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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

KONFERENCIA
TRÉNEROV SFZ 2020
„Dištančná forma tradičnej každoročnej
udalosti trénerov SFZ vznikala ako alternatíva kontaktnej formy vzhľadom na platné
obmedzenia organizácie podobných podujatí. Dištančné vzdelávanie a aj tento projekt
vnímam ako základ do budúcnosti, kde by sme Vám
chceli podobnou formou prinášať nielen prednášky ku
kontinuálnemu vzdelávaniu, ale pripraviť aj portál pre
komunikáciu s trénermi vo všetkých oblastiach,“ prihovoril sa trénerom online Konferencie trénerov SFZ 2020
technický riaditeľov SFZ, Štefan Tarkovič.
„Vzhľadom k výnimočným okolnostiam, ktoré v tomto
období zasiahli nielen futbal, ale aj každodenný život všetkých občanov, bolo organizovanie Konferencie trénerov
SFZ 2020 v prezenčnej forme vylúčené. Existencia moderných technológií nás na Slovenskom futbalovom zväze
inšpirovala k realizácii Konferencie trénerov SFZ formou
online,“ doplnil manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt
Pakusza.
Trénerskej obci sa tak otvorila nová dimenzia vzdelávania, ktorá prináša nesporné výhody, online vzdelávanie
sa stáva čoraz samozrejmejšie a obľúbenejšie. Zakúpené
prednášky a kurzy si môžu tréneri pozerať opakovane a
absolvovať ich môžu kedykoľvek. Online Konferencia SFZ
ponúkla prednášky reprezentačných trénerov a trénerov
futbalových akadémií na Slovensku.
Jaroslav Kentoš sa z pozície trénera slovenskej 21-ky zameral na oblasť budovania hernej koncepcie na úrovni hry
tímu v rámci reprezentačných zrazov v kategórii U21, tréner
ženskej reprezentácie Peter Kopúň zhodnotil kvalifikačný
cyklus svojho družstva v rokoch 2019 a 2020. Kouč slovenskej 19-ky Stanislav Macek prednášal o hernej koncepcii reprezentácie SR U19 a tréner Slovenska U18/U19 Albert

Júl – December 2020

Rusnák st. sa zameral na hráčsku funkciu krajného obrancu. Marek Bažík, v úlohe lodivoda slovenskej 17-ky pripravil
prednášku o kontrolných zrazoch SR U16 / SR U17 a tréningu podľa hráčskych funkcií, tréner slovenskej 16-ky Branislav Fodrek prednášal o príprave družstva a obsahovom
zameraní v tréningovom procese.
Tréneri mládežníckych ženských reprezentačných výberov
Martin Žamba, Jozef Jelšic a Peter Januška rozobrali vo
svojich príspevkoch témy týkajúce sa systému výberu
hráčov do reprezentácie SR U15 a koncepcie hry reprezentačných tímov SR WU15, WU17 a WU19.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Ďalší tréneri v rámci štruktúr SFZ Miroslav Hýll (hlavný
tréner brankárov SFZ) a Ján Novota (tréner reprezentačných brankárok), pripravili prednášky na tému hry
brankára vo vzťahu ku hernej koncepcii SFZ, resp. spolupráca trénera brankárok s realizačným tímom SR Ženy
A, o vplyve trénera na rozvoj mladého hráča vo futbale
hovorí asistent vzdelávania a asistent trénera U18 Peter
Štefaňák ml. Bohaté menu dopĺňa koordinátor vzdelávania VsFZ Peter Szénay na témy obsahového zamerania
tréningového procesu prípraviek U9-U11, mladších žiakov
U12-U13 a mladšieho dorastu U16-U17.
Aby sme boli úplní, vopred nahraté on-line prezentácie
a prednášky pripravili aj trinásti tréneri mládežníckych
akadémií: Vladimír Gála, Miroslav Hrdina, Marek
Ďanovský, Juraj Gombár, Andrej Fišan, Peter Tomko, Dušan Molčan, Viktor Miko, Daniel Valach, Michal
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Budovec, Tomáš Čechovič, Viktor Kostovčík a Ivan Čulák.
“Myslím si, že prednášajúci ponúkli rôznorodý obsah a
tréneri si majú z čoho vyberať. Spektrum tém je široké,
odporučili sme im napríklad námet z odbornej problematiky, prezentáciu činnosti, či filozofie futbalovej akadémie.
Zohľadňovali sme tiež skutočnosť, že väčšina akcií jednotlivých reprezentačných výberov bola v roku 2020 zrušená.
To bol dôvod, prečo tohtoročná konferencia nemala hodnotiaci charakter,“ sumarizoval obsah Konferencie trénerov
SFZ manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt Pakusza.
Tréneri majú v rámci online formy Konferencie trénerov
SFZ 2020 možnosť vybrať si v rámci sekcií, ktoré sú presne pripravené pre konkrétne licencie, prednášky, ktoré
ich zaujímajú. Tieto prednášky môžu následne využiť na
predĺženie svojej licencie. Záujemcom sú k dispozícii všetky prednášky zo všetkých sekcií, niektoré z nich však s
predĺžením trénerských licencií nesúvisia. Prednášky Konferencie trénerov SFZ 2020 sú k dispozícii k zakúpeniu do
30. júna 2021.
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Seminár trénerov UEFA B licencie v Nitre.

VZDELÁVANIE V RÁMCI
REGIONÁLNYCH
FUTBALOVÝCH ZVÄZOV
Profil absolventov jednotlivých stupňov školení trénerov zohľadňuje ich predpokladanú
špecializáciu vzhľadom na vekovú ale aj
výkonnostnú úroveň. Celkový systém a štruktúra vzdelávania trénerov nepripravuje teda trénerov
len pre republikové, ale aj pre regionálne a oblastné
súťaže. Práve preto je vzdelávanie trénerov na regionálnej úrovni veľmi dôležitou súčasťou celého systému. Od
roku 2019 sú vytvorené pozície štyroch profesionálnych
regionálnych koordinátorov vzdelávania trénerov, ktorí
koordinujú a organizujú vzdelávacie aktivity v spolupráci s RFZ a s príslušnými ObFZ. V nasledujúcom
príspevku Michal Kováč (Bratislava), Rastislav Vincúr
(Západné Slovensko), Peter Štefaňák (Stredné Slovensko) a Peter Szénay (Východné Slovensko), mapujú dianie a zaujímavosti v jednotlivých regiónoch.
ZÁPADOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Koordinátor: RASTISLAV VINCÚR
Vzdelávanie
trénerov
západoslovenského regiónu prebieha v súlade s konvenciou UEFA
a TÚ SFZ. TMK ZsFZ v rámci
svojho programu zabezpečujú
zodpovedným
koordinátorom
niekoľko školení a seminárov za
prispenia sekretariátu ZsFZ a tiež
trénersko-metodických komisií
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dvanástich oblastných futbalových zväzov. Záujem o školenia v regióne je dostatočný. V roku 2018 bolo vyškolených
82 trénerov UEFA GC licencie a 20 trénerov UEFA B licencie, o
rok neskôr to bolo 153 vyškolených trénerov UEFA GC licencie
a 24 trénerov UEFA B licencie, v roku 2020 bolo vyškolených
64 (plus ešte prebiehajú školenia ktoré boli zahájené v 2020
v NR/TN/DS/PD/Skalica 114 trénerov) a UEFA B 24 trénerov,
(tiež ešte prebieha kurz otvorený v roku 2020 pre 24 trénerov).
Semináre, ktoré slúžia na predĺženie platnosti licencií sú
plánované dvakrát do roka v rámci regiónu Západ a minimálne raz v rámci ObFZ. Na seminároch uskutočnených od
roku 2018 sa celkovo zúčastnilo 890 trénerov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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lenia trénerov bola zaradená počítačová gramotnosť.
AK chceme zvýšiť úroveň futbalu, tak musíme začať v prvom rade od trénerov. Tréneri sú zodpovední za úroveň a
kvalitu tréningového procesu, úroveň a kvalitu zápasu. Túto
záležitosť podceňujú často tréneri i funkcionári. Každý tréner
si rukopis svojej práce prezentuje v zápase.
Autor článku: Rastislav Vincúr
BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Koordinátor: MICHAL KOVÁČ

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Školenia trénerov na jednotlivých úrovniach sú v súčasnosti nastavené tak, aby tréneri mali dostatočné teoretické
vedomosti a praktické skúsenosti, v súlade s konvenciou
vzdelávania trénerov UEFA. Školenia zabezpečujú profesionálny lektori SFZ, čo zaručuje jednotný vzdelávací systém.
Vzhľadom na pandemickú situáciu bolo zavedené dištančné
vzdelávanie časti teoretických blokov. Táto časť si vyžaduje od poslucháčov počítačovú gramotnosť, čo však žiaľ,
nie každý dostatočne zvláda. Toto vzdelávanie čiastočne
uľahčuje poslucháčom štúdium a šetrí cestovné náklady.
V našom regióne zaostávajú v počte kvalifikovaných
trénerov ObFZ Levice, Komárno, Galanta, D. Streda, Senica. Tu zrejme absentujú trénersko-metodické komisie a tiež
oblastné futbalové zväzy.
Problémom v rámci školení ObFZ sú nedostatočná aktivita a propagácia, resp. nároky na kluby, aby vo futbalových
súťažiach trénovali kvalifikovaní tréneri. V rámci ďalšieho
vzdelávania je potrebné, aby do podmienok prijatia na ško-
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Trénersko–metodická
komisia Bratislavského futbalového
zväzu má v gescii okrem “Ďalšie
vzdelávania trénerov“ aj úzku
spoluprácu s TÚ SFZ – Oddelením vzdelávania pri výučbe
nových trénerov na úrovni UEFA
Grassroots C a UEFA B licencii.
Rok 2020 bol veľmi nezvyčajný, pretože vzniknutá situácia v
dôsledku pandémie COVID-19 vyžadovala prijatie novým
foriem výučby a vzdelávania - a to dištančnou formou.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Michal Kováč

Dokončenie z predchádzajúcej strany
To si vyžadovalo od prednášajúcich oveľa väčšiu prípravu
samotnej formy vzdelávania, ale aj hľadanie riešenia na
zabezpečenie interakcie s frekventantmi. Napriek epidemiologickým opatreniam sa na území Bratislavského regiónu
podarilo zorganizovať a ukončiť 3 školenia UEFA Grassroots
C licencie s celkovo 66 novými trénermi a jedno školenie
UEFA B licencie s 18 novými trénermi.
Čo povedať k samotnej organizácii štúdia? Podľa nových
syláb na oboch úrovniach školenia je forma a obsah viac orientovaný do praxe a prináša nový pohľad na prácu trénera,
či už hovoríme o práci pri mládeži alebo dospelých.
Po nadobudnutí základných informácií týkajúcich sa trénovania na amatérskej úrovni počas školenia na UEFA Grassroots C licencie, tréner po ročnej praxi môže prejsť na vyšší
stupeň odborného vzdelania. Na úrovni UEFA B licencie
tréner rieši už prácu v mikroskupinách (štyria tréneri), kde
účastníci koordinovaný mentorom hľadajú riešenie na tvorbu tréningového procesu s rôznym zameraním a pre rôzne
vekové kategórie. Čo sa týka teoretickej časti výučby platí,
že skoro po každej téme nasleduje pracovný workshop, kde
frekventanti môžu prezentovať aj svoje postrehy a názory. Tu sa tréneri napríklad zaoberajú rôznymi didaktickými
postupmi, analýzou zápasov, obsahovou stránkou športovej
prípravy, tvorbou plánov na rôzne obdobia, atď.
Pri tvorbe “Ďalšieho vzdelávania trénerov“ TMK BFZ využila
možnosť spolupráce s futbalovými klubmi PSČ Pezinok a TJ
Jakubov, kde na oboch seminároch prezentovala problema-

tiku na tému „Príprava a vedenie družstva prípraviek v tréningovom procese“. Podľa spätnej väzby sa semináre stretli
vo všeobecnosti s pozitívnou odozvou.
Našou hlavnou úloha je byť nápomocní trénerom po všetkých stránkach. Na základe množstva podnetov zo strany
trénerov / amatérov je momentálne našou najväčšou výzvou vytvorenie online stránky, kde by si každý z trénerov mohol nájsť inšpiráciu do tréningového procesu, videá z práce
trénerov v kluboch a zároveň sa podeliť o svoje „know how“.
Pri tejto myšlienke TMK BFZ zastrešuje obidva oblastné futbalové zväzy (Bratislava – mesto, Bratislava – vidiek), ktoré
majú zastúpenie v rámci komisie.
Autori článku: Michal Salenka, Michal Kováč
STREDOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Koordinátor: PETER ŠTAFAŇÁK
OBLASŤ VZDELÁVANIA
TRÉNEROV:
- školenie trénerov UEFA B
- školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C
- ďalšie vzdelávanie trénerov –
semináre pre trénerov UEFA B a
UEFA GRASSROOTS C licencie
- anketa „Najúspešnejší tréner
SsFZ“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Školenie trénerov UEFA B, absolventi školenia máj 2019
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
ŠKOLENIE TRÉNEROV B:
- raz ročne (november – máj)
- 120 hod. / 12 blokov
- max. 24 študentov
- centrum Banská Bystrica – budova SsFZ / FiF UMB
- priebežné bloky v priestoroch futbalových štadiónov MŠK
Žilina, MŠK FOMAT Martin, MFK Ružomberok, FK JUPIE
FŠMH Podlavice, MFK Zvolen
- počet vyškolených trénerov za posledných 5 rokov (2016 –
2020) - 132 trénerov
- Známi hráči ako absolventi: Marek Mintál, Vratislav Greško,
Štefan Zošák, Miroslav Božok, Michal Pančík, Peter Maslo,
Vladimír Kúkoľ, Miloš Volešák
ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA GRASSROOTS C:
- 5–6 školení ročne pre jednotlivé ObFZ
- 60 hod. / 6 blokov
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- dĺžka trvania školenia - spravidla 3 mesiace
- max. 24 študentov
- vždy v spolupráci s TMK ObFZ
- TMK ObFZ zabezpečuje priestory (učebňa + ihrisko)
- počet školení UEFA GR C za posledných 5 rokov – 21
- počet vyškolených trénerov za posledných 5 rokov – 496
- miesta organizácii školení: Banská Bystrica (5x), Žilina
(3x), Rimavská Sobota (3x), Kysucké Nové Mesto (2x), Dolný
Kubín (2x), Zvolen (2x), Lučenec (2x), Martin, Žiar nad Hronom, Ružomberok
Ďalšie vzdelávanie trénerov - semináre na predĺženie
platnosti trénerských licencií UEFA B a UEFA GRASSROOTS C :
- 6–7 ročne
- snaha o pravidelnú periodicitu organizácie seminárov v
jednotlivých lokalitách v priebehu roka

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
- 5 hodinový program (3-4 hod. teória / 1-2 hod. prax )
- snaha o zapojenie úspešných trénerov z príslušnej oblasti ako lektorov (Kéry, Berky, Oravec, Valach, Foltán, Bačík,
N. Guľa, Repaský, Zaťko, Moravčík, Strelka, Rybár, Bella,
Hvostík)
- počet seminárov trénerov UEFA B a UEFA GR C za posledných 5 rokov – 26
- počet účastníkov všetkých seminárov za posledných 5
rokov- 2072 trénerov
- najvyššia účasť na seminári – Banská Bystrica 11/2017 –
208 trénerov
Autor článku: Peter Štefaňák
VÝCHODOSLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Koordinátor: PETER SZÉNAY
Všetky aktivity vzdelávania
trénerov boli v roku 2020 výrazne
ovplyvnené súčasnou situáciou
so šírením vírusu COVID. V
predchádzajúcich rokoch sme
organizovali raz ročne školenie
trénerov UEFA B a štyri školenia
trénerov na úrovni UEFA GC.
O školenie trénerov UEFA B licencie je na východe Slovenska práve v poslednom období vyšší
záujem a preto sme v roku 2020 otvorili až dve školenia.
Prvé školenie tréneri absolvovali v mesiacoch január až
september. Z celkového počtu 23 prihlásených trénerov do
dnešného dňa ukončilo školenie záverečnou skúškou 17
trénerov, pričom jeden z trénerov prerušil školenie zo zdravotných dôvodov a piati tréneri doteraz nesplnili podmienky,
aby boli pozvaní na záverečnú skúšku. Školenie bolo ovply-
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vnené hlavne prvou vlnou pandémie, keď sme museli časti
školenia presunúť až na mesiac august a záverečné skúšky
na september. Viacerí tréneri absolvovali záverečnú skúšku
v náhradnom termíne, pretože museli zostať v karanténe.
V mesiaci júl sme otvorili i druhé školenie trénerov UEFA B,
na ktoré sa prihlásilo 15 trénerov. Z dôvodu obmedzení počas
druhej vlny pandémie sa nám zatiaľ nepodarilo ukončiť školenie. Väčšina trénerov musí ešte absolvovať tzv. mikroskupiny ako i mentoring majstrovského zápasu. Pri predpoklade, že sa začnú súťaže na jar, tak záverečné skúšky
plánujeme na mesiac máj.
Pozitívne je potrebné hodnotiť záujem hlavne mladých
trénerov o vzdelávanie, pretože v nedávnej minulosti medzi
účastníkmi školenia dominovala stredná generácie, resp.
staršia generácia trénerov, ktorí sa hlásili na školenie hlavne
z dôvodu splnenia podmienky predpísanej licencie v súťaži.
Prevažná väčšina trénerov už aktívne pracuje s družstvami
mládeže. Ďalším pozitívom školení v roku 2020 bolo, že sme
mohli na prax v plnom rozsahu využívať novú umelú plochu,
ktorá je vo vlastníctve VsFZ.
V roku 2020 dominovala dištančná forma štúdia, prezentácie boli realizované prostredníctvom on-line výuky, ale
našťastie sa nám podarilo vhodne naplánovať všetky workshopy a praktické cvičenia tak, aby sme ich mohli úspešne
absolvovať. Školenia UEFA B sú organizované v budove
Východoslovenského futbalového zväzu, ktorý svoje priestore na vzdelávacie aktivity trénerov poskytuje bezplatne.
Školenia trénerov UEFA GC licencie sme vzhľadom na obmedzenia zorganizovali len dve a to rovnako v rámci celého
regiónu v Košiciach.
Prvé školenie UEFA GC prebiehalo v mesiacoch január až
júl 2020. Školenie úspešne absolvovalo všetkých 25 prihlásených trénerov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Druhé školenie UEFA GC prebiehalo v mesiacoch júl až november 2020, pričom 24 tréneri ukončili školenie v riadnom
termíne, 2 v náhradnom termíne (z dôvodu karantény) a
jeden tréner sa nezúčastnil na záverečnej skúške.
Rovnako i na školení UEFA GC dominovala dištančná forma,
pričom všetky worshopy a praktické cvičenia sme absolvovali na ihrisku VsFZ s umelou plochou a v budove VsFZ.
Počas roka sme zorganizovali i tri semináre trénerov, pričom
dve sme organizovali v náhradnom termíne, z dôvodu obmedzení, ktoré platili pre všetky aktivity na Slovensku počas
pandémie.
V Starej Ľubovni sme organizovali v spolupráci s MFK Stará
Ľubovňa seminár trénerov 27. júna. Témou seminára bolo
obsahové zameranie tréningového procesu v kategórii
prípraviek. Okrem prezentácie tréneri absolvovali na ihrisku i
ukážky obsahu tréningových jednotiek. Seminár absolvova-

lo 30 trénerov. V Humennom sme v spolupráci s ObFZ Humenné organizovali seminár 30. júla. Seminár bol zameraný
na kategóriu mladších žiakov. Okrem prezentácie tréneri absolvovali i ukážky cvičení. Seminár absolvovalo 44 trénerov.
V poradí tretí seminár sme zorganizovali v Ľuboticiach v
spolupráci s ObFZ Prešov 31. júla. Seminár bol zameraný na
tréningový proces v kategórii mladšieho dorastu. Praktická
ukážka sa venovala nácviku a zdokonaľovaniu zakladania
a vedenia útoku v krajnej vertikále. Seminár absolvovalo 35
trénerov. V rámci VsFZ organizujeme semináre trénerov už
tretí rok s praktickými ukážkami, čo je veľmi kladne hodnotené zo strany samotných účastníkov.
Pozitívom seminárov v roku 2020 bolo, že ku každému
semináru sa nám podarilo vydať publikáciu, ktorá pozostávala z teoretickej časti a z časti praktickej. Tréneri si počas
seminára nemuseli robiť poznámky a ani zakresľovať cvičenia, všetky informácie mali v publikácii.
Autor článku: Peter Szénay

Peter Szénay
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PROJEKT „DAJME SPOLU
GÓL“ S REKORDNÝM POČTOM
PRIHLÁSENÝCH ŠKÔL ČAKÁ
NA POKRAČOVANIE
Na prelome augusta a septembra vstupoval
projekt, aj s podporou vtedajšieho reprezentačného trénera Pavla Hapala, do svojej piatej
sezóny. Záujem materských a základných škôl
bol eminentný a Slovenský futbalový zväz
zaevidoval postupne 327 prihlášok. Aktuálne si deti v
žltých tričkách s maskotom „Gólikom“ musia na svoje
najbližšie góly v dôsledku opatrení počkať.
Odštartovali sme podľa predpokladaného scenára, no
tak ako v minulom školskom roku, aj v tomto nám urobili škrty v plánoch opatrenia v súvislosti s pandémiou. Na
konci októbra sme v súlade s nariadeniami vlády SR projekt pozastavili na neurčito a tak ako celá spoločnosť, aj
my čakáme na zelenú a reštart,“ ozrejmil aktuálnu situáciu
koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.
Opatrenia vydané ministrom školstva platné od 26.10. 2020
neumožňujú v školách realizovať krúžkovú činnosť a nie
sú povolené ani kurzy pohybových aktivít v prírode, resp.
akékoľvek športové kurzy a výcviky v prírode. A práve do
tejto kategórie, ako pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal, patrí aj projekt “Dajme spolu gól”.
Napriek okolnostiam, o náraste popularity projektu hovoria
samotné čísla. V minulom školskom roku 2019/20, ktorý bol
prelomový aj z pohľadu premiérového zaradenia základných škôl, sa do projektu zapojilo 262 materských škôl a 104
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základných škôl. Spolu sa tak do športového diania zapojilo
6500 detí, kým v predošlom školskom roku 2018/19 to bolo
3000 detí. Stúpajúcu krivku nárastu záujemcov podčiarkol
počet prihlášok na začiatku tohto školského roka. „Počet
prihlásených škôl prekročil hranicu troch stoviek. Konkrétne
hovoríme celkovo o 327 školách, z toho 221 materských škôl
a 106 základných škôl,“ prezradil aktuálne čísla ku koncu
kalendárneho roka 2021 Vladimír Lupták.
Ak by sme čísla rozmenili na drobné, z 221 materských škôl
obnovilo účasť v projekte 176 škôl a 45 škôl je nových. Zo
106 základných škôl je pomer obnovených a nových 57 ku
49. „Dôvera škôl nás samozrejme teší. Materské školy, ktoré
sú do projektu zapojené 5 rokov, si projekt veľmi pochvaľujú aj preto, že v kluboch im narastá členská základňa
v kategóriách do 8 a do 10 rokov. Deti majú väčší záujem
o futbal, keďže už od materskej školy majú vytvorené priaznivé podmienky pod dohľadom kvalifikovaného trénera.
Z každej časti Slovenska máme pozitívne ohlasy. Týmto sa
chceme zároveň poďakovať všetkým zapojeným trénerom,
trénerkám, že chodia do škôl a venujú sa deťom, pretože sú
kľúčovým článkom pri rozvoji členskej základne v kluboch
do budúcnosti,“ zdôrazňuje koordinátor Grassroots futbalu
SFZ Vladimír Lupták.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Projekt tak napriek vysokému počtu prihlásených škôl a
zapojených detí čaká na svoj reštart. „Situáciu musíme
akceptovať a reagovať na aktuálne nariadenia vlády SR.
Veríme, že sa situácia čoskoro zmení k lepšiemu a pohybovo-športové aktivity na materských školách, a záujmovú
činnosť – futbal na základných školách, budeme môcť opäť
pre chlapcov a dievčatá rozbehnúť,“ dodal na záver koordinátor Grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.
CIELE PROJEKTU:
1. Ponúknuť všetkým deťom bez rozdielu sociálneho a
zdravotného statusu možnosť pravidelnej pohybovej aktivity.
2. Motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu.
3. Podporiť zdravý životný štýl detí.
4. Ponúknuť deťom možnosť osvojiť si základné pohybové
návyky.
5. Rozvoj pohybových schopností detí primerane k ich veku.
6. Rozvoj kognitívnych funkcií detí.
7. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu.
8. Získať čo najviac detí z materských škôl, základných škôl
s materskou školou a základných škôl pre futbalové kluby v
obciach a mestách.
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ZÁKLADNÉ PILIERE PROJEKTU:
1. HRA (hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí)
2. ZDRAVIE (šport ako najlepšia prevencia pred chorobami
(imunitný systém) a podpora zdravého životný štýlu (obezita)
3. EMÓCIA (uspokojenie emocionálnych potrieb detí: zábava a radosť z aktivity, z hry)
4. UČENIE (prostredníctvom hry, schopnosť koncentrácie u
detí, disciplína)
5. SOCIALIZÁCIA (vytváranie vzťahov prostredníctvom hry)
VÝHODY PROJEKTU PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ
ŠKOLY
- možnosť nadviazania spolupráce s lokálnym futbalovým
klubom
- každá zapojená MŠ a ZŠ bude materiálne podporená
športovými potrebami (lopty č.1 a č.3, prekážky, klobúčiky,
kruhy, bránky a iní tréningové pomôcky )
Personálne zabezpečenie projektu:
- za celkovú prípravu, organizáciu, vyhodnotenie pohybovo-športovej aktivity pre deti so zameraním na FUTBAL je
zodpovedný tréner s platnou trénerskou licenciou.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
- tréneri preberajú zodpovednosť za deti počas realizácie
projektu - pohybovo-športové aktivity so zameraním na
FUTBAL - na základe zmluvy trénera/trénerov s materskou
školou o prevzatí zodpovednosti za bezpečnosť detí počas
realizácie pohybovo-športových aktivít so zameraním na
FUTBAL v areáli školského dvora materskej školy, resp. v
jeho blízkosti.
Materiálno – technické zabezpečenie projektu:
Na jednu pohybovo-športovú aktivitu pre deti so zameraním
na futbal budú potrebné nasledovné tréningové pomôcky:
- futbalové lopty – veľkosť č.1 - v počte 15 ks

- futbalové lopty – veľkosť č.3 odľahčená - v počte 6 ks
- sieťka na lopty - v počte 2 ks
- rozlišovacie tričko (2 farby po 10 ks) - v počte 20 ks
- označovacie méty (klobúčiky – 4 sady po 10 ks) - v počte
40 ks
- prekážka (15cm) - v počte 10 ks
- plochý kruh (2 farby) - v počte 10 ks
- set kužeľov (10 kužeľov + 5 tyčí) - v počte 1 ks
- koordinačný rebrík (4m) - v počte 2 ks
- malé bránky prenosné (pop up) - v počte 2 ks
- taška na materiálne zabezpečenie (na všetky pomôcky) v počte 1 ks
- tričká pre deti (žlté – univerzálna veľkosť) – v počte 30 ks
(2 skupiny po 15 detí), ktoré deťom na konci školského roka
ostávajú v ich vlastníctve.

Mapka znázorňuje zapojené školy do projektu „Dajme spolu gól“ v rámci Slovenska.
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MAJSTROVSTVÁ SR CENTIER PRE DETI
A RODINY - POHÁR KAROLA POLÁKA

TROFEJ PRE VÍŤAZA 16. ROČNÍKA
PUTOVALA DO TRNAVY		
ŠTRBA – Víťazom majstrovstiev Slovenska
Centier pre deti a rodiny, pod názvom Pohár
Karola Poláka, sa stal výber Trnavského kraja.
TALENTY
30. septembra 2020 hostila Štrba účastníkov finálového
turnaja, na ktorom mali pôvodne štartovať štyri družstvá –
víťazi a druhé tímy v celkovom hodnotení semifinálových
kôl, ktorých dejiskami boli ihriská NTC v Senci a NTC v Poprade. Družstvo reprezentujúce Žilinský kraj však nakoniec
z preventívnych dôvodov pod Tatry nepricestovalo a tak
si to o celkové prvenstvo rozdali v dvojkolovom systémom
každý s každým, tri zúčastnené družstvá zastupujúce Trnavský kraj, Nitriansky kraj a Prešovský kraj. Účastníkov
turnaja v Štrbe tak odohrali zhodne po štyri súťažné
zápasy.
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Do turnaja určeného pre hráčov a hráčky vo veku od 14 do
18 rokov z Centier pre deti a rodiny vstúpili najlepšie Trnavčania, ktorí v zápasoch prvého kola nenašli premožiteľa
a pripravili si najlepšiu východiskovú pozíciu pred duelmi
druhého kola. Dramatický náboj ďalšiemu priebehu turnaja prinieslo víťazstvo výberu Nitrianskeho kraja nad dovtedy nezdolanou Trnavou v pomere 3:2 a tak o celkovom
víťazovi rozhodlo až posledné stretnutie, v ktorom neskorší
víťaz zdolal Prešovčanov 3:0.
Projekt založil legendárny športový a futbalový komentátor
Karol Polák, po ktorom je turnaj pomenovaný. Tradičné futbalové zápolenie detí z Centier pre deti a rodiny má svoje
čaro aj v tom, že z vychovávateľov sa stávajú počas turnaja pre chlapcov a dievčatá futbaloví tréneri.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
Organizátori pripravili účastníkom turnaja tiež zaujímavý
sprievodný program s podporou spoločnosti Adidas. „Na
programe boli súťaže o najtvrdšiu strelu, dribling a najpresnejšiu strelu. Najlepších jednotlivcov čakali vecné ceny. Turnaj nesie krásne posolstvo, na ihrisku sa stretávajú mladšie
aj staršie deti, chlapci a dievčatá, a to spolu so zástupcami etnických menšín. Účastníci štartujú na turnaji z čistej
lásky k športu a pohybu, o čom svedčia reakcie hráčov ale
aj ich vychovávateľov,“ povedal pre denník Šport, zástupca organizátora turnaja a predseda občianskeho združenia
Múdry pes, Ľubomír Dranga.
Sprievodnou akciou v rámci 16. ročníka Pohára Karola
Poláka bol Festival futbalu pre deti z Centier pre deti a rodiny na štadióne v Piešťanoch, generálny partnerom turnaja
bola spoločnosť Nestlé, hlavným partnerom Nadácia EPH.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Víťazný tím - Výber Trnavského kraja

2. miesto obsadil Výber Nitrianskeho kraja

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Odborným garantom je každoročne Slovenský futbalový
zväz a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Obec Štrba
aj tento rok pripravila účastníkom výborné športové prostredie, mediálnymi partnermi turnaja boli denník Šport,
RTVS a TASR.

3. miesto patrí výberu Prešovského kraja
INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepší brankár: Alexander Bombara (výber Prešovského
kraja)
Najlepší hráč: Ivan Toráč (výber Trnavského kraja)
Najlepší strelec: Jozef Šándor (výber Trnavského kraja – 6
gólov)

VÝSLEDKY:
KONEČNÉ PORADIE:
1. Výber Trnavského kraja
2. Výber Nitrianskeho kraja
3. Výber Prešovského kraja
4. Výber Žilinského kraja

Júl – December 2020
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Martin Masaryk doviedol ženy bratislavského Slovana k majstrovským titulom.

ROZHOVOR SO SLOVENSKÝM TRÉNEROM
SPARTY PRAHA MARTINOM MASARYKOM

SPARTA JE INÁ DIMENZIA,
V OSEMFINÁLE LM SI PRAJEM
CHELSEA ALEBO MANCHESTER CITY
Na domácej scéne dosiahol čo sa dalo. Okrem
titulov a triumfov v pohárovej súťaži pozbieral aj ocenenia pre najlepšieho trénera v rámci
troch ročníkov galavečera Grassroots.
Teraz stojí pred ním výzva priviesť medzi európsku klubovú
smotánku ženské družstvo pražskej Sparty. V šestnásťfinále
vyradili jeho zverenky slávny Glasgow Rangers, Martin Masaryk stojí pred osemfinálovými bránami aktuálneho ročníka ženskej Ligy majstrov.
Po úspechoch v Slovane ste prijali ponuku z Česka. Ako
hodnotíte doterajšie pôsobenie v Sparte?
„Som veľmi vďačný za dôveru a šancu pôsobiť v klube,
akým je Sparta Praha. Našli sme tu fantastické podmienky
pre rozvoj ženského futbalu, skvelý servis a podporu vedenia
klubu. Aj preto boli moje začiatky jednoduchšie a trénerovi
sa v takejto atmosfére dobre pracuje.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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V úlohe trénera Sparty Praha doviedol svoje zverenky do osemfinále Ligy majstrov.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Príchod do Prahy hodnotím pozitívne, predstavuje pre mňa
veľkú výzvu a som vďačný, že už na začiatku kariéry som
dostal šancu pôsobiť v takomto klube.“
Na Slovensku ste pôsobili v jednom z dvojice najúspešnejších klubov. V čom vidíte najväčší rozdiel? V
kvalite kádra, v možnostiach v súvislosti s tréningovými
plochami alebo v podpore vedenia klubu?
„Všetko súvisí so všetkým. V Slovane boli najlepšie podmienky na Slovensku, klub disponoval najlepším kádrom,
ktorý tvorili prevažne mladé dievčatá. V Česku je však o
ženský futbal neporovnateľne väčší záujem. V klube sa
zaujímajú o ženský futbal všetci. Od trénerských kolegov
mužských tímov až po vedenie klubu.“
V čom sa to prejavuje?
„Uvediem jeden príklad. Keď sme sa pripravovali na šestnásťfinálový zápas Ligy majstrov proti Glasgowu Rangers,
dorastenci na čele s trénerom U19 nám boli týždeň k dispozícii, aby nám v príprave simulovali hru Glasgowa. Pred
odletom nám tímy B-muži a dorast U19 uvoľnili tréningové
plochy aby sme mali nerušenú prípravu v rámci tréningového procesu. To sú dôkazy, že klub sa vie spojiť a vytvoriť pre
ženy maximálne možné podmienky.
V čom vidíte ďalšie rozdiely?
„Na reprezentačnom zraze českého výberu je sedem dievčat
zo Sparty, sedem zo Slavie a dve-tri legionárky. Na Slovensku je pomer opačný. Dve zástupkyne slovenskej najvyššej
domácej súťaže a gro tímu tvoria legionárky. V Česku
nemajú hráčky dôvod hrať v zahraničí, pretože v domácich
kluboch nachádzajú podmienky porovnateľné s klubmi
v zahraničí. Rozdielov je samozrejme veľa. Sám za seba
môžem povedať, že v Slovane som bol maximálne spokojný,
zároveň však poviem, že Sparta je iná dimenzia.“
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Akým herným štýlom sa prezentuje váš tím?
„Preferujem útočný, kombinačný futbal, pričom má moje
družstvo loptu pod kontrolou. Nabádam hráčky k celoplošnej
aktivite, k pohybu aj po strate lopty. Hráme v rozostavení
4-3-3, ktorý som uplatňoval aj v bratislavskom Slovane.
Kým slovenské hráčky vnímali požiadavky na herné prvky
pomalšie, v Sparte je to v tomto smere oveľa jednoduchšie.
Káder disponuje vyzretými, skúsenými hráčkami. Niekedy
im stačí len naznačiť zámer a tušia, vedia, čo bude nasledovať. Herne sú na vyššej úrovni. Z tohto pohľadu je to v
Sparte ľahšie.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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elovať, ale určite aj tento zápas výrazne prispel k nášmu
postupu.“
Čo bolo pre vás najcennejším poznatkom z duelov s
Glasgowom?
„Glasgow bol rozohraný, hrávali ligové zápasy, my sme dva
mesiace len trénovali. Veľmi si vážim, že ani v jednom z
dvoch duelov sme kondične nezaostávali. Dievčatá odviedli
skvelú prácu.“
Takže najväčší podiel na úspechu mala kondícia?
„Kondícia je veľmi dôležitá, ale vyzdvihol by som tiež tímovosť, súdržnosť, ochotu pracovať jedna pre druhú. Káder
tvoria výlučne české hráčky a jedna Slovenka, možno aj to
je dôvod k neuveriteľnej súdržnosti. Na ihrisku je to vidieť.
V situáciách, kedy sme boli pod tlakom a nedokázali sme
podržať loptu, najmä v druhom zápase, keď nás Glasgow
zvieral v našej šestnástke, práve vtedy ukázali baby obetavosť. Hádzali sa do striel a bolo vidieť ochotu zabojovať
jedna za druhú.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Máte pod drobnohľadom dianie v českej lige, ako sa
darí Slovenkám?
„V Slavii Praha sa dlhodobo prezentuje výbornými výkonmi
Didi Bartovičová (pozn. Diana Bartovičová). Je to fantastická hráčka, potvrdzuje to výkonmi aj v slovenskej reprezentácii. V derby proti nám pre zranenie nenastúpila, verím,
že v tom najbližšom duely Sparty so Slaviou už chýbať
nebude. Ďalšia hráčka Slavie Maťa Šurnovská má možno
menšiu minutáž, určite sa však čoskoro presadí do základnej zostavy. Z mojich zverenkýň má Lucia Ondrušová trochu ťažšiu situáciu s adaptáciou, ale prezentuje sa veľmi
dobrým prístupom v tréningovom procese a verím, že je len
otázkou času, kedy ukáže svoju kvalitu. V Liberci pôsobia
Kristína Kočíková a Miška Moťovská. V zápase proti Sparte nás Liberec trochu potrápil aj vďaka spomínaným dievčatám, prvých tridsať minút hrali veľmi dobre. Najmä Kika
Kočíková držala obranné rady a je na nej badať výrazný
progres. Valentína Šušolová, ďalšia hráčka Liberca, je momentálne zranená. S ňou bude Liberec ešte silnejší.“

Kam má namierené v tohtoročnej edícii Ligy majstrov
vaše družstvo?
„Samozrejme, chceme ísť čo najďalej. Prioritou bolo
postúpiť do jarnej časti, čo sa podarilo. A keď teraz vidíme
koho môžeme dostať v osemfinále, vieme, že tie dva zápasy
budú zadosťučinením a odmenou pre nás všetkých. V hre
je FC Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Olympique Lyon, VfL
Wolfsburg, Bayern Mníchov, FC Chelsea alebo Manchester
City. Jedná sa o veľkokluby, nech dostaneme kohokoľvek,
tie dva zápasy budú pre nás darčekom. Žreb je na programe
16. februára.“
Aké sú vaše šance proti jednému z gigantov?
„Futbal je krásny aj v tom, že nikdy neviete, čo sa môže stať.
Pripravíme sa najlepšie ako to pôjde. Chceme zanechať čo
najlepší dojem a na čo si trúfame? Viem, že dievčatá a celá
Sparta urobíme maximum pre to, aby sme v týchto zápasoch boli úspešní.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Na medzinárodnej scéne ste urobili vyradením Glasgowa
Rangers dieru do sveta. Vedela sparťanská 19-ka nasimulovať hru Glasgowa? Je možné takto sa pripraviť
na zápas?
„Bolo to ťažké obdobie, kedy bola prerušená česká liga a
mohli sme sa pripravovať iba v rámci tréningového procesu.
Necelé dva mesiace sme sa koncentrovali vyslovene na dva
šestnásťfinálové duely s Glasgowom. Mali sme napozerané
zápasy súpera, po dohode s trénerom U19 sme sa snažili,
aby proti nám vo vzájomnom zápase uplatňovali základné herné prvky, ktoré sme videli v hre Glasgowa. Samozrejme, chalani boli oveľa rýchlejší, silovejší. Keď si hodili
loptu, ľahko prešprintovali naše baby. Bolo to ťažké namod-
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
V čase kedy sa nehrá liga máte vy a vaše dievčatá o motiváciu postarané.
„Áno, ťahá nás dopredu vidina osemfinálového dvojzápasu.
Dievčatá majú obrovskú chuť pracovať na sebe, vedia, že
ich čakajú dva zápasy s európskym top družstvom.“
Ktorého zo súperov si želáte?
„Hovoriť o želanom súperovi, cez ktorého by sme mali prejsť, je veľmi trúfalé. Ten, kto sleduje ženský futbal vie, že
ľahkého súpera tam nenájdete. Mňa v poslednom období
zaujali anglické kluby Chelsea a Manchester City. Sledujem tréningový proces týchto ženských družstiev na sociálnych sieťach, z tohto pohľadu by som si prial okúsiť
konfrontáciu s anglickým klubom.“

aby úspechy zbieral môj tím, moje hráčky, môj klub. Mojou
úlohou je, aby Sparta bola klub č.1 v Česku a o to sa budem
snažiť každý deň.“
Aké sú vaše priania a ciele v najbližšom období?
„V dnešných časoch prajem všetkým, a tiež sebe, zdravie.
Bez neho sa nikam nepohneme. Ak beriem do úvahy športovú oblasť, prajem si aby dievčatá dosahovali čo najlepšie
výkony a aby ich napĺňalo to, čo robia. Z pohľadu výsledkov je cieľom prvenstvo v lige i v pohári a pokúsime sa
potrápiť v osemfinále Ligy majstrov súpera, ktorého nám
prihrá februárový žreb.“

Považujete účasť v osemfinále Ligy majstrov za vrchol
doterajšej trénerskej kariéry?
„Úprimne, pred necelým rokom, keď som nastupoval s dievčatami bratislavského Slovana proti Banskej Bystrici či
Popradu, sa mi ani nesnívalo, že sa o tomto čase budeme
baviť o súperovi rangu FC Barcelona, či Manchester City.
Za posledných osem mesiacov sa môj život neskutočne
otočil. Nič väčšie sa mi doteraz vo futbale nepodarilo dosiahnuť, zostáva len veriť, že to nie je absolútny vrchol a
dočkám sa ďalších podobných zápasov a momentov.“
Na Slovensku ste z pohľadu udeľovania cien Grassroots SFZ neohrozený rekordér v počte prvenstiev pre
najlepšieho slovenského trénera. Ste pripravený načať
sériu podobných úspechov aj v Česku?
„Vážim si každé ocenenie, ale najdôležitejšie je odvádzať čo
najlepšiu prácu a výkony v klube. Pre mňa sú najdôležitejšie hráčky, na druhom mieste je realizačný tím, na treťom
som ja. Individuálne úspechy potešia, ale ja potrebujem
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SUMÁR NAJVYŠŠÍCH DOMÁCICH
ŽENSKÝCH SÚŤAŽÍ 1. LIGY A 2. LIGY ŽIEN

NA ČELE SLOVAN, V LEPŠEJ
VÝCHODISKOVEJ POZÍCII
BARDEJOVČANKY
Najvyššie domáce ženské súťaže stihli ukrojiť
približne polovicu z porcie kompletného počtu
zápasovej jesennej časti a tak ako ďalšie
súťaže (s výnimkou 1. a 2. ligy mužov), čakajú
na svoj reštart. Napriek nízkemu počtu stretnutí, doterajší priebeh naznačil pozície a ambície klubov
pre zvyšok sezóny. My sme sa pokúsili zmapovať doterajší priebeh.

Prínosom pre súťaž je aj doterajšie vystúpenie nováčika FC
Petržalka. Zverenky trénerky Balážikovej majú na konte zo
šiestich zápasov 9 bodov a patrí im stred tabuľky. Ústup
z pozícií zaznamenali družstvá MŠK Žilina a trnavského
Spartaka. Trnavčanky doplatili na veľký odliv hráčiek pred
štartom sezóny, napriek tomu by sa mali vyhnúť bezprostrednému boju o záchranu, ktorý sa črtá medzi celkami
MFK Dukla Banská Bystrica a FK Poprad.

V 1. LIGE SLOVAN LEN OPTICKY PRED BARDEJOVOM

1. LIGA ŽENY:

Vzájomný súboj dvoch dlhoročne najúspešnejších slovenských klubov vyznel v stretnutí 2. kola pre východniarky.
Gól zo 62. minúty z kopačky Maja Dimitrijević a víťazstvo 1:0 na pôde hlavného ašpiranta na titul by mohol mať
cenu zlata. Belasé v ďalších stretnutiach súperky valcovali
a tak po siedmich zápasoch vedú ligový pelotón. Bardejovčanky síce strácajú tri body, ale nenechajte sa pomýliť.
Majú dva zápasy navyše k dobru a ako fromf v rukáve,
práve spomínaný lepší, doteraz jediný vzájomný zápas so
Slovanom.

1. ŠK Slovan Bratislava futbal
2. Partizán Bardejov BŠK
3. Spartak Myjava
4. FC Nitra
5. AS Trenčín
6. FC Petržalka
7. MŠK Žilina
8. FC Spartak Trnava
9. MFK Dukla Banská Bystrica
10. FK Poprad

Na ďalších priečkach potvrdzuje stabilne dobrú formu družstvo z Myjavy. Tak ako v minulých sezónach,
drží sa v závese za dvomi najlepšími celkami, príjemným prekvapením sú výkony FC Nitra (4 výhry a len
1 prehra) a tucet bodov nazbierali aj Trenčanky. Pravda,
v ich prospech hovorí až 7 odohraných zápasov (4 výhry
a 3 prehry).

V 2. LIGE NA ČELE FC UNION NOVÉ ZÁMKY A MFK
RUŽOMBEROK

7
5
6
5
7
6
6
6
6
6

601
500
402
401
403
303
204
114
015
006

50:3
24:0
36:5
18:15
20:27
19:16
7:24
7:21
2:39
1:34

18
15
12
12
12
9
6
4
1
0

Dve druholigové súťaže (skupina A a B) naznačili, kto to
myslí s bojom o postup do najvyššej domácej súťaže vážne.

Pokračovanie na nasledujúcej strane

Vzájomný zápas v úvode sezóny zvládli lepšie Bardejovčanky, v Bratislave zvíťazili 1:0.
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Snímka zo zápasu 2. kola 2. ligy ŠK 2011 Pečeňady - OFK Dunajská Lužná.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
V skupine A dominuje suverénny FC Union Nové Zámky,
keď v doterajších 7 zápasoch nazbieral, v minulosti tradičný
účastník 1. ligy, plný počet bodov a dokázal si priviesť tri
body aj z pôdy najväčšieho konkurenta, nováčika súťaže
ŠK 2011 Pečeňady, po výhre 3:0. Pečeňady ťažia z kádra,
ktorý v minulej sezóne hájil farby trnavského Spartaka a
napriek tomu, že majú odohraný o zápas menej, patrí tomuto družstvu druhé miesto s trojbodovým náskokom
pred tretím KFC Komárno.
V B skupine sú na prvých dvoch priečkach dve šestnásťbodové družstvá MFK Ružomberok a FC TJ Oravský
Podzámok, no v prospech Ružomberčaniek hovoria až dva
zápasy navyše k dobru. V doterajších šiestich stretnutiach
stratili jediný bod, kým ženy z Oravského Podzámku majú
na konte už dve prehry. Z tohto hľadiska sa javia ako hlavný
ašpirant na prvenstvo v súťaži práve Ružomberčanky, tretia priečka patrí družstvu FC Košice.
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2. LIGA ŽENY – SKUPINA A:
1. FC Union Nové Zámky
2. ŠK 2011 Pečeňady
3. KFC Komárno
4. FK Dúbravka
5. ViOn Zlaté Moravce
6. OFK Dunajská Lužná
7. GFC Topoľčany
8. FC Čaka

7
6
7
7
7
6
5
7

700
501
412
322
115
105
122
025

47:5
32:10
17:18
17:10
7:27
7:27
6:13
10:33

21
15
13
11
4
3
2
2

6
8
8
7
7
6

510
512
323
133
124
114

27:6
20:10
16:10
17:17
12:30
9:28

16
16
11
6
5
4

2. LIGA ŽENY – SKUPINA B:
1. MFK Ružomberok
2. FC TJ Oravský Podzámok
3. FC Košice
4. MFK Zemplín Michalovce
5. MŠK Považská Bystrica
6. FK Beluša
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MALA SOM ŠŤASTIE NA SPRÁVNU
GENERÁCIU, NÁŠ SEN O ÚČASTI
VRCHOLNOM TURNAJI STÁLE ŽIJE
ROZHOVOR SO SLOVENSKOU
FUTBALOVOU REPREZENTANTKOU
LUCIOU HARŠANYOVOU
Na reprezentačnej úrovni sa blíži k magickej 100ke, na klubovej okúsila pôsobenie v štyroch zahraničných ligách, aktuálne pôsobí v nemeckom
MSV Duisburg. O tom ako chutil futbalový život
v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku a v Nemecku,
sme hovorili so skúsenou obrankyňou Luciou Haršanyovou.
Futbalovú púť v seniorskom futbale ste odštartovali pred
desaťročím v bratislavskom Slovane. Ako vyznieva porovnanie obdobia stráveného v belasých farbách s pôsobením v rakúskom FC Neulengbach, kam ste po dvoch
rokoch prestúpili?
„V Slovane som mala šťastie na vynikajúcich trénerov. Jedným
z tých, ktorému vďačím za veľa, bol Martin Pacholek. Pod jeho
vedením som si osvojila základy taktickej hry a z poznatkov
čerpám doteraz. V Rakúsku som okúsila zahraničie, ale nebol
to ešte profesionálny futbal. V porovnaní so Slovanom to bol
iný level, ale keď sme sa konfrontovali vo vzájomných zápasoch, nebol tam až taký markantný rozdiel. Čo bolo rozdielne,
bola kvalita domácich ligových súťaží. V Rakúsku bola jej
úroveň neporovnateľne vyššia.“
Bol následný prestup do švajčiarskeho FC Neunkirch vstupom do profesionálneho ženského futbalu?
„Bol to ďalší krok k nemu, ale pravý profesionálny futbal to ešte
nebol. V klube panovala príjemná rodinná atmosféra, vo Švajčiarsku som zažila mix rôznych futbalových štýlov. Dôraz sa tu
kládol na fyzickú pripravenosť, na detaily v oblasti techniky,
neustále sme pilovali prihrávky. Ako som povedala, bol to ďalší
medzistupeň, na ktorý nadväzoval môj prestup do Nemecka.
Švajčiarsko ma veľmi dobre pripravilo na pôsobenie v Bundeslige.“
Prestúpili ste do nemeckého MSV Duisburg. Čo to prinieslo z
pohľadu náplne v rámci tréningového procesu?
„Fyzická pripravenosť tu bola a je absolútnou samozrejmosťou.
Ak by hráčka nezvládala kondičné nároky, mala by veľké problémy. V tréningovom procese sa dbalo na každý detail a na
vysokej požadovanej úrovni bola aj taktika.“
Pôsobenie v Rakúsku a Švajčiarsku vás postupne pripravilo na nároky Bundesligy. Viete si predstaviť, že by ste
prestúpili zo Slovana priamo do Bundesligy?
„Myslím si, že nie. Mala som to šťastie, že som sa mohla postupne pripraviť, moja cesta sa mi javí aj teraz ako správna.
Myslím si, že na Bundesligu musí hráčka tak trochu aj osobnostne dozrieť. Pre mladú hráčku by to mohlo byť priveľké sústo.“
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Dokáže slovenská ženská ligová súťaž pripraviť hráčku, z
pohľadu kondičnej pripravenosti, na vstup do Bundesligy?
„Myslím si, že nie.“
Čo talianska kapitola? Aké bolo pôsobenie vo Verone?
„Aby som vysvetlila môj motív prestupu do Talianska, nemecký
Duisburg je klub z druhej polovice tabuľky, bez ambícií bojovať
o titul. Po rokoch, kedy som si zvykla hrávať o majstra, ma to
moc nenapĺňalo. Prišla ponuka z Verony, s cieľom hrať o špicu
tabuľky a tak som to skúsila. No hneď ako som na sever Talianska prišla, čelila som viacerým problémom. Keď sa zameriam čisto na tú futbalovú stránku a vynechám tie mimofutbalové, tak mi prišiel taliansky futbal miestami až chaotický.
Raz sme sa koncentrovali na jedno, raz na druhé, prišiel zápas
a aj tak bolo všetko inak. Hráčky a zástupcovia klubu mali
možnosť zasahovať do tréningového procesu a to boli veci,
ktoré sa mi nepáčili. Najmä preto som sa po polroku rozhodla
pre návrat do Nemecka.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Lucia Haršanyová (vľavo) v drese FC Neulengbach v zápase Ligy majstrov proti Vfl Wolfsburg.

Dokončenie z predchádzajúcej strany
Boli Taliani ochotní pilovať taktiku do detailov tak ako
sa o nich hovorí?
„Mne sa to počas pôsobenia vo Verone nepotvrdilo. Presúvačky,
nácvik pozičnej hry a postavenia poznám z Nemecka.“
Ste teda naspäť v Duisburgu a kto vie, možno príde ponuka z veľkoklubu rangu Bayern či Wolfsburg.
„Nemecko bol vždy môj veľký sen. Už v mladosti som snívala o
Bundeslige, no myslím si, že vzhľadom na môj vek, čas na veľký
prestup mi vypršal. Mám pocit, že šancu na posun smerom
vyššie som už prepásla a ponuka z Bayernu alebo Wolfsburgu
už nepríde.“

Stále však pôsobíte v najkvalitnejšej ženskej lige na
svete.
„Nemecko patrí do špičky. Pred piatimi rokmi by to asi bola
pravda, ale dnes si myslím, že napríklad Anglicko sa dostáva
pred Nemecko. V minulosti ostatné krajiny kopírovali nemecký
model, ale po tom, čo zaznamenali progres, dnes už dosiahli
úroveň nemeckých klubov.“
Mladé slovenské hráčky sa netaja ambíciou dostať sa
do zahraničia. Čo by ste im vy odporučili na ceste za
svojim cieľom? Čo je podľa vás najdôležitejšie?
„Začala by som jazykom. Najmä v začiatkoch je to pre hráčku
veľké plus, ak disponuje jazykovými schopnosťami. Rovnako
dôležitá je kondícia, práca na herných nedostatkoch a priamo
v tréningovom procese koncentrácia na detaily. Treba počúvať
pozorne trénerov a nič nepodceňovať. Dnes môžu mladé dievčatá využiť aj nové možnosti prostredníctvom internetu. Už
od prípraviek si môžu hráčky pozrieť a analyzovať svoj zápas.
My sme také možnosti v mladom veku nemali. Na nete sa dá
odsledovať súper, možností je oveľa viac.“
Aký je pomer medzi tým, čo hráčka musí futbalu
obetovať a tým, čo za to v zahraničí dostane?
„Netreba mať veľké oči a veľké očakávania, ale môžem povedať, že doba sa zmenila. Podmienky aké mám ja v tridsiatke,
majú už teraz niektoré dvadsaťtriročné dievčatá. Pre mladšiu
generáciu je to výborná správa, no netreba ísť do zahraničia
s výhliadkami na sponzoring a na veľké zárobky. Takto to v
ženskom futbale nefunguje.“
V porovnaní so súčasnými hráčkami ste to mali o niečo
ťažšie.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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V drese bundesligového MSV Duisburg

Dokončenie z predchádzajúcej strany
„Napriek tomu som presvedčená, že som mala šťastie na
tú správnu generáciu. Spolu so Škorvi, Sany, Majkou a spol.
(pozn. Škorvánková, Bíróová, Korenčiová), si dovolím povedať, že sme otvorili brány slovenským hráčkam do zahraničia
a boli sme prvé, ktoré to nasledujúcim generáciám tak trochu
uľahčili. Som za to vďačná a možno sme tak trochu súčasným
hráčkam, kam radím Majku Mikolajovú, či Maťu Šurnovskú,
trochu pomohli. Je výborné, že dievčatá pôsobia už v mladom
veku v zahraničí a zbierajú skúsenosti v Lige majstrov a v kvalitných súťažiach. Som na svoju generáciu hrdá, urobili sme maximum a snáď sa to tak trochu zapíše do histórie pod plusové
body našej generácie.“
Máte obrovské množstvo skúseností a na Slovensku je
veľa mladých futbalistiek, ktorým by sa vaše rady a
skúsenosti zišli. Neuvažovali ste nad návratom na slovenské trávniky?
„Myslíte už v pozícii trénerky?“
Alebo v pozícii hrajúcej trénerky?
„Mám vek, kedy sú na mieste moje úvahy o založení rodiny.
Dokonca som zaregistrovala iniciatívu UEFA v spojitosti s materskými dovolenkami hráčiek. To je skvelý impulz pre futbalistky. Viete, nie som zatiaľ presvedčená o tom, či po ukončení
hráčskej kariéry chcem pokračovať v úlohe trénerky. Trénerskú licenciu mám, ale tieto otázky sú otvorené a uvedomujem si, že v najbližších rokoch alebo mesiacoch sa budem
musieť rozhodnúť, ktorým smerom sa vydať ďalej. V lete mi
v Nemecku končí zmluva, otázkou je, či je správne zostať alebo hrať niekde v Rakúsku, v Česku, bližšie k domovu. Vnútorne
cítim, že by som bola rada, keby som zostala pri futbale a
moje skúsenosti by som mohla odovzdať mladším hráčkam a
pomôcť napredovať ženskému futbalu na Slovensku.“

kolena, mojou najväčšou prioritou je dať sa dokopy a byť fit.
Rada by som sa vrátila do futbalového kolotoča, rada by som
si overila ako sa cítim po záťaži a na čom vlastne som. Verím,
že čoskoro sa uzdravím a že stále mám nato aby som hrala v
top súťaži akou je Bundesliga.“
Snom každého športovca je účasť na vrcholnom podujatí. Ženská futbalová reprezentácia na túto métu ešte
nedosiahla.
„Bude to znieť ako otrepaná fráza, ale pravdou je, že každým
rokom zaznamenávame postupný progres. Aj táto kvalifikácia
to potvrdila tretím miestom, zdolali sme súpera z tretieho koša.
Teraz nás čaká kvalifikácia na MS, čo je vždy oveľa ťažšia cesta na šampionát, tak reálne poviem, že to bude veľmi ťažké a
nevidím to na postup. No o tie dva-tri roky príde kvalifikácia na
Euro a vidina dostať sa do play-off a bojovať do samého konca o postup – to by bolo úžasné. Mojim cieľom v reprezentácii
bolo raz si zahrať na šampionáte a keď to tak počítam, mala
by som tých 33-34 rokov a bola by to krásna bodka za kariérou.
Sme na dobrej ceste, s trénerom Petrom Kopúňom a s celým
realizačným tímom je radosť pracovať. Dúfam, že my, staršia
generácia, ešte pobudneme a potiahneme a verím, že to ďalšie
Euro by sa mohlo stať realitou.“

Aké sú vaše najbližšie futbalové ciele?
„Mám za sebou rok aký mám. Absolvovala som dve operácie
Zľava: Korenčiová, Bíróová, Ondrušová,
Škorvánková, Haršanyová a Vojteková

Júl – December 2020
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LIPTOVSKÝ JÁN BOL DEJISKOM SEMINÁRA
ROZHODKÝŇ VO VEKU 16 AŽ 26 ROKOV

SEMINÁR TALENTOVANÝCH
ROZHODKÝŇ OBFZ
Hotel Alexandra Wellness hostil seminár
mladých rozhodkýň pod vedením zástupcov
oddelenia rozvoja ženského futbalu SFZ.
Koordinátorka rozvoja ženského futbalu SFZ a rozhodkyňa
FIFA Miriama Matulová, lektorky SFZ Miroslava Migaľová,
asistentka rozhodcu FIFA Mária Súkeníková a bývalá
rozhodkyňa FIFA Zuzana Kováčová – také bolo zloženia
kvarteta prednášajúcich. Počas dvoch dní ponúkli svoje
skúsenosti mladým adeptkám rozhodcovského remesla.
Program seminára rozhodkýň:
TEORETICKÁ ČASŤ:
Prednášky na tému futbalových pravidiel a ich aplikovania,
o zdravej výžive a o fyzickej príprave rozhodcu.
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PRAKTICKÁ ČASŤ:
Ukážky tréningovej jednotky v telocvični pod vedením
kondičného trénera Štefana Pánika z Individual Training
Centra, praktický rozhodcovský tréning na hracej ploche v
Liptovskom Jáne, zasahujúci techniku signalizácie asistentov, postavenie rozhodcu na ihrisku, riešenie štandardných
situácií, atď.
OSOBNOSTNÁ ČASŤ:
Osobnosť rozhodcu na hracej ploche a mimo nej, podmienky kariérneho rastu rozhodcov. Táto časť zahŕňala aj diskusiu s prítomnými prednášajúcimi medzinárodnými rozhodkyňami.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Dokončenie z predchádzajúcej strany
„Hlavným cieľom uvedeného projektu je podpora a rozvoj
mladých začínajúcich rozhodkýň, pôsobiacich na úrovni
oblastných zväzov. Takéto vzdelávacie semináre vytvárajú
podmienky pre ich rozvoj ako v oblasti teórie, tak aj praktickej činnosti rozvoja osobnosti každej adeptky. Teší nás
narastajúci záujem o tento projekt, veď tento rok sme mali
na seminári pätnásť nových dievčat. Sedem rozhodkýň od
tejto sezóny postúpilo do regionálnych súťaží, veríme, že
to bude pre ne impulz aj naďalej na sebe poctivo pracovať,“ povedala jedna z organizátoriek podujatia Miriama
Matulová.
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Víziou oddelenia mládeže a rozvoja futbalu, v spolupráci s
oddelením rozhodcovstva SFZ, je pokračovať v nastavenom trende v ešte intenzívnejšej forme, čo by sa v praxi malo
preniesť do častejších aktivít buď v podobe obdobných
seminárov so vzdelávacím charakterom alebo prípadného
zapojenia rozhodkýň do praxe pod dohľadom odborníkov.
“Dievčatá majú možnosť stretnúť sa na seminároch s
našimi medzinárodnými rozhodkyňami, diskutovať s nimi o
praktických aj osobných témach a načerpať od nich veľa
užitočných rád a poznatkov. Všetci sme sa zhodli, že pri
takto nastavenej forme spolupráce nič progresívne nie je
nemožné. Všetko stojí na správnom prístupe, nastavení a
poctivej práci každého, kto chce naozaj napredovať,“ uzavrela návrat k semináru Miriama Matulová.
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SUMÁR DOMÁCICH MLÁDEŽNÍCKYCH
SÚŤAŽÍ 1. LIGY STARŠIEHO A MLADŠIEHO
DORASTU

TABUĽKOVÍ LÍDRI SLOVAN
BRATISLAVA U19 A MŠK ŽILINA U17
Ligové súťaže staršieho a mladšieho dorastu
postihol rovnaký osud ako ostatné kategórie
s výnimkou seniorskej 1. a 2. ligy a nezostáva
len veriť, že jarná časť poskytne priestor na
dohrávku ročníka. Na konci roka si najlepšie
počínali výbery ŠK Slovan Bratislava U19 v kategórii
staršieho dorastu a MŠK Žilina U17 v kategórii mladšieho dorastu.
1. LIGA U19
SLOVAN NA ČELE PO DOMÁCICH VÝHRACH NAD
RUŽOMBERKOM I ŽILINOU
Tabuľka má svojho lídra, ale o favoritovi súťaže, pri
pohľade na bodové rozostupy a vyrovnanosť jednotlivých
tímov najmä na vrchných poschodiach tabuľky, hovoriť
nemožno. Bratislavskému Slovanu nemožno uprieť najlepšiu východiskovú pozíciu, nakoniec ako jediný tím v
súťaži okúsil doteraz len jednu prehru, premožiteľa našli
belasí v 5. kole, keď na domácom ihrisku podľahli prekvapivo banskobystrickej Dukle 0:1.
Vo vzájomných zápasoch s najvážnejšími konkurentmi
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dokázali bodovať naplno. V 3. kole zdolali žilinskú devätnástku 3:1 a svojho tabuľkového prenasledovateľa z
Ružomberka v 10. kole dokonca rozdielom triedy 4:1.
Posledný zápas aktuálneho ročníka sa odohral 11. októbra
2020, 12. kolo uzavrel zápas Zemplína Michaloviec s DAC
Dunajská Streda 1:0, jarný reštart súťaže zatiaľ presný termín nepozná.
KÁDER AKTUÁLNEHO LÍDRA – ŠK SLOVAN BRATISLAVA U19:
Brankári: Branislav Chudík, Filip Krížik
Hráči: Marek Mičák, Alex Molčan, Juraj Lacko, Jakub Hudec, Tobias Čongrády, Martin Kušnír, Matej Rosenberger, Samuel Hasoň, Lukáš Sečanský, Matúš Tobias Vician.
Matúš Almáši, David Džavonorok, Matúš Koseček, Kofi Oliver Thorpe, Tomáš Kachnič, Rudolf Božik.
Tréner: Vladimír Gála
Asistent trénera: Ivan Minčič

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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1. LIGA SD – U19:
1. ŠK Slovan Bratislava
2. MFK Ružomberok
3. MŠK Žilina
4. FK Poprad
5. MFK Dukla Banská Bystrica
6. FC Spartak Trnava
7. DAC 1904 Dunajská Streda
8. FC Nitra
9. FK Senica
10. MFK Zemplín Michalovce
11. FK Železiarne Podbrezová
12. AS Trenčín

11
12
11
11
11
11
11
11
8
11
11
9

731
723
632
623
524
434
425
326
314
317
227
216

19:5
31:18
23:15
16:17
16:15
23:18
20:14
17:18
6:13
10:25
12:30
11:16

24
23
21
20
17
15
14
11
10
10
8
7

1. LIGA U17
SUVERÉNNI ŽILINČANIA, VYSOKO V TABUĽKE MICHALOVCE A RUŽOMBEROK
Líder tabuľky MŠK Žilina má na konte 30 bodov z porcie 33 možných a so sedembodovým náskokom vedie
ligovú tabuľku pred prenasledovateľmi z Michaloviec a
Ružomberka. Tím trénera Labanta mal impozantný vstup do súťaže a vysokými víťazstvami potvrdzoval pred-
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sezónne ambície na prvenstvo. Na jeho štíte zostali D.B.
Bytrica (6:0 vonku), DAC (6:2 vonku), Slovan Bratislava
(4:2 doma), FK Podbrezová (7:3 doma), FC Nitra (3:1 vonku),
FK Poprad (8:0 doma) a premožiteľa našiel až v 8. kole na
ihrisku v Ružomberku, kde prehral doteraz jediný zápas po
výsledku 0:1.
Ružomberčania strácajú tri body na druhý MFK Zemplín Michalovce, východniari sa blysli v 2. kole výhrou 2:0
na pôde bratislavského Slovana, vo vzájomnom súboji
Ružomberka s Michalovcami sa zrodila reméza 1:1.
KÁDER AKTUÁLNEHO LÍDRA – MŠK ŽILINA U17:
Brankári: Dominik Kúdelčík, Adam Višvrda
Hráči: Adam Horváth, Tomáš Jaššo, Juraj Košút, Ľuboš
Mitaš, Sebastián Mlynár, Michal Mynář, Richard Pečarka, Dávid Urbánek, Dávid Vorčák, Vincent Chyla, Samuel Javorček, Šimon Kukulský, Martin Matúš, Mario Sauer, Matej Bistiak, Leonardo Bortoli, Roman Hroza, Lukáš
Prokop, Marek Šeliga
Tréner: Vladimír Labant
Asistent trénera: Viktor Pečovský
1. LIGA MD - U17
1. MŠK Žilina
2. MFK Zemplín Michalovce
3. MFK Ružomberok
4. DAC 1904 Dunajská Streda
5. FK Železiarne Podbrezová
6. ŠK Slovan Bratislava futbal
7. FC Nitra
8. AS Trenčín
9. FK Senica
10. FK Poprad
11. FC Spartak Trnava
12. MFK Dukla Banská Bystrica

11
11
11
10
11
7
9
8
8
10
9
11

10 0 1
722
551
604
515
403
324
314
314
307
225
0 0 11

49:9
19:13
25:16
28:23
22:30
25:14
19:19
11:9
15:14
12:33
11:18
11:49

30
23
20
18
16
12
11
10
10
9
8
0
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SUMÁR NAJVYŠŠÍCH DOMÁCICH
ŽENSKÝCH SÚŤAŽÍ 1. LIGY A 2. LIGY ŽIEN A
DORASTENIEK

DORASTENKY SLOVANA, MYJAVY A
RUŽOMBERKA BEZ STRATY BODU
Najvyššia dorastenecká súťaž žien je rozdelená
do troch skupín. Spoločným menovateľom sú
suverénne prvenstvá tria Slovan – Myjava –
Ružomberok, ale pridať do partie musíme aj
aktuálne druhé družstvo B-skupiny AS Trenčín.
Dievčatá spod hradu Matúša Čáka nenašli počas priebehu
súťaže premožiteľky a na druhé miesto ich odsunulo iba
horšie skóre v porovnaní s lídrom súťaže z Myjavy. Tieto
družstvá sa mali stretnúť v 7. kole vo vzájomnom meraní
síl, výsledok tohto zápasu by určil jasného lídra skupiny B.

4
4
4
5
6
5
6
6
6
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400
301
301
302
303
212
204
114
105

1. Spartak Myjava
2. AS Trenčín
3. MŠK Žilina
4. GFC Bánovce nad Bebravou
5. MŠK FOMAT Martin
6. FC Baník Prievidza
7. MŠK Považská Bystrica
8. MFK Dukla Banská Bystrica

5
5
5
5
5
5
5
5

500
500
302
212
122
113
023
005

37:1
21:2
16:14
12:10
11:31
11:18
5:20
4:21

15
15
9
7
5
4
2
0

31:3
22:10
25:8
12:9
16:22
8:26
3:39

15
12
9
9
6
3
3

1. LIGA DORAST ŽENY - SKUPINA C:

1. LIGA DORAST ŽENY - SKUPINA A:
1. ŠK Slovan Bratislava
2. FC Nitra
3. FC Union Nové Zámky
4. FC Spartak Trnava
5. FC Petržalka
6. NŠK 1922 Bratislava
7. ViOn Zlaté Moravce
8. FK Senica
9. DAC 1904 Dunajská Streda

1. LIGA DORAST ŽENY - SKUPINA B:

28:5
25:13
22:11
20:11
16:14
15:16
9:18
11:32
8:34

12
9
9
9
9
7
6
4
3

1. MFK Ružomberok
2. 1.FC TATRAN Prešov
3. Partizán Bardejov BŠK
4. FC Košice
5. MFK Zemplín Michalovce
6. FK Železiarne Podbrezová
7. FK Poprad

5
5
5
5
6
6
6

500
401
302
302
204
105
105
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
SR A
SLOVENSKO - ČESKO 1:3 (0:0)
04.09.2020 – Bratislava, Liga národov 2020/2021
Góly: 88. Schranz - 48. Coufal, 53. Dočkal (11m), 86.
Krmenčík
ŽK: Boženík, Gyömbér, Kucka - Darida
SLOVENSKO: Greif – Štetina (32. Valjent), Škriniar, Gyömbér – Pekarík, Hrošovský, Lobotka, Haraslín - Duda (17. Zreľák), Kucka– Boženík (65.
Schranz). Tréner: Pavel Hapal.
IZRAEL – SLOVENSKO 1:1 (0:1)
07.09.2020 – Netanya, Liga národov 2020/2021
Góly: 90+1. Elmkies - 14. M. Ďuriš
ŽK: Peretz, Zahavi - Bero
SLOVENSKO: Rodák – Koscelník, Valjent, Škriniar,
Gyömbér – Kucka, Lobotka, Sabo (67. Schranz) –
Bero, M. Ďuriš (78. Boženík), J. Mihalík (87. Haraslín).
Tréner: Pavel Hapal.
SLOVENSKO - ÍRSKO 0:0, 4:2 p.k.
08.10.2020 – Bratislava, play-off o postup na ME
2020
Penalty: Hamšík 1:0, Hourihane 1:1, Hrošovský 2:1,
Brady 2:2, Haraslín 3:2, Browne nepremenil, Greguš
4:2, Doherty nepremenil
ŽK: Duda, Hamšík - Hourihane, McClean, Duffy
SLOVENSKO: Rodák – Pekarík, Vavro (112. Gyömbér), Valjent, Mazáň – Kucka (86. Greguš), Hrošovský,
Hamšík – A. Rusnák (86. Mak), Duda (107. Boženík), J.
Mihalík (73. Haraslín). Tréner: Pavel Hapal.
ŠKÓTSKO – SLOVENSKO 1:0 (0:0)
11.10.2020 – Glasgow, Liga národov 2020/2021
Gól: 54. Dykes
ŽK: Dykes, Fleck, Robertson, McBurnie - Hamšík, Haraslín, Kucka  
SLOVENSKO: Kuciak – Koscelník, Niňaj, Valjent,
Holúbek – Greguš, Hamšík (62. Kucka) – Schranz
(62. Mak), Bero (22. Duda), Haraslín (76. A. Rusnák) –
Boženík (76. Šafranko). Tréner: Pavel Hapal.
SLOVENSKO – IZRAEL 2:3 (2:0
14.10.2020 – Trnava, Liga národov 2020/2021
Góly: 16. Hamšík, 38. Mak - 68., 76., 89. Zahavi
ŽK: Duda - Dgani
SLOVENSKO: Greif – Pekarík, Vavro, Valjent, Mazáň
– Hrošovský, Hamšík – A. Rusnák, Duda (71. Greguš),
Mak (56. Haraslín) – Boženík (71. Šafranko). Tréner:
Oto Brunegraf.
SEVERNÉ ÍRSKO – SLOVENSKO 1:2 p.p (1:1, 0:1)
12.11.2020 – Belfast, play-off o postup na ME 2020
Góly: 88. Škriniar (vl. gól) – 17. Kucka, 110. M. Ďuriš
ŽK: Boyce – Duda, Rodák
SLOVENSKO: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar,
Hubočan – Lobotka (65. Hrošovský) – A. Rusnák (118.
Gyömbér), Kucka, Hamšík (106. Greguš), Mak (65. M.
Ďuriš) – Duda (85. S. Mráz). Tréner: Štefan Tarkovič.

Júl – December 2020

SLOVENSKO – ŠKÓTSKO 1:0 (1:0)
15.11.2020 – Trnava, Liga národov 2020/2021
Gól: 32. Greguš
ŽK: Kucka, Pekarík, Duda, Mazáň, A. Rusnák, Škriniar – Armstrong, McGinn, Christie
SLOVENSKO: Rodák – Pekarík, Šatka, Škriniar,
Mazáň – Hrošovský – M. Ďuriš (90.+3 Šafranko),
Kucka (61. Lobotka), Hamšík (68. A. Rusnák), Greguš
– Duda. Tréner: Štefan Tarkovič.
ČESKO – SLOVENSKO 2:0 (1:0)
18.11.2020 – Plzeň, Liga národov 2020/2021
Góly: 17. Souček, 55. Ondrášek
ŽK: Hrošovský (SR)
SLOVENSKO: Rodák – Pekarík, Gyömbér, Škriniar,
Hubočan – Lobotka (62. Hrošovský) – A. Rusnák
(62. Suslov), Kucka (67. Greguš), Hamšík, Mak (62.
Šafranko) – M. Ďuriš (81. Schranz). Tréner: Štefan
Tarkovič.

SR 21
ŠVAJČIARSKO 21 - SLOVENSKO 21 4:1 (2:1)
04.09.2020 / Schaffhausen / Kvalifikácia ME 2021
Góly: 9. , 76. Zeqiri (1. z 11 m), 36. Okafor, 70. Ndoye
– 42. Ľ. Tupta
ŽK: Der Werff – I. Mesík
SLOVENSKO 21: D. Šípoš – K. Vallo (46. L. Fabiš),
Matej Oravec, I. Mesík, B. Sluka – M. Bednár (80. J.
Bernát), Ch. Herc (71. A. Brenkus), P. Myslovič (46. D.
Ďuriš) – Ľ. Tupta, D. Strelec, M. Chobot (71. M. Kovaľ).
Tréner: Jaroslav Kentoš.
SLOVENSKO 21 - ŠVAJČIARSKO 21 1:2 (0:0)
09.09.2020 / Nitra / Kvalifikácia ME 2021
Góly: 65. D. Strelec - 86. Zequiri (11m), 90+ Ndoye
ŽK: Ch. Herc, P. Pokorný, J. Kadák, M. Fábry, M. Šulek
- Dongjoni, Ndoye
ČK: 70. Bajrami (Švajčiarsko)
SLOVENSKO 21: D. Šípoš – L. Fabiš, M. Šulek, I.
Mesík, B. Sluka – Ch. Herc (83. J. Bernát), P. Pokorný,
D. Strelec (83. M. Fábry) – D. Ďuriš (76. J. Kadák), Ľ.
Tupta (77. P. Myslovič), M. Chobot (64. M. Kovaľ).
Tréner: Jaroslav Kentoš.
SLOVENSKO 21 - AZERBAJDŽAN 21 2:1 (0:0)
08.10.2020 / Nitra / Kvalifikácia ME 2021
Góly: 61. Ľ. Tupta, 90+. I. Mesík - 66. Mert Celik
ŽK: L. Fabiš – Kaplan, Hajili, Buludov, Abduliazade,
Kökcu, Obradovič, Mert Celik
ČK: 90+. Obradovič (Azerbajdžan)
SLOVENSKO 21: D. Šípoš – L. Fabiš, M. Šulek, I.
Mesík, B. Sluka – D. Strelec (87. J. Kadák), P. Pokorný
(76. J. Bernát), M. Gono – D. Ďuriš, Ľ. Tupta (76. L.
Almási), M. Chobot (59. T. Suslov). Tréner: Jaroslav
Kentoš.

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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FRANCÚZSKO 21 - SLOVENSKO 21 1:0 (1:0)
12.10.2020 / Štrasburg / Kvalifikácia ME 2021
Gól: 22. Koundé
ŽK: Fofana, Diallo – B. Sluka, Ch. Herc
SLOVENSKO 21: D. Šípoš – L. Fabiš, M. Šulek,
I. Mesík, B. Sluka – Ch. Herc (82. P. Myslovič), P.
Pokorný (65. J. Bernát), M. Gono – T. Suslov (82.
M. Kovaľ), Ľ. Tupta (72. L. Almási), D. Ďuriš (72. M.
Chobot). Tréner: Jaroslav Kentoš.
GRUZÍNSKO 21 - SLOVENSKO 21 2:1 (1:0)
12.11.2020 / Tbilisi / Kvalifikácia ME 2021
Góly: 9. L. Fabiš (vl. gól). 78. Mekvabišvili - 90.+1
M. Gono
ŽK: Azarov, Beriašvili, Kucja - Ch. Herc. I. Mesík,
A. Mojžiš
SLOVENSKO 21: S. Petráš – L. Fabiš (60. K. Vallo),
G. Tumma, I. Mesík, A. Mojžiš – Ch. Herc, M. Gono,
D. Strelec (87. T. Múdry) – D. Ďuriš (82. M. Trusa),
L. Almási (61. J. Kadák), M. Chobot (82. M. Kmeť).
Tréner: Jaroslav Kentoš.
SLOVENSKO 21 - LICHTENŠTAJNSKO 21 6:0
(3:0)
17.11.2020 / Nitra / Kvalifikácia ME 2021
Góly: 5. J. Kadák, 9. Unterrainer (vl. gól), 33. L.
Almási, 67. M. Gono, 71. J. Bernát, 77. K. Vallo
ŽK: J. Kadák, M. Trusa (SR)
ČK: 46. Vogt (Lichtenštajnsko)
SLOVENSKO 21: S. Petráš – K. Vallo, G. Tumma
(46. D. Špiriak), I. Mesík, B. Sluka – J. Bernát, M.
Gono (73. M. Totka), J. Kadák (62. T. Múdry) – D.
Ďuriš, L. Almási (62. M. Trusa), M. Chobot (46. M.
Kmeť). Tréner: Jaroslav Kentoš.

SR 17
CHORVÁTSKO 17 – SLOVENSKO 17 2:2 (1:2)
13.08.2020 / Nedelišče / Prípravný zápas
Góly: 26., 56. Žikovič – 38. T. Jaššo, 44. A. Lacza
ŽK: Š. Kukulský (SR)
SLOVENSKO 17: P. Vasiľ – Š. Mičuda, P. Nemček,
T. Jaššo, T. Kachnič – M. Sauer (80. S. Javorček), Š.
Kukulský, A. Gajdoš (70. S. Šuľák) – L. Bortoli (70.
Martin Repa), A. Griger (80. P. Juritka), A. Lacza
(80. M. Demjanovič).Tréner: Marek Bažík.

SR ŽENY
MAĎARSKO - SLOVENSKO 1:2 (0:0)
22.10.2020, Budapešť, Kvalifikácie ME 2022
Góly: 90+. Pusztaiová - 69. Hmírová, 83. Mikolajová
SLOVENSKO: Korenčiová – Horváthová, Bartovičová, Fischerová, Vojteková – Škorvánková
(90. Sluková), A. Bíróová, Mikolajová – Hmírová
(90+. Koleničková), Havranová (90+. Ondrušová),
Šurnovská (68. Žemberyová). Tréner: Peter Kopúň.
SLOVENSKO – LOTYŠSKO 2:0 (2:0)
27.10.2020, Senec, Kvalifikácie ME 2022
Góly: 8., 34. Hmírová (1., 2. z 11 m)
ŽK: Mikolajová - Propošionová, Spruntuleová
SLOVENSKO: Korenčiová – A. Horváthová,
Bartovičová, Fischerová, Zdechovanová – Škorvánková, Bíróová, Mikolajová (90+. Semanová)
– Hmírová (83. Ondrušová), Havranová (65. Žemberyová), Šurnovská (65. Sluková). Tréner: Peter
Kopúň.
SLOVENSKO – ISLAND 1:0 (1:3)
26.11.2020, Senec, Kvalifikácie ME 2022
Góly: 26. Mikolajová - 62. Thorvaldsdóttirová.,
67., 77. Gunnarsdóttirová (1., 2. z 11 m)
ŽK: Mikolajová, Fischerová - Gunnarsdóttirová,
G. Jónsdóttirová
SLOVENSKO: Korenčiová – Horváthová, Bartovičová, Fischerová, Vojteková – Škorvánková
(87. Ondrušová), Bíróová, Mikolajová – Žemberyová 60. Koleničková), Havranová (79. Sluková),
Šurnovská (87. Zdechovanová). Tréner: Peter
Kopúň.
SLOVENSKO – ŠVÉDSKO 0:6 (0:3)
01.12.2020, Trnava, Kvalifikácie ME 2022
Góly: 23., 73. Angeldalová, 34. Sembrantová, 44.
Rolföová, 49. Anderssonová, 54. Blomqvistová
ŽK: Bartovičová, Fischerová, Žemberyová (SR)
SLOVENSKO: Korenčiová – Košíková, Bartovičová, Fischerová, Horváthová (46. Žemberyová) – Mikolajová, Bíróová – Zdechovanová,
Škorvánková (83. Ondrušová), Šurnovská (77.
Koleničková) – Havranová (78. Sluková). Tréner:
Peter Kopúň.

CHORVÁTSKO 17 – SLOVENSKO 17 0:1 (0:1)
16.08.2020 / Čakovec / Prípravný zápas
Gól: 53. S. Javorček
ŽK: S. Šuľák, J. Murgaš, V. Úradník (SR)
R: Kolarič (Chorvátsko)
SLOVENSKO 17: A. Hrdina – V. Úradník, B. Szolgai, A. Ferenčík, F. Fatona – S. Javorček (80. M.
Sauer), S. Šuľák (64. Š. Kukulský), J. Murgaš (88.
A. Griger) – Martin Repa (80. L. Bortoli), P. Juritka,
M. Demjanovič (64. A. Lacza) Tréner: Marek Bažík.
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ČO PRINIESOL JÚL – DECEMBER 2020
ŠKOLENIA
Prebiehajúce:
04.08.2019 – 30.06.2021
17.02.2020 – 30.06.2021
24.02.2020 - 09.12.2021
16.03.2020 - 30.06.2021

Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
Školenie trénerov UEFA A 2020
Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
Školenie trénerov UEFA GKA licencie

Nové školenia:
25.07. – 03.10.2020
25.07.2020 - 30.06.2021
30.07.2020
15.08. – 18.11.2020
15.08. – 16.10.2020
16.08. – 24.10.2020
17.08.2020 – 30.06.2021
22.08.2020 – 30.03.2021
22.08.2020 – 28.02.2021
29.08. – 01.11.2020
01.09.2020 – 30.04.2021
05.09.2020 – 30.03.2021
12.09.2020 – 30.03.2021
13.09. – 21.11.2020
21.09.2020
02.10. – 28.02.2021
05.10. – 07.12.2020
21.11.2020 – 30.06.2021
21.11.2020 – 28.03.2021
23.11.2020 – 30.04.2021

Školenie UEFA Grassroots C licencie - Košice
Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Záverečná skúška k udeleniu licencie SFZ Futsal
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Lučenec/Rimavská Sobota
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Trnava
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Bratislava
Školenie trénerov UEFA EYA 20/21
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie - Nitra
Školenie trénerov UEFA B licencie - Bratislava
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Nové Zámky
Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Trenčín
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Dunajská Streda
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Bratislava
Záverečná skúška k udeleniu licencie SFZ Futsal
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prievidza
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Dolný Kubín
Školenie trénerov UEFA B licencie – Banská Bystrica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Skalica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Banská Bystrica

Zrušené:
30.08. – 30.10.2020
03.10. – 29.11.2020

Školenie trénerov SFZ Futsal licencie (nedostatočný počet prihlásených)
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Levice (nedostatočný počet prihlásených)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
09.07.2020
20.07.2020
23.07.2020
30.07.2020
05.08.2020
31.07.2020
20.08.2020
01.09.2020
02.09.2020
28.09.2020
Od 09.12.2020
Zrušené:
18.10.2020
21.11.2020
12.12.2020

Webinár - Alexander Vencel - Tréning brankára na báze zápasových situácií
(pre trénerov SFZ GK/UEFA GKA licencie) - Webinár
Blokový seminár trénerov UEFA GC/B licencie
(4 TJ mládeže) – Kids Fun Academy LM – TMK LFZ, SsFZ
Zvolen - Seminár trénerov UEFA GC/B licencie (náhradný termín) – SsFZ
Humenné - Seminár trénerov UEFA GC-B licencie (náhradný termín) - ObFZ Humenné
Nitra - Seminár trénerov UEFA GC/B licencie – TMK ZsFZ, TMK ObFZ NR, Akadémia FC Nitra
Ľubotice - Seminár trénerov UEFA GC- licencie - ObFZPrešov
Pezinok - Seminár trénerov UEFA GC-B licencie - PŠC Pezinok, TMK BFZ
Kalinovo - Seminár trénerov UEFA GC-B licencie - ZMK SsFZ, TMK ObFZ Lučenec
Jakubov -Seminár trénerov UEFA GC-B licencie - TMK BFZ, TJ Záhoran Jakubov
Žilina - Seminár trénerov UEFA GC-B licencie - ZMK SsFZ, TMK ObFZ ZA, MŠK Žilina
Online Konferencia trénerov SFZ
St. Ľubovňa - Seminár trénerov UEFA GC-B licencie - ObFZ St. Ľubovňa
Bánovce nad Bebravou - Seminár trénerov UEFA GC:B licencie - TMK ZsFZ, TMK ObFZ
PD, MFC Spartak BN
Prievidza - Seminár trénerov UEFA GC_B licencie - TMK ObFZ Prievidza
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GRASSROOTS
16.08. - 19.08.2020
26.08.2020
02.09.2020- 31.05.2021
02.09.2020 - 31.05.2021
02. - 30.09.2020
08.09. - 09.09.2020
20.09. - 23.09.2020
17.09.2020
25.09.2020
30.9.2020
23. - 30.09.2020
02. - 16.10.2020
10. - 11.10.2020
20. - 21.10.2020
28.-29.11.2020
20.11. - 19.12.2020

Regionálny turnaj U15 - Košice a okolie
Festival futbalu detí z Centier pre deti a rodiny – Pohár Karola Poláka 2020 - Piešťany
Realizácia projektu Dajme spolu gól pre materské školy (jeseň 2020)
– pozastavený od 26.10. 2020
Realizácia projektu Dajme spolu gól pre základné školy (jeseň 2020)
- pozastavený od 26.10. 2020
Mini Champions Liga Slovensko 2020 - turnaje 1. kola
Regionálny turnaj U15 a U14 v rámci projektu Program podpory talentov (PPT) - NTC
Poprad a okolie
Regionálny turnaj U14 - Senec a okolie - ZRUŠENÝ
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Poprad 					
Pohár Karola Poláka - semifinále - NTC Senec
Pohár Karola Poláka - finále - Štrba
UEFA Grassroots week - festivaly futbalu na vybraných miestach - ZRUŠENÉ
Mini Champions Liga Slovensko 2020- turnaje 2. kola - ZRUŠENÉ
Realizácia Fair play projektu - Zelená karta pre rodičov (U9,U10,U11) - ZRUŠENÉ
Mini Champions Liga Slovensko 2020 - finále - futbalová aréna Púchov - ZRUŠENÉ
Turnaj v unifikovanom futbale - ZRUŠENÝ
Halová sezóna mládeže SFZ - turnaje 1. kola - ZRUŠENÉ

ŽENSKÝ FUTBAL										
08.-13.07.2020
14.-19.07.2020
20.07.2020
04.-05.09.2020
14.09.2020
SEPT. 2020

Letný futbalový kemp dievčat Radava
Letný futbalový kemp dievčat Sigord
Aktív klubov ženského futbalu Zvolen
Seminár rozhodkýň z ObFZLiptovský Ján
Festival dievčenského futbalu 14.9.2020 Prešov
1. kolá Mini Champions Ligy dievčat – Bratislava, Trnava, Prešov, Humenné
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ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH
ŠKOLENIA
PREBIEHAJÚCE:
25.07.2020 - 30.06.2021
04.08.2019 – 30.06.2021
17.02.2020 – 30.06.2021
24.02.2020 - 09.12.2021
16.03.2020 - 30.06.2021
22.08.2020 – 30.03.2021
22.08.2020 – 28.02.2021
01.09.2020 – 30.04.2021
05.09.2020 – 30.03.2021
12.09.2020 – 30.03.2021
02.10. – 28.02.2021
21.11.2020 – 30.06.2021
21.11.2020 – 28.03.2021
23.11.2020 – 30.04.2021

Školenie trénerov UEFA B licencie – Košice
Školenie trénerov UEFA EYA 19/20
Školenie trénerov UEFA A 2020
Školenie trénerov UEFA PRO 2020/2021
Školenie trénerov UEFA GKA licencie
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Nitra
Školenie trénerov UEFA B licencie - Bratislava
Školenie trénerov UEFA B licencie – Nitra
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Trenčín
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Dunajská Streda
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Prievidza
Školenie trénerov UEFA B licencie – Banská Bystrica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Skalica
Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Banská Bystrica

Nové školenia:
09.01.2021 – 31.01.2022
01.03.2021 – 15.12.2022
Upresníme neskôr
Upresníme neskôr
Upresníme neskôr

Školenie trénerov UEFA A 21021
Školenie trénerov UEFA PRO 21/22
Školenie trénerov SFZ Goalkeeper
Rekvalifikácia (SFZ GK -> UEFA GKB)
Školenie trénerov UEFA GKB 2021

ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné nariadeniam ÚVZ, vlády SR a vedenia SFZ sú všetky aktivity
“kontinuálneho/ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií) kontaktnou formy dočasne zrušené.
GRASSROOTS
AKCIE V MESIACOCH JANUÁR – MAREC 2021
13.01. - 31.1.
01.02. - 31.05.
01.02. - 31.05.
05.02. - 06.02.
28.02.

Halová sezóna mládeže SFZ - turnaje 2. a 3. kola - ZRUŠENÉ
Pokračovanie realizácie projektu Dajme spolu gól pre materské školy (jar 2021)
– pozastavený od 26.10.2020
Pokračovanie realizácie projektu Dajme spolu gól pre základné školy (jar 2021)
- pozastavený od 26.10.2020
Halová sezóna mládeže SFZ 2020/21 (finálový turnaj U13 a U15, sTC Arena v Púchove)
- ZRUŠENÁ
Galavečer s názvom “Gala Grassroots futbalu 2020” v Senci – ZRUŠENÝ

ŽENSKÝ FUTBAL
JAN. - FEB. 2021
od 06.02.2021

Halová sezóna mládeže dievčat SFZ 2020/21 (finálový turnaj) – ZRUŠENÝ
Hlasovanie a príprava ankety o Futbalistku roka 2020
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