
Peter  D U B O V S K Ý ( 7. 5. 1972 – 23. 6. 2000 ) 

 

Na ocenenie „in memoriam“ navrhnutý BFZ. 
 

Napriek mladému veku, v ktorom tragicky zahynul, sa nezmazateľne 

zapísal do histórie ŠK Slovan Bratislava a celého slovenského futbalu.  

Dvojnásobný „kráľ strelcov“ federálnej ligy a futbalista Slovenska za 

rok 1993. V reprezentačných výberoch ČSFR a  Slovenska odohral 

spolu 47 zápasov, v ktorých strelil 18 gólov. 

V rokoch 1993 – 1995 zatiaľ jediný slovenský futbalista v drese Realu 

Madrid, s ktorým sa v roku 1995 stal Majstrom Španielska.  

Jeho meno nesie aj cena, ktorá sa od roku 2000 kaţdoročne udeľuje najlepšiemu sloven- 

skému futbalistovi do 21 rokov.  
 

Miroslav  K R Á L ( 2. 11. 1947 ) 
 

 

 

Na ocenenie navrhnutý SsFZ, za dlhoročnú činnosť vo futbale a pri 

príleţitosti jeho ţivotného jubilea – 70 rokov. 
 

S futbalom začínal v rodných Topoľčanoch a cez dorastenecké a junior- 

ské reprezentácie vtedajšej ČSSR to dotiahol aţ na olympionika 

a účastníka letných OH 1968 v Mexiku. 
 

V dresoch ZVL Ţilina a Dukla Banská Bystrica odohral 180 ligových 

zápasov, v ktorých strelil 28 gólov. 
 

V roku 1982 sa vydal na trénerskú dráhu, počas ktorej trénoval napr. 

seniorov v Bytči, Martine, Šali, či Ţiline a stále aktívne pôsobí v TMK SsFZ a ObFZ Ţilina. 
 

 

Jozef  K Š I Ň A N ( 3. 1. 1927 ) 

 

Popredný slovenský športový novinár. Pracoval v redakciách Pravdy, 
Práce, Smeny, v agentúrach ČSTK a TASR.  

S aktívnym futbalom skončil uţ v tridsiatke, začal trénovať ţiakov, ale 
získal aj najvyššiu trénersku kvalifikáciu. Je autorom alebo spoluauto- 
rom vyše 30 publikácií so športovou, prevaţne futbalovou tematikou. 
Písal o futbalových MS 1970 v Mexiku, ME 1976 v Juhoslávii, ale aj 
o viacerých zimných a  letných olympiádach. Bol členom kolektívu auto- 
rov knihy „Svet deväťdesiatich minút“, je spoluautorom „Zlatej knihy 
futbalu na Slovensku“. 

Jozef KŠIŇAN je drţiteľom viacerých domácich aj medzinárodných ocenení. Z nich najvý- 
znamnejší je Zlatý odznak MOV, je drţiteľom Bronzových kruhov SOV, aj laureátom Ceny 
Fair play MUDr. Ivana Chodáka.  

Ondrej  M L A D Š Í  ( 9. 6. 1937 ) 
 

 

Na ocenenie navrhnutý VsFZ, za dlhoročnú činnosť vo futbale a pri 

príleţitosti jeho ţivotného jubilea – 80 rokov. 
 

Aktívne hrával najmä v  Baníku, neskôr v Magnezite Jelšava. Od roku 
1970 pôsobil 22 rokov ako rozhodca, neskôr ako delegát stretnutí, kde 
na rôznych stupňoch súťaţí absolvoval viac ako 1 200 zápasov.  
 

Do roku 1996  bol predsedom ObFZ Roţňava, kde za svoj najväčší 
úspech povaţuje vydarenú organizáciu finále Československého pohá- 
ra medzi Spartakom Trnava a Spartou Praha v roku 1986 v Jelšave. 

 

 

Od roku 1997 člen Rady SsFZ a člen VV a Rady ObFZ v Rimavskej Sobote, kde aţ do roku 
2013 vykonával aj funkciu predsedu odvolacej komisie. 
Za prácu vo futbale bol okrem iného ocenený aj pamätnou medailou SFZ – pri príleţitosti 
jeho ţivotného jubilea – 70 rokov.   



Juraj  O B L O Ž I N S K Ý  ( 8. 3. 1957 ) 

 

Na ocenenie navrhnutý SFZ, za dlhoročnú činnosť v slovenskom futbale 
a pri príleţitosti jeho ţivotného jubilea – 60 rokov. 
 

Menovaný pôsobí viac ako 30 rokov v rôznych futbalových funkciách. 
Dlhoročný prezident FK INTER Bratislava, v rokoch 1999 – 2006 vicepre- 
zident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, pôsobil aj 
ako delegát stretnutí v súťaţiach UEFA. 
 

V rokoch 2001 – 2003 stál ne čele komisie SFZ pre zavedenie klubového 
licenčného  systému UEFA do podmienok SFZ. Od  roku  2003  je pred- 
sedom  licenčnej  komisie  SFZ, od roku 2013 aj predsedom Prvostupňo- 

vého orgánu licenčného konania. Je drţiteľom viacerých futbalových ocenení. Strieborný 
odznak SFZ mu bol udelený v roku 2007. 
 

 

Ladislav  P E T R Á Š  ( 1. 12. 1946 ) 
 

Na ocenenie navrhnutý prezidentom SFZ pri príleţitosti jeho ţivotného 

jubilea – 70 rokov. 
 

Jedna zo slovenských hráčskych legiend, účastník OH 1968 a MS 1970 

v Mexiku. V reprezentácii Československa odohral 19 zápasov, v kto- 

rých dal 6 gólov. 85 gólov zaznamenal v bývalej federálnej lige, v ktorej 

sa v dresoch Interu Bratislava a  Dukly Banská Bystrica stal aj 

dvojnásobným „kráľom strelcov“.  
 

V rokoch  2000  a  2001 sa ako asistent trénera podieľal na dvoch double  

Interu Bratislava, pôsobil aj ako asistent pri reprezentačnom „áčku“ a hlavný tréner repre- 

zentačného výberu Slovenska do 21 rokov.    
 

Juraj  P I L Á T  ( 14. 11. 1952 ) 
 

Na ocenenie navrhnutý SsFZ, za dlhoročnú činnosť vo futbale a  pri 

príleţitosti jeho ţivotného jubilea – 65 rokov. 
 

Jeho futbalový ţivot je viac ako štyri desaťročia nezlučiteľne spojený 

so Zvolenom. Je dlhoročným predsedom ObFZ Zvolen, mnoho rokov 

bol prvým muţom futbalového klubu MFK Lokomotíva Zvolen. 
 

V občianskom ţivote úspešný manaţér – viac ako 15 rokov pôsobil ako 

generálny riaditeľ zvolenských ţelezničných opravovní a  strojární, 

angaţoval sa aj v komunálnej politike. 
 

Ako predseda ObFZ Zvolen je pravidelným účastníkom konferencií SFZ a v pozícii delegáta 

dnešnej konferencie si preberie udelené ocenenie.  
 

 

 

 

 

 

 

 


