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FRANCESCO CALZONA
je prvý tréner nenarodený
na Slovensku či v Česku

PRI NAŠEJ 
REPREZENTÁCII

Z OBSAHU

Vážení športoví priatelia,

naplno sa už rozbehla nová futbalová sezóna, 
ale chcel by som sa pristaviť ešte pri úplnom 
závere tej predchádzajúcej. Na Slovensku bola 
v znamení finálového turnaja ME v kategórii 
do 19 rokov a jej výsledkom bol (aj) postup 
nášho tímu na MS 20, ktoré sa uskutočnia na 
budúci rok v Indonézii. Je to nesporne športový 
úspech, ktorý si tím Alberta Rusnáka st. doslova 
vydrel a je jasné, že bude nutné vynaložiť všet-
ko úsilie, aby sa na najvyššom svetovom fóre 
prezentoval výrazne lepším herným prejavom. 
SFZ vytvorí pre jeho čo najlepšiu prípravu 
všetky podmienky.

Nemenej dôležitý ako športový bol aj úspech 
organizačný a divácky. Do tretice, po finálových 
turnajoch ME v kategóriách U17 (2013) a WU19 
(2016), sme dokázali, že vieme zorganizovať 
podujatie najvyššieho rangu na takej úrovni, 
že sme od všetkých zúčastnených dostávali 
pochvalné slová za zabezpečenie všetkého, 
čo súviselo so zápasmi i s prípravou na ne. 
Nielen od zástupcov jednotlivých tímov, ale aj 
od predstaviteľov UEFA sa tie slová počúvali 
naozaj veľmi dobre. Podarilo sa nám zúročiť 
skúsenosti z organizácie predchádzajúcich 
finálových turnajov a výsledky programu 
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futba-
lových štadiónov.

Organizačný i športový úspech finálového tur-

naja ME hráčov do 19 rokov zatienili rozpačité 
výsledky a predovšetkým hra nášho repre-
zentačného áčka v júnových zápasoch Ligy 
národov. Tie si vynútili zmenu pri jeho tréner-
skom kormidle. Na jeden z najsledovanejších 
postov v slovenskom športe prichádza prvýkrát 
človek mimo česko-slovenského futbalového 
priestoru. 
Francesco Calzona má skúsenosti z dlhoročnej 
spolupráce s trénerskými esami najvyššieho 
svetového rangu a v neposlednom rade aj 
s naším najlepším futbalistom 21. storočia. 
Jeho ambíciou a zároveň jednoznačnou 
požiadavkou SFZ je zlepšiť výkony slovenského 
reprezentačného áčka, ktoré by sa mali, pocho-
piteľne, premietnuť aj do výsledkov.

Výnimočné dva zápasy čakajú našu dvad-
saťjednotku. Tá bude v baráži bojovať o postup 
na finálový turnaj ME, ktorý sa v júni budúce-
ho roka uskutoční v Rumunsku a Gruzínsku. 
Úspešný výsledok z dvojzápasu s Ukrajinou 
by bol skvelým impulzom pre tím Jaroslava 
Kentoša i pre celý slovenský futbal.

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR
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Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
112 / 2

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
39 / 3

Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 10. 9. 2022.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Feyenoord Rotterdam
22 / 1

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
27 / 0 

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Boavista Porto
25 /5

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
54 / 3

Martin 
VALJENT
11. 12. 1995
RCD Mallorca
13 / 0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI
Dávid 
ĎURIŠ 
22. 3. 1999
MŠK Žilina
0/0

Martin 
DÚBRAVKA  
15. 1. 1989
Manchester United
29 / 0

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
ŠK Slovan Bratislava
93 / 10

Ivan 
SCHRANZ
13. 9. 1993
Slavia Praha
16 / 3

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
21 / 1

László 
BÉNES 
9. 9. 1997
Hamburger SV
7 / 7

Lukáš 
HARASLÍN 
26. 5. 1996
Sparta Praha
27 / 2

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
45 / 0

Dominik 
TAKÁČ
12. 1. 1999
FC Spartak Trnava 
0 / 0

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
17 / 0

Vernon 
DE MARCO
18. 11. 1992
ŠK Slovan Bratislava
5 / 1

Norbert 

GYÖMBÉR 
3. 7. 1992
US Salernitana
30/0

Matúš 

RUSNÁK 
19. 12. 1999
MŠK Žilina
0 / 0

Kristián 

VALLO 
2. 6. 1998
Wisla Plock
0 / 0

Christián 
HERC 
30.9.1998
Grasshopper Zürich
3/0

Miroslav 
KÁČER 
2. 2. 1996
FC DAC 1904 D. Streda
0/0

Erik 
JIRKA 
19. 9. 1997
Viktoria Plzeň
7/1

Samuel 
MRÁZ
13. 5. 1997
CD Mirandes
4/1

Martin 
REGÁLI 
12. 10. 1993
MFK Ružomberok
1 / 0

Adam 
ZREĽÁK
5. 5. 1994
Warta Poznaň
5/2

tréner: 

Francesco 
CALZONA
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Reprezentácia 

AZERBAJDŽANU

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 10. 9. 2022.

tréner:

Giovanni 
DE BIASI

Šachrudin 
MAGOMEDALJEV 
12. 6. 1994, 
Karabach FK
15/0

Emiľ 

BALAJEV 
17. 4. 1994, 
Sabail FK
13/0

Salahat 

AGAJEV 
4. 1. 1991, 
FK Gabala
21/0 

BRANKÁRI

Celal 
HUSEJNOV 
2. 1.2003, 
Zira FK
4/0

Bahlul 
MUSTAFAZADA 
27. 2. 1997
Karabach FK
18/0

Hojjat 
HAGHVERDI 
3. 2. 1993
Traktor FC
13/0

Abbas 
HUSEJNOV 
13. 6. 1995
Karabach FK
22/0

Badavi 
HUSEJNOV 
11. 7. 1991
Karabach FK
63/1

OBRANCOVIA

Emin 
MAHMUDOV 
27. 4.1992
Neftči Baku
31/8

Eddy 
ISRAFILOV 
2. 8.1992
Neftči Baku
19/0

Richard 
ALMEIDA 
20. 3. 1989
Karabach FK
26/3

Azer 
SALAHLI 
11. 4. 1994
Neftči Baku
22/1

Maxim 
MEDVEDEV 
29. 9. 1989
Karabach FK
80/4

STREDOPOLIARI

Dmitrij 
NAZAROV 
4. 4. 1990
FC Erzgebirge Aue
45/7

Anatolii 
NURIJEV 
20. 5. 1996
Sabah FK
11/0

Aleksej 
ISAJEV 
9. 11. 1995
Sabah FK
7/0

Cosqun 
DINIJEV 
13. 9. 1995
Zira FC
14/0

Gara 

GARAJEV 
12. 10. 1992
Karabach FK
76/0

Renat 
DADAŠOV 
17. 5. 1999
Grasshopper 
16/0

Ramil 
ŠEJDAJEV 
15. 3. 1996
Karabach FK
47/8

Namik 

ALASKAROV 
3. 2. 1995
Sabah FK
36/0

Mahir 

EMRELI 
1. 7. 1997
Dinamo Záhreb
36/5

ÚTOČNÍCI

SRazerbielorusko.indd   5 16.9.2022   13:19:11



Expres_Makacka_200x280.indd   1 28/04/2022   15:31SRazerbielorusko.indd   6 16.9.2022   13:19:25



Expres_Makacka_200x280.indd   1 28/04/2022   15:31

Reprezentácia 

BIELORUSKA
tréner:

Georgi 
KONDRATIEV

Pavel 
PAVĽUČENKO 
1.  1. 1998
Termalica Nieciecza
11/0

Jegor 

CHATKEVIČ 
9. 7. 1988
FC Dinamo Minsk
6/0

Maksim 

PLOTNIKOV 
29. 1. 1998
FC Šachťor Soligorsk
2/0

BRANKÁRI

Denis 

POĽAKOV 
17. 4. 1991
FC Astana
48/1 

Sergej 
POLITEVIČ 
9. 4. 1990
FC Šachťor Soligorsk
36/1

Kiriľ 
PEČENIN 
18. 3. 1997
FC Orenburg
14/0

Gleb 
ŠEVČENKO 
17. 2. 1999
FC Šachťor Soligorsk
13/0

Maksim 

ŠVECOV 
2. 4. 1998
FC Dinamo Minsk
10/0

OBRANCOVIA

Vladislav 
KLIMOVIČ 
12. 6. 1996
FC Nea Salamis
25/1

Max 
EBONG 
26. 8. 1999
FC Astana
24/2

Jevgenij 
JABLONSKIJ 
10. 5. 1995
Aris Limassol
24/3

Pavel 
SEDKO 
3. 4. 1998
FC Gomeľ
11/1

Valerij 
GROMYKO 
23. 1. 1997
FC BATE Borisov
7/1

STREDOPOLIARI

Aleksandr 
SEĽAVA 
17. 5. 1992
FC Rostov
5/0

Ruslan 
LISAKOVIČ 
22. 3. 2002
FC Isloch Minsk Region
4/0

Vladislav 
MAĽKEVIČ 
4. 12. 1999
FC BATE Borisov
3/1

Valerij 
BOČEROV 
10. 8. 2000
FC BATE Borisov
3/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k xx. xx. 2022.
Pavel 
SAVITSKIJ 
12. 7. 1994
FC Neman Grodno
22/6

Ivan 
BACHAR 
10. 7. 1998
FC Dinamo Minsk
20/1

Jegor 
BAGAMOLSKIJ 
3. 6. 2000
FC Neftči Baku
2/0

ÚTOČNÍCI

Ruslan 

JUDENKOV 
28. 4. 1987
FC Maktaaral
8/0

Zachar 
VOLKOV 
12. 8. 1997
FC Chimki
4/0

Danila 
NEČAJEV 
30. 10. 1999
FC BATE Borisov
4/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. 
Čísla sú k 10. 9. 2022.
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Sme hrdí Sme hrdí 
na „made in Italy“

NEVIETE, KDE JE MAREK?
g Vedeli ste vopred od Mare-

ka Hamšíka, že sa vám ozve 

Slovenský futbalový zväz?

„Áno, Marek mi volal, spýtal 
sa ma, či môže dať moje číslo 
ľuďom zo zväzu a povedal mi, 
že ma budú kontaktovať, lebo 
vedenie SFZ sa chce so mnou 
rozprávať. Ale nepovedal mi, 
o čom presne. A potom sa mi 

prestal ozývať, zmizol. Nevi-
deli ste, náhodou, Mareka...? 
(smiech)
g Aký ste mali dojem z prvé-

ho rokovania s prezidentom 

SFZ Jánom Kováčikom?

„Ján Kováčik je rozhodný 
človek. Pôsobí na mňa ako 
profesionál, ktorý sleduje svoj 
cieľ a jeho veľkou motiváciou 
je zlepšiť súčasnú situáciu slo-

venskej reprezentácie. Počas 
prvého rozhovoru sa ma spý-
tal, aká bude moja stratégia 
pri národnom tíme, ak by som 
sa stal jeho trénerom. Zhodli 
sme sa v mnohom a pocho-
pili sme, že sme na rovnakej 
vlnovej dĺžke.“ 
g Prečo ste sa rozhodli prijať 

ponuku vedenia SFZ? 

„Už dlhší čas som túžil získať 

skúsenosť, ktorá ma bude 
posúvať ďalej. Podľa možností 
v zahraničí. Ponuka SFZ vy-
volala vo mne okamžite silné 
emócie, veľké nadšenie. Prijal 
som bez váhania.“
g Od momentu, ako ste pri-

jali ponuku stať sa trénerom 

slovenského národného 

tímu, od koho ste získavali 

najviac informácií?

Prvým trénerom reprezentácie, narodeným mimo Slovenska a Česka, je Talian Francesco 
Calzona. Má za sebou prvé pracovné týždne vo funkcii, čaká ho premiéra na lavičke národ-

Reprezentačný tréner FRANCESCO CALZONA: 

„Jazyk lopty je len jeden, to nie je klišé”
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Sme hrdí 
na „made in Italy“

„Využil som všetky moje 
kontakty a všetkých známych 
v Taliansku, na Slovensku
i v Európe. Gro informácií som 
čerpal zo skautingu. Spolu 
s členmi môjho realizačného 
tímu sme dodnes analyzovali 
približne sto slovenských 
futbalistov.“
g Na vašej prvej tlačovke 

v pozícii trénera našej repre-

zentácie ste sa vyjadrili, že 

ste prišli preto, lebo sloven-

ský futbal teraz neprežíva 

dobré obdobie. Ako mu 

chcete pomôcť zlepšiť mo-

mentálnu situáciu?

„Chcem dať tímu na ihrisku 
rozpoznateľnú identitu. 
Budem sa snažiť vybudovať 
proaktívny tím, ktorý nikdy 
nerezignuje. Chcem mužstvo, 

ktoré nebude kalkulovať  ani 
proti súperom, ktorí sú papie-
rovo silnejší.“

IBA JEDINÁ CESTA
g Povedali ste, že budete 

veľmi dbať na disciplínu. Čo 

to znamená?

„Roky som pracoval v klubo-
vej sfére. Často som mal pocit, 
že reprezentácia je hráčmi 

vnímaná ako príjemná vsuvka 
do každodenného stresu 
klubových činností. Osobne 
si myslím, že nomináciu do 
národného tímu má každý 
hráč považovať za česť, priam 
výsadu. Predsa budeme 
reprezentovať Slovensko vo 
svete, je našou povinnosťou 
robiť všetko čo najlepšie. Pre 
to existuje len jediná cesta: 

ného tímu, ktorú absolvuje v septembrových zápasoch Ligy národov UEFA proti Azerbaj-
džanu a o tri dni neskôr proti Bielorusku. 
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práca, zanietenosť a zodpo-
vednosť.“
g Hráčsky káder už máte 

zmapovaný, čo považujete 

za jeho pozitíva a aké má 

negatíva?

„Pozitívom je, že vidím možný 
rast vo futbale, ktorý sa hrá 
v slovenskej lige. Negatívne 
vnímam fakt, že slovenským 
hráčom, ktorí hrajú v rôznych 
európskych ligách, dávajú 
kluby malý priestor.“
g Ako komuniku-

jete s vedením 

SFZ a sloven-

skými členmi 

realizačného 

tímu?

„Osud 
chcel, aby 
takáto 
spolu-
práca 
bola 
no-
vinka 
pre zväz, 
ktorý pr-
výkrát angažoval 
zahraničného trénera, 
aj pre mňa. Mám pred 
sebou prvú skúsenosť 
v úlohe trénera ná-
rodnej reprezentácie. 
Myslím si, že to bude 
veľký impulz pre obe 
strany, aby praco-

vali čo najlepšie. 
Táto skutoč-

nosť je podľa 
mňa pozi-
tívna, nie 

nega-
tívna. 

Pokiaľ 
ide 

o ko-
muni-
káciu, 

prebieha 
prevaž-

ne v angličtine. 
Myslím si, že jazyk 

nebude prekážkou, 
ťažkosti spojené 

s komunikáciou sú 
naozaj minimálne. 

Nechcem, aby to vy-
znelo banálne, ale 

futbalové pojmy sú 

univerzálne, jazyk lopty je len 
jeden. Sme tu preto, lebo nás 
všetkých spája vášeň pre ten-
to fantastický šport.“
g Nemáte teda pocit, že ja-

zyková bariéra je problém?

„Nie, už som to povedal 
viackrát. V mojom realizač-
nom tíme mám slovenského 
spolupracovníka, ktorý hovorí 
po taliansky, po anglicky aj po 
slovensky  Som presvedčený, 
že jazyk nebude predstavo-
vať žiadnu prekážku. Naša 
komunikácia je už teraz dobrá 
a verím, že sa bude stále 
zlepšovať.”
g Boli ste od svojho zvolenia 

za trénera v kontakte s nie-

ktorými slovenskými hráč-

mi? 

„V čase, keď som riešil nomi-
náciu, som sa začal s hráčmi 
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DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 24. októbra 1968 vo Vibo 
Valentia
POST: stredopoliar
HRÁČSKA KARIÉRA: S. S. Arezzo (mládež a 1986 – 1987)
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: US Castiglionese (2004/05), US Torri-
ta ASD (2005/06), Avellino (2006/07 asistent), AC Perugia 
(2008/09 asistent), Grosseto FC (2009/10 asistent), US Alessan-
dria (2010 – 2011), Sorrento 1945 (2011/12 asistent), Empoli FC 

(2012 – 2015 asistent), SSC Neapol (2015 – 2018, 2021/22 
asistent), Cagliari Calcio (2020/21 asistent), Sloven-

sko A (od 19. augusta 2022)

KTO JE FRANCESCO CALZONA

V Neapole spolupracoval Calzona 

s Marekom Hamšíkom.
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osobne rozprávať. Nepovažo-
val som za vhodné kontakto-
vať ich skôr. Každý jeden hráč 
je pre mňa veľmi dôležitý, ale 
kolektív je nad jednotlivcom, 
je dôležitejší ako ktorýkoľvek 
jedinec z nás.“
g Akým herným prejavom sa 

bude slovenská reprezentá-

cia prezentovať pod vaším 

vedením?

„Nikdy nebudem hovoriť 
svojim hráčom, aby pri hre 
kalkulovali.“
g Koľko hráčov, ktorí môžu 

reprezentovať Slovensko, 

máte vo svojom portfóliu?

„Presne štyridsaťpäť.“
g Pri uvedení do funkcie ste 

sa vyjadrili, že v hľadáčiku 

máte aj veľa mladých hrá-

čov. Následne ste sedeli 

s trénerom dvadsaťjednotky 

Jaroslavom Kentošom. 

Na čom ste sa dohodli?

„Zväz si dal za cieľ, aby sa 
reprezentácia do 21 rokov 
kvalifikovala na budúcoročné 
majstrovstvá Európy. Počas 
septembra je to výsledková 
priorita. Chápem to, schvaľu-
jem a rešpektujem. Mám veľmi 
rád spoluprácu, ktorá smeruje 
k futbalovému rastu, už som 
to niekoľkokrát aj zopakoval. 
Práve preto som sa vzdal šty-
roch - piatich hráčov, ktorí sú 
súčasťou kádra tímu do 21 ro-
kov a na septembrové zápasy 
áčka som ich nenominoval.“

PO BOKU OSOBNOSTÍ
g Doposiaľ ste boli v pozícii 

asistenta trénerských osob-

ností, ako sú Maurizio Sarri, 

Luciano Spalletti či Eusebio 

Di Francesco. Čo ste si od 

každého z nich zobral?

„Naučil som sa od nich veľa. 
Postupne som mal možnosť 
tieto nadobudnuté poznatky 
znova a znova spracúvať, 
kým som nezískal svoj vlastný 
futbalový koncept, do ktorého 
budem dávať veľa zo svojho.“

g Radili ste sa po vašom zvo-

lení s niektorým z nich?

„Áno, ale nielen s nimi. Hovoril 
som aj s trénermi, ktorí už 
majú za sebou podobné 
skúsenosti.“
g Ako prijali v Taliansku váš 

nový angažmán? 

„Táto informácia v talianskych 
médiách veľmi rezonovala. 
V tóne informácií bolo cítiť 
veľkú hrdosť – je tu ďalší ta-
liansky tréner, ktorému zverili 
nejakú národnú reprezentá-
ciu. Čo k tomu ešte dodať? 
V Taliansku sme veľmi hrdí na 
„made in Italy.“
g Čo ste povedali hráčom 

na zraze ako prvé?

„Že predovšetkým mi musia 
dokázať, že sú tu, aby repre-
zentovali Slovensko a že cítia, 
aká je to pre nich výsada 
a česť.“ 
g Doterajším kapitánom 

národného tímu bol Milan 

Škriniar. Ostane ním aj na-

ďalej?

„Debaty o vedení a zodpo-
vednosti sú mi veľmi blízke. 
Praví lídri nie sú nikdy určení 
nariadeniami zhora. Kapitána 
si vyberá kolektív. Práve kolek-
tív zisťuje, rešpektuje a vníma, 
že iba niektorý jednotlivec má 
potrebné vlastnosti, aby bol 
vodcom. Ak sa slovenské 
mužstvo rozhodlo, že kapitá-
nom bude Milan Škriniar, ja 

s tým absolútne súhlasím.“
g Aký je váš obľúbený futba-

lový klub a hráč?

„Odmalička som fandil klubu 
Catanzaro, dnes hrajúcemu 
v tretej talianskej lige. Stále 
ctím farby tohto klubu, teda 
žltú a červenú. V minulosti si 
jeho dres obliekal vynikajúci 
Massimo Palanca, ktorý sa 
preslávil opakovanými gólmi 
priamo z rohového kopu, 
úžasne vedel využiť silu vetra. 
Bol legenda... Hráč, ktorý ma 
najviac fascinuje v súčasnosti, 
je Karim Benzema.“
g Aký je váš obľúbený ná-

rodný tím?

„Určite Španielsko. Veľmi si 
vážim Luisa Enriqueho ako 
trénera, ale predovšetkým ako 
človeka.“

KUCHYŇA SÚČASŤOU 
NÁRODNÉHO DUCHA
g Ktorý šport okrem futbalu 

je vám ešte blízky?

„Som človek oddaný športu, 
v každom odvetví nachádzam 
niečo krásne. Zaujímam sa 
o tenis a atletiku, ale v tomto 
období mám veľmi málo času 
na to, aby som sa venoval 
niečomu inému, než futbalu.“
g Čo najradšej robíte vo voľ-

nom čase?

„Rád sa prechádzam po le-
soch a páči sa mi byť v kontak-
te s prírodou. To mi pomáha 

lepšie relaxovať a rozmýšľať. 
Niekedy mi počas prechádzok 
prídu na um nové taktické rie-
šenia, vďaka ktorým dokážem 
vylepšiť výsledky spoločnej 
práce. Myslím na futbal aj 
vtedy, keď oddychujem.“
g Už viete, aké je slovenské 

národné jedlo? 

„Bol som na Slovensku zatiaľ 
dvakrát a jedol som iba slo-
venské špeciality, polievky 
a mäsové jedlá. Pil som výluč-
ne slovenské vína. Kuchyňa 
je súčasťou kultúry a cez ňu 
sa lepšie chápe duch národa. 
Dúfam, že sa čoskoro stanem 
znalcom slovenskej kuchyne 
a možno sa naučím aj variť 
zopár tradičných jedál.“
g Talianska kuchyňa je zná-

ma po celom svete. Čo z nej 

máte najradšej?

„Chutia mi lasagne a florent-
ský stejk, ale som doslova 
zamilovaný do špecialít z Ka-
lábrie, ktoré sú veľmi pikant-
né.“
g Varíte?

„Áno, varenie ma veľmi baví. 
Mojou špecialitou sú cesto-
vinové jedlá. Neznášam ale, 
keď musím potom upratovať 
kuchyňu...“
g Vyznáte sa v talianskych 

vínach? 

„Zbožňujem červené vína, 
najmä sýte a plné. Nepovažu-
jem sa za veľkého odborníka 
a znalca, hoci Toskánsko je 
známe v celom svete práve 
kvalitnými vínami. Pokiaľ ide o 
tie slovenské, platí to, čo som 
predtým povedal už o jedle: 
ešte ich budem spoznávať.“
g Boli ste už v minulosti na 

Slovensku ako turista?

„Nie. Po mojich prvých osob-
ných skúsenostiach mám však 
pocit, že krajina je na vysokej 
úrovni a chcem ju spoznávať 
viac a viac. Určite sem prídem 
aj s rodinou a prejdeme si 
najkrajšie miesta.“

MONIKA JURIGOVÁ
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HLAVNÝ TRÉNER: Francesco CALZONA
ASISTENT TRÉNERA: Gianluca SEGARELLI
KONDIČNÍ TRÉNERI: Alessandro BULFONI, Martin RUSŇÁK
TRÉNER BRANKÁROV: Matúš KOZÁČIK
VIDEOANALYTIK: Marco BRINI
TECHNICKÝ MANAŽÉR: Giovanni Paolo DE MATTEIS
VEDÚCI TÍMU: Róbert TOMASCHEK
LEKÁRI: Ján BAŤALÍK, Vladimír PENER
FYZIOTERAPEUTI: Marián DRINKA, Peter HEČKO, Martin 
NOZDROVICKÝ
MASÉR: Mário PRELOVSKÝ
KUSTÓDI: Ján BENIAK, Marek KOŠÁŇ

REALIZAČNÝ TÍM SLOVENSKA

Na tlačovej konferencii pri predstavení Francesca Calzonu, v strede prezident SFZ Ján Kováčik, vpravo viceprezident SFZ Karol Belaník.
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NOVÉ REPREZENTAČNÉ DRESY ZA ATRAKTÍVNU CENU

NOVÁ KOLEKCIA 2022

49

hľadaj na www.fanshop.futbalsfz.sk

€
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Nové, špecifické, recyklované a už 
aj s červenou farbou. Slovenská 
reprezentácia vstúpi do sezóny 
v novej kolekcii národných dre-
sov. Sokolov opäť oblečie značka 
Nike, ide už o piatu edíciu. Tradič-
né farby zostali zachované - do-
máce modré a vonkajšie biele 
- ale ako to už býva, budú iné 
a špeciálne.
Základnou novinkou je červená 
farba, ktorá na dresoch chýbala 
aj fanúšikom. Na domácej i von-
kajšej verzii je výrazný červený 
pás, ktorý sa tiahne po oboch 
stranách.
Po tmavomodrých dresoch s tat-
ranskými štítmi prechádzajú tie 
domáce do svetlejšej modrej, ru-
kávy sú zvýraznené vzorom s bor-
dovou farbou. Na bielej kolekcii 
sú rukávy v rovnakom motíve 
s modrou.
Dominantou dresov bude symbol 
slovenskej reprezentácie – sokol.
Tento dravec má pre Slovákov 
a Slovensko významnú úlohu. So-
kol je často využívaný ako symbol 
alebo stelesnenie mladého „juná-
ka,“ akéhosi hrdinu, ktorý má so 
sebou priniesť zmenu k lepšiemu. 
Sokol symbolizuje spojenie ná-
rodnej tradície s inštinktom drav-
ca.
Na prednej strane dresu nebude 
chýbať štátny znak, logo Sloven-
ského futbalového zväzu a znač-
ka Nike.
Technológia Nike VaporKnit za-
bezpečí dresom ľahkosť a vzduš-
nosť, materiál je rýchlo schnúci 
s otvoreným dierkovaním, 3D 

pletenina pozdĺž rukávov a bokov 
prispieva k skvelému odvádzaniu 
prebytočného tepla na najviac 
zahrievaných zónach. Na vývoji 
špeciálnej technológie pracoval 
dizajnérsky tím tri roky a výsled-
kom je špičkový výkon materiálu 
presne na tých správnych mies-
tach. Pružný a štíhly strih dobre 
prilieha k telu a kopíruje postavu. 
Dresy sú z recyklovaného 
polyesteru, ktorý vo výrobkoch 
Nike začína ako recyklované 
plastové fľaše. Tie sa čistia, drvia 
na vločky a premieňajú na pelety. 
Odtiaľ sa pelety spriadajú do 
novej, vysokokvalitnej priadze 
používanej v našich produktoch, 
ktorá poskytuje špičkový výkon 
s nižším dopadom na životné 
prostredie.
Okrem znižovania odpadu 
produkuje recyklovaný polyester 
až o 30 % nižšie emisie uhlíka ako 
pôvodný polyester. Nike ročne 
odoberie zo skládok a vodných 
tokov v priemere 1 miliardu 
plastových fliaš.
Tvorcovia sa snažili vytvoriť čo 
najlepší produkt, ktorý sa doko-
nale zladí s futbalistami a pasuje 
k stále sa zrýchľujúcemu štýlu 
tejto krásnej hry. V Nike Sports 
Research Lab naskenovali vyše 
tristo športovcov v rôznych pohy-
bových pózach, aby bol výsledok 
dokonalý. 
Touto spoluprácou s Nike dokáže-
me ponúknuť dresy fanúšikom za 
veľmi atraktívne ceny.  
Sokoli, nech sa vám v dresoch 
dobre hrá a najmä vyhráva!

Slovenská reprezentácia odštartuje jeseň v nových dresoch

So sokolom na hrudi So sokolom na hrudi 
a vo farbách trikolóry
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g Do Azerbajdžanu ste 

zamierili po pôsobení v Ta-

liansku. Čo vás lákalo upísať 

sa klubu zo zakaukazskej 

krajiny?

„V tom čase som mal ešte plat-
nú zmluvu s Chievom Verona, 
no sezónu 2013/14 som strávil 
na hosťovaní v druholigovej 
Ternane, kde sa mi darilo. Veril 
som, že sa môžem vrátiť do 
Serie A a dostať v Chieve väčší 
priestor. Lenže pred koncom 
sezóny som mal stretnutie 
s predstaviteľmi veronského 
klubu, kde mi povedali, že 
moje pozitívne výkony síce 
registrovali, ale aj tak by som 
v novom ročníku Serie A ne-
dostal priestor, aký by som si 
želal. Zároveň dodali, že mi 
ako tridsaťročnému hráčovi 
určite nebudú brániť v od-
chode, pokiaľ dostanem 
zaujímavú ponuku. Chceli ma 
viaceré tímy v Serii B, ale zo 
Serie A sa neozval nik. Roz-
hodol som sa teda prikývnuť 
na ponuku, ktorá so sebou 
prinášala niečo úplne nové.“
g Čím bola ponuka z FK Ga-

bala zaujímavá, keď ste ju 

uprednostnili pred vábením 

klubov zo Serie B, v ktorej sa 

vám darilo?

„Veľmi zavážilo, že mužstvo 
trénoval Rumun Dorinel Ionel 
Munteanu, ktorý si ma osobne 
vybral. To bolo pre mňa dôle-
žité. V tej dobe to pre mňa 
bolo niečo nové a tým pádom 
aj lukratívne. Rozhodol som sa 
podpísať zmluvu na rok s tým, 
že uvidíme, ako to dopadne. 
Zázemie klubu som si bol 
pozrieť ešte pred spečatením 
kontraktu, takže som vedel, 
do čoho idem. Samozrejme, 
azerbajdžanská mentalita bola 
iná v porovnaní s tým, na čo 
som bol dovtedy zvyknutý. Na 
ihrisku aj mimo neho. Už som 

sa neraz vyjadril, že neľutujem 
žiadne rozhodnutie, ktoré som 
urobil v profesionálnej kariére. 
Aj ročnú anabázu v Gabale 
hodnotím veľmi pozitívne.“
g Mali ste pred príchodom 

do Azerbajdžanu nejaké 

predsudky, ktoré sa neskôr 

ukázali ako neopodstatne-

né? Prípadne, potvrdili sa 

vám nejaké obavy?

„Nenazval by som to pred-
sudkami, možno som mal len 
trošku nižšie očakávania od 
azerbajdžanskej ligy. Tá, samo-
zrejme, nedosahovala úroveň 
talianskeho futbalu, 

v ktorom som pôsobil pred-
tým, ale zistil som, že kluby 
ako FK Karabach, Neftči Baku 
či Inter Baku majú svoju úro-
veň. Boli totiž ekonomicky sil-
né a mohli si dovoliť dobrých 
hráčov. Zápasy proti týmto 
súperom mali svoj náboj, v ich 
kádroch boli kvalitní legionári 
z Brazílie aj naturalizovaní 
reprezentanti. Priznávam, 
sila tímov v azerbajdžanskej 
súťaži ma milo prekvapila. 
Súvisí to s peniazmi, ktoré sú 
do futbalu ochotní investovať 
tamojší mecenáši, ale aj štát. 
Napríklad náš klub mal už 
vtedy špičkovú akadémiu. 
Dovolím si tvrdiť, že bola na 
minimálne takej úrovni, ak nie 
lepšia, ako mnohé v Taliansku. 
V štruktúrach klubu pôsobil 
bývalý vynikajúci anglický 
stopér Tony Adams, čo bol jas-
ný znak toho, aké má Gabala 
ambície.“
g V sezóne 2014/15 ste na-

pokon obsadili 3. miesto. Dá 

sa teda povedať, že ste zažili 

pekné a úspešné obdobie?

„Rozdelil by som môj angaž-
mán na dve polovice. Prvý 
polrok bol úžasný, hrával som 
pravidelne, cítil som dôveru 
trénera a na moje pomery sa 
mi ešte aj strelecky darilo, dal 
som 2 góly. Žiaľ, na posled-

S
L

O
V

E
N

S
K

O
 

 A
Z

E
R

B
A

JD
Ž

A
N

PAVOL FARKAŠ je jeden 
z piatich slovenských futbalistov,
ktorí pôsobili v Azerbajdžane

Šport 
ako reklama 
pre krajinu
Celkovo piati, ale len dvaja futbalisti so skúsenosťa-
mi z nášho národného tímu, zažili na vlast-
nej koži pôsobenie v Azerbajdžane. 
Okrem Kamila Kopúnka (Ravan 
Baku, 2014) to bol Pavol Farkaš. 
Dnes už 37-ročný bývalý stopér 
si obliekol dres slovenského 
áčka trikrát, naposledy v máji 
2014. Stalo sa tak krátko pred-
tým, ako podpísal zmluvu 
s FK Gabala, s ktorým v sezóne 
2014/15 obsadil v azerbajdžan-
skej lige 3. miesto. Prečo sa roz-
hodol prijať túto výzvu? Aj o tom 
sme s ním hovorili.

Narodil sa 27. marca 1985, pochádza z mesta Vráble, hrával na pozícii 
stopéra. Profesionálnu kariéru odštartoval v FC Nitra, odkiaľ prestúpil 
do Petržalky (2007 – 2009), v nej sa v sezóne 2007/08 radoval zo 
slovenského double. Potom zamieril do zahraničia, s FC Vaslui (2009 
– 2012) bol vicemajstrom Rumunska v sezóne 2011/12, po ktorej 
podpísal zmluvu s prvoligovým talianskym klubom Chievo Verona 
(2012 – 2014). V Serii A naskočil do štyroch zápasov, ročník 2013/14 
strávil na hosťovaní v Serii B v mužstve Ternana Calcio. Ďalej hrával 
v azerbajdžanskom FK Gabala (2014 – 2015), gréckych kluboch FC 
Xanthi (2015 – 2016) a AE Larissa (2016 – 2018). Profesionálnu kariéru 
uzavrel na Slovensku, jej posledné roky strávil v Nitre (2018 – 2020), 
Myjave (2020 – 2021) a Petržalke (2021). Za Slovensko odohral tri 
medzištátne zápasy. V decembri 2006 debutoval proti Spojeným 
arabským emirátom (2:1), v novembri 2013 hral proti Gibraltáru (0:0) 
a v máji nasledujúceho roka proti Čiernej Hore (2:0).

KTO JE PAVOL FARKAŠ

Náš bývalý reprezentant Pavol Farkaš (vľavo) 

odohral v Azerbajdžane jesennú časť, 

na jar sa už do zostavy nedostal. 

FOTO ARCHÍV (pf)

Pavol Farkaš (v strede) strelil za FK Gabala v lige 

dva góly a prispel k tretiemu miestu v azerbaj-

džanskej súťaži v sezóne 2014/15. 

FOTO ARCHÍV (pf) 
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nom tréningu pred závereč-
ným zápasom roka som si 
natrhol väz v kolene a šiel som 
domov s tým, že dva týždne 
zimnej dovolenky som strávil 
u fyzioterapeuta Mariána 
Drinku, ktorý mi ho dával 
dokopy. Prvý tréning v januári 
sme mali na sústredení v Tu-
recku. Tam to totiž fungovalo 
tak, že do Azerbajdžanu sa ani 
neletelo a celú prípravu sme 
strávili za hranicami. Prices-
toval som a už som sa stretol 
s novým trénerom... Ten si 
priviedol nových hráčov, ja 
som bol navyše zranený 
a aj po vyliečení som na jar 
už nehrával. I to však bola 
skúsenosť, ktorá ma obohatila 
do ďalšej fázy kariéry.“
g V lete 2015 ste sa presťa-

hovali do gréckeho klubu FC 

Xanthi. Ak by ste mali v tom 

čase príležitosť pokračovať 

v Azerbajdžane, nebránili 

by ste sa tomu?

„Ťažko sa mi teraz na to od-
povedá. Všetko bolo tak, ako 
malo byť. Strávil som tam rok, 
za ktorý som vďačný. Som rád, 
že som si to mohol vyskúšať. 
V momente, keď som v FK Ga-
bala končil, nemal som žiadnu 
ponuku z Azerbajdžanu a šiel 
som do Grécka. Zbytočne sa 
v tom rýpať ďalej.“

g V Azerbajdžane ste teda 

už pred ôsmimi rokmi zažili 

skvelé podmienky a odušev-

nených majiteľov klubov. 

Už vtedy ste predpokladali 

progres tamojšieho futbalu?

„Áno. Samozrejme, Azerbaj-
džan je tak trochu limitovaný 
hráčskou kvalitou, v zahraničí 
pôsobí minimum hráčov 
z tejto krajiny. Úroveň tamoj-
šej súťaže však stále rastie, 
čo potvrdzujú aj výsledky FK 
Karabach v tejto sezóne. Sú-
visí to s príchodom kvalitných 
zahraničných trénerov, ktorí si 
vždy privedú do Azerbajdžanu 
posily, solídnych legionárov, 
a popri nich rastú domáci fut-
balisti. Finančné zázemie je 
tam silné, je totiž v záujme ce-
lej krajiny presadiť sa v Euró-
pe. Progres sa dal predpokla-
dať a vidieť ho bolo aj v Lige 
národov. Náš národný tím 
vyhral na pôde Azerbajdžanu 
tesne 1:0, keď v závere rozho-
dol Weiss ml. Verte, že nikomu 
sa tam nehrá ľahko. Pred de-
siatimi rokmi bol Azerbajdžan 
možno ešte fackovací panák, 
ale dnes to už určite neplatí. 
Verím, že pri snahe celej kraji-
ny sa raz môže prebojovať aj 
na európsky šampionát.“
g V kvalifikácii majstrovstiev 

Európy 2020 zdolalo Sloven-

sko ešte za éry trénera Pav-

la Hapala Azerbajdžan 5:1 

vonku a 2:0 doma. V júni si 

chlapci pod vedením dočas-

ného kouča Samuela Slová-

ka museli vydrieť spome-

nuté tesné jednogólové 

víťazstvo. Aj za tým vidíte 

progres tohto súpera?

„Každý zápas je iný, ale 
zahraniční tréneri zlepšili 
Azerbajdžan najmä z taktickej 
stránky. Pamätám si, že keď 
sme tam zvíťazili 5:1, už do 
prestávky sme dali zásluhou 
Lobotku, Kucku a Hamšíka 
tri krásne góly. Slovensko 
je proti tomuto súperovi 
stále papierový favorit, máme 
lepší tím, ale je fajn, keď sa 
vám zápas s Azerbajdžanom 
podarí zlomiť čím skôr. Každý 
sa posúva vpred a nemyslím 
si, že zdolať tohto protivníka 
5:1 bude v budúcnosti ľahké 
pre kohokoľvek. Treba si vážiť 
aj jednogólové víťazstvo.“
g Čo vlastne charakterizuje 

azerbajdžanských hráčov?

„Sú kreatívni, technickí, majú 
radi loptu, vedia hrať jeden 
proti jednému. Keď cítia šancu 
dosiahnuť dobrý výsledok, 
sú takisto fyzicky nepríjemní. 
V minulosti ich limitovala 
taktická pripravenosť, ale na 
zlepšení v tomto smere zapra-
covali spomenutí zahraniční 
tréneri.“
g Prečo len pár futbalistov 

z Azerbajdžanu pôsobí 

mimo svojej rodnej krajiny?

„Doma im je veľmi dobre. Bolo 
obdobie, keď aj silné európske 
kluby mali problém získať 
hráča z Ruska, pretože ho ne-
vedeli preplatiť. Toto je niečo 
podobné. Tí najlepší futbalisti, 
o ktorých by určite bol záujem 
za hranicami, sú výborne 
zaplatení. Nemajú dôvod 
odchádzať a hrať za menej, 
prípadne za porovnateľné pe-
niaze, mimo svojej rodnej kra-
jiny. Na jednej strane je super, 
že sú tamojší futbalisti veľmi 
dobre ohodnotení doma, no 
trochu tým trpí reprezentácia. 
Naši talentovaní futbalisti 
túžia po prestupe z našej ligy 
do silnejšej zahraničnej, kde 
majú vyššie platy a zlepšujú sa 
v náročnom konkurenčnom 
prostredí. Azerbajdžanskí 
hráči sa posúvajú tak, že stále 
lepší legionári prichádzajú do 
ich domácej súťaže. O to ťaž-
šie to zase majú potom mladí, 
aj preto za mojej éry zaviedli 
pravidlo, že na ihrisku musel 
byť v každom mužstve počas 
ligového zápasu vždy aspoň 
jeden domáci hráč, spadajúci 
do kategórie do 21 rokov. To 
určite pomohlo.“
g Baku hostilo v roku 2019 

finále Európskej ligy, neskôr 

privítalo zápasy Eura 2020, 

FK Karabach sa presadzuje 

v Európe, Azerbajdžan 

ako krajina sponzorovala 

Atletico Madrid. Čím to je, 

že tam má šport takéto po-

stavenie a silné ekonomické 

zázemie?

„Azerbajdžan ťaží z nerastné-
ho bohatstva. Vláda sa snaží 
vo svete predstaviť krajinu 
ako most medzi východom 
a západom, respektíve kres-
ťanskou a moslimskou časťou 
sveta. Šport je skvelá príle-
žitosť, ako spraviť reklamu 
celému Azerbajdžanu. Preto 
do neho tlačia veľké peniaze. 
Nejde len o futbal. Nie je to 
tak dávno, čo sa v Baku orga-
nizovali Európske hry, jazdia 
sa tam preteky Formuly 1.“
g Pristavme sa na záver 

aj k aktuálnemu dianiu. 

Práve zápas s Azerbajdža-

nom bude prvý pre nášho 

nového trénera Francesca 

Calzonu. Čo teda očakávate 

od začiatku novej éry nášho 

reprezentačného futbalu?

„Verím, že to môže byť 
pozitívne. Myslím si, že sme 
angažovali veľmi kvalitného 
trénera, ktorý by mohol znova 
naštartovať náš reprezentačný 
futbal. “

VLADIMÍR PANČÍK
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Ako sa žilo v Azerbajdžane? Aj túto otázku sme položili Pavlovi Far-
kašovi. „Baku je úžasné mesto, európska metropola, ktorá rastie 

z týždňa na týždeň. Pravda je, že prejdete pár kilometrov za jeho 

hranice a vidíte i chudobu. Azerbajdžan je  krajina veľkých roz-

dielov,“ povedal 37-ročný bývalý reprezentačný stopér a následne 
dodal: „Osobne som sa tam nestretol s negatívnymi reakciami zo 

strany bežných ľudí či fanúšikov. Aj zamestnanci v klube boli veľ-

mi príjemní. My hráči sme bývali v jednom hotelovom komplexe 

pri tréningovom centre, kde sme trávili väčšinu času. Menšie 

negatívum teda bolo, že som prežil rok v podstate ako na báze, 

ako na jednom veľkom sústredení. Už pred príchodom do klubu 

som však vedel, do čoho idem a ako to tam funguje. Ak sa darí, 

všetko je fajn. Na jar som ale nehrával a vtedy mi už prekážali aj 

veci, ktoré mi nerobili problém na jeseň.“

KRAJINA VEĽKÝCH ROZDIELOV

Azerbajdžan je atraktívna krajina, v ktorej má turista určite čo vidieť. Pavla 

Farkaša to ťahalo aj do tamojších hôr.   FOTO ARCHÍV (pf)
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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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1.  Azerbajdžanský futbalista Anato-

lij Baniševskij ako hráč národné-

ho tímu ZSSR, ktorý obsadil 4. miesto 

na MS 1966 a bol finalistom ME 1972, 

strelil dva góly v priateľskom zápase 

s Československom (zborná vyhrala 

2:1) v Prahe v roku 1966. V tomto zá-

pase bolo sedem zo štrnástich hráčov 

v domácej reprezentácii zo sloven-

ských klubov. 

Baniševskij je hrdinom mojej knihy 

Príbeh jedného gólu (Bir qolun tarixçe-

si). Témou je gól, ktorý strelil tím ZSSR 

Portugalsku v zápase o 3. miesto na 

MS 1966 v Anglicku. Zaujímavosťou 

je, že jeho autorstvo pripisujú rôzne 

pramene rôznym hráčom, dokázateľne 

však ním je Baniševskij. Po jednom 

výtlačku je kniha uložená v knižnici 

Múzea svetového futbalu FIFA, v Brit-

skej knižnici, ale aj v Slovenskej národ-

nej knižnici v Martine. 

2. Azerbajdžanec Eldar Azimzade bol 
rozhodcom finálového zápasu OH 

1980 v Moskve medzi Československom 
a NDR. V bránke zlatého mužstva chytal 
Slovák Stanislav Seman, v kádri bol aj 
jeho krajan František Kunzo. 
Ďalší známy azerbajdžanský rozhodca To-
fik Bachramov si získal popularitu tým, že 
vo finále MS 1966 Anglicko – NSR ukázal 
po strele Geoffa Hursta od postrannej 
čiary na stred ihriska, čím „poradil“ hlav-
nému Dienstovi, aby uznal gól, o ktorom 
sa potom ešte roky viedli polemiky, či 
lopta bola po odraze od brvna za čiarou 
celým objemom alebo nie. Až v roku 
2016 Sky Sports Monday Night dokázal, 
že rozhodnutie bolo správne. Využili sa 
na to dáta Opta od Sports Performs aj 
senzorová obrazovka Sky Pad a virtuálne 
zobrazenie od EA Sports. Od roku 1993 
nesie štadión v Baku meno Bachramova.

3. Reprezentácia Azerbajdžanu 

strelila v zápase so Slovenskom 

svoj prvý gól v oficiálnych súťažiach 

FIFA resp. UEFA. Stalo sa tak v prvom 

vzájomnom stretnutí týchto súperov 

29. marca 1995 v Košiciach v kvalifi-

kácii ME 1996. Jeho autorom je Nazim 

Sulejmanov, Slovensko zvíťazilo 

hladko 4:1. 

4. Hoci azerbajdžanský tím v mnohých 
číslach a rekordoch za slovenským 

tímom zaostáva, vo dvoch ukazovateľoch 

sú cifry rovnaké. Pre obe národné muž-
stvá sú maximom štyri remízy v medzi-
štátnych zápasoch po sebe a rovnako 
štyrikrát v rade si udržali ich brankári 
v stretnutiach čisté konto.

5.  Azerbajdžan je od roku 2015 

v klubovom rebríčku UEFA pred 

Slovenskom, momentálne je umiest-

nenie 26. priečka resp. 30. Pomerne 

vysoké postavenie kaukazskej krajiny 

spôsobili úspešné výsledky FC Kara-

bach, ktorý hrá už deviatu sezónu 

v rade v skupinovej fáze niektorého 

z európskych pohárov a podľa tohto 

ukazovateľa prekonal aj Manchester 

United, Chelseu, Liverpool, Inter 

Miláno či Ajax. 

V roku 2004 vypadol Karabach hneď  

v 1. predkole Pohára UEFA po dvoch 

prehrách s Duklou Banská Bystrica 

(0:3, 0:1) a odvtedy na slovenského 

súpera v európskej súťaži nenarazil. 

V tejto sezóne vyradil postupne z Ligy 

majstrov šampiónov Poľska, Švajčiar-

ska a Maďarska, za kratší koniec ťahal 

iba s Viktoriou Plzeň a na jeseň tak hrá 

v skupinovej fáze Európskej ligy.

6. Za posledných štrnásť rokov viedlo 
azerbajdžanský tím päť trénerov, 

z ktorých bol iba jeden domáci. Hlavný 
tréner FC Karabach od roku 2008 Gurban 
Gurbanov v roku 2018 súčasne pôsobil aj 
pri národnom tíme, nemal však s repre-
zentáciou úspech. V sezóne 2018/19 ne-
dokázal vyhrať skupinu v D-divízii Ligy 
národov UEFA a bol odvolaný. 

7. Súčasný hlavný tréner Azerbaj-

džanu, 66-ročný Talian Giovanni 

De Biasi, patrí do skupiny najstarších 

koučov, ktorí v súčasnosti pôsobia 

v európskych reprezentáciách. Tvorí 

ju spolu s trénermi reprezentácie 

Albánska (Edoardo Reja 76 rokov), 

Holandska (Louis van Gaal 71), Kosova 

(Alain Giresse 70), Portugalska (Fer-

nando Santos 67) a Arménska (Joaquín 

Caparrós 66) .

8. Jeden z asistentov hlavného trénera 
azerbajdžanskej reprezentácie Arif 

Asadov bol v roku 1987 majstrom sveta 
v kategórii do 16 rokov ako člen výberu 
ZSSR. 

9. Hlavný tréner azerbajdžanského 

výberu do 17 rokov Elchan Abdul-

lajev hral na Slovensku v rokoch 1994-

1995 za PFK Piešťany a Ozetu Dukla 

Trenčín a jeho otec Ruslan Abdullajev 

bol hlavným trénerom PFK Piešťany. 

Ramil Šejdajev odohral v roku 2017 

ako hráč MŠK Žilina dva zápasy za 

reprezentáciu Azerbajdžanu. 

10. Päť hráčov zo Slovenska hralo 
v azerbajdžanskej Premier Lea-

gue: Ivan Pecha (Chazar Lankaran 2009–
2010, Ravan Baku  2013), Peter Chrappan 
(Inter Baku 2011–2012), Pavol Farkaš 
(Gabala 2014–2015) , Kamil Kopúnek (Ra-
van Baku 2014) a Michal Peškovič (Neftči, 
2015).                  RASIM MOVSUMZADEH

10 zaujímavých faktov o futbale v Azerbajdžane

Piati Slováci 
ochutnali 
tamojšiu ligu

Azerbajdžanec Anatolij Baniševskij bol šesť rokov 

súčasťou úspešnej reprezentácie ZSSR.

Jeho meno u nás nikomu veľa nepovie, no história 

si pamätá, že Eldar Azimzade viedol ako rozhodca 

finále OH 1980 v Moskve s víťazným koncom 

pre tím ČSSR.
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Martin Fabuš (vpravo) v súboji s obrancom Abuševom v septembri 1998  

v košickom Čermeli (3:0).

V novembri 2019 zdolali Slovenskí sokoli na domácej pôde v Trnave 

Azerbajdžan 2:0. Na snímke Róbert Boženík v súboji 

s obrancom Jamalovom.

Vladimír Weiss ml. oslavuje víťazný gól v júnovom zápase v Baku 

(10. 6. 2022).

Presadiť sa v tesnej obrane bola náročná úloha aj pre Juraja Kucku 

(č. 19)  a Dávida Hancka (č. 16).

Vzájomné zápasy 
Slovenska s Azerbajdžanom 

Česko, Chorvátsko, Malta, Ne-
mecko, Rumunsko, Rusko a od-
dnes už aj Azerbajdžan sú sú-
peri, s ktorými odohrala naša 
reprezentácia minimálne desať 
medzištátnych zápasov. Pritom 
s týmto zakaukazským súpe-
rom sme sa nikdy nestretli v 
prípravnom súboji, všetky boli 
súťažné v rámci kvalifikácií. 
Náš dnešný súper je spolu 
s Českom najčastejšie žrebo-
vanou krajinou Slovensku 
v rámci eliminácií MS, ME 
a v edíciách Ligy národov. Po 
kvalifikáciách ME 1996, ME 
2000, MS 2002 a ME 2020 sa 
stretávame s Azerbajdžanom 
piatykrát v spoločnej skupine, 
tentoraz v stretnutiach C-diví-
zie Ligy národov 2022/23.

KVALIFIKÁCIA ME 1996
Dejiskom prvého vzájomné-
ho zápasu bol v marci 1995 
Všešportový areál v Košiciach. 
Zápas sa odohral na zasneže-

nom trávniku, taktovku držali 
pevne v rukách zverenci tréne-
ra Jozefa Vengloša a po góloch 
Tittela, J. Timka a Dubovského 
odchádzali do kabín s troj-
gólovým náskokom. Krátko 
po prestávke pridal štvrtý gól 
J. Timko a skóre zápasu na 
konečných 4:1 upravil osem 
minút pred koncom gólom 
z penalty Sulejmanov.
V odvete, o necelý polrok ne-
skôr, sa hralo na neutrálnej pô-
de v Trabzone a z reprezentač-
nej lavičky prvýkrát viedol 
mužstvo Jozef Jankech. Jeho 
premiéra bola víťazná. Debu-
tant v národnom tíme Tibor 
Jančula strelil z pozície žolíka 
z lavičky po dvoch minútach 
pobytu na ihrisku víťazný gól 
a spolu s Vernonom De Mar-
com je najrýchlejšie strieľajú-
cim reprezentačným nováči-
kom - obaja skórovali po dvoch 
minútach pobytu na ihrisku 
v reprezentačnom drese.

Jubilejný 10.  
Slovenská reprezentácia odohrala doteraz proti 
Azerbajdžanu 9 stretnutí  s bilanciou 8 víťaz-
stiev a 1 prehra, s celkovým skóre 20:5. Azer-
bajdžan sa dnešným dňom stáva siedmou kra-
jinou, s ktorou Slováci odohrali desať a viac 
vzájomných stretnutí. 

Marek Hamšík sa dvomi 

gólmi v Baku prestrieľal 

na čelo historickej tabuľky 

strelcov slovenskej futbalovej 

reprezentácie (Azer-

bajdžan - Slo-

vensko 1:5, 

11. 6. 2019).
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KVALIFIKÁCIA ME 2000
Azerbajdžan opäť zavítal do 
Košíc, tentoraz sa však hralo 
v Čermeli. Slováci aj v tomto 
stretnutí držali opraty zápasu 
vo svojich rukách a opäť zvíťa-
zili trojgólovým rozdielom, 
tentoraz v pomere 3:0. Skóre 
zápasu otvoril Martin Fabuš, 
druhý gól pridal tradičný 
exekútor penált Peter Dubov-
ský a skóre uzavrel Ľubomír 
Moravčík. Družina trénera 
Jankecha zakončila neúspešnú 
kvalifikáciu záverečným due-
lom v Baku a potvrdila úlohu 
favorita, aj keď víťazstvo sa 
nerodilo ľahko. Slováci zvíťazili 
1:0, autorom gólu bol v 71. 
min Vladimír Labant.

KVALIFIKÁCIA MS 2002
V nasledujúcej kvalifikácii sme 
hostili Azerbajdžan v Trnave 
a tím vedený trénerom Joze-
fom Adamcom dokonale za-
skočil súpera gólom už v 18. 
sekunde. Karhan vysunul na 
pravej strane Szilárda Német-
ha, ten si spracoval loptu a 
vsietil doteraz najrýchlejší gól 
Slovákov v oficiálnom medzi-
štátnom zápase. Hostia vyrov-
nali už o dve minúty neskôr 
z penalty zásluhou Vasilieva, 
ale gólostroj pokračoval 

a v 10. minúte sme po druhom 
góle Szilárda Németha opäť 
vyhrávali 2:1. V mrazivom po-
časí uzavrel skóre zápasu na 
konečných 3:1 po hodine hry 
Ľubomír Meszáros.
Doteraz jedinú a nečakanú 
prehru nám súper nadelil v od-
vetnom zápase, v júni 2001 
v Baku. Kým dovtedy prekonali 
hráči súpera v piatich vzájom-
ných dueloch slovenských 
brankárov len dvakrát z poku-
tových kopov, tentoraz strelili 
Miroslavovi Königovi dva góly 
z hry a tešili sa z premiérového 
víťazstva. Strelcami boli Vasiliev 
a Tagizade, výhru domácich v 
Baku sledovalo 15-tisíc divákov.

KVALIFIKÁCIA ME 2020
Slováci cestovali do Baku po 
prípravnom dueli s Jordán-
skom, v ktorom zvíťazili 5:1 
a rovnaký výsledok si zakni-
hovali aj v metropole Azer-
bajdžanu. Zverenci trénera 
Pavla Hapala sa v Bakcell Aré-
ne predviedli vo výbornom 
svetle. Marek Hamšík, ktorý 
strelil svoj 23. a 24. reprezen-
tačný gól, sa prepracoval na 
čelo kanonierov v historic-
kých tabuľkách slovenskej 
reprezentácie, dva zápasy 
v rade s 5 strelenými gólmi je 
doteraz rekordným zápisom 
sokolov.
V novembri 2019 sme mali 

po víťazstve 2:0 zmiešané po-
city. Hrialo víťazstvo, zároveň 
prevládal smútok po posled-
nom zápase kvalifikácie ME 
2020, v ktorej sme obsadili 
prvú nepostupovú priečku 
v skupine. Strelcami gólov 
v ostatnom dueli s Azerbaj-
džanom boli na Štadióne An-
tona Malatinského v Trnave 
v 19. minúte Róbert Boženík 
a štyri minúty pred závereč-
ným hvizdom pridal gólovú 
poistku Marek Hamšík.

LIGA NÁRODOV 2022/23
V júnovom zápase sa hralo 
opäť v Baku, tentoraz na Dal-
ga Stadiume. Mužstvo viedla 
dvojica trénerov Samuel Slo-
vák – Marek Mintál po tom, 
čo po zápase s Kazachstanom 
bol odvolaný z funkcie hlav-
ného trénera Štefan Tarkovič. 
Pre zranenie z predošlého 
zápasu navyše necestoval 
s tímom do Azerbajdžanu 
kapitán Škriniar. Domáci 
dlho držali bezgólový stav, 
no v 81. minúte po ukážkovej 
kombinácii  napriahol 
z hranice šestnástky Vladimír 
Weiss ml. a dal  víťazný gól. 
Do streleckej listiny sa v re-
prezentačnom zápase zapísal 
na deň presne po piatich 
rokoch, predtým skóroval 
naposledy v kvalifikácia MS 
2018 vo Vilniuse v zápase 
Litva – Slovensko (1:2).

PETER ZEMAN

 29. 3. 1995 Slovensko – Azerbajdžan 4:1 Košice Kvalifikácia ME 1996

 16. 8. 1995 Azerbajdžan – Slovensko 0:1 Trabzon  Kvalifikácia ME 1996 

 5. 9. 1998 Slovensko – Azerbajdžan 3:0 Košice Kvalifikácia ME 2000

 9. 10. 1999 Azerbajdžan – Slovensko 0:1 Baku Kvalifikácia ME 2000

 28. 3. 2001 Slovensko – Azerbajdžan 3:1 Trnava Kvalifikácia MS 2002

 6. 6. 2001 Azerbajdžan – Slovensko 2:0 Baku Kvalifikácia MS 2002

 11. 6. 2019 Azerbajdžan – Slovensko 1:5 Baku Kvalifikácia ME 2020

 19. 11. 2019 Slovensko - Azerbajdžan 2:0 Trnava Kvalifikácia ME 2020

 10. 6. 2022 Azerbajdžan – Slovensko 0:1 Baku Liga národov 2022/23

BILANCIA:            9      8      0      1 20:5

VZÁJOMNÉ ZÁPASY

duel, tretíkrát v Trnave
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Narodil sa 24. januára 1964 v Spišskom Štiavniku. Po štúdiách 
na Univerzite P. J. Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenské-
ho jazyka a výtvarnej výchovy, neskôr vyštudoval divadelnú réžiu 
na VŠMU v Bratislave. Ako dramatický autor a režisér spolupracuje 
aj s profesionálnymi divadlami v Čechách, Poľsku a na Ukraji-
ne. Ako prozaik sa s úspechom v poslednom čase prezentoval 
historickým románom Nedeľné šachy s Tisom (2016, vo finálovej 
desiatke Anasoft litera), za ktorý získal Cenu Jána Johanidesa. Na-
posledy mu vyšiel historický dokuromán Posledná k. & k. barónka 
(2019, Cena čitateľov Anasoft litera). 
Jeho športová minulosť sa viaže predovšetkým k behu na lyžiach 
a vytrvalostnému behu, k päťdesiatke si daroval štart na košickom 
maratóne. Dnes s priateľmi pravidelne pláva v studenej vode 
a nepravidelne bicykluje po horách.

KTO JE SILVESTER LAVRÍK
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Skoro som povedal zase, ale 
čo ja viem, koľko má mať taký 
tréner životnosť? Na bežné 
spotrebiče sa dáva dvojročná 
záruka, ale tréner reprezentá-
cie hádam len nie je celkom 
spotrebný tovar. Takže mož-
no by to malo byť ako s ne-
jakým lepším autiakom – tri 
až päť rokov vrátane laku ale-
bo 120-tisíc najazdených ki-
lometrov. Aj keď, záruka-ne-
záruka, kamarátovi sa práve 
minulý týždeň stalo, že trojlit-
rový motor jeho vysnívaného 
esúvéčka s luxusnou výbavou 
sa vysypal rovno uprostred 
Račianskeho mýta už cestou 
z predajne. Takže o živote, 
očakávaniach a nádeji už čosi 
vieme, a preto sme si založili 
Klub olympijských beznádejí.
S kamarátmi v klube sme si 
po ohlásení mena nového 
trénera nášho futbalového 
áčka povedali, že počkáme 
na jeho prvú predzápasovú 
tlačovku. Že sme zvedaví, či 
bude drmoliť niečo o tom, že 
dôležité je hrať svoju hru 
a nedovoliť súperovi pre-
číslenie, alebo či sa k výzve 
postaví priamo a povie – ide-
me vyhrať. Na prvý pohľad to 
môže vyzerať ako nespra-
vodlivo vysoké očakávanie, 
a asi aj je, ale my nemáme 
čo stratiť, lebo na ilúzie a sny 
už v našom veku nemáme 
nárok.
Ono je to totiž s tými očaká-
vaniami ošemetné. Samo-
zrejme, že každý má právo 
na nejakých prvých sto dní, 
alebo inú formu zábehu, ale 
vieme, ako to chodí – kaž-
dá prehra mrzí a aj keď po 
zápase fanúšik ocení peknú 
hru a obetavý výkon našich 
chlapcov, nakoniec je to aj tak 
ako v tom starom židovskom 
vtipe, v ktorom Kohn po náv-
števe Goldsteina telefonuje 
s Rozenbergom a hovorí mu, 
že po odchode Goldsteina 
počítal strieborné lyžičky 
a jedna chýbala. No ale há-

dam si nemyslíte, že by sa 
priateľ Goldstein znížil k nie-
čomu takému..., oponuje Ro-
zenberg zdesene. Ale kdeže, 
chlácholí ho Kohn, medzitým 
sa tá lyžička našla, ale viete 
– dojem ostal.
Takže aby sme ten mierny 
rozruch v medziach zdravé-
ho rozumu a s tým spojený 
opatrný optimizmus, ktorý 
s príchodom nového trénera 
nastal aj tentoraz, hoci do 
týchto dní sa naozaj len výni-
močne ukázal ako opodstat-
nený, nejako s priateľmi v na-
šom klube zvládli, vypracovali 
sme návrh na reorganizáciu 
olympijskej charty a od nej 

odvodených pravidiel všet-
kých olympijských športov. 
Jeho prednosťou je stručnosť 

Tak máme 
nového 
trénera 
AKO TO VIDÍ DRAMATIK

a jasnosť. Namiesto celej ple-
jády zložitých regulí a zásad, 
navrhujeme uplatňovať iba 
dve.
Po prvé - ak slovenský tím ale-
bo pretekár vyhráva, či vedie, 
je potrebné okamžite ukončiť 
zápas či preteky a daný stav 
považovať za konečný. 
Po druhé – ak turnaj, zápas, 
či preteky vyhrá iný, než 
slovenský klub, či pretekár, je 
potrebné predmetnú súťaž 
anulovať, zrušiť, alebo rovno 
zakázať.
Za Klub olympijských bezná-
dejí slovenského okolia vy-
pracoval a predkladá

SILVESTER LAVRÍK,

zapisovateľ

Zapisovateľ  Silvester 

je aj nepravidelný cyklista.

Absolvoval košický maratón.
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Boženík 
sa uviedol gólom
Róbert Boženík si otvoril ligový strelecký 
účet v drese Boavisty Porto. Rozhodol ním 
o triumfe nad Pacosom Ferreira 1:0 v dueli 
5. kola portugalskej ligy.
Boženík je v Boaviste na hosťovaní z Feye-
noordu Rotterdam a proti Pacosu nastúpil 
tretíkrát v zostave portského tímu. Jeho 
chvíľa prišla v 58. minúte, keď mu po rýchlom 
protiútoku poslal Kenji Gorré prihrávku na 
ľavú stranu a slovenský útočník zvnútra 
šestnástky poslal loptu z uhla ľavačkou pod 
brvno bránky súpera. 

Schranz a Zreľák 
sa rozstrieľali
Dobré správy pre trénera reprezentácie 
prichádzajú z Česka i Poľska. Naši útočníci 
Ivan Schranz a Adam Zreľák strieľajú góly 
ako na páse. Obaja sa presadili po štyri 
razy (k 14. septembru). Schranzov naj-
dôležitejší zásah bol v play-off o postup 
do skupiny Európskej konferenčnej ligy 
- Slavia vyradila Rakow Čenstochová práve 
gólom nášho útočníka na konci predĺženia. 
Zreľák sa presadzuje pravidelne v drese 
Warty Poznaň a jeho góly prinášajú pre tím 
dôležité body.
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Dúbravka 

k červeným diablom

Brankár Martin Dúbravka zamieril 
z Newcastlu United na ročné hos-
ťovanie do Manchestru United. Po 
jeho skončení si bude môcť ManU 
uplatniť na Slováka opciu a získať 
ho za 5 miliónov libier na trvalý 
prestup. 
Dúbravka v Newcastli stratil post 
jednotky po letnom príchode Angli-
čana Nicka Popa z Burnley. Od prí-
chodu zo Sparty Praha v roku 2018 
odchytal za Newcastle 130 stretnutí 
vo všetkých súťažiach. Manchester 
United hľadá skúsenú dvojku k Da-
vidovi De Geovi. Španielovi vyprší 
riadna zmluva na konci tejto sezóny. 
„Verím, že dostanem príležitosť 

a potom sa o šancu pobijem,“ 
zaželal si slovenský brankár.

Hancko je už doma 

vo Feyenoorde

Obranca Dávid Hancko má už za se-
bou prvé týždne v drese nového 

klubu Feyenoordu Rotterdam. 
„Prvý zápas bol fantastický, 

doma sme vyhrali pred vy-

predaným hľadiskom nad 

FC Emmen 4:0, naši fanúšikovia 

boli a sú fantastickí. Bol to neza-

budnuteľný zážitok, takto nejako 

som sníval o debute. Pre mňa 

a aj pre mužstvo to nemohlo lep-

šie dopadnúť. Veľmi ma to teší, 

uvidíme, čo bude ďalej. Svoju vý-

konnosť musím potvrdzovať kaž-

dý týždeň,“ povedal v rozhovore 
pre futbalsfz.sk slovenský reprezen-
tant, ktorý sa udomácnil v základnej 
zostave holandského tímu.         (luc)

Štyri nové 
tváre v repre
Tréner Francesco Calzona 
zaradil do svojej prvej no-
minácie štyroch úplných 
nováčikov. Matúš Rusnák 
a Dávid Ďuriš sú zo Žiliny, 
Miroslav Káčer z Dunaj-
skej Stredy a Kristián Vallo 
z Wisly Plock. „Videl som 

ich v zápasoch, viem, že 

sú dobrí. Teraz to musia 

dokázať v zápasoch,“ 

povedal kouč. Celkovo je 
v jeho výbere až sedem 
hráčov z domácej súťaže, 
okrem spomínanej trojice 
aj brankár Dominik Takáč 
(Spartak Trnava), Ver-
non de Marco a Juraj 

Kucka zo Slovana 
Bratislava, po-
sledným je Martin 
Regáli z Ružomberka.

Róbert Boženík Adam Zreľák

Ivan 

Schranz

Matúš 

Rusnák

Dávid 

Ďuriš
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Defenzívny stredopoliar Július 
Szöke (27) skončil v Bielorusku 
po štvorročnom pôsobení, 
k 1. januáru 2022 sa stal 
hráčom izraelského Ironi Kirjat 
Šmona. Teraz však 27-ročný ro-
dák z Hnúšte, ktorý Slovensko 
reprezentoval v dvadsaťjed-
notke, už hrá za cyperský Aris 
Limassol. 
g Ako ste sa dostali po pôso-

bení v Kazachstane do Bie-

loruska?

„Bolo to po vydarených dvoch 
rokoch v Šachťore Karagandy. 
Mal som ponuky z väčších 
kazašských klubov, ale nechcel 
som ísť ku konkurentom. 
Vtedy sa ozvali zo Soligorska, 
že rozbiehajú projekt, ktorý by 
mohol byť zaujímavý a že by 
chceli, aby som bol jeho sú-
časťou. Komunikoval som aj 
s trénerom Jozefom Vukuši-
čom, ten mi angažmán odpo-
rúčal. Bol to jeden z najdôleži-
tejších krokov v mojej kariére 
a som rád, že som sa rozhodol 
správne.“ 
g Získali ste štyri trofeje, 

víťazstvo v ktorej súťaži bolo 

najemotívnejšie?

„Triumf v pohári, keďže to bola 
moja prvá bieloruská trofej. 
Ale aj prvý titul v mojom tre-
ťom roku v Soligorsku. Neboli 
sme favoritom ligy, vyššie boli 
pasovaní BATE, Dinamo Brest 
či Dinamo Minsk. Zápas po-
sledného kola proti FK Minsk 

sme otáčali z 1:2 na 4:2, dva 
góly sme dali v nadstavenom 
čase doslova v posledných 
sekundách... Dinamo Minsk 
remizovalo s BATE 0:0, pričom 
BATE potrebovalo na zisk titu-
lu vyhrať.“ 
g Čím sa odlišuje bieloruský 

klubový futbal od nášho? 

„Je fyzickejší ako na Sloven-
sku, hoci niektoré mužstvá sa 
snažia hrať viac kombinačne 
a otvárať hru od brankára. 
V Bielorusku s výnimkou 
možno štyroch tímov stojí 
väčšina vzadu a vyčkáva, ich 
hra je postavená na defenzíve 
a fyzickom fonde hráčov. Na 
Slovensku dostáva šancu 
veľa mladých hráčov. Vekový 
priemer kádrov v Bielorusku je 
určite o dosť vyšší.“ 
g V júli 2018 ste sa pred 

zápasom Dinamo Brest 

- Šachťor Soligorsk stretli 

s Diegom Maradonom, ktorý 

bol vtedy krátko preziden-

tom brestského klubu. Aký 

to bol zážitok?

„Silný, na to stretnutie neza-
budnem. Nečakal som, že sa 
ocitnem tak blízko pri ňom. 
Boli sme na ihrisku, keď naň 
vyšiel aj Maradona. Privítali 
ho ováciami a on sa potom 
rozhodol prísť k hráčom 
a podal nám ruku. Išla z neho 
energia, priznám sa, že to bolo 
silné. Správa o jeho smrti sa 
ma aj preto dotkla, 

predsa len šlo o veľ-
kú osobnosť, legendu futbalu.“ 
g Liga v Bielorusku ako jedi-

ná v Európe nemala odklad 

či prerušenie pre covid, 

hralo sa podľa programu. Čo 

hovorí váš spätný pohľad? 

„Za seba poviem toľko, že som 
bol len rád. Neviem si pred-
staviť, čo by som v Soligorsku 
robil, ak by sa netrénovalo 
a nehralo. Dá sa však povedať, 
že COVID-19 nás v Soligorsku 
obišiel. Nepreložili nám ani 
jeden zápas, nemali sme cho-
rých. Kontrolovali nás pritom 
pravidelne, všetko bolo 
v poriadku. Ešte aj zápasov 
bez divákov sme mali mini-
mum.“ 
g Ako ste vnímali minulo-

ročnú situáciu, v ktorej sa 

rysovala možnosť hrať za 

reprezentáciu Bieloruska?

„Bolo to celkom príjemné, veď 
šlo o ocenenie mojej práce na 
ihrisku. Písali o tom médiá, ho-
vorili mi to aj tréneri v klube. 
Tí mi vraveli, že som v krajine 
už štyri roky a keď predĺžim 
zmluvu, tak už budem napĺňať 
potrebné limity a v reprezen-
tácii by o mňa bol záujem. 
Pointa však bola tá, že by som 
sa musel zriecť slovenského 
občianstva, a to som nechcel. 
Povedal som teda, že nie.“ 
g Boli by ste pritom „doma“. 

Keď sa pozriete na káder 

reprezentácie Bielorus-

ka, koľko hráčov poznáte 

osobne?

„Tak sedemdesiat percent. 
A päťdesiat percent bolo moji-
mi spoluhráčmi. Sme stále 
v kontakte, s mnohými vo 
veľmi intenzívnom.“
g Kto je najväčší kamarát? 

„Obranca Dinama Minsk 
Roman Begunov. Teraz hrám 
v Arise v strede zálohy s kapi-
tánom bieloruskej reprezen-
tácie Jevgenijom Jablonským, 
ten už patrí medzi najlepších 
kamarátov. Sme v podstate 
stále spolu, bývame aj v rovna-
kom hoteli.“ 
g Reprezentačný tréner 

Georgij Kondratiev o ňom 

povedal, že cyperská liga 

mu prospieva zo všetkých 

stránok. Je vraj technickejší, 

sebavedomejší. 

„Je to určite výborný hráč. 
Potreboval urobiť správny 
krok von. Myslím si, že by bolo 
jedno, či je v cyperskej lige 
alebo inde, ale musel sa už 
posunúť. Možno, keby išiel do 
zahraničia skôr, mohol byť 
v lepších ligách. Nevravím, že 
ešte nemôže, má 27 rokov. Ale 
istú úroveň mal už pred tromi 
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JÚLIUS SZŐKE získal v drese Šachťoru Soligorsk štyri trofeje

Bielorusi 
hrajú medzištátne 
len vonku 
a škodí im to
V Bielorusku zažil to, čo žiaden iný slovenský futbalis-
ta. So Šachťorom Soligorsk bol dvakrát majstrom, 
vyhral s ním domáci pohár i Superpohár. Hral v po-
hárovej Európe. Mal kredit jedného z najlepších hrá-
čov ligy. Vychutnal si v nej pozornosť celého sveta 
po tom, čo bola jedinou európskou v období pandé-
mie na jar 2020, v ktorej sa hralo. Dokonca mu ponúkali 
občianstvo a možnosť hrať v bieloruskej reprezentácii. 
Práve v Bielorusku sa stretol so slávnym Diegom Maradonom. 

Bozk 

majstrovskej 

trofeji. 
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- štyrmi rokmi a neposúval sa, 
keďže ostával v Bielorusku.“
g Bielorusi sa celkovo nehr-

nú do cudziny, prečo? 

„Predtým von nechodili vôbec, 
teraz už v kádri zopár legioná-
rov je. Hrajú v Rusku, Kazach-
stane, na Cypre, v Maďarsku, 
Lotyšsku, Litve... Snažia sa už 
viac legionárčiť. Jednak pre 
dianie vo vlastnej krajine, jed-
nak pre stanovenie platových 
stropov v bieloruskom futbale. 
Tí kvalitnejší dostávajú lepšie 
ponuky zvonku, takže ich 
odchádza viac. Odchádzajú 
však starší. Ak u nás idú von 
21 či 23-roční hráči, z Bielorus-
ka vo veku 27-28 rokov. Už to 
nie je krok za kariérou, ale krok 
v štýle „chcem si ešte zarobiť.“

g Domovom Bieloruska 

v Lige národov bol srbský 

Nový Sad. Ako to Bielorusi 

vnímali? 

„Ako nevýhodu. Zažil som to 
isté so Soligorskom v poháro-
vej Európe. Je obrovský roz-
diel hrať doma a pred svojimi 
fanúšikmi a na neutrálnom 
ihrisku. Je to neporovnateľné. 
Komunikoval som s chalanmi 
po troch zápasoch a v čase 
ich stretnutia v Azerbajdžane. 
Hovorili, že ťažko sa od nich 
môže čakať postup do vyššej 
divízie, keď hrajú bez podpory 
fanúšikov a domáceho pro-
stredia. Prakticky hrajú šesť 
zápasov vonku.“ 
g Pred začiatkom zápasov 

našej skupiny sa hovorilo, že 

favoritom na postup je Slo-

vensko a Bielorusko môže 

byť najvážnejším vyzýva-

teľom. Nakoniec je všetko 

inak. Máte vysvetlenie?

„Bielorusi nemajú horší tím 
ako Kazachstan či Azer-
bajdžan. My máme vyššiu 
kvalitu, o tom sa nemusíme 
baviť, ale Bielorusi by mali byť 
fakt niekde za nami. Veľkým 
negatívnym faktorom je však 
skutočne strata domáceho 
prostredia.“ 
g Ako vnímajú v krajine 

tieto obmedzenia zo strany 

UEFA? Je to pre vojnu, 

ruskú inváziu na Ukrajinu 

a preto, že Bielorusko je 

spojenec Ruska a útočí sa aj 

z jeho územia. Berú to ako 

neprávosť? 

„Skôr sú radi, že predsa len 
môžu hrať. Chlapci nemajú 
s politikou nič spoločné, 
pocity sa v nich miešajú. Keď 
sa s nimi bavím, hovoria, že im 
je ľúto, že nemôžu hrať doma, 
ale že sú radi, že na rozdiel 
od Rusov ešte môžu nastupo-
vať na zápasy v kluboch 
v pohárovej Európe alebo za 
reprezentáciu.“ 

g V čase našej debaty ešte 

nebola známa nominácia 

Bieloruska na zápasy proti 

Kazachstanu a Slovensku, 

ale na ktorých hráčov by ste 

upozornili? 

„Jablonskij - nie preto, že je 
môj kamarát - je skutočne 
líder mužstva a jeho motor. 
Max Ebong je kvalitný záložník 
a má dobrú formu v Astane. 
Ďalší záložník Vlad Klimovič, 
ktorý hral donedávna v Maďar-
sku a teraz prišiel na Cyprus, 
dal hneď v prvom zápase za 
nový klub Nea Salamina gól 
a pôsobí, že je v dobrej forme. 
V tej sú aj hráči zo Soligorska, 
medzi nimi i stopér Sergej 
Politevič. Zhruba to isté platí 
aj o hráčoch Dinama Minsk, 
medzi ktorými je obranca Ro-
man Begunov či Ivan Bachar. 
Momentálne je skutočne ťažké 
odhadnúť, kto vôbec bude 
v nominácii, pretože Bielorusi 
to teraz dosť točia. Jablonskij 
a Ebong sú však z toho súčas-
ného kádra asi najlepší.“ 
g V júni Bielorusom chýbal 

útočník Vitalij Lisakobič 

z ruskej Kazane, prečo? 

„Možno najtalentovanejší bie-
loruský hráč od čias Alexandra 
Hleba. Má však ťažkú povahu, 
inak by bol v niektorej z pia-
tich top líg v Európe. Je to môj 
kamarát, mám ho veľmi rád. 
Ak by bol v bieloruskom kádri, 
bude to ten najnebezpečnejší 
hráč. Je schopný vyrobiť šancu 
sám sebe doslova z ničoho. 
Je suverénny v súbojoch 
jeden na jedného, hrá pravou 
nohou, ľavou, z oboch strieľa 
ako z dela.“
g Čo charakterizuje trénera 

Kondratieva? 

„Je trochu nevyspytateľný. 
Obľubuje hru s piatimi obran-
cami, zabezpečenú obranu 
a kontru. Ale ťažko odhadnúť, 
čo bude.“
g Čo platí na Bielorusov? 

„Žiaden recept netreba. Máme 
vyššiu kvalitu ako oni, máme 
lepšie mužstvo. Ak naši chlapci 
odohrajú svoj štandard, tak 
to bude stačiť. Keď budú hrať 
agresívne a so srdcom, tak sa 
neobávam prekvapenia na náš 
účet.“ 

             MOJMÍR STAŠKO 
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Július Szöke (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi v Šachťore Soligorsk zisk majstrov-

skej trofeje. 

Július Szöke (v strede) 

v drese Soligorska

 vo vyhratom vzdušnom súboji 

v zápase proti FK Minsk. 

- 2 x majster (2020, 2021)
- víťazstvo v pohári (2019)
- víťazstvo v Superpohári (2021)
- 2. miesto (2018)
- 3. miesto (2019)
- miesto v jedenástke ligy (2020)

JÚLIUS SZŐKE 

V BIELORUSKU
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viac info na
dajmespolugol.sk

FUTBAL
ZDRAVIE POHYB

RADOSŤÚSMEV

FUTBALOVÉ AKTIVITY
DETÍ V MATERSKÝCH
A ZÁKLADNÝCH
ŠKOLÁCH

„Robíme to pre deti” 

VIAC NÁ JDETE NA :
      marcomirelliofficial           MarcoMirelli

M A RC O  M I R E L L I

YOUR

PERSONAL

STYLE
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Slovenskí sokoli 
odohrali doteraz 
s Bieloruskom štyri 
vzájomné stretnutia 
s bilanciou 3 víťazstvá 
a 1 prehra s celkovým 
skóre 8:2.

POD ZOBOROM 
ROZDIELOM TRIEDY
Vôbec prvý vzájomný zápas 
týchto súperov sa hral v mar-
ci 1996 v Nitre. Mužstvo ve-
dené trénerom Jozefom Jan-
kechom prechádzalo prestav-
bou kádra po tom, čo po do-
mácej prehre 0:2 s Rumun-
skom stratilo šance na po-
stup na Euro 1996. Príležitosť 
tak dostali menej skúsení 
hráči. Reprezentačnú premié-
ru si odkrútili Szilárd Németh, 
Dušan Tóth a brankár Miro-
slav Seman, pre Karhana, Ju-
rigu a Ujlakyho bol duel pro-
ti Bielorusom len štvrtým vy-
stúpením v najcennejšom 
drese. V dvadsiatom prvom 
zápase Slovákov v ére samo-
statnosti sme dosiahli dovte-
dy najvyššie víťazstvo 4:0. 
K Trnavčanom Šimonovi, 
J. Timkovi a Ujlakymu sa pri-
dal premiérovým reprezen-
tačným gólom Juriga, pre Mi-
loša Gloneka bol duel na šta-
dióne pod Zoborom posled-
ným v najcennejšom drese.

VEĽKÝ KROK 
K EURU 2016
Na najmodernejší bieloruský 
štadión pricestoval náš tím tri 
dni po euforickom domácom 
víťazstve nad Španielskom. 
Slováci nadviazali v Žiline 
na trojbodový zápis z Kyjeva 
po výhre 1:0 nad Ukrajinou a 
na začiatku kvalifikácie sa ocit-
li na čele kvalifikačnej tabuľky. 
Šesť nečakaných bodov bolo 
treba potvrdiť na pôde Bielo-

ruska a zverenci trénera 
Kozáka úlohu zvládli bravúr-
ne. Napriek vyrovnávajúcemu 
gólu Kalačeva v 79. minúte 
na 1:1 dokázali pridať vo zvyš-
ku stretnutia ďalšie dva góly 
a vybojovať dôležitú výhru 
3:1. Tréner Kozák mohol po 
zápase skonštatovať: „Oba 

tímy chceli zvíťaziť, ale záver 

so šťastným koncom patril 

nám. Hamšík ukázal veľkosť 

hráča a zaslúžene strelil dva 

góly.“ Gólovú poistku pridal 

v nadstavenom čase Stanislav 
Šesták.

V ŽILINE ODLOŽENÉ 
POSTUPOVÉ OSLAVY
Odveta bola na programe 
o rok neskôr, v októbri 2015 
a všetko smerovalo k oslavám 
premiérového postupu 
Slovákov na európsky šam-
pionát. Bielorusi však boli 
proti. V 34. minúte prekonal 
brankára Kozáčika Stanislaw 
Dragun a potom tím trénera 

Alexandra Chackeviča vytr-
valo bránil a napriek veľkému 
tlaku Slovákov vybojoval his-
toricky prvé víťazstvo nad na-
ším tímom. Postupové oslavy 
na európsky šampionát tak 
vypukli až po nasledujúcom 
víťaznom dueli Slovákov 
v Luxemburgu, domácich 
sme zdolali 4:2.

BIELORUSI „DOMA“ 
V NOVOM SADE
V zatiaľ poslednom vzájom-
nom stretnutí sa stretli tímy 
Slovenska a Bieloruska v júni 
tohto roka  a mužstvo trénera 
Tarkoviča si pripísalo na šta-
dióne v Novom Sade tri body 
do tabuľky aktuálnej edicíe 
Ligy národov po víťazstve 1:0. 
Pôvodne sme mali v tomto 
termíne hostiť Bielorusov 
doma, v dôsledku politickej 
situácie si súperi hostiteľské 
garde vymenili a hralo sa na 
neutrálnej pôde v Srbsku. 
Prvýkrát čakal na reprezentá-
ciu súťažný štvorzápas 
v priebehu jedenástich dní. 
Premiérový a zároveň víťazný 
gól strelil v Novom Sade 
Tomáš Suslov a pre stredopo-
liara z Groningenu to bol ďalší 
kariérny míľnik. Skóroval štyri 
dni pred svojimi jubilejnými 
narodeninami a stal sa tak 
len ôsmym hráčom v histórii 
Slovenska, ktorý skóroval pred 
dovŕšením dvadsiatich rokov.

PETER ZEMAN

Pripomienka: žilinská 
prehra nás stála domáce 
postupové oslavy

Vzájomné zápasy Slovenska s Bieloruskom 

 27. 3. 1996 Slovensko – Bielorusko 4:0 Nitra Prípravný zápas

 12. 10. 2014 Bielorusko – Slovensko 1:3  Borisov Kval. ME 2016

 9. 10. 2015 Slovensko – Bielorusko 0:1 Žilina Kval. ME 2016

 3. 6. 2022 Bielorusko – Slovensko 0:1  Nový Sad Liga národov 2022/23

VZÁJOMNÉ ZÁPASY

Juraj Kucka a Pavel Nechajčik v zápase Slovensko – Bie-

lorusko 0:1.

Tomáš Suslov po víťaznom góle v zápase v Novom Sade.

Ján Ďurica v súboji s kapitánom Timofejom Kalačevom 

v kvalifikačnom zápase ME 2016 Bielorusko – Slovensko 1:3.
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Vozíme našich
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Konferencia
Šport a právo 2022

13.—14. 10. 2022
v hoteli AquaCity v Poprade

Generálny partner:

Partneri:
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Malý, no moderný a pôsobi-
vý domovský stánok, na kto-
rom hráva svoje zápasy am-
biciózny TSC Bačka Topola, 
je vybavený LED osvetlením, 
vyhrievaným trávnikom, 
vyhrievanými sedačkami vo 
VIP priestoroch, elektronic-
kým zavlažovacím systémom 
a najmä fotovoltaickými 
panelmi na strechách tribún, 
ktoré sú prepojené s hotelo-
vou časťou štadióna.
Podľa neoficiálnych údajov 
investovaná cena na výstav-

bu štadióna presiahla 10 mi-
liónov eur, ale výsledok stojí 
za to. Modernú a účelnú ar-
chitektúru dopĺňajú drevom 

obložené vrchné priečelia 
štadióna a spolu so siluetou 
neďalekého kostola dávajú 
štadiónu punc jedinečnosti.

Nie je náhoda, že tento 
skvost vyrástol práve v Bač-
ke Topole. Práve tu žije 
najpočetnejšia maďarská 
komunita v krajine a tu treba 
hľadať spojitosť v súvislosti 
s financovaním klubu a tiež 
výstavbou štadióna z maďar-
ských peňažných zdrojov. 
Projekt výstavby štadióna 
je súčasťou dlhodobej 
stratégie obnovy futbalo-
vých stánkov maďarského 
premiéra Viktora Orbána, 
ktorý sa podieľal na výstavbe 

Dejiskom zápasu Slovensko – Bielorusko je premiérovo TSC Aréna v srbskom meste  

Nóvum Nóvum 
aj pre domácichaj pre domácich

Keď v septembri minulého roka slávnostne otvorili nový štadión, bola to pre 15-tisícovú Bačkú 
Topoly udalosť. Nenápadné vyše 16-tisícové mestečko neďaleko maďarských hraníc tak má svoju 
dominantu, na ktorú môžu byť domáci právom pyšní.

NÁZOV: TSC Aréna
MIESTO: Bačka Topola, Srbsko
KAPACITA: 4500 miest, všetky na sedenie
VÝSTAVBA: 2018 - 2021
OTVORENÝ PO REKONŠTRUKCII: 3. septembra 2021
KATEGÓRIA UEFA: 3
PREDCHODCA: Mestský štadión s kapacitou 4000 miest, 
otvorený v 30. rokoch 20. storočia. 

FAKTY O ŠTADIÓNE
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či modernizácii štadiónov 
chorvátskeho NK Osijek, 
rumunského Sepsi či sloven-
ského FC DAC 1904 Dunaj-
ská Streda.
Nie je preto prekvapením, 
že na otvárací zápas si v sep-
tembri minulého roka domá-
ci pozvali Ferencváros Buda-
pešť. 
Na medzinárodnej úrovni 
TSC Aréna hostila v auguste 
tohto roka semifinálový duel 
skupinovej časti predkola 
ženskej Ligy majstrov medzi 
nórskym SK Brann Kvinner 
a tureckým ALG Sporom. 
Zápas Slovenska s Bielorus-
kom je sviatkom aj pre do-
mácich. Nikdy predtým sa tu 

  Bačka Topola

Nóvum 
aj pre domácich

nehral oficiálny medzištátny 
zápas na seniorskej úrovni, 
pričom pre sokolov je duel 
s Bieloruskom celkovo 
34. v histórii nášho reprezen-
tačného futbalu, ktorý odo-
hrajú na neutrálnej pôde.
A v súvislosti so slovenským 
futbalom ešte jedna spoji-
tosť. Dres TSC Bačka Topola 
si oblieka od novej sezóny 
aj Nikolas Špalek (25). Rodák 
zo Šale prišiel do Srbska 
z Brescie Calcio a jeho am-
bíciou je prispieť k prieniku 
svojho nového klubu medzi 
srbskú elitu a do európskych 
pohárových súťaží.

(pz)

FOTO tfcstadiums.com
Pri otvorení štadióna bol hlavnou postavou maďarský internacionál Tibor Nyilasi 

(v bielom).
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g Domácim zápasom s Ír-

skom sa pre vás uzavrel 

druhý dvojročný kvalifi-

kačný cyklus pri ženskej 

reprezentácii. Čo ste cítili 

– spokojnosť s dosiahnutým 

alebo trpkosť 4. miesta, 

nenaplnenie cieľa?

„Bol to mix pocitov. Som rád, 
že sme mali herný prejav, kto-
rý korešpondoval s našimi 
predstavami, že sme bodovali 
so súpermi z 2. aj 3. miesta, že 
sme od suveréna našej skupi-
ny a tímu z európskej špičky 
Švédska neinkasovali ani raz 
tenisové výsledky. To sú ne-
spochybniteľné plusy, opráv-
ňujúce na pozitívne pocity. Tie 
opačné spôsobil fakt, že mate-
maticky máme v konečnej ta-
buľke o dva body menej ako 
v minulej kvalifikácii ME a sme 
aj o priečku nižšie, ako sme 
sa umiestnili predtým. To sú 
dôvody, prečo pocitová krivka 
u mňa kolísala.“
g Čo je viac? Solídny herný 

prejav alebo solídny počet 

dosiahnutých bodov?

„Matematika nepustí pri 
počítaní koeficientu a ten zas 
pri zadeľovaní do výkonnost-
ných košov, radosť z hry je 
podstatná pre hráčky aj našich 
fanúšikov, ktorých chceme 
ešte viac pritiahnuť na naše 
zápasy. Pre mňa sú to dva 
prepojené faktory, ani jeden 
nepovažujem za dôležitejší.“
g Ešte dva fakty z práve 

skončenej kvalifikácie: vy-

rovnané konečné skóre 9:9 

a v priemere aspoň jeden 

strelený gól v zápase. Ale 

deväť gólov v ôsmich zápa-

soch, z toho šesť Gruzínsku 

vám/nám proste stačiť 

nesmie. Čo vy na to?

„Mám štatistiku všetkých kvali-
fikácií so slovenskou účasťou 
od roku 1995 a v každej je vi-
dieť, že strieľať góly tým ozaj 
lepším súperom bol a je pre 
nás problém. Nezmierim sa, 
samozrejme, len s týmto kon-
štatovaním, robíme v príprave 
aj na tréningoch kroky, aby sa 
to zlomilo a ono to príde! Ve-
rím tomu. Posledné dve kva-
lifikácie sa k Hmírovej, ktorá 
je najlepšou strelkyňou dneš-
ného kádra, pridali 23-ročné 
Mikolajová a Šurnovská. Dobrý 
vklad pre to, čo som povedal: 
že to zlomíme a budeme dá-
vať viac gólov.“
g Aké vysvedčenie by sa dalo 

tímu za túto kvalifikačnú 

periódu?

„Za prístup k zápasom a tré-
ningom čistá jednotka. Za vôľu 
a nasadenie rovnako. Morálne 
je náš tím nastavený presne 
a dobre, bez debaty.“
g S disciplínou ste spokojný?

„Určite áno, takže tiež známka 

výborná. Pozeral som si čísla 
o žltých kartách, štrnásť. Rov-
nako ako v minulej kvalifikácii 
a tiež bez vylúčenia! Rovnako 
nestála ani jedna naša hráčka 
za tri napomenutia. Dievča-
tám som povedal, že nemám 
problém, ak inkasujú kartu za 
agresívnu, dravú, tvrdú hru, to 
si dnešný futbal žiada. Nie za 
hlúposť!“
g Takže kde by ste známku 

znížili?

„Pri sebavedomí. Dobré 
pasáže sme mali v zápasoch 
so Švédskom, Írskom, Fínskom 
vtedy, keď sme prekročili prí-
lišný rešpekt z toho, aká kvalita 
je proti nám a obavu, aby sme 
niečo nepokazili. Na tomto 
musíme ešte viac popracovať.“
g Bol herne najlepším naším 

zápasom v tejto kvalifikácii 

domáci duel so Švédskom?

„Napriek prehre 0:1 jedno-
značne áno, priznávam, že 
duel so Švédskom som si fakt 
vychutnal, to bol úplne iný slo-
venský tím, než sme poznali. 
A zo zápasov vonku ten v Ír-
sku. Nevyhrali sme ani jeden 
z nich, ale náš futbal tešil. 
A nielen nás.“
g Kostra tímu je pevná, 

skúsené hráčky opakovane 

obhájili svoje pozície, našli 

ste počas kvalifikácie objav 

pre budúcnosť?

„Skúsené sú oprávnene líder-
kami, držia noty a stále inšpi-
rujú aj mňa, lebo je v nich am-
bícia ísť ešte ďalej. Všetky. Mu-
seli sme reagovať na to, že ka-

riéru ukončili Harsanyová 
a Ondrušová, že Bíróovú čaka-
jú materské povinnosti, že 
v závere pre zranenie chýbala 
Bartovičová. Svoju užitočnosť 
pre družstvo tak mohli ukázať 
Lemešová, Košíková, Čeriová, 
Žemberyová, v septembri sa 
k nám pripojili štyri dievčatá 
z devätnástky a tímu prosto 
zavoňali, pasujú doň.“
g Z realizačného tímu pre iné 

pracovné povinnosti odišli 

tréner brankárok Ján Novota 

aj dlhoročná lekárka Lucia 

Knappková, nezasiahne to 

fungovanie družstva?

„Toto je asi najväčšia úskalie 
chodu tímu, došlo k výmene 
celkom siedmich ľudí. Bolo - 
a  stále mi je – veľmi ľúto, keď 
sa musím rozlúčiť s ľuďmi, 
s ktorými nám to šliape a za-
padá pracovne aj ľudsky. Ak 
niekto povie, že má dobrý rea-
lizačný tím, tak nikdy nebol 
s nami – lebo my sme boli vý-
borný tím! Verím, že so zvä-
zom nájdeme riešenie, ako za-
stabilizovať aj realizačný tím 
ženskej reprezentácie.“
g Je to viac fanúšikovská ako 

novinárska otázka, ale – 

dočkáme sa aj od žien po-

stupu na finálový turnaj?

„Pri hľadaní odpovede treba 
brať do úvahy veľa premen-
ných. Naším cieľom budú 
miesta v kvalifikačnej skupine, 
z ktorých sa dá bojovať o účasť 
na šampionáte. Na to dávam 
chlapské a trénerské slovo.“

PETER ŠURIN

Druhý kvalifikačný cyklus pri ženskom národnom 
tíme uzavrel hlavný tréner Peter Kopúň. Ako vnímal 
zápasy i okolnosti počas dvoch rokov, aj čo všetko 
počas nich sprevádzalo našu reprezentáciu, riešil 
v debate s mnohými témami.   

Tréner slovenskej ženskej reprezentácie 
PETER KOPÚŇ (nielen) o kvalifikácii MS 2023

Mix pocitov 
a dobré 
vysvedčenie

ŠVÉDSKO 0:1 (d), 0:3 (v)

ÍRSKO 1:1 (v), 0:1 (d)

FÍNSKO 1:2 (v), 1:1 (d)

GRUZÍNSKO 2:0 (d), 4:0 (v)

ZÁPASY SLOVENSKA V KVALIFIKÁCII MS 2023

Góly Slovenska: Šurnovská 4, Mikolajová 2, Hmírová 1, Fischerová 1, 
Vojteková 1.

1. Švédsko 8 7 1 0 32:2 22
2. Írsko 8 5 2 1 26:4 17
3. Fínsko 8 3 1 4 14:12 10
4. Slovensko 8 2 2 4 9:9 8
5. Gruzínsko 8 0 0 8 0:54 0

KONEČNÁ TABUĽKA 
ASKUPINY

Tréner Peter 

Kopúň ďakuje 

hráčkam 

po zápase 

v Gruzínsku.
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„Na jednej strane sme si 

veľmi vyberať nemohli, na 

druhej nejaké možnosti, ako 

vstúpiť na medzinárodnú 

scénu sme od začiatku roka 

1994 mali,“ zaspomínal si 
vtedajší generálny sekretár 
SFZ Peter Židovský.
Najreálnejšie vyznela tá od 
organizátora turnaja v Spo-
jených arabských emirátoch. 
„Finančná prémia tam nebo-

la, ale uhradenie nákladov 

na cestu a pobyt áno, čo pre 

náš čerstvo samostatný zväz 

bola zaujímavá položka. To 

bol bonus k solídnej kvalite 

avizovaných súperov na tur-

naji,“ hovoril ešte bývalý funk-
cionár. Účastníkmi podujatia 
okrem domácich a Slovenska 
boli aj Egypt a Maroko.
Po vyžrebovaní turnaja bolo 
jasné, že Slovensko vstúpi na 
oficiálnu medzinárodnú scénu 
zápasom so SAE 2. februára 
1994 v Sharjahu. Aj keď pred 
odchodom na Blízky východ 
vtedajší podpredseda zväzu 
SFZ František Laurinec ešte 
nevedel zaujať jednoznačné 
stanovisko, či to bude premié-
ra v každom ohľade, pretože 

história si už aj vtedy pamätala 
šestnásť medzištátnych stret-
nutí Slovenska z obdobia 1939 
– 1944.
Po príchode do Abú Zabí, 
kde mala slovenská výprava 
rozložený hlavný stan, však 
prítomnému novinárovi 
denníka Šport Pavlovi Kršekovi 
už rázne potvrdil: „Stretnutie 

so SAE bude pre Slovensko 

prvým!“ Postupujúca doba 
priniesla upresnenie, že v no-
vodobej histórii, teda od opä-
tovného vstupu Slovenska 
na medzinárodnú futbalovú 
scénu.

Zväzový funkcionár sa ešte 
vyjadril, že je želaním hráčov, 
aby „sme nastúpili v mod-

rých dresoch, čo je základná 

farba slovenského reprezen-

tačného mužstva.“ Stalo sa, 
kapitán Stúpala priviedol na 
ihrisko spoluhráčov, obleče-
ných do tejto farby.
Medzi nimi bol aj vtedy 
29-ročný Vladimír Weiss. Pred 
zápasom sa vyznal, že „štart 

v novej reprezentácii je pre 

mňa satisfakciou za to, čo 

som si za posledné tri roky 

užil. Dva som sa trápil so 

zranením, ale po roku v Če-

chách už chytám formu, 

ktorá jediná ma oprávňuje 

reprezentovať. A reprezen-

tovať je pre mňa veľká česť. 

Všetci chceme tento zápas 

vyhrať, v prvom oficiálnom 

stretnutí sa to patrí.“

Slovensko zápas vyhralo 1:0. 
Gólom Vladimíra Weissa 
v 47. minúte. „Najviac ma 

teší, že som dal gól. Musím 

sa zaň poďakovať Hyravé-

mu, ktorý šiel riskantne do 

súboja. Keď som sa ocitol 

zoči-voči brankárovi, roz-

hodol som sa ho obstreliť. 

Nežiadala sa bomba, stačilo 

technicky...“ opísal historický 
moment autor prvého gólu 
v novodobých dejinách slo-
venskej reprezentácie. „V stre-

de poľa sa mi hralo s chalan-

mi vynikajúco, s technikmi 

sa vždy hrá dobre. A Robo 

Tomaschek nabehal kilo-

metre. Zo všetkých najviac,“ 

dodal.                                      (šur)

Otvorený strelecký účet

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

SLOVENSKO - SPOJENÉ ARABSKÉ 
EMIRÁTY 1:0 (0:0), 2. februára 
1994 v Sharjahu (turnaj v SAE). Gól: 
Weiss. Slovensko: Vencel - Stúpala, 
Moravec, Hipp, Kinder - O. Daňko, 
Tomaschek, Hyravý, Weiss - J. Timko, 
Faktor (75. Zvara). Tréner Jozef 
Vengloš.

FAKTY ZO ZÁPASU

W ako WEISSOV  prvý gól v novodobej histórii slovenskej reprezentácie

Česko-slovenská federácia sa rozdelila k 31. 12. 1992, spoločný futbalový 
tím ešte v roku 1993 dohrával kvalifikáciu MS 1994. Neúspešne, remízo-
vým výsledkom v Bruseli sa skončila éra, keď si Slováci a Česi obliekali 
jeden dres. Slovensko tak bolo novicom na futbalovej mape.

Titulná strana denníka Šport, zachytávajúca histo-

rický moment.
Kapitán Tomáš Stúpala

privádza spoluhráčov na prvý zápas 

Slovenska v jeho novodobej histórii.

V tejto zostave nastúpila slovenská reprezentácia na svoj prvý oficiálny medzištát-

ny zápas v novodobej histórii.
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OPRÁŠENÉ LEGENDY 
JÁN FIALA  celý svoj plodný život 
zasvätil Tehelnému poľu

Takmer päť 
desaťročí 
v službách
„Išli sme s Jankom do Pešti pre tovar,“ čítala manžel-
ka trénera Ferdinanda Daučíka odkaz na stole, keď 
zatvorila svoj obchod s textilom na bratislavskej 
Obchodnej ulici.  Keďže československý reprezen-
tant, účastník MS 1938 a vtedajší tréner Slovana 
takto cestoval do povojnového Maďarska často, 
nevenovala jeho odkazu nejakú extra pozornosť. 
Tešila sa na baly nových látok, ktoré plánovala 
predať zákazníčkám.

Lenže z plánovaného predaja 
textilu tentoraz nebolo nič. 
Lebo tým avizovaným 
tovarom z Pešti nebol textil, 
ale traja mladí a talentovaní 
futbalisti, ktorí mali slovenské 
korene a chceli hrať  v domovi-
ne svojich predkov. 
Najväčšiu kariéru z nich urobil 
Ladislav Kubala. Najlepší fut-
balista v histórii FC Barcelona 
totiž dve povojnové sezóny 
1946 a 1947 odohral v Slovane 
Bratislava. Veľkú zásluhu na 
jeho krátkej slovenskej misii 
majú práve Ferdinand Daučík 
a Ján Fiala. Kým prvý z nich sa 
tiež neskôr preslávil ako tréner 
Barcelony, druhý zostal celý 
život pracovať v Slovane.
Keď ako šesťročný začal 
malý Janko Fiala drať školské 
lavice, českí úradníci zalo-
žili futbalový klub 1. ČsŠK 
Bratislava. Postupne z neho 
urobili najslávnejšie slovenské 
mužstvo, ktoré v medzivoj-
novom období dokázalo 
potrápiť aj pražské mužstvá. 
Život obchodníka s textilom 
Jána Fialu získal iný rozmer v 
roku 1947, keď ako 34-ročný 
pribudol medzi funkcionárov 
ŠK Slovan. A medzi nimi vydr-
žal neuveriteľných 43 rokov, 
až do roku 1990! Celé toto 
obdobie pomáhal organizovať 
zahraničné zájazdy slovanistov 
do Južnej a Strednej Ameriky, 
do Austrálie, na Nový Zéland, 
či do severných oblastí Afriky 
a na Blízky Východ. Podľa 
Alexandra Vencela st. všetko 
to boli zájazdy, o ktorých 
iné mužstvá mohli vtedy iba 

snívať. A hneď mal poruke 
zoznam destinácií, ktoré iba 
počas jeho aktívnej kariéry 
vďaka Fialovi, belasí navští-
vili. Ako čerešničku na torte 
uviedol niekoľkotýždňové 
zájazdy, vďaka ktorým belasí 
obleteli zemeguľu. Zásluhou 
erudovaného a jazykovo 
zdatného manažéra štartovali 
na slávnych medzinárodných 
turnajoch, v rámci letnej resp. 
zimnej prípravy odohrali 
množstvo nezabudnuteľných 
medzinárodných duelov. 
Krédom jeho práce bolo: „Kto 

chce, hľadá spôsoby, kto 

nechce hľadá dôvody.“

VŽDY HĽADAL SPÔSOBY
„Dobrák od kosti, poctivý 

chlap a rovný človek. Obeta-

vý funkcionár. Jeho veľkou 

devízou boli bohaté kontak-

ty na manažérov futbalo-

vých klubov po celej Európe. 

Všade ho poznali, všade ho 

uznávali. Každému dokázal 

pomôcť, poradiť,“ opísal 
Jána Fialu nestor slovenskej 
športovej žurnalistiky Jozef 
Kšiňan. „Futbalistom Slovana 

pomáhal už vtedy, keď som 

v ňom hral za dorastencov. 

A vydržal mu pomáhať – 

a  neskôr už nie  iba Slovanu 

– pomaly až do svojej de-

väťdesiatky. Obdivuhodný 

chlap,“ zdôraznil 95-ročný 
Jozef Kšiňan.
„Bol žoviálny, gestami i niž-

šou trochu zhrbenou posta-

vou pripomínal slávneho 

francúzskeho komika Luisa 

de Funesa. Aj sme ho tak 

medzi sebou sem – tam na-

zvali, keď sme si chceli užiť 

zábavu na jeho účet. Ale 

inak obrovská úcta, uznanie 

a klobúk dole pred nim. 

Vďaka svojim kontaktom 

vybavil pre nás aj nemožné. 

Keď som prišiel do Slovana, 

on pomaly v klube končil.  

Obdivoval som jeho kontak-

ty, nadšenie, elán a chuť do 

práce, hoci už mal takmer 

80 rokov,“ pridal pohľad na 
Jána Fialu exreprezentant 
Dušan Tittel.

ČIPERNÝ 
DO VYSOKÉHO VEKU
Jeho slová doplnil majster 
Európy z Belehradu 1976 
Ján Švehlík. „Mal som ho 

rád. Obdivoval som jeho 

vedomosti, jazykové 

znalosti a encyklopedický 

prehľad. Býval nad niekdaj-

šou veľkopredajňou Teta 

na Dunajskej ulici. Keď som 

prišiel k nemu, v obývačke 

mal dva televízory nad 

sebou, v ktorých bežali 

zápasy nemeckej a maďar-

skej ligy súčasne. Bol ne-

uveriteľne jazykovo zdatný, 

vďaka čomu mal kamará-

tov a spolupracovníkov 

po celom svete. Slovan 

z toho dlhé roky profito-

val,“ zdôraznil.

PRISPEL 
K TRIUMFU V BAZILEJI
Ďalší majster Európy z Be-
lehradu 1976 Alexander Ven-
cel st. dodal:  „V zime 1969 

sme hrali na slávnom turnaji 

Septagonal v Argentíne. Vy-

hrali sme na ňom nad víťa-

zom Interkontinentálneho 

pohára Independiente Bue-

nos Aires 2:1. To bolo niečo 

fantastické! Celý pobyt v 

Argentíne zorganizoval on, 

medzi sebou sme ho volali 

Janko-báči.“ Podľa neho Fiala 
dlhé roky ťažil najmä z toho, 
že bol priateľom v tom čase 
najlepšieho hráčskeho agenta 
z východnej Európy Maďara 
Ukrajinczyka. Vydarené argen-
tínske turné bolo predzvesťou 
senzácie pre celú futbalovú 
Európu: v máji 1969 vyhral 
Slovan v Bazileji PVP, keď vo 
finále zdolal slávnu Barcelonu 
3:2. Zásluhu na tomto triumfe 
má aj Ján Fiala, ktorý pre zve-
rencov Michala Vičana vtedy 
dokázal vybaviť aj nemožné. 
A po zápase robil po ihrisku 
v elegantnom obleku kotrme-
lec za kotrmelcom...

ŠTEFAN ŽILKA

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 7. septembra 1913 v Seredi
ZOMREL: 27. septembra 2006 v Bratislave
FUNKCIONÁRSKA KARIÉRA: medzinárodný tajomník, resp. riaditeľ 
(manažér) ŠK Slovan Bratislava (1947 – 1990), medzinárodný manažér 
Slovenského futbalového zväzu (1991 – 1999).
CIVILNÉ POVOLANIE: obchodník s textilom (1935 – 1946), vedúci 
predajne s metrovým textilom (1947 – 1975).
ÚSPECHY: dlhé roky bol organizátorom pamätných zahraničných 
zájazdov do Južnej a Strednej Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland, 
pripravoval letné a zimné sústredenia a zabezpečoval účasť na me-
dzinárodných turnajoch. 

KTO BOL JÁN FIALA

Ján Fiala (vpravo) s bývalým  prezidentom FIFA Seppom Blatterom a exšéfom  

UEFA Michelom Platinim.
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ĎAKUJEME ZA PODPORU

Platinoví partneri

Partneri 

Mediálni partneri

Dodávatelia
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