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Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

      

     Po nevydarenej kvalifikácii na EURO 2012 sme my fanklubáci  spolu s ostatnými priaznivcami 

slovenského futbalu očakávali úspešný vstup do nového kvalifikačného cyklu o postup na MS 2014 

v Brazílii. Najmä po tom ako sme sa dozvedeli vyžrebovanie do kvalifikačných skupín. Do tej našej 

sme dostali reprezentácie Grécka, Bosny a Hercegoviny, Litvy, Lotyšska a Lichtenšteinska.  

    ROK 2012 

     Prvý reprezentačný zraz a následné prípravné stretnutie naplánovalo vedenie futbalového  zväzu 

do Turecka. Bol prestupný rok a 29. Februára sme nastúpili v Burse proti domácemu Turecku. 

Očakávali sme tuhý boj, s nasadením viacerých našich hráčov, ktorí v tejto krajine legionárčia. Náš 

Fanklub mal v Turecku tiež svoje zastúpenie. Náš predseda Roman Táborský spolu  s Jozefom Kuricom 

pricestovali lietadlom spolu s našou reprezentáciou do Bursy. Po strastiplnej ceste na hotel očakávali 

futbal na kvalitnom trávniku na juhu Európy. Opak však bol pravdou. Sneh, ktorý napadol v predvečer 

stretnutia usporiadatelia síce odpratali, ale ich futbalová reprezentácia sa s chladom nevedela 

vyrovnať. Zvíťazili sme nad Tureckom 2:1 gólmi Weissa ml. a Stocha. Výkon našich fanklubákov 

trochu zohrial, s vidinou, že v roku 2012 sa bude blýskať na lepšie časy. 

      Blížilo sa EURO 2012 v Poľsku a na Ukrajine. Naši sa tam neprebojovali, preto mohli robiť len 

sparingpartnerov v prípravných stretnutiach účastníkov EURO 2012. Preto si nás vybrala 

reprezentácia Poľska na stretnutie do Klagenfurtu . Skupina fanklubákov v spolupráci s BFZ sa vydala 

autobusom na toto stretnutie. Boli i takí, ktorí sa dostavili vlastnými autami. Pred asi 2000 divákmi     

/ zväčša Poliakmi / sme prehrali 0:1.  

     O 4 dni neskôr nás čakali Holanďania v Rotterdame. Aj tam sme mali zastúpenie. Niektorí šli 

s reprezentáciou lietadlom, niektorí autom. Na nádhernom a vypredanom štadióne „Feijenoord“ sme 

chceli odolávať silnému protivníkovi. Nestalo sa. Už v 7 min. sme prehrávali vlastným gólom Salátu. 

V 75 min. sme obdržali aj druhý gól a prehrali 2:0. Počasie pekné, aspoň že výlet to bol dobrý.  

     Ihneď po návrate z Holandska nás čakala doposiaľ najväčšia akcia v ére nášho Fanklubu.  

Spomienka na historicky najväčší úspech spoločného československého futbalu – zisk strieborných 

medailí z MS 1962 v Čile. V spolupráci s obcou Bernolákovo sme privítali v areáli Jána Popluhára 

držiteľov strieborných medailí . Pozvanie prijali: Adolf Scherer, ktorý pricestoval z Francúzska, kde 

ukončil svoju futbalovú kariéru a kde doposiaľ žije, Jozef Štibrányi – strelec pamätného gólu 

Španielom, Jirko Tichý – dlhoročný hráč ČH Bratislava, Jozef Adamec , ktorý odohral všetky 3 

stretnutia základnej skupiny a Titus Buberník, taktiež člen výpravy, ktorý si však na MS nezahral.   

Spoločne sme si pripomenuli výročie úmrtia Janka Popluhára – čestného predsedu nášho fanklubu – 

položením kytice k jeho hrobu na cintoríne v Bernolákove. Následne sme absolvovali cestu do 

Bratislavy pod historický hrad Devín autobusom RTO – podobným ako naši vicemajstri sveta v roku 

1962 po návrate z Čile. Po krátkom občerstvení v miestnom hoteli sme sa vrátili do Bernolákova, kde 

sme sa spoločne zúčastnili svätej omše za Janka Popluhára v miestnej kaplnke Svätej Anny. Po jej 

skončení sme sa presunuli do športového areálu. Tam sme sa zúčastnili futbalového stretnutia medzi 
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internacionálmi Slovenska a mužstvom Old Boys Bernolákova doplnených o našich fanklubákov. 

Tesne pred začiatkom tohto stretnutia zavítal na našu akciu aj prezident Slovenskej Republiky pán 

Ivan Gašparovič. Hosťom odovzdal pamätné plakety, ktoré zabezpečili naši fanklubáci. Po skončení 

stretnutia sme sa spolu s hosťami navečerali a neskôr presunuli do miestneho kultúrneho domu. Tam 

sa v réžii Marcela Merčiaka konala beseda s medailistami z MS 1962. Lúčenie bolo dojímavé, 

v prípade Dolfiho Scherera na letisku vo Viedni aj so slzami v očiach. Jedinou odmenou za toto milé 

popoludnie bol nezvyčajný ohlas prezentovaný takmer vo všetkých médiách na Slovensku. Preto aj 

touto cestou všetkým fanklubákom, ktorí sa svojim dielom pričinili o prípravu a zdarný priebeh tejto 

akcie vyslovujem poďakovanie.  

     O necelý týždeň začalo EURO 2012. Ani naši Fanklubáci nezostali bokom. Po návšteve  stretnutí 

v Gdaňsku a Wroclavi vo štvorici autom nasledoval autobusový zájazd do Ľvova na stretnutie 

Nemecko – Dánsko. V dobrej partii, ako i nálade sme sa šťastne vrátili na Slovensko, aby sme 

o týždeň – každý po svojom – navštívili stretnutia v Donecku a v Kyjeve.  

     Čas dovoleniek sme si spestrili aj výletom do Českého Krumlova, návštevou dedinky Hoštice 

známej zo seriálov Slunce, seno... Absolvovali sme spoločný obed a návštevu plzenského pivovaru. 

Následne aj futbalové stretnutie českej Gambrinus ligy Viktoria Plzeň – Hradec Králové. Na spiatočnej 

ceste sme sa zastavili v známej vinárskej oblasti Wachau v Rakúsku.  Viac ako vydarená akcia.  

     V poradí už štvrté prípravné stretnutie na ihriskách súperov sme absolvovali  proti Dánom 

v Odense.   Asi 20 členov nášho fanklubu strávilo dva pekné dni v Dánsku. Po nevydarenom prvom 

polčase sa naši v druhom zlepšili a gólmi Jakubka, Hamšíka a Guldana sme zvíťazili 3 : 1.  

     Začala kvalifikácia. Prvé zo stretnutí na pôde súpera sme odohrali v Litve. Do Vilniusu odcestovala 

početná skupina našich fanklubákov. Jedni lietadlom, iní autami. Na 5 tisícovom národnom štadióne 

s umelou trávou sme hneď na úvod kvalifikácie prekvapili. Nepríjemne. Remizovali sme so súperom, 

ktorého sme mali zdolať. Po vylúčení Pečovského a chybe brankára Muchu sme na viac nemali. Naši 

reprezentanti sa neriadili  sloganom fanklubu: “ Bohu dušu, žene srdce – mne víťazstvo“. Odchádzali 

sme smutní, ale v nádeji, že ďalší súper – Lichtenštajsko si to odskáče. 

     Pred stretnutím s týmto súperom sme na spoločnej akcii vo „fanzóne“ Domu športu privítali 

a ocenili  Rasťa Kostku k jeho  40-ke. Od Jozefa Adamca   prevzal dres našej reprezentácie. Kamil 

Kopúnek, náš úspešný strelec postupového gólu na MS 2010 v stretnutí s Talianskom,  podpisoval 

svoje zberateľské karty, ktoré sme pri tejto príležitosti vydali.  Privítali sme aj nášho verného 

faklubáka  Vlada Ekharda.  Na štadióne Pasienky sa ale žiadna kanonáda zo strany našich 

reprezentantov nekonala. Boli sme vďační aj za víťazstvo 2:0, keď góly našich strelili Sapara 

a Jakubko.  

     O mesiac , deň pred stretnutím s Lotyšskom sme boli spoločne povzbudiť našu reprezentáciu do 21 

rokov v Senci v stretnutí o postup na ME 21 s Holandskom. Beseda v hoteli Senec s úspešným 

bývalým trénerom 21 Dušanom Radolským sa niesla v priateľskej atmosfére v spomienkach na OH 

2000 v Sydney. Stretnutie s Holandskom sme po dobrom výkone prehrali 1:2. 

     Na druhý deň, znova na Pasienkoch, sme privítali Lotyšsko.  Do fanzóny prišli velikáni nášho 

futbalu. Jozef „Vasil“  Štibrányi, bratia Jozef a Ján Čapkovičovci. O podpis na  kartu Vasila bol 

enormný záujem. V stretnutí s Lotyšskom sme v polčase viedli 2:0 gólmi Hamšíka / 11m / a Saparu. 
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Nakoniec sme sa v závere stretnutia strachovali o výsledok, pretože Lotyši znážili z PK na 2:1. 

Takýmto výsledkom sa aj stretnutie skončilo.  

     V sobotu dna 13.10.2012 sme spoločne oslávili 2. výročie nášho faklubu  v Solčanoch. V spolupráci 

so starostom obce p.Soboňom sme pripravili v miestnom kultúrnom dome a štadióne krásne 

popoludnie. Prišli nás podporiť aj rodáci zo Solčian. Anton Švajlen, Ivan Ondruška, ale i náš verný 

fanklubák Vasil Štibrányi. Pozvánku neodmietol ani jeden z našich najlepších futbalistov novodobej 

éry  Ľubomír Moravčík. Po výročnej schôdzi  a prednesení  správy za činnosť v rokoch 2010 a 2011, 

odohrali naši fanklubáci priateľské stretnutie so starými pánmi Solčian. Pre nás v nezvyčajnej 

atmosfére pred viac ako 300 divákmi sme sa rozišli zmierlivo 2:2. 

     A prišlo najdôležitejšie stretnutie roku 2012 – s Gréckom. Vo fanzóne sme privítali oslávencov 

z radov tých starších. Páni Titus Buberník, Jozef „Pepo“ Geryk  a  Anton  Švajlen sa u nás cítili veľmi 

dobre. Podporiť nás prišiel aj Mário Breška, ktorý o futbale v Grécku živo diskutoval, pretože tam 

odohral pár rokov. Dobre naladení sme odišli na štadión v nádeji, že dážď, ktorý kropí Bratislavu nám 

prinesie šťastie. Nepriniesol. Po jednom z najlepších výkonov v tomto roku sme prehrali nešťastne 

0:1. 

     Po dvoch rokoch činnosti sa náš fanklub chcel zblížiť s hráčmi našej reprezentácie.  Nápad  - zložiť 

faklubácku hymnu – priniesol Peter Zeman.  Preto v Novembri 2012, deň pred priateľským stretnutím 

s Českou reprezentáciou v Olomouci sme za spolupráce s autorom piesne Milanom Dočekalom, ktorú 

otextoval Peter Zeman nahrali v bratislavskom štúdiu hymnu Oficiálneho fanklubu slovenskej 

futbalovej reprezentácie. Na naspievaní  vokálov sa podielali aj naši reprezentanti -  Marek Hamšík, 

Marek Sapara, Rado Zábavník a Juraj Kucka. V závere sezóny chlapci bojovali zo všetkých síl. Na našu 

otázku, či z tej piesne  niečo bude,  odpovedal odborník na mixáž: „Dúfam, že zajtra v Olomouci tak 

hrať , ako dnes spievali, nebudú“.  

     A hrali. V 6 min. sme prehrávali 2 : 0. Stretnutie skončilo 3 : 0 pre Čechov a boli sme radi, že 

v tichosti môžeme z Olomouca odísť. Jedine náš fanklub si odniesol peknú spomienku na Olomouc. 

A to vďaka tomu, že sme prijali pozvanie českého faklubu na priateľské futbalové stretnutie s našimi 

fanklubákmi. Aj v tomto stretnutí sme ťahali za kratší koniec. Hriať nás mohol len fakt, že sme 

s vedením českého fanklubu nadviazali úzky kontakt na ďalšiu spoluprácu.  

     Záver roka patril jednej z najkrajších akcií nášho fanklubu. Krst CD našej novej hymny.  Pozvanie 

prijal o veľa známych osobností. Po originálnej prezentácii piesne pánmi Dočekalom a Zemanom, 

naše CD pokrstili pani Mária Královičová – ako jedna s postáv filmu „Skalní v ofsajde“ a pán Jozef 

Vengloš – jeden z našich najväčších futbalových odborníkov. Medzi prítomnými boli aj bývalí hráči  

Adamec, Švehlík, Hipp, bratia Čapkovičovci, Titus Buberník, ako i zväzoví funkcionári – páni Kliment 

a Jánošík. Túto dobrú myšlienku prišli podporiť aj rodičia jednej z našich najvýraznejších postáv 

v novodobej futbalovej histórii  rodičia Petra Dubovského. Všetci prítomní ocenili nápad a 

prezentáciu novej piesne. Domov si odniesli nové DC a pekné spomienky. 

     Blížili sa Vianoce, preto s prianím Veľa zdravia a šťastia všetkým fanklubákom sme uzavreli náš 

fanklubácky rok 2012.  

 

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