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Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

     Rok 2014 sa niesol v očakávaní najväčšieho sviatku futbalu – MS v Brazílii.  Naša futbalová 

reprezentácia sa na tento šampionát neprebojovala. Niektorých našich fanklubákov to však 

neodradilo. Ako turisti si veľkolepé predstavenie pozreli priamo v Brazílii. Slovenská futbalová 

reprezentácia  si prvú polovicu roka 2014 vyplnila priateľskými  stretnutiami. Chcela byť tak 

pripravená na prvé kvalifikačné stretnutia, ktoré začínali na jeseň.  

     ROK 2014 

     Bola zimná prestávka. Najlepší čas ako sa stretnúť s priateľmi z Česka. Preto sme prijali pozvanie 

tamojšieho fanklubu na tradičný turnaj do Opavy. Za účasti bratov Šarinovcov , Holienčina, 

Táborského, ale i Karola Poláka sme odohrali dve stretnutia. Výsledky neboli dôležité. Výbornú 

partiu a dôkaz, že Fanklub je životaschopný, sme prezentovali večer pri pive a pečenom prasati. 

     Prvý zraz našej futbalovej reprezentácie v roku 2014 bol v znamení vyhlásenia Futbalistu roka 

v Trnave. Náš predseda Táborský spolu s dvorným fotografom Tonkom Holienčinom a výhercami 

spomedzi našich fanklubákov sa tohto vyhlásenia zúčastnili. Tí, ktorí sa na takejto akcii zúčastnili 

prvý krát, boli nám nesmierne vďační za to, že sme im to umožnili. 

      Prvé priateľské stretnutie odohrali naši v Izraeli. V čase termínu stretnutia neboli dohodnuté 

podmienky účasti našich fanklubákov  v spoločnom lete s našou reprezentáciou. Preto sme 

v spolupráci s CK Avertour zorganizovali púť do Svätej zeme. Výletu sa nezúčastnil náš predseda, 

ktorý si plným dúškom začal užívať otcovské povinnosti po narodení dcérky Madelaine. Súčasťou 

tohto zájazdu bola aj návšteva stretnutia hraného v Netanyi.  12 účastníkov zájazdu doplnených 

o ďalších 8 cestujúcich po vlastnej osi mohutne povzbudzovali našu reprezentáciu. Tá napokon po 

dobrom výkone vyhrala 1:3 gólmi Jakubka, Ďuricu a Maka. 

     Blížil sa “Medzinárodný deň pánov“- sviatok Jozefov,  ale i  tradičné futbalové derby-stretnutie 

Slovan – Trnava. V minulosti za oba kluby hrávali Jozefovia, ktorí sa navždy zapísali do pamäti 

všetkých fanúšikov na Slovensku. Nielen futbalových. Náš Fanklub v spolupráci s ŠK Slovan pozval 

Jozefov – Čapkoviča, Golonku, Adamca a Štibrányiho do fanzóny, kde všetkým pozvaným predseda 

Roman Táborský odovzdal darčekové koše. Besedu , ktorú moderoval Karol Polák, sme museli 

ukončiť , nakoľko nedočkaví priaznivci oboch táborov už čakali na úvodný hvizd rozhodcu. 

     2,5 mesiaca bez dobrého futbalu nevydržala skupina našich fanklubákov. V spomienke na finále 

MS 1934 sa vybrali  naši priatelia futbalu Táborský, Holienčin, Perička a Mišík do Turína, kde pri 80 

výročí tohto finále odohrali priateľské futbalové stretnutie s našincami – Slovákmi žijúcimi 

v Turíne. Výsledok nebol dôležitý. Nadviazanie kontaktov a priateľstiev  však áno. Bonusom pre 

našich bola návšteva finále Európskej ligy 2013/2014  FC Sevilla –Benfika Lisabon. Na štadióne 

Juventus Stadion sa po bezgólovej remíze aj po nadstavenom čase  tešili z víťazstva hráči Sevilly, 

ktorí na kopy na bránu zvíťazili 4:2. 

     Ďalším priateľským futbalovým stretnutím našej reprezentácie bolo stretnutie s Čiernou Horou, 

ktoré sa odohralo v Senci. Početná skupina fanklubákov si prevzala od predsedu Táborského  dres, 
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knihu k MS 2010 a vstupenky  na očakávané jesenné stretnutie kvalifikácie na EURO 2016 

s reprezentáciou Španielska. Slováci s novo skúšanou brankárskou dvojicou - Dúbravka, Novota  

zvíťazili 2:0, keď góly strelili Weiss a Jendrišek.  

     Zlepšujúce výkony našej futbalovej reprezentácie neprehliadla Ruská futbalová reprezentácia. 

Pozvaním na odohranie priateľského stretnutia  do Petrohradu, si chcela otestovať svoju 

pripravenosť na MS v Brazílii. Naši fanklubáci – Zdenko Jukemik a Roman Táborský boli pri tom. 

Veľa pamiatok sa im síce vzhliadnuť nepodarilo, zato však veľmi dobrý výkon našich áno. Dlho sme 

umnou hrou udržiavali bezgólový výsledok. V 75 min. však prišiel na hraciu plochu žolík Kežakov, 

ktorý po 7 minútach skóroval. Prehrali sme s účastníkom MS, ale náznaky zlepšujúcej sa hry a 

pohody v našom kolektíve dávali tušiť značné odhodlanie pred prvým kvalifikačným stretnutím na 

Ukrajine.  

     Prišli dlho očakávané MS v Brazíli.  Fanklubáci Táborský, Jurkemik, Podhradský, Kopča, Cenká , 

Soboňa  sa síce neorganizovane – každý po svojom – tiež tohto sviatku futbalu zúčastnili. V rôznych 

mestách videli stretnutia , ktoré sa hlboko vryli do ich pamäti. Hlavne tie v Riu na Maracane – 

chráme futbalu. Nadšenie domácich obyvateľov, neskutočná výzdoba svojich obydlí ukázali 

neopísateľnú podporu svojim futbalovým „kanárikom“. Tu niekde by sme mali hľadať inšpiráciu aj 

my – fanklubáci slovenskej futbalovej reprezentácie. 

     4. výročie vzniku Fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie sme oslávili v obci Čierne pri 

Čadci. Vďaka patrí Viktorovi Krížovi a skvelej organizácii domácich predstaviteľov obce 

a futbalového klubu. V miestnom kultúrnom dome sa po zhodnotení našej činnosti za rok 2013 

uskutočnila beseda Karola Poláka – nášho verného komentátora – s jeho priateľmi Jozefom 

Adamcom a Jozefom Golonkom. Pri príležitosti 80. výročia vzniku futbalu v tejto obci, sa  pred 

početným publikom  zábavná šou plná vtipov skončila neskoro v noci.  

     Blížila sa kvalifikácia EURO 2016. Posledné priateľské stretnutie odohrala naša reprezentácia 

v Žiline proti reprezentácii Malty. Nešťastne zvolený termín stretnutia v jeden deň spolu 

s dôležitým kvalifikačným stretnutím našej 21-ky, zapríčinil malú účasť divákov v Žiline. Aj naši 

fanklubáci dali prednosť  stretnutiu našej 21-ky proti ich súperovi zo Škótska. Remíza 1:1 živila 

nádej na postup EURO 21 do Česka. 

     Začala sa kvalifikácia na EURO 2016, ktoré sa odohrá vo Francúzsku. Blížilo sa stretnutie na 

Ukrajine hrané v Kyjeve. Nestabilná vnútropolitická situácia na východe Ukrajiny odradila 

niektorých našich fanúšikov z cesty za našou reprezentáciou.  Štyria verní fanúšikovia sa však 

rozhodli na Ukrajinu cestovať. Fanklubáci Jurkemik, Soboňa, Kríž a Randa zažili pekný víkend a v 

netradičnom pondelkovom stretnutí aj víťazstvo našich. Jediný gól našich strelil Robo Mak. Pre 

Ukrajincov šok. Pre našich žeby začiatok úspešnej kvalifikácie ? 

     Príjemné septembrové popoludnie. Za spolupráce obce a miestneho ŠK v Bernolákove sme 

zorganizovali turnaj starých pánov, pri príležitosti dožitia sa krásnych 80 rokov života nášho 

verného fanklubáka Karola Poláka. Spriaznené osobnosti nášho fanklubu prijali pozvanie a tiež si aj 

zahrali. Kedy inokedy môžete vidieť v akcii takých futbalistov ako: Jozef Štibrányi, Karol Dobiáš, Jan 

Berger, Tibor Jančula, Vlado Ekhard, Rasťo Kostka. Ako hostia Jozef Čapkovič a nestor slovenskej 

športovej žurnalistiky Igor Mráz. Po ukončení vzájomného stretnutia našich fanklubákov proti 
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legendám futbalu , prítomní zagratulovali Karolovi Polákovi k jeho životnému jubileu. Pekné 

popoludnie sme zakončili debatami o futbale a  posedením pri guláši. 

     Blížil sa „zápas roka“. Kvalifikačný súboj našich proti Španielom. Využili sme vhodnosť termínu 

na pozvanie nášho priateľa Dolfiho Scherera, žijúceho vo Francúzsku. Dôvod bol jasný. Krst knihy 

jeho bývalého spoluhráča z čias ČH Bratislava, ale i československej reprezentácie Titusa 

Buberníka. Na vydaní knihy s názvom „Elegán v kopačkách“ sa podieľal autor Mojmír Staško a náš 

fanklubák Július Šefčík. Pozvanie prijali aj ďalší priatelia Titusa. Jožko Adamec, Kazimír Gajdoš, Jirko 

Tichý, Jožko Štibrányi. V príjemnom prostredí reštaurácie Slamená Búda v Bratislave, 

s komentárom Karola Poláka si všetci prítomní zaspomínali na časy trávené spoločne v časoch ich 

najväčšej slávy. Znovu veľmi dobre zorganizovaná a vydarená akcia. Nasledoval odchod autobusom 

do Žiliny. 

     Fanklubom zorganizovaný autobusový presun do Žiliny využili aj ostatní fanklubáci.  Na 

zastávkach  v Trnave a Piešťanoch pristúpili dobre naladení v očakávaní sľubného výkonu našej 

reprezentácie proti Španielom. Nebýva zvykom, aby si mohli v autobuse podať ruky s takými 

velikánmi slovenského futbalu ako Jožkom Štibrányim , či  Dolfim Schererom. Atmosféru si užívali 

aj rodinní príslušníci Dolfiho – manželka, syn a nevesta. Vo fanzóne pred stretnutím sa stretli aj s 

p.Dubovským – otcom nášho výborného futbalistu, ako i Mirom Karhanom. Všetci mali niečo 

spoločné so Španielskom. Výbornú akciu s neopakovateľnou atmosférou moderoval Marcel 

Merčiak. Nastala hodina H. Zápas ako z veľkej knihy. Neuveriteľnú strelu Kucku z priameho 

voľného kopu brankár Španielov Casillas neudržal a viedli sme 1:0. Neustále dobíjajúcim Španielom 

sa nášho brankára podarilo predsa prekonať. Alcaser vyrovnal v 82 min. na 1:1. Pánboh zaplať aj za 

takýto stav. Koľkí sme si priali aspoň remízu? A potom to prišlo. V 87 min. po rýchlom brejku 

hlavou skóroval najmenší hráč na hracej ploche Miňo Stoch. Vypukla eufória radosti. Senzácia sa 

rozniesla do celého sveta.  

     Výborne naladení sme odlietali s našou reprezentáciou aj do Bieloruska. V nádeji, že po 

vydarenom stretnutí so Španielskom sa nám podarí zvíťaziť aj tam. Krásne počasie, príjemní ľudia, 

očakávanie dobrého výkonu. To všetko sme zažili v Minsku. Stretnutie sa však z dôvodu 

rekonštrukcie štadióna Dynama Minsk hralo v Borisove. Nový štadión zíval prázdnotou. Akoby sa 

nás domáci zľakli. Mali prečo. Polčasová bezgólová remíza nás neuspokojovala. Hamšík v 65 min. 

otvoril skóre, domáci Kalačev vyrovnal. Najlepší hráč na hracej ploche Hamšík znova otočil skóre 

v náš prospech. Dielo prikrášlil Šesták v nastavenom čase. Zvíťazili sme 3:1. Kto nezažil, neuverí. 

Neopakovateľnú atmosféru v lietadle cestou domou sme si dokonale užili. Takto si predstavujeme 

vzťah Fanklubu k reprezentácii a naopak reprezentantov voči nám.  

     Blížil sa posledný zápas našej futbalovej reprezentácie . V predvečer odletu sa však najbližší 

priatelia fanklubáci stretli v pivárni „U deda“, aby spoločne zagratulovali revízorovi nášho fanklubu 

Milošovi Kopčovi k jeho 60-ke. Ten sa v očakávaní následnej oslavy v rodinnom kruhu zájazdu do 

Macedónska nezúčastnil. Poprial nám však veľa šťastia v očakávaní sľubného výsledku dobre 

rozbehnutej kvalifikačnej jesene.  

     Posledný kvalifikačný zápas v roku 2014 nás čakal v Skopje. Na stretnutie proti domácim 

Macedóncom  sme vo veľkom počte vycestovali rôznymi spôsobmi. Viac ako 200 fanklubákov sa do 

Macedónska prepravilo lietadlom, autobusmi i vlastnými autami. Pre niektorých účastníkov sme 

zorganizovali zájazd k jazeru Ohrid. Futbalovú atmosféru pred stretnutím  v Skopje dotvárali naši 
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priaznivci.  Na štadióne Filipa II pred malou návštevou sme si stretnutie užili. Cítili sme sa ako 

doma. Gólmi Kucku a Nemca sme vyhrali 2:0. Bez straty bodu sme tak zakončili úspešnú 

kvalifikačnú jeseň 2014. 

     Na posledné, priateľské  stretnutie v roku 2014 proti Fínsku vycestovali naši najvernejší do 

Žiliny. Nie najšťastnejším riešení bolo dosť vysoké vstupné, ktoré odradilo v chladnom počasí účasť 

aj našich fanklubákov. Len tí skalní si víťazstvo 2:1 užili plným dúškom. Veľká vďaka patrí 

najvernejšiemu fanklubákovi  Zdenkovi Jurkemikovi, ktorý v roku 2014 nevynechal ani jedno 

stretnutie hrané  v domácom prostredí, alebo u súpera.  

     Za všetkých by som sa chcel poďakovať nášmu predsedovi Romanovi Táborskému, ktorý napriek 

otcovským povinnostiam nezľavil z nárokov pri zabezpečovaní chodu nášho fanklubu. Ostáva len 

veriť, že dobre rozbehnutú kvalifikáciu o EURO 2016 vo Francúzsku dotiahneme do postupového 

konca. Tak by sa splnil sen mnohých z nás – osobne podporiť našu futbalovú reprezentáciu na 

majstrovstvách Európy vo Francúzsku. 

      

 

     Ďakujem za pozornosť. 

      

 

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

RIVVIS“ 

      


