aj v našich podmienkach? Alebo je nutné 
aby mladý hráč odišiel v mladom veku do zahraničia, kde 
ho potlačí smerom hore konkurencia?
„Sú príklady, kedy hráč vonku rastie, ale sú tiež príklady, 
kedy sa hráč vráti zo zahraničia domov. Napríklad Tomič, či 
Baumgartner. Nedá sa povedať, čo je najlepšie. Slovenská 
dorastenecká liga tým, že má dvanásť účastníkov, išla kval-
itatívne hore. Dnes máme doma analytické systémy, máme 
Instat, kde si môžeme pozrieť ako sa zápas vyvíjal. Kontro-
verznou témou je držanie lopty. Niektorí hovoria o tom, že 
to nie je pre výsledok podstatné. Ja sa však domnievam, že 
výchova hráča by mala byť o držaní lopty. Pretože ak chcete 
vychovať Škriniara, tak ako stopér musí mať 100 dotykov 
s loptou za zápas a z toho musí 80 vyriešiť konštruktívne. 
Podľa mňa je to o držaní lopty v mládeži a naša doraste-
necká liga má svoju kvalitu. Slovan v Lige majtrov vyradil 
bulharského majstra. Vďaka GPS systémom mám odsledo-
vané, že chlapci urobia 3000 metrov vo vysokej intenzite, že 
nabehajú 11 kilometrov. Niektoré záznamy z Instatu hovoria, 
že hráč urobí 630 pasov na úrovni 90 % presnosti, čo je podľa 
mňa veľmi slušné číslo. Takže dá sa aj na Slovensku.“

Čo je v tomto procese najdôležitejšie?
„Samotné myslenie trénera a filozofia klubu.“

Disponujeme dátami mladých hráčov z Instatu, vieme 
ich porovnať napríklad s dátami rovesníkov napríklad z 
Anglicka?
„Myslím si, že vieme. Ja osobne sa orientujem na vlastných 
hráčov. Vieme ich porovnať aj s Angličanmi. Tam našprin-
tuje hráč v Premier League 1000 metrov v najvyššej rýchlosti, 
u nás je to dajme tomu 500 metrov… Niečo vieme porovnať 
a teraz sa dostávam k tomu, čo som povedal na začiatku. 
Nie výsledok ma vždy zaujíma, ale náročnosť samot-
ného hráča. Výsledok vás vie klamať. Vyhráte 3:0, ale hráč 
neodšprintoval, hráč nemal dotyky, hráč neriešil náročné 
situácie, ale dali ste tri góly zo štandardiek a objímame sa… 
Toto je chyba. Vyhráte zápas, ale hráča ste v zápase ner-
ozvíjali. Ak sa necháte takto dlhodobo oklamať úspešnými 
výsledkami, tak sa môže stať, že časom pochopíte, že ste 
vychovávali hráčov pre tretie ligy. Naopak, môžete byť v 
tabuľke na štvrtom mieste, ale vychovávate štyroch hráčov 
pre vrcholový futbal. Pretože ste sa pozerali na futbal cez 
optiku náročnosti a nie cez výsledky.“

Váš brat Adrian, je trénerom slovenskej 21-ky. Aké sú 
vaše debaty o futbale?
„Na rodinných stretnutiach je to chvíľu bez futbalu, ale 
potom sa debata tak či tak zvrtne na futbalovú tému. 
Myslím si, že máme podobné videnie ofenzívnej činnosti 
a procesu. Názory máme podobné, samozrejme, nájdu sa 
aj rozdiely, tie si snažíme odkomunikovať a vymeniť si ne-
jaké poznatky o hráčoch, o procese. Ale v mnohých veciach 
máme podobné videnie futbalu.“

Čo vy a seniorský futbal? Neťahá vás to medzi 
dospelých?
„Mám spolužiakov, ktorí s profi-licenciou vedú seniorské 
tímy. Mám tak trochu smolu, že som nikdy nehral vr-
cholový futbal, maximálne som hral na úrovni II. ligy. Na 
druhej strane mám dvadsať rokov trénerskej praxe. To 
má na Slovensku za sebou málokto, prešiel som mnohými 
úrovňami, nehanbím sa za to, že som trénoval 5. ligu a 4. 
ligu mužov. Každá skúsenosť je dobrá. V Žiline som max-
imálne spokojný, máme tu top podmienky čo sa týka 
plôch, realizačných tímov, materiálneho vybavenia, kval-
ity hráčov… Mne to sedí a som spokojný. Samozrejme roky 
utekajú, uvidíme, čo prinesie budúcnosť.“

Čo považujete za svoj najväčší úspech v doterajšej 
trénerskej kariére?
„Ťažká otázka. Pre mňa je úspechom, že v Trenčíne z 
ročníka 1997-1998, napriek tomu, že sme neboli majstri, sa 
dnes živí futbalom 7-8 hráčov. Šulek v 1. lige, Jančo v 2. lige, 
Prekop hráva v 2. lige v Hradci Králové v Česku atď. Hráči 
tým koncepčným procesom a ovplyvňovaním dorástli do 
vrcholového futbalu. Veľmi ma potešilo, keď po jednom 
turnaji prišiel za mnou prítomný skaut a povedal mi, že 
chodí pravidelne na mládežníkov AC Miláno, ale takto do-
bre nevidel hrať mládežníkov ani v Taliansku. Takže nemu-
sia to byť vždy len tabuľkové umiestnenia a prvé miesta, 
niekedy poteší dobré slovo, hlbšia myšlienka, pozitívna 
spätná väzba.“

Z čoho vychádza vaša trénerská futbalová filozofia?
„Tá je jasná. Hrať útočne, nekalkulovať, neanalyzovať. 
Hrať ofenzívne, moderne, pressingovo, šprintérsky, samoz-
rejme aj s primeraným rizikom pri držaní lopty. Iný asi ne-
budem (smiech).“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
SR A
SLOVENSKO – CHORVÁTSKO 0:4 (0:1) 
6.9.2019, Trnava, kvalifikácia ME 2020
Góly: 45. Vlašič, 46. Perišič, 72. Petkovič, 89. Lovren
SLOVENSKO: Dúbravka – Valjent, Vavro, Škriniar, 
Hancko – Kucka (63. Haraslín), Lobotka, Hamšík – 
A. Rusnák (46. Boženík), Duda, Mak (79. M. Ďuriš). 
Tréner: Pavel Hapal.

MAĎARSKO – SLOVENSKO 1:2 (0:1)
9.9.2019, Trnava, kvalifikácia ME 2020
Gól: 50. Szoboszlai - 40. Mak, 56. Boženík
ČK: Baráth (90+.)
SLOVENSKO: Dúbravka – Šatka, Vavro, Škrin-
iar, Hancko – Kucka (85. Greguš), Lobotka, – A. 
Rusnák, Hamšík, Mak (86. Haraslín) -  Boženík (77. 
M. Ďuriš). Tréner: Pavel Hapal.

SR 21
AZERBAJDŽAN 21 – SLOVENSKO 21 2:1 (1:0)
6.9.2019, Baku, kvalifikácia ME 2021
Góly: 7. a 90+. Ekincier - 82. Tupta
SLOVENSKO 21: Vantruba – Vallo, Šulek, Bed-
nár (70. Bernát), Sluka – Herc, Oravec, Strelec 
– Kolesár (56. Almási), Tupta, Tomič (90. Kovaľ). 
Tréner: Adrian Guľa.

SR 19
FÍNSKO 19 – SLOVENSKO 19 0:1 (0:0)
6.9.2019, Sauvo, prípravný zápas
Gól: 52. Myslovič
SLOVENSKO 19: Rehák – Tandara, Malý, Obert, 
Tóth – Bašista, Lichý, Myslovič – Ďatko, Iľko 
(85. Bobček), Bari (87. Gembický). Tréner: Albert 
Rusnák st.

FÍNSKO 19 – SLOVENSKO 19 2:1 (1:0)
9.9.2019, Kauniainen, prípravný zápas
Góly: 20. Larsson, 52. Jeremiah – 73. Myslovič
SLOVENSKO 19: Hynek – Vasiľ (70. Tandara), F. 
Nagy, Obert, Tóth – L. Nagy (60. Myslovič), Lichý 
(60. Laurinec), Topoľský  (60. Iľko) - Gembický (60. 
Ďatko), Bobček, Veselovský (85. Bašista). Tréner: 
Albert Rusnák st.

SR 18
UKRAJINA 18 – SLOVENSKO 18 1:1 (1:0)
20.8.2019, Litoměřice, Memoriál Václava Ježka
Góly: 13. Šuranov - 61. Mojžiš
SLOVENSKO 18: Belko – Salvan (46. Selecký), 
Leitner, Capko, Javorček – Mojžiš, Rigo, Olejník – 
Kaprálik (60. Tučný), Čerepkai (68. Matoš), Kubík 
(60. Majkút). Tréner: Stanislav Macek.

SEVERNÉ MACEDÓNSKO 18 – SLOVENSKO 18  
3:2 (2:1)
22.8.2019, Litoměřice, Memoriál Václava Ježka
Góly: 25. Feta, 30. Stankovski (z 11 m), 82. Ilievski – 
5. Rigo, 56. Mojžiš
ČK: 80. Maksimov
SLOVENSKO 18: Chudík – Selecký (46. Leitner), Š. 
Gabriš, Capko, Javorček – Rigo, Hornyák, Mojžiš – 
Majkút (46. Čerepkai), Olejník (73. Vyletel), Kubík 
(57. Tučný). Tréner: Stanislav Macek.

LOTYŠSKO 18 – SLOVENSKO 18 0:2 (0:0)
24.8.2019, Roudnice nad Labem, Memoriál Vá-
clava Ježka (o 5. miesto)
Góly: 72., 85. Čerepkai
ČK: Timofejevs (Lot.)
SLOVENSKO 18: Belko – Salvan (46. Rigo), Leitner, 
Capko, Selecký – T. Gabriš (46. Mojžiš), Hornyák, 
Vyletel (46. Olejník) – Kaprálik (86. Majkút), Matoš 
(59. Čerepkai), Tučný (59. Kubík). Tréner: Stanislav 
Macek.

BOSNA A HERCEGOVINA 18 – SLOVENSKO 18 
0:1 (0:1)
24.9.2019, Zenica, prípravný zápas
Gól: 24. Hornyák
SLOVENSKO 18: Belko – Lacko, Leitner, Capko, 
Javorček – Hornyák, Nebyla, Mojžiš (65. Biricz)– 
Kaprálik (89. Tučný), Čerepkai (72. Kubík), Olejnik 
(72. Štefančin). Tréner: Stanislav Macek.

BOSNA A HERCEGOVINA 18 – SLOVENSKO 18 
1:1 (1:0)
26.9.2019, Zenica, prípravný zápas
Góly: 39. Šilič - 68. Čerepkai (z 11m)
SLOVENSKO 18: Chudík - Leitner, Rédeky, Capko , 
Kohút - Olejník (58. Javorček), Biricz, Mojžiš - Kubík 
(46. Kaprálik), Štefančin (58. Čerepkai), Tučný (58. 
Hornyák). Tréner: Stanislav Macek.

SR 17
BIELORUSKO 17 – SLOVENSKO 17 1:2 (0:2)
26.8.2019, Kyjev, Bannikovov memoriál
Góly: 46. Latsykov – 14. Šnajder, 23. Kotlár
SLOVENSKO 17: Danko – Boledovič (74. Molčan), 
Mazanovský, Szalma (46. Kóša), Smith (46. Le-
hotský) – Kudlička (46. Veliký), Sečanský (74. 
Šmatlák), Šnajder (62. Bobrovský) – Demitra 
(62. Hasoň), Božik (46. Švec), Kotlár (52. Kaňuch). 
Tréner: Branislav Fodrek.
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TURECKO 17 – SLOVENSKO 17 3:1 (1:0)
27.8.2019, Borispoľ, Bannikovov memoriál
Góly: 25., 80+. Zehir,  32. Beyaz – 72. Veliký
SLOVENSKO 17: Baláž – Szalma, Kóša, Lehotský 
(76. Kaňuch), Smith (53. Molčan)- Sečanský (53. 
Bobrovský), Šmatlák (66. Veliký) – Demitra (66. 
Hasoň), Božik, Kotlár (53. Fiantok) – Švec (53. Šna-
jder). Tréner: Branislav Fodrek.   

LITVA 17 – SLOVENSKO 17 0:0
27.8.2019, Obuchov, Bannikovov memoriál
ČK: 32. Smith
SLOVENSKO 17: Danko – Mazanovský, Molčas, 
Kóša, Smith – Kudlička (41. Szalma), Bobrovský 
(69. Sečanský), Šnajder – Kaňuch (57. Demitra), 
Veliký (63. Božik), Hasoň (63. Fiantok). Tréner: 
Branislav Fodrek.

IZRAEL 17 – SLOVENSKO 17 2:0 (1:0)
30.8.2019, Buča, Bannikovov memoriál (o 3. mie-
sto)
Góly: 40. Arie, 46. Mazanovský (vl. gól)
SLOVENSKO 17: Baláž – Mazanovský, Szalma 
(54. Kóša), Molčan, Boledovič – Veliký (58. Kud-
lička), Sečanský, Šmatlák (58. Šnajder) – Fiantok 
(54. Demitra), Švec (54. Božik), Kotlár (64. Kaňuch). 
Tréner: Branislav Fodrek.

SLOVENSKO 17 – CHORVÁTSKO 17  3:1 (2:0)
24.9.2019, Senec, prípravný zápas
Góly: 25., 64. Jambor, 37. Kotlár - 47. Barišič (z 11m)
SLOVENSKO 17: Danko – Mazanovský (46. 
Šikula), Kóša, Lehotský, Szalma – Šmatlák (46. 
Oravec), Sečanský, Urgela (84. Michalec) – Gaži 
(84. Macejko), Jambor, (90. Molčan) Kotlár (46. 
Bombík). Tréner: Branislav Fodrek.

SLOVENSKO 17 – CHORVÁTSKO 17  0:1 (0:0)
26.9.2019, Senec, prípravný zápas
Gól: 88. Barišič
SLOVENSKO 17: Baláž - Kopásek, Mazanovský 
(46. Lehotský), Molčan, Mičák (64. Šikula) - Čon-
grády (73. Urgela), Šmatlák (46. Gaži), Oravec (81. 
Sečanský) - Macejko (64. Kotlár), Michalec (46. 
Demitra), Bombík (73. Jambor). Tréner: Branislav 
Fodrek.

SR 16
ARMÉNSKO 16 – SLOVENSKO 16 1:1 (1:1)
16.8.2019, Jerevan, prípravný zápas
Góly: 7. Pilojan – 35. Stareček.
SLOVENSKO 16: Lapoš – Úradník, Nemček, 
Ovšonka, Stareček – Gajdoš (72. Mičuda), Šuľák, 
Riznič  (60. Alex) – Bortoli (72. Koós), Hroza (60. 
Gríger), Mišovič (60. Lacza). Tréner: Marek Bažík.

ARMÉNSKO 16 – SLOVENSKO 16 1:2 (0:1)
18.8.2019, Jerevan, prípravný zápas
Góly: 43. Chazarjan – 6. Mišovič, 73. Nemček.
SLOVENSKO 16: Šurima – Mičuda, Bagín, 

Ovšonka (41. Nemček), Záhradník – Koós (62. 
Gajdoš), Alex (80. Stareček), Šuľák (41. Riznič) – 
Mišovič (41. Bortoli), Gríger (41. Hroza), Lacza (71. 
Úradník). Tréner: Marek Bažík.

BULHARSKO 16 - SLOVENSKO 16 2:1 (1:0)
17.9.2019, Sofia, prípravný zápas
Góly: 9. Atanasov, 58. Ivanov - 79. S. Nagy
SLOVENSKO 16: Lapoš - Mičuda, Bagin, Kachnič, 
Jaššo (60. Stareček) - Gajdoš (70. Sauer), Svetlík 
(60. Záhradník), Šuľák (74. Alex) - Bortoli (70. S. 
Nagy), Matej (60. Bulko), Lacza (70. Repa). Tréner: 
Marek Bažík.

BULHARSKO 16 - SLOVENSKO 16 2:4 (1:3)
19.9.2019, Sofia, prípravný zápas
Góly: 37. Ivanov, 63. Želev – 6. Jordanov (vl. gól), 19. 
Jaššo, 33., 49. Repa
SLOVENSKO 16: Repko – Alex, Ferenčík, Jaššo 
(59. Bagín), Stareček – Sauer (69. Gajdoš), Šuľák 
(41. Kachnič), Záhradník (76. Svetlík) – Repa (59. 
Lacza), Bulko (41. Matej), S. Nagy (59. Bortoli). 
Tréner: Marek Bažík.

SR 15
GRÉCKO 15 - SLOVENSKO 16 0:1 (0:0)
4.9.2019, Albena, Turnaj 4 krajín
Gól: 57. Praženka
SLOVENSKO 15: Badžgoň - Hipp, Svoboda, Pavek, 
Blaško - Holíček (79. Straka), Marko (68. Hájovský), 
Rehuš - Sauer (68. Šivák), Vaľko (68. Zajac), Mar-
celli (55. Praženka). Tréner: Martin Žamba.

KAZACHSTAN 15 - SLOVENSKO 16 0:4 (0:2)
4.9.2019, Albena, Turnaj 4 krajín
Góly: 12. Šivák, 27. Praženka, 66. Hipp, 70. Vaľko
SLOVENSKO 15: Badžgoň – Straka (67. Sauer), 
Zemko, Pávek (41. Svoboda), Blaško (41. Hipp) – 
Zajac (54. Rehuš), Hajovský (61. Holíček), Fiala – 
Šivák, Praženka, Marcelli (54. Vaľko). Tréner: Mar-
tin Žamba.

BULHARSKO 15 - SLOVENSKO 16  1:0 (0:0)
8.9.2019, Albena, Turnaj 4 krajín
Gól: 7. Kirev
SLOVENSKO 15: Gruber - Komora (41. Marcelli), 
Svoboda (30. Zemko), Pávek, Blaško - Holíček, 
Marko (41. Zajac), Rehuš (60. Hájovský) - Praženka 
(41. Sauer), Vaľko, Šivák. Tréner: Martin Žamba.

SR ŽENY
ISLAND – SLOVENSKO 1:0 (0:0)
2.9.2019, Reykjavík, kvalifikácia ME 2021
Gól: 65. Jensenová
SLOVENSKO: Korenčiová – Hollá, Haršanyová, 
Bartovičová, Horváthová – Bíróová (88. Šušolová), 
Škorvánková – Hmírová, Mikolajová, Vojteková  
(67. Šurnovská) – Fabová (86. Sluková). Tréner: 
Peter Kopúň.
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SR WU19
SLOVENSKO WU19 – SLOVINSKO WU19 3:2 
(2:0)
4.9.2019, Dunajská Streda, prípravný zápas
Góly: 19. Panáková, 43. Semanová, 67. Tipulová – 
65. Zajmiová, 77. Igercová
SLOVENSKO WU19: Tóth – Gašparovičová, N. 
Mazúchová, Miniariková, Šobáňová (61. Mattová) 
– Žemberyová (86. Kratochvílová), Kovaliková (61. 
Kaláberová), Panáková  (72. Feketevíziová) – Tip-
ulová (86. Tkáčiková), Kolárová (61. Nagy), Se-
manová (86. Kubíková). Tréner: Jozef Jelšic

SLOVENSKO WU19 – SLOVINSKO WU19  4:0 
(1:0)
6.9.2019, Dunajská Streda, prípravný zápas
Góly: 13. N. Mazúchová, 71. Semanová, 83. 
Gašparovičová, 88. Feketevíziová
SLOVENSKO WU19: Tóth (85. Kršková) – 
Gašparovičová (85. Mattová), Mazúchová, 
Miniariková, Šobáňová (46. Kratochvílová) – 
Žemberyová (46. Kaláberová), Kovaliková (46. Fe-
ketevíziová), Panáková  – Kolárová (77. Nagy), Se-
manová (77. Tkáčiková), Tipulová (85. Vaľušová). 
Tréner: Jozef Jelšic.

SR WU17
BOSNA A HERCEGOVINA WU17 – SLOVENSKO 
WU17 2:5 (2:2)
28.8.2019, Etno Selo Stanisici, prípravný zápas
Góly: 7., 45. Jelčićová – 15. Mrocková, 34. L. Ma-
zuchová, 58. Pelikánová, 80. Milinkovićová (vl. gól), 
86. Múčková
SLOVENSKO WU17: Stachová (46. Králiková)– 
Z. Lukáčová (85. Jalakšová), Kršiaková (85. Piv-
arčiová), Mudráková (71. Vravková), Mrocková (71. 
Kolárová)– Pelikánová, Jedináková (71. Múčková), 
Retkesová (71. Maková) – Škerdová (71. Halásová), 
Huťová (46. Vredíková), L. Mazúchová (71. Bay-
erová). Tréner: Jozef Jelšic.

BOSNA A HERCEGOVINA WU17 – SLOVENSKO 
WU17 0:4 (0:1)
30.8.2019, Etno Selo Stanisici, prípravný zápas
Góly: 10., 49., 80. Pelikánová (1. z 11M), 53. Bayerová
SLOVENSKO WU17: Králiková – Jalakšová (45. 
Pivarčiová), Vravková (67. Lukáčová), Kršiaková 
(75. Mudráková), Mrocková (67. Kolárová) – Pe-
likánová, Múčková, Maková (67. Retkésová) – 
Morávková (67. Škerdová), Vredíková (67. Huťová), 
Bayerová (67. Halásová). Tréner: Jozef Jelšic.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP
ČO PRINIESOL JÚL - SEPTEMBER

ŠKOLENIA

PREBIEHAJÚCE:
11.02. – 28.07.  Školenie trénerov UEFA EYA 2019
18.02. – 10.12.  Školenie trénerov UEFA A 2019
23.02. – 21.09.  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Nitra
16.03. – 29.09.  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Košice
20.07. – 07.10.   Školenie trénerov UEFA GC licencie – Rimavská Sobota
NOVÉ:
04.08 – 30.06.2020  Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
24.08. – 14.12.  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Bratislava
22.09. – 15.12.  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bratislava  
23.09. – 25.11.  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Ružomberok 
29.09. – 10.12.   Školenie trénerov UEFA GC licencie – Prievidza

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

22.07.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Dunajská Streda
24.07.  Workshop trénerov III.-VI. ligy dos. VsFZ – UEFA GC/B licencie Michaľany  
27.07. – 17.08.  Blokový seminár (5 TJ mládeže) trénerov UEFA GC/B licencie – SsFZ
01.08.  Workshop trénerov mládeže VsFZ – UEFA GC/B licencie – Michaľany
29.08.   Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (SsFZ, ObFZ RS) – Kalinovo
12.09.  Seminár s M. Jelínkom – Talent a výkon - Bratislava
16.09.  Medzinárodný seminár trénerov ÚFTS – Bratislava
27.09.  Seminár trénerov BFZ – UEFA GC/B licencie – Bratislava

GRASSROOTS

12.08. - 14.08.   Regionálny turnaj U15 - Košice a okolie
01.09.      Štart nového ročníka projektu pre materské školy - Dajme spolu gól (jeseň 2019)
01.09.      Štart nového ročníka projektu pre základné školy - Dajme spolu gól (jeseň 2019)
04.09. - 29.09.  Mini Champions Liga Slovensko 2019 - turnaje 1. kola
10. 09. - 11.09.   Regionálny turnaj U13 a U14 v rámci projektu Program podpory talentov 
  (PPT) - NTC Poprad a okolie
16.09. - 18.09.   Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie

ŽENSKÝ FUTBAL

29.06. - 04.07.  Letný futbalový kemp pre dievčatá od 6 do 13 rokov 
  v spolupráci s CFT Academy v Radave
15.07. - 20.07.  Letný futbalový kemp pre dievčatá od 6 do 13 rokov 
  v spolupráci s CFT Academy v Sigorde
17.08.  Štart 1. ligy žien a ženských mládežníckych súťaží
30.08. - 31.08.   Seminár rozhodkýň z ObFZ
05.09.  Štart Mini Champions Liga 2019
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KALENDÁR

KALENDÁR
ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH
ŠKOLENIA

PREBIEHAJÚCE:
11.02. – 28.07.  Školenie trénerov UEFA EYA 2019
18.02. – 10.12.  Školenie trénerov UEFA A 2019
23.02. – 21.09.  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Nitra
20.07. – 07.10.   Školenie trénerov UEFA GC licencie – Rimavská Sobota
04.08 – 30.06.2020  Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
24.08. – 14.12.  Školenie trénerov UEFA B 2019 – Bratislava
15.09. – 31.07.2020   Pilotné školenie trénerov UEFA Goalkeeper B licencie 19/20
22.09. – 15.12.  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bratislava  
23.09. – 25.11.  Školenie trénerov UEFA GC licencie – Ružomberok 
29.09. – 10.12.   Školenie trénerov UEFA GC licencie – Prievidza  

NOVÉ:
01.10. - 30.04.2020     Školenie tréneriek UEFA GC licencie – BA/TT/KE 
12.10. - 04.01.2020     Školenie trénerov UEFA GC licencie – Nitra
16.11. - 06.05.2020     Školenie trénerov UEFA B licencie – Banská Bystrica
16.11. - 09.05.2020     Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra 
30.11. - 24.02.2020     Školenie trénerov UEFA GC licencie – Banská Bystrica
08.11. - 15.03.2020     Školenie trénerov UEFA GC licencie – Bardejov

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

01.10.  Seminár s M. Jelínkom – Talent a výkon – Košice 
04.10. - 05.10.  Budúcnosť športu – Myslieť na budúcnosť sa oplatí – Kúpele Lúčky
14.10.  Workshop trénerov brankárov SFZ – Žilina
15.10.  Seminár trénerov ženského futbalu SFZ (UEFA GC/B/A) – Senec
18.10.  Psychológia v športe nielen „O rozvoji talentu“ (UEFA PRO/EYA) – Bratislava
25.10.  Konferencia NŠC a FTVŠ – Kondičná príprava (SFZ FIT,UEFA PRO/A) – BA
07.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – VsFZ/ObFZ Poprad – Poprad 
11.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ZsFZ – Zlaté Moravce
12.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – VsFZ – Košice
19.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – VsFZ – Košice
23.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Prievidza – Bánovce nad Bebravou
30.11.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Trenčín 
02.12. - 03.12.  Konferencia trénerov SFZ 2019 – Senec
08.12.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Považská Bystrica
14.12.  Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – ObFZ Prievidza

GRASSROOTS

01.10. - 31.12.   Realizácia projektu pre materské školy - Dajme spolu gól (jeseň 2019)
01.10. - 31.12.   Realizácia projektu pre základné školy - Dajme spolu gól (jeseň 2019)
02.10. - 16.10.  Mini Champions Liga Slovensko 2019 - turnaje 2. kola
22.10. - 23.10.  Mini Champions Liga Slovensko 2019 - finále - futbalová aréna Púchov
24.11. - 22.12.  Halová sezóna mládeže SFZ U13 a U15 - turnaje 1. a 2. kola
04.12 - 05.12.   Vianočný turnaj v unifikovanom futbale - futbalová aréna Púchov

ŽENSKÝ FUTBAL

15.10.  Seminár tréner ženského futbalu pod vedením lektora z UEFA v Senci
01.10. - 30.10.  Mini Champions Liga (základné kolo, finále)
19.10. - 27.10.  Kvalifikačný turnaj WU17 na ME (Senec)
27.10. - 30.10.  Regional Development Tournament UEFA WU14 v Telki (Maďarsko)
01.12. - 13.12.  Halová sezóna mládeže SFZ 2019/2020 - žiačky WU13 a WU15


