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MATÚŠ BERO
a celý tím verí

NA CALZONU

Z OBSAHU

Vážení športoví priatelia,

dvoma mimoriadne dôležitými zápasmi sa 
začína kvalifikácia o postup na záverečný turnaj 
Eura 2024 v Nemecku. Zhodou okolností to 
bude proti súperom, s ktorými sme v minulosti 
absolvovali dôležité zápasy našej futbalovej 
histórie. 
Víťazstvo 1:0 na horúcej pôde Bosny a Herce-
goviny v septembri 2013 odštartovalo slávnu 
éru tímu Jána Kozáka a do nej určite počítame 
aj víťazstvo 4:2 z októbra 2015 v Luxemburgu, 
ktorým si naša reprezentácia definitívne zabez-
pečila premiérový postup do Francúzska na 
európsky šampionát. Je naším cieľom nadvia-
zať na tieto zápasy a víťazné výsledky, pričom 
vieme, že v obidvoch prípadoch nešlo 
o ľahkých súperov.

Marcové zápasy už tradične nadväzujú na 
vyhlásenie výsledkov ankety Futbalista roka 
a uvedenie nových laureátov do Siene slávy 
slovenského futbalu. Som presvedčený, že ako 
ocenených, tak aj aktívnych hráčov najviac 
potešia dobré výsledky a dobrá hra nášho áčka. 
Rovnako to platí aj o našich mládežníckych re-
prezentáciách U19, U17, WU17, ktoré v týchto 
dňoch bojujú o postup na finálové turnaje ME 
vo svojich kategóriách. 

Do záverečnej fázy prípravy sa dostáva tím Al-
berta Rusnáka, účastník májového šampionátu 
MS do 20 rokov v Indonézii. A práve v týchto 

dňoch odštartuje viac ako dvojročná príprava 
tímu Jaroslava Kentoša na finálový turnaj ME 
hráčov do 21 rokov, ktorý v lete 2025 zorga-
nizuje Slovensko. Úspešná kandidatúra SFZ, 
potvrdená v januári  výkonným výborom UEFA, 
je jedným z najväčších úspechov našej futba-
lovej diplomacie v doterajšej histórii. Budeme 
prvou krajinou, ktorá samostatne zorganizuje 
podujatie vo formáte a zápasovom rozsahu, 
v akom sa pred desaťročím konalo aj seniorské 
Euro na Ukrajine a v Poľsku.

Potešiteľnou správou pre náš futbal je predĺže-
nie spolupráce s jedným z platinových partne-
rov našej reprezentácie, spoločnosťou Fortuna. 
Som rád, že napriek turbulentnej dobe a všet-
kým ťažkostiam v oblasti športu, sa môžeme 
oprieť o takého spoľahlivého partnera. 
Poďakovanie patrí aj ďalším partnerom SFZ 
na všetkých úrovniach a vôbec všetkým, 
ktorí pomáhajú udržať a rozvíjať futbal 
na Slovensku. Stále platí, že „spolu to doká-
žeme“ a výsledkom nášho spoločného úsilia 
bude napokon aj radosť z dobrej hry a dobrých 
výsledkov tímu Francesca Calzonu.

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 
115 / 2

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994
SSC Neapol
43 / 3

Reprezentácia 

SLOVENSKA
BRANKÁRI

OBRANCOVIA

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 3. 2023.

Dávid 
HANCKO
13. 12. 1997 
Feyenoord Rotterdam
25 / 2

Ľubomír 

ŠATKA 
2. 12. 1995
Lech Poznaň
31 / 0 

Róbert 
BOŽENÍK
18. 11. 1999
Boavista Porto
29 /5

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995
Inter Miláno
58 / 3

Michal 
TOMIČ
30. 3. 1999
FK Mladá Boleslav
0 / 0 

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Martin 
DÚBRAVKA  
15. 1. 1989
Newcastle United
31 / 0

Ondrej 
DUDA 
5. 12. 1994 
Hellas Verona
61 / 10

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987
ŠK Slovan Bratislava
95 / 11

Matúš 
BERO 
6.  9. 1995
Vitesse Arnhem
25 / 1

László 
BÉNES 
9. 9. 1997
Hamburger SV
11 / 1

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
K.R.C. Genk 
47/ 0

Tomáš 
SUSLOV
7. 6. 2002
FC Groningen
16  / 1

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

Vernon 
DE MARCO
18. 11. 1992
ŠK Slovan Bratislava
6 / 1

Denis 

VAVRO 
10. 4. 1996
FC Kodaň
10 / 0

Adam 
ZREĽÁK
5. 5. 1994
Warta Poznaň
8 / 3

tréner: 

Francesco 
CALZONA

Norbert 
GYÖMBÉR
3. 7. 1992
US Salernitana
30 / 0

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

Adam 

OBERT 
23. 8. 2002
Cagliari Calcio
1 / 0

Erik 
JIRKA 
19. 9. 1997
FC Viktoria Plzeň
9 / 2

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

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991
FC Sydney
73 / 14

Róbert 
POLIEVKA 
9. 6. 1996
MFK Dukla Ban. Bystrica
0 / 0
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Leandro 
BARREIRO 
MARTINS 
3. 1. 2000
1. FSV Mainz 05      41/2

Lars 

GERSON
5. 2. 1990
Kongsvinger IL
90/4

Vincent 
THILL
4. 2. 2000
AIK Štokholm
44/3

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Dirk 
CARLSON
1 . 4. 1998
SKN St. Pölten
44/0

Anthony 
MORIS 
29. 4. 1990
Royale Union 
Saint Gilloise   52/0

Ralph 

SCHON
20. 1. 1990
FC Wiltz 71
15/0

Mathias
OLESEN 
21. 3. 2001
1. FC Kolín
6/0

Tim
HALL
15. 4. 1997
Újpest FC
4/0

Maxime 
CHANOT
21. 11. 1989
New York City
56/3

Sébastien 
THILL
29. 12. 1993
FC Hansa Rostock
30/2

Tiago 
PEREIRA 
CARDOSO
7. 4. 2006
Mönchengladbach   0/0

Laurent 
JANS 
5. 8. 1992
Waldhof Mannheim
88/1

Timothé 
RUPIL
12. 6. 2003
1. FSV Mainz 05
5/0

Florian 
BOHNERT
9. 11. 1997
SC Bastia
34/1

Eldin
DZOGOVIC
8. 6. 2003
1. FC Magdeburg
1/0 

Michael 
GONCALVES 
PINTO
4. 6. 1993
Sparta Rotterdam   24/1

Christopher 

MARTINS 
19. 2. 1997
Spartak Moskva
55/1

Yvandro 
BORGES 
SANCHES 
24. 5. 2004
Mönchengladbach   16/1

Dejvid
SINANI
2. 4. 1993
F91 Dudelange
1/0

Alessio 
CURCI
16. 2. 2002
FSV Mainz 05
1/1

Gerson
RODRIGUES 
GOUVEIA
20. 6. 1995
AL Wehda FC        50/15

Danel 
SINANI 
5. 4. 1997
Wigan Athletic FC
50/9

Enes
MAHMUTOVIC
22. 5. 1997
CSKA Sofia
21/0

Marvin 
MARTINS 
17. 2. 1995
Austria Viedeň
25/3

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 3. 2023.

Reprezentácia 

LUXEMBURSKA

tréner: 

Luc  HOLTZ

SRluxembosna.indd   5 20.3.2023   12:19:21



ms_18_200x280_+5mm.indd   1 13/03/2023   14:40
SRluxembosna.indd   6 20.3.2023   12:19:46



Amir 
HADŽIAHMETOVIĆ 
8. 3. 1997
Besiktas Istanbul
21/0

Rade 

KRUNIĆ
7. 10. 1993
AC Miláno
27/2

Miroslav 
STEVANOVIĆ
29. 7. 1990
Servette Ženeva
27/2

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Anel 
AHMEDHODŽIĆ
26. 3. 1999
Sheffield United
18/1

Ibrahim 
ŠEHIĆ 
2. 9. 1988
Konyaspor
46/0

Kenan 

PIRIĆ
7. 7. 1994
AEK Larnaka
6/0

Gojko
CIMIROT 
19. 12. 1992
Standard Liege
39/0

Hrvoje
MILIČEVIĆ 
20. 4. 1993
AEK Larnaka
4/0

Dennis 
HADŽIKADUNIĆ
9. 7. 1998
RCD Mallorca
19/0

Haris 
DULJEVIĆ
16. 11. 1993
FC Hansa Rostock
28/1

Nikola 
VASILJ
2. 12. 1995
FC St. Pauli
6/0

Sead 
KOLAŠINAC 
20. 6. 1993
Olympique Marseille
51/0

Benjamin 
TAHIROVIĆ
3. 3. 2003
AS Rím
0/0

Sanjin 
PRCIĆ
20. 11. 1993
RC Strasbourg
14/0

Adnan
KOVAČEVIĆ
9. 9. 1993
Ferencváros Budapešť
10/0

Siniša 
SANIČANIN 
24. 4. 1995
FK Partizan Belehrad
19/0

Amer 

GOJAK 
13. 2. 1997
Ferencváros Budapešť
35/4

Edin 
DŽEKO 
17. 3. 1986
Inter Miláno
126/64

Nemanja
BILBIJA
2. 11. 1990
HŠK Zrinskij Mostar
1/0

Ermedin 
DEMIROVIĆ
25. 3. 1998
FC Augsburg
15/1

Jasmin 
MEŠANOVIĆ  
6. 1. 1992
Kisvárda FC
0/0

Smail
PREVLJAK
10. 5. 1995
KAS Eupen
22/6

Kenan 
KODRO 
19. 8. 1993
MOL Fehérvár
11/2

Amar
DEDIĆ
18. 8. 2002
Red Bull Salzburg
3/0

Jusuf 
GAZIBEGOVIĆ 
11. 3. 2000
Sturm Graz
5/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 15. 3. 2023.

Reprezentácia 
BOSNY A HERCEGOVINY

tréner: 

Faruk  HADŽIBEGIĆ
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g Ste stabilným členom 

reprezentácie, bol vás už 

osobne v Arnheme pozrieť 

reprezentačný kouč Calzo-

na?

„V Arnheme sme spolu 
nehovorili, možno aj preto, že 
ma nechcel rozptyľovať, aby 
som nebol pod zbytočným 
tlakom a sústredil sa na výkon 
v klubovom drese. Každopád-
ne, nie je to až také dôležité. 
Hrám každý zápas naplno, 
bez ohľadu na to, či sa na mňa 
niekto príde pozrieť. Každý, 
kto ma pozná, vie, že to mám 
v povahe, nevynechám žiadny 
súboj, osobný či bežecký.“

CALZONA 
V CENTRE DIANIA
g Ako sa vám zatiaľ pozdá-

va práca štábu pod tréner-

ským vedením Francesca 

Calzonu, ktorý slovenskú 

reprezentáciu prebral vlani 

koncom augusta?

„Na predchádzajúcich 

zrazoch sa mi veľmi páčila. 
Priniesol svoj osobitý štýl, 
ktorý chce praktizovať. Hrám 
prvýkrát v kariére, a tá je už 
pomerne dlhá, pod vedením 
talianskeho kouča a musím 
povedať, že všetko, čo sa ho-

vorí o talianskych tréneroch, 
je úplná pravda.“
g Čo konkrétne máte 

na mysli?

„O Talianoch, a všeobecne 
o talianskom futbale, sa 
vraví, že je v ňom až príliš 

taktiky. Že práve taktika, 
pohyb hráčov a plnenie po-
kynov sú nadovšetko. Toto sa 
potvrdilo aj v prípade trénera 
Calzonu, od začiatku jasne 
komunikuje, čo vyžaduje od 
každého hráča. Ale absolút-
ne presne, na milimeter, na 
sekundu. Kde má kto kedy 
stáť, čo má kedy robiť, ako 
reagovať v konkrétnych si-
tuáciách. Niežeby to iní tré-
neri nerobili, ale Talian Calzo-
na je zvlášť pedant na tieto 
veci. Reprezentační spolu-
hráči, ktorí pôsobia alebo 
pôsobili v Taliansku, hovoria, 
že tam je to bežné. Napriek 
tomu som bol trochu prekva-
pený, keď som si to vyskúšal 
na vlastnej koži. Ale prekva-
pený v pozitívnom slova 
zmysle. Pri trénerovi Calzo-
novi spomeniem ešte jednu 
dôležitú vec. Nedá sa čakať, 
že bude robiť zázraky zo dňa 
na deň. Treba mu dať čas 
a veriť jeho práci, jeho štýlu. 

Verme  
trénerovmu trénerovmu 
štýlu,štýlu,  

oplatí sa tooplatí sa to

Stredopoliar MATÚŠ BERO 
robí vo Vitesse Arnhem kapitána 
a páči sa mu práca 
reprezentačného trénera 

Matúš Bero patrí medzi stálice slovenskej reprezentácie. Obľúbil si ho aj nový kouč národného výberu 
Francesco Calzona, ktorý verí futbalovým schopnostiam 28-ročného stredopoliara Vitesse Arnhem. Logic-
ky nový reprezentačný kormidelník a jeho práca boli hlavné témy nášho rozhovoru. 
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Aj na reprezentačnom tréningu v plnom nasadení.

SRluxembosna.indd   8 20.3.2023   13:17:05



Potom máme šancu byť 
úspešní. Pod jeho vedením 
sme mali len dva zrazy, to 
znamená, že sme spolu boli 
dvakrát asi týždeň a absolvo-
vali sme dokopy možno pät-
násť spoločných tréningov. 
To nie je veľa. Opakujem, daj-
me mu priestor, jeho práca 
sa prejaví. Som si tým istý.“  
g V médiách od vás hráčov 

dookola zaznieva, že ta-

liansky kouč zmenil systém. 

Čo si má fanúšik pod tým 

predstaviť?

„Už som to naznačil v pred-
chádzajúcej odpovedi. Najmä 
jasne stanovil konkrétne veci. 
Zjednodušene sa dá pove-
dať, že chce hrať atraktívny 
a ofenzívny futbal s vysokým 
pressingom. Vyberá taktiku 
podľa konkrétneho typu 
hráčov a snaží sa ich správne 
zaradiť do systému, ktorým 
chce hrať. Ja som sa do jeho 
štýlu zamiloval okamžite.“
g Taliani zvyknú byť „uke-

caní,“ ich gestikulácia je 

známa všade vo svete. Je 

Francesco Calzona komuni-

katívny?

„Áno a veľmi. Nepredsta-
vujte si však, že by to bolo 
nepríjemné. Skôr naopak, je 
milý, usmievavý. Samozrej-
me, mierny problém je s jazy-
kovou bariérou, tréner hovorí 
po anglicky slabšie. Dohovorí 
sa, ale radšej komunikuje 
v taliančine. Naša výhoda 
je, že máme v mužstve veľa 
chalanov, ktorí vedia po 
taliansky. K dispozícii máme 
ešte i Paliho Farkaša, bývalé-
ho reprezentačného stopéra, 
ktorý roky hrával v Taliansku 
a teraz pracuje v realizačnom 
tíme ako náš tlmočník. Keď 
som pôsobil v Trabzonspore, 
zažil som podobnú situáciu, 
tiež nám prekladali z turečti-
ny do angličtiny. Myslím si, 
že to nie je žiadna vážna 
komplikácia, sám som sa 
už naučil zopár talianskych 
slovíčok. Futbalový jazyk je 
univerzálny, takže rozumiem 
azda aj 90 percent Calzono-
vých pokynov v taliančine. 
A čo treba, preložia spoluhrá-
či alebo Farkaš.“
g Aký dojem na vás urobil 

Calzona ako človek?

„Len pozitívny. Pôsobí veľmi 
pokojne a rozvážne, je veľ-
mi otvorený a dá sa s ním po-
rozprávať kedykoľvek a na 
hocijakú tému. Takisto sa 
mi páči, že aj na tréningoch 
ukazuje emócie. A pri taktic-
kých veciach, ktoré sú z jeho 

pohľadu najdôležitejšie, sa 
snaží pôsobiť profesionálne, 
ale zároveň ľudsky. Nastavil 
nám pravidlá, je dôležité, že 
sme s nimi súhlasili.“
g Takže vy osobne aj celé 

mužstvo idete za ním? 

„Jednoznačne. Mňa si získal 
na svoju stranu, a aj zo spo-
luhráčov mám dojem, že si 
ho obľúbili. Vo futbale je to 
takisto ako v živote: keď ste 
férový a priamy, rovnako sa 
k vám správa  okolie.“ 
g Aké konkrétne úlohy dáva 

vám?

„Skôr to vyplýva z pozície, 
na ktorej nastúpim. Pardon, 
konkrétne taktické veci by sa 
nemali hovoriť verejne. Mô-

žem len povedať všeobecne, 
že tréner má jasnú a jed-
noznačnú víziu, čo chce robiť. 
Pre nás hráčov je potom jed-
noduchšie, keď prídeme na 
zraz a  vieme, čo presne sa od 
nás očakáva a na čom bude-
me pracovať na tréningoch.“
g Tak skúsime trochu inak. 

V klube ste nastupovali 

na rôznych pozíciách, od 

štítového záložníka cez 

ofenzívneho stredopoliara 

a krídelníka až po hrotové-

ho útočníka. Ktorá z týchto 

pozícií vám sedí najlepšie? 

„Hralo sa mi celkom dobre 
na hrote proti Ajaxu, to bolo 
ešte koncom februára. Oča-
kával som, že to bude z mojej 

strany horšie, darilo sa mi 
však dostávať do šancí. Jednu 
veľkú možnosť som mal pre-
meniť, chvalabohu, hneď po 
následnom rohovom kope 
sme vtedy skórovali. Moja 
najobľúbenejšia pozícia je 
však podhrotový hráč alebo 
ofenzívny stredný záložník.“
g A na tento post vás chce 

aj Francesco Calzona?

„V národnom tíme hráme 
v inom rozostavení, aké 
používame v klube. V re-
prezentácii nastupujú 
dvaja ofenzívni a jeden 
defenzívny stredný zá-

ložník. Rozprával som sa 
s trénerom, že najradšej by 
ma nasadzoval do stredu zá-
lohy, teda na môj prirodzený 
post. Samozrejme, závisí 
od okolností, od súpera, 
od vývoja zápasu...“

MAREC MNOHÉ UKÁŽE
g V dvoch marcových due-

loch kvalifikácie o postup 

na majstrovstvá Európy 

nastúpi slovenská repre-

zentácia proti Luxembursku 

a Bosne a Hercegovine. 

Začnime súperom, ktorý vás 

čaká na úvod v Trnave: čo 

môžeme čakať od Luxem-

burska?

„Pre mňa je Luxembursko 
totálna neznáma, ešte som 
proti tomuto súperovi nehral. 
Ani nepoznám tamojší futbal. 
Možno to vyznie ako fráza, 
ale nemôžeme sa sústrediť 
na súpera. Prvoradý bude 
náš výkon. A ešte dôležitejší 
výsledok. Chceme začať kvali-
fikáciu víťazstvom.“
g Potom nasleduje bratislav-

ská konfrontácia s Bosnou 

a Hercegovinou. Tento 

zápas vás čaká až o pár 

dní, ale nejaké predbežné 

poznatky o súperovi už isto 

máte. Navyše, Slováci hrali 

proti Bosniakom pomerne 

nedávno. 

„Pri Bosniakoch každému ako 
prvý napadne Edin Džeko. 
Útočník svetových kvalít, spo-
luhráč Milana Škriniara v Inte-
ri Miláno. Všeobecne by som 
povedal, že Bosna a my má-
me kvalitatívne podobné 
mužstvá. Samozrejme, rešpek-
tujeme každého súpera, ale 
zároveň sme aj sebavedomí. 
Zdolať doma aj Bosnu by bolo 
skvelé.“
g V skupine je aj Portu-

galsko, Island a Lichten-

štajnsko. Ako vidíte šance 

Slovenska na postup 

na šampionát?

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 6. septembra 1995 v Ilave
POST: Stredopoliar
HRÁČSKA KARIÉRA: AS Trenčín, Trabzonspor, Vitesse Arnhem
REPREZENTÁCIA: 25 zápasov/1 gól
ÚSPECHY: 2x majster Slovenska s AS Trenčín (2014/15 a 2015/
16), 2x víťaz Slovnaft Cupu s AS Trenčína (2014/15 a 2015/16), 
1x  najlepší strelec slovenskej ligy s 15 gólmi (2015/16), 
1x najlepší mladý hráč slovenskej ligy (2014/15), 1x Cena Pet-
ra Dubovského (2015), 1x účastník ME 21 v Poľsku (2017)  
NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČI: Cristiano Ronaldo a Steven 
Gerrard
NAJOBĽÚBENEJŠÍ KLUB: FC Liverpool
ZÁĽUBY: kočíkovanie dcérky 

KTO JE MATÚŠ BERO
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„Šanca tam určite je. Portugal-
sko je, prirodzene, obrovský 
favorit, o tom netreba rozprá-
vať, to všetci vieme. Prvé dva 
zápasy ukážu, aké sú naše 
reálne šance. Ak ich zvládne-
me, zvyšok kvalifikácie bude 
jednoduchší.“
g Mimochodom, Portu-

galsko. Dá sa očakávať, že 

v jeho nominácii bude aj 

Cristiano Ronaldo. Už ste 

niekedy hrali 

proti takému 

slávnemu 

futbalistovi?

„V Turecku som 
hral proti Ricar-
dovi Quaresmovi 
či Robinovi van 
Persiemu. Za 
jedného z najlep-
ších hráčov, proti akým som 
kedy nastúpil, pokladám aj 
Martina Škrtela. Proti Ronal-
dovi som ešte nikdy nehral. 
Verím, že táto možnosť príde 
a stretneme sa na ihrisku.“
g Sme na začiatku kvalifi-

kačného cyklu. Čo sú silné 

zbrane slovenského národ-

ného tímu, ktorými by sa 

mohol presadiť v náročnej 

konkurencii a tešiť sa 

z postupu na šampionát?

„Už od narodenia sme Slo-
váci bojovníci. Máme to v po-
vahe, sme bojovný národ. 
Momentálne má náš káder aj 
veľmi veľké futbalové zruč-
nosti. Urobili sme progres 
v držaní lopty a vytváraní 
šancí. Takže zhrniem to tak, 
že naše najväčšie zbrane sú 
tímovosť, súdržnosť a futba-
lová kvalita.“ 
g Už to bude sedem me-

siacov, odkedy Calzona 

prebral slovenskú repre-

zentáciu. Je to podľa vás 

dostatočný čas na spozna-

nie mužstva, konkrétnych 

hráčov a ich zvykov?

„Je vidno, že sa veľmi snaží 
spoznať slovenský futbal 
a jeho reálie. Nemyslím si, že 
je veľa zahraničných trénerov, 
ktorí chodia sledovať domáce 
súťaže a učiť sa tamojšie 
zvyky, charakter a štýl hry. 
Bolo by omylom si myslieť, 
že teraz bude všetko bez 
chýb. Osobne mám pocit, že 
každým zrazom je to lepšie 
a lepšie. Polrok nie je až taký 
dlhý čas, stále sa ešte musíme 
lepšie vzájomne spoznať, 
zvyknúť si na seba stoper-
centne.“ 
g Mužstvo pod jeho vede-

ním nevyhralo ani jeden zo 

štyroch zápasov. Existuje 

na to nejaký presný dôvod 

alebo skôr šlo o zhodu 

náhod?

„Herná zmena nastáva, to je 
jasne čitateľné. Všetko chce 
čas, nedá sa veľa zmeniť za 
dva zrazy. Každý nový tréner 
dostal čas, aby niečo zmenil. 
Musíme sa na to pozerať 
s odstupom a veriť trénerovi. 
Dôležité je aj to, aby ho mé-
diá nepranierovali, podporili 
ho a dopriali mu priestor, aby 

nás niečo naučil a ukázal, 
čo vie.“
g V štyroch zápasoch pod 

Calzonovým vedením Slo-

vensko prehralo s Azer-

bajdžanom, potom prišli 

remízy s Bieloruskom, Čier-

nou Horou a Čile. Dočkáme 

sa prvého víťazstva v mar-

cových stretnutiach? 

„Ja verím, že to nebude 
len proti Luxembursku, ale 

aj s Bosnou. Nebudeme si 
klamať, futbal je najmä o vý-
sledkoch, ale človek má lepší 
pocit, keď víťazstvo príde po 
dobrom výkone. Chýbal nám 
len krok, aby sme vyhrali tie 
remízové zápasy. Verím, že 
teraz to bude inak, že bude 
platiť nový rok - nový štart 
a pripíšeme si prvé víťazstvá.“

ŤAŽKÁ 
KLUBOVÁ SEZÓNA
g Na záver prelaďme na klu-

bovú nôtu. Pôsobíte piaty 

rok vo Vitesse Arnhem. Ako 

sa vám pozdáva holandská 

Eredivisie?

„Každý rok je lepšia a lepšia. 
Teraz bojujú o titul štyri muž-
stvá a kvalita ligy je naozaj 
vysoká, rovnako ako hráčska 
úroveň.“ 
g Váš zamestnávateľ zakaž-

dým útočil na pohárovú 

Európu a dva razy sa do nej 

aj dostal. Táto sezóna je 

však iná...

„Je to najťažšia sezóna v his-
tórii klubu. V lete sa zmenil 
majiteľ. Vlastne ešte nie cel-
kom... Predtým vlastnil klub 
ruský milionár, ktorý predal 
svoj podiel. Klub chce kúpiť 
nový americký vlastník, ale 
administratívne prevody sa 
naťahujú už od leta. Preto do 
mužstva nemohli prísť noví 
hráči a veľa opôr v lete odišlo, 
čo sa prejavilo na výsledkoch. 
Namiesto boja o pohárovú 
Európu teraz zápasíme o udr-
žanie sa v najvyššej súťaži. 
Po Novom roku sme sa však 
zlepšili, získali sme pár bodov 
a posunuli sme sa trochu 
vyššie.“ 
g Vy osobne však môžete 

byť spokojný, keďže na-

stupujete pravidelne a do-

konca ste aktuálne kapitán 

mužstva, súhlasíte?

„Áno, som spokojný. Hlavne, 
že mi slúži zdravie. Vynechal 
som len jeden zápas, pre žlté 
karty. Snažím sa aj z ťažkej 
situácie zobrať si pozitívne 
veci.“
g V kariére ste zažili 

rôznych trénerov, viedol 

vás Rus Leonid Sluckij, 

súčasným koučom Vitesse 

je Phillip Cocu. Kto vám 

zostane navždy v pamäti?

„Jednoznačne Thomas 
Letsch, s ktorým sme si ľud-
sky mimoriadne sadli. Tréno-
val ma dva roky v Arnheme. 
Skvelý človek a odborník na 
svojom mieste. Vždy ma ve-
del podržať a   jeho filozofia 
futbalu je rovnaká ako moja.“ 

ONDREJ LAUKO

Matúš Bero má na konte účasť na majstrovstvách Európy hrá-
čov do 21 rokov. Na seniorskej úrovni však na veľkom turnaji 
ešte nehral. Pritom mal veľkú šancu, že sa dostane do záve-
rečnej nominácie na majstrovstvá Európy 2020. Napokon bol 
jedným z hráčov, ktorých v poslednej možnej chvíli vyradil 
vtedajší reprezentačný kormidelník Štefan Tarkovič. „Bolelo 

to. A veľmi. Už som sa cez to preniesol. Nikdy v živote však 

nepochopím toto rozhodnutie. Mal som dobrú sezónu, 

hrával som stabilne v holandskej lige. Čo už, stalo sa. Rad-

šej sa sústredím na súčasnosť a budúcnosť,“ povedal. 
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Reprezentačný dres si obliekal už v dvadsaťjednotke.
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 18. 8. 2004 SLOVENSKO – LUXEMBURSKO 3:1 Bratislava Kvalifikácia MS 2006

 8. 6. 2005 LUXEMBURSKO – SLOVENSKO 0:4 Luxemburg Kvalifikácia MS 2006

 9. 2. 2011 LUXEMBURSKO – SLOVENSKO 2:1 Luxemburg Prípravný zápas

 27. 3. 2015 SLOVENSKO – LUXEMBURSKO 3:0 Žilina Kvalifikácia ME 2016

 12. 10. 2015 LUXEMBURSKO – SLOVENSKO  2:4 Luxemburg Kvalifikácia ME 2016

VZÁJOMNÉ ZÁPASY

KVALIFIKÁCIA MS 2006
Premiérovo sa dnešní súperi 
streli v auguste 2004 na 
bratislavskom Tehelnom poli 
v kvalifikácii o postup na MS 
2006.  V úvodnom stretnutí 
kvalifikácie najskôr zmrazil 
divákov i brankára Königa 
gólom už v 2. min kapitán Jeff 
Strasser, no domáci podali 
sústredený výkon a výsledko-
vo zápas otočili na konečných 
3:1. V 26. min vyrovnal Róbert 

Vittek, v druhej časti hry 
preklopila misky váh na našu 
stranu gólová strela Vratisla-

va Greška a v samom závere 
pečatil víťazstvo gólom na 3:1 
Igor Demo. Reprezentačný 
debut si pripísal Stanislav 

Šesták a Slováci vstúpili do 
kvalifikácie trojbodovým 
ziskom.
Jednoznačný priebeh mala 
aj odveta o necelý rok neskôr 
v Luxemburgu. Na štadióne 
Josyho Barthela viedli hostia 
už po úvodnej štvrťhodine 
zásluhou Szilárda Németha 

a Mareka Mintála 2:0, ďalšie 
góly pridali Karol Kisel a Ľu-

bomír Reiter. Šesťbodový 
zisk znamenal v konečnom 
účtovaní barážovú priečku 
a Slovensko si tak prvýkrát 
zahralo play-off dvojzápas 
o postup na MS 2006.  V ňom 
nám vystavili stopku Španieli, 
napriek tomu sme zazname-
nali historický míľnik v deji-
nách slovenského futbalu.

HMLA A ŠOKUJÚCA 
PREHRA 1:2
Stáva sa. Slováci zavítali za-

čiatkom kalendárneho roka 
2011 do Luxemburgu 
a v prípravnom stretnutí po-
tvrdili úlohu favorita gólom 
v 55. min z kopačky Erika 

Jendrišeka. Zápas sa hral 
v chladnom, februárovom 
počasí a ako pribúdali minú-
ty, tak hustla hmla a s ňou 
prišli aj dva prekvapivé góly 
domáceho Daniela da Motu. 
Zverenci trénera Weissa si 
zaknihovali prvú, a doteraz 
jedinú prehru s mužstvom 
z malého veľkovojvodstva. 
Reprezentačný debut si od-

krútila dvojica František Ku-

bík a brankár Marián Kello, 

ktorý v 77. min vystriedal 
medzi žrďami Jána Muchu.

KVALIFIKÁCIA ME 2016
Po desiatich rokoch narazili 
na seba títo súperi opäť v kva-
lifikácii, tentoraz o postup na 
Euro 2016. Boli z toho dva vy-
darené duely mužstva trénera 

Kozáka. 

V marci 2015 sa hralo v Žiline. 
Hamšík a spol. boli v laufe, 
po víťazstvách na Ukrajine, 
doma so Španielskom, v Bielo-

rusku a v Macedónsku sfúkli 
doma tromi gólmi v prvom 
polčase aj Luxembursko a po 
piatich odohraných zápasoch 
mali v kvalifikačnej tabuľke 
stále plný počet 15 bodov. 
Prvému gólu v 10. min 
predchádzala delovka Jána 

Ďuricu z priameho kopu do 
brvna. Na odrazenú loptu 
najlepšie zareagoval kanonier 
Adam Nemec a viedli sme 
1:0. O desať minút neskôr sa 
blysol individuálnou akciou 
a presným zakončením Vla-

dimír Weiss ml. a ešte do 
polčasovej prestávky zvýšil 
na 3:0 umiestnenou strelou 
Peter Pekarík.

Kvalifikačná jazda kozákov-
cov vygradovala posledným 
kvalifikačným zápasom 
12. októbra 2015 v Luxembur-
gu, v ktorom hrali o všetko. 
Po nevyužitom postupovom 
mečbale doma s Bieloruskom 
(prehra 0:1), potrebovali na 
postup na Euro 2016 trojbo-
dový zápis. Stalo sa. 
Už po polhodine hry svietilo 
na tabuli skóre 3:0 v náš pro-
spech po góloch Hamšíka, 

A. Nemca a Maka. Domáci 
znížili na 2:3 zásluhou 
Mutscha a Gersona z penalty, 
ale  keď potvrdil v nadstave-
nom čase Hamšík na koneč-
ných 4:2, postupové oslavy 
mohli vypuknúť naplno. 
Tréner Kozák sa ocitol nad 
hlavami hráčov a futbalové 
Slovensko oslavovalo historic-
ky prvý postup na európsky 
šampionát.

PETER ZEMAN

Záber zo šatne po spečatení postupu na ME 2016 v Luxemburgu 

(12. 10. 2015).

Vzájomné zápasy 
Slovenska s Luxemburskom 

V Luxemburgu 

oslavy 
postupu, 
ale aj jediná 
prehra
Slovenská reprezentácia sa stretla s Luxemburskom 
v piatich vzájomných zápasoch s bilanciou 4 výhry 
a 1 prehra, s celkovým skóre 15:5.

Gólová strela Vladimíra 
Weissa ml. v zápase 
s Luxemburskom v Žiline 
(27. 3. 2015).
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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 

● BaseLine – nadčasovo elegantné

Vysokohodnotné interiérové dvere 
v modernom vzhľade
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RODINA
Na udalosti spred viac než 
pätnástich rokov si stále spo-
mína veľmi jasne. „Keď som 

dostal túto ponuku, určite 

som nečakal, že v Luxem-

bursku zostanem. Pôvodne 

sme s manželkou prišli 

na dva roky. Ona bola po 

škole a chcela sa naučiť 

po francúzsky, ja som si 

ešte chcel užiť hádzanú. 

Dudelange nebol predtým 

šestnásť rokov majster, no 

my sme zrazu získali v ro-

koch 2008 a 2009 dva tituly 

po sebe. Aj preto so mnou 

ešte na dve sezóny predĺžili 

zmluvu. Medzitým sme sa 

tu integrovali, našli sme 

si veľa priateľov a zapáčil 

sa nám život v Dudelange. 

Možno ak by som natrafil na 

iné družstvo, v ktorom by 

neboli také nadštandardné 

medziľudské vzťahy, nezo-

stali by sme. Kolektív však 

bol naozaj super, podobne, 

ako som to predtým zažil 

v Považskej Bystrici. A tak 

sme sa rozhodli, že si v Lu-

xembursku nájdeme prácu,“ 
začal rozprávanie dnes 44-roč-
ný košický rodák. Keď sa im 
postupne narodili tri dievčatá, 
už nebolo pochýb, kde by ich 
chceli vychovávať. „Naučia 

sa tu hneď tri jazyky, okrem 

luxemburčiny aj francúzšti-

nu a nemčinu, keďže všetky 

tri sú oficiálne. Neskôr majú 

v škole, pochopiteľne, aj 

angličtinu. Postavili sme si 

dom a je nám tu dobre. Nad 

návratom už nepremýšľa-

me. Samozrejme, je mi ľúto, 

že okolo seba nemám naj-

bližšiu rodinu, ale našli sme 

si tu zázemie a domov. 

Od roku 2019 máme aj 

luxemburské občianstvo.“

Ako bývalý profesionálny 
športovec vedie svoje ratoles-
ti práve touto cestou. „Jede-

násťročná dcéra robila cyk-

listiku, plávanie a teraz pre-

padla basketbalu. Dostala 

sa aj do národného výberu 

do 12 rokov. Ja sa pri bas-

ketbale angažujem ako 

dobrovoľník, pomáham 

Bývalý reprezentant Slovenska 
v hádzanej PETER ZAŤKO sa pred 
pätnástimi rokmi usadil v Luxembursku

Aj menší 
úspech 
si vedia 
náramne užiť
Hádzanárske majstrovstvá Európy v roku 2006 boli 
pre bývalého slovenského reprezentanta Petra 
Zaťka prelomové. Nielen v kariére, ale celkovo 
v živote. Ocitol sa po nich mimo národného tímu 
a odrazu dostal chuť vyskúšať si niečo nové, dovte-
dy nepoznané. Po sezóne 2006/07 prestúpil z MŠK 
Považská Bystrica do HB Dudelange. Luxembursko 
sa preňho a pre jeho rodinu stalo pôvodne druhým 
a neskôr aj prvým domovom.

- narodený 6. 12. 1978 v Košiciach
- odchovanec VSŽ Košice
- miery (počas kariéry): 194 cm/95 kg
- post spojka
- 14-násobný reprezentant (17 gólov), účastník ME 2006 
   vo Švajčiarsku
- majster Slovenska 2000 (s ŠKP Sečovce) a 2006 (s MŠK 
   P. Bystrica)
- v Luxembursku žije od roku 2007, po sezóne 2006/07 pre-
   stúpil z Považskej Bystrice do HB Dudelange
- s manželkou má tri dcéry

KTO JE PETER ZAŤKO

Peter Zaťko počas aktív-
nej hádzanárskej kariéry 
v drese HB Dudelange.    FOTO ARCHÍV (pz)

So svojou rodinkou, s manželkou a tromi dcérkami.                                   FOTO ARCHÍV (pz)

PREHĽAD 
KRAJÍN – HDP 
NA OBYVATEĽA
(poradie z roku 2022)

1. LUXEMBURSKO  141 587
2. SINGAPUR  131 426
3. ÍRSKO  131 046
4. KATAR  113 675
5. ŠVAJČIARSKO  84 469
6. NÓRSKO  78 128
7. SPOJENÉ ARABSKÉ
     EMIRÁTY  77 272
8. USA  75 180
9. BRUNEJ  74 196
10. SAN MARÍNO  72 070
POZNÁMKA: Sumy 
sú v amerických dolároch.
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napríklad robiť zápisy 

o stretnutí. Druhé dieťa sa 

venovalo baletu, taktiež 

plávalo a potom ho chytila 

hádzaná. Najmladšia dcéra 

má štyri roky a začala chodiť 

na pohybový krúžok v rámci 

basketbalových tréningov,“ 

pokračoval.

ŠPORT
V Luxembursku, krajine s naj-
vyšším HDP na obyvateľa na 
svete, sa v poslednej dobe 
začína podľa Petra Zaťka robiť 
šport stále viac na profesio-
nálnej úrovni. „Pokúšajú 

sa to správne podchytiť 

a myslím si, že sa im darí. 

Budujú centrá pre mládež, 

športu sa aj preto venuje 

stále viac detí. Všeobecne 

tu totiž doteraz nebolo veľa 

športovcov. V krajine sú 

výborné zárobky, ale najmä 

v iných oblastiach. Keď si 

mladí ľudia mali vybrať, hľa-

dali si najmä miesta v mest-

skej či štátnej správe. Šport 

pre nich nebol lukratívny, 

nemali v tomto smere moti-

váciu. Aj preto sa kompe-

tentní snažili a stále 

snažia o zmenu.“

Luxemburčanom 
sa v medzinárod-

nom meradle 
vždy darilo 
viac v indivi-
duálnych ako 
kolektívnych 
športoch. 
Zmeniť by 

sa to mohlo 
už v blízkej 

budúcnosti. 
„Niekoľko rokov 

sa v krajine pracuje 

s modelom, ktorý pri-

šiel z Kanady. Koncept je 

rozvrhnutý do troch úrovní. 

Prvá sa týka športovej vý-

chovy u detí. V druhom 

stupni sa pokračuje v rozvo-

ji osobností pred dospelos-

ťou a počas nej, keď už je 

zároveň jasné, či sa daný 

človek bude vážne venovať 

športovej kariére. Na tretej 

úrovni pokračuje tento 

program pre starších ľudí 

a dôchodcov, pre ktorých sa 

budujú fitnescentrá či iné 

športoviská. Celkovo nie 

je ani tak cieľ vychovávať 

profesionálov, ale udržiavať 

populáciu zdravú a pestovať 

v nej športové návyky. Sa-

mozrejme, keď sa počas 

procesu vyprofiluje kvalitný 

jednotlivec v danom odvet-

ví, ktorý môže reprezento-

vať krajinu a dosahovať 

úspechy, je to len plus.“

Peter Zaťko oceňuje, ako sa 
v Luxembursku dokážu po-
starať o profi športovcov, teda 
reprezentantov na najvyššej 
úrovni. Obzvlášť, keď sa ocit-
nú medzi zranenými. „Vytvorí 

sa špeciálny tím zložený 

z lekára, fyzioterapeuta, 

maséra, dokonca i psycho-

lóga. Všetci zabezpečujú 

športovcovi komplexný 

servis, aby bol čo najskôr 

schopný opäť podávať špič-

kové výkony,“ uviedol.

FUTBAL
V poslednom čase sa Luxem-
bursku výsledkovo pomerne 
darí. Z posledných ôsmich 
duelov neuspelo v jedinom 
- vlani v júni doma s Tureckom 
(0:2) – a neprehralo už päťkrát 
po sebe. V odvete s Tureckom 
remizovalo, nerozhodný vý-
sledok uhralo aj s Maďarskom 
či naposledy Bulharskom. 
„V roku 2021, počas kvalifi-

kačného súboja s Azerbaj-

džanom, sa otváral nový 

štadión. Celkovo investova-

lo Luxembursko veľmi veľa 

do rozvoja infraštruktúry. 

Myslím si, že sa to tu uberá 

správnym smerom aj z po-

hľadu podpory vzdelávania 

trénerov. Prejavuje sa to 

tiež na klubovej úrovni, 

Dudelange v posledných 

rokoch zaznamenal úspech 

v pohárovej Európe, keď sa 

dvakrát po sebe dostal do 

skupinovej fázy Európskej 

ligy, čo sa predtým žiadne-

mu klubu z krajiny nepoda-

rilo. Nedávno som počúval 

na túto tému jeden podcast 

a tieto dva postupy hod-

notili náramne pozitívne. 

Samozrejme, v Luxembur-

sku vedia, že nikdy nebudú 

medzi najlepšími desiatimi 

či dvadsiatimi krajinami 

sveta. Aj menší úspech si 

však vedia náramne užiť,“ 
povedal Peter Zaťko.
Spomenutý historický úspech 
na jeseň 2015 nezažil osobne, 
no bol na Štadióne Josyho 
Barthela pri prehre Slovákov 
1:2 vo februári 2011, keď 
na zásah Erika Jendrišeka 
nadviazal na radosť domá-
cich priaznivcov dvojgólový 
hrdina Daniel da Mota. Lu-
xemburčania sa vtedy mohli 

chváliť tým, že zdolali ešte 
stále čerstvého osemfinalistu 
majstrovstiev sveta. „Luxem-

burskí kamaráti mi po zápa-

se volali a priznám sa, že to 

nebolo dvakrát príjemné. 

Odvtedy dosiahol národný 

tím niekoľko zaujímavých 

výsledkov. Vo veľkom sa 

rozoberal napríklad triumf 

na pôde Írska v marci 2021 

v rámci kvalifikácie o po-

stup na MS. Domáci vedia, 

že nad takýmto súperom 

vyhrajú nanajvýš jeden či 

dva duely z desiatich, ale 

vtedy to bol práve tento 

prípad. Zároveň si dovolím 

tvrdiť, že zázemím a všeo-

becne pripravenosťou sa 

dostávajú na naozaj dobrú 

úroveň,“ zhodnotil Peter Zať-
ko, ktorý by si tento rok nerád 
nechal ujsť stretnutie medzi 
Luxemburskom a Slovenskom. 
Hrať sa bude 16. októbra 
a v tom čase už bude jasné, či 
sa zverenci trénera Luca Holtza 
postarali v kvalifikácii Eura 
2024 o výsledkové prekvape-
nie a ako sa trénerovi našej re-
prezentácie Francescovi Calzo-
novi darí napĺňať prvú veľkú 
misiu po príchode na Sloven-
sko.               MIROSLAV ANTOL

Hádzanej sa Peter Zaťko už nevenuje naplno, ale keď ho 
požiadajú, pomáha miestnemu klubu. „Na mládežnícky 
turnaj Youth Cup som sem trikrát dotiahol hádzanárov 
Považskej Bystrice, pričom raz sa stali celkovými víťazmi. 
Tento rok sa podarilo sprostredkovať účasť ŠSK Prešov 
a družstva Mostu,“ vysvetlil štvornásobný ligový šampión.

POMÁHA MIESTNEMU KLUBU

Všetky tri deti Petra Zaťka sa aktívne venujú športu.  FOTO ARCHÍV (pz)
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY GIANLUCA SEGARELLI, asistent trénera
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g Aká bola vaša hráčska ka-

riéra?

„S futbalom som začínal 
v meste, kde som sa narodil, 
v Spolete. Z neho som putoval 
do mládežníckeho družstva 
Perugie Calcio a potom do 
Nestoru Marsciano. Profesio-
nálnym hráčom som sa stal 
vo Visa Pesaro. Hrával som 
v Padove, Ancone, Foligne, 
Cesene a Alessandrii.“
g Aká bola vaša prednosť?

„Bol som stredopoliar veľkej 
kvantity, nie kvality (úsmev). 
To znamená, že som veľa be-
hal a vybojoval som množstvo 
lôpt.“
g Čo považujete za svoj 

najväčší úspech?

„Najkrajšie časy som zažil s Ce-
senou v sezóne 2009/10, vtedy 
sme postúpili do Serie A hoci 
nám pred ligou predpovedali, 
že vypadneme. Nakoniec sme 
skončili druhí a ako som pove-
dal, vybojovali sme najvyššiu 
súťaž. Bola to skrátka úžasná 
sezóna!“
g V Alessandrii, za ktorú ste 

hrali v rokoch 2010 – 2012, 

sa skrížili vaše cesty s ďalším 

asistentom A-tímu Sloven-

ska Simonem Bonomim. Ako 

sa ste si rozumeli na ihrisku?

„So Simonem máme rovnaký 
pohľad na futbal. Ako hráči 
sme dávali pozor na detai-
ly, nič sme nenechávali na 
náhodu. Vždy sme šli na sto 
percent, nikdy nás neunavilo 
zlepšovať sa.“
g Ako vyzerá vaša spolu-

práca teraz, na trénerskej 

úrovni?

„Simone je stroj. Je neúnav-
ný perfekcionista a mám 
sa od neho čo učiť. Má viac 
skúseností ako ja, sledujem ho, 
aby som sa dostal na rovnakú 
úroveň. Často sa porovnávame 
a snažíme sa zastupovať 
v zmysle: ,Keď nemôže jeden, 
skúste druhého‘.“
g Do realizačného tímu pre 

áčko Slovenska si vás vybral 

tréner Francesco Calzona. 

Ako si spomínate na úplne 

prvé stretnutie s ním a kedy 

to bolo?

„Stretli sme sa v Alessandrii, 
kde bol v sezóne 2010/11 asis-
tentom. Musím povedať, že 
spôsobom práce, ktorý je jas-
ný, priamy a perfekcionistický, 
na mňa zapôsobil pozitívne.“
g Čím ste upútali trénera 

Calzonu vy?

„Cenil si na mne rozhľad a spo-
mínanú túžbu zlepšovať sa. 
Keď ma oslovoval, aby som 
šiel s ním k slovenskému 

národnému mužstvu, povedal 
mi, že potrebuje niekoho, kto 
chce pracovať a kto sa rýchlo 
naučí robiť jeho štýlom.“
g Aký je tréner Calzona po-

čas tréningov a zápasov?

„Veľmi vášnivý, všetky mo-
menty počas stretnutí prežíva 
s maximálnym zanietením. 
Má veľký drajv a nadšenie, nič 
nenecháva na náhodu. Pracuje 
24 hodín denne, keď niečo 

nefunguje správne, vie byť 
k sebe veľmi kritický.“
g Dlho ste premýšľali nad 

jeho ponukou ísť k sloven-

skej reprezentácii?

„Nie! Po telefonáte s trénerom 
som rodinu informoval, že 
je tu takáto príležitosť a ja ju 
prijmem.“
g Čo vás najviac láka pri prá-

ci s A-tímom Slovenska?

„Pre mňa je to úplne nový 

a podnecujúci spôsob práce. 
Spoznal som a naučil som sa 
veľa nových vecí aj od ďalších 
členov realizačného tímu.“
g Prišli ste pracovať do cu-

dzej krajiny. Aké boli za-

čiatky vášho pôsobenia 

na Slovensku? Aký pocit ste 

z neho mali?

„Začiatok bol cunami. Oficiál-
ne sme sa so SFZ dohodli 
na spolupráci na začiatku 
septembra minulého roka. Na 
prípravu dvoch zápasov sme 
mali dvadsať dní. Počas tohto 
obdobia sme boli neustále 
vo dne v noci za počítačom, 
aby sme sledovali hráčov, 
chystali taktické situácie, mož-
né vývoje stretnutí. Bolo to 
náročné. Pozitívne je, že každý 
s nami bez rozdielu spolupra-
coval – hráči, tréneri, lekári, 
fyzioterapeuti, manažéri až po 
skladníkov... Všetci sme urobili 
maximum, aby sme pracovali 
čo najlepšie a stali sa skutoč-
ným tímom aj mimo ihriska.“
g Aké sú vaše úlohy?

„Sledujem a analyzujem 
všetkých hráčov, o ktorých si 
myslíme, že môžu byť súčas-
ťou národného tímu. Snažím 
sa poukázať na ich prednosti, 
na ich nedostatky, aktuálnu 
formu a odprezentovať to 
trénerovi. Robím aj videoana-
lýzu každého súpera, aby sme 
odhalili jeho kvalitné stránky 
aj slabiny.“

BRANISLAV SARŇÁK

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 23. februára 1978 v Spolete
HRÁČSKA KARIÉRA: A.C. Perugia Calcio, Nestor Marsciano, 
Vis Pesaro dal 1898, Calcio Padova, A.C. Ancona, A.S.D. Citta di 
Foligno 1928, A.C. Cesena, U.S. Alessandria Calcio 1912
OBĽÚBENÝ KLUB: AC Miláno
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Edgar Davids

KTO JE GIANLUCA SEGARELLI

Začiatok 
bol cunami
Gianluca Segarelli je asistentom trénera Francesca 
Calzonu pri slovenskej reprezentácii. Ich cesty sa 
spojili v roku 2010 v Alessandrii, kde bol Segarelli 
v pozícii hráča a Calzona asistentom trénera. Rodák 
zo Spoleta v rozhovore priblížil, ako sa zrodil jeho 
príchod na lavičku slovenského tímu.

V bielom drese Ceseny.
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Na prvej tlačovej konferencii v spoločnosti prezidenta SFZ Jána Kováčika. Pred zápasom počúvajú všetci v realizačnom tíme slovenskú 
hymnu, Taliani aj Slováci.

Pokyny, pokyny, pokyny počúvajú hráči aj realizačný tím. Pred tréningom zľava Francesco Calzona, Alessandro Bulfoni, Giovanni 
Paolo De Metteis.

Prvý polrok Francesca Calzonu a jeho tí   Prvý polrok Francesca Calzonu a jeho tí  mu v službách reprezentácie Slovenska 
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Keď je čas a možnosť debatovať o futbale aj v inom prostredí ako na ihrisku.

V novembri 2022 pri poslednom vystúpení Mareka Hamší-
ka v reprezentácii.

Pozorne sleduje dianie v zápase s Čile.

Prvý polrok Francesca Calzonu a jeho tí    mu v službách mu v službách reprezentácie reprezentácie Slovenska Slovenska 
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olympijskom štadióne v našej 
metropole, stánok v Sarajeve 
má atletickú dráhu, tribúny 
sú ďalej od ihriska, tamojšie 
prostredie nebolo také, aké 
vie byť v Zenici. Tu je menší, 
útulnejší, futbalový štadión. 
Ale nie je to tak, že  by v Zenici 
boli najhorúcejší fanúšikovia, 
na medzištátne zápasy chodia 
priaznivci z celej krajiny. Na 
domácich zápasoch je celá 
Bosna.“
g Stále platí, čo ste pred pár 

rokmi, počas pôsobenia 

v Česku, povedali tamojším 

novinárom, že situácia 

vo vašej vlasti rozhodne 

športu nepomáha?

„Je to primárne dané ekono-
mickou situáciou v krajine, 
dopĺňa to politická atmo-

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 

14. júla 1988 vo Foči 
POST: útočník
HRÁČSKA KARIÉRA: FK Goražde 
(20 03- 2007), FK Bosna Sarajevo 
(2007 - 2009), FK Olimpic Sarajevo 
(2010-2012), FC Hradec Králové 
(2012 - 2013),Vysočina Jihlava 
(2013 - 2016), Spartak Trnava 
(2015), FK Sarajevo (2016), 
Fastav Zlín (2016), Buche-
on FC 1995 (2017), BB 
Erzurumspor (2017 – 2018), 
ViOn Zlaté Moravce – 
Vráble (2018), FK Kukesi 
(2018/19), 1. FC Slovác-
ko (2019), MFK Vyškov 
(2019/20), FK Blansko 
(2020/21), Bylis Ballsh (2021), 
FC Petržalka (od leta 2021).
REPREZENTÁCIA: 1 zápas
ÚSPECHY:  druhý najlepší 
zahraničný hráč Gambrinus 
ligy (2013/14), tretí najlepší hráč 
Gambrinus ligy (2013/14), 
člen ideálnej jedenástky Gam-
brinus ligy (2013/14)

KTO JE HARIS HARBA
g Koľko fanúšikov by 

prišlo podporiť tím Bosny 

a Hercegoviny, ak by nebol 

aktuálny trest, pre ktorý 

nemôžu pricestovať na 

zápas v Bratislave?

„Poviem pravdu, aj ja som si 
len pred pár dňami prečítal, 
že máme zaracha od UEFA 
za správanie sa fanúšikov pri 
zápase v Rumunsku, tuším 
v septembri minulého roka to 
bolo. Ak by sme mohli byť na 
tribúnach, minimálne polovi-
ca štadióna by bola naša! Veľa 
krajanov býva v Rakúsku, od-
tiaľ je to do Bratislavy kúsok, 
lenže teraz, keď máme zákaz 
kupovať lístky, vidím to len 
na pár desiatok... No, možno 
stoviek. Spomeňte si na Žilinu 
pred časom.“
g To si spomíname asi všetci: 

fanúšikovia hostí mali v tom 

zápase pred desiatimi rokmi 

drvivú prevahu. Náš tréner 

Kozák sa vtedy dosť hneval.

„To bolo pekné, skoro celý 
štadión bol náš. Nedivím sa 
domácemu trénerovi, že sa 
mu to nepáčilo. Nám áno.“
g Bolo to potvrdenie silného 

puta medzi vaším reprezen-

tačným mužstvom a jeho 

priaznivcami?

„Rozhodne, taká je naša 
nátura. Máme medzi sebou aj 
všakovaké spory a zvady, ale 
keď ide o národný tím, sme 
všetci patrioti.“
g Je futbal vo vašej rodnej 

krajine jasne najpopulárnej-

ší šport?

„Kolektívne športy sú v popre-
dí, okrem jednotky futbalu aj 
basketbal či hádzaná. Ľudia 
chodia a fandia, tešia sa na 
medzištátne zápasy, vieme 
vytvoriť pekelnú atmosféru.“
g Historicky najsilnejšie 

klubové mužstvá sú zo 

Sarajeva, ale domovským 

štadiónom reprezentácie je 

Bilino Polje v Zenici, prečo?

„Predtým sa hrávali zápasy na 

sféra. Ale som optimista, 
pretože ako sledujem vývoj, 
každý rok sa to zlepšuje. 
Máme kluby, v ktorých sú 
peniaze, v poslednom čase sa 
začalo robiť na ihriskách a na 
štadiónoch. Tie boli hotová 
katastrofa, najslabšie ohnivko 
v reťazi bosnianskeho futba-
lu. Na takých povrchoch, na 
akých sa u nás hralo, nemohli 
futbalisti ukázať svoju kvalitu. 
Logicky potom boli aj zápasy 
našej ligy slabšie. Teraz sa 
spustil projekt hybridných 
trávnikov, to je cesta k napre-
dovaniu.“
g Hrali ste v piatich kraji-

nách a v piatich súťažiach, 

máte nárok porovnávať: 

ktorá liga je lepšia, sloven-

ská či bosnianska?

„Infraštruktúra je jed-
noznačne lepšia na 

Slovensku, Slovan 
ekonomicky urči-

te prečnieva 
všetky kluby 
v oboch sú-
ťažiach, ale 
v ostatných 
aspektoch je 

to, myslím si, 
vyrovnané.“

g Najlepším klubom 

v Bosne a Hercegovine 

je...

„V posledných rokoch jed-
noznačne Zrinjski Mostar, 

mohli ste ho vidieť v kon-
frontácii práve so Slovanom. 
Stabilizoval sa klub aj hráčsky 
káder, ľudia v ňom odviedli 
obrovský kus roboty. Nepo-
znám do detailov zákulisie, 
vychádzam z pohľadu zvonku: 
dôležité bolo, že vzali k sebe 
a potom udržali dobrých fut-
balistov. Veľmi dobrú robotu 
odviedol tréner Sergej Jakiro-
vič, už pracuje v Rijeke. Z toho 
vyplynuli úspešné výsledky 
Zrinjského doma a nie zlé aj 
v európskych pohároch.“
g Dbá sa v bosnianskom 

futbale o mládež?

„Určite sa kluby o to snažia, 
pretože talentov je u nás veľa. 
Bolo tak v minulosti, je to 
stále. Každému je jasné, že sa 
z toho dá nemálo vyťažiť.“
g Baví fanúšikov aj domáca 

liga?
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Útočník FC Petržalka HARIS HARBA 
vie toho o bosnianskom futbale veľa

Keď hrajú „zmajevi,“ 

všetci sme draci
Spontánne a úprimne reagoval na každú tému, aj bolestivú, týkajúcu sa 
balkánskej vojny. Naša debata však bola najmä o bosnianskom futbale. 
Haris Harba mal k  nemu čo povedať, aj keď v rodnej vlasti hral futbal naposle-
dy v roku 2016. 
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„Najväčšie návštevy sú v Sa-
rajeve, zvlášť na derby FK so 
Željezničarom, to býva plno. 
Osobne som zažil na takomto 
zápase 25 000 divákov, nor-
málne sú na derby návštevy 
výrazne cez desaťtisíc. Inak 
chodí tak polovica, na menšie 
kluby, samozrejme, menej, 
tri-štyri tisícky. Koloritom 
sú svetlice, hluk, horúca 
atmosféra, veď sme Balkánci 
(smiech). No a keďže sme 
rôznorodá krajina v mnohých 
smeroch, práve na futbale 
sa tá rozdielnosť fanúši-
kovských skupín prejavuje. 
Kadečo vzbĺkne a horí, nielen 
obrazne.“
g Ozvú sa vo vás ešte občas 

spomienky na balkánsku 

vojnu z 90. rokov minulého 

storočia?

„To je ťažká téma pre každé-
ho z nás. Ja som žil s rodičmi 
najprv v Goražde, kúsok od 
hraníc so Srbskom, moji naj-
bližší sú tam stále. Všetci sme 
sa báli vojny, ktorá skutočne 
vypukla. Spolu s mamou sme 
ušli k príbuzným do Sarajeva, 
ale bez otca, ten bojoval 
v bosnianskej armáde. My 
sme vojnu prežili prakticky 
v pivnici, na ulicu sme ne-
mohli, lebo sa strieľalo. Boli 
sme tri roky schovaní v kry-
toch. Po vojne bolo Sarajevo 
mesto bez stromov, všetky sa 
zoťali, aby bolo čím kúriť a na 
čom variť. Ani do školy som 

nechodil... Spoločnosť sa však 
potrebuje pohnúť dopredu, 
nežiť v spomienkach. Nájdu 
sa jednotlivci, ktorí s tým i po 
rokoch prežívajú, občas sa 
to prejaví  trebárs počas fut-
balového zápasu, ale krajina 
musí žiť v 21. storočí! Hoci 
zabudnúť sa nedá a nikto 
z nás nezabudne.“ 
g Ako nažívajú zástupcovia 

rôznych národností a rôz-

nych náboženstiev vo fut-

balovej kabíne?

„Keď som hral za FK Sarajevo, 
v šatni sme boli Bosniaci, 
Chorváti aj Srbi, moslimovia 
aj kresťania, ale fungovalo 
nám to perfektne. Futbal 
odstránil všetky predsudky, 
potvrdilo sa mi to i v iných 
kluboch. V Česku som mal 
spoluhráčov Srbov a rozumeli 
sme si. Nezabudli sme, ale 
vojna je minulosť.“
g Spomenuli ste hráčske 

etapy v rodnej krajine aj 

v Česku, vy ste však preces-

tovali s futbalom kus sveta. 

Tých zastávok bolo až príliš, 

či nie?

„No hral som za nemálo muž-
stiev (úprimný smiech). Proste 
sa to stalo. Ozajstný futbal 
som okúsil až ako 16-ročný, 
hovorili mi, že som talent, 
v Sarajeve som hrával aj fut-
sal. V 22 rokoch som si oblie-
kol dres Olimpicu, začal som 
sa správať ako profesionálny 
futbalista a nechal som školu, 

hoci mi chýbal do konca na 
telovýchovnej fakulte už len 
rok. Vtedy ma videl český tré-
ner Jiří Plíšek, on ma stiahol 
do Hradca Králové.“
g Dokončíte si tú školu?

„Už nie... Plánujem zostať na 
Slovensku, mám tu manželku 
Slovenku, deti.“
g Najlepšiu futbalovú etapu 

ste zažili v Česku, vydaril sa 

vám angažmán v Jihlave, 

hodnotíte to tak aj vy?

„Môže byť. V sezóne 2013/14 
som patril k najlepším strel-
com v českej lige, vyhlásili ma 
za druhého najlepšieho cu-
dzinca súťaže, musím pove-
dať, že som hral fakt fantas-
ticky (usmial sa spokojne.)
g Prečo potom máte len 

jeden reprezentačný štart 

za Bosnu a Hercegovinu?

„Lebo u nás je veľa dobrých 
hráčov, veľká konkurencia. 
Vždy tak bolo a vždy to tak 
je. Ten môj prvý a posledný 
reprezentačný zápis som mal 
ešte keď som bol hráčom 
Olimpicu. V Turecku sme 
v rámci prípravy hrali proti 
Poľsku, oba výbery boli 
z domácich klubov,  trénoval 
nás Safet Sušič.“
g Safet Sušič je osobnosť 

európskeho formátu, vaša 

krajina však má množstvo 

persón, napríklad...

„Vahid Halilhodžič, Faruk Ha-
džibegič, Josip Katalinski, Ivi-
ca Osim, Blaž Sliškovič, Dušan 
Bajevič, Hasan  Salilhamidžič, 
Vedad Ibiševič, Emir Spahič, 
Miralem Pjanič, Asmir Bego-
vič, veľa, veľa. Teda o tých 
starších mi hovoril ocino, ja 
poznám až tých mladších.“
g Dnes je jednoznačne naj-

lepším futbalistom Bosny 

a Hercegoviny Edin Džeko, 

súhlasíte?

„Musím. Vzhľadom na me-

noslov z otázky vyššie však 
poviem, že z pohľadu histórie 
je jeden z najlepších.“
g Bosna hrala len na jed-

nom finálovom turnaji, 

v roku 2014 na MS v Bra-

zílii, čo sa vtedy v krajine 

dialo?

„Pri postupe obrovské oslavy, 
pre iných asi ťažko predstavi-
teľné. Pije sa, pije a dosť, 
v našich veľkých mestách sa 
slávilo dlho. Prezývka tímu je 
zmajevi, teda draci. Tak sme 
boli všetci ako draci...“
g Môže súčasný tím nadvia-

zať na tento úspech?

„V reprezentácii sa dokončuje 
obmena kádra. Dobrú robotu 
podľa mňa spravil predchá-
dzajúci tréner Ivajlo Petev, pod 
ním sme postúpili do A-divízie 
v Lige národov, lenže v kvalifi-
kácii na katarské MS to výsled-
kovo až také dobré nebolo, asi 
preto skončil. Ale poskladal 
dobrý káder, správne kabínu 
namixoval. Teraz je trénerom 
Faruk Hadžibegič, držím mu 
palce.“
g Ak by ste mali napísať 

prognózu vzájomných zá-

pasov Slovenska a Bosny 

a Hercegoviny, čo by v nej 

bolo?

„Že to budú dva vyrovnané 
zápasy. Pozerať sa do minu-
losti nemá význam, budú iní 
hráči. Naši by chceli, aby hral 
za Bosnu napríklad Denis 
Huseinbasic z Kolína, ako 
mládežník reprezentoval Ne-
mecko, aj Benjamin Tahirovič, 
ten je v AS Rím, má mládež-
nícke štarty za Švédsko. Plus 
ešte päť-šesť mladých hráčov, 
to avizoval Hadžibegič. V sku-
pine je jasným favoritom Por-
tugalsko, ale my chceme 
postúpiť, rovnako ako Slo-
vensko a Island, teda 
z 2. miesta.“        PETER ŠURIN
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Dve osobnosti európskeho futbalu, vľavo Slovák Marek Hamšík, vpravo Bosniak 
Edin Džeko.

Najlepšiu fazónu mal Haris Harba 
(v strede) v Česku, kde hral 
v šiestich tímoch.
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PREMIÉROVO 
NA PASIENKOCH
Prvý vzájomný duel s Bosnou 
a Hercegovinou pripadol na 
štátny sviatok 17. november 
2010 a na Pasienky prišlo viac 
ako sedemtisíc divákov, ktorí 
sa mali na čo pozerať. Už 
v 3. min poslal domácich do 
vedenia Filip Šebo, za hostí 
ešte do polčasu dokázal vy-
rovnať skóre zápasu Medun-

janin. Útočný futbal ponúkali 
hráči aj v druhej časti hry. 
Hostia odskočili dvoma gólmi 
v rozpätí desiatich minút na 
1:3 zásluhou vychádzajúcej 
hviezdičky Miralema Pjaniča 

a už v tom čase fanúšikom 
dobre známeho Edina Džeka.

Zverenci Vladimíra Weissa sa 
ešte vrátili do zápasu 
v 63. min, keď napriahol Peter 

Grajciar a výstavnou strelou 
spoza šestnástky znížil na 2:3. 
Pre stredopoliara Konyasporu 
to bol v druhom zápase v naj-
cennejšom drese premiérový 
reprezentačný gól. Hostia tes-
ný náskok udržali a v posled-
nom zápase kalendárneho 
roka 2010 nám uštedrili 
prehru.

V ZENICI ROZHODOL 
PEČOVSKÝ
V septembri 2013 sa už hralo 
o dôležité súťažné body. Naše 
mužstvo si pokazilo kvalifiká-
ciu o postup na MS 2014 remí-
zou v Lichtenštajnsku a keď 
k tomu prirátame domáce bo-
dové straty s Litvou (1:1) 
a Gréckom (0:1), do Bosny 
a Hercegoviny necestovalo 
s veľkými očakávaniami. Tré-
nerskú dvojicu Griga - Hipp 
nahradil Ján Kozák, s novo 
tvoriacim sa mužstvom stihol 
predtým remizovať v Rumun-
sku v príprave 1:1 a v Zenici 
ho čakala na lavičke ostrá 
kvalifikačná premiéra.
Dopadla na výbornú. Jeho 
zverenci prekvapili ofenzívne 
ladených domácich a hoci tí 
mali opticky navrch, do vylo-
žených gólových príležitostí 
sa nedostávali. To, čo mierilo 
medzi žrde, nepustil do siete 
brankár Mucha a keď sa 
v 77. min oprel do lopty spoza 
šestnástky Viktor Pečovský, 

tá na prekvapenie všetkých 
skončila za chrbtom domáce-
ho Begoviča. Nebola to žiadna 
bomba či exportná strela, ale 

priniesla nám nečakané cenné 
víťazstvo 1:0 a tiež novú nádej 
do ďalšieho kvalifikačného 
príbehu.

S BOSNOU 
A HERCEGOVINOU 
SA DVAKRÁT PO SEBE 
NEVYHRÁVA
Tak prognózoval tréner Kozák 
na predzápasovej tlačovej 
konferencii pred domácou 
odvetou s nedávnym súperom 
a jeho predpoklad sa, žiaľ, 
naplnil. Nikdy predtým ani 
potom sa nestalo, že by sokoli 
nastúpili v dvoch zápasoch 
za sebou proti rovnakému 
súperovi, tentoraz sa tak stalo 
s odstupom iba štyroch dní.
Na štadióne v Žiline vytvorili 
diváci fantastickú kulisu, ku 
ktorej prispeli výdatným 

povzbudzovaním vo veľkom 
počte aj prítomní hostia. Prvý-
krát vo svojej histórii siahali 
na postup, v kádri mali mená 
ako Begovič, Spahič, Pjanič, 
Misimovič, Ibiševič či Džeko. 
Slovenských fanúšikov po-
vzbudil výsledok zo Zenice 
a v 42. min im vlial ďalšiu dáv-
ku optimizmu Marek Hamšík, 

ktorý zabezpečil nášmu 
mužstvu polčasové vedenie 
1:0. Parádne futbalové divadlo 
si vychutnávalo publikum aj 
v druhej časti zápasu, ale góly 
padali už len do našej siete. 
V 69. min Bičakčič a o nece-
lých desať minút Hajrovič 
prekonali Muchu a do tretice 
vybojovali v zápasoch Sloven-
ska s Bosnou a Hercegovinou 
víťazstvo pre hosťujúce muž-
stvo.                   PETER ZEMAN

 17. 11. 2010 SLOVENSKO – BOSNA A HERCEG.  2:3 Bratislava Prípravný zápas 

 6. 9. 2013 BOSNA A HERCEG. - SLOVENSKO   0:1 Zenica Kvalifikácia MS 2014

 10. 9. 2013 SLOVENSKO – BOSNA A HERCEG.   1:2 Žilina Kvalifikácia MS 2014

VZÁJOMNÉ ZÁPASY

Vzájomné zápasy 
Slovenska s Bosnou a Hercegovinou 

Doma 
nikto nebol 
prorokom
Slovenská reprezentácia sa stretla s Bosnou 
a Hercegovinou doteraz v troch vzájomných 
dueloch s bilanciou 1 výhra a 2 prehry, s celkovým 
skóre 4:5. Zaujímavosťou je, že vo všetkých doteraj-
ších zápasoch sa z víťazstva vždy tešili hostia.

Brankár Mucha zasahuje pred Edinom Džekom 
(Žilina, 10. 9. 2013).

Viktor Pečovský 
sa stal hrdinom 
zápasu v Zenici 
(6. 9. 2013).

Radosť Slovákov po góle Hamšíka v zápase Slovensko – Bosna a Herce-
govina (Žilina, 10. 9. 2013).
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Poctivé vína 
od malých 
vinárov

vinozdvora
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Vychádzajúce hviezdy najlep-
ších európskych reprezentácií 
budú bojovať o trofej pre 
víťaza v ôsmich mestách 
– Bratislava, Trnava, Dunajská 
Streda, Nitra, Trenčín, Žilina, 
Košice a Prešov.
Organizovanie majstrovstiev 
Európy do 21 rokov si stano-
vil ako jeden zo svojich cieľov 
či snov prezident SFZ Ján Ko-
váčik. Počas doterajších ro-
kov šéfovania slovenskému 
futbalu s kolegami systema-
ticky pracoval na rozvoji 
infraštruktúry štadiónov, aby 
spĺňali požiadavky na takýto 
veľký turnaj. V tunajších pod-
mienkach je to najväčšia 
akcia, ktorú môže SFZ zor-
ganizovať. „Je to najväčšie 

ocenenie toho, že sme 

v predchádzajúcich rokoch 

dokázali vybudovať 

dostatočnú infraštruktúru, 

aby sme mohli ako krajina 

samostatne zor-

ganizovať takýto 

obrovský 

turnaj. Je 

to abso-

lútny strop, 

my už nikdy 

nič väčšie ne-

budeme môcť 

organizovať. 

Pre mňa osobne 

to znamená, že 

som si zasa naplnil 

ďalší cieľ, ktorý som 

si dal pred mnohými 

rokmi,“ povedal prezi-
dent SFZ Ján Kováčik.
 „Veľmi sa tešíme, 

že sme z pohľadu 

minulosti a tur-

najov, ktoré sme 

už organizovali, 

presvedčili UEFA, 

že nám dala takú 

dôveru. Je to však najmä 

pocta pre kolegov zo zvä-

zu, ktorí dokazovali pri 

organizácii zápasov svoju 

vysokú profesionalitu. Tou-

to cestou by som sa chcel 

poďakovať aj ľuďom, ktorí 

sa podieľali na vypracovaní 

našej prihlášky,“ povedal 
generálny sekretár SFZ Peter 
Palenčík.
Čo to znamená do najbliž-
šieho obdobia pre SFZ? 
„Myslím si, že v blízkej 

budúcnosti k nám z UEFA 

zavíta viacero skupín 

odborníkov a tí zadefinujú 

konkrétne veci, ktoré musí-

me zlepšiť na jednotlivých 

štadiónoch. Určite si s nimi 

prejdeme všetky hotely 

a tréningové plochy, ktoré 

sme navrhli v našej prihláš-
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ke a následne po vyhodno-

tení budeme pracovať na 

čo najlepšej organizácii,“ 
dodal Palenčík.
Majstrovstvá Európy 
so 16 účastníkmi sa budú 
konať tretíkrát, no Slovensko 
bude prvou krajinou v histórii, 
ktorá bude hostiť takýto veľký 
turnaj v počte reprezentácií 
samostatne. Na Eure v roku 
2017 v Poľsku, kde sa pred-
stavili aj slovenskí futbalisti, 
bojovalo o titul 12 účastníkov 
a rovnaký počet mužstiev bol 
aj o dva roky neskôr v Talian-
sku a San Maríne. Prvýkrát 
bolo na ME tejto vekovej 
kategórie 16 výberov v roku 
2021, konali sa v Maďarsku 
a Slovinsku. Tento rok privíta 
16 najlepších tímov Európy 
Rumunsko a Gruzínsko. 

SFZ už má s organizáciou 
juniorských majstrovstiev 
Európy bohaté skúsenosti. 
Ešte v roku 2000 sa u nás 
prvýkrát predstavili elitné 
reprezentácie U21. Zápasy 
sa hrali v Bratislave, Trnave 
a Trenčíne, o celkový triumf 
bojovalo osem tímov a na 
prvom mieste skončili Taliani. 
Naši futbalisti obsadili 
4. priečku a kvalifikovali sa na 
olympiádu v Sydney.
V roku 2013 sme privítali naj-
lepšie družstvá do 17 rokov, 
o tri roky neskôr to boli naj-
lepšie futbalistky do 19 ro-
kov. 
Doposiaľ najväčší šampio-
nát, ktorý SFZ organizoval, 
bol minulý rok. V Trnave, 
Dunajskej Strede, Žiari nad 
Hronom, Banskej Bystrici 

a v Senci si zmerali sily futba-
listi do 19 rokov. Prví skončili 
Angličania, sokolíci obsadili 
piate miesto a vybojovali si 
postup na tohtoročné maj-
strovstvá sveta v Indonézii. 
SFZ dostal za organizáciu 
Eura od UEFA veľmi dobré 
hodnotenie. Predstavitelia 
strešnej európskej futbalovej 
organizácie boli spokojní aj 
s diváckym záujmom o zá-
pasy. Práve preto na konci 
uplynulého kalendárneho 
roka pozvali zástupcov 
nášho zväzu Moniku Jurigo-
vú, riaditeľku PR a Zuzanu 
Jamriškovú za marketing, 
prednášať o organizácii ju-
niorského šampionátu do 
19 rokov a o jeho zatraktív-
není na Maltu. Tá ho bude 
hostiť tento rok v júli.      (sfz)

Najlepšie európske tímy 
  sa predstavia v ôsmich mestách

Po 25 rokoch 
opäť privítame 
šampionát U21

Európska futbalová únia pridelila Slovenskému futbalovému 
zväzu (SFZ) organizáciu šampionátu do 21 rokov v roku 2025. 
Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť tento 
turnaj pri počte 16 účastníkov samostatne.
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Slovenskí sokoli vstupujú do ôsmej 

kvalifikácie o postup na kontinentálny 

šampionát. Súpermi našej reprezentá-

cie v šesťčlennej J-skupine kvalifikácie 

Eura 2024 sú Portugalsko, 

Bosna a Hercegovina, Island, Luxem-

bursko a Lichtenštajnsko.

– o postup na majstrovstvá Európy bude 
bojovať 53 členských krajín UEFA 
v siedmich päťčlenných a v troch šesť-
členných skupinách.

– taliansky internacionál Gianluca Zam-
brotta vybral počas žrebu vo Frankfurte 
nad Mohanom 9. októbra 2022 z osudia 
lístok s menom Slovensko a zaradil nás 

do kvalifikačnej J-skupiny.
– kvalifikácia sa odohrá v priebehu 

jedného roka 2023, zverenci trénera 
Francesca Calzonu vstupujú do bojov 
o Nemecko duelom s Luxemburskom 
(23. marca), posledný zápas je na prog-
rame v Bosne a Hercegovine (19. no-
vembra). V priebehu ôsmich mesiacov 
tak odohrajú v piatich asociačných 
termínoch celkovo desať kvalifikač-
ných stretnutí.

– z každej z desiatich kvalifikačných sku-
pín postúpia na finálový turnaj Eura 
2024 dva najlepšie tímy. Z kvalifikácie 
si tak zabezpečí priamy postup 

20 účastníkov.
– priamu účasť má potvrdenú aj domáci 

usporiadateľ Nemecko, zvyšné tri 
miestenky si rozdelia  najlepšie tímy 
z 12-členného play-off na základe 
výsledkov Ligy národov UEFA. Na 
finálovom turnaji Eura 2024 tak bude 
štartovať celkovo 24 tímov.

– kontinentálny šampionát bude od 
14. júna do 14. júla 2024 hostiť desať 
nemeckých miest – Mníchov, Berlín, 
Dortmund, Kolín nad Rýnom, Gelsenkir-
chen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, 
Frankfurt nad Mohanom a Lipsko.

PETER ZEMAN
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23. 3. 2023 (štvrtok) 

SLOVENSKO– Luxembursko  (20:45)

Bosna a Hercegovina – Island  (20:45)

Portugalsko – Lichtenštajnsko  (20:45)

26. 3. 2023 (nedeľa) 

SLOVENSKO - Bosna a Hercegovina  (20:45)

Lichtenštajnsko – Island  (18:00)

Luxembursko – Portugalsko  (20:45) 

  

17. 6. 2023 (sobota) 

Island – SLOVENSKO  (20:45)

Luxembursko – Lichtenštajnsko  (15:00)

Portugalsko - Bosna a Hercegovina  (20:45) 

  

20. 6. 2023 (utorok) 

Lichtenštajnsko – SLOVENSKO  (20:45)

Bosna a Hercegovina – Luxembursko  (20:45)

Island – Portugalsko  (20:45) 

  

8. 9. 2023 (piatok) 

SLOVENSKO – Portugalsko  (20:45)

Bosna a Hercegovina – Lichtenštajnsko  (20:45)

Luxembursko - Island (20:45)

PROGRAM 
J-SKUPINY

11. 9. 2023 (pondelok) 

SLOVENSKO – Lichtenštajnsko  (20:45)

Island - Bosna a Hercegovina  (20:45)

  Portugalsko – Luxembursko  (20:45) 

  

13. 10. 2023 (piatok) 

Portugalsko – SLOVENSKO  (20:45)

Island - Luxembursko  (20:45)

Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina  (20:45) 

  

16. 10. 2023 (pondelok) 

Luxembursko – SLOVENSKO  (20:45)

Bosna a Hercegovina – Portugalsko  (20:45)

Island – Lichtenštajnsko  (20:45) 

  

16. 11. 2023 (štvrtok) 

SLOVENSKO – Island  (20:45)

Lichtenštajnsko – Portugalsko  (20:45)

Luxembursko - Bosna a Hercegovina  (20:45) 

  

19. 11. 2023 (nedeľa) 

Bosna a Hercegovina – SLOVENSKO  (20:45)

Lichtenštajnsko – Luxembursko  (20:45)

Portugalsko – Island  (20:45)

KVALIFIKÁCIA ME 2024

Taliansky internacionál Gianluca Zam-
brotta vytiahol na žrebe kvalifikácie 
lístok s menom Slovenska.
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Je to ten istý človek, ktorý chodí na li-
gový futbal? Je to ten istý fanúšik, ktorý 
dychtivo sleduje účinkovanie našich 
tímov v pohárových súťažiach? A sú 
medzi fanúšikmi týchto súťaží kvalita-
tívne rozdiely tak, ako sú výkonnostné 
rozdiely medzi tímami, ktorým fandia? 
Veľa takýchto otázok si kladieme v na-
šom Klube olympijských beznádejí. Je 
to pochopiteľné, ide jar a sme na začiat-
ku kvalifikácie Eura 2024.

Takto skraja kvalifikácie, keď všetko 
vyzerá tak úhľadne a pekne a jasne 
– stačí dať viac gólov než dostať, teda 
vo väčšine zápasov, a sme tam! V Berlíne 
nás privítajú s otvorenou náručou, veď 
prinesieme veľa futbalového majstrov-
stva, Európa nám bude závidieť. 

Neironizujem. Možno trošku snívam, 
ale prečo nie? Teoreticky si predstavme, 
že sme postúpili do finále. Či máme na 
to káder, to posúdiť neviem. Ale viem 
celkom zreteľne a jasne povedať, že ak 
by sme na tribúny, z ktorých sa budú 
sledovať boje o titul európskeho maj-
stra, mali poslať tých, ktorí u nás sami 
seba vydávajú za jediných pravover-
ných futbalových fanúšikov, teda tých, 
ktorí sami seba hrdo označujú za ultras, 
priznám sa, že by som tam s nimi ne-
chcel byť ani pod jednou vlajkou, ani 

v jednom sektore. A už vôbec by som 
tam nevzal malého Michala z kategórie 
U9, s ktorým som sa o vyhliadkach 
našich reprezentantov na úspech proti 
Luxembursku včera výborne poroz-
prával. Teda hovoril hlavne on, ja som 
počúval. Presne vie, koho by na aký post 
postavil. Preberali sme to s chalanmi 
po tréningu, vysvetlil mi, keď som sa ho 
opýtal, ako si môže byť taký istý.

Futbal, to sú aj vášne a keby šlo len o tie 
na ihrisku, prosím. No ja sa bez mučenia 
priznám, že pre nezasväteného je futbal 
na Slovensku spojený predovšetkým 
s pojmami ako sú výtržnosti, škody na 
majetku, strety s poriadkovou službou, 
či policajnými ťažkoodencami a slovní-
kom, ktorý sa ostýcha používať každý 
súdny človek. Naozaj nerozumiem 
tomu, prečo a načo sa tak vlažne k tejto 
téme stavajú majitelia klubov, prevádz-
kovatelia štadiónov a nakoniec aj sa-
motní tréneri a hráči. Prisahám, že keby 
som bol na ihrisku počas posledného 
derby Slovan – Trnava, sadnem si do trá-
vy a plačem. Na to som ja trénoval, aby 
na mojom snažení parazitovali kreatúry 
z posledného suterénu spoločnosti?

Kým sa toto v slovenskom futbale 
nezmení, nikto nemôže s čistým 
svedomím povedať, že spoločnosti sa 

do futbalu investovať oplatí, lebo nám 
vychováva nasledovaniahodné vzory 
pre nastupujúce generácie. Nebudem 
už ďalej rozvíjať túto smutnú úvahu, 
načo si kaziť náladu, keď je tu oprávne-
ná radosť z novej príležitosti ukázať, že 
Slováci futbal hrať vedia. Ale musím sa 
aspoň opýtať, kedy sa teda začneme 
vážne rozprávať o tom, že vyhrážky 
smrťou, morbídne transparenty a ver-
bálna agresivita k športu jednoducho 
nepatria? A kedy začneme rázne a dô-
sledne konať?

Priznám sa, že vôbec nerozumiem to-
mu, prečo si kluby svojich ultras tak 
pokrytecky hýčkajú, veď už len z eko-
nomického hľadiska je úplne zrejmé, 
že im škodia viac, než pomáhajú. Vďaka 
nim sa viac vstupeniek nepredá a nejde 
len o to, že mama malého Michala má 
potom o svojho syna oprávnený strach. 

A je tu ešte jeden zahanbujúci rozmer 
takéhoto fanúšikovania – týchto chlap-
cov (a dievčatá) futbal zaujíma tak málo 
hlavne preto, lebo ho jakživ nehrali 
a jakživ na vlastnej koži nepocítili radosť 
zo streleného gólu či vydarenej kľučky. 
Neveríte mi? Skúste im ponúknuť 
kopačky, loptu a pošlite ich na ihrisko 
hrať, nie robiť výtržnosti... Uvidíte, kam 
vás pošlú. 
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AKO TO VIDÍ DRAMATIK  SILVESTER LAVRÍK

Kto je fanúšik 
reprezentačného futbalu?
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LEGENDÁRNÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ ŽIAKOV A ŽIA OK

VYHLASOVATE ODBORNÝ GARANT SPOLUORGANIZÁTORI

www.mcdonaldscup.sk

viac ako

12 000
hráčov

viac ako

1 000
škôl

viac ako

2 500
školských 
družstiev

z toho

2 600
dievčat

Tímovos , stovky odohratých zápasov, tisícky malých futbalistov
a futbalistiek, rados  z hry a pohybu a zážitky na celý život. 

Aj o tom je futbalový turnaj McDonald’s Cup. 

Patróni 24. ro níka: 

Róbert Boženík 
úto ník FC Porto

Mária Koren iová 
brankárka FC Como Women

NOVÝCH MAJSTROV SLOVENSKA SPOZNÁME
NA FINÁLE 6. - 7. JÚNA 2023 

V NÁRODNOM TRÉNINGOVOM CENTRE SFZ
V POPRADE

viac info na
dajmespolugol.sk

FUTBAL
ZDRAVIE POHYB

RADOSŤÚSMEV

FUTBALOVÉ AKTIVITY
DETÍ V MATERSKÝCH
A ZÁKLADNÝCH
ŠKOLÁCH

„Robíme to pre deti” 
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OPRÁŠENÉ LEGENDY 
JOZEF KAREL   bol prvý reprezentant 
z metropoly Šariša

A zrodil sa
„prešovský 
betón“
Pamätníci tvrdia, že jeho futbalový talent objavi-
la na stredoškolskom turnaji v Trenčíne legenda 
slovenských novinárov a dlhoročný redaktor Pravdy 
Gustáv Argaj. Vychýrenému majstrovi redakčnej 
práce padol do oka šikovný konštruktívny hráč 
a strelec v drese michalovského gymnázia v roku 
1940, ktorý však prvé futbalové kroky robil v Sečov-
ciach. 

Svoj veľký talent neskôr rozví-
jal v Snahe Košice a rok 1942 
už strávil v službách Slávie 
Prešov. V jej drese sa ukázal 
ako dobrý strelec, takže nebo-
lo žiadnym prekvapením, že 
v ďalšej sezóne už bol hráčom 
ŠK Slovan Bratislava. 
„Gusto Argaj bol vtedy 

funkcionárom pri dorasten-

coch Prešova, ktorí sa trikrát 

dostali do celoslovenského 

finále.  Futbalu rozumel, mal 

dobré oko na talenty z ce-

lého regiónu, ktoré potom 

neskôr hrali za Prešov,“ zložil 
poklonu svojmu dlhoročnému 
kolegovi 96-ročný nestor slo-
venskej športovej žurnalistiky 
Jozef Kšiňan.  Aj podľa neho 
vtedajší prešovský futbalový 
funkcionár prejavil majstrov-
ský odhad, lebo Jozef Karel bol 
prvý slovenský i českosloven-
ský reprezentant z Prešova. 
Ako 22-ročný odohral jeden 
zápas v slovenskom drese, na-
stúpil v súboji v Záhrebe, ktorý 
domáci 9. apríla 1944 vyhrali 
vysoko 7:3. Bol to posledný 
medzištátny duel slovenského 
národného mužstva v rokoch 
II. svetovej vojny. Po vojne, 
presnejšie v rokoch 1946 
– 1948, pridal Karel sedem 
medzištátnych stretnutí za 
ČSR.  Viac pre ťažké zranenie 
nestihol.
V roku 1965 ho France Foot-
ball zaradil medzi dvadsať 
najlepších stredopoliarov na 
svete za posledných dvadsať 
rokov! Odborníci z časopisu ho 
do hviezdneho zoznamu za-
písali aj napriek tomu, že jeho 
kopačky vtedy už viseli na klin-

ci... Jeho futbalový rozlet totiž 
vo veku 26 rokov stoplo vážne 
zranenie kolena. Utrpel ho 
počas legendárneho 49-dňo-
vého zájazdu ŠK Bratislava do 
Mexika v roku 1948.
„Bol to tvorivý hráč, výborný 

stratég a mozog stredu poľa 

vo vtedajšom ŠK Bratislava. 

Bol veľký bojovník a z jeho 

presných prihrávok profito-

vali spoluhráči, zároveň bol 

postrachom pre súperov,“ 

tvrdil o ňom  Jozef Kšiňan.  
„Keď v roku 1942 prichá-

dzal študovať techniku 

do Bratislavy, okamžite po 

ňom siahli funkcionári ŠK. 

Dvojica Baláži – Karel bola 

neskôr hnacím motorom 

celého ŠK, s ktorým sa už 

v sezóne 1942/43 tešil 

z majstrovského titulu. 

Jožko Karel k nemu prispel 

mierou vrchovatou,“ tvrdil 
Jozef Kšiňan, ktorý ho zažil na 
tréningoch dorastu belasých. 
Rok po vojne šiel na hosťo-
vanie do hlavného mesta 
Francúzska.  Počas polročnej 
pracovnej stáže bol hráčom 
Red Star Paríž.  Potom sa vrátil 
späť na Tehelné pole.
Ako hráč ŠK Bratislava sa 
zúčastnil na spomínanom 
zájazde do Mexika, počas kto-
rého Bratislavčania odohrali 
deväť zápasov s poprednými 
domácimi mužstvami s výbor-
nou bilanciou 6 – 2 – 1. 
Jozef Karel si hneď v prvom 
z nich na nerovnom teréne 
vážne zranil koleno, ktoré ho 
viac na zájazde na ihrisko ne-
pustilo. Podľa trénera Daučíka 
by slovanisti neprehrali v Me-

xiku ani jeden zápas, ak by 
mohol hrať Karel. „Po návrate 

sa liečil v Piešťanoch, kde to 

ešte v drese PFK skúšal ako 

hrajúci tréner, lebo do ligo-

vých súbojov ho vážne po-

škodené koleno už nepusti-

lo,“ zdôraznil Jozef Kšiňan. 
Od roku 1950 však opäť behal 
po ihriskách v rodnom kraji. 
Bol hráčom, či skôr hrajúcim 
trénerom, Dukly Prešov (1951 
– 1956). Pod jeho taktovkou 
mužstvo zo Šariša v roku 1952 
neprehralo dvanásť zápasov 
za sebou a na konci sezóny 
obsadilo 6. miesto s bilanciou 
12 – 4 – 10. V roku 1955 dostal 
Prešovčanov ešte vyššie – na 
4. miesto (10 – 5 – 7).  V roku 
1957 priviedol TJ Spartak Koši-
ce VSS do 1. ligy (1957 – 1961), 
pôsobil v Slavoji Trebišov, 
v Tatrane Prešov, chvíľu pobu-
dol aj na lavičke ZŤS Martin 
a zažil trénerský život v Kuvaj-
te.  Po návrate opäť pôsobil 
v troch mestách, v ktorých už 
jeho trénerský rukopis dobre 
poznali, bol kormidelníkom 
Tatrana Prešov, ktorý priviedol 
do československej I. ligy.

Tréner Karel na základe kvality 
hráčskeho kádra dokázal účin-
ne vypracovať defenzívu svoj-
ho mužstva, systém založil na 
dôslednom krytí súperových 
útočníkov. Ako dobrý stratég 
naučil hráčov  účinne brániť 
a ovládať stred poľa s cieľom 
po získaní lopty rýchlo preni-
kať k súperovej bránke. Prešov 
pod Karelovým vedením málo 
gólov dostával, ale vedel 
z rýchlych kontier skórovať. Tak 
sa medzi súpermi zrodil termín 
prešovský betón. Uznávaný 
stratég to rezolútne odmietol a 
tvrdil: „Vychádzal som z toho, 

akých hráčov mám k dispozí-

cii, podľa toho som pripravil 

aj taktiku. Musím sa však 

smiať, že o našej defenzíve 

začali hlavne pražskí novi-

nári písať ako o prešovskom 

betóne.“ Vďaka zanieteniu pre 
tento spôsob hry sa tešil aj 
z majstrovského titulu, druhým 
v jeho živote. Prvý získal ako 
hráč získal v roku 1943 s ŠK 
Bratislava, druhý ako tréner 
s mužstvom C. D. Saprissa 
o takmer 40 rokov neskôr 
v Kostarike.        ŠTEFAN ŽILKA

DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 13. septembra 1922 v Humennom.
ZOMREL: 26. septembra 2005 v Košiciach
HRÁČSKA KARIÉRA: Sečovce (1938 - 1940), Snaha Košice (1940 - 
1942), Slávia Prešov (1942), ŠK Bratislava (1943 – 1948, v roku 1946 
pol roka v Red Star Paríž), PFK Piešťany (1950), Dukla Prešov (1950 
– 1953)
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: PFK Piešťany (1950), Dukla Prešov (1950 
– 1957),  TJ Spartak Košice VSS (1957 – 1961), Slavoj Trebišov (1961 
– 1963 a 1972 - 1977),  Tatran Prešov (1963 – 1965 a 1968 - 1971),  
ZŤS Martin (1965), Kuvajt (1966 – 1968), C. D. Saprissa (Kostarika), ZŤS 
Košice (1979/1980)
ÚSPECHY: majster Slovenska s ŠK Bratislava (1942/1943), majster Kos-
tariky ako tréner C. D. Saprissa, postup do I. ligy s VSS Košice (1958), 
postup do I. ligy s Tatranom Prešov (1968)
REPREZENTÁCIA: Slovensko (1944, 1 zápas), Československo (1946 
– 1948, 7 zápasov)

KTO BOL JOZEF KAREL

Jozef Karel po návrate z Mexika.
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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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Volali ho slovenský Plánička, 
spôsobom hry sa na legendár-
neho brankára a finalistu MS 
1934 podobal. Žilinskú fut-
balovú svätyňu opustil v roku 
1938 ako 34-ročný. A o rok 
neskôr už stál pri kormidle 
čerstvo vytvorenej slovenskej 
reprezentácie. Ako zväzový ka-
pitán slovenského futbalu bol 
spolu s asistentom Rudolfom 
Hanákom strojcom nečakané-
ho úspechu. Slováci pri svojej 
medzinárodnej premiére v ne-
deľu 27. augusta 1939 v Bra-
tislave na vypredanom Tehel-
nom poli senzačne porazili 
favorizované Nemecko 2:0! 
O góly sa zaslúžili Ján Arpáš 
a Jozef Luknár. To bol výsle-
dok, ktorý obletel celý futbalu 
zasvätený svet.
 „Vojtech Závodský bol mi-

moriadne činorodý človek. 

Celú svoju športovú kariéru 

strávil v Žiline. Bol výborný 

futbalový i hokejový bran-

kár. Neskôr ako funkcionár 

sa mimoriadne zaslúžil 

o rozvoj žilinského hokeja,“ 

povedal o ňom 96-ročný 
nestor slovenskej  žurnalistiky 
Jozef Kšiňan.
„V lete hral futbal, v zime 

hokej. V oboch športoch sa 

mu darilo. Keď skončil ako 

športovec, pokračoval ako 

tréner, funkcionár a hoke-

jový rozhodca,“ pokračoval 
žijúci pamätník jeho najväčšej 
slávy. V rodnej Žiline sa pričinil 
o postavenie zimného šta-
dióna, na ktorom po skončení 
druhej svetovej vojny hrali 
jeho nasledovníci.
Súčasníci na zásluhy Vojtecha 
Závodského nezabudli a 4. de-
cembra 2009 ho spolu s Vav-
rom Ryšavým pri príležitosti 
85. výročia založenia ľadového 
hokeja v meste uviedli do 
Siene slávy žilinského hokeja. 
Aj posledné hodiny jeho 
života sú úzko spojené so 
športom. V sobotu 29. októbra 
1977 bol v hľadisku žilinského 
futbalového štadióna, keď 
domáci hráči ZVL v ligovom 
súboji deklasovali futbalistov 
Slovana CHZJD Bratislava 5:1, 
hoci polčas sa skončil remízou 
1:1. Krátko po tom, čo Ivan 
Vrábel dal piaty gól domácich, 
hľadiskom sa prevalila veľká 
vlna eufórie a radosti.  Hlava 
skúseného športového funk-
cionára a nadšenca ten nával 
radosti nezvládla a Vojtecha 
Závodského v tých chvíľach 
všeobecného nadšenia a ra-
dosti postihla mozgová prího-
da. Hoci privolaní zdravotníci 
ho veľmi rýchlo ratovali, do-

mov sa už živý nevrátil. Zomrel 
večer po zápase v žilinskej ne-
mocnici iba štyri dni po 73. na-
rodeninách. Pochovaný je na 
Starom mestskom cintoríne 
v Žiline. Tunajší zimný štadión 
nesie jeho meno od roku 2009, 
o čom informuje aj pamätná 
tabuľa vo vestibule. 
Po Závodskom sa hlavným 
trénerom  národného výberu 
stal jeho asistent Rudolf Ha-
nák. Mužstvo viedol v dvoch 
medzištátnych stretnutiach. 
Nemcom sa 3. decembra 1939 
v domácom prostredí vydarila 
odplata za senzačnú augusto-
vú porážku z Tehelného poľa, 
keď hostí poslali z Chemnitzu  
domov s prehrou 1:3. 
Slovákom sa vydaril vstup do 

novej sezóny 1940, 6. júna zví-
ťazili v Sofii nad Bulharskom 
rozdielom triedy 4:1. Žiaľ, 
niekoľko dní po návrate z Bul-
harska pri dopravnej nehode 
neďaleko Budmeríc zahynul 
tréner Rudolf Hanák, neprežil 
zrážku s nákladným autom. 
Na jeho miesto nastúpil le-
gendárny hráč pražskej Sparty 
Štefan Príboj. Krst ohňom za-
žil už 15. septembra 1940 na 
Tehelnom poli v súboji s Ne-
meckom. Hráči Tretej ríše si 
pamätali potupu z 27. augus-
ta 1939 a reprízu už nedovoli-
li, zvíťazili 1:0. Jediný bod Slo-
váci pod vedením niekdajšie-
ho obávaného kanoniera Prí-
boja vybojovali 7. septembra 
1941 za výsledok 1:1 s Chor-

vátskom, lebo ďalšie dva zá-
pasy prehrali. V Záhrebe 
s Chorvátskom už 28. septem-
bra 2:5 a 14. októbra s Rumun-
skom v Bukurešti 2:3 . 
Prehrou 0:4 s Nemeckom 
v Breslau začínal 7. decembra 
pri reprezentácii Slovenska 
bývalý československý repre-
zentant a finalista MS 1934 
v Taliansku a člen All star tímu 
z tohto šampionátu Štefan 
Čambal. Jeho mužstvo prehra-
lo 7. júna 1942 v Bratislave aj 
ďalšie medzinárodné meranie 
síl s Chorvátskom (1:2). Po jeho 
rezignácii sa na tento post po-
stavil Ferdinand Daučík. A svo-
ju misiu pri reprezentácii začal 
dobre. Slováci sa 23. augusta 
1942 radovali v Bratislave po 
domácom súboji s Rumun-
skom (1:0). Žiaľ, ďalšie dva sú-
boje v roku 1942 sa skončili 
jasnými prehrami. S Chorvát-
skom v Záhrebe 6. septembra 
1:6 a s Nemeckom v Bratislave 
22. novembra 2:5.  Rok 1943 
zverencom Daučíka priniesol 
dve prehry a jednu remízu: 
s Chorvátskom v Záhrebe 0:1, 
v Bratislave 1:3, 13. júna 1943 
remizovali 1:1 s Rumunskom 
v Bukurešti. V roku 1944 dau-
číkovci utrpeli 9. apríla vysokú 
prehru 3:7 opäť v Záhrebe 
s Chorvátskom. Bol to posled-
ný medzištátny zápas sloven-
skej reprezentácie v období 
rokov 1939 – 1944.   

 ŠTEFAN ŽILKA

Volali ho 
slovenský Plánička

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

Z ako Závodského premiéra na slovenskej lavičke a ďalší 
tréneri v období Slovenského štátu (1939 – 1944)

Ako 15-ročný študent bol 9. augusta 1919 
v Žiline na zakladajúcom zasadnutí Slovenské-
ho futbalového zväzu. O deväť rokov neskôr 
sa ako pohotový a spoľahlivý brankár ŠK Žilina 
zaslúžil o slovenský ligový titul pre rodné mes-
to. A v roku 1929 so spoluhráčmi tento úspech 
zopakoval. Vojtech Závodský.
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Slovenská reprezentácia pred prvým zápasom proti Nemecku, horný rad zľava: 
Dezider Kostka, Eduard Derkitsch, Viliam Vanák, Gábor Ferényi,  Milan Pochaba 
(náhradný brankár), František Vysocký, Ján Arpáš, Jozef Hudec, Jozef Luknár. Dolný 
rad: František Kaiser, František Bolček, Ervín Kováč, Teodor Reimann a Ivan Chodák.

 VOJTECH ZÁVODSKÝ 1 zápas  1939 ( 1 – 0 – 0)

 RUDOLF HANÁK 2 zápasy 1939 – 1940 (1 – 0 – 1)

 ŠTEFAN PRÍBOJ 4 zápasy  1940 – 1941 (0 – 1 – 3)

 ŠTEFAN ČAMBAL 2 zápasy  1941 – 1942 (0 – 0 – 2)

 FERDINAND DAUČÍK 7 zápasov – 1942 – 1944 (1 – 1 – 5)

VIEDLI SLOVENSKO V ROKOCH 1939 – 1944

Pamätná tabuľa na žilinskom hokejo-

vom štadióne, venovaná 

Vojtechovi Závodskému.
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ONLINE ABUSE 
LEAVES 
A SCAR
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ĎAKUJEME ZA PODPORU
Generálny partner

Platinoví partneri

Partneri

Mediálni partneri

Dodávatelia
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