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Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

Vážení športoví priatelia,

rok 2017 je v slovenskom futbale svojím 
spôsobom výnimočný - odštartoval sys-
tém podpory futbalu, predovšetkým mlá-
dežníckeho, prostredníctvom príspevkov 
pre všetky kluby, a to podľa jasných 
a kontrolovateľných parametrov z pro-
striedkov prideľovaných SFZ z rozpočtu 
Ministerstva školstva vedy, výskumu 
a športu. A čo je najdôležitejšie - už to 
nie je náhodný výkrik do tmy, ale systém, 
ktorý je dlhodobý, s ktorým môžu kluby 
počítať aj v budúcich rokoch.

Pred rokom sme prvýkrát začali vyberať 
členské - a napriek všetkým problémom 
na začiatku - máme opäť systém, ktorý 
každoročne vygeneruje nezanedbateľnú 
čiastku práve na podporu amatérskych 
klubov. Na obnovu futbalovej infraštruk-
túry v 163 kluboch, obciach a mestách 
smeruje ďalších 2,8 milióna eur, pričom 
minimálne rovnaká suma je pripravená na 
ďalší rok.

Dlhodobá, systematická a trpezlivá práca 
prináša svoje ovocie. Presviedčajú nás 

o tom naše reprezentácie. Tím Jána Kozáka 
podal vo víťaznom zápase so Slovinskom 
jeden zo svojich najlepších výkonov a vo 
Wembley, napriek prehre, bol vyrovnaným 
a dôstojným súperom domáceho tímu, 
zloženého z hráčov ekonomicky najsilnej-
šej a športovo najvyrovnanejšej ligovej 
súťaže na svete. Úspešne do novej kvalifi-
kácie vykročila aj dvadsaťjednotka 
a historicky svoj prvý postup do kvalifi-
kačnej fázy Elite Roundu si zapísala aj 
ženská reprezentácia do 19 rokov.
Pred našou reprezentáciou je záverečný 
zápas kvalifikačnej F-skupiny o postup na 
MS 2018 v Rusku. Spoločne si prajme, aby 
sa ním púť nášho áčka neskončila a mohlo 
tak nadviazať na svoje úspešné ťaženie 
v predchádzajúcom kvalifikačnom cykle, 
korunované postupom na záverečný 
šampionát. 

Slovensko, do toho!
Ján Kováčik

prezident SFZ
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
Matúš 
KOZÁČIK  
27. 12. 1983 
FC Viktoria Plzeň 
26 / 0

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
77 / 2

Martin 
ŠKRTEL 
15. 12. 1984 
Fenerbahce Istanbul
91 / 6

Ondrej 
DUDA 
15. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
17 / 2

Ján 
GREGUŠ 
29. 1. 1991 
FC Kodaň 
14 / 1

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
SSC Neapol 
99 / 21

Juraj 
KUCKA 
26. 2. 1987 
Trabzonspor AS
56 / 6

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
PAOK Solún
38 / 9

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Norbert 
GYÖMBÉR 
3. 7.1992 
AS Rím
18 / 0 

Ján 
ĎURICA 
10. 12.1981 
Trabzonspor AS
89 / 4 

Vladimír 
WEISS 
30. 11. 1989 
Al-Gharaffa 
62 / 7

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
Sparta Praha
5 / 0

Martin 
POLAČEK 
2. 4. 1990 
Zaglebie Lubin 
0 / 0

Lukáš 
ŠTETINA
28. 7. 1991 
Sparta Praha 
1 / 0 

Patrik 
HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
FC Viktoria Plzeň 
17 / 0

Erik 
SABO 
22. 11. 1991 
Beitar Jeruzalem 
12 / 0

Adam 
NEMEC 
2. 9. 1985 
Dinamo Bukurešť
30 / 9

tréner:

 Ján KOZÁK

Tomáš 
HUBOČAN 
17. 9. 1985 
Olympique Marseille 
54 / 0 

Róbert 
MAZÁŇ
9. 2. 1994 
MŠK Žilina  
0 / 0

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995 
Inter Miláno  
11 / 0  

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994 
Celta Vigo  
3 / 1  

Jaroslav 
MIHALÍK 
27. 7. 1994 
Cracovia Krakov 
0 / 0
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Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly.

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994 
Real Salt Lake City 
5 / 0 

Rozhodcovia: Paolo MAZZOLENI - Mauro TANOLINI, 
Andrea CRISPO (Davide MASSA) - všetci Taliansko
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Reprezentácia 

MALTY
Andrew 
HOGG  
2. 3.1985  
Hibernians FC
56 / 0 

Sam 
MAGRI 
30. 3. 1994  
Ebbsfleet United (Ang.)
 7 / 0 

Zach 

MUSCAT 
22. 8. 1993  
U.S. Arezzo (Tal.)
24 / 1  

BRANKÁRI

OBRANCOVIA
Cain 
ATTARD
10. 9. 1994
Birkirkara FC
2 / 0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly.

Andrei 
AGIUS 
12. 8. 1986  
Hibernians FC
69 / 1 

Henry 
BONELLO
13. 10. 1988  
Valletta FC
5 / 0

Steve 
SULTANA
7. 9. 1990
Hamrun Spartans FC
0 / 0

Steve 
BORG  
15. 5. 1988  
Valletta FC
29 / 0  

Clayton 
FAILLA 
8. 1. 1986  
Hibernians FC 
53 / 2 

Daniel 
ZERAFA
8. 4. 1994
Ħamrun Spartans FC
0 / 0

tréner:

Pietro GHEDIN

Ryan 
CAMILLERI
22. 5. 1988
Valletta FC
34 / 0

Clyde 
BORG  
20. 3. 1992  
Floriana FC
 1 / 0 

Siraj 
ARAB
25. 3. 1994
Hamrun Spartans FC
0 / 0

Ryan 
FENECH 
20. 4. 1986  
Balzan FC
45 / 1 

Paul 
FENECH 
20. 12. 1986  
Balzan FC
41 / 1 

Bjorn 
KRISTENSEN 
5. 4. 1993  
Hibernians FC
23 / 0  

Luke 
GAMBIN 
16. 3. 1993  
Luton Town (Ang.)
10 / 0 

Steve 
PISANI 
7. 8. 1992  
Floriana FC
10 / 0 

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI
Alfred 
EFFIONG
29. 11. 1984  
Balzan FC
19 / 4  
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Joseph 
ZERAFA 
31. 5. 1988  
Valletta FC
17 / 0 

Jean Paul 
FARRUGIA
21. 3. 1992  
FC Chiasso (Švaj.)
8 / 1

Llydon
MICALLEF
16. 5. 1992
Hamrun Spartans FC
0 / 0

Michael 
MIFSUD
17. 4. 1981  
Valletta FC 
127 / 40 

André 
SCHEMBRI
27. 5. 1986  
Apollon Limassol (Cyp.)
83 / 3 
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MAREK HAMŠÍK na méte, ktorá znamená 
reprezentačnú nesmrteľnosť

g Spomínate si na úplne 

prvý reprezentačný štart?

„Samozrejme, to sa nedá 
zabudnúť. Bolo to vo februári 
2007 v Jereze v Španielsku 
proti Poľsku.” 
g Viete, koho ste vtedy 

striedali a ktorý tréner vám 

dal šancu?

„Šancu mi dal Janko Kocian. 
Nastúpil som v závere zápasu 
a ak sa dobre pamätám, strie-
dal som Igora Žofčáka.”
g Spomínate si, ako ste sa 

vtedy cítili?

„Bol som veľmi nadšený 
a hrdý na to, že som v takom 
mladom veku mohol nastúpiť 
za Slovensko.”
g Celý zápas v národnom 

tíme ste odohrali o pár 
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mesiacov neskôr. Viete proti 

komu a kde to bolo?

„V Hamburgu proti Nemecku, 
prehrali sme 1:2.”
g Kto bol z dnešných vašich 

spoluhráčov vtedy na 

ihrisku?

„Škrtel, Jano Ďurica, možno aj 
Pekarík.”
g Pri svojej premiére v zá-

kladnej zostave áčka ste 

mali necelých 20 rokov, no 

odvtedy ste sa stali stabil-

ným členom mužstva. Aké 

obdobia ste v reprezentácii 

zažili?

„Nádherné. Za týchto desať 
rokov sme dosiahli maximum, 
čo sa dalo. Postúpili sme na 
majstrovstvá sveta, potom aj 
na majstrovstvá Európy. Dá sa 

Som srdciar, 
vždy som 
hral naplno
Patrí k futbalistom, ktorých nám závidí celý svet. 
V drese slovenskej reprezentácie bol pri všetkých 
úspechoch, ktoré áčko dosiahlo. Za desať rokov 
v drese národného tímu sa dostal k méte, ktorá 
znamená reprezentačnú nesmrteľnosť. V tomto uka-
zovateli je na druhej priečke, už iba Miroslav Karhan 
má na svojom konte viac štartov v medzištátnych 
zápasoch, 107. Marek Hamšík však ešte v národnom 
tíme nekončí!

Na prvý zápas v základnej zostave nastúpil proti Nemecku 6. júna 2007 
v Hamburgu.
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AKO HO NEPOZNÁTE
Čo vás dokáže najviac rozčúliť?

„Moje deti.”
Kto vás vie najviac rozosmiať?

„Opäť sú to moje deti.”
Považujete sa vtipného?

„Na to sú iní. Radšej počúvam.”
Viete variť?

„Variť nie, ale grilovať áno.”
Ste neporiadnik?

„Nie, som rád, keď mám vo všetkom 
poriadok.”
S ktorými domácimi prácami man-

želke pomáhate?

„S domácim prácami veľmi nie, skôr sa 
venujem deťom. Teraz mi nerobí žiad-
ny problém prebaliť dcérku.”
Aký ste manžel?

„Na to sa treba spýtať mojej manželky.”
Čím dokážete svoju 

manželku najviac potešiť? 

A čím nahnevať?

„Nahnevať hocičím (smiech). A potešiť oby-
čajnou láskavosťou, maličkým darčekom. 
Pre futbalové povinnosti som s ňou 
a s deťmi málo, tak aspoň takto sa jej chcem 
poďakovať, vynahradiť jej trošku svoju 
neprítomnosť.”
Ako ste sa s manželkou zoznámili?

„Poznáme sa už od detstva, mali sme 12-13 
rokov. Neskôr sme sa dali dokopy.”
V čom je pre vás výnimočná?

„Vo všetkom. Pre mňa je to ideálna polovič-
ka. Som veľmi rád, že ju mám.”
Aký ste v kabíne? 

„Skôr tichý. Nech radšej rozprávajú moje 
výkony na ihrisku.”
Aké iné hobby okrem futbalu máte?

„Som športový tip. Mám rád tenis, volejbal, 
autá.”
Čo na iných futbalistoch neznášate?

„Každý človek, každý futbalista je iný. Preto 
je futbal taký krásny.” 
Koľko máte tetovačiek?

„Už som ich prestal počítať...“
Máte aj také, ktoré súvisia s futbalom?

„Áno, mám. Napríklad aj k postupu národ-
ného tímu na ME a MS alebo k víťazstvu 
v Talianskom pohári.”
Ako si najlepšie oddýchnete?

„S rodinou, v kine s deťmi.”
Čítate knihy?

„Nie, nečítam.”
Aký je váš najobľúbenejší film?

„Páči sa mi veľa filmov, ale asi najviac klasi-
ky. Napríklad Gladiátor.”
Ktorého herca a herečku máte najradšej?

„Angelinu Jolie a Leonarda DiCapria.”
Akú hudbu počúvate?

„Slovenskú a rapovú hudbu.”
 Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?

„Kapustnica a bryndzové halušky. V Talian-
sku mi to chýba, keď prídem domov, hneď 
si ich dám.”
Keď si dáte alkoholický nápoj, aký to je?

„Víno.”
Aký parfém používate?

„Givenchy.”
Aká je vaša obľúbená módna značka?

„Mám rád módu, no obľúbenú značku 
nemám.”
Ktorého futbalistu obdivujete?

„V minulosti to boli Zinedine Zidane a Pavel 
Nedvěd. Teraz ťažko povedať. No keďže som 
stredopoliar, tak asi Iniestu.”
Ktorá žena je najsexi na svete?

„Moja manželka.”
Čo by ste chceli ešte v živote zažiť 

a nesúvisí to s futbalom?

„Po skončení kariéry by som rád cestoval, 
spoznával nové miesta.”

povedať, že sme zlatá generá-
cia slovenského futbalu.”
g V národnom tíme vás 

viedlo päť trénerov. Na kto-

rého si spomínate najradšej 

a prečo?

„Na všetkých si spomínam 
a rád, no najlepšie na 
trénerov, s ktorými sme 
dosiahli najväčšie úspechy. 
Na Vlada Weissa, s ktorým 
sme sa prebojovali na svetový 
šampionát, a na terajšieho 
Jána Kozáka, pod ktorého 
taktovkou sme to dotiahli na 
majstrovstvá Európy.”
g Tréner Vladimír Weiss 

z vás urobil kapitána na MS 

2010, a to vtedy rozvírilo 

futbalovú hladinu. Ako sa 

na to pozeráte s odstupom 

času?

„Ja som to tak nevnímal. Bol 
som rád, že mi tréner Weiss 
dôveroval a mohol som byť 
kapitánom tímu. Za túto poc-
tu som sa mu chcel odvďačiť 
dobrým výkonom.” 
g Vždy sa hovorilo, že ste 

v národnom tíme dobrá 

partia. Kedy bola podľa vás 

najlepšia?

„Medzi hráčmi nikdy nebol 
problém, vždy sme si vytvorili 
dobrú partiu. Mám pocit, že 
asi najlepšia je v posledných 
rokoch. Ťaháme za jeden 
koniec povrazu, sme súdržní, 
odolní. Jednoducho sme 
perfektná partia.”
g S kým ste si v reprezentá-

cii najlepšie rozumeli?

„S chalanmi, s ktorými som 
v národnom mužstve najdlh-
šie, teda so Škrtelom, Vladom 
Weissom, Kuckom, s Robom 
Makom.”
g Na ktorý moment z re-

prezentačnej kariéry si 

spomínate najradšej?

„Na  zápasy, v ktorých sme si 
vybojovali postup na vrchol-
né podujatia, teda na duely 
v Poľsku a potom v Luxem-
bursku,. Na tú bezprostrednú 
radosť, na emócie.“
g Ktorý zápas z tej plejády 

na vašom konte považujete 

za váš najlepší?

„Asi  ten na majstrovstvách 
Európy proti Rusku, v ktorom 
som dal aj gól a ktorý sme 
vyhrali 2:1.
g A za najhorší?

„To veru neviem. Na nevy-
darené zápasy sa snažím 
zabúdať čo najrýchlejšie.”
g Máte za sebou štart na MS 

i na ME, ktoré podujatie ste 

si viac užili?

„Užil som si ich rovnako. Sú to 
dve najväčšie akcie národ-

ných tímov. Som veľmi rád, 
že som mohol byť súčasťou 
slovenskej reprezentácie na 
oboch, krásne spomienky 
mám na Južnú Afriku i na 
Francúzsko.”
g Ktoré z nich zanechalo 

vo vás väčší dojem?

„Nedá sa to porovnať. Maj-
strovstvá sveta boli historicky 
prvým turnajom, na ktorý 
sme ako Slovensko 
v seniorskej kategórii po-
stúpili. Do Francúzska na Euro 
pricestovalo veľa slovenských 
fanúšikov, ktorí nám vytvorili 

Marek Hamšík v súboji s Talianom Giorgiom Chiellinim na MS 2010.

V boji o loptu s Poliakom Waldemarom Sobotom.
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fantastickú atmosféru. Boli to 
nádherné turnaje!”
g V istom období vám 

vyčítali, že v reprezentácii 

nepodávate také dobré 

výkony ako už vtedy  za 

Neapol. Čím to bolo?

„V reprezentácii som zažil aj 
ťažšie obdobia, to je pravda. 
Som však veľmi rád, že to už 
mám za sebou a teraz podá-
vam dobré výkony aj v drese 
Slovenska.”
g Znechucovalo vás to?

„Ani nie. Som profesionál, 
aj takéto obdobia patria 
ku kariére športovca. Som 
srdciar, vždy som hral naplno. 
Raz to vyšlo lepšie, inokedy 
horšie. Užíval som si každý 
zápas, snažil som sa šíriť 
dobré meno Slovenska. Sa-
mozrejme, niektoré zápasy mi 
nevyšli, ale mne nikdy nerobí 
problém pozrieť sa do zrkadla 
a priznať si, že som nehral 
dobre.”
g Minimálne vynechávate 

reprezentačné stretnutia, 

v roku 2010 ste odohrali až 

13 medzištátnych zápasov. 

Ak nie ste zranený, tak vždy 

prídete, aj keby šlo len 

o priateľský duel. Mali ste 

niekedy chuť odmietnuť 

pozvánku do národného 

tímu?

„Nie, nikdy. Vždy som rád 
reprezentoval. Pre mňa je to 
naozaj česť obliecť si dres 
s dvojkrížom.”
g Rekordérom v počte 

štartov za reprezentáciu 

je Miroslav Karhan so 107 

zápasmi. Je však veľmi 

pravdepodobné, že ho 

predbehnete. Zamýšľate sa 

nad tým?

„Bolo by pekné dostať sa 
pred Mira, byť určitý čas 
rekordérom v počte štartov 
za Slovensko. Budem rád, ak 
sa mi to podarí.”
g V čom ste sa za reprezen-

tačnú dobu zmenili?

„Ťažko povedať... Ako tím 
sme sa postupne zlepšili, 
darí sa nám, sme úspešní. 
Najväčší rozdiel je v tom, že 
v súčasnosti je na Slovensku 
futbalová nálada, domáce 

zápasy máme vypredané. 
Veľmi, veľmi ma to teší.”

g V dnešnom kádri 

sú už iba dvaja 

hráči, ktorí to 

s vami ťahajú 

celé dlhé ob-

dobie. Viete 

ktorí?

„Maťo Škrtel 
a Jano Ďurica.”

KTO JE MAREK HAMŠÍK
g DÁTUM NARODENIA: 27. júla 1987 v Banskej Bystrici.
g POST: stredopoliar.
g HRÁČSKA KARIÉRA: JUPIE Podlavice, Slovan Bratislava (2002 – 2004), 
Brescia (2004 – 2007), SSC Neapol (2007 - doteraz).
g ÚSPECHY: 2x víťaz Talianskeho pohára (2012, 2014), 1x víťaz talianskeho 
Superpohára (2014), 6x Futbalista roka (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016),  
2x víťaz Ceny Petra Dubovského (2007, 2008), najlepší mladý futbalista 
Serie A (2008), člen najlepšej jedenástky ligy  (2010/11, 2015/16), člen 
najlepšej jedenástky UEFA Európskej ligy (2014/15).
g LIGOVÁ BILANCIA: Slovan 6/1, Bescia 65/10, Neapol 359/93 (k 4. 9. 2017).
g REPREZENTÁCIA: 99/21 (k 4. 10. 2017) Slovensko 17 6/3, Slovensko 19 
6/1, Slovensko 21 2/0.

g So Škrtelom ste to ťahali 

na ihrisku, ale v ankete 

o najlepšieho futbalistu 

roka ste boli rivalmi. Ako sa 

vaše vzťahy menili?

„Vždy boli dobré, bezprob-
lémové. Profesionálne, aj 
priateľské. O poradí v ankete 
sme nerozhodovali my. Som 
veľmi rád a poctený tým, že 
som mohol hrať v jednom 
tíme so Škrtelom, ktorý patrí 
medzi najlepších stopérov na 
svete.”
g Pri vašom prvom štarte 

ste boli slobodný mladík, 

dnes ste otcom troch detí...

„Našťastie sa mi darí aj z tejto 
stránky. (smiech).”
g Snívate o tom, že jeden 

z vašich dvoch synov pôjde 

vo vašich šľapajach?

„Bol by som rád. Obaja do-
slova futbal žerú. Pre nich je 
futbal všetkým. Uvidíme, kam 
to dotiahnu.”
g Čo by ste chceli v repre-

zentácii ešte dosiahnuť?

„Ťažko povedať. Myslím si, že 
ako malá krajina sme už do-
siahli veľa. Bol by som rád, ke-
by som ešte raz postúpil 
so Slovenskom na MS, 
alebo ME.“
g Dokedy plánujete oblie-

kať si národný dres?

„Nemám žiadne plány. Bu-
dem reprezentovať dovtedy, 
kým sa bude dať. Ak budem 
mať výkonnosť a tréneri ma 
nominujú, vždy rád prídem.”
g Čo hovoríte na mladých 

hráčov, ktorí do tímu teraz 

prichádzajú?

„Sú veľmi perspektívni, Milan 
Škriniar a Stano Lobotka 
sa dostali aj do základnej 
zostavy.  A postupne prídu aj 
ďalší mladí.”
g Pripomína vám niektorý 

z nich vás v začiatkoch?

„Áno, obaja. Obaja dostali 
šancu a chytili sa jej.” 
g Keby ste mali čarovný 

prútik, čo by ste chceli ešte 

raz zažiť?

„Čarovný prútik nemám. Som 
rád za to, čo sme dosiahli. Nič 
by som si nemenil.”
g Naopak, čo by ste zmenili?

„Nič. Všetko bolo tak, ako 
malo byť.”
g Komu by ste venovali svo-

jich 100 reprezentačných 

štartov?

„Rodičom, ktorí mi od detstva 
verili, a manželke Maťke, 
ktorá je celý čas pri mne, 
podporuje ma a vytvára mi 
pohodové rodinné prostre-
die.” TIBOR DUDUCZ

MONIKA JURIGOVÁ
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 1. 7.   2. 2007 Jerez de la Frontera Poľsko 2:2  9 priateľský zápas

 2. 6.   6. 2007 Hamburg Nemecko 1:2 90 kvalifikácia ME 2008

 3.  22.   8. 2007 Trnava Francúzsko 0:1 85 priateľský zápas

 4. 8.   9. 2007 Bratislava Írsko 2:2 90 kvalifikácia ME 2008

 5.  12.   9. 2007 Trnava Wales 2:5 90 kvalifikácia ME 2008

 6. 13. 10. 2007 Dubnica n/V San Maríno 7:0 90/1 kvalifikácia ME 2008

 7. 16. 10. 2007 Rijeka Chorvátsko 0:3 90 priateľský zápas

 8.  17. 11. 2007 Praha Česko 1:3 58 kvalifikácia ME 2008

 9.  21. 11. 2007 Serravalle San Maríno 5:0 90/1 kvalifikácia ME 2008

 10. 6.   2. 2008 Limassol Maďarsko 1:1 59 priateľský zápas

 11.  26.   3. 2008 Zlaté Moravce Island 1:2 90 priateľský zápas

 12. 20.   5. 2008 Bielefeld Turecko 0:1 90 priateľský zápas

 13.  24.   5. 2008 Lugano Švajčiarsko 0:2 90 priateľský zápas

 14. 20.   8. 2008 Bratislava Grécko 0:2 79 priateľský zápas

 15.  6.   9. 2008 Bratislava Sev. Írsko 2:1 90/1 kvalifikácia MS 2010

 16. 10.   9. 2008 Maribor Slovinsko 1:2 90 kvalifikácia MS 2010

 17. 15. 10. 2008 Bratislava Poľsko 2:1 90 kvalifikácia MS 2010

 18.  19. 11. 2008 Žilina Lichtenštajnsko  0:4 74/2 priateľský zápas

 19.  10.   2. 2009 Limassol Ukrajina 2:3 33/1 Turnaj štyroch

 20. 11.   2. 2009 Nikózia Cyprus 2:2 90 Turnaj štyroch

 21. 28.   3. 2009 Londýn Anglicko 0:4 79 priateľský zápas

 22. 1.   4. 2009 Praha Česko 2:1 88 kvalifikácia MS 2010

 23.  6.   6. 2009 Bratislava San Maríno 7:0 45 kvalifikácia MS 2010

 24. 12.   8. 2009 Reykjavík Island 1:1 90 priateľský zápas

 25. 5.   9. 2009 Bratislava Česko 2:2 90/1 kvalifikácia MS 2010

 26.  10. 10. 2009 Bratislava Slovinsko 0:2 90 kvalifikácia MS 2010

 27. 14. 10. 2009 Chorzow Poľsko 1:0 90 kvalifikácia MS 2010

 28.  14. 11. 2009 Bratislava USA 1:0 90/1 priateľský zápas

 29. 17. 11. 2009 Žilina Čile 1:2 84 priateľský zápas

 30.  3.   3. 2010 Žilina Nórsko 0:1 84 priateľský zápas

 31. 29.   5. 2010 Klagenfurt Kamerun 1:1 90 priateľský zápas

 32. 5.   6. 2010 Bratislava Kostarika 3:0 45 priateľský zápas

 33. 15.   6. 2010 Rustenburg Nový Zéland 1:1 90 MS 2010

 34. 20.   6. 2010 Bloemfonteine Paraguaj 0:2 90 MS 2010

 35.  24.   6. 2010 Johannesburg Taliansko 3:2 90 MS 2010

 36.  28.   6. 2010 Durban Holandsko 1:2 87 MS 2010

 37. 11.   8. 2010 Bratislava Chorvátsko 1:1 45 priateľský zápas

 38. 3.   9. 2010 Bratislava Macedónsko 1:0 90 kvalifikácia ME 2012

 39.  7.   9. 2010 Moskva Rusko 1:0 90 kvalifikácia ME 2012

 40.  8. 10. 2010 Jerevan Arménsko 1:3 90 kvalifikácia ME 2012

 41.  12. 10. 2010 Žilina Írsko 1:1 90 kvalifikácia ME 2012

 42. 17. 11. 2010 Bratislava Bosna a Herceg. 2:3 45 priateľský zápas

 43.  9.   2. 2011 Luxemburg Luxembursko 1:2 90 priateľský zápas

 44.  26.   3. 2011 Andorra la Vella Andorra 1:0 90 kvalifikácia ME 2012

 45. 29.   3. 2011 Trnava Dánsko 1:2 90 priateľský zápas

 46.  4.   6. 2011 Bratislava Andorra 1:0 90 kvalifikácia ME 2012

 47.  10.   8. 2011 Klagenfurt Rakúsko 2:1 90 priateľský zápas

 48.  2.   9. 2011 Dublin Írsko 0:0 90 kvalifikácia ME 2012

 49. 6.   9. 2011 Žilina Arménsko 0:4 90 kvalifikácia ME 2012

 50.  7. 10. 2011 Žilina Rusko 0:1 90 kvalifikácia ME 2012

 51. 11. 10. 2011 Skopje Macedónsko 1:1 90 kvalifikácia ME 2012

 52.  29.   2. 2012 Bursa Turecko 2:1 90 priateľský zápas

 53. 26.   5. 2012 Klagenfurt Poľsko 0:1 90 priateľský zápas

 54. 30.   5. 2012 Rotterdam Holandsko 0:2 90 priateľský zápas

 55. 15.   8. 2012 Odense Dánsko 3:1 76/1 priateľský zápas

 56.  7.   9. 2012 Vilnius Litva 1:1 87 kvalifikácia MS 2014

 57.  11.   9. 2012 Bratislava Lichtenštajnsko  2:0 82 kvalifikácia MS 2014

 58. 12. 10. 2012 Bratislava Lotyšsko 2:1 90/1 kvalifikácia MS 2014

 59.  16. 10. 2012 Bratislava Grécko 0:1 90 kvalifikácia MS 2014

 60. 14. 11. 2012 Olomouc Česko 0:3 90 priateľský zápas

 61.  6.   2. 2013 Bruggy Belgicko 1:2 90 priateľský zápas

 62.  22.   3. 2013 Žilina Litva 1:1 90 kvalifikácia MS 2014

 63. 26.   3. 2013 Žilina Švédsko 0:0 90 priateľský zápas

 64.  7.   6. 2013 Vaduz Lichtenštajnsko  1:1 90 kvalifikácia MS 2014

 65.  14.   8. 2013 Bukurešť Rumunsko 1:1 65 priateľský zápas

 66.  6.   9. 2013 Zenica Bosna a Herceg. 1:0 72  kvalifikácia MS 2014

 67. 11.   9. 2013 Žilina Bosna a Herceg. 2:1 90/1 kvalifikácia MS 2014

 68. 15. 11. 2013 Vroclav Poľsko 2:0 85 priateľský zápas

 69.  5.   3. 2014 Netanya Izrael 3:1 90 priateľský zápas

 70.  4.   9. 2014 Žilina Malta 1:0 73 priateľský zápas

 71. 8.   9. 2014 Kyjev Ukrajina 1:0 90 kvalifikácia ME 2016

 72. 9. 10. 2014 Žilina Španielsko 2:1 90 kvalifikácia ME 2016

 73. 12. 10. 2014 Borisov Bielorusko 3:1 90/2 kvalifikácia ME 2016

 74.  15. 11. 2014 Skopje Macedónsko 2:0 90 kvalifikácia ME 2016

 75. 18. 11. 2014 Žilina Fínsko 2:1 59/1 priateľský zápas

 76.  27.   3. 2015 Žilina Luxembursko 3:0 90 kvalifikácia ME 2016

 77.  31.   3. 2015 Žilina Česko 1:0 45 priateľský zápas

 78.  14.   6. 2015 Žilina Macedónsko 2:1 80/1 kvalifikácia ME 2016

 79.  5.   9. 2015 Oviedo Španielsko 0:2 61 kvalifikácia ME 2016

 80. 8.   9. 2015 Žilina Ukrajina 0:0 90 kvalifikácia ME 2016

 81. 9. 10. 2015 Žilina Bielorusko 0:1 90 kvalifikácia ME 2016

 82.  12. 10. 2015 Luxemburg Luxembursko 4:2 90/2 kvalifikácia ME 2016

 83. 13. 11. 2015 Trnava Švajčiarsko 3:2 88 priateľský zápas

 84. 25.   3. 2016 Trnava Lotyšsko 0:0 89 priateľský zápas

 85. 29.   3. 2016 Dublin Írsko 2:2 90 priateľský zápas

 86.  29.   5. 2016 Augsburg Nemecko 3:1 86/1 priateľský zápas

 87.  4.   6. 2016 Trnava Sev. Írsko 0:0 90 priateľský zápas

 88.  11.   6. 2016 Bordeaux Wales 1:2 90 Euro 2016

 89.  15.   6. 2016 Lille Rusko 2:1 90/1 Euro 2016

 90.  20.   6. 2016 St. Etienne Anglicko 0:0 90 Euro 2016

 91.  26.   6. 2016 Lille Nemecko 0:3 90 Euro 2016

 92.  4.   9. 2016 Trnava Anglicko  0:1 90 kvalifikácia MS 2018

 93.  8. 10. 2016 Ľubľana Slovinsko 0:1 90 kvalifikácia MS 2018

 94. 11. 10. 2016 Trnava Škótsko 3:0 87 kvalifikácia MS 2018

 95. 11. 11. 2016 Trnava Litva 4:0 90/1 kvalifikácia MS 2018

 96. 26.   3. 2017 Valletta Malta 3:1 40 kvalifikácia MS 2018

 97.  10.  6. 2017 Vilnius Litva 2:1 90/1 kvalifikácia MS 2018

 98. 1.   9. 2017 Trnava Slovinsko 1:0 87 kvalifikácia MS 2018

 99. 4.   9. 2017 Londýn Anglicko 1:2 79 kvalifikácia MS 2018

 100. 5. 10. 2017 Glasgow Škótsko ??  ?? kvalifikácia MS 2018
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K v a l i f i k a č n ý  z á p a s  M S  2 0 1 8 

SLOVENSKO – MALTA

PROTI KOMU KOĽKOKRÁT 
 5 Poľsko, Česko, 

 4 Írsko, Slovinsko, Anglicko, Macedónsko, Litva, 

 3 Nemecko, San Maríno, Lichtenštajnsko, Ukrajina, Rusko, Luxembursko,  

  Bosna a Hercegovina

 2 Wales, Chorvátsko, Island, Turecko, Švajčiarsko, Grécko, Sev. Írsko, Holandsko, Arménsko,  

  Andorra, Dánsko, Lotyšsko, Malta, Španielsko, Bielorusko, 

 1 Francúzsko, Maďarsko, Cyprus, USA, Čile, Nórsko, Kamerun, Kostarika, Nový Zéland,  

  Paraguaj, Taliansko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Rumunsko, Izrael, Fínsko, Škótsko 

KOHO STRIEDAL 
V MEDZIŠTÁTNOM ZÁPASE 
 1 Žofčák, Štrba, Hološko, Šesták, Mak

KTO HO STRIEDAL 
V MEDZIŠTÁTNOM ZÁPASE 
 6x Duda

 2x Doležaj, Sapara, Jakubko, Kucka, J. Kozák

 1x Štrba, Hološko, Borbély, Švento, Mintál, J. Novák, Vittek, Hubočan, Jež, Guldan, Štefánik, 

  Čišovský, Ďuriš, Sabo, Greguš, Kiss

POD KTORÝM TRÉNEROM 
KOĽKO ŠTARTOV 
 38 Vladimír Weiss

 35 Ján Kozák

 13 Ján Kocian

 12 Stanislav Griga – Michal Hipp

 1 Michal Hipp

ZÁPASY, 
KTORÉ VYNECHAL 2007 – 2017 
 11. 10. 2008 San Maríno kvalifikácia MS 2010

 9.    9. 2009 Sev. Írsko kvalifikácia MS 2010

 11. 10. 2013 Grécko kvalifikácia MS 2014

 15. 10. 2013 Lotyšsko kvalifikácia MS 2014

 19. 11. 2013 Gibraltár priateľský

 23.   5. 2014 Čierna Hora priateľský

 26.   5. 2014 Rusko priateľský

 17. 11. 2015 Island priateľský

 27.   5. 2016 Gruzínsko priateľský

 15. 11. 2016 Rakúsko priateľský 
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g Malta klesla v septembri 

v rankingu FIFA až na 191. 

priečku, máte na to vysvet-

lenie?

„Vidím dva dôvody. Paradoxne 
to spôsobil aj fakt, že futbal 
na Malte sa stal komerčne 
zaujímavým, že pritiahol viac 
peňazí, že doň vstúpilo zahra-
ničie. Predtým boli v celej lige 
dvaja-traja cudzinci, teraz sú aj 
majiteľmi klubov ľudia spoza 
hraníc. Zväz zmenil kvótu na le-
gionárov a uplatnil pravidlo, že 
hráči zo štátov z Európskej únie 
nie sú považovaní za cudzincov, 
tými sú len Juhoameričania či 
Afričania. V kádroch ligistov 
je tak zmeska všakovakých 
národností a domáci, ktorí sú 
logicky základom národného 
tímu a predtým boli zápasovo 
vyťažení v lige, teraz nehrávajú. 
V najlepších maltských kluboch 
nastupujú dvaja, možno traja. 
Logicky, málo.”
g Ten druhý dôvod?

„Ja som bol posledný maltský 
reprezentačný tréner, ktorý 
mohol pracovať s národným 
tímom ako s klubovým.  Teda 
                           trénoval som 

s reprezentačným kádrom kaž-
dý pondelok, utorok a stredu, 
potom boli hráči k dispozícii 
klubom. Akurát cez zimnú pau-
zu, od konca októbra, národný 
tím nemal tento „Fitzelov prog-
ram.“ Hráči za tú reprezentačnú 
trojdňovku dostávali peniaze, 
bonusy, na druhej strane, keď 
som sa rozhodol, že chcem 
s kádrom niečo robiť, bola to 
otázka krátkeho času a všetci 
povolaní boli na mieste. Dotia-
hol som si kondičného trénera 

Lucu Paganiho, ktorý je pri tíme 
ešte stále, a mali sme možnosť 
ovplyvňovať fyzickú priprave-
nosť hráčov. Prejavilo sa to na-
príklad v tom, že kým pred mo-
jou érou Malta prehrávala me-
dzištátne zápasy v poslednej 
tretine hracieho času, nami 
trénovaní hráči dokázali hrať až 

do konca stretnutia. Späť 
k otázke: teraz sú hráči v klu-
boch tak, ako je to samozrejmé 
všade inde, reprezentačný tré-
ner má k dispozícii len dni po-
čas zrazu pred asociačným ter-
mínom, aj keď sa snažia dať mu 
týždeň navyše, ale už je to vý-
razne menej, ako to bolo v mo-
jom období.“
g Aké je vôbec na Malte 

postavenie futbalu medzi 

ostatnými športmi?

„Dominantné, futbal je na 
ostrove šport číslo 1. Malťania 
sú blázni do futbalu, milujú ho. 
Historicky sú orientovaní na 
anglický a taliansky futbal. Na-
príklad Manchester United tu 
má jeden z najväčších fanklu-
bov mimo územia Anglicka, do 
Talianska lietajú na zápasy Ju-
ventusu, do Milána či Ríma, na 
tom nemôže ani pokles v ran-
kingu FIFA nič zmeniť. Malta má 
54 klubov, čo je na 350-tisícovú 
populáciu solídna cifra.”

K v a l i f i k a č n ý  z á p a s  M S  2 0 1 8 

SLOVENSKO – MALTA

Tri roky viedol reprezentáciu Malty, svoje pôsobe-
nie ukončil skutočne zo zdravotných dôvodov, nie 
výsledkových. Hoci je to už takmer osem rokov, 
na Dušana Fitzela sa na ostrove v Stredomorí stále 
spomína ako na trénera, ktorý vtlačil maltskej repre-
zentácii herný štýl a dosiahol s ňou výsledky, aké do-
vtedy a odvtedy žiaden iný odborník. Čechoslovák, 
ako sám o sebe hovorí, odkrýva zaujímavé súvislosti 
o maltskom futbale.

DUŠAN FITZEL je stále 
najväčším expertom 
na maltský futbal 
v našich končinách

Zázrak 
na spôsob Islandu 

sa tu 
nezrodí

Dušan Fitzel 
ako tréner Malty.

So spolupracovníkom Ivanom Vellom (vpravo), manažérom maltského 
národného tímu.

Dvojica Pavel Vrba – Dušan Fitzel spolupracovala pri českej reprezentácii, 
v Anži Machačkala a teraz je spolu v Plzni.
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g Aké sú prednosti maltských 

futbalistov?

„Ako typickí južania milujú 
loptu. Fintičky, zábavky, útoče-
nie. To ich vždy bavilo, baví 
a bude baviť. Paradoxne, 
väčšina zahraničných trénerov 
pri reprezentácii ich učila brániť. 
A to je proti ich prirodzenej 
mentalite. Kým sme trénovali 
zakončenie, útočné akcie, pro-
tiútoky, tak robili, čo bolo treba, 
z toho mali radosť, zábavu.“
g A aké nedostatky?

„Keď sú pod tlakom, podľahnú 
panike, loptu odkopnú bezhla-
vo. Keď prehrávajú 0:2, zabalia 
to. Potom sa nedokážu vzoprieť, 
zabojovať, odovzdajú sa.  Ak 
inkasujú a nedajbože dvakrát za 
sebou, takmer určite sa pre nich 
zápas končí. A ešte jedna vec je 
dôležitá: sú rodinne veľmi via-
zaní, takže pre mladého chlapca 
odísť preč, kamsi do akadémie 
v zahraničí, je prakticky nemysli-
teľné. Pre človeka, čo to nezažil, 
je to nepochopiteľné, ale oni 
chcú mať svoje sušienky galletti 
či syr gbejnet.“
g Platí v maltskom futbale, 

že klubový a reprezentačný 

futbal sú spojené nádoby?

„Teraz rozhodne nie. V kluboch 
pracuje veľa zahraničných 
trénerov, hráva veľa legionárov 
a národný tím, hoci má tiež na 
lavičke cudzinca, nevychádza 
z domácej klubovej kuchyne. 
Pred rokmi sa zrodila dobrá 
myšlienka, z dotačného progra-
mu postavili veľa ihrísk 
s umelou trávou, teraz už ne-
existuje, aby futbalisti trénovali 

na nejakej improvizovanej po-
vedzme hádzanárskej ploche. 
Teraz sa už dá trénovať lepšie, 
otázkou je, či legionári 
v kluboch vedia a chcú po-
tiahnuť maltských futbalistov 
vyššie. Vyzerá to, že nie.“
g Od sezóny 1999/00 Maltský 

olympijský výbor pretlačil 

zmenu v legislatíve o ob-

čianstve a na jej základe sa 

v národnom tíme objavujú aj 

hráči, ktorí sa síce nenarodili 

na ostrove, no spĺňajú reguly 

FIFA, takže ich tréner môže 

nominovať. Bolo to na pro-

spech maltského futbalu?

„Ja som s tým začal! Zistil som 
totiž, že v Austrálii žije maltská 
menšina, počítajúca vari 
800 000 ľudí. Skúsil som hľadať 
medzi nimi futbalistov, komu-
nikoval som cez viaceré kanály 
s ľuďmi, ktorí vedeli, ako to tam 
je. A dostával som odpovede, 
informácie, ponuky. Dvoch 
som dotiahol do reprezentácie, 
nominoval som ich do mužstva, 
Johna Hutchinsona a Mannyho 
Muscata. Ich reakcia na moju 
otázku, či by chceli reprezen-
tovať Maltu, bola jednoznačná: 
budeme cestovať aj dva dni! 
Podľa mňa posunuli profesiona-
lizmus v tíme vyššie. Ale faktom 
je, že po mojom odchode od 
národného tímu sa pomaly od 
tejto filozofie začalo upúšťať.“
g Má Malta talent, ktorý by sa 

mohol presadiť v špičkovom 

európskom klube?

„V mojej ére bol takým Michael 
Mifsud, vytiahol som Andrého 
Schembriho, mal vtedy 19, 
ten si po futbalovej Európe 
pocestoval, nadštandardný bol 
aj Gilbert Agius. Ale teraz pri 
najlepšej vôli neviem, či tam je 
nejaký výnimočný mladík.“
g Aká býva atmosféra na 

medzištátnych zápasoch?

„Mesiac po mojom nástupe 
do funkcie, vo februári 2006, 
sme hrali prvý zápas, prišlo naň 

asi 1000 ľudí. Po troch rokoch 
sme vypredali trikrát Ta‘Qali. 
Spôsobilo to viacero okolností: 
hrali sme celkom dobrý futbal, 
mali sme aj nie zlé výsledky 
a zjednotili sa fanúšikovia. 
Priaznivci klubov sa dali dokopy 
pre národný tím. Vtedy bola 
atmosféra výborná.“
g Ako vôbec došlo k tomu, že 

ste si sadli na reprezentačnú 

lavičku Malty?

„Hm, končila sa moja misia 
v Česku, na tamojšej asociácii, 
s nástupom Pavla Mokrého do 
funkcie predsedu sa mnohé 
menilo, aj ľudia. Ale ešte som 
bol na konferencii UEFA 
o mládežníckom futbale a bol 
tam aj maltský viceprezident 
Ludovico Micaleff, s ktorým som 
sa poznal z práce v mládažníc-
kej komisii. Povedal som  mu 

Dušan Fitzel neskrýva, že futbalová filozofia Karla Brücknera ho oslovila.
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Na konferencii UEFA, zľava Dušan Fitzel, Dr. György Mezey, Mordechai 
Shpigler, Frank Ludolph.

KTO JE DUŠAN FITZEL
g DÁTUM NARODENIA: 15. apríla 1963 v Bojniciach
g POST: stredopoliar, stopér
g HRÁČSKA KARIÉRA: Dukla B. Bystrica (1979 - 1982), VTJ Hradec Králové 
(1983), Dukla Praha (1983 – 1992), EPA Larnaca (1992 – 1994), Chmel Blšany 
(1994/95) 
g ÚSPECHY: 2x víťaz Čs. pohára (1985, 1990)
g LIGOVÁ BILANCIA: 158 zápasov/3 góly, na Cypre 42/3
g TRÉNERSKÁ KARIÉRA: akadémia Slavie Praha (1995 – 1998), české mládež-
nícke tímy (1998 – 2005), reprezentácia Malty (2006 – 2009), asistent v Anži 
Machačkala (2016), asistent vo Viktorii Plzeň (2017)
g ÚSPECHY: ČR19 2. miesto na ME, ČR18 4. miesto na ME, 7. miesto na MS, 
1. miesto ČR21 (asistent)
g FUNKCIONÁRSKA KARIÉRA: technický riaditeľ FAČR, manažér reprezentačné-
ho tímu ČR

o mojej situácii, Malta vtedy 
hľadala trénera. O dva týždne 
som dostal ponuku, medzi 
vianočnými sviatkami som šiel 
do Valletty a v januári 2006 som 
nastúpil. A postupne som vy-
tvoril s reprezentáciou niekoľko 
rekordov: najvyššie víťazstvo 7:1 
nad Lichtenštajnskom, najviac 
bodov v kvalifikácii MS - tri, 
najviac strelených gólov...“
g Počet obyvyteľov Malty 

je okolo pol milióna, mohla 

by sa tam vyprofilovať taká  

generácia futbalistov, aby 

niekedy získala postup na 

šampionát?

„Nemyslím si to. Malta má svoj 
limit, strop, daný aj počtom 
ľudí, aj mentalitou. Takže zázrak 
a la Island v maltských pod-
mienkach sa nenarodí.“
g Od mužstva ste odišli 

po troch rokoch práce zo 

zdravotných dôvodov, nie 

z výsledkových. Mali ste mož-

nosť ovplvyniť výber vášho 

nástupcu?

„Áno, lebo po vynútenej zdra-
votnej pauze som sa po štyroch 
mesiacoch vrátil na maltský 
zväz a odporučil som nejaké 
mená. Oni vtedy ale menili filo-
zofiu, vracali sa k domácim tré-
nerom. Ukázalo sa, že netrafili, 
jeden z mojich nástupcov sa so 
zväzom dokonca súdi. Takže sa 
vrátili zas k cudzincovi. Aj keď 
som počul, že éra Taliana Ghedi-
na sa v októbri končí...“

PETER ŠURIN

`

SRmalta.indd   13 2.10.2017   14:08:37



PO  K NÁM!
ZÍSKAJ AŽ 1000 EUR

VSTUPNÝ BONUS

PLATINOVÝ PARTNER
SLOVENSKEJ FUTBALOVEJ REPREZENTÁCIE

Druhou možnos ou je získanie stávky bez rizika za 30 EUR. 
Ponuka platí pre všetkých hrá ov pri ich prvej registrácii vo Fortune.

Bližšie informácie v pobo kách a na www.ifortuna.sk
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5 futbalistov si obliek-
lo maltský dres vo 

viac ako 100 medzištátnych 
zápasoch: Michael Mifsud 
(127 zápasov/40 gólov), David 
Carabott (122/12), Gilbert 
Agius (119/8), Carmel Busutil 
(113/23), Joe Brincat (103/5)

5 gólov strelil Lichten-
štajnsku v jednom 

zápase Michael Mifsud. Stalo sa 
tak 26. marca 2008 v pria-
teľskom stretnutí na národnom 
štadióne Ta‘Qali, góly strieľal 
v 2., 17., 21., 59. a 69. minúte, 
dvakrát sa presadil z poku-
tových kopov. Jeho strelecký 
koncert videlo len 200 divákov. 
Malta vyhrala 7:1, čo je jej histo-
ricky najvyššie víťazstvo 
v medzištátnom zápase.

10 zahraničných 
trénerov viedlo 

maltskú reprezentáciu. Prvým 
cudzincom na lavičke bol Ma-
ďar János Bedl (1966, 2 zápasy), 
nasledovali Talian Terrenzio Pol-
verini (1974 – 1976,9), Bulhar 
Genčo Dobrev (1984 – 1987, 
21), prvý raz Nemec Horst Hee-
se (1988 – 1991, 36), Srb Nikola 
Bokun (1993, 4), prvý raz Talian 
Pietro Ghedin (1993 – 1995, 24), 
Srb Milorad Kosanovič (1996 
– 1997, 15), Srb Josif Ilič (1997 
– 2001, 41), Nemec Sigfried 
Held (2001 – 2003, 21), druhý 
raz Horst Heese (2003 – 2006, 
15), Čech Dušan Fitzel (2006 
– 2009, 34), druhý raz Pietro 
Ghedin (2012 – doteraz, 46).

11 medzištátnych 
zápasov odohrala 

Malta so Švédskom a pre-
hrala všetkých 11, Tri korunky 
sú tak najhorším súperom spo-
medzi všetkých 75 krajín, 
s ktorými Malta hrala. Naopak, 
najviac víťazstiev dosiahla nad 
Tuniskom 4 z 10 vzájomných 
stretnutí, 3 nad Azerbajdžanom 
(zo 6), Islandom (z 15), Líbyou 
(z 9), Lichtenštajnskom (zo 4).

12 -krát štartovala 
Malta v kvalifikácii 

majstrovstiev sveta. Prvýkrát 
do nej vstúpila pred šam-
pionátom 1974 v NSR, potom 
do každej ďalšej, celkovo 
odohrala v eliminácii o svet 
– vrátane 8 zápasov v práve 
prebiehajúcej – rovných 100 
zápasov, s bilanciou 2 – 9 - 89, 
32:296. Víťazstvá dosiahla 
v kvalifikácii MS 1994 nad 
Estónskom 1:0 (12. 5. 1993 
v Tallinne) a v kvalifikácii MS 
2014 nad Arménskom 1:0 (7. 6. 

2013 v Jerevane). Doma teda v 
kvalifikácii MS ešte nevyhrala.

13 je najvyšší počet 
gólov v medzištát-

nom zápase Malty: 21. decem-
bra 1983 si v Seville spravili zo 
súpera Španieli trhací kalendár 
a vyhrali 12:1. Santillana a Rin-
con dali po 4 góly, Maceda 
2, Sarabia a Seňor po 1, na 
1:1 vyrovnal v 24. min Silvio 
Demanuele. Ale tým Furiu Roju 
len rozhneval...

16 rokov a 141 dní 
mal John Buttigieg, 

keď 23. februára 1980 nastúpil 
na svoj reprezentačný debut 
proti Taliansku – tímu amatérov 
a stal sa najmladším hráčom 
v histórii maltského tímu. Kraj-
ný obranca má na konte cel-
kom 97 medzištátnych štartov 
(niektoré zdroje uvádzajú 100, 
čím by bol šiestym stovkárom), 
reprezentoval až do roku 2000. 
Hrával aj v Anglicku (Brentford, 
Swindon Town), hráčsku kariéru 
končil ako 39-ročný, potom 
sa stal trénerom. Viedol Birkir-
karu, potom reprezentačný tím 
v období rokov 2009 – 2011 
v 21 zápasoch.

32 gólov dosiahol vo 
dvoch sezónach 

srbský útočník Danilo Dončič, 
raz v drese FC Valletta (1996/97) 
a raz ako hráč Sliemy Wan-
derers (2001/02), čím sa stal 
najlepším strelcom v danom 
ročníku a zároveň je to rekord 

v počte gólov v jednej sezóne 
v maltskej lige.

37 rokov a 102 dní 
mal Gilbert Agius, 

keď nastúpil na svoj posledný 
119. medzištátny zápas 4. júna 
2011 v Pireu proti Grécku (1:3).  
Stal sa tak najstarším futbalis-
tom, ktorý mal na sebe maltský 
reprezentačný dres.

66 je najlepšie umiest-
nenie v rankingu 

FIFA, ktoré dosiahla Malta 
dvakrát, v septembri 1994 
a v septembri 1995. Naopak, 
najnižšie umiestnenie bola 
191. priečka v júli 2017.

175 medzištátnych 
zápasov odo-

hrala Malta na národnom šta-
dióne Ta‘Qali. Súčasná kapacita 
tohto stánku je 17 797 miest, 
hrávajú tu aj kluby Birkirkara, 
Sliema Wanderers, Valletta, 
Msida Saint-Joseph, Qormi, 
Marsaxlokk, Tarxien Rainbows. 
Celkovo sa tu odohralo 201 me-
dzištátnych stretnutí! Maltský 
národný štadión bol otvorený 
koncom roka 1982 v oblasti, 
ktorá bola počas druhej sveto-
vej vojny vojenským letiskom. 

501 zápasov má na 
konte v malt-

skej najvyššej súťaži Mario 
Muscat, brankár, čo je najviac 
spomedzi všetkých hráčov 
v histórii futbalu na ostrove. 
Dokonca má zapísaný aj strele-

ný gól. Štyrikrát vyhral ligu, 
5-krát Maltský pohár, raz malt-
ský Superpohár, v ročníku 
1997/98 sa stal Futbalistom roka.

1082 to je súčet 
všetkých 

medzištátnych štartov malt-
ských futbalistov, ktorí v repre-
zentačnej ére hrali za klub FC 
Valletta, ten je tak prvým v ta-
komto rebríčku. V zozname klu-
bov, ktorých hráč si obliekol 
národný dres Malty, sú napríklad 
aj 1. FC Kaiserslautern (Michael 
Mifsud), CSKA Sofia (Stefan Gig-
lio), Boavista Porto (André 
Schembri), Melbourne City FC 
(Michael Mifsud), Vancouver 
Whitecaps (Etienne Barbara) 
i Spartak Trnava (Jean Paul 
Farrugia).

35 102 – naj-
vyššia 

domáca návšteva na medzištát-
nom zápase Malty. 16. decem-
bra 1984 sa v kvalifikácii MS na 
štadióne Ta‘Qali stretli domáci 
s tímom NSR. Vicemajster sveta 
vyhral 3:2 po góloch Klausa 
Allofsa a jednom Karlheinza 
Förstera, za Maltu skórovali Car-
mel Busuttil a Raymond Xuereb.

81 781 – toľko 
divákov 

prišlo 8. októbra 2016 do Wem-
bley na kvalifikačný zápas MS 
2018 Anglicko – Malta (2:0). Je to 
najvyššia návšteva na medzištát-
nom stretnutí reprezentácie 
Malty.

Čísla
z maltských 
futbalových 
reálií

Maltský rekordér. Michael Mifsud odohral v národnom tíme Malty najväčší počet medzištátnych zápasov, dosiahol 
v reprezentačnom drese najviac gólov.
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Spoločná reprezentácia Česko-
slovenska odohrala s Maltou 
jediný kvalifikačný dvojzápas, 
no nie s príjemnými spomien-
kami pre nás. Mužstvo vedené 
Josefom Masopustom najprv 
v októbri 1984 zdolalo na Stra-
hove outsidera skupiny 4:0 
dvoma gólmi Janečku, jedným 
Jarolíma a Bergera. V štvor-
člennej útočnej formácii hral 
i Stanislav Griga, ktorého dva-
násť minút pred koncom strie-
dal ďalší Slovák Tibor Mičinec. 
Aj do odvety o pol roka neskôr 

vstupoval tím ČSSR ako jasný 
favorit, no bezgólová remíza 
v La Vallette bola hotovou po-
hromou a zmarila všetky šance 
Československa na postup 
na MS 1986 v Mexiku. Blamáž 
mohol zažehnať Jan Berger, no 

skórovať nedokázal ani 
z pokutového kopu... Pamät-
níkmi duelu boli Slováci Jozef 
Kukučka a Stanislav Griga, 
v závere zápasu na na ihrisko 
dostali aj Tibor Mičinec a Peter 
Zelenský.

Na úvod doma 
remíza v Bratislave
Novodobá história ponúka prí-
jemnejšie fakty, hoci ani muž-
stvo samostatného Slovenska 
sa nevyhlo zaváhaniu s tímom 
z najnižších poschodí rankingu 
UEFA. Po vzniku slovenskej 
futbalovej reprezentácie v ro-
ku 1994 boli práve Malťania 
prvým súperom, s ktorým sme 
odohrali recipročne dvojicu 
priateľských stretnutí. Po pre-
miérovom štarte Slovákov na 
turnaji v Spojených arabských 
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Keď na Malte 
nepomohla ani penalta

Vzájomné zápasy ČSSR a Slovenska s Maltou: 
Debakle i nečakané remízy, historický debut Filipa Šeba

Vzájomné zápasy ČSSR

 31. 10. 1984 ČSSR – Malta  4:0 Kvalifikácia MS 1986 Praha

 21.  4. 1985 Malta – ČSSR  0:0 Kvalifikácia MS 1986 La Valletta

 BILANCIA: 2        1        1        0         4:0

Šebo sa blysol v reprezentačnej 
premiére hetrikom, 
vľavo Luke Dimech.
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emirátoch odcestovali zveren-
ci trénera Vengloša koncom 
marca 1994 do La Valletty 
a po góloch Jaroslava Timka 
a Viliama Hyravého odchádzali 
domov s cenným víťazstvom 
2:1.
Následná odveta o päť me-
siacov na Tehelnom poli bola 
pre Slovákov generálkou pred 
vstupom do kvalifikácie  ME 
1996. Stretnutie sa začalo pod-
ľa predpokladov a už v 1. mi-
núte po rohovom kope hlavič-
kou otvoril skóre Michal Hipp. 
Napriek prevahe sa nám však 
už pridať ďalšie góly nepoda-
rilo a keď stredopoliar Laferla 
zachytil nepresný odkop bran-
kára Vencela a poslal loptu do 
opustenej brány, prekvapenie 
bolo na svete. Stojí za pozor-
nosť, že na lavičke tímu Malty 
sedel v oboch stretnutiach 
v úlohe hlavného trénera 
Talian Pietro Ghedin, ktorý 
povedie Malťanov aj teraz 
v zápase v Trnave.

Kvalifikácia MS 1998
Obe mužstvá na seba narazili  
v nasledujúcej kvalifikácii 
v bojoch o MS 1998 vo Fran-
cúzsku. Slováci vedení tré-
nerom Jozefom Jankechom 
najskôr zdemolovali na Tehel-
nom poli outsidera 6:0, keď už 
po prvom polčase odchádzali 
do kabíny s trojgólovým ná-
skokom.  Hralo sa za hustého 
dažďa a na pohybom hýriacich 
Slovákov nemal súper nárok. 
Dva góly dal Dušan Tittel, po 
jednom pridali Július Šimon, 
Marián Zeman, Jaroslav Timko 
a Peter Dubovský. Jankechovci 
si poradili aj v odvete v marci 
1997, v už známom prostredí 
v La Vallette sa rodilo víťazstvo 
ťažšie. Po úvodnom góle 
Tibora Jančulu v 39. minúte 
sme čakali na gólovú poistku 
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až do záverečnej minúty, 
keď víťazstvo poistil druhým 
gólom Dušan Tittel. Dve 
povinné víťazstvá a šesť bodov 
do tabuľky pribudli, no ani tie 
nakoniec jankechovcov na 
svetový šampionát 1998 do 
Francúzska neposunuli.

Šebov hetrik v Bratislave, 
pod Dubňom začiatok 
série víťazstiev
Po deviatich rokoch sme priví-
tali „maltézskych rytierov“ 
v auguste 2006 v Bratislave. 

Tím trénera Galisa sa pripravo-
val na blížiacu sa kvalifikáciu 
o postup na Euro 2008 a v prí-
prave sme zdolali Malťanov 
3:0. Reprezentačný debut z rí-
še snov zaznamenal vtedajší 
útočník viedenskej Austrie 
Filip Šebo. Doteraz je jediným 
hráčom v histórii slovenského 
futbalu, ktorý v reprezentačnej 
premiére zaznamenal hetrik! 
Repete v príprave na kvalifi-
kačný štart sme si s Malťanmi 
dopriali aj v ére trénera Kozáka 
pred súbojmi o Euro 2016 vo 

Francúzsku. Hralo sa v Žiline 
a víťazstvom 1:0 po góle Ada-
ma Nemca odštartovalo naše 
mužstvo skvelú deväťzápaso-
vú šnúru víťazných zápasov, 
ktorú uťal až presne na deň, 
o rok v Oviede, duel so Špa-
nielskom (0:2).

Kvalifikácia MS 2018
Posledný vzájomný duel, 
hralo sa 26. marca, už patril do 
kategórie „ostrých“ a zname-
nal úspešný vstup slovenských 
sokolov do kalendárneho roka 
2017. Po jesenných výhrach 
nad Škótskom a Litvou zostali 
naši hráči na víťaznej vlne aj 
v La Vallette a po góloch Weis-
sa, Greguša a Nemca priviezli 
z ostrova tri body a sľubnú po-
zíciu pred jesenným finišom. 
Vzájomná bilancia hovorí jas-
ne v náš prospech. V siedmich 
vzájomných stretnutiach sme 
strelili osemnásť gólov, inkaso-
vali sme trikrát, len v jednom 
zápase dokázal súper s nami 
udržať nerozhodný výsledok.

PETER ZEMAN

Vzájomné zápasy SLOVENSKA

 30. 3. 1994 Malta – Slovensko 1:2 Prípravný zápas  La Valletta

 16. 8. 1994 Slovensko – Malta 1:1 Prípravný zápas  Bratislava

 22. 9. 1996 Slovensko – Malta 6:0 Kvalifikácia MS 1998 Bratislava

 31. 3. 1997 Malta – Slovensko 0:2 Kvalifikácia MS 1998 La Valletta

 15. 8. 2006 Slovensko – Malta 3:0 Prípravný zápas  Bratislava

 5. 9. 2014 Slovensko – Malta 1:0 Prípravný zápas  Žilina

 26. 3. 2017 Malta – Slovensko 1:3 Kvalifikácia MS 2018 La Valletta

 BILANCIA: 7      6        1        0        18:3

Adam Nemec strieľa jediný gól do siete Malty v septembri 2014 v Žiline 
(1:0).

Hamšíkov pokus cez nohy Samuela Magriho v poslednom vzájomnom dueli 
(3:1).

Slovensko - Malta v auguste 1994 (1:1).
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Kvalita v každej triede: domové dvere Hörmann

• Prémiová trieda: vyhotovenie ThermoCarbon, špičkové v oblasti 
tepelnej izolácie* a najlepšie v bezpečnostnej triede*

• Vyššia trieda: vyhotovenie ThermoSafe s vysokou tepelnou izoláciou 
a so sériovým bezpečnostným vyhotovením RC 3

• Stredná trieda: vyhotovenie Thermo65 s vysokou tepelnou izoláciou 
a s voliteľným bezpečnostným vyhotovením RC 2

do

0,47
W/(m²·K)

* Hodnota UD
pri hliníkových 
domových dverách 
ThermoCarbon

RC 4 * sériové bezpečnostné 
vybavenie RC 3 (RC 4 voliteľne) 
pri hliníkových domových 
dverách ThermoCarbon

Vyhotovenie XXL do výšky 

dverí 3 m (ThermoCarbon)
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 VÝSLEDKY

 4.   9. 2016 Slovensko - Anglicko 0:1, Litva - Slovinsko 2:2, Malta - Škótsko 1:5
 8. 10. 2016  Slovinsko - Slovensko 1:0, Anglicko - Malta 2:0, Škótsko - Litva 1:1
 11. 10. 2016 Slovensko - Škótsko 3:0, Litva - Malta 2:0, Slovinsko - Anglicko 0:0
 11. 11. 2016 Slovensko - Litva 4:0, Anglicko - Škótsko 3:0, Malta - Slovinsko 0:1
 26.   3. 2017 Malta - Slovensko 1:3, Anglicko - Litva 2:0, Škótsko - Slovinsko 1:0
 10.   6. 2017 Litva - Slovensko 1:2, Škótsko - Anglicko 2:2, Slovinsko - Malta 2:0
 1.   9. 2017 Slovensko - Slovinsko 1:0, Litva - Škótsko 0:3, Malta - Anglicko 0:4
 4.   9. 2017 Anglicko - Slovensko 2:1, Škótsko - Malta 2:0, Slovinsko - Litva 4:0

 ĎALŠÍ PROGRAM

 5. 10. 2017 Škótsko - Slovensko, Anglicko - Slovinsko, Malta - Litva
 8. 10. 2017 Slovensko - Malta, Litva - Anglicko, Slovinsko - Škótsko

 TABUĽKA (k 4. 10. 2017)

1. Anglicko 8 6 2 0 16:3 20

2. Slovensko 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14

4. Škótsko 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0
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Do kvalifikácie o 31 miesteniek 
na finálový turnaj MS 2018 sa 
zapojilo 209 mužstiev zo 6 kon-
tinentálnych konfederácií.
K 4. októbru si postup vybo-
jovalo 7 tímov, organizátor 
šampionátu Rusko má účasť 
zabezpečenú bez kvalifikácie.
K tomuto dátumu sa odohralo 
767 zápasov, v nich padlo 2177 
gólov. Rozhodcovia udelili 
2577 žltých kariet, vylúčili 136 
futbalistov.
Najviac gólov zo všetkých tímov 
strelila Austrália – 45
 (v 18 zápasoch).
Najlepším strelcom kvalifikácie 
bez ohľadu na kontinent je 
Mohammed Sahlawi (Saudská 
Arábia), autor 16 gólov 
(v 14 zápasoch).
Najviac minút odohral Japonec 
Maja Jošida 1620 (v 18 zápa-
soch).
V európskej kvalifikácii sa dosiaľ 
odohralo 216 zápasov (čo je 
78 percent), v nich padlo 632 
gólov, najviac strelili Nemecko 
a Belgicko 35/8 zápasov, Špa-
nielsko 32/8. Najlepším strel-
com je Cristiano Ronaldo 14/7, 
nasleduje Robert Lewandowski 
12/8 a Romelu Lukaku 10/7.
Najviac trestov dostali hráči 
Malty, 16 žltých a 3 červené 
karty, Jonathan Caruana má 
bilanciu 1 žltá a 2 červené za 
141 odohraných minút. 

POSTUPOVÝ KĽÚČ
Víťazi deviatich kvalifikačných 
skupín si zabezpečia priamy 
postup na záverečný turnaj MS 
do Ruska. 

Osem tímov na druhých mies-
tach s najvyšším počtom bodov 
(v prípade rovnosti bodov roz-
hoduje skóre) postúpi do bará-
že o zostávajúce štyri postupo-
vé miesta. Do tabuľky tímov na 
druhých miestach sa zaratúvajú 
iba body a skóre zo zápasov 
s prvým, tretím, štvrtým a pia-
tym tímom tabuľky. Pre tím 
s najnižším počtom bodov na 
druhom mieste (v prípade rov-
nosti najnižšieho počtu bodov 
dvoch alebo viacerých to bude 
pre tím s najhorším skóre) sa 
kvalifikácia končí.
Žreb baráže európskej kvalifi-
kácie sa uskutoční 17. októbra 
v Zürichu.
Osem účastníkov baráže roz-
delia do dvoch výkonnostných 

košov: do prvého budú nasade-
né štyri najlepšie krajiny podľa 
rebríčka FIFA k 16. októbru, 
v druhom budú zvyšné štyri 
krajiny. Termíny baráže sú 9. až 
14. november 2017.

ZASTÚPENIE 
KONTINENTOV
EURÓPA: 14

už sa kvalifikovali: Rusko (uspo-
riadateľ), Belgicko
AFRIKA: 5 

JUŽNÁ AMERIKA: 4,5

(piaty v konečnej tabuľke hrá 
baráž s piatym v poradí kvalifi-
kácie z Ázie)
už sa kvalifikovala: Brazília
ÁZIA (AFC): 4,5

(piaty v konečnej tabuľke 
hrá baráž s piatym v poradí 

kvalifikácie z Južnej 
Ameriky) už sa 
kvalifikovali: Irán, 
Japonsko, Južná 
Kórea, Saudská Arábia
SEVERNÁ 

A STREDNÁ 

AMERIKA: 3,5

(štvrtý v poradí  hrá 
baráž s prvým z kvali-
fikácie zóny Oceánia)
už sa kvalifikovalo: 
Mexiko
OCEÁNIA: 0,5

(prvý v poradí kva-
lifikácie Oceánie, 
Nový Zéland, hrá 
baráž so štvrtým 
v poradí kvalifikácie 
zo Severnej a Strednej 
Ameriky)

KDE SA BUDE 
FINÁLOVÝ TURNAJ MS HRAŤ
Zápasy finálového turnaja sa uskutočnia v jedenástich ruských 
mestách. 
 Jekaterinburg, 4 zápasy (štadión Jekaterinburg aréna)

Sverdlovská oblasť, Uralský federálny okruh, v ére ZSSR sa mesto vola-
lo Sverdlovsk, zápasy sa budú hrať v Jekaterinburg aréne (štadión sa 
premenuje z Centrálneho štadióna počas MS), kapacita 35 000 divákov
 Kaliningrad, 4 zápasy (Kaliningrad Stadium)

Kaliningradská oblasť, historický názov mesta Königsberg, zápasy 
sa budú hrať na Kaliningrad Stadiume (druhé meno Balitc aréna), 
kapacita 35 212 
 Kazaň, 6 zápasov (Kazaň aréna)

oblasť Tatarstan, zápasy sa budú hrať v Kazaň aréne, kapacita 45 379 
 Nižnij Novgorod, 6 zápasov (Nižnij Novgorod Stadium)

Nižno-Novgorodská oblasť, Volžská Federálna oblasť, v ére ZSSR 
sa mesto volalo Gorkij, zápasy sa budú hrať na Nižnonovgorod-
skom Stadiume, kapacita 44 899
 Moskva, 12 zápasov (Lužniky a štadión Spartaka)

hlavné mesto Ruskej federácie, zápasy sa budú hrať na dvoch šta-
diónoch: Lužniky (7 zápasov), štadión Spartaka (5 zápasov)
štadión Lužniky bol postavený v roku 1956, v rokoch 2013 – 2017 

rekonštruovaný, kapacita 80 000
štadión Spartaka sa pôvodne  volal Otrkytie aréna, kapacita 
45 360 
 Petrohrad, 7 zápasov (St. Petersburg aréna)

mesto známe aj ako Leningrad, zápasy sa budú hrať v Petrohrad-
skej aréne (známej aj ako Krestovsky alebo Zenit aréna), kapacita 
64 287 
 Rostov na Done, 5 zápasov (Rostov aréna)

Rostovská oblasť, Južný Federálny okruh, zápasy sa budú hrať 
v Rostov Aréne, kapacita 45 000 
 Samara, 6 zápasov (Samara aréna)

Samarská oblasť, v ére ZSSR sa mesto volalo Kujbyšev, kapacita 
44 807
 Saransk, 4 zápasy (Mordovia aréna)

Mordovská republika, zápasy sa budú hrať v Mordovia aréne, 
kapacita 45 015  
 Soči, 6 zápasov (Fisht Stadium)

Krasnodarský kraj na brehu Čierneho mora, zápasy sa budú 
hrať na Fisht Olympijskom štadióne (názov Fisht je podľa hory), 
kapacita 47 659 
 Volgograd, 4 zápasy (Volgograd aréna)

Volgogradská oblasť, mesto sa volalo v rokoch 1925 – 1961 Stalin-
grad, zápasy sa budú hrať vo Volgograd aréne, kapacita 45 568
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1c (5 tímov - Boys ‚Empire League, Floriana, Malta University, St. Joseph‘s

United a Sliema Wanderers, titul získala Floriana, ktorá ho získala v troch prvých sezónach), 2a (v sezóne 1944/45 ho získala

FC Valleta v konkurencii 4 tímov, s bilanciou 2 – 0 – 1a skóre 7:3), 3a, 4c, 5a, 6a (najvyššiu súťaž hral až v Dukle Praha, s bilanciou 158 zápasov, 

3 góly), 7a (Jan Berger v 63. min nepremenil pokutový kop), 8c, 9c (Brezík 4, Režnák 2, L. Koník 2, Hudec, Tomčák), 10b (Július Lelkeš v FC San 

Gwann, František Kolpaský v FC Ghaxa, Miroslav Špak v FC Zabbar St. Patrick, Jaroslav Repa, Erik Mikeš a Gabriel Bezák v FC Mosta, Martin Gabriel 

v FC Bizebubuga St. Peters), 11c (5. 12. 1976 1:0, 1 gól, 30.4. 1977 9:0, 6 gólov, Ibrahimovič dal 6, Gomes 4), 12a (snooker: titul Guangžou Masters 

1996, vo finálevyhral nad Stevom Davisom, šesťnásobným majstrom sveta,  štvrťfinále MS 1987/88, štvrťfinále Turnaja Majstrov 1998/99, 2x  štvrť-

finále UK Championship 1986/87, 1991/92, pool: víťaz World Masters 200,a člen víťazného tímu Európy proti USA na Mosconi Cupe 2007 (najuži-

točnejší hráč  turnaja) a 2008, celkový zárobok zo snookru 1,130 milióna libier), 13b

    
Od ktorého ročníka sa hrá pra-

videlná celosezónna futbalová 

súťaž na Malte?

a) 1900/01
b) 1920/21
c) 1909/10 

    
Najmenej koľko bodov bolo 

treba na zisk titulu maltského 

šampióna?

a) 4 
b) 5
c) 11

    
Najmenší prvoligový štadión 

má klub Lija Athletic v meste 

Lija. Akú má kapacitu?

a) 500
b) 800
c) 1000

    
Dr. George Abela, prezident 

Maltského futbalového zväzu, 

bol päť rokov aj vo vysokej štát-

nej funkcii. Aká to bola?

a) predseda vlády
b) predseda parlamentu
c) prezident Malty

    
Do ktorého medzinárodného 

futbalového združenia vstúpil 

maltský zväz, ktorý vznikol 

v roku 1900, skôr?

a) FIFA (1959)
b) UEFA (1960)
c) do oboch naraz

    
Bojnický rodák Dušan Fitzel bol 

reprezentačným trénerom Mal-

ty v rokoch 2006 až 2009. Počas 

hráčskej kariéry pôsobil v seniorskej 

kategórii len v jednom slovenskom 

klube, Dukle Banská Bystrica. Koľko 

prvoligových zápasov za ňu odohral?

a) 0 
b) 55
c) 102

    
Federálny reprezentačný tím 

Československa odohral s Mal-

tou dva kvalifikačné zápasy, 

v Prahe vyhral 4:0, ako sa skončila 

odveta v La Vallette?

a) 0:0 
b) naším víťazstvom 3:0
c) naším víťazstvom 1:0

    
Malta bola prvým európskym 

súperom Slovenska v novodo-

bej histórii nášho futbalu, 30. 

marca 1994 sme v La Vallette vyhrali 

2:1. A 16. augusta 1994 sa na Tehelnom 

poli hrala odveta, ktorá sa skončila 1:1, 

ktorý z neskorších reprezentačných 

trénerov strelil gól Slovenska?

a) Stanislav Griga

b) Ján Kocian
c) Michal Hipp

    
V 1. kole Pohára UEFA 1983/84 

sa stretli Inter Bratislava a malt-

sky Ajax Rabat. 11. septembra 

1983  vyhrali žlto-čierni na ihrisku 

súpera výrazným výsledkom, akým?

a) 7:1
b) 9:2
c) 10:0

      Koľko slovenských hráčov pôso-

bilo od roku 2012 na Malte?

a) 0
b) 7
c) 11

    
Jeden známy európsky kano-

nier bol postrachom maltských 

brankárov, vo dvoch medzištát-

nych zápasoch, navyše kvalifikačných, 

im strelil celkom 7 gólov. Kto to bol?

a) Fernando Gomes 
b) Zlatan Ibrahimovič 
c) Hans Krankl 

    
Najpopulárnejším maltským 

športovcom je Tony Drago, 

akému športu sa venuje?

a) biliardu
b) streľbe
c) motokrosu

    
Koľko olympijských medailí 

získali maltskí športovci na 

letných olympijských hrách?

a) 0 zlatých, 2 bronzové
b) 0
c) 2 zlaté, 2 bronzové
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Slovenskí futbalisti, ktorí sa 
v nedeľu 1. októbra stretli na 
zraze v Šamoríne pred posled-
ným kvalifikačným dvojzá-
pasom, stihli okrem prípravy 
na duely v Škótsku a s Maltou 
podporiť nový projekt SFZ 
pre deti v materských školách 
Dajme spolu gól.
Opory národného tímu Marek 
Hamšík, Martin Škrtel, Matúš 
Kozáčik i zástupcovia mladšej 
generácie Milan Škriniar, 
Albert Rusnák a Stanislav 
Lobotka sú vzormi detí na 
Slovensku, takže neváhali 
a projekt podporili natáčaním 
pozvánok k tejto akcii. 
A o čo ide v projekte Dajme 
spolu gól? Jeho hlavnou úlo-
hou je popularizovať futbal 
v materských školách, cieľo-
vou skupinou sú deti vo veku 
5 až 6 rokov. Pôjde o pravidel-
nú športovú aktivitu, zame-
ranú na futbal pre chlapcov 
i dievčatá, ktorá sa bude ko-
nať priamo v materskej škole 
raz do týždňa 30 až 45 minút, 
v mesiacoch október až máj. 
V skupine sa počíta s 10 až 15 
deťmi, pohybovo-športové 
aktivity budú viesť kvalifiko-
vaní tréneri mládeže SFZ, ktorí 
zabezpečia celú organizáciu.
Veľmi dôležitá informácia: 

poplatok za túto športovú 
aktivitu so zameraním 

na futbal je NULA 
eur. 

Zo septembrového zrazu 
národného tímu od-
chádzal krídelník Albert 
Rusnák ako bezdetný, 
na ten októbrový prišiel 
už ako hrdý otec dcérky 
Ariany. 
Pred mesiacom Albert 
s úsmevom hovoril, že 
s telefónom pomaly aj 
spáva, mohlo sa totiž stať, 
že dieťaťko, ktoré čakal 
s priateľkou Tatianou, by 
sa hlásilo na svet. To sa 
nestalo, malá Ariana sa 
narodila v utorok 26. sep-
tembra a šťastný otecko 
pri jej prvých okamihoch 
života nechýbal. „Bol to 

najkrajší deň v mojom 

živote. S priateľkou sme 

veľmi šťastní, že dcérka 

sa narodila zdravá. 

S Tatianou sme strávili 

18 hodín v nemocnici 

a po narodení Ariany 

ešte jeden deň,“ s nadše-
ním opisoval Albert. Kto 
vybral pre najmladšiu 
z rodu Rusnákovcov 
meno? „Spoločne, obom 

sa nám meno Ariana 

veľmi páči.“

Sokoli podporili 
nový projekt 
Dajme spolu gól

V minulej sezóne SFZ spustil 
pilotný projekt v deviatich 
materských školách v Bratisla-
ve, postupne by sa mal rozšíriť 

na celé územie Slovenska. 
Oficiálnym partnerom projek-
tu Dajme spolu gól je nadácia 
Slovenskej sporiteľne.

 Rusnák Rusnák 
 je ďalší hrdý otec
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Milan Škriniar, obranca Interu 
Miláno, a stredopoliar Ondrej 
Duda v službách berlínskej Her-
thy sa tešili zo svojich prvých 
gólov v klubových dresoch. 
Škriniar prispel gólom k víťaz-
stvu Interu na ihrisku Crotone 
2:0. „Veľmi sa teším z prvého 

gólu v Serii A, o to viac, že 

sme zápas vyhrali. Mal som 

z neho veľkú radosť, aj keď 

na oslavy veľa času nebolo, 

pretože o dva dni nás čakalo 

ďalšie stretnutie,“ vyjadril 
sa slovenský reprezentant, 
ktorého vychválil v médiách aj 
tréner Interu Luciano Spalletti. 
Doslova sa vyjadril, že už 
v takom  mladom veku je z 
neho osobnosť a je výnimočný. 
„Tréner väčšinou hodnotí 

zápasy z pohľadu celého 

mužstva, čo sme ako tím uro-

bili dobre, čo zle, čo musíme 

zlepšiť, na čom popracovať. 

To, že ma pochválil, sa mi 

však do uší dostalo... Slová 

chvály od trénera potešia 

každého hráča. Som veľmi 

rád, že mi Spalletti dáva 

dôveru, snažím sa ju splácať 

v každom zápase. Osobnosť? 

Ťažko sa mi hovorí o sebe 

samom, či som osobnosť,

ešte som v Interi krátko. 

Musím zopakovať, že sa 

vždy snažím odovzdať 

pre mužstvo maximum 

a keď sa mi to darí 

a  vyhráme, tak 

mám radosť.“

SLOVÁCI 
V POHÁROVEJ 
EURÓPE

Český majster Slavia Praha po domácej 
výhre nad Maccabi Tel Aviv priviezol v 2. kole 
Európskej ligy cenný bod z kazašskej Astany. 
Miroslav Stoch odohral celý zápas, Jakub 
Hromada nastúpil po hodine hry, do zápasu 
nezasiahol zranený Dušan Švento. Slavia je 
pred dvojicou zápasov proti Villarrealu na 
druhej priečke s trojbodovým náskokom pred 
izraelským Maccabi Tel Aviv. 

FC Kodaň s dvojicou Slovákov Denis Vavro 
a Ján Greguš remizoval na pôde moldavského 
Šeriffu Tiraspoľ. Prvý menovaný odohral celý 
zápas, Greguš sa musel uspokojiť len 
s miestom na lavičke. Pre dánsky klub je to 
po remíze v 1. kole proti Lokomotivu Moskva 
druhá remíza, v ďalších dvoch zápasoch si 
zmeria sily s českým Fastavom Zlín.

V radoch víťaza českého pohára pôsobí Ró-
bert Matejov a aj on bol pri tom, keď v zápase 
druhého kola na pôde Lokomotivu Moskva 
prehrával jeho Zlín v 17. minúte už 0:3. Taký 
bol aj záverečný rezultát zápasu, z dvoch 
zápasov majú „Ševci“ na svojom konte bod za 
domácu bezgólovú remízu s Tiraspoľom.

Viktoria Plzeň v G-skupine v domácom pro-
stredí s Patrikom Hrošovským v základnej 
zostave zdolala izraelský Hapoel Beer Ševa 3:1. 
Do listiny strelcov sa zapísal v 90. minúte strie-
dajúci Marek Bakoš, brankár Matúš Kozáčik 
sledoval zápas z lavičky náhradníkov. Plzeň je 
aktuálne na 2. priečke, v ďalších dvoch zápa-
soch nastúpi proti švajčiarskemu FC Lugano. 

Dvojica hráčov Herthy Berlín Ondrej Duda 
a Peter Pekarík sa predstavila vo švédskom 
Östersunde, no nemecký tím na body proti 
domácemu tímu nedosiahol a prehral 0:1. 
Po domácej remíze s Athleticom Bilbao je 
na chvoste priebežnej tabuľky, Peter Pekarík 
odohral celý zápas, Ondrej Duda sa ocitol na 
trávniku v 65. minúte.

V Lige majstrov Marek Hamšík a jeho Neapol 
dali zabudnúť na prehru SSC v 1. kole na 
pôde Šachtaru Doneck domácim víťazstvom 
nad holandským Feyenoordom Rotterdam 
3:1. Hamšík pobudol na ihrisku 70 minút, v 
ďalších zápasoch čaká SSC Neapol dvojzápas 
s Manchestrom City.

Prvé ligové góly 
Škriniara a Dudu

Ondrej Duda sa zaskvel 
gólom doma proti favorizova-
nému Bayernu Mníchov. Hertha 
prehrávala už 0:2 a on upravil 
stav na 1:2, na konečných 2:2 
napokon vyrovnal Salomon 
Kalou. „Som veľmi rád, že 

sme otočili duel s Bayernom. 

Prvý polčas akoby sme sa báli 

hrať, mali sme príliš veľký 

rešpekt pred súperom. Počas 

prestávky sme si v šatni niečo 

povedali a po zmene strán to 

už bolo iné. Hrali sme nebo-

jácnejšie, a to nám prinieslo 

aj dva góly,“ opísal Duda. A 
aký gól dal? „Vyzeralo to tak, 

že som mal pred sebou už len 

prázdnu bránu, ale nebolo 

ľahké loptu do nej umiestniť. 

Pôvodne som si myslel, že po 

tom, ako sa Haraguči 

uvoľnil, tak vystrelí, 

bol som pri-

pravený 

dorážať. 

Urobil 

to ale inak, fantasticky, po 

sóle zdvihol hlavu a prihral 

mi. Chcel som sa tešiť, ale 

uvedomil som si, že je 1:2 

a my potrebujeme ešte 

naháňať skóre,“ pokračoval 
ďalej Ondrej. „Rok som na 

túto chvíľu čakal. Tvrdo som 

na sebe pracoval, aby som 

sa dostal do zostavy Herthy 

a teraz prišla odmena. 

Nielenže pravidelne hrá-

vam, ale dal som aj svoj 

premiérový bundesligový 

gól. Venujem ho otcovi, ma-

mine, skrátka mojej rodine,“ 

dodal slovenský futbalista.

Prvoli-
gový debut 

absolvoval v dre-
se Interu Bratislava, 

no jeho kariéra je 
úzko spätá s Lokomotí-

vou Košice. V reprezentácii 
debutoval v apríli 1972 

v Plzni v prípravnom zápase  
Československa proti Luxem-

bursku. Potom sa na tri roky 
odmlčal, až prišiel rok 1975 a zápas 

s Maďarskom v Bratislave, v ktorom 
zažiaril v záložnej formácii po boku 

Bičovského a Polláka a definitívne 
sa stal oporou tímu. Životné zápasy 
v reprezentačnom drese odohral vo 

štvrťfinále ME 1976 proti Sovietskemu 
zväzu (2:0 a 2:2), v ktorých zaznamenal 
tri góly a mal najväčšiu zásluhu na 
postupe ČSSR na záverečný turnaj ME 
do Juhoslávie. V Belehrade nastúpil 
Móder v semifinále proti Holandsku i 
vo finále proti NSR a získal titul majstra 
Európy.
Jozef Móder odohral v reprezentácii 
spolu 17 zápasov, v ktorých strelil tri 
góly, reprezentačnú derniéru absolvo-
val v septembri 1977 v kvalifikačnom 
zápase proti Škótsku. Legendárny 
ofenzívny stredopoliar oslávil 
19. septembra 70. narodeniny. S pria-
ním pevného zdravia sa ku gratulan-
tom pripája celá futbalová rodina na 
Slovensku. 
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Milan Škriniar

Ondrej Duda
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ANT-MAN

GRIZZLY

AVENGERS: 
VEK ULTRONA

JAMES BOND: SPECTRE

NAJLEPŠIE KINOHITY 
KAŽDÚ NEDEĽU O 20:35 

MIMONIFILMOVÁ JESEŇ 
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g Medzi vami a hlavným 

trénerom je rozdiel 19 rokov, 

nie je vek prekážkou v spo-

lupráci?

„Vraví sa, že futbal je univerzál-
ny jazyk, vek teda nie je pod-
statný. Akurát staršieho zvýhod-
ní väčšími skúsenosťami. Naj-
podstatnejší je uhol pohľadu na 
futbal, naň sa s Jánom Kozákom 
pozeráme rovnako, aj preto sa 
vieme na všetkom dohodnúť.“
g Slušnosť káže počúvnuť 

staršieho, no ak ste pre-

svedčený o správnosti veci, 

dokážete si presadiť aj svoj 

názor?

„Kozák je hlavný tréner, ja som 
asistent, čím je povedané všet-
ko. Samozrejme, že sa bavíme 
o všetkých veciach, a nie na úpl-
ne všetky máme rovnaké názo-
ry. Podstatná je komunikácia 
a argumentácia. Tréner je prí-
stupný progresívnym myšlien-
kam v rámci celého realizačné-
ho tímu a dokáže ich prijať. Ale 
v konečnom dôsledku on musí 
prijať konečné rozhodnutie.“
g Aké sú teda povinnosti 

asistenta trénera od príchodu 

hráčov na zraz po ich odchod 

do klubov?

„Nevymedzoval by som to len 
na tento časový úsek, pretože 
čím je zraz bližšie, tým povin-
ností pribúda. Mnoho práce sa 
urobí už pred prvým dňom, ve-
ľa po ňom. Sme zvyknutí na istý 
štandard, po zraze sa snažíme 
informovať všetky kluby o tom,
 aký mali hráči program a zaťa-
ženie, aby ich po návrate vedeli 
tréneri v kluboch nastaviť. 
Na zraze máme presne vyme-
dzené kompetencie, ktoré sú 
na základe našej dlhodobej 
spolupráce už zosúladené. Po-
kiaľ ide o mňa, v spolupráci 
s Robom Tomaschekom mám 
na starosti logistiku celého zra-
zu, s trénermi tréningový pro-
ces, s lekárskym tímom konzul-
tujeme pitný režim i stravný re-
žim, ďalej regeneráciu hráčov 
alebo rehabilitačné procesy. 
S trénerom sa dohodneme na 
stratégii a taktike hry a z nej vy-
plývajúceho obsahu v konkrét-
nych tréningových jednotkách. 
V spolupráci s Mišom Slyškom 
pripravujeme všetky výstupy 
pre hráčov z pohľadu videa 
a taktiky. Je toho veľmi veľa 
a o čo viac roboty urobíme 
pred zrazom, o to menej je jej 
na ňom.“
g Čo priamo v zápase? Môže 

si už asistent vydýchnuť, keď 

je zodpovednosť na bedrách 

hlavného trénera?

„Neviem si predstaviť znížiť 

koncentráciu počas zápasu, je 
to vrchol nášho snaženia. Vždy 
ide o spoluprácu, pred zápasom 
v spolupráci s realizačným tí-
mom hráčov rozcvičujem. V prí-
pade, že sa počas zápasu 
vyskytnú veci, ktoré je potrebné 
konzultovať, tak si ich s tréne-
rom povieme. Som zodpovedný 
za štandardné situácie. Ak ide 
do hry striedajúci hráč, určujem, 
aké bude pri nich plniť funkcie.“
g Ako je to so zostavou? Po-

dieľate sa na jej tvorbe, alebo 

to je výlučne parketa šéfa?

„Zostava nie je záležitosť jednej 
hodiny, zbierame informácie 
o súperovi, o jeho jednotlivých  
hráčoch, o spôsobe hry. Je 
mnoho faktorov, na základe 
ktorých sa zostava kryštalizuje. 
Sprevádza ju diskusia nielen 
o obsadení postov, ale aj rozo-
stavenia. Po rozhovoroch s hráč-

mi a tiež poznatkoch, ako vyze-
rajú v tréningu, ju robí hlavný 
tréner.“ 
g Tykáte si s niektorými 

hráčmi?

„Už pred nástupom do funkcie 
som si s niektorými tykal, s Mu-
chom, Šventom, Jakubkom,  
Šestákom. V súčasnosti si nety-
kám so žiadnym. Ale nemyslím 
si, že tykanie či vykanie je zá-
sadné. Som tréner, hráči sú hrá-
či, je normálne, ak mi vykajú.“
g Čo je na Jánovi Kozákovi 

najcennejšie, že dokáže stme-

liť kolektív?

„Je silná osobnosť, ktorá má 
vzácne charakterové vlastnosti: 
je priamy, úprimný, na rovinu 
povie, čo si myslí. V tíme nie sú 
intrigy, zákulisné reči. Má veľmi 
kvalitný koučing, dobre číta hru 
a vie reagovať na vývoj zápasu. 
Podstatné je, že to akceptujú 
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Aby sa hráči tešili, 
a nie museli 
V realizačnom tíme slovenskej seniorskej reprezentácie je pravou rukou Jána 
Kozáka. Má toho na starosti dosť, veľa času mu zaberie najmä sledovanie súpe-
rov a komunikácia s hráčmi.

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY 
ŠTEFAN TARKOVIČ, asistent trénera 

KTO JE ŠTEFAN TARKOVIČ                               
g  DÁTUM NARODENIA: 18. februára 1973
g  MIESTO NARODENIA: Prešov
g  OBĽÚBENÝ KLUB: Real Madrid, Manchester United
g  OBĽÚBENÝ HRÁČ: Cristiano Ronaldo
g  NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ ZÁŽITOK: Domáce víťazstvo v kvalifikácii o postup 
na Euro 2016 nad Španielskom a účinkovanie na ME 2016 vo Francúzsku

hráči. Snažíme sa vytvoriť také 
pracovné prostredie, aby sa hrá-
či do reprezentácie tešili, a nie 
museli prichádzať. Od začiatku 
našej spolupráce presadzu-
jeme, aby sme si vychádzali 
v ústrety a navzájom si vážili 
jeden druhého, aby boli čisté 
vzťahy. Ak sa nejaký problém 
medzičasom vyskytol, vždy sme 
si ho dokázali v prospech veci 
vydiskutovať.“
g Čo ste so slovenskou repre-

zentáciou zažili a čo by ste 

ešte chceli zažiť?

„Som rád, že som od trénera Já-
na Kozáka dostal ponuku na 
spoluprácu. Veľmi si ju vážim, už 
pri nástupe do funkcie som po-
vedal, že tejto práci sa chcem 
naplno oddať, čo stále platí. Na-
pĺňa ma. Pôsobenie pri repre-
zentácii nám ponúklo krásne 
chvíle a vďaka skvelým hráčom, 
ktorí v prospech reprezentácie 
odovzdávajú všetko, sa nám 
podarilo postupom na ME 2016 
niečo dokázať. Prial by som si 
účasť na svetovom šampionáte 
v Rusku. Zopakovať postup na 
MS by bol pre mňa, aj reali-
začný tím, hráčov a fanúšikov 
reprezentácie Slovenska veľký 
úspech.“       VLADIMÍR KIKUŠ 

Reprezentačná trénerská 
dvojica Ján Kozák (vľavo) 
– Štefan Tarkovič.
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Odpovede s vylúštenou tajničkou zasielajte na tajnicka@futbalsfz.sk, pripojte svoju poštovú adresu do 18. októbra 2017. 

Zaslaním odpovede nám dávate súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení zákona č. 84/2014 v znení neskorších predpisov na účely vyhlásenia výsledkov a výhercov súťaže, ktoré organizuje SFZ 
marketing, s.r.o. Jedného zo správnych lúštiteľov odmeníme suvenírmi SFZ, futbalovej reprezentácie a partnerov nášho národného 
tímu. Tajnička z bulletinu zo zápasu Slovensko – Slovinsko: KAPITÁNOM PROTI SLOVINSKU JE HAMŠÍK. Z úspešných lúštiteľov 
sme vyžrebovali výhercu, ktorému sme zaslali suveníry SFZ a slovenskej reprezentácie, je ním Matej Pirschel, Tatranska Kotlina 35, 
05954 Vysoke Tatry.
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PRVÝ OFICIÁLNY FANUŠÍKOVSKÝ KALENDÁR SLOVENSKEJ REPREZENTÁCIE

Kalendár Slovenskej futbalovej reprezentácie
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Sezóna 2005/06 zastihla Čobeja vo výbor-
nej fazóne. Obrovskou mierou sa podieľal 
na spanilej jazde petržalskej Artmedie 
v Lige majstrov. V odvete 3. predkola na 
trávniku Partizana Belehrad zneškodnil 
v šesťkolovom penaltovom rozstrele 
dve jedenástky, čo Artmediu ako druhý 
slovenský klub (po 1. FC Košice 1997/98) 
posunulo do hlavnej súťaže Ligy majstrov. 
Ani v spoločnosti velikánov ako Glasgow 
Rangers, FC Porto a Inter Miláno sa klub 
z pravého brehu Dunaja nestratil. Postu-
pové šance živil až do posledného kola, 
6. decembra 2005 ho o ne pripravila až 
bezgólová remíza s portskými „drakmi“ 
na trávniku s regulárnosťou hraničiaceho 
Tehelného poľa.
Tri dni otriasala verejnosťou mrazivá zvesť. 
Juraj Čobej skolaboval v bardejovskom 
nákupnom centre a odvtedy bol v opatere 
lekárov. Vyšetrenia CT a magnetickou 
rezonanciou odhalili nádor na ľavej strane 
mozgu. Bez jedného centimetra dvojmet-
rový obor podstúpil 15. decembra nároč-
nú osemhodinovú operáciu, počas ktorej 
mu nádor odstránili. Našťastie, následné 
histologické vyšetrenia potvrdili, že nie je 
maligný. 
Hoci mu lekári vrcholový šport neodpo-
rúčali, on sa ich rozhodnutiam vzoprel. 
Futbalová brána bola magnet. Krôčik po 
krôčiku robil všetko pre to, aby sa medzi 
žrde vrátil. 
V máji 2005 si prevzal Krištáľové krídlo 
za rok 2005 v kategórii šport, udeľované 
najvýznamnejším slovenským osobnos-
tiam. A dočkal sa aj toho najcennejšieho: 
pozvánky do reprezentácie! Detský sen 
mu ľudským gestom pomohol splniť 
vtedajší reprezentačný tréner Dušan Galis. 
„Keď môže Juraj trénovať v Artmedii, 

nevidím dôvod, prečo by nenastúpil 

symbolicky, naozaj symbolicky – na 

minútu či dve v reprezentácii,“ povedal 
vtedy Galis. „Trénoval som podľa svojich 

možností, žiadnu špeciálnu prípravu 

som neabsolvoval,“ vravel „Šaman“, čo 
bola Čobejova prezývka, na zraze. Hoci 
mu lekári na návrat pripravili i špeciálnu 
zdravotnícku pomôcku, aby ochraňovala 
zranené miesto na hlave, v ochrannej hel-
me nenastúpil. „Nemám ju so sebou, ne-

vzal som si ju. Zvládnem to aj bez nej,“ 

povedal. K jeho štartu mal čo povedať 
aj lekár. „Veľmi podrobne sme situáciu 

rozoberali s trénerom Galisom, aby sme 

naozaj nešli do rizika. Je to všetko 

v poriadku, Čobej môže chytať,“ pove-
dal reprezentačný lekár Vladimír Pener.
Čobej priviedol na trávnik reprezentáciu 
s kapitánskou páskou na ramene sivého 

dresu s číslom 22. Belgický kapitán Si-
mons prehral žreb, Čobej dostal možnosť 
voľby a vybral stranu. Juraj si na lop-
tu vôbec nesiahol, a keď sa ju po prvom 
nevydarenom útoku Belgičanov už-už 
hotoval vrátiť do hry odkopom z päťky, 
prišiel povel na striedanie. Časomer 
ukazoval minútu a 32 sekúnd. Kým si 
podával ruku so spoluhráčmi, trnavský 
štadión sa rytmicky mohutne roztlieskal. 
„Čas, ktorý som bol na ihrisku, mi 

ubehol veľmi rýchlo. Dúfal som, že sa 

niečo ešte pred bránou zomelie a ja 

tam budem môcť byť dlhšie. Aj tých 

pár sekúnd mi však zostane navždy 

v pamäti. Škoda, že Belgičania netrafili 

bránu, rád by som si siahol na loptu. 

Nestalo sa, bol som tam veľmi krátko, 

no čo sa dá robiť, taký je život,“ vyjadril 
sa o pocitoch. „Bola to iba moja rozlúčka 

s reprezentáciou. 

S futbalom nie,“ zdupľoval.
Lekári na margo jeho plnohodnotného 
návratu na trávnik ešte dlho skloňovali 
slovíčko zázrak, ale Juraj Čobej ani v naj-
ťažších chvíľach beznádeji nepodľahol. Bol 
príkladom nezlomnej vôle a čo si zaumie-
nil, aj dodržal: aj po príhode ešte chytal 
v najvyššej súťaži.

VLADIMÍR KIKUŠ

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

ČOBEJOVE DVE 
REPREZENTAČNÉ MINÚTYČ ako

FAKTY ZO ZÁPASU
SLOVENSKO – 
BELGICKO 1:1 (0:0)
g GÓLY: 65. Hološko – 77. Geraerts. 
g ŽLTÉ KARTY: Vittek, Karhan – Sweeters, Van der 
Heyden, Simons.  
g SLOVENSKO: ČOBEJ (2. Čontofalský, 46. Hajdúch) 
– Krajčík (80. Kopúnek), Škrtel, J. Ďurica, Pančík 
(20. Bicák, 60. Valachovič) – Fodrek (46. Hološko), 
Karhan, Borbély, Sapara (46. Hodúr), M. Čech 
– Vittek. Tréner D. Galis.
g BELGICKO: Stijnen (62. Vandenbussche) 
– Hoefkens, Leonard, Van Damme – Vanden Borre 
(69. Geraerts), Sweeters, Simons, Van der Heyden 
– Sonck (83. Huysegems), Buffel (77. Goor) – Pie-
roni (46. Dembele). Tréner R. Vandereycken.
g ROZHODOVAL: Kassai (Maď.) - 4174 divákov, 
hralo sa v Trnave.

K v a l i f i k a č n ý  z á p a s  M S  2 0 1 8 

SLOVENSKO – MALTA

Reprezentačnej pozvánky sa dočkal až ako 35-ročný. Prišla krátko 
po tom, čo si brankár Juraj Čobej prešiel peklom. Rodák zo Stropkova 
absolvoval reprezentačnú premiéru v sobotu 20. mája 2006 v Trnave 
v priateľskom súboji proti Belgicku. Nastúpil s kapitánskou páskou 
a medzi žrďami pobudol epizódne dve minúty. V slovenskej reprezen-
tácii debutoval a zároveň sa s ňou lúčil...

Chlap,
ktorý sa nikdy 
nevzdal
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Syn slovenských rodičov, ktorí 
sa za prácou dávno pred 
I. svetovou vojnou presťaho-
vali z Kysúc do Budapešti. Pre 
syna do žírnej pôdy futbalu. 
Bývali totiž v blízkosti futbalo-
vého stánku jedného zo sláv-
nych maďarských bášt futbalu 
Újpestu (UTE). Od mladosti si 
to užíval aj mladučký Štefan 
Priboj, prezývný Pišta. 
Rýchlo si ho zaregistroval 
skromný Törekvés, ale rovna-
ko šikovne ho za pár kopačiek 
už ako 16-ročného získal 
spomínaný Újpest. Napriek 
tomu, že výškou postavy príliš 
nevynikal, bol však robustný, 
od lopty ho bolo ťažké od-
staviť, či ju mal pri ľavej alebo 
pravej nohe. Pôvodne vo 
vtedajšom klasickom systéme 
hral na poste stredného 
záložníka, kam zaraďovali 
inteligentného tvorivého 
dirigenta hry. Prekvapujúco 
sa však usalašil nielen ako 
tvorca hry, ale uplatnil sa i ako 
strelec. Bol v každom smere 
taký výborný, že sa objavoval 
nielen v drese výberu Buda-
pešti, ale v šiestich prípadoch 
aj ako reprezentant Uhorska či 
Maďarska! A ako sa s  višňovo-
-červeným dresom rozlúčil 
v septembri 1922? Maďari 
remizovali s Rakúskom 2:2 
a oba góly strelil Priboj. 
V Pištovi sa už silno ozývala 
túžba po domovine jeho rodi-
čov. Aj sa rozhodol prestúpiť 
do Bratislavy, kde prvý slo-
venský futbalový klub I. ČsŠK 
Bratislava prejavoval vysoké 
ambície. Pomáhali mu českí 
futbalisti, ktorí ešte dosluho-
vali v bratislavských posád-
kach, alebo boli synmi rodi-
čov, pomáhajúcich odstrániť 
uhorskú administratívu. 
Újpest si zapýtal pre bratislav-
ský klub nereálne odstupné. 
Ale mala na to pražská Sparta 
a Pišta zakotvil tam. Až odtiaľ 
sa v roku 1923 presunul na 
ihrisko už vtedy populárnych 
belasých v Petržalke. Doslova, 
veď ako ani nie tridsaťročný, 
ale medzinárodne ostrieľaný 
hráč, ale súčasne aj skvelý 
tréner a majiteľ trafiky, čo bol 
bonus za prestup. Hneď sa 
začali prejavovať jeho hráčske, 
trénerské a aj manažérske 
kvality. Lepších českých hrá-
čov postupne odlákali české 
a moravské klub, takže Pišta-
-báči sa odhodlal na radikálny 
rez. Odchádzajúcich futba-
listov nahradzoval talentmi 
nielen z bratislavských klu-
bov -                  a tých maďar-

ských i nemeckých bolo ne-
úrekom - ale aj z vidieckych. 
Veľmi im pomáhal svojím 
futbalovým umením nielen 

v tréningovom procese, ale aj 
v zápasoch ako strelec a líder 
útoku. Osvedčovalo sa to aj 
v početných medzinárodných 

stretnutiach s viedenskými 
a budapeštianskymi, ale aj 
českými, najmä pražskými 
poprednými mužstvami, 
vrátane pražskými „S“ Spartou 
a Slaviou.
I. ČsŠK Bratislava sa za pár 
rokov stal obávaným konku-
rentom vyspelých českých 
a moravských klubov, potvrdili 
to dva získané tituly z amatér-
skeho šampionátu ČSR. V roku 
1927 sa mu to podarilo s týmto 
mužstvom: Hollý – Čulík, Mut-
ňanský – Kaulich, Karácsony, 
Träger – Uher, Poláček, Priboj, 
Čambal, Šoral. A repete v roku 
1930 v tejto zostave: Kardoš 
– Čulík, Šoral – Horký, Vojtěch, 
Polák – Suchý, Bulla, Priboj, 
F. Daučík, Jurčák. Do tejto éry 
patrí aj fantastické víťazstvo 
8:1 nad štvornásobným maj-
strom Anglicka Newcastlom 
United, ku ktorému viedol 
útok strelcov: Šoral, Bulla, 
Priboj, Čambal, Uher. 
O päť rokov neskôr sa I. ČsŠK
Bratislava presadil aj v profe-
sionálnom prostredí – pre-
bojoval sa z kvalifikačného 
turnaja v konkurencii silných 
klubov spoza Moravy do 
celoštátnej ligy. Pravda, už 
bez Priboja, lebo Pišta-báči 
po druhom amatérskom 
titule belasých prekvapujúco 
prijal na jar 1931 ponuku zo 
Žiliny. S belasým dresom sa 
rozlúčil jemu charakteristic-
kým spôsobom: ako  vtedy 
Bratislavčania zvykli chodiť po 
Slovensku, zašli aj do Šaštína, 
kde tamojší hrali dobre v ná-
ročnej súťaži. Neodolali však 
streleckej chuti Priboja, pod 
ich prehru 0:9 prispel šiesti-
mi gólmi! Aj do Žiliny sa 
s Pribojom presťahovali boje 
o majstrovské tituly, tamoj-
ší ŠK totiž už patril medzi 
slovenskú elitu, čo potvrdil 
titulmi amatérskeho majstra 
Slovenska v rokoch 1928 
a 1929. So Žilinčanmi aj ako 
37-ročný hráč až do zániku 
spoločnej republiky Slovákov 
a Čechov výdatne pomáhal 
v bojoch o ligové primáty, no 
už nie s takými úspechmi ako 
v budapeštianskom Újpesti 
a I. ČsŠK Bratislava. Pribojove 
trénerské schopnosti dostali 
nakoniec tú najvyššiu poctu, 
stal sa trénerom reprezentač-
ného mužstva prvej samostat-
nej Slovenskej republiky po 
tragickej autonehode Rudolfa 
Hanáka. Viedol ho štyrikrát, 
proti Nemecku (0:1), Chor-
vátsku (1:1 a 2:5) a Rumunsku 
(3:2).                   JOZEF KŠIŇAN

OPRÁŠENÉ LEGENDY ŠTEFAN PRIBOJ, 
budapeštiansky rodák v službách slovenského futbalu

Chodili s ním 
majstrovské 
tituly
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SLOVENSKO – MALTA

KTO BOL ŠTEFAN PRIBOJ
g DÁTUM NARODENIA: 2. mája 1894 v Budapešti
g ZOMREL: 27. októbra 1957 v Žiline 
g HRÁČSKA KARIÉRA: Törekvés Budapešť, Újpest (UTE) Budapešť (do 1923), 
Sparta Praha (1925), I. ČsŠK Bratislava (1923 -1924, 1926 - 1931), ŠK Žilina (1931 
- 1934)
g REPREZENTÁCIA: Uhorsko, Maďarsko 6 zápasov/3 góly
g ÚSPECHY: majster Uhorska, 2x amatérsky majster ČSR s I. ČsŠK Bratislava 
(1927, 1930) 
g TRÉNERSKÁ KARIÉRA: ŠK Žilina (1935 – 1937), Slovensko (1940 - 1941)  
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