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MILAN ŠKRINIAR
a jeho spoluhráči 
v ostrej konfrontácii

TRETÍKRÁT S ČESKOM

NEZABUDLI SME NA
70. narodeniny

ANTONA ONDRUŠA

Z OBSAHU

KTO SÚ
- kluby, hráči, tréneri – 

ČESKÍ VELIKÁNI

Vážení 
športoví priatelia,

Neuveriteľných 290 dní uplynulo od zatiaľ 
ostatného zápasu slovenskej futbalovej 
reprezentácie. Všetko totálne preformáto-
vala celosvetová pandémia koronavírusu, 
ktorá na niekoľko mesiacov takmer úplne 
zastavila futbalový život u nás, v Európe i vo 
svete. A zďaleka nielen ten. 

Ale život, i ten futbalový, musí pokračovať. 
Aj s vedomím, že nad chorobou, ktorá 
ohrozuje celý svet, sme ešte nezvíťazili. 
S obmedzeniami, ktoré nie sú ani trochu 
príjemné, ale v súčasnej situácii, keď účinný 
liek na COVID-19 ešte neexistuje, sú zrejme 
nevyhnutné. Tým najväčším je skutočnosť, 
že hrať sa musí bez divákov. 

V normálnej situácii by bol dnešný zápas 
organizovaný podľa overených zvyklostí 
a dlho vopred vypredaný. Derby medzi 
slovenskou a českou reprezentáciou bol, 
je a aj vždy bude súbojom, v ktorom je 
vždy o čo hrať, bez ohľadu na status duelu, 
či ide o priateľský alebo súťažný zápas. 
Dnešný súboj prvý raz bude bez tradične 
skvelej fanúšikovskej atmosféry, ktorá bola 
výnimočná aj v tom, že ani športová rivalita 
nikdy nezatienila zvyčajne skvelý vzťah 
medzi oboma národmi.

Futbal je nezničiteľný. Dnešný zápas je toho 
dôkazom a je jedným zo symbolov postup-
ného návratu nášho športu do podoby, 
v akej sme si ho užívali a vychutnávali pred 
necelým rokom. Predovšetkým v podobe 
večného a jedinečne vzrušujúceho dialógu 
medzi ihriskom a hľadiskom, ktorý je pre 
túto chvíľu potrebné upraviť do podoby 
dialógu, sprostredkovaného iba priamym 
televíznym alebo internetovým prenosom. 
História sa však nebude pýtať na problémy, 

ťažkosti a nepríjemnosti pri organizácii 
zápasu, ale na výsledok. Obzvlášť ak sa 
bude zapisovať do kroniky Ligy národov 
UEFA, súťaže, ktorú Európska futbalová únia 
spustila pred dvoma rokmi. Aj v jej prvom 
ročníku sme sa dvakrát stretli v súbojoch 
s Českom a v oboch prípadoch sme neuspe-
li. Máme teda svojmu súperovi čo vracať.

Slovensko do toho!
Futbal do toho!

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

SLOVÁCI A ČESI
stále

JEDNA RODINA
tvrdí Tomáš Kuťka
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tréner: Pavel HAPAL

Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 1. 9. 2020.

Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
36 / 5

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
0 / 0

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
25 / 0

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
22 / 3

Dušan 
KUCIAK  
21. 5. 1985
Lechia Gdansk
10 / 0

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
91 / 2

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
9 / 0 

Jaroslav 
MIHALÍK
27. 7. 1994
Lechia Gdansk
6 / 1

Lukáš 
ŠTETINA
28. 7. 1991
Sparta Praha
3 / 1

Dominik 
GREIF
6. 4. 1997
Slovan Bratislava
2 / 0

Branislav 
NIŇAJ 
17. 5. 1994  
Fortuna Sittard
2 / 0 

Róbert
BOŽENÍK
18. 11. 1999 
Feyenoord Rotterdam
8 / 4

Matúš 
BERO 
6. 9. 1995 
Vitesse Arnhem
11 / 0

Lukáš 
HARASLÍN
26. 5. 1995  
US Sassuolo
8 / 1

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
31 / 0

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
RCD Mallorca
3 / 0

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
FC Parma
72 / 9

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Omonia Nikózia
47 / 5

Norbert 
GYÖMBÉR 
3. 7. 1992 
Perugia Calcio
23 / 0 

Martin 
KOSCELNÍK
2. 3. 1995
Slovan Liberec
0 / 0 

Erik 
SABO 
22. 11. 1991 
Fatih Karagümrük
17 / 0

Adam 
ZREĽÁK
5. 5. 1994
1. FC Norimberg
4 / 2

Ivan 
SCHRANZ 
13. 9. 1993
FK Jablonec
0 / 0
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tréner: Jaroslav ŠILHAVÝ

Reprezentácia 

ČESKA

Aleš 
MATĚJŮ
3. 6. 1996
Brescia Calcio
0/0

Jakub 
JANKTO  
19. 1. 1996
Sampdoria Janov
26/3

Tomáš 

SOUČEK 
27. 2. 1995
West Ham United
25/3

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Jan 
BOŘIL
11. 1. 1991
Slavia Praha
15/0

Jiří 
PAVLENKA  
14. 4. 1992
Werder Brémy
11/0

Tomáš 

VACLÍK 
29. 3. 1989
FC Sevilla
29/0

Petr
ŠEVČÍK  
4. 5. 1994
Slavia Praha
2/0

Ondřej 
KÚDELA 
26. 3. 1987
Slavia Praha
3/0

Vladimír 
DARIDA 
8. 8. 1990
Hertha BSC Berlín
61/6

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 1. 9. 2020.

Ondřej 
KOLÁŘ 
17. 10. 1994
Slavia Praha
1/0

Jakub 
BRABEC  
6. 8. 1992 
Viktoria Plzeň
17/1

Alex 
KRÁL 
19. 5. 1998
Spartak Moskva
9/2

Lukáš 
KALVACH 
19. 7. 1995
Viktoria Plzeň
1/0

Vladimír
COUFAL 
22. 8. 1992
Slavia Praha
7/0

Ondřej 
ČELŮSTKA 
18. 6. 1989
Sparta Praha
18/2

Lukáš 

MASOPUST 
12. 2. 1993
Slavia Praha
11/1

Adam 
HLOŽEK  
25. 7. 2002 
Sparta Praha
0/0

Patrik 
SCHICK 
24. 1. 1996
RB Lipsko
22/9

Tomáš
KALAS 
22. 5. 1993
Bristol City
19/2

Bořek 
DOČKAL 
30. 9. 1988
Sparta Praha
39/6

David 
HOVORKA
7. 8. 1993
Slavia Praha
0/0

Michael 
KRMENČÍK 
15. 3. 1993
FC Bruggy
23/8

Lukáš 
PROVOD 
23. 10. 1996
Slavia Praha
0/0

SRCR.indd   5 31.8.2020   14:33:55



g V marci ste sa stali 

najlepším futbalistom Slo-

venska za rok 2019. Ako to 

vnímate s odstupom času?

„Víťazstvo v ankete ma stále 
veľmi teší, aj keď, samozrej-
me, človek na to nemyslí 
každý deň. Ale vždy, keď si 
na to spomeniem, spôsobí 
mi to úsmev na tvári.“
g Čo pre vás znamená, že 

ste prerušili šesťročnú nad-

vládu Mareka Hamšíka?

„Už som to spomínal aj 
v rozhovoroch predtým. 
Hamšík nám to všetkým 
trošku uľahčil, keď odišiel 
do Číny (úsmev).“
g Ako reagoval na vaše 

víťazstvo?

„Zagratuloval mi, ako aj 
ostatní chalani.“
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MILAN ŠKRINIAR, Futbalista roka 2019 

a pilier obrany reprezentácie, 

pred zápasom Ligy národov proti Česku

Do tretice Do tretice 

všetko všetko 
dobrédobré

Milan Škriniar triumfoval v marci v ankete Futbalista roka a prerušil šesťročné kraľovanie Mareka 
Hamšíka. „Víťazstvo ma teší,“ vyhlásil náš stopér, ktorý sa už sústreďuje na dnešný zápas druhej 
edície Ligy národov UEFA proti Česku. S rovnakým súperom mali sokoli tú česť aj v prvom pre-
miérovom ročníku tejto súťaže a v oboch stretnutiach naši hráči Čechom podľahli. 

Milan Škriniar je pilierom obrany Slovenska.
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 11. februára 1995 v Žiari nad 
Hronom.
POST: stopér.
HRÁČSKA KARIÉRA: s futbalom začínal v FK Žiar nad Hronom, 
vo veku 12 rokov prestúpil do MŠK Žilina, v žlto-zelenom drese 
vo veku 17 rokov a 49 dní debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. 
V roku 2013 hosťoval v FC ViOn Zlaté Moravce, v januári 2016 pre-
stúpil zo Žiliny do Sampdorie Janov, v roku 2017 sa presunul 
do Interu Miláno, s ktorým má kontrakt do júna 2023.
ÚSPECHY: v seniorskej reprezentácii bol v roku 2016 účastníkom 
ME vo Francúzsku, v roku 2017 sa predstavil s reprezentáciou 
do 21 rokov na ME v Poľsku, v roku 2012 slávil so Žilinou zisk double, 
keď vyhral ligu i pohár, v roku 2016 vyhral Cenu Petra Dubovského 
pre najlepšieho hráča SR v kategórii do 21 rokov. Stal sa Futbalis-
tom roka 2019 a v sezóne 2019/20 bol s Interom Miláno vo finále 

Európskej ligy.
REPREZENTÁCIA: 31 zápasov/0 gólov. 

g Mali ste veľa gratulácií?

„Áno, blahoželaní som dostal 
skutočne veľmi veľa a za 
každé jedno som vďačný.“
g Tento reprezentačný 

zraz prebieha po desiatich 

mesiacoch od posledného. 

S akými pocitmi ste naň 

prichádzali?

„Všetci sa na reprezentáciu 
vždy veľmi tešíme. Myslím si, 
že takúto dlhú pauzu 
sme ešte nemali. Sme radi, 
že sa konečne vidíme 
a najmä, že sa poriadne 
pripravíme na zápasy, ktoré 
nás čakajú.“
g Medzi nominovanými 

tentoraz chýba kapitán 

mužstva  Marek Hamšík. 

Kto z reprezentantov ho 

môže svojimi skúsenos-

ťami na ihrisku a v šatni 

nahradiť?

„Mareka je veľmi ťažké na-
hradiť mimo ihriska a hlavne 
na ňom. Verím však, že bude 
chýbať len počas tohto zrazu 

a na ďalších už bude opäť 
s nami.“
g Štartuje nový ročník Ligy 

národov UEFA a Slováci na 

úvod privítajú v derby Čes-

ko. Posledné dva zápasy 

sme s týmto súperom pre-

hrali. V čom bude dnešné 

stretnutie iné?

„Predchádzajúce dva zápasy 
proti Česku nám vôbec ne-
vyšli, teraz sa budeme snažiť 
veci zmeniť, aby sme do-
siahli víťazný výsledok. 
Určite nás tréneri dobre 
pripravia a bude tak len 
na nás, aby sme to predali 
na ihrisku.“
g Prišiel čas, aby sa naplni-

lo do tretice všetko dobré?

„Verím, že áno. Hoci, ako 
som povedal, bude to veľmi 
ťažký zápas. Predsa len je to 
derby.“
g Čo bude podľa vás rozho-

dujúce?

„Dlho sme nemali pre 
koronakrízu spoločný zraz, 
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KTO JE MILAN ŠKRINIAR

Aj na tréningu v plnom nasadení.

g Aký bol váš najlepší fut-

balový moment v ročníku 

2019/20?

„Víťazstvo v tejto ankete. 
Tiež finále Európskej ligy, 
hoci sa nám ju nepodarilo 
vyhrať.“
g Galavečer, ktorý sa mal 

konať počas marcového 

asociačného termínu, 

sa pre šírenie koronavírusu 

nekonal. Mrzí vás, že ste 

si ocenenie neprebrali 

osobne?

„Mrzelo ma to v momente, 
keď sa výsledky ankety 
vyhlasovali, určite by to bolo 
krajšie na galavečere. Teraz, 
s odstupom času, už to ne-
riešim, nemyslím na to.“ 
g Komu ste toto víťazstvo 

venovali?

„Mojej rodine, ktorá ma 
stále podporuje, fanúšikom 
a ľuďom, ktorí pri mne stoja 
nielen vtedy, keď sa darí, ale 
aj v takých zápasoch, ktoré 
mi nevyjdú.“

SRCR.indd   7 31.8.2020   13:24:02



taktiež Česi. Bude to o tom, 
kto sa lepšie pripraví, aby 
tento duel zvládol.“
g Hrať sa bude bez divá-

kov, akú rolu to môže pri 

výsledku zohrať?

„Je to veľká škoda, pretože 
diváci sú súčasť futbalu 
a športu. Nič sa nedá robiť, 
budeme sa s tým musieť 
popasovať.“
g Duel sa odohrá na Národ-

nom futbalovom štadió-

ne v Bratislave. Čo naň 

hovoríte?

„Na tomto štadióne som 
ešte nehral, takže sa veľmi 
sa teším. Zvonku je naozaj 
krásny.“
g Fanúšikovia vás budú 

môcť podporiť v autokine 

na neďalekých Pasienkoch. 

Teší aspoň takáto podpora?

„Som rád, že takýmto 
spôsobom si budú môcť 
fanúšikovia pozrieť zápas. 
Pre nás hráčov je však iné, 
keď počujeme priaznivcov 
povzbudzovať priamo 
z tribún.“
g Okrem Česka máme 

v skupine tejto súťaže ešte 

Škótsko a Izrael. Ako vní-

mate týchto súperov?

„Sú nároční, dnes už každý 
vie hrať futbal a každý nad 
každým môže vyhrať.“
g V októbri čaká Slová-

kov baráž o majstrovstvá 

Európy proti Írsku. Bude 

tento zraz slúžiť aj ako 

príprava naň?

„Myslím si, že nebude až tak 
veľa priestoru na prípravu, 
keďže počas tohto asociač-
ného termínu nemáme 
na programe prípravné 
zápasy, ale hráme súťažné 
stretnutia nového ročníka 
Ligy národov.“
g Po koronapauze ste 

stratili miesto v základnej 

zostave Interu Miláno. 

Aká je vaša momentálna 

pozícia v klube?

„Moja situácia v klube sa ne-
zmenila. Koniec-koncov, ne-
odohral som len posledných 
päť či šesť zápasov. Predtým 
som hrával prakticky stále, ja 
aj fanúšikovia sme si zvykli, 
že som bol neustále na 
ihrisku. Možno preto sa zdala 
byť moja pozícia v závere 
uplynulej sezóny ako niečo 
hrozné. Všetci však vieme, 
že to bola zvláštna doba, 
keďže sme od polovice júna 
do augusta hrali každý tretí 
deň. Takže bolo normálne, že 
tréner Conte točil hráčov 
v základnej zostave.“

g V Serii A ste s Interom 

skončili o bod za majstrov-

ským Juventusom a v Eu-

rópskej lige ste prehrali vo 

finále Európskej ligy. Ako 

by ste zhodnotili uplynulú 

sezónu?

„Keď sa na ňu pozriem z hľa-
diska výsledkov a porovnám 
to s predchádzajúcimi sezó-

nami, tak táto bola najlepšia. 
Mrzí nás, že sa nám nepoda-
rilo vyhrať nejakú trofej.“
g Prečo začal tréner Conte 

uprednostňovať na vašom 

poste Alessandra Bastoniho?

„Nemyslím si, že by tréner 
niekedy niekoho uprednost-
ňoval viac a iného menej. Má 
na výber z 25 až 30 hráčov 

a v základnej zostave ich je 
vždy jedenásť, je normálne, 
že raz hrá jeden, raz druhý. 
Tréner rozhoduje o tom, 
kto vybehne na ihrisko 
od úvodu.“
g Čoraz viac sa hovorí 

o tom, že majú o vás 

záujem veľkokluby ako 

manchesterské United či 

City, Paríž Saint-Germain 

či FC Barcelona. Ako vidíte 

svoju budúcnosť na klubo-

vej úrovni?

„Píše a rozpráva sa veľa vecí. 
Už mnohokrát som povedal, 
že keď je o  hráča záujem, 
tak to vždy poteší. Ja som 
futbalista Interu Miláno 
a mám s ním ešte tri roky 
platnú zmluvu.“
g Pre koronapauzu sa 

najvyššia talianska súťaž 

nehrala viac ako tri me-

siace. Ako ste trávili voľné 

chvíle v Miláne?

„Neboli to až také voľné chví-
le, hoci sme boli pre karanté-
nu zatvorení doma. S našimi 
trénermi sme mali tréningy 
cez videohovory, takže sme 
veľa trénovali, behali na pá-
soch či bicyklovali. Skutočné 
voľno sme trávili pozeraním 
filmov alebo seriálov.“
g Aké ciele si dávate do no-

vého ročníka?

„Na reprezentačnej úrovni si 
želám, aby sa nám podarilo 
postúpiť na majstrovstvá 
Európy, to si prajeme všetci. 
Osobné ciele sú, aby som 
bol hlavne zdravý a mohol 
mužstvu čo najviac pomáhať 
svojimi výkonmi.“

BRANISLAV SARŇÁK
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V minulej sezóne bol druhým najvyťaženejším hráčom milánskeho Interu.

Hlavičkové súboje zvykne vyhrávať.
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● NOVINKA: Aplikácia Hörmann BlueSecur 
na ovládanie pomocou smartfónu

● NOVINKA: Pohon garážovej brány SupraMatic 4 
rýchlejší až o 75 %*

● NOVINKA: Úsporné LED osvetlenie pre viac 
svetla v garáži

Inteligentné otváranie garážových brán

* v porovnaní s Hörmann ProMatic 3
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Viac info na
www.ifortuna.sk

V ZÁPASE SVK - CZE

SO SUPERKURZOM 4,0!
STAV SI NA NAŠICH

SRCR.indd   10 31.8.2020   13:25:51



Mráz 
bude hosťovať v Lubine
Samuel Mráz bude v novej 
sezóne pôsobiť v najvyššej 
poľskej súťaži. Taliansky klub 
FC Empoli súhlasil 
s hosťovaním 23-ročného 
útočníka v Lubine, Zaglebie 
má právo opcie na trvalý 
prestup.  Mráz odštartoval 
svoju kariéru v FK Senica, 
v januári 2017 prestúpil 
do MŠK Žilina. Pred začiat-
kom sezóny 2018/19 pre-
stúpil do Empoli, kde odohral 6 zápasov a strelil jeden gól. Klub 
ho potom poslal na hosťovanie do Crotone, predchádzajúcu 
sezónu dohral v Bröndby IF. V dánskej lige odohral 25 zápasov 
a dal päť gólov. Na konte má tri reprezentačné štarty, v národnom 
drese Slovenska si pripísal jeden gól.

Ďuriš 
zmenil na Cypre klub
Michal Ďuriš bude v novej 
sezóne pokračovať v karié-
re opäť na Cypre, kde Anor-
thosis Famagustu vymenil 
za Omoniu Nikózia. 
S vedením účastníka naj-
vyššej cyperskej súťaže sa 
dohodol na ročnej zmluve.
Omonia je 20-násobný 
majster krajiny a 32-ročný 
Ďuriš privítal, že zostane 
na Cypre. „Mám za sebou 

náročné obdobie, keď som ukončil zmluvu v Anorthosise. 

Čakal som na ponuky, boli aj zo zahraničia. Potom prišla 

Omonia, rokovala so mnou veľmi seriózne a som rád, že sa 

to podarilo,“ povedal slovenský útočník v rozhovore pre klu-
bový web a dodal: „Vzal som si pár dní na rozmyslenie, čo 

je najlepšie pre mňa a moju rodinu. Rozhodli sme sa, že 

najlepšie pre moju kariéru bude pokračovať na Cypre.“

Hancko 
zostáva v Sparte Praha

Obranca národného tímu 
Dávid Hancko, ktorý hosťo-
val z Fiorentiny v pražskej 
Sparte, napokon zostáva 
v českej metropole opäť na 
hosťovaní. Náš futbalista 
to spolu s českým klubom 
oznámil veľmi originálne. 
Na sociálne siete pridala 
Sparta video, kde Hancko 
ďakoval fanúšikom za pod-
poru a jeho slová vyvolali 
dojem, že sa lúči. Zo slovenského futbalistu by bol aj dobrý herec, 
keďže sa tváril naozaj vážne. Potom však vyčaril úsmev a oznámil, 
že v klube zostáva.
Hancko je rád, že aj v novej sezóne si bude obliekať rudý dres. 
„Vedenie Sparty i agent odviedli skvelú robotu, ale najdôle-

žitejšie bolo, že som to tak chcel. Aj napriek tomu, že nevyšiel 

prestup, povedal som, že tu aj tak chcem zostať. Dohodli sme 

sa na možnosti ďalšieho hosťovania. Nebolo to jednoduché, 

ale som rád, že to vyšlo. Chcem sa poďakovať všetkým, najmä 

fanúšikom Sparty, pretože ich podpora a túžba po tom, aby 

som tu zostal, bola obrovská,“ povedal spokojný obranca.   (luc)

Jednou z ústredných postáv postupu 
Fulhamu do anglickej Premier 
League bol slovenský brankár Ma-
rek Rodák. Náš reprezentant sa stal 
počas sezóny jednotkou medzi 
tromi žrďami anglického tímu 
a svojimi výkonmi prispel 
k dosiahnutiu najvyš-
šieho predsezónne-
ho cieľa Londýnča-
nov. Fulham postúpil 
medzi anglickú elitu 
cez play-off, v semifinále 
vyradil najskôr Cardiff 
(2:0 a 1:2) a vo finále 
Brentford (2:1 pp). 
„Bolo to niečo úžas-

né. Dosiahli sme 

cieľ, ktorý sme 

si stanovili pred 

sezónou. Všetci sme 

sa z postupu nesmierne radovali. 

Žiaľ, oslavovali sme bez divá-

kov a bez rodín, keďže nemohli 

byť prítomní na štadióne pre 

koronavírusové obmedzenia,“ priznal v rozhovore pre 
SFZ Rodák. „Tento úspech znamená pre mňa veľmi veľa, 

veď vo Fulhame som sa po príchode z Košíc futbalovo 

rozvíjal. V klube som prešiel viacerými vekovými kate-

góriami a vždy som sníval, že sa dostanem až do A-tímu 

a zaň si zachytám v Premier League. Ten sen sa mi môže 

o pár týždňov už splniť,“ dodal slovenský brankár.
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Hamšíkov 
prvý gól v sezóne
Marek Hamšík zaznamenal 
svoj prvý tohtosezónny gól 
v čínskej Superlige, no jeho 
Dalian sa nedočkal triumfu 
ani v šiestom kole. Po prehre 
2:3 so Shenzenom bol na 
poslednom mieste tabuľky 
A-skupiny súťaže. „Som 

rád za prvý gól, no radosť 

z neho mám veľmi malú, 

keďže sme prehrali,“ 
uviedol pre svoju oficiálnu 
webstránku Hamšík. Ten 
v 55. minúte vyrovnal na 
2:2, keď krásnou strelou 
ľavačkou zvnútra šestnástky 
pod brvno nedal súperovmu 
brankárovi žiadnu šancu. 
Shenzen napokon strhol 
výhru na svoju stranu gólom 
z penalty štvrťhodinu pred 
koncom. 

Rodák vybojoval 
postup 
do Premier 
League
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DERBY, AKÉ NEMÁ PÁRU
Ťažko by ste hľadali derby, 
ktoré sa teší tak obrovskej 
rivalite a zároveň priateľskej 
atmosfére na tribúnach aj 
mimo nich. Derby je prívlastok 
charakterizujúci súboje odve-
kých rivalov, ktorých rivalita 
niekedy presahuje rozmery 
samotného futbalu. Derby 
zápasy Celtic versus Glasgow 
Rangers, bitky o Rím v podaní 
AS a Lazia, belehradské zápa-
sy Partizana s Crvenou zvez-
dou, v Česku duely Sparty so 
Slaviou, či na Slovensku súbo-
je Slovana  s Trnavou, sú toho 
dôkazom. O to krajší a vzác-
nejší je v tomto kontexte 
pohľad na stretnutia Slovákov 
s Českom. Bitky medzi fanú-
šikmi registrujeme maximálne 
o vstupenky. Potom je to už 
len ľúty boj na ihrisku a tlieska 
sa vždy lepšiemu. Dôkaz? Bra-
tislava uznala kvality Čechov, 
keď nás v septembri 2006 na 
Tehelnom poli prevalcoval 
Koller a spol 3:0, o tri roky 
neskôr sa na Letnej tlieskalo 
slovenským sokolom po 
nečakanej výhre 2:1, ktorou 
sa odrazili až k postupu na 
svetový mundial 2010 v JAR. 

VZÁJOMNÉ ZÁPASY
Prvýkrát po osamostatnení 
sa hralo na Tehelnom poli 
v 8. mája 1995. Výsledok 1:1, 
v priateľskom zápase, nebol 
určujúci. Prím hrala vzájomná 
dohoda národných zväzov 
stretávať sa, symbolicky v má-

jovom termíne, pravidelne 
každý rok a pripomínať si 
spoločnú históriu Čechov 
a Slovákov. 
Človek mieni, osud mení. Do 
hry vstúpil kvalifikačný žreb 
UEFA o postup na MS 1998 
a Slovákov a Čechov poslal do 
spoločnej skupiny. Dlhodobý 
projekt priateľských zápasov 
ustúpil do úzadia, ostré súbo-
je priniesli to pravé futbalové 
– napätie, góly a s odstupom 
času pamätné zápasy. Platí 
to pre prvé z troch víťazstiev 
našej družiny nad Českom 
v auguste 1997. Zverenci slo-
venského rodáka z Novej Vsi 
nad Žitavou, Dušana Uhrina, 
dokráčali na Eure 1996 až do 
finále a do Bratislavy prišli 
v úlohe favorita. Papierové 
predpoklady začal napĺňať 
už po štvrťhodine hry gólom 
Vladimír Šmicer, no tesne pred 
prestávkou vyrovnal Tibor 
Jančula na 1:1 a keď na za-
čiatku druhej časti hry preko-
nal českého gólmana Srníčka 
aj Jozef Majoroš, vypredané 
Tehelné pole explodovalo. Vy-
hrali sme 2:1 a pripísali sme si 
na konto skalp najsilnejšieho 
súpera, proti akému sme 
v dovtedy krátkej histórii hrali.
Bilancia hovorí jasne v pros-
pech českého tímu. Naši 
susedia v nasledujúcich 
štyroch zápasoch dominovali 
a pripísali si na konto štyri 
jednoznačné výhry v rade. 
Najmä spôsob, akým vyradili 
po dvadsiatich minútach z hry 

zverencov trénera Galisa, keď 
v životnom zápase strelil dva 
góly Libor Sionko a tretí pridal 
legendárny Jan Koller, bol 

impozantný. O to viac chutilo 
nečakané víťazstvo Weissovej 
družiny v prvý aprílový deň 
2009 na pražskej Letnej 2:1. 
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Česi zvíťazili v Bratislave v kvalifikácii o postup na ME 2008. 

Na snímke súboj dvoch Janov – Koller vs. Ďurica.

 8. 5. 1995 Slovensko – Česko 1:1 Prípravný zápas / Bratislava

 24. 8. 1997 Slovensko – Česko 2:1 Kvalifikácia MS 1998 / Bratislava

 11. 10. 1997 Česko – Slovensko  3:0 Kvalifikácia MS 1998 / Praha 

 21. 8. 2002 Česko – Slovensko  4:1 Prípravný zápas / Olomouc

 6. 9. 2006 Slovensko – Česko 0:3 Kvalifikácia ME 2008 / Bratislava

 17. 11. 2007 Česko – Slovensko  3:1 Kvalifikácia ME 2008 / Praha

  1. 4. 2009 Česko – Slovensko  1:2 Kvalifikácia MS 2010 / Praha

  5. 9. 2009 Slovensko – Česko 2:2 Kvalifikácia ME 2008 / Bratislava

 14. 11. 2012 Česko – Slovensko  3:0 Prípravný zápas / Olomouc

 31. 3. 2015 Slovensko – Česko 1:0 Prípravný zápas / Žilina

 13. 10 .2018 Slovensko – Česko 1:2 Liga národov 2018/19 / Trnava

  19. 11. 2018 Česko – Slovensko  1:0 Liga národov 2018/19 / Praha

VZÁJOMNÉ ZÁPASY

Vzájomné zápasy 
Slovenska s Českom

Derby – 
rivalita – 
priateľstvopriateľstvo
Dvanásť vzájomných stretnutí odohrali reprezen-
tačné tímy Slovenska a Česka v novodobej histórii 
po tom, ako spoločný československý výber ukončil 
499-zápasovú reprezentačnú púť trvajúcu od au-
gusta 1920 do novembra 1993. Vtedy mužstvo tré-
nera Ježka, pod hlavičkou RČS, odohralo posledný 
zápas. Remízou 0:0 v Bruseli proti Belgicku sa rozlú-
čilo s kvalifikáciou o postup na MS 1994 a zavŕšilo 
éru spoločného výberu Československa.

Divácka kulisa v septembri 2006 

v Bratislave (Slovensko – Česko, 0:3)
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Po prehre vo Wembley tréner 
Weiss prekopal zostavu, a tak 
v bránke nahradil Senecké-
ho Mucha, prekvapilo tiež 
zaradenie Šestáka a Hološka 
do základnej zostavy a na 
lavičke sa objavil mladučký 
Miňo Stoch, ktorého pred 
odchodom do Prahy „ukradol“ 
tréner Weiss vtedajšej dvad-
saťjednotke. Vyhrali sme 2:1 
po góloch Šestáka a Jendriška, 
tri body položili základ pre 
neskorší postup na svetový 
mundial. 

REPETE 
V LIGE NÁRODOV
Posledné vzájomné stretnutia 
obstarali súboje v rámci Ligy 
národov 2018/19. Udialo sa 
toho na ihrisku aj mimo neho 
viac než dosť. 13. október 
2018 sa zapíše do histórie 
ako dátum, keď tretí Slovák 

v poradí dosiahol métu 100 
reprezentačných štartov. 
Tejto pocty sa dočkal kapitán 
Martin Škrtel, ale históriu pre-
pisoval aj Marek Hamšík, pre 
ktorého bol trnavský zápas 
108. v drese s dvojkrížom na 
prsiach a prekonal tak o jeden 
štart dlhoročného rekordéra 
v počte odohraných zápasov 
za Slovensko Mira Karhana. 
Kým ostrieľaní kozáci lámali 
rekordy, benjamín v tíme 
Dávid Hancko si pripísal na 
konto prvý reprezentačný 
štart a premiérový zápas, na 
lavičke Česka si odkrútil aj 
súčasný kouč nášho súpera 
Jaroslav Šilhavý. Kým jeden 
príbeh reprezentačného 
trénera sa začínal, jeden mi-
moriadne úspešný sa duelom 
v Trnave skončil. Ján Kozák st. 
sa po stretnutí s Českom vzdal 
funkcie hlavného trénera 

a v nasledujúcom stretnutí 
vo Švédsku viedol dočasne 
slovenských sokolov jeho 
asistent Štefan Tarkovič.

V pražskej odvete, o mesiac 
neskôr, viedol naše mužstvo 
už Pavel Hapal, a aj keď veľmi 
túžil nadviazať na premiérové 
brilantné víťazstvo nad Ukraji-
nou 4:1, v pražskej odvete 
bol proti Patrik Schick, ktorý 
sa jediným gólom postaral 
o výhru Česka 1:0. 

KTO NAJVIAC, 
KTO NAJMENEJ?
Česko je s dvanástimi vzá-
jomnými zápasmi druhým 
najčastejším reprezentačným 
súperom Slovenska, viac due-
lov sme odohrali iba s Chor-
vátskom - 15 (z toho sedem 
v medzivojnovom období 
v rokoch 1939 – 1944). Aké je 

to zahrať si derby proti Česku, 
okúsilo 87 slovenských repre-
zentantov. Kto má na konte 
najviac štartov? Rekordérmi 
sú so 7 odohranými zápasmi 
Škrtel a Hamšík, štartom 
v dnešnom zápase by rekord 
vyrovnal Peter Pekarík. 
Ak by ste naopak hľadali 
hráča, ktorému sa zápasy 
s Českom vyhýbajú, víťazom 
tohto rebríčka by sa stal Juraj 
Kucka. „Kuco“ odohral v re-
prezentácii v období od roku 
2008 celkovo 72 zápasov 
a z toho proti nášmu dneš-
nému súperovi jediný – 
13. 10. 2018, v rámci Ligy 
národov 2018/19 v Trnave.

PETER ZEMAN
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Slováci sa revanšovali výhrou v Prahe

 v kvalifikácii o postup na MS 2010. Víťazný 

gól Jendriška a spoločná gólová oslava.

Tímy Slovenska a Česka pred prvým vzájomným zápasom v rámci Ligy  národov (13. 10. 2018 v Trnave).

7 – Škrtel, Hamšík
6 – Pekarík
4 – Karhan, J. Ďurica, Sapara, 
Hološko, Šesták
3 – Kinder, Bališ, I. Kozák, 
Tomaschek, Špilár, Kožlej, 
Čontofalský, Vittek, M. Čech, 
Štrba, Mucha, Zabavník, 
Stoch, Weiss ml., Hubočan, 
Mak, Duda
2 – L. Molnár, Tittel, Šimon, 
T. Zátek, Jančula, Ujlaky, J. 
Majoroš, Hlinka, Sz. Németh, 
Krajčík, Mintál, Ľ. Michalík, 
Jendrišek, Saláta, Pečovský, 
M. Ďuriš, Greguš, Dúbravka, 
Škriniar, Hancko, A. Nemec
1 – 41 hráčov

ŠTARTY HRÁČOV
PROTI ČESKU

SRCR.indd   13 31.8.2020   13:29:26



 KLUBY
Podľa článku v novinách 
Prager Tagblatt z leta 1935 sa 
„kopaná“ hrala na Kráľovskej 
lúke v Prahe už v roku 1887, 
pričom vznik prvej takzvanej 
„malej Slavie“, ako sa nazýval 
Akademický cyklistický 
odbor Slavie Praha, je mož-
né dohľadať v jesenných 
mesiacoch roku 1892. 
A v roku 1893 „počal cvičiti 
Český Athletic Club na Král. 
Vinohradech (nyní Sparta) 
s klubem A.C. Praha.“
Nasledovalo založenie 
ďalších klubov, ktoré sa 
v toku dejín zlučovali, zanikali 
a na ich troskách vznika-
li iné, niektoré ako priami 
nasledovníci, iné blízke si len 
domicilom. Postupne sa tak 
na futbalovej mape objavili 
– a do dnešných dní existujú 
- Viktora Žižkov (1903), Bohe-
mians Praha (1905), Viktoria 
Plzeň (1911), Baník Ostrava 
(1922), Dukla Praha (1958), 
atď. 
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Od roku 1918 do roku 1992, 
s výnimkou vojnového 
obdobia 1939 až 1945, boli 
futbalové dejiny a súťaže 
prepojené so slovenskými. 
Zoznam českých víťazov 
najvyššej súťaže, spoločnej 
česko-slovenskej aj samostat-
nej českej, obsahuje 11 mien: 
Sparta Praha 36 titulov, Slavia 
Praha 20, Dukla Praha 11, Vik-
toria Plzeň 5, Baník Ostrava 4, 
Slovan Liberec 3, Viktoria Žiž-
kov, Spartak Hradec Králové, 
Zbrojovka Brno, Bohemians 
Praha a FC Vítkovice po 1.
Sú to všetko účastníci 
európskych pohárov, viacerí 
spoznali, aké to je dostať sa 
do záverečných kôl (Dukla 
aj Sparta semifinále EPM 
a PVP, Baník semifinále PVP, 
Bohemians a Slavia semifiná-
le Pohára UEFA...)

HRÁČI 
Na prelome tisícročí zorga-
nizovali aj v Česku anketu 
o najlepšieho futbalistu kraji-
ny uplynulého storočia. Stála 

za ňou redakcia časopisu Gól, 
hlasovali futbaloví odbor-
níci, konkrétne bývalí hráči, 
prvoligoví tréneri a novinári. 
Víťazom sa stal prvý český 
držiteľ Zlatej lopty France 
Footballu z roku 1962 Josef 
Masopust. V prvej desiatke 
boli aj dvaja futbalisti sloven-
ského pôvodu, Karol Dobiaš 
a Andrej Kvašňák. Ale – podľa 
hlasovania fanúšikov bol iný 
najlepší, Josef Bican.
Anketa Futbalista storočia 
v Česku: 1. Masopust, 
2. Bican, 3. Viktor, 4. Plánička, 
5. Nedvěd, 6. Panenka, 
7. Ladislav Novák, 8, Dobiaš, 
9. Kvašňák, 10. Nehoda. 
Organizátori ankety sa 
obávali, aby sa nezabudlo 
na legendy z rokov dávno 
minulých, teda futbalistov 
z prvých desaťročí 20. sto-
ročia ako Káďa-Pešek, Pi-
lát, Hojer, Janda, Košek, 
Kopecký, Ludl, Nejedlý, Puč, 
či neskorších Pluskala, Kučeru 
a po nich Vízka, Jana Bergera 
i Skuhravého. Nezabudlo sa 

ani na najmladších, ako sú 
Čech, Poborský, Patrik Berger, 
Jankulovski či Rosický, ale 
v prvej desiatke bol počet 
obmedzený a z najmladšej 
generácie sa medzi najlepších 
nedostal nikto, benjamínkom 
v desiatke je Pavel Nedvěd, 
druhý český držiteľ Zlatej lop-
ty France Footballu (2003).

TRÉNERI 
Každá etapa mala svojho top-
velikána v trénerskom fachu. 
Viacerí prechádzali naprieč 
obdobiami, keďže ich práca 
vo futbale trvala desaťročia. 
Ak by sme si opäť pomohli 
anketou Tréner storočia, 
v ktorej hlasovalo na prelome 
tisícročí 141 súčasníkov tohto 
odvetvia, v prvej desiatke 
nám chýba Pavel Vrba. Má to 
však svoju logiku, ten robil 
významné kúzla na lavičke 
Plzne až od roku 2008. 
Rebríček desiatich najlepších 
trénerov v Česku za 
20. storočie má takúto podo-
bu: 1. Ježek, 2. Vytlačil, 

ČESKÉ FUTBALOVÉ V 
Pohľad do histórie napovedá, že český futbal vyprodukoval za viac ako 
130 rokov svojej existencie desiatky klubov, stovky trénerov a tisíce hráčov,
      pričom nemálo z nich si zaslúži označenie gigant, veličina, kaliber, 
      pri jednotlivcoch osobnosť či špička. Na neveľkom priestore ponúkame
     prierez tým najlepším z českého futbalu, ale s upozornením, že je to bez 
     nároku na úplnosť.

Karel 
BRÜCKNER

TomášTomáš  
ROSICKÝROSICKÝ

Pavel NEDVĚD Ivan HAŠEK

Josef 
LAUFER

Václav 
JÍRA

Václav 
JEŽEK

Josef BICAN
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3. Uhrin st., 4. Vejvoda, 
5. Brückner, 6. Vengloš (za 
riekou Moravou s odstupom 
času ocenili nášho futbalové-
ho docenta, bravo! hlasujúcim 
aj trénerovi), 7. Chovanec, 
8. Cipro a Pospíchal, 10. Petrů.
Minimálne prvá šestka sú 
fachmani, ktorí výrazne 
predbehli svoju dobu 
a ovplyvnili celé generácie 
hráčov. Každý jeden z nich má 
oprávnene svojich priazniv-
cov, hoci ku každému sa nájde 
kritik. Schopnosti Václava 
Ježka, nazbierané doma aj 
v Holandsku, uplatnené 
v Sparte aj pri reprezentácii 
sa prejavili i v počte hráčov, 
ktorých ovplyvnili natoľko, že 
sa neskôr vydali na trénerskú 
dráhu – Chovanec, Bílek, 
Straka, Griga, Lavička, Horňák, 
Siegl, Kostelník, Stejskal, We-
ber... Cesta strieborného tímu 
na MS 1962 bola, je a navždy 
bude spätá s neortodoxnými 
metódami svojského Rudolfa 
Vytlačila, finále Eura 1996 
zasa s prácou Dušana Uhrina 

riadiaceho výboru Stredoeu-
rópskeho pohára, predsedom 
medzinárodnej komisie VFS 
ÚV ČSTV, predsedom technic-
kej komisie FIFA, zastával 
už spomínaný vysoký post 
v UEFA a po Novembri viedol 
až do svojej smrti Českoslo-
venskú futbalovú asociáciu 
(1990 – 1992). FAČR po ňom 
pomenovala cenu, udeľova-
nú každoročne osobnos-
tiam, ktoré sa zaslúžili 
o rozvoj českého futbalu. 
Priam život na knihu mal 
Rudolf Baťa. Podstatnú časť 
športovej kariéry strávil ako 
špičkový hokejový rozhodca 
– šesťkrát na MS, dvakrát 
na OH plus Séria storočia 
Kanada vs. ZSSR – ako 
50-ročný prešiel k futbalu. 
Stal sa generálnym sekretá-
rom zväzu, pracoval 
v mnohých medzinárodných 
komisiách FIFA a UEFA. Jeho 
žoviálny spôsob komuniká-
cie mu získaval kontakty po 
celom svete, s tými potom 
obratne narábal tak, že nerie-
šiteľným situáciám nachádzal 
zmysluplné riešenia. Jeho 
meno bolo kľúčom do dverí 
najvplyvnejších persón všet-
kých oblastí života, nielen 
futbalu či športu. Do posled-
ných dní pracoval, naposledy 
ako sekretár Sparty Praha. 
Jeho výnimočnosť podčiar-
kuje skutočnosť, že je členom 
dvoch Siení slávy  -českého 
hokeja i českého futbalu.
V domácich pomeroch bol 
výrazným činiteľom futbalu 
Rudolf Kocek. S trojročnou 
pauzou stál na čele pražskej 
Dukly dve a pol desaťročia 
(1959 – 1966 a 1969 – 1983), 
sedem rokov bol predsedom 
Českého fotbalového svazu 
a ďalších sedem Českoslo-
venského futbalového zväzu 
(1983 – 1990). Bez neho by 
Dukla nebola tou veľkou 
slávnou, rešpektovanou, ale 
aj mnohými zatracovanou 
Duklou. Futbalu rozumel, 
perfektne ovládal pravidlá, 
mal absolútny rešpekt okolia 
i celého hnutia. Bol dôstojní-
kom ČSĽA, čo mu nepridávalo 
na obľúbenosti a kredite, znalí 
veci však tvrdili, že vždy si dr-
žal armádnych funkcionárov 
od tela. „Bol to maršal so 

všetkým, čo k tomu patrí 

– mal náš rešpekt, úctu aj 

autoritu,“ hodnotil ho Ladi-
slav Vízek, futbalista Dukly a 
reprezentácie, známy aj tým, 
že má na veci svoj názor, neraz 
aj v rozpore s oficiálnou líniou.

INÍ 
Do výkladnej skrine českého 
futbalu neodmysliteľne patrí 
pražský rodák Josef Laufer, 
športový redaktor a komen-
tátor, novinárska legenda. 
Bol prvým Európanom, ktorý 
odvysielal v rádiu športový 
prenos. Udialo sa 3. októbra 
1926 zo zápasu Slavie Praha 
s Hungariou Budapešť. Roz-
hlasový redaktor sa na zápas 
nedostavil, a tak „násilím ma 

vtiahli k mikrofónu, dostal 

som pokyn do ucha hovor-

te, hlavne hovorte, stále 

a bez prestávky, nech to 

súvisí s tým, čo máte pred 

sebou a čo vidíte, alebo aj 

nie,“ spomínal na túto re-
portáž on sám.  V Slavii Praha 
pôsobil ako medzinárodný 
sekretár i vedúci redaktor 
klubových ročeniek 1913 až 
1940. O päť rokov po futba-
lovej reportáži komentoval aj 
hokejový zápas. 
Dodnes sa spomína na neho 
ako na veľkého profesionála 
s vynikajúcou znalosťou veci, 
majúceho veľký prehľad 
v téme, vyznačujúceho sa 
pohotovosťou, kultúrou slo-
va a schopnosťou vniesť do 
prejavu potrebnú dramatic-
kosť. Je považovaný za osob-
nosť rozhlasovej žurnalistiky 
a športového komentovania. 
Zomrel v Prahe vo veku 
75 rokov.
Trojjedinou postavou v čes-
kom futbale je Ivan Hašek. 
Hráč, tréner i elitný funk-
cionár. Srdcom sparťan má 
s týmto klubom 10 majstrov-
ských titulov – 8 ako hráč, 
2 ako tréner – je dvojnásob-
ným hráčom roka a v osobnej 
vitríne má ešte rad úspechov. 
Úspešný bol aj ako tréner, 
z pozície šéfa zväzu krátko 
viedol i reprezentáciu (tri 
mesiace, dokonca aj v zápase 
proti Slovensku v roku 2009), 
mnohí v českom futbale do 
neho vkladali veľké nádeje, že 
ho zreformuje, zmodernizuje, 
prispôsobí progresívnej dobe 
a jemu vlastnému slušnému 
charakteru. Svoj mandát 
však naplnil len do polovice 
volebného obdobia (2009 
– 2011), potom sa opäť vrátil 
na trénerskú dráhu. Rozhľade-
ný človek, absolvent práva na 
Univerzite Karlovej, ovládajúci 
francúzštinu, nemčinu, rušti-
nu, angličtinu a japončinu je 
stále osobnosťou, ktorá má čo 
povedať a čo urobiť vo futba-
le.                         PETER ŠURIN

ELIČINY

Josef 
MASOPUST

staršieho. Jaroslav Vejvoda 
bol ten, kto z pražskej Dukly 
spravil svetový klubový tím. 
Sedem titulov, štyri víťazstvá 
na Americkom pohári 
a dvakrát štvrťfinále EPM, ďalší 
titul v Poľsku s Legiou Varšava, 
to všetko sú jagavé úspechy 
„malého Napoleona.“ A po-
tom bol to on, kto povedal, že 
futbal nemá logiku. Potvr-
dzuje to aj Tomáš Pospíchal, 
ktorému tento výrok roky-ro-
kúce mylne pripisujú. „To sú 

skutočne slová kolegu  

z Dukly Jaroslava Vejvodu. 

Ja som niečo podobné 

povedal v spojitosti s tým, 

že ak ma chcel nejaký hráč 

oblafnúť, tak som mu pove-

dal, nech sa na to vykašle, 

pretože to nemá logiku.“ 

Mimochodom, Pospíchal je 
ďalšia česká legenda – hráčska 
a ešte väčšia trénerská.
Samozrejme, každý môže 
mať svoj pohľad na toho, kto 
je pre neho najväčšia persó-
na. Trebárs Medzinárodná 
federácia futbalových his-
torikov a štatistikov (IFFHS) 
zaradila do svojho rebríčka 
najlepších trénerov prvých 
dvoch desaťročí 21. storočia 
na 15. miesto prvého Čecha 
Karla Brücknera.
Nám sa tlačí do pozornosti 
ešte jedno meno z rokov 
dávno minulých– Evžen 
Hadamczik. Chlap, ktorý 
„urobil“ skvelý Baník Ostrava. 
Na Bazaly prišiel v roku 1978 
a vydržal päť sezón. Získal 
s mužstvom dva tituly, tri po-
zície vicemajstra, vyhral po-
hár, dostal tím do semifinále 
PVP a štvťfinále EPM. Potom 
prebral olympijský výber 
s cieľom obhájiť na Hrách 
v Los Angeles zlato z Moskvy 
a že ním sformované mužstvo 
na to malo! Zasiahla však 
politika, na OH do USA sa 
napokon zo socialistického 
tábora nešlo, a to bola posled-
ná kvapka do pohára plného 
trápenia tohto výnimočného 
trénera. Siahol si na život...

FUNKCIONÁRI 
Osobnosti, prerastajúce hra-
nice českej krajiny, sú aj na 
tomto poli. Ovplyvnili futbal 
nielen u nás, ale aj na me-
dzinárodnom fóre, veď  naprí-
klad Václav Jíra bol podpred-
sedom UEFA. Ešte predtým 
hráč a potom tréner, dokonca 
reprezentačný, napokon sa 
však našiel vo funkcionárskej 
činnosti. Prešiel mnohými 
pozíciami – bol členom 
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Platilo to v Slovane, platilo to 
v reprezentácii. „Pravdou je, 

že som zaviedol jedno pra-

vidlo: keď sme boli v národ-

nom mužstve, nikto nesmel 

rozoberať ligové zápasy. Ro-

bilo to problémy, preto som 

buchol po stole: Koniec!“ 
Správny kapitán.
Solčiansky rodák má brati-
slavskú krv. „Otec dostal 

pracovnú ponuku z hlav-

ného mesta, takže už ako 

dvojročný som sa presťaho-

val s rodičmi do Bratislavy. 

Zhodou okolností sme 

dostali byt na Tehelnej ulici, 

čo je pár metrov od štadióna 

Slovana,“ osud to tak chcel, 
že tá bratislavská krv sa zafar-
bila na belaso.
Ktovie, prečo hrával v mládež-
níckych kategóriách v útoku, 
ba aj do I. ligy naskočil ako 
hrot zostavy a v archívoch je 
zapísané, že v jednom zápase 
strelil Hradcu Králové štyri gó-
ly. Preto sa aj on trochu ošíval, 
keď ho tréner Michal Vičan ne-
čakane stiahol do stredu obra-
ny a uvítal, že ho Ján Hucko 
opäť vysunul na pôvodnú po-
zíciu. Lenže definitívu v sme-
rovaní jeho kariéry urobil Jo-
zef Vengloš, keď ho znova za-
radil do obrannej línie, spolu 
s Jozefom Čapkovičom vytvo-
rili skvelú stopérsku dvojicu. 
Ondruš bol výborný v hre 
hlavou, s prehľadom v hre 
a citom pre pozičné postave-
nie, Čapkovič majúci niekoľko 
nadpriemerných futbalových 
daností, z ktorých najviac čne-
la jeho rýchlosť. Tento tandem 
bol potom hrádzou pre súpe-
rov aj v reprezentácii, spolu 

s ďalšími spolu-
hráčmi zo Slovana 
vytvoril kostru zlatého 
mužstva z majstrov-
stiev Európy 1976.
Práve k tomuto roku sa 
viaže aj Ondrušov najväčší 
individuálny úspech. Hoci 
sa doma nikdy nestal futba-
listom roka, v renomovanej 
ankete časopisu France 
Football Zlatá lopta sa v ro-
ku 1976 umiestnil na 
6. mieste. Žiaden Slovák 
pred ním a žiaden po ňom 
sa v tomto rebríčku tak 
vysoko nedostal (bodovali 
v nej aj Buberník, trikrát Kvaš-
ňák, Schrojf, Adamec, 
Pivarník, Pollák, dvakrát 
Masný). „Napríklad aj Cruyff 

vtedy skončil za mnou. Vy-

hral Beckenbauer, druhý bol 

Rensenbrink, tretí Viktor, 

štvrtý Keegan, piaty Platini 

a potom už ja!“ dodnes je 
to téma, pri ktorej je zrejmé, 
že je hrdý na to, čo dosiahol. 
Mimochodom, v domácej 
ankete Futbalista roka bol 
raz druhý (1976) a trikrát tretí 
(1974, 1975, 1977).
Úplne inak sa tvári, keď deba-
tuje o tom, že nemohol na 
vrchole svojich schopností 
konfrontovať, čo vie, v za-
hraničných ligách. „Mrzí ma 

to, von nás nepustili. Ponu-

ky sme mali vari všetci, ja 

konkrétne z Bayernu Mní-

chov, Stuttgartu a Mönchen-

gladbachu, len pripomínam, 

že Nemci boli v tom čase 

majstri sveta, bundesliga 

mala cveng. Rád by som si 

overil, či by som na to mal.“ 
Už len neradostne dodáva, že 

„keď nás pustili ako tridsiat-

nikov, už sme mali výkon-

nostný zenit za sebou.“

Nielen jeho kariérnym vrcho-
lom bol už spomínaný európ-
sky šampionát v Juhoslávii, 
stabilnú fazónu však mal 
spolu s ďalšími spoluhráčmi aj 
o štyri roky neskôr, na ďalších 
majstrovstvách starého 
kontinentu, odkiaľ si priviezol 
bronzovú medailu. Potom 
predsa len dostal súhlas na 
legálny odchod za hranice, 
vyskúšal si belgickú najvyššiu 
(FC Bruggy) aj nižšiu francúz-
sku (Thonon) a švajčiarsku 
(FC Biel) ligu, kde v 39 rokoch 
ukončil hráčsku kariéru.
Usadil sa v Thonone, francúz-
skom meste na brehu Ženev-
ského jazera, a zvažoval, čo ro-
biť ďalej v živote. Bolo jasné, že 
ostane vo futbale, musel však 
nájsť odpoveď na otázku, 
v akej úlohe. Či sa dať na tré-
nerskú dráhu, alebo manažér-
sku, či pracovať pre zahraničné 
subjekty, alebo slovenské. 
„Žil som v zahraničí a tam 

aj fungoval, ale pristal som 

i na spojenie s domovom. 

V Slovane som bol medziná-

rodným manažérom, krát-

ko aj prezidentom, pri slo-

venskej reprezentácii som 

bol v tíme poradcov trénera 

Weissa pred a počas MS 

2010, naďalej som ako kon-

zultant k dispozícii s infor-

máciami o všetkom, v čom 

môžem byť Slovensku nápo-

mocný. Slováci sú u mňa 

vždy na prvom mieste. Prvá 

polovica života vo mne 

prevažuje, vtedy som zbieral 

aj futbalové úspechy, to sa 

nedá zabudnúť.“

V roku 2008 mu udelili Cenu 
fair play za dlhoročnú úspeš-
nú a príkladnú hráčsku čin-
nosť, v marci 2016 ho uviedli 
do Siene slávy slovenského 
futbalu a pred ME 2016 ho 
UEFA zaradila medzi 50 naj-
lepších hráčov histórie maj-
strovstiev Európy.
V piatok 27. marca oslávil An-
ton Ondruš jubileum 70 rokov. 
Na ten deň bol naplánovaný 
barážový zápas Slovensko – Ír-
sko. Pre koronakrízu ho UEFA 
posunula na október, my sme 
ale na Ondrušovo jubileum 
nezabudli. Preto ho pripomí-
name teraz.      PETER ŠURIN

ANTON ONDRUŠ je dodnes historicky najlepšie umiestnený Slovák 
v ankete Zlatá lopta France Footballu

Kapitán 
má 70
Husté vlasy má stále, akurát už nie 
sú úplne tmavé, rovnako majestátnu 
postavu. Chlap na prvý pohľad a každý 
ďalší to len potvrdzuje. Vždy platil 
za veľkého šéfa, vodcovské schopnosti 
mal v sebe odmalička. „Áno, moje slovo 
malo váhu,“ prikývol.
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Anton Ondruš bol libero, 

akého nám svet závidel.
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Viedol som ženy i juniorky 
ČSFR aj juniorky Česka, s kto-
rými som postúpil na ME, 
kde sme obsadili siedme mies-
to, okrem toho som bol 
i športovým riaditeľom Baníka 
Most a ten som aj trénoval, 
viedol som aj pražskú Slaviu či 
Veselí nad Moravou a načierno 
- reprezentační tréneri vtedy 
nesmeli viesť klub - Bohe-
mians. Som jediný tréner, 
ktorý tituly majstra, vicemaj-
stra aj víťaza národného pohá-
ra získal ako v Československu, 
tak v samostatnej Slovenskej 
i samostatnej Českej repub-
like. Nespomínam to preto, 
aby som sa chválil, ale len na 
potvrdenie reality, z ktorej 
vychádzajú moje  myšlienky.
V mnohých diskusiách starých 
fanúšikov neraz odzneli flosku-
ly na známu českú „vychca-
nost“ (po našom vychytralosť 
či prešpekulovanosť), väčšinou 
v kontexte so slovenskou 
bojovnosťou a pokornou pra-
covitosťou, ktoré v spoločnom 
československom tíme pred-
nosti partnerov spoza Moravy 
vhodne dopĺňali. Práve táto 
symbióza národných prednos-
tí sa podpísala pod nejeden 
spoločný úspech. 
Často som sa zamýšľal nad 
faktormi, ktoré ovplyvňujú 
väčšiu úspešnosť českých 
farieb v kolektívnych športoch. 
Rozhodne to nie je len tým, že 
„bratov” je dvakrát toľko ako 
nás. Okrem lepšej starostlivosti 
štátu je to primárne úplne iné 
mentálne nastavenie českých 
športovcov, ktorí prejavujú na 
športoviskách aj v živote viac 
sebavedomia. Pri pôsobení 
v Česku som si všimol u hráčok 
samozrejmú koncentráciu na 
plnenie stanovených cieľov, 
prenášanie vonkajších prob-
lémov alebo ich dozvukov 
kolektív nepripúšťal. Dievčatá 
dokázali v relatívne krátkom 
čase vytvoriť skvelú partiu, na 

ihrisku sa prezentovali nepod-
dajnosťou a neakceptovaním 
nepriaznivého vývoja zápasu. 
Spontánne zapájanie sa do 
mimoihriskových aktivít bolo 
úplnou samozrejmosťou. 
Nechcem, aby si niekto 
moje slová vysvetľovať tak, 
že slovenské hráčky nie sú 
toho schopné. No spome-
nuté kvality nie sú pre nás 
samozrejmosťou. V porovnaní 
s Čechmi disponujeme – a to 
aj v tímovom zmysle – oveľa 
väčšou nedôverčivosťou, 
plachosťou, uzavretosťou, 
obozretnosťou, citovou zrani-
teľnosťou a podozrievavosťou. 
Viacerí uznávaní historici to 
pripisujú tomu, že náš národ 
bol v minulosti často zavádza-
ný a oklamaný. 
Pamätám si ale aj iné. Ako sa 
počas prvého finále Čs. po-
hára v hádzanej žien medzi 
Zlínom (vtedy Gottwaldovom) 
a bratislavským Štartom obja-
vil v hľadisku transparent s ná-
pisom „Naučili sme vás číst 
a psát, naučíme vás i házenou 
hrát.“ Lenže ako štarťáčky 

ovládli zápas, transparent 
nenápadne zmizol a s ním aj 
hŕstka uštipačných dôchod-
cov, autorov tohto počinu. 
Na odvetu do Bratislavy ani 
neprišli, takže neboli svedkami 
debaklu, ktorý dievčatá okolo 
Foltýnovej a Nesvadbovej pri 
Dunaji utŕžili. 
Chvalabohu, dnes už naše 
národy neriešia problémy 
s pomlčkou a kto na koho 
dopláca. Dlhoročné súžitie 
v jednom štáte i jazyková 
blízkosť z nás však stále robia 
rodinu. Niekde doslova. A ro-
dina je spolu v dobrom i zlom. 
Umelci už dávno pochopili, že 
trh vo dvoch krajinách je väčší 
ako v jednej, medzi športovca-
mi máme stále čulé kontakty, 
v kolektívnych športoch je 
medzi Čechmi a Slovákmi 
obrovská trénerská a hráčska 
– a už sa začína prebúdzať 
aj funkcionárska - migrácia 
oboma smermi. 
Poznal som české hádzanárky, 
ktoré pri svojom slovenskom 
angažmáne rozprávali skvelou 
slovenčinou. A neboli to iba 

tie, ktoré sa k nám vydali (Ka-
tušáková, Krbová, Tarhaiová), 
ale aj športové legionárky 
Kernerová alebo Horalová, 
ktoré dokonale zvládli zákruty 
nášho jazyka, čím ukázali svo-
ju vysokú empatiu a absolútnu 
profesionalitu. 
Isté je, že aj po rokoch majú 
naše športové súboje s Čech-
mi náboj prestížneho derby. 
Najmä vo futbale a v hokeji 
a je úplne jedno, či ide 
o priateľský zápas, alebo súboj 
na majstrovstvách sveta. 
A bude to tak navždy, lebo 
aj v rodine je férové súťaženie 
impulzom pre progres.
Preto nech sa nám (nielen) 
v športe darí. Slovákom i Če-
chom!               TOMÁŠ  KUŤKA

Vníma(j)me sa 
ako rodinu,  
v dobrom aj v zlom
Nepovažujem sa za experta pre národnostné otázky, ale ako tréner, ktorý dlhé 
roky pôsobil aj v Českej republike, vari môžem zdravým rozumom posúdiť 
rozdiely v mentálnom nastavení, povahe i manieroch slovenských a českých 
športovcov. 

DÁTUM A MIESTO NARODE

NIA: 21. decembra 1949 
v Nitre.
VZDELANIE: absolvent Peda-
gogickej fakulty v Nitre, FTVŠ 
UK v Bratislave, titul PaedDr
POVOLANIE: hádzanársky 
tréner, publicista.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: mládež 
Družstevník Zbehy (1973/74), 
mládež Plastika Nitra (1975), 
Tesla Nové Zámky (1975/76), 
Plastika Nitra (1977), Štart 
Bratislava (1977 – 1980, 1984 
– 1988), Iskra Partizánske 
(1980/81), Inter Bratislava 
(1982 – 1984), reprezentácia 
ČSSR (1988 – 1992), repre-
zentácia ČSFR (1993), Jaspol 
Partizánske (1993/94), ZMDŽ 
Bratislava, BCT Danubius, TV 
Mainzlar (1994/95, 1998/99), 
FHC Frankfurt nad Od-
rou  (1995/96), SCP Banská 
Bystrica (1996/97), Slavia 
Praha (1997/98, 2005 - 2008), 
reprezentácia Slovenska (1999 
– 2001, 2006/08), Borussia 
Dortmund (2001/02), Montex 
Lublin (2003/04), Železárny 
Veselí (2004 - 2006), Baník Most 
(2010- 2012), Slovan Duslo 
Šaľa (2012/13), UHC Stockerau 
(2015 – 2017), mládež ŠKP 
Bratislava (2017 – 2020).
ÚSPECHY: 1x majster ČSSR 
(1981), 1x majster Slovenska 
(1994), 1x majster Česka 
(2007), 1x Čs. pohár (1980),  
1x Slovenský pohár (1980), 
1x Český pohár (1998), 6. mies-
to na juniorských MS (1987), 
7. miesto na juniorských ME 
(1998), 1x finále Pohára IHF 
(1987), 1x postup na MS (1993), 
1x Final Four Nemeckého po-
hára (2001), 1x 3. miesto 
na akademických MS, 2x účasť 
vo štvrťfinále a 2x účasť 
v osemfinále európskych 
pohárových súťaží, bol prvý 
slovenský tréner v bundeslige.

KTO JE 
TOMÁŠ KUŤKA

Tomáš Kuťka hovorí a píše 

tak, ako vidí svet.
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
IVAN ŠTEFANOV, lekár

g Ste lekárom pri reprezen-

tačnom A-tíme. Ako vyzeral 

váš príchod do realizač-

ného tímu trénera Pavla 

Hapala? 

„V jeseni 2018 som zachytil 
informáciu, že realizačný 
tím výberu do 21 rokov sa 
presúva do ‚áčka‘. Následne 
mi zavolal asistent trénera 
Oto Brunegraf, či by som bol 
ochotný stať sa popri dok-
torovi Fegyveresovi ďalším 
lekárom v ich ,realizáku.‘ 
Keďže on je internista, hľadali 
niekoho z chirurgického od-

boru. Ponuku som prijal, so 
športovým lekárstvom mám 
už skúseností, keďže zároveň 
pôsobím ako klubový lekár 
v Nitre.“ 
g Museli ste dlho premýšľať 

nad ponukou stať sa leká-

rom v reprezentácii?

„(úsmev) Určite nie!“
g Ako si spomínate na prvé 

stretnutie s trénerom Hapa-

lom?

„Bolo príjemné. O Pavlovi 
Hapalovi som mal dobré 
referencie ešte z čias, keď 
trénoval v Nitre. Išli o ňom 

samé pozitíva, myslím si, že 
sme si ľudsky sadli.“
g Čo pre vás znamená, že 

ste sa stali lekárom 

v A-tíme reprezentácie?

„Je to vrchol, ktorý môžem 

Momentálne 
je na vrchole
V minulosti hral volejbal, ale aktívne sledoval 
i futbal a od roku 2009 pôsobí aj ako klubový lekár 
FC Nitra. Reč je o lekárovi reprezentácie Ivanovi 
Štefanovovi.

Dobrá nálada pri vítaní na reprezentačnom zraze, 

vľavo lekár Ivan Štefanov a Ján Greguš.

viac info na
dajmespolugol.sk

FUTBAL
ZDRAVIE POHYB

RADOSŤÚSMEV

SLOVENSKÝ 
FUTBALOVÝ 
ZVÄZ
„Robíme to pre deti” 
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 4. júna 1982 v Nitre.
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Nemám vyslovene obľúbeného futbalistu, ktoré-
ho by som sledoval. Vnímam Cristiana Ronalda.
OBĽÚBENÝ KLUB: Zo slovenského prostredia FC Nitra, zo zahraničia 
Juventus Turín.

KTO JE IVAN ŠTEFANOV

vo futbale ako športový lekár 
dosiahnuť. Beriem to tak, že 
sa mi vracajú roky, ktoré som 

obetoval športovému vzde-
lávaniu a práci na klubovej 
úrovni.“
g Na čo sa konkrétne špecia-

lizujete a prečo?

„Som úrazový chirurg a telo-
výchovný lekár.“
g Aký máte vzťah k fut-

balu, boli ste aj aktívnym 

hráčom?

„Nehrával som futbal, ale vo-
lejbal. Futbal som však aktív-
ne sledoval, mal som k nemu 
blízko. Preto som aj následne 
začal robiť doktora v FC Nitra, 
kde som od roku 2009.“
g Odlišuje sa v niečom práca 

lekára v klube a pri repre-

zentácii?

„Realizačný tím pri repre-
zentácii je širší a na mieru 
poskladaný. Zároveň v klu-
be nemáme až také široké 
diagnostické možnosti. Počas 
zrazov je práca intenzívnejšia 
a hráčom sme k dispozícii 
24 hodín denne.“

g Čo robíte mimo asociač-

ného obdobia?

„S hráčmi sme v kontakte 
a rozprávame sa o ich zdra-
votnom stave. Ak im treba 
s niečím pomôcť, tak sme 
na telefóne. Celý zdravotníc-
ky tím komunikujeme medzi 
sebou a informujeme aj 
trénerov. Okrem toho sa sta-
ráme, aby sme mali dostatok 
zdravotníckeho materiálu. 
Zraz je vyvrcholenie nášho 
úsilia.“
g Pri A-tíme ste dvaja lekári, 

spolupracujete s doktorom 

Fegyveresom. Aký máte 

vzťah?

„Veľmi dobre spolu vychádza-
me, kolega je veľmi ľudský, 
priateľský a skvelý odborník.“
g Nastala už situácia, že ste 

mali na zdravotný problém 

rôzne pohľady, keďže on je 

internista a vy ortopéd?

„S doktorom Fegyveresom 
neustále debatujeme a kaž-

dý zdravotný problém sa sna-
žíme vyriešiť čo najprofesio-
nálnejšie a najrýchlejšie. 
Do sporov o liečbe sa nedo-
stávame.“
g Ako si delíte prácu počas 

tréningov a zápasov?

„Je to o komunikácii. Ak sa 
niečo počas tréningu stane, 
dohodneme sa, či je potreb-
né ísť s hráčom dole z ihriska. 
Záleží to od konkrétnej situá-
cie. Vždy však jeden ostáva 
na tréningu, keby bol potreb-
ný medicínsky zákrok. Aj po-
čas zápasov už máme zauží-
vaný systém, vybiehanie
na trávnik si delíme, počas 
jedného duelu idem ja, 
v ďalšom kolega. To je však 
len jedna z úloh počas 
stretnutí. Ďalšia je, napríklad, 
že ten z nás, ktorý nevybieha 
na ihrisko, ide s hráčmi na 
dopingovú kontrolu. Alebo, 
ak sa počas zápasu futbalista 
vážne zraní a treba ísť do ne-
mocnice, tak ho odprevádza.“
g Akým kľúčom pristupuje-

te k hráčom, ak potrebujú 

pomoc?

„Zranenému hráčovi sa venu-
je ten z nás, pod ktorého 
zameranie alebo zdravotný 
problém spadá.“

BRANISLAV SARŇÁK

www.mcdonaldscup.sk

Majstrovstvá Slovenska v mini futbale 

Partneri školského turnaja
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PO REORGANIZÁCII 
SLOVENSKO 
OPÄŤ V B-DIVÍZII
Slovenskí sokoli účinkovali 
v premiérovej edícii Ligy náro-
dov 2018/19 v trojčlennej 
1. skupine B-divízie a keď 
v spoločnosti Česka a Ukrajiny 
obsadili so ziskom troch bo-
dov poslednú tretiu priečku, 
mali podľa pôvodného regle-
mentu UEFA zostúpiť z B 
do C-divízie Ligy národov 
2020/21. UEFA však v septem-
bri minulého roka pozmenila 
pôvodný postupový a zostupo-
vý kľúč a po tom, čo rozhodla 

o štvorčlennom zložení skupín 
na dvoch najvyšších úrovniach 
(A-divízia a B-divízia), ocitlo sa 

Slovensko, na základe koefi-
cientu, v 3. výkonnostnom 
koši opäť medzi  „béčkarmi“. 

Amsterdamský  žreb 4. marca 
rozlúštil tajničku o zložení 
jednotlivých skupín, ruka 
holandského internacionála 
Rafaela van der Vaarta prira-
dila Slovensko do 2. skupiny 
B-divízie spolu s Izraelom, 
Škótskom a Českom. Zaují-
mavosťou je skutočnosť, že 
tréner slovenských sokolov 
Pavel Hapal uhádol v neofi-
ciálnej tipovačke všetkých 
troch súperov Slovenska... 
„V minulej edícii sme pod-

ľahli Česku v oboch 

stretnutiach, núka sa nám 

príležitosť vrátiť im poži-
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Hapal traf il súperov  –
Škótskom a Izraelom  

 Ján Greguš 
v súboji s Tomášom Kalasom v zápase 

Ligy národov 2018/19 Česko – Slovensko 1:0.  

Zľava tréner 

Pavel Hapal a generálny 

sekretár SFZ Peter Palenčík počas žrebu Ligy národov 

2020/21 v Amsterdame.
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TERMÍNY 
SKUPINOVEJ FÁZY 
LIGY NÁRODOV 2020/21:

1. kolo skupinovej fázy:  3. – 5. septembra 2020
2. kolo skupinovej fázy:  6. – 8. septembra 2020
3. kolo skupinovej fázy:  8. – 10. októbra 2020
4. kolo skupinovej fázy:  11. – 13. októbra 2020
5. kolo skupinovej fázy:  12. – 14. novembra 2020
6. kolo skupinovej fázy:  15. – 17. novembra 2020
Finálový turnaj:  2. – 6. júna 2021
Baráž o zostup:  24. – 29. marca 2022

PROGRAM 
2. SKUPINY BDIVÍZIE:

1. kolo 4. 9. 2020  SLOVENSKO – Česko (20.45)
  Škótsko – Izrael (20.45) 

2. kolo:  7. 9. 2020 Izrael – SLOVENSKO (20.45)
  Česko – Škótsko (20.45)

3. kolo:  11. 10. 2020  Škótsko – SLOVENSKO (20.45)
  Izrael – Česko (20.45)

4. kolo:  14. 10. 2020 SLOVENSKO – Izrael (20.45)
  Škótsko – Česko (15.00)

5. kolo:  15. 11. 2020 SLOVENSKO – Škótsko (15.00)
  Česko – Izrael (20.45)

6. kolo:  18. 11. 2020 Česko – SLOVENSKO (20.45)
  Izrael – Škótsko (20.45)

A-DIVÍZIA
1. skupina: Holandsko, 
Taliansko, Bosna a Hercego-
vina, Poľsko
2. skupina: Anglicko, Belgic-
ko, Dánsko, Island
3. skupina: Portugalsko, 
Francúzsko, Švédsko, Chor-
vátsko
4. skupina: Švajčiarsko, Špa-
nielsko, Ukrajina, Nemecko 

B-DIVÍZIA
1. skupina: Rakúsko, 
Nórsko, Severné Írsko, 
Rumunsko
2. skupina: Česko, Škótsko, 
SLOVENSKO, Izrael
3. skupina: Rusko, Srbsko, 
Turecko, Maďarsko
4. skupina: Wales, Fínsko, 
Írsko, Bulharsko

C-DIVÍZIA
1. skupina: Čierna Hora, 
Cyprus, Luxembursko, 
Azerbajdžan
2. skupina: Gruzínsko, 
Severné Macedónsko, 
Estónsko, Arménsko
3. skupina: Grécko, Kosovo, 
Slovinsko, Moldavsko
4. skupina: Albánsko, 
Bielorusko, Litva, Kazachstan

D-DIVÍZIA
1. skupina: Malta, Andorra, 
Lotyšsko, Faerské ostrovy
2. skupina: San Maríno, 
Lichtenštajnsko, Gibraltár

– hráme s Českom, 
  

čané. Čakajú nás nároční 

súperi, ale slovenská repre-

zentácia odohrala v minu-

losti víťazné zápasy so 

všetkými súpermi a aj ten-

toraz urobíme všetko pre 

úspešné výsledky. Bude to 

znieť neuveriteľne, ale pred 

žrebom som tipoval presne 

túto trojicu za našich budú-

cich súperov,“ smial sa kouč 
nášho tímu v Amsterdame 
bezprostredne po žrebe. 

POSTUPOVÝ BONUS 
NA MS 2022 V KATARE
Liga národov zostáva naďalej 
eventuálnou možnosťou 
kvalifikovať sa na vrcholné 
podujatie, reorganizácia však 
priniesla zásadné zmeny aj 
v tejto oblasti. Kým v prvej 

Albert Rusnák (vľavo) a Dávid Hancko 

oslavujú gól v sieti Ukrajiny (16.11.2018 v Trnave).

edícii, v súvislosti s finálovým 
turnajom o postup na Euro 
2020, boli v hre štyri miesta, 
druhý ročník ponúka „doda-

točnú opravnú“ možnosť kva-
lifikovať sa na svetový šam-
pionát 2022 v Katare iba pre 
dva najlepšie reprezentačné 

tímy, ktoré neuspejú v samot-
nej kvalifikácii o postup na MS 
2022. Tieto dva najlepšie tímy 
doplnia desiatku mužstiev 
z druhých miest kvalifikácie 
a dvanásť tímov rozdelených 
do troch štvorčlenných sku-
pín, zabojuje o tri miestenky 
na šampionát v Katare (hrať sa 
bude systémom play-off 
na jeden zápas).
V skupinovej fáze 2. ročníka 
Ligy národov 2020/21 sa 
predstaví 55 reprezentač-
ných výberov, celkovo je na 
programe v rámci skupino-
vej fázy 162 zápasov. Finá-
lový turnaj má stanovený 
termín na 2. - 6. júna 2021, 
obhajcom prvenstva 
z 1. ročníka je Portugalsko.

PETER ZEMAN
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Slovenský futbalový zväz pri-
dal prvý raz vo svojej histórii 
navrch aj duel o titul majstra 
Slovenska. Ako sa očakávalo, 
súpermi sa stali očakávané 
mužstvá: ŠK Bratislava skončil 
v A-skupine  tretí, Jednota Ko-
šice v béčku štvrtá, boli teda 
najlepší zo Slovenska. 
Vysokými favoritmi boli 
Bratislavčania, ktorí v jarnej 
príprave doma nadelili súpero-
vi 3:0 a u neho 4:2! Prognózy 
sa však nenaplnili. V Košiciach 
vyhrala Jednota  2:1, čo bolo 
pre belasých vcelku priaznivé 
skóre pred odvetou. Ale aj tú 
východniari prekvapujúco 
zvládli a vyhrali 3:2!

EXCELOVALI 
KLIMEK A ZIBRÍNYI
Tréner Arpád Regecký staval 
túto rovnakú jedenástku: Klim-
čok – Marik, Pásztor – Hučka, 
Zibrínyi, Nepko – Turek, Štrba, 
Csiszár, Klimek, Danko. Rudolf 
Zibrínyi vynikajúco plnil úlohu 
dirigenta hry v doznievajúcom 
klasickom dvojobrancovom 
systéme. Miloš Klimek ako 
zakončovateľ či tvorca gólo-
vých pozícií pre spoluhráčov 
bol hybnou silou v päťzá-
prahovom útoku. Prvého si 
fanúšikovia pomenovali ako 
pána zadných radov, druhého 
ako bombardéra.
Rudolf Zibrínyi tento vrcholný 
úspech košického futbalu 
prežíval ešte len ako 20-ročný! 
Pochádzal z Krompách, on 
sám sa však ako Krompašan 
necítil, ani sa rodiskom nehr-
dil. Narodil sa tam preto, lebo 
jeho matka bola na týždennej 
návšteve svojej rodiny a pár 
dní po pôrode sa vrátila do 
Košíc. Mladučký Rudko bol Ko-
šičanom so všetkým a tam sa 
od útlej mladosti aj futbalovo 
rozvíjal. 
Z pľacov ho na riadne ihrisko 
Törekvésu pri nemocnici pri-
viedol známy vyhľadávač ta-
lentov Špak-báči. Hneď sa stal 
najlepším v žiackom kolektíve. 
To však malo za následok, že 
ho vtedy populárny skaut Miki 
Bauer-báči získal pre KVSC, 
nástupcu slávneho KAC, ohro-
zujúceho primát v severový-
chodnej časti Uhorska.
Regeckého odborné oko si 
všimlo technickú zdatnosť, 
rýchly pohyb a prehľad v hre 
štíhleho elegantného doras-
tenca. Pripadal mu ako schop-
ný hráč v defenzívnej zóne, 
spočiatku v stredopoliar-
skom rade, potom v obrane 
– v jej strede alebo na okraji. 
Dlhoročný košický tréner dal 

Zibrínyimu v roku 1942 ako 
17-ročnému príležitosť 
v II. lige. Do novej republiky 
šiel teda ako skúsený a spoľah-
livý hráč zadných radov košic-
kej Jednoty, pričom vrcholom 
kariéry bol zisk  slovenského 
primátu v roku 1946.

NESLÁVNE 
V REPREZENTÁCII
Rudolf Zibrínyi si debut v naj-
cennejšom drese odbil ako 
hráč Dynama ČSD Košice 
30. apríla 1950 na budapeš-
tianskom štadióne Újpestu 
v tejto Ženíškovej zostave: Ma-
tys – Zibrínyi, Vičan, Krásno-
horský – Menclík, Benedikovič 
– Putera, Malatinský, Tegelhoff, 
Preis, F. Vlk a so strašným 
debaklom 0:5. Pre niektorých 
hráčov – aj Zibrínyiho – to 
znamenalo rozlúčku s A-muž-
stvom. Malou útechou pre 
neho bolo, že o necelý mesiac 
v Bratislave hral za béčko proti 

OPRÁŠENÉ LEGENDY RUDOLF ZIBRÍNYI 
V dvadsiatke majster skončil kariéru v Kristových rokoch

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 

18. februára 1925 v Krompachoch.
ZOMREL: 30. júla 2002 v Košiciach
HRÁČSKA KARIÉRA: KVSC Košice, Jednota Košice, 
Dynamo ČSD Košice, Tatran Prešov, Spartak Košice.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Spartak Košice, Partizán Bardejov, Kežmarok, 
Dukla Banská Bystrica, Slavoj Trebišov, Spartak Martin, VSS Košice.
REPREZENTÁCIA: 1x ČSR A, 1x ČSR B.
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (1946).

KTO BOL RUDOLF ZIBRÍNYI

Pán zadných radov

Rumunsku (1:2) v naozaj silnej 
zostave: V. Morávek – Zibrínyi, 
Beneš - Baláži, Marko, Bene-
dikovič – Putera, Tibenský, 
E. Svoboda, V. Skyva, Šiman-
ský. Viac sa však už k národné-
mu dresu nepriblížil.

BOLI AJ KRUTÉ ZÁŽITKY
Rekonštrukcia štruktúry súťa-
ží, zmena názvov klubov a ob-
medzenie medzinárodných 
kontaktov postihli v 50. ro-
koch celý československý 
futbal, teda aj košický. Nútený 
prechod dostal Jednotu pod 
patronát železníc a premeno-
vanie na Dynamo ČSD.
S týmto názvom prešiel do 
histórie aj najväčší biľag na 
zozname výsledkov: na jeseň 
1951 prehra 0:13 s ligovým no-
váčikom v Gottwaldove. Zib-
rínyi o debakli hovoril takto: 
„Dodnes to nechápem. Mali 

sme nahrané na zisk prvého 

titulu majstra Českosloven-

Futbalové ústredie ČSAF sa po skončení II. svetovej vojny príkladne poponáh-
ľalo. Pre najlepšie kluby Čiech, Moravy a Slovenska vypísalo najvyššiu súťaž už 
pre ročník 1945/46. Dvadsať klubov zaradili do dvoch skupín, pričom elitné 
tímy, pražské Spartu a Slaviu, rozdelili do nich ako lídrov. Podobne aj šesť 
slovenských klubov, papierovo najlepšie ŠK Bratislava a Jednotu Košice tiež 
každého do inej skupiny.  Priebeh súťaže dal úvahám za pravdu.

ska. Do Gottwaldova sme šli 

po isté body. Napriek tomu, 

že dávno predtým došlo 

u nás k sporu vedenia s vý-

borným brankárom Maty-

som, namiesto ktorého ces-

toval úplne neskúsený bran-

kár dorastu Vaško. Problémy 

som mal aj ja so slabinami 

a hral som pod injekciou. 

Po polhodine som musel ísť 

do kabíny po druhú dávku, 

keď som sa vrátil na ihrisko, 

neveril som vlastným očiam, 

prehrávali sme 0:5. A góly 

do našej siete neprestali 

padať, až sa skóre zastavilo 

na 0:13!“

Neskôr sa Zibrínyi nepohodol 
s vedením klubu, radšej pre-
stúpil do neďalekého Prešova. 
Potom ale predsa len neodolal 
volaniu domova, premenova-
nému na Spartak. V roku 1956 
bol pre nováčika najvyššej sú-
ťaže pilierom obrany, ale ani to 
nepomohlo k záchrane. Zib-
rínyi končil kariéru na druholi-
gových ihriskách v Kristových 
rokoch. 
Potom sa vydal na trénerskú 
dráhu, ktorá bola naozaj 
pestrá: v košickom béčku, 
Bardejove, Kežmarku, Banskej 
Bystrici, Trebišove, Martine. 
V roku 1962 mu s VSS Košice 
unikol postup do I. ligy a vtedy 
sa rozlúčil aj s futbalovou 
lavičkou nadobro.

 JOZEF KŠIŇAN

Mužstvo Slovenska pred stretnutím s Moravou v Brne v roku 1946, Rudolf Zibrínyi stojí prvý zľava.
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Rarita v podobe toho, aby 
otec aj syn spoločne nastúpili 
v jednom reprezentačnom 
drese ako hráči, sa udiala 
na Islande. Proti Estónsku 
24. apríla 1996  vtedy 17-roč-
ný Eidur Gudjohnsen vymenil 
v II. polčase otca Arnora. Ale 
častejšie, keď majú byť tatko 
so  svojou krvou súčasťou 
jedného národného mužstva 
vystupujú v pozícii tréner 
– hráč. Ani takýchto prípadov 
nie je vo svete, a tobôž u nás, 
veľa. Ale sú!
V roku 2009, keď už druhý rok 
viedol slovenskú reprezentá-
ciu Vladimír Weiss st., sa 
v auguste premiérovo dostal 
do jeho nominácie vtedy 
19-ročný Weiss junior, pôso-
biaci v Manchestri City. Fut-
balové gény dostal do vienka, 
a to nielen od svojho otca, 
19-násobného reprezentanta 
Česko-Slovenska a 12-násob-
ného reprezentanta Sloven-
ska, ale aj deda Vladimíra 
Weissa najstaršieho, ktorý hral 
za ČSSR v polovici 60. rokov 
a z OH 1964 v Tokiu si prinie-
sol striebornú medailu.
„Je nezvyčajné mať otca za 

reprezentačného trénera, 

obaja to však berieme 

normálne. Ani jeden z nás si 

to nevybral. Ani ja, ani otec. 

Chcem všetkým dokázať, 

že do reprezentácie patrím. 

Samozrejme, nájdu sa takí, 

ktorí majú v hlave len to, že 

som trénerov syn. Takéto re-

či neriešim. Mám aj veľa 

fanúšikov, ktorí mi to prajú. 

Nech ma ľudia kritizujú až 

vtedy, keď spravím na ihris-

ku niečo zlé,“ vravel pred 
prípravným súbojom na Islan-
de šikovný krídelník. Ako strie-
dajúci hráč odohral necelú 

polhodinu. „Vladko futbal 

hrať vie. Snažil sa, na debut 

to nebolo zlé. Bral som ho 

ako hráča, nie ako syna, ve-

del som, čo dokáže. Všetko 

má pred sebou,“ skonštatoval 
po stretnutí otec-tréner. A aké 
boli dojmy debutanta? „Som 

rád, že som sa na ihrisko 

dostal. Je to krása, je to sen 

každého futbalistu nastúpiť 

v reprezentačnom drese. 

Ako som sa však rozcvičo-

val, Islanďania vyrovnali 

na 1:1. Bol to od otca aj risk 

posielať debutanta za tohto 

stavu. Povedal mi, aby som 

si plnil aj defenzívne úlohy 

a snažil sa niečo pre muž-

stvo urobiť.“ 

Ďalšia pozvánka prišla po vy-
darenej premiére okamži-
te a tentoraz už na ostré 
stretnutia. Slovensko bojovalo 
o premiérovú účasť na maj-
strovstvách sveta a v septem-
bri 2009 ho čakal dvojzápas 
doma Česko – vonku Severné 
Írsko. Weiss junior v oboch 
nastúpil v základnej zostave 
a v oboch patril medzi najlep-
ších hráčov. „Zázračný chla-

pec síce trošku rozbil kom-

paktnosť nášho mužstva, 

zato kúzelníckymi kúskami, 

ktoré predvádzal s loptou, 

privádzal Tehelné pole do 

extázy. Keď ešte rozlíši, kedy 

treba skôr prihrať, bude uni-

kátny,“ napísal na jeho adresu 
denník Šport v tradičnom 
pozápasovom známkovaní, 
pričom mu dal deviatku, teda 
druhú najvyššiu známku. Za 
súboj v Belfaste, kde parádne 
prihral na úvodný gól Stani-
slavovi Šestákovi, už dostal 
desiatku. „To, čo urobil pred 

prvým gólom, sa podoba-

lo fígľom argentínskeho 

čarodeja z Barcelony, hoci 

sám prívlastok ,slovenský 

Messi‘ odmieta. Platí však aj 

tak, čo po zápase s Českom 

– niekedy je menej viac,“ 
znelo druhé septembrové 
hodnotenie Športu na margo 
19-ročného talentu.
„Keď bude na sebe tvrdo 

pracovať a hrať pre kolektív, 

môže z neho vyrásť dobrý 

hráč. Ukázal veľa dobrého, 

ale zároveň aj to, že sa musí 

naučiť, kedy odovzdať 

loptu. Som s ním spokojný,” 

povedal Weiss senior.
Naposledy boli Weissovci 
spolu v reprezentácii v októbri 
2011 v kvalifikačnom súboji 
o ME 2012 na pôde Severné-
ho Macedónska (1:1). O tri 
mesiace neskôr už Weiss 
st. pri kormidle národného 
tímu skončil. Dokopy to teda 
úspešnému rodinnému klanu 
vydalo na 23 spoločných stret-
nutí v najcennejšom drese.

MIROSLAV ANTOL

 ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 
OTEC a syn    v národnom tímeO ako

Najviac vody 
namútili 
Weissovci
Obliecť si reprezentačný dres je pre futbalistu 
najväčšie privilégium. Ťažko si predstaviť niečo viac. 
V rámci rodiny však predsa len existuje nadstavba: 
keď si za národný tím zahrá otec a neskôr aj syn. 
V histórii federálnej, respektíve neskôr slovenskej 
reprezentácie evidujeme v tejto súvislosti len pár 
takých párov, pričom jednoznačne najviac vody 
namútili Weissovci.

DAŇKOVCI
ANDREJ 2x Česko-Slovensko 
 (1971 - 1972)
ONDREJ 3x Slovensko (1994)

KOZÁKOVCI
JÁN ST.  55x Česko-Slovensko 
 (1976 - 1984)
JÁN ML. 25x Slovensko 
 (2005 - 2010)

NEMCOVCI
MILAN 2x Česko-Slovensko 
 (1984)
ADAM 43x Slovensko 
 (2006 - 2018)

VENCELOVCI
ALEXANDER ST.
 25x Česko-Slovensko 
 (1965 - 1977)
ALEXANDER ML. 
 2x Česko-Slovensko 
 (1991 - 1992),  
 19x Slovensko 
 (1994 – 1998)

WEISSOVCI
VLADIMÍR NAJST. 
 3x Česko-Slovensko 
 (1964 – 1965)
VLADIMÍR ST. 
 19x Česko-Slovensko 
 (1988 - 1990), 
 12× Slovensko 
 (1994 - 1995)
VLADIMÍR ML. 
 66x Slovensko 
 (od 2009)

OTEC A SYN 
V REPREZENTÁCII Reprezentačný tréner Vladimír Weiss st. udeľuje pokyny svojmu synovi Vladovi 

juniorovi pred príchodom na trávnik v prípravnom dueli na Islande v auguste 

2009. Pri svojom debute v národných farbách odohral necelú polhodinu. 

FOTO TASR/MARTIN BAUMANN
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