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Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

      V roku 2013 nás čakalo dokončenie kvalifikácie na MS 2014 v Brazílii. Stále sme živili nádej na 

jedno z postupových miest. Napriek tomu, že v závere roka 2012 sme po jednom z najlepších výkonov 

prehrali stretnutie na Pasienkoch s Gréckom 0:1. 

     ROK 2013 

     V čase zimnej prestávky sa vedenie nášho futbalu rozhodlo odohrať priateľské stretnutie 

v Bruggách s domácou reprezentáciou Belgicka. Zdalo sa, že súper nie je dostatočne atraktívny. 

Zdanie však klame. Futbalová reprezentácia Belgicka sa v posledných rokoch odrazila od dna a dnes je 

jedným z lídrov európskeho futbalu. Potvrdila to i suverénnym postupom na MS 2014. Našich 

reprezentantov prišlo do Belgicka povzbudiť   21 členov nášho fanklubu, vedených predsedom 

Romanom Táborským.   V stretnutí, v ktorom sme prehrávali gólom z pokutového kopu, nováčik 

v našej reprezentácii Lásik v 87 min. vyrovnal. Na remízu to nestačilo, Mertens v 90 min. strelil 

víťazný gól domácich.  

     Hladní po peknom futbale sme o dva týždne zorganizovali zájazd na stretnutie Európskej ligy do 

Plzne. Chceli sme si pozrieť výkon Mareka Hamšíka v jeho materskom drese SSC Neapol. Nestalo sa, 

Marek bol zranený. Výkon Neapola bol v treskúcej zime zmrznutý, tak ako my. Prehral 2:0.  

     Po veľmi dobrom výkone v Belgicku sme boli plní očakávania, či naša reprezentácia vykročí 

správnou nohou do ostatných stretnutí kvalifikácie. 

    Prišla odveta s Litvou.  Zišli sme sa vo Fanzóne hotela  Holiday Inn  v  Žiline.  Po smolnej remíze 

v Litve sme čakali jednoznačné víťazstvo. Naši nastúpili v najsilnejšej zostave. A nevyhrali. Remíza 1:1 

nám v boji o postup do Brazílie riadne skomplikovala postupové nádeje.  

     Preto sme si o 3 dni do Fanzóny v Žiline pred  priateľským  futbalovým  stretnutím so Švédskom   

pozvali prezidenta  Slovenského futbalového zväzu  Jána Kováčika, otca nášho reprezentanta  

Hamšíka – Richarda. Tretím do partie bol bývalý reprezentant Slovenska Ľubomír Michalík. Otázky 

smerovali hlavne na prezidenta SFZ. Ako ďalej v kvalifikácii ? Prečo Marek Hamšík v reprezentácii 

nepodáva také výkony ako v drese Neapola a iné. Jednou z odpovedí otca Richarda bola. „ Marek 

v Neapole nedostáva toľko takých taktických úloh , ako v reprezentácii“.  Tým aj naznačil miernu 

nespokojnosť s rozhodnutiami našich trénerov. So Švédskom,  bez ich hviezdy Ibrahimoviča,  sme 

zremizovali 0:0. Výkon chladný, ako počasie. Nás, fanúšikov našej reprezentácie hrial len pocit 

z odovzdania pozdravu na vyvesenom banneri:  „Maťko , sme s Tebou, bojuj“ . Tento odkaz patril 

malému chlapcovi, ktorý bojuje s ťažkou chorobou.    

     V polovici mája sme ako futbalový tím Fanklubu prijali pozvane na halový turnaj do Opavy. 

Prietelia z Fanklubu Českej futbalovej reprezentácie nás pozvali po tom, ako sme v roku 2012 

v Olomouci s nimi nadviazali kontakt a dohodli sa na spolupráci. Naša zostava v bráne s Jožkom 

Plankom a v poli s bratmi Šarinovcami, Heňom Lamprechtom vystužená bývalými hráčmi Spartaka 

Trnava Dobiášom, Štibránym a Filom sa na takejto akcii zišla prvý krát. Nesklamali sme. Z troch  
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zúčastnených mužstiev sme skončili na dobrom treťom mieste. V záverečnom bankete sme ale 

nesklamali. Vydržali sme až do rána.  

     Pred letnou prestávkou nás čakalo už len povinné víťazstvo v boji o Brazíliu na pôde malého 

Lichtenštajnska. Malá skupina našich fanklubákov vycestovala aj do Vadúzu. V nádeji, že si vylepšíme 

skóre a o postup do Brazílie zabojujeme v ostatných stretnutiach v Bosne, Grécku a Lotyšsku. 

V zostave bez Škrteľa sme v polčase prehrávali 1:0. 17 min. pred koncom stretnutia vyrovnal Janko 

Ďurica. A tak to aj skončilo. 1:1. Na viac sme nemali. Škoda.  

     Po zahanbujúcom výkone v Lichtenštajnsku sa pohli ľady. Trénerské duo  Griga a Hipp bolo 

z ďalšieho vedenia našej reprezentácie odvolané. Hľadal sa ich nový nástupca – spasiteľ.  Z rôznych 

kandidátov  bol  napokon vybraný jeden z najskúsenejších a najúspešnejších trénerov na Slovensku – 

Ján Kozák. Za istých okolností sa dalo zo skupiny ešte postúpiť. Aspoň do baráže.  

     Po úspechu fanklubáckeho tímu z Opavy sme dostali pozvanie na odohratie futbalového stretnutia 

v obci Čierne pri Čadci, ako oslavu postupu ich súťažného mužstva do vyššej súťaže. Na príprave 

tohto podujatia sa podieľal náš fanklubák Viktor Kríž. Podarilo sa nám zostaviť silné mužstvo. Opavská 

zostava doplnená  Rasťom Kostkom, Vladom Kinderom , Mariánom Klagom a hlavnou hviezdou  

svetového významu - Tomi Kid Kovácsom. Komentoval Karol Polák. Fanklubácki rozhodcovia Kopča  a 

Randa  nesklamali. Vyhrali sme. Výsledok ale nebol dôležitý. Príjemné posedenie s domácimi 

futbalovými činovníkmi a nadšenými organizátormi dalo bodku za pekne stráveným dňom .  

     Na prelome mesiacov júl – august  fanklub Bayern Rivvis zorganizoval pekný zájazd na AUDI CUP 

do Mníchova. Väčšinu účastníkov tvorili členovia  Oficiálneho fanbklubu slovenskej futbalovej 

reprezentácie. Po nádhernom dni strávenom prehliadkou Allianz Areny , účasťou na stretnutiach FC 

Sao Paulo – AC Miláno a Bayern Mníchov – Manchester City sme zájazd ukončili celodenným výletom 

a návštevou zámku Neuschwanstein.  

     Jednu s najväčších akcií v roku 2013 sme zorganizovali spomienkou na Belehrad 1976. Po názvom 

„7 gólov z Belehradu“  sme vo Veľkom Orvišti, sídle nášho fanklubu , za pomoci Romana Táborského  

a v spolupráci s obcou zorganizovali stretnutie účastníkov ME 1976. Pozvanie prijali: Zdeněk Nehoda, 

Karol Dobiáš, Dušan Herda, Ladislav Jurkemik.  Doplnení  o ďalších velikánov slovenského futbalu ako 

Jána Kociana, Dušana Titela, Ivana Ondrušku, Jozefa Vasila Štibrányho a ďalších. Po slávnostnom 

obede v Piešťanoch sme sa odobrali do Veľkého Orvišťa, kde sa odohral mini turnaj o „ Pohár 

fanklubu“  za účasti mužstiev: hráčov z  Belehradu 76 a osobností slovenského futbalu, mužstva 

zloženého zo slovenských a českých faklubákov,  Fanklubu Bayern Mníchov a starých pánov Veľkého 

Orvišťa. Celé dianie na ihrisku moderoval Karol Polák. Rozhodovali Vojtech Christov a náš fanklubák 

Šaňo Marczell. Víťazstvo osobností Belehradu bolo zaslúžené. Ich kapitán Dobiáš dvihol nad hlavu 

pohár , ktorý naplnil šampanským starosta  V.Orvišťa  p. Bolješik.  Po stretnutí a dobrom guláši sa 

všetci účastníci presunuli do miestneho kultúrneho domu. Tam , pred zaplneným hľadiskom,  sa za 

moderovania Marcela Merčiaka – nástupcu Karola Poláka – uskutočnila beseda  s účastníkmi ME 

1976 spojená s autogramiádou. Nikomu sa nechcelo skončiť. Zážitky z futbalu a vtipy sa rozprávali až 

do polnoci. Výborná akcia. Veľká vďaka patrí predsedovi Romanovi Táborskému.  

     Blížila sa záverečná séria kvalifikačných stretnutí. Preto naša reprezentácia odohrala  

„zoznamovacie“  stretnutie s novým trénerom Kozákom v Bukurešti. Bol august a dovolenkové leto.  

Päť našich fanklubákov : Táborský, Jurkemik, Kopča, Cenká a Lamprecht , podporení otcom a bratom 
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nášho brankára Jána Muchu fandilo novému trénerovi v dosiahnutí dobrého výsledku. Na krásnom, 

modernom štadióne „ Arény National“  sme po sympatickom výkone  uhrali remízu 1:1. Po 

prehranom prvom polčase v 56´min. vyrovnal Šesták. Odchádzali sme s nádejou , že aj na Slovensku 

vybudujeme  podobný nový štadión. Ak nie celý taký, tak aspoň jedno poschodie.  

     Čakal nás dvojzápas s Bosnou a Hercegovinou. Najskôr u súpera.  Fanúšikovia  nášho fanklubu  

Táborský, Kopča, Jurkemik a Randa sa autom vybrali do Zenice.  Takmer sa tam nedostali. Poistku od 

auta  – zelenú kartu – zabudli doma.  Po vyjednávaní na hraniciach Bosny konečne dorazili na miesto 

stretnutia.  Tam sa stretli s ďalšími fanklubákmi  Bednárikom a bratmi Šabovcami.  Domáci nám 

ukazovali 3-4 prsty, na znak toho,  koľko gólov v Zenici dostaneme.   Po záverečnom hvizde 

výborného talianskeho rozhodcu Rizolliho nastalo na štadióne ticho. Len my, Slováci sme sa radovali. 

Bolo aj prečo. Víťazstvo 0:1 zabezpečil  v 77´Pečovský. Taký oduševnený výkon sme od našej 

reprezentácie v poslednom čase nezažili. Výborne poskladaná zostava nám dala nádej, že sa o baráž 

môžeme ešte pobiť.  

     Odveta o 4 dni v Žiline mala byť touto nádejou. Fanzónu v blízkom hoteli sme zorganizovali za 

účasti pozvaných hostí  Mira Karhana,  Romana Procházku – hráča Tnavy a oslávenca Mira 

Michalecha – športového moderátora, ktorý od Rudka  Jančeka  a Romana Táborského prevzal 

skleneného Slováka naplneného pravou slivovicou.  Za moderovania Marcela Merčiaka  si prítomní 

dali podpísať zberateľské karty Mira Karhana. Netrpezliví sme odišli na štadión v nádeji na potrebné 

a hlavne očakávané víťazstvo. Čakalo nás nemilé prekvapenie. Z prítomných 10.843 divákov boli 2/3 

Bosniakov. Domáce prostredie sme nemali my, ale oni. Po výbornom prvom polčase a vedení 1:0 

prišla nepríjemná sprcha. Dva góly Bosny a prehra 1:2. Naša nádej na baráž zhasla. Do Brazílie 

nepocestujeme. Teda futbalisti. My, fanúšikovia áno.  

     O mesiac nás čakalo odvetné stretnutie s Grékmi. Tradične Zdenko Jurkemik, Lamprecht, Kopča, 

Cenká. Polovica októbra a v Aténach teplota 30 stupňov Celzia. Snáď nás tí Gréci neuvaria. Ani 

neuvarili. Na štadióne Karaiskaki  sme sa porazili sami vlastným gólom a prehrali 1:0. Stretnutie bolo 

vyrovnané, Gréci by nám gól nedali ani do rána. Po nepresvedčivom výkone rozhodcu - tureckého 

nemca Aytekina- bol po stretnutí vylúčený Martin Škrteľ. V začiatku novej kvalifikácie na ME 2016 

nám bude chýbať.  

     Nastal čas zaspomínať si. Najskôr na 3. výročie vzniku fanklubu výročnou členskou schôdzou 

a potom na jubileum jedného z velikánov slovenského futbalu. Futbalová legenda Titus Buberník sa 

dožil 80-ky. Náš fanklub mu pripravil oslavu v bratislavskom Dome športu.  Cimbalová muzika 

a pozvaní priatelia Titusa: Adamec, Dolinský, Mráz, Tichý, Kadraba, Štibrány, Christov. Celkom slušná 

zostava. Moderátor Karol Polák a  televízia DIGI SPORT. Oslava aj s návštevou hokejového stretnutia 

KHL trvala do neskorej noci. Na záver si všetci spoločne aj zaspievali.  

     Na posledné stretnutie kvalifikácie o Brazíliu do Lotyšska vycestovala početná skupina fanklubákov  

na čele s Romanom Táborským a skupinou okolo Jozefa Ráka. Mesto pekné, zábavy dosť. Účastníci by 

vedeli rozprávať.  Futbal však znova bolel. Nástup do zápasu ako hrom. V 16 min. 0:2. Góly : Jakubko 

a Saláta. Druhý polčas hotová katastrofa. V nastavenom čase sme prišli o víťazstvo. Záverečná remíza 

2:2 nám ukázala pravú tvár a 3. miesto v skupine.  

     Do Brazílie sa nakoniec  z baráže prebojovali aj Gréci. Nám už ostal len termín baráže na odohranie 

priateľského stretnutia v poľskej Wroclawi. Aj tam sme mali našich fanklubákov. Roman Podhradský  
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zorganizoval výlet autom za účasti 5 fanklubákov na čele so Zdenkom Jurkemikom. Taký výkon našich 

futbalistov by sme si predstavovali v každom stretnutí. Zvíťazili sme 0:2 gólmi Kucku a Maka. Poliaci 

len neveriacky krútili hlavami. Hlavne, že tentoraz nám nezatvorili v Poľsku nikoho.  

     Posledné stretnutie v asociačnom termíne absolvovalo naše reprezentačné mužstvo 

v portugalskom meste Faro. Súperom mu bola novozložená reprezentácia Gibraltaru.  Ponuku na 

odohranie tohto stretnutia sme dostali pri príležitosti prijatia tejto malej krajiny do štruktúr UEFA. 

Tréner Kozák zobral do svojho tímu viacerých nováčikov, ktorí by mali časom dopĺňať našu 

reprezentáciu. Záujem navštíviť toto stretnutie mali aj naši fanklubáci. Po niekoľkých rokovaniach 

nášho predsedu bolo rozhodnutím SFZ zamietnuté cestovanie fanklubákov  spolu s reprezentáciou.  

Preto sme sa rozhodli necestovať vôbec. Stretnutie sme odsledovali doma pri televíznych 

prijímačoch.  Po zahanbujúcom výkone sme remizovali 0:0.  S nováčikom na mape UEFA! Aký to 

rozdiel oproti stretnutiu v Poľsku.  

     Záverečnou akciou v roku 2013 bola návšteva oslávenca Jirku Tichého, ktorý sa tiež dožil pekných 

80 rokov.  Je pravda, že tento bývalý výborný futbalista  - držiteľ striebornej medaily z Čile – nie je 

Slovák. Väčšiu časť futbalovej kariéry bol však hráčom ČH Bratislava.  Na Slovensku má veľa 

kamarátov, zúčastňuje sa našich akcií a býva blízko našich hraníc s Českom v Podivíne.  Práve tam ho 

navštívila skupina 6 fanklubákov doplnená o jeho bývalých spoluhráčov Vasila Štibrányho a Titusa 

Buberníka.  V príjemnom prostredí miestnej vinárne oslávencovi odovzdal darčekový kôš predseda 

Roman Táborský. Plaketu od fanklubu zase Miloš Kopča. Celú akciu  zafinancovali zúčastnení 

z vlastných finančných prostriedkov, tak aby nezaťažili  rozpočet fanklubu. Táto spomienka ostane 

uložená v srdciach Jirkových a jeho manželky, pretože z českého futbalového zväzu si na jeho výročie 

nespomenul nikto.  

     Toľko v roku 2013. Myslím si že dosť. Dosť aj preto, že všetky akcie pripravuje predseda Roman 

Táborský s malou spoluprácou mojej osoby. Stálo by za úvahu získať z radov fanklubákov ďalšieho 

spolupracovníka a odbremeniť tak predsedu , pretože sa medzičasom stal otcom. Jeho dcéra 

Madelaine mu takúto zaneprázdnenosť neodpustí. 

      Bol december a s ním aj losovanie skupín na MS 2014 v Brazílii. Aj naši fanklubáci začali rozmýšľať, 

či nepôjdu reprezentovať Slovensko do Brazílie, keď už naši futbalisti kvalifikáciu nezvládli. Rozhodli 

sa že pôjdu. Ale to až v správe za rok 2014. 

     Ďakujem za pozornosť. 

      

 

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

      


