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MAREK HAMŠÍK
reprezentačný rekordér
v mnohých aspektoch 
aj preto

JE SPOKOJNÝ S KARIÉROU

Z OBSAHU

Vážení športoví priatelia,

Neuveriteľných 5765 dní delí prvý a posledný 
reprezentačný zápas najlepšieho slovenského 
futbalistu 21. storočia a určite jedného z najlep-
ších slovenských futbalistov všetkých čias. 

Marek Hamšík vďaka svojmu futbalovému 
talentu aj húževnatosti a príkladnému prístupu 
k reprezentačným povinnostiam vytvoril 
množstvo rekordov, ktoré bude mať problém 
prekonať - alebo sa im aspoň vyrovnať - nie-
koľko generácií jeho nasledovníkov. V nedeľu 
20. novembra 2022 na Národnom futbalovom 
štadióne bude mať šancu v zápase s Čile 
niektoré svoje rekordy ešte vylepšiť a zaslúži si 
reprezentačnú rozlúčku s čo najväčšou účasťou 
fanúšikov, novinárov, reprezentačných kolegov 
a vôbec všetkých, s ktorými a pre ktorých tvoril 
najkrajšie chvíle v novodobej histórii futbalové-
ho Slovenska. 

Deje sa to v čase, keď Marek prebral cenu pre 
najužitočnejšieho legionára v náročnej turec-
kej lige, kde získal s Trabzonsporom svoj prvý 
ligový titul. Všade, kde doteraz pôsobil, bol 
vzorom absolútneho profesionála vo všetkých 
športových aj spoločenských aspektoch fut-
balu na tej najvyššej klubovej i reprezentačnej 
úrovni. Navyše svoj príkladný vzťah k futbalu 
- a slovenskému zvlášť - dokazoval počas celej 
kariéry a robí to aj v súčasnosti, keď systema-
ticky buduje a rozvíja vlastnú futbalovú školu 
tam, kde s futbalom kedysi aj začínal, teda na 
strednom Slovensku. 

Symbolicky sa s Marekom v najcennejšom 
drese rozlúčime na Národnom futbalovom 
štadióne, teda tam, kde sa bude odohrávať 
minimálne osemfinále Konferenčnej ligy UEFA. 
Naposledy sa slovenský tím prebojoval do 
jarnej fázy európskych klubových súťaží v roku 
2006, vtedy to bola Artmedia Petržalka. Vtedy 
aj teraz tak urobil tím pod vedením trénera 
Vladimíra Weissa. Zaslúžená gratulácia za 
tento športový úspech patrí všetkým v klube 
ŠK Slovan Bratislava, ktorí sa oň akýmkoľvek 
spôsobom pričinili.

Gratulácia patrí aj mládežníckym reprezentač-
ným tímom do 19 aj do 17 rokov, ktoré sa pre-
bojovali do jarnej fázy Elite Roundu kvalifikácie 
o postup na záverečné turnaje ME v budúcom 
roku. Podobný úspech sa podaril aj dievčatám 
do 17 rokov, ktoré postúpili do A-ligy a v jarnej 
časti budú mať možnosť tiež bojovať o postup 
na záverečný turnaj ME. Naopak, dievčatá 
v kategórii do 19 rokov budú na jar musieť 
zabojovať o návrat do A-ligy.

Slovensko do toho a dnes aj veľmi nahlas 
Marek, ďakujeme!

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 
113 / 2

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
41 / 3

Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 10. 11. 2022.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Feyenoord Rotterdam
24 / 1

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
29 / 0 

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Boavista Porto
27 /5

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
56 / 3

Matúš 
RUSNÁK
14. 7. 1999
MŠK Žilina
0 / 0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI
Dávid 
ĎURIŠ 
22. 3. 1999
MŠK Žilina
2 / 0

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

Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
1. FC Kolín
59 / 10

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
ŠK Slovan Bratislava
94 / 10

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
23 / 1

László 
BÉNES 
9. 9. 1997
Hamburger SV
9 / 1

Adrián 
KAPRÁLIK 
10. 6. 2002
MŠK Žilina
0 / 0

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
46 / 0

Tomáš 
SUSLOV
7. 6. 2002
FC Groningen
14  / 1

Henrich 
RAVAS
16. 8. 1997
Widzew Lodž
0 / 0

Marek 
RODÁK
13. 12. 1996
FC Fulham  
19 / 0

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

Kristián 

VALLO 
2. 6. 1998
Wisla Plock
1 / 0

David 
STRELEC
4. 4. 2001
Spezia Calcio
15/2

Martin 
REGÁLI 
12. 10. 1993
MFK Ružomberok
2 / 0

Adam 
ZREĽÁK
5. 5. 1994
Warta Poznaň
7 / 3

tréner: 

Francesco 
CALZONA

Tomáš 
NEMČÍK
19.  4.  2001
MŠK Žilina
0 / 0

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987
Trabzonspor
135 / 26

Peter 
POKORNÝ 
8. 8. 2001
MOL Fehérvár
0 / 0

Adam 

OBERT 
23. 8. 2002
Cagliari Calcio
0 / 0
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tréner:

Eduardo 
BERIZZO

Reprezentácia 

ČILE

Gary 
MEDEL
3. 8. 1987
Bologna FC
148 / 7

Arturo 

VIDAL
22. 5. 1987
Flamengo 
133 / 32

Lucas 
ASSADI
8. 1. 2004
Universidad de Chile
0 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Guillermo 
MARIPÁN
6. 5. 1994
AS Monako 
37 / 2

Claudio 
BRAVO 
13. 4. 1983
Betis Sevilla
142 / 0

Cristobal 

CAMPOS
27. 8. 1999
Universidad de Chile
0 / 0

Juan
DELGADO 
5. 3. 1993
Pacos de Ferreira 
5 / 1

Nayel Mehssatou
SEPÚLVEDA
8. 8. 2002
Kortrijk FC
5 / 0

Paulo 
DÍAZ
25. 8. 1994
River Plate 
31 / 0

Dario 
OSORIO
24. 1. 2004
Universidad de Chile
1 / 0 

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 10. 11. 2021.

Brayan 
CORTES
11. 3. 1995
Colo Colo
4 / 0

Gabriel 
SUAZO
9. 8. 1997
Colo Colo
5 / 0

Esteban 
PAVEZ
1. 5. 1990
Colo Colo
8 / 0

Felipe 
MÉNDEZ 
23. 9. 1999
CSKA Moskva 
4 / 0

Francisco
SIERRALTA
6. 5. 1997
Watford FC 
12 / 0

Guillermo 
SOTO 
10. 1. 1994
Huracán 
0 / 0

Marcelino 

NUÑEZ
1. 3. 2000
Norwich City 
9 / 1

Michael
FUENTES
27. 5. 1998
Audax Italiano
0 / 0

William 
ALARCÓN
29. 11. 2000
Unión La Calera
1 / 0

Ben Brereton 
DIAZ
18. 4. 1999
Blackburn Rovers 
14 / 4

Diego
VALENCIA
14. 1. 2000
Salernitana 
4 / 0

Alexis 
SÁNCHEZ
19. 12. 1988
Olympique Marseille
148 / 48

Diego 
RUBIO
15. 5. 1993 
Colorado Rapids 
9 / 0

Joaquín
MONTECINOS
7. 12. 1995
Club Tijuana
4 / 0

Ángelo 
HENRÍQUEZ 
13. 4. 1994
Miedz Legnica 
13 / 2

Alex 
IBACACHE
11. 1. 1999
CD Everton
1 /0 
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g Marek, na reprezentačnú 

rozlúčku nastupujete s po-

riadnym vyťažením v klubo-

vom drese Trabzonsporu 

v Süper Lig a Európskej lige. 

Ako ste sa cítili na ihrisku 

v uplynulých týždňoch?

„Dobre. Po zranení som začal 
moju novú sezónu so záťažou 
na 60 minút, na čom sme sa 
dohodli s trénerom Avcim. 
Postupne som začal hrať 
aj dlhšie. Podarilo sa mi aj 
skórovať.“
g Pri májovom oznámení 

vašej rozlúčky s reprezentač-

nou kariérou ste povedali, 

že by ste si predstavovali 

kvalitného súpera na váš 

136. a záverečný zápas. Je 

teda Čile taký súper, akého 

ste si predstavovali?

„Nemyslel som na nejakého 
konkrétneho súpera. Čile je 

v každom prípade zaujímavé 
mužstvo, ktoré poriadne 
preverí náš reprezentačný 
tím. Myslím si, že tento duel je 
zároveň atraktívny vzhľadom 
na kvalitu súpera aj pre diváka. 
Rozlúčkový zápas teda spĺňa 
všetko, čo by mal priniesť. Aj 
Slovenský futbalový zväz sa 
k tomu postavil veľmi dobre 
a nastavil ceny vstupného 
dostupné pre všetkých. 
Verím teda, že to bude oslava 
futbalu.“

g Podieľali ste sa na scenári 

toho, ako bude vyzerať vaša 

rozlúčka?

„Bol som v kontakte so zvä-
zom, ale niečo extra som si 
nežiadal. Povedal som, že na 
zápas chcem nastúpiť s mojimi 
tromi deťmi. S trénerom Calzo-
nom sme sa už vopred dohod-
li na minutáži. O tom, čo ešte 
bude pripravené, som vopred 
nechcel veľa vedieť, aby bolo 
aj prekvapenie... Myslím si, že 
emóciám sa asi neubránim. 

Čakám nejakú slzičku či už 
v mojom oku alebo u mojich 
najbližších.“

DEBUT POD KOCIANOM
g Keď si preberieme vašich 

pätnásť rokov v reprezentač-

nom drese, zhodne sa naše 

videnie s vaším, že to bola 

úžasná kariéra?

„Áno. Či sa to týka čísiel, alebo 
čomu som dopomohol. S re-
prezentačnou kariérou som 
absolútne spokojný.“
g Považujete za vrcholy na 

vašej reprezentačnej dráhe 

účasť na troch záverečných 

turnajoch, čiže na majstrov-

stvách sveta 2010, Eure 2016 

a Eure 2020 hranom pre 

pandémiu v roku 2021?

„Áno, veď sú to záverečné 
turnaje. V histórii slovenského 
futbalu boli iba tri. Bol som 

MAREK HAMŠÍK je dvojnásobný slovenský reprezentačný rekordér, 
teraz odchádza z prvej  „scény“ po 15 rokoch skvelých služieb

Rozlúčka Rozlúčka 
velikánavelikána

Rozlúčkový zápas s reprezentáciou. V prípade Mareka Hamší-
ka, muža, ktorý odohrá proti Čile 136. zápas v najcennejšom 
drese, znie veta z úvodu divne a smutne zároveň. Veľká opora 
reprezentácie, bývalý dlhoročný kapitán reprezentačného 
mužstva, oznámil svoje rozhodnutie v máji doma v Banskej 
Bystrici a po niekoľkých mesiacoch je tu jeho rozlúčkový 
zápas. Tak, ako sa patrí na veľkú osobnosť, že ho má. Rekordér 
v počte štartov a najlepší reprezentačný strelec (26 gólov) si 
istotne zaslúži všetky pocty, aké si možno predstaviť.

17
z tejto cifry spravil legendu
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na všetkých, a to sa počíta. 
Priniesli nezabudnuteľné 
spomienky. Také, čo zostanú 
navždy. Reprezentovať vlastnú 
krajinu na takých podujatiach 
bolo úžasné. Skrátka top.“
g V reprezentačnom drese 

ste dostali šancu ako devät-

násťročný mladík vo februári 

2007. Na čo ste mysleli pred 

prvým zápasom s Poľskom?

„Tak na to si asi nespomeniem. 
Ako ucháň som bol v strese. 
Snažil som sa bojovať a behať. 
Asi vtedy o nič iné ani nešlo. 
Neviem už, aké úlohy mi dal 
tréner Kocian. Ja som sa sú-
stredil na to, aby som v zápase 
proti Poľsku nič nepokazil. 
Potom to bola v národnom 
tíme spanilá jazda, aj keď 
prišli aj ťažšie obdobia pre 
reprezentáciu. Aj to k tomu 
patrí, aj k celkovému vývoju 
futbalistu.“
g Čím ste si podľa vás 

zaslúžili prvú reprezentačnú 

nomináciu od Jána Kociana?

„Ako mladík som pravidelne 
hrával druhú najvyššiu talian-
sku súťaž. Asi tým.“
g Aj ste si odložili váš prvý 

reprezentačný dres?

„Áno, popri iných dôležitých 
dresoch sa aj tento nachádza 
v mojej zbierke.“
g Na začiatku reprezentačnej 

kariéry ste často dostávali 

rôzne úlohy na rôznych pos-

toch. Pamätáme si zápas, eš-

te pod Kocianovým vedením, 

keď ste hrali proti Česku na 

kraji stredovej formácie. Vy 

ste však nikdy nereptali, hra-

li ste tam, kde vás tréneri vi-

deli v zostave. Nebolo to 

pre vás ťažké? Hrať na iných 

pozíciách ako v Neapole?

„Povedal by som to tak, že 
moje začiatky v reprezentácii 
neboli ideálne. Každý čakal 
viac od Hamšíka, ktorý hral 
veľmi dobre v drese Neapo-
la… Reprezentácia je však iná. 
Je tam menej času na zohranie 
sa so spoluhráčmi. Ako som 
povedal, patrilo to k istému 
prirodzenému vývoju v karié-
re. Predsa len, bol som mladý 
a mne išlo o to, aby som čo 
najlepšie reprezentoval svoju 
krajinu, a to na hocijakom 
poste. Ja som nemal problém 
s tým, na akom mieste v zos-
tave nastupujem. Možno viac 
vnútorný, ale nikdy som to 
nedal najavo. Vždy som išiel na 
ihrisko s chuťou dobre hrať 
a reprezentovať Slovensko.“

PÁSKA OD WEISSA 
NA MS
g Postupne vám našli adek-

vátne miesto. Potom ste 

dostali od trénera Weissa 

v kvalifikácii o účasť na maj-

strovstvách sveta v Juhoaf-

rickej republike kapitánsku 

pásku. Čo to s vami vtedy 

robilo?

„Bola to aj pre mňa veľké 
prekvapenie. Snažil som sa ne-
sklamať trénera Weissa. Lebo 
to, že mi dal takú obrovskú 
zodpovednosť, nie je len tak 
a ja som sa neustále popritom 
zaúčal. Bol som stále mladý 
a učil som sa v boji. Snažil som 
sa robiť veci čo najlepšie pre 
mužstvo.“
g Prenesme sa v čase: prvý 

zápas na majstrovstvách 

sveta v Juhoafrickej republi-

ke proti Novému Zélandu 

a vy s kapitánskou páskou 

v tuneli pred vykročením na 
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trávnik. Nevyzerali ste ner-

vózny. Naozaj ste neboli?

„Všetci sme boli nervózni, 
nielen ja! Veď išlo o historic-
ký zápas na majstrovstvách 
sveta. Tréma tam hrala svoju 
rolu, ale celý šampionát sme 
hrali dobre, urobili sme dobré 
meno Slovensku a slovenské-
mu futbalu. Bol som pyšný, 
že som mohol byť kapitán na 
majstrovstvách sveta.“
g Považujete postup na 

majstrovstvá sveta 2010 

do osemfinále za najväčší 

úspech v reprezentačnej 

kariére? 

„Do jedného koša kladiem 
osemfinálové účasti a zápasy 
proti Holandsku a potom 
proti Nemecku v Juhoafrickej 
republike a vo Francúzsku na 
Eure 2016, tiež aj účasti na 

záverečných turnajoch, ale 
i všetky postupové zápasy na 
veľké šampionáty. Všetko je to 
totiž skvelý výsledok a dô-
ležitosť takých zápasov je 
rovnaká. Slovenský fanúšik na 
to nezabúda. Ani na to, ako 
sme v Juhoafrickej republike 
zdolali dovtedy úradujúcich 
majstrov sveta Talianov a po-
slali sme ich domov. Bol som 
toho súčasťou, čo je fantas-
tické.“ 
g Aký to vtedy malo ohlas 

v Neapole, keď ste sa vrátili 

do klubu po vyradení Ta-

lianska?

„Bolo to šialené aj pre Talianov, 
že ich vyradilo Slovensko a ja 
som si to len užíval.“
g Prečo sa potom vydarila 

až kvalifikácia Eura 2016? 

Prečo tá pauza po Juhoafric-

kej republike?

„Kvalifikácie sú vo všeobec-
nosti vždy náročné a Sloven-
sko nikdy nepatrilo k favori-
tom na postup. Vždy sme si to 
museli vydrieť a podarilo sa 
nám to trikrát.“
g Hrávali ste zvyčajne desať 

až trinásť reprezentač-

ných zápasov za sezónu. 

V kombinácii s klubovými 

povinnosťami to bola často 

vysiľujúca kombinácia spolu 

s cestovaním. Či ani nie?

„Áno, je to náročné. Vo futbale 
neustále pribúda počet zápa-
sov. Fyzicky a mentálne je to 
ozaj náročné. Vyžiada si to po-
tom daň v priebehu daného 
roka. Bolo toho dosť, ale bavilo 
ma to.“

DVAKRÁT NA EURE
g Ako hodnotíte s odstupom 

času záverečný turnaj na 

Eure 2016 vo Francúzsku 

z vášho pohľadu? Pripome-

nieme, že ste strelili váš 

jediný gól na záverečných 

turnajoch, do siete Ruska.

„Z môjho pohľadu bol úspeš-
ný. Chceli sme postúpiť zo 
základnej skupiny, čo sa nám 
podarilo a potom sme dostali 
ťažkého súpera, Nemecko. 
Ísť ešte ďalej už bolo zložité. 
Na tomto šampionáte sa mi 
podarilo aj skórovať. Pekný 
gól, takže opäť príjemné 
spomienky.“
g Čo pekný, bol to nádherný 

gól do siete Ruska! Najkrajší 

vôbec v kariére?

„To áno. Ešte vždy ho nájdem 
na sociálnych sieťach. ,Vyskočí‘ 
mi ako pripomienka a bola to 
ozaj vydarená strela.“
g Boli Nemci v osemfinále 

naozaj neprekonateľní?

„Nemecko vždy patrí k favo-

Prvýkrát nastúpil v základnej zostave v Hamburgu proti Nemecku 6. júna 2007, 

vtedy s číslom 8.

Veľmi rýchlo mu aj v reprezentácii patrilo číslo 17, na zápas nastupuje vedľa 

kapitána Mareka Mintála.
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ritom turnaja, ja ho vždy 
zaraďujem do top trojky a je 
naozaj náročný súper.“
g Postúpme v deji ďalej. 

Strastiplná cesta viedla aj 

na Euro 2020 hrané v roku 

2021. Po ňom ste asi neboli 

vnútorne spokojný s tým, 

ako sa to pre Slovensko 

skončilo. Alebo aké je vaše 

hodnotenie? 

„Čierna škvrna na našom 
účinkovaní bola vysoká prehra 
so Španielskom. Keby sme 
neprehrali takým vysokým 
rozdielom, prinieslo by to, 
podľa mňa, iný obraz. Škoda 
toho, ale ja som bol opäť rád, 
že sme tam mohli byť, mohli 
sme reprezentovať krajinu 
a do posledného zápasu sme 
boli v boji o postup do ďalšej 
fázy. Komplexne to neberiem 
tragicky.“
g Nezohral tento záverečný 

turnaj istú úlohu vo vašom 

rozhodovaní ukončiť re-

prezentačnú kariéru, čo ste 

oznámili o rok na to?

„Nie, absolútne nie.“

SOM SPOKOJNÝ 
S KARIÉROU
g Marek, spomíname, teda 

bilancujme. Na konci každej 

éry sa to dá. O tom, čo si ce-

níte najviac, ste už hovorili. 

Čo ste chceli ešte viac zo 

všetkých tých reprezentač-

ných rokov?

„S kariérou som spokojný 
a pyšný som na počet zápasov 
alebo účastí na vrcholných 
podujatiach. Ťažko povedať, 
či ich mohlo byť viac ako tri… 
Ale ako hovorím, Slovensko 
nepatrí medzi krajiny, ktoré 
budú na každých majstrov-
stvách sveta či Európy. Muž-
stvu v mojej ére sa to podarilo 
trikrát a uvidíme, čo bude 
nasledovať ďalej. Dúfam, že 
Slovensko sa kvalifikuje aj na 
ďalšie šampionáty. Želám tým 
hráčom, ktorí to ešte nezažili, 
aby niečo také mohli prežiť.“
g Zostane len pri tom, že 

budete reprezentácii držať 

palce na diaľku alebo sa 

môže stať, že po ukončení 

vašej klubovej kariéry bu-

dete pôsobiť v realizačnom 

tíme pri reprezentácii?

„Môže byť. Ja som tejto téme 
otvorený, predsa len človek, 
ktorý sa celý život venoval 
futbalu, by tam chcel byť. Ja sa 
budem priúčať trénerstvu pri 
deťoch v mojej akadémii, ale 
som otvorený tomu, aby som 
v budúcnosti robil niečo pre 
slovenský futbal aj na vyššej 
úrovni. Pevne verím, že súčas-
nému reprezentačnému tré-
nerovi Francescovi Calzonovi 
vyjde angažmán a kvalifikácia 
s mužstvom na Euro 2024 a 
bude teda dlhšie pokračovať 
pri slovenskej reprezentácii.“
g Akého trénera, či trénerov 

vo vašej reprezentačnej ére, 

by ste chceli vyzdvihnúť?

„Určite to boli páni Kozák 
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a Weiss, ktorí boli pri reprezen-
tácii aj čo sa týka odrobených 
rokov najdlhšie a boli pri 
úspechoch slovenského 
futbalu. Patrí im veľká vďaka 
za to, čo Slovensko dosiahlo 
vo futbale.“
g S niektorými spoluhráčmi 

ste odohrali desiatky zápa-

sov v reprezentačnom drese. 

Ktorých by ste spomenuli?

„Nechcem na nikoho zabud-
núť… Boli to Martin Škrtel, 
Ján Ďurica, Peter Pekarík, Juraj 
Kucka, teda kostra, ktorá bola 
pokope veľmi, veľmi dlho.“
g Vypichnete nejaký pamät-

ný zápas?

„Ťažko, ani nechcem jeden. 
Mne sa veľmi páčili tie, ktoré 
rozhodli o postupe na šampio-
náty. Či to už bolo v Poľsku na 
snehu, alebo v Luxembursku, 
keď sme potrebovali vyhrať. 
Potom aj postup cez Írsko na 
penalty a Severné Írsko po 
predĺžení. To sú pravé okami-
hy na oslavu postupu.“
g Z 26 gólov vyberieme za 

váš naj z Eura 2016 proti 

Rusku?

„Áno.“ 
g Akú budúcnosť predpove-

dáte slovenskej reprezentá-

cii bez Hamšíka v nasledu-

júcich mesiacoch? Veľa sa 

o tom špekuluje.

„Vieme, akých máme kva-
lifikačných súperov o Euro 
2024, čaká nás zaujímavá 
skupina. Veľmi vyrovnaná. 
Sú v nej tri mužstvá, ktoré sa 
pozerajú na to, že by mohli 
postúpiť z druhého miesta. 
Treba to dobre odštartovať. 
Prvé dva zápasy hráme 
doma, a to treba plnohod-
notne využiť. Chlapcom 
budem držať palce!“

IVOR LEHOŤAN

Zápas s Ruskom na Eure 2016 

patril k jeho najlepším, potvr-

dil to nádherným gólom.

Vždy mal vzťah 

k fanúšikom 

a čím boli menší,

tým vrelejší.
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„Marek je elegantný a technický záložník, ale 
góly strieľa ako rodený útočník. Vždy hovorí 
o svojej láske k mestu, aj keď je pred novinármi 
hanblivý a veľa slov nepovie. Mohol ísť do 
Juventusu alebo AC Miláno, ale nespravil to. 
Činmi dokazuje, že je súčasťou Neapola. Od-
mietol spoluprácu s Minom Raiolom. Jedného 
dňa budú naňho Neapolčania spomínať tak, 
ako v Ríme spomínajú na Francesca Tottiho. 
Páči sa mi jeho elegancia. Obdivuje Rafaela 
Nadala, ale na ihrisku pôsobí skôr ako Federer: 
veľmi hladko, technicky, vždy s hlavou hore, 
aby našiel to najlepšie riešenie pre tím. A za 
jedenásť rokov nemal žiadne veľké problémy, 
nepovedal nič zlé. Čo viac si želať od legen-
dy?“ MIRKO CALEMME, neapolský spolupracovník 

španielskeho periodika AS v decembri 2017, keď 

prekonal klubový rekord Diega Maradonu v počte 

strelených gólov za Neapol.

„Je to na ňom, či chce odísť, ale nikomu nebu-
dem dávať zľavu. Pýtal som sa ho, kam ideš? 
Toto je tvoj domov,“ povedal pre Football Italia 

AURELIO DE LAURENTIIS, majiteľ neapolského klu-

bu, k prestupovým šumom okolo Mareka Hamšíka.

„Je úžasné vidieť, koľko mám na Slovensku 
fanúšikov a ako veľmi mi prajú. Pokúsim sa ich 
nesklamať a podávať čo najlepšie výkony,“ po-

vedal ON v septembri 2017 po prevzatí pohľadnice 

od slovenských priaznivcov.

„Neapol má viacero zaujímavých hráčov ale 
Hamšík je výnimočný. Je to top hráč,“ vyjadril 

sa MARCELLO LIPPI, tréner partenopei v sezóne 

1993/94.

„Nechápem, prečo o ňom médiá píšu tak málo, 
je to skvelý futbalista, obdivuhodný hráč. Na 
svojej pozícii patrí k absolútnej svetovej špičke. 
Hrať s ním je pre mňa potešenie,“ divil sa brazíl-

sky spoluhráč v SSC ALLAN MARQUES. 

„V Neapole je ikona, patrí medzi najlepších 
strelcov histórie Neapola. Zaslúži si to, lebo je to 
skvelý človek a veľký profesionál. Všetci v klube 
dúfajú, že neprestúpi a hrať pod Vezuvom ho 
bude baviť ešte dlho,“ zložil mu poklonu skvelý 

Uruguajčan EDINSON CAVANI, bývalý spoluhráč.

„Hamšík je nesmierne inteligentný hráč, všetko, 
čo robí na ihrisku, je v súlade s jeho spoluhráč-
mi. Marek je zároveň veľmi slušný človek, každý 
rodič by ho chcel za zaťa,“ myslí si RICCARDO 

BIGON, bývalý športový riaditeľ SSC Neapol.

„Kto je ozajstným symbolom súčasného 
Neapola? Jednoznačne Marek Hamšík. Je 
vynikajúcim futbalistom, miláčikom fanúšikov, 
neapolský dres je šitý pre neho. Zaslúži si byť 
kapitánom tímu. Som si istý, že dlho zostane v 

tíme. Je jedným z mála cudzincov, ktorí naozaj 
milujú ako mesto Neapol, tak aj klub,“ uviedol 

v júni 2014 počas MS v Brazílii DIEGO ARMANDO 

MARADONA. 

„Je to ofenzívny hráč unikátnych kvalít, ktorého 
nemôžeme predať,“ tréner SSC WALTER MAZZARRI 

v júli 2011.

„Hamšík vyrástol na osobnosť! Myslím si, že 
ešte prestúpi do slávneho klubu, pretože si za-
slúži skúsiť niečo veľké. Má na to vek aj kvalitu. 
Aj preto by mal byť preňho šampionát veľkou 
motiváciou. Talianska liga je kvalitná, nemeckú 
rešpektujem, ale ja by som mu doprial španiel-
sku alebo anglickú ligu. Som fanúšikom Realu 
Madrid a FC Chelsea, takže myslím, že by to boli 
dobré tímy pre Mareka,“ povedal reprezentačný 

tréner JÁN KOZÁK v apríli 2016.

„Našťastie po BenItezovi prišiel Maurizio Sarri, 
Hamšíka vrátil na ideálny post. Rovnako ako 
predtým Edoardo Reja. Zachránili sme takto 
svetového hráča,“ skonštatoval bývalý športový 

riaditeľ SSC PIERPAOLO MARINO.

„Od začiatku bol však viac-menej iný ako my 
ostatní. Bolo na ňom vidieť, že chce niečo 
dokázať,“  spoluhráč z mládežníckeho tímu Slovana 

JOZEF ADÁMIK.

„Ľudia odtiaľ nám to aj vysvetlili, a to tak, že 
Bohom Neapola je Maradona a Marek je jeho 
Ježišom,“ druhý raz spoluhráč z mládežníckeho 

tímu Slovana JOZEF ADÁMIK.

„Skončila sa éra Martina Škrtela a Mareka Ham-
šíka, začína sa nová. Skončili hráči, ktorí dali 
národnému tímu veľmi veľa. Som rád, že som 
s oboma mohol spolupracovať. Chcel by som 
vyjadriť rešpekt a obdiv k tomu, čo dosiahli, 
akým spôsobom dokázali reprezentovať 
Slovensko v rámci európskeho a svetového 
futbalu,“ reprezentačný tréner ŠTEFAN TARKOVIČ

„Je to skutočne veľký hráč,“ Pavel Horváth, kapi-

tán Viktorie Plzeň.
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POVEDALI, NAPÍSALI, ZLOŽILI O MAREKOVI HAMŠÍKOVI

Čo viac si želať od legendy...?
„Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný. Som až dojatý, že som mohol byť pri všetkých naj-
väčších úspechoch slovenskej futbalovej reprezentácie. Mohol som byť súčasťou tímu, ktorý absolvoval 
v roku 2010 svetový šampionát v Juhoafrickej republike a v rokoch 2016 a 2021 sa dostal na majstrovstvá 
Európy. Bolo pre mňa veľkou cťou viesť vo viac ako päťdesiatich dueloch národný tím Slovenska aj ako ka-
pitán. Reprezentovať moju krajinu som vždy bral ako obrovskú česť, zodpovednosť a snažil sa vždy vydať 
zo seba všetko pre našich fanúšikov,“ uviedol ON SÁM na svojom webe v máji tohto roku.

Text piesne Marekiaro štýl! 
zložil Talian AlLBERTO CACCIA
 
Marekiaro štýl!
Marek štýl!
Bol rok  1987, narodil sa na 
Slovensku,
Bezkonkurenčný,
futbalista plný lesku.
Jeho veľké číro vydrží aj keď 
zmokne,
Beží... preberie, prihrá, gól tam 
kopne
 
A to vieš čo je?
Je to náš obľúbený miláčik,
A to vieš kto je?
Je to šampión ako nik.
A to vieš kde je?
V strede poľa budí rešpekt!
Poznáš ho, no tak poznáš ho?
 
Každý zápas, aj na San Paule,
On dá ten gól, dáva ich dosť,
Azúrový dres s číslom sedemnásť,
On dá ten gól, dáva ich dosť,
Štadión buráca, keď Marek hrá...
 
Marekiaro poď!
Marek poď!
Marekiaro štýl!
Marek štýl.
EEEEH Marek Hamšík!
 
On je kapitánom svojho 
národného celku,
Dá do poriadku, ak niekto 
spraví chybu veľkú,
Keď má loptu 
na kopačke, emócia 
graduje,
Beží, ide, strieľa, 
skóruje.
 
A to vieš čo je?
Precízny jak 
parkovacie hodiny.
A to vieš kto je?
Chladnokrvný, on nie je 
priemerný.
A to vieš kde je?
Porazí každého súpera,
Poznáš ho, no tak poznáš ho?
 
Každý zápas, aj na San Paule,
On dá ten gól, dáva ich dosť,
Azúrový dres s číslom sedemnásť,
On dá ten gól, dáva ich dosť,
Štadión buráca, keď Marek hrá...
 Marekiaro poď!
Marek poď!
Marekiaro štýl!
Marek štýl.
EEEEH Marek Hamšík!
 Vyrovnaj,tak teraz vyrovnaj,
A vo svojom srdci azúrovým 
zotrvaj.
Vyrovnaj,tak teraz vyrovnaj,
Celý Neapol ťa miluje, neprestávaj.
 EEEEH Marek Hamšík!
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 REPREZENTAČNÝ FILM (od debutu po derniéru)
 7. 2. 2007 1. zápas v reprezentácii SR:  Jerez de la Frontéra, Poľsko - Slovensko 2:2
 13. 10. 2007 1. reprezentačný gól: Dubnica nad Váhom, Slovensko - San Maríno 7:0
 6. 9. 2008  1. žltá karta: Bratislava, Slovensko – Severné Írsko 2:1
 11. 2. 2009 1. zápas v úlohe kapitána: Nikózia, Cyprus – Slovensko 3:2
 5. 9. 2009 1. (jediná) červená karta: Bratislava, Slovensko – Česko 2:2
 1. 3. 2010  1. triumf v ankete Futbalista roka: za rok 2009
 15. 6. 2010  1. zápas na vrcholnom podujatí: Rustenburg, N. Zéland – Slovensko 1:1,  MS 2010
 15. 6. 2016 1. gól na vrcholnom podujatí: Lille, Rusko – Slovensko 1:2, ME 2016
 5. 10. 2017  Jubilejný 100. reprezentačný zápas: Glasgow, Škótsko – Slovensko 1:0
 13. 10. 2018  Deň, keď sa dostal na čelo tabuľky hráčov s najvyšším počtom štartov  
  v reprezentácii SR: Trnava, Slovensko – Česko 1:2
 19. 3. 2019 Deň, keď zvíťazil v ankete Futbalista roka 6.-krát v rade 
  (rekord v dejinách ankety)
 11. 6. 2019  Deň, keď sa dostal na čelo tabuľky najlepších strelcov reprezentácie SR: 
  Baku, Azerbajdžan – Slovensko 1:5
 14. 10. 2020 (Zatiaľ) posledný reprezentačný gól: Trnava, Slovensko - Izrael 2:3  
 14. 10. 2020 Deň, keď dosiahol na métu 10 000 odohraných minút v drese SR: 
  Trnava, 57. minúta Slovensko – Izrael 2:3
 12. 11. 2020 Jubilejné 50. víťazstvo v reprezentácii: Belfast, Severné Írsko – Slovensko 1:2 pp
 15. 11. 2020 Jubilejný 50. reprezentačný zápas s kapitánskou páskou: 
  Trnava, Slovensko – Škótsko 1:0
 14. 6. 2021 Deň, keď sa stal rekordérom v počte zápasov s kapitánskou páskou: 
  Petrohrad, Poľsko – Slovensko 1:2
 11. 11. 2021 (Zatiaľ) posledný zápas v reprezentácii SR: Trnava, Slovensko – Slovinsko 2:2 
 11. 11. 2021 (Zatiaľ) posledný v úlohe kapitána reprezentácie: 
  Trnava, Slovensko – Slovinsko 2:2
 22. 3. 2022 V ankete Futbalista roka obsadil 2. miesto a dosiahol pätnástu účasť 
  v rade v TOP3 tejto ankety   
 23. 5. 2022 Oznámil na svojej oficiálnej webstránke koniec reprezentačnej kariéry
 20. 11. 2022 Reprezentačná derniéra: Bratislava, Slovensko - Čile

Počet odohraných zápasov:  135
Počet gólov: 26
Počet zápasov s kapitánskou páskou:  60
Počet asistencií:  26
Počet reprezentačných trénerov:  6  (J. Kocian, Weiss st., S. Griga – M. Hipp, 
 J. Kozák, P. Hapal, Š. Tarkovič)
Počet kvalifikačných cyklov:  8
Bilancia reprezentačných zápasov:  53 víťazstiev, 29 remíz, 53 prehier
Počet minút v reprezentácii: 10 973
Počet zápasov bez striedania: 83 zápasov zo 135 (61,48 %)
Počet žltých kariet: 10    
Počet červených kariet:  1  
Počet víťazných gólov:  10

 REKORDY V REPREZENTÁCII SR 
Najviac štartov (135)
Najviac gólov (26)
Najviac gólových asistencií (26)
Najviac víťazných gólov (10)
Najviac zápasov s kapitánskou páskou (60)
Prvý a jediný hráč, ktorý dosiahol métu 10 000 odohraných minút (10 973)
Prvý a jediný hráč, ktorý zaznamenal 50 a viac reprezentačných víťazstiev (53)
Najrýchlejšie dosiahnutých 50 štartov v drese Slovenska (1704 dní = 243 týždňov + 3 
dni)
Najrýchlejšie dosiahnutých 100 štartov v drese Slovenska (3894 dní = 556 týždňov + 2 
dni)
Najviac prvenstiev v ankete Futbalista roka (8)
Najviac prvenstiev v ankete Futbalista roka v rade (6)
Jediný futbalista, ktorý bol v ankete Futbalista roka 15-krát v rade v TOP3 (8 x 1. 
miesto, 5 x 2. miesto, 2 x 3. miesto - od roku 2007 až do posledného vyhlásenia za rok 2021)

 ŠAMPIONÁTY
MS 2010  Osemfinále (4 zápasy)
ME 2016  Osemfinále (4 zápasy)
ME 2020  Základná skupina (3 zápasy)

 INDIVIDUÁLNE OCENENIA
- Cena Petra Dubovského pre najlepšieho hráča do 21 rokov (2007, 2008)
- Futbalista roka SR (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
- Mládežnícky hráč roka Serie A (Young player) – 2008
- Hráč zostavy v Európskej lige UEFA za sezónu 2014/15 

Zdroj: MUSIC & SPORT DATA RECORDS 
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY SIMONE BONOMI, prvý asistent trénera
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g Čo považujete za svoj 

najväčší hráčsky úspech?

„To, že som sa dostal do ta-
lianskej Serie A, hoci som v nej 
hral iba krátko.“
g Aký bol váš doterajší 

trénerský život?

„Mal som šťastie, že som s tré-
novaním začínal v najvyššej 
talianskej súťaži v Empoli, kde 
som už bol po boku Francesca 
Calzonu. Neskôr som šiel 
s ním do Neapola, kde sme 
spolu strávili tri roky. Potom 
prišiel čas aj na rozlúčku, ale 
iba pracovnú, priateľský vzťah 
medzi nami sa neskončil. Šiel 
som na dva roky do Bene-
venta s trénerom Filippom 
Inzaghim a odtiaľ do janov-
ského FC, kde som pôsobil pri 
Andrijovi Ševčenkovi. A teraz 
som na Slovensku.“
g Ako sa prvý raz spojili 

vaše cesty s Francescom 

Calzonom? 

„V roku 2010 bol mojím tréne-
rom v Alessandrii a vytvorili 
sme si výborný vzťah.“
g Keď vám Calzona ponúkol 

pozíciu pri slovenskom ná-

rodnom mužstve, ako dlho 

ste uvažovali?

„Povedal som mu okamžite 
,áno‘. Neváhal som ani chvíľku, 
lebo s ním rád spolupracujem. 
Naozaj ho mám rád ako člo-
veka a máme rovnaký pohľad 
na futbal.“
g Aké úlohy patria do vašej 

kompetencie? 

„Trénerovi Calzonovi pomá-
ham s plánovaním zrazu 
a prác počas neho, monito-
rovaním hráčov a analýzou 
súperov.“
g Ako vyzerá pracovný deň 

počas asociačného termínu? 

„Ak máme dva tréningy, pred 
každým sa všetci členovia rea-
lizačného tímu stretneme 
v zasadačke a riešime všetky 
detaily. Počas tréningu vypo-

máham trénerovi na ihrisku. 
Keď tréning nemáme, rozobe-
ráme si súpera, pripravujeme 
sa, aby nás nič neprekvapilo. 
Analyzujeme zábery z trénin-
gov, neustále sa bavíme o fut-
bale a vymieňame si názory.“
g Akú máte náplň práce 

mimo zrazu? 

„Pozerám zápasy našich 
hráčov, dôkladne ich sledujem 
prostredníctvom televízie ale-
bo internetových prenosov, 
prípadne chodím na štadióny. 
Potom analyzujem našich 

súperov a zúčastňujem sa na 
pravidelných stretnutiach 
s trénerom Calzonom a s ďal-
šími členmi realizačného tímu, 
kde sa bavíme, čo nás čaká 
počas zrazu.“
g Akých hráčov ste skau-

tovali pred novembrovým 

zrazom a za kým ste vyces-

tovali? 

„Sledovali sme chlapcov z po-
tenciálne širšieho kádra. Sle-
dovali sme zápasy slovenskej 
najvyššej súťaže a mužstvá 
v zahraničných ligách, v kto-
rých pôsobia reprezentanti. 
Nechceli sme nič zanedbať či 
niekoho vynechať.“
g Máte za sebou septem-

brový asociačný termín, 

aké poznatky ste si z neho 

odniesli? 

„Mali sme šancu sa lepšie spo-
znať a porozumieť potrebám 
hráčov. Všetky tieto poznatky 
nám pomáhajú v plánovaní 
tohto aj nasledujúcich zrazov.“
g Ako vyzerali vaše prvé 

telefonáty a kontakty s hráč-

mi, ako sa tvorila hráčska 

mapa? 

„Snažili sme sa pochopiť, ktorí 
hráči majú najlepšie predpo-
klady, aby sa prispôsobili na-
šej futbalovej filozofii. Samo-
zrejme, dávali sme maximálny 
pozor, aby sme nezanedbávali 
kvalitu jednotlivých hráčov.“
g Čo ste vedeli o našom fut-

bale pred tým, ako ste prišli 

na Slovensko prvýkrát? 

„Pravdupovediac, nevedel 
som o ňom veľmi veľa. V mi-
nulosti som mal možnosť, 
baviť sa o ňom s Marekom 
Hamšíkom, keď hral za Nea-
pol. Hneď, ako som sa dozve-
del o možnosti pracovať pre 
SFZ, začal som sa slovenským 
futbalom zaoberať.“
g Už ste na Slovensku 

strávili niekoľko dní. Čo vás 

príjemne prekvapilo prípad-

ne zaskočilo? 

„Mal som možnosť obdivovať 
krásu niektorých častí Sloven-
ska aj športové strediská. Tie 
sú naozaj špičkové s vyni-
kajúcou infraštruktúrou, neho-
voriac o dobrosrdečnosti 
a ochote ľudí.“

BRANISLAV SARŇÁK

DÁTUM A MIESTO NARODE-

NIA: 8. novembra 1980 v Mi-
láne
HRÁČSKA KARIÉRA: AC Pra-
to, US Poggibonsi, US Avellino 
1912, ACR Siena 1904, Chievo 
Verona, SSC Neapol, Hellas Ve-
rona, FC Crotone, SSC Bari, AC 
Perugia Calcio, US Alessandria 
Calcio 1912, Sorrento 1945
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: FC Em-
poli, SSC Neapol, Benevento 
Calcio, FC Janov – vo všetkých 
kluboch ako člen trénerského 
tímu
OBĽÚBENÝ KLUB: sympatizu-
jem s AC Miláno, v ňom som 
urobil moje prvé kroky v mlá-
dežníckom futbale.
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Paolo Mal-
dini

KTO JE
SIMONE BONOMI

Prvým asistentom trénera Francesca Calzonu pri 
slovenskej futbalovej reprezentácii je Simone Bo-
nomi. Ich cesty sa preťali v roku 2010 a s prestávka-
mi, tými profesijnými, sa križujú až dodnes. Rodák 
z Milána v rozhovore priblížil, ako sa zrodil jeho 
príchod na lavičku slovenskej reprezentácie.

S Francescom 
vidíme futbal 
rovnako

Bonomi (vpravo) 

v debate počas tréningu 

s hlavným trénerom 

Calzonom.
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g Čo znamená futbal pre 

Čiľana? 

„Futbal v Čile je rozhodne naj-
populárnejší šport. Predovšet-
kým reprezentácia spája aj ľu-
dí, ktorí bežný futbalový prog-
ram nesledujú. Veľkú zásluhu 
na tom mala predovšetkým 
generácia hráčov ako Marcelo 
Salas, Ivan Zamorano, Arturo 
Vidal, Alexis Sánchez a ďalší, 
ktorí sa presadili aj v európ-
skom futbale. To isté platí 
o tenise, druhom intenzívne 
sledovanom športe. Okrem 
priekopníka v tomto odvetví 
Jaimeho  Fillola je na vrchole 
pozitívnych vášní samozrej-
me Marcelo Rios a po ňom 
Fernando González a Nicolas 
Masú, ziskom zlatých medailí 
na olympiáde v Aténach. 
Exkluzívnym národným 
športom, ktorý sa približuje 
popularitou k futbalu a tenisu, 
je rodeo. Čilské má  špecifickú 
formu a pravidlá,  zásadne sa 
odlišujúce od amerického. 
Odohráva sa na štadiónoch 
polmesiacového tvaru a úlo-
hou dvoch jazdcov je pritlačiť 
dobytok  koňmi na tapacíro-
vanú stenu mantinelu a zne-
hybniť ho. Súťažiaci sú obleče-
ní v elegantných jazdeckých 

nohaviciach, vysokých čiž-
mách a krásne vypracovaných 
pončách. Typická je pokrývka 
hlavy, plochý, nedeformovaný 
široký klobúk z trstinových 
vlákien. Samotná výbava 
jazdca, vrátane špeciálne 
vycvičených koní, je náročná 
na investície. Súťaže sa konajú 
počas národných sviatkov, 
bežne pred desaťtisícovým 
publikom. Budúcnosť rodea je 
však neistá, rastie stále väčší 
tlak na jeho zákaz, pretože je 
mnohými vnímané ako forma 
týrania zvierat.“
g Sú futbalisti Arturo Vidal či 

Alexis Sanchez doma celeb-

rity najväčšej akosti? 

„Špičkoví futbalisti sú mimo-
riadne populárni a s veľkým 
dosahom na formovanie verej-
nej mienky. Salas, Zamorano, 
v súčasnosti Vidal či Sánchez 
sú skutočnými celebritami. 
Keď opomenieme týchto 
mimoriadne úspešných špor-
tovcov, svoje miesto na výslní 
si udržujú aj hráči lokálneho 
významu, hrajúci v národných 
súťažiach, intenzívne sa sledu-
je ich súkromie a sú vďačnou 
témou nielen športových 
periodík, ale hlavne bulváru. 
Ostentatívna forma ich spôso-

bu života dodáva stále nové 
námety pre tento druh popu-
larity. Športová žurnalistika má 
rovnaký priestor ako politika, 
denne sú vysielané v rádiách 
ranné, poludňajšie a večerné 
hodinové bloky venované 
výhradne futbalu. 
g Končí sa éra zlatej gene-

rácie, ktorá priniesla Čile 

najväčšie medzinárodné 

úspechy - dvakrát víťazstvo 

v Copa America, finalista 

Pohára konfederáciií FIFA?

„Čilská reprezentácie pre-

chádza obdobím generačnej 
výmeny. Dosiahnuté úspechy 
v nedávnej minulosti vďaka 
skutočne mimoriadnej gene-
rácii hráčov sú dnes len spo-
mienkou a dôvodom sklama-
nia z dvoch po sebe idúcich 
neúčastí na MS. Paradoxom je, 
že už desať rokov stoja na čele 
čilskej reprezentácie výhradne 
zahraniční tréneri. Z plejády 
argentínskych trénerov a jed-
ného kolumbijského a urugu-
ajského trénera zažiaril predo-
všetkým Marcelo Bielsa, do-
dnes v Čile obdivovaný 
a uctievaný. Tento trend 
samozrejme vyvoláva kritiku 
od domácich trénerov, ale 
nedôvera v ich schopnosti 
je v krajine značná. Problém 
má svoje  korene v presýtení 
domácej ligovej súťaže zahra-
ničnými trénermi.“
g Aký významný medzník 

nielen pre futbal, ale pre 

celú krajinu, bol svetový 

šampionát v roku 1962? 

Vracajú sa k nemu Čiľania?

„Samozrejme, MS 1962 sú 
medzníkom športovej histórie 
Čile dodnes. Tretie miesto 
domácej reprezentácie bolo 
prijaté ako veľký úspech. 
Československá reprezentácia 

Diplomat a znalec juhoamerického života PAVEL ŠÍPKA hovorí aj o tom,  

Neúspech s Argentínou Neúspech s Argentínou 

sa pod Andami ťažko  znášasa pod Andami ťažko 

Diplomat Pavel Šípka (nar. 30. júna1951) pozná dokonale Čile zo všetkých stránok a zo všetkých uhlov. 
Absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave pôsobil v regióne vo významných pozíciách ako zástupca 
Slovenska, bol veľvyslancom v Čile (2000 -2004) a Argentíne (2009 - 2015), aj chargé d’affairs v Peru 
(1989 - 1996) i ekonomický diplomat v Uruguaji (1979 - 1985). V jeho pracovnej vizitke je aj pozícia ria-
diteľa vydavateľstva Šport press (2005 – 2009). Jeho rozprávanie o čilskom futbale otvára pri niektorých 
témach veľmi zaujímavé skutočnosti a súvislosti.

Pavol Šípka (druhý zľava) 

v spoločnosti bývalej prezidentky Čile 

Michelle Bacheletovej.

Arturo Vidal je v súčasnosti jedna 

z najväčších osobností čilskeho futba-

lu, ktorá prerástla hranice jeho vlasti.
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sa významne vryla do pamäti 
Čiľanov a rezonuje dodnes. 
Dozvukom úspechu bola 
pozvánka československej 
reprezentácie v roku 1965 
na turnaj Hexagonal.  Podľa 
pamätníkov stretnutie so 
Santosom na čele s Pelém (4:6) 
patrí do kategórie „partido 
perfecto“ a je považované za 
dovtedy najlepší futbalový zá-
pas odohraný v Čile. Toto hod-
notenie mu udelili prítomní 
novinári a hráči argentínskeho 
River Plate a čilských klubov 
Colo-Colo, Universidad de 
Chile a Universidad Católica, 
účastníkov turnaja. Na turnaji 
hrali zo Slovákov Ján Popluhár, 
Vojtech Masný, Ján Geleta, 
Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, 
František Schmucker, Vladimír 
Weiss najstarší, Pavol Bencz, 
Jozef Fillo, trénerom bol Jozef 
Marko. “
g V čom je futbalová atmo-

sféra v Čile iná ako v iných 

juhoamerických krajinách

„Atmosféra je menej výbušná 

ako napríklad v Argentíne, 
ale v poslednom období sa 
radikalizuje v priamej úmere 
s rastúcim sociálnym napätím 
v krajine. Zrážky s políciou 
a podpaľovanie dopravných 
prostriedkov či ničenie ma-
jetku je príznačné pre tento 
trend. Najvážnejšie problémy 
vznikajú pred a počas derby 
stretnutí trojice Colo-Colo, 
Universidad de Chile a Univer-
sidad Católica.“
g Aké sú štadióny v Čile?

„Prešli rozsiahlym moderni-
začným procesom, dnes sú vo 

veľmi dobrom stave s 
krytými tribúna-

mi a kvalitným 
povrchom.. Centrálna 

vláda financovala rekonštruk-
cie mestských štadiónov v kaž-
dom regióne a vďaka tomu 
sa Čile stalo organizátorom 
mnohých podujatí v rámci 
svetových a juhoamerických 
podujatí rôznych vekových 
kategórií žien a mužov. V ro-
ku 2008 boli do užívania odo-
vzdané štyri štadióny posta-
vené za deväť mesiacov, spĺ-
ňajúce vysoké normy FIFA, pri 
príležitosti ženských MS do 
20 rokov. Okrem najväčšieho 
Národného štadióna s kapaci-
tou 49-tisíc sediacich divákov 
disponuje druhým najväčším 
Colo-Colo s takmer rovnakým 
počtom miest. Paradoxne 
druhý najpopulárnejší klub 
Universidad de Chile nemá 
vlastný štadión a doslova 
kočuje.“
g Žiarlia Čiľania na futbalovo 

úspešnejšie juhoamerické 

krajiny ako Brazília, Argentí-

na, Uruguaj?

„Futbalové úspechy Brazílie, 
Argentíny a Uruguaja sú v Či-
le akceptované a ich pozíciu 
nikto nepopiera. S Brazíliou 

ani nepriaznivý výsledok 
nepredstavuje tragédiu, 
naopak, s Argentínou sa veľmi 
ťažko znáša každý neúspech. 
Argentínskych futbalových 
priaznivcov v Čile považujú za 
arogantných, prehliadajúcich 
čilský futbal.“ 
g Možno málo ľudí vie, že 

pre Čile je najväčším derby, 

takzvaným Clásico del Pacifi-

co, vzájomný zápas s Peru, 

prečo je to tak? 

„Politické reminiscencie Ticho-
morskej vojny z 19. storočia, 
z roku 1879, medzi Čile s Bo-
líviou a s Peru, spojené s výraz-
nými teritoriálnymi stratami 
porazených rivalov, ožívajú 
dodnes a prenášajú sa na 
štadióny v Lime, La Paze a San-
tiagu. Okrem pískania počas 
hymny na obidvoch stranách 
majú tieto zápasy nebezpečnú 
nacionalistickú kulisu. Veľká 
komunita Peruáncov žijúcich v 
Čile to má v dňoch futbalo-
vého stretu veľmi ťažké, po-
dobne ako nasadené početné 
bezpečnostné zložky.“
g Od roku 2016 čilský futba-

lový trh  vygeneroval každý 

rok príjmy vo výške najme-

nej 100 miliárd čilských pe-

sos, a to aj napriek poklesu 

v roku 2020 spôsobenému 

pandémiou koronavírusu 

(COVID-19), je to možné? 

Ako to?

„Všetky čilské futbalové 
kluby sú akciové spoločnosti 
v zmysle legislatívy platnej od 
roku 2005. Vláda po bankrote 
najpopulárnejšieho klubu 
Colo-Colo v roku 2002 siahla 
po tomto opatrení v záujme 
vyčistenia a sprehľadnenia 
finančného režimu klubov. Tie 
najúspešnejšie kotizujú svoje 
akcie na akciových trhoch.  Ak-
cionármi sú okrem skutočných 
priaznivcov klubu aj finančné 
skupiny, ktoré manažérsky 
ovládajú kluby. Paradoxom 
je, že v predstavenstvách sa 
stretávajú aj sympatizanti 
iných klubov.“
g Najhodnotnejším klubom 

z finančného hladiska je 

Universidad Católica , čím to 

je? Je Colo-Colo stále najpo-

pulárnejší klub?

„Na historickom futbalovom 
trhu v Čile kraľujú Colo-Co-
lo – vznikol v roku 1925 
a získal 32 majstrovských 
titulov – potom Universidad 
de Chile - 1927  s 18 titulmi 
- a  Universidad Católica 
- 1937 a 16 titulov. Na vrchole 
popularity je Colo-Colo, ako 
klub strednej a nižšej sociálnej 
vrstvy spoločnosti. Univerzitné 

kluby vznikli ako študentské 
futbalové celky ateistického 
a katolíckeho svetonázoru, 
podľa orientácie svojich 
alma mater. Z ekonomického 
hľadiska má UC veľmi profe-
sionálne vedenie, špičkových 
ekonómov, reprezentujúcich 
najbohatšie vrstvy schopné 
finančne preklenúť  aj zloži-
tejšie obdobia. Momentálne 
prebieha výstavba nového 
štadióna UC v najluxusnejšej 
štvrti Santiaga v Las Condes. 
Vďaka úspešnej marketingovej 
kampani sa podarilo napríklad 
vyzbierať 11 miliónov dolárov 
na akciovom trhu  a predajom 
dlažobných kociek s menom 
donátora.“
g Stále je túžbou čilských 

futbalistov dostať sa do 

Európy?

„Prestup do Európy je absolút-
nym snom každého čilského 
futbalistu.  Predovšetkým Ivan 
Zamorano a Marcelo Salas 
otvorili brány európskeho 
trhu pre desiatky aj menej 
úspešných hráčov. V Európe sa 
vystriedala celá reprezentačná 
zostava poslednej dekády. 
Prioritou sú  španielska a ta-
lianska  liga. Dnes je však za-
stúpenie Čiľanov v Európe 
limitované generačnou stag-
náciou.“
g Aká je pozícia ženského 

futbalu v krajine?

„Podobne ako na celom svete 
má teraz  futbal žien aj v Čile 
nielen podporu, ale zazname-
náva i rastúci záujem publi-
ka. Priemerné návštevy sa zvy-
šujú a reprezentácia dokáže 
napĺňať štadióny. Prvý národ-
ný šampionát sa hral v roku 
1991 za účasti 14 klubov. V ro-
ku 2019 hrali Čiľanky na MS 
vo Francúzsku a taktiež na 
posledných OH v Tokiu.“
g Možno málokto si uvedo-

muje, že Čile sa pravidelne 

zúčastňuje aj od roku 1948 

na zimných olympijských 

hrách s výnimkou ZOH 1972 

a ZOH 1980. Aké je v krajine 

zimné športovanie?

„Čile disponuje perfektnými 
lyžiarskymi strediskami v An-
dách,  necelých 60 kilometrov 
od Santiaga. Ponuka tratí 
a ubytovacích kapacít je v La 
Parve a Portillo vynikajúca. 
Okrem týchto najznámejších 
centier sú k dispozícii ešte ďal-
šie štyri. Pravidelne od júna do 
augusta sa strediská napĺňajú 
domácimi a zahraničnými ly-
žiarmi a mnohé tímy z Európy 
tu trávia základnú prípravu pre 
európske zimné súťaže.“

PETER ŠURIN

 čo je čilské rodeo

Neúspech s Argentínou 

sa pod Andami ťažko  znášaznáša

Čil-

ské ro-

deo je špe-

cifický šport so svoj-

skými pravidlami aj oblečením.
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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” 

OBLEKY NA MIERU UŽ DO 48 HODÍN
      marcomirelliofficial           MarcoMirelli
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JUHOAMERICKÉ TURNÉ 
V ROKU 1956
Reprezentačný výber ČSR 
vedený trénermi Rýgrom 
a Kolským absolvoval v au-
guste 1956 trojtýždňové turné 
po Južnej Amerike a odohral 
pamätné duely proti  Brazílii, 
Uruguaju, Argentíne a Čile. 
Na slávnej Maracane v Riu de 
Janeiro strelil Anton Morav-

čík životný gól, ktorým zdolal 
Brazílčanov 1:0. V odvete,
o štyri dni neskôr, zvíťazili 
v Sao Paule domáci 4:1 a hoci 
Anton Moravčík skóroval aj 
v treťom prípravnom stretnutí 
v Montevideu proti Uruguaju, 
československý výber si pripí-
sal opäť prehru 1:2. 
Nasledujúcou zastávkou 
bolo Buenos Aires, kde 
domáci Argentínčania, pred 
šesťdesiattisícovou návšte-
vou zdolali naše mužstvo 1:0 
gólom Angelilla. V samom 
závere turné sa predstavilo 
Československo aj s trojicou 
Slovákov Viliam Schrojf, 

Anton Moravčík a Pavol 

Molnár v Santiagu de Chile, 
kde podľahlo domácemu 
mužstvu 0:3. Dresy so štát-
nym znakom v päťcípej 
hviezde vo vodorovnej triko-
lóre cez prsia generácii hrá-
čov okolo Masopusta a spol. 
šťastie nepriniesli, ale dejisko 
zápasu Estadio Nacional sa už 
o šesť rokov zapísalo zlatým 
písmom do histórie českoslo-
venského futbalu. Práve tu 
nastúpila Vytlačilova ekipa, 
aj so Schrojfom, Popluháom, 
Kvašňákom i Schererom, na 
finálový zápas záverečného 
turnaja MS 1962 proti Brazílii. 

SLOVÁCI 
S VÝSLEDKAMI 2:0 A 1:2
V ére samostatného Sloven-

ska sa naša reprezentácia 
stretla s Čiľanmi premiérovo 
vo februári 2000 v rámci 

medzinárodného turnaja 
vo Valparaíse. Po prehre 0:1 
s Bulharskom a remíze 0:0 

s Austráliou si zaknihoval vý-
ber trénera Jozefa Adamca 
nad domácimi víťazstvo 2:0. 
Už v 5. min trafil čistorkrvný 
pravák Igor Bališ ľavačkou 
nádherne do ľavej šibenice 
a po zápase povedal, že to 
bol dovtedy jeho najkrajší 
gól kariéry. V 17. min pridal 
druhý gól Ondrej Šmelko. 

Lopta po jeho krížnej strele 
preletela dierou v sieti von, 
ale gól našťastie platil. Do 
zápasu nemohli zasiahnuť 
pre zranenie Ujlaky a Jančula, 
Slováci obsadili po víťazstve 
nad Čile na turnaji konečné 
2. miesto, pri rovnosti bodov 
s tretím Bulharskom o koneč-
nom poradí rozhodovalo 
v ich prospech lepšie skóre.
Juhoamerický súper nám 
prehru odplatil o viac ako de-
väť rokov neskôr, v novembri 
2009, v prípravnom stretnutí 
na štadióne MŠK v Žiline. 
Obidve mužstvá mali v tom 
čase zabezpečený postup na 
MS 2010, takže diváci videli 
súboj dvoch účastníkov 
svetového šampionátu. Na 
gól Gonzala Jaru z 9. min 
dokázal odpovedať o osem 
minút neskôr vyrovnávajú-
cim Stanislav Šesták, tím 
trénera Bielsu strhol v druhej 
časti hry na svoju stranu 
víťazstvo 2:1 po zásahu Este-

bana Paredesa.

Reprezentáciu Čile vítame na 
domácej pôde po 13 rokoch 
a 3 dňoch, spomedzi hráčov 
aktuálneho kádra trénera 
Calzonu sú pamätníkmi toh-
to stretnutia Peter Pekarík, 

Juraj Kucka a Marek Ham-

šík, v drese súpera nastúpili 
v žilinskom stretnutí súčasní 
hráči kádra Čile brankár Clau-

dio Bravo a Arturo Vidal.

PETER ZEMAN 

Na víťazstvá nerozhodne 1:1
Vzájomné zápasy Československa resp. Slovenska s Čile

Ján Ďurica (vpravo) v súboji a Matíasom Fernándezom.
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Slovenská futbalová reprezentácia odohrala proti Čile doteraz 2 vzájomné zápasy s bilanciou 
1 víťazstvo a 1 prehra  so skóre 3:2. Legendy Schrojf, A. Moravčík a P. Molnár nastúpili proti Čiľa-
nom v reprezentácii Československa v auguste 1956, v Santiagu de Chile podľahli domácim 0:3.  

Cez Petra Pekaríka (na zemi) sa snaží prejsť Roberto Cereceda.

Štadión MŠK Žilina bol dejiskom duelu Slovensko – Čile 1:2 (17. 11. 2009).

Mužstvo SR pred stretnutím s Čile: Hamšík, J. Ďurica, Kamenár, M. Petráš, Jendrišek, 

Štrba, Kucka, Pekarík, J. Kozák , Šesták a Škrtel.
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Príbeh prvý: 
Odhalenie „herca“ Rojasa
Prezývali ho kondor, lebo dokázal lietať 
pozdĺž futbalovej bránky ako tento dravý 
vták. Čilská reprezentačná brankárska 
jednotka 80. rokov minulého storočia 
Roberto Rojas. 
V rokoch 1983 – 1987 žiaril medzi žrďami 
klubu Colo-Colo, potom prestúpil do 
FC Sao Paulo. Práve brazílska pôda sa 
stala pre neho osudnou. 
Na slávnej Maracane stál 3. septembra 
1989 v bránke čilskej reprezentácie proti 
domácemu tímu v kvalifikácii o postup 
na MS 1990. Hostia prehrávali pred 
141-tisíc divákmi po góle Carecu 0:1 
a vedeli, že ak sa zápas skončí ich pre-
hrou, na šampionát nepocestujú.
V 70. minúte priletela z hľadiska svetlica, 
ktorá pristála v blízkosti Rojasa. Brankár 
sa chytil za hlavu a sklátil sa na zem. 
Spoluhráči i fyzioterapeut reprezentácie 
Alejandro Koch sa poponáhľali, aby mu 
pomohli. Po tom, ako opadla dymová 
clona, sa Rojas vynoril z hlúčika tiel, z čela 
sa mu rinula krv. Vyniesli ho z trávnika. 
Spoluhráči sa odmietli naň vrátiť z obavy 
o svoju bezpečnosť. Zápas sa nedohral. 
Ako neskôr vysvitlo, s tým zranením bolo 
všetko inak. Brazílsky fotograf Ricardo 
Alfieri zachytil okamih dopadu svetlice.  
Snímka presvedčivo ukázala, že to nebo-
lo v tesnej blízkosti brankára a nemohol 
byť zasiahnutý, čo potvrdili aj videozá-
znamy. Krvavú ranu si spôsobil brankár 
sám žiletkou, vpašovanou do rukavíc. 
FIFA skontumovala zápas 2:0 v prospech 
Brazílie, Čile vylúčili z kvalifikácie MS 1994 
a Rojas dostal doživotný zákaz futbalo-
vej činnosti rovnako aj tréner Orlando 
Aravena a lekár tímu Daniel Rodríguez, 
ktorý celú „operáciu“ vymyslel. „Som 

vinný! Porezal som sa žiletkou. Bol to 

zásah do mojej dôstojnosti. Mal som 

problémy doma so ženou, spoluhráči 

sa mi otočili chrbtom... Urobil som to 

však z lásky k Čile, ktorému bolo v tých 

časoch ubližované. Ak by to spravil 

Brazílčan či Argentínčan, nebol by 

suspendovaný,“ komentoval Rojas 

s odstupom času pre čilské médiá. V roku 
2001 ho FIFA omilostila, pracoval ako 
tréner mužstva či tréner brankárov v Sao 
Paule i v SC Recife. 

Príbeh druhý:  
Víťazstvo a postup bez súpera
Situácia sa v kvalifikácii o MS 1974 do 
Nemecka vyvinula tak, že o jednu z po-
sledných postupových miesteniek sa mali 
pobiť v rámci interkontinentálnej baráže 
Európa/Južná Amerika reprezentácie Čile 
a Sovietskeho zväzu. 
Dva týždne pred prvým zápasom v Mos-
kve sa udiali prevratné politické uda-
losti v Čile. Generál Augusto Pinochet 
vojenským pučom zvrhol ľavicového 
prezidenta Salvadora Allendeho, ktorý 
11. septembra 1973 spáchal samovraždu. 
Pokračovalo to prenasledovaním, mu-
čením a fyzickou likvidáciou Allendeho 
stúpencov. 
V napätej politickej atmosfére sa uskutoč-
nil prvý zápas v Moskve, ktorý sa skončil 
bez gólov. FIFA napriek protestom So-
vietov, ktorí žiadali pre odvetu neutrálne 
dejisko, potvrdila, že tá sa odohrá na 
Národnom štadióne v Santiagu de Chile. 
Napriek tomu, že ho Pinochet premenil 
de facto na koncentračný tábor, kde 
uväznil 6-tisíc svojich odporcov. Dejiskom 
chcel demonštrovať, že Čile skoncovalo 
s komunistami.  

Dňa 21. novembra 1973 bolo všetko 
pripravené na výkop zápasu Čile – ZSSR. 
Na 100-tisícovom Estadio Nacional de 
Chile sa zhromaždilo 15-tisíc vybraných 
divákov. Rozhodcom bol Rakúšan Erich 
Linemayer. Na trávnik však priviedol len 
domáci tím. Hostia do krajiny na protest 
proti Pinochetovej junte nepricestovali. 
Hoci súpera nikde, rozhodca fúkol do 
píšťalky. Čiľania rozohrali, vymenili si 
medzi sebou zopár prihrávok, kapitán 
Francisco Valdez napokon dopravil 
loptu do prázdnej bránky – 1:0. Keďže 
nemal kto rozohrať zo stredového kruhu, 
rozhodca zápas ukončil. Domáci vyhrali 
kontumačne 2:0 a cestovali na svetový 
šampionát.

Príbeh tretí: 
Prvý s červenou kartou na MS 
Jeden z priamych účastníkov spomenu-
tého kuriózneho zápasu „proti“ ZSSR bol 
aj skvelý útočník Carlos Caszely. Legenda 
Colo-Colo sa netajila odporom voči 
režimu Pinocheta. „Bol to celosvetový 

trapas,“ spomínal na domáci „zápas-ne-
zápas“ proti ZSSR. 
Pred odchodom mužstva na MS sa 
Pinochet pozdravil s mužstvom. „Všetci 

sme tam stáli, otvorili sa dvere a vošiel 

chlapík v plášti. Po chrbte mi prebehol 

mráz, keď som videl tohto človeka na 

hitlerovský spôsob s piatimi chlapmi 

za ním. Keď sa ku mne približoval 

a chcel mi podať ruku, ja som svoju 

odtiahol,“ spomínal. 
Na šampionáte 1974 v Nemeckej spolko-
vej republike sa tento futbalista, ktorý len 
zriedkavo nosil chrániče na lýtko, lebo ho 
vraj spomaľovali, zapísal do dejín futbalu, 
aj keď nie v pozitívnom zmysle slova. 
Chlapík s charakteristickými fúzikmi sa 
stal v 67. minúte zápasu proti NSR prvým 
hráčom v histórii MS, ktorý videl červenú 
kartu (už predtým mal žltú). Ukázal mu 
ju turecký rozhodca Dogan Babacan, keď 
odplácal faul Bertimu Vogtsovi. Po prehre 
s NSR (0:1) a remízach s NDR (1:1) a Aus-
tráliou (0:0) Čile nepostúpilo zo skupiny.

LADISLAV HARSÁNYI
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Tri čilské príbehy, 
ktoré sa zapísali 
do futbalovej histórie

Carlos Caszely

„Zdokumentovaný prípad 

Rojas” – na zemi ležiaci 

„zranený“ a postajčky.

FOTO MEDIOTIEMPO
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Ženskú repre 
povedie ďalšie 
dva roky 
Peter Kopúň
Má za sebou štyri roky pri národ-
nom tíme a bude pokračovať. 
Tréner ženskej reprezentácie Peter 
Kopúň predĺžil zmluvu. „Čítal som 

vyjadrenie skúseného kolegu 

zo zahraničia, že tréner rastie 

s kvalitou hráčov/hráčok. Tie štyri 

roky boli moje prvé v pozícii hlav-

ného a dovolím si povedať, že tie 

skôr uvedené slová sú múdre 

a absolútne pravdivé.“ 

Spätná väzba od hráčok po roz-
hodnutí o jeho pokračovaní bola 
jednoznačná. „Prvá, s kým som 

telefonoval o tejto téme, bola 

kapitánka Dominika Škorvánko-

vá. Bola rada (šibalský úsmev). 

Ďalším hráčkam som to oznámil 

cez sociálne médiá, neprišla mi 

žiadna studená reakcia (to sa už 

smial). Hráčky sa aj po štyroch 

spoločných rokoch stále tešia 

na každý ďalší zraz, a to je naše 

spoločné víťazstvo.“
Žreb kvalifikácie 

Eura 2024 rozde-

lil 53 európskych 

krajín do desia-

tich skupín. Ta-

liansky interna-

cionál Gianluca 

Zambrotta vy-

tiahol z osudia 

lístok s menom 

Slovensko. Zaradil 

nás tak do kvalifi-

kačnej skupiny J, 

o ktorej bolo zrejmé podľa rozpisu, že má šesť účastníkov.  

Po skompletizovaní celého žrebovacieho procesu vyzerá 

zloženie „našej” skupiny takto: Portugalsko, Bosna 

a Hercegovina, Island, Luxembursko, Slovensko a Lichten-

štajnsko. Priamu účasť má potvrdenú domáci usporiadateľ 

Nemecko. Z kvalifikačných skupín postupujú na finá-

lový turnaj prví dvaja, celkom teda 20 tímov. Posledné 

tri miesta obsadia najlepší z 12-členného play-off na zákla-

de Ligy národov. Spolu sa teda zúčastní na majstrov-

stvách Európy 24 mužstiev. Slovensko odštartuje kvali-

fikáciu v marci 2023 

domácim dvojzápa-

som s Luxemburskom 

a Bosnou.

V skupinovej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže v Európe sa 
predstavili štyria slovenskí reprezentanti - Milan Škriniar (Inter 
Miláno), Stanislav Lobotka (Neapol), Denis Vavro (FC Kodaň) 
a Erik Jirka (Viktoria Plzeň). Do jarnej fázy play-off postúpili 
iba dvaja z nich. Milánsky Inter skončil v C-skupine na druhom 
mieste za Bayernom Mníchov a v súťaži pokračuje. Ešte lepšie 
dopadol Neapol, ktorý vyhral A-skupinu s piatimi víťazstvami, 
jedinú prehru utŕžil tím Stana Lobotku v záverečnom dueli 
v Liverpoole (0:2). Inter Miláno sa v osemfinále stretne s FC Por-
to, Neapol čaká Eintracht Frankfurt.                                               (luc)

Dvojica vo vyraďovacej fáze 
Ligy majstrov

Tréner reprezentácie 
Francesco Calzona chce 
aktuálny zraz využiť, 
keďže má k dispozícii 
dva prípravné zápasy 
pred štartom kvalifiká-
cie ME 2024 v marci 
budúceho roka. Keďže 
mnohé kluby neuvoľnili 
hráčov a kouč sa pozerá 
smerom do budúcnosti, 
šancu dostalo až päť no-
vých tvárí. Kvarteto hrá-
čov je z ostatnej dvad-
saťjednotky - Adrián 
Kaprálik, Tomáš Nemčík, 
Peter Pokorný a Adam 
Obert. Dopĺňajú ich 
brankár Henrich Ravas, 
ktorý si na Slovensku 
naposledy obliekal 
dres Senice, šiesteho 
pôvodne nominované-
ho Michala Tomiča klub 
Slovácko nepustil.

V nominácii s 5 nováčikmi

V kvalifikácii proti Portugalsku či Islandu

Peter Kopúň s jednou z najskúsenejších 

reprezentantiek Patríciou Fischerovou.

Na fotografii sú traja z piatich nováčikov áčka, zľava Tomáš Nemčík (č. 3), Adrián Kaprálik (17) a Peter Pokorný (14), 

Kadák (16) a Kóša (5) na šancu čakajú.
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Jeho príbeh je zaujímavý, 
nevšedný. Otec Maďar, matka 
Rusínka. Otec učiteľ a veľký 
priaznivec futbalu, k lopte 
pritiahol oboch synov, Gejzu 
aj Abáta. S aktívnym futbalom 
začal v rodnom meste, popri-
tom robil aj atletiku a študoval. 
Po úspešnej maturitnej skúške 
šiel na právo v Prahe, pretože... 
Si ho pri futbale všimol jeden 
z českých úradníkov v Bere-
hove, veľký priaznivec Sparty. 
Skontaktoval sa s trénerom 
„rudých“ Škótom Johnom 
Dickom a ten talentovaného 
mladíka pozval na skusy. 
„V skúšobnom zápase som 

hral ľavé krídlo a od Nejed-

lého som dostával milimet-

rové prihrávky do behu, sta-

čilo len dobre odcentrovať 

a góly padali jeden za dru-

hým. Nemohol som povedať 

nie, keď sa ma po zápase 

spýtali, či chcem hrať za 

Spartu,“ povedal – a ešte 
mnohé – denníku Sme v apríli 
2007 o tom, ako sa dostal do 
metropoly čs. futbalu.
Stal sa víťaz Stredoeurópskeho 
pohára, majstrom ČSR, dostal 
sa do reprezentácie. Nie medzi 
nejakých hráčov, bol členom 
tímu, ktorý získal striebor-
nú medailu na MS 1934 v 
Taliansku. 
Hoci nenastúpil ani na jeden 
zápas, jeho konkurentom na 
post v zostave bol jeden z naj-
lepších ľavých krídelníkov tej 
doby Antonín Puč. Kompletný 
káder „zlatých chlapcov 

z Ríma“ vyzeral takto: Franti-
šek Plánička, Ehrenfried Patzel 
(brankári), Ladislav Ženíšek, 
Josef Čtyřoký, Jaroslav Burgr, 
Ferdinand Daučík (obranco-
via),  Rudolf Krčil, Štefan Čam-
bal, Adolf Šimperský, Josef 
Košťálek, Erich Srbek, Jaroslav 
Bouček, František Šterc (stred 
poľa),  Oldřich Nejedlý, Jiří 
Sobotka, František Svoboda, 
Josef Silný, František Junek, 
Gejza Kalocsay, Antonín Puč, 
Vlastimil Kopecký (útočníci).
Po piatich pražských rokoch 
šiel do Francúzska na dve 
sezóny a vrátil sa. „Prišiel som 

domov, a to už Podkarpat-

ská Rus patrila po Vieden-

skej arbitráži Maďarsku!“ 
Pôsobil tam v štyroch kluboch, 
počas pôsobenia v Kispeste 
„oprášil“ otcove maďarské 
korene a prijal pozvanie do 
maďarskej reprezentácie. „Po 

vojne chceli, aby som ostal 

doma - v Sovietskom zvä-

ze...“ stále to isté mesto, ale 
už v treťom štáte. Ponúkli mu 
aj miesto na najvyššom súde, 
no odmietol a odcestoval do 
Maďarska. Vzápätí sa zavreli 
hranice, a tak manželka, ktorá 
ho nasledovala, musela tajne 
prebrodiť rieku Tisu s 13-me-
sačným synkom v náručí.
V jeho futbalovej kariére 
nastala pauza, pracoval na 
súde a na loptu mu neostával 
čas. Situáciu zmenila náhoda, 
stretol sa opäť s Gusztávom 
Sebesom, neskorším tvorcom 
„zlatého mužstva“ (aranycsa-
pát) s Puskásom, Kocsisom, 
Grosicsom, Bózsikom a ďalší-
mi, ktorého poznal ešte 
zo svojich pražských liet. 
„Navrhol mi, aby som sa stal 

trénerom. V druholigovej 

Nyíregyháze som dostal byt 

a dvojtisícový plat. Na súde 

som zarábal 450 forintov,“ 
povedal pre Sme. A tak sa 
začala jeho zásadná životná 
etapa, trénerská. „Bol som 

prísny, ale spravodlivý. 

A výsledky mi dali za prav-

du. So Standardom Liége 

som získal jeden, s Górni-

kom Zabrze a egyptským 

Nacionalom po dva tituly, 

s Partizanom Belehrad Juho-

slovanský pohár.“

Traduje sa, že bol postrachom 
hláv štátov, komu podal 
ruku, ten nedopadol dobre. 
„S rakúskym kancelárom 

Kurtom von Schuschniggom 

som si ako hráč Českoslo-

venska podal ruku v roku 

1938 po zápase vo Viedni. 

Zakrátko ho nacisti uväznili. 

S Benitom Mussolinim som 

si podal ruku počas maj-

strovstiev sveta a vieme, ako 

skončil. Ben Bella, prezident 

Alžírska, proti ktorému som 

hral ešte vo Francúzsku, 

dopadol tiež zle, popravili 

ho. Prvého muža Pakistanu 

Zulfikara Ali Bhutta obesili. 

Bol som osobne na tej vo-

jenskej prehliadke, počas 

ktorej spáchali atentát na 

egyptského prezidenta 

Anvara Sadata.“

Mal vždy výnimočný čuch 
na talenty, nikdy neľutoval 
voľný čas aj mimo povinných 
tréningov, hodiny sa im indi-
viduálne venoval. Bol prísny, 
ale spravodlivý a výpočet jeho 
úspechov dal za pravdu jeho 
metódam aj videniu futbalu. 
Stál na začiatku kariéry takých 
hráčov, akými boli Milutinovič, 
Šoškič, Lubaňski či Bene. Mal 
aj slabosť – na pekné ženy 
a pohárik naozaj kvalitného 
koňaku...              PETER ŠURIN

Nevšedný 
(nielen futbalový) 
príbeh

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 
30. mája 1913 v Beregszásze 
(Berehovo)
ZOMREL: 26. septembra 2008 
v Budapešti
HRÁČSKA KARIÉRA: Sparta 
Praha (1932 – 1937), Olympique 
Lille (1937 – 1939), Kispest FC 
(1939/40), Ferencváros (1940/41), 
Újpest FC (1941 – 1943), Ungvár 
(1944), Szentlörinci AC (1946/47)
REPREZENTÁCIA: Československo 
3 zápasy/0 gólov, Maďarsko 2/0
ÚSPECHY: 1x majster ČSR 
(1935/36), 1x majster Maďarska 
(1940/41), 1x víťaz Stredoeurópske-
ho pohára (1934/35), 1x striebro z 
MS (1934)
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: Nyíregy-
háza, Lokomotiv Debrecén, Honvéd 
Szeged, reprezentácia Maďarska 
(asistent), Vasas Izzó, Dózsa Pécs, 
Partizan Belehrad, Standard Liege, 
Újpesti Dózsa, NA Hussein Dey, 
Górnik Zabrze, Ferencváros, Video-
ton, MTK Budapešť, reprezentácia 
Pakistanu, El Ahly
ÚSPECHY:  1x víťaz Juhoslovan-
ského pohára (1957), 1x majster 
Belgicka (1960/61), 2x majster 
Poľska (1965/66, 1966/67), 1x víťaz 
Poľského pohára (1967/68), 2x maj-
ster Egypta (1979/80, 1980/81), 1x 
víťaz Egyptského pohára (1980/81)

KTO BOL 
GEJZA KALOCSAY

XY ako „Utajený” strieborný medailista z MS 1934 Gejza Kalocsay

Že nie je našinec? Nuž je aj nie je. Po skončení 
I. svetovej vojny v roku 1918 obsadili západnú 
časť Podkarpatskej Rusi československé vojská 
a východnú rumunské. A po Parížskej mierovej 
konferencii toto územie definitívne pripadlo 
novému štátu, Československu, pod oficiál-
nym názvom Zem Podkarpatská. Maďarsko 
akceptovalo teritoriálna zmeny až Trianonskou 
mierovou zmluvou v júni 1920, z Beregszászu 
sa stalo Berehovo a z Gézu Gejza. Kalocsay.

Pred odchodom na MS v Taliansku 

s Jaroslavom Burgrom (vľavo).
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Hm, to bude blbé, povedal malý Michal 
a zatváril sa kyslo. Voláme ho Nožička. 
Trénuje a hráva v kategórii U9. Medzi 
rovesníkmi si buduje pozíciu libera. 
Zatiaľ hlavne v šatni. Tréner nenamieta, 
len prízvukuje, že musí veľa jesť, aby 
zosilnel. Na ihrisku Nožičku stavia do 
obrany. Toto rozostavenie platí len do 
prvého hvizdu. Potom už sú až do naj-
bližšieho gólu všetci všetko. Vždy lepšie 
ako v kategórii U15, uškrnie sa Vojto, 
kedysi ligista, dnes veľký fanúšik domá-
cich mládežníckych družstiev. Čože, čo? 
- zbystrili sme. Brankára majú, raz môže 
byť dobrý, ale na zápasy nenastupuje, 
vysvetľuje Vojto. Neverí si, namiesto 
neho musí chytať niektorý z hráčov. 
Ak to hovoria deti, mali by sme sa 
nad tým zamyslieť, ozve sa Vlado. 
Nad čím? Dávno sme sa zatúlali do 
krajiny spomienok na vlastné futbalové 
začiatky. A na konce. Na tie hlavne. Keď 
už aj deväťročný chlapec vie, že to bez 
Hamšíka bude bieda, musíme sa nad 
skutočnosťou, že dlhoročný kapitán 
slovenského futbalového áčka ohlásil 
ukončenie reprezentačnej kariéry, 
vážne zamyslieť, zopakoval Vlado. Aj on 
má za sebou peknú futbalovú kariéru. 
Hrával za Naštice, bolo ho plné ihrisko, 
len hlavičkovať nemohol. Raz sa o to 
pokúsil a vyskočila mu sánka. 
Vlada si v klube pre jeho pracovné 
úspechy a pevné hodnotové postoje 
vysoko vážime. To on dáva pozor, aby 
sa ani jedno naše posedenie neskončilo 
skôr, než je všetko dopité. Takže keď 
povie, aby sme sa nad niečím zamysleli, 
musíme sa o to aspoň pokúsiť. 
Keď som ja mal toľko, čo teraz malý 
Michal, uznával som Kunu a Adamca. 
Ja som zbožňoval Ondruša, ozval sa 
Ján. Ja Vengloša. Čambal, Pivarník. 
Schrojf... Každý dospelák bol na mojom 
desaťročnom horizonte odjakživa, vzal 
si slovo opäť Vlado. Ak bol najlepší 
alebo naozaj dobrý, jeho odchod bol... 
Katastrofa, zašepkal Rudo a potajomky 
si utrel dojatú slzu. Keď skončil Cruyff, 
plakal som viac, ako keď mi umrela 
babka.
Vlado nalial, vypili sme, zahľadeli sme 
sa do ďaleka. Na obzore sa zrazu nako-
pili zlovestné mraky. 

Keď Hamšík začínal, urobil som synom 
prednášku. Ak sa necháte potetovať, 
vyhodím vás z domu, prehovoril zase 
Vlado. A ten jeho účes!, pridal sa Vojto. 
Keď sa kohút tak sústredí na parád-
ny krok, že na sliepky zabudne, je to 
smiešne, náhlivo predniesol Ján. 
Obchoduje s obilím, je len pochopiteľ-
né, po príklad rád odbehne na hospo-
dársky dvor. Hovoriť po tom všetkom, 
čo pre náš futbal Hamšík urobil, o jeho 
účese, by bolo jednoducho trápne, 
zodvihol ukazovák Martin. Je lekár, jeho 
poslúchať musíme. 
Pamätáte na to, keď v kvalifikácii... 
A tým Talianom v Pretórii tiež ukázal... 
To už nie je Pretória, ale Juhoafrická 
republika! zakričal som do všeobecnej 
haravary. Na Hamšíka! Ticho, chlapi, 
ticho, chlácholil nás Vojto, lebo spo-
mienky hrejú, aj mrazia. Poslúchli sme. 

Vedieť odísť je umenie, poznamenal 
zrazu Rudo. Možno by to teraz malo byť 
tak, ako keď padá hviezda, prehovoril. 
To je ako? Mali by sme si niečo želať... 
Vlado nalial, vypili sme, zahľadeli sme 
sa do ďaleka. Nad obzorom zlovestné 
mraky, predpoveď biedna. 
Z ustrnutia nás vytrhol tupý úder. Čosi 
buchlo do dverí. Lopta. Vnuci na dvore 
hrali na jednu bránku. Dvere sa prudko 
otvorili. Nožička! V pravej ruke kľučka, 
pod ľavou pazuchou lopta. Ja budem 
Lobotka! A už ho nebolo.
Lobotka? Veď ten je od nás, z Hradnej. 
Z Malej alebo Veľkej? A nie je to jedno? 
Opýtaj sa Hradňancov! Ja si ho pa-
mätám, keď ešte hrával v kategórii U13, 
spomenul si Vojto a podišiel k oknu. 
Góool!!! ozvalo sa z dvora. Vlado nalial, 
vypili sme. 

SILVESTER LAVRÍK

Takže 
Hamšík
končí 

AKO TO VIDÍ 
DRAMATIK

Jedenásťročný Marek Hamšík v žlto-zelenom drese výberu stredoslovenského kraja. Číro ešte nemá...

SILVESTER LAVRÍK
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Športová aktivita ako žiadna iná,
ktorá so sebou prináša zábavu

a jedinečný úvod do hrania futbalu
prostredníctvom pohybu, hier

a kúzla Disney rozprávok! 

Viac informácií na
www.playmakers.sk

Určené pre dievčatá vo veku 5 – 8 rokov.
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OPRÁŠENÉ LEGENDY 
TOMÁŠ PORUBSKÝ vyčnieval na ihrisku výškou i výkonmi

Súboje s „Frankensteinom“ boleli
„Poznali sme ho dlhé roky. Svojrázna vysoká postava, vravelo sa, že nohami do-
siahne na celú šírku ihriska. Volali ho aj Frankenstein, taký bol na svoje časy vy-
soký. Anton Porubský, bývalý výborný stredný obranca ŠK Bratislava, zomrel.“

Tieto slová uverejnil denník 
Šport pod titulkom Ďalší fut-
balista odišiel, v stredu 20. jú-
na 1973 na 5. strane, aby 
širokej športovej verejnosti 
oznámil odchod známeho 
futbalistu, reprezentanta 
Československa aj  Slovenska, 
dlhoročného ligového hráča 
niekoľkých klubov v predvoj-
novom období.
Jeho život ovplyvnili dve 
svetové vojny. Na začiatku 
prvej sa narodil, počas druhej 
zavesil kopačky na klinec 
(13. júna 1943 v Bratislave).
Medzitým prežil bohatú 
futbalovú kariéru. Keďže bol 
nemeckej národnosti, po 
prvých sezónach v ŠK Brati-
slava sa rozhodol prestúpiť 
do nemeckého klubu, ako 
19-ročný odišiel z Bratislavy 
do Teplitzer FK.  
Ako hráč tohto klubu debu-
toval v drese Československa, 
keď 23. mája 1937 odohral 
zápas s Talianskom v Prahe na 
Letnej (0:1) v rámci Stredo-
európskeho medzinárodného 
pohára. Mal vtedy 22 rokov, 
8 mesiacov a 21 dní. 
Ďalšie stretnutia v A-mužstve 
ČSR už nepridal, lebo v Špa-
nielsku zúrila občianska vojna 
a  z Nemecka prenikali zvesti 
o Hitlerovej rozpínavosti. 
Vtedy sa  rozhodol zo západu 

Čiech odísť. V kariére chcel 
pokračoval v SK Prostějov, 
kde odohral štyri majstrovské 
zápasy. V sezóne 1937/38 si 
obliekal dres Moravskej Slavie 
Brno. Tam vysoký, urastený 
a pohotový hráč zaujal funk-
cionárov z neďalekého Zlína.
„Angažoval ho SK Baťa Zlín, 

lebo tam chceli, aby im po-

mohol postúpiť do českoslo-

venskej najvyššej súťaže,“ 

vysvetlil nestor slovenských 
športových redaktorov Jozef 
Kšiňan dôvod, prečo Tony 
Porubský - tak ho volali spo-
luhráči v Teplitzer FK - odišiel 
bližšie k rodnému Slovensku.
Po násilnom rozbití spoločné-
ho štátu Čechov a Slovákov na 
jar 1939 sa definitívne vrátil 
domov, do dresu ŠK Bratislava, 
v ktorom voľakedy s futba-
lom začínal. Ako skúsený 
hráč veľmi rýchlo zapadol do 
kolektívu belasých a stal sa 
jeho oporou. K ich prvému 
majstrovskému titulu v sezóne 
1939/40 prispel mierou vr-
chovatou, veď z rovnej stovky 
gólov, ktorými ŠK zaťažil siete 
súperov, dal 27. Vďaka tomu 
sa stal kráľom strelcov. 
V sezóne 1940/41 pomohol 
úspešne obhájiť majstrovský 
titul 18 gólmi, viac dal iba 
spoluhráč Ján Arpáš (19). 
Stredová formácia s Ivanom 

Chodákom, Ervínom Kováčom 
a Tomášom Porubským 
patrila v časoch II. svetovej 
vojny k najlepším v Európe. 
„Bolo radosť sledovať ich 

v zápasoch. Tvorili hru, dá-

vali jej myšlienku. Navyše, 

cez nich sa súper veľmi ťaž-

ko dostával. Po zavedení 

WM systému, ktorý na Tehel-

né pole priniesol tréner Fer-

dinand Daučík, sa stredný 

záložník presunul na stred-

ného obrancu,“ vysvetlil Jozef 
Kšiňan, prečo Tomáš Porubský 
figuroval v zostave vojnových 
mužstiev ako hráč stredovej 
formácie a v smútočnom 
oznámení sa spomínal ako 
výborný stredný obranca.  Po-
rubský bol na tento post veľmi 
vhodný typ. Svojou výškou, 
dôrazom a najmä výbornou 
hrou hlavou. Ku koncu kariéry 
bol oporou obrany belasých. 
Mimochodom, vtedajší tréner 
Slovenska Štefan Priboj si bez 
Porubského svoju zostavu 
nevedel predstaviť. Vtedaj-
šie A-mužstvo Slovenska 
odohralo od 27. augusta 
1939 do 9. apríla 1944 spolu 
16 medzištátnych stretnutí, 
Porubský chýbal v prvom 
z nich. Vtedy sa iba vracal zo 
Zlína. Na posledný s Chorvát-
skom, ktorý sa 9. apríla 1944 
v Záhrebe skončil debaklom 

3:7, už nebol v reprezentácii. 
Jeho najčastejšími spoluhráč-
mi v národnom drese boli Teo-
dor Reimann (13 duelov hrali 
spolu) a  František Bolček (11).
V slovenskom drese debutoval 
3. decembra 1939 v medzištát-
nom stretnutí s Nemeckom 
v Chemnitzi, ktorý domáci 
vyhrali 3:1. Posledný raz mal 
reprezentačný dres na sebe 
13. júna 1943 v Bukurešti, kde 
Slováci remizovali s domácimi 
2:2. Hoci bol dobrý strelec, 
v slovenskom drese gól nedal.
„Hral dôrazne, súboje s ním 

boleli. Bolo o ňom známe, že 

hrá na hranici dovoleného..

Preto bol veľmi nepríjemný 

protihráč. Jeho dôraz bol 

naozaj povestný,“ tvrdil 
95-ročný Jozef Kšiňan, ktorý 
ho v dorasteneckom veku zvy-
kol sledovať na práve postave-
nom Tehelnom poli. Od neho 
vieme, že Porubský dostal od 
spoluhráčov z ŠK ešte jednu 
prezývku. „Volali ho Rumoš. 

Podľa obľúbeného alkoholu, 

ktorému nie vždy dokázal 

odolať. Najmä keď mal cestu 

okolo krčmy skalných ŠK na 

Kollárovom námestí. Tam 

ho radi medzi sebou videli,“ 
dodal novinársky bard. 
Po skončení kariéry začal 
trénovať  v ASO Bratislava, 
postupne vychoval niekoľko 
generácií svojich nástupcov. 
Futbal bol jeho vášňou. Až do 
smrti. Zomrel priskoro, nemal 
ani 59 rokov. 

ŠTEFAN ŽILKA

DÁTUM A MIESTO NARODE-

NIA: 2. septembra 1914 v Bra-
tislave
ZOMREL: 19. júna 1973 v Bra-
tislave
POST: útočník, stredopoliar, ob-
ranca
KLUBY: Donaustadt SC, Ligeti 
SC, I. ČsŠK Bratislava, Teplitzer 
FK, SK Baťa Zlín, SK Prostějov, 
Moravská Slávia Brno, ŠK ASO 
Bratislava
REPREZENTÁCIA: Českoslo-
vensko (1 zápas, 1937), Sloven-
sko (14 zápasov, 1939 - 1943)
NAJVÄČŠIE ÚSPECHY: 3x maj-
ster Slovenska (1939/40, 1940/
41, 1941/42), 1x kráľ strelcov 
(1939/40, 27 gólov), 1x víťaz 
3. ročníka turnaja o Štefánikov 
pohár (1940).

KTO BOL
TOMÁŠ PORUBSKÝ

V jedinom zápase v drese Československa nastúpil Tomáš Porubský (stojí piaty zľava, 

najvyšší) proti Taliansku. 
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26. novembra od 15:30
» OBROVSKÝ SLALOM

27. novembra od 15:45
» SLALOM

SVETOVÝ POHÁR 
FIS V ALPSKOM LYŽOVANÍ 

(Killington, USA)

F�  ime spolu Petre Vlh� ej!
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ĎAKUJEME ZA PODPORU

Platinoví partneri

Partneri 

Mediálni partneri

Dodávatelia
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