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ŠTEFAN TARKOVIČ
je stále rovnaký
aj ako

REPREZENTAČNÝ TRÉNER

AKO SLOVENSKO
v Chicagu 1994

VSTÚPILO DO FIFA

Z OBSAHU

NAPRIEK 0:5 
S PETRŽALKOU
by Stanislav Varga

CELTIC GLASGOW 
NEVYMENIL

Vážení 
športoví priatelia,

v čase, keď vznikali tieto riadky, sme ešte 
nevedeli, či Slovensko bude účastníkom finá-
lového turnaja Euro 2020, ktorý z pôvodné-
ho tohtoročného letného termínu bol pre ce-
losvetovú pandémiu presunutý o rok neskôr. 
Výsledok nášho finálového barážového zápa-
su v Severnom Írsku do veľkej miery určí ďal-
šie smerovanie slovenského futbalu, ktoré sa 
bude týkať nielen nášho reprezentačného áčka.

Je pre mňa dôležité, aby som sa na tomto 
mieste ešte vrátil k októbrovým zápasom. 
Ukázalo sa - podobne ako v septembri - že náš 
národný tím bol vo veľkej kríze, výsledkovej aj 
hernej. Bolo potrebné doň okamžite siahnuť, 
a to aj tým málo populárnym rozhodnutím, 
teda ukončením spolupráce s trénerskou dvo-
jicou Pavel Hapal – Oto Brunegraf. Nepochy-
bujem, že obaja urobili pre úspech všetko, 
o čom boli presvedčení, že môže tímu po-
môcť. Niekedy však ani to najväčšie úsilie ne-
prinesie naplnenie oprávnených očakávaní, 
teda dobrú hru a čo najlepšie výsledky. Chcem 
sa Pavlovi Hapalovi poďakovať za všetko, čo 
pre slovenský reprezentačný futbal aj so svo-
jím realizačným tímom urobil, najmä za pa-
rádny postup a nemenej skvelé výkony našej 
dvadsaťjednotky na finálovom turnaji ME 
2017. 
Prirodzenou voľbou na miesto trénera, ktorý 
sa okamžite mohol ujať svojej funkcie a po-
znal všetky okolnosti jeho fungovania, sa 
stal Štefan Tarkovič. Predurčovalo ho k tomu 
nielen 55 zápasov na reprezentačnej lavičke, 
z ktorých 54 absolvoval v úlohe asistenta Jána 
Kozáka, ale aj skutočnosť, že už takmer dva 
roky pôsobí vo funkcii technického riaditeľa 
SFZ a je v dennom kontakte s reprezentačným 
aj klubovým futbalom na Slovensku. 

Je pre mňa cenným a potešiteľným zistením, 
že sa potvrdilo príslovie o tom, že v núdzi 
poznáš priateľa. Dokazuje to predovšetkým 
fakt, že na jeho ponuku pomôcť reprezentácii 
kladne reagovali členovia niekdajšieho Kozá-
kovho realizačného tímu a aj hráči, ktorí už 

ukončili reprezentačnú kariéru. Ich, ako aj Ma-
reka Mintála, Samuela Slováka a ďalších spojil 
hlavný spoločný cieľ prebojovať sa na Euro. 
Nemenej dôležitým cieľom bude aj vrátiť 
nášmu áčku to, čo ho robilo výnimočným 
v rokoch 2013 – 2017, teda skvelá partia, 
v ktorej by jeden pre druhého urobili všetko, 
čo bolo v ich silách. A neraz i niečo naviac. 

Platiť to bude aj o dnešnom domácom zápase 
so Škótskom a o tom ďalšom v Česku. Obom 
súperom máme čo vracať, bude nesmierne 
dôležité, aby sme v nich hrali na víťazstvo 
a zachovali si tak šancu udržať sa v B-divízii 
Ligy národov UEFA. 

Slovensko do toho! 

Ján Kováčik

prezident SFZ

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

NEĽAHKÉ ZAČIATKY
pod vedením trénera Kučeru

ŽENSKEJ REPREZENTÁCIE
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, 
štarty v reprezentácii / góly. 
Čísla sú k 10. 11. 2020.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Sparta Praha 
12 / 1

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
2 / 0

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
94 / 2

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
9 / 0 

Tomáš 
SUSLOV
7. 6. 2002
FC Groningen
0/0

Samuel 
MRÁZ
13. 5. 1997
Zaglebie Lubin
3 / 1

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

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
33 / 0

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
RCD Mallorca
8 / 0

STREDOPOLIARI
Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
1. FC Kolín
40 / 5

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Ferencváros Budapešť
61 / 13

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
28 / 0

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
24 / 3

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
Minnesota United
29 / 3

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
Dalian Pro 
123 / 26

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
FC Parma
76 / 9

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994
Real Salt Lake City
27 / 5

ÚTOČNÍCI
Pavol 
ŠAFRANKO
16. 11. 1994
Sepsi OSK
6  / 0

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Omonia Nikózia
48 / 6

Norbert 
GYÖMBÉR 
3. 7. 1992 
US Salernitana
26 / 0 

Róbert 
MAZÁŇ
9. 2. 1994  
FK Mladá Boleslav
10 / 0

Lukáš 
PAUSCHEK
9. 12. 1992
ŠK Slovan Bratislava
5 / 0 

Adam 
JAKUBECH  
2. 1. 1997
KV Kortrijk
0 / 0

tréner: 

Štefan 
TARKOVIČ

Tomáš 
HUBOČAN
17. 9. 1985
Omonia Nikózia
64 / 0

Vladimír 
WEISS
30. 11. 1989
ŠK Slovan Bratislava
67/7
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tréner: 

Steve CLARK

Reprezentácia 

ŠKÓTSKA

Stephen 
O’DONNELL
11. 5. 1992
Motherwell FC
14 / 0

Stuart 
ARMSTRONG 
30. 03. 1992
FC Southampton
21 / 1

Ryan 
JACK
27. 2. 1992
Glasgow Rangers
8 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Andrew 
CONSIDINE
1. 4. 1987
FC Aberdeen
2 / 0

Craig 
GORDON 
31. 12. 1982
FC Heart of Midlothian
54 / 0

Jon 
McLAUGHLIN
9. 9. 1987
Glasgow Rangers
2 / 0

Callum
McGREGOR 
14. 6. 1993 
Celtic Glasgow
24 / 0

Liam 
COOPER
30. 8. 1991
Leeds United
4 / 0

Scott 
McTOMINAY
8. 12. 1996
Manchester United
17 / 0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty 
v reprezentácii / góly. Čísla sú k 10. 11. 2020.

David 
MARSHALL
5. 3. 1985
Derby County
39 / 0

Scott 
McKENNA
12. 11. 1996 
Nottingham Forrest
16 / 0

Kenny 
McLEAN
8. 1. 1992
Norwich City
14 / 1

Ryan 
CHRISTIE
22. 2. 1995
Celtic Glasgow
13 / 3

Liam
PALMER
19. 9. 1991
Sheffield Wednesday
6 / 0

Declan
GALLAGHER
13. 2. 1991
Motherwell FC
5 / 0

John 
McGINN
18. 10. 1994
Aston Villa
26 / 7

Oliver 
BURKE 
7. 4. 1997
Sheffield United
12 / 1

Leigh 
GRIFFITHS
20. 8. 1990 
Celtic Glasgow
19 / 4

Ryan 
FRASER
24. 2. 1994
Newcastle United
14 / 2

Oliver 
McBURNIE 
4. 6. 1996
Sheffield United
12 / 0

Andy 
ROBERTSON
11. 3. 1994
FC Liverpool
38 / 3

Greg 
TAYLOR
5. 11. 1997
Celtic Glasgow
4 / 0

Kieran 
TIERNEY
5. 6. 1997
Arsenal Londýn
13 / 0

Callum 
PATERSON 
13. 10. 1994
Cardiff City
16 / 0

Lawrence 
SHANKLAND
10. 8. 1995
Dundee United
3 / 1
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Príležitosť viesť slovenskú futbalovú reprezentáciu počas novembro-
vého zrazu nečakal, ale bez zaváhania na ňu prezidentovi SFZ Jánovi 

Kováčikovi prikývol. Štefan Tarkovič sa tak zrazu ocitol vo dvoch dôle-
žitých funkciách na zväze – je trénerom slovenských sokolov aj riaditeľom 

technického úseku. V čase, keď tento rozhovor vznikal, sa všetky jeho 
myšlienky sústredili na dôležitý finálový zápas baráže o postup na Euro 

v Severnom Írsku. Uzávierka sa však posunúť nedala, a tak sa zamyslel aj 
nad domácim meraním síl v Lige národov so Škótskom.

g Ako vnímate 

skutočnosť, že ste 

sa stali koučom 

národného tímu?

„Myslím si, že 
každému trénerovi 
sa zmení život, keď 

dostane možnosť 
viesť reprezentá-
ciu. Podľa mňa je 

trénovanie repre-
zentácie na jednej 

strane veľká česť, 
na druhej veľká 
zodpovednosť.“

g Aká bola vaša 

prvá reakcia po 

tom, ako vám 

prezident SFZ Ján 

Kováčik ponúkol 

funkciu hlavného 

trénera A-tímu?

„Bol som rád, že som 
bol pre neho prvá 

alternatíva, vnímal 
som to ako vyjadrenie 

dôvery a ocenenie 
mojich kvalít.“

g Odpovedali ste na 

ponuku hneď alebo 

ste si zobrali čas na 

rozmyslenie?

„Reagoval som spontánne 
a hneď počas vzájomné-

ho rozhovoru. Nebral som si 
žiadny čas na rozhodnutie. 
Vzniknutú situáciu som vní-
mal ako rozhodnutie vedenia 
SFZ v konkrétnom čase.“
g Čo ste urobili ako prvé po 

tom, ako vás prezident SFZ 

Ján Kováčik menoval do 

funkcie?

„Určil som si priority a riešil 
ich postupne, času bolo veľmi
málo. Najskôr som si potrebo-
val zložiť realizačný tím, potre-
boval som si teda vytypovať 
a osloviť ľudí, s ktorými chcem 
spolupracovať. Po jeho zložení 
nasledoval podrobný skauting 
hráčov, ich rozdelenie v rámci 
trénerského tímu, kto koho 
osloví. V tejto komplikovanej 
dobe s vplyvom nákazy infek-
cie COVID-19 sme potrebovali 
mať podrobný prehľad, ktorí 
hráči sú k dispozícii, aká je 
ich situácia v kluboch. Potom 
prišlo na analýzu ďalších 
informácií, napríklad skauting 
súpera či logistické zabez-
pečenie celého zrazu, a tak 
ďalej. Skrátka, robil som veci, 
na ktoré som bol zvyknutý už 
predtým.“
g Po konci pri reprezentá-

cii v roku 2018 ste sa stali 

technickým riaditeľom SFZ. 

Chýbalo vám už trénovanie?

„Chýbalo. Pozícia technického 
riaditeľa je manažérska a teda 
je ďalej od ihriska ako pozícia 
trénera. Na druhej strane, 
keďže som sa zaujímal o všet-
ky reprezentačné výbery, bol 
som v kontakte s každým 
trénerom. Zúčastňoval som sa 
na reprezentačných zrazoch, 
získal som lepší prehľad. 
Podrobnejšie a kvalitnejšie 
som spoznal hráčov, ktorých 
máme v jednotlivých veko-
vých kategóriách. Nadobudol 
som veľmi dobrý odborný 
a sociálny vzťah s trénermi. 
Pre mňa to bolo pozitívne, 
pretože teraz mám lepšie 
navnímané reprezentačné 
prostredie SFZ. Je to určite po-
učné obdobie a verím, že táto 
spolupráca bude prospešná aj 
do budúcna.“
g Ste šéfom realizačného 

tímu, ste šéfom aj doma?

„Mám šťastie, že som si 
našiel ženu, akú mám. Stojí po 
mojom boku od začiatku, od-
kedy som začal s trénovaním. 
Dokonale sa poznáme, pozná 
moje silné a slabé stránky. 
Každý má svoje slabiny a mám 
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ŠTEFANOVI TARKOVIČOVI už normálne trénovanie chýbalo

Rád vyhráva, ale 

S Jánom Kozákom 
tvoril trénerský tan-
dem päť a pol roka.
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ich aj ja a tie sa prejavujú naj-
mä v rodinnom prostredí, kde 
človek hľadá zázemie. Povedal 
by som, že to doma máme na 
remízu (úsmev).“
g Vyjadrili ste sa, že pri tejto 

práci budú pre vás dôležité 

tri veci: disciplína, tímovosť 

a vzájomný rešpekt. Prečo 

práve tieto tri?

„Pre mňa sú to základné prin-
cípy, na ktorých musí fungo-
vať reprezentácia. Disciplína 
je zosobnením futbalovej 
poctivosti a najmä profesio-
nality. Cez disciplínu vidím 
možnosť, že každý, kto priloží 
ruku k dielu, teda nielen hráči, 
ale aj členovia realizačného 
tímu a ľudia, ktorí nám budú 
pomáhať, odvedú svoju prácu 
na sto percent. Tímovosť pre 
mňa osobne znamená nie tím 
na ihrisku, ale tím v  širšom 
slova zmysle. To znamená, 
že nejde len o hráča, ktorý 
nastúpi, ale aj o toho, ktorý 
strieda či o takého, ktorý sa na 
ihrisko nedostane, alebo je to 
ktorýkoľvek člen realizačné-
ho tímu či dokonca fanúšik. 
Tímovosť z môjho pohľadu je 
aj v tom, aby sme hľadeli rov-
nakým smerom a boli ochotní 
a schopní dosiahnuť rovnaký 
cieľ. A do tretice rešpekt. Bez 
vzájomného rešpektu medzi 
sebou, teda medzi hráčmi, 
hráčmi a realizačným tímom 
a aj smerom von, sa podľa 
môjho názoru nedá dosiahnuť 
akýkoľvek úspech.“
g V predchádzajúcich zápa-

soch v septembri a v októbri 

sa slovenské mužstvo ne-

prezentovalo dobrými vý-

konmi. Dá sa za taký krátky 

čas urobiť prerod tímu?

„Každý tréner, ktorý príde 
k mužstvu, si v prvom rade 
urobí analýzu toho, čo nefun-
govalo alebo čo nebolo opti-
málne, a naopak sa snaží vy-
užiť to, čo bolo dobré. Abso-
lútne sa nezaoberám minu-
losťou. Všetci dobre vieme, že 
možnosť ovplyvňovať druž-
stvo v tréningovom procese je 
veľmi malá. Od príchodu hrá-
čov po prvý zápas máme štyri 
dni, navyše musíme kompen-
zovať zaťaženie hráčov zo zá-
pasu aj cestu na Slovensko. 
Preto sú možnosti obmedze-
né, ale na základe päťapol-
ročnej spolupráce s Jánom 
Kozákom pri reprezentácii 
máme určité postupy zažité 
a ja verím, že budú fungovať.“

g Ako veľmi je pre tím dôle-

žitý Marek Hamšík?

„Marek je dôležitý pre tím, je 
to výrazná osobnosť a o jeho 
hráčskej kariére je zbytočné 
nejakým spôsobom dlho roz-
právať. Bavíme sa o Marekovi 
ako o veľkom hráčovi, ktorý 
momentálne družstvu môže 
veľmi pomôcť, ale ja vnímam 
slovenskú reprezentáciu v pr-
vom rade ako tím. Marek 
Hamšík by bez spoluhráčov 
takýto výkon nedokázal pred-
viesť a naopak.“

g Vy ste pri reprezentácii 

pôsobili v pozícii asistenta 

trénera Jána Kozáka. Čo 

všetko vám takmer šesťroč-

ná spolupráca s ním dala?

„Jána Kozáka beriem ako 
výraznú trénerskú aj ľudskú 
osobnosť. Myslím si, že futbal 
pozná dokonale. Trúfam si po-
vedať, že s celým realizačným 
tímom sme vytvorili skvelú 
partiu. Keď niečo funguje päť 
a pol roka a zvlášť na repre-
zentačnej úrovni, tak to musí 
byť postavené na pevných 
základoch. Výsledkom bola 
úspešná éra reprezentácie. 
Vážim si, že som s ním spolu-
pracovať mohol, v živote mi 
dal veľmi veľa, veľa ma naučil. 
Budem sa snažiť tie skúsenosti 
teraz zúročiť.“
g V čom je Štefan Tarkovič 

iný oproti obdobiu, keď bol 

asistentom pri A-tíme?

„Nemyslím si, že som v nie-
čom iný. Prešiel som si rôzny-
mi pozíciami či už manažér-
skymi alebo trénerskými, ako 
asistent alebo hlavný. Viem, 
že  úspešný realizačný tím je 
postavený na tímovej práci, 
prirodzenej deľbe práce. Je 
veľmi podstatné, aby ľudia, 
ktorí pracujú v realizačných 
tímoch, boli nielen odborne, 
ale aj ľudsky na jednej vlnovej 
dĺžke. Preto sa nevnímam inak 
ako predtým, inak vnímam 
len svoju pozíciu vo vzťahu 
k manažmentu realizačného 
tímu.“
g V nominácii sú aj hráči, 

ktorých ste mali aj v období, 

keď ste boli asistentom Jána 

Kozáka. Dokonca aj takí, 

ktorí sa s národným tímom 

rozlúčili. Prečo?

„Ako som povedal pri nástupe 
do funkcie, oslovil som 
všetkých hráčov, o ktorých si 
myslím, že momentálne sú na 
takej výkonnostnej úrovni, že 
môžu reprezentácii pomôcť. 
Z tohto dôvodu som sa spojil 
aj s tými, ktorí už oficiálne 
ukončili reprezentačnú karié-
ru, teda s Martinom Škrtelom, 
Tomášom Hubočanom i Ada-
mom Nemcom. Rozprával 
som aj s Vladimírom Weissom. 
Všetci štyria pravidelne nastu-
pujú v kluboch. Reprezentácia 
však nie je o menách, je to 
kolektív a ja vsádzam na tímo-
vosť, na to, že na ihrisko pôj-
deme ako jednoliaty tím a že 
sa hráči zomknú. Pre mňa 
v prvom rade vyhráva aj pre-
hráva kolektív, a nie konkrétny 
hráč.“
g Ako reagoval na pozvánku 

Tomáš Hubočan?

„Tomáša som videl v ligových 
zápasoch aj v Európskej 
lige, hrá pravého krajného 
obrancu. V reprezentácii 
nastupoval z ľavej strany. Pre 
mňa je najpodstatnejšie to, že 
pravidelne hráva ťažké zápasy 
a má výkonnosť na to, aby 
mohol reprezentácii pomôcť. 
Jeho úlohu som mu vysvetlil, 
on prejavil záujem a nominá-
ciu prijal.“
g Adam Nemec v nominácii 

nie je. Povedal, že nepríde?

„Adam má momentálne 
problémy v klube, nie však 
výkonnostné, ale skôr sociál-
neho charakteru. Nie je to pre 
neho optimálna situácia, ne-
cíti sa úplne komfortne aj keď 
zápasy hrá. Vnútorne nebol 
presvedčený, že by reprezen-
tácii pomohol. Akceptoval 
som to.“
g Dlho ste rozmýšľali nad 

tým, že nominujete aj Vladi-

míra Weissa?

„Som presvedčený, že Weiss 
by mohol reprezentácii 
pomôcť a možno bude tento 
zraz o tom, aby jej vrátil to, čo 
mu požičala. Otvorene som 
sa s ním rozprával, poznáme 
sa dosť dlho na to, aby som 
vedel, do akej miery je ten 
rozhovor prospešný. Sme 
dohodnutí na pravidlách hry, 
sme dohodnutí na tom, že 
jeho prístup bude motivujúci. 
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doma to má na remízu

Nemyslím 
si, že som 

v niečom iný. 

Pohodové chvíle 
počas ME 2016 

vo francúzskom 
Vichy s kustódom 

Jánom 
Beniakom.

Od analytika 
Michala 

Slyška 
dostáva
 hlavný 
tréner 

zásadné 
informácie.
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dajmespolugol.sk

FUTBAL
ZDRAVIE POHYB
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SLOVENSKÝ 
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„Robíme to pre deti” 
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Keby nemal výkonnosť, akú 
má, nenominoval by som ho.“
g Boli ste pred reprezentač-

ným zrazom nervóznejší 

v porovnaní s minulosťou, 

keď ste boli asistentom 

trénera?

„Určite. Pozícia hlavného tré-
nera je úplne iná a stres v tejto 
situácii je úplne normálny, 
človek sa s ním musí vyrovnať. 
Viac ako stres ale cítim zod-
povednosť. Preto som sa roz-
hodol spolupracovať s ľuďmi, 
s ktorými sa budeme snažiť 
minimalizovať potenciálne 
chyby. Kto ich urobí menej, 
ten bude úspešný.“
g Vy sám ste boli pozitívny 

na COVID 19. Aký priebeh 

mala táto choroba u vás?

„PCR test som mal pozitívny 
31 dní, ale dozvedel som sa, 
že som nebol na tom až tak 
zle (úsmev). Vraj niekomu po-
zitivitu vykazovalo dva a pol 
mesiaca. Problém je v tom, 
že vy vylučujete z tela už len 
mŕtvy vírus, ktorým nemôžete 
nikoho nakaziť, teda nie ste 
infekčný, no PCR stále dete-
kuje prítomnosť RNA vírusu 
a tým aj pozitívny výsledok. 
Nie som doktor ani infektológ, 
aby som to posudzoval, no 
prišlo mi veľmi zvláštne, že 
som bol v karanténe s manžel-
kou a dcérou a ony dve boli 
negatívne počas celej tejto 
doby. Našťastie mám výhodu 
v tom, že viem v podstate 
pracovať aj z domu a po 
dohovore s prezidentom SFZ 
Jánom Kováčikom som tak ro-
bil. S trénermi a kolegami som 
komunikoval cez videohovory 
a svoju prácu som mohol 
vykonávať plnohodnotne.“
g Prijali ste nejaké nové 

opatrenia v súvislosti so ší-

rením koronavírusu na zra-

ze v porovnaní s októbrom, 

keď sa nakazila časť hráčov 

a realizačného tímu?

„Keďže ide o vírusové ochore-
nie, je veľmi ťažko urobiť také 
opatrenia, aby bola stoper-
centná istota, že sa vírus me-
dzi nás nedonesie. Na druhej 
strane môže človek urobiť 
maximum, čo je v jeho silách, 
aby obmedzil možnosť pre-
nosu. Rozhodli sme sa pripra-
viť vlastný manuál, budeme 
pracovať s antigénovými 
testami, ktoré vypovedajú 
o infekčnosti. Pred prícho-
dom na zraz sa otestujú všet-
ci hráči aj členovia realizač-
ného tímu a zároveň všetci, 
ktorí prídu do kontaktu 
s mužstvom, teda hoteloví 
zamestnanci či pracovníci 

z NTC. V prípade prvých 
náznakov nákazy pri hráčoch 
či členoch realizačného tímu 
alebo kohokoľvek v miestach, 
kde sa tím pohybuje, príde na 
rad pretestovanie, či nejde 
o infekciu COVID-19. Samo-
zrejme, máme k dispozícii 
manuál UEFA, kde je stano-
vené, za akých podmienok 
môžu hráči hrať. Dôležitá je aj 
osobnosť každého jedného 
z nás. Treba byť maximálne 
obozretný, aby sa nikto ne-
dostal do kontaktu s inými 
osobami, treba dodržiavať 
odstup, nosenie rúšok, 
umývanie rúk. Dnes je to už 
štandard, ale pomáha to, aby 
nevzniklo riziko nákazy.“
g Vy ste pred dvomi rokmi 

viedli po odchode trénera 

Kozáka reprezentáciu 

v prípravnom stretnutí vo 

Švédsku. Teraz ste začínali 

duelom v Severnom Írsku 

a až zápas so Škótskom bu-

de pre vás prvý domáci, ale 

na tribúnach nebudú fanúši-

kovia. Ako to vnímate?

„Z hľadiska koncentrácie či 
prípravy nie je veľký rozdiel 
viesť mužstvo na reprezen-
tačnej úrovni vonku alebo 
doma. Ak by boli diváci na 
štadióne, emócia by bola 
úplne iná. Keďže sa hrá bez 
ľudí, až taký veľký rozdiel, 
či hráte vonku alebo doma, 
nie je.“
g Hovorili ste, že jedným 

z vašich prvých krokov pri 

reprezentácii bol skauting 

súpera. Čo môže platiť na 

Škótov?

„So Škótskom sme hrali, živo 
si to pamätám, v kvalifikácii 
na majstrovstvá sveta 2018. 
Máme im čo vracať. A aj teraz 
v prvom súboji s nimi v Lige 
národov sme u nich zápas ne-
zvládli. Teda máme o dôvod 
viac v domácom  meraní síl 
zabojovať o možnosť v Lige 
národov zamiešať karty. Je to  
medzištátny zápas, v ktorom 
sa chceme prezentovať 
kvalitným výkonom a ukázať 
slovenským fanúšikom, 
že reprezentácia má svoj 
charakter.“
g Šanca udržať sa v B-divízii 

je malá. Ako sa pozeráte na 

túto situáciu?

„Beriem to reálne, vnímam 
to ako situáciu, počas ktorej 
som prišiel k mužstvu, ktoré 
má päťbodové manko na 
predposledného. Vidím 
však aj reálnu možnosť, že 
keď zvládneme oba zápasy, 
nemusíme vypadnúť do 
C-divízie. Rozdelenie Ligy 
národov na divízie odzrkad-
ľuje aj kvalitu jednotlivých 
reprezentácií. Podľa mňa 
Slovensko jednoznačne patrí 
do B-divízie a treba urobiť 
maximum pre to, aby sme 
v nej ostali. To nám zaručí 
kvalitné zápasy a mužstvo 
sa bude môcť výkonnostne 
posúvať ďalej.“
g Máte predzápasový 

rituál?

„Má ho každý a mám ho aj ja. 

Rituál v zmysle dogmatických 
vecí však nie. Každý tréner 
chce urobiť pre tím maxi-
mum, a preto najmä pred zá-
pasom ide do svojho rituálu, 
robí veci, ktoré má zaužívané. 
Keď si ho osvojí a funguje, je 
ťažké ho porušovať. Nie som 
poverčivý, napríklad na neja-
ké oblečenie, ktoré by som 
musel mať na sebe. Snažím sa 
neupínať sa k veciam. Mojím 
talizmanom by mal byť výkon 
mužstva v zápase.“
g Aký je život muža, ktorý 

sa v práci pohybuje takmer 

v mužskom kolektíve 

a doma zas len medzi 

ženami?

„Nie je to úplne pravda, pred 
dvoma rokmi som mal psa, 
ktorý, bohužiaľ  uhynul. Teraz 
máme kocúra. Snažím sa to 
kompenzovať, hoci to nie 
je plnohodnotná náhrada 
(smiech). Každý, keď bilan-
cuje svoj život, tak si povie, 
že chcel by mať syna. Ja som 
však šťastný, že mám dve 
zdravé dcéry, ktoré sa snažia 
v živote presadiť vlastnou 
cestou. Staršia Stella študuje 
v Čechách, hrá profesionálne 
basketbal a bola aj v širšom 
kádri A-družstva Slovenska, 
na čo som patrične hrdý, 
viem totiž, aké ťažké je dostať 
sa do nominácie rodnej kraji-
ny. Prináša mi to zadosťuči-
nenie a radosť, že bola dobre 
vychovaná a zdedila športové 
gény, má dobrý vzťah k špor-
tu a prostredníctvom neho 
sa snaží hľadať životnú cestu. 
Mladšia Lea je športovo aktív-
na a tiež hráva basketbal, má 
za sebou aj veľa iných špor-
tov. Momentálne je vo veku, 
že sa hľadá. Má inú povahu 
ako staršia. Opakujem, som 
vďačný za to, že mám dve 
zdravé a šťastné dcéry.“
g Ste trénerská rarita, keď 

ste pôsobili pri ženskom aj 

mužskom reprezentačnom 

tíme. Aké sú medzi nimi 

rozdiely?

„Zásadné, značné, veľké. Prvý 
rozdiel je v tom, že ženy vní-
majú svoju pozíciu vo futbale 
a možno i vo všeobecnosti 
inak, ako muži. Veľmi dôležitá 
je aj popularita a spoločenské 
postavenie ženského a muž-
ského futbalu, a to nielen 
na Slovensku, ale na celom 
svete. Keď to mám hodnotiť 
metodicky, nie je tam taký 
veľký rozdiel, ako v sociálno-
psychologických aspektoch. 
Práca so ženami si vyžaduje 
úplne iný prístup, ako s muž-
mi.“          MONIKA JURIGOVÁ

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 18. februára 1973 v Prešove
HRÁČSKA KARIÉRA: Tatran Prešov, Matador Bratislava
POST: obranca
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Spoje Bratislava (1994 – 1996), SK Svätý Jur 
(1997), Matadorfix Bratislava (1997 – 1998), SR 19 ženy a asistent SR 
ženy (1997 – 2002), člen skautingtímu SR 19, SR 20 a SR 21 (2000 
– 2005), pozorovateľ pre SR A (2004-2005), SC Baniyas (asistent A a 
tréner tímu 2005), SR 18 (2010), Tatran Prešov (asistent 2006 – 2008, 
tréner 2011), MFK Košice (športový riaditeľ 2008 – 2011, tréner 2010 
– 2011), ), SR 18 (2009 – 2011), SR 19 asistent (2009 – 2011), MŠK 
Žilina (asistent január 2012 - január 2013, hlavný tréner január 2013 
– jún 2013, riaditeľ akadémie 2012-2013), reprezentácia SR A (asis-
tent, júl 2013 – október 2018, hlavný 15. 10. – 22. 10. 2018, od 20. 10. 
2020), technický riaditeľ SFZ (2019 – doteraz) 

KTO JE ŠTEFAN TARKOVIČ
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PRVÝ BOL DAUČÍK, 
CEZ ŠKÓTSKO 
NA MS 1962 DO ČILE
Písal sa rok 1937 a repre-
zentácia ČSR sa chystala na 
prvý duel proti Škótsku. Bol 
to nerovný zápas. Veď kým 
Škóti mali za sebou viac ako 
päťdesiatročnú existenciu 
národného mužstva, ČSR 
sa prehuplo len cez stovku 
odohraných zápasov a pri 
skladbe zostavy mal hlavné 
slovo vedúci mužstva Josef 
Tesař. Prehra 1:3 na štadióne 
Sparty nikoho neprekvapila, 
rovnako ako výsledok od-
vetného duelu o rok neskôr 
v glasgowskom Ibrox Parku. 
Domáci zvíťazili 5:0, v zá-
kladnej zostave sa po boku 
Pláničku, Nejedlého 
a Puča objavil aj jediný Slo-
vák, Ferdinand Daučík.
Prvé ostré kvalifikačné 
duely zviedli Čechoslováci 
so Škótmi v kvalifikácii 
o postup na MS 1962. Hralo 
sa v trojčlenných skupinách, 
ČSSR a Škótsko doplnilo 
Severné Írsko, no v koneč-
nom účtovaní nezískalo 
do tabuľky ani jeden bod, 
kým rivali o postup zhod-
ne po šesť bodov. Okrem 
dvojbodových zápisov nad 
outsiderom skupiny získali 
zhodne po dva aj za domáce 
výhry, a tak o postupujúcom 
rozhodoval dodatočný zápas 
na neutrálnej pôde. 
V Bratislave sme v máji 1961 
pokorili Škótov 4:0, v odvete 
v Hampden Parku nám k bo-
dovému zisku nepomohli ani 

góly Kvašňáka a Scherera, 
domáci zvíťazili 3:2.
A vyrovnaný súboj sa oča-
kával aj v zápase „o všetko“ 
v Bruseli. Pred šesťtisícovou 
kulisou heyselského šta-
dióna začal lepšie súper a po 
prvom polčase viedol gólom 
liverpoolskeho útočníka Iana 
St. Johna 1:0. V 70. minúte 
obranca Hledík vyrovnal, no 
už o minútu ten istý hráč po-
slal Škótov opäť do vedenia. 
Mužstvo trénera Vytlačila 
spasil Adolf Scherer. Desať 
minút pred koncom vyrovnal 
na 2:2 a na rad prišlo predĺ-
ženie. V ňom sa strelecky 
presadil najskôr Pospíchal 
a definitívu postupu pečatil 
v 101. minúte Andrej Kvaš-
ňák. Okrem strelcov gólov 
Scherera a Kvašňáka nastúpili 
v Bruseli Slováci brankár 
Viliam Schrojf a v obrane Ján 
Popluhár, mužstvo trénera 
Vytlačila tak vykročilo k ne-
skoršiemu striebru na MS 
1962 v Čile.

ŠKÓTSKA STOPKA 
NA ŠAMPIONÁTY 
DO NEMECKA 
A ARGENTÍNY
Škóti odplatili Českosloven-
sku bruselský kvalifikačný 
neúspech hneď dvakrát. 
V súbojoch o postup na 
MS 1974 do Nemecka a o 
štyri roky neskôr na mundial 
do Argentíny. Punc nepo-
razenosti vo vzájomných 
dueloch zostal neporušený, 
no rozhodujúcim faktorom sa 
ukázali zaváhania ČSSR s tre-

 15. 5. 1937 ČSR – Škótsko 1:3 Praha, Prípravný zápas

 8. 12. 1937 Škótsko – ČSR 5:0 Glasgow, Prípravný zápas

 14. 5. 1961  ČSSR – Škótsko 4:0  Bratislava, Kvalifikácia MS 1962

 26. 9. 1961  Škótsko – ČSSR  3:2  Glasgow, Kvalifikácia MS 1962

 29. 11. 1961  Škótsko – ČSSR 2:4 p.p. Brusel, Kvalifikácia MS 1962

 2. 7. 1972  Škótsko – ČSSR  0:0  Porto Alegre, Turnaj – 

    Pohár nezávislosti

 26. 9. 1973  Škótsko – ČSSR 2:1  Glasgow, Kvalifikácia MS 1974

 17. 10. 1973  ČSSR – Škótsko  1:0  Bratislava, Kvalifikácia MS 1974

 13. 10. 1976  ČSSR – Škótsko  2:0  Praha, Kvalifikácia MS 1978

 21. 9. 1977  Škótsko – ČSSR  3:1  Glasgow, Kvalifikácia MS 1978

VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKA

V kvalifikačnom zápase o postup na MS 1962 brankár Brown sťahuje 
loptu pred Buberníkom, situáciu sleduje Kvašňák.
(Glasgow, 26. 9. 1961).

Snímka z kvalifikačného zápasu o postup na MS 1974 Škótsko – ČSSR 2:1 

(26. 9. 1973).

Vzájomné zápasy Československa 
a Slovenska so Škótskom

Môj dom – 
môj hrad!
(alebo v dueloch 
so Škótskom 
kraľujú domáci)
S výnimkou historicky prvého zápasu pred 83 rokmi 
v Prahe, kde zvíťazili hostia 3:1 platí, že v súbojoch 
Československa so Škótskom sa tešili z víťazstva výhradne domáce tímy. A tradície sa držia, chtiac-ne-
chtiac, aj slovenskí sokoli. V troch doterajších vzájomných dueloch si pripísali domácu výhru 3:0 a dve 
tesné prehry v Glasgowe 0:1. Domáci berú body a oslavujú víťazstvá – hostia zatiaľ nedokázali na ihriskách 
súperov ani len skórovať... 
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tími mužstvami trojčlenných 
skupín. V prvom prípade 
rozhodlo remízové zaváhanie 
v Dánsku (1:1), v druhom 
prehra s Walesom (0:3), 
a tak sa postupové dvere na 
záverečné turnaje MS 1974 
a 1978 otvorili pre Škótov.
V bojoch o Nemecko boli 
pamätníkmi duelov Slováci 
Pivarník, Ľ. Zlocha, Ján Čap-
kovič, Kuna, Dobiaš, Adamec, 
Hagara a Pollák, v kvalifikácii 
o postup na MS 1978 sa 
predstavili Vencel st., Biroš, 
Ondruš, Jozef Čapkovič, Jur-
kemik, Gögh, Pollák, Dobiaš, 
M. Masný, L. Petráš, Michalík, 
Galis, J. Móder a J. Kozák st.

ŠKÓTI NA SLOVENSKO 
S DAROM, HAMPDEN 
PARK ZOSTAL ZAKLIATY
Škótski fanúšikovia patria 
k tým najlepším na svete, 
napriek tomu bolo ich gesto 
pri príležitosti vôbec prvého 
vzájomného stretnutia so 
Slovenskom obrovským pre-
kvapením. Pred októbrovým 
duelom o postup na MS 2018 
v Trnave odovzdali slovenskej 
neziskovke „Liga za duševné 
zdravie“ 5-tisíc libier (5551 
eur)! Robia tak vždy, keď ich 
národné mužstvo hrá prvý-
krát s novým súperom.
Spolu si cestu do Trnavy 
našlo až päťtisíc Škótov, no 
videli prehru svojich 0:3. 
Tréner Kozák po zápase 
v Slovinsku (0:1) donomino-
val kapitána dvadsaťjednotky 
Milana Škriniara a prekvapil 
aj netradičným zložením 
obranného radu Sabo 
– Škrtel – J. Ďurica – Holú-
bek. Jeho ťah sa ukázal ako 
šťastný. Debutant Holúbek si 
svoje miesto zastal a mal prs-
ty aj v prvom góle, keď poslal 

center na Hamšíka, ktorého 
strelu vyrazil brankár David 
Marshall pred seba, kde bol 
dobre postavený Róbert Mak. 
Ten úvodným gólom stretnu-
tia pretrhol strelecké mlčanie 
slovenskej reprezentácie po 
418 minútach a odrazil sa 
k skvelému individuálnemu 
výkonu, podčiarknutému 
dvomi gólmi a jednou asis-
tenciou.
Kým na prvý zápas so 
Škótskom bude Robo Mak 
spomínať len v dobrom, na 
odvetný duel v Hampden 
Parku mu zostanú čierne 
spomienky. Už v 23. minúte 
mu srbský rozhodca Milorad 
Mažič ukázal druhú žltú kartu 
(druhú v priebehu šiestich 
minút) a musel predčasne 
pod sprchy. Kozákova dru-
žina v Hampden Parku pred 
takmer päťdesiattisícovou 
kulisou statočne odolávala, 
v bránke podal fantastický 
výkon Martin Dúbravka, no 
ani on nezabránil minútu 
pred koncom zápasu, aby 
lopta neprenikla do jeho 
siete po tom, čo ju nešťastne 
tečoval Martin Škrtel. Inka-
sovaný gól pokazil Marekovi 
Hamšíkovi oslavu reprezen-
tačnej 100-ky, prehra 0:1 
a chýbajúce body sa podpí-
sali pod jediné nepostupové 
miesto Slovákov spomedzi 
tímov umiestnených na 
druhých miestach v deviatich 
kvalifikačných skupinách...
Posledný vzájomný duel má-
me v živej pamäti, hralo sa 
pred mesiacom opäť 
v Hampden Parku, no tento-
raz, v dôsledku opatrení 
v súvislosti s COVID-19, pred 
prázdnymi tribúnami. Tréner 
Hapal riešil rébus so zložením 
zostavy po tom, ako mali 
jeho zverenci v nohách ťažký 
120-minútový barážový duel 
o postup na Euro 2020 s Ír-
skom a už o tri dni neskôr ich 
čakal ďalší zápas Ligy náro-
dov proti Izraelu. V bránke sa 
predstavil po viac ako sedem-
ročnej prestávke Dušan Ku-
ciak, a, žiaľ, aj tentoraz zostala 
tradícia víťazstiev domácich 
tímov neporušená. Rozho-
dujúci moment priniesla 
54. minúta a gól Lyndona 
Dykesa, prehra 0:1 oddialila 
čakanie slovenských sokolov 
na prvé body do tabuľky Ligy 
národov 2020/21 a v tej chvíli 
nikto netušil, že glasgowský 
zápas bol pre trénera Hapala 
posledným na reprezenta-
čnej lavičke Slovákov.

PETER ZEMAN

 11. 10. 2016 Slovensko – Škótsko 3:0 Trnava, Kvalifikácia MS 2018

 5. 10. 2017 Škótsko – Slovensko 1:0 Glasgow, Kvalifikácia MS 2018

 11. 10. 2020 Škótsko – Slovensko 1:0 Glasgow, Liga národov 2020/21

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA

Zľava: Milan Škriniar a debutant Jakub Holúbek oslavujú jeden z dvoch 
gólov Róberta Maka do siete Škótska (Slovensko – 
Škótsko 3:0).

Brankár Craig Gordon a obranca Kieran Tierney zasahujú pred Stanisla-
vom Lobotkom v kvalifikačnom zápase o postup na MS 2018 
v glasgowskom Hampden Parku.

Brankár Dušan Kuciak vyráža loptu v zápase Ligy národov 2020/21 

Škótsko – Slovensko 1:0.

Osudový moment – gólman Dúbravka kapituluje po nešťastnom teči Martina Škrtela.
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
BOHUMIL LÁTAL, manažér organizácie podujatí

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 29. júla 1979 v Bratislave
OBĽÚBENÝ KLUB: Inter Bratislava a Internazionale Miláno 
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Zlatan Ibrahimovič

KTO JE BOHUMIL „BOBO“ LÁTAL

g Na SFZ pracujete deväť 

rokov. Ako sa formoval 

obsah vašej práce v pozícii 

manažéra organizácie 

podujatí?

„Keď som v roku 2011 nastúpil 
na zväz, zápasy našej repre-
zentácie sa hrali na menších 
štadiónoch v Žiline alebo na 
Pasienkoch v Bratislave. Pra-
covali sme len vo dvojici. Keď 
sme však prešli na väčšie šta-
dióny  v Trnave a v Bratislave, 
je práce s prípravou na zápas 
a samotné stretnutie nepo-
merne viac, takže do akcie je 
zapojený celý dvanásťčlenný 
produkčný tím. Zmena je aj 
v inštrukciách, lebo keď sme 
začínali, mali sme k dispozícii 
od UEFA manuál, ktorý nám 
napovedal, ako má naša práca 
vyzerať a mal len pár strán. Te-
raz je to obsiahla brožúra,  na 
každý kvalifikačný cyklus prí-
padne medzinárodnú súťaž 
iná a vždy si ju treba podrob-
ne preštudovať, obzvlášť v 
týchto turbulentných časoch.“
g Čo všetko sa píše v ma-

nuáloch?

„Presné rozmiestnenie reklám, 
panelov okolo hracej plochy, 
ako majú byť postavené mix-
zóny, ako majú vyzerať miest-
nosti na tlačové konferencie, 
čo všetko z pohľadu reklam-
ných partnerov a UEFA musia 
obsahovať. Je to podrobný 
zoznam pravidiel.“
g Patríte k ľuďom, ktorí 

sú počas zrazu doslova za 

oponou. Čo všetko spadá do 

vašich pracovných úloh?

„Gro práce tvorí samotný 
zápas. Ten sa pre nás začína 
dva dni pred výkopom, keď 
ako prví z organizačného 
tímu prichádzame na štadión. 
Musíme ho nabrendovať, ro-
zumej nazdobiť, podľa pred-
pisov UEFA a pravidiel SFZ. 
Staviame reklamné panely 
okolo ihriska, mixzónu 
a miestnosť pre tlačovú 
konferenciu, olepujeme strie-
dačky, pomáhame s úpravou 
šatní pre hráčov. Deň pred 
zápasom musí byť štadión 
v požadovanom stave, 
kontroluje ho zástupca UEFA 
s naším hlavným usporiada-
teľom duelu. Vykoná sa 
skúška úvodného ceremoniá-
lu. Počas nácviku si prechá-
dzame do detailu nástup 
hráčov, spoločne s hymnami, 

žrebovaním strán a predzá-
pasovou fotografiou tímov. 
Celé to prebieha v spolupráci 
s televíznym vysielateľom, 
aby si všetko vedel presne 
načasovať na priamy prenos. 
V deň stretnutia dolaďujeme 
detaily a sme v pohotovosti, 
riešiť akúkoľvek nepredvídanú 
situáciu. Po zápase, keď sa 
skončia mediálne aktivity 
a hráči opustia priestory, 
všetko zbalíme, štadión 
musíme dať do stavu, v akom 
sme ho prebrali. Odchádzame 
v nočných hodinách, zvyčajne 
ako poslední.“
g Asociačný termín nie je 

len medzištátny zápas 

A-mužstva, ale celý desať-

dňový zraz. Aká je vaša 

úloha počas týchto dní?

Sme neustále k dispozícii, 
takmer každý deň je v prog-
rame nejaká mediálna alebo 

marketingová aktivita, ktorú 
musíme zastrešiť, teda treba 
zabezpečiť reklamné steny či 
ozvučenie. Marketingové ak-
tivity sú určené pre partnerov 
SFZ a vyplývajú nám zo zmlúv, 
točia sa reklamy, prebieha 
reklamné fotografovanie, 
stretnutia s hráčmi pre víťazov 
súťaží a viaceré drobné akti-
vity. Okrem áčka je zvyčajne 
v rovnakom termíne aj zraz 
a zápasy dvadsaťjednotky, 
počas nich máme také isté 
povinnosti, aj keď v menšom 
objeme. Okrem toho zabezpe-
čujeme organizačne i zápasy 
reprezentácie žien.“
g Pri áčku ste zažili trénerov 

Vladimíra Weissa, Stanislava 

Grigu s Michalom Hippom, 

Jána Kozáka a Štefana 

Tarkoviča či Pavla Hapala. 

Ako sa vám s nimi spolupra-

covalo?

„Každý z nich bol veľká 
osobnosť a s každým som 
mal bezproblémový pracovný 
vzťah. Rovnako dobre som 
vychádzal a vychádzam aj 
s ich realizačnými tímami, to 
isté platí aj o našich hráčoch. 
Nikto nemal žiadne extrémne 
požiadavky, vždy sa pracovalo 
podľa dopredu dohodnutých 
pravidiel. Všetko sú to veľkí 
profesionáli.“
g Aké významné podujatia 

ste počas tých deviatich 

rokov na zväze  zažili?

„Bol som účastníkom dvoch 
významných podujatí organi-
zovaných na Slovensku, teda 
ME 17 v roku 2013 v Žiline, 
Dubnici, Zlatých Moravciach 
a Nitre. V roku 2016 sme orga-
nizovali aj ME dievčat do 
19 rokov, ktoré sa konali 
v Senci, Zlatých Moravciach, 
Myjave a Senici. Zúčastnil som 
sa aj na ME vo Francúzsku, 
kde som spoluzabezpečoval 
počas troch týždňov vo Vichy 
naše mediálne centrum a ser-
vis pre slovenských novinárov. 
Šampionát do 21 rokov v Poľ-
sku, na ktorý sa prebojovali 
Hapalovi sokolíci, som nesti-
hol, v tom období sme s man-
želkou čakali narodenie 
synčeka a ja som chcel byť 
pri nej.“
g Na aký najkrajší zážitok si 

spomínate?

„Zažil som množstvo krásnych 
nezabudnuteľných športo-
vých okamihov, postup na 
ME, samotné Euro, víťazstvo 
nad Španielmi v Žiline. 
Najkrajšia vec, ktorá sa mi 
však stala, je, že som sa na 
SFZ spoznal s mojou dnes 
už manželkou Natáliou. Je to 
bývalá futbalová reprezen-
tantka a v súčasnosti trénerka. 
Dnes máme spolu dve krásne 
deti...“    BRANISLAV SARŇÁK

Počas asociačných termínov a zápasov reprezentácie patrí medzi 
ľudí, ktorí sa doslova nachádzajú za oponou. Reč je o manažérovi organi-
zácie podujatí Slovenského futbalového zväzu Bohumilovi „Bobovi “ Látalovi.
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Prichádzame prví, 

odchádzame 
poslední

Aj pri nástupe slovenskej reprezentácie, vedenej 
kapitánom Hamšíkom, musí byť v strehu.

Cenný fotoúlovok, 
tréner Walesu Ryan Giggs  

sa nebránil spoločnej 
fotke.
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g Aké spomienky máte na 

škótsky futbal?

„Viac pozitívne. Každý futba-
lista zažíva aj negatívne skú-
senosti, ale ja oživujem tie po-
zitívne.“
g Keď vám ponúkol manažér 

Celticu Martin O’Neill krát-

kodobý kontrakt vo februári 

2003, nezaváhali ste ani na 

chvíľu?

„Bol som trochu prekvapený, 
že ma niečo také postretlo. 
Ja som išiel do Glasgowa na 
skúšku, na ktorej som uspel 
a potom mi ponúkol kontrakt 
do konca sezóny. Napokon 
som v Celticu strávil tri a pol 
roka. Spočiatku som si myslel, 
že tam budem pár mesiacov, 
odohral som však dva zápasy 
a mal som pred sebou ponuku 
na trvalú zmluvu. Ešte takú, 
že vyzerala ako zo scenára 
na sci-fi, vlastne aj teraz sa mi 
taká zdá. Mal som v nej klau-
zulu, že musím odohrať 
30 zápasov, aby bola predĺže-
ná. Napokon to vyšlo tak, že 
sme ju predlžovali už v no-

vembri 2003. To bola rých-
losť! Niekedy sa takéto veci 
prihodia. Takže som aj druhý-
krát dostal expresne rýchlo 
kontrakt s Celticom na rok 
s opciou. Potom som podpísal 
ešte jeden, ale už bez pod-
mienky počtu zápasov. V roku 
2006 prišla ponuka zo Sunder-
landu, šiel tam Roy Keane, a to 
bola nová motivácia pre mňa. 
Nuž a v Celticu som už nebol 
v takej obľube ako na začiatku. 
Mal som dosť rokov na to, aby 
som niečo vymýšľal.“
g Našincovi sa môže zdať, že 

v škótskej lige sa hrá drsný 

futbal, plný súbojov. Čo by 

ste k tomu dodali?

„Keď som tam pôsobil ja, bolo
to také, ako je popísané v otáz-
ke. V súčasnosti je to už trochu 
iné, pretože sú tam futbalisti 
z mnohých krajín. Doniesli tam 
inú futbalovú kultúru. Každý 
povie, že škótska liga sú Celtic 
a Rangers, pritom Aberdeen 
vyhral PVP v roku 1983 so 
slávnym Alexom Fergusonom. 
Rozhodne to v Škótsku nie 

je iba o dvoch kluboch. Keď 
sa vrátim k charakteristike 
škótskej ligy, áno, Škóti majú 
radi futbal, v ktorom je veľa 
súbojov. Ľudia si to priam 
žiadajú, aby im hráči poskytli 
taký spôsob hry.“
g Dá sa teda povedať, že 

škótske futbalové nastave-

nie vychádza z mentality, 

národnej povahy Škótov?

„Ja osobne si to myslím. Keď 
sa pozrieme na anglický 
klubový futbal, v ňom je už 
k povestným osobným 
súbojom o loptu primiešaný aj 
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Znalec škótskych pomerov 
STANISLAV VARGA 
hovorí o tamojšej mentalite

Drsná liga 
spod kiltu
Stanislav Varga bol dlhé roky pilier v strede obrany, 
v slovenskej reprezentácii odohral vyše päťdesiat 
zápasov. Výborný hlavičkár. Muž, ktorý neuhol 
v žiadnom súboji. Aj preto spojil významnú časť 
svojej kariéry s Anglickom a Škótskom. Výraznej-
šie v Škótsku, v posvätnom klube pre značnú časť 
tamojšej populácie (nie však zďaleka celú), v Celticu 
Glasgow. Získal s ním double v sezóne 2003/04. 

S Celticom bol majstrom Škótska.
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technický futbal. Fans v Ang-
licku už možno chcú vidieť iný 
futbal, pretože si zvykajú na 
nový štýl. V Škótsku potrebujú 
vidieť fanúšikovia súboje. Dru-
há liga v Anglicku je v tomto 
porovnateľná so škótskou.“
g Na Celtic máte pekné spo-

mienky, získali ste double 

v sezóne 2003/04. Bola to 

vaša najlepšia sezóna 

u „katolíkov“?

„Zostala nadlho zapísaná 
v histórii, pretože v nej sme 
hrali šesťkrát proti Rangers 
a šesťkrát sme vyhrali, čo sa 

predtým nikdy nestalo. Myslím 
si, že aj pre Celtic bola výni-
močná, pretože ligu môžete 
vyhrať aj o tridsať bodov, ale 
keď zdoláte Rangers šesťkrát, 
je to niečo špeciálne.“
g Na jeden zápas v drese 

Celticu nemáte zvlášť vy 

dobré spomienky - na ten 

s Artmediou Petržalka na 

Tehelnom poli v roku 2005. 

Dali vám ho vyžrať špeciálne 

preto, že ste Slovák?

„Každý futbalista si niečím 
takým prejde. Z toho sa nevy-
vlečiem, ale nevymenil by som 

pôsobenie v Celticu s niekým 
iným, možno ani s hráčmi 
Petržalky za ich pocit víťazstva. 
Nemenil by som, aj keby som 
to mal zažiť ešte raz.“
g Na čo ste si museli v Škót-

sku zvykať v porovnaní hoci 

aj s Anglickom?

„Každý sa tvári, že Škóti 
rozprávajú po anglicky, ale je 
to úplne iná reč. To je, ako keď 
príde Bratislavčan na východ 
a začnú sa s ním rozprávať po 
šarišsky.“

g Škótsku 

whisky ste 

okoštovali 

akurát pri 

prehliadke 

múzeí tohto 

nápoja alebo 

tiekla poto-

kom aj na 

posedeniach 

mužstva?

„Ochutnal 
som ju už 
aj predtým, 
doma. Bol 
som dosť 
prekvapený, 
že domáci 
takmer ani 
nepili tento 
ich národný 
nápoj. Proste 
neholdovali 
whisky.“
g Kúpili ste 

si typický 

škótsky kilt?

„Nie, ani som ho nikdy nemal 
na sebe.“
g Čo vaši spoluhráči?

„Niektorí áno, v našom muž-
stve boli vyznávači škótskych 
tradícií. Reprezentanti Škótska 
ho nosili na vyhláseniach 
ankiet či pri slávnostných prí-
ležitostiach. To patrí k nim.“
g Aj ste sa pýtali, čo majú 

pod kiltom?

„Nie, ja nie, to skôr lákalo 
niekoho iného... Mne to bolo 
jedno.“
g Čo škótska reprezentácia? 

Vyzerá to tak, že postúpi do 

„áčkovej“ spoločnosti 

v Lige národov a to bola ešte 

nedávno v „céčkovej“ divízii. 

Prečo?

„Škóti sú na tom výkonnostne 
podobne ako my. Sú na čele 
našej skupiny v Lige národov, 
ale vravím, že body sa počítajú 
až na konci. Dôležité je byť na 
prvom mieste, keď treba 
postúpiť. Nemyslím si, že 
doma so Škótmi prehráme.“
g Čím vás zaujali Škóti v mi-

nulom zápase proti Sloven-

sku?

„Dojem z nášho výkonu nebol 
vtedy príjemný, ale nechcem 
do toho vŕtať. Veľa vecí bolo už 
povedaných a nebudem teraz 
pichať do osieho hniezda.“
g Páči sa vám futbal v podaní 

škótskeho národného tímu?

„Netvrdím, že ho dopodrobna 
sledujem. Reprezentanti hrajú 
viac technickejšie ako Celtic 
a Rangers, už to nie je futbal 
s nakopávanými loptami. Je 
to dané aj tým, že nemajú 
typických vysokých útočníkov, 
ktorí merali dva metre a v sú-
perovej šestnástke sa venovali 
iba rozbíjaniu obrany. Nemajú 
hráča svetovej triedy, ale majú 
dosť vyrovnanú kvalitu.“
g Čo teda očakávate v dneš-

nej odvete?

„Ako Slovák si želám naše 
víťazstvo. Myslím si, že Škóti 
a my sme porovnateľní. Napo-
sledy sme doma vyhrali nad 
Škótskom 3:0, čo len svedčí 
o tom, ako hrajú Škóti doma 
a ako občas u súpera. Nebudú 
mať svoju výhodu, o ktorú sa 
opierajú, nebudú mať vlast-
ných fanúšikov na našich tri-
búnach. Zmena na trénerskom 
poste pri našej reprezentácii 
by mohla priniesť nový vietor. 
Nemusíme vyhrať 3:0, stačiť 
bude aj 1:0. V reprezentácii sa 
viac pozerá na výsledky ako 
na hru.“              IVOR LEHOŤAN
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 8. októbra 1972 
v Lipanoch.

POST: obranca.
HRÁČSKA KARIÉRA: Lipany (1982 – 1985), Tatran 

Prešov (1985 – 1992), Bardejov (1992 – 1994), 
Prešov (1994 – 1998), Slovan Bratislava (1998 

– 2000), Sunderland (2000 – 2003), Celtic 
Glasgow (2003 – 2006), West Bromwich 
Albion (2002), Sunderland (2006 – 2008), 
Burnley (2008).
REPREZENTAČNÁ KARIÉRA: 54/2 
(1997 – 2006)

KTO JE STANISLAV VARGA

Bol súčasťou glasgowských derby s Rangers.
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ŠKÓTSKE VELIČINY
Futbal patrí k škótskej spoločnosti ako whisky, kilt či gajdy, hoci tie sú už dnes viac atrakciou pre turis-
tov  než skutočným prejavom typickej kultúry. Napokon, Škótsky futbalový zväz je druhým najstarším 
na svete, domáci pohár je hneď po anglickom FA Cupe druhá najstaršia súťaž.

  Ak zoberieme za prvý 
schodok v histórii škótskeho 
futbalu rok 1873, keď vznikla 
spomínaná The Scottish 
Football Association (SFA), tak 
za takmer jeden a pol storočia 
sú kroniky popísané kadečím 
a kadekým. Nahliadnime 
spolu za oponu, pozrime sa na 
skutočné veličiny v škótskom 
futbale. 

KLUBY
Bez toho, aby sme sa dotkli 
iných, klubové story v Škótsku 
sa odvíjajú od glasgowského 
tandemu Rangers a Celtic. 

„Jazdci” sú síce „až“ štvrtý 
najstarší klub v krajine (rok 
založenia 1872), ale ich 
54 majstrovských titulov je 
cifra, vzbudzujúca hlbokú 
úctu. Klubová vitrína je plná 
trofejí, úspechov a cien ako 
z domácich súťaží, tak z me-
dzinárodného fóra (víťazstvo 
v PVP 1971/72). Prepojením 
s korunou panovníckeho rodu 
je farba dresu, tzv. kráľovská 
modrá, sprevádzajúca tím od 
jeho vzniku. Klubu sa tak na 
športovom ako aj spoločen-
skom poli dotklo ekonomicky 
nestabilné obdobie rokov 
2011 – 2012, čoho výsledkom 

bolo administratívne prerade-
nie Rangers v sezóne 2012/13 
až do štvrtej ligy, odkiaľ sa štyri 
sezóny dral klub späť medzi 
elitu. Teraz je tam, kde historic-
ky, fanúšikovsky aj významovo 
patrí a bije sa o ďalší titul, veď 
ten zatiaľ posledný získali 
„jazdci” v sezóne 2010/11.
Štyri sezóny boli teda nielen 
glasgowskí fans ochudobnení 
o ligové derby tzv. Old Firm, 
teda mestský duel Rangers 
a Celticu. 
Keltský alebo tiež katolícky 
klub založili „až“ v roku1887 
chudobní írski prisťahovalci. 
Celtic je jedným z mála klubov 
na svete, ktorý získal viac ako 
100 trofejí v domácich i me-
dzinárodných súťažiach. Na 
konte má viac ako pol stovky 
majstrovských titulov, ako 
prvý britský tím i víťazstvo 
v najcennejšom klubovom po-
hári EPM (predchodca dnešnej 
Ligy majstrov). V tej slávnej 
sezóne 1966/67 k „ušatému 
poháru“ pridal aj domácu ligu, 
Škótsky pohár, Ligový pohár 
a ako bonus Glasgowský 
pohár.
Pre nás je, samozrejme, 
neprehliadnuteľné pôsobenie 
trénera Jozefa Vengloša v se-

zóne 1998/99 na lavičke 
„The Bhoys“ ktorý priviedol 
do Celtic Parku aj Ľuboša Mo-
ravčíka, ktorý  sa vyjadril, že 
“Celtic bol darom od Boha 

pre mňa.“ Neskôr tu hrával aj 
Stanislav Varga, viac o tom na 
stranách 14 a 15. Stojí za 
zmienku, že počet fanúši-
kov Celticu sa v roku 2003 
odhadoval na približne deväť 
miliónov na celom svete a vo 
viac ako 20 krajinách existuje 
viac ako 160 fanklubov zele-
no-bielych. Okrem mužstva 
získali ceny aj priaznivci klubu, 
ktorí si vyslúžili od UEFA aj 
FIFA ceny fair-play za svoje 
správanie počas zápasov.
Ešte jeden škótsky klub treba 
spomenúť z európskeho 
pohľadu, FC Aberdeen získal 
pod vedením trénera Alexa 
Fergusona v roku 1983 Pohár 
víťazov pohárov.

HRÁČI
Andrew Watson (24. mája 
1856 - 8. marca 1921) je 
považovaný za prvého hráča 
tmavej pleti na svete, ktorý 
hral oficiálny medzištátny 
zápas. Stalo sa 12. marca 1881 
v Londýne, Škótsko zdolalo 
Anglicko 6:1 a Watson bol ka-

pitánom hostí. Reprezentoval 
celkom trikrát. Farba jeho po-
kožky nenašla v spoluhráčoch 
ani fanúšikoch žiadnu odozvu, 
oficiálne archívy SFA nemajú 
nijaký záznam o rasizme v tej 
dobe. 
Denis Law (nar. 24. 2. 1940) je 
jediným škótskym futbalis-
tom, ktorý získal Zlatú loptu 
France Footballu (1964), fanú-
šikovia ho prezývali The King 
(Kráľ). Počas kariéry stanovil 
niekoľko prestupových re-
kordov: kluby za neho vydali 
najprv 55 000 libier (zaplatil 
Manchester City), potom 
110 000 (FC Turín), následne 
115 000  (Manchester United). 
Na Old Trafforde strávil 
11 rokov, vyhral EPM (1968), 
v jednej sezóne dosiahol 
46 gólov v súťažných stretnu-
tiach. Kruh sa uzavrel na konci 
kariéry, lebo poslednú sezónu 
1973/74 strávil zas ako hráč 
Manchestru City. Je členom 
škótskej Siene slávy (2004).
Kenneth Dalglish (nar. 
4. marca 1951) za 21-ročnú 
kariéru hral len vo dvoch 
kluboch, Celtic Glasgow 
a FC Liverpool. V prvom má 
na konte  322 oficiálnych 
zápasov, v druhom 502. V roku 
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1977 zaplatil FCL za neho 
440 000 libier, čo bol v tej 
chvíli  rekord na britskom 
trhu, aby nahradil Keegana. 
Na Anfield Roade získal šesť 
anglických titulov, jeden 
pohár, štyri Ligové poháre, 
päťkrát vyhral Charity Shields, 
tri razy EPM a raz európsky 
Superpohár. Keď plynulo 
prešiel na funkciu hrajúceho 
trénera a potom trénera, získal 
ďalšie tri ligové prvenstvá, dva 
Anglické poháre a 4x vyhral 
Charity Shields. Ako tréner 
vyhral ligu aj s Blackburnom 
Rovers (1995) a s Celticom 
pridal jeden Škótsky pohár 
(2000).  Bol uvedený do škót-
skej aj anglickej futbalovej 
siene slávy. Je držiteľom 
Radu Britského impéria, bol 
pasovaný za rytiera za zásluhy 
o futbal, charitu a mesto Liver-
pool. Škótsko reprezentoval 
102-krát, strelil 30 gólov.

TRÉNERI 
Alexander Matthew „Matt“ 

Busby  (26. mája 1909 - 20. ja-
nuára 1994) bol prvým tréne-
rom anglického tímu, ktorý 
vyhral EPM (1968) s Manches-
trom United. Hrával za Man-
chester City a FC Liverpool, 

trénoval na klubovom fóre 
len Manchester United 
(1945 – 1969 a 1970/71), za 
tento čas získal 13 trofejí. Je 
tvorcom legendárneho tímu 
ManU z mladých talentov 
nazývaný Busby Babes, ktorý 
poznačila letecká katastrofa 
6. februára 1958 na letisku 
Mníchov-Riem. On tragédiu 
prežil a vybudoval nový 
United, na jeho lavičke vyhral 
spomínaný EPM. Keď odišiel 
z trénerskej pozície, stal sa 
na 11 rokov na Old Traffor-
de riaditeľom, v roku 1980 
povýšil na prezidenta ManU. 
Je držiteľom Radu Britského 
impéria, pasovaný za rytiera 
aj je rytierom Radu svätého 
Gregora Veľkého.
Bill Shankly (2. september 
1913 - 29. september 1981) 
viedol pätnásť rokov FC Liver-
pool, postúpil s ním do I. ligy 
a získal tri tituly, dva Anglické 
poháre aj Pohár UEFA. Mal 
nesmiernu charizmu a priaz-
nivci Liverpoolu si práve s ním 
spájajú skutočnosť, že hym-
nou FCL sa stala You’Il Never 
Walk Alone (Nikdy nebudeš 
kráčať sám), pretože pre neho 
boli fanúšikovia samozrejmá 
a podstatná súčasť klubu. 
Jeho popol bol rozptýlený po 
trávniku na Anfield Roade. 
Má miesto v anglickej (2002) i 
škótskej sieni slávy (2004).
John ‚Jock‘ Stein (5. októbra 
1922 - 10. septembra 1985) 
je navždy zapísaný ako tréner 
prvého britského klubu, ktorý 
získal EPM  (1967). V tieni toh-
to primátu je napríklad aj sé-
ria deviatich titulov v rade 
s Celticom. Chcel to tak osud, 
že pôvodne uhliar až do úpl-
ného konca svojho života bol 
pútaný k futbalu, lebo zomrel 
na trénerskej lavičke Škótska 
počas medzištátneho zápasu 
v Cardiffe. Bol vtedy v zlom 
zdravotnom stave, na konci 
stretnutia dostal infarkt a sko-
nal v lekárskej miestnosti šta-
dióna. Jeho smrť ovplyvnila 
život jeho asistenta Alexa 
Fergusona. 
Alexander Chapman Fergu-

son (nar. 31. decembra 1941) 
je podľa mnohých odborníkov 
jeden z najlepších trénerov 
futbalovej histórie. Za 26 rokov 
pôsobenia, v Manchestri Uni-
ted získal 38 trofejí, vrátane 
treble v roku 1999 (titul, domá-
ci pohár, Liga majstrov). Ang-
lickú ligu vyhral 13x, Anglický 
pohár 5x, Ligový pohár 4x. 
Ako útočník Dunfermlinu bol 
najlepším strelcom škótskej 
ligy (1965/66). Úspešnú kapi-

tolu napísal už aj ako tréner 
Aberdeenu (3 tituly, 4 Škótske 
poháre, jeden PVP), rok viedol 
reprezentáciu, vrátane zápasov 
na MS 1986. V novembri 1986 
ho vymenovali do trénerskej 
funkcie ManU, v nej pôsobil do 
konca sezóny 2012/13. Právom 
si vyslúžil povýšenie do šľach-
tického stavu (1999).
John Madden ((11. júna 1865 
- 17. apríla 1948) hrával za 
Dumbarton, Gainsborough 
Trinity, Grimsby Town, Celtic, 
Dundee, Tottenham Hotspur. 
Škótsko reprezentoval vo 
dvoch zápasoch, dal v nich 
5 gólov, pri víťazstve 8:0 nad 
Walesom skóroval štyrikrát. 
V rokoch 1905 až 1930 bol 
trénerom-manažérom Slavie 
Praha, dodnes je považovaný 
za priekopníka futbalu v stre-
doeurópskom, najmä českom 
regióne. Je po ňom pomeno-
vaná západná tribúna vynove-
ného štadióna „zošívaných“ 
v Edene. Traduje sa, že kaž-
dému, kto sa pýtal, prečo šiel 
do Slavie, odpovedal: „Naučil 

som sa nadávať. Každopád-

ne, je to lepšie ako výroba 

kotlov v lodenici.“ Predtým 
totiž pracoval  v dokoch.

INÍ Z FUTBALU
David Taylor (14. marca 1954 
- 24. júna 2014). Vyštudovaný 
právnik na univerzite v Edin-
burghu advokátsku prax vy-
konával do roku 1985, bol vý-
konným riaditeľom škótskeho 
zväzu. Za generálneho sekre-
tára UEFA ho menovali 1. júna 
2007, funkciu zastával do ok-
tóbra 2009, potom prešiel na 
marketingovú pozíciu v štruk-
túrach UEFA. Zúčastnil sa na 
piatich finálových turnajoch 
MS v pozícii fanúšika škótskej 
reprezentácie. Zároveň rea-
lizoval myšlienku, aby každý 
reprezentant, ktorý si pripíše 
80 medzištátnych štartov, do-
stal symbolickú reprezentačnú 
čiapku. Práve on  ovplyvnil 
výber jediného cudzinca na 
lavičke škótskej reprezentácie, 
Nemca Vogtsa. Bol rešpek-
tovaný pre svoju čestnosť 
a slušnosť v celej Európe. 
Občiansky sa stal stúpencom 
škótskej nezávislosti. Zomrel 
veľmi skoro.
Andrew Roxburgh (nar. 5. au-
gusta 1943) glasgowský rodák 
hrával v piatich škótskych klu-
boch, v lige strelil 78 gólov. 
Stal sa vôbec  prvým technic-
kým riaditeľom škótskeho zvä-
zu. Viedol viaceré mládežnícke 
reprezentácie, s tímom do 
18 rokov získal titul majstra Eu-

rópy (1982). Seniorský národný 
tím priviedol na MS 1990 aj 
Euro 1992. Od roku 1994 sa 
stal technickým riaditeľom 
UEFA, pôsobil v nej 18 rokov, 
potom prijal funkciu športo-
vého riaditeľa klubu New York 
Red Bulls. V súčasnosti pôsobí 
ako technický riaditeľ v Ázijskej 
futbalovej konfederácii. Je 
veľkým osobným priateľom 
Jozefa Vengloša.

ŠTADIÓN
Hampden Park, často 
označovaný len Hampden, 
slúži ako národný futbalo-
vý štadión, je domovským 
stánkom tímu Queen‘s Park. 
Pravidelne sa na ňom hrávajú 
finálové zápasy Škótskeho 
pohára a škótskeho Ligového 
pohára. Prvýkrát ho otvorili 
31. októbra 1903, v tom čase 
bol najväčším štadiónom na 
svete s kapacitou presahu-
júcou 100 000. Rekordná 
divácka účasť bola dosiahnutá 
na zápase Škótsko - Anglicko 
v roku 1937, 149 415 ľudí na 
tribúnach. Prísnejšie bezpeč-
nostné predpisy znamenali, že 
v roku 1977 kapacitu znížili na 
81 000. Posledná rekonštruk-
cia bola dokončená v roku 
1999, dnes má kapacitu 
51 866 miest. Na štadióne 
sa nachádzajú kancelárie 
Škótskeho futbalového zväzu 
(SFA) a Škótskej profesionálnej 
futbalovej ligy (SPFL). Hamp-
den hostil prestížne športové 
podujatia vrátane troch finále 
Ligy majstrov, dvoch finále 
PVP a jedného Pohára UEFA. 

MIMO FUTBALU
Jackie Stewart (nar. 11. júna 
1939), prezývaný „lietajúci 
Škót,“ je trojnásobný majster 
sveta vo formule 1, pre mno-
hých jeden z najlepších jazd-
cov histórie. V roku 1973 sa 
stal „Športovcom roka“ podľa  
časopisu Sport Illustraded  
a je dosiaľ jediným automobi-
lovým pretekárom, ktorý získal 
tento primát. V tom istom roku 
získal aj ocenenie Športová 
osobnosť roka televízie BBC. 
V roku 1990 ho uviedli do 
Siene slávy Medzinárodného 
motoristického športu. V roku 
1996 mu edinburská univerzi-
ta udelila čestný doktorát, 
o dva roky dostal čestný dok-
torát aj na Cranfield University. 
Je držiteľom Radu Britského 
impéria (1971), v roku 2001 
bol pasovaný za rytiera. Bola 
to pocta za jeho zásluhy o roz-
voj motoristického športu.

PETER ŠURIN
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Prvýkrát cestoval s vtedy 
ešte druholigovým prvým 
mužstvom na jar 1964 ako 
náhradník Stacha do Michalo-
viec. Bol pri postupe do 
I. ligy po boku legendárneho 
Capana a súčasne sa dostal 
i do juniorských výberov 
Československa.  
Základnú vojenskú službu 
absolvoval v Dukle Praha, chy-
tával  tam za druholigové béč-
ko. Keďže po 18 mesiacoch 
nepodpísal Dukle predlžujúce 
pôsobenie, posledný polrok 
vojenčiny doslúžil v Tachove. 
V októbri 1967 sa vrátil do 
Trnavy a hneď cestoval na 
finálový zápas SEP do Buda-
pešti proti tímu Dózsa Újpest. 
Nastúpil potom aj v odvete 
v Trnave, ktorú Spartak vyhral 
3:1, takže sa priamo pričinil 
o prvú veľkú trofej. 
Chytal v 13 ligových zápasoch 
v ročníku 1967/68, ktorý bol 
pre Trnavu výnimočný ziskom 
prvého titulu majstra Česko-
slovenska. V nasledujú-
cej sezóne sa medzi žrďami 
striedali s Josefom Gerykom, 
a tak to bolo i v najvýznam-
nejšom zápase trnavskej 
histórie v apríli 1969 Spartak 
– Ajax. Kozinka chytal v domá-
cej víťaznej odvete a udržal si 

čisté konto. V tíme hostí hrali 
Bals, Hulshoff, Suurbier, Keizer, 
Swart i Cruyff. V tomto roku 
sa oslavoval v Trnave druhý 
majstrovský titul. 
V lete 1969 sa v Spartaku 
diali rošády na brankárskych 
postoch. K stabilným  Gery-
kovi a Púchlemu prišiel mladý 

dorastenecký reprezentant 
Dušan Keketi a  Kozinka šiel 
do Bohemiansu. Vo svojom 
pražskom období  si vyslúžil 
pozvánku do národného tímu 
a v Košiciach na jar 1976 si 
proti ZSSR pripísal aj repre-
zentačnú čiarku.
V lete 1976 sa Kozinka vrátil 

do Trnavy a počas dvoch 
nasledujúcich rokov vytvorili 
výborný brankársky tandem 
s Keketim. 
Počas jesene 1978 nastal 
brankársky problém v Žiline, 
kde kedysi pôsobil aj jeho 
starší brat Marián a Kozinka 
bol ochotný pomôcť. Dlho 
však nevydržal, v lete 1979 
pre zhoršený zdravotný stav 
ukončil ako 33-ročný aktívnu 
činnosť.  
„Počas hráčskej kariéry 

som nemal vážnejšie 

zdravotné problémy. Veľmi 

rád som chodil na zápasy 

starých pánov, pozdraviť 

starších priateľov, zaspo-

mínať si pri poháriku vína. 

Chodievam na ligové zá-

pasy, je to relax, psychický 

oddych, ktorý vyvoláva aj 

množstvo spomienok,“ pri-
znal sa. „Osoba pána Anto-

na Malatinského je a bude 

pre mňa navždy vrcholom 

trénerského kumštu a ume-

nia. Fanúšikov som si vždy 

vážil a rešpektoval ich 

názor, pretože boli hnacím 

motorom aj pri vzostupe 

mojej výkonnosti,”  dodal.
O desať dní oslávi 75. naro-
deniny, nielen v kruhu naj-
bližších, teda manželky a syna 
i dcéry a ich rodín, ale aj so 
širokou športovou famíliou. 
František Kozinka je navždy 
zapísaný v kronike úspechov 
trnavského, slovenského 
a československého futbalu. 

MIKULÁŠ ROŽŇÁK
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Rodák z Modranky robil prvé futbalové kroky v tamojšom ŠK. Vekovo ešte 
dorastenec často nielen v tréningoch vypomáhal aj v áčku mužov. Osud tak 
chcel, že  bol i na turnaji v Chtelnici, ktorý sledoval funkcionár z Trnavy 
a v najbližšom prestupovom termíne prešiel František Kozinka do dorastu 
Spartaka. Stalo sa tak v lete 1962. 

Jubilant FRANTIŠEK KOZINKA začínal v Spartaku pri Stachovi, 
v trnavskej bránke bol ešte s Gerykom, Púchlym i Keketim

Vychytal aj Cruyffa a spol.

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 25. novembra 1945 v Modranke
HRÁČSKA KARIÉRA: Spartak Trnava (1962 – 1966, 1967 – 1969, 
1976 - 1978), Dukla Praha (1966/67), Dukla Tachov (1967) Bohemians 
Praha (1969 - 1976), ZVL Žilina (1978/79).
ÚSPECHY: 2x majster ČSSR (1968, 1969), semifinalista EPM (1968/69)
POČET LIGOVÝCH ZÁPASOV/GÓLOV: 156/0
POČET ZÁPASOV/GÓLOV V EURÓPSKYCH POHÁROCH: 10/0
REPREZENTÁCIA ČSSR: 1/0

KTO JE FRANTIŠEK KOZINKA

Ako súčasť veľkej Trnavy, stojí druhý zľava.

Na krste knihy o Spartaku medzi Valérom Švecom a Karolom Dobiašom.
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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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Viedol ju vtedajší prvý muž 
nášho futbalu Milan Služanič. 
Kongres sa konal v hoteli 
Sheraton a Slováci odleteli 
do USA s tým, že práve tam 
bude náš zväz prijatý do 
svetovej rodiny futbalových 
spolkov z celej našej planéty.
Zástupcovia SFZ neboli jediní, 
kto šiel do Chicaga s pri-
hláškou za oficiálneho člena 
FIFA, na kongrese sa rovnako 
prezentovalo aj desať iných 
krajín: Džibuti, Dominika, 
Česko, Kazachstan, Kirgizsko, 
Moldavsko, Tonga, Tadžikistan, 
Turkménsko, Uzbekistan. Šlo 
sa podľa abecedy, funkcionári 
jednotlivých zväzov odo-
vzdávali vlajku svojej krajiny 
do rúk prezidenta FIFA Joaa 
Havelangea. Okamih, keď tak 
učinil (vtedy) predseda SFZ 
Milan Služanič, zachytil foto-
graf a ten záber je historicky 
zaznamenaný. Fotografia, 
ktorej témou sú dvaja najvyšší 
futbaloví funkcionári, sveta 
a Slovenska, ako aj symbo-
licky prijímajú náš zväz do 
rodiny FIFA, skutočne existuje, 
dokonca minimálne jeden kus 
bol (a možno aj je...) niekde 
na slovenskom území, ale ani 
Milan Služanič si po rokoch 
nepamätal, komu ju poskytol, 
požičal či venoval. A v žiad-
nych oficiálnych archívoch 

– SFZ, SOŠV či špecializova-
ných médiách – o nej niet ani 
chýru. Ak by ju niekto mal 
a bol by ochotný ju požičať 
pre archív a Sieň slávy sloven-
ského futbalu, budeme radi, 
ak nás skontaktuje.
Zaznamenané je však roz-
právanie predsedu SFZ, jeho 
osobné spomienky na túto 
fázu chicagského kongresu: 
„Keďže do FIFA prijímali 

viaceré zväzy, medzi nami 

a Čechmi bola abecedná 

priepasť, náš federálny part-

ner je tak vo FIFA o pár mi-

nút dlhšie ako my. V nabitej 

sále som prežíval vzrušenie 

i trému. Sledoval som české-

ho predsedu Františka Chva-

lovského, ktorého vyzvali, 

aby vyšiel na pódium a on, 

vystresovaný, nevybral sa 

uličkou medzi radmi, ktorou 

to mal k predsedníckemu 

stolu najkratšie, ale kráčal 

pomedzi delegátov. Navyše 

cestou zavadil o nejaký stôl, 

povylieval minerálku, čím 

vyvolal menší rozruch, ale aj 

chápavé úsmevy.“

Potom, keď zaznelo „Slovakia,“ 
Služanič vykročil. „Ja som to 

mal na pódium bližšie. Vy-

šiel som naň a prezidentovi 

Havelangeovi som odovzdal 

našu štátnu vlajku. Podľa 

protokolu ju od Brazílčana 

prevzal ceremoniár a obrad-

ne ju zastokol medzi ostatné 

vlajky členských krajín.“

Lenže!
Milan Služanič už rok predtým, 
17. júna 1993, zastupoval v Že-
neve SFZ pri jeho prijatí za 
člena UEFA a celý čas, so zar-
putilosťou sebe vlastnou, mo-
tivoval ľudí zo svojej adminis-
tratívy, aby našli v archívoch 
všetky relevantné dokumenty, 
dokladajúce, že dátumom 
vzniku Slovenského futbalo-
vého zväzu je 4. november 
1938 (pod názvom Slovenský 

futbalový sväz, podľa vtedajšej 
gramatiky) a že 27. decembra 
1938 poslal náčelník Štefan 
Jakubec do Zürichu žiadosť 
o prijatie do FIFA.
V nepokojných predvojnových 
časoch sa však papier stratil 
a dokonca ani v archívoch 
svetovej federácie nebol 
o prihláške žiaden záznam. 
Preto činovníci SFS poslali vo 
februári 1939 do sídla FIFA 
druhý list a ten už reakciu vy-
volal. Riešili sa administratívne 
kroky, následne 23. marca 
požiadali Slováci o možnosť 
zapojiť sa oficiálne do zápaso-
vého medzištátneho diania. 
O desať dní došla súhlasná 
odpoveď a 5. júla potvrdenie 
od FIFA, že prijíma náš zväz 
za svojho člena. Oficiálne to 
mal potvrdiť kongres FIFA 
v roku 1940 v Luxemburgu. 
Ten sa však pre II. svetovú voj-
nu nekonal, resp. usporiadali 
ho až v júli 1946, a to už bola 
obnovená Československá 
republika...
Celú túto agendu teda 
Služaničova administratíva 
zdokumentovala a následne 
dostala potvrdenie, že SFZ 
je členom FIFA s dátumom 
vzniku 4. november 1938!

PETER ŠURIN

        ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 
SLUŽANIČOVA   PRIHLÁŠKA SFZ DO FIFAS ako

V Chicagu 1994, 
ale napokon 
od 1938!
Stalo sa 16. júna 1994 na 49. riadnom kongrese 
FIFA v Chicagu, ktorý predchádzal svetovému 
šampionátu. Na ten sa spoločný tím v tom čase 
už neexistujúceho federálneho štátu Čechov 
a Slovákov nedostal, hoci až do poslednej minúty 
posledného kvalifikačného 
zápasu  v Bruseli mužstvo 
pod hlavičkou RČS 17. no-
vembra 1993 o postup 
bojovalo. Miestenku do USA 
však nevybojovalo, na MS šli 
Belgičania a Slováci vyslali 
na spomínaný kongres len 
funkcionársku delegáciu.
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Bulletin na 49. riadny 
kongres FIFA, na ktorom 
prijali Slovensko za člena 
svetovej federácie.

Milan Služanič
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DUŠAN KUČERA 
USPEL V KONKURZE
Reprezentačného kormidla 
sa ujal vtedy 43-ročný Dušan 
Kučera. Futbalovo pôsobil 
v Devíne, Slovane, Doprasta-
ve, Ružinove, potom sa stal 
sekretárom. Po dvadsaťroč-
nom účinkovaní v mužskom 
futbale sa ocitol v novej úlohe. 
„Chcel som zas trénovať. 

Robil som v štruktúre zväzu 

a prihlásil som sa na kon-

kurz na post trénera ženskej 

reprezentácie. Chcel som 

pomôcť ženskému futbalu 

v jeho začiatkoch

a nikdy som toto rozhod-

nutie neoľutoval,“ povedal 
neskôr. Stal sa prvým repre-
zentačným trénerom.
„Ženský futbal bol v tom 

období čisto amatérsky. Žil 

iba z darov ľudí, ktorí v ňom 

pôsobili. Tréneri ženských 

družstiev, hráčky či funk-

cionári boli fanatici, ktorí sa 

mu venovali na úkor svojho 

času a súkromia, často si 

platili cestovné sami a neraz 

prerábali. Bolo to o čistej 

láske k futbalu. Kto nezažil, 

neuverí,“ spomínal Kučera na 
začiatky.
V bývalom Československu 
ženský futbal dlho nikto 
nebral vážne. S výnimkou 
tých, ktorí v ženskom futbale 
aktívne pracovali. Až keď UEFA 
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vzala ženský futbal pod svoje 
krídla a pohrozila federáciám, 
že musia viac dbať o ženy 
v kopačkách, pohli sa stojaté 
vody aj u nás. 
Čo sa týka federálnej repre-
zentácie, zo Slovenska do nej 
bolo ďaleko.
Jednou z mála Sloveniek so 
štartmi v drese ČSSR bola 
neskoršia prvá kapitánka slo-
venskej reprezentácie Darina 
Škodlerová. „Výskyt sloven-

ských hráčok v národnom 

tíme bol minimálny, niekedy 

som mala pocit, že sa tak 

stalo iba preto, aby bolo 

v nominácii zastúpené aj 

Slovensko. A väčšinou sme 

nastupovali na ihrisko 

v nadstavenom čase, zapí-

sali sme si iba štatistickú 

reprezentačnú čiarku. Aj 

preto sme do nového repre-

zentačného tímu Slovenska 

veľa skúseností nepriniesli.“

NEĽAHKÉ ZAČIATKY
Reprezentačný tím tvorili mla-
dé hráčky, až jedenásť dievčat 
nového družstva malo menej 
ako dvadsať rokov, šesť z nich 
dokonca nie viac ako sedem-
násť. Federálne skúsenosti 
mali iba Hanzelová, Škodlero-
vá, Hutterová a Palkovičová. 
SFZ v tom čase evidoval 194 
registrovaných futbalistiek, 
pre porovnanie  v Belgicku 

registrovali 4000 hráčok. 
Tréner Kučera sa ocitol na za-
čiatku roka 1993 v nezávide-
niahodnej situácii. V expresne 
rýchlom čase musel zostaviť 
káder pre blížiaci sa septem-
brový vstup do kvalifikácie 
o postup na ME 1995. „Ne-

existoval káder. Hrali sme, 

s kým sa dalo. Potrebovali 

sme zápasovú prax, spoznať 

sa na ihrisku. Obvolával som 

kluby a snažil sa presvedčiť  

chlapov, že má cenu zahrať 

si so ženami.“

V prvej vlne odohral jeho 
tím postupne zápasy proti 
mužom Veľkého Medera (1:3), 
mladšiemu dorastu Dunajskej 
Stredy (0:4) a výberu Brati-
slavy starších žiakov (2:1).  
Vítanou príležitosťou bola 
o mesiac neskôr účasť na žen-
skom turnaji, počas ktorého 
odohrala Kučerova druži-
na v priebehu piatich dní 
sedem zápasov. Prvé tri dni 
turnaja po jednom stretnutí 
dopoludnia a večer,  po dni 
voľna v poradí siedmy duel 
o konečné umiestnenie. Ten 
bol zároveň generálkou na 
prvý oficiálny zápas ženskej 
futbalovej reprezentácie SR!

OFICIÁLNA 
REPREZENTAČNÁ 
PREMIÉRA
Tri mesiace pred premiéro-

vým vstupom do kvalifikácie 
o postup na ME 1995 na-
stúpila ženská reprezentácia 
Slovenska na historicky prvý 
oficiálny medzištátny zápas. 
Vlastne dvojzápas, stalo sa 
tak v Hluku na Morave proti 
Česku. 
Do histórie je zapísaný dátum 
21. jún 1993 a prehra 0:6, 
hrali: Královičová (Benediko-
vá) - Škodlerová, Dobšovičo-
vá, Kúdelová, Palkovičová, 
Remeňová, Geržová, Gažiová, 
Hanzelová, Miezgová, Vnuko-
vá, Klučariková, Dvořáková, 
Pyšná, Dugovičová 
a Michalková.
Na druhý deň sa hrala 
odveta, domáce vyhrali 3:1, 
autorkou historicky prvého 
gólu Slovenska v oficiálnom 
medzištátnom zápase je 
Jana Hanzelová.
Po intermezze, keď si do 
Senca recipročne pozvali 
k neoficiálnemu zápasu bel-
gický tím z Kuurne (2:2), 
sa predstavili zverenky 
Dušana Kučeru na domácom 
medzinárodnom turnaji 
o Žatevný pohár. A dosiahli 
tri víťazstvá v rade! Najskôr 
zdolali Slovinsko 2:0, Litvu 
deklasovali 4:0 a nulu uhrali 
aj v ťažkom dueli proti Chor-
vátkam (1:0). 
O necelý mesiac, 22. októbra 
v Rige proti Lotyšsku, vstúpi-
la ženská reprezentácia aj 
do kvalifikácie ME. Slovenky 
vykročili správnou nohou, 
víťazstvo 1:0 zabezpečila 
opäť Jana Hanzelová.
A tak sa to rozbehlo...

PETER ZEMAN

Aké boli začiatky slovenskej ženskej reprezentácie?

Prvý tréner Kučera, 
prvá strelkyňa Hanzelová
Písal sa rok 1993 a pod vedením trénera Dušana Kučeru sa rodilo prvé družstvo 
ženskej reprezentácie Slovenska. O rok skôr ako národný tím mužov, keďže 
spoločný federálny výber ešte dohrával kvalifikáciu o postup na MS 1994 pod 
hlavičkou RČS a posledný zápas odohral 27. októbra 1993 v Bruseli (0:0). Žen-
ská reprezentácia v tom čase už pôsobila samostatne.

Prvá ženská reprezentácia Slovenska.
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Môžeme uviesť rodáka 
z martinského prostredia 
Jána Bízika (narodeného 
14. januára 1897, zomrel 
27. februára 1973), ktorý 
od roku 1927 do roku 1939 
odpískal v Stredoeurópskom 
pohári osem zápasov. K ne-
mu sa priblížil vynikajúci 
Jozef Nemčovský, na listinu 
medzinárodných rozhodcov 
ho už nominoval najvyšší 
orgán futbalovej ČSR ako 
prvého, ktorý si hrdo pripínal 
na dres veľký odznak FIFA.

ZÁVISLOSŤ 
OD ÚROVNE KLUBOV
Po prvej svetovej vojne sa 
medzi európsku elitu výrazne 
zaradili dva pražské kluby 
Sparta a Slavia. S nimi na 
medzinárodnú scénu prenikli  
aj českí rozhodcovia. Tí pro-
fitovali aj z toho, že najvyššia 
domáca súťaž bola takmer 
dvadsať rokov vlastne českou 
ligou. Zo slovenských klubov 
sa k tejto úrovni postupne 
približoval I. ČsŠK Bratislava. 
Potvrdzoval to najprv úspech-
mi v amatérskom šampionáte 
a rovnocenným sa mohol stať 
až postupom do I. celoštátnej 
ligy v roku 1935. S týmto 
vzostupom sa už spájali aj 
slovenskí rozhodcovia, teda 
okrem spomínaných Bízika 
a Nemčovského i Šimon 
Kupric, Jozef Vereš, Ľudovít 
Lakota, Jozef Mohler či Ladi-
slav Novák. 
Po druhej svetovej vojne 
nastal ďalší vzostup kvality 
a renomé slovenských roz-
hodcov, ktorí prerazili aj na 
medzinárodnú scénu. Prvý 

prenikavý úspech na nej 
dosiahol Martin Macko. 

PRVÝ SLOVÁK 
S PÍŠŤALKOU NA MS
Martin Macko mal bleskovú 
kariéru. Ako tridsaťročný sa 
stal rozhodcom I. celoštátnej 
ligy a pôsobil v nej dvanásť 
rokov. Už po štyroch sezónach 
získal punc medzinárodného 
rozhodcu FIFA. V piatich me-
dzištátnych zápasoch, ktoré 
viedol ako hlavný, získal také 
uznanie, že ho nominovali na 
majstrovstvá sveta 1958 do 
Švédska! 
Tešil sa pocte vyjsť na trávnik 
raz s píšťalkou v zápase skupi-
ny Juhoslávia – Paraguaj, raz 
so zástavkou na čiare v zápase 
Juhoslávia - Škótsko. Pevne 
v rukách udržal atmosféru 
zápasu dvoch horkokrvných 
jedenástok - juhoeurópskej 

OPRÁŠENÉ LEGENDY 
Rozhodca MARTIN MACKO 
upadol takmer do zabudnutia

Prvý z našich 
na svetovom 
šampionáte

a juhoamerickej - napriek hoj-
nosti gólov pri remíze 3:3. 
V zápasoch nemal žiadne 
problémy, ale s trochu one-
skoreným návratom domov 
už áno. Nešiel totiž leteckou 
linkou Štokholm - Praha, ale 
loďou, lebo pre telovýchovu 
chcel ušetriť nejaké tvrdé 
valuty. Táto cesta bola síce 
lacnejšia, ale dlhšie trvala, čo 
mu hneď po návrate na prí-
slušných miestach zrátali 
a obrali ho o všetky ďalšie 
možnosti, pretože v tých ča-
soch sa dopustil veľkého prie-
stupku. Ktovie, ako to všetko 
zanechávalo na jeho ďalšom 
živote psychické stopy.

PO ZÁPASE 
AKO DŽENTLMEN
Martin Macko mal povesť 
nekompromisného strážcu 
futbalových pravidiel. Vte-

S rastom kvality sloven-
ského futbalu stúpala 
aj úroveň a povesť 
rozhodcov. Na medzi-
národnú scénu sa však 
dlho takmer  nedostá-
vali, stalo sa tak až po 
vzniku Československej 
republiky. Dôkazom 
toho boli nominácie na 
najdôležitejšie udalosti 
tej doby. Popri majstrov-
stvách sveta napríklad 
aj na zápasy klubového 
Stredoeurópskeho 
pohára, považovaného 
istým spôsobom za 
predchodcu EPM, teda 
dnešnej Ligy majstrov. 

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 17. júna 1920 v Bratislave
ZOMREL: 22. júna 1977
BILANCIA: v I. lige vyše 100 zápasov ako hlavný rozhodca, roz-
hodoval v EPM 1 (Nice – Fenerbahce), v PVP 1, v Intertoto Cupe 1, 
kvalifikácia MS 1(Bulharsko – Nórsko), Pohár Dr. Geröa 1 (Juhoslávia 
– Taliansko), priateľské 2 (NDR – Rumunsko, Rumunsko - Belgicko
ÚSPECHY: účastník MS 1958 (1 zápas ako hlavný, 1 ako čiarový)

KTO BOL MARTIN MACKO

Martin Macko dohliada na žreb kapitánov pred zápasom výberu Slovenska 
– Dinamo Moskva.

dajší experti o ňom tvrdili, že 
posudzoval hru veľmi citlivo, 
a preto bol obľúbený doma 
i v zahraničí, ba v domácej lige 
ho začali oceňovať čoraz viac 
ako dovtedy uznávaného 
Vlčeka z Prahy a ďalších čes-
kých rozhodcov. 
Jeho ľudský charakter výstiž-
ne opísal autor v júni 1977 
v športovom časopise: „Vyrov-
naný, do únosnej miery tem-
peramentný, ani ľahostajný, 
ani preexponovaný!“ Snažil 
sa čo najmenej zasahovať do 
priebehu hry. Nerobil sa dôle-
žitým, neupozorňoval na seba 
malichernými prerušovaniami 
hry. Jeho zápasy nenapĺňali 
škandály. Naopak, odchádzal 
po odpískaní konca zápasu 
z ihriska v najlepšej pohode. 
Bývalo tak aj po emóciami 
naplnenými bratislavský-
mi ligovými derby Slovan 
– Červená hviezda. Komisia 
rozhodcov s vrelým súhlasom 
organizátorov z oboch strán 
zverovala riadenie týchto 
duelov  mestských rivalov 
pred zaplneným hľadiskom 
objektívnym rozhodcom 
z Čiech, občas aj z Rakúska či 
Maďarska. Až po rokoch sa 
odvážila nominovať rozhodcu 
zo Slovenska. Samozrejme, 
toho najlepšieho, ošľahaného 
medzinárodnými skúsenos-
ťami Martina Macka. Stalo 
sa tak 18. novembra 1956 na 
Tehelnom poli. 
Na príjemné prekvapenie 
všetkých duel prebiehal v sú-
lade s futbalovými pravidlami 
i spoločenským bontónom. 
Po odpískaní konca pribehol 
k Mackovi búrlivák Emil 
Pažický, vtedy v role kapitána 
Slovana a strelca jediného 
gólu belasých pri remíze 1:1, 
a odchádzali z trávnika 
v priateľskom objatí...  
S pribúdajúcimi rôčikmi za-
čínal byť čoraz väčší samotár 
a prežíval i psychické stresy. 
Zašlo to s ním až tak ďaleko, 
že istý čas zastavoval známych 
a prosil ich o malú finančnú 
výpomoc, aby si mohol život 
trochu prilepšiť, že požičané 
čoskoro vráti. A tak sa mu za-
čínali mnohí radšej vyhýbať... 
Zomrel príliš skoro, krátko po 
dovŕšení 57 rokov. Na sklonku 
života ho zaradili do (Česko-
slovenského) klubu FIFA, kam 
sa dostali rozhodcovia, ktorí 
boli hlavní aspoň vo dvoch 
medzištátnych stretnutiach 
A-mužstiev. On túto pod-
mienku splnil zo Slovákov  
ako prvý.

JOZEF KŠIŇAN
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