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STÁVKA BEZ RIZIKA DO 40 €
STÁVKOVÝ KREDIT DO 40 €

40 FREE SPINOV DO CASINA
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V tieni Škriniara

ĽUBOMÍR ŠATKA
je stále

PLNÝ AMBÍCIÍ
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KENAN BAJRIČ
o Slovane, Slovensku,

Slovinsku 

AJ O ŠPORAROVI

Z OBSAHU

Vážení športoví priatelia,

pomaly ale isto sa končí reprezentačný futbalo-
vý rok 2021. Jeho priebeh bol rôznorodý a zažili 
sme v ňom, ako to už býva, pozitívne aj nega-
tívne momenty. Po skončení novembrového 
asociačného termínu príde čas na podrobné, 
neprikrášľované, ale súčasne ani nepričierňo-
vané zhodnotenie fungovania, výsledkov 
a herného prejavu reprezentačného áčka. Na 
základe tejto analýzy bude potrebné rozhod-
núť, s kým bude spojená budúcnosť vlajkovej 
lode nášho reprezentačného futbalu, keďže 
zmluva súčasného trénera a jeho realizačného 
tímu sa končí na konci tohto mesiaca.

Nechcem v tejto chvíli nijakým spôsobom na-
značovať, ktorým smerom sa bude toto veľmi 
dôležité rozhodovanie uberať. Pred nami sú 
ešte dva kvalifikačné zápasy, ktorých priebeh 
a výsledky dotvoria celkový obraz. Síce už sú 
ochudobnené o prvok možnosti vybojovať si 
účasť na MS, ale stále je o čo hrať. O víťazstvá, 
o konečné 3. miesto v našej kvalifikačnej sku-
pine, o body do rebríčka FIFA a v neposlednom 
rade aj o vlastnú česť i priazeň fanúšikov, ktorú 
je potrebné potvrdzovať v každom zápase. 
Bolo by skvelé, keby sa výrazne zlepšený herný 
prejav nášho národného tímu zo septembro-
vých a októbrových zápasov spojil aj s výsled-
kami v podobe víťazstiev, pretože stále platí, 
že história si pamätá (predovšetkým) rezultáty.

Na viacerých úrovniach ďalších reprezentač-
ných tímov sme zaznamenali potešiteľný fakt, 
že ich výkony povzbudili atmosféru herným 
prejavom a v nejednom zápase aj výsledkom. 
Dvadsaťjednotka viedla do 80. minúty na ho-
rúcej španielskej pôde a tesne prehrala až po 
dvoch pokutových kopoch, devätnástka sa na 
prípravnom turnaji na domácej pôde dokázala 
otriasť z debaklu s Nemeckom a dosiahla cenné 
víťazstvá nad Holandskom a Portugalskom. 
Sedemnástka bezpečne bez prehry postúpila 
zo svojej skupiny do ďalšej fázy kvalifikácie 
ME 2022, pričom v súboji s Anglickom, víťa-
zom skupiny, viedla ešte tri minúty pred kon-
com. Aj ženský tím do 19 rokov bol vo svojej 
kvalifikačnej skupine, napriek prehrám, 
oveľa vyrovnanejším súperom rebríčkovo 
vyššie postaveným rivalom ako v nedávnej 
minulosti.

Súčasné obdobie je zároveň obdobím bilan-
covania, keďže sa končí štvorročné volebné 
obdobie funkcionárov a orgánov na všetkých 
úrovniach, od oblastných, cez regionálne až po 
Slovenský futbalový zväz. Delegáti volebných 
konferencií svojimi hlasmi rozhodnú, kto dos-
tane mandát viesť futbalové hnutie do ďalších 
rokov. Verím, že sa rozhodnú správne a že pri 
svojom rozhodovaní budú brať do úvahy kto 
a na základe akého programu má najlepšie 
schopnosti a možnosti viesť slovenský futbal.

Bez ohľadu na budúce výsledky volieb by som 
sa chcel všetkým voleným funkcionárom po-
ďakovať za ich doterajšiu prácu pre slovenský 
futbal. Zároveň by som chcel všetkým hráčom 
zaželať, aby svojím prístupom a hrou robili ra-
dosť sebe, trénerom a fanúšikom. No a všetkým 
by som rád do nového roka 2022 zaželal, aby 
sme sa už konečne mohli bez obmedzení vrátiť 
na štadióny, tréningové ihriská, tribúny a všade 
tam, kde sa stretávame pri najkrajšej kolektív-
nej hre, ktorá nás všetkých spája a bude spájať 
aj v budúcnosti.
Slovensko, do toho!

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

POSVÄTNÉ TOKIO
so striebornou 
olympijskou medailou

PRE URBANOVU PARTIU
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MAREKA MINTÁLA,
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly.   
Čísla sú k 5. 11. 2021.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Sparta Praha 
19 / 1

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

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
108 / 2

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
22 / 0 

Ladislav 
ALMÁSI
6. 3. 1999
Baník Ostrava
2/0

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
48 / 3

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

STREDOPOLIARI
Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
1. FC Kolín
52 / 5

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
Ferencváros Budapešť
71 / 14

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
32 / 3

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
Trabzonspor 
134 / 26

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994
Real Salt Lake City
33 / 5

ÚTOČNÍCI

Dávid 
STRELEC
4. 4. 2001
Spezia Calcio
8 / 0

Martin 
KOSCELNÍK 
2. 3. 1995 
Slovan Liberec
11 / 1 

Jakub 
HOLÚBEK
12. 1. 1991
Piast Gliwice
7 / 0

Martin 
DÚBRAVKA  
15. 1. 1989
Newcastle United
28 / 0

tréner: 

Štefan 
TARKOVIČ

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
11 / 0

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
16 / 0

Lukáš 
HARASLÍN 
26. 5. 1996
Sparta Praha
20 / 2

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
41 / 0

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

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

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Fortuna Düsseldorf
20 /5

Erik 
JIRKA 
19. 9. 1997
Real Oviedo
4 / 0
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tréner:

Matjaž 
KEK

Reprezentácia 

SLOVINSKA

Jasmin 
KURTIČ 
10. 1. 1989
PAOK Solún
73/2

Domen 

ČRNIGOJ
18. 11. 1995
FC Benátky
21/3

Timi Max
ELŠNIK
29. 4. 1998
Olimpija Ľubľana
1/0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Miha 
MEVLJA
12. 6. 1990
Alanyaspor
43/1

Jan 
OBLAK 
7. 1. 1993
Atletico Madrid
42/0

Igor 

VEKIĆ
6. 5. 1998
FC Pacos de Ferreira
0/0

Sandi
LOVRIČ 
28. 3. 1998
FC Lugano
16/3

Miha
BLAŽIČ 
8. 5. 1993
Ferencváros Budapešť
15/0

Petar 
STOJANOVIĆ
7. 10. 1995
FC Empoli
30/1

Adam 
GNEZDA 
ČERIN
16. 7. 1999
HNK Rijeka 6/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. 
Čísla sú k 5. 11. 2021.

Vid 
BELEC
6. 6. 1990
US Salernitana
18/0

Žan 
ROGELJ
25. 11. 1999
WSG Tirol
3/0

Jon 
GORENC 
STANKOVIČ
14. 1. 1996
Sturm Graz   7/1

Miha 
ZAJC
1. 7. 1994
Fenerbahce Istanbul
25/5

Jaka
BIJOL
5. 2. 1999
Hannover 96
24/0

Jure 
BALKOVEC 
9. 9. 1994
Karagümrük
21/0

Leo 

ŠTULAC 
26. 9. 1994
FC Empoli
6/0

Josip 
ILIČIČ
29. 1. 1988
Atalanta Bergamo
76/16

Benjamin
ŠEŠKO
31. 5. 2003
RB Salzburg
7/1

Benjamin 
VERBIČ
27. 11. 1993
Dynamo Kyjev
36/5

David 
TIJANIČ  
16. 7. 1997
Göztepe SK
1/0

Andraž
ŠPORAR
27. 2. 1994
FC Middlesbrough
33/5

Luka 
ZAHOVIČ 
15. 11. 1995
Pogoň Štetín
9/0

Žan 
KARNIČNIK
18. 9. 1994
NK Mura
2/0

Sven 
ŠOŠTARIČ 
KARIČ 
7. 3. 1998
NK Domžale    1/0
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g Máte rituál pred nástu-

pom na ihrisko?

„Mám viaceré, v šatni aj na 
ihrisku. Od obliekania si chrá-
ničov po modlitbu pri vstupe 
na trávnik. Vtedy poprosím 
Boha o dobré zdravie pre 
všetkých a dobrý výsledok 
pre nás.“
g Necítite sa zatlačený do 

tieňa Milana Škriniara?

„Je to stopér svetovej triedy, 
takže logicky sa každý musí 
cítiť v jeho tieni. To však 
nemôže nikomu normálne-
mu prekážať, práve naopak, 
hrať s Miňom je dobrá 
robota.“
g Spočítate, koľko zápasov 

ste spolu odohrali na maj-

strovstvách Európy?

„Úplne presne. Za dvadsať-
jednotku jeden pred štyrmi 
rokmi a za áčko tri, teraz 
v júni.
g Spomenuli ste si teda 

aj na ten z 22. júna 2017 

proti Švédsku, v ktorom ste 

dokonca strelili gól?

„Vedel som, že ma budete 
chcieť nachytať pri spomien-
kach (smiech). Je to jeden 
z pre mňa najvydarenejších 
medzištátnych zápasov, 
veľmi rád naň spomínam 
a hovorím o ňom. Ale vlastne 
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ĽUBOMÍR ŠATKA hral už na dvoch 
finálových turnajoch ME, rád by so Slovenskom 
absolvoval aj svetový šampionát

Tú ambíciu 
musíme 
mať vždy 
Je pevnou a na prvý pohľad nenápadnou 
súčasťou defenzívneho súkolia reprezentá-
cie, po boku Milana Škriniara v strede 
obrany spoločne vytvorili hradbu súpe-
rovým útokom. Kým jeho spoluhráča 
si všímajú všade a vždy, on prijal úlohu 
toho druhého v tieni. Pokojne, zodpo-
vedne, dôrazne, teda tak, ako sa 
prejavuje počas zápasov, a k tomu 
pridáva schopnosť presnou pri-
hrávkou založiť útok. Taký je aj 
v debate. Ľubomír Šatka. 

S reprezentačným trénerom Štefanom Tarkovičom.
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o celom turnaji v Poľsku, boli 
sme tam výborná partia, hrali 
sme pekný futbal a dosaho-
vali výsledky, ktoré našich 
ľudí tešili. Veď nás aj chodili 
povzbudzovať v tisícoch. Boli 
to krásne dva týždne.“
g Na jar vás postihlo 

zranenie, roztrhnuté väzy 

v chodidle, je už úplne 

zabudnuté?

„K tomuto obdobiu sa nevra-
ciam. Som rád, že môžem po-
vedať, že všetko je v poriadku 
a môžem hrať futbal bez 
akéhokoľvek obmedzenia.“
g Dlho ste mali nálepku, že 

v reprezentácii ste neodo-

hrali zlý zápas...

„... až kým neprišiel ten v Se-
ville proti Španielsku na Eure, 
že? Pred prvým gólom som 
chyboval a celý duel potom 
vyznel tak zle, až nás to všet-
kých bolelo.“
g Zachytili ste po našej ok-

tóbrovej remíze v Osijeku 

nejaké reakcie aj v Poľsku?

„V klube sú naše vystúpe-
nia v reprezentácii ostro 

sledované, navyše mojimi 
spoluhráčmi v Lechu sú 
momentálne dvaja Chorváti 
Milič a Baturina. S nimi som 
sa bavil o tom zápase dosť 
intenzívne, akurát...  Pre nás 
to znamenalo definitívny 
koniec postupových nádejí, 
kým Chorváti hrajú stále 
o priamy postup na šam-
pionát. Takže hoci výsledok 
rezonoval, vlastne aj náš 
výkon, všetko to prekryl 
fakt, že my na majstrovstvá 
nepocestujeme.“
g Čo sa dá teraz povedať 

k neúspešnej kvalifikácii 

MS 2022?

„Uškodil nám zbabraný 

začiatok, stratili sme v marci 
priveľa bodov. Potom sme ich 
v každom termíne naháňali, 
škoda, že sme nedobehli, aj 
keď naše posledné výko-
ny sa páčili. Doplatili sme 
však na premieňanie šancí, 
chýbali nám góly, ktoré by sa 
premenili na potrebné body. 
Nebolo dosť gólov, takže nie 
je dosť bodov. O to väčšia 
škoda, keďže sme sa presved-
čili, že vieme a môžeme hrať 
s každým ako rovný s rovným. 
Sme malá krajina, postup na 
finálový turnaj nebude nikdy 
pre nás samozrejmosť, ale tú 
ambíciu musíme mať v sebe 
vždy. Takže verím, že budem 
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v tíme, ktorý takú šancu ešte 
dostane a využije ju.“
g Posledné dva zápasy 

v tejto kvalifikácii tak budú 

o čom?

„O nás, o našich výkonoch, 
o väzbe s našimi fanúšikmi, 
ktorých stále máme a ktorých 
si nesmierne vážim. Každý 
výsledok z medzištátneho zá-
pasu ide do sveta, je dôležitý 
aj pre naše sebavedomie. Keď 
sa situácia vyvinula takto, tak 
chceme byť tretí v skupine.“

NEZABUDNUTEĽNÉ 
ROKY V DUBNICI 
AJ V NEWCASTLI 
g Keď počujete mená Anton 

Ďuriš, Jozef Kamenčík, 

Jozef a Peter Jakušovci, 

čo vám napadne?

„Moji dubnickí tréneri, ktorí 
mi dali potrebné základy. 
Viem, čo pre mňa urobili, 
z ich roboty som veľa ťažil 
a tak postupoval vo futbale 
hore. Hlásim sa stále k futba-
lovej Dubnici, od mojich šies-
tich rokov som desať prvých 
s loptou strávil tam. Veľmi rád 
na ten čas spomínam, na tých 
ľudí nikdy nezabudnem.“
g Aké sú vaše futbalové 

prednosti?

„Som technickejší typ 
obrancu, tu sa tiež prejavuje 
dubnická futbalová škola, 
vždy nás viedli ku kreatívnej 
rozohrávke odzadu. Myslím 
si, že toto je moja najvý-
raznejšia prednosť. Pritom 
som začínal ako útočník...“
g Ako ste sa potom posu-

nuli dozadu, dokonca až na 

stopérsky post?

„To šlo postupne, z hrotu 
ma zaradili do stredovej 
formácie, potom až na kraj 
obrany a zakotvil som v jej 
strede. Zrejme to ovplyvnili 
i moje centimetre, rýchlo 
som vyrástol. Bolo to napo-
kon rozhodnutie trénerov, 
viac som im pasoval do tých 
defenzívnejších pozícií. Fakt 
je, že moja kariéra nabrala 
správny rytmus, až keď som 
zakotvil v strede obrany.“ 
g Stále platí, že za svoje 

vzory považujete Matsa 

Hummelsa či Davida Luiza?

(širokánsky úsmev) „To bolo 
obdobie mojich šestnástich 
rokov. Vtedy to boli už vše-
obecne známi mladí hráči, 
ktorí sa výrazne presadili. Ich 
štýl hry sa mi páčil, vedeli čí-
tať hru, boli primerane dôraz-
ní, výborne rozohrávali akcie. 
Dnes som sa aj ja o kus v ka-
riére posunul, takže už nevy-

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 2. decembra 1995 v Ilave.
Post: obranca.
HRÁČSKA KARIÉRA: mládežnícke kategórie FK Dubnica, Newcastle 
United (2012 – 2017), York City (2016, hosťovanie), DAC 1904 Dun. 
Streda (2017 – 2019), Lech Poznaň (od 2019). 
ÚSPECHY: 1x účasť na Eure (2021), 1x účasť ME 21 (2017), 2x 3. 
miesto vo Fortuna lige (2017/18, 2018/19).
REPREZENTÁCIA: SR A 22/0, SR 21 2/1, SR 19 8/0, SR 17 3/1.

KTO JE ĽUBOMÍR ŠATKA

V reprezentácii hráva od 17 rokov.

SRslovinsko.indd   7 5.11.2021   14:21:38



www.expres.sk

SRslovinsko.indd   8 5.11.2021   12:09:32



znávam vzory, ale, samozrej-
me, rešpektujem kvalitu.“
g Keď sa vás pred rokmi 

pýtali na vzory, spomenuli 

ste medzi nimi aj Andri-

ja Ševčenka, to bol ešte 

dozvuk vášho útočníckeho 

pôsobenia?

„To bol prejav môjho vzťahu 
k vtedajšiemu milánskemu 
AC. Veď si zoberte, čo to bolo 
za mužstvo, aký futbal hralo! 
Costacurta, Maldini, Gattuso, 
Inzaghi, Nesta, Cafu a – Šev-
čenko! Jeden z najlepších 
na svete, gólový, elegantný, 
jasne, že sa mi páčilo, ako 
hral.“
g Pri akej príležitosti si 

pripomeniete vaše roky 

v Newcastli United?

„Ešte vždy som v kontakte 
s niektorými chalanmi z toho 
tímu, takže keď pokecávame, 
vrátime sa občas k tomu, aké 
to tam bolo. Neprerušili sme 
väzbu s rodinou, u ktorej som 
tam býval, píšeme si, oni ma 
sledujú, vnímajú, ako sa moja 
kariéra vyvíja. Veľa mi tie roky 
v Newcastli dali, pre futbal aj 
pre život.“
g Mohli ste z pôsobenia 

v anglickej futbalovej aka-

démii vyťažiť viac?

„Asi áno. Vlastne určite áno. 
Pri áčku bol vtedy trénerom 
Alan Pardew a zobral ma na 
dva predsezónne zájazdy do 
Ameriky a na Nový Zéland, 
veľa sa so mnou rozprával, 
cítil som, že ma berie vážne, 
nikdy sa netajil tým, že chce 
dávať šancu mladým hráčom. 
Keď ho vymenili, zmenilo sa 
aj uvažovanie v klube a ja 
som šiel na hosťovanie do 
Yorku City. Popravde, nič moc 
to tam z mojej strany nebo-
lo... Po ňom bolo akosi jasné, 
že v Newcastli len sotva 
budem pokračovať.”
g Nebol to príliš odvážny 

krok z Dubnice do veľkého 

futbalu?

„Krok dopredu a hore to bol, 
či odvážny, o tom môžeme 
debatovať. Vo futbale som 
mal v niečom navrch ja pred 
domácimi, takže v tom to 
zbližovanie šlo prirodzenej-
šie. Rozhodne to bol dôležitý 
krok v osobnom živote, iný 
jazyk, prostredie, musel som 
sa naučiť obracať sa sám 
v cudzom meste a cudzej 
krajine. Tam som sa vydal 
životom po svojej ceste a tá 
ma zaviedla momentálne do 
Poľska.“
g Čo vám hovorí dátum 

3. január 2015? 

„Môj debut v prvom mužstve 

Newcastlu v Anglickom 
pohári v Leicestri proti City. 
Nastúpil som po hodine hry, 
do konca zápasu som schytal 
žltú kartu... Také dni sa pa-
mätajú do konca života.“

ČISTÝ STÔL 
V DUNAJSKEJ STREDE
g Neuvažovali ste, že po 

anglickej etape budete 

pokračovať vo futbale kde-

koľvek v cudzine?

„Všakovaké úvahy vtedy boli. 
Po Newcastli máte pozíciu, 
pri ktorej sa dá rozmýšľať, 
kam a ako ďalej. Primárne 
som sa chcel vrátiť na konti-
nent a aj táto alternatíva mala 
viaceré možnosti. Zvolil som 
Dunajskú Stredu a rozhod-
lo, že práve tu sa mi javila 

najväčšia možnosť pravidelne 
hrávať. Vyplatilo sa mi to, 
doteraz neľutujem, že som 
šiel na Žitný ostrov.“
g Čo vám dalo pôsobenie 

v Dunajskej Strede?

„Zápasy v seniorskej kategó-
rii. Pravidelne. Pri odchode 
som to nahlas povedal ľu-
ďom z DAC a poďakoval 
som sa im za všetko, čo mi 
ponúkli. Vzali ma vo chvíli, 
keď sa moja futbalová cesta 
prudko zvažovala dolu 
a všetko to dobré predtým 
akoby nebolo dôležité. 
Dunajskostredčania mi verili, 
dali mi šancu, aby som sa 
mohol zas nájsť a verím, že 
som im to rovnakou mierou 
vrátil. Náš vzájomný rešpekt 
pretrváva do dnešných dní.“

g Prechod do Lechu Poznaň 

bol ďalším krokom dopre-

du?

„Určite! Od príchodu do DAC 
najprv na hosťovanie a po-
tom na pevný prestup sme s 
funkcionármi hovorili o okol-
nostiach, za akých budem 
môcť odísť, ak bude o mňa 
záujem. Bolo to od začiatku 
obojstranne férové, preto 
som do Lechu odchádzal 
s tým, že na Žitnom ostrove 
som urobil všetko, čo bolo 
treba. Poľská liga je športovo, 
finančne, logisticky vyššie 
ako naša, to je fakt.“
g Začiatkom decembra oslá-

vite 26. narodeniny, túžite 

ešte po inej zahraničnej 

súťaži? Trebárs niektorej 

z TOP 5?

„Ktorý našinec by nechcel? 
Po Eure sa objavili nejaké 
šumy, ale Lech všetko zmietol 
zo stola. Na budúci rok slávi 
klub storočnicu, aj preto sú 
v tejto sezóne naše ambície 
tie najvyššie. Od apríla máme 
nového trénera Macieja Skor-
zu, ten už jeden titul s Le-
chom získal, takže je jasné, 
ako v klube uvažujú.“
g Šumy po Eure sa týkali 

záujmu Neapola o vás, kde 

sa to skončilo?

„Ostalo to v rovine prvých 
kontaktov, ešte počas šam-
pionátu. Po ňom ostalo ticho. 
Ako sme sa bavili, budem 
mať 26 rokov, verím, že to 
nebola posledná možnosť 
hrať v niektorej z TOP 5 líg.“
g A túžby s reprezentáciou?

„Hrať s ňou dobrý futbal. 
A  zas si zahrať na finálovom 
turnaji. Kto to zažil, chce zas. 
A potom znova. A opäť... 
Dobrého nie je nikdy dosť.“

PETER ŠURIN
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„Moja kariéra sa spájala s číslom 3. Nosil som ho v Dubnici, 

v Newcastli mi bola pridelená 37, keď som bol mladší v repre-

zentácii som dlho nosil číslo 13 a mal som rôzne rituály, spojené 

s týmto číslom. Napríklad som musel použiť tretí záchod či ako 

tretí vstúpiť na ihrisko, proste trojka bola vždy mojím obľúbeným 

číslom,“ povedal Ľubomír Šatka.

V ZNAMENÍ TROJKY

V národnom tíme mu v poslednom čase patrí dres s  číslom 5.

Po tréningu na lavičke vedľa brankára Mareka Rodáka.

SRslovinsko.indd   9 5.11.2021   14:21:57
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Arnold

Čas ukázal, 
kto je silný

Najčítanejší vďaka vám
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Zaujímavý nástup na zápas 
mali hráči maďarského maj-
stra Ferencvárosu Budapešť  
aj s Róbertom Makom. Štvrtá 
októbrová nedeľa bola u na-
šich susedov dňom zvierat 
a klub sa rozhodol podporiť 
psíkov z útulkov. V dueli 
s MTK Budapešť prišli na tráv-
nik všetci futbalisti s havkáčmi 
na rukách a vyslali signál pre 
všetkých fanúšikov, aby si prá-
ve opustené zvieratá z útulkov 
adoptovali. Už predtým 
zorganizovali niečo podobné 
aj v Rumunsku, kde takto 
napochodovali pred zápasom 
hráči Dinama Bukurešť.

Haraslínov 
gólostroj v EL
Ani dva góly slovenského 
reprezentanta Lukáša Haras-
lína nepomohli Sparte Praha 
k zisku bodov s vlaňajším 
semifinalistom Ligy majstrov. 
„Rudí“ podľahli v Európskej 
lige UEFA na Letnej francúz-
skemu tímu Olympique Lyon 
3:4.
„Ťažko sa mi hľadajú slová. 

Odohrali sme veľmi dobrý 

zápas a nezaslúžili sme 

si prehrať. Škoda, ne-

chali sme na ihrisku 

všetko. Myslím si, že 

sme sa prezentovali 

v dobrom svetle. 

Nechcem povedať, že 

po dvoch góloch sme 

sa zatiahli, ale mohli sme 

pokračovať v útočnej hre 

z úvodu zápasu. Žiaľ, dostali 

sme gól do šatne, ktorý sú-

pera nakopol. Po prestávke 

Lyon ukázal svoju kvalitu. 

V závere sme už hrali 

vabank, všetko dopredu. 

Chceli sme vyrovnať, no 

dostali sme štvrtý 

gól. Prehra bolí. 

Musíme sa z nej 

poučiť a odraziť 

sa do ďalších zá-

pasov,“ uviedol pre 
server idnes.cz slovenský 
krídelník, ktorý zabezpečil 

Sparte dvojgólový náskok 
a v závere trafil žrď. 
Haraslín v 4. minúte otvoril 
skóre, keď si pripravil strelec-
kú pozíciu na hranici šestnást-
ky a jeho tečované zakonče-
nie zapadlo do siete. Náskok 
zdvojnásobil v 19. minúte po 
tom, ako dostal prihrávku na 
ľavej strane, potiahol 
si loptu do pokuto-
vého územia 
a pomedzi nohy 
obrancu Jeroma 
Boatenga vystre-

lil presne 
k žrdi.

Kuckov 
premiérový 
zásah
Juraj Kucka zaznamenal svoj 
premiérový gól v anglickej 
lige a prispel ním k triumfu 
Watfordu v dueli 9. kola na 
ihrisku Evertonu 5:2. Kucka 
v 78. minúte vyrovnal na 2:2 
a jeho tím pridal ďalšie tri 
góly. „Kuco“ sa presadil hlavou 
po rohovom kope a naštarto-
val obrat v skóre, keďže už 

o 

minútu neskôr nórsky útočník 
King zvýšil na 3:2 pre Watford. 
Ten ešte pridal ďalšie dva zá-
sahy a po troch zápasoch 
opäť bodoval v lige naplno. 
Skúsený záložník bol ku kon-
cu októbra medzi top hráčmi 
s najvyšším počtom obran-
ných zákrokov v Premier Lea-

gue – patrila mu 
4. priečka 

a 27 zákrokov.

Rodákov 
parádny 
návrat
Marek Rodák 
zažil po októbro-
vom zraze návrat 
do bránky Ful-

hamu ako z veľkej 
knihy. Prvý raz v sezóne 

dostal šancu v ligovom dueli 
a jeho tím vyhral nad Queen‘s 
Park Rangers 4:1. Následne sa 
pevne usadil medzi žrďami 
Fulhamu, vychytal ďalšie 
štyri víťazstvá a dokonca ani 
raz neinkasoval. Pre čoskoro 
25-ročného brankára je to 
skvelá vizitka a opäť len 
potvrdil svoje kvality.
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Makov Ferencváros pomáha psíkom

David Strelec nastúpil v 8. kole Serie A prvý raz 
v základnej zostave a hneď gólom prispel 
k víťazstvu Spezie Calcio nad Salernitanou 
2:1. V 51. minúte zakončil peknú kombináciu 
strelou k vzdialenejšej žrdi a vyrovnal na 1:1. 
Pre bývalého útočníka Slovana Bratislava to bol 
prvý presný zásah v najvyššej talianskej súťaži. 
„Bol to pre mňa deň veľkých emócií. Som 

naozaj nadšený z toho, že som strelil gól. 

Bez mojich spoluhráčov by som to nedoká-

zal. Chcem sa poďakovať celému tímu za vý-

bornú robotu.  Sme skvelá partia a som rád, 

že som jej súčasťou. Veľmi sme potrebovali 

z tohto zápasu tri body a aj ich máme,“ pove-
dal David Strelec pre oficiálny klubový web.

Pripravila LUCIA ŠIKUDOVÁ

Strelec už strieľa za Speziu

SRslovinsko.indd   11 5.11.2021   14:28:01



PRVÝKRÁT NEOFICIÁLNE 
V PRIEVIDZI
Novodobá éra reprezentácie 
Slovenska odštartovala účas-
ťou na turnaji v Sharjahu (SAE) 
v roku 1994, no predtým, ako 
mužstvo trénera Vengloša 
vstúpilo na medzinárodnú 
scénu, odohralo niekoľko 
neoficiálnych priateľských 
stretnutí. V jednom z nich, 
v novembri 1993, sa pred-
stavili Slováci, hrajúci pod 
hlavičkou „Výber Slovenska“, 
proti Slovinsku a na štadióne 
v Prievidzi zvíťazili po góloch 
Ľubomíra Faktora a Ľubomíra 
Luhového 2:0. 
Oficiálne sa dnešní súperi 
stretli premiérovo vo februári 
1998 na turnaji v Limassole.
Na neutrálnej pôde nastúpil 
v tíme trénera Jankecha 
v základnej zostave člen 
súčasného realizačného tímu 
SR, tréner brankárov Miroslav 
Seman, na strane súpera žiaril 
v tom čase ofenzívny stredo-
poliar FC Porto Zlatko Zahovič. 
Práve on otvoril v 70. min 
skóre zápasu, na konečných 
1:1 vyrovnával o štyri minúty 
neskôr kapitán Slovákov 
Ľubomír Moravčík.
Remízový výsledok priniesol 
aj rozlúčkový zápas družiny 
trénera Galisa s kalendárnym 
rokom 2004 v Trnave. Diváci sa 
na Štadióne Antona Malatin-
ského gólu nedočkali, zápas 

proti futbalistom spod Trigla-
vu poznamenalo vážne zra-
nenie Vratislava Greška, ktorý 
opustil ihrisko na nosidlách 
už po siedmich minútach 
a v reprezentácii sa opäť obja-
vil takmer po ročnej pauze. 

KVALIFIKÁCIA MS 2010
Prvý kvalifikačný dvojzápas 
priniesol duely o postup na 
svetový šampionát 2010 v Juž-
nej Afrike. Weissovci vstúpili 
do kvalifikácie domácou vý-
hrou 2:1 nad Severným Írskom 
a hneď na to ich čakal zápas 
v Maribore. Na štadióne Ljud-
ski Vrt otvoril skóre zápasu do-
máci Milivoje Novakovič, no 
náš tím dokázal odpovedať 
gólovým zásahom Martina 
Petráša. V tom čase nebol k 
dispozícii VAR, snáď len preto 
pochopíme skrat nórskeho ar-
bitra Sveina Oddvara Moena, 
ktorý regulárny gól Slová-
kom neuznal. Keď v 81. min  
zvýšil Novakovič na 2:0, bolo 
o osude zápasu rozhodnuté. 
Gól Martina Jakubka v samom 
závere len upravil výsledok na 
konečných 2:1 pre domácich. 
10. október 2009 sa mohol 
zapísať zlatým písmom do 
histórie slovenského futbalu, 
ale nakoniec bolo všetko 
inak. Kvalifikácia dospela do 
finále, do Bratislavy zavítali 
Slovinci a Slováci mali k dis-
pozícii prvý postupový 

Vzájomné zápasy Slovenska so Slovinskom

Ukradnuté 
postupové 

oslavy,
pred štyrmi rokmi 
premiérové 
víťazstvo sokolov 
Slovenská futbalová reprezentácia odohrala 
so Slovinskom sedem vzájomných stretnutí 
s bilanciou 1 výhra, 3 remízy a 3 prehry. V zápasoch 
dominujú obrany, v siedmich stretnutiach padlo 
doteraz len 11 gólov. Skóre hovorí v prospech 
nášho dnešného súpera v pomere 7:4.

 6. 2. 1998 SLOVINSKO – SLOVENSKO 1:1 Limassol, turnaj

 17. 11. 2004 SLOVENSKO – SLOVINSKO 0:0 Trnava, prípravný zápas

 10. 9. 2008 SLOVINSKO – SLOVENSKO 2:1 Maribor, kvalifikácia MS 2010

 10. 10. 2009 SLOVENSKO – SLOVINSKO 0:2 Bratislava, kvalifikácia MS 2010

 8. 10. 2016 SLOVINSKO – SLOVENSKO 1:0 Ľubľana, kvalifikácia MS 2018

 1. 9. 2017 SLOVENSKO – SLOVINSKO 1:0 Trnava, kvalifikácia MS 2018

 1. 9. 2021 SLOVINSKO – SLOVENSKO 1:1 Ľubľana, kvalifikácia MS 2022 

BILANCIA:          7       1         3         3        4:7

VZÁJOMNÉ ZÁPASY
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mečbal. Stačilo zdolať tím 
súčasného trénera Slovincov 
Matjaža Keka a Bratislava by 
zažila premiérové oslavy na 
svetový šampionát. Šam-
panské bolo v ten deň nedo-
statkovým tovarom a bezná-
dejne vypredaný štadión na 
Tehelnom poli praskal vo šví-
koch. Tím trénera Weissa hna-
lo dopredu 23 800 divákov, 
ale keď Valter Birsa a Nejc 
Pečnik prekonali brankára 
Muchu, postupové oslavy 

sme museli odložiť na neskôr, 
do Chorzówa. Pamätné víťaz-
stvo Slovákov v Poľsku 1:0 

odsunulo nakoniec Slovincov 
na barážovú priečku, no po 
zvládnutom dvojzápase proti 

Rusku sa kvalifikovali na MS 
2010 dodatočne aj oni.

KVALIFIKÁCIA MS 2018
Kvalifikačné repete si dali 
dnešní súperi v bojoch o po-
stup na MS 2018 do Ruska. Aj 
tentoraz vstúpili do kvalifiká-
cie slovenskí sokoli zápasom 
proti Ostrovanom (v Trnave 
proti Anglicku 0:1), aj tentoraz 
vycestovali na prvý zápas na 
pôde súpera do Slovinska 
a podľahli najtesnejším roz-
dielom – 0:1. Domáci sa tešili 
po góle Roka Kronavetera 
a tímu trénera Kozáka neostá-
valo nič iné, len sa pokúsiť vo 
zvyšku kvalifikácie dobehnúť 
zameškané.
Po víťazstvách nad Škótskom, 
Litvou, na Malte a v Litve sa 
dostali späť do hry a aj ten-
toraz sa hralo doma v Trnave 
proti Slovinsku o veľa. V dôle-
žitom zápase si odpykávala 
trest za žlté karty stopérska 
dvojica Škrtel – J. Ďurica, no 
skvelým výkonom ich za-
stúpilo duo Škriniar – Gyöm-
bér. Rozhodujúci moment 
priniesol rohový kop Maka. 
Následná Hamšíkova strela 
mierila do brvna, no odrazenú 
loptu si po súboji s Adamom 
Nemcom zrazil do vlastnej 
siete Miha Mevlja. Premiérové 
víťazstvo 1:0 nad Slovinskom 
posunulo naše mužstvo v tej 
chvíli v tabuľke s 15 bodmi 
na 2. miesto, no po prehrách 
v Anglicku a v Škótsku sa 
postupový sen o účasti na 
svetovom šampionáte v Rusku 
rozplynul. 

KVALIFIKÁCIA MS 2022
Do tretice sa dnešní súperi 
stretávajú v kvalifikačných 
bojoch o účasť na budúcoroč-
nom mundiale v Katare.  Pred 
dvomi mesiacmi sa pokúšali 
zverenci trénera Tarkoviča 
na štadióne v Ľubľane oživiť 
postupové nádeje a po polho-
dine boli na dobrej ceste, keď 
sa po pohotovej hlavičke Ró-
berta Boženíka ujali vedenia 
1:0. Domáci však ešte pred 
odchodom do kabín stihli 
vyrovnať na konečných 1:1 
gólom Petara Stojanoviča 
a nášmu tímu odopreli troj-
bodový zisk. Súperi sa dnes 
stretávajú na Štadióne Antona 
Malatinského v Trnave tretí-
krát, v dvoch predošlých due-
loch, v novembri 2004 (0:0) 
a v septembri pred štyrmi rok-
mi (1:0), schádzali slovenskí 
sokoli z trávnika vždy s čistým 
kontom.             PETER ZEMAN

Ondrej Duda (vpravo) v súboji s Josipom Iličičom 

(Ľubľana, 1. 9. 2021).

Kapitán Marek Hamšík hlavičkuje v zápase Slovensko – Slovinsko 

1:0 (Trnava, 1.  9. 2017).

Stanislav Lobotka (vpravo) v súboji s kapitánom Slovinska Boštjanom 

Cesarom (Trnava, 1. 9. 2017).

Radosť nášho mužstva a smútok gólmana Jana Oblaka, po rozhodujú-

com góle na Štadióne A. Malatinského v Trnave 

(1. 9.  2017).

Zľava Rodák, Šatka, Slovinec Mlakar 
a Škriniar, vo vzdušnom súboji 

v zápase Slovinsko – Slovensko 1:1 
(1. 9. 2021).
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MIRO ŠATAN
Na JOJ Šport uvidíme doteraz nevídané množstvo slovenského hokeja. A to nielen 

preto, že na najbližších päť rokov sa televízia stala mediálnym partnerom SZĽH. Okrem 

Slovenskej hokejovej ligy sa JOJ Šport bude venovať aj našim hráčom do 18 rokov ako 

kľúčový mediálny partner projektu ich centralizovanej prípravy. Fanúšikovia si našu 

osemnástku budú môcť pozrieť aj na tradičných medzinárodných turnajoch, najbližšie na 

domácom Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch. JOJ Šport tiež prinesie zápasy novovytvo-

renej súťaže Slovenský pohár.

ADAM ŽAMPA
Teším sa na olympijskú sezónu. Bude to 

pre mňa už trinásta sezóna vo svetovom 

pohári a 13 je moje šťastné číslo. Náš 

vrchol bude zimná olympiáda v Pekingu 

a ja verím, že práve tu zajazdíme naj-

lepšie. Teším sa, že diváci budú môcť 

sledovať naše výkony na svahoch.

KLAUDIA MEDLOVÁ
Veľmi sa teším na sezónu 2021/22. Do februára, kedy začne olympiáda, nám ešte 

zostávajú štyri preteky svetového pohára – dva v Amerike, jeden v Kanade a posledný  vo 

Švajčiarskom Laaxe. Verím, že to bude dobrá sezóna s veľkou nádielkou snehu aj u nás. 

DAVID BUC
Prvý rok účinkovania môže náš tím 

hodnotiť iba pozitívne, s CAPS sme po-

stúpili do playoff  a potrápili neskoršieho 

fi nalistu z Bolzana.  V aktuálnej sezóne je 

v ICE HOCKEY LEAGUE naším cieľom opäť 

postup do playoff . V kádri CAPS je so mnou 

aj dvojnásobný majster sveta Nikolai 

Zherdev so 421 zápasmi v NHL, reprezen-

tant do 20 rokov Roman Faith a legionári 

z USA, Kanady, Izraelu a Švédska.

„V podobe JOJ Šport sme získali 

významného partnera aj pre pro-

jekty, ktoré doteraz celoslovenské 

televízie nevysielali“

prezident SFZ Ján Kováčik

N O V Á  T E L E V Í Z I A  P L N Á  S L O V E N S K É H O  Š P O R T U
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Prvou veľkou osobnosťou sve-
tového formátu bol gymnasta 
Miroslav Cerar, ktorý sa ako 
reprezentant Juhoslávie stal 
dvojnásobným olympijským 
víťazom v disciplíne kôň na 
šírku na OH 1964 a 1968. 
Bol aj štvornásobným 
majstrom sveta v ro-
koch 1962, 1966 
a 1970 v koni na 
šírku a v roku 1962 i 
na bradlách. Na maj-
strovstvách Európy 
v športovej gymnasti-
ke  vyhral v rokoch 
1961 a 1963 viacboj, 
1961, 1963 a 1969 
disciplínu kôň na 
šírku, 1961 a 1963 
kruhy. V ankete den-
níka Sportske novosti 
ho osemkrát vyhlásili 
za najlepšieho športovca 
Juhoslávie a v roku 1999 
ho slávnostne uviedli do 
Medzinárodnej gym-
nastickej Siene slávy. 
Po skončení aktívnej 
činnosti vyštudoval 
právo a pracoval ako 
advokát. V roku 2014 
založil Stranu Mira Cerara, 
s ktorou vyhral parlament-
né voľby a stal sa ako 
75-ročný premiérom 
krajiny. Jeho manželka 
Zdenka bola slovin-
skou ministerkou 
spravodlivosti a syn 
Miro bol profesorom na 
právnickej fakulte Univer-
zity v Ľubľane.
Neskoršie slovinské 
športové úspechy majú 
pôvod v juhoslovanskej 
tradícii a dobrej situácii 
krajiny, ktorá z bývalej 
Juhoslávie najlepšie 
zvládla pád komunizmu 
a prechod na otvorenú 
ekonomiku. Najmä úspechy vo 
futbale a basketbale majú veľa 
spoločné s bývalou Juhoslá-
viou. Slovinsko bolo vždy naj-
rozvinutejšou krajinou v Ju-
hoslávii, takže Srbi, Chorváti 
a Bosniaci tam prichádzali za 
prácou. Niekdajší futbalista 
Zlatko Zahovič má srbské 
korene, podobne basketbalisti 
Goran Dragič a Luka Dončič. 
Pôvod futbalistov Samira 

Handanoviča a Josipa Iličiča 

je zas v Bosne.
Popri spomínaných kolektív-
nych športoch sú Slovinci vý-
borní aj ako skokani na lyžiach, 
lyžiari či biatlonisti. Na ZOH 
2014 v Soči si vybojovali osem 
medailí, z toho dve zlaté. Kto 
by nepoznal meno Tina Ma-

zeová? Bý-
valá slovin-

ská repre-
zentantka 
v alpskom 

lyžovaní sa 
počas ka-
riéry špe-

cializovala 
na točivé 
disciplíny 

slalom a ob-
rovský slalom, 

práve ona sa za-
slúžila o dve zlaté medaily 
z Hier v Soči, kde triumfovala 
v obrovskom slalome a zjazde. 
Stala sa štvornásobnou maj-
sterkou sveta v obrovskom 
slalome, vyhrala i super-G. 
Vo Svetovom pohári 2013 
získala Veľký krištáľový glóbus. 
Jedenásť víťazných pretekov 
v sezóne 2012/13 jej zaistilo 
rekordný bodový zisk v histórii 
Svetového pohára, keď nazbie-
rala 2414 bodov, čím prekonala 
dovtedajšie maximum 2000 
bodov Hermanna Maiera zo 
sezóny 1999/2000. Vylepšila 
tiež jeho absolútny rekord 22 
umiestení do 3. miesta v jednej 
sezóne, keď na medailovej po-
zícii dojazdila v 24 pretekoch. 

Zo zimných športov nemožno 
opomenúť ľadový hokej a jeho 
hlavného protagonistu Anže-

ho Kopitara, hviezdu tímu zá-
morskej NHL Los Angeles 
Kings, ktorý už dvakrát prinie-
sol do rodnej krajiny Stanleyho 
pohár.
Slovinským športovcom sa darí 
aj v letných športoch, cyklisti 
vyhrávajú etapy na všetkých  
troch Grand Tour, hlavnými 
protagonistami sú teraz Pri-

mož Roglič a Tadej Pogačar. 

Atletickej verejnosti je dobre 
známe meno Primož Kozmus, 
osobnosť v hode kladivom. Na 
OH 2008 v Pekingu dobyl zlato, 
a to isté sa mu podarilo na MS 
2009 v Berlíne, strieborné me-
daily získal na OH v Londýne 
a MS v Osake.
Špičkovú kvalitu majú slovin-
ské vodácke osobnosti. Vodný 
slalomár  Benjamin Savšek 

dosiahol najväčšie úspechy 
v kategórii C1. V Tokiu 2020  
získal olympijské zlato, je maj-
strom sveta z roku 2017 a troj-
násobným šampiónom Euró-
py. Veslár Iztok Čop vylovil 
z vody na OH 1992 v Barcelone 
s Denisom Žvegeljom bronz 
v dvojke bez kormidelníka, 

čo bola prvá olympijská 
medaila pre Slovinsko 

vôbec. V roku 2000 na 
OH v Sydney získal 
s Lukom Špikom 

zlato, o štyri roky 
v Aténach striebro 

a v roku 2012 v Lon-
dýne bronz v dvojskife. 

Do svetových análov sa 
zapísal športový strelec Raj-

mond Debevec, špecialista na 
puškárske disciplíny. V rokoch 
1994-2012 štartoval na troch 
olympijských hrách po sebe 
ako reprezentant Juhoslávie 
a potom Slovinska. Je olympij-
ským víťazom z roku 2000 
a držiteľom dvoch bronzových 
medailí, v roku 2002 sa stal 
majstrom sveta v neolympij-
skej disciplíne 300 m puška tri 
pozície. V pretekoch Svetové-
ho pohára získal 69 pódiových 
umiestnení a je držiteľom sve-
tového rekordu v disciplíne 
50 m puška tri pozície nástre-
lom 1287,9 bodu. 
Zo žien sa do histórie zapísali 
Tina Trstenjaková, olympijská 
víťazka v džude z roku 2016, 
ktorá získala dovedna 13 me-
dailí z OH, MS a ME. Na džudis-
tickom tatami sa presadila aj 
Urška Žolnirová, olympijská 
víťazka a držiteľka ôsmich 
medailových kovov 
na OH, MS a ME.
Z najmladšej generácie upú-
tala pozornosť 22-ročná 
Janja Gambretová, repre-
zentantka v športovom leze-
ní. Je víťazkou OH v Tokiu 
a získala množstvo titulov. 
V roku 2016 sa stala víťazkou 
Rock Master, je niekoľkoná-
sobná majsterka sveta, od 
roku 2019 má najviac zlatých 
medailí v histórii MS, a je 
víťazkou Svetového pohára. 
Na prelome rokov 2017/18 
preliezla v Španielsku dve 
cesty obťažnosti 9a.

ĽUBOMÍR DAVID

Slovinskí športovci sa nestrácajú ani v mori početných svetových podujatí

V časoch spoločnej Federatívnej republiky Juhoslávie 
štartovali športovci šiestich krajín pod spoločnou vlaj-
kou a v prípade, že dosiahli úspechy, len málokto zisťo-
val, do ktorej z krajín patrí. Po rozpade Juhoslávie však 

už každý „kopal“ za svoju rodnú krajinu, a tak sa dali 
jednoznačne rozpoznať športové kvality aj reprezentantov 
dvojmiliónového Slovinska. 

Z gymnastu Cerara 
premiér krajiny

Tina Mazeová je asi najpopulárnejšia slovinská 
športovkyňa, na fotografii s Veľkým krištáľovým 

glóbusom za víťazstvo vo Svetovom pohári.
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g In medias res: ako znalec 

pomerov v oboch kraji-

nách, ako vidíte dnešné 

stretnutie Slovenska so 

Slovinskom? 

„Tento zápas bude maxi-
málne vyrovnaný, takisto 
ako bol vyrovnaný vzájomný 
duel u nás. Neočakávam 
gólovú prestrelku. Skôr si 
myslím, že zápas bude 
o jednom, maximálne 
dvoch góloch, rovnako 
ako v septembri v Ľubľa-
ne. Síce už je rozhodnuté, 
že vy ani my nepostúpime 
na svetový šampionát 
a podsúva sa možnosť 
otvoreného zápasu s poten-
ciálnym skúšaním nových 
hráčov, ja si to však nemys-
lím. Ide o prestíž aj o body 
do rebríčka FIFA. Preto 
to bude pre obe strany 
náročný zápas.“
g Čo by ho mohlo 

zlomiť na jednu 

alebo druhú 

stranu?

„Už som nad 
tým v duchu 
uvažoval, ale 
neprišiel som 
na nič svetobor-
né. Obe mužstvá majú svoju 
kvalitu. Podľa mňa sme na 
tom veľmi podobne. Ako my, 
tak aj vy máte v tíme zopár 
silných individualít, kvalitných 
hráčov. Rozhodnú detaily. Kto 
urobí menej chýb, bude šťast-

nejší alebo bude mať 
lepší deň. Jedna 
výhoda je na 
slovenskej strane, 

domáce prostredie. 
Kulisa v Trnave 
by mohla zohrať 

dôležitú úlohu. Viem, 
že trnavský fanúšik je 

náročný, ale odušev-
nený. Samozrejme, 
pri reprezentačných 
súbojoch je atmosféra 
vždy špecifická, iná ako 

pri klubových zápasoch.“
g Nájdete si aj vy cestu 

do City Arény?

„Bol by som veľmi 

rád, ale nebudem mať na to 
čas. V klube dostaneme dva, 
možno tri dni voľna. Stretnutie 
si pozriem len v televízii.“
g Patríte pri sledovaní repre-

zentačných súbojov Slovin-

ska k zarytým priaznivcom, 

či ste skôr nestranný divák?

„Ako kedy, ale zvyčajne ma 
zápas vie vtiahnuť do deja. 
Nedávno som bol aj člen 
reprezentácie, dobre poznám 
takmer celé slovinské muž-
stvo, o to je pre mňa situácia 
špecifickejšia.“
g Skúste predpovedať, kto 

zo Slovincov by vás mohol 

v televízii potešiť? Od koho 

si sľubujete viac ako od 

ostatných? 

„Nemám to takto postavené, 
fandím celému mužstvu. 
Máme v ňom veľmi dobrých 
hráčov. Jan Oblak je jeden 
z najlepších brankárov na 
svete, naňho sa môžeme vždy 
spoľahnúť. Josip Iličič hrá veľ-
mi dobre v Atalante, z hráčov 
v poli má práve on najlepšiu 

Slovinský stopér KENAN BAJRIČ 
pôsobil tri a pol roka v Slovane Bratislava

Na Šporara 
nikto nepovie 

krivé slovo
Slovinec Kenan Bajrič má úzke prepojenie so 
Slovenskom. V bratislavskom Slovane pôsobil 
od januára 2018 až do uplynulého leta, v drese 
rekordného slovenského šampióna odohral 119 
súťažných zápasov. Dobre teda pozná slovenské 
pomery aj našu reprezentáciu, rovnako má dokona-
lý prehľad o slovinskom národnom tíme, za ktorý si 
pripísal štyri štarty. Z cyperského Pafosu by sa chcel 
naplno usadiť v reprezentácii a najradšej spomína 
na spoločné časy s Andražom Šporarom. Aj o tom 
nám porozprával 26-ročný rodák z Ľubľany. 
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V drese Slovinska 
odohral štyri zápasy.
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formu. Ale zaujať, ba možno 
aj rozhodnúť, môže aj niekto 
z mladých. Lenže, ako som 
povedal na začiatku, jeden 
hráč nezmôže nič, podstatné 
je, aby zabral celý tím.“
g Nespomenuli ste Andraža 

Šporara.

„Schválne, tušil som, že sa 
naňho spýtate.“
g Tak sa naňho pýtame. Zdá 

sa, že po chvíľkovej nepoho-

de znovu páli ostrými. 

„Presne tak. Som s ním 
pomerne často v kontakte. Je 
to prirodzené, boli sme spolu 
v Slovane dosť dlhý čas, stali 
sa z nás priatelia. Andraž mal 
po prestupe do lisabonského 
Sportingu problémy, neuchytil 
sa tak, ako si predstavoval. 
Teraz je v Middlesbroughu 
v druhej anglickej lige a patrí 
k najlepším hráčom tímu. Jeho 
výkonnosť ide znovu hore. 
Ešte nie je na takých vysokých 
gólových číslach ako v Slova-
ne, ale zlepšuje sa. V októbri 
skóroval aj za reprezentáciu, 

bol veľmi šťastný.“
g Čo na Šporara vravia v Slo-

vinsku fanúšikovia alebo 

médiá?

„Nečítam príliš slovinské 
médiá, ale keď sa už ku mne 
niečo dostane, vždy je to 
pozitívne. Odohrali sme spolu 
množstvo zápasov, dobre sa 
poznáme. Andraž je skvelý 
hráč, rodený kanonier, navyše 
veľmi milý človek a príkladný 
profesionál. Takého chlapa 
musíte mať radi. Často naňho 
v dobrom spomínam. Už roky 
pôsobí v zahraničí. V Slovinsku 
na Šporara nikto nepovie krivé 
slovo. A to hovorím napriek 
tomu, že nesledujem naše 
médiá. Týmto som si istý.“
g V útoku mu robí konku-

renciu aj 18-ročný Benjamin 

Šeško. Čo vravíte na tento 

talent slovinského futbalu?

„Na rozdiel od iných repre-
zentantov jeho nepoznám 
osobne. Videl som ho v tele-
vízii. Poviem o ňom len jedno: 
ak ako 18-ročný hráte pravi-

delne Ligu majstrov za Red 
Bull Salzburg a dávate góly, 
musíte byť dobrý hráč. Šeško 
je budúcnosť našej reprezen-
tácie. Ale typologicky úplne 
iný hráč ako Šporar.“
g Slovinsko už pred dneš-

ným zápasom nemalo šancu 

postúpiť na MS 2022. Čo 

rozhodlo, že ste sa nekvalifi-

kovali do Kataru?

„Na toto mám jednoznačnú 
odpoveď. Stalo sa nám to isté, 
čo vám. Nezvládli sme zápasy, 
vlastne jeden zápas s outside-
rom. Hoci hovoriť o niekom 
ako o outsiderovi už nie je cel-
kom presné. V Európe už nie 
sú slabé tímy, každý vie behať 
a obstojne hrať futbal. My sme 
prehrali duel s Cyprom. Ak 
chcete postúpiť, s mužstvami 
z nižších výkonnostných 
košov, musíte získať šesť bo-
dov. Dobré tímy si berú body 
navzájom, ale so súpermi pod 
vami musíte víťaziť.“
g Ale o tom, že Slovinsko 

nepostúpilo na šampionát, 

definitívne rozhodla vaša 

októbrová domáca prehra 

s Ruskom 1:2.

„To je síce pravda, ale v širších 
súvislostiach sme podľa mňa 
doplatili na prehru s Cyprom. 
Nad Chorvátmi sme vyhrali je-
den zápas, s vami sme remizo-
vali, vy ste remizovali v Chor-
vátsku. Naozaj si prvé štyri 
tímy pobrali body navzájom. 
Rozdiel je, že Rusi a Chorváti 
získali „povinné“ body s papie-
rovo slabšími mužstvami. Proti 
Rusom sme hrali dobre, akurát 
sme mali smolu.“ 

g Je reprezentačný tréner 

Slovinska Matjaž Kek pod 

tlakom za to, že nedovie-

dol vašu krajinu aspoň do 

baráže?

„To zase nie. Je to uznávaný 
tréner, pozná hráčov, má kva-
litu.  Ľudia môžu byť trochu 
nahnevaní, ale postúpiť môže 
priamo len jeden tím. Problém 
je, že nie každému to môže 
vyjsť.“
g Z kádra slovinskej re-

prezentácie poznáte azda 

aj 90 percent hráčov, čo 

zaujímavé ešte môžete o nej 

prezradiť?

„Sme malá krajina, ešte men-
šia ako Slovensko. Napriek 
tomu máme dostatok dobrých 
futbalistov. Až toľko, že 
reprezentačný tréner má neraz 
problém vybrať 24 hráčov do 
nominácie, tlačí sa mu ich viac. 
Každý, kto je v národnom tíme, 
si to zaslúži. Keď si ho tréner 
vyberie, musí mať kvalitu.“
g Na záver otázka o slo-

venskom tíme. Čím by vás 

mohol zaskočiť? 

„Nemyslím si, že nás niečím 
prekvapíte. V dnešnej dobe 
je skauting na vysokej úrovni, 
zistíte doslova o každom hrá-
čovi a každom mužstve všetko, 
čo potrebujete. Vy máte v tíme 
množstvo skvelých a skúse-
ných hráčov ako Weiss alebo 
Kucka. Rovnako aj Škriniar, 
ktorý je síce mladší, ale patrí 
k najlepším stopérom na 
svete. Keď to zhrniem, vaša 
výhoda môžu byť väčšie skú-
senosti a vyzretejší káder.“

ONDREJ LAUKO 

DÁTUM A MIESTO NARODENIA:  20. decembra 1994 v Ľubľane.
POST:  ľavý stopér, ale vie zahrať aj ako krajný obranca či štítový 
záložník.
HRÁČSKA KARIÉRA: mládež Interblock Ľubľana, Olimpija Ľubľana 
(2011 – 2017), Slovan Bratislava (2018 – 2021), Pafos (od 2021 
hosťovanie).
ÚSPECHY: 1x majster Slovinska (2015/16), 3x majster Slovenska 
(2018/19, 2019/20, 2020/21), 3x víťaz Slovnaft Cupu (2017/18, 
2019/20, 2020/21).
REPREZENTÁCIA: A-mužstvo 4 zápasy /0 gólov, U21 12/0.

KTO JE KENAN BAJRIČ
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So Slovanom bol majstrom 
Slovenska, s Olimpiou 

šampiónom Slovinska.

Balkánsky trojzáprah 
Slovana, zľava 
Čavrič, Šporar, 
Bajrič.
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g Postúpiť na budúcoročné 

MS v Katare sa nepodarilo. 

S akými cieľmi pôjdete do 

záverečných dvoch zápasov 

kvalifikácie proti Slovinsku 

a Malte?

„Ciele budú rovnaké ako pred 
predchádzajúcimi príprav-
nými či súťažnými zápasmi, 
teda podať čo najlepší výkon 
a bodovať. Vieme, že nás ča-
kajú dve posledné stretnutia 
tejto kvalifikácie. Aj bodovo 
chceme potvrdiť dobrú hru, 
ktorou sme sa prezentovali 
v ostatných zápasoch.“
g Najskôr hostíme Slovin-

sko, s ktorými sme v sep-

tembri remizovali 1:1, hoci 

boli sokoli v zápase aktív-

nejší. Aká bude cesta k trom 

bodom dnes v Trnave?

„Zopakovať dobrý výkon. 
Vždy, keď dáte viac gólov ako 
súper, ste na konci úspešnejší 
a zvyšné štatistiky v tom prípa-
de nič neznamenajú. V minu-
lých zápasoch sme sa dostali 
do množstva veľmi dobrých 
finálnych príležitostí, verím, 
že aj v dueli proti Slovincom si 
vytvoríme šance a presadíme 
sa výraznejšie strelecky.“ 
g V októbri 2020 ste kývli 

na ponuku stať sa asisten-

tom Štefana Tarkoviča. Ako 

vnímate toto rozhodnutie 

teraz?

„V prvom rade som bol 
šťastný, že ma hlavný tréner 
oslovil a ponúkol mi možnosť 
byť jedným z jeho asistentov, 
pracovať s fantastickými 
ľuďmi v skvelom realizačnom 
tíme. Byť pri reprezentač-
nom A-tíme je pre trénerov 
najviac, čo môžu v kariére 
dosiahnuť. Za túto etapu som 
nesmierne vďačný a šťastný, 
trénerovi Tarkovičovi za ňu 
ďakujem.“
g Aké argumenty vás pre-

svedčili, že stať sa členom 

trénerského tímu pri repre-

zentácii je správna cesta?

„Pôsobiť ako tréner na najvyš-
ších úrovniach, či už na klu-
bovej, alebo reprezentačnej, 
je obrovská česť. A pôsobiť 
pri prvom tíme rodnej krajiny 
je, aspoň pre mňa osobne, 
obrovská pocta, už aj preto, 
že dlhodobo žijem v zahra-
ničí, kde som do minulého 
roku aj robil. Navyše mám 
možnosť pracovať s najlepší-
mi hráčmi a odborníkmi 
u nás.“
g Čo máte v rámci vašej 

pozície v kompetencii?

„Úlohy máme od úvodu pres-
ne definované. Mimo zrazov 
komunikujem s hráčmi o ich 
zdravotnom stave či forme, 
počas asociačného termínu 
poskytujeme chalanom ser-

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
MAREK MINTÁL, asistent trénera

Táto robota 
ma skutočne 
vrchovato 
napĺňa
Dlhodobo sa jeho hráčsky a trénerský život 
spájal s Norimbergom, kde si prešiel od pozí-
cií v mládežníckych tímoch až po trénera 
prvého mužstva. V októbri minulého roku 
prikývol na ponuku od lodivoda slovenskej 
reprezentácie Štefana Tarkoviča a nadobudnuté 
skúsenosti ako obávaného zakončovateľa aj kormi-
delníka začal odovzdávať našim futbalistom. Reč 
je o Marekovi Mintálovi, ktorý v rozhovore priblížil 
svoju doterajšiu púť s tímom Slovenska.

DÁTUM A MIESTO NARODE

NIA: 2. septembra 1977 v Bytčici
POČET ŠTARTOV A GÓLOV ZA 

ATÍM SR: 45 / 14.
HRÁČSKA KARIÉRA: Bytčica, 
Nové Mesto nad Váhom (počas 
vojenskej služby), MŠK Žilina, 
1. FC Norimberg, Hansa Rostock.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA NA KLU

BOVEJ ÚROVNI: 2013 – 2015 1. FC Norimberg asistent trénera, 
2015 – 2017. 1. FC Norimberg asistent trénera U19, 2017 – 2018 
1. FC Norimberg tréner U16, 2018 – 2019. 1. FC Norimberg tréner 
U17, 2019. 1. FC Norimberg asistent trénera a tréner B-tímu, 2020 
1. FC Norimberg asistent trénera A-tímu.
TRÉNERSKÁ KARIÉRA NA REPREZENTAČNEJ ÚROVNI: 2012 
– 2014 asistent trénera Slovenska do U21, od októbra 2020 asis-
tent trénera SR A.
ÚSPECHY: 2x majster Slovenska (2001/02, 2002/03), 2x kráľ 
strelcov slovenskej ligy (2001/02 za 21 gólov a 2002/03 za 20 
gólov), 1x kráľ strelcov I. bundesligy (2004/05 za 24 gólov), 2x kráľ 
strelcov v II. bundeslige  (2003/04 za 18 gólov a 2008/09 za 16 
gólov), 2x Futbalista roka na Slovensku (2004, 2005), 1x 3. miesto 
v Zlatej kopačke (2004/05), 1x 4. miesto na ME 21 (2000), 
1x účastník OH (2000).

KTO JE MAREK MINTÁL
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S ďalším asistentom 
Samuelom 
Slovákom sa ne-
štítia pomôcť 
na tréningu.
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vis, ktorý potrebujú. Ako asis-
tenti trénera pomáhame pri 
príprave tréningov a počas 
nich sme aktívni pri realizácii 
cvičení. Panuje medzi nami 
výborná atmosféra.“
g Ako vyzerá spolupráca 

trénerského trojlístka 

Štefan Tarkovič – Samuel 

Slovák – Marek Mintál?

„Funguje veľmi dobre, ale 
nemôžeme zabudnúť ani 
na trénera brankárov Mirka 
Semana, kondičného kouča 

Martina Rusňáka či videoana-
lytika Miša Slyška. Trénerský 
tím sa vzájomne rešpektuje 
a funguje na vysokej úrovni. 
Štefan Tarkovič je kvalitný 
kouč, výborný človek. Vždy sa 
bavíme otvorene o všetkých 
témach, možnostiach a alter-
natívach.“
g Ste bývalý útočník, ako 

vnímate aktuálnu situáciu 

na tomto poste v reprezen-

tácii?

„Máme niekoľko hráčov s dob-
rou kvalitou, ale potrebujú 
pravidelne hrávať v klube 
a najmä gólovo sa uchytiť. 
Každý z nich má inú sezónu 
a iné osobné štatistiky. Samo-
zrejme, boli by sme nesmierne 
radi, keby sme mali hráča, kto-
rý by dával v top ligách desať 
– pätnásť gólov za sezónu, ale 
takého momentálne nemáme. 

Chalani však majú obrovský 
potenciál.“
g Na čo sa počas zrazov 

najviac tešíte?

„Na každý tréning a každý 
zápas. Osobne sa vždy na 
asociačné termíny teším, 
práca s reprezentáciou ma 
napĺňa. Človek sa vždy niečo 
nové naučí. Som rád, že mô-
žem byť toho súčasťou.“
g Kam by ste zaradili účasť 

na Eure?

„Šampionát bol -  pre hráčov, 
trénerov a členov realizač-
ného tímu - neskutočná 
skúsenosť.“
g Vynoria sa vám aj po-

chmúrnejšie spomienky?

„Vždy sa nájdu veci, ktoré by 
človek po určitom čase zme-
nil,  alebo urobil inak. Vieme, 
že postup na majstrovstvá 
sveta nám unikol, máme 

menej bodov ako súperi nad 
nami. Je to tak, ako to je...“
g Asociačný termín trvá de-

sať dní. Viete si nájsť popri 

pracovnom vyťažení aj čas 

na odreagovanie sa?

„Voľný čas si človek vždy 
nájde, ale do reprezentácie 
sa nechodí odpočívať, to mô-
žem následne po zápasoch 
doma. Počas asociačných 
termínov sa snažím pomôcť 
so všetkým, s čím môžem, 
snažím sa urobiť maximum 
pre hráčov a kolegov. Hodiny 
a dni počas zrazov utekajú 
veľmi rýchlo.“
g Vy ste v úvode pôsobenia 

pri A-tíme boli aj trénerom 

v štruktúrach Norimbergu, 

z ktorého ste napokon 

odišli. Aké to bolo pre vás 

rozhodnutie?

„Nebolo jednoduché, ale 
neľutujem, že som prikývol 
slovenskej reprezentácii. Mal 
som dostatok času rozhodnúť 
sa, čo chcem robiť.“
g V Norimbergu ste zastá-

vali aj funkciu hlavného tré-

nera, teraz ste asistentom. 

Aké sú rozdiely na týchto 

pozíciách?

„Keď ste hlavný tréner, všetko 
padá na vašu hlavu, pochvala 
rovnako ako kritika. Keď 
ste asistent, ste v akomsi 
zákryte. Ja sa ako asistent 
snažím vytvoriť šéftrénerovi 
komfort, správne mu poradiť, 
ale záverečné rozhodnutie 
je v mnohých prípadoch na 
hlavnom koučovi.“
g Ako by ste porovnali 

trénerstvo v Nemecku a na 

Slovensku?

„Skôr to má spoločné črty. 
Najdôležitejšie je, že sa každý 
tréner – hlavný i asistent 
- snaží odovzdať zverencom 
všetko, čo vie a čo v ňom je. 
Vždy sú dôležité výsledky, ak 
sú, všetkým sa dýcha voľnej-
šie, ak nie sú, je to náročné 
a tréneri sa dostanú do paľby 
kritiky až odsúdenia, čo je 
niekedy za hranicou férovosti. 
Ak mám porovnať svoje 
skúsenosti z reprezentácie 
a z prvej či druhej bundesligy, 
tak je to skoro na rovnakej 
úrovni.“

BRANISLAV SARŇÁK

Neľutu-
jem, že 

som prikývol 
slovenskej 

reprezentácii.
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 Počas rozhovoru s hlavným trénerom 
Štefanom Tarkovičom.

Hoci kariéru ukončil 
pred niekoľkýmirokmi, 

 stále má cit v nohe.

„Fantóm“ je 
aj po kariére

 v dobrej kondícii.
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OPRÁŠENÉ LEGENDY JÁN DROJÁK bol kráľom ligových strelcov v ročníku 1942/43

„Tančík“
v považskobystrickom 

„tanku“
Preložením bratislavskej továrne na patróny, zná-
mej ako „munička“ do Považskej Bystrice, vznikol 
základ rozmachu neznámej dedinky z ekonomic-
kej stránky a súčasne s ňou aj  futbalu. Akurát 
z pôvodného názvu AC Sparta vypadla z politic-
kých dôvodov Sparta. To ale nestačilo na to, aby sa 
klub zaradil medzi slovenskú elitu. Vedeniu futbalu 
to však neprekážalo a umožnilo AC účasť 
v jarnej pohárovej súťaži hranej jednokolovo 
s deviatimi klubmi, aby od jesene mohla odštarto-
vať I. slovenská liga.  

DÁTUM 

a MIESTO NA-

RODENIA:  

11. septembra 
1922 v Bratislave.
ZOMREL: v roku 
2004 v Považskej Bystrici.
HRÁČSKA KARIÉRA: AC 
Považská Bystrica.
ÚSPECHY: kráľ ligových strel-
cov v ročníku 1942/43.
REPREZENTÁCIA: 1x Sloven-
sko/0 gólov.

KTO BOL 
JÁN DROJÁK

Mužstvo AC Považská Bystrica z roku 1943 malo prezývku tank, 
zľava stoja Krištofík, Petrášek, Ipser, Vojtech Kostelník, Hroznár, Mecko, 

Gogol, v podrede zľava Emil Kostelník, Matúšek, Droják, Stráňovský.

S fabrikou sa presťahovala  na 
stredné Slovensko veľká časť 
jej odborníkov, medzi nimi aj 
rodina pána Drojáka. Ešte 
v Bratislave sa im 11. septem-
bra 1922 narodil synček Ján. 
Napriek drobulinkej postave 
sa mu zapáčil futbal. A tak 
mu holdoval na blumentál-
skom plácku, kde dnes stojí 
obrovský  bytový komplex 
Avion. Sľubný talent sa odma-
lička prejavoval pri ovládaní 
lopty i v stratégii hry. S týmito 
prednosťami sa presadzoval 
do mládežníckych jedenástok 
ako útočník a strelec. Neskôr 
prezradil, že si trúfal myslieť 
aj na prvé mužstvo, ktoré 
nevídaným spôsobom trium-
fovalo v pohárovej súťaži bez 
prehry pri rovnakom zisku 
15 bodov pred jasným favori-
tom súťaže ŠK Bratislava, ale 
s vyšším počtom strelených 
gólov (34 v ôsmich zápasoch) 
ako belasí. Mužstvo preto 
získalo prezývku „považsko-
bystrický tank.“
Do najvyššej slovenskej 
súťaže nastupovalo považské 
mužstvo so silným kádrom, 
majúcim skúsených hráčov 
z konkurenčných klubov - Kar-
páty hral predtým za pražskú 
Spartu, už v Bratislave bol 
lídrom Ipser, z Prešova prišiel 
Kalapoš, z Trnavy Meliška, 
z Topoľčian Grman, z Piešťan 
Kostelníkovci, výborné krídlo 
Matušek z bratislavského 
ŠK Kábel i reprezentačný 
obranca Orth a ďalší. Viedol 

ich skúsený český tréner 
Anton Laštovička. Práve on 
preukázal nemalú odvahu, 
keď medzi nich zaradil 18-roč-
ného Janka, dokonca na post 
centra vtedy dominujúceho 
päťčlenného útoku. 
Tréneri normálne stavali 
na tento post robustných, 
vysokých a dravých chlapov, 
schopných bojovať s rovnako 
fyzicky vybavenými súperový-
mi obrancami. A Ján Droják sa 
medzi nimi uplatňoval – naj-
mä gólmi – napriek svojim 

165 cm výšky a iba 57 kilami 
telesnej hmotnosti.  
Rýchlo sa zaradil  medzi 
obávaných strelcov, čím získal 
prezývku „tančík,“ teda vo 
veľkom tanku jeho menšia 
forma. V ligovom ročníku 
1941/42 nastrieľal 17 gólov, 
čím sa pričinil o konečné 
3. miesto pomaly starnúceho 
základu mužstva v 12-člennej 
súťaži. V ďalšom ligovom 
ročníku 17 gólmi prekonal 
súperových brankárov už 
v jesennej polovici a keď na 

jar pridal ďalších 14, s celkove 
31 gólmi sa stal tento útly 
kanonier kráľom strelcov! To 
nedokázali ani streleckí umel-
ci počas všetkých ročníkov 
československej ligy, keď mala 
iba 12 účastníkov, hoci medzi 
nimi boli excelentní strelci 
ako Josef Bican, Františkovia 
Svoboda a Klotz, Cejp, Wiecek 
či Emil Pažický. 
Žiaľ, ako rýchlo sa Ján Droják 
vyšvihol do streleckej elity, tak 
veľmi skoro z nej vypadol. 
V priateľskom zápase v Žiline  
obišiel súperovho brankára, 
ale ten namiesto lopty stihol 
zachytiť jeho nohu, skrútil ju 
až prasklo koleno a lekári mu 
počas liečenia poradili, aby sa 
už so špičkovou  činnosťou 
ako 23-ročný rozlúčil... V ro-
koch 1941 až 1946 odohral 
len 79 zápasov a v nich dal 
66 gólov!          JOZEF KŠIŇAN

SRslovinsko.indd   23 5.11.2021   14:31:09



OBLEKY NA MIERU UŽ DO 48 HODÍN
      marcomirelliofficial           MarcoMirelli

M A RC O  M I R E L L I

YOURPERSONALSTYLE

SRslovinsko.indd   24 5.11.2021   12:10:57



  ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 
URBANOVA   kapitánska páska v TokiuU ako

Olympijský futbal nikdy 
nemal taký kredit, ako iné 
športy na tomto najväčšom 
športovom sviatku sveta. 
Pretože majstrovstvá sveta 
či európske šampionáty kva-
litou, popularitou, účasťou aj 
úrovňou strhávali pozornosť 
a posúvali trendy ďalej 
a vyššie. A predsa si futba-
listi, ktorí mali možnosť 
zúčastniť sa ako aktívni borci 
na olympiáde, tie týždne 
pamätajú do konca života. 
„Tokio je pre mňa po-

svätná spomienka. Keď 

som videl to množstvo 

športovcov z celého sveta 

– a mnohých veľmi sláv-

nych – cítil som sa veľmi 

skromnučký. Pamätám si 

na otvárací ceremoniál na 

Olympijskom štadióne. 

Vtedy som trochu pošlia-

pal po tom trávničku. 

Vedeli sme, že sa tam bude 

hrať finále. Vtedy mi tak 

napadlo - a znelo to ako 

rozprávkový sen – joj, aké 

by bolo fajn si tu zahrať 

o zlato. Lenže do Tokia 

prišlo štrnásť skvelých 

tímov...  A predsa sa stalo! 

Dokonca som finále zažil 

v úlohe kapitána,“ spo-
mínal Urban, ktorému celý 
život, nielen ten hráčsky, 
všetci hovorili Foni. Skvelý 
rozprávač vytiahol zo zásob-
níka svojich spomienok aj tú, 
že keď Japonci pri otvorení 
Hier vypustili tisícky bielych 
holubov, vystresované vtáky 
urobili oblúk nad štadiónom 
a vyčistili svoj zažívací trakt 
akurát tam, kde boli zgrupe-
ní československí športovci. 
Ako sa hovorí, pre šťastie...
V múzeu SOŠV je dnes mož-
né nájsť články, fotografie, 
osobné rozprávania aj mno-
hé informácie o tom, ako to 
vtedy pred Hrami a počas 
nich v Tokiu bolo.
Československý tím hral 
najprv v kvalifikácii proti 
Francúzsku (4:0 a 4:2), 
potom mal nastúpiť proti 
Grécku, ktoré však bolo 
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diskvalifikované pre použitie 
profesionálov v dvojzápase 
s Veľkou Britániou, a tak tím 
trénera Vytlačila postúpil na 
olympiádu priamo.
V 17-člennom kádri bolo 
až deväť Slovákov: kapitán 
Anton Urban, Ľudovít Cvet-
ler (obaja Slovan), Štefan 
Matlák, Vladimír Weiss najst. 
(obaja Inter Slovnaft), Anton 
Švajlen (VSS Košice), Vojtech 
Masný (Jednota Trenčín), Ján 
Geleta (Dukla Praha), Ivan 
Mráz (Sparta Praha) a Franti-
šek Schmucker (Spartak ZJŠ 
Brno), navyše na Slovensku 
v Leviciach sa narodil aj 
Čech Jan Brumovský.
Bol to silný tím, skupinou 
prešiel bez straty bodu. Nad 
Kórejskou republikou vyhral 
6:1, nad  SAE 5:1, Brazíliu, 
vedenú známym Vincentem 

Feolom, zdolal 1:0. A šliapal 
ďalej, vo štvrťfinále rozmetal 
Japonsko 4:0, v semifinále 
dostal na kolená tím NDR 
(2:1). Vo finále ho čakalo 
Maďarsko, na tom štadióne, 
na ktorého trávnik stúpil 
Anton Urban pri úvodnom 
ceremoniáli hier.
„Mali sme nesmierne 

blízko k víťazstvu, prehrali 

sme finále prakticky vlast-

ným gólom. Pepík Vojta 

poslal loptu nešťastne do 

vlastnej bránky, keď chcel 

dať ,malú domov‘. V závere 

sme útočili a ja som mal 

minútu pred koncom veľ-

kú šancu na vyrovnanie, 

ale napálil som Pánu Bohu 

do okien. Maďari vyhrali 

2:1, ale mohli sme aj my. 

Škoda. Bol to zápas hodný 

finále, na tribúnach 70-ti-

síc divákov, dva skvelé 

tímy, ten maďarský totožný 

s ich „áčkom,“ Anton Urban 
rád hovoril o tom 23. októbri 
1964. Aj s dodatkom, že 
„niet väčšej méty, ako byť 

olympijským víťazom a my 

sme po nej siahali.“  

Známemu publicistovi Ľubo-
šovi Juríkovi sa kapitán z To-
kia vyznal: „Keď som cesto-

val do Tokia, mal som už 

tridsať rokov. Svojím spô-

sobom to bol vrchol mojej 

futbalovej kariéry.“

Mimochodom, striebornou 
medailou na slávnostnom 
ceremoniáli ocenili iba jede-
nástich hráčov, teda tých, kto-
rí hrali vo finále. Zaujímavosť 
je, že v tíme víťazného Maďar-
ska nastúpil aj rodák z Košíc 
Ferenc Nógrádi, keď sa ešte 
volal Neuwirth.                  (pš)

Ako rozprávkový sen
Striebornú medailu z OH 1964 si nenechal, venoval ju Slovenskému olympijskému a športovému múzeu. 
„Tak som to cítil, neviem povedať dôvod. Bol by som rád, ak by niekoho inšpirovala k tomu, aby sa 

venoval športu,“ vysvetlil kapitán čs. tímu na futbalovom turnaji v Tokiu Anton Urban.

Kapitán Anton Urban pred zápasom s Kórejskou republikou v skupine olympijského turnaja.
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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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