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Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

     Po dobre rozbehnutej kvalifikácii, keď sme po dobrých výkonoch porazili vonku Ukrajinu, 

Bielorusko a doma Španielsko, sa rok 2015 niesol v očakávaní dobrých výkonov našej reprezentácie 

s vidinou účasti na EURO 2016.  

      ROK 2015 

      V januári si predstavitelia Fanklubu Táborský, Kopča a Hlubík pripomenuli 65 výročie narodenia 

niekdajšieho skvelého futbalistu Janka Švehlíka. Odovzdali mu darčekový kôš a pospomínali na 

niekdajšiu slávu slovenského futbalu s väčšinovou účasťou slovenských futbalistov v kádri majstrov 

Európy 1976. 

     V 18. Januára 2015 sme zorganizovali spoločný obed pre nášho Jozefa /Vasila/ Štibrányiho pri 

príležitosti jeho životného jubilea – 75 narodenín. Akcia sa uskutočnila v Slovenskom Grobe za 

prispenia všetkých zúčastnených. Skvelej akcie sa zúčastnili aj dve najväčšie komentátorské 

osobnosti  nášho futbalu – legendárny  Karol Polák a súčasný Marcel Merčiak. Sponzor Zdenko 

Jurkemik odovzdal Štibrányimu poukaz na cestu do Španielska , ako spomienku na jeho gól 

Španielom na MS 1962 v Čile. Plánovaný výjazd Fanklubu sa niesol v nádeji, že v súboji s domácim 

tímom sa priblížime k účasti na EURO 2016. 

     Marcové stretnutie s tímom Luxemburska v Žiline bolo len prechádzkou a víťazstvo 3:0 bolo 

našou povinnosťou. Vo fanzóne sme privítali Milana Lešického a Michala Zemana – autora 

mnohých futbalových publikácií. Mnohí z členov Fanklubu mali jedinečnú príležitosť dať si podpísať 

jeho publikácie, čo aj využili.  

     Prítomnosť našich futbalových hviezd SFZ využil na zorganizovanie ankety Futbalista roka 2014. 

Tento sa uskutočnil v Mestskom Divadle v Žiline. Cenu Petra Dubovského / do 21 rokov / získal 

Ondrej Duda. O miesto na výslní zviedli boj dve najväčšie hviezdy našej reprezentácie – Marek 

Hamšík a Martin Škrteľ. V tesnom súboji uspela hviezda Neapola Marek Hamšík. V priateľskej 

atmosfére, za prispenia speváka Adama Ďuricu a skupín Polemic a Fragile, prišlo aj na kus reči 

s ocenenými.  

     Na priateľské stretnutie s Českou republikou sme si do Žiliny pozvali družobný Fanklub českej 

futbalovej reprezentácie. Dohodli sme si priateľské futbalové stretnutie na štadióne v Strážove. 

Nikto však nepredpokladal, že počasie si s nami zahrá tak, že sa súboj takmer neuskutoční. Najskôr 

fanklubáci z Čiech ostali v nepriaznivom zasneženom počasí na Kysuciach uviaznutí v kolónach. Po 

ich príchode na štadión „Maracaná“ sa nepodarilo správcovi odpratať sneh z hracej plochy tak, aby 

sa stretnutie mohlo uskutočniť v plánovanom režime. Keďže futbalisti sa len ťažko zmierujú 

s neodohraním stretnutia, oba tímy nastúpili na zasnežený trávnik s úmyslom aspoň sa dobre 

vyvetrať. Výsledok nebol dôležitý. Na spoločnom obede po stretnutí sme si mali s českými 

priateľmi čo povedať. Na slávnostný obed do hotela Holiday Inn v Žiline, ktorý pripravil náš 

Fanklub, boli pozvané legendy československého futbalu – Švehlík, Nehoda , Štibrányi 

a predstavitelia nášho a českého Fanklubu. Vo fanzóne ich doplnili Ján Čapkovič, Horst Siegel 
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a Vlado Ekhardt. Otázkami ich zasypal Karol Polák, ale i naši fanklubáci. Večerné stretnutie oboch 

reprezentácií v chladnom počasí zvládli lepšie naši, keď porazili Čechov 1:0. 

     Do ďalšieho stretnutia kvalifikácie  ostávalo veľa času, preto fanklubáci vymysleli výlet do 

Monte Carla na stretnutie Ligy majstrov AS Monaco – Juventus Turín. Vydarenej akcie sa zúčastnili 

Roman Táborský, Miloš Kopča, Zdenko Jurkemik, Jožko Plank, Robo Lamprecht a Jano Podmanický. 

Stretnutie slabé, ale nálada dobrá. O tú sa postaral pri spoločnom ubytovaní v apartmáne 

s výhľadom na pripravujúce sa preteky Formule 1 Jožko Plank.  

     Ďalší kvalifikačný zápas nás čakal v Žiline s reprezentáciou Macedónska. Hosťami fanzóny boli 

Vlado Labant a Miroslav Hašan – redaktor denníka Šport. Na tomto kvalifikačnom  stretnutí sme 

predstavili novú fanklubácku zástavu a choreo  vytvorené z pripravených letákov v našich 

národných farbách. Výkon našich nebol oslnivý, ale víťazstvo 2:1 hrialo. 

     Pri príležitosti 85 rokov organizovaného futbalu  sme na pozvanie starostu Solčian Juraja Soboňu 

odohrali futbalové stretnutie s mužstvom miestnych starých pánov. Naši posilnení bývalými 

ligistami  Ivanom Odruškom, Ľubom Moravčíkom a Štibránym si schuti zahrali. Stretnutie 

rozhodoval náš fanklubák Vlado Randa. Po stretnutí sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnila 

beseda so zúčastnenými osobnosťami, ktorú moderoval Marcel Merčiak. Súčasťou tohto stretnutia 

bola aj členská schôdza nášho Fanklubu.  

    Júlové ME 21 ročných sa uskutočnilo v blízkej Českej Republike. Naši sa na tento šampionát po 

neslávnom stretnutí s Talianmi a s prispením škótskeho rozhodcu na tento neprebojovali. Napriek 

tomu sme na niektoré stretnutia vycestovali. Do Uherského Hradišťa sme sa vybrali autobusom so 

zastávkou v Skalici pri ochutnávke vín. Cestou sme sa zastavili aj v Petrove pri známych „sklípkoch“ 

z filmu Slovácko sa nesúdi. Stretnutie Taliansko – Portugalsko skončilo bez gólov. Videli sme 

takticky vyspelý futbal, s ktorým by mali problémy i naše prvoligové  mužstvá. Do Olomouca na 

stretnutie Anglicka s Talianskom sa vybrali fanklubáci Kopča, Lamprecht, Jurkemik a Plank. 

Stretnutia, ktoré sa odohrali  v Prahe sledovali Roman Táborský, Zdenko Jurkemik a Lubo Pšenka. 

Dúfame, že v budúcnosti sa aj našej reprezentácii do 21 rokov podarí na niektorý šampionát 

postúpiť. 

     Hneď po prázdninách nás čakalo stretnutie pravdy v Oviede s reprezentáciou  Španielska. Na 

zájazd usporiadaný našim fanklubom sme sa všetci tešili. V požadovaných termínoch sme poukázali 

finančné prostriedky spojené s pobytom a výletom členovi nášho predstavenstva Antonovi 

Jankovičovi. Stalo sa však nečakané. Deň pred odletom sme sa dozvedeli, že cesta pre nás nie je 

v plnom rozsahu zabezpečená. Nami poverený organizátor použil naše finančné prostriedky na 

svoje aktivity a cestu v plnom rozsahu nezabezpečil. Preto predseda Táborský vyvinul maximálne 

úsilie na zorganizovanie cesty pre tých, ktorým cestu p.Jankovič svojim nezodpovedným konaním 

nezabezpečil.  Použil na to časť peňazí z nášho fanklubáckeho účtu, ako i svoje finančné 

prostriedky. Tak isto vlastné financie nášho revízora Kopču, ktorými zabezpečoval výlet do Santiaga 

De Compostela. V priebehu roka 2015 však p. Jankovič dlh nevyrovnal a naďalej trvá. Napriek tomu 

sme si pobyt v Oviede užili. Na oživenie spomienok  sme si pripravili aj dresy s menom a číslom 

Petra Dubovského, ako pamiatku na neho, keďže pred svojou tragédiou za Oviedo hral. Naše 

mužstvo nastúpilo na stretnutie v oklieštenej zostave, nakoľko v nej chýbali vykartovaní hráči, ako 

i tí, ktorých tréner Kozák šetril pred nastávajúcimi bojmi o postup na EURO 2016. Prehrali sme 2:0. 
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To však nebolo rozhodujúce. Čakali nás ešte náročné stretnutia s Ukrajinou a Bieloruskom na 

domácej pôde.  

     Dobre rozbehnutú kvalifikáciu sme mali potvrdiť už o 3 dni v Žiline v stretnutí s Ukrajinou. Vo 

fanzóne sme privítali opäť Milana Lešického a Dušana Radolského. Tentoraz sme choreo s našou 

zástavou a s farebnými vlajkami pripravili na dlhej strane tribúny. Vyznelo to excelentne. Menej už 

výkon našich. S remízou 0:0 sme museli byť spokojní, nakoľko nás Ukrajinci do ničoho nepustili.  

     O mesiac sme v očakávaní povinného víťazstva nad Bielorusmi rátali už s istým postupom na 

EURO 2016. Nestalo sa. Čerstvý 80-tnik Valér Švec spolu s Máriom Pečalkom vo fanzóne ťažký 

záverečný krok za  postupom predpokladal. Nepomohlo ani choreo. Bielorusi nám prehru 

z domáceho stretnutia vrátili a vyhrali 0:1. Ostali sme zaskočení. Boj o EURO pokračuje až do 

záverečného kola. Naši budú hrať v Luxembursku, Ukrajina doma so Španielskom.  

     Preto sme zmobilizovali všetky sily a do Luxemburska vycestovali v hojnom počte. Autobusom, 

autami, ako sa len dalo. Výhra znamená postup. Samotné stretnutie sa pre nás začalo veľmi dobre.  

V 30 min. sme viedli 3:0 a zdalo sa že postup máme v suchu. Domáci však dvoma gólmi  v II.polčase 

znížili na 3:2 a chytil nás strach o výsledok. Naši fanúškovia v Luxemburgu vytvorili nášmu mužstvu 

domáce prostredie.  Napätie trvalo až do konca stretnutia. V nastavenom čase Hamšík zvýšil na 4:2 

v náš prospech a ovácie nabrali neopakovateľnú atmosféru. Prvý krát v histórii samostatného 

Slovenska postúpili naši futbalisti na záverečný turnaj EURO 2016 !  

     V Trnave bola dokončená výstavba novej CITY ARÉNY. Preto sa naši tréneri rozhodli vyskúšať 

nové prostredie v priateľskom stretnutí so Švajčiarskom. Aj pre náš Fanklub sme vytvorili nové 

prostredie na organizovanie fanzóny. V neďalekom hoteli Phoenix sa besedy zúčastnili Pavol Biroš, 

Július Kánasy, Ján Fulop, Jožko Adamec, ktorých uvádzal Marcel Merčiak. Samotné stretnutie malo 

spočiatku hladký priebeh. Viedli sme 3:0, ale s účastníkom záverečného turnaja Švajčiarskom sme 

nakoniec zaknihovali víťazstvo 3:2. Takmer vypredaná trnavská City Aréna vytvorila prostredie, 

v ktorom  našim futbalovým reprezentantom bude fandiť k ďalším víťazstvám. 

     Roky utekajú a náš Fanklub oslavuje 5. výročie od svojho vzniku. Oslavu sme naplánovali do 

Senca, nakoľko tam sa naši reprezentanti pripravovali na posledné stretnutie v roku 2015. 

Osobností bolo neúrekom. Dr.Vengloš, Švajlen, Strausz,Kanássy, Adamec...  Pozvanie na besedu 

prijali reprezentační tréneri Kozák a Tarkovič. Oslavu spríjemňovala speváčka Simona Martausová. 

Fanklubáci v zaplnenej sále mali možnosť si s pozvanými hosťami podebatovať, odfotiť sa. Okrem 

vytvárania priaznivej atmosféry na štadiónoch, je aj toto zmysel prečo činnosť Fanklubu naďalej 

udržať a jej aktivity ešte skvalitniť.  

     Na posledné domáce vystúpenie sme si pozvali tiež účastníka EURO 2016 – futbalistov Islandu. 

Posledné v Žiline, pretože sa v nej chystá výmena trávnika prírodného za umelý. Bude to asi 

futbalová derniéra našich reprezentantov na tomto štadióne. Bez fanzóny, v komornom prostredí 

sme sa s rokom 2015, ale i nadlho so žilinským štadiónom rozlúčili víťazstvom 3:1.  

     S veľkým očakávaním sme sa tešili na žrebovanie EURA 2016. Akt sledovania žrebovania  sme 

v spolupráci s denníkom Šport zorganizovali v jednej z bratislavských pivární. Stretli sa tam viaceré 

osobnosti nášho futbalu rôznych generácií. Zo staršej generácie – Buberník, Štibrányi, Vencel , zo 

strednej Jozef Čapkovič, Švehlík a z mladšej Ľubo Moravčík. Moderoval „kňaz“ medzi 
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komentátormi Miro Tomášik. Nálada bola neskutočná. Fanklubáci oblečení v dresoch našej 

reprezentácie so zástavami a novým bannerom, ktorý nás bude sprevádzať na EURO 2016. Skupina, 

ktorú nám žreb pridelil je ťažká, ale hrateľná. Hneď na mieste sa začali kuť plány kto a ako na EURO 

vycestuje. Za Fanklub sme sľúbili autobusové zájazdy. Pre solventnejších letecké, v spolupráci 

s niektorou z cestovných kancelárií. 

     Účasť vo Francúzsku prisľúbil aj nový člen nášho Fanklubu Maroš Póša, ktorý sa podujal 

vycestovať s vlastným bubnom a takto zmobilizovať aj ostatných fanúšikov chystajúcich sa na 

vlastné oči vidieť našich futbalistov na prvom vážnom turnaji. 

     Rok 2015 sa niesol prevažne v znamení kvalifikácie na EURO 2016. Dosiahli sme po čom sme 

túžili. Dovoľte mi osobne poďakovať nášmu predsedovi Romanovi Táborskému, ktorý napriek 

zmene jeho rodinných pomerov sa plnohodnotne venuje Fanklubu a  neustále posúva náš Fanklub 

k novým  a lepším výzvam.  

     

 

 

       

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

reprezentácie – RIVVIS“ 

      


