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Vážení športoví priatelia,

stretávame sa pri poslednom domácom 
reprezentačnom zápase v roku, ktorý bol 
v mnohých smeroch výnimočný. Nielen 
premiérovou účasťou Slovenska na záve-
rečnom turnaji majstrovstiev Európy, ale 
aj množstvom oficiálnych medzištátnych 
zápasov. Rok 2016 zapíše do histórie 
14 zápasov, čo sa stalo v našej samostatnej 
futbalovej ére iba raz – v roku 1999. 

Výnimočný bol aj z pohľadu do našej 
slávnej histórie, pretože naň pripadlo 
40. výročie triumfu na ME 1976 v Be-
lehrade, kde ôsmi z jedenástich hráčov 
základnej zostavy víťazného tímu vo finále 
boli Slováci. Je dobré si pripomenúť 
a nezabudnúť na slávnu históriu a ich no-
siteľov. Podarilo sa to tvorcom dokumen-
tárneho filmu Finále, v ktorom zmapovali 
osudy vtedajšej i súčasnej reprezentačnej 
generácie. Na filmovom plátne budete 
môcť vidieť nielen slávne historické zábe-

ry, ale aj pohľad do „kuchyne“ nášho repre-
zentačného tímu počas príprav i samotné-
ho účinkovania na Eure vo Francúzsku. 

Futbalový život i svet sa za tých 40 rokov 
zákonite posunul, ale niektoré základné 
princípy v ňom ostávajú bezo zmeny. 
Úspech môže dosiahnuť iba kolektív, 
v ktorom každý podriadi všetko v pro-
spech tímu a častokrát aj za hranicu 
svojich možností a schopností. Tím Jána 
Kozáka to v mnohých zápasoch dokázal 
a verím, že na radosť nás všetkých, to po-
tvrdí v dnešnom zápase a nielen v ňom.

Slovensko, do toho!

Ján Kováčik

prezident SFZ

Slovenskú futbalovú reprezentáciu 

podporuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR

Nepochybne si myslíte to svoje 

o dianí, zápase, témach, ktorých je slo-

venský futbal plný. Vyjadrite svoj názor, 

postoj k nemu. Máte návrh, nápad, my-

šlienku, ktorou chcete niečo progresívne 

posunúť, či o niečom, čo je hodné pozornos-

ti. Napíšte nám, stojíme aj 

o kritické vety, ale aby mali 

zmysel, bez osobných in-

vektív, vulgarizmov a nea-

nonymne. Píšte na adresu 

vyjadrisa@futbalsfz.sk.

Vyjadrite 
svoj názor
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Reprezentácia 

SLOVENSKA
Matúš 

KOZÁČIK  
27. 12. 1983 
FC Viktoria Plzeň 
24 / 0

Kornel 

SALÁTA 
24. 1. 1985 
ŠK Slovan Bratislava 
39 / 2

Martin 

ŠKRTEL 
15. 12. 1984 
Fenerbahce Istanbul
87 / 5 

Michal 

ĎURIŠ 
1. 6. 1988 
FC Viktoria Plzeň 
32 / 4

Ján 

GREGUŠ 
29. 1. 1991 
FC Kodaň 
10 / 0

Marek 

HAMŠÍK 
27. 7. 1987 
SSC Neapol 
94 / 19

Filip 

KISS 
13. 10. 1990 
FK Haugesund 
10 / 0 

Juraj 

KUCKA 
26. 2. 1987 
AC Miláno
53 / 5

Róbert 

MAK 
8. 3. 1991 
Zenit Petrohrad  
33 / 9

Milan 

ŠKRINIAR
11. 2. 1995   
Sampdoria Janov 
5 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Stanislav 

LOBOTKA
25. 11. 1994
FC Nordsjaelland 
0 / 0

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

Ján 

ĎURICA 
10. 12. 1981 
Trabzonspor AS
86 / 4 

Vladimír 

WEISS 
30. 11. 1989 
Al-Gharaffa 
56 / 5

Martin 

DÚBRAVKA  
15. 1. 1989 
FC Slovan Liberec
1 / 0

Ján 

NOVOTA 
29. 11. 1983 
SK Rapid Viedeň 
3 / 0

Jakub 

HOLÚBEK
12. 1. 1991
MŠK Žilina
2 / 0

Patrik 

HROŠOVSKÝ 
22. 4. 1992 
FC Viktoria Plzeň 
15 / 0

Erik 

SABO 
22. 11. 1991 
Beitar Jeruzalem 
11 / 0

tréner:

 Ján KOZÁK

Tomáš 

HUBOČAN 
17. 9. 1985 
Olympique Marseille 
48 / 0 

Peter 

PEKARÍK  
30. 10. 1986 
Hertha BSC Berlín 
72 / 2
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Dušan 

ŠVENTO 
1. 8. 1985 
Slavia Praha 
45 / 1 

Matúš 

BERO  
 6. 9. 1995
Trabzonspor AS 
 1 / 0

Adam 

NEMEC 
2. 9. 1985 
Dinamo Bukurešť
25 / 7
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Reprezentácia 

LITVY
Ernestar 

ŠETKUS  
25. 5. 1985  
ADO Den Haag 
11 / 0

Linas 

KLIMAVIČIUS 
10. 4. 1989  
Žalgiris Vilnius 
 9 / 0

Vaidas 

SLAVICKAS 
26. 2. 1986  
Sūduva Marijampole 
12 / 0

Karolis 

CHVEDUKAS
21. 4.1991  
RNK Split 
17 / 0

Fiodor 

ČERNYCH 
21. 5. 1991  
Jagellonia Bialystok 
29 / 8

Mindaugas 

GRIGARAVIČIUS 
15. 7. 1992  
FK Jelgava  
 3 / 0

Mantas 

KUKLYS  
10. 6. 1987  
Žalgiris Vilnius 
18 / 0

Vytautas 

LUKŠA  
14. 8. 1984  
Žalgiris Vilnius 
26 / 0

Arvydas 

NOVIKOVAS 
18. 12. 1990  
VfL Bochum  
33 / 4

Simonas 

PAULIUS  
12. 5.1991  
FK Ventspils  
2 / 0

Vykintas 

SLIVKA
29. 5. 1995  
FC Den Bosch 
15 / 1

Manfredas 

RUZGIS  
5. 1. 1997  
1. FC Kolín  
 0 / 0

BRANKÁRI

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Deividas 

ČESNAUSKIS 
30. 6. 1981  
FK Trakai  
64 / 4

Artūras 

ŽULPA  
10. 6. 1990  
Tobol Kostana 
20 / 0

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

Vytautas 

ANDRIUŠKEVIČIUS 
8. 10. 1990  
Portland Timbers 
25 / 0

Deivydas 

MATULEVIČIUS 
8. 4. 1989  
FC Botosani  
30 / 5

Edvinas 
GERTMONAS 
1. 6. 1996  
FC Rennes  
1 / 0

Emilijus 

ZUBAS  
10. 7. 1990  
Bnei Yehuda Tel Aviv 
 9 / 0

Georgas 

FREIDGEIMAS 
10. 9. 1987  
Irtyš Pavlodar 
27 / 0

Arūnas 

KLIMAVIČIUS 
5. 10. 1982  
FK Trakai  
42 / 3

Egijidus 
VAITKŪNAS 
8. 8. 1988  
Žalgiris Vilnius 
29 / 0

tréner:

 Edgaras JANKAUSKAS

Edvinas 

GIRDVAINIS 
19. 1. 1993 
Piast Gliwice  
 6 / 0
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Nerijus 

VALSKIS  
4. 8. 1987  
FK Trakai 
10 / 1
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g Slovensko, Nemecko, 

Belgicko, USA, Holandsko, 

Rumunsko. Výpočet krajín, 

v ktorých ste pôsobili, je na-

ozaj pestrý. Považujete sa za 

futbalového svetobežníka? 

„Nepovažujem.“
g Každá krajina aj liga má 

svoje špeficiká. Kde sa vám 

páčilo najviac a prečo?

„V Nemecku. Z futbalovej 
stránky. Všetko tam funguje 
na najvyššej úrovni, v I. alebo 
II. bundeslige. Hráč sa môže 
skutočne koncentrovať len na 
futbal. Samozrejme, aj kvalita 
života je na výbornej úrovni.“
g Najexotickejšie pôsobí 

z vymenovaných krajín pre 

našinca určite zámorská Ma-

jor League Soccer. Vraciate 

sa ešte občas k pôsobeniu vo 

„veľkom jablku“?

„New York City 

FC sledujem stále. Tento rok 
sa dostal do play-off, z čoho sa 
teším, lebo tam mám stále pár 
priateľov. A držím im palce. Na 
New York spomínam rád. Aj 
keď to futbalovo nevyšlo, bola 
to fantastická skúsenosť. Keby 
som sa mal rozhodnúť ešte raz, 
urobím to znova. Veď hrať 
s takými hráčmi a pritom žiť 
v NYC je zážitok na celý život a 
nie každému to bolo dopriate.“
g V New Yorku ste mali 

najhviezdnejších klubových 

spoluhráčov v kariére. Boli 

David Villa či Frank Lampard 

predstaviteľmi pravých pro-

fesionálov, od ktorých sa dá 

vždy niečo naučiť?

„Sú to výnimoční futbalisti 
a takisto skvelí ľudia, ktorí 
napriek tomu, že vyhrali 
v kariére všetko, čo sa dá, ostali 
úplne normálni. Človek sa učí 

v každom veku a o to lepšie, 
keď sa môže učiť od najlepších.“
g Vyzdvihli by ste okrem nich 

aj iných spoluhráčov z minu-

losti, ktorých si z osobných 

dôvodov najviac vážite 

a ktorí vám niečo dali?

„Určite Torsten Mattuschka, bý-
valý kapitán a legenda Unionu 
Berlín. Skvelý chlapík a veľký 
šoumen, ktorého si vážim ako 
futbalistu i človeka. Zažili sme 
veľa krásnych chvíľ a dodnes 
sme v kontakte.“
g Za New York City ste napo-

kon odohrali len deväť ligo-

vých zápasov bez streleného 

gólu. Bola práve nulová ofen-

zívna produkcia faktorom, 

ktorý vás stál väčšiu minutáž 

a pokračovanie spolupráce 

s klubom?

„Mal som zmluvu na jeden 
rok. Tím bol úplne nový, každý 

zápas sme hrali v inej zostave. 
Hľadali sme sa, skúšali, nebolo 
to jednoduché. V prvých 
zápasoch som nepremenil pár 
šancí, čo mi, myslím si, uškodilo. 
Tréner ma začal vynechávať 
zo zostavy a nakoniec nielen 
pre mňa, ale pre celý NYCFC 
dopadla sezóna veľmi zle. Ja 
som odišiel a klub sa nedostal 
do play-off.“
g Nasledovala sezóna 

2015/16, ktorú ste strávili 

v Tilburgu. Ako spätne hod-

notíte obdobie, počas ktoré-

ho ste boli len trikrát v Eredi-

visie v základnej zostave?

„Najhoršie rozhodnutie v mojej 
kariére. Už som však za tým 
zatvoril dvere a nemám chuť 
sa o tom vôbec baviť. Prepáčte. 
Stálo ma to veľa psychických 
síl.“
g V lete ste sa pripravovali 

Všetkých Všetkých 
spoluspoluhráčov hráčov 
by som chcel v klubeby som chcel v klube

ADAM NEMEC, útočník slovenskej reprezentácie, na aktuálne témy
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s druholigovým Pohroním 

a čakali ste na angažmán. 

Bolo to jedno z vašich najná-

ročnejších období v kariére, 

alebo ste napokon boli po-

kojný a jednoducho ste verili, 

že niečo príde?

„Bolo, lebo som trénoval 
extrémne veľa, či už s Pohroním 
alebo kondičnými trénermi, 
pretože som nechcel prísť nie-
kam nepripravený. Na druhej 
strane som sa tešil, že som 
mal možnosť byť dlhšiu dobu 
s rodinou a priateľmi. Som už 
desať rokov vonku, takže som 
vďačný za každú chvíľu doma. 
Že niečo príde, som vedel. A aj 
keď sa to naťahovalo, všetko 
sme napokon vyriešili.“
g Súhlasili ste s angažmánom 

v Diname Bukurešť. Mali ste 

v tom čase aj iné relevantné 

ponuky?

„Mal som ponuky, zvažoval 
som všetky alternatívy. Nechcel 
som sa unáhliť, ale vedel som, 
že futbal ma stále baví a chcem 
hrať.“
g Ako zatiaľ hodnotíte pôso-

benie v Rumunsku?

„Zvykám si. Nie je to Nemecko, 
veci, čo boli tam, tu, samozrej-
me, nie sú. Ako sa hovorí, iný 
kraj, iný mrav. Koniec-koncov, 
človek si zvykne na všetko. Na 
hodnotenie príliš zoširoka je 
podľa mňa ešte priskoro, keďže 
prešlo len niekoľko týždňov, 
odkedy som v Bukurešti.“
g Čo sa dá povedať o úrovni 

tamojšej ligy, prípadne 

o zázemí, ktoré ste našli 

v Diname?

„Liga je dobrá, dosť vyrovnaná, 
má svoju kvalitu. Zázemie je, 
aké je, nedá sa porovnávať 
so západnými krajinami, ale 

ako som už povedal, treba si 
zvyknúť.“

g   g   g

g Napriek viacerým klubo-

vým patáliám ste už niekoľko 

rokov stabilnou súčasťou 

reprezentačného A-mužstva. 

Čo pre vás znamená pretrvá-

vajúca dôvera trénera Jána 

Kozáka?

„Veľmi si ju vážim. A 
snažím sa ju splatiť 

na ihrisku vždy, 
keď mám tú 

možnosť a 
dostanem 

šancu.“
g Boli 

práve 

zra-

zy 

Všetkých 
spoluhráčov 
by som chcel v klube
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národného tímu miestom, 

kde ste zakaždým prišli 

na iné, krajšie myšlienky?

„Keď sa skončí zraz, vždy sa už 
teším na ďalší. Vždy prichádzam 
vysmiaty. Najradšej by som hral 
so všetkými chalanmi spoločne 
v jednom klube. Páčilo by sa mi 
mať takú partiu.“
g Počas úspešnej kvalifikácie 

ME 2016 hráči unisono tvrdili, 

že taká dobrá atmosféra 

v reprezentačnej kabíne ešte 

nebola. Čím to podľa vás 

bolo, že sa podarila vytvoriť 

skvelá partia?

„Sadli sme si ako ľudia a dosa-
hovali dobré výsledky, potom 
ide všetko ľahšie. Nemáme 
skupinky, nie sme starí a mla-
dí. Sme banda, ktorá spolu 
výborne vychádza. Keď niekto 
nehrá, fandí tým, čo hrajú, a tak 
to má fungovať. Potom prídu aj 
výsledky a dobrá nálada. Podľa 
mňa sú práve dobré vzťahy 
medzi hráčmi základom, aby to 
na ihrisku fungovalo.“
g Nenarúšajú však v posled-

nom období túto chémiu 

rôzne mimofutbalové kauzy, 

ktorými akoby sa mužstvo 

rozleptávalo zvnútra? Aký je 

váš pohľad na to, ako veľmi 

to ovplyvnilo či neovplyvnilo 

náladu v súvislosti s repre-

zentáciou?

„Nevidím nič rozleptané.“
g Veľa sa diskutovalo o pré-

miách za kvalifikačné zápasy. 

Podľa spoločného vyhlásenia 

hráčov ide o uzavretú záleži-

tosť, znamená to však, že ste 

sa naozaj vnútorne zmierili 

s aktuálnym stavom?

„Vy ste veľa diskutovali, nie 
my. Ako stojí v otázke, vec je 
uzavretá.“
g Dá sa podľa vás určiť hod-

nota reprezentácie a repre-

zentanta? Ak áno, aká by 

mala byť a prečo by sa za 

reprezentovanie malo platiť? 

Pýtame sa aj v tej súvislosti, 

že keď je hráč reprezentant, 

má vyššiu hodnotu pre kluby 

a aj viac záujemcov, čo by sa 

malo brať do úvahy...

„K tomuto mi neprináleží sa vy-
jadrovať. Sto ľudí, sto názorov...“

g   g   g

g Vy ste nezažili majstrovstvá 

sveta v Juhoafrickej repub-

like, v lete vo Francúzsku to 

teda bola vaša premiéra na 

veľkom turnaji. Ako ste si ho 

užili?

„Na sto percent. Všetko. Bolo to 
krásne a bude na čo spomínať. 
Som rád, že som mohol byť 
súčasťou tohto fantastického 
zážitku.“

g Na ktorý moment budete 

spomínať najradšej a prečo?

„Je toho veľa. Možnosť spievať 
hymnu so slovenským znakom 
na hrudi na majstrovstvách 
Európy je neopísateľný pocit. 
Nastúpiť na zápas bolo krásne, 
husia koža z Macejka pred 
zápasom, spontánna radosť po 
našich góloch a veľa ďalších 
vecí. Na všetky spomínam rád.“

g   g   g

g Vaša náplň práce na ihrisku 

je strieľanie gólov a práve 

s tým malo Slovensko v po-

slednom období problémy. Je 

už táto kríza vďaka posled-

nému zápasu so Škótskom 

zažehnaná?

„To novinári vždy prídu s neja-
kou krízou a podobne. A keď už 
nevedia, ako strhnúť pozornosť, 
tak namiesto toho, že sme 
nedali gól štyri zápasy, napíšu, 
že sme neskórovali už osem 
polčasov a senzácia je razom na 
svete. Angličanom, Nemcom 
a ani Slovincom nie je jednodu-
ché streliť gól. Každé mužstvo 
ho chce dať, inak sa vyhrať 
nedá. Ale to sa, samozrejme, 

nepodarí vždy. Dali sme tri góly 
Škótom a ja verím, že víťazstvo 
a góly nás nakopnú do ďalšej 
časti kvalifikácie.“
g Národný tím dlhodobejšie 

trpí nedostatkom hrotových 

útočníkov. V čom to podľa 

vás je? Výchova, tréningový 

proces, talent, alebo je za tým 

niečo iné?

„Nemáme základňu ako top 
európske mužstvá. Sme malá 
krajina, musíme variť z toho, čo 
máme. Myslím si tiež, že práca 
s mládežou a podmienky, ktoré 
majú mladí chlapci, tiež nie sú 
veľmi vyhovujúce pre výkon-
nostný rozvoj. Talentov bolo, je 
aj bude, ale talent tvorí desať 
percent. Zvyšok je poctivý 
tréning, čo veľa talentovaných 
chlapcov odradí.“
g Práve strieľanie gólov je na 

futbale azda najnáročnejšie, 

naučiť sa behať a poctivo 

brániť predsa len nevyžaduje 

toľkú zručnosť. Súhlasíte?

„Dnes neexistuje jednoduchý 
post. Nedáš gól, zabudne sa, 
ale stopér či brankár spraví fa-
tálnu chybu, padne gól, prehrá 

sa 0:1 a všetci na neho ukazujú 
prstom. Takže nesúhlasím.“
g Vy ste dali v reprezentácii 

zatiaľ sedem gólov, ktorý si 

najviac ceníte?

„Každý jeden rovnako. Re-
prezentačné góly sú pre mňa 
najcennejšie a je jedno, či ide 
o priateľský alebo kvalifikačný 
zápas.“
g Najbližšie si budete môcť 

toto konto zveľadiť v kvali-

fikácii proti Litve, ktorá už 

obrala o body Slovincov aj 

Škótov. Aký zápas očakávate?

„Ťažký. Nie sme európsky 
gigant, každý zápas je pre nás 
náročný. Je potrebné svedomi-
to sa pripraviť, nastaviť a po-
kúsiť sa, aby body ostali doma. 
Potrebujeme ich. Mužstvá ako 
Litva sú nevyspytateľné, nesmú 
sa podceniť.“
g Keď sa nám podarí doma 

zvíťaziť, budeme to môcť 

považovať za čiastočné 

odčinenie nevydareného 

kvalifikačného štartu proti 

Anglicku a Slovinsku?

„Keď sa nám podarí zvíťaziť, 
budeme mať šesť bodov. Čo 
bolo, to bolo, už to nevrátime 
späť. Treba to zmáknuť.“
g Litovčanov znovu hostíme 

v Trnave, ako sa vám doteraz 

páčili reprezentačné zápasy 

na tomto štadióne?

„Štadión je veľmi pekný, mo-
derný. Trávnik zvykne byť tiež 
výborne pripravený, z tohto po-
hľadu je všetko fajn. Ja osobne 
by som si želal, aby sa ľudia na 
futbale viac zabávali. Zažil som 
to v USA, kde sa ľudia chodia na 
štadióny naozaj baviť. Tancujú, 
tlieskajú, skáču, jednoducho si 
to užívajú. To sa mi veľmi páčilo 
a pozitívna energia sa potom 
prenáša aj na hráčov.“
g Sledujete počínanie Žiliny 

v lige, vášho posledného 

slovenského klubu?

„Úprimne: našu ligu sledujem, 
ale už nemám prehľad ako 
kedysi. Súpisky tímov z hlavy 
nepoviem. Viem však, že práve 
Žilina je momentálne v ,laufe‘ 
a všetko valcuje. Poistila si tré-
nera na dlhé obdobie, pôsobí 
to tak, že tam vládne veľká 
pohoda.“
g Keby ste sa mali vrátiť do 

našej ligy, aký klub by ste si 

vybrali?

„To by asi záležalo na viacerých 
faktoroch. Žilinu mám stále 
v srdci, získal som s ňou titul, 
ale umelá tráva je pre mňa 
nočná mora, takže skutočne 
neviem teraz odpovedať.“

MIROSLAV ANTOL
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KTO JE ADAM NEMEC
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 2. septembra 1985 v Banskej Bystrici
POST: útočník
HRÁČSKA KARIÉRA: Dubnica (2002 – 2004), Žilina (2004 – 2007), Erzgebirge 
Aue (2007/08), Genk (2008/09), 1. FC Kaiserslautern (2009 – 2011), FC Ingolstadt 
(2012), Union Berlín (2012 – 2015), New York City FC (2015), Willem II Tilburg 
(2015/16), Dinami Bukurešť (od 2016)
REPREZENTÁCIA: 25 zápasov, 7 gólov
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (2007), osemfinále ME 2016
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Dvadsaťjedenročný stredopoliar FC Nordsjællan-
du dostal pozvánku 
od Jána Kozáka a po 
úspešnom pôsobení vo 
výberoch Slovenska do 18, 19 
a 21 rokov sa môže dočkať v zá-
pasoch s Litvou alebo Rakúskom 
reprezentačnej premiéry aj v se-
niorskom tíme.
V drese dvadsaťjednotky debutoval 
pred tromi rokmi, v apríli 2013, pod 
vedením trénera Galáda v portugal-
skom Óbidose (1:1) a patril k oporám 
tímu v boji o postup na ME 2015. 
Lídrom tímu sa stal podľa očakávania 
aj v nasledujúcej kvalifikácii o postup 
na európsky šampionát 2017, v ktorej 
zverenci trénera Hapala postúpili 
z 1. priečky a predstavia sa na záve-
rečnom turnaji ME 2017 v Poľsku.
Stanislav Lobotka odohral v slo-
venskej 21-ke počas tri a pol roka 
30 zápasov, v ktorých zazname-
nal 2 góly.

Proti Litve 
stále bez Ondreja Dudu
Autor prvého gólu Slovákov na Eure 2016 
a hráč berlínskej Herthy Ondrej Duda 
je stále mimo hry. Hoci sa ocitol v no-
minácii trénera Kozáka na dnešný 
kvalifikačný duel s Litvou a prípravné 
stretntutie s Rakúskom, na zraz napo-
kon nepricestoval. 
Konečný verdikt padol krátko 
po zverejnení nominácie na základe 
žiadosti klubu, ktorý pre 21-ročného 
stredopoliara pripravil špeciálny prog-
ram tréningov a zápasov vo svojich 
podmienkach. Ako zaznelo v oficiálnom 
vyhlásení SFZ, Ján Kozák sa rozhodol 
žiadosti vyhovieť, predovšetkým v záujme 
hráča. V nominácii na Litvu a Rakúsko tak 
bude mať tréner k dispozícii 23-členný káder.

Slováci 
v pohárovej 
Európe
Liga majstrov a Európska liga majú za 
sebou zápasy 4. kola a opäť boli v hre 
Slováci. Hamšíkov SSC Neapol síce v naj-
prestížnejšej klubovej súťaži v treťom 
zápase B-skupiny podľahol Besiktasu 2:3, 
no bol to práve slovenský stredopoliar, 
kto v odvete v Istanbule napriahol 
z 25 metrov a ľavačkou strelil jeden z naj-
krajších gólov tohtoročnej edície LM. 
Remíza 1:1 posunula jeho tím na druhé 
miesto za Benficu Lisabon (oba majú po 
7 bodov), no v pätách majú prenasledo-
vateľa - tretí Besiktas stráca na postupovú 
druhú priečku jediný bod.
Menej sa darí v Európskej lige Viktorie 
Plzeň, no český majster napriek tomu, 
že doteraz nevyhral ani jeden zápas 
a v skupine mu patrí posledná priečka, 
môže ešte zabojovať o postup. Po remí-
zach s rímskym AS a vo Viedni s Austriou 
podľahol najskôr doma Astre Giurgiu 
1:2, no v odvete vybojoval po remíze 1:1 
cenný bod a na druhú Austriu stráca iba 
dva body.
Škrtelov Fenerbahce má za sebou ťažký 
dvojzápas s Manchestrom United. Na Old 
Trafforde prehral 1:4, no doma sa blysol 
výhrou 2:1 a so siedmimi bodmi sa vy-
švihol na čelo priebežnej tabuľky. Nedarí 
sa Martinovi Dúbravkovi a jeho Slovanu 
Liberec. Slovenský brankár chytal v domá-
com zápase proti AC Fiorentina (1:3), 
po prehre 0:3 na Štadióne Artemia 
Franchiho je s jedným bodom na chvoste 
tabuľky a postupové šance živí už iba 
v teoretickej rovine.
Naopak, v drese petrohradského Zenitu 
žiari v poslednom období Róbert Mak 
a platilo to aj v dueloch s FC Dundalk. 
V Írsku sa slovenský stredopoliar zaslúžil 
o vyrovnávajúci gól na 1:1 a keď Giuliano 
pridal víťazný, hral Zenit v domácom 
prostredí o definitívu postupu. Zvíťazil 2:1 
a štvrtým víťazstvom v rade si v predstihu 
vybojoval istú účasť v jarnej časti Európ-
skej ligy 2016/17

28. októbra sme si pripome-
nuli 20. výročie úmrtia Karola 
Jokla, laureáta Siene slávy 
slovenského futbalu a jedného 
z najlepších futbalistov histórie 
slovenského futbalu.
Na domácej klubovej scéne dal 
o sebe prvýkrát vedieť ako 
17-ročný v drese Slovana, 
v belasom drese odohral tucet 
sezón. Okrem troch majstrov-
ských titulov v rokoch 1970, 
1974 a 1975 pomohol gólmi 
do siete FC Porto a AC Turín 
svojmu mužstvu na ceste za 
triumfom vo finále Pohára 
víťazov pohárov proti Barcelo-
ne v máji 1969. Slovan zdolal 
velikána 3:2 a na všetkých troch 
góloch mal svoj podiel práve 

výnimočný dirigent s nenapo-
dobiteľnou technikou.
V reprezentácii bol v júni 1968 
v Bratislave pri slávnom domá-
com víťazstve Československa 
nad Brazíliou (3:2), jeho gól 
prispel v barážovom zápase 
na neutrálnej pôde v Marseille 
k víťazstvu ČSSR nad Maďar-
skom (4:1) a pomohol tak tímu 
trénera Marka k účasti na MS 
1970. Na mundiale v Mexiku 
nastúpil vo všetkých troch 
stretnutiach, spolu odohral 
v najcennejšom drese 27 zápa-
sov a strelil 11 gólov.
Rozlúčil sa s nami 28. októbra 
1996 vo veku 51 rokov, no 
zabudnúť sa naňho nedá. Jokl 
je legenda a legendy žijú večne.

Pred 20 rokmi odišiel 
na večnosť Karol Jokl

Tím trénera Zsolta Pakuszu sa 
rozlúčil s kalendárnym rokom 
2016 dvomi prípravnými 
zápasmi v Poprade s Českom. 
V prvom meraní síl (21. 10.) sa 
strelecky presadila v prvej časti 
hry Alexandra Bíróová a dvomi 
gólmi položila základ neskor-
šieho víťazstva 3:2. Súperky 
v druhom polčase vyrovnali 
skóre na 2:2, víťazný gól za-
znamenala štyri minúty pred 
záverečným hvizdom Dominika 
Koleničková. 

       V odvetnom zápase o tri dni 
                  neskôr rozhodli 
                         Slovenky o jedno-
                                  gólovom 

Ženy dvakrát víťazne s ČeskomŽeny dvakrát víťazne s Českom
víťazstve opäť v závere, 
 keď Dominika Škorvánková 
štvrťhodinu pred koncom 
prebrala kolmý pas od Voj-
tekovej a samostatný nájazd 
bezpečne premenila.
„Zápasy boli príležitosťou 

pre hráčky širšieho kádra, 

v odvetnom stretnutí sme 

sa spoliehali na rýchle 

protiútoky a práve z takej-

to akcie sme dosiahli víťaz-

ný gól. V oboch dueloch 

sme si chceli vyskúšať 

nové herné prvky 

a dosiahnuť dobré výsled-

ky, čo sa nám aj podarilo,“ 

komentoval víťazstvá tréner 
Zsolt Pakusza.

Nováčik Nováčik 
Stanislav Lobotka
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V oboch stretnutiach prispela 
k výhram Lucia Šušková.
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M A RC O  M I R E L L I

YOURPERSONALSTYLE

Odpovede s vylúštenou tajničkou zasielajte na tajnicka@futbalsfz.sk, pripojte svoju poštovú adresu do 20. novembra 2016. Zaslaním odpovede nám dávate súhlas 
podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 a futbalovej reprezentácie.
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Tridsať rokov sa venoval 
aktívne futbalu, rodina 
sa kvôli nemu obetovala, 
teraz  jej stratený  čas  
hodlá aspoň čiastočne 
vrátiť. Užíva si život 
s najbližšími. Prehodnotil  
životné priority a z toho, 
čo prežil, sa poučil. Marek 
Andraščík preskákal veľa 
pekného s futbalom 
a vďaka nemu zvládol aj 
tuhý boj o život.  

Ešte skôr, ako ho osud postavil 
do „základnej zostavy“ 
v najťažšom zápase, oproboval 
i legionárske cestičky. Na 
Slovensku si najvyššiu súťaž ne-
zahral, ale pôsobil v I. litovskej 
lige v FK Vetra Vilnius.  Angaž-
mán mu pomohol sprostredko-
vať bývalý prešovský brankár  
Bohdan Štefanovič. „Urobil 

som dobre, hoci táto moja 

hráčska kapitola trvala iba 

sedem mesiacov. Lenže v tom 

období prišla kríza, ktorá za-

triasla ekonomikou vo svete 

a prenikla i do športu. Keby 

som ubral na podmienkach, 

mohol som zostať. Majiteľ 

klubu, ktorý podnikal v ka-

miónovej doprave, mi  ne-

vedel splniť to, na čom sme 

sa dohodli na začiatku an-

gažmánu.  Zahaproval mu 

kontrakt v Rusku a už nedo-

kázal dodržať podmienky, 

aké sme my, zahraniční hráči, 

mali dovtedy. Zvážil som to 

s manželkou a usúdil som, že 

nižšie financie sa vzhľadom 

na odlúčenosť od rodiny ne-

oplatia.  Rozišli sme sa však 

v dobrom.“  Finančné ťažkosti 
Vetry sa prehlbovali a v roku 
2010 klub vylúčili z národnej 
federácie pre ekonomické 
problémy a dlhy voči hráčom, 
trénerom a zamestnancom 
klubu.
Marek, ktorého slovenským 
predchodcom vo Vetre bol 
Pavol Barmoš, na skusy prišiel 
vedno s Mariánom Adamom. 
Ten však nezostal. „Mne značne 

pomohlo, že ma v Tatrane 

viedol litovský tréner Saulius 

Sirmelis. Keď som spomenul 

jeho meno, predstavitelia 

klubu mu volali a požiadali 

ho o referencie. Pán Sirmelis 

ma odporučil, vedel, aký som 

typ hráča, zaručil sa za moju 

výkonnosť. Lebo záujemcov 

je veľa a treba mať aj kus 

šťastia, aby adept v zahraničí 

dostal šancu.“ Hoci litovský 
futbal nemá v Európe úplne 
najvyšší cveng, nikdy nemal  
núdzu o cudzincov. „Vo Vetre 

boli so mnou dvaja Macedón-

ci, jeden z Moldavska a ukra-

jinský brankár .“  V šatni bol 
jazykový „Babylon“, prevládala 
ruština a angličtina.   
Vetra bola v jeho ére ešte 
mladý klub, veď ho založili iba 
v roku 1997, no rýchlo sa dostal 
medzi litovskú elitu a pravi-
delne účinkoval aj v medziná-
rodných súťažiach. Marekovi 
sa vynorili mnohé spomienky 
počas kvalifikácie MS 2014, keď 
sledoval vystúpenie Slovákov 
vo Vilniuse. „Hralo sa na 

štadióne, ktorý bol naším 

domovským stánkom, hoci 

v mojich rokoch ešte nemal 

umelý trávnik, ale prírodný. 

Odvtedy prešiel ďalšími 

úpravami, vylepšením.  A 

Šernas, ktorý nám dal gól 

v odvetnom kvalifikačnom 

zápase v Žiline, bol mojím 

spoluhráčom.“

Po skončení ročníka sloven-
ský futbalista absolvoval dva 
mesiace prípravy, zranil si však 
členok a do toho prišli ťažkosti 
majiteľa s peniazmi. „V klube 

boli so mnou spokojní, počí-

tali so mnou na ďalšiu sezó-

nu, ale spomínané okolnosti 

to napokon zmenili,“ vysvetlil 
Andraščík, ktorý nastupoval 
v základnej zostave, odohral 
trinásť zápasov, a zaznamenal 
tri góly. 
Aký bol litovský klubový futbal 
v porovnaní so slovenským?  
„Polovica účastníkov naj-

vyššej súťaže, vrátane Vetry, 

by sa nestratila ani u nás 

v lige. Tón udávali  Žalgiris, 

Ekranas,  Marijampole. Na 

naše tradičné derby so Žal-

girisom sa tešilo celé mesto, 

žilo futbalom a na štadión 

chodilo do päťtisíc ľudí,  hoci 

v Litve hrá prím basketbal. 

Herný štýl tímov bol rôzny, 

Žalgiris či Ekranas mali mno-

hých legionárov, aj z Brazílie, 

vyznávali technický futbal,. 

Mužstvá z nižších priečok 

forsírovali jednoduchý futbal 

s nakopávanými loptami 

a silovými prvkami.“

Národný tím nemusí byť vždy 
odrazom úrovne z domácej 
najvyššej súťaže, čo každý, kto 
podcení národný tím Litvy, 
pocíti. „Toto mužstvo nemož-

no považovať za trpaslíka, 

vie zaskočiť súpera. Mnohí 

reprezentanti Litvy pôsobia 

v popredných európskych 

kluboch, zbierajú skúsenosti 

z kvalitných líg, nemožno ich 

podceňovať. Máme kvalit-

nejších jednotlivcov, väčšie 

individuality, o tie sa v zápa-

se musíme oprieť,“ povedal  
bývalý kapitán Tatrana Prešov. 
Po skončení jesennej časti pred 
piatimi rokmi sa podrobil ako 
hráč Lipian rutinnej lekárskej 
prehliadke a netušil, aký verdikt 
sa dozvie. Rakovina lymfatic-
kých uzlín! Jeho plány o rodine, 
živote, futbale sa v okamihu 
zrútili, začal sa boj o prežitie. 
Bojoval, pomohli mu tréningy, 
telo sa vzoprelo chorobe, po 
niekoľkých mesiacoch tvrdého 
zápasu získal nad ňou prevahu. 
„Stále som však opatrný, 

lebo problémy sa môžu vrá-

tiť, hoci teraz sa cítim dobre, 

v pohode. Hovoril som si, že 

je pre koho a pre čo žiť, naj-

bližší mi boli veľkou oporou. 

Musel som sa zaťať a liečiť sa, 

ako určili doktori.“ 

V lete 2012  vedel, že rakovinu 
-  súpera, akého si nikto neželá 
- zdolal.
ŠTEFAN KÚŠIK
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MAREK ANDRAŠČÍK okúsil litovský futbal zblízka, 
z Vetry ho odviali problémy majiteľa klubu 

Pozor, toto 
nie je trpaslík!  

KTO JE MAREK ANDRAŠČÍK

NARODENÝ: 28. 4. 1977 v Prešove

POST: defenzívny stredopoliar

HRÁČSKA KARIÉRA: Sabinov, Trebišov, Ličartovce 

(VSS Košice), Tatran Prešov, Stará Ľubovňa, FK Vetra 

Vilnius , Lipany

Marek Andraščík okúsil litovský futbal zblízka. 
A varuje pred jeho podcenením.
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Stretnutie funkcie a dizajnu: ALR Vitraplan

• priemyselná brána s pútavou kombináciou zrkadlenia a priehľadu

• osobitá elegancia vďaka preskleniu v jednej rovine

• presklenie DURATEC s maximálnou odolnosťou voči poškriabaniu

Správa ciest Sion, Švajčiarsko

Len u firmy Hörmann
MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ VOČI POŠKRIABANIU

Partner 
slovenského futbalu
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Aj keď prvý oficiálny 
zápas s Litvou odohrali 
Slováci až v kvalifikácii 
o postup na MS 2014, 
práve táto pobaltská 
krajina má svojské 
miesto v novodobých 
dejinách zrodu sloven-
skej reprezentácie.

Neoficiálne zápasy
Už v októbri 1992 nastúpil tím 
Slovákov, vedený trénerom Jo-
zefom Jankechom, vo Vilniuse 
na v poradí tretí zápas v dresoch 
s dvojkrížom na prsiach. Neofi-
ciálne, s názvom „Výber Sloven-
ska.“ V tom čase mal spoločný 
československý výber pod 
značkou ČSFR odohrané úvodné 
zápasy poslednej spoločnej 
kvalifikácie a Chovanec, Mo-

ravčík, Glonek, Tittel, či mladík 
Dubovský bojovali o účasť na 
svetovom šampionáte v USA. 
Aj preto sa hralo v tichosti, 
bez fanfár, ale pod vlajkou 
a s hymnami. A to vzbudilo 
nevôľu v radoch FIFA a rozruch 
v Česku, s ktorým tvorili Slováci 
stále jeden futbalový zväz. Me-
dzinárodná futbalová federácia 
to pokladala za predbiehanie 
politického vývoja a pohrozila 
pokutou desaťtisíc dolárov. 
Slováci vyhrali utešeným gólom 
Júliusa Šimona do šibenice 
z 25. minúty. Tu je zostava 
nášho mužstva: L. Molnár – Mi-

chalička, Vidumský, Chvíla, 

Tomáš – Moravec, Šimon 

(67. Ujlaky), Diňa (73. O. Daň-

ko), Solár (88. Furda) – Janču-

la, Kožlej (85. Hornyák). 

Mužstvá sa recipročne stretli 
o necelý polrok v Dunajskej 
Strede. Bol to vôbec prvý zápas, 
v ktorom hral „výber Slovenska“ 
na domácej pôde. Predtým 
odohral dva zápasy na turnaji 
v Šanghaji a jeden vo Vilniuse. 
Súper pricestoval na Žitný 

ostrov autobusom a v príprave 
zdolal vtedajšie Agro Hurba-
novo 3:0. V hľadisku videla 
dvojtisícová návšteva štyri góly, 
po dva na každej strane. Slováci 
dvakrát viedli zásluhou Ľ. Lu-

hového a Diňu z penalty, súper 
dvakrát skóre vyrovnal, a tak sa 
zrodila remíza 2:2. Tím trénera 
Jankecha odohral zápas v tejto 
zostave: L. Molnár (81. Vencel) 

– Stúpala (26. Siago), Tomáš, 

Vidumský, Kinder – Klinovský 

(72. Solár), Šimon, Moravec, 

Diňa (72. Zvara) – Jančula (81. 

Stojka), Ľ. Luhový.

Kvalifikácia MS 2014
Punc oficiálnych zápasov mali 
až dve posledné merania síl 
v rámci kvalifikácie o postup na 
svetový šampionát 2014 v Brazí-
lii, do ktorej vstupovali zverenci 
trénerskej dvojice Griga - Hipp 
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V oficiálnych dueloch 

dve remízy 1:1
v septembri 2012 práve duelom 
vo Vilniuse. Remíza 1:1 nebola 
sklamaním, ale pomýšľali 
sme na viac. Domáci sa ujali 
vedenia v 18. minúte  zásluhou 
Žaliukasa, ešte do prestávky 
vyrovnal Marek Sapara. Smut-
ným hrdinom sa stal debutant 
Viktor Pečovský. V 55. minúte 
inkasoval červenú kartu a ešte 
dlho po zápase sa zračili z jeho 
tváre smútok a sklamanie.
Odveta sa hrala na jar, v marci 
2013, v Žiline na štadióne pod 
Dubňom a opäť sme neprehra-
li, no ani nezdvíhali ruky nad 
hlavy. Slovensko potrebovalo 
body do tabuľky ako soľ, ale 
v zápase s podobným scenárom 
ako v prvom vzájomnom stret-
nutí sa zrodila opäť remíza 1:1. 
Už v 19. minúte zmrazil domáce 
publikum gólom Šernas, 
v 40. minúte prekonal brankára 
Karčemarskasa Martin Jakub-

ko.                                                    (pz)

Tibor Jančula (v strede) v neoficiálnom zápase pred viac ako dvadsiatimi rokmi na štadióne v Dunajskej Strede.

Vladimír Kinder v súboji s Igorasom Kirilovasom v zápase Výberu Slovenska 
s Litvou.

Arunas Klimavičius a Marek Bakoš (vpravo) v súboji o loptu počas zápasu 
kvalifikácie MS 2014 vo Vilniuse.

Futbalový odzemok v podaní Martina Škrtela a Tomasa Mikuckisa v marci 
2013 v Žiline.
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2 hetriky dosiahli litovskí re-
prezentanti v medzištátnom 
stretnutí: Virginijus Baltus-

nikas 12. júla 1992 v Daugave proti Lotyš-
sku (3:2) a Valdas Ivanauskas 14. októbra 
1998 vo Vilniuse proti Bosne a Hercegovi-
ne (4:2). Mimochodom, štvrtý gól Litvy 
v tom zápase strelil v 90. minúte Baltusni-
kas...

6 klubov získalo majstrovský 
titul v novodobej histórii 
litovského futbalu, teda od 

získania nezávislosti v roku 1991: 8 FBK 
Kaunas (aj pod názvami Banga Kaunas, 
Žalgiris Kaunas), 7 Ekranas Panevezys, 
6 Žalgiris Vilnius (Žalgiris-EBW Vilnius, 
VMFD Žalgiris Vilnius), 2 Inkaras Kaunas 
(Inkaras-Grifas Kaunas, Atletas-Inkaras 
Kaunas) a Kareda Kaunas (Sakalas Siauliai, 
Kareda-Sakalas Siauliai, Kareda Siaulia), 
1 FK Mazeikiai (Jovaras Mazeikiai, ROMAR 
Mazeikiai) a Zydrius Marijampole (Neris 
Vilnius, Makabi Vilnius)

7 najvyšší počet gólov, 
dosiahnutých litovskými 
futbalistami v medzištátnom 

stretnutí. Stalo sa tak 20. mája 1995 
v súboji s Estónskom (7:0).

10 futbalistov dosiahlo 
v litovskej lige od roku 
1991 hranicu 100 

a viac gólov: Povilas Lukšys 192, Ricardas 
Beniušis 171, Remigijus Počius 149, 
Andrius Velicka 133, Darius Maciulevičius 
114, Arturas Rimkevičius 108, Tomas Ra-
dzinevičius 106, Igoris Morinas 104, Mantas 
Savenas 103, Egidijus Varnas 100.

14 trofejí vyhral Deivi-
das Šemberas počas 
svojho desaťročného 

pôsobenia v mužstva CSKA Moskva! Trikrát 
sa stal majstrom Ruska (2003, 2005, 2006), 
6-krát triumfoval v Ruskom pohári (2002, 
2005, 2006, 2008, 2009, 2011), je štvorná-
sobným víťazom ruského Superpohára 
(2004, 2006, 2007, 2009) a najcennejším 
úspechom je triumf v Pohári UEFA (2005).

15 zápasov viedol repre-
zentáciu prvý cudzinec 
v novodobej histórii li-

tovského futbalu, Portugalčan José Coucei-
ro. Dosiahol bilanciu 6 víťazstiev a 6 prehier 

pri 3 remízach. Pred ním sedelo na lavičke 
národného tímu devät Litovčanov, po ňom 
ďalší traja a jeden maďarský Rumun

16 rokov a 248 dní mal 
Edgaras Jankauskas, 
keď nastúpil na svoju 

premiéru v litovskom drese proti Estónsku 
15. novembra 1991. V 58. minúte vystrie-
dal Vitkovskisa a tešil sa z víťazstva 4:1. Na-
opak, najstarším futbalistom, ktorý si oblie-
kol litovský reprezentačný dres, bol Via-
česlavas Sukristovas – 9. októbra 1996 proti 
Lichtenštajnsku mal 36 rokov a 282 dní.

19 gólov strelil pri 71 me-
dzištátnych štartoch 
v rokoch 1998 – 2012 

Tomas Danilevičius, čím sa zaradil 
na 1. miesto medzi strelcami litovskej 
reprezentácie. Za ním nasleduje Antanas 
Lingis, hráč predvojnovej éry, ktorý 
v 33 zápasoch skóroval 12-krát.

35 je najvyšší počet gólov 
kráľa strelcov v sezóne. 
Dosiahol ho Arturas 

Rimkevičius  ako hráč FK Siauliai v roku 
2012  v 29  ligových stretnutiach, čo dáva 
priemer 1,207 gólu na zápas.

54 zápasov odohrala Litva 
s Lotyšskom, ktoré je 
tak jej najčastejším 

ČČíslaísla
z litovských 
futbalových 
reálií

súperom, čo asi neprekvapí. Rovnako ako 
fakt, že druhým v poradí je Estónsko 
(50 stretnutí), nasledujú Poľsko a Rumun-
sko (po 11)

84 reprezentačných 
čiapok nazbieral za 
pätnásťročné obdobie 

1996 – 2011 Andrius Skerla, litovský 
rekordér

192 gólov dosiahol 
najlepší strelec 
domácej najvyš-

šej súťaže Povilas Lukšys za 18 sezón (1995 
– 2012) v dresoch dvoch klubov Ekranasu 
Panevezys a Suduva Marijampole. Trikrát 
bol kráľom strelcov (2004, 2007, 2010), 
najviac gólov v jednej sezóne dosiahol 
v roku 2007 – 26.

15 000 
ľudí je najvyššia návšteva na domácom 
medzištátnom zápase. Stalo sa tak 
26. apríla 1995 na štadióne Žalgiris vo 
Vilniuse, súperom Litvy bolo Taliansko, 
ktoré vyhralo 1:0 gólom Zolu. V roku 
2011 však tento štadión oficiálne zavreli 
a v lete tohto roku ho zbúrali. V tejto 
chvíli je najväčším stánok v Kaunase 
s kapacitou 9180, vo Vilniuse je to LFF 
Stadionas s kapacitou 5067.

Andrius Skerla (v žlto-zelenom, 
v súbojo s Čechom Barošom) 
je litovským rekordérom 
v počte štartov v medzištátnych 
zápasoch.
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Vlastne nemal na výber, 
po otcovi zdedil meno, aj 
profesiu. A on masérske 
majstrovstvo svojho rodi-
ča posunul ešte o stupeň 
vyššie, na fyzioterapeuta. 
Zároveň si osvojil všetko, 
čo človek v tejto pozícii 
v realizačnom tíme musí 
vedieť. Vyše troch rokov 
je neodmysliteľnou 
súčasťou futbalovej re-
prezentácie a hoci je na 
pohľad pre svoju vysokú 
postavu neprehliadnuteľ-
ný, viac sa prejavuje inak 
ako ústami. Mladý muž, 
s dobre upratanou hla-
vou a silnými i šikovnými 
rukami, Peter Hečko. Ob-
čas s prívlastkom mladší.

g Fyzioterapeut, alebo masér?

„Fyzioterapeut! Masér vie 
pomôcť od bolesti, človeku 
uľaví, masíruje telo, to je zrejmé. 
Fyzioterapeut diagnostikuje, vie 
manuálne odblokovať, nastaví 
cviky, ktoré je možné využívať aj 
doma, vlastne uboleného člove-
ka sfunkční. Takže fyzioterapeut 
je vyšší level, čím ale vôbec 
neznevažujem prínos masérov.”
g Vy ste skončili strednú zdra-

votnú školu...

„Ja som všeobecná zdravotná 
sestra! Plus mám absolvovanú 
trojročnú nadstavbu, som diplo-
movaný fyzioterapeut. ”
g Tým ste museli potešiť otca, 

prvého maséra v prvom reali-

začnom tíme Jozefa Vengloša 

prvej reprezentácie v novodo-

bej ére slovenského futbalu, 

Petra Hečka staršieho, je tak?

„Je, absolútne. Otec ma k ma-
sérstvu pritiahol. Brával ma so 
sebou do roboty a mňa odmala 
ľudské telo fascinovalo. A videl 
som, že je možné ľuďom sku-
točne pomôcť, že prídu ubolení 
a pri odchode sa už začínajú 
usmievať, lebo ten človek v bie-
lom im vrátil do života pohodu. 
Tatko toto vedel, mal to v ru-
kách a ja som sa veľa od neho 
naučil. Zblízka som videl, ako si 
miešal masti, emulzie, chystal 
si oleje, mal svoje špecialitky, 
cítil som ich vône, úplne ma to 
vzalo. Takže v mojom prípade 
padlo jablko rovno pod strom.”
g Vy ste mu pomáhali už ako 

stredoškolák, je pravdou, 

že ste mali v rukách aj Petra 

Dubovského?

„No, v rukách... Chalani vždy 
chodili do masérne v skupinách, 
kým tatko jedného robil, ostatní 
čakali a kecali. Aj Peter. Tatko 
mi neraz povedal: ,Pohraj sa mu 
s kolenom‘... Jasné, že to boli 
len „pomocné práce,“ ale tak 
som vnikol do tejto futbalovej 
spoločnosti, spoznal som ju 
a ľudia z nej spoznali mňa.”
g Predal vám otec masérske 

desatoro?

„Isteže. Ale čo je v ňom, ne-
poviem, to je naše hečkovské 
know-how.”
g Masér či fyzioterapeut bol 

a je bútľavá vŕba i zdroj 

pohladenia duše dobrým 

vtipom, zábavnou historkou, 

musí mať náplasť na telo 

i srdce. Ste si vedomý tej 

zodpovednosti?

„Jedno z otcových pravidiel... 
V reprezentácii sme tam teraz 
v zdravotníckom tíme viacerí, 
zodpovednosť má kto niesť. 
Maroš Drinka, Majo Prelovský, 
doktor Vlado Pener, no a, samo-
zrejme lekár Jano Baťalík, to je 
prameň úsmevu a často 
i smiechu.”

g Mali ste za sebou pôsobenie 

v bratislavskom Interi, v re-

prezentácii do 19 i 21 rokov, 

aj zahraničný angažmán v Du-

baji. Do áčka ste však prenikli 

až s príchodom trénera Kozá-

ka. Vybral si vás on?

„V podstate áno, lebo dal dôve-
ru doktorovi Baťalíkovi, aby ten 
zostavil medicínsku družinu. No 
a ja si odvtedy myslím, že musí 
existovať telepatia...”
g Prečo?

„Prišiel som raz z roboty domov 
a fakt som vážne zvažoval, 
že zas zavolám dokymu, ku 
ktorému som sa chodieval učiť, 
že znova by bolo dobré do-
hodnúť sa s ním, aby som opäť 
niečo nové nabral. Do toho mi 
zazvonil telefón a Baťalík sa ma 
pýta, či by som sa k nim pridal. 
O päť minút nasledoval ďalší te-
lefonát, to už bol tréner, s jasne 
naformulovanou ponukou.”
g Bolo vám od prvého dňa 

jasné, čo sa od vás chce?

„Úlohy sú rozdelené, hneď pri 
zraze konzultujeme s asistent-
mi a kondičným trénerom, 
ktorý hráč koľko hral, v akom je 

stave a podľa záťaže sa vytvoria 
skupiny. Zranení, regenerácia, 
tréning, všetko má svoj systém, 
poriadok, zmysel. Musí to na 
seba nadväzovať, úkon za 
úkonom, reálne nesmieme 
premeškať ani minútu, čas na 
zraze je veľmi krátky.”
g Koľko z neho si uchmatnete 

na spánok pre seba?

„Otec to mal horšie, bol na 
všetko vlastne sám a ešte on 
pomáhal pánovi Popluhárovi... 
Rozhodne si neužívame spán-
kové orgie, lebo fungujeme 
i neskoro večer, máme aj 
14-16-hodinové šichty, ale času 
na spánok máme viac, ako mal 
masér v otcovej ére. ”
g Ako prežívate zápasy?

„Dvojčlenný tím, čo vybieha 
na ihrisko, sa v zápasoch mení, 
doktori rovnako aj my 
s Drinkom a Prelovským. Sedím 
na technickej lavičke, vedľa tej 
„hlavnej,” a do zápasu sa vložím 
naplno. V tomto sme s kolegami 
rovnakí, tri emočné bomby...”
g Ako vypúšťate ventil?

„Ako každý, teda v spoločnosti, 
kde sa cítim dobre. Tento rok 
som veľa cestoval, s futbalom 
a navyše som si pridal v januári 
Nepál. Lákalo ma vidieť zblízka, 
ak sa to tak dá povedať, Mont 
Everest, spoznať, ako tam, pod 
tým veľkým kopcom, ľudia žijú. 
Také prečistenie tela i ducha.  
Myslím si, že sa to podarilo.“ 

PETER ŠURIN

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY 
PETER HEČKO, fyzioterapeut 

Zdravotná sestra 
padol pod strom
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KTO JE PETER HEČKO ml.
DÁTUM NARODENIA: 8. novembra 1977 
MIESTO NARODENIA: Myjava
OBĽÚBENÝ KLUB: mám ich viac
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Peter Dubovský, Ľubomír Moravčík, Lionel Messi
NAJKRAJŠÍ FUTBALOVÝ ZÁŽITOK: kvalifikácia a záverečný turnaj ME 2016

Dve z troch emočných bômb realizačného tímu, vpravo Peter Hečko, 
vľavo Marián Drinka, medzi nimi kustód Michal Beseda.
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Litovskú reprezentá-

ciu viedol v období 

rokov 2012 a 2013 

tréner, ktorý má v životopise 

zapísanú aj kapitolu v sloven-

skom klube. Je to

a) Csaba László
b Werner Lórant
c) Serhij Kovalec

    
Dvaja litovskí hráči 

Arminas Nabekovas 

a Arvydas Janonis 

získali v tíme ZSSR medailu 

na olympijských hrách v Sou-

le v roku 1988. Aká bola?

a) zlatá
b) strieborná
c) bronzová

    
Ktorý šport je v Litve 

najpopulárnejší?

a) futbal
b) ľadový hokej
c) basketbal

    
Tomas Danilevičius, 

ktorý ako legionár 

pôsobil aj v Belgicku, 

Rusku, Švajčiarsku, Škótsku, 

Taliansku či Slovinsku, bol 

aj členom klubu z  anglickej 

Premier League, hoci nastúpil 

iba v troch súťažných zápa-

soch. Ktorý klub ho v roku 

2000 získal?

a) Chelsea Londýn
b) Arsenal Londýn
c) Manchester United

    
Edgaras Jankauskas 

je prvým a jediným 

hráčom litovskej 

futbalovej histórie, ktorý 

vyhral Ligu majstrov. V drese 

ktorého klubu to bolo?

a) Borussia Dortmund
b) Ajax Amsterdam
c) FC Porto 

    
Ktorý Litovčan ako 

prvý pôsobil v prvej 

polovici 90. rokov 

v nemeckej bundeslige, kon-

krétne v tíme Hamburger SV?

a) Valdas Ivanauskas 
b) Valdemaras Martinkenas
c) Arminas Narbekovas

    
V slovenskej najvyš-

šej súťaži pôsobili 

dosiaľ traja litovskí 

futbalisti Ričardas Beniušus 

(mal bilanciu 13 zápasov, 

1 gól), Marius Kazlauskas 

(26/1) a Egidijus Majus (22/1), 

všetci si obliekali dres  jedné-

ho klubu, ktorého?

a) MFK Ružomberok
b) DAC 1904 Dunajská Streda
c) Tatran Prešov

    
Na ktorom závereč-

nom turnaji veľkého 

šampionátu sa 

zúčastnila Litva?

a) ME 2000
b) MS 2006
c) žiadnom

    
Najťažšia prehra, 

zapísaná v análoch 

litovskej reprezentá-

cie, je dokonca dvojciferná 

– 0:10. Litovčania ju utŕžili od

a) Egypta
b) Brazílie
c) Nemecka

    
Prvé dva vzájomné 

zápasy Slovenska 

a Litvy majú punc 

neoficiálnosti, prvý sa hral vo 

Vilniuse 14. 10. 1992 (1:0, gól 

Šimon), druhý v Dunajskej 

Strede 30. 3. 1993 (2:2, Ľ. 

Luhový, Diňa – Zdančius 2, 

oba z 11 m). Slovenský tím 

v oboch prípadoch zostavil 

a na lavičke sedel neskorší 

reprezentačný tréner. Bol to

a) Jozef Adamec
b) Jozef Jankech
c) Milan Lešický

    
V dnes už neexistujú-

com Pohári víťazov 

pohárov sa v predko-

le sezóny 1993/94 stretol Žal-

giris Vilnius so slovenským 

klubom a vypadol po dvoch 

prehrách 0:2 a 0:1. Kto bol 

tým slovenským súperom?

a) 1. FC Košice 
b) Tatran Prešov
c) Inter Bratislava

    
Marius Stankevičius 

pôsobí už šestnásť 

rokov v zahraničí, 

v jeho osobnej vizitke sú ok-

rem iných aj kluby Sampdoria 

Janov, FC Sevilla, Valencia, 

Lazio Rím... A práve v Talian-

sku a Španielsku dosiahol 

s mužstvom výrazné úspechy, 

aké?

a) je víťazom Talianskeho i Špa-
nielskeho pohára
b) je majster Talianska aj maj-
ster Španielska
c) stal sa najlepším zahranič-
ným hráčom Serie A a bol 
v najlepšej jedenástke sezóny 
La Ligy

    
V ktorom roku sa stal 

najlepším športov-

com Litvy futbalista  

a kto to bol?

a) nikto a nikdy
b) 2000 Tomas Danilevičius
c) 2005 Edgaras Jankauskas 

(alebo 
13 otázok 
o futbalovej 
Litve)

Kvíz

13.

10.

11.

12.

8.

7.

9.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Správne odpovede

1a, 2a, 3c, 4b, 5c (2004), 6a (1993 - 1997), 7b, 8c, 9a (27. mája 1924), 10b, 11a, 12a (s Laziom 

2012/13, s FC Sevilla 2009/10), 13a

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

SLOVENSKO – LITVA

Edgaras Jankauskas (vpravo) 
je prvý a dosiaľ jediným 
litovským futbalistom, ktorý 
vyhral Ligu majstrov.
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Fenomén 
basketbal a Sabonis 
Nie futbalom, ako na špor-
tovom teritóriu platí azda vo 
väčšine krajín, ale basketbalom 
doslova žijú Litovčania. Príbeh 
ich zamilovanosti do tohto 
športu sa začal písať dva roky 
pred vypuknutím II. svetovej 
vojny. V čase určitých komple-
xov voči dvom pobaltským 
susedom – Estónsku a Lotyšsku 
– vyhrala Litva v lotyšskej met-
ropole Riga svoj prvý európsky 
pohár. Cesta domov vraj vtedy 
trvala reprezentantom desiatky 
hodín, pretože vlak s nimi 
zastavoval na každej možnej 
zastávke a občania im všade 
pripravovali búrlivé privítanie.
Odvtedy basketbal v tejto 

krajine nie je iba obyčajnou 
hrou, ktorej cieľom je dostať 
veľkú oranžovú loptu do koša. 
Litovčania od Kaunasu po 
Klajpedu, od Alytusu po Mari-
jampole a od Panavežysu až po 
deltu rieky Neman ho považujú 
za národnú pýchu. Prispeli 
k tomu i dva tituly majstrov 
Európy (1937, 1939) litovských 
reprezentantov, na ktorých sa 
podieľal i americký olympijský 
víťaz z Berlína 1936 Frank John 
Lubin, hráč s litovskými koreň-
mi, nazývaný „otec litovského 
basketbalu“.
Jeho zlatá éra sa časovo kryje 
s nástupom muža, ktorého Li-
tovčania bez výnimky považujú 
za svojho najlepšieho hráča 
všetkých čias. Dnes má 51 ro-

kov, volá sa Arvydas Sabonis 
a vraj ako jediný človek sa 
môže pochváliť tým, že zatienil 
i prezidenta republiky. Hrával 
v klube Žalgiris Kaunas a tento 
tím s 220 centimetrov vysokým 
obrom vo svojich radoch sa 
v období rokov 1985-87 trikrát 
za sebou stal šampiónom 
bývalého Sovietskeho zväzu. 
V zostave sovietskej „zbornej“ 
získal zlato na MS 1982 i ME 
1985, v rokoch 1984 a 1985 ho 
talianske periodikum Gazzetta 
dello Sport vyhlásilo za najlep-
šieho hráča Európy.  
V roku 1985 Sabonis pre nízky 
vek nemohol odísť do klubu At-
lanta Hawks zo zámorskej NBA, 
o rok neskôr ani do Portlandu 
Trail Blazers. Vtedy ho na ceste 
do USA, a vysnívanej NBA, 
pribrzdili politické dôvody.
Po zisku olympijského zlata 
v roku 1988 v Soule sa ľady pre-
lomili. Ako najlepší európsky 
hráč prestúpil Sabonis v tom 
istom roku do Španielska, kde 
hral vo Valladolide i Reale Mad-
rid. Až v roku 1995 konečne 
zakotvil v najkvalitnejšej súťaži 
sveta – NBA – kde odohral 
sedem sezón v drese Portlandu. 
Kariéru ukončil v Žalgirise, kam 
sa po štrnástich rokoch legio-
nárskych potuliek vrátil a de-
finitívne ukončil kariéru v de-
cembri 1995.  V septembri 2011 
ho postihol infarkt, operovali 
ho a po prepustení z nemoc-
nice tento člen Galérie slávy 
FIBA vtipkoval, že „po všetkých 
obmedzeniach ordinovaných 
lekármi si z obľúbených činnos-
tí budem môcť užívať iba sex...“.

Sabonis ako hráč bol jedineč-
ný, ale porcia slávy sa ušla aj 
niekdajšiemu elitnému strelcovi 
Rimasovi Kurtinaitisovi, ktorý 
sa niekoľko rokov po nadobud-
nutí nezávislosti krajiny stal jej 
ministrom športu. Tento hráč 
bol ešte vo svojich 39 rokoch 
profesionálom vo vilniuskom 
klube Lietuvos Rytas. Medzi 
nezabudnuteľné postavy patrí 
aj Šarunas Marčiulionis, ktorý 
má podobne ako Sabonis svoju 
basketbalovú akadémiu. Pri vý-
počte basketbalových kapacít 
nemožno opomenúť ani Linasa 
Kleizu, ktorý hral ako legionár 
za Olympiakos Pireus či Olimpiu 
Miláno, v NBA za Denver Nug-
gets. Šarunas Jasikevičius je 

Aj Litva 
má hviezdy, 
ktorých žiara prekročila 
národné hranice
Krajina s niečo vyše trojmiliónovou populáciou sa iba ťažko môže stať ve-
ličinou vo svetovom športe a Litva v tomto smere nepatrí medzi výnimky. 
V niektorých športových odvetviach však aj najväčší z troch pobaltských 
štátov dokázal vypiplať hviezdy, ktorých žiara poľahky prekročila nielen 
národné, ale aj kontinentálne hranice.
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trojnásobný víťaz Euroligy s tí-
mami FC Barcelona a Maccabi 
Tel Aviv, v NBA pôsobil v klu-
boch Indiana Pacers a Golden 
State Warriors. Zo zámoria za-
mieril v roku 2009 do Panathi-
naikosu Atény a napísal rekord-
né cifry do gréckej športovej 
histórie: čiastka za transfer pred-
stavovala 1,7 mil. USD, plat na 
dva roky 7 mil. USD. Na záver 
tohto bloku ešte kontrolná otáz-
ka: ktorý český športovec je no-
siteľom najvyššieho litovského 
štátneho vyznamenania – Radu 
kniežaťa Gediminasa? Odpoveď: 
je ním známy basketbalista Jiří 
Zídek, ktorý v roku 1999 vyhral 
so Žalgirisom Kaunas promi-
nentnú klubovú Euroligu. 

Hviezdy z atletiky i hokeja
Litovskí reprezentanti vyryli 
brázdu aj na poli kráľovnej 
športov atletiky. Virgilius Alekna 
je v hode diskom dvojnásobný 
olympijský víťaz – zlato získal 
v roku 2000 v Sydney a 2004 
v Aténach – dvojnásobný maj-
ster sveta (2003, 2005) a raz 
šampión Európy (2006), v roku 
2005 ho vyhlásili za Atléta 
Európy. Romas Ubartas, jeho 
krajan z diskárskeho kruhu, 
dobyl zlato na OH 1992 v Bar-
celone, ale neskôr ho diskvalifi-
kovali za doping a po odpykaní 
trestu už na predchádzajúce 
výsledky nenadviazal. Podobne 
ako on dopadla majsterka 
Európy 2010 z barcelonského 

maratónu Živilé Balčiunaité. 
Pre nezrovnalosti vo vzorke 
moču jej národný zväz dočasne 
pozastavil činnosť, v apríli 2011 
definitívne prišla o spomenutý 
titul a navyše dostala dvojročný 
dištanc. Súčasnou hviezdou 
je skokanka do výšky Airiné 
Palšyté, strieborná medailistka 
z ME 2016 v Amsterdame.
Z ľadových plôch vari najviac 
utkvelo v pamäti meno Darius 
Kasparaitis. Dnes 45-ročný bý-
valý obranca hrával za Dinamo 
Moskva, od roku 1993 v NHL 
za NY Islanders, Pittsburgh, 
Colorado i NY Rangers, v 
nadnárodnej KHL za Ak Bars 
Kazaň. Kasparaitis je trojná-
sobným účastníkom ZOH a vo 
svojej zbierke má kompletnú 
zbierku medailí s výberom SNŠ 
a Ruska: zlato zo ZOH 1992, 
striebro zo ZOH 1998 a bronz 
zo ZOH 2002. Útočník Dainius 
Zubrus sa tiež výrazne presadil 
v NHL, kde si obliekal dresy 
Philadelphie, Montrealu, Wa-
shingtonu, Buffala i New Jersey 
– v jeho farbách v novembri 
2008 vyrovnal klubový rekord 
v počte zaznamenaných gólov 
v jednom zápase, štyri dosiahol 
proti Tampe Bay (7:3).
Litva má dnes aj pomerne 
známe meno na tenisových 
kurtoch, je ním 26-ročný Ričar-
das Berankis, juniorský majster 
sveta ITF z roku 2007, ktorý žije 
v americkom Bradentone.
 
Futbalisti, ktorí vyryli 
legionárske brázdy
Osobnosti svetového formátu, 
akým bol na Slovensku v mi-
nulosti napríklad Ján Popluhár, 
v najlepších rokoch pozývaný 
hrať do rôznych prominent-
ných výberov, litovský futbal 
zatiaľ nevychoval. Za úspech 
preto možno považovať už 
legionárske účinkovanie hráčov 
z tejto krajiny vo futbalovo 
kvalitnejších súťažiach, než je 
– momentálne osemčlenná 
– litovská A Lyga.  
Do myslí futbalových fanúšikov 
sa zapísali najmä mená dvoch 
mužov, ktorí od roku 1990 robili 
dobré meno litovskému futbalu 
v Rakúsku – a predtým sa pre-
sadili v kluboch bývalého So-
vietskeho zväzu. Dnes 51-ročný 
Arminas Narbekovas, stredopo-
liar tatárskeho pôvodu, získal tri 
majstrovské tituly (1991-93) 
s Austriou Viedeň, za ktorú odo-
hral 115 zápasov a zaznamenal 
32 gólov, neskôr pôsobil aj 
v menších rakúskych kluboch. 
S výberom Sovietskeho zväzu 
vyhral OH 1988 v Soule a v ob-

dobí rokov 1985-88 ho štyrikrát 
za sebou vyhlásili za litovského 
Hráča roka. Útočný tank, dnes 
50-ročný Valdas Ivanauskas, sa 
tiež zviditeľnil vo viedenskej 
Austrii, dvakrát bol jej najlepší 
klubový strelec sezóny a neskôr 
sa stal prvým Litovčanom v ne-
meckom profifutbale. V klube 
Hamburger SV dostal pre svoju 
srdnatosť a ochotu súperiť na 
ostrie noža s obrancami prezýv-
ku „Ivan Hrozný“. Následne 
mal blízko aj k pôsobeniu vo 
Wolfsburgu, ale prestup stros-
kotal na jeho manželke Beatrix, 
ktorá si nevedela predstaviť 
život v meste volkswagenov... 
Vydarený športový pobyt v Ne-
mecku zavŕšil absolvovaním 
uznávanej trénerskej futbalo-
vej školy v Kolíne nad Rýnom. 
Ivanauskas bol, podobne ako 
Narbekovas, vo svojej vlasti tiež 
štyrikrát Hráč roka.
Bohato popísaný futbalový 
životopis má aj päťnásobný 
najlepší hráč Litvy a súčasný 
tréner jej reprezentácie, 
41-ročný Edgaras Jankauskas. 
Niekdajší výborný útočník má 
na konte 56 štartov vo farbách 
litovskej reprezentácie 
a 10 zaznamenaných gólov, 
ako legionár hral a zbieral 
vavríny vo viacerých krajinách.. 
V Portugalsku bol v kádroch 
oboch tamojších velikánov, 
Benficy Lisabon i FC Porto, 
v Belgicku hral za FC Bruggy, 
v Škótsku za Hearts of Midlo-
thian Edinburgh, v Španielsku 
za RS San Sebastian, v  USA 
za New England Revolution, 
v Rusku za moskovské kluby 
CSKA i Torpedo. Popri zisku 
viacerých majstrovských titulov 
a pohárových trofejí vyhral na-
príklad s FC Porto v roku 2004 
prestížnu Ligu majstrov! 
V susednom Česku absolvoval 
niekoľko sezón Tomas Radzine-
vičius, ktorý bol v roku 2010 aj 
v kádri slovenského ligistu FK 
Senica a skúsenosti zbieral 
i v Poľsku, v sezóne 2002/03 ho 
vyhlásili za najlepšieho hráča 
litovskej A Lygy. 
Z prehľadu mien vidno, že aj po 
litovských ihriskách pobehujú 
šikovní futbalisti, ktorí môžu 
dať svoje umenie do služieb 
nielen domácich klubov, ale 
obohatiť ním i ligové súťaže 
v iných, z futbalovej stránky 
kvalitatívne vyššie postavených 
krajinách. Samozrejme, z ich 
skúseností potom výrazne ťaží 
litovská reprezentácia a po ich 
návrate z legionárskych potu-
liek i domáce kluby.         
(ľd)
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Začal v žiackom družstve Slá-
vie Bratislava, ale čoskoro ho 
kamarát Gersoskovics zlákal do 
svojho klubu pod hradom, do 
nemeckého Donaustadtu SC. 
Na jeho tréningoch a hlavne zá-
pasoch obdivoval kumšt hviezd, 
najmä Tomáša Porubského. 
Odrazu sa mohol vedľa neho 
postaviť v majstrovskom dueli 
aj Janko, ktorého začali prezý-
vať Arara. Vytvoril s Gersosko-
vicsom nebezpečnú dvojicu na 
kraji vtedy päťčlenného útoku. 
Gersoskovics unikal a centroval, 
Arara strieľal. A ako! Dva-tri góly 
v zápase, niekedy aj päť-šesť! 
To si zachoval až do futbalovej 
penzie. 

Naveky 
do belasého dresu
Keď zanikala prvá spoločná 
republika Slovákov a Čechov, 
jediné slovenské mužstvo v naj-
vyššej čs. súťaži I. ČŠK Bratislava 
sa dostalo do hráčskej krízy. Ne-
dalo sa ju inak začať riešiť ako 
šikovnými náhradníkmi z doras-
tu alebo rezervy. Vtedy prestú-
pil Ján Arpáš do tohto klubu, 
hoci mal aj iné ponuky. Jedna 
bola aj humorná. Spolu s Ger-
soskovicsom sa dal zlákať do 
Šumperka na Morave. Každý 
dostal 200 korún, a tak šli posil-
niť miestny futbalový klub. Sľu-
by o tom, že tam budú len hrať 
futbal, rýchlo spľasli, lebo ich 
dali učiť sa za čašníkov. Vraj tak-
to bude o ich budúcnosť posta-
rané. Po dvoch týždňoch mlá-

denci ušli nazad do Bratislavy. 
Kríza musela belasými poriadne 
zalomcovať, i keď došlo k zlúče-
niu s ŠK Mestské závody a pri-
budli ďalší hráči. Vedenie klu-
bu práve dohodlo zájazd do 
Francúzska a Luxemburska 
a naň šiel aj sotva 20-ročný 
Arara. Hneď v prvom zápase sa 
výborne uviedol, proti Spore 
Luxemburg prispel k víťazstvu 
6:2 dvoma gólmi! Získal tým 
napevno post v útoku. 
Veľmi si to vážil, tvrdo trénoval 
a s najväčším nasadením hral. 
Svoje kvality vždy prezentoval, 
nielen strelecké, ale vďaka vý-
bornej technike a futbalovému 
umu vedel aj tvoriť, kombino-
vať. Mal skvelý inštinkt na výber 
streleckých pozícií, s kolmými 
prihrávkami prudko zbiehal 
a v plnom behu pálil. Rýchlosť 
výberu streleckej pozície náso-
bil streľbou bez prípravy, užíval 
si voleje. Bol taký obratný 
a predvídavý, že nikdy neutrpel 
zlomeninu kosti, s odvahou sa 
púšťal do súbojov s tvrdými 
obrancami, aj vo vysokých sú-
bojoch o loptu mal svoj obdi-

vuhodný štýl. Na letiacu loptu 
predskakoval pred sebaistého 
obrancu, vysoko sa odrazil 
a hlavičkoval pred ním, kam 
chcel, nemohol vlastne prehrať 
nijaký takýto súboj. A to nemal 
ani 180 centimetrov..

Góly na bežiacom páse
Za rok-dva sa – vtedy už ŠK Bra-
tiskava – z krízy vysekal. Najmä 
zásluhou návratu bratislavských 
profesionálov z českých a mo-
ravských klubov. Arara medzi 
nich skvele zapadol. Predovšet-
kým gólovou produkciou. Tro-
chu mu to umožňovali vtedajší 
bratislavskí a vidiecki súperi 
v Slovenskej lige, boli citeľne 
slabší. Neraz vystrájal priam 
strelecké orgie. Na víťazstve 
14:0 nad HG Šimonovany sa 
podpísal šiestimi gólmi, 
z ôsmich Ružomberčanom dal 
päť, štyrikrát sa podieľal na 
debakloch AC Spišská Nová 
Ves, Slávie Prešov, ŠK Martin, 
AC Považská Bystrica. Hetriky 
či „iba” a dva góly ho už ani 
nenadchýnali... 
Logicky nemohol chýbať v dva-

nástich zo šestnástich zápasov 
v reprezentačnom tričku. Keď 
v poslednom inkasoval sloven-
ský tím sedem gólov v Záhrebe 
od Chorvátov, Arara to trochu 
prikrášlil našimi tromi. 
A v špičkových výkonoch po-
kračoval aj po druhej svetovej 
vojne. V silnom mužstve a proti 
predtým ťažko premožiteľným 
pražským „S“ Sparte a Slavii ešte 
držal krok v útoku s Tegelhof-
fom, Luknárom, Korostelevom, 
neskôr s Kubalom, Schubertom, 
Ilovszkým, hoci už mal na krku 
tridsiatku. A čo azda najviac 
prekvapilo, prejavil o neho záu-
jem turínsky Juventus. Výkonmi 
i gólmi si vynútil oslavné tirády 
v talianskej tlači. Ale o rok sa 
pobral domov. „Nemohol som 

si zvyknúť na búrlivé prostre-

die, zmáhala ma túžba po do-

move,“ len stručne komentoval 
teoretický vrchol kariéry. 
Futbal mal stále veľmi rád. Roky 
hral ešte za rezervu, rád s nádej-
nými futbalistami nastupoval 
v céčku Slovana už takmer 
štyridsaťročný. 
Z hráčskej šatne sa presťahoval 
do dielničky, v ktorej opra-
voval kopačky, či do skladu, 
aby dokonale pripravil svojim 
nástupcom výstroj. Stále sa tešil 
veľkej obľube u futbalových 
kamarátov aj u divákov. Jeho 
večne veselú povahu a živé 
rozprávanie o zašlej kariére 
nakoniec utlmilo sedadlo osob-
ného šoféra riaditeľa poisťovne 
na šesťstotrojke. 
Zaujímavé je, že jeho oveľa 
mladší brat Emil ho v strelec-
kých fázach vydarene napo-
dobňoval v Slovane, aj v ČH 
Bratislava.
JOZEF KŠIŇAN

Oprášené legendy: JÁN ARPÁŠ, hral za turínsky Juventus len rok, 
lebo túžil po domove

KTO BOL JÁN ARPÁŠ
DÁTUM NARODENIA: 7. novembra 1917 v Bratislave
ZOMREL: 16. apríla 1976 v Bratislave
HRÁČSKA KARIÉRA: Slávia Bratislava, Donaustadt SC, I. ČsŠK 
Bratislava, neskôr ŠK Bratislava, Juventus Turín
REPREZENTÁCIA: Slovensko 12-krát , 4 góly
ÚSPECHY:  4x majster Slovenska (1940, 1941, 1942, 1944), 2x majster Českoslo-
venska (1950, 1951), 3x najlepší ligový strelec, člen Klubu ligových kanonierov 
(152 gólov) 

Góly ako na bežiacom páse
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch minulého storočia sa po početných „plác-
koch“ Bratislavy preháňali stovky začínajúcich futbalových šarvancov. Funkcio-
nári klubov si ich pozývali na tréningy a keď sa im naozaj zapáčili, zaregistrovali 
ich, aby si mohli zahrať o body v súťažiach. Takouto cestou prešiel aj Ján Arpáš. 
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Cesta do Bazileja
Slovan vstúpil do kalendárneho 
roka 1969 zájazdom do Argen-
tíny a už tam naznačil svetovú 
triedu, na kvalitne obsadenom 
turnaji zdolal víťaza Interkon-
tinentálneho pohára Estudian-
tes de la Plata 2:1 i silný MTK 
Budapešť. Zo šiestich zápasov 
prehral len jeden s Bocou Ju-
niors 1:3 a v podobnom duchu 
vykročil na jeseň na spanilú 
jazdu pohárovou Európou.
Posilnení úspechom a stmelení 
víťazstvami za oceánom vstúpili 
zverenci trénera Michala Vičana 
do bojov o európsku trofej ne-
nápadne. Nad FK Bor dokázali 
vyhrať doma presvedčivo 3:0, 
no v odvete sa trápili a postup 
vydolovali po prehre 0:2. A keď 
belasí prehrali v 2. kole v Porte 
0:1, tiež to nevyzeralo ružovo. 
Domáce víťazstvo 4:0 a najmä 
dvojgólový Karol Jokl však dali 
jasnú odpoveď o sile mužstva 
a posunuli Slovan do štvrťfinále.
V ňom si Slovan priviezol naj-
skôr dôležité jednogólové víťaz-
stvo z Turína 1:0 a v domácej 
odvete istil postup víťazstvom 
2:1 po góloch A. Horvátha a 
Hlavenku. Žreb semifinále mu 
prisúdil Dunfermline Athletic 
FC. V Škótsku sa zrodila remíza 
1:1, a to by už bol hriech pre-
pásť postup do finále PVP doma 
na Tehelnom poli. Ján Čapkovič 

vsietil v I. polčase 

gól, ktorým spečatil účasť prvé-
ho a doteraz posledného čes-
koslovenského klubu vo finále 
európskej pohárovej súťaže.

Veľké finále
„Jastrabi z Tehelného poľa,“ ako 
ich nazval legendárny športový 
komentátor Gabo Zelenay, vy-
leteli na Barcelonu od úplného 
začiatku. Z prvej akcie sa dostali 
belasí, v tomto zápase v bielych 
dresoch, do pokutového úze-

mia a Ľudovít Cvetler pohoto-
vou strelou prekonal Sadurniho. 
Už v 17. minúte však zbehol 
Zaldua za chrbát obrannej línie 
Slovana, nohou posunul loptu 
vedľa vybiehajúceho Vencela 
a bolo vyrovnané. Hviezdny 
moment kariéry predviedol po 
polhodine hry Vladimír Hrivnák. 
Na polovici ihriska sa rozbehol, 
narazil si loptu so spoluhráčom 
a už ho nezastavil nikto a nič, 
sám pred brankárom Barcelony 

nezaváhal a Slovan zas viedol 
2:1. Keď pred odchodom do ka-
bín využil po autovom vhadzo-
vaní Ján Čapkovič zaváhanie 
obrancu a po ľavej ruke poslal 
loptu do Sadurniho siete tre-
tíkrát, triumf bol na dosah. V 
druhej časti hry Barcelona zníži-
la v 51. minúte gólom Rexacha, 
ale viac jej Vencel v bráne a jeho 
spoluhráči v poli nedovolili. 
Krátko po záverečnom hvizde 
Holanďana Van Ravensa zapla-
vila trávnik asi tisícka verných 
fanúšikov Slovana a v ošiali 
radosti povyzliekali natešených 
hráčov z dresov. Treba povedať, 
že napríklad  Ján Čapkovič to 
urobil radšej dobrovoľne 
a odovzdal všetko, čo sa rozdať 
dalo. Aj preto zdvíhal kapitán 
Alexander Horváth pri slávnost-
nom dekorovaní pohár nad 
hlavu so širokým úsmevom, no 
polonahý, iba v trenírkach.
V 39 ročníkoch sa tešilo 
z triumfu 32 tímov z 12 európ-
skych krajín, najúspešnejším 
klubom sa stal so štyrmi víťaz-
stvami práve FC Barcelona. Mo-
hol ich mať aj päť, ak by 21. má-
ja 1969 v Bazileji nenarazil na 
partiu fantastických futbalistov 
na čele s legendárnym tréne-
rom Michalom Vičanom. Tam sa 
zrodil úspech, aký nemá 
v histórii slovenského a česko-
slovenského futbalu obdoby. 

PETER ZEMAN

Jediná európska pohárová trofej, ktorú má vo svojej vitríne slovenský klub, je Pohár víťazov 
pohárov. V roku 1969 ju vybojoval bratislavský Slovan. V dramatickom finále zdolal na štadióne 

Sv. Jakuba v Bazileji FC Barcelona 3:2.

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU 

Cesta do BazilejaB ako

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

SLOVENSKO – LITVA

SLOVAN BRATISLAVA – PVP 1969

1. kolo Slovan Bratislava – FK Bor  3:0 
 Góly: 48., 69. Jokl, 80. Hrdlička
 FK Bor - Slovan Bratislava 2:0
2. kolo FC Porto - Slovan Bratislava 1:0 
 Slovan Bratislava – FC Porto  4:0  
 Góly: 22. Ján Čapkovič, 48., 88. Jokl, 84. Jozef Čapkovič
ŠTVRŤFINÁLE: AC Turín - Slovan Bratislava  0:1  
 Gól: 54. Jokl
 Slovan Bratislava – AC Turín 2:1  
 Góly: 26. A. Horváth, 62. Hlavenka
SEMIFINÁLE: Dunfermline Athletic FC - Slovan Bratislava 1:1
 Gól: 78. Ján Čapkovič
 Slovan Bratislava - Dunfermline Athletic FC 1:0
 Gól: 24. Ján Čapkovič
FINÁLE: Slovan Bratislava - FC Barcelona  3:2  (3:1)
 Góly: 2. Cvetler, 30. Hrivnák, 41. Ján Čapkovič - 17. Zaldua, 
 51. Rexach 
 Rozhodca: Van Ravens (Holandsko), 22 000 divákov, Bazilej
SLOVAN: Vencel - Fillo, Hrivnák, Horváth, J. Zlocha - Hrdlička, Jozef Čapkovič 
- Cvetler, Móder (67. Határ), Jokl. Ján Čapkovič. Tréner Michal Vičan.
BARCELONA: Sadurni - Franch (13. Pereda), Eladio, Olivella, Rife - Pellicer, 
Zabalza, Castro (46. Mendonca) - Zaldua, Fuste, Rexach. Tréner S. Artigas.

Kapitán Ale-
xander Horváth 
(vpravo) sa zdraví 
s kapitánom Bar-
celony Ferranom 
Olivellom.
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