ČÍM CHCEŠ BYŤ?

„Otec, zajtra máš prísë do školy, odkazuje ti pani u«iteÍka, – takto som privítal
jedného dÒa tatka, ke® prišiel domov z práce. ,Preboha, «o si zase vyparatil?‘ spýtal sa
ma trocha vyÍakane. ,Ja? Ni«!‘ odvetil som. A tak sa na druhý deÒ ráno vybral do školy
a vátalo mu hlave, «o len od neho môže u«iteÍka chcieë.
Pre«o si ho vlastne zavolali? Nie, naozaj som ni« nevyviedol. Pani u«iteÍka sa nás na
hodine spýtala, «ím chceme byë. Ja som povedal, že futbalistom. ,Futbalista? Ve® to nie
je žiadne povolanie!‘ nechápavo krútila hlavou. Nemožno sa jej «udovaë, ve® «o ona
o tom mohla vedieë! O futbale nemala, pochopiteÍne, ani potuchy. Ja som však trval
na svojom. A tak si znepokojená dala zavolaë do školy môjho otca. Ten jej porozprával, ako milujem futbalovú loptu, ale ubezpe«il ju, že, samozrejme, pôjdem sa niekde
vyu«ië, pretože, ako sa v tých «asoch vravievalo, remeslo má zlaté dno. Takže všetko sa
vysvetlilo k spokojnosti a bol pokoj.
Ale ja som chcel byë naozaj futbalista. Ligový hrá«. VeÍmi skoro som zistil, že maë
talent nesta«í. Po pár rokoch strávených medzi žiakmi vo futbalových tímoch v rodnej
dedine v Jacovciach som šiel (aj) za futbalom do TopoÍ«ian. Ke® som videl, najmä v doraste «i v á«ku, kde sú tí chalani, «o všetko dokážu s loptou... Prihrávky, centre, Íavou,
pravou... Položil som si otázku: ,o tu vlastne robím? Povedal som si: Chlap«e, ty si teda
musíš poriadne vysúkaë rukávy, aby si dosiahol ich úroveÒ. A tak som makal. Tvrdá
robota mi odmali«ka ako chlapcovi z dediny, kde bolo «asto treba priložië ruku k fyzickej práci, nebola cudzia. A s Òou ruka v ruke krá«al pocit zodpovednosti. V takomto
duchu som bol vychovávaný.
Mojím vzorom, priam idolom, sa stal už v detstve Franz Beckenbauer, o osem rokov
starší ako ja. Elegantný nemecký futbalista, ktorý sa vypracoval na moderné libero
absolútneho svetového formátu. Ale že jedného dÒa budeme zo«i-vo«i stáë na tom istom ihrisku a budeme súperi, dokonca vo ϔinále majstrovstiev Európy, on bude smútië
a ja sa radovaë, tak ®aleko moje myšlienky chlapca vo veku tínedžera veru nesiahali.
O tom som ani nesníval. Z našich hrá«ov som obdivoval Laca Petráša, Karola Jokla,
/uriho Szikoru, veÍmi sa mi pá«il aj Ján Geleta.
Išiel som krok po kroku. CieÍ zahraë si najvyššiu súëaž sa mi splnil v bratislavskom
Interi. Za to, že som sa dostal do ligového klubu, v®a«ím žiackym a dorasteneckým trénerom v TopoÍ«anoch, ktorí mi dali výborné základy do futbalu. VeÍká v®aka všetkým!
Na Pasienkoch sa mi otvorili dvere do seniorskej reprezentácie ,eskoslovenska,
«o bola ®alšia veÍká méta v mojej kariére. Žlto-«ierny klub i reprezentácia sa stali
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pre mÒa školou profesionálneho futbalu, hoci v socialistickom ,eskoslovensku sa toto
sloví«ko v súvislosti so športom nenosilo, ba bolo priam tabu. Profesionalizmus v tej
pravej, rýdzej podobe som zažil ako hrá« a neskôr hrajúci tréner až vo Švaj«iarsku.
K tomu sa však ešte dostaneme. Teraz sa vráëme do leta roku 1953 do Jacoviec, dediny
vzdialenej päë kilometrov od TopoÍ«ian, kde sa za«al písaë môj životný (i futbalový)
príbeh.“

V prvej „Íudovej“ v Jacovciach, Jurkemik druhý po Íavej ruke pani u«iteÍky. „Ako jediný
som si dal na seba teplákovú súpravu. VeÍmi som si nemal z «oho vyberaë, «o na seba.
A tak som skoro všade chodieval v teplákoch,“ vraví Jurkemik.
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Jacovce – svetový unikát
„Jacovce sú ako dedina svetový unikát. Ja i Dušan Herda sme sa stali futbalovými
majstrami Európy, jeho brat Peter bol tiež reprezentant, Marián Novotný si zahral
za olympijský tím ,eskoslovenska. Navyše od nás pochádza Miroslav Šatan, hokejový
majster sveta a víëaz NHL, ktorý je však už iná, mladšia generácia. Neviem, «i by ste
našli niekde na svete dedinu, ktorá má majstra Európy vo futbale i svetového šampióna v hokeji. Asi nie.
Ako je možné, že v takej malej dedine ako Jacovce vyrástlo toÍko a takých úspešných športovcov? Ke® mám hovorië o nás futbalistoch, myslím si, že to bola generácia,
ktorá mala talent a nepremrhala ho. Ve® «o bolo na dedine okrem futbalu? Talentovaných hrá«ov sa vyskytlo v našich kon«inách viac, ale nie všetci sa dostali ®alej.
V TopoÍ«anoch boli fantastickí futbalisti. Mnohí však prestali na sebe pracovaë, sta«ilo
im, «o dosiahli.
Po®me však späë do môjho detstva a mladosti. Narodil som sa do chudobnej rodiny.
Mali sme jednu izbu, ktorú si rodi«ia prenajali v rámci vä«šieho domu. Išlo o taký dlhý
dom, aké sa vtedy stavali. Umývadlo sa nachádzalo na chodbe, na záchod sa chodilo
von, na latrínu. V izbe sme sa museli tiesnië štyria: otec, mama, moja o tri roky staršia
sestra a ja. Na svet som prišiel v Jacovciach, v tejto našej spolo«nej rodinnej izbietke,
kde ma mama porodila 20. júla 1953. V kalendári to vyšlo na pondelok. ,i bola pri tom
aj pôrodná baba? Zrejme áno, «o si ja pamätám? ,o sa mi však z útleho detstva vrylo
do pamäti, bolo, ako mama ohrievala vodu a umývala ma v malom lavóre.
Po pár rokoch otec za«al stavaë dom. Mama mi hovorila, že sa do toho pustil s tristo korunami. Mudia si v dedine medzi sebou vypomáhali, tak to bolo aj pri stavbách.
Inak by to nešlo. Ke® som mal 16-17 rokov, aj ja som si odrobil svoje na stavbách ako
výpomoc. A samozrejme, od detstva som musel pomáhaë okolo domu «i v záhrade.
Mali sme dosë dlhý pás zeme, síce úzky, ale dlhý. Kon«il sa až pri potoku pri veÍkej
lúke, kde sme tiež hrávali futbal. Chovali sme domáce zvieratá, prasiatko, sliepky, husi,
ka«i«ky, takže mäsa sme mali.
Otec raz dokonca odkiaÍsi došikoval aj ovcu. Mal som ju ísë pásë na lúku. Uviazal
som ju, bola na dlhej vôdzke. Ona sa pásla a ja som hral futbal. Prišiel som ve«er domov a zrazu po«ujem, že «osi be«í. Naša ove«ka! V zápale hry som ju nechal na lúke.
Tak som friško utekal po Òu.“
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VeÍká športová päëka jacovských rodákov: zÍava Peter Herda, Marián Novotný,
Ladislav Jurkemik, Miroslav Šatan, Dušan Herda.

Jacov«ania, ktorých spája futbal. Vpravo starosta obce Jaroslav Božik, Jurkemik tretí sprava.
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Majster Európy (Jurkemik) a majster sveta (Šatan)
Š
vo futbalovom šate.
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Kozie mlieko a treska
„Ob«as som pásaval svojmu starému otcovi kozu a obÍúbil som si kozie mlieko.
Doslova som na Òom odchovaný. Dedko každý deÒ nadojil «erstvé kozie mlie«ko, bolo
zdravé a chutilo mi. Moje raÒajky pozostávali z mlieka a maslového chleba s medom.
Mal som rád sladké, mäsa som jedával málo. Mlieka a medu u nás vždy bolo. Dlhé roky
som konzumoval rovnaké raÒajky, skromné, ale dobré. Rád si na tie «asy spomínam.
Do pekárne som chodil s pleteným košíkom, my sme to volali ošítka, v ktorom sa
nechal chlieb vykysnúë. Ráno ma s tým posielala mama a ke® som sa vracal domov
zo školy, zastavil som sa v pekárni po «erstvý, upe«ený chlebík. Krásne voÒal a bol
nesmierne chutný, cestou som si nedo«kavo odlamoval z kôrky... Zavše sa stalo, že ke®
som dorazil domov, polovica z chleba bola fu«. Náš jacovský chlieb, pe«ený na drevnom uhlí, bol vychýrený široko-®aleko. Pe«ie sa dodnes.
Otec skon«il strednú stavebnú školu a robil stavbyvedúceho. Vystavali napríklad
nový hotel v TopoÍ«anoch s názvom Tribe«. Mama bola istý «as domáca, ale pracovala
aj v továrni v Továrnikoch v tamojšom bufete. Nosila mi domov tresku a pre mÒa to
bola tá najobÍúbenejšia pochúëka. K tomu som si dával veÍký, takzvaný dub«ekovský
rožok. Ke® mama doniesla šalát, pre mÒa to bol úžasný zážitok. Tresku mám dodnes
rád. Miloval som i mamkine parené buchty. Aj v «ase, ke® už som býval v Bratislave,
som sa ne tešil, ke® som prišiel domov na návštevu.
Futbal som mohol hraë, až ke® som pomohol okolo domu, v záhrade. Napríklad
okopávaë medzi stromami, vyniesë kukuri«né kôrovie, pooberaë úrodu. Až potom som
mohol na ihrisko. Niekedy mi pomohli aj kamaráti, aby sa práca rýchlejšie spravila
a mohli sme ísë skôr si zahraë futbal. Na ihrisko som to mal naozaj iba na skok, ve® sa
nachádzalo oproti nášmu domu.
Boli sme veriaci, celá naša rodina žila v duchu katolíckej viery, chodili sme pravidelne do kostola. MÒa tam brávali odmali«ka. Spo«iatku som sa okolo kostola naháÒal, vtedy mi to ešte ni« nehovorilo. S pribúdajúcim vekom som už pociëoval duchovný
rozmer týchto návštev, s otcom sme chodievali pravidelne a zostalo mi to celý život.
Platilo to aj v «asoch, ke® som bol futbalista «i tréner. V piatok som nejedával žiadne
mäso. Aj vtedy, ke® sme mali spolo«ný obed s mužstvom, napríklad po«as sústredení,
a bolo mäsité jedlo, som si dal nie«o iné, naj«astejšie rybu. Vedel o tom aj vedúci mužstva, tak mi vždy zabezpe«il bezmäsitú stravu.
Na svoje detstvo a mladosë, na život na dedine, spomínam s láskou a rád. Mal som
naokolo veÍa kamarátov, kopali sme spolo«ne do lopty. Medzi mojimi spoluhrá«mi «i
protihrá«mi boli spomenutí bratia Dušan a Peter Herdovci, Marián Novotný... Herdovci bývali na hornom konci, smerom na Duchonku, náš dom sa nachádzal približne
v strede dediny, kde bol obchod, ihrisko, kr«ma. Ako deti sme sa medzi sebou príliš
nebili, v našej obci nebolo medzi nami veÍa agresívnych typov. Mali sme tam aj Cigán«atá, ale išlo o slušné rómske rodiny.

10

Z DEDIN
NY DO VE
EĽKÉH
HO SV
VETA
A

S Dušanom Herdom som hral dorasteneckú ligu v TopoÍ«anoch, potom odišiel do
Slavie Praha. Do ligy sa dostal skôr ako ja, bol o dva roky starší. Stretli sme sa neskôr
aj v ‚leví«atách‘, «o bola reprezentácia do 23 rokov, a takisto v kádri A-reprezentácie,
aj v tom zlatom belehradskom. Dodnes sme kamaráti, stretávame sa, sme «lenmi
,eskoslovenského leva, ktorý združuje osobnosti zo športu i z kultúry.
Hoci vekový rozptyl medzi nami je okolo päë rokov, všetci sme chodili na tú istú
základnú školu v Jacovciach. Išlo o veÍkú, strediskovú školu, navštevovali ju aj deti zo
susedných dedín. Sú«asëou areálu bol krásny dvor, kde nechýbalo hádzanárske ihrisko
«i atletická dráha. VeÍa sme športovali. Hrali sme hádzanú, pestovali atletiku, chodili na cezpoÍné behy. Aj prestávky sme využívali na to, aby sme si napríklad zahrali
medzi sebou futbal. Okrem telocviku som si obÍúbil matematiku a dejepis, v týchto
predmetoch som bol, myslím si, dobrý. Po deväëro«nej základnej škole šiel Peëo Herda
do Partizánskeho, kde pokra«oval vo futbale, takisto Maroš Novotný, Dušan Herda
a ja sme si to namierili do škôl do TopoÍ«ian, kde sme si obliekli futbalové dresy Kabla.
V dorasteneckom veku sme sa my Jacov«ania takto rozdelili do dvoch konkuren«ných
klubov, ktorých mužstvá zvádzali medzi sebou veÍké derby zápasy.
Hrávali sme už v detstve proti sebe na dedine. Horný koniec proti dolnému, veÍké
zápasy ako o život... VeÍa možností na zábavu v obci nebolo, okrem športovania ešte
kino, ktoré v Jacovciach nechýbalo. V zime vystriedal futbal hokej.

V žiackom tíme Jacoviec, Jurkemik v hornom rade druhý sprava.
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Je zaujímavé, že v našej rodine, «i už užšej, alebo širšej, nehrával futbal vážnejšie
nik, otec sem-tam nastúpil za dedinu. Dedko hral fantasticky na husliach, bratranec
zase ovládal hru na harmonike a hrával v kostole na organe, «iže mali skôr umelecké
sklony, ale futbalistu sme v rodine nemali. Takže v tomto smere som bol priekopník.
Prvé futbalové kroky som urobil medzi žiakmi Jacoviec, mal som takých osem
rokov. Trvalo to nejaké dva roky, súëažne som odohral jeden ro«ník 1962/1963. Starali sa o nás rôzni tréneri, záležalo na tom, kto mal «as. Bolo to také živelné. Ob«as
som však vypomohol Jacovciam aj v «asoch, ke® som už hrával za TopoÍ«any, hoci
aj na«ierno.
Ako 10-ro«ný som prešiel do TopoÍ«ian, do futbalového oddielu telovýchovnej jednoty Kablo. Bol tam šíber, dnes by sme povedali skaut, Štefan ,ervený sa volal. Hovorili sme mu Etano. VyhÍadával talenty po okolí, narazil aj na mÒa. Stretol sa s mojím
u«iteÍom telocviku, pánom Ivanom Klemannom, ktorý bol z TopoÍ«ian, a zrejme to bol
on, kto mu dal tip na mÒa. Dodnes som svojmu u«iteÍovi telocviku v®a«ný, že ma takto
nasmeroval do topoÍ«ianskeho klubu, kam ma pán ,ervený zlanáril.
Medzi žiakmi som za«ínal na pravom krídle. Dával som dosë gólov. Pretože som
mal silné nohy, nechávali ma kopaë priame kopy. A ke®že brankári boli pre tú veÍkú
bránku malí, kopal som vysoké lopty pod brvno, na ktoré nemohli do«iahnuë. Pamätám
si, raz sme vyhrali v Továrnikoch 9 : 0 a dal som päë gólov. Neskôr ma presunuli do
zálohy, kde som hrával zopár rokov. Tuším ma na tomto poste skúšali aj v doraste, kde
som už prešiel na stopéra.“

Na tréningy na bicykli i pešo
„Na tréningy som dochádzal na bicykli i pešo, podÍa toho, aké bolo po«asie. PeÒazí na autobus príliš nebolo. Zavše sa bicykel pokazil, a tak som ho musel celú cestu
tla«ië... Šiel som cez Továrniky, odkiaÍ pochádzal ®alší známy ligový futbalista Miro
Gerhát. Tie boli zhruba na polceste do TopoÍ«ian. Niekedy som sa aj vracal do Jacoviec
pešo. Mojím prvým trénerom v žiackom tíme TopoÍ«ian sa stal Bohuš Vojtela. Niekedy
sme si s chalanmi krátili «as tak, že sme hrali na stole takú ‚posúvanú‘ s halierovými
mincami. Tréner zavše sÍúbil pre víëaza «okoládu, a ke®že v tejto hre som «asto vyhrával, dostal som prezývku ,okoláda.
Prišiel som domov z tréningu a moja prvá cesta «asto viedla na jacovské ihrisko.
Tréningy v TopoÍ«anoch mi nesta«ili. Málilo sa mi to. Po príchode domov zo školy som
šmaril tašku do kúta a šiel si zahraë futbal. Vracal som sa za tmy a mama sa ma
spytuje: ‚læǫ‘ Nemal som. Robil som si ich až po ve«eroch.
U«il som sa v u«ilišti kblovky za elektrikára. Tento podnik bol hlavným sponzorom
klubu, aj ke® v tých «asoch sa takéto pomenovanie nepoužívalo, hovorilo sa o patronátnom závode.
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V žiackom družstve TopoÍ«ian, v hornom rade štvrtý zÍava.

V bulletine futbalového klubu z TopoÍ«ian z roku 2001, ke® sa Jurkemik stal na Slovensku
Trénerom roka, „vytiahli“ aj fotku žiackeho tímu Kabla z roku 1967. Z vtedajšieho mužstva
sa okrem Jurkemika stali ligovými hrá«mi aj Dušan Herda, Milan Paliatka, Miroslav Gerhát
a Marián KÒaze. Na fotke nechýbajú tréner Bohuš Vojtela a „šíber“ Štefan ,ervený.
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Mama mi kúpila gumotextilné kopa«ky za nejakých 25 korún. Ozajstné
kopa«ky som vyfasoval v Kable až
v šestnástich rokoch, už ako «len á«ka.
Boli to nové bardejovky. Bol som radosëou bez seba, vypucoval som ich,
naleštil. Vzal som si ich domov a celý
ve«er som sa na ne nemohol vynadívaë. Prišiel som s nimi na tréning
a zrazu, bác! Vzali mi ich! V á«ku
som bol nová«ik. Dali ich inému,
skúsenejšiemu hrá«ovi, ja som dostal
staré, vynosené. Až mi slzy vybehli od
sklamania. My mladší v doraste sme
dostávali kopa«ky po á«karoch, už
zodrat±Ǥ
Do á«ka ma vytiahol známy tréner
Fero Skyva, ktorý prišiel do TopoÍ«ian
z Nitry. Videl ma v pár zápasoch ligového dorastu. Pamätám si, že sme
hrali proti Dukle Nováky. Vojenský
V drese Kabla vo veku približne 15-16 rokov.
tím, v ktorom si službu vlasti plnil
Jožko Bajza. Skyva ma videl v sobotu v zápase a v stredu ma postavil za á«ko. Prišlo k sporu medzi trénerom dorastu Jánom Ölveckým a Skyvom, pri«om prvý vy«ítal
druhému, že ma postavil bez jeho vedomia «i súhlasu.
Za«al som hrávaë na poste stopéra. Mal som pri sebe v obrane 36-ro«ného chlapa
od nás z Jacoviec, volal sa Ivan Ondruška, menovec neskoršieho brankára Nitry. Ten
ma zaú«al do tajov futbalu. Pán hrá«, ktorého si v dedine každý vážil, pretože hrával
za divízne TopoÍ«any a to už nie«o bolo. Dával mi prvé rady, usmerÒoval ma. Vyše
roka sme hrali spolu, ja som po pol druha sezóne v divíznom Kable šiel do Interu.
Kým mama mi všeli«o tolerovala, otec ma vychovával prísnou rukou, veÍmi prísnou.
Veru, nie raz použil aj remeÒ. Nebolo to pre školu «i známky. Hoci som ju ϔlákal do tej
miery, že som prišiel domov, hodil tašku a k u«eniu som sa dostal až ve«er. Neu«il som
sa však zle, vä«šinou som dostával jednotky, dvojky. Naj«astejšie som dostal bitku za
to, že sme kradli s rovesníkmi ovocie z cudzích záhrad. Pritom sme doma mali ovocia
až-až, marhúÍ a všeli«o iného. Susedia žalovali otcovi a už to šlo... Otec ma remeÒom
poriadne vyplatil, nebolo to len tak ledabolo.
Dostal som dobrú výchovu, «o sa týka zodpovednosti a poctivosti. Myslím si, že
to bolo aj kresëanskou vierou, ke® «lovek po«úval, že treba byë skromný, pracovitý,
úprimný. Tieto veci som si osvojil a riadil sa nimi v živote. A platí to dodnes.“
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V dorasteneckom tíme TopoÍ«ian, v hornom rade štvrtý sprava.

Ligový dorast TopoÍ«ian, Laco v dolnom rade úplne v strede.
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Loptu a nič než loptu!
„Ke® sa ma otec spytoval ako decka, «o chcem na Vianoce, zakaždým sa do«kal odo
mÒa rovnakej odpovede: loptu! Tie nemali dlhú životnosë, ke®že boli zvä«ša gumené.
Trikrát som do nej kopol, odrazila sa od klinca v kuríne, spÍasla, vyfu«ala, a tak som si
musel vybraë starú, ktorú som mal v rezerve. Neustále som si kopal, hral sa. Ke® som
dostal novú loptu, bol som najšëastnejší «lovek na svete.
V nedeÍu sme sa šli pozrieë na zápas á«ka Jacoviec. Mal som obuté nové topánky,
ktoré mi rodi«ia krátko predtým kúpili. Po«as prestávky bolo zvykom, že sme si my
deti kopali na ihrisku. Tak som si v tých nových topánkach, pekne oble«ený, neodpustil tieto radovánky. Ke® som prišiel domov a mama videla, v akom stave boli moje
‚funglovky‘, iba zalomila rukami. Kostol – obed – futbal, taký bol pravidelný nedeÍný
dedinský rituál. Takto sa to opakovalo každú druhú nedeÍu, ke® mužstvo hralo doma.
Otec ma podporoval v tom, že som sa chcel staë futbalistom. Povedal mi: ,V poriadku, ale musíš sa vyu«ië, maë v rukách remeslo.‘ A tak som sa šiel u«ië za elektrikára.

S mamou Hedvigou
H d i
a otcom
t
Ondrejom.
O d j
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Vianoce s rodi«mi.

Otec, mama, sestra Mária, švagor Milan.
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Mal som to ëažké. Každé ráno som vstával o tri štvrte na päë. O štvrë na šesë mi
šiel autobus do TopoÍ«ian, už o šiestej som musel ‚cvikaë. Ako u«eÒ v Elektrokarbone,
v závode patriacom pod káblovku, ktorý od roku 1967 bol monopolným výrobcom
uhlíkových materiálov v ,eskoslovensku, vyrábali sa tam napríklad batérie do áut,
som praxoval do 14. hodiny. Chodil som s majstrom po závode, s kabelou na pleci
a opravovali sme stroje, ktoré sa pokazili. Po šichte som mal o 15. hodine tréning,
domov som prichádzal ve«er okolo šiestej.
Prax bola každý druhý týždeÒ, striedala sa so školou. Na tú som však chodil do
Nitry. Dalo sa síce praxovaë aj v TopoÍ«anoch, ale môj odbor, silnoprúd, sa vyu«oval
v meste pod Zoborom. Musel som z domu vyrážaë o piatej ráno, denne som dochádzal
vlakom z TopoÍ«ian do Nitry a späë. Ráno mi mama pripravila chlebík, kabelu som
vzal pod pazuchu, v autobuse «i vo vlaku som ešte dospával.
Takýmto denným rytmom, od rána piatej až do ve«era, som žil tri roky. Práca,
ktorú som robil, ma bavila, mal som k tomu vzëah. Opravoval som napríklad žehli«ky,
mixéry. Dodnes poopravujem nejaké veci, kamarátom nainštalujem «i zavesím lustre.
Fušky, veci na drobné opravy, mi prinášal majster od svojich známych a privyrobil si
tak nejakú tú korunu, peÒazí vtedy nebolo nazvyš. Nie«o kvaplo aj mne, nejaká malá
odmena, päë «i desaë korún alebo «okoláda potešili. Mudia žili skromne, pomáhali si,
vážili si jeden druhého... S dnešnou dobou sa to nedá porovnaë. Za prácu som dostával
v prvom ro«níku školy 35 korún mesa«ne, v druhom 60, v treëom 220.“

Život je najlepší učiteľ
„Byë náro«ný a tvrdý k sebe i k ostatným, to ma nau«il život. Jednak «lovek ni«
nedostane zadarmo, ale bolo to aj výchovou, láskou a úprimnosëou, snahou pomôcë
druhému. Na dedine to bola samozrejmosë. Soboty, «asto i nedele, sa chodilo ‚odrábaë‘,
«iže vypomáhaë druhým, vracaë pomoc. Druhí pomohli postavië otcovi dom a my sme
im to vracali podobným spôsobom. Do mieša«ky som nahádzal za deÒ bez problémov
za štyri nákladiaky piesku. Pracovalo sa od rána do ve«era. Vä«šinou za skromnú odmenu, jedlo, kofolu... Núkali mi aj pivo, ale ja som ho nemal rád, vôbec mi nechutilo.
Pivu som prišiel na chuë až v Rakúsku, ke® som trénoval Sturm Graz. Na výpomoc na
stavby som chodil aj namiesto otca, aby si mohol oddýchnuë. V našej dedine sa tieto
veci diali automaticky, s úplnou samozrejmosëou. Okrem toho bolo treba pracovaë
celý týždeÒ v záhrade, mama mala reumatickú artritídu (tuším som to po nej zdedil),
bola chorÍavá, sestra študovala v Nitre na Vysokej škole ekonomickej, a tak vä«šina roboty zostala na mne. Mali sme aj malý záhumienok od družstva, kde sme si vypestovali
zrno pre domáce zvieratá. Tam tiež bolo treba priložië ruku k práci.
Na dvore sme mali taký malý kop«ek vedúci k bráne. Behával som hore-dole od
záhrady po bránu, pridával som si k tréningom. Mal som veÍa energie.
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Išiel som za svojím cieÍom. Najprv divízne TopoÍ«any, potom prvá liga. Už ako žiak
som hrával za výber Západoslovenského kraja. Pamätám si, že sme hrali nejaký turnaj
v Skalici. Neskôr som si zahral vo výberoch kraja i Slovenska v dorasteneckom veku.
Dejiská sa striedali na východe, na strednom i západnom Slovensku, i v Bratislave. Raz
sme prišli do bratislavskej Trnávky, bolo tam ihrisko so škvarou, hralo sa systémom
každý s každým. Vä«šinou sme bývali v Clubhoteli Slovan, presnejšie, v penzióne, ktorý
sa nachádzal oproti nemu. Spali sme v izbách internátneho typu, na poschodových
posteliach. Tam sa prespalo, odohral sa turnaj a každý šiel svojím smerom. Ke® som
sa dostal do prvej ligy, ako ®alší cieÍ som si postavil dostaë sa do reprezentácie. Dával
som si splniteÍné ciele, a aj sa mi splnili.
Noviny o mne písali, že som tvrdý tréner. Nie, ja nie som tvrdý. Ja len chcem, aby si
hrá«i za peniaze odrobili poctivo svoju robotu. Ke®že som toto odmali«ka sám robil,
šiel som príkladom.“

Chiropraktik zasahuje
„Zranenia sa mi v mladosti zvä«ša vyhýbali, raz som mal natrhnutý stehenný sval,
s ktorým som laboroval tri «i štyri týždne. Stalo sa mi i to, že som zle padol, mal som
problémy s chrbtom, nemohol som poriadne chodië. To už som hrával v á«ku TopoÍ«ian.
V klube mi vybavili auto šesëstotrojku, vtedy takým chodili iba ‚papaláši‘ a odviezli ma
kamsi k Tvrdošovciam. Tam ‚ordinoval‘ Íudový chiropraktik, ktorý napravoval kosti,
chrbticu a chodilo za ním množstvo Íudí. Nie«o som mal vysko«ené, ohol ma, pritla«il
ukazovákom, a napravil ma. Pomohlo mi to. Ešte som išiel za lekárom, dostal som
injekciu a všetko bolo v poriadku.
Vždy som vravel, že dobre trénovaný futbalista má málo zranení. Neustále som to
pripomínal hrá«om, a tvrdím to stále. Ke® vám sko«ia na šÍachu, nepraskne vám tak
Íahko v kolene «i v «lenku, vydrží. Pretože my sme hrávali na lúkach, na nerovných
terénoch, «lenky si na to zvykli, prispôsobili sa. Navyše, ke® sme sa na hrboÍatom
teréne nau«ili spracovaë loptu, na rovnom sme to zužitkovali, ëažili z toho. Prvý
dotyk vo futbale je veÍmi dôležitý. Ke® sme prišli na to krásne, rovné, hladké ihrisko,
fantastický trávnik, aký bol v TopoÍ«anoch (staral sa o to jeden no«ný kuri«, ktorý
zapol «erpadlá, popolieval, a ke® cez deÒ na to zasvietilo slnie«ko, trávi«ka sa krásne
zazelenala), to bolo nie«o úžasné. Pre nás, «o sme boli zvyknutí na ihriská so škvarou,
to bol hotový raj. Ke® som prišiel do Interu, doktor Bínovský nám i trénerovi Švecovi
radil, aby sme behali po mäkkom: ,Behajte tam, kde sa pasú kravy.‘
Už ako žiak som si kopal na bránku. Kopol som, šiel po loptu, znova vypálil a opäë
po Òu. Urobil som to možno štyridsaë-, päëdesiatkrát, prakticky dennodenne. StrieÍal
som na prázdnu bránku «i do pletiva za Òou... Zakaždým som sa však snažil traϔië
medzi tri žrde.
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V TopoÍ«anoch bol základ prihrávka, spracovanie lopty, center. To nás u«ili do
nemoty. Nebehalo sa veÍa, dôraz sa kládol na techniku, žonglovanie s loptou. Každý
hrá«, ktorý vyšiel z TopoÍ«ian, tieto veci ovládal. Musel som vedieë prihraë aj Íavou
nohou, ale pravú som mal podstatne lepšiu. Nebola len na podopieranie, ale pravda je,
že vä«šinu vecí som robil prava«kou. Inak, «o sa rúk týka, som Íavák, ale písaë som sa
musel nau«ië pravou, v škole sa Íavou nesmelo.
Otec chodil na všetky moje zápasy do TopoÍ«ian. A ke® videl, že mi to celkom dobre
ide, chválil sa tým po dedine. Nemal som to rád. Ke® mi niekto povedal, že ma otec
vychvaÍoval, tak som tatovi vy«istil žalúdok.“

Prvoligisti si podávali kľučky, vyhral Inter
„Zahral som si na turnaji UEFA vo Vsetíne s mládežníckou reprezentáciou. V tom
«ase sa už za«ali o mÒa zaujímaë slovenské kluby, mal som 16-17. Pred naším domom
parkovali postupne autá s poznávacími zna«kami z rôznych okresov, Íudia sa «udovali, «o sa deje... Trvalo to asi pol roka.
Ako prvá sa ohlásila Prievidza. Prišli za otcom. Jeho vždy ako prvé zaujímalo, akú
školu mi môžu ponúknuë, kde by som mohol zmaturovaë. Nasledovala Nitra, tam ma
poznali aj tak, že som reprezentoval u«Òovku vo futbale. Vzápätí sa u nás objavili Žilin«ania, dokonca aj pražská Slavia sa za«ala o mÒa zaujímaë.
Chceli ma aj Trnav«ania. Tí zvolili inú taktiku. Nešli k nám domov, ale do Elektrokarbonu, kde som sa u«il. Asi sa poznali s riaditeÍom závodu. Príde ku mne majster
a vraví mi: ,Máš ísë hore k riaditeÍovi do Bieleho domu!‘ Tak sme hovorili kanceláriám
na poschodí, kde bola administratíva a vedenie podniku. Prišiel som v zafúÍaných
montérkach a elektrikárskych bagan«iach, v takých so špeciálnou izoláciou. Zaklopal
som na dvere. ,Prišli za tebou zo Spartaka Trnava, chcú sa porozprávaë,‘ zvestoval mi
riaditeÍ. A dvaja páni na mÒa spustili po trnavsky: ,Víš, my sme trojnásobní majstri
republiky a pán tréner Malatinský nás poslal za tebu, aby sme si pohovorili. Môžeš
byt rád, že k nám ideš...‘ Prišli ako majstri sveta a mysleli si, že sa z nich, s prepá«ením,
poseriem. Malo o mÒa záujem ®alších päë ligových klubov. Pousmial som sa a povedal
som im, že nad ich ponukou popremýšÍam.
V tom «ase som to už mal ‚rozohraté‘ s Interom, v ktorého mene tajomník futbalového oddielu Ján Štancel zaklopal na bránu nášho domu. Odporu«il ma Titus
Buberník, ktorý sa na mÒa prišiel pozrieë do TopoÍ«ian. Otcovi sa pozdávalo, že mi
ponúkli dvojro«nú nadstavbu s maturitou v Slovnafte vo Vl«om hrdle s tým, že sa mi
zarátavali tri roky, ktoré som absolvoval v nitrianskom u«ilišti. A interisti neprišli
na rozdiel od iných klubov len raz. Isteže, ako mladý hrá« som zvažoval aj futbalové
záležitosti. Mám ísë do Žiliny? Tam hrajú v strede obrany Staškovan s Tománkom.
V Slavii Luža s Marešom, v Nitre ešte mali k dispozícii Ižolda... Chcel som ísë tam,
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kde budem hrávaë. A v Interi som šancu videl, hoci som vedel, že jednoduché to ani
tam nebude.
Škola a možnosë presadië sa vo futbale ma zaviali na bratislavské Pasienky.“

SPOMIENKY PO ROKOCH
DUŠAN HERDA, jacovský rodák, spoluhrá« i protihrá«, majster Európy
„Laco býval v Jacovciach pri ihrisku, my pri kostole, v podstate išlo o jednu ulicu, naše
domy boli od seba vzdialené možno 500 metrov. Stretli sme sa v rámci školských výberov, ktoré mal pod palcom pán u«iteÍ Ivan Klemann. Každý rok na Medzinárodný deÒ
detí sa konal futbalový turnaj, od šiestakov po deviatakov, takže v rámci nich sme si
zahrali proti sebe. Ale nielen tam, ale aj v zápasoch horného konca proti dolnému «i len
tak, pri kostole. V®aka pánovi Klemannovi sme sa dostali do veÍkého futbalu, on mal
na tom najvä«šiu zásluhu a pomohol nám aj Štefan ‚Etano‘ ,ervený. Laca som bližšie
spoznal až v TopoÍ«anoch, kde sme sa na chvíÍu ešte stretli v žiackom «i dorasteneckom
tíme. Už sa však vedelo o Òom, že má talent a je dobrý. Ja som postúpil do á«ka, on do
dorastu, z «asu na «as sme sa porozprávali, ešte sme boli uchá. Je dobré, že sme obaja
za«ali ako veÍmi mladí hrávaë ligu, ja som sa dostal do Slavie ako 17-ro«ný, on mal nie«o
vyše osemnásë, ke® za«al hrávaë v Interi. Pamätám sa, ke® mal ako mladý hrá« TopoÍ«ian ponuky z viacerých klubov, radil sa aj so mnou a mojím otcom, kam ísë. Povedal
som mu, že ja som sa rozhodoval na základe toho, kde budem maë šancu hrávaë, hoci
ako slovanista by som najradšej šiel k belasým, ale v konkurencii Jokla a ®alších velikánov by som si sotva zahral. ,Hybaj tam, kde si zahráš,‘ poradil som mu. Som rád, že sa
rozhodol dobre a v Interi sa uchytil. Vydal sa v dobrých, jacovských šÍapajach. Zrodili sa
obrancovia, stredopoliari i úto«níci, nielen z našej dediny, ale z celého TopoÍ«ianskeho
okresu. Potvrdilo sa, že je to dobrá futbalová liaheÒ. O Jurkemikovi sa vedelo, že je bojovník. Bol dobrý hlavou i nohou, okrem tvrdej strely mal dobrú prihrávku. Futbalista ako
hrom. Mal to, ako sa hovorí, v nohe, nebál sa ísë do súboja, skrumáží. Mal fantastické
schopnosti, ktoré rozvíjal. Povedal by som, že bol taký ,nadhrá«‘. A výborný «lovek.
Stretli sme sa v kádri reprezenta«nej dvadsaëtrojky ,eskoslovenska. V odvete ϔinále
majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie proti ZSSR v Ostrave som strelil gól. Kuriózne bolo, že všetky tri naše padli po strelách Íava«kou – okrem mÒa traϔili Albrecht
a Gajdõšek. Všetci sme boli Íaváci. Laco bol ešte veÍmi mladý, tak šancu na ihrisku
nedostal, ale v ®alšom období o to viac a stal sa oporou tímu. Nastúpili sme spolu v zápase kvaliϔikácie ME do 23 rokov v Brne proti Rakúsku v marci 1973 «i vo štvrëϔinále
v Bratislave proti ZSSR o rok neskôr.
Obaja sme «lenmi zlatého belehradského kádra z ME 1976. Ke® sa ϔinále chýlilo ku
koncu, tréneri uvažovali, že ma pošlú do hry, lebo hrozili jedenástky. Šancu dostal Laco
a nakoniec šiel aj na penaltu. A kopol ju výborne.
Proti Jurkemikovi som hrával v lige za Duklu, Slaviu i Bohemians. Na ni« mimoriadne
si z týchto duelov nepamätám, boli to férové súboje. V novembri 1973 sme v Bratislave
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hrali proti Interu, prvýkrát som nastúpil v lige proti Lacovi, vyhrali sme 3 : 1, mne sa
podaril hetrik.
Laco sa riadil vždy podÍa vlastnej hlavy, ako hrá« a potom aj tréner. Ani v trénerskom
fachu sa nestratil, hoci mohol dosiahnuë aj viac, ale niektorí hrá«i mu nepomohli.“
PETER HERDA, jacovský rodák,
spoluhrá« i protihrá«, reprezentant ,eskoslovenska
„Na našej škole v Jacovciach sa športovalo ostošesë, hrala sa tam napríklad hádzaná. Vä«šinu roka však vyhrával medzi športmi futbal, ktorý sme v zimných
mesiacoch zamenili za hokej. Hoci som o tri roky mladší ako Laco, vtedy v žiackych
mužstvách to bolo pomiešané a «asto bol medzi hrá«mi takýto vekový rozdiel, tak
sme si ešte stihli zahraë spolu v jednom tíme v TopoÍ«anoch. Viacerých nás tam
dostal šíber ,ervený, ktorý chodil «asto na bicykli po okrese sledovaë talenty. Ja som
postúpil do dorastu Kabla, následne odišiel do Partizánskeho a potom za bratom
do pražskej Slavie. Laco šiel priamo z TopoÍ«ian do Interu a stali sme sa súpermi
v lige. Inter mal veÍké ihrisko, behavých hrá«ov, tak sme sa na Pasienkoch strašne
nabehali aj my. Kovaâíkovi som dal viacero gólov, ale jeden z nich nemal platië, ke®
som najprv trafil z ‚trestÒáka‘ brvno, nikto sa odrazenej lopty nedotkol a ja som
dorážal. Poviem, že takých stopérov, akým bol Laco Jurkemik, na našich trávnikoch
po druhej svetovej vojne veÍa nebehalo. Ako futbalista bol ‚frajer‘ – výborne «ítal
hru, zachytával súperove akcie a úto«il tak ako dnes máloktorý stopér. KoÍkokrát
sa vydal vpred, koÍkokrát vystrelil a koÍko gólov dal! Len v lige vyše päëdesiat. Mal
obrovskú ranu, ke® vypálil z dvadsiatich piatich «i tridsiatich metrov a vás trafila
lopta... Mal šëastie na trénerov, v reprezentácii si získal dôveru Jozefa Vengloša,
ktorý si ho vážil. Na staré kolená sme si zahrali v rôznych hodových «i exhibi«ných
zápasoch, v jednom na pravom krídle aj s Mirom Šatanom. Z nášho okresu od
TopoÍ«ian cez Sol«any, Továrniky až po Partizánske pochádzalo množstvo skvelých
futbalistov – Anton Ondruš, Anton Švajlen, Marián Novotný, Ivan Horn, Ivan Ondruška, Miro Gerhát, Jozef Zigo, Karol Jokl, Ján Geleta, Miro Siva, Miro Valent, Adam
Farkaš, Stanko Jano, Vladimír Ekhardt, Rudolf Ducký, Július Goga... Laco patril
medzi tých, ktorí to dotiahli v kariére naj®alej. Poznal som sa s jeho rodi«mi i so
sestrou. Otca mal tichého, nenápadného. Laco bol podobný v súkromí, ale na ihrisku
nie. Tam ho bolo po«uë, dirigoval všetkých. Získal si rešpekt, každý ho uznával. Aj
za hranicami. Gól do siete Dina Zoffa na majstrovstvách Európy 1980 si Íudia budú
pamätaë do konca života. Niekto raz v médiách napísal, že sme si nadávali s Lacom
na ihrisku. Nie, nebola to pravda. Vždy sme vychádzali korektne.“
MIROSLAV GERHÁT, spoluhrá« z TopoÍ«ian a reprezentácie do 23 rokov
„Všetkých nás – mÒa, Dušana Herdu, Laca – dotiahol do TopoÍ«ian Štefan ,ervený. ,asto
sme išli s Lacom na tréning bicyklom, Továrniky mal po ceste. Pýtam sa ho: ,A máš chlieb
s masëou a cibuÍou?‘ Ten totiž «asto nosil so sebou vo vaku.
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Raz sme boli s nejakým mládežníckym reprezenta«ným tímom na turnaji v Trnave. Spali sme na poschodových posteliach, my s Lacom hore. Už vtedy mal nožiská ako hrom,
a ke® sa v noci prevracal, nechtiac ma tak kopol, že som spadol dolu...
Hoci som bol o dva roky starší ako on, stretli sme sa v žiackom tíme Kabla a hrávali sme
spolu zo tri roky. MÒa potom zlákala do dorastu Žilina. Laco pokra«oval v topoÍ«ianskom doraste a dostal sa do á«ka. Chcel som, aby prišiel za mnou do Žiliny, aj funkcionári po Òom túžili. Dobre však urobil, že nešiel, bola tam stopérska dvojica Staškovan
– Tománek, a tak by si v tom «ase nezahral. V Interi dostal šancu od za«iatku a pevne sa
jej chytil. A odtiaÍ mal bližšie aj do reprezentácie.
Stretli sme sa vo výbere ‚leví«at‘ do 23 rokov, máme veÍa pekných spomienok. Zahrali
sme si spolu napríklad proti Angli«anom v Londýne.
V lige sme odohrali proti sebe množstvo stretnutí, ke® ja som si obliekal dresy Žiliny,
pražskej Dukly «i Tren«ína. Spomínam si, ako Laco kopal priamy kop proti nám, ja som
stál v múre Dukly, vypálil svoju typickú tvrdú ranu a bum, traϔil práve mÒa! Ke® sme sa
potom zišli na zraze dvadsaëtrojky, ukazujem mu svoj bok. Bol celý modrý.
Boli sme veÍkí kamaráti, aj sme zostali. ,asto som za ním zašiel, ke® trénoval v Ružomberku, a samozrejme, v Žiline. Chcel ma aj za asistenta do MŠK, ale funkcionári boli
proti.
Spomeniem ešte jednu príhodu s Jurkemikom, bolo to tak dávno, že to je už preml«ané.
Hrali sme proti Interu a potrebovali sme doma vyhraë. Prišiel za mnou jeden «lovek pred
zápasom a spytuje sa ma, «i sa poznám s Jurkemikom. Ja na to, že veÍmi dobre. Chcel
odo mÒa, aby som sa ho spýtal, «i by Žiline trocha nepomohol, že istý žilinský funkcionár
(dnes už nežije) mu za to ponúka desaëtisíc korún.
Laca som sa bál s takým nie«ím vôbec oslovië, vedel som totiž, aký je «lovek. Potom som
predsa len nabral odvahu a pošepol som mu to. ‚Pozdravujem funkcionárov a nech mi
dajú pokoj,‘ zmietol záležitosë v okamihu zo stola. Iróniou osudu bolo, že v zápase pred
inkasovaným gólom spravil chybu, samozrejme, neúmyselne. Laco bol taký džentlmen
a charakter, že by zápas nevypustil za žiadnych okolností.“
MARIÁN NOVOTNÝ, jacovský rodák, spoluhrá« z Interu Bratislava
„Hoci ja som býval na hornom konci Jacoviec a on nižšie, prakticky sme spolu vyrastali.
Zoznámili sme sa v detskom veku. Dôvernejšie sme sa spoznali, kde inde ako na ihrisku. Na dedine okrem futbalu inej zábavy nebolo. Ke® sme prišli zo školy domov, cez
odchýlené dvere sme hodili tašku dovnútra, vzali loptu a smer ihrisko. V zime sme sa
zase venovali hokeju. Ihrisko bolo v Jacovciach vždy plné, hrali sa ‚veÍké‘ zápasy. Mali
sme aj dobrých trénerov žiackych mužstiev, ktorí nás v našich futbalových za«iatkoch
veÍa nau«ili. Najviac sme sa však nau«ili medzi sebou, na lúkach. Jedna pri nás sa volá
Jacovská hôrka. Samý drn, jama, kde sa lopta ovládala veÍmi ëažko. Ke® sme potom
odtiaÍ prešli na dobrú plochu, nemali sme žiaden problém. V Jacovciach a okolí vyrástlo
množstvo kvalitných hrá«ov. Z tých, ktorí si zahrali prvú «i druhú ligu, by sme zostavili
hádam aj dve jedenástky.
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Napríklad aj sú«asný reprezentant Denis Vavro má korene v Jacovciach, je vnuk nášho
kamaráta zo školských «ias.
Laco bol cieÍavedomý, vedel, «o chce, a išiel za tým. VeÍmi tvrdo na tom pracoval.
Za«ínal ako pravé krídlo. Bol dostato«ne rýchly, skôr subtílnejší, postupne v doraste
TopoÍ«ian prešiel na stopéra. Stal sa z neho dorastenecký reprezentant, mal futbalové
veci v sebe.
Ke®že v TopoÍ«anoch som pobudol krátko, v jednom tíme sme sa nestretli. Ja som si to
namieril v dorasteneckom veku do Iskry Partizánske, odkrútil si vojen«inu v ,H Bratislava a odtiaÍ som odišiel do Martina. Práve vtedy sa vybral Laco z TopoÍ«ian do
Interu, takže sme sa minuli. O dva roky sme sa predsa stretli v jednom tíme – žlto-«iernom. Ke® som sa rozhodoval, kam prestúpim, zavážilo aj to, že som v Interi mal
kamaráta. Laca.“
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Pasienky obývačkou i spálňou
ý ͻ«͵Ǥͳͻʹ
ï±ǡ Ò«ë±Ǧ
ǡ±ý  Ǥ
„Na Pasienky som prišiel spolu s Jozefom Bajzom, ktorý prestupoval z Púchova.
ZároveÒ to bol za«iatok aj pre trénera Valéra Šveca na novom pôsobisku,“À
 À æ×± Ǥ
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„Priznám sa, že noc predtým som toho veÍa nenaspal. Ke® 18-ro«né ucho prichádza medzi hrá«ov s takými menami ako Petráš, Szikora, Krná«, má veÍký rešpekt,
nervozita sa prejaví. Niektorým hrá«om, napríklad Petrášovi so Szikorom, som vykal,
ale veÍmi skoro mi povedali, aby som prešiel na tykanie. Pricestoval som vlakom z TopoÍ«ian deÒ pred prvým tréningom, s Jozefom Bajzom sme prespali na štadióne na
poschodí nad telocvi«Òou a šatÒami, kde bolo štyri-päë izieb. V jednej sme sa zložili,
bez umývadla i hygienického zariadenia. Chodili sme na toaletu pre zamestnancov
na chodbe. Na izbe s dvoma posteÍami askriÒou sme spolu bývali pomerne dlho.
Potom nás presunuli do izby pod hlavnou tribúnou, kde je teraz VIP. Zariadená bola
podobne jednoducho ako tá na opa«nej strane štadióna. Takže útroby štadióna som
poznal dokonale, v zime tam na nás vanul chlad. Ke® sa potom Jožo Bajza oženil a dostal byt, býval som tam s ®alším spoluhrá«om Júliusom Gogom. Až ke® som vliezol do
manželského chomúta ja, sëahoval som sa do garsónky na sídlisko PošeÒ. ,lovek sa
musel uskromnië, ale vôbec mi to nevadilo. Splnil sa mi cieÍ, chcel som hraë ligový futbal, to bolo pre mÒa najpodstatnejšie,“ ±×«
 ý Ǥ
„V zime sme «asto trénovali na škvare, umelá tráva ešte nebola. Ke® sme skon«ili
tréning, musel som Lacovi Petrášovi zobraë jeho medicinbal a on vzal moju loptu. Tak
som schádzal do kabíny s dvoma medicinbalmi pod pazuchou, zatiaÍ «o Laco niesol
dve futbalové lopty,“Àǡ±Ƿāǲý 
ýāÒ   ÀǤ

Ajax ako vzor
„Ako som už spomínal, v TopoÍ«anoch som dostal výborné futbalové základy od
spracovania lopty cez prihrávky až po center, na ktorých tam tréneri bazírovali. Musím však povedaë, že tréner Švec ma nau«il veÍmi veÍa, hrá«sky ma vypiloval. Povedal
by som, že z trénerov, ktorí ma viedli v seniorskom veku, mi dal najviac z pohÍadu
napredovania. V tých «asoch sa kopíroval Ajax Amsterdam, ktorý viedol tréner Stefan
Kovács a získal s ním trofeje v Pohári európskych majstrov. Preberanie lopty vonkajškom mali Holan®ania úžasné. Obdivoval som Johana Cruyffa, ako dokázal týmto
spôsobom spracovaë loptu. Podobne Johnny Rep, Johan Neeskens a ®alší. Drilovali sme
to v každom tréningu tridsaë minút. Prihrávka, spracovanie, prihrávka, spracovanie...
Dalo mi to nesmierne veÍa, využíval som to v celej ®alšej kariére, od ligových zápasov
cez pohárové až po medzištátne, takisto aj pri zahrani«nom angažmáne vo Švaj«iarsku. Tréner Švec venoval veÍkú pozornosë gymnastickým prvkom. ,o sme sa narobili
kotúÍov a premetov na tréningoch!“ À Ǥ
 e ýǡ͵Ǧ«ýǡ«Àï ±ǡÍý Ǧ
   ë  « æǡ  ®  ǡ   
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ǡ  À ± « ë  ±«ǡ ® ÌÒ 
Ǥ
„,i bol Švec prísny tréner? Mne až taký prísny nepripadal. Isteže, vyžadoval disciplínu, niektorých hrá«ov poslal pre«. Potreboval si urobië poriadok v mužstve. Stavil na
mladších hrá«ov a strednú generáciu, okrem mÒa to boli Jozef Bajza, Peter Luprich,
Jozef Šajánek, Jozef Barmoš, Peter Mráz, postupom «asu Jaroslav Šimon«i«, Marián
Novotný, Milan Paliatka, všetci ro«níky narodenia 1950 až 1954.“

U Šveca v základe od začiatku
„V príprave nás skúšal Valér Švec na stopérskom poste šiestich «i siedmich. Priviedol ešte aj Zvolenského zo širšieho majstrovského kádra Trnavy. MÒa vyskúšal
vo dvojici s každým z nich a s viacerými som potom hral aj v lige. Bol to predovšetkým
Ottmar Deutsch, s ním som nastupoval v lige spo«iatku naj«astejšie, v ®alšom období
Peter Šolín, krátko som ešte zažil ako hrá«a stopéra Alexandra Bínovského, ktorý už
kon«il kariéru. Pri týchto obrancoch som vyrastal,“ , ý Ǧ
ïÀ ë Ǥ
    ë    ǡ   Àǡ     ǡ 
±Ø±e āÀ 
±ǤÀǦ
āëëïïǡ®± 
 ǤýͳͺǤ ͳͻʹ  æÀ
ͳͺǡ ʹÀǤïǤ
„Pamätám sa, že som hral proti Pavlovi Stratilovi. Aj neskôr som hrával osobku
na kÍú«ových hrá«ov ofenzívy súpera – napríklad Joža Adamca a mnohých ®alších.
Z teplického zápasu mi utkveli v pamäti kabíny obohnané iba masívnym pletivom. Išlo
o strašne malé šatne, tla«ili sme sa tam ako haringy, pripadali sme si tam ako v klietke.
Náhradníci museli ísë von, aby sme sa mohli prezliecë. Takže som na ešte staru«kom
teplickom štadióne, ktorý volali Drož®árna, okúsil prvýkrát najvyššiu súëaž.“
¡À Àïǡā«ëǡýǦ
æ±Ǥ«ǡā ý 
 ý «Ǥe× ïïǤͳͻ͵Ǧ
À ǤØ  ýæ×ǡý
«  æÀ  ,Ǥ  «À æ×  À 
æǡëÒǦ
ȋͻǤȌǡ«ï  æÀ 
Ǥ
ëææý ýæ×ǡā 
ýǤ
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Teplický debut, víťazstvo nad Slaviou
ǡý ýÒǡ¡Ǧ
 ý ï  ýý×
Ǥ  ͵Ǥï ±« ý
×ǡ«ý ÀæÀʹǣͳ×  ±Ǥ
 À×«ǡ ×ȋǦ
ý¡ëȌ ǡ ʹǣ͵Ǥ 
 ýǤ
„Do Interu som prišiel, aby som sa presadil. Chcel som hraë ligu, to bol môj cieÍ.
A vedel som, že ak to chcem dosiahnuë, musím zamakaë. Nepozeral som sa doprava
«i doÍava. Neprekážalo mi, že som býval v provizóriu a chodil na obedy do vývarovne
v Centráli. Pre nás s Jožkom Bajzom existoval len futbal, ni« iné sme nevnímali. Dvakrát denne sme trénovali, po«as zimnej prípravy aj trikrát. V zime desaë dní kondi«né
sústredenie v Piešëanoch, rovnaký po«et dní v Tatrách. Bola to drina. Dnešní hrá«i by
to nevydržali... Ke® som za«al pracovaë ako tréner na Slovensku a vyrukoval som na
sústredení s trojfázovými tréningmi, hrá«i sa chodili na mÒa sëažovaë. Takisto v Sturme Graz, kde z toho boli futbalisti hotoví. My sme si navykli na dvojfázové tréningy,
a to aj vtedy, ke® sa hralo systémom streda – nedeÍa. Sú«asní hrá«i by hádam umreli,
keby mali absolvovaë to, «ím sme my bežne prechádzali.“
ýāÒ  æ ȋʹͷǤ ͳͻʹȌ
Ǥā±ǡ Íǡā ǡ
ǦÀ ïæǤæÀý  ýý 

Domáca ligová premiéra Ladislava Jurkemika proti Slavii Praha
Praha.
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«ǡÒ±  æȂ āǡ æǡ
ǡ ý ýï«À æýǤe ¡ëǦ
   ǡ ý  ï ǣ ± Ȃ  ǡ ǡ
 ǡ Ȃāýǡ«ǡ«Ȃ ýǡæǡǤ~Ǧ«
 ý «ý   ïā  ͳ ǣ Ͳ ȋ  ææÀ
Ȍǡ ®  ý ×  «    «ǡ ý æ 
×ͳͻͲȀͳͻͳā±Ǥ
ā͵ͶǤïǡ
eÀǤ  æ   ï æ ǡ «   ǡ  ± Ǧ
« ëýǡāāǷǲāǦ« 
ïāæ Ǥ
„Na svoju domácu premiéru si pamätám veÍmi dobre. Bol to naozaj vydarený zápas, produkovali sme solídny futbal a povzbudilo nás to do ®alších bojov, za«ali sme
sa herne chytaë, body na naše konto pomaly pribúdali,“À 
±e Ǥ

Gólový krst proti mestskému rivalovi
«ë±ý±ǡ±
ëāǤÍï«ýÍ   æ
ǡ±ǤïͳͻʹǤ ý 
ʹͺǤāïØāëǤǡÍ 
ï ǡ ýǦ
±ýͳͶǤ«Àͳ͵Ǥǡ«āæ 
 ǤæëǤ
 ÀʹʹǦÀ ǤÀý Ͷͷï×ǡ
ëïæǤ ï®Ǧ
ïʹͷǡ ǡæ
 Ǥ ýý×ǤǷViac ako môj prvý
prvoligový gól sa mi vryl z tohto zápasu do pamäti Pekárikov vyrovnávajúci, ktorý nás
prakticky odsunul do druhej ligy,“æ Ͷǡý
Àý  Ǥ
ā ǡïÒ
«ÀǤāǤǤǤ« ýïǡ® 
®× ǡý
«ý ͳǣͳǤýýÀ ý  Ǧ
«ï«Àǡ«ýϐæǡ®
Àæ ͵ǣͲÍͶǣͳǤ
ý±æǡ®āǦ«ëā±
29

BEZ PARDO
ONU

Zverenci Valéra ŠŠveca.

V lige protihrá«i, v reprezentácii spoluhrá«i –
proti Antonínovi Panenkovi z Bohemiansu.
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ȂȂǡ Ǥ æëëǡ
ā×±e ýāÀǡÀ«
Àǡ Ǥ

Pád do druhej ligy a návrat, smrť na kolesách
„Isteže sme boli smutní, ja som prišiel do Interu, aby som mohol hraë ligu. Káder
sme však mali kvalitný, aj ke® sa po sezóne trocha obmenil, bol som presved«ený, že
o rok budeme naspäë medzi elitou. S tréningmi, aké nám tréner Švec naordinoval, sme
si verili, sebavedomie nám nechýbalo. Boli sme fantastickí najmä s loptou na nohe,
tú sme ovládali. Hoci sme prvý zápas v druhej lige prehrali, naštartovali sme víëaznú
sériu. Po jeseni sme sa držali hore, viedli sme súëaž, sekundoval nám Bohemians ,KD
Praha. Na jar prišlo úspešné pokra«ovanie a niekoÍko kôl pred ϔinišom sme si zabezpe«ili návrat medzi elitu. S Bohemiansom sme hrali vzájomný zápas v predposlednom
kole, ke® už bolo jasné, že oba tímy postupujú. V /olí«ku sa zrodil zmierlivý výsledok
2 : 2. Druhú ligu sme vyhrali so štvorbodovým náskokom pred klokanmi.“
ͳͻ͵« ±āǤ
×ͳͻ͵ȀͳͻͶǡ«ͳ͵Ǥ«ǡ 
«ë¡āǤØǡ ÒǡǤǦ
×ͳͻ͵ǡ ýȋʹǣͲȌǤ
Í  ¡ǡ ëǣ„V Bratislave sa konali medzinárodné majstrovstvá ,eskoslovenska motocyklov v rýchlostných pretekoch, okruh sa volal Slavín. Traë viedla cez mestskú «asë Nové Mesto. Ke®že
to bolo blízko štadióna na Pasienkoch, išli sme sa na pretekárov na chvíÍu pozrieë od
Vajnorskej ulice. Motocykle doslova rezali zákrutu a prechádzali obrovskou rýchlosëou, len sa tak mihali. Museli sme však ísë na prípravu na zápas. ,ochvíÍa po«ujeme
prenikavé zvuky sirén sanitiek. Hovorím si, je zle, niekto sa zabil... V tých «asoch najznámejší slovenský motocyklový pretekár František Srna narazil medzi železni«nou
stanicou Nové Mesto a Kuchajdou do stÌpa. Utrpel ëažké zranenia, ktorým podÍahol
pri prevoze do nemocnice.“

So Slovanom o titul do posledného dychu
ͳͻͶ ϐæ±×ǡï 
 æǤ  ǡāýāǦ
Ǧ«æý ǡØ ï
ǤÀÀ ý ×Ǥ
ʹͲǤǡ® ~ȋͳǣʹǡïý× Ȍǡ
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«ā«ǡý
ï Ǥ®ʹʹǤÀëʹǣͳ
ȋ À× ææïëāȌǡ «Ǧ
ï À ǡ   ý   Ǥ     
À ǡ±æ ýȋ ǡǡǡȌ
ï ǤÀÀ®
×Ǥ~ā±ëæǤǦ
À ýǤýý«
ǡāǦ«ëǤͳǤïͳͻͷÍ
À×±,Ǥ
ǡý ʹǣͶ«Ǥ
 æëïā À× Ǥ
„Bolo to vyvrcholenie dovtedajšej triapolro«nej práce Šveca pri tíme. Fantastickej
práce. Na naše zápasy chodili Íudia všade. Dokonca na súperových ihriskách ešte viac
ako doma, aj ke® fanúšikovia si nachádzali cestu aj na Pasienky v slušných po«toch,
7-8-tisíc bola bežná návšteva. Osobitne lákali Trnava, pražské tímy, a, pochopiteÍne,
najviac Slovan, to bol štadión naprataný divákmi. Išiel o nás (i s nami) chýr, že produkujeme pekný a dobrý futbal. Aj ke® sme prišli k súperovi, chceli sme hraë futbal. Nie
sa bránië. Produkovali sme ofenzívnu hu, ëahalo sa to s nami, preto prichádzali Íudia
do hÍadiska na naše zápasy.
Samozrejme, duel so Slovanom v poslednom kole bol mimoriadny, výnimo«ný. Na
štadióne i v jeho okolí panovala neskuto«ná atmosféra. Na tribúny by sa nezmestila už
ani noha. Všetky miesta obsadené do posledného schodíka, Íudia viseli z plotov. Ur«ite
tam bolo viac Íudí než oϔiciálna kapacita 25-tisíc. Ak by sa hralo na Slovane, prišlo by
60-tisíc fanúšikov. Ke® stretávam Íudí, «i už ide o interistov, alebo slovanistov, všetci
unisono tvrdia, že odvtedy taký ligový futbal v Bratislave nevideli. Z oboch strán ofenzívny, hore-dolu, útoky sa striedali raz na jednu bránku, raz na druhú... My sme mali
ofenzívnu hru v krvi, Slovan sa prezentoval výbornými protiútokmi, s režisérom hry
Karolom Joklom.
V tábore Slovana panovala nervozita. Viedli sme už v šiestej minúte 1 : 0 po mojom
góle. Narazili sme si loptu s Petrášom po nacvi«enom signáli po rozohratí trestného
kopu, ke® som si nabehol za súperovu obranu, ktorú sme nachytali na hruškách. Tento
gól dlho púšëali v rámci žurnálu v kine. Po Joklovom vyrovnávacom góle a zásahu
Švehlíka sme šli do šatne za stavu 1 : 2. Nezabalili sme to ani po tom, ako Ondruš hne®
po zmene strán zvýšil z jedenástky na 3 : 1 pre Slovan, nariadenej po mojej zrážke
s Masným, ktorého som križoval.
Škoda nepremenenej penalty Petráša, možno by sa to ešte oto«ilo. Hoci Laco o pár
minút znížil na 2 : 3, a mali sme ®alšie šance, posledné gólové slovo mal deväë minút
pred koncom Švehlík. V poslednej minúte som ešte zachránil na bránkovej «iare po
strele Jána ,apkovi«a.
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Takto prekonal Jurkemik Alexandra Vencela
v pamätnom zápase z roku 1975 na Pasienkoch....

Isteže, po prehre sme boli sklamaní. Aj ja. Do
o«ú sa mi tla«ili slzy. Ale na druhej strane som
cítil vnútornú spokojnosë. Z mojich rodných
Jacoviec prišiel plný autobus s fanúšikmi, pre
ktorých som zabezpe«il lístky. Nechýbal medzi
nimi môj otec, krstný otec... Hoci cestovali domov smutní, všetci tvrdili, že taký futbal už dlho
nevideli.
Samozrejme, mrzelo nás, že sme sa nestali
majstrami. Bola to však prehra so cëou, so
zdvihnutými hlavami. Hrali sme futbal pre Íudí,
a to ma uspokojovalo.
... a takto
k sa radoval
d l z gólu.
ól
Bola to úžasná sezóna. Spartu sme prestrieÍali 7 : 4, Laco Petráš dal päë gólov! Prišla Dukla, dostala tri góly (3 : 1), rovnako Trnava, Košice inkasovali štvorku (4 : 1), podobne
pochodili PlzeÒ a Tâinec (zhodne 4 : 0), Brno sme rozniesli dokonca 7 : 0...
Apropo, Zbrojovka. To bol môj obÍúbený súper. Za mužstvom pricestovali z Moravy
so železnou pravidelnosëou tisícky fanúšikov. Rozcvi«ovali sme sa pred zápasom na

33

BEZ PARDO
ONU

vedÍajšom ihrisku v Jame, vidíme, ako prichádza jeden brniansky autobus za druhým,
nesta«ili sme ich rátaë... Vravím, nech len prídu, «im viac autobusov bude, tým viac
gólov dostanú. Nakoniec sa na Pasienkoch zišlo do 15-tisíc fanúšikov a Brno si viezlo
domov sedem kúskov. Ja s Petrášom sme dali po dva góly, po jednom pripojili Jozef
Šajánek, Jožo Levický a Mudvo Zlocha. Pamätám si dodnes, zahrával som priamy kop
na brankára Zbrojovky Josefa Hrona, dlhoro«nú oporu klubu. Bolo to pár metrov od
hlavnej tribúny. Slušná diaÍka. Niekto z hÍadiska na mÒa kri«í: ,,o blázniš, odtiaÍ
chceš kopaë?‘ Ja som si len pomyslel, «o ten truÍo vykrikuje, ja mu ukážem. Spravil som
krátky rozbeh, náprah, poriadne som sa oprel do lopty, a tá sa zatrepotala v šibenici!“
eǦæǡ ā    ï ×  ±
 Ǥ ýýØ«Ǥ,
Ò    ȋ   À «   ǡ À
«æ«ȌǡāýǤ

Obranné piliere: Jurkemik a Šimončič
 æ Ǥ e««ǡý ǡǦ
ýý Ǥ«ææïëā«ëͳͻͷǤ
±
 ͺǤ ͳͻͷǤ
± ǡý ×ǡ® «ǡëǦ
āͳͻͺͶǤe««ǡýǡǦ
æýǡ±ý ÀǡýæÒ«ǤǤǤ
„VeÍmi inteligentný, skvelý «lovek. Skon«ië vysokú školu s «erveným diplomom,
ešte k tomu strojarinu, to už bolo nie«o. Ke® niekto potreboval dou«ië z matematiky,
ochotne sa na to podujal.
Jaro mal jeden hendikep, a to s o«ami. Horšie videl do diaÍky. Prejavilo sa to najmä
za umelého osvetlenia, pri bežnom svetle nemal problémy. Kompenzoval to však svojimi prednosëami. Bol to úžasný bojovník, pritom hrajúci «istým spôsobom, nepoznal
zákerný faul. A ja som sa na neho mohol plne spoÍahnúë. Vedel som, že je výborný
hlavi«kár a súboje vo vzduchu povyhráva. Už v tých «asoch som hral v obrane pred
ním, prihral mi, ja som vyvážal loptu, zakladal útoky. Aj preto som mohol výrazne
podporië útok i strelië góly, pretože vzadu som sa mohol spoÍahnúë na Jara Šimon«i«a
hrajúceho na istotu, Jožka Barmoša a po odchode Hricu na Milana Paliatku. Obrana
bola spoÍahlivá a kvalitná, všetko pomerne rýchli hrá«i, nemusel som sa báë, že jej
ujdú súperovi úto«níci. Hrá«ov sme si v tých «asoch už preberali, nehrali sme už osobku, ktorá sa predtým využívala.
Náš futbal bol založený na tom, aby sme nestrácali loptu. Zámerom Šveca bolo,
aby bola «o najviac v našej moci a súper musel behaë bez nej. Nie«o na štýl Ajaxu
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V derby proti Slovanu, kapitáni Ján Švehlík
Š
a Ladislav Jurkemik.
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Amsterdam – ëuk, ëuk, ëuk... Pamätám sa, ako sme to rozto«ili proti Spartaku Trnava
a Tóno Hrušecký nám hovorí: ‚,o ste vy žrali surové mäso?‘ Nevedeli, kam majú sko«ië.
Za Valéra bolo tak, že ke® sme náhodou do 30. minúty nedali gól «i dva, Íudia sa
za«udovanie pýtali: ,o sa stalo?
Dokázali sme súpera dostaë pod tlak. Za«ali sme hraë pekný, kombina«ný futbal,
a dokonca mnoho fanúšikov Slovana sa priznávalo k tomu, že náš štýl futbalu, dynamický a behavý, sa im pá«il viac ako ten v podaní ich mužstva. Sami mi to hovorili.
Hoci Slovan bol zvä«ša úspešnejší, my sme hrali krajší futbal. Na naše zápasy chodili
do veÍkej miery študenti, vysokoškoláci. Aj u nás v mužstve bolo veÍa hrá«ov vysokoškolákov – Šimon«i«, Barmoš, Paliatka, Šajánek, ja... A to som ur«ite ešte na niekoho
zabudol. Myslím si, že s Íu®mi, ktorí majú nie«o v hlave, sú inteligentní (pravda, to,
že niekto je vysokoškolák, ešte automaticky neznamená, že musí byë inteligentný), sa
lepšie spolupracuje ako s tými z jednoduchších pomerov. Ke® jednoduchému chlapcovi
ukážete nie«o v utorok na tréningu, do piatka to zabudne. S takým, kto príde a len
si odtrénuje a viac nad tým nepremýšÍa, sa ëažko pracuje. Samozrejme, našli sa vo
futbale aj výnimky, ktoré dostali mimoriadny talent od Boha.“

Brankári uhýbali Jurkemikovým bombám
±ǡæý±ý Íý Ǧ
Àǡ « ā  ǡ   æý   Àǡ    ±
« Ǥ
„Po tréningu som «asto ostával na pÍaci a driloval dlhé prihrávky, jednu z mojich špecialít. Patril som k tým hrá«om, ktorí vedeli prihraë na dlhú vzdialenosë,
napríklad Levickému do behu. Ten viac nepotreboval, potiahol po krídle, využíval
svoju enormnú rýchlosë. Ve® strelil v lige sto gólov. Možno trocha preháÒam, ale
prihral som mu hádam na osemdesiat. A ak by bol v premieÒaní šancí efektívnejší,
mohol strelië aj dvesto gólov. VeÍmi dobre sa spolupracovalo aj s Lacom Petrášom,
ktorý sa vedel uvoÍnië a ja som ho vedel ‚traϔië‘. ,asované prihrávky, timing, boli
a sú vo futbale dôležité. ,asto sa tomu venoval na tréningoch aj Michal Vi«an. Išlo
o nacvi«ené signály, ktorých nácviku sme sa venovali aj po tréningu. Gól, ktorý
som dal na majstrovstvách Európy 1980, bol Vi«anov signál. Nacvi«ovali sme to na
Pasienkoch na malom, ‚detskom‘ ihrisku. Bola tam výborná tráva a bolo potrebné,
aby prihrávka zo strany šla po zemi. Trávnik tam nebol v takej permanencii ako na
hlavnom tréningovom ihrisku zvanom Jama, žiaci ho tak nedoni«ili. Skúšali sme
to z rôznych pozícií i s vedením lopty a, Íudovo povedané, poriadne som do toho
trieskal. Spomenul som si na detské «asy, ke® som kopával sám na bránku, kopol
som, išiel som si po loptu a znova. Mal som trpezlivosë. Na Interi som po tréningoch
zostával na ihrisku, aby som si mohol zakopaë. Lenže brankárom sa nechcelo do
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Pozor, páli Jurkemik!

bránky... Po mojich strelách mali povykrúcané a ‚dolámané‘ prsty, fa«ovali si predtým ruky. Ke® prišiel Valér Švec, každý hrá« dostal malú lepenú pogumovanú loptu.
Na rozdiel od kožených sa nedali zreparovaë. Ako sme trieskali s nimi do ‚sita‘, dosë
sa kazili. Boli veÍmi rýchle, strašne odskakovali od nohy. Ke® som s takou loptou
vystrelil, letelo to ako raketa. Preto ich nechceli brankári v rámci tréningu chytaë.
Ani sa im ne«udujem. Nechali sa prehovorië, až ke® som im sÍúbil, že budem kopaë
z vä«šej vzdialenosti, 25 «i 30 metrov od bránky. Ke® som sa postavil na hranicu
šestnástky, ëahali sa pre« z bránky... Majthényi radšej upaÍoval hne® do kabíny
a ani jeho kolegom sa nechcelo «elië mojim šupám, až im to Valér prikázal, že musia
zostaë so mnou... Spomínané lopty nám však veÍmi pomohli pri spracovaní, ke®že
boli nesmierne pružné. Zápasy sa hrali s ma®arskými i poÍskými loptami, ktoré
vydržali dlhšie, lebo naše veÍké ‚bardejovky‘ sa rýchlo nafu«ali a nehralo sa s nimi
dobre. Lopty sa preto vozili z okolitých krajín.“
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Kapitán
Kap
pitán
pitán v kabíne.
k

Dvadsaťdvaročný kapitán
„Kapitánom tímu bol pri mojom príchode do Interu Milan Hrica, ktorý v roku 1975
odišiel a ja som po Òom prevzal kapitánsku pásku,“À Ǥ
ý « ǡ±±«Ǧ
Ǥ«Í ǫ,Àïāǫ „V tom «ase
bolo v tíme dosë osobností, starších, ostrieÍanejších, ktoré mali slovo aj v kabíne.
A ja som mal necelých dvadsaëdva rokov. Pre«o ma spravili kapitánom? Zrejme to
bolo v®aka môjmu prístupu k povinnostiam, poctivosti v tréningoch. Navyše som sa
prebojoval do reprezenta«ného kádra. Každopádne, bolo to pre mÒa vyznamenanie.
Nik z hrá«ov nemal proti tomu výhrady. Snažil som sa ísë príkladom. Napríklad aj
v behaní. S Valérom Švecom sme ako mužstvo chodili behaë hore na Kolibu. Vytý«ilo sa nejaké kolo, ktoré sme mali prebehnúë 5-6-krát. Taký Ba«a (Laco Petráš),
samozrejme, nejaké to kolo vynechal, potom sa nenápadne k nám pridal. Ja som
také nie«o v živote nerobil. Partia sa za«ala rodië už po«as druholigového ro«níka,
netrhali ju ani starší hrá«i.“
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Mužž z Pasienkov.
M
P i k

39

BEZ PARDO
ONU

Slovko-dve o spoluhráčoch
„Trochu sa pristavím pri niektorých mojich spoluhrá«och, ktorých som zažil za jedenásë a pol sezóny v Interi množstvo. Za«nem trebárs brankárom Mirom Kovaâíkom,
ktorý prišiel v roku 1973 z Tehelného poÍa. Mal úžasnú brankársku postavu, urastený,
na «iare sa vyzna«oval dobrými reϔlexmi, ale málo chodil von z bránky a vä«šinu centrov
a vysokých lôpt sme museli odvracaë my obrancovia hlavou. Tréner Švec, vychádzajúc
z toho, nám pod hrozbou pokuty zakázal, aby sme súpera nechali odcentrovaë. Kovaâík
si totiž nebol istý pri vybiehaní, lopta mu «asto vypadávala, boli s tým problémy. Na
tréningu bol lenivý, málokedy sa zvalil. Niekedy sme si z neho preto aj uëahovali. Prišiel
k nám nerozchytaný, ale postupom «asu to bolo lepšie. Bol to taký bratislavský ‚štricák‘
zo Slovana, ak by viac pracoval na sebe, mohol to dotiahnuë ®alej.
Kým Alexander Bínovský bol taký slušný obranca, že faul hádam ani nevedel
spravië, Peter Šolín bol ostrý, s tvrdou strelou, vedel daë dobrú, dlhú prihrávku, aj na
50-60 metrov, mal to v nohe. Ottmar Deutsch hral vzadu s prehÍadom, horšie to bolo
s rozohrávkou.
Milan Paliatka bol najvä«ším srandistom alebo, ak chcete, zabáva«om kabíny. Do
každého žartovania sa zapojil, nikdy sa neurazil. Naozaj zapadol do kolektívu veÍmi
dobre. Na Jožka Barmoša bolo vo všetkom spoÍahnutie, veÍmi dobrý hrá«, ktorý sa

Žlto-«ierni
Ž
testujú nové kopa«ky Adidas, ktoré nahradili Pumy. Jurkemik štvrtý zÍava.
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Stopér zastavuje stopéra – Jurkemik Františka Straku.

vedel zavesië ako buldog na protihrá«a, tichší chlapec, to isté platilo o Jarovi Šimon«i«ovi. To boli moji obrancovia, s ktorými som hral v obrannej formácii najdlhšie, všetko
dobrí chalani, zodpovední, na ktorých som sa mohol spoÍahnúë. Hrával som pred nimi,
nemusel som ani križovaë súperových hrá«ov, pretože naši obrancovia boli rýchlostne
pomerne dobre vybavení.
Prejdem k stredovým hrá«om. Peëa Lupricha by som pokojne mohol zaradië k interistickým ikonám, vyrástol na Pasienkoch a odkrútil si tam celú futbalovú kariéru,
pravý Bratislav«an. Maroš Novotný, môj rodák, ktorého sme stiahli z Martina, bol typ
behavého, technického hrá«a. Miesto v zostave mu musel uvoÍnië Anton Obložinský, už
tridsiatnik, futbalista s vynikajúcou technikou.
Jozef Bajza bol, myslím si, nedocenený hrá«, ktorý podÍa mÒa mal dostaë šancu
v reprezenta«nom á«ku. Netajím, bol som prekvapený, ke® sa nevrátil zo Švaj«iarska. Dal som svoj podpis pod to, že nezostane vonku. Komu inému by som to mal
podpísaë, ak nie najbližšiemu kamarátovi? Iste, prekvapilo ma to, že sa takto rozhodol. Potom mi to však vysvetlil. Nehneval som sa na neho, nevy«ítal som mu to.
Vtedy bola taká doba, že ste nemohli verië nikomu, ani susedovi, ktorý vás mohol
kedykoÍvek udaë...
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Vo vzduchu v súboji so ZdeÒkom Hruškom z Bohemiansu.
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Medzi dvojicou Sparëanov Janom Bergerom (vÍavo) a Tomášom Skuhravým.

Aj Dodo Šajánek, ®alší hrá« spätý s Interom, s ktorým som hrával aj stopéra, napríklad v «ase, ke® Jaro Šimon«i« bol na vojne, vedel dobre narábaë s loptou. Všetci naši
záložníci boli technickí hrá«i. Postupne sa na Íavej strane uchytil Peter Mráz, pohyblivý, rýchly, s dobrým centrom a vedel aj vypálië. Bol však trocha bojazlivý, nevyhÍadával súboje, podobne ako Levický, inak veÍký dobrá«isko. Oni radšej nadsko«ili, aby sa
vyhli zrážke s protihrá«om. V druhej polovici sedemdesiatych rokov za«al v záložnej
formácii pravidelne hrávaë Laco Hudec. Takisto bratislavský ‚štricák‘. Ke® sa mu nie«o
vydarilo, trocha ho bolo treba vrátië na zem, aby nelietal v oblakoch, ale futbalista bol
ur«ite dobrý.
Luprich, Šajánek, Bajza, Marián Novotný tvorili veÍmi dobrú, pružnú zálohu. Nestrácali loptu, «o platilo o celom tíme. Preto s nami mali súperi problémy. S loptou sme
boli dominantní a prichádzali dlhé rýchle pasy na ‚Lévaja‘ «i Laca Petráša.
Levický šiel ako raketa, ale aj Laco Petráš bol rýchly hrá«, vedel poriadne zrýchlië, akcelerovaë. Ke® som mal loptu na kopa«ke, zdvihli hlavu a dali sa do šprintu.
Samozrejme, Ba«a (Petráš) bol lenivý, ke® mal chuë, hral fantasticky, ale ke® sa mu
nechcelo, tak sa iba prechádzal. Dlhé lopty do voÍných priestorov sme mali nacvi«ené,
môžem napríklad spomenúë zápas o titul so Slovanom, ke® som po takejto spolupráci
a naráža«ke šiel sám na brankára a dal som gól. Ke® mal Petráš loptu na kopa«ke, nemal problém spravië jedného, dvoch i troch súperových obrancov. Musel ju však dostaë
do nohy, prihrávka musela byë presná. O to som sa usiloval, na tom som pracoval aj na

43

BEZ PARDO
ONU

Priamy kop proti Dukle Praha.

tréningoch. Ke® už hovoríme o Ba«ovi,
hoci postavou nevysoký, bol aj geniálny
hlavi«kár. Pamätám si, že v zápase neprehral jediný hlavi«kový súboj so stopérom
Dukly Karlom Dvoâákom, o hlavu vyšším
ako on. Mal vynikajúci timing pri výskoku, udržal sa dlho vo vzduchu, akoby ho
nadnášali ‚tlsté vankúšiky‘. (Smiech.)
Vedel to o Òom Levický. Ke® videl, že
Petráš ide do hlavi«kového súboja, vedel,
že nebude šprintovaë nadarmo, lebo mu
Ba«a loptu hlavou sklepne. Ke® som na
Laca zareval, poslúchol ma. Myslím si,
že pred žiadnym trénerom nemal taký
rešpekt ako predo mnou.
Milan Bagin za«al hrávaë pravého obrancu v Interi za«iatkom osemdesiatych
rokov, zahral si so mnou aj stopéra, trocha
som mu dával lekcie, zaú«al ho. Repá«ik

So Stanislavom Semanom.
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bol bojovník, s horšou prihrávkou, hrá«a sa držal ako kliešë. Peter Michalec k nám prišiel
z Pezinka, dobrý chlapec s kvalitnou Íavou nohou. Rudolf Ducký, môj krajan, žochár,
ortodoxný Íavák, takisto patril k bojazlivejším hrá«om, vyhýbal sa súbojom, ale vedel
potiahnuë po Íavom krídle. Valér Švec vytiahol Karola Brezíka ako 17-ro«ného mladíka.
Zapadol dobre do rozbehnutého stroja Interu, vedel sa uvoÍnië a dávaë góly aj hlavou.
VeÍký talent, trocha ho však zabrzdili zranenia. Ako tréner som ho vzal do Churu. Marián Tom«ák, rýchly futbalista, s ëahom na bránku. Ku koncu môjho angažmán sa za«al
presadzovaë aj technický, Íahkonohý záložník Stanislav ‚,andy‘ Moravec.
Boli to všetko iné typy úto«níkov, ktorí prišli po Lacovi Petrášovi. Na rozdiel od
neho nevedeli tak podržaë loptu vpredu. V tom bol Laco veÍmi silný, protihrá«i ho len
ëažko dokázali odzbrojië, vziaë loptu, a za ten «as si mohla naša obrana odfúknuë,
vydýchnuë.“

Gólová smršť do siete Zaragozy
±«ÀͳͻͶȀͳͻͷ ï«ë
 Ǥ ®āǦ«±Àïǡ
Ǥ  ïæ
æ«ǡ  × ͳͻͶȀͳͻͷ ϐæ       
  Ǥ
ý      ͳͺǤ  ͳͻͷǤ „Prileteli špeciálom aj so
svojou paraguajskou hviezdou, sebavedomí. Lenže my sme ich rýchlo schladili, na
spiato«nú cestu sme im zabalili päë gólov, ja som sa postaral o dva. Jeden som pridal
aj v odvete. Boli to úžasné zápasy, na Pasienkoch bola skvelá atmosféra, prišlo takmer
desaëtisíc divákov, podobné to bolo na súperovom štadióne,“ À Ǥ À 
ǡ ā ±    ±ǡ    ǡ 
     ý±   «  ï  ý
®æÀ ý «ǡýý æÀāǤ
× ýæëǡ͵Ǥï  
Íǡ®ϐï«ëāǤæǤͷǤï
æ ǡï Ǧ
ā«ǡ Ǥý 
  « ǡ«±ïϐ 
 Àǡā× Ǥāǡ  
ǡæýæ͵ǣͲǡÍïæ
ǡāȂͶǣͲǤ„Myslím, že sa to zrodilo po autovom vhadzovaní Paliatku kúsok za poliacou «iarou. Prevzal som si loptu, prešiel som s Òou pár
metrov, vypálil a lopta skon«ila v šibenici,“ æ Ǥ«ǡā
±Àǡ «À  ǡ
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  «  «À ͶǤ      Ǥ  
ïæ«æǤ
®ͺ͵Ǥï e«ýýͷǣͲǡÀ 
Àȋ  ͺͲȌ Ǥ„Napriek
debaklu si Španieli pred odvetou verili. Lenže aj tam sme vyhrali.“
¡ëïā ǡýāͷǤï À
æïǤ¡ëï
ææ×«ï« Ǥ
ǡǡ¡ǡ«ǡǲ Ǥ±
 ± ǤâÀ ǤͶͲǤ
ï «ïǤ  À
ͺͲǤïǡæÀëǡ®æ
×«ȋ͵ǣʹȌǤ

Zaragoza si ho chcela nechať a poslať do Ameriky
„V Zaragoze nás sprevádzala a tlmo«ila nám dcéra nášho tajomníka Štancela, ktorá sa vydala do Španielska. V jednej chvíli ma nenápadne odtiahla nabok a hovorí mi,
že sa túži so mnou rozprávaë prezident klubu. Ten mi na rovinu povedal, že ma chcú
do mužstva. Ponúkali mi za podpis zmluvy nejakú šesëcifernú sumu, už ani neviem,
koÍko to bolo, tuším tri milióny pesiet. Nepamätám si, aký bol vtedy kurz «eskoslovenskej koruny vo«i tejto mene, ale v každom prípade išlo o slušný balík peÒazí (v amerických dolároch prestavovala spomínaná suma približne 50-tisíc – pozn.).
Ak by som na ponuku prikývol a zostal bez povolenia, podÍa pravidiel UEFA by som
rok nesmel hraë v Európe, dostal by som dištanc. Preto to mala Zaragoza premyslené
tak, že ma pošle do Ameriky, kde by som sa udržiaval v hernej kondícii. Po uplynutí
jedného roka by som mohol už hrávaë za španielsky klub.
Vravím im, peniaze sú to pekné, lenže ja nemôžem nechaë doma moju mamu samu,
lebo je chorá. Navyše, už by som ju nikdy nevidel. To nemôžem urobië. Za žiadne peniaze. Na súboje so Zaragozou a svoje góly dodnes spomínam rád.“

Do Atén ho nepustili
„V ®alšom kole som nemohol nastúpië pre trest za vylú«enie proti AEK Atény.
Nielenže som nemohol hraë, ale istý zlomyseÍný pán vo futbalovom zväze u nás mi
dokonca nedal povolenie, aby som mohol s mužstvom vycestovaë do Grécka. Pritom
tréner Švec ma chcel vziaë s tímom.“
       æ À    æ   ý
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Žlto-«ierna oslava víëazstva.

ʹǣͲǡ®͵Ǥï ý¡ëï
 ýï   Ǥ
®      ±  āǦ«   ā  ʹǤ ï
±ǡ ýǤ ÀʹͷǦǦ
À ýæ× Ǧ
ææëǤ æǡ×±
ï ā«®æÀï͵ǤȂ Ǥ

Proti Latovi a spol. v treskúcom mraze
Íý  ý Ǥ Ǧ
ÀÀëͳͻʹÀͳͻͶǤ  
ýæ× ǡý 
Í×ȋÍ  ±æȌ
Ǥ,«±Àý« 
 Ǥ«Øǡæ   ǡæ®æÀǦ
« Ǥ
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 ʹǤͳͻͷͳͲǦÀ «ë
× ā  ͻͲǤ ïǡ ®      æ  eǤ   
ͷǤïā×ýǡ®âǦ
Ǥ¡ëï æë«eæ
ý×Ǥ
„Bol koniec novembra, mimoriadna zima, po«as zápasu klesala ortuë teplomera až
k mínus siedmim stupÒom Celzia. Hralo sa od sedemnástej hodiny pod reϔlektormi na
Pasienkoch. Všetci hrá«i si navliekli pan«uchá«e, okrem mÒa. Ke®že som mal chlpaté
nohy, prekážalo mi to, tak som si ich iba natrel teplou emulziou – olejom. Na zamrznutom teréne sme sa ëažko pohybovali. Pokúšal som sa párkrát vystrelië, ale ke®že
sa šmýkalo, nemohol som sa poriadne oprieë do lopty. Mali sme aj šance, ale dali sme
iba jeden gól. To bolo málo. Vedeli sme, že je to málo. Som presved«ený, že na štandardnom teréne by sme im dali trojku. Kým my sme mali kopa«ky s pomerne krátkymi
kolíkmi (naše normy dlhšie nedovoÍovali), súper si prezieravo priniesol obuv s oveÍa
dlhšími, nastúpil takmer v tretrách, východonemecký rozhodca Rudi Glöckner im to
povolil, a tak mali lepšiu stabilitu na kopa«kách. Napriek tomu sme verili, že si pohár
zahráme aj na jar. ŽiaÍ, nepodarilo sa. Aj v PoÍsku bola ‚kosa‘, po fujavici odháÒali sneh.
Boli to krásne zápasy. Popri medzištátnych mi takéto medzinárodné klubové dávali
veÍké sebavedomie. Po takých si «lovek v lige toho dovolil oveÍa, napríklad zaseknúë si
loptu vo vlastnej šestnástke.“
 × ͳͻȀͳͻͺ   ¡ë    Ǥ  ͳǤ  æ 
ýȋͲǣͳǡ͵ǣͲȌǡʹǤæ 
ò ȋͳǣͲǡͳǣͷȂ«ý× ȌǤā
æ±   ǡæëǡā
ïæ«Ǥ Ǥ
„Vo Viedni mi neuznali po naráža«ke regulárny gól, dal mi za pravdu aj záznam
v rakúskej televízii. Rapid mal veÍkú hviezdu Hansa Krankla, chýrneho kanoniera,
ktorému sme v dvojzápase nedovolili skórovaë. Rakúsky futbal nám nerobil problémy,
v Intertoto Cupe sme sfúkli Innsbruck s Brunom Pezzeyom, doma sme im dali štyri góly
(4 : 2), vonku tri (3 : 1). Tešili sme sa na zápasy aj preto, že sme sa dostali na Západ. Ale
hlavne, získavali sme ®alšie medzinárodné skúsenosti, ktoré nám dávali veÍmi veÍa. Ja
som chcel stále hraë. Zápasový rytmus streda – sobota nám absolútne neprekážal ani
to, že sme popri tom chodili na sústredenia. A to sme hrali vä«šinou v rovnakej zostave,
dnes tréneri hrá«ov rotujú... Niektorí sú«asní hrá«i sa sëažujú, že sú po piatich-šiestich
zápasoch mesa«ne unavení...“
    ×ͳͻͺ͵ȀͳͻͺͶǤ ×Ǧ
±           ǡ ± 
ÍͳͲ×ȋÀͶȌǡæëȋæ×ý
«ȌǤ®æÀï«ææǦ
æȋ Ȍ ý͵ǣʹā Ǥ
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Cúvanie s Vičanovým autom a jeho trénerské dedičstvo
ͳͻͺʹͶǤȋÀͳǣͳȌ«Ǧ
 ææ  ±±e Ǥ× 
±«« Ǥ ϐæǦ
ÍýǡæāÀȋ~ȌǤǦ
 āë±ï «ǡý±
ÍæͳͻͺǤ āë ë
À±±± «ǡý
ÍÀāǤ«æāǡï  
 × æǡÀǤ
„Už som hovoril o tom, že tréner Valér Švec mi dal veÍmi veÍa, urobil zo mÒa kvalitného ligového hrá«a. A Mišo Vi«an ma ešte viac obrúsil. Prísny tréner, zažratý do
futbalu, nenormálne. Futbal, to bol jeho celý život. Ale úžasný «lovek. Ke® videl, že
niekto vie hraë futbal a má poctivý prístup, veÍmi si ho obÍúbil. Myslím si, že medzi
takých hrá«ov som patril aj ja,“«À «Ǥ
„Viackrát ma zavolal k sebe domov, aby sme si pozreli v televízii zápas. Mal farebný
televízor, aký vlastnilo v tom «ase u nás, koncom sedemdesiatych rokov, málo domácností. VeÍa vecí odpozoroval z moderného futbalu, bol praktik. Ke® sledoval zápas
pred televízorom, kreslil si jednotlivé akcie «i herné situácie na papier. Na druhý deÒ
to s nami skúšal v tréningoch. Jeho futbalové nadšenie sa podpísalo pod to, že sa stal
úspešným trénerom aj v medzinárodnom meradle.
,asto nás viezol autom s Petrášom z tréningu, mal dom v Karlovej Vsi, v ‚Karlovke‘
býval Laco, ja zase v Dúbravke, takže to bol jeden smer. Jazdil na Mercedese, ktorý si
doviezol zo zahrani«ia. Problémy mu robilo cúvanie. Ke® bola Vi«anova manželka
doma, auto mu do garáže nacúvala, a tak ráno z nej mohol vyjsë predkom. Lenže ke®
bola mimo domu, vošiel predkom a vycúvaë si už netrúfol. Tak zavše zavolal mne, aby
som prišiel a auto mu vycúval.
,,o je tréner, nenasko«ilo vám to vaše drevené autí«ko?‘ hovorím mu do telefónu,
ke® ma volal k sebe. Jazdil tak, že zaradil jednotku, dvojku, trojku a na nej šiel po meste stále. Z križovatky šiel vyštartovaë tiež na trojke. Hovoríme mu: ,Trénerko, musíte
sa rozbehnúë z jednotky.‘ On nám odvrkol: ,Nie! To je Mercedes. Ten musí ísë aj tak!‘
Vedel hrá«a aj poriadne skritizovaë. Raz stál na tréningu pri postrannej «iare s Gejzom Šlapkom. Práve sa mi nevydarila nejaká prihrávka «i strela. Oto«í sa ku Gejzovi
a povie mu, ale schválne tak, aby to po«uli všetci: ,Vidýš ho? A to si hovorí reprezentant!‘
Len pre tých mladšie narodených, Šlapka bol v tých «asoch vedúci tajomník Mestského
výboru komunistickej strany v Bratislave, «lovek s obrovským vplyvom a dlhoro«ný
priaznivec Interu. Vi«an ochotne pomáhal hrá«om s rôznymi záležitosëami v praktickom živote. Napríklad vybavië kúpu auta v Tuzexe, kde mal známosti. Jeho brat šéfoval
v predajni s odevmi na Obchodnej ulici. Vybavil u neho kabáty pre celé mužstvo.
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Tréningové zošity Michala Vi«ana.

V družnej debate s trénerom Michalom Vi«anom.
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Za socializmu to chodilo tak, že k niektorým veciam «i službám ste sa dostali iba cez
známosti, pretože viaceré tovary boli nedostatkové. Pretože nás úspešných futbalistov
poznali a vážili si, dostali sme sa prednostne napríklad k peknému mäsu v mäsiarstve,
opravili nám auto v servise. Nezarábali sme veÍa, ale takéto výhody sme mali v®aka
tomu, že sme nie«o dokázali a stali sme sa známymi. S hercami sme si vymieÒali lístky,
my sme im dávali vstupenky na futbal a oni zase nám na divadelné predstavenia. Mali
sme pekné, priateÍské vzëahy, «asto sme si posedeli, porozprávali sa.
Aby som sa však vrátil k Vi«anovi. Úsmevných príhod, ktoré sme s ním zažili, bolo
množstvo. Vyrozprávam aspoÒ jednu. Každý mal v kabíne na Interi svoju skrinku
a topánky sa dávali pod Òu, «iže boli na viditeÍnom mieste. Milan Paliatka si raz kúpil
«ižmy. Vyzerali tak kovbojsky, vyzdobené, vybíjané, veÍmi masívne, pevné. Tréner prišiel do kabíny, sadol si. Obzerá sa po šatni, pozerá a zrazu mu padli do oka tie parádne
«ižmy. Podíde bližšie, obzerá si ich sprava-zÍava a obráti sa na Paliatku: ,Milane, to sú
tvoje?‘ On: ,Áno, tréner, áno, sú moje!‘ Nastane dramatická pauza a nasleduje otázka:
,A kona máš gde?‘ V celej kabíne vypukol smiech.
Náhoda chcela, že som mu dopomohol k angažmánu v gréckom klube Aris Solún.
Bol som v Grécku na dovolenke a trocha som si kopal s loptou na pláži. O nejakú
chvíÍu príde ku mne chlapík, dali sme sa do re«i. Vysvitlo, že je bývalý reprezenta«ný brankár krajiny. Zoznámili sme sa bližšie, poukazoval nám mesto. Medzi re«ou
utrúsil, že v Arise Solún zháÒajú trénera, «i by som o niekom nevedel. Vravím mu, «o
by som nevedel! Odporu«il som im Miška Vi«ana. Oslovili ho, tÍapli si a Vi«an sa stal
trénerom Arisu.
Bol síce veÍký slovanista, ale predovšetkým úžasný tréner a «lovek. Nedám na neho
dopustië. Je zaujímavé, že ke® odišiel na druhý svet, jeho manželka mi podarovala jeho
tréningové prípravy. ,Lacko, vy si to zaslúžite,‘ povedala mi pani Eva. Nedala ich žiadnemu slovanistovi, ale mne. Dodnes sa u mÒa zachovali v dvoch malých ,paklí«koch‘ na
spôsob notesov jeho tréningové futbalové cvi«enia.“

V Slovnafte údržbárom
„Ke® som prišiel do Interu, dávali mi základný plat 1 300 korún, ktoré išli zo Slovnaftu. Vravím si, krásne peniaze! Ke® som v roku 1984 odchádzal, bral som 1 700. Za
výhru v priateÍskom zápase sme mali v hrubom dve stovky, päësto v súëažnom zápase,
pri«om v derby proti Slovanu to bol dvojnásobok, «iže tisícka. Ako reprezentant, ktorý
bol v národnom tíme skoro desaë rokov, som dostával príplatky – 25 percent prémií
a 25 kalorické. Peniaze však nikdy pre mÒa neboli prvoradé.
Nás futbalistov Interu zaradili v Slovnafte pod úsek údržby. Oϔiciálne sme sa nemohli živië športom. Ke® hra nešla «i neboli výsledky, zavolali si nás zo Slovnaftu na
‚koberec‘. Ke® som sa stal kapitánom tímu, tak som musel chodië na tieto stretnutia.
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Dostali sme ‚kvapky‘, stalo sa i to, že nám pohrozili, že pôjdeme robië do fabriky. Po«as
mojej éry sa však nik z á«ka Interu v Slovnafte na pracovnú zmenu hlásië nemusel...
Vedeli sme sa však aj ozvaë, ohradië, napríklad, ke® bolo treba podržaë trénera.
V tom «ase ešte existovalo, že hrá«i sa vedia postavië za kou«a. Ke® bolo treba, šli
sme do konfrontácie nielen s funkcionármi klubu, ale aj s vedením Slovnaftu. Raz na
takomto stretnutí som im povedal: ,Vy nás nedávajte na jednu úroveÒ s vašimi robotníkmi. My nie sme robotníci, ale umelci. Dostali sme talent od Boha a na nás sa chodia
dívaë Íudia, prichádzajú na štadión kvôli nám, aby sme ich zabavili.‘
Tí, «o boli v strane, v mužstve ich bolo viac, museli byë ticho, viazala ich stranícka
disciplína, museli poslúchaë, v opa«nom prípade by im hrozili stranícke tresty. Ja som nebol
straník, tak som si mohol dovolië postavië sa a nie«o povedaë. Ako ma mohli potrestaë?“

Kvôli sovietskym súdruhom vysánkovali Kögla
®ͳͻͺͲæ «±ëïǡǦ
    ǡ ý      
 Ǥ«ý  À ǡý
 À  ï      «Ǥ   ͳͻͺʹ ï 
ý±Úǡýý Ǥ ïëā«À
æāǤͳͻͺʹǡýā«±
±«ÀǡǤ
„Ako klub sme mali družbu a reciprocitu s Dynamom Kyjev. V rámci toho sme
absolvovali na prelome júla a augusta dvojtýždnové sústredenie i prípravné zápasy
v Kyjeve po tom, «o Ukrajinci boli u nás na jar. Funkcionári oboch klubov si po jednom
zo zápasov spolu sadli, popíjalo sa. Bol tam aj tréner Kögl, ktorý sa so sovietskymi
súdruhmi pre nie«o pochytil, došlo k hádke. Po návrate domov nejaká žalobaba o tom
informovala Gejzu Šlapku. Výsledok? Trénera po«as letnej prípravy odvolali. Kvôli
tomu si ma zavolali ako kapitána tímu na stranícku schôdzu na Interi. Bol som tam
jediný nestraník. Povedali mi, že tréner musí okamžite skon«ië. ,Aký je dôvod?‘ pýtam
sa. Taký, že mal konflikt so Sovietmi. Hovorím im: ,Za to ho chcete vyhodië? Ve® tam
mali všetci vypité...‘ Ale oni si húdli svoje, že to je neprípustné a Kögl musí odísë. ,Tak,
ke® musí, tak na «o ste ma sem volali?‘ vyhodil som im na o«i, a tak som treskol dverami, že skoro vypadli z pántov.“
Ú À ǣ„Šlapkov sekretár si za trénera
vybral svojho priateÍa Jána Ferian«íka. Išlo síce o bývalého ligového hrá«a ,H i Interu,
ale s trénovaním futbalistov nemal žiadne skúsenosti, venoval sa tenistom. Prišiel
na tréning a za«al šuchotaë nejakými papierikmi, neustále sa do nich díval. Nemal
skúsenosti s trénovaním futbalistov, nepoznal hrá«ov, súperov... Na ®alší tréning som
sa nedostavil. Povedal som si, že za takýchto okolností v Interi nebudem pokra«ovaë.
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Zavolal si ma tajomník telovýchovnej jednoty Štefan Madro. Pýta sa ma: ,Laco, «o sa
deje, «o blázniš?‘ ,Ja že bláznim? Pozrite sa, akého trénera ste sem priviedli? Však je
každému na smiech! Do kabíny musí prísë autorita, ktorý dokázal nie«o ako futbalista
alebo tréner. Toto je prvá liga. Tento nebude maë rešpekt u žiadneho hrá«a. Chcete ma
potrestaë? Ako? Jedine, že mi odseknete nohy.‘“
«À«ÀÒ«Ǩā
ï±±æ āǤā«±×
ë   ± ¡ǡ æǡ  ï   l ,Ǥ
ý×ͳͻͺʹȀͳͻͺ͵Àý  
 āëïǤÀë«ǫ
Ò± ®ǡýāÀǤÒ
±Àëǣ Àæ
͵ ǣ Ͳǡ «    À  ×  æ  ͳǤ ï ȋͳ ǣ ͲȌǤ
āæ« ʹǤȋͳǣͳȌǡý
āǤā͵Ǥȋ͵ǣͲȌϐ «ë
À« ±±± ϐÀ«Ǥ

SPOMIENKA PO ROKOCH

JOZEF BARMOŠ, Jurkemikov spoluhrá« z Interu Bratislava
„Cez stranícke linky sme mali styky a družbu s Dynamom Kyjev. V rámci výmenných pobytov chodili k nám na týždenné sústredenia, perfektne sme sa o nich starali, mali všetko
zabezpe«ené – tréningový proces, ubytovanie, stravu, prípravné zápasy... Na revanš sme
chodili k nim do Kyjeva. Boli sme na takzvanej olympijskej báze klubu, nie futbalovej, ale
všešportovej. Hrali sa aj zápasy, «i už na pôvodnom menšom štadióne Dynama, alebo
aj veÍkom olympijskom. Dynamo malo aj svoj vlastný, luxusnejší, ale tam nás nevzali.
Nebolo to podÍa našich predstáv, aj so stravou boli problémy... V rámci nejakej recepcie
prišlo ku kritickej výmene názorov. Možno tých prípitkov na družbu bolo viac... Detaily
nepoznám, ale fakt je, že krátko po návrate Karola Kögla poslali pre«. Prišiel tréner
Ferian«ík, ale mužstvo ho nezobralo. Nemal rešpekt a zavádzal prvky, ktoré nepatrili
do futbalu, nedávali logiku. Údajne pobádal mladých, aby prevzali velenie v tíme. To nie
je jednoduchá vec. Vyostrili sa vzëahy a odmietali sme trénera. Tuším, že Laco odišiel aj
z nejakého tréningu domov na protest. Na výbore sme povedali, že to ide do stratena.
Nakoniec angažovali Hložeka a veci sa postupne utriasli.“

Spartu mu zarazil Šlapka
  ā×āǡ æǦ
Ǥý×æǤ„Ke® som žiadal o vä«ší byt, povedali mi, že ho pre mÒa
nemajú. Tvrdili, že musia uprednostnië takých, «o majú dieëa...“
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®æǡāǤ „Vtedy sa stal trénerom na Letnej Arnošt Hložek, ktorý ma veÍmi chcel do svojho tímu.
Sparte som podpísal prestupové lístky. Jej zástupca, bol to nejaký zlatník, prišiel ku
mne domov aj s 50-tisíc korunami, ktoré mi klub vyplatil za podpis zmluvy. Pridelili mi v Prahe krásny štvorizbový byt s garážou. Ke® som ich poprosil, «i by nemohli
zohnaë byt pre moju sestru, aj v tom mi vyhoveli a vybavili ho. Mimochodom, sestra
v tom pražskom byte býva dodnes. Funkcionári Sparty za mÒa ponúkli Interu 750-tisíc korún «eskoslovenských. Na tie «asy naozaj slušné peniaze a výbor žlto-«iernych
za týchto okolností nenamietal, súhlasil s mojím prestupom. Inter by ma bol predal.
Lenže, dozvedel sa o tom Gejza Šlapka.
Nasrdený dobehol na Pasienky, zavolal si všetkých «elných funkcionárov telovýchovnej jednoty i futbalového oddielu. ,Teraz ma všetci dobre po«úvajte,‘ soptil. ,Ak predáte
Laca, všetci, «o ste tu, všetci do jedného, ste skon«ili. Všetkých vás povyhadzujem!‘
Prestup zatrhol. Prirodzene, sklamaná bola Sparta, sklamaný som bol aj ja. Do
Prahy som sa tešil. Ak by som hrával tam, nemal by som na konte 57 reprezenta«ných
štartov, ale 87. Ako Sparëan by som nastupoval vo všetkých zápasoch národného tímu.
Po týchto udalostiach si ma zavolal tajomník TJ Štefan Madro a zvestoval mi: ,Lacko, máme pre teba byty. Cho® si vybraë.‘ Tak sme zašli s manželkou do bratislavskej
Dúbravky na Bilíkovu ulicu. Mohli sme si vyberaë v panelákovom dome z viacerých
bytov. Rozhodli sme sa pre jeden pekný, trojizbový, slne«ný byt s balkónom. Predtým
sa nedalo a zrazu bolo všetko.“

Chcete, aby mi umrela mama?
„Ke® som bol kapitán Interu, reprezentant, komunistická strana to chcela využië
vo svoj prospech, ako sa dnes hovorí, nahnaë si nejaké politické body. Funkcionári Interu ma niekoÍkokrát lanárili, aby som vstúpil do strany, ale zakaždým som ich odbil:
,Dajte mi s tým pokoj. Je to nepotrebujem.‘ Nevedeli si so mnou rady, tak to skúsili cez
Gejzu Šlapku, najvyššieho bratislavského straníckeho funkcionára. Jedného dÒa si ma
zavolal k sebe.
Pán Šlapka (vždy som ho oslovoval pán, nikdy nie súdruh), «o sa deje? ‚Laco, ty si
vzor pre mládež, my by sme chceli, aby si sa pridal k nám a vstúpil do strany.‘
‚Pán Šlapka, a vy chcete, aby moja mama umrela?‘
‚Ako to?‘
‚My sme veriaci, každú nedeÍu chodíme do kostola, ja aj pred každým zápasom. Ak
by som mame povedal, že som vstúpil do strany, tak mi umrie!‘
‚Laco, ty si kapitán, príklad a vzor pre mladých...‘
‚Ja budem vzor pre mládež aj bez straníckej knižky.‘ (Bol zasko«ený, chvíÍu sa zamyslel).
‚Dobre teda. Tak teda zostaÒ taký, aký si!‘
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Moje argumenty zabrali. Všetci sa museli zmierië s tým, že mÒa do strany nikdy
nedostanú.
Nikdy som nevyužíval, že som sa dostal do Šlapkovej blízkosti «i priazne, nežiadal
som od neho ni« vo svoj osobný prospech «i mojej rodiny. Jediný raz som urobil výnimku a vybral sa za ním v jednej rodinnej záležitosti.
Bratranec bol tiež veriaci «lovek. V kostole hral na organe. Jeho dcéra chcela ísë
študovaë do Zvolena. U«ila sa na jednotky. Pre kádrový proϔil ju nevzali. V papieroch
mali napísané, že sú veriaci a chodia do kostola.
Ke® mi to bratranec povedal, vzkypela vo mne žl«. Rozhodol som sa, že zájdem za
Šlapkom.
Ke® som prišiel na jeho sekretariát, jeho osobný tajomník ma privítal podráždene
a nevrlo: ‚,o chcete?‘
‚Nestarajte sa. Ide o súkromné záležitosti. Ohláste ma,‘ reagoval som rovnakým
tónom. Neochotne to spravil.
‚,o je, Laco, «o sa deje?‘ pýta sa ma Šlapka.
Mám bratranca, ktorý dennodenne lopotí so železom. Narobí sa ako nejaké hovädo.
A len preto, že chodí do kostola, nevzali jeho dcéru do školy. Pán Šlapka, vy komunisti
sa oháÒate robotníckou triedou... Takto pomáha vaša strana robotníkom? Ve® vy ich
likvidujete!
Šlapka zostal zarazený, až o«ervenel v tvári.
‚Laco, a ty si to dovolíš takto povedaë?‘
‚Pre«o by som si to nedovolil, ja vám to hovorím ako «lovek «loveku, nie ako straníkovi.‘
Zamyslel sa. Zrazu zdvihol telefón a povedal svojmu sekretárovi: ‚Spoj ma s predsedom strany vo Zvolene.‘ Bol som svedkom toho, ako hovorí do slúchadla: ,Po«úvajte,
súdruh, «o to tam u vás stvárate?‘ Postavil do pozoru tamojšieho straníckeho šéfa,
vynadal mu ako malému chlapcovi. Na druhý deÒ mi volá bratranec, že dcéru prijali.
Na Šlapku sa nemôžem sëažovaë, aj ke® to bol vysoký stranícky funkcionár, nomenklatúrny káder. PodÍa mÒa sa správal férovo, aspoÒ ja som mal s ním dobré skúsenosti. NekrágÍoval Íudí, naopak, mnohým pomohol. Týmto neobhajujem komunistov,
ve® vtedajší režim a niektorí jeho predstavitelia viacerým Íu®om ublížili, «asto celým
rodinám zni«ili život. Myslím si však, to je môj osobný názor, že ak by Íu®om dali náboženskú slobodu a možnosë cestovaë, socializmus by nepadol v roku 1989.“

Jazdy bez vodičáka
„Svoje prvé auto som si kúpil v Tuzexe. Pre tých mladších, Tuzex bol špeciálny obchod so zahrani«ným tovarom, v ktorom sa nedalo kupovaë korunami, ale špeciálnymi
poukazmi, takzvanými bonmi.
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Vybral som si Fiat 128, v bonoch stál 17-tisíc, podarilo sa mi ich zohnaë vo výhodnom kurze – po 3,90 koruny oproti bežným piatim korunám. Išiel poÒ so mnou Jozef
Bajza, ešte som nemal vodi«ský preukaz. Zastavili sme sa na benzínovej pumpe, tuším
na Bajkalskej, a za sto korún natankovali plnú nádrž.
Jazdië som sa u«il na veÍkom parkovisku pri štadióne Interu. Mojím, dá sa povedaë,
inštruktorom bol Štefan Matlák. Bývalý výborný hrá« ,H i Interu, zastával u policajtov
dôležité funkcie. Ke® som prišiel na skúšku do autoškoly, mal som najazdených viac
kilometrov ako hociktorý z adeptov na vodi«ský preukaz. A tak som nemal žiaden
problém ju spravië. Musím sa priznaë, že som jazdil ešte predtým, než som dostal
papiere. Dokonca som si trúfol ísë autom aj domov do Jacoviec. OdtiaÍ som sa raz
vybral na Duchonku. Za dedinou, pri veÍkej križovatke, mali policajti odstavené auto.
Neskoro ma však zbadali a ja som preletel popri nich. Tuším, že vzápätí na mÒa aj
mávali, ale už som bol o hodný kus ®alej. ,akali na mÒa. Zrejme mi niekto v dedine
závidel auto z Tuzexu a musel ma udaë, že jazdím bez vodi«áka.
Bol som presved«ený, že si ma policajti pri spiato«nej ceste po«kajú. Zavolal som
bratrancovi. Prišiel za mnou na škodovke aj so spolujazdcom. Cestou späë si sadol za
volant môjho auta a kamarát šoféroval jeho škodovku. Prichádzali sme k Jacovciam.
Ako som predpokladal, policajné auto tam stálo. Škodovku nechali prejsë a nás zastavili. Príslušník Verejnej bezpe«nosti nešiel k okienku šoféra, ale rovno za mnou ako
spolujazdcom. ,Teba ke® chytíme, v živote nedostaneš vodi«ák!‘ pohrozili mi. Odvtedy
som už na«ierno nejazdil a vodi«ský preukaz som si vybavil urýchlene.
Hrali sme zápas letného pohára Intertoto, s dátumom 23. júl 1977, proti nemeckému bundesligistovi Eintrachtu Frankfurt. Cestou na tento duel som mal haváriu. Pri
zrážke s Volgou, ktorú zaprí«inil jej šofér, za «o sa mi ospravedlÒoval, som mal auto
totálne rozbité a s otrasom mozgu som putoval na vyšetrenie do nemocnice. Našëastie,
nešlo o ni« vážne, ale nastúpië do zápasu som nemohol. S mužstvom, s ktorým sme na
jeho pôde remizovali 2 : 2, sme doma prehrali 2 : 5, Bernd Hölzenbein, proti ktorému
som hral rok predtým ϔinále majstrovstiev Európy, dal hetrik. Nastúpil aj ®alší slávny
hrá« Jürgen Grabowski.
Auto bolo zrelé do šrotu. Šiel som si kúpië nové. Opäë to bol Fiat, ale 127. Tentoraz som
ho nekupoval v Tuzexe, ale v bežnej predajni za 84-tisíc korún. U Mudovíta Zlochu, ktorý
bol šéfom Mototechny. V tom «ase boli u nás autá vzhÍadom na platy poriadne drahé.“

Dekanský termín u Moravčíka
„Po tom, ako som úspešne dokon«il nadstavbu v Slovnafte s maturitou, som si
povedal, že by bolo škoda, ak by som sa prestal ®alej vzdelávaë. V kariére sa môže
všeli«o prihodië, môže prísë vážne zranenie, «lovek musí myslieë aj na zadné dvierka,
byë pripravený a schopný v prípade potreby sa uplatnië aj v inej sfére života mimo
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futbalu. Na štúdium techniky som sa necítil, matematika mi až tak nešla. Ke®že ma
bavila história a spolo«enské vedy, voÍba padla na právo.
Na vysokej škole možno 80 percent u«iteÍov hÍadelo na nás futbalistov, ale aj hokejistov cez prsty. Boli však aj výnimky. Napríklad docent Florián Sivák (neskôr profesor), ktorý sa špecializoval na dejiny štátu a práva v ,eskoslovensku. Športovcom
vychádzal v ústrety, všemožne nám pomáhal. Ke® som potreboval radu «i pomoc, išiel
som za ním. Upozornil nás napríklad na to, ktorý u«iteÍ «o vyžaduje, na «o si potrpí, «o
si treba naštudovaë. ZároveÒ bol prísny, zadarmo sme ni« nedostali.
Popri neustálych futbalových povinnostiach – zápasy, tréningy, sústredenia
s klubom aj s reprezentáciou – nebolo jednoduché študovaë, aj ke® som mal ako reprezentant individuálny študijný plán. Brával som si na sústredenie skriptá, ale ke®
trojfázovo trénujete, ve«er vám už veÍa energie na štúdium nezostane a neraz sa stalo,
že po pár minútach som nad skriptami zaspal.
Nemuseli sme chodië na prednášky «i cvi«enia, ale mali sme za semester tri povinné konzultácie u vedúceho katedry. Ten nás potom posielal za jednotlivými odbornými
asistentmi. Profesor ,i«, vtedy bol ešte iba docent, bol vedúci Katedry trestného práva,
ma poslal za Ivanom Gašparovi«om z rovnakej katedry. Na škole bol už aj Ján Cuper.
Ke® si to tak zoberiem, v škole som sa dostal do styku s dvoma neskoršími slovenskými
premiérmi – ,i«om a Morav«íkom – i budúcim predsedom parlamentu a prezidentom
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovi«om. Cuper sa tiež po zmene režimu angažoval
vo vrcholovej politike. Až po povinných konzultáciách sme mohli dostaë zápo«et. Ale
ke® bolo treba, z niektorých predmetov som absolvoval aj viac konzultácií. Napríklad
z ruštiny. Ke®že sme v tom «ase nemali radi Rusov, tak sme k tomu jazyku nemali príliš
kladný vzëah.
Mali sme možnosë presunúë si dve skúšky do ®alšieho ro«níka. Niekedy sa mi prihodilo, že som mal sklz až štyroch skúšok. Na študijnom oddelení pracovala pani Neme«ková, mama neskoršieho šéfa hokejového zväzu, ktorá vedela zariadië termínový
posun, aby som to stihol dobehnúë. Raz na mÒa vyletel dekan, profesor Jaroslav Filo.
,Zase vy futbalisti! Len hanbu nám robíte! KoÍko ti zostalo skúšok?‘ spytoval sa ma,
ke® sme sa ‚zrazili‘ na študijnom. Pani Neme«ková odvetila za mÒa: ‚Dve.‘ Pritom mi
zostali štyri... Všetky sa mi však podarilo dohnaë.
Jednu skúšku som mal u Jozefa Morav«íka, neskoršieho slovenského premiéra
a primátora Bratislavy po Nežnej revolúcii, ktorý bol v «ase, ke® som študoval, mladý
odborný asistent. Stretával som ho potom aj na Bilíkovej ulici, kde býval on i ja.
Na tú skúšku som sa nestihol pripravië. Uznávam, nevedel som. Neprekvapilo ma,
že ma vyhodil. ,o ma však poriadne zasko«ilo, bolo, ke® mi povedal: ,Máte dekanský
termín!‘ Nechápal som pre«o. Išlo o prvú skúšku, po ktorej som mal nárok na dva
opravné termíny, a ak by som v nich neuspel, až potom mal nasledovaë dekanský. Namietal som. ,Už je po termíne opravných skúšok,‘ odbil ma. Nebral ohÍad na to, že som
sa na skúšku nemohol dostavië skôr pre futbalové povinnosti.
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