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Oficiálny fanklub slovenskej futbalovej reprezentácie – RIVVIS 

 

     Prišiel rok 2016, rok v ktorom sa naša reprezentácia predstavila na prvom veľkom turnaji v ére 

samostatnosti – EURE 2016 vo Francúzsku. Začalo objednávanie vstupeniek, pre našinca dosť 

komplikované. Aj náš Fanklub sa rozhodol podporiť účinkovanie našich futbalistov priamo vo 

Francúzsku. Začali prípravy zájazdov, zháňanie ubytovania. Aj náš futbalový zväz zabezpečil 

prípravné stretnutia pre našich reprezentantov tak, aby boli čo najlepšie pripravení na záverečný 

turnaj. 

     ROK 2016 

     V januári nás všetkých zastihla nečakaná správa. Zomrel Karol Polák. Komentátor, ktorý bol 

neodmysliteľnou súčasťou nášho Fanklubu. Vedenie Fanklubu sa v Bratislave dôstojne rozlúčilo 

s týmto velikánom hovoreného slova.  

     Ďalší velikán, trénerský sa dožil úctyhodného veku. Dr. Jozef Vengloš oslávil 80-te narodeniny. 

Preto aj my sme si chceli s úctou zaspomínať na túto, v celom svete uznávanú trénerskú osobnosť. 

Zorganizovali sme stretnutie jeho bývalých hráčov, ktorých ako asistent trénera Ježka doviedol až 

k titulu majstrov Európy. Pozvanie prijali: Jozef Čapkovič, Ján Pivarník, Karol Dobiáš, Antonín 

Panenka, Ján Švehlík, Zdeněk Nehoda,  Pavol Biroš a Pavol Michalík. Gratulantov bolo neúrekom. 

Sme radi, že medzi nimi nechýbali ani členovia nášho Fanklubu. 

     Začiatkom marca 2016 sa pekného jubilea dožil aj náš podporovateľ a priateľ Rudko Janček. 

Vedenie nášho Fanklubu prispelo ku mnohým gratuláciám darčekovým košom a dresom Fanklubu.  

     Prvé z priateľských stretnutí v roku 2016 odohralo naše mužstvo v Trnave s Lotyšskom. 

V chladnom marcovom večere sme sa nevyznamenali. Remíza 0:0 veštila, že do začiatku EURO je 

potrebné na mnohých veciach popracovať.  

     Na prvom zraze reprezentácie v roku 2016 sa zišla partia oddýchnutých futbalistov s cieľom 

dosiahnuť úspech aj na EURE 2016 vo Francúzsku. Zároveň sa zúčastnili na vyhlásení ankety 

„Futbalista roka 2015“ v Bratislavskej Rafinery Gallery. Cenu pre najlepšieho hráča do 21 rokov si 

z rúk otca Petra Dubovského prevzal Matúš Bero. Trénerom roka sa po druhý krát po sebe stal Ján 

Kozák. O najlepšom slovenskom futbalistovi v roku 2015 sa znovu rozhodovalo medzi Marekom 

Hamšíkom a Martinom Škteľom. Tak, ako v roku 2014 zvíťazil Marek Hamšík.  Večerom sprevádzal 

Marcel Merčiak za asistencie moderátorov TV JOJ. Večer spríjemnili svojimi piesňami Dara Rolins, 

Mária Čírová a Martin Chodúr. 

      Následne  naši 2 členovia Jurkemik a Plank  odcestovali  s reprezentáciou do Írska. Tam sme 

s účastníkom EURA po zlepšenom výkone dokázali remizovať 2:2.     

    V máji naša reprezentácia vycestovala za súpermi do zahraničia. Najskôr v rakúskom Welse si 

poradila s mužstvom Gruzínska, ktoré viedol Vladimír Weiss. Fanklubáci prispeli svojim 

povzbudzovaním k výhre 3:1.  
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     Následne sme odcestovali do nemeckého Augsburgu preveriť domácu reprezentáciu v jej 

pripravenosti na EURO. V daždivom počasí na takmer neregulárnej hracej ploche sme dokázali 

Majstrov sveta 2014 poraziť. Výsledok 3:1 letel do sveta a my domov v nádeji, že tento výber môže 

vo Francúzsku niečo dosiahnuť. 

     Na posledné prípravné stretnutie do Trnavy sme si pozvali reprezentáciu Severného Írska. 

Stretnutie odohrali naši futbalisti  vo vlažnom tempe. Fanklubáci  zase otestovali nové vlajky, ktoré 

budú používať vo Francúzsku. S remízou 0:0 sme boli spokojní, nikto sa nezranil. Už nič nebráni 

v ceste na šampionát Európy.  

     Už to začalo.  V Bordeaux, dejisku prvého stretnutia našej reprezentácie sa zišlo množstvo 

Slovákov. Medzi nimi aj fanklubáci, ktorí cestovali autobusom. Mnoho ich však prišlo autami, tak 

ako náš revízor Kopča, ktorý počas EURA zabezpečoval presuny nášho bubeníka Maroša Póšu. 

S nádejou, že Tím Walesu je jediný poraziteľný z našej skupiny a na jeho úkor si predstavujeme 

postup zo skupiny, sme sa vrhli do zápasu. V neopakovateľnej atmosfére s množstvom našich 

fanúšikov sme však súboj prehrali 2:1. Úsmevy na tvárach vystriedali slzy. Nevadí. Hlavy hore 

a ideme ďalej.  

     Druhý zápas v skupine sme odohrali v Lille. Proti silným Rusom sme tŕpli v obavách, že prípadná 

prehra nás pošle po skupinovej fáze domov. Nevzdali sme sa. Naši futbalisti bojovali na ihrisku ako 

levy. My v hľadisku tiež. Oslavy po perfektnom výkone a víťazstve 2:1 nemali konca kraja. Spokojní 

a roztancovaní Fanklubáci sa vybrali na cestu domov.  

     Doma sa stačili nadýchať čerstvého slovenského vzduchu a poďho späť do Saint-Étienne. Blížilo 

sa  stretnutie najočakávanejšie. Súboj s Anglickom. Vedeli sme, že len s podporou našich hlasiviek 

je možné uhrať so silným súperom výsledok, ktorý nám zaručí postup zo skupiny. Na námestí 

v meste nám anglickí fanúšikovia dali návod ako sa treba na stretnutie pripraviť. Bez ohľadu na 

ceny pivo tieklo  potokom. Takto nabudení sme sa organizovane vybrali na štadión. Náš bubeník 

pôsobiaci za jednou z brán nás neustále nabádal ku skandovaniu. Pieseň Macejko sa stala našou 

hymnou. Prevahu v hľadisku však Angličania nevyužili. Na našu radosť sme s nimi dokázali 

remizovať 0:0, čo nám zabezpečilo postup zo skupiny. Cestu domov mnohí z fanklubákov prespali 

v snoch o budúcom súperovi.  

     Prebudili sme sa do reality. Našim ďalším súperom je Nemecko. Tím, ktorého sme v príprave 

porazili. Že by sme vedeli na nich zahrať ? Rýchlo objednať vstupenky, autobus a poďho naspäť do 

Lille. Takej podpory ako v predošlých stretnutiach sa naši futbalisti nedočkali. Že by preto na 

stretnutie nastúpili so zvesenými hlavami ? Po vlažnom výkone sme podľahli Nemecku 3:0 a mohli 

si baliť veci na cestu domov. Tak ako naši fanklubáci. Nevadí. Napriek prehre považujeme 

účinkovanie našej futbalovej reprezentácie na EURE 2016 za úspech.  

     Treba myslieť ďalej. Na začiatok kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.  

     O dva mesiace nás čakal v domácom prostredí súper z kategórie najťažších. Anglicko. Pozvanie 

od vedenia Fanklubu na návštevu Slovenska prijal Dolfi Scherer s manželkou, ktorý žije vo 

Francúzsku. Ubytovanie zabezpečil Robo Lamprecht vo svojom penzióne v Bratislave na Kolibe. Po 

návšteve svojho priateľa Titusa Buberníka v sprievode nášho revízora Miloša Kopču, sa presunul do 

fanzóny v Trnave. Tam sa stretol aj ostatnými pozvanými hosťami pp. Adamcom, Štibrányim 
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a Vencelom. Spoločne sa zúčastnili krstu knihy Jána Popluhára. Po krste  sa spoločne s fanklubákmi 

presunuli do City Arény. Vypredané tribúny burcovali našich k víťazstvu. Zbytočným priestupkom 

sa však nechal vylúčiť Martin Škrteľ. Oslabení o jedného hráča by sme boli spokojní aj s remízou. 

V nadstavenom čase však Angličania dokopli do brány odrazenú loptu a bolo po nádeji na dobrý 

výsledok.  Prehrali sme 0:1. Je len začiatok kvalifikácie. Treba dvihnúť hlavy tak hráči, ako i my 

fanúšikovia. O mesiac nás čaká Slovinsko. 

    Cesta do Slovinska autobusom prebehla hladko. Podporu našich fanúšikov bolo v meste Lublana 

cítiť na každom kroku. Chceli sme vyhrať. Aspoň my fanúšikovia. Chceli aj hráči ? Po vyradení Vlada 

Weissa z kádra reprezentácie po jeho „nešoférovaní“  a aféry okolo dohody so SFZ pri vyplatení 

prémií za stretnutia kvalifikácie sa nám fanúšikom zdalo, že veľmi ani nie. Preto sme so Slovinskom 

prehrali 1:0. Unavení a nespokojní sme sa vrátili domov v úvahách, že po takýchto výsledkoch je 

kvalifikácia stratená. 

     O 3 dni sme v Trnave očakávali silný ostrovný tím Škótska. Aféry utíchli. Čo bude ďalej ? Fanzóna 

za účasti Ľuba Luhového a Vlada Ekharda. Neúspech našej reprezentácie vo dvoch predošlých 

stretnutiach mal za následok len polovičný záujem o toto stretnutie. Pred polo vypredaným 

hľadiskom City Arény sa však naši zomkli a podali perfektný výkon. Najmä Robo Mak bol ťahúňom 

a dvoma gólmi prispel k víťazstvu našich 3:0.  

     Posledný kvalifikačný zápas pred domácim publikom odohrali naši futbalisti proti Litve. Vo 

fanzóne sme privítali bratancov Škantárovcov, zlatých olympionikov z Rio De Janeira.  Pozvanie 

prijali aj Stanislav Jarábek a Laco Hudec. Moderátor Marcel Merčiak uviazol v kolóne na diaľnici, 

preto legendy uviedol náš predseda Roman Táborský. Záver stihol aj Marcel, ale my  sme boli už 

myšlienkami na štadióne. Škantárovci sa posadili medzi našich fanklubákov a povzbudzovali spolu 

s nami. Tradičné choreo so zástavou a stretnutie sa začalo. Od začiatku stretnutia si naši futbalisti 

vytvorili tlak a o výsledku rozhodli už v 1.polčase. Konečný výsledok 4:0 nás vrátil späť do boja 

o postup na NS 2018. Ostatné stretnutia kvalifikácie odohráme až v roku 2017. 

     Tréner Kozák využil ponuku Rakúšanov na odohranie priateľského stretnutia vo Viedni. V bežný 

deň po pracovnej dobe sme nasadli do autobusu s cieľom povzbudiť našich futbalistov. V chladnom 

novembrovom počasí naši tréneri vynechali z nominácie najviac vyťažených futbalistov v roku 

2016. Do nominácie sa dostali hráči, ktorí v predchádzajúcich stretnutiach sedeli len na lavičke, 

alebo v hľadisku. Fanklubáci zaujali pre nich vyhradený priestor. Bubeník Maroš Póša udával tón  

a ostatní sa poskakovaním a povzbudzovaním zahrievali, pretože varené víno sa na štadióne 

nepredávalo. Naša omladina sa svojej úlohy zhostila dobre. Uhrala nerozhodnú bezgólovú remízu. 

Po zápase do vyhriateho autobusu a poďme domov. 

     Skončil sa rok 2016. Naše mužstvo odohralo v ňom 13 stretnutí. Najviac od roku 2010, teda od 

vzniku Fanklubu. Bilancia 5 víťazstiev, 4 remízy a 4 prehry. Na všetkých stretnutiach boli prítomní aj 

naši fanklubáci. Ak naši futbalisti vložia do zápasov celé svoje srdce, postup na MS do Ruska je 

reálny. My fanklubáci budeme naďalej ich oporou. 

 

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

reprezentácie – RIVVIS“ 



~ 4 ~ 

 

      


