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PRÍHOVOR

PREDSLOV 
TECHNICKÉHO 
RIADITEĽA

Vážení kolegovia, tréneri, priaznivci slovenského  
futbalu.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo rozbehnúť vy-
dávanie magazínu Technického úseku SFZ. Vzhľadom 
na množstvo aktivít, ktoré zastrešujeme a ktoré pria-
mo súvisia s futbalom, sme cítili potrebu bližšie a pod-
robnejšie informovať o práci, dianí a smerovaní nášho 
úseku. Chcel by som zdôrazniť, že našim zámerom 
nebolo vytvoriť čisto odborný časopis, ale skôr časo-
pis informatívneho charakteru, ktorý bude adresovaný 
cieľovej skupine – slovenským trénerom.

V trojmesačných intervaloch by sme radi prezen-
tovali prácu jednotlivých oddelení, reprezentačných 
výberov, mládeže, priniesli informácie z grassroots fut-
balu, z oblasti vzdelávania trénerov, mládežníckeho a 
ženského futbalu. Podrobné informácie z posledných 
významných akcií doplní kompletný sumár udalostí, 
resp. ich prehľad v rubrike „Kaleidoskop“ a v sekcii „Ka- 
lendár“ vás budeme informovať o udalostiach v na-
jbližšom období.

Magazín vám prinášame v elektronickej podobe, bude 
distribuovaný najmä registrovaným trénerov v rám-
ci ISSF, dostupný bude tiež na webovej stránke SFZ. 
Verím, že sa stane vítaným sprievodcom a zdrojom in-
formácií o aktuálnom dianí v slovenskom futbale.

Ján Greguš
Technický riaditeľ SFZ
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ABSOLVENTI SI PREVZALI 
DIPLOMY UEFA Pro

Prvý marcový deň sa stal pamätným pre de-
viatich čerstvých absolventov – trénerov s na-
jvyššou licenciou UEFA Pro.

Medzi absolventmi boli štyria niekdajší úspešní 
slovenskí reprezentanti Miroslav Karhan, Ján Kozák ml., 
Szilárd Németh a Stanislav Varga. Okrem nich najvyššiu 
trénerskú licenciu získali Jozef Dojčan, Richard Dostálek, 
Dušan Kramlík, Vladimír Veselý a Pavol Hrnčiarik. „Promo-
vaní“ do trénerského fachu boli v priestoroch Siene slávy 
slovenského futbalu za prítomnosti prezidenta SFZ Jána 
Kováčika, generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta, 
technického riaditeľa SFZ Jána Greguša, člena výkonného 
výboru SFZ za trénerov Dušana Radolského a manažéra 
vzdelávania Zsolta Pakuszu.

„Veľmi sa teším, že medzi držiteľmi najvyššej trénerskej 
licencie UEFA Pro sú aj bývalí úspešní reprezentanti, ktorí 
sa ako hráči dokázali presadiť nie iba vo svojich kluboch 
doma a v zahraničí, ale aj v národnom výbere. Teším sa 
na spoluprácu s nimi a držím im palce, aby sa im darilo v 
trénerskej kariére. Verím, že nová generácia trénerov bude 
pre slovenský futbal prínosom, prinesie do neho poznatky 
a skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej hráčskej kariéry,” 
povedal počas slávnostného odovzdávania trénerských 
dekrétov a preukazov prezident SFZ Ján Kováčik.

Menoslov čerstvých držiteľov diplomov  s najvyššou li-
cenciou UEFA Pro je hviezdny. Miroslav Karhan je prvým 
slovenským futbalovým reprezentantom s dosiahnut-
ou magickou métou 100 odohraných zápasov (druhým a 
posledným stovkárom v histórii je Marek Hamšík). Karhan 
odohral v rokoch 1995 – 2011 spolu 107 zápasov v najcen-
nejšom drese, v ktorých zaznamenal 14 gólov. “Mal som 
ponuky zo zahraničia, ale keďže momentálne nechcem 
ísť trénovať za hranice, rád by som pôsobil doma. Rád by 
som sa prezentoval z pozície trénera príťažlivým futbalom, 
ktorý sa bude divákom páčiť. Chcel by som futbalovým 
fanúšikom so svojimi zverencami priniesť toľko radosti z 
futbalu, ako to bolo v časoch, keď som ja začínal s ligov-
ým futbalom. Futbal má divákov v prvom rade zabávať a 

tešiť,“ povedal v priestoroch Siene slávy rekordér v počte 
odohraných zápasov v drese Slovenska.

Doplnil ho s 22 gólmi druhý najúspešnejší strelec v novodo-
bej histórii slovenského futbalu Szilárd Németh. „Ťažko 
povedať, kam sa vďaka najvyššiemu trénerskému vzdela-
niu v budúcnosti posuniem. Na Slovensku je momentálne v 
zozname okolo 250 trénerov, ktorí vlastnia UEFA Pro licen-
ciu. To je dosť. V každom ligovom mužstve je k dispozícii 
iba jedna pozícia hlavného trénera. Ligových mužstiev 
máme dvanásť, keď k tomu pripočítame aj tímy z druhej 
ligy, tak je ich dvadsaťosem. Každý má svoje kvality. A po-
tom je to iba na klube, na jeho majiteľovi, prezidentovi, či 
si človeka vyberie za trénera alebo nie, či mu dá šancu a 
dôveru. Každý má svoje ambície. V takej konkurencii nie je 
ľahké presadiť sa. Uvidíme, čo nám prinesie život. Zostať 
v pozícii trénera na Slovensku nebude vôbec jednoduché. 
Konkurencia aj v tejto oblasti rastie každým rokom. To si 
treba tiež uvedomiť,” zdôraznil Szilárd Németh.

25-násobný reprezentant SR a účastník MS 2010 v Juhoa-
frickej republike Ján Kozák ml. momentálne pôsobí ako 
hlavný tréner B-mužstva Slovana Bratislava. O využitie 
nadobudnutého vzdelania sa neobáva: “Aj keď trénerov 
s UEFA Pro licenciou je na Slovensku v súčasnosti dosť 
veľa, nemám obavu, že by som v budúcnosti nedokázal 
využiť svoje najvyššie trénerské odborné vzdelanie, ktoré 
som teraz ukončil.“ Doplnil ho Stanislav Varga. Urastený 
stopér pôsobil v minulosti na Britských ostrovoch v Celti-
cu Glasgow, či FC Sunderland, doma hrával v Tatrane 
Prešov a v bratislavskom Slovane. „Tak ako pre futbalistov 
znamenajú niektoré méty splnenie cieľa, tak to pre trénera 
znamená dosiahnutie najvyššej trénerskej licencie. Zároveň 
platí, že vzdelanie je len prvý krok na dlhej ceste.“

Na záver doplňme, že deviatym mužom do partie 
úspešných absolventov je Pavol Hrnčiarik, ten bol v čase 
slávnostného odovzdávania diplomov a preukazov tréner-
skej licencie UEFA Pro na služobnej ceste v zahraničí.
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

ZSOLT PAKUSZA O 
NOVINKÁCH V SYSTÉME 
VZDELÁVANIA TRÉNEROV 

Nový smer vo vzdelávaní trénerov zdôrazňuje 
zameranie sa na kvalitu trénerov, nie na kvanti-
tu. Prečo?
„Zameranie sa na kvalitu pred kvantitou je 
zámerom na všetkých stupňoch školení trénerov. 

Výraznejšie sa to prejavuje v organizácii školení trénerov pre 
vrcholový futbal, kde zámerom UEFA je, aby mala licencie 
PRO, Elite Youth A (mládež), alebo Goalkeeper A (brankári) 
malá skupina tých najlepších, ktorá dostane možnosť získať 
skutočne špeciálne znalosti, s ktorými by mohla pôsobiť v 
špičke. Tá je totiž veľmi úzka, čo je známe, preto tam musia 
byť tí najlepší.“

Tréneri by podľa nastolenej cesty mali zmeniť myslenie...
„Naše skúsenosti hovoria, že tréneri nie sú radi, ak im niek-
to niečo prikazuje. U nás je typické, že ak niečo človek musí, 
tak to ako prvé robiť nechce. Preto je v našom záujme skôr 
trénerom ukázať cesty a dať im voľnosť v tom, akú si vyberú. 
Nech každý trénuje dobre, po svojom. Dôležité je, aby tréneri 
vedeli, aké možnosti existujú. Na to sme tu my, aby sme im ich 
ukázali. Aj keď sme si vedomí, že je to náročnejšia cesta, ako 
striktne prikázať jeden spôsob práce.“

Všetky tieto aspekty, vrátane dôrazu na workshopy, di-
skusie, väčšie množstvo praxe, aj v kluboch v rámci mikro-
skupín, by mali byť v súlade s hernou filozofiou SFZ. Aká 
teda je?
„Jej komplexná podoba by mala byť zverejnená pred zači-
atkom nasledujúcej sezóny. Nepôjde len o filozofiu kon-
cepcie prípravy jednotlivých reprezentačných výberov, ale 
aj o filozofiu prípravy talentovanej mládeže. Budú to dva 
samostatné materiály a budú obsahovať odporúčaný 
spôsob a formu prípravy mládeže. V rámci reprezentácií 
pôjde hlavne o požiadavky na hráčov v jednotlivých kate-
góriách a celkový obsah hernej prípravy. Chceme podobne 
ako v kluboch pomenovať základné všeobecné znaky, 
ktoré by hráči v rôznych kategóriách mali mať, aby spĺňa-
li kritériá reprezentanta. Nebude to ale striktné, pretože  
chceme, aby sa v systéme vedel každý naplno realizovať.“

Zvýšil sa dôraz na workshopy, prezentácie, vystupovanie 
pred publikom. Čo Vás k tomu viedlo?
„Hlavnou myšlienkou je, aby sme dali trénerom to, čo najviac 
potrebujú v praxi. Požiadavky na trénera nespočívajú v tom, 
aby sedel niekde zatvorený a počúval iných, ale aby priamo 
na ihrisku riešil akékoľvek situácie súvisiace s danou úrovňou 
výkonnosti. V amatérskom futbale sú požiadavky úplne iné 
a presne na tie treba trénerov pripraviť. Napríklad nachystať 
tréning na typický počet hráčov, ktorý na nižšej úrovni nie je 
určite 18 alebo dokonca 22 hráčov. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Na profesionálnej úrovni je potrebné zamerať sa na 
každý detail na ihrisku a mimo neho, zvládať vystupo-
vanie na tlačových konferenciách, komunikovať so spon-
zormi, s majiteľmi klubov. Tréneri musia tiež vedieť riadiť, 
teda manažovať, členov realizačného tímu. Čím viac sa 
vzdelávanie priblíži praxi, tým lepšie ho budú tréneri chápať 
a zároveň zvládať uplatniť pri svojej práci.“

Ak niekto vybočuje z nastaveného profilu trénera, má šan-
cu získať najvyššie vzdelanie?
„Áno, musí ale ukázať, že má vedomosti a vie prečo danú 
vec robí. Správnosť či nesprávnosť ukáže až samotná prax. 
Ak využíva netradičné prvky, ale vie svoje kroky odôvodniť, 
budeme spokojní. Zároveň tým obohacuje iných trénerov o 
svoj nový, inovatívny pohľad.“

Medzi UEFA A a UEFA Pro licenciu boli v novom vzdeláva-
com module vsunuté ešte UEFA Goalkeeper A a UEFA 
Elite Youth A. Čo znamenajú?
„Licencia pre trénerov brankárov a elitná mládežnícka li-
cencia. Podobne ako UEFA chceme, aby sa už na istej 
úrovni začali tréneri špecializovať. Kľúčová východisková 
úroveň je vlastne UEFA A, s ňou môžu tréneri pôsobiť tak-
mer všade. Aj keď možno nie v pozícii hlavného trénera, ale 
dostať sa môžu všade. Ak sa niekto rozhodne vzdelávať 
ešte viac, už od neho očakávame špecializáciu buď na 
profesionálov, elitných mládežníkov resp. brankárov. Každá 
vetva totiž znamená úplne iné zručnosti. To ale neznamená, 
že by nemohol získať všetky tieto licencie.“

Často sa v nových materiáloch hovorí o mikroskupinách 
a štúdiu v nich. Ako ich bližšie opísať?
„Sú to menšie skupiny, ktoré sa stretávajú priamo v kluboch 
študentov a riešia reálne konkrétne problémy vyplývajúce 
z daného prostredia. V takejto skupine vzniká väčšia in-

terakcia, tréneri sa viac zapájajú, diskutujú. Táto forma 
sa nám z viacerých dôvodov veľmi osvedčila. Aj preto, že 
tréneri sa vlastne musia prejaviť. Lektor je v takom prípade 
skôr pozorovateľ, tútor, ktorý usmerňuje debatu. Našim 
zámerom je túto formu vzdelávania dostať na všetky 
stupne školení.“

Tréneri špecializovaných licencií pre elitný futbal musia 
absolvovať aj stáže v zahraničí. Pomáha im pritom SFZ?
„Nie, tréneri sa môžu sami rozhodnúť, čo ich najviac zau-
jíma a obohatí. Po návrate zo zahraničia potom môžu 
ponúknuť nové informácie aj ďalším našim trénerom v 
rámci prezentácie svojich poznatkov pred celou skupinou 
študentov. Takúto stáž naplánovať, vybaviť a manažovať 
je tiež jednou zo zručností absolventa školení.“

Existuje aj vzdelávanie pre lektorov?
„Do pyramídy vzdelávania sa dostali ďalšie úrovne, ktoré 
sú určené pre lektorov vzdelávania. Filozofiou nás všet-
kých je, aby boli lektormi tí najlepší. Chceme, aby lektor-
ov robili tí, ktorí k tomu majú vzťah a zároveň adekvátne 
vedomosti a zručnosti. Všetci v Európe sa zhodujú v tom, 
že je dobré, ak majú lektori zároveň pedagogické vzdela-
nie. To neznamená, že bez neho nemôže niekto prednášať, 
ale má určite bližšie k praktickým častiam výučby, zatiaľ 
čo pedagogickí pracovníci zvládajú lepšie teóriu, pretože 
majú špecifické zručnosti v podávaní informácii, prezento-
vaní poznatkov. Pre nás je výzva pre druhú polovicu tohto 
roku, aby sme našli vhodné typy pre obe súčasti vzdeláva-
cieho procesu. Chceme ale, aby sa lektori vzdelávali nielen 
vo futbale, ale aj v prezentačných zručnostiach a nových 
prístupoch vo vzdelávaní dospelých.“

Ako sa môžu tréneri zapojiť?
„Hľadáme tých najlepších. Zatiaľ o túto činnosť u nás 
nie je veľký záujem, preto je to skôr o tom vytipovať si 
správnych ľudí pre túto oblasť a dať im ďalšiu možnosť 
získať zručnosti na podávanie informácii. Určite potrebu-
jeme rozšíriť lektorský zbor vzdelávania trénerov SFZ.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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VEČER GRASSROOTS 
FUTBALU 2017

Prvýkrát sa udeľovali ceny pre najlepších v 
jednotlivých kategóriách počas slávnostného 
galavečera s názvom - „Večer Grassroots 2017“. 
Stalo sa tak 18. januára v Senci, za prítomnosti 

prezidenta SFZ Jána Kováčika, generálneho sekretára SFZ 
Jozef Klimenta a technického riaditeľa SFZ Jána Greguša.

KATEGÓRIA: Talenty roka

Z nominácií vzišla finálna deviatka víťazov v kategóriách 
chlapcov a dievčat do 10 rokov a do 13 rokov, v kategórii 
žiak a žiačka, spoznali sme tiež najlepšieho medzi mladšími 
a stašími dorastencami a juniorku. Tu je zoznam víťazov 
jednotlvých kategórií.

TALENTY

U10 chlapci: Nathan Udvaroš (ZŠ s MŠ J.Murgaša, Šaľa / 
McDonald´s Cup 19. ročník)
U10 dievčatá: Nela Lopušanová (ZŠ s MŠ Školská, Žilina / 
McDonald´s Cup 19. ročník)
U13 chlapci: Michal Záhradník (ZŠ Klačno Ružomberok) 
U13 dievčatá: Tamara Jedináková (ZŠ Pionierska Brezno) 
Žiak: Adrián Kaprálik (MŠK Žilina)    
Mladší dorast: Roland Gerebenits (MŠK Žilina) 
Starší dorast: Ľubomír Tupta (Hellas Verona FC)  
Žiačka: Nikol Mazúchová (FC Union Nové Zámky)  
Juniorka: Mária Mikolajová (Partizán Bardejov)  
    

KATEGÓRIA: Tréneri 

Chlapci žiaci: Slavomír Konečný (MŠK Žilina)  
Chlapci mladší dorast: Ivan Belák (MŠK Žilina) 
Chlapci starší dorast: Michal Kuruc (FC Nitra)
Dievčatá žiačky: Jozef Kmeť (MFK Ružomberok)  
Dievčatá juniorky: Martin Masaryk (ŠK Slovan Bratislava) 
Ženy: Ľubomír Čekan (Partizán Bardejov)   

KATEGÓRIA: Grassroots

V kategórii „Grassroots – sociálny projekt“ triumfoval pro-
jekt Pohár Karola Poláka, predtým ste poznali tento turnaj 
pod názovm Appelia Cup. Cenu prevzal Ľubomír Dranga z 
OZ Múdry pes. V kategórii o najúspešnejšiu aktivitu roka 
2017 získala prvenstvo CFT Akadémia (Centrum futba-
lových talentov), cenu prevzal prezident CFT Daniel Štuller.

Cena Sociálny projekt: Pohár Karola Poláka - Ľubomír 
Dranga (OZ Múdry pes)
Cena aktivita roka 2017: CFT Akadémia - Daniel Štuller 
(Centrum futbalových talentov)

KATEGÓRIA: Ženská ligová jedenástka

Nový formát galavečera nadväzuje na minuloročné vy-
hlásenie Ženskej ligovej jedenástky a predchodcu ankety 
Ženská jedenástka roka. Aj v tomto roku dostávali hlasy 
výhradne hráčky najvyššej domácej súťaže. Najpočet-
nejšie zastúpenie (4 hráčky) má ŠK Slovan Bratislava, 2 
hráčky dodal Partizán Bardejov a ŠKF VIX Žilina, po jednej 
FC Nitra, Spartak Myjava a SLC Banská Bystrica. 

Štefan Tarkovič (vpravo) odovzdáva cenu pre najlepšieho doras-
tenca Rolanda Gerebenitsa z MŠK Žilina.

Centrum futbalových tanetov získalo cenu v kategórii „Aktivita 
roka“2017

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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V čase slávnostného galavečera si viaceré hráčky plnili 
reprezentačné povinnosti na tréningovom kempe v Špan-
ielsku. Ceny si tak prevzali dodatočne na slávnostnom vy-
hlásení na zraze v Bratislave pred odletom na turnaj Wom-
en’s Cup na Cypre.

BRANKÁRKA: 
Veronika Matušková (ŠK Slovan Bratislava)

OBRANKYNE:
Monika Havranová (Partizán Bardejov)
Alexandra Hollá (ŠK Slovan Bratislava)
Denisa Mráziková (ŠKF VIX Žilina)
Monika Bytčanková (ŠK Slovan Bratislava)

STREDOPOLIARKY:
Martina Šurnovská (ŠK Slovan Bratislava)
Mária Mikolajová (Partizán Bardejov)
Katarína Košlabová (FC Nitra)

ÚTOČNÍČKY:
Veronika Sluková (ŠKF VIX Žilina)
Andrea Bogorová (Spartak Myjava)
Adriana Briššová (SLC Banská Bystrica)

KATEGÓRIA: Najlepší strelci

V tejto kategórii prevzali ceny najlepší kanonieri. Medzi 
mužmi triumfoval Miloš Gallo, 43-ročný kanonier FK 
Baník Štítnik, ktorý v 15 zápasoch zaznamenal 55 gólov. 
Medzi chlapcami napĺňal siete 11-ročný hráč FK Košice-
Barce Ľubomír Puzder, v Lige prípraviek U11 VsFZ a 1.LMŽ 
U12 skupiny VsFZ strelil v 47 zápasoch 147 gólov! Pušným 
prachom nešetrila ani 13-ročná Laura Retkéšová. V dresoch 
FK Čechy a FC Union Nové Zámky zaznamenala v minu-
lom roku v 4.lige MŽ U12 ObFZ Nové Zámky a 1.liga žiačok 
ZsFZ v 54 zápasoch 93 gólov.

Kategória muži: Miloš Gallo   
Kategória mládež chlapci: Ľubomír Puzder  
Kategória mládež dievčatá: Laura Retkéšová  

KATEGÓRIA: Cena fair-play Ivana Chodáka

Futbaloví gentlemani prevzali ceny fair play MUDr. Ivana 
Chodáka za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť a prínos 
pre futbal v súlade s princípmi fair play. Cena Fair-play 
za dlhoročný príklad bola udelená Miroslavovi Spišia-
kovi, Stanislavovi Semanovi, Eduardovi Buganovi a Vlad-
imírovi Hriňákovi (in memoriam). Ďakovný list za dlhoročnú 
príkladnú hráčsku činnosť a prínos pre futbal v súlade s 
princípmi fair play bol udelený Augustínovi Šuranovi (in 
memoriam) a Viktorovi Zamborskému.

Cena za dlhoročný príklad: Miroslav Spišiak  
Cena za dlhoročný príklad: Stanislav Seman 
Cena za dlhoročný príklad: Eduard Bugan  
Cena za dlhoročný príklad: Vladimír Hriňák 
(in memoriam) 
Ďakovný list: Augustín Šuran (in memoriam)  
Ďakovný list: Viktor Zamborský

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Stanislav Seman – olympijský víťaz z OH 1980 v Moskve a držiteľ 
ceny fair-play Ivana Chodáka.
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ŠK SLOVAN BRATISLAVA A MFK 
RUŽOMBEROK VÍŤAZMI HALOVEJ 
SEZÓNY MLÁDEŽE SFZ 2017/18  

Tradičný turnaj elitných mládežníckych tímov 
priniesol dva dni dramatických súbojov v 
púchovskej sTC Aréne. 

Účastníkov počas slávnostného otvorenia 
pozdravil bývalý hráč Matadoru Púchov a jeden z pamät-
níkov zápasov domáceho klubu so slávnym FC Barcelona, 
Peter Čvirik. „Som rád, že môžem po roku opäť privítať 
účastníkov veľkého finále tu v Púchove. Prajem hráčom 
veľa športového šťastia, zahrajte si schuti futbal a bavte 
sa ním.“
Počas dvoch dní sa bolo na čo pozerať. V hľadisku sme 
videli rekordéra v počte odohraných zápasov v slovenskej 
futbalovej reprezentácii Miroslava Karhana, priamym ak-
térom bol tiež člen realizačného tímu MŠK Žilina a v minu-
losti účastník MS 2010 v JAR Radoslav Zabavník.
Na palubovke sa odvíjali dva príbehy o dve prvenstvá  v 
kategóriách mladších žiakov do 13 rokov a starších žiakov 
do 15 rokov. Medzi trinásťročnými triumfoval  ŠK Slovan 
Bratislava. Belasí dokázali zvíťaziť v piatich stretnutiach 
(z celkového počtu šesť) a s trojbodovým náskokom získali 
prvenstvo pred druhým AS Trenčín (12 bodov).
V kategórii do 15 rokov priklonili víťazstvom v poslednom 
zápase turnaja misky váh na svoju stranu starší žiaci MFK 

Ružomberok. Získali tak tucet bodov, rovnako ako futbalisti 
AS Trenčín, no v ich prospech hovorilo lepšie celkové skóre.

PORADIE U13      
1. ŠK Slovan Bratislava 15 bodov   
2. AS Trenčín  12 bodov  
3. MŠK Žilina   9 bodov   

PORADIE U15
1. MFK Ružomberok 12 bodov
2. AS Trenčín  12 bodov
3. FC Spartak Trnava   7 bodov

INDIVIDUÁLNE OCENENIA U13:
Najlepší brankár: Samuel Andrejko (AS Trenčín)
Najlepší hráč: Milan Rehuš (ŠK Slovan Bratislava)
Najlepší strelci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš 
Mikulaj (AS Trenčín) – 8 gólov

INDIVIDUÁLNE OCENENIA U15:
Najlepší brankár: Jakub Novák (MFK Ružomberok)
Najlepší hráč: Martin Kušnír (MFK Ružomberok)
Najlepší strelci: Peter Vrábeľ (MFK Ružomberok), Martin Kušnír 
(MFK Ružomberok), Lucas Demitra (AS Trenčín) – 6 gólov
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ŽIAČKY SLC BANSKÁ BYSTRICA 
VÍŤAZKAMI HALOVEJ SEZÓNY 
MLÁDEŽE SFZ 2017/18

Elitné mládežnícke tímy dievčat bojovali o 
celkové prvenstvo v dňoch 2.-3. februára 2018 
na finálovom turnaji Halovej sezóny mládeže 
SFZ v kategórii žiačok. 

Z dvojice favoritov na celkové prvenstvo sa v sTC Aréne 
v Púchove z triumfu tešili hráčky SLC Banská Bystri-
ca. Vo vzájomnom dueli zdolali konkurentky z FK Senica 
a bez straty bodu zaslúžene zdvihli nad hlavu trofej pre 
celkového víťaza turnaja. Tretie miesto si vybojovali s 19 
bodmi hráčky ŠK Slovan Bratislava.
Najlepšie strieľajúcim tímom boli dievčatá FK Senica. 
Spolu nastrieľali 42 gólov, najlepšou defenzívou sa prez-
entoval tím ŠK Slovan Bratislava. Počas turnaja inkasovali 
Bratislavčanky len 11 gólov.

V individuálnom hodnotení sa stala najlepšou hráčk-
ou turnaja Tamara Morávková (FK Senica), cenu pre na-

jlepšiu strelkyňu prevzala Karina Pelikánová z FC Nitra 
(strelila 19 gólov), najlepšou brankárkou turnaja bola or-
ganizátormi vyhodnotená Viktória Opálková z FK Sen-
ica. Ceny odovzdávali technický riaditeľ SFZ Ján Greguš, 
podpredseda ZsFZ Štefan Korman, rozhodkyňa FIFA 
Mária Súkeníková, tréner mládežníckych reprezentačných 
výberov Branislav Petrovič a asistentka tréner SR ženy 17 
Natália Látal Mackovičová.

PORADIE:
1. SLC Banská Bystrica 27 bodov
2. FK Senica  24 bodov
3. ŠK Slovan Bratislava 19 bodov

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:
Najlepšia brankárka: Viktória Opálková (FK Senica)
Najlepšia hráčka: Tamara Morávková (FK Senica)
Najlepšia strelkyňa: Karina Pelikánová (FC Nitra - 19 gólov)
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IVAN HUCKO NOVÝM 
TRÉNEROM ŽENSKEJ 
REPREZENTÁCIE

Po desiatich rokoch prichádza zmena na poste 
lodivoda ženskej reprezentácie. Zsolta Pa-
kuszu vystriedal Ivan Hucko. Ostrieľaný tréner 
s bohatými skúsenosťami z arabského sveta.

Spolu s českým trénerom Milanom Máčalom nadobudol 
skúsenosti v pozícii asistenta v kluboch v Spojených ar-
abských emirátoch, v Kuvajte, v Bahrajne asistoval pri 
reprezentačnom výbere. „Rozhodol som sa prijať ponuku 
Slovenského futbalového zväzu, hoci v oblasti ženského 
športu som doteraz nikdy nepracoval. Priznávam, rozhodo-
val som sa dlhšie, post reprezentačného trénera vnímam 
ako výzvu,“ povedal krátko po podpise zmluvy bývalý 
obranca trnavského Spartaka, pražskej Dukly, FC Nitra a 
Slovana Bratislava Ivan Hucko.

Pôsobenie pri ženskom tíme je, ako sám priznal, preňho 
nóvum. „Skúsenosti so ženským futbalom nemám, som 
však profesionálny tréner a som pripravený robiť si svo-
ju prácu. V športe a vo futbale sa hovorí rovnakou rečou 
v mužských i ženských kolektívoch. Po krátkom rozhovore 
s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom sa budem usilovať 
naplniť spoločnú predstavu o napredovaní ženského fut-
balu na Slovensku a konkurencieschopnosti ženskej futba-
lovej reprezentácie na medzinárodnej scéne.“

Prvý test absolvoval nedávno (28.2.-5.3.) na medzinárod-
nom turnaji na Cypre. Každý príbeh má svoj začiatok a 
Huckov sa začal odvíjať v posledný februárový deň duelom 
s JAR. Bezgólová remíza na úvod, tesná prehra s KĽDR 0:1, 
nasledovala remíza s Maďarskom 1:1 a prehra s Českom 2:5. 
To je Huckov výsledkový film na turnaji Women’s Cup 2018 
na Cypre. Ako videl zápasy so súpermi a ako hodnotí tur-
naj? „Organizačne bol na veľmi dobrej úrovni, prezentovalo 
sa na ňom dvanásť európskych reprezentačných výberov, 

hoci žreb skupín bol zvláštny. V skupinách A a B hrali papi-
erovo silnejšie tímy, zo skupiny C, do ktorej bol vyžrebovaný 
aj náš tím, sa nemohlo víťazné družstvo prebojovať do 
finále. Nasadenie tímov do skupín bolo na základe rankin-
gu, takže môžeme hovoriť o zachovaní objektivity. Zápasy 
o umiestnenie nakoniec ukázali, že aj družstvá z C skupiny 
svoju kvalitu mali. Turnaj a tréningové podmienky boli 
veľmi dobre zabezpečené, zápasy sa hrali na veľmi dobre 
pripravených ihriskách,“ zhodnotil kouč Ivan Hucko.

V čom vidí hlavné rozdiely v porovnaní s mužskými kolek-
tívmi? „Vo všeobecnosti môžem povedať, že trénovanie ako 
také, je rovnaké pri mužoch i ženách. Rozdiel je v tempe, v silo-
vom a skúsenostnom poňatí. To hovorí v prospech mužov. Na 
strane žien je chcenie, nasadenie, vôľa a disciplína,“ povedal 
s odstupom času nový lodivod ženskej repre. Kým mužské 
reprezentačné tímy sú v medzinárodnej konfrontácii kondične 
vyrovnané, pri ženských výberoch sú rozdiely vo fyzickej pri-
pravenosti tímov väčšie. „Je to tak. A platí to napríklad aj o 
tíme Severnej Kórei v zápase s nami, kedy súperky hrali rých-
ly, kombinačný futbal, ale iba do 65. - 70 minúty. Nasadené 
tempo bolo príliš vysoké a vydržať niečo také deväťdesiat 
minút bez zmeny, je veľmi ťažké. To bol ich prípad. U nás sme 
niečo podobné zaznamenali v zápase s Českom. Držali sme 
tempo, no boli sme v poli oslabené o jednu hráčku a na konci, 
v posledných minútach, sa  tento hendikep prejavil. 

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Zápas bol však z našej strany dobrý a ak by sme preme-
nili šance, mohol byť jeho výsledok iný. Za stavu 0:1 sme 
nepremenili penaltu a neskôr sme mali dve-tri vyložené 
šance. Tie sme nepremenili a to nás zrazilo do kolien,“ ko-
mentoval prehru 2:5 s Českom.
Napriek vysokej prehre, podľa trénera Hucka podali jeho 
hráčky v dueli s Českom najkonzistentnejší výkon. „Za tým 
si stojím. Tento zápas bol, napriek výsledku, dobrý. Veľká 
škoda, že za stavu 2:3, desať minút pred koncom, sme z vy-
loženej šance nevyrovnali. V poli sme mali o jednu hráčku 
menej a to rozhodlo. Oslabenie nás stálo veľa síl.“
Prvá skúsenosť v podobe turnaja na Cypre a zrazu priniesla 
prvé referenčné body, z ktorých sa bude nový kouč odrážať 
do ďalších zápasov. Zaujímalo nás, čím ho dievčatá počas 
pobytu na Cypre najvac potešili alebo pozitívne prekvapili. 
„Ako som povedal, v disciplíne a v chápaní toho, čo sme 
chceli hráčkam odovzdať na tréningu. Povedané sa pre-
javilo v zápase a to sa stáva málokedy. Skúšali sme konk-
rétny herný zámer na zápas proti Severnej Kórei, pretože 
súper hral veľmi netradičným spôsobom a museli sme na 
to zareagovať. Baby svoje úlohy zvládli bez problémov.“
Kým v mužskej kabíne zvyknú padať tvrdé slová a zvýšený 
hlas nie je ničím výnimočným, v tej ženskej je na pikant-
nejšie slovo až príliš veľa dám. Niektorí tréneri by možno 
mohli mať až výčitky svedomia, ak by z ich úst zazneli 
slová, ktoré by v mužskej kabíne nemali problém vyrieknuť. 
„K takému konfliktu alebo situácii, kedy by bolo treba 
zvyšovať hlas, neprišlo. Nakoniec, turnaj mal prípravný 
charakter. Poukázal na niekoľko herných, futbalových ne-
dostatkov, ale všetko ostatné prebehlo bez problémov.“
Každý tréner má svoj štýl práce a vnáša do družstva svoje 
predstavy o futbale. Pravda, často sú limitované hráčskym 
potenciálom a schopnosťami zverencov. Aký futbal budú 
forsírovať slovenské futbalistky pod trénerom Huckom? 

„Obranná a stredová formácia svoju kvalitu má. Prob-
lémom je útočná zóna, kde nám chýba hráčka podobná 
štýlom hry Adamovi Nemcovi. Takúto forwardku nemáme. 
Musíme takú hráčku nájsť alebo sa priblížiť k tomu, aby 
sme dokázali hore loptu podržať a dostať sa do útočnej 
zóny s väčším počtom hráčok. To bude asi najvážnejšia 
výzva a úloha v najbližšom období.“ Všimli sme si, že v 
dvoch dueloch na Cypre hrala na hrote aktuálne najlepšia 
slovenská futbalistka Dominika Škorvánková. „Situáciu 
sme riešili jej zaradením na hrot. Škorvánková sa úlohy 
zhostila dobre, potom nám však chýbala v strede poľa... 
V každom prípade nám dva zápasy na Cypre ukázali, že 
je to hráčka, ktorá má kvality na to, aby tieto požiadavky 
na hrote spĺňala,“ dodal na adresu stredopoliarky Bayernu 
Mníchov nový tréner ženskej futbalovej reprezentácie Ivan 
Hucko. 

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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FUTBALISTKA ROKA 2017 
DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ

Pred deviatimi rokmi ste zvíťazili v ankete 
prvýkrát, odvtedy máte na konte celkovo 
sedem prvenstiev. Dokážete mať z víťazstva 
stále rovnakú radosť?
„Získať prvenstvo v tejto ankete nie je pre mňa 

žiadnou samozrejmosťou. Vážim si aj toto ocenenie, každá 
z tých siedmich trofejí má svoj príbeh a svoju cenu, tento 
rok nie je výnimkou. Určite si budem pamätať aj na tento 
ročník, sú to pre mňa veľmi vzácne chvíle.“

Futbalový rok 2017 lemovali zranenia ale tiež váš život-
ný prestup do Bayernu Mníchov.
„Na začiatku roka som sa borila so zranením, potom prišiel 
podpis zmluvy v Bayerne Mníchov, v zápase proti Írsku 
ďalšie zranenie, tentoraz si to odniesli roztrhané väzy v 
členku a na záver roka prvenstvo v ankete o najlepšiu 
futbalistku. Futbalový rok 2017 toho priniesol aj z tohto 
pohľadu veľa.“

V minulosti žiadna slovenská hráčka nepôsobila v tak 
kvalitnom ženskom tíme akým je Bayern Mníchov. Aké 
je zázemie tohto klubu pre ženský futbal?
„Presťahovali sme sa v Mníchove do tréningového centra, v 
ktorom pôsobí aj mládež. Máme k dispozícii špičkové pod-
mienky pre mládežnícky a ženský futbal. Mohla by som 
vymenovať možno tri ďalšie kluby na svete, ktoré majú 
podobné podmienky k dispozícii. Som za ne vďačná a pri-
ala by som ich každej jednej futbalistke doma na Sloven-
sku. Tomu zodpovedá aj kvalita kádra družstva. V Bayerne 

pôsobia reprezentantky Nemecka a ďalších európskych 
krajín, trénovať s nimi každý deň a mať možnosť por-
ovnávať sa s nimi je niečo, o čom som vždy snívala. Je to 
niečo, čo má posúva vpred.“

Verili ste, že aj v roku, v ktorom ste isté obdobie nemohli 
pôsobiť na trávnikoch pre zranenie, môžete obhájiť pr-
venstvo v ankete Futbalistka roka 2017?
„Priznám sa, tento rok sa moja myseľ touto anketou ne-
zaoberala. Anketa išla mimo mojej pozornosti. Spozornela 
som až na otázku mamy, ktorá sa zaujímala, či už poznám 
výsledky. Nechcem povedať, že by som bola absolútne 
zaskočená výsledkom, ale ani to nebolo niečo, čo by bolo 
mojou prioritou a priťahovalo moju pozornosť.“

V mužskej ankete sa umiestnil na druhej priečke Škrin-
iar, tretie miesto patrilo Lobotkovi. V ženskej kategórii 
obsadila druhú priečku opäť Mária Mikolajová. Ako 
vnímate progres nastupujúcej generácie? Ste prip-
ravená prenechať žezlo alebo chcete atakovať prven-
stvo aj o rok?
„Bolo by pekné opäť zvíťaziť, na druhej strane by som 
bola rada, ak by mladých hráčok na úrovni Mikolajovej, či 
Šurnovskej pribudlo viac. Ja a Marek Hamšík tu nebudeme 
donekončna a až dozrie čas, kedy mladí hráči a hráčky 
naplno rozvinú svoj potenciál a kvalitu, dočkajú sa čoskoro 
víťazstiev aj v anketách, aká je práve táto.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Čo by ste povedali na adresu druhej Mikolajovej a tretej 
Bíróovej. Obe sú vaše spoluhráčky v reprezentácii, určite 
ich dobre poznáte.
„Majka je mladá, mimoriadne talentovaná hráčka najmä 
do ofenzívy a ak zostane naďalej rozumná, má pred se-
bou vidinu sľubnej kariéry. Sany (pozn. Alexandra Bíróová) 
je skúsená hráčka, má odohraných veľa zápasov v reprez-
entácii a tiež na klubovej úrovni v Lige majstrov. Práve jej 
skúsenosti sú najciteľnejšie v ťažkých medzištátnych zá-
pasoch. Je to veľká opora tímu.“

V rukách držíte už siedmu trofej pre víťazku ankety. 
Kam ich ukladáte? Majú svoje špeciálne miesto?
„Sú u mňa doma v Dunajskej Lužnej. Jedna je v mojej izbe, 
zvyšné v obývačke. Nateraz majú svoje stále miesto a až 
raz skončím s futbalom, určite si v svojom domčeku alebo 

byte nájdem čestné miesto pre tak vzácne trofeje. Teším 
sa na to.“

Rok 2017 bol z hľadiska životného prestupu do Bayer-
nu Mníchov prelomový. Po adaptácii v novom prostredí 
by ste sa mohli v tomto roku prejaviť v celej futbalovej 
paráde. Aké sú vaše klubové ciele pre rok 2018?
 „S Bayernom Mníchov by som rada úpsešne účinkovala v 
nemeckej Bundeslige. Aktuálne sme druhé, na Wolfsburg 
strácame šesť bodov, dostať sa na čelo tabuľky bude 
veľmi ťažké. V pohári sme však už v semifinále, v dueli pro-
ti Postupimu budeme v úlohe favorita, takže finále a triumf 
v ňom sa javí ako reálna méta. S Ligou majstrov sme sa pre 
túto sezónu už rozlúčili a pred nami je úloha pripraviť sa 
dobre na nasledujúcu sezónu.“

V reprezentácii ste v rámcii kvalifikácie o postup na MS 
2019 zaznamenali doteraz štyri prehry. Kvalifikačná púť 
je presne v polovici. Aké sú vaše méty v najbližšom ob-
dobí v najcennejšom drese?
„Vieme, že dosiahnuté výsledky v kvalifikácii sú neuspoko-
jivé, kvalifikačná skupina sa pre nás nevyvíja dobre. Pokú-
sime sa v každom nasledujúcom zápase siahať na body 
a urobiť všetko pre dobrý výsledok. Chceme dohrať túto 
kvalifikáciu so cťou a pokúsiť sa pripraviť čo najlepšie na 
nasledujúci kvalifikačný cyklus.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany

VIZITKA – DOMINIKA ŠKORVÁNKOVÁ
Dátum narodenia: 21.8.1991
Miesto narodenia: Dunajská Lužná
Klub: Bayern Mníchov
Post: stredopoliarka
Číslo dresu: 18
Reprezentácia: 67 zápasov / 12 gólov
Úspechy: 
Majsterka SR (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12)
Majsterka Rakúska (2012/13, 2013/14)
Finalistka Nemeckého pohára (2015/16, 2016/17)
Futbalistka roka: (2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
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MILAN MALATINSKÝ 
PO TURNAJI ELITE ROUND 
V KVALIFIKÁCII ME U19
„DLHODOBO NÁM CHÝBAJÚ STRELCI“

V Elite round ukončil svoje kvalifikačné boje 
o majstrovstvá Európy výber Slovenska do 19 
rokov. Rovnako ako reprezentácie do 17 rokov 
sa turnaj konal v Portugalsku a najväčším 
favoritom boli domáci. Okrem nich sa tím ve-

dený Milanom Malatinským stretol s Írskom a Kosovom.

Z nominácie vypadli len dvaja zranení hráči. Guláš a Ry-
marenko. Koľkých vôbec sleduje realizačný tím v tejto 
kategórii?
„Ako tréner U18 aj U19 využívam prvú kategóriu na 
hľadanie vhodných typov, skúšanie, overovania výkonno-
sti tých, ktorí by zapadli do systému. V 19-tke už zostáva 
len formovanie a chlapci sa dávajú dokopy ako tím. Aby 
si zvykli na seba a na systém. Vedenie útoku, zakladanie 
útoku, určené pásmo bránenia. Musíme im vysvetliť našu 
filozofiu komplexne, pretože v kluboch hrajú často inak. Do 
spôsobu práce v kluboch reprezentačný tréner nemôže za-
sahovať, každý má vlastnú predstavu. Často ale s trénermi 
komunikujeme o zdravotnom stave, o forme hráčov. 

Aký je herný systém našej reprezentácie do 19 rokov?
„Základným prvkom je hra na štyroch obrancov. Zároveň 
prispôsobujeme taktiku každému jednému súperovi. 
Nemôžeme napríklad extrémne vysoko napádať Nem-
cov alebo Španielov celý zápas. To by bola samovražda. 
Na každý zápas pripravujeme rôzne informácie zo systému 
Instat, ale viac oslovujeme federácie, ktoré hrali s našimi 
súpermi predtým, a pripravujeme rozbory ich zápasov z 
DVD. Silné a slabé stránky, štandardné situácie, kde majú 

tímy viac variantov, hlavne v ofenzíve. Všetko im zhrnieme 
do krátkeho materiálu, súčasťou ktorého je aj približne 
trojminútové video. Iné je, keď to hráč vidí, ako keď mu to 
iba hovoríte. Na tento spôsob máme dlhodobo pozitívne 
ohlasy od hráčov a funguje to.“

Jedným z kľúčových postov je defenzívny stredopoliar. 
Ako sa pristupovalo k tejto problematike?
„Väčšinou hráme na jedného, pretože keď boli dvaja, čas-
to sa spoliehali jeden na druhého. S jedným je naša hra aj 
variabilnejšia smerom do útoku. Vychádzame samozrejme 
aj z toho, akí hráči sú na konkrétnom zraze k dispozícii.“ 

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Ako je tento hráč zapojený do rozohrávky? 
„Snažíme sa hrať od brankára po zemi, pokiaľ sa dá. Pri 
pressingu sa ale chováme tak, aby sme nerobili chyby, 
takže rozohrávame jednoduchšie. Obrancovia musia byť 
kompaktní. Krajní pri rozohrávaní od brankára odbiehajú 
až k čiaram a keď súper nenapáda, pridáva sa do ponuky 
aj voľný defenzívny stredový hráč. Kvalita jednotlivcov ale 
u nás nie je taká, aby sme si mohli dovoliť hrať ako Barce-
lona. Naši hráči hrajú ťažšie pod tlakom, keď majú súpera 
za chrbtom. Technické nedostatky potom znamenajú chy-
by.

Na kvalifikačný turnaj Elite round sme odchádzali s tým, 
že chceme postúpiť. Ako hráči dokážu zvládnuť podob-
ný tlak?
„Nemôžem povedať, že by hráči nechceli. Všetci zápasy 
poctivo oddreli. Individuálna kvalita je ale u tých najlepších 
vyššia. Portugalci hrajú vlastne všetci za rezervy vo svo-
jich kluboch, ktoré pôsobia v druhej najvyššej seniorskej 
súťaži. My sa snažíme do hráčov natlačiť atmosféru, se-
bavedomie, odvahu, postupne. Gradujeme to. Základom 
je absolútna dôslednosť v obranných činnostiach, pomoc 
jeden druhému.“

Ako na tom boli so sebavedomím?
„U nás hráčom chýba odmalička. Prejavuje sa to v hre 
jeden na jedného či pri zakončovaní, v ktorom aj táto 
„devätnástka“ pohorela. V iných krajinách v mladších 
kategóriách riešia dokola iba základné a kľúčové veci, pr-
ebratie a obchádzanie. Napríklad vo Valencii začínajú už 

s trojročnými deťmi, do telocvične nahádžu medzi ne lop-
ty rôznych veľkostí a hmotností a oni sa tam medzi nimi 
prechádzajú, hrajú, získavajú pocit lopty. Aj vďaka tomu sa 
postupne naučia zvládať hlavne obchádzanie. Až neskôr, 
v starších žiakoch, začínajú viac pracovať na prihrávke a 
iných aspektoch hry. U nás vlastne nemáme hráča, ktorý 
by bol schopný obísť protihráča jeden na jedného. Tým 
pádom nevytvárame  prečíslenia a máme menšie možno-
sti na útok.“

Po remíze s Írskom (1:1) a prehre s Portugalskom (0:1) sme 
už nemali šancu na postup. Napriek tomu sa po súboji 
s Kosovom (1:2) spomínal pocit krivdy. Kopas bol prísne 
vylúčený už v 28.minúte. Ako to hráči vedia spracovať? 
Nakopne ich to alebo naopak utlmí?
„Stále hráčom hovoríme súper a rozhodca je tabu, vy ste 
tu na to, aby ste hrali futbal“. Lenže pri emóciách a napätí 
hráči na ihrisku takéto momenty cítia. Veľmi chcú vyhrať 
a odrazu príde moment, v ktorom cítia nespravodlivosť a 
nemôžu ho nijako ovplyvniť. Napriek tomu sme bojovali a 
boli sme proti Kosovu lepší aj v oslabení. Dali sme však iba 
jeden gól. V 90. minúte.“

Problémy so strelcami sa vynárajú takmer stále. Prečo 
nemáme viac kvalitných zakončovateľov?
„Je to o drile. Otázka tréningu už od najmenších kategórii. 
My sme hrali len na jedného klasického, pretože ich v tejto 
kategórii jednoducho nie je toľko, aby sme mohli nasadiť 
dvoch a ešte mali na lavičke adekvátnu náhradu. 

Dokončenie z predchádzajúcej strany

Pokračovanie na nasledujúcej strane



REPREZENTAČNÉ VÝBERY

Január, Február, Marec 2018 17

Ofenzívu staviame na podpore ďalších hráčov, stredopo-
liarov, krajných obrancov. Snažíme sa po zisku ísť vpred 
vo veľkom počte, aby sme obsadili celé pokutové územie. 
Prednú žrď, zadnú, priestor na odrazenú loptu. Chceme 
tam mať päť až šesť hráčov.“

Portugalčania ako organizátor obsadili prvé miesto v 
skupine. Rovnako to bolo aj na turnaji Elite round U17. V 
čom sú pred nami?
„Majú geniálne individuality. Úžasne pracujú s loptou, vy-
hľadávajú súboj jeden na jedného, milujú to. Proti nám 
sa ale posledných 25 minút báli o výsledok, mali sme dve 
dobré šance. Slováci ich teraz ťažko môžu zdolávať pravi-
delne, ale v jednom zápase určite môžu vyhrať. Ak do seba 
všetko zapadne, vzadu budeme dôslední a vpredu pre-
meníme jednu dve šance, ktoré máme.“

Aká je perspektíva tohto výberu, jeho jednotlivcov?
„Prichádza zlom. Hrajú v kluboch za U19 dorasteneckú ligu. 
Musia sa pretlačiť do seniorských výberov. To ale záleží aj 
na klubových tréneroch. Tento prechod je najťažší. Na to, 
aby ho hráči zvládali lepšie, potrebujeme kvalitnejšie pod-
mienky. Veľa krokov sa u nás urobilo, ale stále máme v 
mnohých kluboch málo ihrísk a potom mládežnícke tímy 
trénujú aj tri naraz na jednej ploche. Zažili sme skúsenosť v 
Arménsku, ktoré síce mnohí považujú zo chudobnú krajinu, 
ale my sme videli tréningové centrum s desiatimi ihriska-
mi s trávnikom pripomínajúcim biliardový stôl. Aj ostatné 
krajiny, v ktorých sme mali možnosť hrať, majú nádherné 
tréningové centrá so všetkými vymoženosťami. V tom-
to stále zaostávame. Čo ale môžeme zmeniť rýchlejšie, 
je spôsob trénovania. Rýchlostných typov máme naozaj 
málo, ale nie je to aj preto, že ich zabíjame tlačením do ne-
jakej extra vytrvalosti? To isté platí o útočníkoch, ktorých 
často tréneri posúvajú na krídla, kde sa musí chovať inak, 
získava iné návyky a postupne si odvykne od pozície v 
útočnej formácii.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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TRÉNER SAMUEL SLOVÁK 
PO TURNAJI ELITE ROUND 
V KVALIFIKÁCII ME U17 
„FILOZOFIOU JE HRAŤ TAK, AKO CHCEME MY“

Reprezentácia do 17 rokov absolvovala v Por-
tugalsku turnaj o postup na európsky šam-
pionát. Aj horkosť z troch prehier prináša 
mládežníkom ohromnú školu pred pokračo-
vaním kariéry. Postupne sme nastúpili proti 

domácemu Portugalsku (1:2), Fínsku (1:2) a Švajčiarsku 
(2:4).

Tvorbu nominácie ovplyvnilo zopár nepríjemností. Kto 
chýbal najviac?
„Vypadli hlavne dvaja útočníci. Zranený Sebastián Gem-
bický a dištancovaný Tomáš Bobček. Každý z nich je oso-
bitý a prináša družstvu niečo iné.“

V prípravnom období ste menili herný systém. Prečo?
„Predtým sme nastupovali v rozostavení 4-3-3. V 
konečnom dôsledku sme však hrali len s jedným útoční-
kom a dvomi krídlami. Hrot sa musel držať v strede, nemal 
možnosť odbiehať do strán. V zime sme mali viac času aj 
tréningov v rámci dvoch kvalitných turnajov. Rozhodli sme 

sa prejsť na hru s dvomi útočníkmi. Sme pri nej schopní 
rýchlejšie prejsť do útoku, máme tak viac hráčov v centrál-
nej zóne, pričom podľa situácie jeden zostáva na hrote a 
ten druhý môže plniť iné úlohy. Ukázalo sa to aj na turnaji 
v Minsku, kde sme mali veľmi dobré výsledky a boli sme 
veľmi efektívni. Okrem toho potrebujeme vychovať hráčov 
do útoku. V tejto formácii slovenský futbal trpí na nedosta-
tok kvality. Hráči schopní hrať vpredu musia byť na ihrisku, 
na lavičke sa ešte nikto góly dávať nenaučil. Pre chlapcov 
je zároveň dobré, keď si skúsia aj iné spôsoby, ktorým sa 
musia prispôsobiť. Zažijú ich v samotnom zápase. Samoz-
rejme systém 4-4-2 prináša väčšie nároky na presúvanie sa 
a „súbojovosť“, hlavne u stredných stredových hráčov. Jed-
notlivci sa musia v blokoch neustále presúvať a zároveň 
takmer vždy bojovať o loptu. Hráči si tento taktický vari-
ant osvojili pomerne rýchlo.“

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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Kde boli nedostatky?
„Problémom v tejto kategórii zostáva koordinácia. Často 
prichádza k výraznému rastu, tým pádom hráč nie je scho-
pný až tak koordinovať svoje pohyby. Odrazu sa vytiahne, 
ale svalová hmota ešte nie je adekvátna. Nárast výšky je 
taký rýchly, že hráč nie je schopný pracovať s loptou ako 
predtým.“

Do akej miery bola dôležitá mentálna príprava?
„Mentálna príprava je určite dôležitá. Hráči v kvalifikácii 
zvládli aj ťažké momenty. Bojovali aj pri zlých okolnos-
tiach. Väčší problém ale vnímam v koncentrácii počas 
zápasov. Často sme boli svedkami krátkych výpadkov a 
práve počas nich prichádzali veľké chyby a nedostatky. 
Zostať koncentrovaný celý zápas je v tejto kategórii pre 
mnohých hráčov veľmi náročné.“

Prvý zápas sme odohrali proti domácemu celku, na-
jväčšiemu favoritovi....
„Vedeli sme o sile domácich, o ich technike a rýchlosti. Aj 
tak sme išli do zápasu s dvomi útočníkmi. Nič by som na 
tejto stratégii nemenil ani teraz. Odohrali sme veľmi slušne 
celý zápas a smolne sme inkasovali víťazný gól v posled-
ných sekundách. Rozhodla individuálna chyba, ktorá by sa 
už na tejto úrovni nečakala, ale aj to bola obrovská skúse-
nosť a škola. Stratili sme bod, ktorý by bol na úvod turnaja 
veľmi pozitívny.“

Na turnaji pribudol jeden deň voľna. Zápasy sa hrali 
každý tretí deň. Pomohlo to?

„Určite áno. V tejto kategórii je pre hráčov veľmi náročné 
zvládnuť tri takéto zápasy za týždeň. Na turnaji 1. kola sme 
mali po prvom zápase len jeden voľný deň a táto zme-
na bola citeľná. Po zápase mali nevyťažení hráči bežný 
tréning a tí čo hrali, vytvorili skupinu pre klasický pozá-
pasový program. Deň pred zápasom potom všetci spolu 
jeden tréning.“

Na Fínsko sme išli s tromi novými hráčmi, ale systém 
zostal....
„Áno, len sme trochu pozmenili hru útočníkov a dali sme 
hore iný typ hráča. Strelec mal zdravotné problémy, ne-
bol úplne stopercentný. Plnil teda úlohu typického hrotu 
a ostával v strede. Vedľa neho nastúpil Begala, ktorý je 
pohyblivým hráčom s veľkým akčným rádiusom. Behal na 
väčšom priestore a dopĺňal aj krídla. Strelca sme použili pre 
jeho vlohy zakončovateľa, čo sa aj vyplatilo. Už v 8. minúte 
skóroval. Potom ale prišlo vylúčenie Mesíka, zároveň penal-
ta a pokračovali sme 70 minút v oslabení. Aj tak sme mali 
šance, lenže súper mal dvoch nadpriemerných hráčov, jed-
ného „poloargentíčana“ a druhého s africkými koreňmi, a 
tí sa vedeli pravidelne presadiť jeden na jedného, čím vyt-
várali prečíslenia a šance.“

V treťom súboji proti Švajčiarom už našim o nič neišlo, 
postupová druhá priečka zostala nedostižná. Čo treba 
vypichnúť? 
„Napriek výsledkom chlapci zažili úžasnú školu. Musia sa 
učiť aj na vlastných chybách. Urobili zopár veľkých, ale 
verím, že ich práve preto už nabudúce neurobia. Celkovo 
sme sa snažili v každom zápase hrať tak, ako sme chceli 
my. Tak sme si nastavili náš spôsob práce.“

Tím tvorili hlavne hráči z najlepších tímov v tabuľke 
mladšieho dorastu U17. Čo konkurencia v tejto kategó-
rii, je dostatočná?
„Zaujímavých hráčov je dosť. Niektorí na veľmi slušnej 
úrovni sa do tímu ani nedostali, ale som presvedčený, že o 
nejaký čas v reprezentácii budú. Potrebujeme byť trpezliví. 
Z vlastnej skúsenosti viem, že v mládežníckom veku príde 
útlm na každého. Všetci mladí futbalisti z rôznych dôvodov 
zažijú pokles športovej formy. Vtedy je hlavné nepanikáriť 
a pracovať ďalej. V spolupráci s klubovými trénermi, ale 
aj rodičmi. Netreba vtedy zúfať. Nič predsa nie je stratené, 
aj keď sa hráč na chvíľu stratí z nominačných listín. Nie 
je dôležité, či je reprezentantom v kategóriách U16 či U17. 
Dôležité je, aby sa neskôr dostal do 21-tky a hlavne do se-
niorského národného tímu.“

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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REPREZENTAČNÉ VÝBERY
SR A
SLOVENSKO – SAE 2:1 (2:0)
22.03.2018, Bangkok, King’s Cup 2018
Góly: 41. Rusnák, 45+. Ďuriš – 73. Ahmed Chalil
SLOVENSKO: Dúbravka – Pekarík, Škrtel, Škrin-
iar, Hubočan (78. Mazáň) – Lobotka, Hrošovský – 
A. Rusnák, Duda (72. Kiss), Mak (65. Mihalík) – M. 
Ďuriš. Tréner Ján Kozák

THAJSKO - SLOVENSKO 2:3 (1:2)
24.03.2018, Bangkok, King’s Cup 2018
Góly: 42. Kaewprom, 79. Pansa – 10. Duda, 34. 
Mak, 68. Pačinda
SLOVENSKO: Šulla – Sekulič, Šatka, Škrtel (73. 
Škriniar), Mazáň – Greguš – Pačinda, Sabo (61. 
Lobotka), Duda, Mak (81. A. Rusnák) – A. Nemec. 
Tréner Ján Kozák

SR 21  
ALBÁNSKO 21 – SLOVENSKO 21  2:3 (1:0)
23.03.2018, Tirana, kvalifikácia ME 2019
Góly: 44., 52. Manaj - 48. Špalek, 80. Dimun, 87. 
S. Mráz
SLOVENSKO 21: Rodák - Chvátal, Vavro, 
Hancko, Šulek (42. Varga) - Dimun, Lesniak, Ur-
blík - Špalek (77. Haraslín), S. Mráz, Černák (61. 
Jirka). Tréner Oto Brunegraf

SLOVENSKO 21 – ALBÁNSKO 21  4:1 (2:0)
27.03.2018, Žilina, kvalifikácia ME 2019
Góly: 19. Haraslín, 45+., 74. S. Mráz, 71. Sipľak, 74. 
- 63. Manaj
SLOVENSKO 21: Rodák – Chvátal, Vavro, 
Hancko, Sipľak (81. Jirka) – Herc, Lesniak, Urblík 
(67. Dimun) – Špalek, S. Mráz (90. Balaj), Haraslín. 
Tréner Oto Brunegraf

SR 20
GRÉCKO 20 – SLOVENSKO 20 1:2 (1:1)
09.01.2018. Atény, prípravný zápas
Góly: 6. Theodoros - 45+1. Baumgartner, 71. 
Gamboš
SLOVENSKO 20: Vantruba – Vallo, Bednár, Oravec, 
Kozlovský – Sedláček (66. Gamboš), Macho, Adamec 
(66. Grešák) – Kvocera (66. Tomič), Baumgartner – 
Fábry (66. Boženík). Tréner: Pavel Hapal

GRÉCKO 20 – SLOVENSKO 20 1:0 (0:0)
11.01.2018. Atény, prípravný zápas
Gól: 54. B. Ioannis
SLOVENSKO 20: Valach (46. Slančík) – Majdan, 
Špiriak, Vaško, Flak (65. Kozlovský) – Gamboš 
(79. Fábry), Macho (46. Oravec), Pastorek (46. 
Baumgartner) – Tomič (65. Kvocera), Grešák – 
Boženík. Tréner: Pavel Hapal

SR 19
SLOVENSKO 19 – TADŽIKISTAN 19  1:0 (0:0)
16.02.2018, Belek, prípravný zápas
Gól: 56. Boženík
SLOVENSKO 19: Slančík – Majdán (63. Šim-
ko), Špiriak, Filinský(63. Flak), Kozlovský (63. 
Madleňák) – Brenkus (63. Beďatš) , Sluka (63. Ry-
marenko), Kopas (63. Németh), Kovaľ – Boženík 
(63. Kočík), Kraľovič (63. Martinka). Tréner: Milan 
Malatinský

TURECKO 19 – SLOVENSKO 19  2:2 (0:2)
20.02.2018, Belek, prípravný zápas
Góly: 7., 27.  Rymarenko – 48. Karakas (11m), 60. 
Kesgin
SLOVENSKO 19: Valach – Majdan (89. Martinka), 
Špiriak, Kozlovský (69. Madleňák), Kopas, Filinský 
(58. Beďatš), Kovaľ (69.Németh), Brenkus (58. 
Kočík), Rymarenko (89. Šimko), Sluka (58. Flak), 
Boženík (58. Kraľovič). Tréner: Milan Malatinský

SLOVENSKO 19 – ÍRSKO 19 1:1 (0:0) 
21.03.2018, Fao, Elite Round
Góly: 60. Tomič - 76. Connolly (11m)
Slovensko 19: Valach - Majdán, Špiriak, Petro, 
Kozlovský - Bednár, Špyrka - Tomič, Brenkus (90+ 
Kopas), Grešák (86. Chobot) – Boženík. Tréner: 
Milan Malatinský

PORTUGALSKO 19 - SLOVENSKO 19  1:0 (1:0)
24.03.2018, Pacos de Ferreira, Elite Round
Gól: 34. Felipe
SLOVENSKO 19: Valach – Majdan, Špiriak, Petro, 
Kozlovský – Bednár - Kovaľ (73. Kraľovič), Tomič, 
Sluka, Grešák (90. Moško) – Boženík (77. Vician). 
Tréner: Milan Malatinský

KOSOVO 19 - SLOVENSKO 19  2:1 (1:0)
27.03.2018, Felgueiras, Elite Round
Góly: 29. Kryeziu, 54. Salihu - 90. Brenkus
SLOVENSKO 19: Slančík - Tomič, Kopas, Bed-
nár, Kozlovský - Filinský (46. Brenkus) - Kovaľ 
(67. Kovaľ), Vician, Sluka, Grešák - Kraľovič (46. 
Moško). Tréner: Milan Malatinský

SR 17
ISLAND 17 – SLOVENSKO 17 1:0 (1:0)
21.01.2018, Minsk, Development Cup
Gól: 24. Gunnarsson
SLOVENSKO 17: Rehák - Strákoš, Mesík, Ondrej, 
Burian - Pokorný, Begala - Vasiľ (52. Iľko) , Dopa-
ter (64. Letenay), Bekö (75. Gembický) – Strelec. 
Tréner: Samuel Slovák

Pokračovanie na nasledujúcej strane
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RUSKO 17 – SLOVENSKO 17 0:2 (0:1) 
23.01.2018, Minsk, Development Cup
Góly: 22. Letenay, 53. Gembický
SLOVENSKO 17: Bajnoczi - Tóth, Dolinský, Ka-
tunský, Tandara - Iľko (80+.Bekö), Laurinec, 
Lavrinčík, Mička (67. Vasiľ) - Letenay (71. Dopa-
ter), Gembický (67. Strelec). Tréner: Samuel Slovák

SLOVENSKO 17 - IZREL 17 3:2 (0:1)
24.01.2018, Minsk, Development Cup
Góly: 47., 74. Strelec, 52. Vasiľ - 20. Ram, 79. Gadir
SLOVENSKO 17: Rehák - Strákoš, Ondrej, Mesík, 
Burian - Bekö (78. Iľko), Pokorný, Dopater, Vasiľ 
- Begala, Strelec (80+.Gembický). Tréner: Samuel 
Slovák

SLOVENSKO 17 – BELGICKO 17 5:0 (1:0)   
26.01.2018, Minsk, Development Cup
Góly: 29., 49., 58. Gembický, 62. Iľko, 78. Strelec
SLOVENSKO 17: Bajnóczi - Strákoš, Dolinský, 
Katunský, Tóth - Iľko, Lavrinčík, Laurinec, Mička 
(71. Dopater) - Letenay (61. Strelec), Gembický 
(70. Vasiľ). Tréner: Samuel Slovák

SLOVENSKO 17 - GRUZÍNSKO 17 8:1 (5:1)
28.01.2018, Minsk, Development Cup
Góly: 10., 23., 40., 43. Strelec, 27. Begala, 28. Dopa-
ter, 51. Bekö, 75. Gembický - 36. Guliašvili
SLOVENSKO 17: Rehák - Vasiľ, Ondrej, Mesík, 
Burian - Bekö, Dopater, Pokorný, Iľko (37. 
Lavrinčík) - Begala (65. Gembický), Strelec (72. 
Letenay). Tréner: Samuel Slovák

NÓRSKO 17 - SLOVENSKO 17 1:3 (1:1) 
08.02.1018, La Manga, turnaj
Góly: 34. Ondrej (vl. gól) - 15. Gembický, 45., 57. 
Strelec (1. z 11m)
SLOVENSKO 17: Rehák - Tandara, Dolinský, On-
drej, Burian - Iľko (72. Goljan), Pokorný, Lavrinčík, 
Vasiľ (41. Dopater) - Strelec (66. Bernát), Gem-
bický (48. Letenay). Tréner: Samuel Slovák

SLOVENSKO 17 - ŠVÉDSKO 17  1:3 (0:1) 
10.02.1018, La Manga, turnaj
Góly: 51. Mesík - 5. Nygren (11m) , 41. Silverholt, 
74. Andersson
SLOVENSKO 17: Bajnóczi - Strákoš, Mesík, On-
drej, Tóth - Danek (58. Gembický), Dopater, 
Pokorný (41. Lavrinčík), Goljan (65. Iľko) - Bernát 
(41. Vasiľ), Letenay (65. Strelec). Tréner: Samuel 
Slovák

MAĎARSKO 17 - SLOVENSKO 17 2:1 (1:0)
12.02.1018, La Manga, turnaj
Góly: 11. Nyari, 68. vlastný Dolinský  - 53. Strelec 
(11m)
SLOVENSKO 17: Rehák - Tandara (55. Goljan), 
Dolinský, Mesík, Tóth - Iľko, Pokorný (41. Dopater), 
Lavrinčík (75. Letenay) - Strelec, Gembický (53. 
Bernát). Tréner: Samuel Slovák

PORTUGALSKO 17 - SLOVENSKO 17 2:1 (1:0)
12.03.2018, Ribeira Brava, Elite Round
Góly: 11. Correia, 80+. Saldanha - 56. Iľko
SLOVENSKO 17: Rehák - Tandara, Dolinský, 
Mesík, Tóth - Iľko (71. Letenay), Lavrinčík, Lichý, 
Bari (61. Vasiľ) - Strelec (77. Begala), Myslovič. 
Tréner: Samuel Slovák

FÍNSKO 17 - SLOVENSKO 17 2:1 (1:1)
15.03.2018, Machico, Elite Round 
Góly: 21. Tolonen (11m), 66. Ablade - 8. Strelec
ČK: 21. Mesík
SLOVENSKO 17: Rehák - Vasiľ (76. Pokorný), Do-
linský, Mesík, Tóth -Lichý (73. Letenay), Myslovič 
- Iľko, Begala, Dopater (26. Katunský) – Strelec. 
Tréner: Samuel Slovák

SLOVENSKO 17 - ŠVAJČIARSKO 17 2:4 (1:2)   
18.03.2018 , Ribeira Brava, Elite Round
Góly: 11., 55. Pokorný - 21. Tushi, 30. Vonmoos, 57. 
Witzig, 80+5 Werthmüller
SLOVENSKO 17: Bajnóczi - Tandara, Malý, Ka-
tunský, Vasiľ - Iľko (41. Dopater), Lavrinčík (72. 
Letenay), Pokorný, Myslovič - Lichý (50. Begala), 
Strelec. Tréner: Samuel Slovák

SR16  

SLOVENSKO 16 – RUSKO 16 2:3 (0:2)          
19.02.2018, Agrinio, Development turnaj
Góly: 80.+ Nebyla, 80+ Suslov (11m) - 30. 
Šapovalov, 40+. Kratkov (11m), 79. Turiščev
SLOVENSKO 16: Chudík - Salvan (22. Hornyák), 
Uhľár, Sivoň, Leitl - Szetei, Obert, Vyletel (51. 
Suslov), Kaprálik (58. Nebyla) - Čerepkai, Rosen-
berger (66. Repa). Tréner: Samuel Slovák

GRÉCKO 16 -  SLOVENSKO 16 1:1 (0:0), 1:3 p.k.      
21.02.2018, Agrinio, Development turnaj
Góly: 65. Uhľár (vl. gól) - 59. Repa
Jedenástkový rozstrel SR: Čerepkai, Roseberger, 
Capko, nepremnil Nebyla
SLOVENSKO 16: Fruhwald - Szetei, Uhľár, Ob-
ert, Capko - Nebyla, Javro, Hornyák (73. Vyletel), 
Suslov (54. Kaprálik) - Kubík (54. Rosenberger), 
Repa (60. Čerepkai). Tréner: Samuel Slovák

WALES 16 - SLOVENSKO 16 2:1 (0:1) 
23.02.2018, Agrinio, Development turnaj
Góly: 53. Rickard, 75. Thomas - 34. Obert
SLOVENSKO 16: Fruhwald - Capko, Sivoň, Obert, 
Leitl - Kaprálik (65. Nebyla) , Vyletel (61. Hornyák), 
Javro, Kubík (54. Suslov) - Rosenberger, Čerepkai 
(61. Repa). Tréner: Samuel Slovák

SR ŽENY
RUSKO – SLOVENSKO 0:1 (0:0)
19.01.2018, San Pedro Del Pinatar, prípravný zápas 
Gól: 56. Vojteková
SLOVENSKO: Korenčiová – Havranová, Bíróová, 
Haršanyová, J. Vojteková – Šušolová – Hmírová, 
Škorvánková, Mikolajová, Šurnovská (69. Fabová) 
– Líšková (63. Sluková). Tréner: Zsolt Pakusza 

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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JAR – SLOVENSKO 0:0 
28.02.2018, Paralimni, Women’s Cup 2018 
SLOVENSKO: El Dahaibiová – Šušková, Haršan-
yová (78. Košíková), Fischerová, Vojteková – 
Bíróová – Hmírová, Škorvánková, Mikolajová 
(86. Šušolová), Šurnovská (66. Zdechovanová) – 
Líšková (82. Sluková). Tréner: Ivan Hucko

KĽDR - SLOVENSKO 1:0 (0:0)  
02.03.2018, Paralimni, Women’s Cup 2018
Gól: 60. Kim Phjong Hwa
SLOVENSKO: Korenčiová – Šušková, Košíková 
(46. Bíróová), Fischerová, Zdechovanová – Bar-
tovičová, Šušolová – Hmírová (69. Vojteková), 
Mikolajová (62. Škorvánková), Havranová (58. 
Šurnovská) – Líšková (73. Sluková). Tréner: Ivan 
Hucko

MAĎARSKO ženy – SLOVENSKO ženy 1:1 (1:0)
05.03.2018, Paralimni, Women’s Cup 2018
Gól : 63. Fischerová
SLOVENSKO: Chládeková – Šušková, Haršan-
yová, Fischerová, Zdechovanová – Bíróová – 
Hmírová (90. Šurnovská), Bartovičová, Mikolajo-
vá, Vojteková – Škorvánková. Tréner: Ivan Hucko

SLOVENSKO – ČESKO 2:5 (1:1)
07.03.2018, Paralimni, Women’s Cup 2018 
Góly: 40. Hmírová (11 m), 81. Maťavková – 6., 64. 
Kožárová, 75. Dědinová, 89. Szewiezková, 90+. 
Svítková.
ČK: 30. Košíková (SR)
SLOVENSKO: Korenčiová – Zdechovanová, Bar-
tovičová (79. Moťovská), Košíková, Vojteková 
– Bíróová – Hmírová (84. Šušková) , Šušolová, 
Mikolajová (79. Horváthová), Šurnovská (60. 
Havranová) – Škorvánková (74. Maťavková). 
Tréner: Ivan Hucko

SR WU19
TURECKO WU19 – SLOVENSKO WU19 2:2 
26.02.2018, Antalya, prípravný zápas
Góly: 3. Bogorová 0:1, 74. Žemberyová 2:2
SLOVENSKO WU19: Rezeková – J. Lukáčová, 
Lemešová (46. Vagaská), Bochinová (46. 
Hrádeľová), Bogorová (61. V. Nagy), Mráziková 
(46. Jančová), Gmitterová, Bieliková, Panáková, 
Žemberyová, Čermáková (46. Ščasnárová). 
Tréner: Branislav Petrovič

POĽSKO WU19 – SLOVENSKO WU19 3:0 (3:0)     
28.02.2018, Antalya, prípravný zápas
Góly: 4. Karczewska, 7. Ratajczykova, 44. Parcze-
wska
SLOVENSKO WU19: Gyomraiová – Lukáčová, 
Hrádeľová, Lemešová, Bochinová, Bogorová, 
Jančová (66. Šedivá), Gmitterová, Panáková (35. 
V. Nagy), Žemberyová, Ščasnárová (46. Kozlová). 
Tréner: Branislav Petrovič

MAĎARSKO WU19 – SLOVENSKO WU19 4:1 (1:1)
13.03.2018, Mosonmagyaróvár, prípravný zápas
Góly: 41. Csigi, 57., 78. Csiki, 87. Haraszti – 45. Le-
mešová
SLOVENSKO WU19: Gyomraiová – Lukáčová 
(86. Práznovská), Hrádeľová (58. Gašparovičová), 
Lemešová, Tesáková (58. Nagy), Bogorová, Dian-
išková, Gmitterová, Semanová (86. Ščasnárová), 
Panáková (86. Čermáková), Žemberyová (86. 
Droppová). Tréner: Branislav Petrovič

SLOVENSKO WU19 – MAĎARSKO WU19 3:5 (3:0)
15.03.2018, Senec, prípravný zápas
Góly: 9., 26. Bogorová (1. z 11 m), 40. Lemešová – 
64., 85. 88. 90+. Csiki, 79. Dorner
SLOVENSKO: Rezeková – Tesáková (46. 
Gašparovičová), Gmitterová, Lemešová, 
Lukáčová – Dianišková, Hrádeľová (60. 
Práznovská) – Semanová, Panáková (42. Nagy), 
Žemberyová (60. Kozlová) – Bogorová (60. Drop-
pová). Tréner: Branislav Petrovič

SR WU17
SLOVENSKO WU17 – RUSKO WU17  2:3 (1:2)   
14.02.2018, Agrinio, Development Cup
Góly: 33. Boorová, 65. Mazúchová – 13. Trenkino-
vová, 22. Govorová, 80. Lazarevová (11m)
ČK: 80. Voronkovová
SLOVENSKO WU17: Stachová – Bereščáková 
(35. Lukáčová), Mudráková, Kršiaková, Mrock-
ová – Mazúchová – Boorová (51. Pelikánová), 
Feketevíziová (80. Halásová) – Vredíková (51. 
Hronecová), Sivčová, Morávková. Tréner: Bran-
islav Petrovič

GRÉCKO WU17 – SLOVENSKO WU17 2:1 (1:0)
15.02.2018, Agrinio, Development Cup
Góly: 2. Chrysanthiová, 53. Pachakiová (11m) – 
59. Hronecová
SLOVENSKO WU17: Veselská – Bereščáková, 
Lukáčová, Kršiaková, Vedejová – Mudráková 
– Pelikánová (49. Morávková), Mazúchová – 
Halásová (49. Feketevíziová), Hronecová – Cep-
ková (49. Vredíková). Tréner: Branislav Petrovič

FRANCÚZSKO WU17 – SLOVENSKO WU17 2:0 (2:0)
17.02.2018, Agrinio, Development Cup
Góly : 22. Picardová, 36. Ben Rabahová
SLOVENSKO WU17: Stachová – Lukáčová (67. 
Breščáková), Mudráková, Kršiaková, Mrocková – 
Mazúchová – Boorová (67. Sivčová)), Cepková (41. 
Halásová) – Feketevíziová, Morávková – Hrone-
cová (67. Pelikánová). Tréner: Branislav Petrovič

Dokončenie z predchádzajúcej strany
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KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP
ČO PRINIESOL JANUÁR – MAREC

ŠKOLENIA

05.01. Prijímačky na školenie trénerov UEFA PRO 18/19 (NTC Senec)
06.01. Prijímačky na školenie trénerov UEFA A 2018 (NTC Senec)
06. – 14.03. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Ružomberok
13.01. – 07.03. Školenie trénerov UEFA GC licencie – Martin
29./31.01. Záverečné skúšky školenia trénerov UEFA A 2017 (NTC Poprad, NTC Senec)
05./07./14./16./21./23.02. Záverečné skúšky školenia trénerov UEFA A 2017 (NTC Poprad, NTC Senec)
01./15.02. Záverečné skúšky školenia trénerov UEFA PRO 16/17 (NTC Senec)
10.02. – 21.03. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Kysucké Nové
10.02. – 21.03. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Žilina
11.02. – 01.04. Školenie trénerov UEFA Grassrtoots C licencie – Trnava (v spolupráci s ObFZ Trnava)
12. – 13.02. Školenie UEFA A 2018 (Blok 1 – NTC Senec)
19. - 20.02. Školenie UEFA PRO 18/19 (Blok 1 – NTC Senec)
25.02. – 27.03. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Stará Ľubovňa
01.03. Slávnostné odovzdávanie diplomov PRO (Sieň slávy SFZ, Bratislava)
03.03. – 04.04. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie  - Žiar nad Hronom 
 (v spolupráci so TMK SsFZ a TMK ObFZ Žiar nad Hronom)
06.03. Školenie trénerov UEFA B – Banská Bystrica – záverečné skúšky
12. – 13.03. Školenie UEFA A 2018 (Blok 2 – NTC Senec)
20. - 21.02. Školenie UEFA PRO 18/19 (Blok 2 – MFK Ružomberok)
14./28.03. Záverečné skúšky Školenia trénerov UEFA EYA 2017 (NTC Poprad, NTC Senec)
17.03 – 20.05. Školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie – Bratislava (v spoluprácia s TMK BFZ)
26. – 27.03. Školenie trénerov UEFA Elite Youth A 2018 (Blok 1 – NTC Senec)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

07. – 10.01. UEFA Study Group Scheme - Anglicko (Zameranie: Reality     
 Based Learning and Davelopment of Coach Educators)
03.02. Seminár trénerov BFZ - pre trénerov UEFA B/UEFA GC licencie     
 (v spolupráci s BFZ a FTVŠ UK v Bratislave)
10.02. Seminár trénerov ObFZ Nové Zámky - pre trénerov UEFA     
 GC licencie (v spoluprácia s ObFZ Nové Zámky)
25.02. Seminár trénerov UEFA B/UEFA GC licencie v Bobrovci pri     
 Liptovskom Mikuláši (v spolupráci s TMK SsFZ a TMK LFZ)
02.03. Seminár trénerov UEFA B/UEFA GC licencie v Košiciach (v spoluprácia s VsFZ)
13.03. Seminár trénerov UEFA B/UEFA GC licencie v Košiciach (v spolupráci s VsFZ)

GRASSROOTS

18.01. Galavečer Grassroots futbalu 2017
26.-27.01. Halová sezóna mládeže SFZ 2017/18

ŽENSKÝ FUTBAL

02.-03.02. Halová sezóna mládeže SFZ 2017/18
25.02. Galavečer – Ženská ligová jedenástka roka 2017
09.03. Zimný aktív ženského futbalu za účasti zástupcov klubov 1. a 2. ligy žien (Zvolen)
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KALENDÁR

KALENDÁR
ČAKÁ NÁS V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH

ŠKOLENIA

09. – 10.04. Školenie UEFA A 2018 (Blok 3 – NTC Senec)
16. – 17.04.  Školenie trénerov UEFA EYA 2018 (Blok 2 – NTC Senec)
23. - 24.04.   Školenie UEFA PRO 18/19 (Blok 3 – ŠK Slovan Bratislava)
30.04. – 14.12.  Školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie – 2018
06. – 08.05. Školenie UEFA A 2018 (Blok 4 – Slovakia Cup)
14. - 15.05.   Školenie UEFA PRO 18/19 (Blok 4)
21. – 22.05.  Školenie trénerov UEFA EYA 2018 (Blok 3 – NTC Senec)
04. – 05.06.  Školenie trénerov UEFA EYA 2018 (Blok 4 – NTC Senec)
10. – 12.06.  Školenie UEFA A 2018 (Blok 5 – NTC Poprad)
18. - 20.06.   Školenie UEFA PRO 18/19 (Blok 4 – Analýza MS, Senec)
23.06. – 24.11.  Školenia trénerov UEFA B licencie – Nitra (v spolupráci s TMK ZsFZ)

ĎALŠIE VZDELÁVANIE

30.04.  Seminár trénerov SFZ – Fitness 2018 - pre trénerov SFZ      
 Fitness/UEFA PRO/UEFA A licencie (Zvolen)
11.05.  Seminár trénerov mládeže SFZ – Slovakia Cup - pre trénerov mládeže 
 UEFA EYA/UEFA PRO/UEFA A licencie
07. – 10.05.  UEFA Study Group Scheme - Taliansko (Zameranie: Fitness for football)
24.06. Seminár trénerov UEFA B/UEFA GC licencie – Žilina

GRASSROOTS

19.04. Festival futbalu detí z detských domovov (Šaľa)
25.04. Festival futbalu nepočujúcich detí (Bratislava)
26.04. Festival futbalu detí z detských domovov (Liptovský Mikuláš)
30.04. - 02.05.  Regionálny turnaj U14 (Senec a okolie)
26. - 27.05. Fair play projekt SFZ v mládežníckych súťažiach - Zelená karta pre rodičov
05.- 06.06. Školský pohár SFZ 2017/18 - M-SR (NTC Poprad)
13. - 14.06.  McDonalds Cup 2017-18 - M-SR (NTC Poprad)
19. - 20.06.  Pohár Karola Poláka 2018 - finále turnaja detských domovov (Štrba)
30.06. Prengo Cup 2018 - turnaj amatérov v mini futbale (ihriská Slavia Trnava)

ŽENSKÝ FUTBAL

24.-25.04. Regionálny turnaj WU14 (Dunajská Lužná, Viničné)
01.05. Festival dievčenského futbalu- “Energia do ženského futbalu s EPH”
 (turnaj pre dievčatá do 12 rokov)
01.05. Finále Slovenského pohára žien (areál ŠK Blava Jaslovské Bohunice, 13:45h) 
15.-17.06. Finálový turnaj žiačok WU15 o majstra SR (Poprad)
2.-7.06. Dievčenský letný futbalový kemp (Krahule)
2.-7.06. Dievčenský letný futbalový kemp (Krahule)


