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DVA CIELE
po návrate 
do reprezentácie pre

DÁVIDA HANCKA
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STANISLAV ČERČESOV
sa správa povýšenecky,
no je to dobrý tréner,

také je jeho hodnotenie

PODĽA MARTINA JAKUBKA

Z OBSAHU

MALŤANIA 
SÚ POLOPROFESIONÁLI,
majú svoj biznis,
trénujú po robote,

ALE VÁŽIA SI, 
ŽE HRAJÚ FUTBAL

Vážení športoví priatelia,

začíal sa ďalší reprezentačný futbalový rok 
s prívlastkom covidový. Práve ten „prívlastok“ 
doslova rozvrátil doteraz zaužívaný termínov-
ník a dokázal to, čo sa za posledných mini-
málne 60 rokov nikomu a ničomu nepodarilo. 
Zrušiť niekoľko štandardných asociačných 
termínov a dokonca o celý kalendárny rok pre-
sunúť aj finálový turnaj majstrovstiev Európy, 
na ktorom nebudeme chýbať. Ešte nikdy sa ne-
stalo, aby sa kvalifikácia na nasledujúci svetový 
šampionát začínala ešte pred vyvrcholením 
predošlého európskeho. Taká je realita súčas-
nosti a je na nás, ako sa s ňou vyrovnáme.

Futbal na Slovensku, a vlastne v celom svete, 
nesmierne trpí pre výrazné obmedzenia 
a zákazy športovej činnosti z dôvodov, ktoré 
majú najvyššiu prioritu. Tými sú ľudské životy, 
ktoré si pandémia COVID-19 nemilosrdne vša-
de vyberá. Teda aj u nás a aj medzi ľuďmi, pre 
ktorých futbal znamenal veľmi veľa. 
Slovenský futbalový zväz robí všetko pre to, 
aby sa čo najskôr mohla obnoviť tréningová 
činnosť u mládeže i amatérov a hneď, ako to 
bude možné, sa pokúsiť dohrať súťaže sezóny 
2020/21. Môžem všetkých uistiť, že SFZ a všetci 
jeho funkcionári, zamestnanci i spolupracov-
níci na všetkých úrovniach robia všetko, čo 
sa dá. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým 
iniciatívam, ktoré majú rovnaký cieľ ako my.

Pred reprezentačným tímom Štefana Tarkoviča 
je neľahká úloha – obstáť vo veľmi dôležitých 
troch marcových zápasoch kvalifikácie MS 
2022. Mimoriadne ju komplikuje skutočnosť, 
že tieto zápasy odohráme v priebehu siedmich 
dní, zranenia našich kľúčových hráčov aj 
covidové opatrenia, ktoré neumožnia všetkým 
nominovaným futbalistom nastúpiť prípadne 
obmedzujú počet ich štartov v tomto období. 
Môžeme si povedať, že je to nespravodlivé 
a kruté, že nám stále niekto hádže polená pod 
nohy, ale to by nebola správna cesta. Inšpirá-
ciu, ako sa vyrovnať s nepriazňou osudu 
a vonkajších podmienok, môžeme nájsť 
u slovenských reprezentantov v iných špor-
toch. Tu nie náhodou spomeniem Petru Vlhovú, 
ktorá vďaka svojej húževnatosti, vytrvalosti 
a nepoddajnosti je v súčasnosti potvrdením 
talentu a triumfu vo Svetovom pohári.

Svetový pohár je zároveň názov turnaja, ktorý 
stojí na vrchole futbalovej pyramídy a na ktorý 
sa chceme prebojovať. Ak napodobíme Petru 
v jej húževnatosti, vytrvalosti a nepoddajnosti, 
máme šancu sa na tento turnaj prebojovať. 
Marcové tri zápasy kvalifikácie MS 2022 a ich 
výsledky do veľkej miery naznačia, aké sú naše 
šance nielen v nej, ale aj na júnovom finálovom 
turnaji Eura 2020. Rozhodovať sa bude na ihris-
ku a pevne dúfam, že dva domáce zápasy budú 
naposledy bez fanúšikov, pretože pre nich sa 
futbal hrá a prináša skvelé emócie, ktoré nás 
sprevádzajú naším životom.
Slovensko, do toho!

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

POLLÁKOVA SMOLA
v podobe vylúčenia
v semifinále ME 1976

BOLA ŠVEHLÍKOVÝM 
ŠŤASTÍM

Strana 29
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, 
štarty v reprezentácii / góly. 
Čísla sú k 22. 3. 2021.

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

Dušan 
KUCIAK
21. 5. 1985
Lechia Gdansk
11 / 0

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
11 / 0 

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Feyenoord Rotterdam
13 /4 

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

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
36 / 0

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

STREDOPOLIARI
Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
1. FC Kolín
42 / 5

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Ferencváros Budapešť
63 / 13

Jakub 
HROMADA 
25. 5. 1996
Slavia Praha
0 / 0

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
Minnesota United
32 / 4

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
FC Parma
79 / 10

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994
Real Salt Lake City
30 / 5

ÚTOČNÍCI
Dávid 
STRELEC
4. 4. 2001
ŠK Slovan Bratislava
0 / 0

Michal 
ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
Omonia Nikózia
51 / 7

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

Jakub 
HOLÚBEK
12. 1. 1991
Piast Gliwice
4 / 0

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

Martin 
DÚBRAVKA  
15. 1. 1989
Newcastle United
23 / 0

tréner: 

Štefan 
TARKOVIČ

Tomáš 
HUBOČAN
17. 9. 1985
Omonia Nikózia
67 / 0

Ivan 
SCHRANZ
13. 9. 1993
FK Jablonec
4 / 1

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
13 / 0

László 
BÉNES 
9. 9. 1997
FC Augsburg
3 / 0

Lukáš 
HARASLÍN 
26. 5. 1996
US Sassuolo
13 / 1

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
31 / 0

Tomáš 
SUSLOV
7. 6. 2002
FC Groningen
1 / 0
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tréner:

Devis 
MANGIA

Reprezentácia 

MALTY

Myles 
BEERMAN 
13. 3. 1999
Sliema Wanderers
6/0

Triston 

CARUANA
15. 9. 1991
Valletta FC
4/1

Nikolai 
MUSCAT
13. 7. 1996
Gżira United
1/0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Andrei 
AGIUS 
12. 8. 1986
Hibernians FC
97/6

Henry 
BONELLO 
13. 10. 1988
Hibernians FC
23/0

Jake 

GALEA
15. 4. 1996
Sliema Wanderers
2/0

Matthew
GUILLAUMIER 
9. 4. 1988
Hamrun Spartans FC
8/1

Enrico
PEPE  
12. 11. 1989
Birkirkara FC
1/0

Steve 
BORG
15. 5. 1988
Gżira United
56/3

Joseph 
MBONG
15. 7. 1997
Hamrun Spartans FC
24/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 22. 3. 2021.

Matthew 
CALLEJA 
CREMONA 
14. 9. 1994
Hibernians FC   0/0

Kurt 
SHAW 
1. 4. 1999
Sliema Wanderers
6/0

Bjorn 
KRISTENSEN
5. 4. 1993
Hibernians FC
25/0

Ryan 
CAMENZULI 
8. 9. 1994
Floriana La Valletta
11/0

Karl
MICALLEF
8. 9. 1996
Hamrun Spartans FC
4/0

Zach 
MUSCAT 
22. 8. 1993
Casa Pia AC 
43/1

Juan 

CORBALAN 
3. 3. 1997 
Hamrun Spartans FC
12/0

Dexter
XUEREB
21. 9. 1997
Gżira United
0/0

Steve
PISANI
7. 8. 1992
Gżira United
25/0

Teddy 
TEUMA
30. 9. 1993
Royale Union 
Saint-Gilloise      6/0

Nevin 
PORTELLI
16. 9. 1999
Gżira United
0/0

Luke 
MONTEBELLO
13. 8. 1995
Birkirkara FC
8/0

Jan 
BUSUTTIL 
6. 3. 1999
Floriana La Valletta
1/0

Jake
GRECH
17. 11. 1997
Hibernians FC
15/0

Jurgen 
DEGABRIELE
10. 10. 1996
Hibernians FC
8/2

Paul 
MBONG  
2. 9. 2001
Birkirkara FC
4/0

Kyrian
NWOKO 
4. 7. 1997
Valletta FC
17/3

Shaun
DIMECH
8. 8. 2001
Valletta FC
4/1

Luke 
GAMBIN 
16. 3. 1993
Newport County AFC 
28/0
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TRÉNUJEME NA EURO
SPOLU TO DÁME

SLEDUJ, FANDI, VYHRÁVAJ

SLEDUJ SOCIÁLNE SIETE, 
ŠPORTOVÉ SPRAVODAJSTVO TV JOJ
RÁDIO EXPRES A .

APRÍLA.

KUCKA HAMŠÍK, PEKARÍK
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tréner:

Stanislav 
ČERČESOV

Reprezentácia 

RUSKA

Ilzat 
ACHMETOV 
31. 12. 1997
CSKA Moskva
7/0

Aleksander 

GOLOVIN
30. 5. 1996
AS Monako
33/5

Andrej 
MOSTOVOJ
5. 11. 1997
Zenit Petrohrad
5/0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Georgij 
DŽIKIJA 
21. 11. 1993
Spartak Moskva
28/1

Andrej 
LUNEV 
13. 11. 1991
Zenit Petrohrad
7/0

Anton 

ŠUNIN
27. 1. 1987
Dinamo Moskva
7/0

Daler
KUZJAJEV 
15. 1. 1993
Zenit Petrohrad
29/2

Mario 
FERNANDES
19. 9. 1990
CSKA Moskva
25/3

Rezjuan 
MIRZOV
22. 6. 1993
Chimki Moskovská oblasť       
0/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 22. 3. 2021.

Jurij 
DJUPIN 
17. 3. 1988
Rubin Kazaň
0/0

Aleksej 
MIRANČUK
17. 10. 1995
Atalanta Bergamo
28/5

Daniil 
FOMIN 
2. 3. 1997
Dinamo Moskva
3/0

Vjačeslav 
KARAVAJEV
20. 5. 1995
Zenit Petrohrad
9/1

Fjodor 
KUDRJAŠOV 
5. 4. 1987
Antalyaspor
41/1

Aleksej 

JONOV 
18. 2. 1989
FK Krasnodar
33/4

Jurij
ŽIRKOV
20. 8. 1983
Zenit Petrohrad
100/2

Iľja 
KUTEPOV
29. 7. 1993
Spartak Moskva
13/0

Aleksander 
ŽIROV
24. 1. 1991
SV Sandhausen
0/0

Arťom 
DZJUBA 
22. 8. 1988
Zenit Petrohrad
47/26

Aleksander 
SOBOLJOV
7. 3. 1997
Spartak Moskva
3/1

Anton
ZABOLOTNYJ
13. 6. 1991
PFC Soči
11/1

Roman 
NEUSTÄDTER 
18. 2. 1988
Dinamo Moskva
13/1

Iľja 
SAMOŠNIKOV
14. 11. 1997
Rubin Kazaň
0/0

Andrej
SEMJONOV
8. 9. 1996
Achmat Groznyj
21/0

Igor 
SMOLNIKOV 
8. 8. 1988
FK Krasnodar
30/0

Magomed
OZDOJEV 
5. 11. 1992
Zenit Petrohrad
28/4

Maksim 
MUCHIN
4. 11. 2001
Lokomotiv Moskva
0/0

Rifat 
ŽEMALETDINOV
20. 9. 1996
Lokomotiv Moskva
0/0

SRmaltarusko.indd   7 22.3.2021   12:32:11



g Začína sa nový kvalifikač-

ný cyklus o majstrovstvá 

sveta 2022. Aký máte cieľ 

v kvalifikácii?

„Ciele sú dva, osobný a tí-
mový. Verím, že mužstvu 
budem môcť opäť pomôcť 
v získavaní bodov, lebo 
minulý rok, aspoň čo sa týka 
reprezentácie, bol pre mňa 
smolný. Za Slovensko som 
neodohral ani jeden zápas. 
Počas jari odložili stretnutia 
pre prvú vlnu koronavírusu 
a počas jesene ma do hry 
nepustilo zranené koleno. 
Teraz sa teším, že mi nič 
nebráni, aby som bol zase 
v reprezentácii a predviedol 
sa aj na ihrisku. Chceme čo 
najlepšie odštartovať kvali-
fikáciu, skupina nie je vôbec 
jednoduchá, v Európe už ani 
nie je jednoduchý súper 
a rozhodujú detaily. V marci 
sa každý jeden z nomino-
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PostúpiťPostúpiť  
by bolo by bolo 
splnenie veľsplnenie veľ  kého snakého sna

Minulý rok neodohral za reprezentáciu Slovenska ani jeden zápas. Počas jari stopla medzinárodné stretnu-
tia prvá vlnu koronavírusu a počas jesene mu vystavili stopku zdravotné problémy s kolenom. Teraz je ale 
späť v zápasovom kolotoči a pripravený byť plnohodnotnou súčasťou národného tímu pri štarte kvalifi-
kačného cyklu MS 2022. Reč je o obrancovi Sparty Praha a A-tímu Slovenska Dávidovi Hanckovi.

DÁVIDA HANCKA stopla v minulom roku 
korona a zranenie kolena

Hancko odohral v drese Slovenska 
doposiaľ 12 zápasov.
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vaných bude snažiť urobiť 
maximum, aby sme získali 
čo najviac bodov. Chceme 
zabojovať o miestenku na 
majstrovstvá sveta. Bolo by 
to pre nás splnenie veľkého 
sna. Musíme ísť, hoci je to 
už klišé, od zápasu k zápasu 
a zbierať body. To bude 
najdôležitejšie.“
g Kvalifikáciu odštartuje-

me marcovým trojzápa-

som proti Cypru, Malte 

a Rusku. S čím budete 

spokojný po tomto aso-

ciačnom termíne?

„V prvom rade budem šťast-
ný, keď budem zdravý 
a budem môcť hrať. Najkrajší 
scenár by bol, keby sme mali 
po troch zápasoch deväť 
bodov. Bol by to najlepší 
možný štart do kvalifikácie. 
Ak sa to nepodarí, budem 
spokojný, keď dva zápasy 
vyhráme a jeden remizuje-
me. Dôležité bude, aby sme 
zo seba vydali na ihrisku 
všetko, podali čo najlepší 
výkon, bojovali za Slovensko 
a jeden za druhého. Potom 
prídu aj body.“

g Do kvalifikačnej H-sku-

piny bolo z 1. výkonnost-

ného koša vyžrebované 

Chorvátsko. Bude najväč-

ším ašpirantom na 1. mies-

to?

„Chorvátov sme mali aj 
v ostatnej kvalifikácii o maj-
strovstvá Európy, takže 
priamo sme pocítili ich kva-
litu. Svoju silu prezentovali 
aj na majstrovstvách sveta 
2018 v Rusku, keď skončili 
na druhom mieste. Na to, 
aká sú malá krajina, majú 
neskutočne dobrých futba-
listov a káder plný hviezd. 
Sú favoritom skupiny, ale aj 
my máme kvalitných hráčov 
v kvalitných tímoch, ktorí 
pravidelne hrajú náročné zá-
pasy. Verím, že im vezmeme 
nejaké body a dokážeme sa 
im na ihrisku vyrovnať a bu-
deme sa ich držať v tabuľke.“
g S Chorvátmi hrali Slováci 

aj v kvalifikácii o ME 2020. 

Čo nám môžu dať posledné 

dve stretnutia s nimi, 

v ktorých sa tešil súper 

z víťazstiev 4:0 a 3:1?

„Prvý zápas, ktorý sme hrali 
doma, nám vôbec nevyšiel, 
akoby sme boli až príliš 
ustráchaní. V odvete sme sa 
ujali vedenia, ale Chorváti 
dokázali výsledok svojou 
kvalitou otočiť. Navyše 
sme dohrávali oslabení 
o jedného hráča. Musíme byť 
sebavedomejší, nebojácni, 
ale pokorní. Aby sme krôčik 
po krôčiku stúpali v tabuľke 
vyššie a vyššie.“ 
g Z 3. koša Slováci dostali 

Rusov. Najťažší súper 

z daného výkonnostného 

koša?

„Myslím si, že áno, aspoň 
z môjho pohľadu. Rusi sú 
veľká futbalová krajina, 
my musíme ukázať, že sa 
im vieme vyrovnať. 
V minulosti sme nad nimi už 

dokázali vyhrať. Posledná 
pamätná výhra nad nimi je 
z majstrovstiev Európy vo 
Francúzsku.“
g So Slovincami sa sokoli 

naposledy stretli v kvali-

fikácii MS 2018. V oboch 

prípadoch sa z víťazstva 

tešil domáci tím 1:0. V čom 

budú nepríjemní?

„Za Slovinsko hrajú tiež 
kvalitní hráči. Majú vynika-
júceho brankára Oblaka. 
Slovenskí fanúšikovia 
poznajú aj útočníka Šporara, 
ktorý hral za Slovan. Bude 
to nepríjemný súper, ale na 
nás hráčoch bude, aby sme 
Slovincov zdolali a dvakrát 
s nimi naplno bodovali.“
g Z predposledného koša si 

zmerajú sily reprezentanti 

Slovenska s Cyprom. V šty-

roch vzájomných zápasoch 

sa tešili z triumfov vždy 

sokoli...

„Keď chceme pomýšľať na 
postup na svetový šampio-
nát, tak Cyprus by mal patriť 
do kategórie súperov, 
s ktorým si musíme pora-
diť.“
g Rovnako Slováci ešte 

nepodľahli ani Malte, ktorá 

sa nachádzala počas žrebu 

v poslednom výkonnost-

nom koši. Bude outsider 

skupiny?

„Je to možné, ale vo všeo-
becnosti ťažko povedať, kto 
bude favorit a kto outsider. 
Jedná vec je to, čo sa píše na 
predzápasových súpiskách 
aj čo hovoria novinári, a dru-
há, čo ukážu mužstvá a hráči 
na ihrisku. Verím, že s Maltou 
nezakopneme a budeme 
naplno bodovať.“
g Už ste spomínali 

uplynulý reprezentačný 

rok, ktorý bol pre vás 

smolný. Ako ste prežívali 
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Postúpiť 
by bolo 
splnenie veľ kého sna DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 13. 12. 1997, Prievidza

POST: obranca
AKTUÁLNY KLUB: AC Sparta Praha
DOTERAJŠIE KLUBY: MŠK Žilina, ACF Fiorentina
ÚSPECHY: Cena Petra Dubovského za rok 2018 (pre najlepšieho 
hráča do 21 rokov na Slovensku), zisk Českého pohára v sezóne 
2019/20, zisk titulu v slovenskej Fortuna lige v sezóne 2016/17
POČET ZÁPASOV ZA SLOVENSKO: 12

KTO JE DÁVID HANCKO

Dôležité 
bude, aby 

sme zo seba 
vydali na ihrisku 
všetko, bojovali 

za Slovensko 
a jeden 

za druhého.Dávid Hancko oslavuje prvý gól za A-tím 
Slovenska, ktorý strelil Azerbajdžanu.

Obranca má na konte 
presne 1000 odohraných minút 
v najcennejšom drese.
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jesennú baráž, cez ktorú 

sa Slováci prebojovali na 

Euro? 

„Semifinále proti Írsku som 
sledoval v televízii, to som 
s chalanmi nemohol vôbec 
byť. Počas finále so Sever-
ným Írskom som bol aspoň 
s nimi, hoci som nemohol 
byť trénerovi Tarkovičovi 
k dispozícii na ihrisku. Ťažko 
sa mi na to pozeralo, veľmi 
som to prežíval. Najradšej by 
som bol priamo na ihrisku. To, 
že chlapci oba zápasy zvládli 
a vybojovali postup, bolo pre 
mňa ešte väčšou motiváciou 
pri liečení sa a následnom 
naberaní formy. Teraz som 
šťastný, že som späť, som 
plný síl a dokážem odohrať 
každý víkend celý zápas.“
g V základnej skupine na 

Eure si sokoli zmerajú sily 

s Poľskom, Švédskom 

a Španielskom. Čo hovoríte 

na týchto súperov?

„Sú to kvalitné tímy a hrajú 
v nich zvučné mená. Budú to 
náročné stretnutia, ale našou 
odmenou je, že môžeme byť 
na šampionáte a zmerať si 
sily s najlepšími mužstvami 
Európy. Keď sa obhliadneme 
a pozrieme sa na záverečné 
turnaje, na ktoré sa Sloven-
sko prebojovalo, tak vždy 
postúpilo zo základnej 
skupiny. Bola by to fantázia, 
keby sme postúpili ďalej aj 
teraz. Duely proti Poliakom, 
Španielom a Švédom si treba 
užiť, ale musíme byť nasta-
vení, že chceme bodovať. Ve-
rím, že to bude pre všetkých 
futbalový sviatok.“
g Prelaďme na klubovú 

úroveň. So Spartou Praha 

ste v uplynulej sezóne vy-

hrali Český pohár. Aké má-

te ciele v aktuálnej sezóne?

„Triumf v Českom pohári bol 
neopísateľný, pre Spartu to 
bola trofej po dlhšom čase. 
A mne sa ju podarilo získať 
počas prvej sezóny v jej 
drese. Takže emócie boli ešte 
väčšie a silnejšie. Teší ma aj 
to, že počas finále som bol 
priamo v hre a napomohol 
som k triumfu nad Libercom. 
Bolo by skvelé, keby sme 
opäť získali trofej. Vieme, že 
v lige bodovo zaostávame 
za Slaviou, ale my chceme 
každé kolo získať tri body 
a vytvárať na ňu tlak. Verím, 
že sa nám podarí ju čo naj-
dlhšie naháňať v boji o titul.“
g V Sparte ste už druhú 

sezónu. Postupne ste hrali 

ako ľavý stopér alebo ľavý 

obranca. Kde sa cítite 

lepšie?

„Najlepšie sa cítim na pozícii 
stopéra, ale nemám problém 
hrať aj ako ľavý obranca. 
Tréner Vrba v klube aj tréner 
Tarkovič v reprezentácii ma 
môžu využívať na rôznych 
postoch. Je super, že mám 
prax na oboch. Vždy sa sna-
žím urobiť maximum pre tím 
a je jedno, na ktorej pozícii 
hrám. Snažím sa myslieť 
pozitívne a nelámať si hlavu 
nad tým, kde ma tréner 
postaví. Dôležité je, aby som 
pomáhal k výsledkom.“
g Počas sezóny sa v Sparte 

vymenili tréneri, Václava 

Kotala vystriedal Pavel 

Vrba. Čo nové priniesol do 

šatne?

„Impulz. Čo sa týka ofenzívy, 
začali sme dávať viac gólov 
a v defenzíve sme sa vrátili 
k štvorobrancovému systé-
mu a ja naskakujem na kraji 
obrany. Sme úspešní, a to je 
dôležité.“
g Ako sa cítite v Sparte?

„Mám rád partiu, ktorú sme 
vytvorili, Sparta mi jednodu-
cho prirástla k srdcu. Snažím 
sa užiť si každý jeden deň 
v klube, v každom jednom 
tréningu vydať zo seba 
všetko a v každom zápase 

ukázať, čo vo mne je. Verím, 
že to pretavíme ešte do 
ďalšieho úspechu.“
g V klube ste do konca 

sezóny na hosťovaní 

z ACF Fiorentina, ale 

Sparta vás môže získať 

na trvalý prestup. Už sa 

zamýšľate, čo bude ďalej?

„Občas na to prídu myšlien-
ky, ale teraz sa pozerám na 
to, čo ma čaká v najbližších 
dňoch a týždňoch, čiže na 
ligu, pohár a reprezentáciu. 
Až po sezóne uvidíme, čo 
bude ďalej. Nemal by som 
žiadny problém, keby si 
Sparta uplatnila opciu na 
prestup, ako som povedal, 
prirástla mi k srdcu a doslova 
ju milujem. Som tu naozaj 
spokojný. Na druhej strane 
som mladý hráč a chcel by 
som si zahrať v najlepších 
európskych ligách. Uvidíme, 
čo sa bude diať, verím však, 
že sa to vyrieši, aby som bol 
čo najviac spokojný.“
g Aktuálnu dobu ovplyv-

ňuje COVID-19. Vy ste si 

ním prešli v októbri mi-

nulého roka. Aké ste mali 

príznaky?

„Stratil som čuch a chuť, bo-
lel ma chrbát a svaly, celkovo 
som bol o niečo slabší. Trvalo 
to niekoľko dní. Našťastie 

som nemal žiadne teploty. 
Pre návrate do tréningového 
procesu som cítil, že som po 
chorobe. Teraz nepociťujem 
žiadne limity či obmedze-
nia, som rád, že to mám za 
sebou, a že sa celkovo bude 
situácia vyvíjať do pozitívna.“
g Aj celý klub Sparta Praha 

bol v karanténe. Ktorý 

návrat na trávniky bol pre 

vás náročnejší – ten po 

individuálnej karanténe či 

klubovej?

„Určite po mojej individuál-
nej karanténe. Tam to bolo 
ešte spojené aj so zraneným 
kolenom. Lekári mi odporú-
čali, aby som nič nerobil, ale 
ja som aspoň nejaké cviky 
na to koleno robil. Počas tí-
movej karantény to bolo pre 
mňa jednoduchšie, prakticky 
mi nič nebolo. Byť priamo na 
ihrisku, to nič nenahradí.“
g Ako trávite voľný čas 

v aktuálnom období?

„Keďže všetko je zatvorené 
a všade platia samé obme-
dzenia, tak po tréningoch 
ideme priamo domov. Keď 
je doma priateľka Kristýnka, 
tak sa snažíme spolu tráviť 
čas. Ideme sa spolu prejsť 
k neďalekej rieke, pozeráme 
spoločne seriály či cvičíme 
alebo varíme si. Keď je Kris-
týnka na turnaji, tak si často 
telefonujeme a sledujem jej 
zápasy. Keď mám čas, tak so 
spoluhráčmi si zahráme aj 
play-station.“
g Vaša priateľka Kristýna 

Plíšková je česká tenistka. 

Chodíte si občas s ňou 

zapinkať?

„Som veľký fanúšik tenisu, aj 
jej. Keď to situácia dovoľo-
vala, tak som občas bol aj na 
jej tréningoch a pomôžem 
napríklad so zbieraním 
loptičiek. Samozrejme, na 
tréningoch ju sledujem 
a podporujem. Keď ostane 
chvíľu času na spoločné 
,zapinkanie si‘, tak neod-
mietnem. Sú to skvelé chvíle, 
ktoré mám rád. Žiaľ, nedá sa 
to často v našom nahuste-
nom programe, ale keď nám 
to vyjde, som za to vďačný.“

BRANISLAV SARŇÁK
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Byť 
priamo 

na ihrisku, to nič 
nenahradí.

Hancko je v Sparte Praha 
na hosťovaní 

do konca sezóny.
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ČESKOSLOVENSKO 
NA MALTE NEVYHRALO
Tím trénera Josefa Masopusta 
odohral v kvalifikácii MS 1986 
jediný dvojzápas s reprezentá-
ciou Malty.
V októbri 1984 videl pražský 
Strahov jednoznačné víťaz-
stvo favorita nad outside-
rom skupiny 4:0. Dva góly 
zaznamenal Petr Janečka, po 
jednom pridali Karel Jarolím 
a Jan Berger z penalty, jediné-
ho Slováka v základnej zostave 
Stanislava Grigu vystriedal 
v závere stretnutia ďalší Slovák 
Tibor Mičinec.
Odveta priniesla šok a zma-
rila akékoľvek šance ČSSR na 
postup na svetový šampio-
nát. Kým v Prahe Jan Berger 
penaltu premenil, na Malte 
domáceho brankára Bonella 
strelou zo značky pokutového 
kopu neprekonal a hanba bola 
na svete.

Malta získala po výsledku 0:0 
prvý a jediný bod do kva-
lifikačnej tabuľky, pred Česko-
slovensko sa okrem postupu-
júcich NSR a Portugalska 
posunulo aj Švédsko. Pamätní-
kmi stretnutia zápasu na Malte 
boli Slováci Jozef Kukučka 
a Stanislav Griga, v závere 
zápasu sa na ihrisko dostali 
náhradníci Tibor Mičinec a Pe-
ter Zelenský.

V BRATISLAVE 
NEČAKANÁ REMÍZA
Po vzniku slovenskej repre-
zentácie v roku 1994 odohralo 
Slovensko prvý prípravný 

dvojzápas s Maltou. V marci 
zvíťazili Slováci po góloch 
Jaroslava Timka a Viliama 
Hyravého v La Vallette 2:1, 
o necelý polrok zavítali reci-
pročne Malťania do Bratislavy 
a zverencom trénera Vengloša 
pošteklili remízou 1:1 seba-
vedomie pred štartom vôbec 
prvej kvalifikácie novozlože-
ného tímu o postup na ME 
1996. 
Hralo sa na Tehelnom poli 
a stretnutie prinieslo dva 
zvláštne góly. Prvý prišiel skôr, 
ako sa stihli niektorí diváci 
usadiť na svojich sedad-
lách. Z prvej akcie, z prvého 

rohového kopu sa v 1. minúte 
stretnutia strelecky presadil 
Michal Hipp, hostia potrestali 
„luft“ brankára Vencela ml., 
keď jeho nevydarený odkop 
po malej domov využil Laferla 
na vyrovnávajúci gól na 
konečných 1:1.

KVALIFIKÁCIA MS 1998
Všetko zlé je na niečo dobré. 
Keď sa o dva roky neskôr 
stretli opäť tí istí súperi na 
Tehelnom poli, tím trénera 
Jankecha podal maximálne 
koncentrovaný výkon, Malťa-
nov rozobral na súčiastky 
a nadelil im šestku. Na neľah-
kom teréne za stáleho dažďa 
sa strelecky presadil dvakrát 
Dušan Tittel, po jednom góle 
pridali Július Šimon, Marián 
Zeman, Jaroslav Timko a Peter 
Dubovský.
Odveta na Malte priniesla 
vyrovnanejší priebeh, ale aj 

Filip Šebo v súboji s Lukom Dimechom (vpravo), v prípravnom zápase 
v auguste 2006.

Tomáš Hubočan, Jonathan Caruana a Andrei Agius (č.5) v septembri 
2014 v Žiline.

 31. 10. 1984 ČSSR – Malta  4:0 Kvalifikácia MS 1986 Praha

 21. 4. 1985 Malta - ČSSR  0:0 Kvalifikácia MS 1986 La Valletta

BILANCIA:         2      1       1        0      4:0

VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKO  MALTA

Hetrik Šeba zápisom 

Vzájomné zápasy 
ČSSR a Slovenska s Maltou 

Aj keď v minulosti bola Malta vždy považovaná za papierového outsidera, postupom rokov futbal 
aj na ostrove v Stredozemnom mori kvalitatívne napreduje. Výstrahou z histórie je fakt, že zvlášť doma 
dokázali domáci súpera zo strednej Európy potrápiť.
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tentoraz sa tešilo z víťazstva 
naše mužstvo. Skóre otvoril 
Tibor Jančula, domáci síce 
boli v hre o výsledok až do 
poslednej minúty, no v nad-
stavenom čase pridal Dušan 
Tittel víťaznú gólovú poistku. 
Povinné body s outsiderom 
skupiny sme získali, ale na 
účasť na svetovom šampioná-
te vo Francúzsku to nesta-
čilo. Okrem postupujúcich 
Španielov a Juhoslovanov nás 
v konečnom kvalifikačnom 

účtovaní predbehli v tabuľke 
o skóre aj Česi.

FAMÓZNY ŠEBO, 
V ŽILINE MALTA 
NA ZAČIATKU 
VÍŤAZNEJ SÉRIE
V rokoch 2006 a 2014 sme pri-
vítali Maltu v zdanlivo dvoch 
tuctových prípravných zápa-
soch, no obidva sa zapísali do 
histórie slovenského futbalu. 
Ten prvý priniesol jedinečný 
debut Filipa Šeba. Stal sa 

tretím (a doteraz posledným) 
hráčom v histórii slovenskej 
futbalovej reprezentácie, kto-
rý dosiahol hetrik – a vôbec 
prvým, ktorý dosiahol všetky 
tri góly z hry. Pred ním Ján Ar-
páš v októbri  1944 v Záhrebe 
proti Chorvátsku (3:7) a Ró-
bert Vittek v septembri 2004 
proti Lichtenštajnsku (7:0), si 
pripísali hetriky s prispením 
jedného gólu z pokutových 
kopov. A aby toho nebolo 
málo, hneď v nasledujúcom 
zápase doma proti Cypru 
pridal Šebo v priebehu 48 mi-
nút ďalšie dva góly. V tej chvíli 
mal v reprezentácii na konte 
odohraných 138 minút a strelil 
v nich 5 gólov!
Druhý zápas sa viaže k najdlh-
šej sérii víťazných zápasov slo-
venských sokolov v rade, ktorú 
pod vedením trénera Kozáka 
odštartovali v septembri 2014 
v Žiline, práve proti Malte (1:0). 
Týmto víťazstvom odkliali šta-
dión pod Dubňom a ukončili 
tak päťapolročné čakanie na 
víťazstvo, keď v predošlých ôs-
mich dueloch v Žiline nevedeli 
zvíťaziť (Čile 1:2, Nórsko 0:1, 
Írsko 1:1, Arménsko 0:4, Rusko 
0:1, Litva 1:1, Švédsko 0:0, 
Bosna a Hercegovina 1:2). Až 
gól Adama Nemca a víťazstvo 

nad Maltou spustili lavínu 
a Slováci potiahli jedinečnú sé-
riu deviatich víťazstiev v rade 
(Malta 1:0, Ukrajina vonku 1:0, 
Španielsko 2:1, Bielorusko von-
ku 3:1, Macedónsko vonku 2:0, 
Fínsko 2:1, Luxembursko 3:0, 
Česko 1:0, Macedónsko 2:1).

KVALIFIKÁCIA MS 2018
Posledný dvojzápas priniesol 
dve hladké víťazstva zveren-
cov trénera Kozáka, aj keď na 
samom konci kvalifikácie nám 
zostal v rukách nepostupový 
čierny Peter. V prvom stretnutí 
v La Vallette sme sa po góloch 
Weissa, Greguša a Nemca tešili 
z troch bodov, ktoré posilnili 
naše postupové nádeje. 
Posledný zápas v Trnave velil 
slovenským sokolom bez-
podmienečne vyhrať a ča-
kať, ako sa v nasledujúcich 
dvoch dňoch situácia vyvrbí 
v ostatných skupinách. Dva 
góly Adama Nemca a Ondreja 
Dudu nám vliali výsledkom 3:0 
optimizmus a nádej, barážová 
miestenka sa nám však nako-
niec ako jedinému mužstvu 
z deviatich, ktoré obsadili dru-
hé priečky po odrátaní výsled-
kov s poslednými mužstvami 
svojich skupín, neušla.

PETER ZEMAN

 Víťazstvo slovenských sokolov nad Maltou bolo prvým z rekordnej 
série deviatich v rade.

Gólová strela Jána Greguša na Malte (3:1) v marci 2017.

do histórie
 30. 3. 1994 Malta – Slovensko 1:2 Prípravný zápas  La Valletta

 16. 8. 1994 Slovensko – Malta 1:1 Prípravný zápas  Bratislava

 22. 9. 1996 Slovensko – Malta 6:0 Kvalifikácia MS 1998 Bratislava

 31. 3. 1997 Malta – Slovensko 0:2 Kvalifikácia MS 1998 La Valletta

 15. 8. 2006 Slovensko – Malta 3:0 Prípravný zápas  Bratislava

 5. 9. 2014 Slovensko – Malta 1:0 Prípravný zápas  Žilina

 26. 3. 2017 Malta – Slovensko 1:3 Kvalifikácia MS 2018 La Valletta

 8. 10. 2017 Slovensko – Malta 3:0 Kvalifikácia MS 2018 Trnava

BILANCIA:         8        7      1      0     21:3

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKO  MALTA

Ondrej Duda a Andrei Agius v zápase 
Slovensko – Malta (3.0) v októbri 2017 v Trnave.
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STREDA | 20:35
NA JOJKE
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V slovenskej repre-
zentácii sa rozrastie 
klub otcov. One-
dlho sa doň zaradí 
aj brankár Martin 
Dúbravka. 
S priateľkou Luciou 
čakajú prvý príras-
tok. „Samozrejme, 

že sa teším na veľ-

mi pekné obdobie, 

ktoré nás čaká. 

Je to podľa mňa 

najkrajšia vec, 

ktorá sa v živote 

môže stať. Bude

to nová etapa 

v našich životoch, i keď je to hektické priviesť dieťa 

do tejto ťažkej covidovej doby, ale na druhej strane 

sa nám to bude o to lepšie zvládať,“ povedal v rozho-
vore budúci otec Dúbravka.

Tréner Štefan Tarkovič povolal pred aktuálnym zrazom do národ-
ného tímu dvoch úplných nováčikov. Stredopoliar Slavie Praha 
Jakub Hromada patril pred pár rokmi medzi opory národného 
tímu do 21 rokov, teraz si výkonmi v drese „zošívaných“ vypýtal 
pozvánku do áčka. S českým majstrom si zahral aj v európskych 
súťažiach.

Druhým novicom je útočník Slovana Bratislava Dávid Strelec. 
Onedlho dvadsaťročný útočník patrí medzi najväčšie talenty 
slovenského futbalu. Odborníci z francúzskeho denníka L’Équipe 
ho zaradili medzi 50 najväčších talentov sveta v jeho vekovej 
kategórii.

Pripravila LUCIA PETRINCOVÁ
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FÓRUM REPREZENTAČNÉHO ŽIVOTA
Zranený kapitán Hamšík
Kapitán reprezentácie Marek Hamšík sa 
pred marcovým asociačným termínom 
zranil. Po tréningu v novom pôsobisku IFK 
Göteborg mal v lýtku krvnú zrazeninu.
Podľa trénera švédskeho klubu Rolanda 
Nilssona je 33-ročný stredopoliar na pozoro-
vaní. „Hamšík má svalové zranenie, aj po 

konzultáciách s naším reprezentačným 

lekárom, ktorý mal všetky podklady zo 

Švédska, to vyzerá na absenciu na štyri 

týždne,“ povedal na nominačnej tlačovke 
tréner reprezentácie Štefan Tarkovič.
Dlhoročný slovenský kapitán bol v novom 
klube len pár dní, keď prišla nepríjemná 
stopka. Hamšík sa chce vo Švédsku dobre 
rozohrať pred ME.

Dvaja nováčikovia

Dúbravka bude otcom Bénes zmenil dres 
a hráva pravidelne
László Bénes sa vo februári rozho-
dol zmeniť dres.  Z Borussie Mön-
chengladbach odišiel na polročné 
hosťovanie do FC Augsburg.
„Laci prišiel za nami so želaním, 

aby sme ho uvoľnili na hosťova-

nie do konca sezóny. Chce totiž 

získať v bundeslige väčšiu hernú 

prax. Keďže pre Borussiu je jeho 

ďalší výkonnostný rast dôležitý, 

vyhoveli sme mu,“ uviedol pre 
oficiálnu webovú stránku Borussie 
športový riaditeľ klubu Max Eberl.
„Som ešte mladý hráč, ktorý sa má v čom zlepšovať, pričom už 

som nazbieral nejaké skúsenosti. Pre môj rozvoj je dôležité, aby 

som pravidelne hrával. Práve v to dúfam počas pôsobenia 

v Augsburgu. Verím, že tímu pomôžem k naplneniu cieľov. Teším 

sa na najbližšie mesiace v Augsburgu,“ povedal Bénes, ktorý už 
stihol v novom tíme nomináciu v šiestich zápasoch a strelil jeden gól.
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BIRKIRKARA, VALLETTA 
A OSTATNÍ
Do klubu FC Mosta, ktorý 
nikdy nedosiahol výraznejší 
úspech, odišiel v lete 2013. 
Mal svoje plány a vízie, ktoré 
začal hneď po prílete konfron-
tovať s realitou. „Samozrej-

me, keď to porovnám 

s Trenčínom, tak som pri-

šiel do futbalovo horšieho 

prostredia. Podmienky na 

hranie alebo trénovanie 

tam neboli také ako u nás. 

Pre mňa však bolo dôležité, 

aby som pravidelne hrával 

zápasy a z tohto pohľadu 

to splnilo účel. Absolvoval 

som skoro všetky stretnutia 

a ostatné veci, na ktoré som 

nemal vplyv, som príliš ne-

riešil,“ pokračoval. Požiadali 
sme ho, aby poslednú vetu 
rozvinul. „Určite by som bol 

radšej, ak by úroveň hry 

a kvalita zápasov boli na 

vyššej úrovni. Malo to ďale-

ko od toho, čo som poznal 

zo stredoeurópskeho regió-

nu, o západnej Európe ani 

nehovorím. No s tým sa ne-

dalo nič robiť, preto som 

sa koncentroval výlučne 

na svoje výkony a na to, 

aby som sa v rámci mož-

ností zlepšoval a posúval 

dopredu.“

Našli sme si však súdobý člá-
nok, v ktorom Lukáš Ďuriška 
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A hovorí, že slabšie slovenské 
tímy by mali v maltskej lige 
problémy. „To je pravda. Na 

Malte boli v tom čase dva 

kluby, do ktorých sponzori 

a majitelia investovali ob-

rovské peniaze. Hovorím 

o Birkirkare a Vallette. Tieto 

dve mužstvá hrávali pravi-

delne európske poháre, hoci 

ďalej ako z kvalifikácie sa 

nedostali. Všetko tam však 

fungovalo na výbornú, hráči 

zarábali od 5 do 10-tisíc eur 

mesačne. Ostatné kluby boli 

priemerné až podpriemer-

né.“

Do tejto šede zapadal aj FC 
Mosta. „Bol to klub z centra 

mesta, kde sme aj trénovali. 

Ihrisko bolo síce staršie, 

ale ľudia sa mi zdali veľmi 

príjemní. Zámerne hovorím 

zdali, pretože koniec pobytu 

bol pre mňa sklamaním. 

Niežeby sme sa pohádali, 

ale dva-tri mesiace mi ne-

zaplatili, a preto som musel 

konať. Odišiel som napokon 

skôr, než som mal a ešte ma 

aj oklamali. Presvedčil som 

sa, že nie každému sa dá 

veriť.“

Aj preto, keď sme sa ho 
opýtali, čo mu dala maltská 
skúsenosť, spomína najmä 
cennú lekciu v rámci školy 
života. „Naučil som sa, že na 

niektorých ľudí vo futbale si 

treba dávať pozor. Odvtedy 

som obozretnejší. A zároveň 

musím povedať, že odvtedy 

mám asi aj šťastie, pretože 

už som podobné problémy 

nikdy nemal. Keď sa však 

ešte vrátim k Malte, napriek 

nepríjemnému koncu som 

vďačný, že to prišlo a že som 

si to tam mohol vyskúšať. 

Niekedy treba vykonať aj 

krok vzad, aby ste potom 

mohli urobiť dva dopredu.“

V maltskej lige je veľa legio-
nárov, ktorí sú profesionáli. 
O domácich hráčoch to však 
už do značnej miery neplatí. 
„Mnohí futbalisti pracujú 

alebo majú svoj biznis. Na 

tréningy chodia až po robo-

te. Sú to poloprofesionáli, 

ale vážia si, že môžu hrať 

v lige.“ A majú sa v nej od 

Defenzívny univerzál LUKÁŠ ĎURIŠKA 
je jeden z mála Slovákov, ktorí majú 
skúsenosti s najvyššou maltskou súťažou

Koniec zlý, 

všetko 
ostatné 
dobré

 JEDEN MAJSTER, 

 DRUHÝ BARÁŽ

Maltskú ligu si po Luká-
šovi Ďuriškovi vyskúšal 
aj ďalší bývalý hráč AS 
Trenčín. Obranca Gabriel 
Bezák, ktorý medzičasom 
už ukončil kariéru, strávil 
sezónu 2016/17 práve 
v drese FC Mosta. Klub, 
ktorý účinkuje v najvyššej 
súťaži nepretržite od roku 
2011, sa vtedy umiestnil 
po 33 kolách na pred-
poslednej 11. priečke 
a musel ísť do baráže, 
ktorú zvládol. Pravda, Be-
zák vtedy už nenastupo-
val, svoj posledný duel za 
Mostu odohral v polovici 
januára 2017. Celkovo 
absolvoval dvanásť ligo-
vých súbojov a pripísal si 
jednu asistenciu. Oveľa 
úspešnejší ako dvojica 
Ďuriška – Bezák bol na 
Malte útočník Ľuboš 
Perniš. Bojnický rodák pô-
sobil v ročníku 2004/05 
v Slieme Wanderers, 
s ktorou získal majstrov-
ský titul. Mimochodom, 
je to až doteraz posledná 
ligová trofej, hoci celkovo 
dvadsiata šiesta, tohto 
historicky najúspešnejšie-
ho maltského klubu.

15
zápasov, z toho 13 ligových, odohral Lukáš Ďuriška 

v sezóne 2013/14 za maltský klub FC Mosta.

Vlani v lete prestúpil 
Lukáš Ďuriška do 

Zaglebia Sosnoviec... 
FOTO FACEBOOK (zs)

„Po vážnom zranení som dostal od vedenia AS Trenčín na 

výber pár klubov, kde by som sa mohol ísť rozohrať. Keď 

som tam uvidel tím z Malty, hneď som po ňom skočil. Bol 

som mladý, chcel som vidieť svet, spoznať nové prostredie 

a naučiť sa jazyk. Ani spätne neľutujem, že som sa tak roz-

hodol,“ povedal na úvod rozhovoru 28-ročný Lukáš Ďuriška.
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koho učiť. „Najvyššiu súťaž 

zdobí vysoký počet Brazíl-

čanov. Platilo to vtedy, keď 

som tam bol a myslím si, že 

to platí stále. Súvisí to aj 

s tým, aký futbal Malťanom 

pasuje: hravý, individuálny, 

jednotlivec sa len ťažko zba-

vuje lopty,“ podotkol Ďuriška. 
V súvislosti s maltskou ligou 
pridal aj ďalšiu zaujímavosť. 
„Celá súťaž sa odohráva na 

dvoch štadiónoch. Na jed-

nom je umelá a na druhom 

prírodná tráva. Každý klub 

má len svoje tréningové 

ihrisko, tie sú všetky s ume-

lým trávnikom. Žreb určuje, 

kto bude hrať kedy a kde, 

aby to bolo férové. Jedno 

kolo preto muselo byť vždy 

rozložené do viacerých dní.“ 

„BRAZÍLČANOV“ 
NEBAVÍ TAKTIKA
Slováci doteraz odohrali 
na reprezentačnej úrovni 
v ére samostatnosti s Maltou 
osem zápasov, sedem vyhrali. 
Od skončenia Ďuriškovho 
hosťovania na ostrove v Stre-
dozemnom mori sa naše 
národné výbery stretli trikrát. 
Aj za zvýšenej pozornosti zo 
strany urasteného, 191 cm 
vysokého futbalistu? „Po od-

chode z Malty som ešte asi 

rok či dva sledoval maltskú 

ligu, keďže som tam mal 

dosť kamarátov. Tí sa však 

nedostali do reprezentačné-

ho tímu Malty, takže súboje 

Slovenska som skôr vnímal 

ako fanúšik. Postupom času 

som sa ale stratil v tom, kto 

je kto. Oni tam majú skoro 

všetci rovnaké priezviská,“ 

zasmial sa Ďuriška. 
Mimochodom, spomenutý 
brazílsky element v maltskej 
lige má vplyv aj na hru ná-
rodného tímu, ktorý využíva 
takmer výlučne práve hráčov 
z domácej súťaže. „Ich hra je 

do veľkej miery založená na 

individuálnych schopnos-

tiach, sú ale zároveň veľmi 

nedisciplinovaní. A majú 

veľké problémy s taktikou. V 

týchto aspektoch, ale verím, 

že aj v ostatných, bude mať 

Slovensko určite navrch.“

Pred sobotňajším duelom 
v Trnave, druhým v rámci 
kvalifikácie MS 2022 pre oba 
tímy, je veľkým optimistom. 
„Nepochybujem, že Sloven-

sko má väčšiu kvalitu. Naši 

hráči pôsobia vo veľkých 

európskych tímoch, z tohto 

hľadiska sa tieto dve repre-

zentácie nemôžu porov-

návať. Jednoznačne verím 

našim, a to nielen preto, že 

som Slovák, ale preto, že 

v tomto zápase je favorit 

úplne jasný. Keď padne prvý 

gól do maltskej siete, potom 

to už bude jednoduché. Sa-

mozrejme, netreba nikoho 

podceniť a aj na Maltu sa 

musíme pripraviť rovnako 

precízne ako na akého-

koľvek iného súpera.“

TERAZ ZÁCHRANA, 
O ROK POSTUP
Odvlani je Lukáš Ďuriška 
v druholigovom poľskom 
Sosnovci. Mužstvo po zime 
ešte nevyhralo, ťahá šnúru 
piatich duelov bez plné-
ho zisku. Aj preto mu po 
dvadsiatich kolách patrila 
posledná 18. priečka. „Veľmi 

ma mrzí pohľad na tabuľku. 

Postavenie nezodpovedá 

kvalite nášho tímu. Pritom 

máme skvelé podmienky, 

aj peniaze chodia načas. 

Klub stavia nový štadión, 

ale v zápasoch sa nevieme 

nakopnúť. Musíme len veriť, 

že sa to konečne zlomí,“ 

zaželal si slovenský futbalista, 
ktorý nosí od konca februára 
na rukáve kapitánsku pásku: 
„Nechcem povedať, že som 

šťastný, pretože páska nie je 

meradlo úspechu. Na druhej 

strane som vďačný, že tréner 

ukázal na mňa. Vnímam to 

ako veľkú zodpovednosť.“

Spolu s ním sa na jar pokúsi 
vybojovať pre Sosnoviec 
záchranu aj krajan a bývalý 
spoluhráč z Trenčína Patrik 
Mišák. Šikovný stredopoliar 
vymenil v zime prvú Niecieczu 
za posledné Zaglebie. „Určite 

vie, prečo to urobil. Náš klub 

má obrovské ciele. Teraz sa 

potrebujeme udržať v lige 

a verím, že v ďalšej sezóne 

už budeme bojovať o po-

stup do Ekstraklasy,“ dodal 
Ďuriška, ktorý má zmluvu do 
leta 2022.  MIROSLAV ANTOL 

 SLÁVNY 

 SYNOVEC

Na súpiske poľského 
druholigového Zaglebia 
Sosnoviec, aktuálneho 
Ďuriškovho zamestná-
vateľa, nájdeme 
aj jedno veľmi známe 
futbalové meno. V klube 
pôsobí Quentin Seedorf, 
synovec slávneho 
bývalého holandského 
reprezentanta Claren-
cea Seedorfa. Dodnes 
jediného futbalistu 
v histórii, ktorý vyhral 
Ligu majstrov s tromi 
rôznymi klubmi – Aja-
xom Amsterdam (1995), 
Realom Madrid (1998) 
a AC Miláno (2003, 
2007). „S Quentinom 

som sa bavil aj o strý-

kovi. Povedal mi, že 

to bol vždy obrovský 

profesionál a rovnaký 

zostal doteraz. Aj keď 

futbalu sa už príliš 

nevenuje, zameral sa 

viac na podnikanie,“ 
povedal nám Lukáš 
Ďuriška. Aj keď v tomto 
prípade nehovoríme 
priamo o rodinnom spo-
jení otec – syn, platí aj 
pre synovca Seedorfa, že 
jablko nepadlo ďaleko 
od stromu? „Asi áno. 

Aj keď je stále mladý 

a neskúsený, je vidieť, 

že má obrovský poten-

ciál. Je strašne rýchly 

a s loptou neskutočne 

výbušný. Keď naberie 

zápasovú prax, som 

presvedčený, že ukáže, 

čo sa skrýva v jeho 

génoch.“

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 

16. 8. 1992, Trenčín 
POST: stredopoliar, obranca
HRÁČSKA KARIÉRA: mládež v OŠK 
Soblahov, akadémia AS Trenčín, AS 
Trenčín (2011 – 2014), Apeldoorn (2012), 
FC Mosta, Frýdek-Místek (2014-2016) 
Rakov Čenstochová (2016 - 2018), Ruch 
Chorzow (2018/19), Olimpia Grudziadz 
(2019/20, Zaglebie Sosnoviec (2020 
– doteraz)
BILANCIA: slovenská I. liga 8 zápasov/
0 gólov, holandská II. liga 11/0, maltská 
I. liga 13/1, česká II. liga 33/0, poľská 
II. liga 115/4
ÚSPECHY: 1x vicemajster Slovenska 

KTO JE LUKÁŠ ĎURIŠKA

Lukáš Ďuriška futbalovo 
vyrastal v drese AS Tren-
čín.        FOTO ASTRENCIN.SK

...kde sa stal pred necelým 
mesiacom kapitánom. 

FOTO FACEBOOK (zs)
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
SAMUEL SLOVÁK, asistent trénera

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 17. 10. 1975, Nitra
TRÉNERSKÁ ODBORNOSŤ: UEFA Pro
HRÁČSKA KARIÉRA: Plastika Nitra, Slovan Bratislava, 
CD Tenerife, Slovan Bratislava, Tenerife, Slovan Liberec, 
1. FC Norimberg, Slovan Bratislava
TRÉNERSKÁ  KARIÉRA: Slovan Bratislava B, Slovan Bratislava, Slovan 
Liberec, SR 16, SR 17, SR 21 asistent trénera
ÚSPECHY:  double so Slovanom Bratislava (2012/13), so SR 17 postup 
do kvalifikačnej fázy Elite Roundu (2018)

KTO JE SAMUEL SLOVÁK

g Boli ste hlavným trénerom 

bratislavského Slovana, 

s ktorým ste získali double, 

viedli ste Slovan Liberec, 

tímy Slovenska do 16 a 17 

rokov, asistovali ste Ivanovi 

Galádovi pri dvadsaťjednot-

ke. Teraz ste v pozícii pravej 

ruky Štefana Tarkoviča pri 

áčku. Ako vnímate rozdiely 

na týchto pozíciách?

„Rozdiel je v kompetenciách. 
Aktuálne sme na najvyššej 
úrovni, čo sa týka dôležitosti 
funkcií. Byť asistentom nie je 
pre mňa nóvum, vedel som, 
čo ma čaká. V áčku sú kladené 
najväčšie dôrazy na všetky 
detaily, výkony a výsledky.“
g Čo konkrétne je vašou úlo-

hou v realizačnom tíme?

„Musíme mať prehľad o veľ-
kom počte hráčov, ktorí patria 
do širšieho výberu a ja mám 
na starosti určitú skupinu 
z nich. Predkladám svoje 
názory a riešenia na vzniknuté 
situácie, ktoré nastali, či môžu 
nastať. Tento futbalový level je 
o tímovej práci a my tvoríme 
skupinu ľudí, ktorá sa snaží 
urobiť čo najlepšie rozhodnu-
tia pre celý náš tím. Zároveň 
sa snažíme pomáhať hlavné-
mu trénerovi realizovať jeho 
myšlienky. Náplň asociačných 
termínov sa zmenila, keďže 
teraz hráme počas nich tri 
zápasy. Časové odstupy medzi 
nimi sú niekedy také krátke, 
že treba mať všetko do bodky 
naplánované. Tréner Tarkovič 
dokáže prácu rozdeliť tak, že 
každý vie, čo má robiť, aby sa 
čo najefektívnejšie využil čas 
s mužstvom a aby hráči mali 
čo najviac informácií.“
g Komunikáciu či skauting 

ktorých hráčov máte na 

starosti vy?

„Spolu s asistentom Marekom 
Mintálom poznáme viacerých 
hráčov z áčka z nášho účin-
kovania pri dvadsaťjednotke. 
Máme to rôzne podelené, 
Marek má na starosti viac 
útočníkov, ja záložníkov, 
Štefan Tarkovič zas výraznejšie 
komunikuje so skúsenejšími 
hráčmi, keď bol asistent Jána 
Kozáka“
g Čo vás presvedčilo, že 

prijmete ponuku na túto 

funkciu?

„Byť pri A-tíme je česť, to 
nie je fráza, treba to brať 
s pokorou. Pozície trénera či 
asistenta reprezentácie sú 
vrcholom v našej brandži, 
pretože reprezentačný futbal 
je to najkvalitnejšie okno, čo 
hovorím so všetkým rešpek-

tom k našej lige. Byť v repre-
zentácii je vrchol, je to most 
k svetovému a špičkovému 
európskemu futbalu. Takéto 
pozície sa neodmietajú. Vedel 
som, do čoho idem a dôležitú 
úlohu zohralo aj to, že Tarko-
viča poznám ako kolegu už 
dlhší čas. Rád som prikývol na 
našu spoluprácu.“
g Radili ste sa s najbližšími 

o ponuke pri áčku?

„Nie. S trénerom Tarkovi-
čom som bol viac ako rok 
v dennodennom pracovnom 
kontakte, je to profesionál. 
Nechal som to na moje vlast-
né rozhodnutie.“
g Vzhľadom na to, že máte 

skúsenosti s pozíciou hlav-

ného trénera, nemáte 

problém prispôsobiť sa štý-

lu práce iného trénera?

„Kolega Tarkovič nás vedie 
demokratickým spôsobom, 
každý môže povedať, čo si 
myslí a žiadny názor nie je 
na škodu. Je na nás, členoch 
realizačného tímu, aby sme 
pochopili, aké sú naše úlohy. 
Toto funguje veľmi dobre.“
g S Marekom Mintálom ste 

zohratá dvojička, spolu ste 

pôsobili aj dve sezóny 

v Norimbergu...

„Vždy sme veľmi dobre vychá-
dzali a v mnohých veciach sme 
si podobní. Máme radi futbal 

a radi sa o ňom rozprávame. 
Na ihrisku sme si vedeli vyho-
vieť ako hráči, čo je dôležité 
pre vzájomné fungovanie. 
Som rád, že je s nami v tíme.“
g Dokážete sa počas zrazu 

odreagovať?

„S Marekom, keď je to 
nevyhnutné, vstupujeme do 
tréningov pri výkluse, bagu, 
malých hrách. To je pre mňa 
relax, trochu sa spotím, na 
chvíľočku sa vrátim do hráč-
skych čias, viem si oddýchnuť. 
Inak je to neustále o rozobera-
ní a analýzach zápasov.“
g Po asociačnom termíne 

ako najradšej oddychujete?

„Čítam, pozerám filmy a rád 
sa hýbem. Ale, samozrejme, 
že po ukončení asociačného 
termínu len neoddychujem. 
Zraz treba racionálne analyzo-
vať, pokiaľ je všetko v čerstvej 
pamäti, treba si povedať, čo 
bolo dobré a čo nie.“
g Ste známy rozhľadenosťou 

a širokým záberom vedo-

mostí, ako ich získavate?

„Spomínal som, že rád čítam 
už od detstva. Teraz je to 
najmä o literatúre faktu, na 
beletriu sa momentálne ne-
viem sústrediť, ako treba.“
g Začíname nový kvalifi-

kačný cyklus o majstrov-

stvá sveta 2022, na ma-

rec je naplánovaný trojzá-

pas, s čím budete spokojný 

po tomto asociačnom 

termíne?

„Vždy je dobré ísť do zápasov 
či kvalifikácie s dávkou poko-
ry, či zmyslom pre realitu. 
Počas marca sa očakáva, že 
v niektorých zápasoch bu-
deme naplno bodovať, a to 
chceme aj my. Sú to ťažkí 
súperi, ale verím v kvalitu 
nášho mužstva. Dúfam, že po 
marci budeme mať na konte 
toľko bodov, že budeme v hre 
o postup.“     

BRANISLAV SARŇÁK

Reprezentácia je most 
k špičkovému futbalu
Má skúseností hlavného trénera aj asistenta na klubovej i reprezentačnej úrov-
ni. Na lavičke Slovana Bratislava vyhral Slovenský pohár a aj ligu. Od novembra 
minulého roku je asistentom trénera Štefana Tarkoviča pri reprezentačnom 
áčku. Samuel Slovák v rozhovore povedal okrem iného aj to, čo všetko má 
vo svojej novej pozícii pod palcom.
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● DesignLine Plain – exkluzívny dizajn 
dverí v bielej farbe s aplikáciami 
v jednej rovine a kľučkou v čiernej farbe

● DesignLine Concepto – perfektná 
voľba pre moderný štýl 

● Base Line – nadčasovo elegantné

Vysokohodnotné interiérové dvere 
v modernom vzhľade
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g Treba sa nám báť ruského 

futbalového medveďa?

„Zdravý rešpekt je namieste, 
ale určite sa nemusíme a ne-
budeme báť.“
g Nie tak dávno však Rusi 

naháňali strach, už to teda 

tak nie je?

„Lebo z tej pozície ustúpili. 
Vníma to tak zahraničie, vidia 
to aj domáci novinári, ktorí 
dosť ostro kritizujú futbalo-
vý zväz aj reprezentačných 
trénerov. V rebríčku FIFA je 
Rusko momentálne na kon-
ci tretej desiatky, i keď z po-
hľadu niekoľkých rokov späť 
bolo na tom ešte horšie. Rusi 
sú však maximalisti, kto mal 
možnosť ich spoznať bližšie, 
ten vie, ako sa v ich správaní 

aj konaní prejavuje pocit 
„lučšij,“ teda lepší či najlep-
ší. Vo všeobecnosti sú tak 
vychovávaní, a tak pohľad na 
to, že pred nimi sú aj oveľa 
menšie a menej ľudnaté 
krajiny, ich hnevá.“
g Prečo za posledné roky 

ustúpil ruský futbal z pozí-

cií, na ktorých bol? Veď 

bolo obdobie, keď patril 

do TOP10.

„Po MS 2018, ktoré sa konali 
práve u nich, museli aj Rusi 
začať riešiť generačnú 
výmenu v reprezentácii. Pre 
skupinu hráčov plus – mínus 
tridsať to bol vrchol kariéry, 
po šampionáte ich bolo treba 
nahradiť a ten proces výmeny 
vlastne stále prebieha. Reali-

tou tiež je, že v zahraničných 
ligách hrá veľmi málo ruských 
futbalistov, na prstoch jednej 
ruky porátame tých v silných 
kluboch: Mirančuk v Atalante, 
Golovin v Monaku a Čeryšev 
vo Valencii a ani tí nepatria do 
základných zostáv, nehrávajú 
vždy pravidelne.“
g Znamená to, že o ruských 

futbalistov nie je v cudzine 

záujem?

„Možno by aj bol, ale Rusi 
nemusia ísť von pre peniaze, 
doma zarábajú veľa. Osobne 
si ale myslím, že sú prepláca-
ní, skutočne len málo z nich 
si tie vysoké platy zaslúži za 
výkony, aké odovzdávajú. 
Presne tak sa vyjadril aj bývalý 
reprezentant, dnes tréner Ros-
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MARTIN JAKUBKO hral v ruskom klube 
pod vedením trénera Čerčesova

Rusi si prehry 
pamätajú, 
no nevyťahujú ich
Rozhľadený, ostrieľaný nielen vo futbale, hrával počas kariéry len vo dvoch 
krajinách, na Slovensku a v Rusku. Tam strávil  dokopy takmer deväť rokov 
v piatich kluboch, spoznal život nielen v Moskve. Keď kvalifikačný žreb rozho-
dol o zaradení Slovenska do jednej skupiny s Ruskom, futbaloví novinári 
z krajiny súpera ho okamžite kontaktovali a ťahali z neho rozumy o dianí u nás. 
Teraz sme vyspovedali my jeho s témou ruského futbalu. Hovorí Martin Jakub-
ko, jeden z 27 slovenských futbalistov, ktorí hrali v najvyššej ruskej súťaži.

tova Valerij Karpin. Doslova 
povedal, že hráči dostávajú 
nekresťanské peniaze, a tak 
ich nič nemotivuje, aby na 
sebe viac pracovali či dokonca 
aby šli do konkurenčného 
stretu niekde v cudzine. 
A potom je tam jedno admi-
nistratívne opatrenie, ktoré 
priam chráni Rusov v ruských 
kluboch.“
g Myslíte pravidlo o počte 

domácich futbalistov 

v zostave?

„Áno, vždy musí byť na ihrisku 
v mužstve aspoň päť Rusov. 
Z pohľadu reprezentácie je 
to dvojsečná zbraň, na jednej 
strane domáci hráči hrajú 
a reprezentačný tréner tak 
má dobrý prehľad o každom 
jednom zo stále veľkej záso-
bárne, na druhej nie je férová 
konkurencia v boji o posty 
reálna, lebo kvóta päť nepustí. 
A myslenie mnohých Rusov sa 
práve s tým uspokojí, navyše 
keď sú „samyj lučšij,“ teda naj-

V Luxemburgu 
pri oslave 
postupu 
na ME 2016.

V drese 
moskovského 

Dinamo.
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je menej Juhoameričanov, 
ktorých bolo v nedávnych 
rokoch v kádroch more. Kdesi 
som čítal, že viac ako 150 
Brazílčanov hralo najvyššiu 
ruskú súťaž...“
g A Mario Fernandes hral 

za zbornú na MS 2018, 

v širšom kádri sú aj Guilher-

me Marinato a Ari, všetko 

naturalizovaní Brazílčania. 

Vybral si ich tréner Stanislav 

Čerčesov, svojský typ na 

lavičke zbornej.

„Poznám ho dobre, viedol ma 
v Amkare Perm. V poslednom 
čase do neho novinári poriad-
ne pália, ruská reprezentácia 
nevyhrala pol roka medzištát-
ny zápas zo šiestich pokusov, 
v Srbsku schytala debakel 
0:5. Po ňom vypenil tréner na 
médiá spôsobom jemu vlast-
ným. Pochádza zo Severného 
Osetska, neskrýva kaukazský 
temperamentný naturel, 
pravdou je, že sa správa dosť 
povýšenecky voči okoliu, to 
mi ľudsky dosť vadilo. Ale 
odborne je na vysokej úrovni, 
veľmi dobrý tréner. Prísny, ale 
ako sme hovorili, na ruských 
futbalistov taký treba byť.“
g Na koho si musí dať naša 

obrana najväčší pozor?

„Jednoznačne na Dzjubu. Na 
novembrovom zraze nebol, 
mal predtým nejaký morálny 
poklesok, aby som to povedal 
kulantne. Ale v Zenite mu to  
stále ide, dáva góly, zborná 
bez neho je polovičná.“
g Spomína sa v Rusku na náš 

vzájomný zápas z Eura 2016 

v Lille?

„Popravde  veľmi to nerozo-
berajú, ale určite si ten zápas 
pamätajú. Prehry, akékoľvek 
a v čomkoľvek, Rusi ako národ 
neradi vyťahujú na svetlo 
Božie. Ale určite to v nich 
ostalo a prídu k nám s tým, 
že vyhrajú. Aj to je súčasť ich 
mentality.“
g Takže kto je favoritom 

zápasu?

„Treba mať rovnaké sebavedo-
mie, ako majú oni. Keď totiž 
narazia, začnú v nich hlodať 
pochybnosti. To môžeme 
využiť v náš prospech, lebo 
teraz máme lepšie mužstvo 
a lepších hráčov.“

PETER ŠURIN
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do kádra zvlášť prvej šestky, 
teda Zenitu, Spartaku, CSKA, 
Lokomotivu a už zasa vraj aj 
Dinama Moskva, plus ešte asi 
Krasnodaru. Spodná polovica 
tabuľky už nedisponuje taký-
mi fondami, hoci pre našinca 
či v poslednom čase hráčov 
z Afriky je to stále dobrá 
adresa. Pravdou je, že už tam 

lepší, ako si oni myslia. Veľmi 
rýchlo a radi sa uspokoja s do-
siahnutým, zoberme si Arša-
vina. Prvé roky v Arsenale bol 
priam výnimočný, potom sa 
však prejavil jeho naturel 
a vrátil sa domov, lebo... 
O tom sme hovorili. Ale isteže, 
sú aj opačné príklady, mal 
som v Rusku spoluhráčov 
ozajstných profíkov. No väčši-
na sú skôr tí aršavinovci.“
g S istým zveličením možno 

povedať, že ich kazia penia-

ze. Takže stále sa v ruskom 

futbale točia veľké peniaze, 

je tak?

„Reálne, my na Slovensku 
si ani nevieme predstaviť, 
aké. A v špičkových kluboch, 
teda Zenite či moskovských 
obroch, je mesačná výplata 
jedného kľúčového hráča na 
úrovni ročného rozpočtu tímu 
u nás, asi tak. Takže Rusko je 
stále zaujímavá destinácia 
pre zahraničného futbalistu, 
keď sa podarí pretlačiť sa 

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 26. 2. 1980, Chminianska Nová 
Ves
POST: útočník
HRÁČSKA KARIÉRA: mládežnícke tímy Sokol Chminianska Nová 
Ves, Slovan Sabinov, Odeva Lipany, Tatran Prešov (1999 – 2003), 
Bukocel Vranov (2002 hosťovanie), Dukla Banská Bystrica (2003 
– 2006, 2011), Saturn Moskovská oblasť (2006 – 2008, 2010), FC 
Chimki (2008 hosťovanie), FK Moskva (2009), Dinamo Moskva 
(2010), Amkar Perm (2012 – 2015), MFK Ružomberok (2015 
– 2016), Sokol Chminianska Nová Ves (2017 – 2018).
BILANCIA: slovenská I. liga 108 zápasov/38 gólov, ruská I. liga 
152 zápasov/23 gólov
ÚSPECHY: osemfinalista MS (2010), 1x víťaz Slovenského pohára 
(2005), 
REPREZENTÁCIA: 41 zápasov/9 gólov

KTO JE MARTIN JAKUBKO

V drese Dukly 
vybojoval Slo-
venský pohár. 

Vľavo tréner 
Václav Daněk.
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V POHÁRI NÁRODOV 
TRIUMF ZSSR
Prvé priateľské zápasy odo-
hralo Československo so So-
vietskym zväzom v auguste 
1958 v Prahe a o rok neskôr 
v Moskve. Na Strahove si pri-
písali premiérový štart Slováci 
Obert a Andrejkovič, no ani 
s Jánom Popluhárom a Gus-
távom Mrázom v základnej 
zostave nezabránili prehre 1:2. 
V Moskve síce prekonal pred 
90-tisícovou návštevou na šta-
dióne v Lužnikách legendár-
neho Leva Jašina Pavol Molnár, 
ale opäť z toho bola prehra, 
tentoraz 1:3. Tím trénera Kača-
lina na čele s Ponedelnikom, 
Meschim či Metrevelim patril 
k najlepším v Európe a naplno 
to potvrdil na záverečnom 
turnaji vtedajšieho Pohára 
národov 1960 (predchodcu 

ME) vo Francúzsku, kde v se-
mifinále zdolal Českosloven-
sko 3:0 a vo finále triumfoval 

nad Juhosláviou po víťazstve 
2:1 po predĺžení. V pamätnom 
dueli v Marseille nastúpila 

proti zbornej šestica Slovákov, 
v bránke Schrojf, v obrane 
Popluhár a Buberník, v strede 
poľa A. Moravčík a Kvašňák, na 
hrote útoku kanonier Dolinský. 

O 16 ROKOV NESKÔR 
MÓDEROVE 
ŽIVOTNÉ ZÁPASY
Prvé víťazstvo nad ZSSR zazna-
menal tím ČSSR až v piatom 
vzájomnom stretnutí. Hralo sa 
v máji 1974 v Odese a zverenci 
trénera Ježka vyhrali po góle 
Nehodu 1:0. 
V tej chvíli aktéri zápasu 
nemohli tušiť, že o dva roky 
zvedú tuhý štvrťfinálový boj 
o postup na záverečný turnaj 
ME 1976 v Juhoslávii. 
K premiérovej výhre v Odese 
prispeli Slováci Vencel (po 
prvom polčase vystriedal 
Viktora), v obrane nastúpili 

Alexander Vencel a Ján Popluhár v máji 1966 v priateľskom zápase 
proti ZSSR  (1:2) v Prahe.

 30. 8. 1958 ČSR – ZSSR 1:2 Prípravný zápas  Praha

 6. 9. 1959 ZSSR – ČSR 3:1   Prípravný zápas  Moskva

 6. 7. 1960 ČSR – ZSSR 0:3 ME 1960 (semifinále) Marseille

 18. 5. 1966 ČSSR – ZSSR 1:2 Prípravný zápas  Praha

 20. 5. 1974 ZSSR - ČSSR     0:1     Prípravný zápas  Odesa

 10. 3. 1976 ČSSR – ZSSR   2:2    Prípravný zápas  Košice

 24. 4. 1976 ČSSR - ZSSR     2:0   ME 1976 (štvrťfinále) Bratislava

 22. 5. 1976 ZSSR - ČSSR   2:2       ME 1976 (štvrťfinále) Kyjev

 5. 5. 1979 ZSSR - ČSSR   3:0     Prípravný zápas  Moskva

 28. 10. 1981 ZSSR - ČSSR   2:0  Kvalifikácia MS 1982  Tbilisi

 29. 11. 1981 ČSSR - ZSSR   1:1 Kvalifikácia MS 1982  Bratislava

 27. 4. 1988 ČSSR - ZSSR   1:1   Prípravný zápas  Trnava

BILANCIA:         12    2     4      6     12:21

VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKO  ZSSR

Vzájomné zápasy ČSSR – ZSSR 
a Slovensko – Rusko

Reprezentácie Československa a Sovietskeho zväzu odohrali tucet vzájomných zápasov, vrátane pamät-
ného semifinále na záverečnom turnaji ME 1960, kde Sovieti po víťazstve 3:0 dokráčali až ku  konečnému 
európskemu prvenstvu.  O šestnásť rokov neskôr si mužstvá úlohy vymenili, neskorší majstri Európy zdola-
li na ceste za trofejou vo štvrťfinále ZSSR. V novodobej histórii je bilancia vzájomných zápasov sloven-
ských sokolov s Ruskom vyrovnaná: 3 víťazstvá, 3 remízy, 3 prehry a skóre 8:8.
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Cesta do Belehradu vi 
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Pivarník, Dobiaš a Ondruš, 
v strede poľa Kuna, druhýkrát 
v reprezentácii dostal šancu 
Švehlík a na hrote útoku hral 
Pekárik.
Tím trénerskej dvojice Ježek 
– Vengloš sa postupne formo-
val a v spomínanom štvrťfinále 
odohral svoje životné zápasy 
Jozef Móder. V Bratislave 
prekonal po polhodine hry 
brankára Prochorova, dôležitý 
druhý gól pridal Panenka. 
V kyjevskej odvete tlačilo 

Blochina a spol za postupom 
stotisíc fanúšikov, ale to by 
nesmel byť na ihrisku Jozef 
Móder. Tesne pred prestávkou 
sa postavil k priamemu kopu 
a z 25 metrov poslal delovkou 
loptu do šibenice Rudakovovej 
bránky. Burjak vyrovnal na 
1:1, ale Móder sedem minút 
pred koncom rozhodol o pos-
tupe ČSSR na ME. Gól Blochina 
v samom závere na tom nič 
nezmenil. Móder vtesnal 
všetky tri svoje reprezentačné 

góly do dvoch najdôležitejších 
zápasov a otvoril sebe a spo-
luhráčom dvere na európsky 
šampionát do Juhoslávie.

SPOLOČNÝ POSTUP 
NA MS 1982, DERNIÉRA 
V TRNAVE
Postupová bitka sa črtala aj 
v bojoch o MS 1982 v Špa-
nielsku, kde v kvalifikačnej 
skupine na seba narazili 
okrem tímov ČSSR a ZSSR aj 
reprezentácie Walesu, Islandu 
a Turecka. Pred posledným 
zápasom v Bratislave mali 
hráči ZSSR postup vo vrecku, 
Československo potrebovalo 
získať na Tehelnom poli proti 
Blochinovi a spol. aspoň bod 
a predbehnúť o skóre Wales. 
Stalo sa. V chladnom novem-
brovom počasí na zamrznu-
tom teréne vyrovnal hlavičkou 
Vojáček na konečných 1:1, 
pamätníkmi tohto zápasu sú 
Barmoš, J. Kozák a M. Masný. 
Spoločný výber Čechov a Slo-
vákov nastúpil naposledy proti 
ZSSR v apríli 1988 v Trnave, 
Slováci Kapko, J. Chovanec, 
Weiss, Griga a M. Luhový 

vybojovali proti neskoršiemu 
finalistovi ME 1988 cennú 
remízu 1:1.

FIFTY-FITY S RUSMI  
So žiadnou reprezentáciou ne-
mali a nemajú slovenskí sokoli 
po deviatich odohraných due-
loch  vyrovnanejšiu bilanciu 
ako s Ruskom. Obe mužstvá 
vyhrali po tri zápasy, vždy iba 
najtesnejším jednogólovým 
rozdielom, strelili zhodne po 
8 gólov a dokonca aj z pohľa-
du kvalifikačných umiestnení 
je skóre nerozhodné 1:1! 
Kým zverenci trénera Galisa 
pečatili v októbri 2005 na 
Tehelnom poli remízou 0:0 
postup do baráže o postup na 
MS 2006, Rusi nám vrátili po-
žičané aj s úrokmi o šesť rokov 
neskôr, keď výhrou 1:0 v Žiline 
definitívne privreli Karhanovi 
a spol. dvere na Euro 2012 
a sami si zabezpečili účasť na 
záverečnom turnaji ME. Para-
doxne po tom, čo na samom 
začiatku kvalifikácie zvíťazili 
Weissovci po exportnej strele 
Miroslava Stocha nad zbornou 
v Moskve 1:0 a po úvodných 
dvoch zápasoch mali na konte 
sľubných šesť bodov plus 
víťazstvo na pôde postupové-
ho konkurenta.

LILLE BOLO NAŠE!
Najpamätnejší duel odohrali 
Slováci s Ruskom na Eure 2016 
v Lille. Hralo sa na štadióne 
so zatiahnutou strechou 
a po zápase s Walesom urobil 
tréner Kozák v druhom kole 
skupinovej fázy v základnej 
zostave tri zmeny. 
Na ihrisko poslal trio Hubočan, 
Pečovský a Duda a aj oni 
prispeli k víťazstvu 2:1. Hneď 
prvá strela v zápase na bránku, 
po polhodine hry, sa skončila 
gólom. Hamšíkova prihrávka 
za obranu našla Weissa ml., 
ten sa zbavil zasekávačkou 
dvojice Smoľnikov - Berezuckij 
a nechytateľnou strelou otvoril 
skóre – 1:0. Pred prestávkou 
si duo Hamšík – Weiss garde 
vymenilo. Weiss poslal loptu 
Hamšíkovi a ten sa blysol 
jednou z najkrajších akcií 
celého šampionátu. Zbavil sa 
obrancov, pripravil si loptu na 
pravačku a s prispením žrde 
umiestnil loptu do šibenice 
súperovej bránky. 
Hamšík sa stal mužom zápasu, 
okrem neho sú pamätníkmi 
duelu tiež ďalší hráči aktuál-
neho kádra trénera Tarkoviča 
Hubočan, Kucka, Mak, M. Ďuriš 
a Duda.   

            PETER ZEMAN

 29. 5. 1994 RUSKO – SLOVENSKO 2:1 Prípravný zápas  Moskva

 8. 3. 1995 SLOVENSKO – RUSKO 2:1 Prípravný zápas  Košice

 31. 5. 2000 RUSKO – SLOVENSKO 1:1 Prípravný zápas  Moskva 

 4. 9. 2004 RUSKO – SLOVENSKO 1:1 Kvalifikácia MS 2006 Moskva

 12. 10. 2005 SLOVENSKO – RUSKO 0:0  Kvalifikácia MS 2006 Bratislava

 7. 9. 2010 RUSKO – SLOVENSKO 0:1 Kvalifikácia ME 2012 Moskva

 7. 10. 2011 SLOVENSKO – RUSKO 0:1 Kvalifikácia ME 2012 Žilina

 26. 5. 2014 RUSKO – SLOVENSKO 1:0  Prípravný zápas  Petrohrad

 15. 6. 2016 RUSKO – SLOVENSKO 1:2  ME 2016 Lille

BILANCIA:        9        3          3          3         8:8

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKO  RUSKO
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edla cez zbornú

Marián Masný v súboji s Jevgenijom Lovčevom, prizerá sa Oleg Blochin. 
V prvom zápase štvrťfinále ME 1976 ČSSR – ZSSR, 24. apríla 
1976 v Bratislave.

Andrej Aršavin (vľavo), Tomáš Hubočan a Miroslav Karhan v zápase 
Slovensko – Rusko (0:1), 7. októbra 2011 v Žiline.
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PROGRAM H-SKUPINY

Slovensko vstúpilo už do siedmej kvalifikácie o postup na svetový šampionát. Súpermi našej repre-
zentácie v H-skupine kvalifikácie o postup na MS 2022 v Katare sú Chorvátsko, Rusko, Slovinsko, 
Cyprus a Malta.
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KVALIFIKÁCIA MS 2022

- V doterajších šiestich kvalifikačných 

cykloch si Slováci vybojovali účasť na 

záverečnom turnaji MS len raz, pod 

vedením trénera Weissa sa kvalifikova-

li na MS 2010 v Juhoafrickej republike.

- Slovenskí sokoli sa pred kvalifikačným 
žrebom posunuli v rebríčku Medziná-
rodnej futbalovej federácie (FIFA) o štyri 
priečky vyššie na 33. miesto a v pozícii 
19. najlepšieho európskeho tímu figuro-
vali v druhom výkonnostnom koši.

- Do bojov o Katar zasiahne v európ-

skej časti kvalifikácie všetkých 

55 členských krajín Európskej futba-

lovej únie (UEFA). Žreb skupín ich 

7. decembra v Zürichu, vzhľadom 

na pandémiu a s ňou súvisiace obme-

dzenia bez osobnej účasti delegácií 

a zástupcov jednotlivých zväzov, roz-

delil do piatich päťčlenných a piatich 

šesťčlenných skupín.

- Kompletný kvalifikačný program je 
vtesnaný do jedného kalendárneho roka. 
Prvé tri kolá sú na programe v marci, 
záver kvalifikácie je naplánovaný na 
november 2021.

- Na svetový šampionát postúpi 

priamo desať víťazov jednotlivých 

kvalifikačných skupín.

- Desať tímov na druhých priečkach, spo-
lu s dvomi najlepšími skupinovými víťaz-

mi Ligy národov UEFA 2020/2021, ktorí 
nezískali miestenku priamo na svetový 
šampionát a neobsadili v kvalifikač-
nej skupine 1. alebo 2. miesto, postúpi 
do play-off fázy európskej časti kvalifiká-
cie. Barážové zápasy sú naplánované 
na marec 2022.

- K desiatim víťazom skupín tak 

pribudnú tri najúspešnejšie tímy fázy 

play-off a skompletizujú konečnú tri-

nástku európskych mužstiev – účastní-

kov finálového turnaja v Katare.

- Záverečný turnaj MS v Katare sa usku-
toční netradične v novembri a decembri 
2022, prvý zápas je na programe 21. no-
vembra 2022.                                            (pz)

24. marca 2021 (streda):

Cyprus - SLOVENSKO (20.45) :

Malta - Rusko (20.45) :

Slovinsko – Chorvátsko (20.45) :

27. marca 2021 (sobota):

SLOVENSKO - Malta (20.45) :

Rusko - Slovinsko (15.00) ::

Chorvátsko – Cyprus (18.00) :

30. marca 2021 (utorok):

SLOVENSKO - Rusko (20.45) :

Cyprus- Slovinsko (18.00) :

Cyprus - Malta (20.45) :

1. septembra 2021(streda):

Slovinsko – SLOVENSKO (20.45) :

Malta - Cyprus (20.45) :

Rusko – Chorvátsko (20.45) :

4. septembra 2021 (sobota):

SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45) :

Cyprus - Rusko (15.00) :

Slovinsko – Malta (18.00) :

7. septembra 2021 (utorok):

SLOVENSKO - Cyprus (20.45) :

Chorvátsko – Slovinsko (20.45) :

Rusko – Malta (20.45) :

8. októbra 2021 (piatok):

Rusko - SLOVENSKO (20.45) :

Cyprus - Chorvátsko (20.45) :

Malta – Slovinsko (20.45) :

11. októbra 2021 (pondelok):

Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45) :

Cyprus - Malta (20.45) :

Slovinsko – Rusko (20.45) :

11. novembra 2021 (štvrtok):

SLOVENSKO - Slovinsko (20.45) :

Rusko - Cyprus  (18.00) :

Malta – Chorvátsko (20.45) :

14. novembra 2021 (nedeľa):

Malta – SLOVENSKO (15.00) :

Chorvátsko - Rusko (15.00)  :

Slovinsko – Cyprus (15.00) :
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JEDNODUCHÉ TRÉNINGOVÉ VIDEÁ PRE DETI

Krátke videá pomáhajú rozvíjať 
pohybové schopnosti.
Vďaka nim sa deti naučia a zdokonalia si:

 rozcvičovanie a koordinácia pohybu tela
 pociťovanie a kontrola lopty
 žonglovanie s loptou
 vedenie, prihrávanie a preberanie lopty
 obchádzanie súpera
 a nezabudneme ani na uvoľňovací 
strečing po tréningu

Športovanie, telesná výchova, ako aj futbal deťom počas 
pandémie chýbajú viac ako inokedy. 

Róbert Boženík, patrón školského futbalového turnaja 
McDonald´s Cup, spoločne so Slovenským futbalovým 
zväzom, trénerom Tomášom a  malým futbalistom BONYM 
predstavujú seriál praktických futbalových videí na doma 
určených pre všetky deti, nielen pre malých futbalistov 
a futbalistky. 

www.mcdonaldscup.sk
      McDonald’s CUP – Slovenská republika
      McDonald’s Cup SK

M A RC O  M I R E L L I

      marcomirelliofficial           MarcoMirelli

OBLEKY NA MIERU UŽ DO 48 HODÍN

YOUR

PERSONAL

STYLE
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Prvým Trnavčanom, ktorý si 
obliekol dres reprezentácie, 
bol František Bolček. Stalo sa 
tak 27. augusta 1939 v Bratisla-
ve v  medzištátnom zápase 
s Nemeckom. Zväzový kapitán 
Vojtech Závodský ho nasadil 
na pravé krídlo tejto zostavy: 
Reimann – Vanák, Kostka 
– Ervín Kováč, Chodák, Hudec 
– Bolček, Ferényi, Arpáš, Luk-
nár, Vysocký. Slováci vyhrali 
2:0 gólmi Arpáša a Luknára. 
Devätnásťročný Trnavčan 
potom nastúpil v najcennej-
šom drese v 13 zápasoch zo 
16, ktoré Slovensko odohralo 
v rokoch II. svetovej vojny. Iba 
Reimann a Porubský odohrali 
viac, štrnásť. Bolček bol s pia-
timi gólmi najlepším strelcom 
tohto mužstva, vychýrení 
kanonieri Arpáš a Luknár trafili 
do súperovej siete štyrikrát.

SILA VYŠLA Z „PLÁCKOV“
V Trnave sa po prvej svetovej 
vojne neuveriteľne rozšíril 
záujem o futbal. Napomáhali 
tomu početné jednoduché 
priestory, tzv. „plácky“ na Tu-
lipáne, Kopánke, Na Rybníku, 
Špiglsále či Execíre. Z nich 
celkom prirodzene putovali 
talenty do klubov, presnejšie 
maloklubov, a hrali v súťažiach. 
Niesli aj chýrne názvy ako AC 
Sparta, ŠK Slávia, ČsŠK, Čechie, 
Vasas,  Makkabea, WAF atď. 
František Bolček začínal 
Na Rybníku, ako 10-ročný sa 
prihlásil do Sparty. Z nej šli tí 
najšikovnejší do Rapidu. Aj 
Ferko tak urobil a bol to 
v jeho kariére zrejme najdôle-
žitejší krok. Stretol sa tam 
s Antonom Malatinským, a tak 
rýchlo vznikla na dlhé roky 
dvojica par excellence. Hlavní 
tvorcovia sily a úspechov 
mužstva v červeno-čiernych 
farbách a viac ako rovnocenný 
partner ŠK Trnava, hrajúceho 
v  modro-žltých dresoch. Po 
zlúčení týchto klubov pod 
hlavičku Rapidu v roku 1939 sa 
stali veľkými konkurentmi nie-
len modrým Bratislavčanom 
a vzdialeným Košičanom, ale 
aj zahraničným tímom. 
Bolček plnil rolu rýchleho 
krídla s výbornou technikou 
a schopnosťou strieľať góly. 
Malatinský prispel svojou 
technikou, prehľadom 
a schopnosťou tvoriť hru, 
pričom rovanko bol aj gólový. 
Keďže práve títo dvaja stáli za 
výsledkami mužstva, tešili sa 
obľube u fanúšikov.  

GÓLOVÉ PERLY 
Bolčeka na rozdiel od 

mnohých krídiel tlačila do 
pozornosti pohotová a presná 
streľba. Hneď v prvom divíz-
nom zápase 23. mája 1937 
v Piešťanoch ako 16-ročný 
prekonal domáceho brankára. 
„V úvode duelu mal takú 

trému, že dvadsať minút ani 

nevedel, na ktorú bránku 

má útočiť. Trnava napokon 

prehrala 0:1 a Bolček cítil 

veľkú krivdu, pretože mu 

rozhodca neuznal gól. So 

slzami v očiach bežal za 

rozhodcom, no na protest sa 

nezmohol,“ píše sa v archíve 
klubu z Trnavy.
Oveľa spokojnejší bol 17. mar-
ca 1940. ŠK Bratislava viedol 
v prvom jarnom ligovom zápa-
se v Trnave 1:0, ale pár minút 
pred koncom unikol Bolček 
bratislavskej obrane a strelou 
z ostrého uhla vyrovnal! Práve 
takéto strely a nečakané kopy 
od rohovej zástavky boli jeho 
obdivovanou špecialitou. 
Nečudo, že sa v dave divákov 

ujalo heslo „Keď bude rožtek, 

gól dá iste Ferko Bolček.“ 

Napriek  mnohým lákavým 
ponukám opustil Bolček svoju 
trnavskú domovizeň na dlhší 
čas len jediný raz. V roku 1942 
narukoval a keďže práve vtedy 
založili Armádnu jedenástku, 
stal sa členom jej divízneho 
kádra. Jej funkcionári zozbiera-
li toľko prvotriednych hráčov, 
že mužstvo súťaž suverénne 
vyhralo, samozrejme aj vďaka 
Bolčekovým gólom.
Spomedzi streleckých zápisov 
za reprezentáciu Slovenska bol 
jeden osobitne vzácny. Strelil 
ho 23. augusta 1942 v Bratisla-
ve Rumunom a zabezpečil ním 
víťazstvo 1:0. O necelý rok 
v Bukurešti s Balážim zachra-
ňovali remízu 2:2. Skóroval aj 
proti Chorvátom, nad ktorými 
ale Slováci nikdy nevyhrali.  
Skvelého Glazera prekonal 
on aj Bešina, no Slovensko 
prehralo v Záhrebe 2:5. 
Futbalové roky ubiehali aj 

Bolčekovi, ale on akoby to ne-
vnímal. Tradovalo sa o ňom, že 
všetky dôležité zápasy odohral 
v jedných kopačkách, ktoré 
mu vydržali dvanásť rokov a 
boli nespočetnekrát fľakované. 
Ešte  ako 31-ročný si obul 
polátané strelecké kopačky 
v závere prvého Českoslo-
venského pohára, ktorý mal 
prečudesnú štruktúru. Pre-
dovšetkým sa na ňom nesmeli 
zúčastniť prvoligové kluby. 
Štyria semifinalisti - Kovo Trna-
va, MEZ Židenice Brno, Arma-
turka Ústí nad Labem a SONP 
Kladno - sa stali automaticky 
nováčikmi najvyššej súťaže. 
Trnavčania cítili a túžili po 
väčšom úspechu, teda chceli 
získať prvý Čs. pohár. 
V semifinále naložili Žideni-
ciam štvorku, na finále, 
hranom 14. októbra 1951 na 
Letnej pred 12 000 divákmi, 
vytiahli tromf - nezmara Fran-
tiška Bolčeka. Malo to svoju 
cenu, renomovaný bombar-
dér strelil rozhodujúci gól 
a Kovosmalt vyhral 1:0. Ako 
píše v knihe Fotbalový pohár 
autor Jaroslav Kolář „na jar sa 

už v lige v trnavskom drese 

neobjavil...“

V amatérskych časoch ho 
zamestnali ako doručovateľa, 
píše vo svojej knihe Eugen 
Magda. Keď doniesol dobrú 
správu, ponúkli ho. Nepovedal 
to, a to bola jeho skaza. Ocho-
rel na tuberkulózu, žiaľ, prepa-
dol alkoholu. Aj preto boli jeho 
trénerské štácie krátke. Zomrel 
skoro, priskoro. Ostali po ňom 
krásne spomienky na parádne 
góly.                    JOZEF KŠIŇAN

OPRÁŠENÉ LEGENDY 
FRANTIŠEK BOLČEK bol Trnave verný kanonier

Špecialista 
na góly z „rožteka“
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 27. januára 1920, Trnava
ZOMREL: 3. januára 1968 v Trnave
HRÁČSKA KARIÉRA: TŠS Trnava (1939 – 1941), OAP Bratislava (1942 
– 1943), TŠS/Kovosmalt Trnava (1943 – 1951)
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (1942/43)
LIGOVÁ BILANCIA: s Trnavou 94 zápasov/51 gólov, s OAP 23/12
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Iskra Holíč, Iskra Šaštín, Skalica, Senica, TJ 
Iskra Nováky
REPREZENTÁCIA:  Slovensko 13 zápasov/5 gólov

KTO BOL FRANTIŠEK BOLČEK
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V reprezentačnom drese stojí úplne 
vpravo. Spolu s ním stoja zľava 

Bielek, Porubský, Arpáš, v podrepe 
Reimann, E. Kováč, Pochaba.
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Každý futbalový 
našinec vie, ako to 
v Belehrade v roku 
1976 vo finále bolo, že 
ho zakončil Panenkov 
„vršovický dloubák“ 
a že ešte predtým, 
v riadnom čase, viedlo 
Československo 2:0 
gólmi Švehlíka 
a Dobiaša.

A pritom ten blondiačik, čo 
otvoril skóre, ani nemal hrať. 
Vlastne by asi ani nehral, ak by 
v 60. minúte semifinálového 
súboja s Holandskom nedostal 
Pollák červenú kartu. Najprv 
totiž vyfasoval žltú, lebo zava-
dzal Cruyffovi v rozohrávke 
nepriameho kopu, potom si 
vyšliapol na Neeskensa možno 
ani nie faulom, len ako chlap, 
a waleský rozhodca Clive 
Thomas ho zahnal z ihriska. 
Partia okolo kapitána Ondruša 
sa však zomkla, aj v oslabení 
udržala favorizované „tulipány“ 
na uzde a v predĺžení rozhodla 
dvoma gólmi o postupe do 
finále. 
„No a v tom to bolo,“ vrátil sa 
v spomienkach o takmer 45 ro-
kov späť Ján Švehlík. Popravde, 
po tej dobe mu už nerezonujú 
celkom presne jednotlivé 
momenty, pocity či slová. 
Súvislosti sú ale zrejmé, fakty 
známe, o to sa opiera aj on vo 
svojom oživovaní udalostí 
z júna 1976.
„Jarova smola bola mojím 

šťastím,“ začal rozvíjať spo-
mienky. „Vôbec mi nenapad-

lo, že si vo finále zahrám prá-

ve ja. Lebo v kádri boli iní

útočníci, v semifinále podľa 

základného rozostavenia 

bol medzi Masným a Neho-

dom v strede Móder,“ taká 
bola pravda. Košický bombar-
dér bol však viac stredopolia-
rom s náramným akčným rá-
diom, obehal kilometre, zrážal 
sa s obranným valom súpera, 
robil diery do defenzívy pro-
tivníka. V systéme, ktorý tré-
nerská dvojica Ježek – Vengloš 
stvorila pre tento hráčsky ká-
der, mal miesto kdesi medzi 
stredovým radom a útokom, 
v prepise zostavy z toho vzišiel 
post akoby stredného útoč-
níka. 
Fungovalo to dobre, Holan-

ďania padli, lenže v Záhrebe 
padol aj jeden z pilierov tohto 
rozostavenia, už skôr spomí-
naný Pollák. A tak tréneri pred 
finále museli nájsť iný variant.
Novinári, a nielen z Českoslo-
venska, mali jasno. Semifinále 
rozhodol striedajúci František 
Veselý, živé striebro z pražskej 
Slavie, ktorý na začiatku predĺ-
ženia nahradil Módera. Naj-
starší hráč kádra, mal 32 a pol 
roka, na tú dobu vlastne „už 
staré železo.“ Lenže jemu to 
behalo, v Záhrebe nacentroval 
Nehodovi na druhý gól 
a sám tretí strelil. Logicky, ak už 
teda nemôže nastúpiť víťazná 
zostava, keďže bol Pollák „out“, 
Veselý sa núkal ako samozrej-
mé riešenie.
Lenže ono to tak nebolo. 
„Možno to bol spôsob hry 

Nemecka, možno to, čo ro-

bilo z našich dvoch trénerov 

geniálnych stratégov, že 

vždy vedeli súpera prekva-

piť. Fakt som si nemyslel, že 

ukážu na mňa, bol som tam, 

bol som člen mužstva, ale 

v pohode som akceptoval 

aj miesto na lavičke. A bol 

som vždy pripravený hrať. 

Hoci vtedy som mal v hlave 

ešte jednu vec,“ pravda, 
pravda. Pani Švehlíková bola 
v požehnanom stave, a tak to 

vychádzalo, že v poslednej de-
káde júna sa mal prihlásiť  
potomok. „Nemôžem pove-

dať ani teraz, že futbal bol 

prednejší,“ smeje sa po rokoch 
hlava rodiny. Šesť dní po finále 
sa narodil Ján Švehlík mladší.
Ktovie, či aj toto nezohralo 
v úvahách trénerov J+V nejakú 
úlohu. Lebo pri sobotňajšom 
tréningu, deň pred finále, si 
Vengloš zobral Švehlíka na 
bok. „Nepovedal mi, že urči-

te budem v základe a už vô-

bec nie, že prečo tak rozmýš-

ľajú, len so mnou debatoval, 

aby som bol pripravený 

odohrať najdôležitejší zápas 

mojej dovtedajšej kariéry.“ 

Nevysoký útočník zo Slovana 
mal vtedy 26 rokov, akurátny 
vek, dosť skúseností a vedo-
mosť, že okolo neho sú kama-
ráti a medzi nimi kopa chala-
nov z Tehelného poľa. Pivarník, 
Čapkovič, Ondruš, Gögh, 
Masný aj brankár Vencel, báť 
sa nebolo prečo a ani čoho či 
koho. „Takže asi som spal. 

Neviem, či úplne normálne, 

ale určite ma nervozita zo 

zápasu neťažila,“ veď šlo len 
o finále majstrovstiev Európy, 
že?
Po rokoch došlo medzi Veng-
lošom a Švehlíkom predsa len 
k debate o tom, prečo hral 

práve on. „Poďakoval som 

mu, lebo nielen ja som si 

myslel, že to bola jeho voľba, 

že to on obsadil post stred-

ného útočníka práve mnou, 

veď ma viedol aj v Slovane. 

Tréner však povedal, že 

nemusel nikoho pretláčať, 

teda ani mňa nie, že sa s Vác-

lavom, ako hovoril Ježkovi, 

zhodli na posune postov. 

Móder šiel o líniu späť a ja 

medzi Masného a Nehodu, 

lebo kvalitu som na to mal 

a o to im vždy šlo.“ 

Neprešlo ani desať minút a na-
še útočné trio rozvrátilo ne-
meckú obranu. Masný prihral 
Švehlíkovi a ten vypálil. „Už to 

mal byť gól, neurobil som to 

najlepšie, Maier moju polo-

vysokú strelu vyrazil. Zdeno 

Nehoda mi ponúkol reparát, 

vyrazenú strelu mi vrátil 

a druhý pokus bol lepší, fakt 

som mal pol bránky prázd-

nej,“ Švehlík opísal svoj naj-
slávnejší moment celkom 
presne, napokon, videl ho 
„miliónkrát,“ lebo „vždy keď 

je výročie, tak to opakujú,“ 

zasmial sa.
Všetci vieme, ako to dopadlo, 
že po rozstrele sme sa stali 
majstrami Európy. „Ja som 

finále nedohral. Schwar-

zenbeck, Nemčisko tvrdý 

ako násobený kremeň, ma 

lakťom trafil do úst, do mies-

ta čo by som nazval gamba. 

Bolelo to hrozne, neviem, 

či aj nejaký otrasík mozgu 

nebol, ale lekár povedal, že 

šiť netreba, dal mi nejaké 

pilule, to už na lavičke, 

nejakých desať minút pred 

koncom šiel namiesto mňa 

Jurekmik.“ Ten si potom ko-
pol jedenástku v rozstrele...
„Ozaj a prečo o tom práve 

teraz hovoríme?“ zaujímal 
sa šampión z Belehradu. Po 
vysvetlení, že jeho nečakané 
finále je témou abecedy slo-
venského futbalu v bulletine, 
si len zamrmlal popod nos: 
„Nedá sa ale žiť len z toho, 

čo bolo, aj keď to bolo krás-

ne.“ Nuž tak, to je Ján Švehlík, 
finálový strelec ME 1976. 

PETER ŠURIN

                                  ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 
ŠVEHLÍKOVO    prekvapujúce fináleŠ ako

Pollákova smola,  
jeho (i naše) šťastie

Ján Švehlík sa teší 
z prvého gólu vo finále ME 1976 Nemcovi Maierovi.

FOTO ARCHÍV STANISLAV TEREBA
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     Iba jeden tréner 
v histórii čes-
koslovenského, 

slovenského a českého fut-
balu priviedol reprezentačný 
tím našej krajiny dvakrát na 
finálový turnaj. Bol to
a) Jozef Marko

b) Jozef Vengloš

c) Václav Ježek

     Ktorý Slovák ako 
prvý nastúpil 
vo finále MS? 

V roku 1934 v rozhodujúcom 
zápase o titul proti Taliansku 
hral 
a) Štefan Čambal

b) Ferdinand Daučík

c) Štefan Príboj

     Na MS 1962 bol 
najmladším čle-
nom kádra ČSSR 

Slovák
a) Jozef Štibrányi 

b) Jozef Adamec

c) Andrej Kvašňák

     Ladislav Petráš 
oslávil gól na MS 
1970 v Mexiku 

proti Brazílii spôsobom, 
ktorý vošiel do dejín:
a) saltom

b) pokľaknutím a prežeh-

naním sa

c) šprintom cez celé ihrisko 

k brankárovi Viktorovi

     Ktoré mužstvo, 
považované
za papierového 

outsidera, pripravilo tímu 
ČSSR nečakanú bodovú 
stratu remízou 1:1 v prvom 
zápase skupinovej fázy 
na MS 1982?
a) Kuvajt

b) Maroko

c) Kamerun

     Tretím brankárom 
na MS 1990 v Ta-
liansku bol Slovák, 

ktorý si ale nikdy nepripísal 
ani jeden reprezentačný štart. 
Kto to bol? 
a) Peter Palúch (FC Nitra)

b) Vlastimil Opálek (Spartak 

Trnava)

c) Miroslav Mentel (Dukla 

Banská Bystrica)

     Slovensko pre-
miérovo štarto-
valo v bojoch o 

svetový šampionát v kvalifi-
kácii MS 1998. Proti ktorému 
súperovi nastúpilo na vôbec 
prvý zápas o účasť na MS?

a) Malta

b) Juhoslávia

c) Faerské ostrovy

     Na koľký pokus 
uspeli slovenskí 
futbalisti 

v kvalifikácii MS a postúpili 
na záverečný turnaj?
a) na piaty

b) na štvrtý

c) na tretí

     V úspešnej kva-
lifikácii MS 2010 
debutoval v repre-

zentačnom drese a hneď 
v premiére strelil aj gól vtedy 
22-ročný Ľuboš Hanzel, ktorý 
sa však viac v národnom tíme 
na ihrisku už neobjavil. Za kto-
rý klub v čase svojho debutu 
v reprezentačnom mužstve 
hrával?
a) Schalke 04 Gelsenkirchen

b) Spartak Trnava

c) Jagiellonia Bialystok

     V ktorom kvalifi-
kačnom zápase si 
Slováci zabezpečili 

postup na svetový šampionát 
2010? 
a) v Bratislave so Slovin-

skom

b) v Bratislave s Poľskom

c) v Chorzówe s Poľskom

     V zápase 
s Talianskom 
na MS 2010 mal 

jeden z hráčov po strete 
so súperom hlbokú ranu 
na nohe. Napokon sa vrátil 
na ihrisko a dohral zápas 
so zašitým kolenom až 
do 87. minúty. Kto to bol?
a) Martin Petráš

b) Zdeno Štrba

c) Peter Pekarík

     Ktorá rodinná 
dvojica sa môže 
pochváliť, že hrala 

v zápasoch finálového turnaja 
MS?
a) otec a syn Vladimír st. 

a Vladimír ml. Weissovci

b) bratia Milan a Ľubomír 

Luhoví

c) bratia Vojtech a Marián 

Masní

     Strieborný medai-
lista z MS 1962 
v Čile Adolf Sche-

rer žije
a) v Španielsku

b) v Nemecku

c)  vo Francúzsku

12.

11.

9.

8.

5.

6.

7.
4.

3.

2.

1. Kvíz 
(alebo trinásť otázok o MS)

10.

1b (1982 v Španielsku a 1990 v Taliansku), 2a, 3b (keď nastúpil na zápas so Španielskom, mal 20 rokov, 3 mesiace a 2 dni), 4b, 5a, 6a, 7c (víťazstvo 2:1 v Toftire zariadili 
Moravčík a Dubovský), 8b (pokusy o MS 1998, 2002 a 2006 boli neúspešné), 9b (zápas sa hral v júni, v auguste 2009 šiel na hosťovanie do Schalke), 10c, 11b, 12a (otec 
na MS 1990 tri zápasy, syn na MS 2010 tri zápasy), 13 c (v mestečku St. Gilles, neďaleko Nimes)

13.
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Ladislav Petráš strieľa gól Brazílii na MS 1970.
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Platinoví partneri

Partneri 

Dodávatelia

ĎAKUJEME ZA PODPORU
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