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Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

Vážení športoví priatelia,

je tu záver reprezentačného roka 2017, 
v ktorom sme do poslednej chvíle boli 
v hre v boji o miestenky na budúcoročné 
MS v Rusku. Napokon sme zostali tesne 
„pod čiarou“ a pred nami stojí úloha 
podrobne analyzovať skončenú kvali-
fikáciu a čo najlepšie sa pripraviť na tú 
budúcu, rovnako ako na novú súťaž UEFA 
Liga národov, ktorá odštartuje na jeseň 
budúceho roka. 
Dnešný zápas s Nórskom je rozlúčkovým 
pre Jána Ďuricu, ktorý sa po viac ako 90 zá-
pasoch a viac ako trinástich rokoch lúči 
s reprezentačným dresom. V tomto období 
bol pri všetkých úspechoch slovenského 
klubového i reprezentačného futbalu a ne-
malou mierou sa na nich aj podieľal. 
Vrchovate si zaslúži naše uznanie i potlesk 
tribún na trnavskom štadióne, ktorý 
(podobne ako predtým žilinský) pripravil 
pre náš národný tím v posledných rokoch 
skvelé a burcujúce prostredie.
Nové opory a hviezdy našej reprezentácie 
začíname hľadať už od najútlejšieho veku. 
V tomto roku sme spustili projekt popu-
larizácie futbalu pre deti v materských 
školách „Dajme spolu gól“, na ktorom sa 
podieľajú tréneri z futbalových akadémií 
a útvarov talentovanej mládeže. V prvom 
rade nám však ide o to, aby sme už od 
najmenšieho možného veku podporili deti 
v pohybovej aktivite, prispeli materským 
školám potrebným materiálnym vybave-

ním, pričom finančne nechceme nijako 
zaťažiť rodičov, a to aj vďaka spolupráci 
s oficiálnym partnerom – nadáciou Slo-
venskej sporiteľne - a skutočnosťou, že ide 
o súčasť grassroots projektu UEFA Grow 
2020. Je to investícia do budúcnosti, 
o ktorú sme povinní sa postarať.

V súvislosti s UEFA nás hneď na začiatku 
budúceho roka čaká výnimočná udalosť. 
V Bratislave sa 26. februára 2018 uskutoč-
ní jej 42. riadny kongres, čiže rokovanie 
najvyššieho orgánu európskeho futbalu. 
Zavítajú k nám najvyšší predstavitelia 
55 členských krajín ako aj najvyšší 
funkcionári UEFA. Usporiadanie takéhoto 
podujatia najvyššieho rangu je úspechom 
našej športovej diplomacie a potvrdením, 
že SFZ má v rodine európskeho futbalu 
rešpektované postavenie.

S blížiacim sa koncom roka by som rád 
zaželal všetkým, ktorí sa starajú a majú radi 
slovenský futbal vo všetkých jeho podo-
bách a na všetkých úrovniach, príjemné 
a pokojné prežitie vianočných a novo-
ročných sviatkov. A čo sa týka dnešného 
zápasu, stále platí

Slovensko, do toho!
Ján Kováčik

prezident SFZ

Suveníry do Trenčína
Tajnička z bulletinu zo zápasu 

Slovensko – Malta: 
DO RUSKA NA MAJSTROVSTVÁ SVETA 

CEZ ÚSPEŠNÚ BARÁŽ. Z úspešných lúštiteľov 
sme vyžrebovali výhercu, ktorému sme zaslali 

suveníry SFZ a slovenskej reprezentácie, 
je ním Peter Tománek, 

Duklianskych hrdinov 24, 911 05 Trenčín.

SRnorsko.indd   3 9.11.2017   15:16:47



Reprezentácia 

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

Peter 

PEKARÍK 
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
79 / 2

Martin 
ŠKRTEL 
15. 12. 1984 
Fenerbahce Istanbul
93 / 6

Ondrej 
DUDA 
15. 12. 1994 
Hertha BSC Berlín 
18 / 3

Marek 
HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
SSC Neapol 
101 / 21

Filip 
KISS 
13. 10. 1990 
Al-Ittifag
11 / 0 

Róbert 
MAK 
8. 3. 1991 
PAOK Solún
39 / 9

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Ján 
ĎURICA 
10. 12.1981 
Trabzonspor AS
90 / 4 

Vladimír 
WEISS 
30. 11. 1989 
Al-Gharaffa 
64 / 7

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
Sparta Praha
8 / 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
32 / 11

tréner:

 Ján 

KOZÁK

Tomáš 
HUBOČAN 
17. 9. 1985 
Trabzonspor AS 
56 / 0 

Róbert 
MAZÁŇ
9. 2. 1994 
MŠK Žilina  
1 / 0

Milan 

ŠKRINIAR 
11. 2. 1995 
Inter Miláno  
12 / 0  

Stanislav 
LOBOTKA 
25. 11. 1994 
Celta Vigo  
5 / 1  

Jaroslav 
MIHALÍK 
27. 7. 1994 
Cracovia Krakov 
1 / 0

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 9. 11. 2017

Albert 
RUSNÁK 
7. 7. 1994 
Real Salt Lake City 
6 / 0 

Matúš 
BERO 
6. 9. 1995 
Trabzonspor AS
3 / 0
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Reprezentácia 

NÓRSKA
Rune 
JARSTEIN
29. 9. 1984  
Hertha Berlín (Nem.)
49 / 0 

Tore 
REGINIUSSEN
10. 4. 1986  
Rosenborg Trondheim
23 / 2 

Gustav 
VALSVIK
26. 5. 1993  
Eintracht Braunschweig 
(Nem.)
 5 / 0 

Mats Möller 
DAEHLI
2. 3. 1995  
FC St. Pauli (Nem.)
18 / 1  

Mohamed 
ELYOUNUSSI 
4. 8. 1994  
FC Bazilej (Švaj.)
12 / 4  

Stefan 
JOHANSEN 
8. 1. 1991  
FC Fulham (Ang.)
37 / 3 

Martin 
LINNES 
20. 9. 1991  
Galatasaray Istanbul (Tur.) 
18 / 1 

Ole 
SELNAES  
7. 7. 1994  
AS Saint-Étienne (Fra.)
13 / 1  

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Omar 
ELABDELLAOUI
5. 12. 1991  
Olympiakos Pireus (Gréc.) 
26 / 0 

Haitam 
ALEESAMI
31. 7. 1991  
US Palermo (Tal.)
16 / 0 

Martin 
ÖDEGAARD 
17. 12. 1998  
SC Heerenveen (Hol.)
9 / 0 

Sten 
GRYTEBUST
25. 10. 1989  
Odense BK (Dán.)
 2 / 0 

Örjan 
NYLAND
10. 9. 1990  
FC Ingolstadt (Nem.)
25 / 0

Alexander 
SÖDERLUND 
3. 8. 1987  
AS Saint-Étienne (Fra.) 
31 / 2  

Markus 
HENRIKSEN 
25. 7. 1992  
Hull City (Ang.)
32 / 3  

Jörgen 
SKJELVIK
5. 7. 1991  
Rosenborg Trondheim
 6 / 0 

Joshua 
KING  
15. 1. 1992  
AFC Bournemouth (Ang.)
31 / 10 

tréner:

 Lars 

LAGERBÄCK

Haavard 
NORDTVEIT
21. 6. 1990  
TSG Hoffenheim (Nem.)
36 / 2  

Birger 
MELING
17. 12. 1994  
Rosenborg Trondheim
2 / 0 

Jonas 
SVENSSON 
6. 3. 1993  
AZ Alkmaar (Hol.)
12 / 0 

Fredrik 
MIDTSJÖ 
11. 8. 1993  
AZ Alkmaar (Hol.)
1 / 0 

Morten 
THORSBY
5. 5. 1996  
SC Heerenveen (Hol.)
0 / 0 

 
Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 9. 11. 2017

Paal 
KIRKEVOLD
10. 11. 1990  
Hobro IK (Dán.)
0 / 0 

Jo Inge 
BERGET
11. 9. 1990  
Malmö FF (Švéd.)
19 / 2

Alexander 
SÖRLOTH
5. 12. 1995  
FC Midtjylland (Dán.)
10 / 1  

SRnorsko.indd   5 9.11.2017   15:18:01



g Už prebolelo sklamanie, 

že Slovensku sa nepodarilo 

prebojovať sa do baráže MS 

2018?

„Stále to mrzí, šanca kvalifikovať 
sa na šampionát v  Rusku bola 
obrovská. Kvalifikácia nie je 
jednoduchá záležitosť, nie je 
ľahké prebojovať sa na svetový 
šampionát. Aj preto mi príde 
nespravodlivé, že mužstvo 
z 2. miesta v skupine nepostúpi 
ani len do baráže. Každý druhý 
tím mal mať šancu zabojovať 
o šampionát, nielen osem...“ 
g Po víťaznej kvalifikačnej 

bodke proti Malte sme museli 

čakať, od koho ste očakávali 

„športovú pomoc“?

„To už bola fáza o nás bez nás, 
a to je lotéria, hra o šťastí. Sle-
doval som zápas Ukrajiny, hrala 
dobre, mala šance, ale Chorváti 
napokon ukázali svoju silu.“
g Naše šance výrazne zoslabli, 

no mohlo nám ešte pomôcť 

víťazstvo Gibraltáru v Grécku, 

či Gruzínska v Srbsku. Verili 

ste, že by mohla motyka vy-

streliť?

„Triumf Gibraltáru by bol zázrak, 
aký sa stane raz za sto rokov. 
Neviem, čo by sa muselo stať, 
aby Gréci prehrali, napokon 
sme ostali s dlhým nosom... 
No uvedomovali sme si, že ten 
jediný bodík, ktorý nám chýbal, 
sme stratili my.“
g Kde sme boli k nemu naj-

bližšie?

„Hm... V domácom zápase 
s Anglickom, keď sme až do 
posledných minút desiati držali 
bezgólový stav. Aj v Slovinsku, 
kde sme odohrali vyrovnaný 
zápas a prehrali nešťastným 
gólom. Tiež v Škótsku, kde sme 
dohrávali bez vylúčeného Maka 
a inkasovali sme až v závere. 
Napokon, vyhrávali sme aj vo 
Wembley, diktovali sme tempo, 
žiaľ, po vyrovnávajúcom góle sa 
karta otočila.“
g Vo vašom prípade sklama-

Pre JÁNA ĎURICU 
to bude dnes proti Nórsku 
posledné vystúpenie 
v reprezentačnom drese

Som šťastný, 

moje 
futbalové 
sny sa stali 
realitou
Po skončení kvalifikácie o postup na ME 2018 mal 
na konte okrúhlu deväťdesiatku reprezentačných 
štartov. Skúsený stopér Ján Ďurica, ktorý je súčasťou 
seniorského reprezentačného tímu už viac ako 13 ro-
kov, však na magickú stovku nedosiahne. Vekovo 
najstarší člen výberu trénera Jána Kozáka, ktorý 
10. decembra oslávi 36 rokov, sa rozhodol v sloven-
skej reprezentácii nadobro skončiť. Dnešným súbo-
jom s Nórskom uzavrie svoju bohatú kapitolu 
v národnom tíme, ktorú odštartoval 9. júla 2004 
na Kirin Cupe duelom s Japonskom.
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nie vystupňoval 

zrejme aj fakt, že 

v Rusku ste dlho pôso-

bili a práve na šam-

pionáte v tejto krajine 

ste túžili zavŕšiť bohatú 

reprezentačnú karié-

ru, je to tak?

„Tak som to plánoval. 
V decembri budem 
mať už 36 rokov, bodku 
za reprezentačnou 
kariérou som chcel dať 
účasťou na majstrovstvách 
sveta. Bolo by to krásne, ale 
už sa mi to nepodarí. No 
tragédiu z toho nerobím, 
život ide ďalej.“

g   g   g

g Vy ste sa už rozhodli 

vyzliecť reprezentač-

ný dres...

„Áno, dozrel čas.“
g Vyžiadalo si vaše 

rozhodnutie dlhé pre-

mýšľanie?

„Rozprával som sa na túto té-
mu s rodinou, preberal som 
ju s trénerom, so spoluhráč-
mi. Ide o prirodzené riešenie, 
ktoré vyplynulo zo situácie. 
Nerodilo sa nasilu. Vnútorne 
sme už všetci cítili, že sa blíži 
čas, kedy dám reprezentácii 
zbohom. Generačná výmena 
je nevyhnutná, každý by mal 
vedieť, kedy odísť.“
g Momentálne máte na konte 

90 štartov, nelákalo vás za-

okrúhliť ich počet na sto?

„Nie som z tých, ktorí hľadia 
na čísla. Mám za sebou dlhé 
roky odkrútené v reprezentácii. 
Desať štartov, ktoré mi do do-
siahnutia stovky chýbajú, je 
dosť. Možno záležitosť jedné-
ho-dvoch rokov. Pre mňa je 
oveľa dôležitejšie to, akú stopu 
som v reprezentácii zanechal.“
g Mohli ste prekonať Ladi-

slava Molnára, ktorý skončil 

v septembri 1997 vo veku 

37 rokov a 12 dní. To vás 

neoslovilo?

„Vraví sa, že brankári majú 
dlhšiu životnosť ako hráči v poli, 
že zrejú ako víno a čím sú starší, 
tým sú lepší. V kariére som vždy 
prikladal význam regenerácii 
a aj tým sa moja futbalová ži-
votnosť o čosi predĺžila. Ale nad 
tým, do akého veku by som to 
v reprezentácii mohol potiah-
nuť, som nikdy neuvažoval.“
g Neprehovárali vás Juraj Kuc-

ka s Tomášom Hubočanom, 

s ktorými to ťaháte aj v Trab-

zonspore, aby ste rozhodnu-

tie skončiť ešte zvážili?

„Skúšali to. Pokiaľ ide o vek, 
viacerí si ma doberajú, Škrtel, 
Mak či Weiss mi hovoria, že som 
ešte mladý... Ale vek neoklameš, 

to je príroda. U každého čas 
skončiť raz príde. A u mňa je 
to teraz. Navyše, je to len a len 
moje rozhodnutie, nik mi nemá 
do toho čo rozprávať.“
g Nemohol by ho ovplyvniť 

ani fakt, keby sa vaše sto-

pérske dvojča Martin Škrtel 

– ktorý si vzal čas na roz-

myslenie, či to ešte v re-

prezentácii potiahne 

- rozhodol pokra-

čovať?

„Nie! Martinovo ko-
nečné rozhodnutie 

ma neovplyvní! Takéto 
zásadné rozhodnutie musí 

vyjsť z vnútra. Je to môj vnú-
torný hlas, ktorý povedal: ,Jano, 
stačí! Vydal si maximum, je čas 
skončiť.  Navyše mladí hráči 
sú takí kvalitní, že sa tlačia do 
základnej zostavy. Je čas uvoľniť 
im miesto.“

g   g   g

g Ostaňme pri mladíkoch 

z bývalej dvadsaťjednotky, 

ktorí sa prepracovali do se-

niorského tímu. Priniesli nový 

vietor, oživenie?

„Určite! Ukázalo sa, že generácia 
hráčov, ktorá to s reprezentač-
nou dvadsaťjednotkou dotiahla 
až na záverečný turnaj ME 2017 
v Poľsku, bola mimoriadne silná. 
Nielen Škriniar, ktorý bol s nami 
už aj na ME 2016 vo Francúzku, 
ale aj Lobotka, Rusnák, Bero 
a ďalší prestúpili do zahranič-
ných klubov. Jednoznačne ich 
vnímam ako prínos.“
g Aj vám niektorý z nich pri 

prvom stretnutí zdvorilost-

ne vykal?

„Nie, nie. U nás to tak nefungu-
je. V reprezentácii sme jedna 
partia, sme na jednej lodi, či 

máš osemnásť, alebo tridsaťpäť.“
g Na hru našej reprezentácie 

sa najmä v závere kvalifikácie 

hrnuli len slová chvály. Akú 

zásluhu na tom mal repre-

zentačný tréner Ján Kozák?

„Zásadnú. Tréner Kozák vie 
správne namotivovať mužstvo 
a z hráčov vyžmýkať maximum. 
Má cit pre to, koho do repre-
zentácie povolať a kto má hrať.
Vždy prízvukuje, že dôležitá 
je defenzíva, že dozadu musíš 
a dopredu môžeš. Všetko sa 
odvíja od dobrej defenzívy, kon-
centrácie a poctivého výkonu. 
A vždy tvrdí, že sa nemusíme 
báť žiadneho súpera. Tréner 
akoby medzi nás nezasahoval, 
nerobí medzi hráčmi žiadne 
rozdiely. Mužstvo je pokope už 
dlhé roky, jeden druhého veľmi 
dobre poznáme.“

g   g   g

g Niektorí odborníci sa pred 

časom vyjadrili, že stopérska    
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JÁN ĎURICA
DÁTUM NARODENIA: 10. de-
cembra 1981 v Dunajskej Strede
POST: obranca
HRÁČSKA KARIÉRA: DAC Du-
najská Streda (2001 – 2003), Art-
media Petržalka (2003 – 2005), 
Saturn Ramenskoje (2006 
– 2008), Lokomotiv Moskva 
(2009 – 2016), Hannover 96 
(hosťovanie, 2010), Trabzonspor 
(2016 - doteraz)
ÚSPECHY: 1x víťaz Ruského 
pohára (2014/15), osemfinále MS 
2010, osemfinále ME 2016
REPREZENTÁCIA: 90 zápasov, 
4 góly
LIGOVÁ BILANCIA: slovenská 
liga 104 zápasov/3 góly, ruská 
liga 303/8, nemecká liga 9/0, 
turecká liga 33/0 (k 30. 10. 2017) 

Vždy naplno, na ihrisku, 
v posilňovni, v živote.
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pridaj sa NA NIKE.COM/FOOTBALL
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PAMÄTNÉ OKAMIHY 
V REPREZENTÁCII
NAJVYDARENEJŠÍ ZÁPAS

„Tých je ich viac. Napríklad víťazstvo 
v Česku 2:1 v kvalifikácii MS 2010 i pamätné 
víťazstvo 1:0 v Chorzowe, ktorým sme spečatili postup na maj-
strovstvá sveta. A dva zápasy v skupinách na veľkých turnajoch: 
triumf 3:2 nad Talianskom na MS 2010 a víťazstvo nad Ruskom 2:1 
na ME 2016.”
NAJPOBABRANEJŠÍ ZÁPAS

„Prehra s Walesom 2:5 v Trnave.“
NAJKRAJŠÍ GÓL

„Dal som v reprezentácii štyri. Najpamätnejší je asi ten Írom v kvali-
fikácii ME 2012 v Žiline, ktorým som vyrovnal na konečných 1:1. 
Proti Ostrovanom hlavou a od brvna.”
NAJLEPŠÍ SPOLUHRÁČ

„Jednoznačne Martin Škrtel.“
NAJNEPRÍJEMNEJŠÍ PROTIHRÁČ

„Tých bolo neúrekom, ak mám vybrať jedného, tak český útočník 
Jan Koller.“
NAJPAMÄTNEJŠÍ TRÉNER

„Vladimír Weiss a Ján Kozák.“

dvojica Ďurica – Škrtel bola 

najzohratejšia, akú kedy 

Slovensko malo. Zaregistro-

vali ste to?

„Nie, ale v každom prípade 
im za tieto slová uznania 
ďakujem. Vážim si ich. S Mar-
tinom sme odohrali bok po 
boku veľa zápasov a aj keď sa 
niekedy medzi nami na ihrisku 
zaiskrilo, ponadávali sme si na-
vzájom na seba, vždy to bolo 
len na prospech veci. Hralo sa 
mi s ním naozaj fantasticky. 
Rozumeli sme si, navzájom sa 
dopĺňali. V podstate tieto slová 
platia na všetkých hráčov 
reprezentačnej defenzívy.“
g Museli ste si na Martinov 

herný štýl v začiatkoch dlho 

zvykať, alebo ste futbalovú 

reč našli okamžite?

„Keby som povedal, že sme 
si okamžite sadli, klamal by 
som. Potrebovali sme nejaký 
čas, vzájomná spolupráca je 
proces. Hľadali sme sa, raz 
som urobil chybu ja, druhýkrát 
Maťo. Kým sme našli harmóniu 
na ihrisku a tiež mimo neho, 
chcelo to nejakú dobu. 
A potom to už fungovalo.“
g Čo považujete za Marti-

novu najväčšiu futbalovú 

prednosť?

„Predovšetkým tvrdosť, neod-
tiahne nohu ani zo zveráka, 
vyhráva veľa osobných súbo-
jov. A je  prirodzená vodcovská 
osobnosť.“
g Chodievate aj na spoločné 

rodinné dovolenky?

„Keď som bol v Moskve a on 
v Liverpoole, mali sme 
úplne iný režim, na stretnu-
tia nebol čas. Na dovolenky 
nechodievame, ale po mojom 
prestupe do Trabzonsporu 
využívam každú voľnú chvíľu 
a zájdem za ním do Istanbulu. 
V budúcnosti určite príde aj na 
rodinnú dovolenku.“

g   g   g

g V histórii Slovenska nie 

je veľa futbalistov, ktorí 

hrali na MS i ME, vy do tohto 

zoznamu patríte. Čo to pre 

vás znamená?

„Je to obrovský úspech, za-
dosťučinenie. Hral som Eu-
rópsku ligu, Ligu majstrov, bol 
som na svetovom šampionáte, 
na majstrovstvách Európy, 
v Rusku som s Lokomotivom 
vyhral pohár, na Slovensku 
v drese petržalskej Artmedie 
ligu i pohár. Som jeden 
z tých, ktorým sa futbalové sny 
zmenili na realitu. Som šťastný, 
lebo môj futbalový život 
ukazuje, že aj takéto smelé sny 
sú uskutočniteľné. Ak by som 
mal svoju spokojnosť vyjadriť 

v škále známok od 1 do 10, tak 
zvolím desiatku.“
g V Trabzone máte zmluvu do 

konca sezóny, napíšete po nej 

definitívnu futbalovú bodku?

„Nebudem v tejto chvíli riešiť, 
čo bude, či budem zdravý, 
ako sa umiestnime v lige... 
A práve tieto veci ovplyvnia 
moje rozhodnutie.”

g Môže sa stať, že by ste sa 

na sklonku kariéry vrátili 

do niektorého klubu 

na Slovensku?

„V tejto chvíli neviem odpove-
dať, to je ešte otvorené.”

g   g   g

g Čo cítite pred súbojom 

s Nórskom?

„Sú to zvláštne pocity. Napo-
sledy som v partii, ktorá mi 
bude najviac chýbať. Verím, 
že to bude pekná rozlúčka, že 
fanúšikovia si nájdu cestu na 
trnavský štadión, na ktorom 
sme sa počas kvalifikácie cítili 
fantasticky. A že oni zatlieskajú 
mne a ja naposledy zatlieskam 
im. Za to, ako mňa i celú repre-
zentáciu za tých viac ako trinásť 
rokov podporovali.“
g Nórsky tím vo vás nejaké 

emócie vyvoláva? 

„Nie, neviem, či som proti nim 
vôbec niekedy hral. Nepochyb-
ne sú dnes kvalitným súperom.“ 
g Ste pripravený aj na to, že 

posledné chvíle v najcennej-

šom drese s vami poriadne 

zamávajú?

„Chcem si zápas užiť. Možno 
sa stane prvý raz, že nebudem 
premýšľať nad výsledkom. Veď 
aj tréner často hovorí, že keď 
nejde o život, ide o... Naposledy 
budem mať na sebe repre-
zentačný dres, ktorý si dám 
podpísať všetkými chalanmi 
a zarámujem si ho. Už som 
si nechal vyrobiť špeciálne 
kopačky s dátumom, ktoré si 
doma odložím a symbolicky 
ich zavesím na klinec. Keď tak 
o tom teraz hovorím, určite mi 
bude smutno, že odchádzam. 
Ale už som sa rozhodol.“

VLADIMÍR KIKUŠ

Český obor Jan Koller bol pre Ďuricu najnepríjemnejší súper.

Po gólovej hlavičke Írsku.

Na zápas s Talianskom sa jednoducho zabudnúť nedá.

S Martinom Škrtelom 
sú pevne spojení.
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MAREK SAPARA bol takmer štyri roky 
hviezdou Rosenborgu Trondheim

V ťažkej V ťažkej 
konkurencii konkurencii 
s hviezdami s hviezdami 

zimných zimných 
športovšportov

Rodák z Košíc debutoval 
v slovenskej reprezentácii 

8. októbra 2005 proti Estón-
sku. Odohral v nej 38 zápasov 
a strelil 5 gólov. Posledný zápas 
so slovenským dvojkrížom má 

z júna 2013 proti Lichtenštajnsku. 
Vrcholom Saparovej reprezentač-
nej kariéry bola účasť 
na majstrovstvách sveta 2010 
v Juhoafrickej republike, kde 

nastúpil v závere na osemfinálový 
zápas proti Holandsku.

SAPARA 
V SLOVENSKEJ 
REPREZENTÁCII
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zložito pohybovalo, radšej som 
bol s manželkou doma.“
g S Rosenborgom máte dva 

tituly nórskeho majstra z ro-

kov 2006 a 2009. Čo vám 

z nich najviac utkvelo?

„Ako pracuje klub, ktorý chce 
získať titul, ako ide všetko podľa 
pravidiel. Neexistuje, že by klub 
nedodržal to, čo sľúbil. Vopred 
viete, že všetko, čo je na papieri, 
bude platiť. Nie je to, ako zvyklo 
byť, či niekde ešte, aj na Sloven-
sku je, že papier veľa znesie.“

NÓRSKE ABSENCIE
g Je ťažké pre futbal v Nórsku 

zostať v centre pozornosti 

verejnosti, keď nie je na finá-

lových turnajoch a Nóri majú 

veľa úspechov aj v iných, 

najmä zimných športoch?

„Rozhodne to pre futbal ťaž-
ké je! Keď sa povie biatlonista 
Björndalen, či bežkyňa na ly-
žiach Björgenová, to sú pre nich 
športové idoly. V období pred-
tým, keď hral napríklad Rosen-
borg pravidelne Ligu majstrov, 
bolo jednoduchšie byť v centre 
pozornosti, na vlne popularity. 
Momentálne, keď nie je repre-
zentácia na úrovni, ako bola, 
prevažujú v centre športovej 
verejnosti asi zimné športy.“
g Je slovenská reprezentácia 

lepšia ako nórska?

„Určite áno. Máme oveľa 
viac kvalitnejších hrá-

čov, ktorí hrajú 
v ťažkých ligách. 
To Nórom chýba. 
Slováci ukazujú, že 

sa buď prebojujú 
na záverečný turnaj, alebo len 
málo tomu chýba, ako pred pár 
dňami, na postup. Nóri neboli 
tak blízko k záverečnému turna-
ju do Ruska ako my.“
g Považujete teda slovenský 

výber za favorita zápasu 

v Trnave?

„Rozhodne áno.“
g Ešte nás zaujíma porovna-

nie klubov - váš Ružomberok 

vyradil v júli 2017 z Európ-

skej ligy Brann Bergen. Dá sa 

na základe tohto zovšeo-

becniť, že by boli slovenské 

kluby aktuálne lepšie ako 

nórske?

„Bergen je jeden z tých 
tímov, ktoré sú v Nórsku 
pasované na boj o špicu. 

Brann však nie je mužstvo, 
ktoré by sa mohlo rovnať Ro-
senborgu. Prejsť cez Rosenborg 
by bolo ťažké pre akékoľvek 
slovenské mužstvo. S inými sa 
dá hrať, čo sme ako Ružombe-
rok ukázali v lete.“ 

                IVOR LEHOŤAN

g Akí sú Nóri futbalisti? Ako 

by sa dali charakterizovať?

„Poctiví a disciplinovaní. To 
majú vžité. K tomu sú vychová-
vaní. Keď vedia, čo majú spraviť, 
urobia to na sto percent. Nedá 
sa povedať, že sú to mimoriad-
ne kreatívni hráči, aj keď sa aj 
v Nórsku nájdu výnimky. Ale vo 
všeobecnosti sú na ihrisku skôr 
priamočiari.“
g Čo bežní Nóri, milujú futbal?

„Podľa toho, čo som zažíval na 
štadiónoch po celom Nórsku, si 
dovolím tvrdiť, že áno. Predtým, 
ako som prišiel do Rosenborgu, 
som si myslel, že ako Škandi-
návci budú viac na hokej, ale 
z týchto dvoch športov, čo sa 
u nás stále porovnávajú, majú 
Nóri jednoznačne radšej futbal.“
g Zažili ste dobré obdobie, 

keďže Rosenborg za vašej éry 

dominoval v domácej lige 

a pôsobil tiež aj v Lige maj-

strov. Reprezentačný či klu-

bový futbal bol asi Nórmi viac 

sledovaný ako v súčasnosti?

„Neviem, ako to vnímajú v sú-
časnosti, ale Rosenborg je aj 
teraz v skupinovej fáze Európ-
skej ligy. Rozdiel je v tom, že 
odkedy sme za mojej éry hrali 
skupinovú fázu Ligy majstrov, 
viac sa do nej Trondheim 
nedostal. Neviem, v čom to je. 
Aj keď mal viac možností, bol aj 
v play-off. Čo sa týka súčasnej 
nórskej reprezentácie, stále je to 
tak, že Nóri ju pozorne sledujú. 
Nie je to však ako u nás, že sa 
ľudia často stretávajú pred 
televízormi v krčmách s pivom 
v ruke a fandia spolu. Čo som 
ja registroval, tak Nóri sledujú 
reprezentačné zápasy zväčša 
doma. Do pubu idú vtedy, keď 
sa idú inak zabaviť. Medzištátny 
zápas Nórska však bol vždy 
viditeľný tým, že ľudia si ovešali 
domy národnými vlajkami.“

PARTIA OKOLO RIISEHO 
g Koho ste uznávali z nór-

skych reprezentantov?

„Riiseho, a samozrejme, skvelé-
ho Iversena. Momentálne je 
hviezda Jarstein, ktorý je jed-
notka v bráne Herthy Berlín. Ne-
viem však, prečo niektorí nórski 
futbalisti skončili v pomerne 
mladom veku v reprezentácii a 
povedali, že sa chcú sústrediť na 
klubové povinnosti. Momentál-
ne ani neviem, kto je vodcovský 
typ v reprezentačnom tíme.“
g Hovorilo sa o skvelom Öde-

gaardovi, tínedžerovi, čo 

v roku 2015 prestúpil do Rea-

lu Madrid a mal sa postupne 

stať aj reprezentačný líder. 

Ale jeho meno akosi zapadá 

prachom...

„Nečudo, už nie je ani v Reale.“
g Nórom sa nedarí prebojo-

vať sa na záverečné turna-

je majstrovstiev sveta či 

majstrovstiev Európy. Hoci 

do každej novej kvalifikácie 

vstupujú s novým odhodla-

ním. Prečo?

„Nemajú osobnosti. Predtým 
mali veľa hráčov v anglickej 
Premier League. Teraz nie. Chý-
ba im kvalita potrebná v kva-
lifikácii. Majú menej hráčov 
v špičkových kluboch a v tom je 
hlavný deficit reprezentácie.“
g Sledujete zápasy nórskeho 

národného tímu?

„Kedysi pravidelne, teraz skôr 
výsledkovo. Predtým som mal 
v národnom tíme niekoľkých 
spoluhráčov a bolo to pre mňa 
iné, zaujímavejšie.“

BEZSTAROSTNÝ ŽIVOT 
FUTBALISTU
g Aký je život futbalistu 

V ťažkej 
konkurencii 
s hviezdami 

zimných 
športov

Marek Sapara, tridsaťpäťročný futbalista MFK Ružomberok, vie o Nórsku, tamojšom futbale, hráčoch i ľuďoch veľa a vie to aj výborne 
prerozprávať. Nečudo, veď bol hviezdou Rosenborgu Trondheim. Necelé štyri roky v meste, v ktorom futbal „svietil“ do mnohých hodín 
šera a tmy vo vysokej zemepisnej šírke ako výkladná skriňa, znamenali v Saparovej kariére veľký a zásadný prelom. Bol to vydarený 
prestup z majstrovského Ružomberka k nórskemu šampiónovi v auguste 2006.

v Nórsku?

„Futbalistu Rosenborgu? Je na 
vysokej úrovni. Čo sa týka vzťa-
hu klub – hráč, alebo fanúšik 
– hráč.“
g Severská krajina, často so 

psím počasím, ale štadióny 

a tréningové ihriská majú 

skvelé. Dobre hovoríme?

„To áno. To je top. Aj keď v Nór-
sku panujú zväčša náročné 
poveternostné podmienky, 
trávniky sú kvalitné, pretože sú 
vyhrievané. Veľa tam investovali 
do umelých trávnikov, aby sa 
dalo hrať takmer stále.“
g Keď sme vás v marci 2009 

navštívili v Trondheime, videli 

sme, aká ste tam boli modla. 

Ledva ste mohli voľne chodiť 

po ulici, spomínate si?

„Nuž, niekedy s tým bol prob-
lém, pretože ľudia ma často 
pristavovali a žiadali podpis. 
Bolo to príjemné, ale občas 
únavné. Nedalo sa odmietnuť. 
Futbalistovi Rosenborgu sa 
po Trondheime niekedy dosť 

Oh, ah 
Sapara
Minulú jar pozvali predstavitelia 
Rosenborgu Trondheim Mareka 
Saparu na oslavy storočnice 
klubu. Nemohol pricestovať na 
exhibičný zápas, pretože mal 
povinnosti s Ružomber-
kom – MFK hral akurát 
o Európsku ligu v 
Podbrezovej. „Pri-

cestoval som teda 

skôr, v iný voľný 

víkend. Ľudia 

ma pekne 

privítali. Roz-

dával som 

podpisy. Po-

skytol som 

niekoľko 

rozhovo-

rov. Bolo to 

veľmi milé 

a príjemné. 

Dobre sa 

spomínalo.“

Marek ešte 
dokáže povedať 
niečo aj po nórsky, ale po šiestich 
rokoch v Turecku je jeho nórska 
slovná zásoba rozhodne stenčená.
Precvičil si ju pri niekoľkých 
rozhovoroch pre nórske médiá pri 
príležitostí spomínaného dvojzápasu 
Ružomberok – Brann. Nuž a priaznivci 
Bergenu skandovali Saparovo meno aj z 
ružomberskej tribúny...
„Nebolo to ah, oh Sapara, čo vzniklo ako 

oslavný pokrik fanúšikov Rosenborgu na 

mňa práve v zápase v Bergene proti Bran-

nu, keď sme tam potvrdili majstrovský titul 

v roku 2006. Potom ma ten pokrik sprevádzal 

s fanúšikmi Rosenborgu celé roky. Bergen-

čania v Ružomberku kričali čosi iné 

o mne, čo sa nehodí do novín. 

Brann je veľký nepriateľ 

Rosenborgu a mňa si s 

ním spájali.“
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1 raz štartovalo Nórsko 
na finálovom turnaji 

ME, v roku 2000. Na svetovom 
šampionáte sa prezentovalo 
častejšie, na konte má tri účasti, 
pričom medzi prvou a druhou 
prešlo až 60 rokov, tretíkrát sa 
Nóri prebojovali na MS hneď 
po ďalších štyroch rokoch 
(1934, 1994, 1998). V poslednej 
kvalifikácii na MS 2018 skočnilo 
Nórsko v skupine na 4. mieste 
za Nemeckom, Severným 
Írskom a Českom, pred Azerbaj-
džanom a San Marínom.

2 druhá priečka v renkin-
gu FIFA je najlepším 

umiestnením Nórska. Bolo to 
prvé obdobie trénera Egila 
Olsena na reprezentačnej 
lavičke a v októbri 1993 bola 
pred Nórskom jedine Brazília... 
Najnižšie bolo Nórsko v júli 
2017, na 88. mieste, v súčasnos-
ti je na 58. priečke.

4 národné tímy viedol 
počas trénerskej karié-

ry Švéd Lars Lagerbäck. V rod-
nej krajine mal najprv na sta-
rosti reprezentačné béčko 
(1996 – 1997), potom bol asis-
tentom pri áčku (1998 – 1999), 
následne od roku 2000 prevzal 
prvý tím, kde mu v roku 2004 
pribudol rovnocenne Tommy 
Söderberg a spolu to potiahli 
do roku 2009, Švédsko hralo 
v tejto etape 2x na MS a 3x na 
ME. Od februára 2010 prevzal 
národný tím Nigérie a absolvo-
val s ním MS v JAR. Po šampio-
náte bol kandidátom na post 
reprezentačného trénera Wale-
su, ale 4. októbra 2011 prebral 
Island, s ktorým na Eure 2016 
prešiel do štvrťfinále. Od 1. feb-
ruára 2017 je trénerom Nórska.

12 gólov v jednom 
medzištátnom 

zápase je rekord v kolónke 
strelených, aj inkasovaných. 
Rekordné víťazstvo 12:0  je da-
tované 28. júna 1946 v Berge-
ne s Fínskom, prehra 0:12 sa 
zrodila v Kodani s Dánskom 
7. októbra 1917.

15 rokov a 253 dní 
mal Martin Öde-

gaard, keď premiérovo nastúpil 
v drese Nórska v Stavangeri 
proti Spojeným arabským emi-
rátom (27. augusta 2014, 0:0) 
a stal sa tak najmladším nór-
skym reprezentantom, čím pre-
konal Tormoda Kjellsena, ktorý 
reprezentoval vo veku 15 rokov 
a 351 dní. Ďalší rekord vytvoril 
Ödegaard 13. októbra 2014 
v zápase s Bulharskom (2:1), 
keď sa stal najmladším hráčom 

v európskej kvalifikácii, mal 
15 rokov a 300 dní.

16 klubov získalo titul 
nórskeho majstra: 

Rosenborg Trondheim (24), 
Fredrikstad (9), Viking Stavanger 
(8), Lilleström SK, Valerenga 
Oslo (po 5), Brann Bergen, Lar-
vik Turn, Molde (po 3), Lyn Oslo, 
Strömsgodset Drammen , Start 
Kristiansand (po 2), Skeid Oslo, 
Stabaek Baerum, Moss, Fram 
Larvik, Freidig Trondheim (po 1).

17 trénerov a jednu 
trénerskú dvojicu 

mala na lavičke nórska repre-
zentácia. Až štvrtým v po-
radí bol domáci kouč, pred Rag-
narom Larsenom (pri tíme od 
16. septembra 1958 do 31. de-
cembra 1958) viedli mužstvo 
Rakúšan Willibald Hahn, 
Angličan Ron Lewin a Poliak 
Edmund Majowski. Spomínaný 
Larsen, ale aj Rakúšan Wilhelm 
Kment a neskôr Egil Olsen boli 
vo funkcii dvakrát, dvojcia Kjell 
Schou-Andreassen-Nils Arne 
Eggen kormidlovala národný 
tím tri a pol roka (august 1974 
– december 1977) v 27 medzi-
štátnych zápasoch. Okrem 
11 Nórov boli reprezentačnými 
trénermi dvaja Rakúšania, dvaja 

Angličania, dvaja Švédi (vrátane 
súčasného Larsa Lagerbäcka) 
a jeden Poliak.

33 gólov nastrieľal za 
národný tím v ob-

dobí rokov 1928 – 1937 Jörgen 
Juve, čo je v Nórsku najviac. Na-
sledujú Einar Gundersen 26 
(1917 – 1928), Harald Hennum 
25 (1949 – 1960), John Carew 
24 (1998 – 2011), Ole Gunnar 
Solskjaer 23 (1995 – 2007) a To-
re André Flo 23 (1995 – 2004).

96 hráči z toľkých 
krajín si zahrali 

najvyššiu ligovú súťaž v Nórsku, 
napríklad z Afganistanu (1), An-
glicka (37),  Austrálie (14), Beni-
nu (1), Brazílie (30), Burundi (2), 
Kapverd (2), Kostariky (23), 
Faerských ostrovov (8), Fínska 
(53), Ghany (36), Indie (1), Iránu 
(1), Izraela (1), Jamajky  (11), Ja-
ponska (1), Kene (7), Kosova (7), 
Malawi (1), Namíbie (4), Nového 
Zélandu (2), Nigérie (62), Sene-
galu (35), Somálska (2), Švédska 
(142), Sýrie (2), USA (41), Zaire 
(1), Zimbabwe (1), atď.

107 medzištátnych 
zápasov odo-

hralo Nórsko so Švédskom, čo 
je najvyšší počet s jedným 

súperom, s bilanciou 24 víťaz-
stiev, 24 remíz a 59 prehier, 
so skóre 144:273. Úplne prvý 
vzájomný duel týchto rivalov 
sa hral 12. júla 1908 v Götebor-
gu a Tri krounky vyhrali 11:3, 
dosiaľ posledný 13. júna 2017 
v Osle a skončil sa 1:1. Ďalšími 
najčastejšími súpermi Nórska 
sú Dánsko (90 zápasov), Fínsko 
(66) a Island (33).

110 štartov v národ-
nom tíme má 

na konte nórsky rekordér John 
Arne Riise, ktorý reprezentoval 
v období rokov 2000 – 2013. 
V počte medzištátnych zápasov 
za Nórsko nasledujú Thorbjörn 
Svenssen 104 (1947 – 1962), 
Henning Berg 100 (1992 
– 2004), Erik Thorstvedt 97 
(1982 – 1996), John Carew 91 
(1998 – 2011) a Brede Hange-
land 91 (2002 – 2014).

137 medzištátnych 
zápasov odkou-

čoval na nórskej lavičke vo 
dvoch obdobiach Egil Olsen 
– najprv od 11. októbra 1990 
do 30. júna 1998 (88 zápasov) 
a potom od 14. januára 2009 
do 27. septembra 2013 (49 zá-
pasov). Jeho bilancia je 71 ví-
ťazstiev, 34 remíz a 32 prehier, 
dva postupy na MS, jedno šest-
násťfinále svetového šampioná-
tu. Mimochodom, v 6 zápasoch 
viedol aj iracký národný tím.

172 je najvyšší po-
čet strelených 

gólov v nórskej lige, držiteľom 
tohto nástrelu je Sigurd 
Rushfeldt vo farbách dvoch 
nórskych  klubov, Tromsö (99) 
a Rosenborg Trondheim (73).

473 zápasov má na 
konte Daniel 

Berg Hestad v najvyššej nórskej 
ligovej súťaži, čo je rekord. Na 
poste stredopoliara hrával 
v Molde s výnimkou dvoch se-
zón, keď legionárčil v Heeren-
veene. Po tom, ako v drese Mol-
de odohral 25. februára 2016 
900. zápas proti Seville v Európ-
skej lige, ukončil hráčsku karié-
ru a dal sa na trénerskú dráhu.

827 medzištát-
nych zápasov  

odohralo Nórsko od roku 1908. 
Z nich 289 vyhralo, v 194 remi-
zovalo a 344 prehralo, celkové 
skóre má pasívne 1207:1379. 
Iba v jedinom roku dosiahla 
nórska reprezentácia dvojci-
ferný počet víťazstiev – v roku 
1999 z 13 medzištátnych stret-
nutí triumfovala až desaťkrát 
(pri 2 remízach a 1 prehre).

ČČíslaísla
z nórskych 
futbalových reálií

Egil ‚Drillo‘ Olsen koučoval nórsky národný tím 

v 137 medzištátnych zápasoch 

a pod jeho vedením bolo 

Nórsko aj na 2. mieste 

v renkingu FIFA!
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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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Vzájomné zápasy ČSSR

 29. 8. 1920 Nórsko – ČSR 4:0 OH 1920  Brusel

 13. 5. 1970 Nórsko – ČSSR 0:2 prípravný zápas Oslo

 4. 11. 1988 ČSSR – Nórsko  3:2 prípravný zápas Bratislava

 25. 9. 1991 Nórsko – ČSSR  2:3 prípravný zápas Oslo

 BILANCIA: 4        3        0        1        8:8

Vzájomné zápasy SLOVENSKA

 27. 5. 2000 Nórsko – Slovensko 2:0 prípravný zápas Oslo

 3. 3. 2010 Slovensko – Nórsko 0:1 prípravný zápas Žilina

 BILANCIA: 2        0        0        2        0:3

ČESKOSLOVENSKO
V ére spoločného štátu odo-
hrala vtedajšia ČSR prvý zápas 
proti Nórom už v roku 1920 
v rámci olympijských hier 
v Bruseli. Vo výbere nefiguro-
val ani jeden Slovák. Na ďalší 
vzájomný zápas čakali tímy 
dlhých päťdesiat rokov. V máji 
1970 sa v Osle tešili z víťazstva 
zverenci trénera Karola Marka 
po víťazstve 2:0. Góly strelili 
Ladislav Kuna a Alexander Hor-
váth, okrem nich sa na ihrisku 
objavili ďalší Slováci Dobiaš, 
J. Zlocha, Pollák, Jokl, Adamec, 
Ján Čapkovič, v druhom polča-
se vystriedal Iva Viktora medzi 
žrďami Alexander Vencel st.
Tretí vzájomný duel sa hral 
v Bratislave na Tehelnom poli. 
V novembri 1988 ČSSR zdolala 
Nórsko 3:2 a opäť gólmi zariadi-
li víťazstvo Slováci. Postupne sa 
do streleckej listiny zapísali Sta-
nislav Griga, Vladimír Weiss st. a 
Milan Luhový. V základe nechý-
bali ani Bielik, Fieber, Moravčík 
a J. Chovanec. Posledný zápas 
pod hlavičkou ČSSR odohral 
federálny výber 25. septembra 
1991 opäť v Osle a aj tentoraz z 
toho bola tesná výhra zveren-
cov trénera Máčalu 3:2. Gólovo 
sa presadili Němeček, Kuka a 
Ľuboš Moravčík, reprezentačný 
debut v trvaní sedem minút si 
medzi žrďami odbil Alexander 
Vencel ml., druhým debutan-
tom bol stredopoliar Rudolf 

Pavlík. Menoslov Slovákov na 
ihrisku doplnil Milan Luhový.

SLOVENSKO
Samostatný výber Slovákov 
sa stretol s dnešným súperom 
premiérovo v máji 2000 v Osle. 
Domáci zvíťazili 2:0 po góloch 
Solskjaera z pokutového kopu 
a brankára Suska medzi žrďami 
prekonal päť minút pred 
záverečným hvizdom aj Iversen. 
Výber trénera Jozefa Adamca sa 
predstavil v tejto zostave: Susko 
- Dzúrik (85. P. Németh), Varga, 
M. Timko, Karhan - Valachovič, 
Leitner, Dubovský, Moravčík 
(35. Ujlaky), Slovák (89. Pinte) 
- Kožuch (72. Fabuš).
Odveta sa hrala v marci 2010 
na žilinskom štadióne. Zverenci 
trénera Weissa sa chystali na 
svetový šampionát v JAR, no 
Nóri im uštedrili nečakanú 
prehru 0:1. Pred takmer desať-
tisícovou kulisou strelil víťazný 
gól hostí v 67. minúte Morten 
Moldskred, naše mužstvo na-
stúpilo v zostave: Mucha – Pe-
karík (84. M. Petráš), Štrba (74. 
Kopúnek), J. Ďurica, Zabavník 
– Sapara (71. Stoch), Karhan, 
Hamšík (84. J. Kozák) – Jendri-
šek, Vittek (61. Hološko), Weiss 
ml. (77. Švento). Nórom teda 
máme čo vracať. V oboch príp-
ravných stretnutiach sme Vikin-
gom podľahli a doteraz nám 
svieti v kolónke strelených gó-
lov nula.              PETER ZEMAN

Vzájomné zápasy Vzájomné zápasy 
Československa a Slovenska s NórskomČeskoslovenska a Slovenska s Nórskom

V ére ČSSR góly Kunu, Horvátha či Grigu, 
v ére samostatnosti 
zatiaľ naprázdno

Takto sa prebíjal Erik Jendrišek 

cez Vadima Demidova, 

prizerá sa Henning Hauger.

Vladimír Weiss v súboji s autorom víťazného gólu Mortenom Moldskredom.
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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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Správne odpovede: 1c (podľa televízneho prieskumu v roku 2013) 2a (Nórsko zdolalo v 1. kole Turecko 4:0, vo štvťfinále Ne-

mecko 2:0, prehralo s Talianskom v semifinále 1:2 po predĺžení a vyhralo nad Poľskom 3:2 v zápase o 3. miesto, tento tím je 

známy v Nórsku ako „Bronselaget“, čo znamená bronzový tím), 3a (Marek Sapara – Rosenborg,, Martin Husár – Lilleström, 

HamKam, Jozef Mišo - Sandefjord, Filip Kiss – Haugesund, Ladislav Smatana - Sarpsborg 08, Manglerud Star, Tomáš Malec 

– Rosenborg, Lilleström), 4c (v roku 2007), 5a, 6b (klub Delhi Dynamos, v roku 2015, bilancia 15 zápasov/1 gól), 7a, 8c, 9a, 
10b, 11b, 12c (17. mája 2006 sa Terje Hauge stal prvým rozhodcom, ktorý vo finále Ligy majstrov vylúčil hráča, červenú kartu 

dostal brankár Arsenalu Jens Lehmann)

    Aké je poradie troch 
najpopulárnejších 
športov v Nórsku?

a) biatlon, futbal, beh na 

lyžiach

b) futbal, biatlon, beh na 

lyžiach

c) biatlon, beh na lyžiach, 

futbal

    Na OH 1936 dosiahlo 
Nórsko svoj prvý 
výrazný medziná-

rodný futbalový úspech, aké 
umiestnenie si vybojovalo na 
berlínskom turnaji?
a) bronz

b) zlato

c) striebro

    Koľko slovenských 
futbalistov si zahralo 
v dvoch najvyšších 

nórskych súťažiach?
a) 6

b) 3

c) 11

    Aká je sezónna 
najvyššia priemerná 
návšteva na ligový 

zápas v Nórsku?
a) 6985

b) 9097

c) 10 521

    
Martin Ödegaard bol 
považovaný za naj-
väčší nielen nórsky fut-

balový talent, v januári 2015 
ako 16-ročný prestúpil za 3 mi-
lióny eur z Strömsgodsetu IF do 
klubu z absolútnej európskej 
špičky, odkiaľ ho pustili po 
dvoch rokoch na hosťovanie do 
SC Heerenveen. Ktorému klubu 
mladý Nór stále patrí?
a) Real Madrid

b) Bayern Mníchov

c) Manchester United

    Najviac zápasov v dre-
se Nórska má na konte 
John Arne Semund-

seth Riise, reprezentoval 
110-krát. Počas svojej hráčskej 
kariéry okrem Nórska pôsobil 
v kluboch ďalších piatich krajín, 
popri Francúzsku (Monako), An-
glicku (Liverpool a Fulham), Ta-
liansku (AS Rím) a Cypre (Apoel 
Nikózia) aj v jednej pre našinca 
futbalovo exotickej. Kde?
a) Čína

b) India

c) Barbados

    Od roku 1938 sa 
Nórsko v 90. rokoch 
minulého storočia 

dvakrát po sebe prebojovalo na 
finálový turnaj MS. Prvý raz sa 
zo skupiny nedostalo, pri dru-
hom štarte sa dostalo do šest-
násťfinále. Ktoré dva svetové 
šampionáty na konci 20. storo-
čia Nórsko absolvovalo?
a) 1994 v USA a 1998 vo 

Francúzsku

b) 1998 vo Francúzsku 

a 2002 v Japonsku a Kórej-

skej republike

c) 1990 v Taliansku a 1994 

v USA

    Na svetových šampio-
nátoch odohralo Nór-
sko 7 zápasov, vyhralo 

dva. Hneď ten prvý, nad Mexi-
kom 1:0 a potom senzačne nad 
jedným z majstrov sveta, 2:1. 
Koho Nóri na finálovom turnaji 
zdolali?
a) Anglicko

b) Uruguaj

c) Brazíliu

    V roku 1998 dostal 
ponuku prevziať 
Celtic Glasgow 

nórsky odborník Egil Olsen, 
ale on ju napokon odmietol, 
hoci mu klub predostrel 
5-ročnú spoluprácu. Čo bolo 
príčinou?
a) jeho psy by museli prejsť 

niekoľkomesačnou karan-

ténou, a tak jeho manželka 

nesúhlasila 

b) britské úrady mu nechceli 

vydať pracovné povolenie 

pre jeho členstvo v nórskej 

komunistickej strane

c) zmeškal lietadlo, a tak 

neprišiel načas na podpis 

zmluvy

    Egil Olsen bol známy 
aj tým, že nosil 
špecifickú obuv, 

keďže sa mu po operácii člen-
kov v roku 2003 dostala do 
nich infekcia a napriek snahe 
lekárov mu „stvrdli“ a potom 
si nemohol obuť žiadnu 
klasickú topánku. Vyriešil to 
po svojom, zvolil o dve čísla 
väčšiu obuv a na zápasy si 
obúval 
a) plstené kapce

b) gumené čižmy

c) šľapky bez ponožiek

    Ktorý nórsky útočník 
rozhodol finále Ligy 
majstrov 1998/99 

gólom v tretej minúte nadsta-
veného času o víťaztsve Man-
chestru United 2:1, hoci ešte v 
90. minúte viedol Bayern 1:0?
a) Tore Andre Flo

b) Ole Gunnar Solskjaer

c) Kjetil Rekdal

    Nórsko malo – a má 
– aj špiškových roz-
hodcov, jeden z nich 

nám viedol na Tehelnom poli 
dva kvalifikačné zápasy 
a v oboch Slovensko prehralo. 
Najprv 7. júna 2003 v kvalifi-
kácii ME 2004 s Tureckom 0:1, 
potom v kvalifikácii ME 2008 
11. októbra 2006 s Nemeckom 
1:4. Viedol aj  finále Ligy maj-
strov v roku 2006 a neslávne 
populárnym sa stal aj tým, že 
od fanúšikov Chelsey si vyslú-
žil hrozbu smrti po tom, ako 
vylúčil v zápase s Barcelonou 
obrancu Del Horna po faule 
na Messiho. Ktorý rozhodca 
to bol?
a) Tom Övrebö

b) Rune Pedersen

c) Terje Haughe

Kvíz (alebo 12 otázok 
nielen o futbalovom Nórsku)

1.

Martin Ödegaard (v červenom), zázračné nórske futbalové dieťa. Po mediálnom šialenstve pred troma rokmi sa z pozornosti 

európskych médií potichu vytratil.

2.

3.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Dokonale naňho platí, 
že je nenápadný posta-
vou, veľký výkonom. Kým 
si ostatní užívajú posled-
né chvíle voľna, kustód 
slovenskej futbalovej 
reprezentácie MICHAL 
BESEDA balí v predstihu 
všetko dôležité a ešte 
dôležitejšie, aby od prvej 
chvíle na reprezentač-
nom zraze boli dresy, 
tričká, lopty a ďalšie po-
môcky na svojom mieste. 
Spokojnosť hráčov a čle-
nov realizačného tímu je 
uňho na prvom mieste. 

„Predtým som pracoval 

v športovej firme, v ktorej 

som sa venoval potlači 

dresov. Tie som pripravoval aj 

pre bratislavský Slovan, kde 

pôsobil Janko Beniak. Oslovil 

ma s ponukou spolupracovať 

v reprezentácii. Nezaváhal 

som ani na sekundu, takáto 

príležitosť príde raz za život. 

A dobre som urobil. Aj keby 

som teraz dostal dobre hono-

rovanú príležitosť pracovať 

inde, poďakoval by som sa 

a odmietol. Reprezentácia 

je najviac. Už som si vytvoril 

vzťah k hráčom a ľuďom z 

realizačného tímu. Túto prácu 

si veľmi vážim,“ vyznal sa 32-
ročný kustód Michal Beseda.
Do reprezentácie prišiel v marci 
2016, krátko pred odchodom 
slovenských sokolov na európ-
sky šampionát do Francúzska. 
Samotné Euro 2016 považuje 
stále za niečo výnimočné. „Aj 

dnes mi to celé príde ako 

niečo neuveriteľné. Pripravo-

vali sme sa dlho v Rakúsku, 

neskôr sme sa presunuli do 

Francúzska. Spočiatku veľa 

povinností a zodpovednosť 

v hlave nedovoľovali vychut-

návať si pobyt naplno, no 

spolu so zápasmi to prišlo. 

Tie prežívam veľmi emotívne. 

Kým pred úvodným výkopom 

patrím medzi najpokojnej-

ších, samotné stretnutie 

prežívam naplno. Euro vo 

Francúzsku bolo v tomto 

nezabudnuteľné.“

Napriek tomu zostáva milovník 
hudby a filmu skromným 
mužom. Hneď na začiatku roz-
hovoru prízvukoval, že on je iba 
kustód číslo dva. To si žiadalo 
vysvetlenie. „Nie, nikde to nie 

je napísané, ale Janko Beniak 

je tu už dlho a vzhľadom na 

jeho skúsenosti a všeobec-

ný rešpektu k nemu to tak 

jednoducho cítim a vní-

mam,“ vysvetľoval Miško, ako 
ho volá azda každý počas zra-
zov. Ako vníma on hráčov 
a naopak, ako vnímajú oni 
jeho? Mal pred hráčmi v za-
čiatkoch trému? „Vážim si ich 

v prvom rade ako ľudí. Áno, 

mal som pred nimi rešpekt 

a zostalo mi to doteraz. Tí 

ľudia niečo v živote dokázali 

a pritom sú vždy milí a slušní. 

Cítil som to od prvej chvíle po 

príchode do repre. Nikto sa 

nikdy nepovyšoval, môžem 

povedať, že tu nikto nemá 

hviezdne maniere. Cítil som 

sa tu od prvej chvíle veľmi 

dobre.“

Podľa jeho slov to najhektic-
kejšie býva pri presunoch. 
A nemusíme sa baviť ani o ces-
tách do zahraničia. Stačí, ak sa 
mužstvo presúva - ako počas 
minulého zrazu - z jedného 

miesta na druhé v rámci Slo-
venska. „Každý presun skrýva 

malé riziko, že niečo môžete 

zabudnúť. A či sa už niečo ta-

ké prihodilo? Áno, ale vždy 

išlo iba o drobnosti, ktoré 

sme do začiatku tréningu do-

kázali dodatočne zohnať, 

kúpiť, zaistiť.“ Prvý začína, po-
sledný končí. Kým hráči a tré-
neri majú šichtu za sebou, kus-
tódov čaká ešte jedna. „Všetko 

treba pobaliť, odviezť do skla-

du, vyložiť, vysušiť, nechať 

vyprať. Ak hráme doma 

a skončíme včas, stíham ešte 

v ten deň. Ak sa končí zápas 

neskoro, robím tak o deň ne-

skôr. Najspokojnejší som vo 

chvíli, keď vidím, že všetko 

je v poriadku a všetci majú k 

dispozícii všetko, čo potrebu-

jú. Najkrajší pocit prichádza 

na konci zrazu, keď si môžem 

povedať – všetko bolo v po-

riadku.“ Futbalisti snívajú 
o účasti na MS, alebo ME, tréne-
ri o výhrach v dôležitých zápa-
soch, majú svoje sny aj kustódi? 
„To neviem, ale ja nesnívam. 

Môj sen sa stal realitou a je 

ním práve to, čo robím. Samo-

zrejme, rád by som ochutnal 

účasť na ďalších významných 

turnajoch, ale v skutočnosti 

som dosiahol najviac, čo som 

mohol. Som predsa v repre-

zentácii.“                PETER ZEMAN

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY 
MICHAL BESEDA, kustód národného mužstva

„Repre“ 
je najviac!

KTO JE MICHAL BESEDA
DÁTUM NARODENIA: 15. 10. 1985.
MIESTO NARODENIA: Bratislava.
NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ ZÁŽITOK: Zápas Slovensko – Rusko na ME 
2016 v Lille.
NAJKRAJŠÍ ŠTADIÓN: Páči sa mi atmosféra na domácich repre zápa-
soch v Trnave.
NAJOBĽÚBENEJŠÍ HRÁČ: Všetci hráči našej reprezentácie
HOBBY: Bicykel, hudba a film, beh.
ZAUJÍMAVOSŤ: Z každého zájazdu sa snažím priniesť malý suvenír. 
Počas zahraničných výjazdov, ak sa naskytne šanca, rád spoznávam 
a obdivujem mestá.
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Dnešný zápas s Nórskom patrí 
medzi posledné s prívlastkom 
„prípravný“. Od jesene 2018 
odzvoní počas asociačných termí-
nov priateľským zápasom 
a tie nahradí nový projekt z dielne 
UEFA Liga národov. 
Zverenci trénera Kozáka sa pred-
stavia v premiérovom ročníku 
Ligy národov 2018/19 v B-divízii. 
O zaradení do druhej zo štyroch 
výkonnostných divízií (A, B, C, 
D), rozhodol rebríček 55 krajín 
Európskej futbalovej únie (UEFA) 
po skončení kvalifkačných bojov 
o postup na záverečný turnaj MS 

2018 v Rusku. Čo to pre sloven-
ských sokolov znamená v praxi?
Žreb súťaže 24. januára budúceho 
roku v Lausanne určí Slovákom 
dvoch súperov z jedenástky 
tímov: Rakúsko, Wales, Rusko, 
Švédsko, Ukrajina, Írsko, Bosna 
a Hercegovina, Severné Írsko, 
Dánsko, Turecko, alebo Česko. Po-
čas jesene 2018 (september – no-
vember) následne odohrá naša 
reprezentácia štyri zápasy v rámci 
jednej zo štyroch trojčlenných 
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Greguš má únavovú 
zlomeninu chodidla, 
do Vianoc je „out“
V kádri trénera Kozáka nefiguruje pre dnešný 
zápas s Nórskom stredopoliar FC Kodaň Ján 
Greguš. Dôvodom je  zranenie chodidla, ktoré 
utrpel pred dvomi týždňami počas  ligového 
zápasu proti Aarhusu, v ktorom jeho tím 
vyhral na domácom ihrisku 4:0. Greguš po-
budol na ihrisku do 26. minúty. „Chcel som 
zabrať, zle som dostúpil a počul som, 
ako mi v chodidle puklo. Skúšal som 
ešte chvíľu hrať, ale veľmi to bolelo. Sa-
motné puknutie mi naznačilo, že je zle,“ 
komentoval zranenie 26-násobný reprezen-
tant a dodal: „Vyšetrenia ukázali, že mám 
únavovú zlomeninu na vonkajšej strane 
chodila pravej nohy. Ak by išlo všetko, 
ako má, po štyroch týždňoch by som 
pomaličky mohol začať nohu zaťažovať. 
Do Vianoc som však určite bez futbalu. 
Je to moje prvé vážnejšie zranenie, ale 
hovorím si, že mohlo byť aj horšie. Veď 
pri zranení kolena sa pauzuje pol roka 
a niekedy aj viac. Verím, že všetko dobre 
dopadne a ja sa budem môcť čím skôr 
vrátiť do futbalového kolotoča.“

Jozef Jankech 
oslávil 80 rokov

Liga národov 
prichádza na scénu, 
Slováci v B-divízii

Trénerská legenda a bývalý repre-
zentačný tréner SR Jozef Jankech 
sa dožil 24. októbra okrúhleho 
životného jubilea – 80 rokov. 
S trénerskou lavičkou sa lúčil 
len nedávno, veď na prvoligovej 
scéne pôsobil ešte tri roky 
po sedemdesiatke.
Hráčsku kariéru ukončil pre 
zranenie v 28 rokoch a ešte pred 
tridsiatkou ochutnal trénerský 
chlebík v Třinci. Počas kariéry 
pôsobil v Lokomotíve Košice, 
s ktorou dvakrát triumfoval 
v Československom pohári, 
neskôr vo VSS Košice, v Leviciach, 
Dubnici nad Váhom, v bratislav-
skom Slovane a na Maledivách.
V úlohe trénera slovenskej 

futbalovej re-

prezentácie pôsobil od júla1995  
do októbra 1998. Počas tohto 
obdobia viedol náš tím v 34 zá-
pasoch s bilanciou 18 víťazstiev, 
6 remíz a 10 prehier, s aktívnym 
skóre 51 strelených a 33 inka-
sovaných gólov.  V najvyššej 
československej a slovenskej 
súťaži má na konte  576 
odkoučovaných zápasov.
S prianím pevného zdravia 
a radosti nielen z futba-
lu, sa ku gratulantom 
pripája celá futba-
lová rodina na 
Slovensku.
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účasť pria-
mo cez kvali-
fikáciu) v rámci 
každej divízie 
(A,B,C,D). Víťaz bará-
že divízie skupiny A, 
víťaz baráže divízie skupi-
ny B, víťaz baráže divízie skupi-
ny C a víťaz baráže divizie skupi-
ny D - doplnia počet účastníkov 
Eura 2020 na konečných 24.

M A RC O  M I R E L L I

Na mieru už do 48 hodín zhotovujeme :
Biznis obleky, Večerné obleky, Smokingové obleky, Smokingy, Smokingové saká, Z amatové saká, Sakokabáty

www.marcomirelli .com/na-mieru-do -48-hodin
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PERSONAL

STYLE

3. novembra, pred zápasom 
15. kola najvyššej domácej 
súťaže domáceho DAC proti 
bratislavskému Slovanu, otvo-
rili v Dunajskej Strede hlavnú 
tribúnu. Na nový stánok 
prispel sumou 2,4 milóna eur 
štát na základe projektu Slo-
venského futbalového zväzu 
(SFZ) rekonštrukcie a výstavby 

štadiónov na Slovensku.
Novú hlavnú tribúnu futbalovej MOL arény v Du-
najskej Strede dali do užívania tesne pred piat-
kovým fortunaligovým derby so Slovanom Brati-
slava. Hráči i tréneri oboch tímov tak vkročili do 
úplne nových šatní a obrovský komfort sa núkal 
aj ďalším aktérom - rozhodcom, delegátom, 

médiám a najmä divákom.
Po prehliadke novej tribúny s kapacitou 3062 

sedadiel, ktorú viedol architekt štadióna 
Csaba Ambrus, predstúpil pred médiá na 

tlačovej konferencii majiteľ DAC Oszkár 
Világi. „Sen, ktorý sme si vytýčili, nabe-

rá nové rozmery. Dnes sme v novej, 

najväčšej časti štadióna. Unikát je, 

že sme to postavili za 11 me-

siacov. Avizovali sme, že 

splníme úlohu vybudovať 

základnú infraštruktúru 

klubu. Snažíme sa 

z vlastných síl, 

a aj z istej 

časti 

štátnych, naplniť sociálny priestor, ktorý tu fut-

bal znamená,“ povedal prvý muž DAC. 
Po otvorení novej hlavnej tribúny sa teda na šta-
dión vojde spolu 9901 ľudí (vrátane 175 v Press 
sektore). Dĺžka A-tribúny je 122,4 a výška 15 metrov 
na štyroch podlažiach, základy hlavnej budovy 
merajú 90,30 m x 30,50 m. Nové priestory ponúkajú 
nadštandardné vybavenie pre všetkých návštevní-
kov. Domáca šatňa o rozlohe 235 m2 štvornásobne 
prevyšuje terajší rozmer v starej tribúne. Desať 
štandardných (Business) a tri veľké (Royal) Skyboxy, 
ako aj všetky kategórie VIP sedadiel ponúkajú 
maximálny zážitok vďaka komfortným vyhrievaným 
sedadlám.
Ukončením výstavby a odovzdaním hlavnej 
A-tribúny sa skončila druhá fáza rekonštrukcie 
dunajskostredského štadióna. Tretia etapa sa začne 
búracími prácami starej hlavnej tribúny a zavŕši ju 
výstavba poslednej D-tribúny zo strany Športovej 
ulice. Po ukončení stavebných prác v júni 2018 
štadión bude MOL aréna ako len tretí štadión na 
Slovensku vyhovovať predpisom UEFA pre štadióny 
štvrtej kategórie. Znamená to, že sa na ňom môžu 
organizovať medzinárodné aj reprezentačné 
stretnutia všetkých vekových kategórií. V poslednej, 
štvrtej etape výstavby sa v okolí ulice Gyurcsóa 
vybudujú multifunkčné parkoviská a zastávky 
autobusov.
Celkové náklady na výstavbu MOL arény sa pôvod-
ne predpokladali vo výške 22 miliónov eur. „Suma 

bude nakonec zrejme o pár miliónov vyššia. Po 

dokončení výstavby očakávame náklady 

vo výške 25 až 30 miliónov eur,“ do-
dal majiteľ DAC Oszkar Világi. 

V Dunajskej Strede 
otvorili hlavnú tribúnu

skupín B- divízie. V skupinách 
sa odohrajú zápasy systémom 
každý s každým, rovnako ako 
je nám dobré známe napríklad 
z Ligy majstrov. Každý víťaz 
skupiny divízie B, C a D postupuje 
o divíziu vyššie pre ďalší ročník 
Ligy národov 2020/21, posledné 
tímy v skupinách A, B, C zostúpia 
o ligu nižšie pre ďalší ročník Ligy 
národov 2020/21.
Čo je dôležité - viťazi štyroch troj-
členných skupín divízie A odohra-
jú tzv. Final Four o celkového víťa-
za edície Ligy národov 2018/19. 
Pre tímy, ktoré nepostúpia na 
záverečný turnaj Euro 2020 
prostredníctvom kvalifikácie, svitá 
ďalšia nádej na postup v rámci 
dvojkolovej baráže Ligy národov 
(jeden zápas doma, jeden vonku). 
V nej sa predstavia štyri najlepšie 
mužstvá (ktoré si nevybojovali 
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ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

DOBIAŠOV JEDINÝ GÓL ĽAVAČKOUD ako

Československo si vydláždilo 
cestu do finále cez holandskú 
reprezentáciu, ktorú zdolalo 
v semifinále v predĺžení 3:1. 
A potom to dlho vyzeralo tak, 
že Dobiaš bude musieť zápas 
o zlato oželieť. „Stodvadsať-

minút lialo, mal som premo-

čený dres. Trčalo z neho ume-

lé vlákno, ktoré mi pod pažou 

dralo kožu. Až do krvi. V zápa-

se som bolesť nevnímal, ale 

na druhý deň ma triasla zim-

nica. Dva dni som netrénoval, 

až na tretí ma donútili. Vraj: 

Patino, musíš ísť behať. Rukou 

som mohol hýbať, bolelo to, 

ale presvedčili ma,“ spomína.
Vo finále proti NSR nastúpil 
v základnej zostave, o zdravot-
nom hendikepe ani slychu. Na 
poste defenzívneho stredopo-
liara behal, akoby bol na kľúčik. 
V 8. minúte sme sa ujali vedenia 

gólom Švehlíka a onedlho prišla 
veľká Dobiašova chvíľa. 
V 25. minúte Beckenbauer 
z päťky vyhlavičkoval centro-
vanú loptu z ľavej strany von 
z pokutového územia. Tá si 
našla Dobiaša, stojaceho asi dva 
metre za hranicou šestnástky. 
Najskôr sa ju pokúsil pravačkou 
skrotiť, lenže mu odskočila, nuž 
urobil náprah ľavačkou a bum! 

Lopta skončila v sieti prekvape-
ného Seppa Maiera. „Nedalo sa 

mi okamžite páliť pravačkou, 

preto som sa do lopty oprel 

ľavačkou. Stále tvrdím, že 

to bola tvrdá, krížna strela 

po zemi, hoci keď to počujú 

vychýrení strelci Adamec 

a Petráš, smejú sa mi... Vravia, 

že to bolo vystrelené ako 

z detskej flinty a lopta sa do 

Maierovej 

siete ledva 

doko-

túľala. 

Asi sa už 

na tento 

moment 

dobre 

nepamäta-

jú,“ vtipkuje 
Karol Dobiaš 
aj po rokoch. 
„Nesúhlasím 

s nimi. Môj 

gól bol  hodný zápisu do 

Guinnessovej knihy rekor-

dov. S výnimkou Belehradu 

som totiž nikdy ľavačkou gól 

nedal, hoci som počas roka aj 

s priateľskými odohral neraz 

aj 95 zápasov, pričom futbal 

som hral osemnásť rokov. Ba 

ľavačkou som nevystrelil na 

bránu žiadnu strelu. Aj preto 

ma často podpichovali, že 

túto nohu mám drevenú. Ale 

ja som vždy tvrdil, že vždy je 

lepšie mať jednu dobrú nohu 

než drevené obe... “ Aj vďaka 
Dobiašovmu gólu sme napokon 
získali zlato, hoci zverenci 
trénerskej dvojice Václav  Ježek 
– Jozef Vengloš si ho museli 
vystrieľať až v penaltovom 
rozstrele. 
Od belehradského triumfu uply-
nulo už 41 rokov. Karol Dobiaš 
síce už zo svojej bohatej zbierky 
porozdával všetky dresy, no 
zlatú medailu z Belehradu 1976 
si stále stráži ako oko v hla-
ve. Niet div, pripomína mu 
životný úspech. A zároveň aj to, 
že jeho ľavačka zďaleka nebola 
drevená!          VLADIMÍR KIKUŠ

Počas kariéry ustrážil oveľa viac nebezpečných útoční-
kov, než gólmi rozvlnil sieť súperov. Napokon, ako 
obranca strieľanie gólov Karol Dobiaš v popise práce nikdy 
nemal. V najvyššej domácej súťaži sa medzi strelcov presadil dvad-
saťkrát, v reprezentácii šesťkrát. Najpamätnejšia trefa z reprezentačného poltuc-
ta má však skvelé súvislosti, zaznamenal ju vo finále majstrovstiev Európy 1976 
v Belehrade v súboji s NSR. A ako pravák ho strelil výnimočne ľavačkou... 

FAKTY Z FINÁLE ME 1976
ČSSR – NSR 2:2 pp (2:2, 2:1), 5:3 na 11 m
GÓLY: 8. Švehlík, 25. Dobiaš - 28. D. Müller, 89. Hölzenbein. 
JEDENÁSTKOVÝ ROZSTREL: Masný - 1:0, Bonhof - 1:1, Nehoda - 2:1, 
Flohe - 2:2, Ondruš - 3:2, Bongartz - 3:3, Jurkemik - 4:3, Hoeness - nedal, 
Panenka - 5:3, Beckenbauer - už nekopal.
ČSSR: Viktor - Pivarník, Jozef Čapkovič, Ondruš, Gögh - Dobiaš (94. F. 
Veselý), Panenka, J. Móder - Masný, Švehlík (80. Jurkemik), Nehoda. 
NSR: Maier - Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Dietz - Wimmer (46. 
Flohe), Beer (80. Bongartz), Bonhof - Hoeness, D. Müller, Hölzenbein. 
ROZHODOVAL: Gonella (Taliansko), hralo sa 20. júna 1976 v Belehrade, 
38 000 divákov.

   
   

 S
L

O
V

E
N

S
K

O
   

   
   

N
Ó

R
S

K
O

SRnorsko.indd   23 9.11.2017   15:34:05



PRVÝ OFICI

Kalendár slovenskej futbalovej reprezentácie

B L I Ž ŠI E  I N F OR M ÁC I E  NA  w w w. f utb a l sf z . sk

L E N  Z A 

1 9 , 8 0 -Kalendár slovenskej futbalovej reprezentácie
2018

photo by Peter Šurík

K Ú P  S I  S V O J E  H V I E Z D Y

U Ž  V  P R E DAJ I

AJ TY DÝCHAŠ PRE ŠPORT?

P      ŠPORT

SRnorsko.indd   24 9.11.2017   15:34:27



Za jednu z prvých, dnes už 
dávno zabudnutých obdivu-
hodných cenností slovenského 
futbalového pokladu, môžeme 
označiť Rudolfa Hanáka z me-
dzivojnových 20. a 30. rokov 
minulého storočia. S rodičmi 
býval vo Veľkom Cetíne, s fut-
balom začínal v Nitre, kde dral 
školské lavice. Mal výborný  
prospech, na vyššiu školu 
obchodnú  nastúpil v roku 1916 
v Budapešti. 
Tam súčasne upozornil aj na 
svoj futbalový talent a radi ho 
privítali v poprednom klube 
Budapesti Torna Club, známom 
BTC. Keď vznikla nová republi-
ka, vrátil sa do vlasti, hral za AC 
Nitra, no ako 19-ročný naruko-
val do Bratislavy a funkcionári 
I. ČsŠK Bratislava vybavili, aby 
si mohol obliekať  belasý dres 
popri vojenskom mundúre. 
Po vojenčine dostal výhodnú 
ponuku od bohatého maďar-
ského klubu PTE Bratislava, 
ktorý často hrával s popred-
nými klubmi okolitých štátov, 
najmä s budapeštianskymi 
a viedenskými. A v zápasoch 
sa Rudolf Hanák výborne 
zapisoval do blokov vtedajších 
lanárov, všimli si ho aj francúz-
ski šíbri, konkrétne z alsaského 
FC Mulhouse.

MEDZI MULHOUSE 
A SLOVENSKOM
Statný, 190 cm vysoký obranca, 
s výbornou kopacou technikou 
a taktickým rozhľadom, prezen-
tujúci sa aj 40-metrovými pres-
nými prihrávkami, suverénne 
víťazil vo vysokých súbojoch.  
FC Mulhouse sa stal obávaným 
súperom a držiteľom alsaského 
titulu. Polovicu srdca však mal 
Hanák na Slovensku a napokon 
neodolal volaniu snúbenice 
a vrátil sa na juh Slovenska, 
do Nových Zámkov. Vo futbale 
tam vládli ešte živé uhorské 
pozostatky najmä maďarských 
klubov. 
On sa však postaral o vznik 
slovenského klubu Slovan Nové 
Zámky a bol jeho hráčskou 
i trénerskou autoritou až do 
roku 1930. Vtedy za ním opäť 
prišli funkcionári FC Mulhouse 
a on sa znovu sťahoval do Fran-
cúzska ako zručný, moderný 
tréner. V oficiálnom bulletine 
klubu napísali: „Pod kompe-

tentným vedením pána Haná-

ka naši hráči urobili očividný 

vzostup.“ Odrazilo sa to aj 
v zmluve: „Pán Hanák dostane 

za svoju činnosť dvetisíc fran-

kov, v súťaži prémiu 200 fran-

kov za víťazstvo, polovicu za 

remízu, čo sa bude vyplácať 

hneď po zápase. Vo Fran-

cúzskom pohári prémiu za 

postup zosilní suma z piatich 

percent zo vstupného...“ 

Hanák viedol aj juniorov klubu, 
ktorí získali sedem titulov, a slo-
venský tréner zakaždým zinka-
soval – okrem riadneho prídav-
ku k platu za ich trénovanie - 
500 frankov. Na tú dobu značná 
čiastka!
Potom ho angažoval iný 
popredný francúzsky klub, 
FC Troyes, ktorý postúpil do 
profesionálnej súťaže medzi 
tímy ako AS St. Etienne, Stade 
Reims, AC Le Havre, FC Rouen, 
CA Paríž. Hanák si medzi 
posilami vyžiadal slovenského 
futbalistu Jozefa Hronca, ktorý 
sa ako centerhalf stal kľúčom 
moderného futbalu. 

VÁŽENÝ TRÉNER
S blížiacimi sa chmárami druhej 
svetovej vojny sa druhý raz 
a definitívne vrátil do Česko-
slovenska, angažoval ho SK 
Baťov. Nezdržal sa tam dlho, 
zlanárili ho do bohatého a am-
biciózneho SK Baťa Zlín v snahe 
postúpiť do najvyššej čs. súťaže 
pod Hanákovým vedením. 

Po získaní pr-
venstva v morav-
sko-sliezskej divízii sa 
SK Baťa stal účastníkom kvalifi-
kačného turnaja o po-
stup do I. celoštátnej ligy. Na 
smolu moravského klubu došlo 
ku kontroverzii s najvyšším 
funkcionárom, nedávno ešte 
medzinárodným rozhodcom 
Gustavom Kristom, ktorý chcel 
Hanákovi diktovať zostavu. Ten 
sa mu poďakoval a odišiel. Už 
navždy na Slovensko. 
Tam kompetentní ľudia rýchlo 
zbadali, aký vyspelý trénerský 
mág prišiel do tvoriaceho sa tí-
mu samostatného Slovenského 
štátu. Keďže už pred Hanáko-
vým príchodom poverili zosta-
vením a vedením prvého re-
prezentačného mužstva člena 
výboru Vojtecha Závodského, 
Rudolfa požiadali, aby inak viac 
hokejovému odborníkovi pri 
debute vybraného mužstva 
Slovenska na najvyššej medzi-
národnej scéne 27. augusta 
1939 v Bratislave proti Nemec-
ku pomohol. Zaiste aj vďaka 
tomu dosiahlo Slovensko 
skvelé víťazstvo 2:0! 
Ozajstný debut rovno na lavič-

ke reprezentácie absolvoval Ru-
dolf Hanák v odvete, v decem-
bri toho istého roku v Chemnit-
zi. Takmer to isté slovenské 
mužstvo podľahlo 1:3 úplne 

novému tímu Nemecka. 
Hanákove schopnosti 

a skutočné individuál-
ne kvality jeho zve-
rencov stáli 6. júna 
1940 v Sofii za sen-
začným víťazstvom 

4:1 (1:1) nad Bulhar-
skom gólmi Bolčeka, 

Földeša, Luknára a Vysoc-
kého. Dosiahlo ho mužstvo 
v tomto zložení: Reimann – 
Šťastný, Vanák – Kováč, Chodák, 
Rado – Bolček, Bielek, Porubský,  
(Földeš), Luknár, Vysocký. Bol to 
jeho druhý zápas s národným 
tímom. Žiaľ, aj posledný. Ešte 
v tom istom mesiaci sa Rudolf 
Hanák stal obeťou autonehody 
pri zrážke ním riadeného auto-
mobilu s ťažkým nákladiakom 
v Budmericiach... „Slovenské 

národné mužstvo je dnes 

opustené. Rudi báči už nebu-

de viac dirigovať útok spoza 

brány súpera, nebude dávať 

rady mladým vidieckym hrá-

čom a nebude už robiť vyhľa-

dávacie zápasy, aby získal 

mladé posily pre národný 

tím. Športová verejnosť a naj-

mä slovenskí futbalisti budú 

určite dlho spomínať na svoj-

ho učiteľa, ktorý ich viedol na 

prvý víťazný boj v zahraničí. 

Kamarát Hanák, nikdy neza-

budneme na tvoju nezištnú 

prácu a na tvoju veľkú lásku 

k slovenskému športu,“ tak sa 
s ním lúčil Slovenský šport.

JOZEF KŠIŇAN

OPRÁŠENÉ LEGENDY: RUDOLF HANÁK 
primladý zahynul s vizitkou trénerského mága

Žiaľ, iba dvakrát 
na reprezentačnej lavičke

KTO BOL RUDOLF HANÁK
DÁTUM NARODENIA: 7. decembra 1902 v Chynoranoch
ZOMREL: 30. júna 1940 v Budmericiach
HRÁČSKA KARIÉRA: AC Nitra, BTC Budapešť, I. ČsŠK Bratislava, PTE 
Bratislava, FC Mulhouse, Slovan Nové Zámky 
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: FC Mulhouse, FC Troyes, SK 
Baťov, SK Baťa Zlín, reprezentačné mužstvo Slovenska
ÚSPECHY: tituly majstra Alsaska, štart FC Troyes v 
profesionálnej pohárovej súťaži, prvenstvo SK Baťa 
Zlín v moravsko-sliezskej divízii a účasť v kvalifikač-
nom turnaji o postup do I. čs. ligy, zväzový tréner 

V tíme AC Nitra vyniká vysoká postava Rudolfa Hanáka (piaty sprava). Tretím zľava je vtedajší obávaný kanonier Benci.
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