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V čom vídí

PETER PEKARÍK
najväčšiu silu tejto partie 

V REPREZENTÁCII

Strany 22 a 23

POZOR NA CYPERČANOV,
kým cítia šancu, 

idú na doraz.

VARUJE JOZEF KOŽLEJ

Z OBSAHU

Karol Praženica je

PRVÝ SLOVÁK
v Chorvátsku a hral

S HAJDUKOM 
V LIGE MAJSTROV

Vážení športoví priatelia,

po takmer dvoch rokoch sa na reprezentačný 
futbal vracajú fanúšikovia. Zdanlivo banálne 
konštatovanie v sebe odráža nie príliš príjemnú 
výnimočnosť ostatných osemnástich mesiacov, 
keď diváci v hľadisku na futbalových zápasoch 
alebo iných športových zápoleniach nedobro-
voľne chýbali, naposledy tak bolo na olym-
piáde v Tokiu. Diváci, fanúšikovia, spoločné 
prežívanie dramatických momentov počas 
zápasu, teda to všetko pozitívne, čo prispieva 
ku kvalite športového súperenia, pretože jeho 
aktéri dostanú okamžitú reakciu na svoj výkon, 
je späť! Verme, že vynútená neprítomnosť di-
vákov na (nielen) reprezentačných futbalových 
zápasoch ostane už len nepríjemnou historic-
kou spomienkou.

V plnej sile a podobe, ako sme ju poznali ešte 
v predcovidovej dobe, sa vracia reprezentač-
ná sezóna na všetkých úrovniach. Žiaľ, práve 
mládežnícke reprezentácie najviac doplatili na 
protipandemické obmedzenia a zo zápasových 
kalendárov vypadli nielen prípravné stretnutia, 
ale aj kvalifikačné, elitné a finálové turnaje 
majstrovstiev Európy v chlapčenských aj diev-
čenských kategóriách do 17 a do 19 rokov.

Slovensko bude na konci sezóny 2021/22 
usporiadateľom záverečného turnaja európ-
skeho šampionátu v kategórii U19. V Trnave, 
Nitre, Žiari nad Hronom a Banskej Bystrici bude 
osem najlepších tímov zo starého kontinentu 
bojovať o titul, vrátane našej reprezentácie. Pre 
slovenský futbal a SFZ to bude ďalšia príleži-
tosť dokázať, že vieme zorganizovať vrcholné 
podujatie na najvyššej úrovni. 
Máme na čo nadviazať – finálový turnaj 
v kategórii U17 v roku 2013 aj WU19 v roku 
2016, ktoré sa odohrali na slovenských štadió-
noch, sa dočkali najvyššieho uznania zo strany 
UEFA nielen za organizačné zabezpečenie, ale 
aj pre nevšedný divácky záujem.

Futbalová aj širšia verejnosť však do značnej 
miery posudzuje úroveň slovenského futbalu 
predovšetkým podľa výsledkov a výkonov 
reprezentačného áčka. O to ťažšia a zodpo-
vednejšia bude úloha tímu Štefana Tarkoviča 
v septembrových zápasoch kvalifikácie MS 
2022. Verím, že nadviaže na to najlepšie 
z doterajších zápasov v tomto roku a vyvaruje 
sa chýb, ktoré nás pripravili o lepšie výsledky 
v doterajších kvalifikačných zápasoch alebo 
počas účinkovania na finálovom turnaj Eura 
2020. 

Pomôcť mu v tom budú môcť opäť diváci 
a nepochybujem, že budú naším dvanástym 
hráčom, na ktorého sa vždy dalo spoľahnúť.

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu podporuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MÁME 
ŠTYROCH STOVKÁROV
Karhana, Škrtela, Hamšíka,
od júna aj Pekaríka

A TRI STOVKÁRKY

Strana 30
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, 
štarty v reprezentácii / góly. 
Čísla sú k 25. 8. 2021.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Sparta Praha 
15 / 1

Dušan 
KUCIAK
21. 5. 1985
Lechia Gdansk
14 / 0

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
104 / 2

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
17 / 0 

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Feyenoord Rotterdam
16 /4 

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
43 / 3

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
RCD Mallorca
9 / 0

STREDOPOLIARI
Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
1. FC Kolín
48 / 5

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Ferencváros Budapešť
69 / 14

Jakub 
HROMADA 
25. 5. 1996
Slavia Praha
4 / 0

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
29 / 3

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
Trabzonspor 
129 / 26

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
FC Watford
86 / 10

ÚTOČNÍCI
David 
STRELEC
4. 4. 2001
ŠK Slovan Bratislava
4 / 1

Martin 
KOSCELNÍK 
2. 3. 1995 
Slovan Liberec
7 / 0 

Jakub 
HOLÚBEK
12. 1. 1991
Piast Gliwice
6 / 0

tréner: 

Štefan 
TARKOVIČ

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
6 / 0

Vladimír 
WEISS
30. 11. 1989
ŠK Slovan Bratislava
71 / 7

Ivan 
SCHRANZ
13. 9. 1993
Slavia Praha
8 / 1

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
15 / 0

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
38 / 0

Tomáš 
SUSLOV
7. 6. 2002
FC Groningen
5 / 0

František 
PLACH
8. 3. 1992
Piast Gliwice
0 / 0

Vernon 
DE MARCO
18. 11. 1992
ŠK Slovan Bratislava
0 / 0

Erik 
JIRKA 
19. 9. 1997
Real Oviedo
1/0
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tréner:

Zlatko 
DALIĆReprezentácia 

CHORVÁTSKA

Luka 
MODRIĆ 
9. 9. 1985
Real Madrid
142/18

Marcelo 

BROZOVIĆ
16. 11. 1992
Inter Miláno
63/6

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Domagoj 
VIDA 
29. 4. 1989
Besiktas Istanbul
92/4

Dominik 
LIVAKOVIČ 
9. 1. 1995
Dinamo Záhreb
25/0

Ivica 

IVUŠIĆ
15. 4. 1996
Sliema Wanderers
2/0

Nikola
VLAŠIĆ
4. 10. 1997
CSKA Moskva
26/6

Josip
JURANOVIĆ 
16. 8. 1995
Legia Varšava
10/0

Dejan 
LOVREN
5. 7. 1989
Zenit Petrohrad
66/4

Nikola 
MORO
12. 3. 1998
Dinamo Moskva
0/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 25. 8. 2021.

Simon 
SLUGA 
17. 3. 1993
Luton Town
3/0

Filip 
UREMOVIĆ 
11. 2. 1997
Rubin Kazaň
6/0

Luka 
IVANUŠEC
26. 11. 1998
Dinamo Záhreb
5/1

Mateo 
KOVAČIĆ 
6. 5. 1994
Chelsea Londýn
71/3

Borna
BARIŠIĆ
10. 11. 1992
Glasgow Rangers
21/1

Duje 
ĆALETA – CAR
17. 9. 1996
Olympique Marseille 
16/0

Mario 

PAŠALIĆ 
9. 2. 1995
Atalanta Bergamo
27/4

Ivan 
PERIŠIĆ 
2. 2. 1989
Inter Miláno
104/30

Marko
LIVAJA
26. 8. 1993
Hajduk Split
4/0

Andrej 
KRAMARIĆ
19. 6. 1991
TSG 1899 Hoffenheim
58/14

Antonio Mirko 
ČOLAK  
17. 9. 1993
Malmö FF
1/0

Mislav
ORŠIĆ
29. 12. 1992
Dinamo Záhreb
10/1

Ante 
BUDIMIR 
22. 7. 1991
CA Osasuna
8/1

Joško
GVARDIOL
23. 1. 2002
RB Lipsko
5/0

Mile 
ŠKORIĆ 
19. 6. 1991
NK Osijek
5/0

Borna
SOSA  
21. 1. 1998
VfB Stutgart
0/0
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tréner:

Nikolaos
KOSTENOGLOU

Reprezentácia 

CYPRU

Kostakis 
ARTYMATAS 
15. 4. 1993
Anorthosis Famagusta
49/1

Grigoris 

KASTANOS
30. 1. 1998
US Salernitana 1919
36/3

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Andreas 
AVRAAM 
6. 6. 1987
Anorthosis Famagusta
44/5

Constantinos 
PANAYI 
8. 10. 1994
Omonia Nikózia
23/0

Neofytos 

MICHAEL
16. 12. 1993
Apoel Nikózia
4/0

Michalis
IOANNOU 
30. 6. 2000
Anorthosis Famagusta
3/0

Nikolas 
IOANNOU
10. 11. 1995
Como 1907
27/2

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 25. 8. 2021.

Demetris 
DEMETRIOU 
15. 1. 1999
Apollon Limassol
6/0

Charalampos 
KYRIAKOU 
9. 2. 1995
Apollon Limassol
38/0

Marios 
ANTONIADES
14. 5. 1990
Anorthosis Famagusta
15/0

Fanos 
KATELARIS 
26. 8. 1996
Apollon Limassol
10/1

Alexander 

GOGIC 
13. 4. 1994
Hibernian FC
7/0

Nikolas
PANAGIOTOU
12. 5. 2000
Omonia Nikózia
0/0

Dimitros 
CHRISTOFI 
28. 9. 1988
Anorthosis Famagusta
59/8

Pieros 
SOTIRIOU
13. 1. 1993
Ludogorec Razgrad
47/10

Fotios
PAPOULIS
22. 1. 1985
Omonia Nikózia
17/2

Antreas 
KARO 
9. 9. 1996
Apoel Nikózia
9/0

Constantinos 
SOTERIOU
21. 6. 1996
AEL Limassol
5/0

Thomas
IOANNOU
19. 7. 1995
Ethnikos Achnas
5/0

Paris 
PSALTIS 
12. 11. 1996
Omonia Nikózia
2/0

Ioannis
PITTAS
10. 7. 1996
Apollon Limassol 
17/1

Loizos 
LOIZOU 
18. 7. 2003
Omonia Nikózia
10/1

Marios 
ILIA
19. 5. 1996
Ethnikos Achnas
9/1

Marinos
TZIONI
16. 7. 2001
Omonia Nikózia
8/0

Onisiforos
ROUSHIAS
15. 7. 1992
Anorthosis Famagusta
8/0

Panagiotis
ZACHARIOU
26. 2. 1996
Omonia Nikózia
7/1

Dimitris
THEODOROU
10. 9. 1997
Apoel Nikózia
1/0 
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g Nemuseli ste prehovárať 

hlavu a telo, aby ste sa pus-

tili do ďalšej sezóny?

„Začal som moju devätnás-
tu profesionálnu sezónu a zá-
roveň je to moja trinásta 
sezóna v nemeckej bundes-
lige. Každý zápas zanechá na 
hráčovi fyzickú stopu a hlavou 
prechádzajú emócie...ohlušu-
júce skandovanie fanúšikov 
za výhry ale aj ticho v tímo-
vom autobuse po zúfalých 
prehrách, ostrí súperi, tréneri, 
spoluhráči, adrenalín a túžba 

vytrvať. Eufória keď sa darí 
a všetko ide ako po masle ale 
aj zranenia, výmena trénerov 
a neistota keď na tvoje miesto 
čaká tucet ďalších hráčov, 
ktorí bojujú za svoju šancu 
presadiť sa, ale hrať môže 
len jeden. To je futbal. Cítim 
celých 19 rokov v profesio-
nálnom futbale, je to úžasný 
pocit pretože som vo futbale 
dosiahol to, čo som si vysníval 
a moja bundesligová i repre-
zentačná cesta sa stále ne-
končí. Pretože skutočné hra-

nice má človek len vo svojej 
hlave.“ 
g Cítite ešte Euro 2020 

vo svojom vnútri? 

„Na všetky šampionáty, na 
ktorých som hral, budem 
spomínať celý život. Sú to 
turnaje, ktoré sa pre osobi-
tú atmosféru vryjú hráčovi 
hlboko pod kožu. Mám silné 
zážitky a spomienky, žijem 
však prítomnosťou a prežívam 
ju naplno. Sú tu nové výzvy, 
na ktoré sa treba pripraviť 
a spoločne sa tešiť.“

PETER PEKARÍK hral na troch šampionátoch 
a stále s očakávaním čelí ďalším reprezentačným výzvam

Z radosti, Z radosti, 
nasadenia nasadenia 
a nadšeniaa nadšenia 
nič neubudlonič neubudlo
V reprezentácii je pätnásť rokov, na profesionálnej futbalovej 
scéne devätnásť, v jednej z najlepších a najťažších ligových
súťaží – nemeckej bundeslige – pôsobí trinásť rokov. 
V nej má na konte vyše 200 štartov, celkovo mu štatistici 
napočítali viac ako 400 zápasov na najvyššom klubo-
vom fóre (domáce súťaže, poháre, európske poháre), 
k tomu vyše sto reprezentačných zápisov. 
A Peter Pekarík je stále tu.

Na Euro 2020 
si v Petrohrade zahral 

proti Poliakovi 
Linettymu (č. 8)...
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 30. októbra 1986 v Dolnom Hričove
POST: obranca
HRÁČSKA KARIÉRA: MŠK Žilina (2004 – 2009), ZŤS Dubnica (hosťo-
vanie 2004/05), VfL Wolfsburg (2009 – 2012), Kayserispor (hosťovanie 
2011/12), Hertha BSC (od 2012)
REPREZENTÁCIA: 104 zápasov/2 góly (k 25. 8. 2021)
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (2006/07), 1x slovenský Superpohár 
(2007), 1x majster Nemecka (2008/09), 1x osemfinalista MS (2010), 
1x osemfinalista ME (2016), 1x účastník skupinovej fázy ME (2020)

KTO JE PETER PEKARÍK
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g Čím sa vaše Euro 2020 

odlišovalo od MS 2010 

a Eura 2016?

„Pre mňa bol každý z týchto 
turnajov výnimočný a v mojej 
kariére majú všetky zápasy 
na nich významné miesto. For-
mát posledných majstrovstiev 
Európy bol špecifický, hralo 

sa v rôznych krajinách po 
celom kontinente. Atmo-

sféru na štadiónoch 
ovplyvnila pandémia, 

obsadenie tribún bolo 
obmedzené, fanúšikovia mali 
sťažené cestovanie, mužstvá 
žili v bublinách, museli sme 
opakovane cestovať...“
g Považujú vás za etalón 

spoľahlivosti, čo všetko ste 

pre to za devätnásť rokov 

profesionálnej kariéry mu-

seli spraviť? 

„Nemecko je krajina známa 
svojím dôrazom na pracovnú 
disciplínu, zmyslom pre povin-
nosť a poctivosť. Ak disponu-
jete týmito tromi atribútmi, 
máte na pracovisku dvere 
otvorené. Ak sa chcete udržať 
v bundeslige trinásť rokov, 
neexistuje v tomto kompro-
mis. Mám takú povahu, že mi 
nemecká disciplína a tunajší 
životný štýl vyhovujú. Už ako 

desaťročný som žil len 
pre futbal, každé 

ráno som o šies-
tej cestoval au-

tobusom z Dolného Hričova, 
mojej rodnej dediny, do Žiliny  
do futbalovej akadémie na 
ranný tréning ešte pred vyu-
čovaním, po škole som mal 
druhý tréning a večer o sied-
mej po návrate domov som 
častokrát ešte stihol zápas 
s kamarátmi a susedmi na de-
dinskom ihrisku. Vtedy sme 
nemali internet ani sociálne 
siete, futbalové idoly sme sle-
dovali v televízii a na ihrisku 
sme sa na nich hrali. Každý po-
vedal meno, kým je, a hralo sa. 
Chodili sme podávať lopty na 
zápasy žilinského áčka, a tak 
sme sledovali naše futbalové 
vzory. Ako žiak či dorastenec 
som nevedel konkrétne, ako 
funguje európsky futbal, po-
znali sme len to, čo sme počuli 
od starších alebo v televízii, 
mal som však svoj veľký sen 
a cieľ, chcel som hrať v zahra-
ničí. Nerozmýšľal som, čo bu-
de, ak to nevyjde, pretože som 

nemal čo stratiť. Sústredil som 
sa len na futbal, aby som sa 
presadil. Naučil som sa, že 
talent je vo futbalovom svete 
krásny bonus, ale len z neho 
bez tvrdej práce a ešte čohosi 
navyše sa v profesionálnom 
futbale vyžiť nedá.“
g Tá ponuka z Nemecka pre 

vás teda bola...

„...životná šanca.  Keď si ma 
neskôr všimol nemecký tréner 
Felix Magath a prišiel vysní-
vaný prestup do Wolfsburgu, 
vedel som, že je to moja život-
ná šanca. Od prvého dňa som 
fyzicky pracoval na maximum, 
zodpovednosť a disciplína 
boli moja značka, nehľadal 
som výhovorky. Nakoniec pô-
sobím už trinástu sezónu 
v nemeckej bundeslige, ktorá 
je považovaná za jednu z fy-
zicky najnáročnejších líg sve-
ta, stojí hráča veľa fyzických aj 
mentálnych síl. Som vďačný 
a šťastný, že môžem byť stále 

toho všetkého súčasťou. “ 
g A čo bola pre vás reprezen-

tačná premiéra? 

 „Vyznamenanie, ocenenie, prí-
ležitosť. Bolo to v decembri 
v roku 2006 na pôde Spoje-
ných arabských emirátov a vy-
hrali sme 2:1, krátko predtým 
som mal dvadsať rokov.“
g Viete, že v tom zápase 

a rovnako i pri vašom stom 

vystúpení v národnom dre-

se bol jeden spoluhráč? 

„Viem, Dušan Kuciak. Pred 
mojím 100. štartom v repre-
zentačnom drese sme na túto 
tému veľmi radi spomínali.“ 
g Tipnite si, proti ktorému 

súperovi ste na medzištát-

nom fóre hrali najčastejšie?  

„Pri tejto odpovedi sa budem 
spoliehať na moju pamäť, 
trochu aj tipovať. Myslím si, že 
mojím najčastejším súperom 
v reprezentačnom drese bolo 
Česko. Mám pravdu?“
g Je to tak. Na aký čas máte 

ešte silu aj chuť hrať futbal 

na najvyššom fóre? 

„Z mojej radosti, elánu, pra-
covného nasadenia a nad-
šenia z futbalu mi zatiaľ ne-
ubudlo. Je to pre mňa zrkadlo 
môjho aktuálneho stavu, 
do ktorého sa môžem vždy 
pozrieť. Keď zo spomínaných 
atribútov bude z niečoho 
ubúdať, budem vedieť, že pri-
chádza čas posunúť sa ďalej. 
Momentálne stále platí, že si 
futbal užívam, že mi prináša 
veľkú radosť, že môžem stále 
hrať v jednej z top líg sveta, 
fyzicky sa cítim veľmi dobre.“
g Čo vám napadne pri mene 

Jozef Jankech? 

„Pánovi trénerovi Jankechovi  
vďačím v mojej futbalovej ka-
riére za veľa. V sezóne 2004/05 
som pod jeho vedením ako 
17-ročný v drese Dubnice 
debutoval v slovenskej lige. 
Odohral som celú sezónu po-
čas hosťovania zo Žiliny, on mi 
dal príležitosť prvýkrát nazrieť 
do sveta profesionálneho 
futbalu, získať prvé skúse-
nosti. Pamätám si, že sme 
v tom ročníku skončili pod 
jeho vedením na 4. mieste za 
Petržalkou, Žilinou a Banskou 
Bystricou, čo je doteraz naj-
lepšie umiestnenie Dubnice 
v jej futbalovej histórii. A istý 
čas sme ligu dokonca viedli...“
g A Felix Magath? 

„Už som povedal, v sezóne 
2008/09 ma priviedol do 
Wolfsburgu a zasvätil ma 
do zákonitostí nemeckej bun-
desligy, ktorej súčasťou som 
doteraz. Hneď v prvom roční-
ku som získal  titul a hral som 

... a v nejdenom súboji čelil 
aj Robertovi Lewandowskému.
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skupinovú fázu Ligy majstrov 
i štvrťfinále Európskej ligy. 
Aj keď prechádzka to na za-
čiatku nebola. Hneď po mo-
jom prvom tréningu pod 
týmto trénerom s jeho obľú-
benými medicinbalmi som 
pocítil, aká ťažká výzva ma 
čaká. Všetko sa však vyplatilo, 
najťažšie tréningy v mojej 
doterajšej kariére priniesli 
svoje ovocie a najväčší úspech 
na mojej klubovej úrovni. 
Tréner Magath bol známy 
svojimi extrémnymi tréninga-
mi a vďačím mu za to, že ma 
pripravil na bundesligu nielen 
fyzicky, ale aj mentálne. Jeho 
metódy prirovnávali mnohí 
k profesionálnemu vojenské-
mu výcviku. Na jednom pred-
sezónnom sústredení sme boli 
aj v nemeckej vojenskej aka-
démii, kde sme počas prípravy 
využívali na naše tréningy 
tamojšie výcvikové priestory 
a pomôcky. Pamätám si, 
ako sme preskakovali cez 
prekážky a okolo pochodovali 
vojaci. Ťažké tréningy však 
boli jedným z pilierov nášho 
úspechu, kondične sme boli 
pripravení tak, že sme mohli 
odbehať dva zápasy za sebou. 
Navyše to mužstvo zocelilo aj 
mentálne. Som rád, že všetko 
do seba skvele zapadlo a po-
mohol som Wolfsburgu k naj-
väčšiemu úspechu v jeho his-
tórii. Opakujem, v mojej prvej 
bundesligovej sezóne!“
g Bude kvalifikácia o Katar 

2022 rovnako úspech? Vstup 

do nej nebol optimálny. 

„Nik z našej skupiny si nemôže 
po prvých troch zápasoch 
kvalifikácie povedať, že mal 
optimálny vstup. Každý v nej 
už stratil body, skupina je 
veľmi vyrovnaná, pre pozoro-
vateľa zaujímavá, keďže v nej 
bodujú všetky mužstvá. Pokiaľ 
chceme pomýšľať na boj o pr-
vé dve miesta, potrebujeme 
v septembrovom náročnom 
trojzápase zopakovať mini-
málne také výkony, ako pri 
víťazstvách proti Rusku či 
predtým proti Poľsku na Eure.“
g Dá to táto partia hráčov? 

V čom je jej najväčšia sila?

„Vo futbale je dôležitá tímo-
vosť. Mužstvo môže byť vy-
skladané z najdrahších hráčov, 
ale pokiaľ bude každý z nich 
hrať sám za seba, nikdy tento 
tím výsledky nedosiahne, prá-
ve na tom často padnú aj tí 
silní. A teraz k nám: už počas 
prípravy na Euro a potom 
na samotnom šampionáte, 
keď sme boli dlhšie obdobie 
spolu, som v našom kolektíve 

nezachytil najmenší problém. 
Z našej reprezentačnej partie 
cítim veľmi pozitívnu energiu, 
tá tímovosť je našou prednos-
ťou. Verím v silu tohto muž-
stva a pokiaľ pôjde v zápasoch 

každý na svoje maximum, 
prinesieme radosť z futbalu 
aj našim fanúšikom.“ 
g Takže ešte žiadne bilanco-

vanie, obzretie sa dozadu? 

„Na bilancovanie a spomienky 

na moju futbalovú kariéru 
bude určite dosť času. Neskôr. 
Momentálne sústredím ener-
giu na prítomnosť, teším sa 
na každý zápas.“ 

     PETER ŠURIN

Počet odohraných minút: 8474
Tréner v 1. reprezentačnom zápase: Ján 
Kocian
Tréner v 100. reprezentačnom zápase: 

Štefan Tarkovič
Spoluhráč na ihrisku v 1. aj v 100. zápa-

se: Dušan Kuciak
Reprezentační tréneri, ktorí ho viedli: 

Ján Kocian, Vladimír Weiss, Stanislav Griga 
a Michal Hipp, Ján Kozák, Pavel Hapal, 
Štefan Tarkovič
Počet zápasov v pozícii kapitána: 1
Počet strelených gólov: 2
Počet gólových asistencií: 10
Počet inkasovaných žltých kariet: 7
Počet červených kariet: 0
Počet nominácií na medzištátne zápasy: 

112
Počet zápasov v základnej zostave: 97
Počet zápasov ako striedajúci: 3
Počet zápasov ako striedaný: 15
Bilancia: 46 víťazstiev, 20 remíz, 34 prehier, 
skóre 139:112
Počet súperov: 46
Najčastejší súper: Česko (8 zápasov)
Prvý reprezentačný gól: Slovensko – San 
Maríno 7:0 (6. júna 2009)
Počet zápasov na finálovom turnaji MS: 3
Počet zápasov na finálovom turnaji ME: 4
Počet absolvovaných kvalifikácií ME 

resp. MS: 7
Počet kvalifikačných zápasov: 49
Počet zápasov v Lige národov: 7
Počet prípravných zápasov: 34
Najdlhšia séria reprezentačných zápasov 

v rade: 17 (15. 10. 2008 - 5. 6. 2010)
 

fakty poskytla spoločnosť Sport Data Records
Poznámka: Uvedené fakty platili k 2. júnu 2021

Pätnásť rokov 
(zatiaľ) v reprezentačnom drese 
Na svoj stý medzištátny zápas nastúpil Peter Pekarík 1. júna 2021 v rakúskom Riede proti 

Bulharsku. Medzi jeho premiérou a jubileom prešlo presne 5297 dní, keďže prvý raz si obliekol 

reprezentačný dres v oficiálnom dueli 10. decembra 2006 v Abú Zabí proti domácemu výberu 

Spojených arabských emirátov.

FAKTY A ZAUJÍMAVOSTI Z PEKARÍKOVEJ REPREZENTAČNEJ STOVKY

PROTI KOMU HRAL

8x: Česko
4x: Severné Írsko, Poľsko, Ukrajina, Anglicko, 

Macedónsko, Rusko

3x: Slovinsko, Holandsko, Bosna a Hercegovina, 

Írsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Wales

2x: SAE, Lichtenštajnsko, Cyprus, Nórsko, Chor-

vátsko, Arménsko, Luxembursko, Dánsko, Izrael, 

Španielsko, Nemecko, Škótsko, Azerbajdžan

1x: Švajčiarsko, San Maríno, Island, USA, Čile, 

Kamerun, Kostarika, Paraguaj, Taliansko, Andorra, 

Rakúsko, Turecko, Rumunsko, Grécko, Čierna Hora, 

Bielorusko, Maďarsko, Bulharsko

Svoj prvý repre-
zentačný gól 
oslávil s veľkou 
radosťou, dal ho 
v jedenástom 
 zápase v národ-
nom drese 
San Marínu.

Pri jeho premiére aj pri jubilejnom stom štarte bol v bránke 
Slovenska Dušan Kuciak.
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Snímka z prvého vzájomného zápasu Slovenska s Chorvátskom (1:1), 

7. septembra 1941. Vľavo kapitán Ivan Chodák, vpravo chorvátsky 

kapitán Antolkovič.

Reprezentácia SR pred domácim kvalifikačným zápasom o postup 

na Euro 2020 proti Chorvátsku v Trnave.

Juraj Kucka (č.19) v súboji s Marcelom Brozovičom a Lukom 

Modričom.

Ikony reprezentačných výberov Chorvátska a Slovenska - Luka 

Modrič a Marek Hamšík.

Vzájomné zápasy Slovenska s Chorvátskom 
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ETAPA 1941 – 1944
Zo šestnástich medzištátnych 
stretnutí, ktoré odohrala slo-
venská reprezentácia v rokoch 
1939 – 1944, bolo až v sied-
mich jej súperom Chorvátsko, 
a to v rozpätí tridsaťjeden 
mesiacov, čo je v dnešných 
futbalových pomeroch nepre-
konateľný rekord. Vtedajšiu 
novo sa tvoriacu reprezentáciu 
viedol v dvoch dueloch tréner 
Štefan Príboj, v jednom Štefan 
Čambal a štyrikrát Ferdinand 
Daučík, no ani jednému z nich 
sa nepodarilo Chorvátov zdo-
lať. Šesťkrát sa tešil z víťazstva 
náš dnešný súper, remízu 1:1 

dosiahlo Slovensko v premié-
rovom vzájomnom stretnutí 
v septembri 1941 v Bratislave.

ETAPA 1994 – 2021
V novodobej histórii sa stretli 
reprezentačné výbery Sloven-
ska a Chorvátska osemkrát, aj 
v nej majú navrch „vatreni.“ Po 
dvoch víťazstvách slovenskej 
reprezentácie v prvých dvoch 
vzájomných dueloch (4:1 
v apríli 1994 v Bratislave 
a 2:1 v máji 1998 v Pule), sme 
od roku 2000 ťahali za kratší 
koniec a z poltucta zvyšných 
stretnutí sme dosiahli už iba 
na dve remízy.

Najčastejší  
čakanie na tretie 
Reprezentácie Slovenska a Chorvátska sa stretli 
doteraz v 15 vzájomných stretnutiach s bilanciou 
2 víťazstvá, 3 remízy a 10 prehier. Sedem zápasov 
sa odohralo v medzivojnovom období v rokoch 
1941-1944, zvyšných osem v ére samostatného 
Slovenska od roku 1994.
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Zľava Chorvát Bruno Petkovič, Juraj Kucka, brankár 
Martin Dúbravka, Denis Vavro a Stanislav Lobotka

 (16. novembra 2019 v Rijeke).
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Bilanciu nám kazia najmä dva 
posledné kvalifikačné zápasy 
o postup na ME 2020, v kto-
rých zverenci trénera Hapala 
podľahli Chorvátom v Trnave 
0:4 a v Rijeke 1:3. Zaujíma-
vosťou je skutočnosť, že pred 
týmito dvomi zápasmi bola 
bilancia dnešných súperov 
vzácne vyrovnaná: 2 víťazstvá, 
2 remízy, 2 prehry a skóre 8:8.
Chorvátsko bolo súperom 

Slovenska v historicky prvom 
domácom stretnutí 20. apríla 
1994 v Bratislave, v ktorom 
sme zaznamenali aj najvyššie 
víťazstvo. Pod výsledok 4:1 sa 
gólovo podpísal dvakrát Peter 
Dubovský, jedným zápisom sa 
pridali Vladimír Kinder a Ľubo-
mír Moravčík. Druhé víťazstvo 
dosiahli o štyri roky neskôr 
zverenci trénera Jankecha, keď 
v Pule zdolali domácich 2:1 po 

góloch Tibora Jančulu a Jozefa 
Majoroša. Kto by si vtedy 
pomyslel, že to bude na viac 
ako dve desaťročia posledné 
víťazstvo Slovákov? Cenný 
výsledok vybojoval tím trénera 
Adamca v auguste 2000, keď 
proti bronzovým medailistom 

z MS 1998 vo Francúzsku, na 
čele s Prosinečkým, Štimacom, 
či bratmi Kovačovcami zazna-
menal remízu 1:1.

V KVALIFIKÁCII ME 2020 
DVE PREHRY I POSTUP
Len dvakrát sa stretli Slováci 
s Chorvátmi v ostrých kvali-
fikačných zápasoch a v oboch 
mali navrch naši súperi. Naj-
skôr zaskočili hapalovcov v Tr-
nave a po brilantnom výkone 
sa tešili z víťazstva 4:0. Finalista 
z MS 2018 potvrdil svoje kvali-
ty aj v domácej odvete a hoci 
sme sa v Rijeke ujali v prvom 
polčase vedenia po góle Ró-
berta Boženíka, domáci tromi 
gólmi v druhej časti hry výsle-
dok otočili a po víťazstve 3:1 
sa tešili z postupu na európsky 
šampionát. Zaujímavosťou je 
červená karta Róberta Maka, 
ktorý bol už druhýkrát v re-
prezentačnej kariére vylúčený 
po dvoch žltých kartách, za 
pozornosť stojí tiež iný zápis: 
z jednej kvalifikačnej skupiny 
sa prebojovali na záverečný 
turnaj až štyri mužstvá. Priamo 
sa na Euro 2020 kvalifikovali 
tímy Chorvátska a Walesu, 
v následnej baráži uspeli aj 
reprezentácie Slovenska 
a Maďarska.       PETER ZEMAN

súper, 
 slovenské víťazstvo

Autor doteraz posledného gólu do siete Chorvátska Róbert Boženík 

prekonáva v Rijeke brankára 

Dominika Livakoviča.

 20. 4. 1994 Slovensko – Chorvátsko 4:1 Bratislava Prípravný zápas

 29. 5. 1998 Chorvátsko – Slovensko 1:2 Pula Prípravný zápas

 16. 8. 2000 Slovensko – Chorvátsko 1:1 Bratislava Prípravný zápas

 29. 5. 2004 Chorvátsko – Slovensko 1:0 Rijeka Prípravný zápas

 16. 10. 2007 Chorvátsko – Slovensko 3:0 Rijeka Prípravný zápas

 11. 8. 2010 Slovensko – Chorvátsko 1:1 Bratislava Prípravný zápas

 6. 9. 2019 Slovensko – Chorvátsko 0:4 Trnava Kvalifikácia ME 2020 

 16. 11. 2019 Chorvátsko – Slovensko 3:1 Rijeka Kvalifikácia ME 2020

BILANCIA:           8      2       2       4      9:15

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKO  CHORVÁTSKO

 7. 9. 1941 Slovensko – Chorvátsko 1:1 Bratislava Prípravný zápas

 28. 9. 1941 Chorvátsko – Slovensko 5:2 Záhreb Prípravný zápas 

 7. 6. 1942 Slovensko – Chorvátsko 1:2 Bratislava Prípravný zápas

 6. 9. 1942 Chorvátsko – Slovensko 6:1 Záhreb Prípravný zápas

 10. 4. 1943 Chorvátsko – Slovensko 1:0 Záhreb Prípravný zápas

 7. 6. 1943 Slovensko – Chorvátsko 1:3 Bratislava Prípravný zápas

 9. 4. 1944 Chorvátsko – Slovensko 7:3 Záhreb Prípravný zápas

BILANCIA:            7     0      1       6      9:25

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKO  CHORVÁTSKO

Bulletin z historicky prvého domáceho 
zápasu Slovenska v novodobých 
dejinách.
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OD 8. SEPTEMBRA
NA JOJKE

N A J V Ä Č Š I A  T A L E N T O V Á  Š O U  J E  S P Ä Ť !
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Jirka po stopách Dubovského
Mladý reprezentant Erik Jirka zmenil pred sezónou klub. Doposiaľ 
kmeňový hráč Crvenej zvezdy prestúpil do druholigového Realu 
Oviedo.
„Vyniká fyzickou silou, rýchlosťou a pozičnou hrou v krídelnom 

priestore,“ takto charakterizovali zástupcovia španielskeho klubu 
Erika Jirku, s ktorým uzavreli zmluvu na dva roky s možnosťou 
predĺženia o ďalšiu sezónu. „Počas prestupového obdobia mi 

zavolal manažér, že by mali v Oviede záujem o moje služby. 

Vedel som, že je to veľký klub s bohatou históriou a svojimi 

ambíciami, tak sme na ich ponuku prikývli,“ priblížil pre futbal-
sfz.sk Jirka po tom, ako sa spojili jeho cesty s Realom Oviedo.Kucka sa presťahoval 

do Anglicka a očaril Watford
Juraj Kucka absolvoval v drese Watfordu úspešný debut 
v najvyššej anglickej súťaži. Nováčik Premier League zdolal 
v 1. kole Aston Villu 3:2, Slovák hral do 69. minúty, v 23. minú-
te videl žltú kartu.
Kucka po troch sezónach v Parme zmenil nielen klub, ale aj 
krajinu a prvý raz v bohatej kariére si zahrá v anglickej lige. 
„V Parme som mal zmluvu platnú už iba na rok, a tak som 

sa na svojho manažéra obrátil s tým, že keby pre mňa nie-

čo mal v Anglicku, tak by som to rád ešte vyskúšal. A tak 

to vlastne nejako vzniklo. Môj manažér sa do toho ,obul’ 

a nakoniec bol z toho prestup. Nebolo to však o tom, že 

by som chcel z Parmy silou-mocou odísť, ale keby bolo 

niečo práve v Anglicku, to by som ešte chcel vo svojej 

kariére skúsiť,“ povedal pre futbalsfz.sk Juraj Kucka.

Kapitán reprezentácie Marek 
Hamšík sa už udomácnil 
v novom klube. Skúsený 
stredopoliar potvrdil svoje 
kvality hneď v 1. kole tureckej 
ligy. Pripísal si gól i asistenciu 
a pomohol Trabzonsporu 
k víťazstvu 5:1 na pôde tímu 
Yeni Malatyaspor.
Už na začiatku zápasu ukázal 
skvelú kopaciu techniku, 
presným centrom našiel 
hlavu spoluhráča Anastasiosa 
Bakasetasa a ten otvoril skóre 
v 3. minúte. „Teší ma táto 

prihrávka. Ako aj prvý gól 

v drese Trabzonu. Mám 

z neho veľkú radosť, poda-

rilo sa mi skórovať v ďalšej 

kvalitnej lige,“ vyjadril sa 
34-ročný stredopoliar pre 
svoj oficiálny web. „Mali sme 

skvelý vstup do zápasu, po 

desiatich minútach sme 

viedli dvojgólovým roz-

dielom. Aj po zmene strán 

sme pokračovali v dobrom 

výkone, máme za sebou 

skvelý vstup do tureckej 

ligy,“ doplnil. 

Hamšíkova 
parádna premiéra 
v Turecku

Uplynulé dve sezóny robil 
obranám a brankárom súpe-
rov vrásky na čele v drese Jab-
lonca, teraz ich zamestnáva 
už ako hráč Slavie Praha. Reč 
je o slovenskom reprezentan-
tovi Ivanovi Schranzovi, ktorý 
bol v úvode ročníka 2021/22 
so štyrmi gólmi najlepším 
zakončovateľom českej naj-
vyššej súťaže. „Samozrejme, 

že so štartom novej sezóny 

som spokojný a rovnako 

som spokojný aj s mojimi 

štatistikami, gólmi a získa-

nými bodmi do tabuľky. 

Po majstrovstvách Európy 

a prestupovom období 

nastali aj v Slavii zmeny, nie-

ktorí hráči sa pripojili k muž-

stvu o čosi neskôr, keďže 

mali po Eure dovolenku. 

Potrebovali si oddýchnuť, 

keďže makali celý rok. Ešte 

sa zohrávame, dolaďujeme 

niektoré veci. Každým zá-

pasom to je lepšie a lepšie,“ 
priznal Ivan Schranz.        (luc)

Schranz strieľa góly 
aj za Slaviu
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g V poradí piatym súperom 

Slovenska v kvalifikácii MS 

2022 bude reprezentácia 

„vatrenich“. Tešíte sa na 

súboj na bratislavskom 

Tehelnom poli?

„Samozrejme, teším sa. Dú-
fam, že si ho budem môcť 
pozrieť v televízii alebo cez 
internet, keďže osobne mi to 
nevyjde. Zároveň verím, že 
budeme v konfrontácii s Chor-
vátskom úspešnejší ako 
v predchádzajúcej kvalifikácii.“
g Ono je to ešte stále pomer-

ne čerstvé, prečo nebudete 

vtedy na Slovensku. Poviete 

viac?

„Stal som sa asistentom repre-
zentačného trénera Zam-
bie. Začiatkom septembra 
hráme s Mauretániou, potom 
ešte v rámci tohto asociač-
ného termínu s Tuniskom. 
Štvrtého septembra, keď je 
na programe duel s Chorvát-
skom, by sme mali mať voľno, 
takže aspoň v televízii ho azda 
uvidím.“
g Aký zápas očakávate?

„Každému je jasné, že Chorvá-

ti sú favoriti celej skupiny. Veľa 
bude záležať od priebežného 
vývoja v skupine, podľa toho 
asi tréneri prispôsobia taktiku 
a prístup. Asi neprekvapím, 
keď poviem, že Chorváti prídu 
na Slovensko bodovať naplno. 
My by sme však na vlastnom 
trávniku mali tiež pomýšľať 
na čo najväčší bodový zisk. 
Ak chceme bojovať o postup, 
musíme uhrať niečo aj proti 
favoritom.“
g Keď ste sledovali nedávne 

Euro 2020, predpokladáme, 

že ste sa najviac zamerali 

práve na Slovensko a Chor-

vátsko. Čo ste si z tohto šam-

pionátu odniesli v súvislosti 

s týmito dvoma mužstvami?

„Oba tímy odohrali zhodou 
okolností rozhodujúce duely 
proti Španielom. Inak pove-
dané, Slovensku aj Chorvát-
sku vystavilo stopku Špa-
nielsko. Rozdiel bol iba v tom, 
že nám sa to stalo v skupine 
a Chorvátom v osemfinále. 
Nám stačila remíza a vysoko 
sme prehrali, Chorváti remízu 
v riadnom hracom čase do-

siahli, ale potom neuspeli 
v predĺžení.“
g Čo charakterizuje súčasné 

chorvátske mužstvo?

„Ako naše prechádza generač-
nou výmenou. Niektorí hráči 
skončili a hoci prichádzajú 
ďalší zo zahraničných líg, nie 
sú takí známi, ako bol trebárs 
Mandžukič. Samozrejme, že aj 
nové hviezdy chcú dokázať, že 
sú právom v zahraničných klu-
boch a následne v reprezentá-
cii. Teraz budú mať obrovskú 
motiváciu, lebo bojujú o vr-
cholné podujatie, ktoré ich 
môže posunúť ešte vyššie. Je 

však veľký otáznik aj pre mňa, 
ako sa to bude v kvalifiká-
cii vyvíjať. Ukazuje sa, že 
v skupine môže bodovať 
prakticky každý s každým, 
takže to bude ešte nesmierne 
zaujímavé.“ 
g Už ste to načrtli, Chorváti 

v krásnom zápase neuspeli 

v osemfinále proti Španiel-

sku, prehrali 3:5 po predĺže-

ní. Mal čiastočne prerobený 

tím na to, aby nadviazal na 

MS 2018, kde získal striebro, 

alebo bol toto jeho výkon-

nostný a výsledkový strop?

„Španieli na začiatku osem-

Slovenský tréner KAROL PRAŽENICA, 
s Hajdukom Split dvojnásobný ligový 
šampión, má k Chorvátom vrelý vzťah, ale...

Vráťme im 
prehru, 
chcem byť 
na koni
Dva majstrovské tituly, jeden pohár a jeden chor-
vátsky Superpohár vybojoval v drese Hajduku 
Split v polovici 90. rokov minulého storočia Karol 
Praženica. S „majstrami od mora“ sa navyše prebo-
joval do štvrťfinále Ligy majstrov, v ktorom proti 
hviezdami nabitému Ajaxu Amsterdam uhral so 
spoluhráčmi na beznádejne vypredanom Poljude 
cennú bezgólovú remízu. V odvete už mužstvo 
okolo Kluiverta, Litmanena, Rijkaarda, Seedorfa 
či bratov De Boerovcov nebolo možné zastaviť, 
aj tak to však bol pre Hajduk a nášho krajana veľký 
úspech. Nielen vďaka putovaniu Ligou majstrov 
nedá na Chorvátsko dopustiť a na obdobie rokov 
1993 až 1995 má krásne spomienky. 

Na Slovensku pôsobil Karol Praženica 
naposledy v Senici, ktorú viedol 
v jarnej časti uplynulej sezóny 
2020/21. 
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 15. novembra 1970 v Bojniciach
POST: obranca
HRÁČSKA KARIÉRA: Dukla Banská Bystrica (1989 – 1991, 1997 
- 1999), Slavia Praha (1991 – 1993), Dukla Praha (1993), Hajduk Split 
(1993 – 1995), OFI Kréta (1995/96), 1. FC Košice (1996/97), Fortuna 
Düsseldorf (1999/2000), Dynamo Č. Budějovice (2000), MATÁV SC 
Sopron (2001/02)
REPREZENTÁCIA: 6 zápasov/0 gólov
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (1997)

KTO JE KAROL PRAŽENICA

finále ukázali, že chcú hrať 
rovnako dominantne ako 
predtým na záver skupiny 
proti našej reprezentácii. 
Chorvátom sa však podarilo 
to, čo nám nie: streliť gól 
a zneistiť tak súpera. Myslím 
si, že to je tiež recept pre 
náš tím, keď bude hrať proti 
favoritovi. Musíme ukázať, že 
sa nebojíme a, samozrejme, 
pridať aj kvalitnú nadstavbu. 
Keď totiž dáte ktorémukoľvek 
mužstvu v dnešnom futbale 
viac priestoru, dostane krídla. 
Chorváti pritom mohli v predĺ-
žení vyhrať. Kramarič mal veľ-

kú šancu, ak by ju premenil, 
zápas by mal asi iný príbeh. 
Napokon sa gólovo presadil 
Morata a ďalej šli Španieli.“
g V čom sa podľa vás súčas-

ný chorvátsky tím líši od 

toho, ktorý zažiaril na MS 

2018 a potom v roku 2019 

dvakrát zmietol Slovákov 

v kvalifikácii o ME 2020, naj-

skôr v Trnave 4:0 a potom 

doma 3:1?

„Chorváti sa snažia o prestav-
bu mužstva dlhší čas, a tak sú 
z hľadiska kratšieho časového 
úseku zmeny menej drastické. 
U nás to bolo zásadnejšie, 

keďže relatívne krátko po 
sebe skončili Ďurica, Škrtel či 
Nemec. Z pohľadu Chorvátska 
sú zmeny menej dramatické 
aj preto, že noví hráči, ktorí 
prichádzajú do národného 
mužstva namiesto končiacich, 
hrajú v lepších kluboch. Naši 
hráči sa tiež dostávajú do cu-
dziny, ale buď nie sú v takých 
kvalitných ligách, alebo ne-
majú vo svojich mužstvách 
stabilnú pozíciu. Samozrejme, 
treba rešpektovať každú ligu 
a každého hráča, ale keď sa na 
to pozrieme papierovo, chor-
vátsky tím je na tom lepšie.“ 
g Potešili ste sa, keď nám 

aj do aktuálnej kvalifikácie 

vyžrebovali Chorvátsko? 

Môžeme mu športovo od-

platiť trnavský debakel 

spred dvoch rokov...

„Áno, to je jasné. Dlho ma mr-
zelo, že sa nedalo chodiť 
na reprezentačné zápasy. 
V súčasnosti to vyzerá celkom 
priaznivo, takže verím, že ľudia 
potiahnu náš tím za úspe-
chom. Zo športového pohľadu 
je prirodzené, že každému 
súperovi, ktorý vás zdolal, 
obzvlášť vyšším rozdielom, to 
chcete vrátiť. Keď to vezmem 
zo svojho osobného pohľadu, 
tiež si veľmi prajem náš 
úspech, pretože po prehrách 
sa mi s mojimi chorvátskymi 
kamarátmi ťažko rozpráva. Ak 
im to teraz vrátime, budem na 
koni, čo by bolo skvelé.“
g Je reálne, aby Slováci zdo-

lali Chorvátov? Jedno veľké 

víťazstvo v tejto kvalifiká-

cii – proti Rusku – sme už 

dosiahli, ale súboje proti 

Chorvátsku nám akosi ne-

sedia...

„Ako som už povedal, favo-
ritom budú hostia. Nám by 
to však mohlo pomôcť. Proti 
veľkým mužstvám je tlak na 
hráčov o čosi menší, ako keď 
nastupujú proti outsiderom. 
Ukázali sme už veľakrát, že sa 
vieme dať dokopy a siahnuť 
na dno síl. Nehovorím, že 
proti iným tímom to chlapci 
nerobia, ale proti lepším sa 
vieme akosi viac zmobilizovať 
a predviesť výkon na hranici 
schopností. S Chorvátmi sme 
prehrali dvakrát v minulej kva-
lifikácii a som presvedčený, že 
štyrikrát po sebe neprehráme. 
A keď sa na to pozrieme reál-
ne, že doma sme silnejší ako 
vonku, tak v bratislavskom 
zápase vidím reálnu šancu na 
body.“

MIROSLAV ANTOL

Mužstvo Hajduku Split, ktoré uhralo s Ajaxom remízu 0:0 v Lige majstrov, stoja zľava Zoran 
Vulič, Tonči Gabrič, Igor Štimac, Ivica Mornar, Milan Rapaič a Aljoša Asanovič. Dolný rad zľava 
Stjepan Andrijaševič, Nenad Pralija, Karol Praženica, Saša Peršon a Darko Butorovič.

Na začiatku jeho 
trénerskej dráhy 
bola spolupráca 
s Antonom 
Jánošom v Dukle 
Banská Bystrica.
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ÚSPECH 
UŽ ÚČASŤ NA EURE
Slováci boli na majstrov-
stvách Európy bod od 
postupu do osemfinále, 
napokon však skončili 
už v skupine a s turnajom 
sa lúčili po prehre 0:5 so 
Španielskom. „Napriek 

tomu by som nehovoril 

o neúspechu. Zoberme 

si, že sme nepostúpili 

z kvalifikácie. Ak by sme 

nedostali druhú šancu 

cez Ligu národov, tak 

by sme tam ani neboli. 

Áno, určite sa vieme na 

to pozrieť aj tak, že sme 

tam neuspeli, ale na 

druhej strane sme zdo-

lali jedného z favoritov 

na postup zo skupiny 

Poľsko, ktoré má určite 

väčšiu hráčsku základňu 

ako my. Podľa mňa to bol 

jednoducho reálny obraz 

nášho futbalu,“ zhodnotil 
Praženica.

DEBATY 
S ASANOVIČOM
Počas pôsobenia v Hajdu-
ku hrával v jednom tíme 
s Aljošom Asanovičom. 
Neskôr sa stretli aj na Slo-
vensku a teraz spoločne 
pôsobia pri reprezentácii 
Zambie. „Samozrejme, 

že sme sa bavili aj o vzá-

jomnom zápase našich 

reprezentácií. Aljoša 

hovoril to isté čo vždy: 

že sú jasní favoriti. Uvidí-

me, ako to dopadne, ale 

bolo by dobré, keby som 

sa na konci usmieval ja,“ 

ozrejmil Karol Praženica.
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ČO INKASOVANÝ GÓL, 
TO STRATENÝ 
ŠAMPIONÁT
Historicky prvý zápas odohra-
lo Československo proti Cypru 
v apríli 1975 v rámci kvalifi-
kácie ME 1976. Tím trénerov 
Ježka a Vengloša vstúpil 
do bojov o Juhosláviu prehrou 
0:3 v Anglicku, no v nasledujú-
com stretnutí doma proti Cy-
perčanom si vylepšil tabuľ-
kové postavenie i skóre po 
víťazstve 4:0. Na pražskej 
Letnej vsietil hetrik Panen-
ka, štvrtý gól pridal Marián 
Masný. Okrem neho nastúpili 
v základnej zostave  Slováci 
Pivarník, Ondruš a Jozef Čap-
kovič, ktorého štvrťhodinu 
pred koncom zápasu vystrie-
dal Ladislav Petráš. Víťazstvo 
3:0 v odvetnom zápase v Li-
massole pečatilo postup ČSSR 
do štvrťfinále európskeho 
šampionátu a aj na pôde 
súpera sa do streleckej listiny 
zapísal Marián Masný.
Jedno z prvých veľkých pre-
kvapení na náš účet sa zrodilo 
v marci 1983 v Nikózii, kde 
vtedajší československý tím 
senzačne remizoval s domáci-
mi 1:1 a hoci v pražskej odvete 
o mesiac neskôr na štadióne 
Evžena Rosického súpera 
deklasoval 6:0, bodové manko 
vo zvyšku kvalifikácie o po-
stup na ME 1984 už nezmazal. 
V oboch dueloch zasiahli do 
hry len dvaja Slováci, v Nikózii  
Peter Zelenský, v Prahe autor 
jedného z poltucta gólov La-
dislav Jurkemik.
Rovnako pochodil aj posledný 
spoločný československý vý-
ber, ktorý v druhej časti kvali-
fikácie o účasť na MS 1994 vy-
stupoval pod označením RČS. 
V marci 1993 stratil tím trénera 
Máčalu dôležité body na šta-
dióne Tsirion v Limassole. Naj-
skôr sa strelecky presadil Ľu-
bomír Moravčík, na konečných 
1:1 vyrovnával Sotiriou. V ko-
šickej odvete sa proti Cypru 

predstavil spoločný česko-
slovenský výber v domácom 
prostredí naposledy. Víťazstvo 
3:0 po góloch Dubovského, 
Hapala a Skuhravého vykre-
salo postupovú nádej, no tá 
definitívne zhasla po neskoršej 
remíze 0:0 v Bruseli s Belgic-
kom. Aj tentoraz chýbali našim 
do konečného účtovania 
stratené body z Cypru. Pamät-
níkmi stretnutia v Košiciach 
boli Slováci Peter Dubovský, 

Ľubomír Moravčík, brankár 
Ladislav Molnár a v pozícii 
striedajúceho hráča do zápasu 
zasiahol Jaroslav Timko.

SLOVENSKO TRIKRÁT 
VYHRALO, V NIKÓZII 
PRVÝ RAZ BEZ GÓLOV
Prvý vzájomný duel Sloven-
ska s Cyprom sa odohral vo 
februári 2003 na turnaji na 
Afroditinom ostrove. Zverenci 
trénera Jurkemika podľahli 

v prvom zápase Rumunsku 
1:2, v druhom vystúpení na 
turnaji si poradili s domácim 
výberom 3:1. Expresný gól 
v 1. minúte stretnutia zazna-
menal Ľubomír Reiter, dva 
góly pridal v druhom polčase 
striedajúci Róbert Vittek.
Ostré zápasy odohrali slo-
venskí reprezentanti s týmto 
súperom v kvalifikácii o po-
stup na ME 2008. Duely proti 
Cypru priniesli dve suverénne 
víťazstvá nášho tímu 6:1 v Bra-
tislave a 3:1 v Nikózii. Prvý re-
prezentačný gól si v septem-
bri 2006 v domácom stretnutí 
na Tehelnom poli pripísal Škr-
tel, ako chutia dva strelené 
góly v reprezentácii okúsil 
premiérovo Mintál, na hetrik 
v predchádzajúcom dueli 
s Maltou nadviazal dvomi zá-
sahmi Šebo a poltucet v sieti 
Cyperčanov uzavrel Karhan. 
Darilo sa nám aj v odvetnom 
zápase v Nikózii. V závere pr-
vého polčasu skóroval najskôr 
Aloneftis, góly Vitteka, Škrtela 
a Jakubka nasmerovali náš tím 
k výsledku 3:1.

DOTERAZ 
JEDINÉ VÍŤAZSTVO 
Cyperčanov zaznamenal náš 
dnešný súper vo februári 2009 
v prípravnom stretnutí v Nikó-
zii. Domáci vyhrávali po gó-
loch Maragkosa z pokutového 
kopu, Nikolaoua a Okkasa už 
3:0, na konečných 3:2 znižova-
li v 88. min. Jež a v nadstave-
nom čase Jendrišek.
Ostatný vzájomný duel soko-
lov s Cyperčanmi máme v ži-
vej pamäti. Prípravu na zápas 
poznačili výnimočné okolnos-
ti, trio Pekarík – Duda - Bénes 
priletelo priamo do dejiska 
zápasu a po stretnutí odletelo 
do klubov v Nemecku. Škriniar 
trénoval s mužstvom vôbec 
prvýkrát na predzápasovom 
tréningu v Nikózii, keď na zraz 
na Slovensko pricestoval len 
deň odletom. Prvý reprezen-
tačný štart si v Nikózii pripísal 
David Strelec, jubilejný 
80. reprezentačný zápas 
odohral s kapitánskou páskou 
Juraj Kucka, zápas na Cypre 
bol pre slovenskú futbalovú 
reprezentáciu jubilejný 
50. bez inkasovanej žltej karty.

PETER ZEMAN

 20. 4. 1975 ČSSR – Cyprus   4:0 Praha kvalifikácia ME 1976

 23. 11. 1975 Cyprus – ČSSR   0:3 Limassol kvalifikácia ME 1976

 27. 3. 1983 Cyprus – ČSSR   1:1 Nikózia kvalifikácia ME 1984 

 16. 4. 1983 ČSSR – Cyprus   6:0 Praha kvalifikácia ME 1984 

 23. 3. 1993 Cyprus – RČS   1:1 Limassol kvalifikácia MS 1994

 27. 10. 1993 RČS – Cyprus   3:0 Košice kvalifikácia MS 1994

BILANCIA:          6     4      2       0       18:2

VZÁJOMNÉ ZÁPASY ČESKOSLOVENSKO  CYPRUS

 13. 2. 2003 Cyprus – Slovensko 1:3 Larnaka turnaj 

 2. 9. 2006 Slovensko – Cyprus 6:1 Bratislava kvalifikácia ME 2008 

 24. 3. 2007 Cyprus – Slovensko 1:3 Nikózia kvalifikácia ME 2008

 11. 2. 2009 Cyprus – Slovensko 3:2 Nikózia prípravný zápas  

 24. 3. 2021 Cyprus – Slovensko 0:0 Nikózia kvalifikácia MS 2022

BILANCIA:            5       3      1       1      14:6

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKO  CYPRUS

Vzájomné zápasy Československa a Slovenska s Cyprom  

Suverénne víťazstvá 
verzus osudové zaváhania
Československo odohralo s Cyprom poltucet vzájomných stretnutí a hoci 
v nich zaznamenali federálne výbery štyri vysoké víťazstvá a skóre 18:2, práve 
dva inkasované kvalifikačné góly (pri remízach 1:1), nás stáli dva postupy 
na vrcholné podujatia. Slováci odohrali s reprezentačným výberom z Afroditin-
ho ostrova doteraz 5 vzájomných stretnutí s bilanciou 3 víťazstvá, 1 remíza 
a 1 prehra, s aktívnym skóre 14:6.    

Kapitán Juraj Kucka v ostrom súboji s Pierosom Sotiriouom v kvalifikačnom zápase 
o postup na MS 2022 Cyprus – Slovensko (0:0) v Nikózii.
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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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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 27. januára 1977 v Bojniciach
OBĽÚBENÝ KLUB: Real Madrid
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Ronaldo, Maldini, Roberto Carlos
HRÁČSKA KARIÉRA: Slovan Bratislava (1986– 1995), ŠKP Devín (1995 
– 2001), Petrimex Prievidza (1998), Viktoria Plzeň (2001), nižšie súťaže 
v Rakúsku (2002 – 2006)
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Artmedia Petržalka (2005), Inter Bratislava 
(2007 – 2008), AS Trenčín (2009), FK Senica (2014), DAC Dunajská Stre-
da (2014/15), FC Spartak Trnava (2016), Slovan Bratislava (2019/20)

KTO JE MARTIN RUSŇÁK

g K národnému mužstvu 

ste prišli spolu s trénerom 

Vladimírom Weissom v roku 

2008 a pokračovali aj pri 

Stanislavovi Grigovi, Micha-

lovi Hippovi, Jánovi Kozáko-

vi a Štefanovi Tarkovičovi. 

Ako sa odvtedy zmenila či 

rozvinula práca kondičného 

trénera?

„Veci sa časom aj osobným 
vývojom posúvajú dopredu. 
Pribudlo viac elektronických 
pomôcok, napríklad GPS, kto-
ré eviduje rýchlosť, vytrvalosť 
či iné kondičné parametre, aj 
vďaka tomu sa vieme vrátiť 
k analýzam. Samozrejme, 
osobná skúsenosť ovplyvňu-
je našu prácu a priority. Pri 
príprave hráčov národného 
mužstva väčšinou máme 
k dispozícii iba niekoľko dní na 
to, aby sme s hlavným tréne-
rom a jeho asistentmi vyladili 
mužstvo na zápasy.“
g Spomenuli ste digitálne 

pomôcky, zjednodušili vám 

prácu?

„My kondičné ukazovatele 
hráčov zanalyzujeme, ale mu-
síme prihliadať i na to, že ná-
rodný tím hrá teraz tri zápasy 
počas siedmich dní, kým 
v klube nie je zápasový ryt-
mus zvyčajne časovo taký ná-
ročný. Digitálne pomôcky 
nám, samozrejme, pomáhajú, 
poskytujú pomocné údaje 
z tréningového procesu a zá-
pasov, ale nie je to zďaleka 
všetko. Musíme sa pozerať na 
každého hráča samostatne aj 
na základe našich a jeho sub-
jektívnych pocitov i stavu, 
o tom je práca trénera 
a kouča.“
g Ako vyzerá vaša práca po-

čas asociačných termínov?

„Pred začiatkom zrazu sme 
s hráčmi v kontakte prostred-
níctvom asistentov hlavného 
trénera, s niektorými komu-
nikujem ja. Ak sa vyskytnú 

nejaké problémy, potrebujeme 
o nich vedieť. Na úvod zrazu 
robíme osobnú analýzu hráčov 
hlavne z fyzickej stránky. Pri 
nej beriem do úvahy nie iba to, 
ako je hráč vyťažený v klube, 
ale aj náročnosť a dobu cesty 
na zraz, prípadne to, či hráme 
prvý zápas v danom asociač-
nom termíne doma, alebo 
vonku. Podľa toho upravujeme 
objem a intenzitu tréningov, 
ak je to potrebné, rozdelíme 

hráčov do skupín, aby sme ich 
dostali do najbližšieho zápasu 
na rovnakú úroveň.“
g Ako z vášho pohľadu delí-

te tréningy?

„Dôležité je, či riešime pred-
zápasový alebo pozápasový 
tréning, keď treba hráčom 
dorovnať záťaž, podľa toho, 
akú porciu odohrali. Skoro 
vždy sú skoncentrovaní na to, 
čo ich čaká, vedia, čo ideme 
robiť a čo od nich chceme. 

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY  MARTIN RUSŇÁK, kondičný tréner

Je výhoda mať 
„svoj“ šport 
zažitý
Pri reprezentácii zažil piatich trénerov, bol na troch 
záverečných turnajoch, na klubovej úrovni okúsil 
atmosféru Ligy majstrov i Európskej ligy UEFA. 
Kondičný tréner Martin Rusňák hovorí, aké ďalšie 
aspekty prípravy sú okrem futbalového talentu pre 
hráča dôležité.

Kondičný tréner Martin Rusňák 
dohliada na rozcvičku hráčov počas Eura.

Rusňák počas asociačných termínov 
trénuje s hráčmi aj individuálne.
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Chalani sú profesionáli, a tak 
aj k tréningom pristupujú. 
Úvody jednotiek sú o rozbe-
haní, rozohriatí, naťahovaní sa, 
fyzickom nastavení, aktivácii.“
g Stáva sa, že si hráči počas 

rozcvičky aj pofrflú? 

„Snažím sa skladať časti tré-
ningov, za ktoré zodpovedám, 
tak, aby to bolo pre hráčov 
príťažlivé, prípadne zábavné. 
Nemám pocit, že by chalani 
dávali najavo, že sa im niečo 
nepáči. Ak predsa, tak si to 
povedia len pre seba popod 
fúzy (úsmev).“ 
g Počas tréningov vás vidno, 

ako s hráčmi beháte a roz-

cvičujete ich. Aj s nimi vtedy 

prehodíte zopár viet?

„Hráčom zväčša vysvetľujem 
cviky, ktoré budeme robiť, za 
tie roky sme už na seba zvyk-
nutí. A keď sa v tíme objavia 
nováčikovia, rýchlo sa prispô-
sobia. Ak je čas na ľahšej témy, 
porozprávame sa, ale musí to 
mať svoje mantinely.“
g Ako sa vy udržiavate 

v kondícii, aby ste s hráčmi 

stačili?

„Nejde o dlhé behanie s hráč-
mi, je to otázka jedného-
dvoch kôl a s tým problém 
nemám (smiech). Rád si 
vo voľnom čase zacvičím, 
zabehám na bežiacom páse, 
zabicyklujem, hýbem sa celý 
deň.“
g Mať futbalový talent je 

dôležité. Aké kondičné 

aspekty však musí spĺňať 

moderný futbalista?

„Hráči v ich vývoji a v kariére 
prechádzajú sitom aj z kondi-
čnej stránky, nielen z technic-
ko-taktickej, čiže ako pracujú 
s loptou, spolupracujú vo 
formáciách a podobne. Niekto 
môže byť výborný technik, 
ale ťažko bude fungovať 
v mužstve, keď nemá potreb-
nú rýchlosť či vytrvalosť, aby 
vydržal hrať rýchlo za sebou 
viaceré zápasy. Ak futbalista 
nie je na tom dobre fyzicky, 
potom nemôže hrať v špič-
kových súťažiach, v ktorých 
pôsobí väčšina našich hráčov. 
Kluby preferujú rýchlych a dy-
namických futbalistov, ktorí 
zároveň musia spĺňať vytrva-
lostné parametre, aby vedeli 
šprinty a behy v stretnutiach 
opakovať.“
g Kondičná príprava ktorej 

reprezentácie je podľa vás 

na top úrovni?

„Nevidím do kuchyne jednot-
livých reprezentačných výbe-
rov. Ale mám rád taliansku či 
španielsku školu, z ktorých sa 
snažím čerpať, bol som tam 

na stážach. Sú mi srdcu blízke. 
To, že majú dobre pokrytú 
kondičnú oblasť, ukazujú ich 
dlhodobé výsledky.“
g Kondičným trénerom ste 

boli aj v Petržalke a Slovane, 

v čom spočíva rozdiel medzi 

klubovou a reprezentačnou 

úrovňou?

„V kondičnej príprave hráčov 
nie je veľký rozdiel, či ste 
v klube,  alebo v reprezentácii. 

Rozdiel je pracovať v klube, 
kde máte hráča k dispozícii 
dlhší časový úsek, alebo pri 
repre, kde ho máte osem dní 
v rámci asociačného termínu. 
V klube máte, samozrejme, 
reálne väčší vplyv na fyzické 
formovanie hráčov. V repre-
zentácii, poviem to nadsade-
ne a zjednodušene, jedným 
slovom kondičné schopnosti 
„vylaďujeme”. “

g S reprezentáciou ste zažili 

majstrovstvá sveta, dvoje 

majstrovstvá Európy, s Petr-

žalkou Ligu majstrov, 

so Slovanom Európsku ligu. 

Na ktoré podujatie najrad-

šej spomínate?

„Každé bolo krásne a jedi-
nečné. V dobe, keď sme ho 
s výbornými realizačnými 
tímami dosahovali, malo pre 
mňa veľkú cenu. Som úprim-
ne rád, že sa mi ich podarilo 
dosiahnuť a zažiť atmosféru 
zápasov počas nich, vážim si 
to a ďakujem.“
g Máte ešte nesplnený sen, 

ktorý by ste chceli vo futba-

le dosiahnuť? 

„Opakované postupy na 
majstrovstvá Európy sú 
veľkým úspechom, to hovorím 
otvorene. Keď sa postúpi 
zo skupiny, je to priam senzá-
cia. Postup na majstrovstvá 
sveta je oveľa ťažšia úloha. 
Želám si, aby sme v aktuálnej 
kvalifikácii zdramatizovali 
boj o postup, prípadne sa 
v budúcnosti opäť prebojovali 
na Euro. Každá kvalifikácia 
bude čoraz náročnejšia. Tímy 
sa kvalitatívne vyrovnávajú, 
hoci je niekoľko, ktoré majú 
od zvyšku odstup a naozaj 
len zopár, nedosahujúcich 
európsky priemer, ale konti-
nentálna špička sa neustále 
rozširuje.“
g Vy ste vyštudovali futbal 

a trénerstvo na FTVŠ, ne-

chceli ste sa s diplomom 

orientovať na pozíciu hlav-

ného trénera?

„Nikdy som nemal takú ambí-
ciu. Byť hlavný tréner je veľmi 
náročné. Viac ma lákala téma 
kondície. V mojej kariére som 
spolupracoval s výbornými 
slovenskými trénermi, pôsobil 
som aj ako asistent trénera, 
teraz tieto skúsenosti spájam 
a využívam.“
g Futbal ste i hrali,  ste od-

chovancom Slovana a hájili 

ste napríklad aj farby ŠKP 

Devín, Prievidze či Viktorie 

Plzeň. Ako vám táto časť ka-

riéry pomohla porozumieť 

hráčom vo vašej dnešnej 

práci?

„Mal som trénerov, od kto-
rých som si veľa dobrého 
zobral, ale spoznal som aj 
veci, ktoré sa dali riešiť inak. 
Z tých čias teda viem, ako 
môžem ovplyvniť tréningový 
proces efektívnejšie. Priklá-
ňam sa k tomu, že je veľká 
výhoda, ak má kondičný 
odborník svoj šport precítený 
a zažitý.“

BRANISLAV SARŇÁK
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„Rusky“ s chalanmi beháva.

Počas tréningu 
s Denisom Vavrom.

Trénerský tím na Eure zľava: Miroslav Seman, Marek Mintál, Štefan Tarkovič, 
Samuel Slovák a Martin Rusňák.
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Celkovo Jozef Kožlej (48) 
v piatich európskych ligách 
odohral v rozpätí rokov 1989 
– 2010 spolu 458 zápasov, 
v ktorých dal spolu 177 gólov, 
najviac zo všetkých sloven-
ských kanonierov. Z nich polo-
vicu (90) dosiahol ako legionár 
na Cypre, kde v rokoch 2000 
– 2007 a v sezóne 2009/10 
pôsobil v troch kluboch 
(Olympiakos Nikózia, Omonia 
Nikózia, Anorthosis Famagus-
ta). Aj vďaka tejto úspešnej 
anabáze patrí k erudovaným 
znalcom cyperského futbalu, 
čo potvrdil aj v rozhovore 
pred blížiacou sa kvalifikačnou 
odvetou Slovensko – Cyprus 
(7. septembra o 20.45 h.).

g Hneď po vyžrebovaní 

základnej skupiny kvalifiká-

cie o postup na MS 2022 ste 

upozorňovali, že Slováci by 

nemali podceniť cyperskú 

reprezentáciu. Prečo ste si 

to mysleli, hoci sa našli takí, 

ktorí sa v prvom momente 

nad tým zhovievavo usmie-

vali?

„Rozvoj Cyperského futbalu 
šiel za ostatných desať rokov 
výrazne nahor. Zažil som to na 
vlastnej koži. Keď som v roku 
2000 prišiel na ostrov, Cyprus 
ešte nebol v Európskej únii 
a hrala sa tu najvyššia liga ako 
poloprofesionálna súťaž. 
V mužstve sme boli iba traja 
legionári, zvyšok tvorili domá-
ci, ktorí popri futbale chodili 
do zamestnania. Väčšinou 
to boli štátni zamestnanci,
teda pracovníci bánk, policajti, 
hasiči, záchranári, plus štu-

denti. Výrazný zlom aj v ta-
mojšom futbale prišiel po 
vstupe do EÚ v roku 2004. 
Vtedy sa tunajší futbalový trh 
otvoril pre hráčov zo všet-
kých členských krajín únie. 
Úplne sa to pretočilo.  V kra-
jine je futbal mimoriadne 
populárny, ľudia ho veľmi radi 
sledujú na štadiónoch aj v te-
levízii. Na ostrove fungujú 
tri televízne platformy, ktoré  
kúpili prenosové práva za 
veľké peniaze a tie prúdia do 
klubov. Preto si mužstvá môžu 
dovoliť angažovať kvalitných 
futbalistov z celej Európy. Aj 
tu sa ukázalo, že je to v prvom 
rade o peniazoch. Tie priniesli 
cyperskému futbalu veľkú 
kvalitu, aj preto špičkové klu-
by na čele s Omoniou Nikózia 
pravidelne hrávajú európske 
pohárové súťaže, v minulosti 
sa niekoľkokrát predstavili aj 
v skupinovej fáze Ligy majst-
rov či v Európskej ligy. To ale 
potvrdzuje, že kluby majú 
väčšiu kvalitu ako reprezen-
tácia. No aj tá postupne ide 

výkonnosťou hore, o čom sa 
presviedčame v tejto kvalifiká-
cii. Cyprus už nie je tam, kde 
bol pred dvadsiatimi rokmi, 
keď som tam prišiel hrať, 
z niekdajších poloamatérov 
sa za roky, o ktorých hovorím, 
stali profesionáli.“ 
g O pravdivosti vašich slov 

sme sa presvedčili hneď pri 

prvom vystúpení sloven-

skej reprezentácie, keď sa 

národný tím z Cypru vrátil 

s bezgólovou remízou. Ako 

ste tento duel prežívali? 

„Stretnutie som videl na vlast-
né oči. Aj keď sa hral v covido-
vom období, bol som súčasť 
slovenskej delegácie. Od za-
čiatku stretnutia bolo jasné, 
že duel zlomí úvodný gól. Bol 
to prvý zápas kvalifikácie pre 
obe mužstvá, Cyperčanov 
v ňom prvýkrát viedol tréner 
Nikolas Kostenoglou, hráči sa 
chceli pred ním ukázať, preto 
hrali s veľkým nasadením 
a obetavo. Kostenoglou je člo-
vek, ktorý vyžaduje v prvom 
rade disciplínu. Navyše, počas 

celého stretnutia bolo vidieť, 
že nás mal super prečítaných 
a ušil veľmi dobrú taktiku, 
ktorá slávila remízový úspech. 
Nedostali gól, že nám nedali, 
hoci šance na to mali, zapríči-
nil Martin Dúbravka, ktorý 
v závere zachránil bod. Nebyť 
jeho zákroku prišli by sme 
o všetky tri.“
g Z čoho pramenila podľa 

vás viera nemalej skupiny, 

že Slováci v súčasnosti 

musia Cyperčanov v boji 

o postup na MS 2022 ľahko 

zdolať?

„Mnoho našich ľudí, s ktorými 
som pred zápasom hovoril, 
sa tohto duelu obávalo, pred 
súperom mali rešpekt a tým 

DÁTUM A MIESTO NARODENIA:  8. júla 1973 v Stropkove
POST: útočník
HRÁČSKA KARIÉRA: Tatran Prešov (1990 – 1992), Sparta Praha (1992 
– 1994), Hradec Králové  (1995), Viktoria Žižkov (1995/96), 1. FC Košice 
(1996 – 1998, 1999/2000), Greuther Fürth (1998/99), Olympiakos 
Nikózia (2000 – 2003. 2009/10), Omonia Nikózia (2003 – 2006), Anor-
thosis Famagusta (2006), AEL Larissa (2006 – 2008), Thrasyvoulos Fylis 
(2008 – 2009, 2010)
REPREZENTÁCIA: 26 zápasov/3 góly
ÚSPECHY: 1x majster Česko-Slovenska (1993, 2x majster Česka (1994, 
1995), 2x majster Slovenska (1997, 1998), 1x víťaz Gréckeho pohára 
(2007), 1x najlepší strelec slovenskej ligy (1997), 1x najlepší strelec 
cyperskej ligy (2004)

KTO JE JOZEF KOŽLEJ

Peniaze priniesli cyperskému futbalu kvalitu, 
tvrdí znalec ostrovných pomerov JOZEF KOŽLEJ

Kým cítia šancu 
na úspech, 
idú na doraz
Bol súčasťou spanilej jazdy 1. FC Košice v Lige majstrov v sezóne 1996/97. Hoci 
v tom súťažnom ročníku bol úradujúcim kráľom ligových strelcov s 22 gólmi, 
v prestížnom európskom pohári č. 1 sa z presného zásahu neradoval. Príleži-
tosti k tomu mal, no v súbojoch skupinovej fázy s Manchestrom United, Juven-
tusom Turín a Feyenoordom Rotterdam mu chýbalo šťastie.

V reprezentačnom drese nastúpil 
v 26 medzištátnych zápasoch, 
dosiahol v nich tri góly.
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sa vôbec netajili. Obavy vzbu-
dzovalo najmä to, že domáci 
budú hrať pod vedením no-
vého trénera, čo je vždy extra 
motivácia pre hráčov.  Pri roz-
hovoroch na tribúne sa nik 
netváril, že Cyprus je outsider, 
na ktorom si urobíme chuť do 
tejto kvalifikácie. Cyperčania 
totiž čerpajú veľké skúsenosti 
od zahraničných hráčov, ktorí 
pôsobia v ich lige.“
g Aký zápas očakávate teraz 

v Bratislave? Čo podľa vás 

bude rozhodujúce pre náš 

úspech v tomto meraní síl?

„Je to tretí septembrový zápas 
v poriadne nabitom progra-
me. Už budeme vedieť, aké 
reálne sú naše šance na po-

stup na šampionát. Rozhodu-
júce v ňom bude, kedy dáme 
prvý gól, ako rýchlo dokáže-
me zlomiť súperov obranný 
val. Lebo Cyperčania sú veľkí 
bojovníci, kým cítia šancu na 
úspech, idú na doraz. Taká je 
ich mentalita, nezvyknú sa 
vzdávať bez boja. Kým budú 
mať šancu na úspech, dovtedy 
pôjdu na hranicu svojich síl. 
Preto sú nepríjemný súper pre 
každého. Presvedčili sa o tom 
aj Slovinci, ktorí na Cypre pre-
hrali 0:1, a Chorváti sa s nimi 
doma trápili až do konca, 
vyhrali iba o gól.“
g Ako vnímate výsledky 

Cypru v doterajšej kvalifiká-

cii MS 2022?

„Nielen výsledky, aj výkony 
treba mať na zreteli. Ako som 
povedal, Cyperčania nehrali 
zle ani v Chorvátsku, aj v tom-
to súboji potvrdili moje slová 
o nasadení a bojovnosti. Mu-
sím však povedať, že víťaz-
stvom nad Slovinskom nám 
veľmi pomohli. Zobrali im 
tri body, s ktorými Slovinci 
naisto počítali. Podľa mňa ešte 
niekomu v tejto kvalifikácii 
ďalšie body vezmú, majú na 
to. Postupne im dorastá nová 
generácia hráčov a je iba 
otázkou času, keď budú ešte 
lepší a v reprezentácii zúročia 
poznatky a skúsenosti, načer-
pané v nie zlej lige.“
g Kedy ste v tej nie zlej lige 

boli vy najspokojnejší? 

„Najviac sa mi darilo počas 
prvých štyroch-piatich rokov, 
ktoré som odohral v Nikózii 
za Olympiakos a potom za 
Omoniu. Vtedy som dosiahol 
aj stý ligový gól. Tri roky po 
sebe sme bojovali o titul. 
Postupne sa cyperská liga 
sprofesionalizovala, mužstvá 
začali využívať kvalitných hrá-
čov zo zahraničia. Vďaka tomu 
sa aj úroveň tímov zvýšila, ich 
tréneri prečítali našu hru, 
do popredia šli iné kluby. 
Olympiakos prežil menšiu 
krízu, prišiel čas Omonie, 
APOEL-u Nikózia a Famagusty. 
Kvalita ligy sa dvíha, časom 
to bude vidieť aj na reprezen-
tácii. Národný výber Cypru 
zatiaľ na medzinárodnej scéne 
nedosiahol doteraz žiadny 
výrazný úspech, ale hovorím 
s dôrazom, že zatiaľ...“
g Po skončení aktívnej karié-

ry ste pôsobili ako hráčsky 

agenti, posunuli ste na 

Cyprus niekoľkých sloven-

ských futbalistov. Akí hráči  

sú na ostrove žiadaní?

„No už dlhšie nefungujem ako 
hráčsky agent, iba spolupra-
cujem s jedným Portugalcom 
slovenského pôvodu, ktorý 
žije na Cypre. Ak má záujem 

o nejakého slovenského 
hráča, robím mu poradcu. 
Venujem sa viac nefutba-
lovým veciam, mám svoju 
prácu, ktorá ma napĺňa. Ale 
aby som sa vrátil k otázke, 
záujem bol o lídrov. Chceli aj 
od nás získať hráčov, okolo 
ktorých by mohli postaviť 
kostru mužstva. Zamerali sa 
na tvorcov hry alebo dobrých 
zakončovateľov. V niektorých 
prípadoch angažmán Slováka 
vyšiel, viacerí prežili na Cypre 
vydarenú kapitolu svojej ka-
riéry a domáci aj po rokoch 
na nich radi spomínajú. Na 
Cypre funguje mimoriadne sil-
ný klubizmus, ak legionár hrá 
dobre za ich obľúbený tím, 
fandia mu viac ako ostatným.“ 
g Z pôsobenia ktorých slo-

venských hráčov ste mali na 

Cypre najväčšiu radosť?

„Michal Ďuriš mal výbornú 
prvú sezónu, v šestnástich 
zápasoch dal 15 gólov. Hral 
fantastický. Škoda, že sa 
zranil, potom sa už do takej 
streleckej fazóny nedostal. 
Ľudia však stále oceňujú, že na 
ihrisku bojuje aj vtedy, keď sa 
mu strelecky nedarí. Cyperská 
verejnosť neskrýva obdiv 
pri pohľade na hru a výkony 
Tomáša Hubočana. Nechápu, 
že môže byť taký dobrý a spo-
ľahlivý v jeho veku, v Omonii 
odvádza fantastickú prácu, 
je symbolom spoľahlivosti 
a bojovnosti. Viacerí odborníci 
tvrdia, že to bola najlepšia 
kúpa, akú Omonia v posled-
ných rokoch urobila. Aj Adam 
Nemec bol prínosom pre cy-
perskú ligu, keď v nej pôsobil 
a takisto mnohí ďalší.“
g Zostal vám v súvislosti 

s cyperskou futbalovou 

misiou nejaký nenaplnený 

sen?

„Tri roky som na Cypre bojoval 
s mužstvom o majstrovský ti-
tul - a trikrát sme ho nezískali. 
To ma veľmi mrzí, lebo sme na 
to mali káder.“  ŠTEFAN ŽILKA 

Ľutuje, že majstrom sa 
na Cypre nikdy nestal.
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„Arabský svet si zaslúži usporiadať 
majstrovstvá sveta. Ponuku Kataru zor-
ganizovať šampionát v roku 2022 zvýšilo 
úspešné usporiadanie Ázijských hier 
2006, lebo ukázalo, že krajina je schopná 
organizovať veľké medzinárodné akcie.“ 

(Prezident FIFA Sepp Blatter, 24. apríla 2010, 
Fox sports)

 „Ďakujejm vám za vieru v zmenu. Dnes 
oslavujeme, ale zajtra sa začne práca, 
ktorej je pred nami veľa, ale zároveň si 
stojíme za svojím sľubom, že to splníme.“
  (Šejk Hamad bin Khalifa 

Al-Thani, 2. decembra 2010 v Zürichu)

„Rusko je politická voľba a Katar je 
ekonomická voľba. Dá sa povedať, že do 
určitej miery bol šport pri týchto dvoch 
majstrovstvách sveta porazený.“ 

(Belgický internacionál, ambasádor belgicko-ho-
landskej ponuky na organizáciu MS 2022, 

32. decembra 2010)

„Jediná vec, ktorú vám môžem povedať, 
je, že v júni nemôžete hrať futbalový 
turnaj v Katare.“

(Šéf FA Greg Dyke, január 2011, Sky News)

„Teplo nie je a nebude problém.“ 
(Výkonný šéf katarského organizačného výboru  

Hassan Al Thawadi, január 2011)

„Každý z piatich štadiónov využije silu 
slnečných lúčov a poskytne ochladené 
prostredie hráčom a fanúšikom tak, že 
premení slnečnú energiu na elektrickú, 
ktorá sa potom použije na chladenie 
ovzdušia na štadiónoch. Počas nehracích 
dní budú solárne zariadenia na štadió-
noch vyvážať energiu do elektrickej siete, 
počas hracích dní budú štadióny čerpať 
energiu z tejto siete.“ 
(Z informácie katarského organizačného výboru, 2013)

„Vždy sme hovorili, že môžeme zorga-
nizovať majstrovstvá sveta aj v lete.  Ale 
ak chce futbalový svet alebo FIFA, aby sa 
turnaj konal v zime, sme šťastní a pripra-
vení. Ak to chcú uskutočniť v lete, sme 
stále pripravení. “ 

(Výkonný šéf katarského organizačného výboru  
Hassan Al Thawadi, Global Post, januára 2014)

„Lekári tvrdia, že nemôžu prijať zodpo-
vednosť za týchto podmienok. Osobne 
si myslím, že turnaj sa v Katare nakoniec 
neuskutoční. Organizátori môžu byť 
schopní ochladiť štadióny, ale majstrov-
stvá sveta sa nekonajú iba tam.“ 

(Člen výkonného výboru FIFA Theo Zwanziger, 

22. septembra 2014, Sport Bild) 

„Katar bude v roku 2022 hostiteľom maj-
strovstiev sveta FIFA, napriek pripomien-
kam člena výkonného výboru FIFA 
Dr. Zwanzigera, ktoré odrážajú jeho 
osobný názor a nie názor FIFA. Jedinou 
otázkou teraz je, KEDY, nie AKO.“ 

(stanovisko katarského zväzu, september 2014)

„Katarský polostrov v tvare palca  nepatrí 
medzi hlavné turistické destinácie. V okolí 
zálivu si Dauha získala nezávideniahodnú 
povesť najhlúpejšieho miesta na Zemi.“ 

(The Guardian, 20. januára 2019)

„Pri spätnom pohľade ľutujem nomináciu 
Kataru na organizovanie šampionátu 
v roku 2022. Samozrejme, bola chyba, 
ale iba vzhľadom na počasie. Nie, nikdy 
som nepovedal, že ten šampionát bol 
kúpený.“    (Sepp Blatter, 1. júna 2014

 vo švajčiarskej televíznej stanici RTS)

„Hlasovalo sa tajne. Bol som prekvapený, 
že uspel Katar. Jeho ponuka však bola 
dobrá, ako všetky ostatné, neboli medzi 
nimi  veľké rozdiely. Musel existovať neja-
ký dôvod, prečo tí ostatní nevyhrali.“ 

(Nemecká legenda Franz Beckenbauer bol jedným 
z 22 členov výkonného výboru FIFA, ktorí v hlasovaní 

rozhodovali, kde sa budú hrať majstrovstvá sveta 
2018 a 2022, 7. októbra 2014, BBC Sport)

 „Majstrovstvá sveta vo futbale v no-
vembri a decembri, finále turnaja bude 
18. decembra 2022, v deň štátneho sviat-
ku hostiteľskej krajiny. Vzhľadom na to, že 
zimné olympijské hry sa konajú od 4. do 
20. februára 2022, ramadán sa začína 
22. apríla 2022 a v období od mája do 
septembra je príliš horúco na futbal, ob-
dobie november - december 2022 bolo 
jedinou možnosťou majstrovstiev sveta 
vo futbale organizovať šampionát. Počas 
majstrovstiev sveta 2022 je zakázané 
piť alkohol na štadiónoch. Organizátori, 
samozrejme, dúfajú, že zabránia aj výtrž-
nostiam. Zákaz alkoholu počas turnaja 
spôsobuje FIFA veľký problém, keďže 
výrobca piva Budweiser je hlavným spon-
zorom FIFA a pivo dodáva od roku 1986 
na každý šampionát.“ (Komentár britskej tlače) 

„Katar ponúkol 480 miliónov dolárov FIFA  
na čele s Seppom Blatterom len tri týž-
dne predtým, ako v decembri 2010 získal 
hostiteľské práva na majstrovstvá sveta 

2022. Katarská vládna televízia Al Jazee-
ra a FIFA podpísali zmluvu v sume 400 
miliónov dolárov. A navyše mala FIFA sľú-
bených ďalších 100 miliónov dolárov 
za úspešnú voľbu.“  (30. marca 2019, The Times)

„Všetky obvinenia z protiprávneho ko-
nania rázne odmietame. Urobíme všetky 
potrebné opatrenia na obranu integrity 
katarskej ponuky a naši právnici sa touto 
záležitosťou zaoberajú.“ 

(Stanovisko katarského zväzu, marec 2019)

„Po dôkladnom a komplexnom procese 
konzultácií a so zapojením všetkých prís-
lušných zainteresovaných strán sme do-
speli k záveru, že za súčasných okolnos-
tí nemožno teraz predložiť návrh na roz-
šírenie počtu účastníkov finálového tur-
naja MS z 32 na 48 už počas šampionátu 
v Katare. Vzhľadom na pokročilú fázu 
príprav a potrebu podrobného posúde-
nia potenciálneho logistického dopadu 
na hostiteľskú krajinu by bol potrebný 
dlhší čas a rozhodnutie nebolo možné 
prijať do konca júna.“ 

(Stanovisko FIFA tlmočené prezidentom 
Giannim Infantinom, 22. mája 2019)

„V mnohých ohľadoch sa domnievam, 
že MS 2022 v Katare sa vďaka pandemic-
kým udalostiam stali ešte dôležitejším 
faktorom nášho života. Šport - zvlášť 
futbal - má potenciál spájať ľudí vo svete 
po COVID-19.“ 

(Výkonný šéf katarského organizačného výboru  
Hassan Al Thawadi, január 2020)

„Vďaka veľmi prísnym opatreniam na 
ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré 
presadzuje dozorný výbor, je frekvencia 
nehôd na stavbách pre majstrovstvá sve-
ta v porovnaní s inými veľkými stavebný-
mi projektmi na celom svete nízka.“ 

(FIFA v reakcii na obvinenia, že počas výstavby 

štadiónov pre MS zomrelo viac ako 6500 robotníkov, 
10. júla 2021)

Finále v predvečer Vianoc

POVEDALI/NAPÍSALI O MAJSTROVSTVÁCH SVETA 2022 V KATARE
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OBLEKY NA MIERU UŽ DO 48 HODÍN
      marcomirelliofficial           MarcoMirelli

M A RC O  M I R E L L I

YOURPERSONALSTYLE

NAJVÄČŠÍ ŠKOLSKÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ OPÄŤ POKRAČUJE

Do McDonald´s Cupu 
sa ročne zapojí

Prihláste svoj školský tím 
malých futbalistov a futbalistiek 
do najväčšieho a najstaršieho 
turnaja na základných školách.

KTO VYHRÁ McDONALD´s CUP 
A STANE SA NOVÝM 
MAJSTROM SLOVENSKA?

VYHLASOVATE ODBORNÝ GARANT SPOLUORGANIZÁTORI

www.mcdonaldscup.sk
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OPRÁŠENÉ LEGENDY JUDr. KAROL JURKOVIČ, 
krátkodobý kanonier Trnavy aj Slovana

Rád dával hetriky, 
aj bývalému klubu
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 4. novembra 1920 vo Svätom Jure
ZOMREL: 19. júna 2003 vo Svätom Jure 
HRÁČSKA KARIÉRA: ŠK Svätý Jur (od 1940, po 1945), TŠS Trnava 
(1940/41) ŠK Slovan Bratislava (1941 – 1944, hosťovanie 1948)
BILANCIA: TŠS Trnava 21/23, ŠK 25/13 
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (1941)
REPREZENTÁCIA: 1x Slovensko/0 gólov

KTO BOL KAROL JURKOVIČ

Medzi najvyhľadáva-
nejších hráčov všetký-
mi klubmi vždy patrili 
strelci. Kanonierom 
bol v čase druhej 
svetovej vojny rodák 
z neveľkej obce medzi 
Bratislavou a Trnavou 
Karol Jurkovič. 

OSUDNÉ ZOZNÁMENIE 
S MALATINSKÝM
Už ako 17-ročný robustný 
chalan sa mohol strelecky 
vyznamenať na turnaji 
v rámci stredoškolských hier. 
Ako hráč gymnázia narazil 
v tíme obchodnej akadémie 
na Antona Malatinského. 
A ten ihneď uplatnil svoj ne-
skorší nenapodobiteľný vplyv 
na tvorbu majstrovského 
mužstva z hráčov trnavského 
okolia. Presvedčil Jurkoviča 
na prestup do trnavského 
ligového kolektívu. Stalo sa 
tak na jar 1939, ale tréner 
Juraj Strauss ho začal stavať 
do zálohy. 
Na jeseň 1940 Straussa 
vystriedal bývalý výborný 
hlohovecký brankár Adolf 
Hainisch. Karolovi dal príle-
žitosť ligového debutu v úto-
ku proti FC Vrútky. Svätojur-
čan sa skvele chopil príleži-
tosti a pri víťazstvo 5:1 strelil 
tri góly. Fakticky zaznamenal 
štyri, ale hneď ten prvý roz-
hodca nepostrehol a neza-
pískal, hoci diváci za bránkou 
jasali. Zápas sa totiž hral 
ešte na ihrisku, postavenom 
hneď za hlavnou železničnou 
stanicou a bránky namiesto 
súčasných sietí mali drôtené 
pletivo. Jurkovič prijímal 
loptu po centri Kaisera a na-
pálil ju tak, že lopta sa od 
pružného pletiva odrazila 
naspäť do poľa a skončila 
pod brankárom. Zbadali to 
len fanúšikovia za bránkou 
a brankár, no rozhodca ne-
chal pokračovať v hre, akoby 
sa nič nestalo...
Premiérová strelecká exhi-
bícia Karola vôbec nebola 
náhodná, v drese TŠS Trnava 
v nasledujúcich ôsmich 
zápasoch zaťažil konto sú-
perov  12 gólmi! Na jar 1941 
pridal desať a stal sa kráľom 
ligových strelcov! 

TERČOM LANÁROV 
ŠK BRATISLAVA
Strelecké úspechy Jurkoviča 
nejako zvlášť neposunuli tr-
navský klub v domácej súťaži 

k vyšším métam. V ročníku 
1940/41 TŠS obsadil v ligovej 
tabuľke iba 6. miesto. Ani 
jeho neposunuli nastálo do 
reprezentačného výberu 
Slovenska. Iba jediný raz sa 
tréner Štefan Priboj  rozhodol 
zložiť vtedajšiu päťčlennú 
ofenzívnu formáciu strelcami 
a tým dal príležitosť aj Jur-
kovičovi spolu s Bolčekom, 
Radom, Bešinom Vysockým. 
Nedopadlo to ale dobre, 
28. septembra 1941 v Záhre-
be prehralo Slovensko 2:5 
s Chorvátskom a výsledok 
prikrášlili iba Bešina a Bolček.
Napriek tomu u suverénneho 
lídra slovenského futbalu 
v ŠK Bratislava vytrvalo vládla 
túžba získať trnavského 
kanoniera do kádra. Karol 
odoohral za TŠS Trnava na 

jeseň 1941 ešte dva zápasy 
a po nich už debutoval 
v belasom drese. A ako! 
Hralo sa práve tradičné derby 
a Karol vôbec nešetril svoj 
bývalý klub. K výsledku 8:2 
prispel popri dvoch góloch 
Luknára a troch Rada aj on 
troma! ŠK hral v zostave: Koj-
nok – Venglár, Bíro – E. Kováč, 
Porubský, Chodák – Valovič, 
Rado, Jurkovič, Luknár, Arpáš.  
Počas jesene potvrdil svoju 
streleckú povesť ešte ďalšími 
deviatimi gólmi!  

ZRANENIA NIČIA 
AJ VEĽKÉ TALENTY
Sľubnú kariéru Karola Jurko-
viča narušil zákerný zákrok 
súpera v Považskej Bystrici. 
Strašná rana zozadu na lýtko 
mu privodila prasknutie 

v členku i kolene. Jeho zrane-
nie nedokázali úplne vyliečiť 
ani renomovaní odborníci, 
hoci on sa zakaždým vracal 
na tréningy a do zápasov, 
ale už to nebolo celkom ono.  
Preto sa rozhodol pokračo-
vať tam, kde začal, teda vo 
Svätom Jure. 
Pôsobil tam aj ako hrajúci 
tréner a vynikal. Pocítilo to 
raz aj béčko ŠK Bratislava, 
keď v Jure podľahlo 2:5 po 
troch Jurkovičových góloch!  
Belasí ho hneď prehovorili, 
aby sa vrátil v 28 rokoch na 
Tehelné pole a zúčastnil sa na 
príprave na veľkolepý zájazd 
do Mexika. 
Súhlasil, ale obnovenie zrane-
nia v prípravnom zápase s ŠK 
Stollwerck mu zámer cesto-
vať zmarilo, namiesto neho 
šiel jeho objaviteľ Anton Ma-
latinský.
Karol  Jurkovič sa s aktívnym 
futbalom ako 36-ročný roz-
hodol skončiť, doštudoval 
na univerzite právo a venovať 
sa rodine aj svätojurskej fut-
balovej mládeži. 

JOZEF KŠIŇAN  

Karol Jurkovič (stojí tretí sprava) sa podpísal pod tretí titul ŠK Bratislava v sezóne 1941/42, jeho spoluhráčmi boli aj Chodák, 
Luknár, Arpáš či Venglár.
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ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU T ako

Z kraja mesta
do jadra histórie

Staré Tehelné pole.

Obsadenie Petržalky nemeckým Wehr-
machtom 10. októbra 1938 bolo katastro-
fou aj pre šport. Bratislava stratila osem 
futbalových ihrísk, štyridsať tenisových 
dvorcov a kúpalisko Lido. Bolo tradíciou, 
že takmer všetky športové aktivity sa ko-
nali v Petržalke, tu hrával svoje zápasy 
aj I. Čs.ŠK, neskôr ŠK. 
Aby mohli hrať hráči ŠK o ligové body, mu-
seli prejsť na vedľajšie sokolské cvičisko 
RTJ na Tehelnom poli, lebo na ňom bola 
spôsobilejšia hracia plocha, tribúnka 
a aké-také šatne pre hráčov, ale tento stav 
bol považovaný len za provizórium. 
Vo vedení ŠK Bratislava preto okamžite rie-
šili výstavbu nového štadióna, ktorý by mal 
hľadisko s tribúnou na sedenie i na státie 
pre desaťtisíc fanúšikov. Pomocnú ruku po-
dala mestská rada poskytnutím poľnohos-
podárskej pôdy vedľa komplexu bytových 
domov Nová Doba pri Vajnorskej ceste.
S finančnou podporou štátu sa spustila 
príprava projektu výstavby štadióna. Dňa 
10. decembra 1939 sa začali zemné práce 
a cez zimu tu pracovalo denne okolo šesť-
sto robotníkov. Premiestnili asi tridsaťtisíc 
metrov kubických zeminy. Na jar sa začalo 
so stavbou tribún a oplotenia, práce rýchlo 
postupovali, takže 27. októbra 1940 sa na 

ešte neupravených násypoch zišlo nie-
koľko tisíc divákov (jeden z prameňov 
uvádza, že 15 000) na zápase ŠK Bratislava 
- Hertha Berlín (2:2). Strelcom oboch gólov 
domácich – prvých na tomto ihrisku – bol 
Jozef Luknár. 
Štadión na ploche 52 000 m2 však zďaleka 
nebol hotový, lebo mal obsahovať aj ďalšie 
objekty: trávnaté futbalové ihrisko 70×110 
m, atletickú bežeckú dráhu so šiestimi drá-
hami, plochy a zariadenia pre atletické 
disciplíny, stupňovité hľadisko pre 20 000 
divákov, krytú tribúnu na státie pre 3000 
divákov, hlavnú tribúnu s 1750 sedadlami, 
čestnou lóžou, šatňami a hygienickými 
zariadeniami, tréningové škvarové ihrisko 
65 × 105 m, volejbalové a basketbalové 
ihriská, pokladne, toalety, bufety a pod.
Po zabezpečení potrebných financií sa 
v roku 1941 pracovalo na vnútornej vý-
stavbe tribúny, atletickej dráhe, tréningo-
vých ihriskách pre volejbal a basketbal. 
Tempo výstavby napriek ťažkým vojno-
vým časom pokračovalo, až prišiel čas 
slávnostného otvorenia kompletného 
moderného štadióna. V dňoch 26. a 27. 
septembra 1942 sa konal turnaj s účasťou 
Vienny,  chorvátskeho klubu Gradjanski SK, 
rumunského šampióna Venus Bukurešť 

a usporiadajúceho ŠK Bratislava. 
Po dobudovaní tribún sa diváci pohodlne 
rozmiestnili na dovtedy neznámych stup-
ňoch hľadiska. Dobové pramene uvádzajú, 
že pri výnimočných zápasoch sa zaplnila 
aj strecha proletárskej tribúny...
Doba priniesla nutnosť nového štadióna, 
nového Tehelného poľa. Jeho výstavba 
však bola nekonečným seriálom s mno-
hými smutnými zápletkami a bezbrehým 
sebectvom kompetentných.
Pôvodne bol začiatok búracích prác sta-
rého stánku naplánovaný na zimu 2008  
a dokončenie nového štadióna na štvrtý 
kvartál roku 2010. Posledný zápas na ňom 
však odohrali 25. novembra 2009, v odvete 
štvrťfinále Slovenského pohára remizoval 
Slovan s Myjavou 0:0.
Nakoniec ho zbúrali v roku 2013 a nový 
začali stavať na jeho mieste 1. septembra 
2016. Právoplatne skolaudovaná novostav-
ba bola 3. decembra 2019. 
Otvárací duel nového štadióna sa odohral 
3. marca 2019, v ligovom zápase Slovan 
zdolal Trnavu 2:0, prvým strelcom na ňom 
bol Slovinec Andraž Šporar.
 (pš) 

S použitím článkov 

Juraja Šeba a Jozefa Kšiňana

TEHELNÉ POLE

Za všetkým stojí jeden človek. Architekt Kamil Gross položil základy 
Tehelného poľa ako moderného športovo-rekreačného zázemia Bratisla-
vy: kúpalisko, futbalový štadión, cyklistický štadión, tenisové kurty, zimný 
štadión, to všetko na neveľkom území. Pre minulé generácie aj Ziegelfeld 
či Téglamezö (bolo to bahnité územie, nadväzujúce na Kuhheide, teda 
Kravský pasienok, po našom Kuchajdu, neskôr už len Pasienky), v tých 
časoch zóna na východnom okraji hlavného mesta. Dnes už širšie centrum 
Bratislavy. Pre túto rubriku je podstatný futbalový štadión.

Slovan Bratislava – Botafogo 
Rio de Janeiro 0:2 (0:2), 
12. júl 1955
Prišli aj Nilton Santos, Gerson 
a Garrincha, zápas sledovalo 
až 50-tisíc divákov, vstupenky sa za 
dva dni vypredali.

ČH Bratislava – Celtic Glasgow 
1:1 (0:0), 18. november 1959
Predalo sa viac vstupeniek, ako bola 
kapacita. Nevydržali ani bariéry, jed-
na praskla a stovky ľudí sa prevalili 
na plochu. Hralo sa pred rekordnou 
návštevou vyše 60-tisíc ľudí, akú 
Tehelné pole už nikdy potom z bez-
pečnostných dôvodov nezažilo. 

ČSSR – Brazília 3:2 (2:1), 
23. jún 1968
Jediný raz hrala Brazília v Bratislave, 
Pelé neprišiel, ale Carlos Alberto, 
Tostao, Rivelino, Jarzinho, Edu áno. 
Hetrik Jozefa Adamca vošiel do dejín.

ČSSR – Anglicko 2:1 (1:1), 
30. október 1975
Zápas na dvakrát, pôvodný ukončil 
rozhodcu pre hmlu v 16. min, nebolo 
vidno na krok. Na druhý deň sa hralo 
napoludnie a do hľadiska prišlo 
55-tisíc divákov.

Slovan – TJ Vítkovice 3:0 (3:0), 
3. jún 1992
Po sedemnástich rokoch belasí 
potvrdili zisk majstrovského titulu po 
dvoch góloch Dubovského a jednom 
Timka. Po konečnom hvizde roz-
hodcu Ihringa vyše34 tisíc fanúšikov 
zaplavilo hraciu plochu.

PAMÄTNÉ ZÁPASY
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Prvým z našincov bol Miroslav Karhan. 
Prah klubu prekročil 12. októbra 2010 
v zápase Slovensko – Írsko (1:1) v Žili-
ne  v kvalifikácii Eura 2012. Mal vtedy 
34 rokov. „Pre mňa to bolo také isté, 

ako keby som hral desiate stretnu-

tie. Už som viackrát povedal, že to 

je len reč štatistík a médií, “ uviedol 
po stretnutí.
V národnom mužstve debutoval 
6. septembra 1995 v Košiciach proti 
Izraelu, na ihrisko ho poslal tréner 
Jozef Jankech. V októbri 2011 ukončil 
reprezentačnú kariéru zápasom 
s Ruskom. „Už na začiatku tejto 

kvalifikácie MS 2012 som vyhlásil, 

že bude moja posledná. Reprezen-

tačnú kariéru by som si predĺžil 

len v prípade postupu a bojoval by 

som o nomináciu na šampionát,“ 

povedal, keď potvrdil svoj odchod 
z národného tímu. Mal na konte 107 
zápasov a 14 gólov.
Po šiestich rokoch sa stal členom pro-
minentnej spoločnosti druhý Slovák 
Marek Hamšík. Stýkrát reprezentoval 
v oficiálnom zápase 5. októbra 2017 
v kvalifikačnom dueli v Škótsku (0:1) 
ako 30-ročný „Neviem, či budem 

na tento duel spomínať v dobrom, 

ale chalani bojovali, dali do toho 

srdiečko a je veľká škoda, že to ne-

vyšlo,“ neskrýval sklamanie z výsled-
ku na glasgowskom Hampden Parku. 
Predsa ale to bol významný moment 
v jeho kariére. „Moje ďakujem patrí 

rodičom, ktorí mi od detstva verili, 

a manželke Maťke, ktorá je celý čas 

pri mne, podporuje ma a vytvára 

mi pohodové rodinné prostredie.” 

Odvtedy posunul Hamšík slovenské 
maximum v počte štartov v najcen-
nejšom drese k úrovni čísla 130!
V čase jeho stovky mal Škrtel na do-
hmat dvere tohto klubu, mal na konte 
cez 90 stretnutí, rysoval sa ďalší adept, 
Pekarík sa v 31 rokoch blížil 
k hranici 80 štartov.
O rok už Martin Škrtel nielen búchal 

Naši 
reprezentační 
stovkári 
a stovkárky
Klub 100, združujúci futbalistov a futbalistky, ktorí 
reprezentovali svoju krajinu sto a viackrát, je elitná 
spoločnosť. Celosvetovo združuje momentálne 
527 mužov a 351 žien, v tejto chvíli sú v ňom štyria 
Slováci a tri Slovenky.

Stovkárky máme aj medzi re-

prezentantkami, v tejto chvíli sú 

v elitnej spoločnosti tri Slovenky.

Počas februárového zájazdu slovenského 
ženského národného tímu sa zapísala ako prvá 
(v novšej novodobej histórii) Lucia Ondrušová. 
V zápase s Maltou (4:0) 18. februára 2021 svoj 
vstup do výnimočnej spoločnosti podčiarkla aj 
streleným gólom. 
„Keď mi Škorvánková pri striedaní zapla  ka-

pitánsku pásku na ruke, možno desať sekúnd 

sme nevnímali okolitý svet. Bola som dojatá, 

to bol najsilnejší okamih toho dňa, toho 

zápasu,“ priznala sa o pár chvíľ neskôr 33-ročná 
futbalistka.
O dva mesiace neskôr sa stovkárkami stali 
v jednom zápase – s Mexikom 10. apríla 2021 
- naraz dve hráčky, Dominika Škorvánková (30) 
a Alexandra Bíróová (30).
„Možno preto, že naša generácia nemala 

pred očami staršie spoluhráčky, ktoré by sa 

na túto métu dostali, sme to nemali ako neja-

ký reprezentačný cieľ. Lenže pred pár rokmi 

sme sa dopracovali k tomu, že by sme boli 

rady, aby zväz oficiálne evidoval naše štarty, 

zozbierali sme podklady z rôznych strán, aby 

tie štatistiky boli presné. Vtedy sme si uvedo-

mili, že sme už na pekných číslach štartov 

a keď sa cifra štartov prehupla cez hranicu 

deväťdesiatky, bola aj stovka skutočne reál-

na,“ reagovala na okrúhle číslo Bíróová.
„Hrám futbal a plním si svoj sen,“ skonštato-
vala s úsmevom Škorvánková.
Tesne pred dverami klubu reprezentačných 
stoviek sú ďalšie Slovenky, Jana Vojteková 
nastúpila v 99 zápasoch, Mária Korenčiová v 95, 
možnými kandidátkami sú aj Diana Bartovičová 
(78) či Patrícia Hmírová (77).
Len treba pripomenúť ešte jeden fakt: 
so zmapovaním „pionierskych“ rokov našej 
ženskej reprezentácie to nie je vôbec jedno-
duché. Čísla pri hráčkach ako boli Škodlerová, 
Lukácsová, Matysová, Beregszásziová, Hanze-
lová, či Gažiová aj Gajdošová so stopercentnou 
overenou realitou nemáme k dispozícii, preto 
píšeme s poznámkou o novšej novodobej 
histórii. Ak by ste mali podklady k medzištátnym 
zápasom z rokov minulých, teda z konca 
20. a začiatku 21. storočia, budeme vďační, 
ak sa s nami o ne podelíte.

MEDZI ŽENAMI 
TRIO

na dvere, ale aj vošiel a stal sa členom 
elitnej spoločnosti. V stretnutí 
s Českom (1:2) 11. októbra 2018 si 
pripísal jubilejný štart. „Veľmi ma to 

teší, som hrdý, pretože dosiahnuť 

sto zápasov v reprezentácii nie je 

každodenná záležitosť. Som naozaj 

šťastný, pretože vydržať taký dlhý 

čas a odohrať toľko zápasov v naj-

cennejšom drese, je podľa mňa 

obdivuhodné,“ povedal pri tejto 
príležitosti vtedy 34-ročný stopér. 
Premiéru v reprezentačnom áčku zažil 
9. júla 2004 na turnaji Kirin Cup proti 
Japonsku. 
Métu sto dosiahol predtým či potom 
vo viacerých sférach: ako hráč Liver-
poolu v októbri 2011 sto zápasov 
v Premier League, v drese Basaksehiru 
v decembri 2020 celkovo sto zápasov 
v európskych pohároch.
Štvrtým Slovákom so stovkou (a viac) 
reprezentačných štartov je od 1. júna 
2021 Peter Pekarík v 34 rokoch. V prí-
pravnom zápase pred Eurom proti 
Bulharsku (1:1) nastúpil s kapitánskou 
páskou. A rovnako ako jeho pred-
chodcovia, ani on v jubilejnom zápase 
nevyhral... Aj tak sa však vyjadril: „Je 

to pre mňa výnimočný pocit. Každý 

reprezentačný zápas prežívam 

veľmi intenzívne,  reprezentačný 

dres je pre mňa tá najväčšia pocta 

v kariére. Dosiahnuť takúto métu 

nie je jednoduché, v národnom 

tíme som pätnásť rokov a na každý 

zápas mám nádherné spomienky.“ 

Z aktívnych futbalistov hral Juraj 
Kucka v národnom drese už 86-krát, 
Hubočan 73-krát, Weiss ml. 71-krát.

(pš)

Miroslav Karhan dostal
od UEFA pamätnú čiapku, 
pripomínajúcu sto zápa-
sov v národnom drese. 
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ĎAKUJEME ZA PODPORU

Platinoví partneri

Partneri 

Mediálni partneri

Dodávatelia
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