
Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

     ÚVOD 

     Bol chladný, daždivý a prekvapujúco aj zasnežený októbrový deň. Futbalových nadšencov milujúcich  futbal 

nadovšetko prišli do poľského Chorzowa povzbudiť našu reprezentáciu v poslednom stretnutí v boji o postup na 

MS 2010 v Juhoafrickej republike. Podarilo sa. Radosť nemala konca kraja. Premočení, vyzimení, ale šťastní sme 

sa vybrali na cestu domov. Poniektorí nie. Nemohli. Ich radosť z postupu prekazil nezmyselný zásah poľskej 

polície. Skončili vo väzení.  Aj táto skutočnosť vyburcovala poniektorých z nás podporiť našu reprezentáciu 

v Afrike osobnou účasťou. Ďalekú cestu na MS si každý vybavil po svojom. Preto aj fanúšikovia slovenskej 

reprezentácie boli na štadiónoch značne  rozptýlení. Chýbala tá jednotná podpora z Chorzowa. Po návrate z MS 

2010 vznikol v hlave jedného z priamych diváckych účastníkov p. Romana Táborského  nápad zjednotenia 

fanúšikov do organizovaného celku – fanklubu. Blížili sa jesenné stretnutia našej futbalovej reprezentácie 

v kvalifikácii na EURO 2012. Bolo treba konať. Roman Táborský spojil ďalších zanietených a v septembri 2010   

bolo občianske združenie s názvom „Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie RIVVIS“ 

zaregistrovaný na MV SR. 

     ROK 2010 

     Kvalifikácia o postup na EURO 2012 štartovala úvodným stretnutím 3.9.2010 na domácej pôde 

s Macedónskom. Aj keď so šťastím a aj s podporou našich fanúšikov sme vyhrali gólom Filipa Hološka 

v nastavenom čase 1 : 0.  

     Prvé stretnutie kvalifikácie na pôde súpera sme absolvovali s reprezentáciou Ruska. Skupina fanúšikov spolu 

s reprezentáciou odletela do Moskvy. V batožine nechýbal banner nášho oficiálneho fanklubu. Pri prehliadke 

Moskvy sa po prvýkrát chcela na Červenom námestí odfotiť naša skupina za rozloženým bannerom . Pripravení 

boli aj pracovníci TV TA3. Nestihli. Zásah polície bol rýchlejší. Naši odišli smutní. Za to však na štadióne 

Lokomotivu Moskva sme si radosť vychutnali do dna. Zvíťazili sme gólom Miroslava Stocha nad Ruskom 1 : 0.  

     Ihneď po zaregistrovaní nášho fanklubu dňa .... na MV SR sme podali žiadosť na blížiacu sa konferenciu SFZ 

ako najvyššieho orgánu slovenského futbalu o začlenenie do štruktúr SFZ. Podarilo sa. Boli sme prijatí ako 

pridružený člen SFZ. Na konferencii prišlo aj k voľbe nového prezidenta SFZ. Stal sa ním p. Ján Kováčik.  

    Čas bol neúprosný. O mesiac sme leteli s reprezentáciou znova. Do Arménska. Tentoraz už ako zaregistrované 

občianske združenie. Príjemní domáci obyvatelia Jerevanu nám dvihnutým prstom hore dávali najavo znalosť 

o priebežnom 1. mieste v aktuálnej tabuľke kvalifikácie. S vidinou ďalších bodov zo súperovho ihriska sme rátali 

aj my. Nestalo sa. Naši po malátnom výkone prehrali 3:1. Náš gól na 1 : 1 strelil Vlado Weiss ml. Otec – tréner 

našej reprezentácie bol z výkonu svojho mužstva smutný. My tiež.  

     Ihneď po návrate z Arménska sme u nás v Žiline privítali reprezentáciu Írska. Dúfali sme, že našimi hlasivkami 

dodáme síl slovenskej reprezentácii v neľahkom boji. Naši bojovali, prehrávali sme, Janko Ďurica vyrovnal. Po 

nepremenenom pokutovom kope Írmi sme boli vďační aj za jeden bod. 

     V novembri 2010 sme stihli priateľské stretnutie našej reprezentácie proti Bosne a Hercegovine v Bratislave 

na Pasienkoch . Klesajúcu krivku výkonnosti sme pretrpeli domácou prehrou 2 : 3, keď naše góly zaznamenali 

Šebo a Grajciar. 

     Činnosť nášho fanklubu sme zavŕšili dňa 29.12.2010 na obecnom úrade v Bernolákove, kde sme prijali 

futbalistu storočia na Slovensku p. Jána Popluhára za čestného člena Fanklubu. Náš predseda Roman Táborský 

odovzdal p.Popluhárovi  plaketu čestného predsedu nášho fanklubu.  



     ROK 2011 

     Rok 2011 naša reprezentácia odštartovala priateľským medzištátnym stretnutím v Luxembursku.  Aj náš 

fanklub mal na stretnutí svoje zastúpenie. Cestu autom absolvovali 3 fanklubáci. Roman Podhradský, Miloš 

Kopča  a  Robert Lamprecht. V totálnej hmle bola vidieť len polovica hracej plochy. Bohužiaľ tá, kde sme dostali 

oba góly. Prehrali sme s „trpaslíkom“ 2 : 1. Gól Slovákov naši fanklubáci v hmle nevideli. Dal ho Jendrišek.  

     Bohužiaľ futbal a fandenie prináša nielen radosť, ale i smútok. Dňa 6.3.2011 opustil rady našej futbalovej 

obce Ján Popluhár. Čestného predsedu nášho fanklubu si dlho neužil. Na poslednej rozlúčke s týmto velikánom 

slovenského futbalu boli prítomní aj naši fanklubáci. Miesto na stojane mal aj veniec s venovaním Oficiálneho 

fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie.  

     Dňa 29.3.2011 sa v Trnave odohralo  priateľské medzištátne futbalové stretnutie  Slovensko – Dánsko. Ako 

dar prísľubu prezidenta SFZ sme na toto stretnutie obdržali vstupenky zdarma. Vyzbrojení bubnom, sme 

povzbudzovali s plných síl. Nestačilo. Znova prehra. Tentoraz 1 : 2. Náš jediný úspech zaznamenal Hološko.  

     Po dvoch mesiacoch nečinnosti sme sa tešili na ďalší výjazd do zahraničia. Čakala nás Andorra . Malý štát 

medzi Španielskom a Francúzskom.  Cestu si zabezpečil každý sám. Daždivé počasie sa upokojilo až počas 

samotného stretnutia. Výkon našich nemastný – neslaný. Čakali sme viac. Potešilo len víťazstvo 0 : 1, keď jediný 

gól strelil Filip Šebo. Vďaka aj za ten.  

     Futbalová liga skončila, ale náš čakalo ešte jedno kvalifikačné stretnutie. Domáca odveta s Andorrou. Boli 

sme naladení na jednoznačné víťazstvo. Dúfali sme, že po nepresvedčivých výkonoch našej reprezentácie 

v jarnej časti si s radosťou viackrát zakričíme góóól. Opäť nevýrazne slabých 1 : 0. Gól našich navrátilec  Karhan.  

     Letná prestávka bola krátka, blížili sa ďalšie stretnutia kvalifikácie. Preto aj priateľské stretnutie v Klagenfurte 

proti domácim Rakúšanom padlo vhod. Cesta autami netrvala dlho. Po nepresvedčivých výkonoch 

v predchádzajúcich stretnutiach sme tŕpli, čo prinesie toto stretnutie s o slušnou návštevou. Pred 13.000 

divákmi sme zvíťazili  1 : 2. Zdalo sa, že naši futbaloví reprezentanti prekonali krízu a sú pripravení popasovať sa 

s Rusmi a Írmi v kvalifikácii o postup na EURO 2012.  

      Na odvetu kvalifikácie do Írska sme sa zorganizovali sami. Cestu a ubytovanie zabezpečil Marstravel. 23 

členov fanklubu spolu s ostatnými početnými priaznivcami Slovenska sa zišli na novom štadióne Aviva stadium. 

Neúnavným povzbudzovaním sme našim hráčom vytvorili takmer domáce prostredie. Íri oproti stretnutiu u nás 

hrali o poznanie horšie, zakríknuto. Mali sme na víťazstvo. Zremizovali sme však 0 : 0.  

     O štyri dni neskôr sme privítali v Žiline reprezentáciu Arménska. Tešili sme sa na odvetu. Mali sme im čo 

vrátiť. Po prehre 3:1 v Arménsku, každý očakával víťazstvo. Po nepremenených šanciach Hamšíka a Stocha bol 

v polčasovej prestávke stav 0:0. Potom to prišlo. Uragán. V druhom polčase nám Arméni nastrieľali 4 góly 

a bolo vymaľované. Sen o postupe na EURO 2012 sa začal rozplývať. Odchádzali sme veľmi smutní. 

     Na druhý deň po zdrvujúcej prehre prišla správa ešte horšia. Pri havárii lietadla v Rusku zahynul medzi inými 

aj náš kapitán hokejovej reprezentácie Pavol Demitra. Bol to šok. Oveľa horší ako v predchádzajúci deň. Na znak 

súcitu s rodinou tohto velikána vyzbierali naši fanklubáci  finančnú hotovosť. Viktor Kríž so svojimi priateľmi 

zakúpil smútočný veniec a v čase pietnej rozlúčky v Trenčíne ho položil k ostatným. Zbytok finančnej hotovosti 

sme poslali na účet „Dobrého anjela“ . 

     Posledná nádej aspoň na účasť v baráži bola – víťazstvo doma nad Ruskom. Vypredaný žilinský štadión vedno 

s nami dúfal , že zvíťazíme. Naši bojovali. Avšak silný ruský tím nám oplatil naše víťazstvo u nich. Zvíťazil 0:1. Sen 

o postupe na EURO sa definitívne rozplynul.  

      



     V nasledujúci deň si náš fanklub pripomenul 1.výročie založenia. V obci Veľké Orvište, kde je aj sídlo fanklubu 

a ktorej  ktorej latinský názov RIVVIS je zakotvený aj našom oficiálnom názve. Organizačne túto akciu 

zabezpečoval Roman Táborský za veľkej pomoci starostu / tiež člena fanklubu / p. Bolečka. V sychravom 

a daždivom počasí si našli cestu na priateľské futbalové stretnutie s nami takí velikáni slovenského futbalu ako: 

Adamec, Galis,Petráš a iní bývalí reprezentanti našej vlasti. Stretnutie moderoval Karol Polák a rozhodoval 

Miloš Kopča – tiež fanklubák.  Na omši v miestnom kostole sme si pripomenuli zosnulého čestného predsedu 

Janka Popluhára. Nakoniec sme si pochutili na maškrtách, ktoré pripravili obyvatelia tejto malej obce. Pri pohári 

vínka sme vyžrebovali ceny z tomboly. Najhodnotejšiu – zájazd do Macedónska vyhral ..., ktorý však pre 

povinnosti v práci na  stretnutie vycestovať nemohol. Preto ju daroval Martinovi Soboňovi.  

     Na posledné stretnutie do Macedónska vycestovali 4 fanklubáci. Roman Táborský, Miloš Kopča, Zdenko 

Jurkemik a Martin Soboňa. Už pri nástupe do lietadla sa nás zástupcovia médií pýtali : „Prečo idete na posledné 

stretnutie kvalifikácie, keď postup už je nemožný ?“ Dali sme im jasnú odpoveď. „My nefandíme našej 

reprezentácii  len v čase keď vyhráva, ale aj v čase, keď sa nedarí.“ V samotnom stretnutí tréner Weiss dal 

šancu zahrať si za reprezentáciu viacerým novým hráčom. Jeden z nich Piroska prispel gólom k remíze 1:1. 

     ZÁVER 

     Takto sa skončilo účinkovanie našej reprezentácie v roku 2011. Našej, fanklubáckej tiež. Ostáva len veriť, že 

vyžrebovanie kvalifikácie na MS 2014 do Brazílie bude k nám milosrdné a spoločnými silami to do Južnej 

Ameriky dotiahneme. Radi by sme... 

 

 

     Spracoval:   Miloš KOPČA, revízor v OZ „Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS“ 

  


