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SEN SA STAL SKUTOČNOSŤOUSEN SA STAL SKUTOČNOSŤOU

     Všetko to začalo akoby snom: „I have a dream ...“ si v roku 1993 
povedal Milan Ballo a v Spišskej Sobote založil malé občianske 
združenie Spoločenstvo detí a mládeže „Domino“. Pritom chcel 
poskytnúť popradským chlapcom jednoducho možnosť zmysluplne 
tráviť voľný čas, a preto ponúkal viaceré športové krúžky: pingpong, 
basketbal a futbal. A keď v roku 1996 „presťahoval“ celé združenie do 
bratislavskej Trnávky, netušil, že ani nie o 30 rokov bude SDM Domi-
no patriť medzi najväčšie futbalové kluby na Slovensku.

Ale bola to dlhá cesta. Futbalistov bolo na začiatok dosť, ale kde zohnať trénerov? Prví tréneri na Domine 
boli predovšetkým samotní rodičia – nadšenci, a postupne k nám prichádzali aj tréneri – odborníci. A 
druhá vec: chýbali priestory! Ihrisko sme síce mali (delili sme sa oň s vtedy slávnou TJ Trnávkou), ale ne-
mali sme žiadne šatne. Prvé roky sa futbalisti prezliekali v klubovniach mládežníckeho strediska. Neskôr 
sa nám podarilo kúpiť tri unimobunky, ktoré začali slúžiť ako prvé šatne. A keď sa nám konečne podarilo 
dobudovať nové šatne, tak sme si uvedomili: sen sa stal skutočnosťou!  

Skutočnosťou dnes je, že Domino je sympatický mládežnícky futbalový klub. Snažíme sa o športovú 
profesionalitu, ale pritom nechceme stratiť „rodinnosť“ a priateľské vzťahy. Napriek tomu, že sme sa za 
posledné roky poriadne rozrástli (veď dnes máme takmer 500 futbalistov), my v Domine sa chápeme ako 
jedna veľká rodina: chlapci a dievčatá, mladí i dospelí futbalisti, tréneri, rodičia i vedenie klubu. Kto príde 
k nám, má otvorené dvere! Slušnosť a rešpekt sú základom každého vzťahu. A spoluzodpovednosť: každý 
má svoje miesto, ale každý má aj svoju veľkú alebo malú úlohu a zodpovednosť. Tak spolu budujeme 
jeden klub, jednu rodinu.  

Srdcom celého klubu sú, samozrejme, naši futbalisti a futbalistky: chlapci a dievčatá, ktorí môžu rozvíjať 
svoje športové a futbalové dary a talenty. Niet asi krajšej veci ako môcť sledovať, ako 5-6 roční futbalisti 
a futbalistky sa postupne oboznamujú s loptou, aby potom ako 13-14 roční predviedli parádnu kľučku 
alebo prihrávku a neskôr ako dorastenci bojovali o popredné priečky v lige! 

Ale vieme aj to, že futbal nie je všetko: podľa vzoru a príkladu nášho saleziánskeho zakladateľa Don Bos-
ca sa snažíme o všestranný rozvoj našich zverencov, ale i trénerov a rodičov. Domino je preto aj miesto, 
kde každý okrem futbalovej profesionality môže rozvíjať aj svoju intelektuálnu, emotívnu, afektívnu i 
spirituálnu osobnosť. Bojujeme teda o dušu každého člena Domina, aby vedel obstáť na ihrisku, ale aj v 
každodennom živote.   

„Skáčte, kričte len nehrešte“„Skáčte, kričte len nehrešte“
Don Bosco, zakladateľ SaleziánovDon Bosco, zakladateľ Saleziánov
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ČASOPIS SDMDČASOPIS SDMD

   Hrať ako tím, kde každý pozná svoje úlohy a odovzdá všetko pre 
spoločný cieľ. Tak musíme spolupracovať - tréneri a rodičia. Tým 
cieľom, ktorý na Domine máme je futbalový a osobnostný rast 
každého dieťaťa, ktoré prejde bránami Domina.

Na Domine často premýšľame ako vysvetliť naše myšlienky a filozofiu 
rodičom. Pripravili sme rôzne videá, robíme „rodičká“, ale chceli sme 
vytvoriť priestor, kde nebudeme odkázaní na stručné heslá a posolstvá, 
priestor, kde môžeme ísť viac do hĺbky, kde môžeme detailne vysvetliť 
náš prístup a z toho sa zrodila myšlienka klubového časopisu.

Predseda klubu v rozhovore hovorí o tom, že pre Saleziánov je Domino viac ako len futbal, šéftréneri vám 
predstavia svoju víziu pri športovom napredovaní hráčov, športový psychológ Adam Truhlář nám posky-
tol nesmierne dôležité informácie o fungovaní detského mozgu.  

Na záver vás na cestu Domina vezme ten najpovolanejší – Kvako. Vrátili sme sa spolu v spomienkach do 
čias, keď sme tu obaja začínali. Do obdobia, keď tu neboli umelé trávy, keď tu nebola budova so šatňami, 
keď tu neboli prvoligové zápasy, ale už vtedy tu bola atmosféra plná nadšenia a odhodlania, atmosféra 
Domina. 

Príjemné čítanie...
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MOJIM VÍŤAZSTVOM SÚ KVALITNÉ VZŤAHYMOJIM VÍŤAZSTVOM SÚ KVALITNÉ VZŤAHY

     Na Trnávku prišiel pred 7 rokmi. Mal na starosti organizáciu      Na Trnávku prišiel pred 7 rokmi. Mal na starosti organizáciu 
medzinárodných saleziánskych hier, na Domine robil trénera aj medzinárodných saleziánskych hier, na Domine robil trénera aj 
manažéra. V roku 2018 sa stal predsedom klubu. Spolu sme sa manažéra. V roku 2018 sa stal predsedom klubu. Spolu sme sa 
rozprávali o tom, čo sa za tieto roky podarilo, o tom čím náš klub rozprávali o tom, čo sa za tieto roky podarilo, o tom čím náš klub 
žije v súčasnosti, ale aj o tom, aké sú ďalšie plány.žije v súčasnosti, ale aj o tom, aké sú ďalšie plány.

     SDM Domino je saleziánsky klub. Aj ty ako  SDM Domino je saleziánsky klub. Aj ty ako 
predseda klubu si Salezián. Kto je to Salezián?predseda klubu si Salezián. Kto je to Salezián?
Salezián je rehoľník, člen spoločenstva Saleziá-
nov don Bosca. Ide o spoločenstvo ľudí, ktorí 
ako kresťania zasvätili svoj život Bohu a výchove 
mladých. 

Špecifikom je, že ty si nemôžeš vybrať svoje pôso-Špecifikom je, že ty si nemôžeš vybrať svoje pôso-
bisko, ale je ti určené. Kde si pôsobil predtým ako bisko, ale je ti určené. Kde si pôsobil predtým ako 
si prišiel na Domino?si prišiel na Domino?
Bol som v Námestove, Banskej Bystrici. 
Zaujímavú skúsenosť som prežil v Žiline, kde 
som pôsobil ako vedúci výchovy a okrem iného 
som chodil pomáhať aj do väzenia. Následne 
som prešiel do Bratislavy na Trnávku, kde som 
pomáhal na Domine, ale mojou hlavnou úlohou 
bola organizácia medzinárodných saleziánskych 
hier PGSI. 

Sú to dva roky, čo si sa stal predsedom klubu. Sú to dva roky, čo si sa stal predsedom klubu. 
Prišiel si na pozíciu, s ktorou si nemal pred-Prišiel si na pozíciu, s ktorou si nemal pred-
chádzajúcu skúsenosť. Nemal si obavy o to ako to chádzajúcu skúsenosť. Nemal si obavy o to ako to 
zvládneš?zvládneš?
Nevýhoda u nás Saleziánov je v tom, že si človek 
nevyberá, na druhej strane to môže byť aj výho-
da, človeka hodia do vody a musí sa naučiť 
plávať. Pri každej takejto práci je to podobné v 
tom, že základom je manažment vzťahov a toho 
sa nebojím. Samozrejme, čím väčšie dielo, tým 
väčšia zodpovednosť. Človek je zodpovedný za to, 
aby udržal klub funkčný, aby zabezpečil dostatok 
zdrojov.

Rastieme – veľa radostí aj starostíRastieme – veľa radostí aj starostí

Problémom viacerých klubov na Slovensku je Problémom viacerých klubov na Slovensku je 
nedostatok detí. My máme naprieč kategóriaminedostatok detí. My máme naprieč kategóriami

skôr opačný problém. Čím je Domino také atrak-skôr opačný problém. Čím je Domino také atrak-
tívne?tívne?
Keď príde nový hráč a pýtam sa rodičov prečo 
si vybrali Domino, tak hovoria, že majú referen-
cie od iných rodičov, kolegov, známych. A čo je 
dôležité, kto príde, tak chce zostať, a to pripisu-
jem predovšetkým skúsenosti z atmosféry, ktorú 
tu zažijú. 

Pred pár rokmi v Domine neprebiehal žiadny Pred pár rokmi v Domine neprebiehal žiadny 
výber, žiadne selekcie, postupne však vzhľadom výber, žiadne selekcie, postupne však vzhľadom 
na počet detí a postup do 1. ligy to už nebolo na počet detí a postup do 1. ligy to už nebolo 
udržateľné.udržateľné.
Našli sme si svoju cestu, ktorá zodpovedá tomu, 
že ako Saleziáni tu chceme byť pre všetkých. 
Otvorili sme kategórie UX, UY a teraz U13-B. Sú 
to kategórie pre tých, ktorí futbal buď nechcú ale-
bo nevedia hrať na takej úrovni, ktorú vyžaduje 
1. liga. Práve tieto kategórie vnímam ako typicky 
saleziánske, kde chceme vytvoriť pre každého 
priestor, aby tu mohol futbalovo aj osobnostne 
rásť. 

Toto by však nebolo možné, ak by sme nepostavi-Toto by však nebolo možné, ak by sme nepostavi-
li nové veľké ihrisko s umelou trávou. Dnes sme li nové veľké ihrisko s umelou trávou. Dnes sme 
všetci radi, že ho môžeme naplno využívať, ale všetci radi, že ho môžeme naplno využívať, ale 
nebolo to všetko také jednoduché.nebolo to všetko také jednoduché.
Ihrisko stálo približne 500 000 eur. Dvestotisíc 
eur sme si museli požičať. Zvyšok sú rôzne granty, 
či už zo zväzu, mesta, mestskej časti a financie od 
sponzorov. Ušetrilo sa aj tak, že sme veľa práce 
odpracovali sami s pomocou rodičov. 

Pustiť sa do projektu takýchto rozmerov, zobrať Pustiť sa do projektu takýchto rozmerov, zobrať 
na seba vysoké finančné záväzky, to vyžaduje asi na seba vysoké finančné záväzky, to vyžaduje asi 
aj určitý typ odvahy?aj určitý typ odvahy?
Naša skúsenosť je, že keď sa robí dobre, tak to 
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ľudia ocenia a peniaze sa nájdu. Najťažšie je 
spraviť prvý krok a vykročiť do tej neistoty. 

V lete sme sa pustili aj do prerábania šatní a V lete sme sa pustili aj do prerábania šatní a 
spŕch. Ako funguje financovanie takýchto in-spŕch. Ako funguje financovanie takýchto in-
vestícií? Niekomu môže prísť zvláštne sa do toho vestícií? Niekomu môže prísť zvláštne sa do toho 
púšťať v čase, keď máme stále nesplatený dlh.púšťať v čase, keď máme stále nesplatený dlh.
Ide o investície, ktoré financujeme cez projekty a 
peniaze z takýchto projektov sú účelovo viazané. 
Bohužiaľ, nikto nám nedá peniaze len tak na 
splatenie dlhu. Takýchto projektov máme po-
daných viacero, a keď nám prejdú, tak neváhame 
a ideme do toho. 

Máme v blízkej dobe v pláne ďalšie podobné Máme v blízkej dobe v pláne ďalšie podobné 
investície?investície?
V prvom rade musíme myslieť na to, aby sme 
splatili dlh a asi až potom bude čas na väčšie 
investície. Samozrejme, máme rozpracovaných 
viacero projektov, ktoré by urobili náš areál 
funkčnejším a pohodlnejším ako sú rozšírenie 
chodníkov, vybudovanie hlavnej tribúny a tiež 
mini tribúny na strednej aj veľkej umelej tráve.

Diverzifikované financovanie ako kľúč k stabiliteDiverzifikované financovanie ako kľúč k stabilite

Hovorili sme už o pôžičke, z ktorej veľká časť Hovorili sme už o pôžičke, z ktorej veľká časť 
stále nie je splatená. V akej celkovej finančnej stále nie je splatená. V akej celkovej finančnej 
kondícii je náš klub?kondícii je náš klub?

Štandardne dokážeme v rozpočte vytvoriť rezer-
vu okolo 20 000 eur. Pri takomto klube to však 
nie je veľa, keďže pravidelne vzniknú rôzne 
havarijné situácie, ktoré musíme riešiť. Teraz pri 
splácaní pôžičky musíme ušetriť ešte viac. Náš 
klub nefunguje ako firma, cieľom nie je generovať 
zisk. Snažíme sa získať dostatočné zdroje aby sme 
financovali štandardný chod klubu, a keď sa nám 
podarí získať niečo navyše, tak to investujeme do 
rozvoja klubu, aby sa posúval na vyššiu úroveň. 

Najväčším zdrojom stále zostávajú členské Najväčším zdrojom stále zostávajú členské 
poplatky. Podľa čoho sa určuje výška členského poplatky. Podľa čoho sa určuje výška členského 
poplatku?poplatku?
Vytvorili sme radu rodičov, v ktorej každá kate-
gória má svoje zastúpenie a aj otázky týkajúce 
sa výšky členského konzultujeme práve s nimi. 
Na rade rodičov sme sa zhodli, že príjmy z 
členského by mali pokryť základný chod klu-
bu. Náklady na trénerov, energie, starostlivosť o 
ihriská, dopravu a podobne. Treba však povedať, 
že príjmy z členského momentálne tieto všetky 
veci nedokážu pokryť. V tejto sezóne sme však 
vzhľadom na komplikovanú situáciu v súvislosti s 
koronavírusom nechceli rodičov viac zaťažovať a 
výška členského poplatku zostáva nateraz nezme-
nená. 

Kde hľadáme ďalšie zdroje na rozvoj klubu?Kde hľadáme ďalšie zdroje na rozvoj klubu?
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Ak chceme klub rozvíjať či už z pohľadu in-
fraštruktúry, materiálno-technického zabezpeče-
nia, personálneho zabezpečenia, tak musíme 
nájsť iné zdroje. V tomto smere sme veľmi vďační 
našim sponzorom, ktorí nás pravidelne podporu-
jú. Predovšetkým pánovi Hrubému, spoluma-
jiteľovi firmy Eset, pánovi Barlovi a jeho firme 
TKB Building a taktiež spoločnosti Alam. Ale 
veľká vďaka patrí aj všetkým ostatným menším 
sponzorom, ktorí nám pomáhajú. 

Pre stabilitu klubu je však dôležité aj v oblasti Pre stabilitu klubu je však dôležité aj v oblasti 
financovania čo najviac diverzifikovať. financovania čo najviac diverzifikovať. 
Áno, preto sa snažíme vždy na jar byť aktívni aj 
v oblasti 2 % z dane, ktoré tvoria tiež nezaned-
bateľnú časť v našich príjmoch. 

Minulý rok sme sa pokúsili rozbehnúť aj nový Minulý rok sme sa pokúsili rozbehnúť aj nový 
fundraising – Daj na to. O čo ide?fundraising – Daj na to. O čo ide?
Radi by sme si vytvorili sieť podporovateľov, ktorí 
nám na mesačnej báze budú finančne pomáhať, 
možno aj malou sumou povedzme 5 eur. Sme 
veľký klub, ktorý má mnoho sympatizantov, a keď 
sa spojí veľa ľudí, tak aj malá pravidelná suma 
môže vytvoriť ďalší zaujímavý zdroj, z ktorého by 
sme radi financovali práve rozvoj klubu.
 
Kto by mohol byť takýmto podporovateľom? Kto by mohol byť takýmto podporovateľom? 
Vnímam tri skupiny ľudí. Prvou sú rodičia našich 
hráčov, ktorí majú finančné možnosti a chápu, 
že členské by malo pokryť základný chod klubu, 
a toto je možnosť ako zabezpečiť niečo navyše. 
Páčilo by sa mi keby druhou skupinou boli ľudia, 
ktorí už v našom klube nepôsobia, ale prešli s 
nami nejakú cestu a s Dominom majú spoločné 
zážitky či spomienky. Či už bývalí hráči alebo 
aj rodičia, ktorých deti tu pôsobili v minulosti, 
ale už vyrástli alebo skončili s futbalom. Treťou 
skupinou by mohli byť sympatizanti klubu. Ľudia, 
ktorým sa páči čo robíme, chápu spoločenskú 
hodnotu nášho diela a chceli by to podporiť. 

Vychovať si musíme nielen hráčov, ale aj trénerovVychovať si musíme nielen hráčov, ale aj trénerov

Sme jedným z najväčších klubov na Slovensku. Sme jedným z najväčších klubov na Slovensku. 
To nám určite robí radosť, ale sú s tým spojené aj To nám určite robí radosť, ale sú s tým spojené aj 
mnohé výzvy. Každý rok máme čo robiť, aby sme mnohé výzvy. Každý rok máme čo robiť, aby sme 
zabezpečili dostatok trénerov.zabezpečili dostatok trénerov.
Nájsť 40 kvalitných ľudí je problém v akejkoľvek 
firme, nieto ešte vo futbalovom klube. Ako klub 
sme zameraní nielen na futbal, ale aj na budo-
vanie kvalitných vzťahov a o to náročnejšie je  

nájsť človeka, ktorý sa stotožní nielen s našou 
futbalovou, ale aj tou mimofutbalovou filozofiou. 
Vnímam, že tak ako pri hráčoch, aj pri tréneroch 
si ich musíme vychovať. Vytypovať si medzi do-
rastencami tých, ktorí by mali záujem, zaučiť ich 
a zapojiť do tréningového procesu. 

Ako motivovať trénerov, aby prišli na Domino? Ako motivovať trénerov, aby prišli na Domino? 
Asi nemáme také možnosti, aby sme ich nalákali Asi nemáme také možnosti, aby sme ich nalákali 
na lepšie finančné ohodnotenie. Čo by ich sem na lepšie finančné ohodnotenie. Čo by ich sem 
mohlo pritiahnuť? mohlo pritiahnuť? 
Nemáme problém dať šancu aj mladým či málo 
skúseným trénerom, vieme ich zaškoliť, zabez-
pečiť trénerské vzdelávanie. Myslím si, že máme 
v rámci trénerského kolektívu výborné vzťahy 
a výbornú atmosféru. Navyše je klub otvorený 
novým nápadom, myšlienkam, inováciám. Ak 
existuje niekto, kto má chuť, čas, energiu, tak tu 
určite nájde priestor, aby sa realizoval. 

Viac ako futbalViac ako futbal

Pre Saleziánov je klub nielen o futbale. Kedy vy, Pre Saleziánov je klub nielen o futbale. Kedy vy, 
Saleziáni, máte pocit, že to robíte dobre? Kedy Saleziáni, máte pocit, že to robíte dobre? Kedy 
máte pocit, že tak pre toto to robíme? Asi to nie je máte pocit, že tak pre toto to robíme? Asi to nie je 
víťazstvo v zápase.víťazstvo v zápase.
Pre mňa osobne je víťazstvo, keď sa prechádzam 
po klube a počujem „Ahoj Rusty“, či už to je v U6 
alebo v mužoch. Mojím víťazstvom sú kvalitné 
vzťahy, keď vidím, že sú chlapci a dievčatá u nás 
šťastní a rozvíjajú sa nielen ako futbalisti, ale aj 
ako osobnosti. 

Aké sú naše klubové aktivity v rámci osobnost-Aké sú naše klubové aktivity v rámci osobnost-
ného rozvoja hráčov? Ako sa nám v tom darí?ného rozvoja hráčov? Ako sa nám v tom darí?
Momentálne sa mi najviac páči projekt 
#spolubudujemejedenklub. Je to projekt, kde 
každá kategória je zapojená do zlepšovania a fun-
govania klubu. Páči sa mi, že aj keď sú to neraz 
drobnosti, tak to buduje vzťah ku klubu a zároveň 
to vedie hráčov k určitej pokore, angažovanosti, a 
to sú hodnoty, ku ktorým chceme našich chlap-
cov a dievčatá viesť. 

Aké konkrétne úlohy plnia jednotlivé kategórie?Aké konkrétne úlohy plnia jednotlivé kategórie?
U najmenších sú to maličkosti, napríklad pozdra-
viť všetkých trénerov. U trochu starších sú to 
činnosti ako upratať garáž s pomôckami, vyniesť 
koše a podobne. 

Ako to prebieha v tých najstarších kategóriách? Ako to prebieha v tých najstarších kategóriách? 
Chceme im ukázať, že klub funguje na ľuďoch,
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ktorí sú ochotní robiť niečo pre druhých, byť 
angažovaní a vnímať svet okolo seba a v rámci 
svojich možností ho robiť lepším. Chceli by sme 
to posunúť v kategórií dorastu tento rok na tro-
chu vyššiu úroveň. Zapojiť hráčov z času na čas 
ako trénerov v prípravkách alebo pri brigádach v 
areáli, prípadne pri natáčaní zápasov iných kate-
górií, spravovaní sociálnych sietí a podobne. 

Pravidelnou aktivitou v rámci klubu sú tzv. stret-Pravidelnou aktivitou v rámci klubu sú tzv. stret-
ká. O čo ide?ká. O čo ide?
Saleziáni pred rokom 1989 nemohli svoje aktivity 
vykonávať verejne, tak sa stretávali s mladými v 
malých skupinkách na bytoch, kde mali rôzne ak-
tivity, a to Saleziáni preniesli aj do dnešnej doby. 
V prípravkách máme stretká osemkrát do roka. 
Predstavujeme na nich hráčom naše štyri základ-
né hodnoty: sme saleziánsky mládežnícky klub; 
bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote; snažíme 
sa o slušnosť a rešpekt; spolu budujeme jeden 
klub. Hráčom sa snažíme odovzdať tieto hodnoty 
hravou a zábavnou formou. V starších kate-
góriách od U12 sú stretká na týždennej báze. Sú 
to krátke 5-10 minútové stretnutia na rôzne témy. 
Je to formou diskusie, kde cez bežné životné a 
futbalové situácie sa v spojitosti s nejakým príbe-
hom snažíme viesť hráčov k hodnotám nášho 
klubu. Cieľom nie je vychovávať, skôr nabúrať ich 
bežný program a donútiť ich sa trochu zamyslieť. 

Často sa nám nepáči ako futbalové prostredie Často sa nám nepáči ako futbalové prostredie 
na Slovensku vyzerá. Našou snahou je futbalové na Slovensku vyzerá. Našou snahou je futbalové 
prostredie kultivovať, asi to nevieme robiť inak prostredie kultivovať, asi to nevieme robiť inak 
ako začať od seba. ako začať od seba. 
Pre rodičov sme natočili videá, kde sme             
najskôr ukázali ako to vyzerať nemá a v ďalšom 
videu sme naopak ukázali ten pozitívny príklad. 
Taktiež sme zabezpečili pre rodičov prednášku 
športového psychológa Adama Truhlářa. Máme 
novú hymnu, ktorá tiež pomáha vytvoriť prí-
jemnú atmosféru a veríme, že to v spojitosti s 
naším pekným areálom vytvorí prostredie, ktoré 
bude kultivovať správanie všetkých, ktorí ku nám 
prídu. 

Darí sa nám to aspoň u našich hráčov a trénerov?Darí sa nám to aspoň u našich hráčov a trénerov?
Mám spätnú väzbu od hráčov a trénerov z iných 
klubov, taktiež zo zväzu alebo aj od rodičov, že sa 
nám to darí. I keď určite nie na 100 %. 

Koniec-koncov, hodnotou nášho klubu je 
SNAŽÍME SA o slušnosť a rešpekt, stanú sa aj 
chyby, to nás však určite nemôže odradiť od 
nášho cieľa. 

Kľúč k úspechu – bojujeme o dušuKľúč k úspechu – bojujeme o dušu

Skús sa vrátiť o tých osem rokov späť, keď Skús sa vrátiť o tých osem rokov späť, keď 
si prišiel na Domino. Povedal by si vtedy, že si prišiel na Domino. Povedal by si vtedy, že 
budeme pravidelne hrávať kvalitné zápasy s budeme pravidelne hrávať kvalitné zápasy s 
tímami ako Trenčín, Nitra či Slovan?tímami ako Trenčín, Nitra či Slovan?
Takáto vízia vtedy ani neexistovala. Hráči v tom 
čase odchádzali „za lepším“ často do klubov, 
ktoré dnes pre nás po športovej stránke ani nie sú 
konkurenciou. 

Stať sa ÚTM a hrať 1. žiacku ligu bol skôr sen Stať sa ÚTM a hrať 1. žiacku ligu bol skôr sen 
niektorých ľudí v klube ako jasne definovaný cieľ. niektorých ľudí v klube ako jasne definovaný cieľ. 
Iné kluby tomu obetovali veľa času a energie a Iné kluby tomu obetovali veľa času a energie a 
neboli úspešné, prečo sa to podarilo práve nám?neboli úspešné, prečo sa to podarilo práve nám?
Náš klub stojí na hodnotách. Jednou z nich je, že 
bojujeme o dušu na ihrisku aj v živote. Nech si 
na akejkoľvek úrovni, tak makaj naplno, snaž sa 
byť lepším a po rokoch sa to ukáže vo futbale aj v 
živote. Možno raz budeme akadémia, ale nie je to 
cieľom. Ďalej sa držíme svojich hodnôt, bojujeme 
o dušu, snažíme sa robiť naplno a byť každým 
dňom lepší a uvidíme čo futbalový život prinesie.

Máme po tej športovej stránke nejakú víziu? Máme po tej športovej stránke nejakú víziu? 
Nejaký cieľ?Nejaký cieľ?
Pre mňa osobne je určite dôležité, aby sme sa stali 
stabilnou a rešpektovanou súčasťou 1. žiackej a 
2. dorasteneckej ligy. A zároveň verím, že to nám 
umožní z času na čas vychovať u nás hráčov, ktorí 
sa uplatnia v profesionálnom futbale a budú tak 
šíriť dobré meno a hodnoty nášho klubu. 

Aká je vízia v tej organizačnej časti klubu?Aká je vízia v tej organizačnej časti klubu?
Kľúčom k úspechu sú dobrí ľudia a dobré vzťahy 
na každej pozícii, či už ide o šéftrénerov alebo o 
ľudí, ktorí sa starajú o poriadok či pranie dresov. 

Čo je pre teba tým hlavným cieľom? Čo je pre teba tým hlavným cieľom? 
Chcem aby všetci v klube ťahali za jeden povraz. 
Aby sme dokázali vybudovať identitu klubu 
založenú na našich hodnotách, ktoré si naši hráči, 
tréneri, rodičia osvoja a budú ich žiť a prezentovať 
aj keď možno prestúpia do iného klubu. ■



www.sdmdomino.sk/daj-na-towww.sdmdomino.sk/daj-na-to
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     Čo bolo tým prvým impulzom, že ešte ako Čo bolo tým prvým impulzom, že ešte ako 
starší dorastenec si skúsil trénovanie?starší dorastenec si skúsil trénovanie?
Mal som vážnejšie zranenie, pre ktoré som dlhšie 
nemohol hrávať a v tom období ma oslovil tréner 
Kostický, či by som mu nezačal pomáhať s tréno-
vaním a mne sa tá myšlienka zapáčila, tak som to 
vyskúšal.

Čo ťa na tom najviac baví?Čo ťa na tom najviac baví?
Práca s deťmi, keď vidím ako sa každým trénin-
gom zlepšujú. 

Postupne si prešiel z pozície asistenta do pozície Postupne si prešiel z pozície asistenta do pozície 
hlavného trénera a dnes si dokonca šéftrénerom. hlavného trénera a dnes si dokonca šéftrénerom. 
Čo bude tvojou úlohou?Čo bude tvojou úlohou?
Som tam na to, aby som nastavil koncepciu a 
filozofiu trénovania v prípravkách a presvedčil o 
nej aj všetkých trénerov, aby sme ťahali za jeden 
povraz. Zároveň je však dôležité, aby mali tréneri 
aj dostatok priestoru a voľnosti, aby dokázali do 
tréningového procesu priniesť aj niečo vlastné. 

Športová prípravaŠportová príprava

Aké sú naše športové ciele v prípravkách? Akých Aké sú naše športové ciele v prípravkách? Akých 
hráčov chceme vychovávať?hráčov chceme vychovávať?
Futbal je tímový šport, ale do určitého veku je v 
skutočnosti viac individuálnym ako kolektívnym 
športom. Hlavne v tých najnižších kategóriách 
deti často ani nevedia aký je stav zápasu a zaují-
ma ich iba či dali gól práve oni. Do istej miery je 
užitočné rozmýšľať o futbale ako o individuálnom 
športe počas všetkých mládežníckych kategórií. 
Vo veľkom futbale dnes majú k dispozícii analy-
tikov, videotechnológie, s čím je spojený aj vývoj 
taktiky – defenzívne bloky, pressingové pasce, 
repressing, ofsajdové pasce, zdvojovanie... Top 
tímy majú trénerov, ktorí sú špecializovaní na

konkrétnu činnosť – napr. tréner defenzívy. Top 
tímy sú teda 100 % pripravené po defenzívnej 
stránke. Prečo sa teda nekončia všetky zápasy 0:0? 
Vďaka individualitám. Môžete mať aj najlepšiu 
taktiku, ale pokiaľ súperov hráč dokáže sám obísť 
dvoch vašich hráčov, tak vám nepomôže žiaden 
systém. Práve takéto individuality sa musíme 
snažiť vychovávať. Preto pre mňa ako trénera nie 
je dôležitý len tímový výkon, ale aj výkon 
jednotlivých hráčov.

Ako to preniesť do prípravkárskeho futbalu?Ako to preniesť do prípravkárskeho futbalu?
Tréneri aj rodičia majú tendenciu chváliť najmä 
pekné tímové akcie – napr. brankár prihrá obran-
covi, ten mu vráti, prihrá ďalšiemu obrancovi, ten 
prihrá útočníkovi, ktorý má pred sebou obrancu, 
tak opäť vráti loptu dozadu – takto prebehne 
ďalších desať prihrávok až napokon dá útočník 
gól do prázdnej brány. „Perfekt, chalani hrajú 
ako Barcelona.“ Veru, môžu hrať ako Barcelona, 
ale takýmto štýlom nikdy nevychováme Messi-
ho – hráča, ktorý bude sebavedomý, preberie si 
loptu smerom hore, obíde protihráča a rozhodne 
zápas. Kvôli tomuto sa nemôžeme pozerať na 
zápasy optikou mužského futbalu. V prípravkách 
potrebujeme najmä rozvoj individualít, ofenzívne 
myslenie a sebavedomie hrať 1 na 1, poprípade 1 
na 2, 1 na 3.

Čo všetko by mal tréningový proces v Čo všetko by mal tréningový proces v 
prípravkách obsahovať, ak chceme takýchto prípravkách obsahovať, ak chceme takýchto 
hráčov vychovávať?hráčov vychovávať?
V najnižších kategóriách – U6, U7, U8 - je naj-
dôležitejšia športová všestrannosť. Viacero štúdií 
opisuje problémy s priskorou špecializáciou 
na jeden šport. Pri skorej špecializácii hrozia 
zdravotné problémy – svalové disbalancie (pri 
futbalovej špecializácii = rozvoj iba spodnej časti

ČO RÝCHLO PRÍDE, RÝCHLO ODÍDEČO RÝCHLO PRÍDE, RÝCHLO ODÍDE

     Od júla je novým šéftrénerom prípraviek. Byť šéftrénerom prípraviek      Od júla je novým šéftrénerom prípraviek. Byť šéftrénerom prípraviek 
na Domine znamená, mať na starosti 6 kategórií, približne 180 hráčov a na Domine znamená, mať na starosti 6 kategórií, približne 180 hráčov a 
16 trénerov. To je veľká zodpovednosť, ale aj veľká výzva. 16 trénerov. To je veľká zodpovednosť, ale aj veľká výzva. 

KEVIN ABSOLONKEVIN ABSOLON
Šéftréner prípraviekŠéftréner prípraviek
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tela, čo bude mať negatívny vplyv na postúru tela, 
techniku behu atď.). Preto by tréning nemal byť 
iba špecifický = futbalový, ale mal by obsahovať 
prvky aj z iných športov, obratnostné a koordi-
načné cvičenia.

Asi ruka v ruke s tým ide aj rozvoj techniky.Asi ruka v ruke s tým ide aj rozvoj techniky.
Dobrá koordinácia a technika behu sú dôležité 
predpoklady pre osvojenie si technických 
zručností. Je vedecky dokázané, že rozvoj tech-
niky najrýchlejšie prebieha do 12. roku dieťaťa. 
Práve z tohto dôvodu musí byť neoddeliteľnou 
súčasťou prípravkárskeho futbalu práve práca 
s loptou. Čím viac hráči pracujú s loptou, tým 
majú „mäkší členok“, a práve mäkkosť členka je 
rozhodujúci faktor pri technike. 

Často sa prízvukuje, že v týchto kategóriách na Často sa prízvukuje, že v týchto kategóriách na 
výsledkoch nezáleží. Čo je naopak to, na čom v výsledkoch nezáleží. Čo je naopak to, na čom v 
týchto kategóriách najviac záleží?týchto kategóriách najviac záleží?
Základom je, aby tréner dokázal deti namotivovať 
na futbal, decká musia chodiť na tréningy s 

úsmevom a s ešte väčším úsmevom z neho 
odchádzať. Úspech sa však odzrkadľuje inou for-
mou ako v mužskom futbale. V mužskom futbale 
je vrchol týždňa zápas – dôležité je uhrať dobrý 
výsledok, bodovať. V mládežníckom futbale je 
dôležitý dlhodobý rozvoj hráča. Zápas je len 
prostriedkom na rozvoj, nie samotným cieľom. 

Čo konkrétne si pod tým predstaviť? Čo konkrétne si pod tým predstaviť? 
Môj cieľ, ako trénera, je naučiť hráčov určitú 
zručnosť – napríklad obchádzanie súpera 
„zidanovkou“. Túto zručnosť drilujeme v tré-
ningovom procese a snažíme sa ju maximálne 
vyladiť. Pokiaľ ju hráč zvládne v tréningu, tak 
tréner je úspešný ešte len na 50 %. Zvyšných 50 
% je preniesť túto zručnosť priamo do zápasu. 
Hráč musí byť sebavedomý a vďaka tréningu sa 
cítiť komfortne v danej zručnosti. Spoločne so 
správnym koučingom sa hráč odhodlá ukázať 
svoju celotýždňovú/celomesačnú prácu priamo v 
zápase. Práve toto je pre trénera úspech.

Kevin Absolon - foto: Martin Detvan
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Znamená to, že výsledky neodzrkadľujú kvalitu Znamená to, že výsledky neodzrkadľujú kvalitu 
tréningového procesu?tréningového procesu?
Tréner môže s mužstvom vyhrať ligu, a aj tak 
nemusí byť úspešný. Prečo? Je to jednoduché. 
V mládeži musia hráči chcieť hrať, tvoriť, byť 
konštruktívni a s tým sú spojené aj chyby.  
Pokiaľ bude každá rozohrávka od brankára iba 
nakopnutá na súperovu polovicu, tak mužstvo 
možno bude mať lepšie výsledky – lopta je ďalej 
od našej brány, takže je menšia šanca, že inka-
sujeme gól. Na druhej strane, oberáme hráčov 
o možnosť futbalovo rásť. Založiť útok odzadu, 
trúfnuť si 1 na 1 alebo ísť do kombinácie. Práve 
tieto situácie sú súčasťou dlhodobého rozvoja, aj 
keď, samozrejme, prinášajú aj chyby a niekedy aj 
inkasované góly. 

Hovorili sme už o tom, čo by mal správny trénin-Hovorili sme už o tom, čo by mal správny trénin-
gový proces prípraviek obsahovať. Čo naopak by gový proces prípraviek obsahovať. Čo naopak by 
tam nemalo byť?tam nemalo byť?
Jednu vec sme viac-menej povedali už vyššie – 
hráči sa musia snažiť hrať konštruktívne a musí 
im byť umožnené robiť chyby. Táto filozofia musí 
byť aplikovaná na všetkých hráčov. Nielen na pár 
najlepších – často vidíme, že „taktika“ mužstva je 
prihrať najlepšiemu hráčovi a ten nech rozhodne 
zápas, väčšinou sprevádzaná slovami „nestrať, 
nestrať, prihraj Jožkovi.“ V zápase aj tréningovom 
procese prípraviek musíme dbať na to, aby všetci 
hráči mali rovnaké podmienky a rovnakú šancu 
sa zlepšovať. 

Čomu ďalšiemu sa vyhnúť?Čomu ďalšiemu sa vyhnúť?
Futbal je komplexná hra a vyžaduje si širokú šká-
lu zručností aj fyzických schopností, ale všetko 
má svoj čas. Ako tréneri máme len limitovaný 
počet tréningových hodín a musíme ich využívať 
efektívne smerom k nášmu hlavnému cieľu, 
ktorým je dlhodobý rozvoj hráča. Preto nerád 
vidím, keď sa tréneri zamerajú v tomto veku na 
vytrvalosť. Pri vytrvalosti sa dostavia výsledky 
pomerne rýchlo. Bavíme sa o týždňoch. Toto 
mužstvo príde na zápas a súpera „ubehá“. Prvý 
polčas bude možno lepší súper, ale druhý polčas 
sa už ukáže vytrvalostná pripravenosť a tréner 
zápas vyhrá. Je však úspešný? Vyhral vďaka tomu, 
že jeho mužstvo bolo futbalovo lepšie alebo iba 
vďaka kondícii? Zároveň platí: čo rýchlo príde, 
rýchlo odíde. Kondícia sa dá rýchlo natrénovať, 
ale aj rýchlo stratiť, preto majú starší hráči (starší 
dorastenci, muži) rekondičné tréningy po zrane-
niach, chorobách. Otázka teda je – bude hráč v

budúcnosti ťažiť z toho, že v prípravke mal vytr-
valostné tréningy? Samozrejme, že nie. Ako som 
spomínal, času máme veľmi málo, preto by sme 
ním nemali plytvať a míňať ho na krátkodobé 
úspechy, ale práve na veci, z ktorých bude hráč 
ťažiť počas celej svojej futbalovej kariéry.  

Futbalové prostredieFutbalové prostredie

Ako by malo vyzerať ideálne prostredie pre roz-Ako by malo vyzerať ideálne prostredie pre roz-
voj hráča v prípravkách? voj hráča v prípravkách? 
Potrebujeme vytvárať prostredie, kde si hráči 
hru užívajú, a zároveň prostredie, v ktorom sa 
môžu učiť nové veci. To znamená prostredie bez 
zbytočného stresu a tlaku na hráča, aby mohol 
objavovať, skúšať a zároveň robiť chyby, lebo tie v 
procese učenia robí každý. 

Asi sa zhodneme, že takéto prostredie mo-Asi sa zhodneme, že takéto prostredie mo-
mentálne nie je na Slovensku bežnou praxou. V mentálne nie je na Slovensku bežnou praxou. V 
čom vidíš príčinu?čom vidíš príčinu?
Na Slovensku nám v mnohých oblastiach chý-
ba trpezlivosť a futbal nie je výnimkou. Rodičia 
často chcú, aby hráč bol okamžite najlepší na 
ihrisku, jeho tím najlepší v lige alebo na turnaji. 
Nie sú trpezliví, aby si počkali na výsledky sys-
tematickej práce. Hneď, keď majú pocit, že sa 
niečo nedarí, tak prichádza frustrácia, pýtajú sa 
či to tréneri robia dobre a vytvárajú tlak, ktorý sa 
môže preniesť na trénerov alebo aj hráčov. 
Problém je, že často stačí jeden alebo dvaja takíto 
rodičia a prenesie sa to na celý tím. Bez trpezli-
vosti a dôvery ku klubu a trénerom sa nepodarí 
vytvoriť prostredie, o akom sme hovorili. Zároveň 
je našou úlohou rodičom vysvetľovať, komu-
nikovať, čo sú ciele pre danú kategóriu, aký je 
rozdiel medzi futbalom zameraným na výsledky a 
futbalom zameraným na dlhodobý rozvoj hráča. 

Nie je súčasťou našej mentality, že sme až príliš Nie je súčasťou našej mentality, že sme až príliš 
zameraní na chyby? Akoby sme mali pocit, že zameraní na chyby? Akoby sme mali pocit, že 
zlepšovať sa môžeme len tým, že odstraňujeme zlepšovať sa môžeme len tým, že odstraňujeme 
chyby.chyby.
Je to vecou koučingu. Každý tréner sa môže 
rozhodnúť, či v polčase alebo po zápase pôjde 
cestou, že bude len vymenúvať chyby, ktoré sa 
urobili alebo naopak poukáže na tie pozitívne 
momenty. Keď hráča pochválite, tak bude cítiť 
vašu podporu, tú vec zopakuje v zápase znova a 
ostatní spoluhráči sa ho budú snažiť napodobniť. 
Ale je to aj o našej mentalite. Keď hráčov necháte
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zhodnotiť svoj vlastný výkon, tak skoro každý 
vie povedať, kde robil chyby, ale oveľa ťažšie vie 
pomenovať, čo urobil dobre. Chýba nám sebave-
domie, priveľmi sa sústredíme na chyby, ale málo 
na to, v čom sme dobrí, čo nás robí špecifickými, 
čo nás robí zaujímavými hráčmi, čo nás robí 
najlepšími. A to je úloha pre trénerov aj rodičov. 
Ťažko budeme mať sebavedomých hráčov, keď po 
každom zápase im v kabíne tréner len vymenuje 
chyby, prídu do auta k rodičovi, ktorý urobí to 
isté.

Ako s tým pracovať?Ako s tým pracovať?
Poviem príklad. Hrali sme v Senci turnaj a vo 
finále došlo na penalty. Keď som sa spýtal, kto 
chce kopať, ani jedna ruka nebola hore. Nakoniec 
sa traja našli a dokázali sme vyhrať. Po zápase 
som hráčom povedal, aké bolo dôležité, že sa tí 
traja hráči našli, zobrali zodpovednosť a nakoniec 
boli úspešní a aký to je výborný pocit, že sa stali 
hrdinami, ktorí rozhodli. Vždy sa v takýchto 
ťažkých momentoch budú biť dve myšlienky. Tá, 
že uspejem a budem hrdina a tá, že zlyhám a 

budem zodpovedný za neúspech. Ak vytvoríme 
správne prostredie, tak tá prvá preváži. A to pros-
tredie tvoríme práve tým, ako reagujeme na situá-
cie, keď prichádza k zlyhaniam a chybám. Ak v 
takých situáciách dokážeme hráčov podporiť, tak 
nájdu v sebe odvahu v budúcnosti znova zobrať 
na seba zodpovednosť.

Častým javom je, že rodičia sa počas zápasov Častým javom je, že rodičia sa počas zápasov 
snažia nahradiť a doplniť trénera. Kričia na svoje snažia nahradiť a doplniť trénera. Kričia na svoje 
deti a niekedy aj tie cudzie, čo majú na ihrisku deti a niekedy aj tie cudzie, čo majú na ihrisku 
robiť, často v dobrej viere, že im pomáhajú.robiť, často v dobrej viere, že im pomáhajú.
Sú s tým spojené hneď tri vážne problémy. Prvým 
je, že sa môžu dostať do rozporu s pokynmi 
trénera a dostať dieťa do situácie, že nevie, či má 
počúvať trénera alebo rodiča. Druhý problém je, 
že tým dostávajú dieťa pod tlak a o dôsledkoch 
toho sme už hovorili.

A tretí problém?A tretí problém?
Na ihrisku je hráč a hráč sa musí rozhodovať. V 
súčasnom futbale sa výrazne zvyšuje intenzita 
hry. Úspešní budú len hráči, ktorí vedia nielen

   Kevin Absolon - foto: Martin Detvan
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rýchlo behať, rýchlo pracovať s loptou, ale sa 
aj rýchlo rozhodovať. Pokiaľ rodič alebo tréner 
hráčovi dopredu hovorí, kam prihrať, kam 
nabehnúť, kde prebrať loptu, hráča oberá o 
možnosť naučiť sa samostatne rozhodovať.

Prípravky na DominePrípravky na Domine

Už v prípravkách sa dostávame do situácií, že sa Už v prípravkách sa dostávame do situácií, že sa 
musíme rozhodovať, ktorí hráči zostanú v kádri musíme rozhodovať, ktorí hráči zostanú v kádri 
hlavného tímu a ktorí pôjdu do kategórie UX. hlavného tímu a ktorí pôjdu do kategórie UX. 
Takáto selekcia nikdy nie je príjemná, ako sa na Takáto selekcia nikdy nie je príjemná, ako sa na 
to pozeráš ty?to pozeráš ty?
Na to, aby hráč napredoval, musí byť úspešný či 
už v tréningoch alebo zápasoch. Ak hráč v trénin-
gu zameranom na obchádzanie súpera nedokáže 
ani raz prejsť cez obrancu, tak postupne začne 
stagnovať. Pre takéhoto hráča je lepšie urobiť ten 
krok na nižšiu úroveň, kde bude úspešný, kde 
bude možno lídrom tímu a jeho progres bude 
oveľa rýchlejší. 

Asi všetci cítime, že naše prípravky majú veľký Asi všetci cítime, že naše prípravky majú veľký 
potenciál, ale nedarí sa nám ho ešte naplno potenciál, ale nedarí sa nám ho ešte naplno 
využívať. Čo musíme zlepšovať?využívať. Čo musíme zlepšovať?
Môžeme mať najlepšiu koncepciu, najlepšiu 
infraštruktúru, najlepšie pomôcky, ale kľúčom 
k úspechu bude vždy osoba trénera. Pokiaľ tam 
nemáme trénera, ktorý to vie deťom predať, vie 
urobiť tréning kvalitný, zábavný, dokáže deti 
získať pre futbal, tak to nikdy nebude fungovať. 
Takže tou najväčšou prioritou, na ktorej už in-
tenzívne pracujeme, je vzdelávanie trénerov. 
Na to potom musí nadväzovať systematická práca 
založená na koncepcii, s ktorou budú stotožnení 
všetci tréneri a ideálne aj rodičia. 

Radi by sme určite získali aj nových trénerov do Radi by sme určite získali aj nových trénerov do 
kategórie prípraviek, prečo by pre nich mohlo byťkategórie prípraviek, prečo by pre nich mohlo byť
zaujímavé pracovať na Domine?zaujímavé pracovať na Domine?
Každý, kto chce začať s trénovaním, nech sa mi 
ozve. Bez ohľadu na to, či už má alebo nemá 
licenciu alebo predchádzajúce skúsenosti. Myslím 
si, že tu máme výborné prostredie pre nových
trénerov a vieme pre nich zabezpečiť kvalitné

vzdelanie. Či už formou interného vzdelávania
alebo rôzne kurzy či školenia. 

Aké sú konkrétne ciele na túto sezónu v kategórii Aké sú konkrétne ciele na túto sezónu v kategórii 
prípraviek?prípraviek?
Prvoradým cieľom je do konca sezóny pripraviť 
vylepšenú koncepciu pre prípravky, ktorá posunie 
trénovanie v prípravkách na Domine po špor-
tovej aj zážitkovej stránke na oveľa vyššiu úroveň. 
Ďalším cieľom je skvalitniť pohybovú prípravu 
v rámci tréningového procesu. Taktiež chceme 
zlepšiť organizačnú stránku tréningov, aby bol 
tréningový proces v maximálnej možnej miere 
individualizovaný, aby sa pracovalo v malých 
skupinkách, ale na to potrebujeme dostatok 
trénerov. 

Ako by mal vyzerať hráč, ktorý v našich Ako by mal vyzerať hráč, ktorý v našich 
prípravkách strávi tri či štyri roky? prípravkách strávi tri či štyri roky? 
Mal by to byť hráč s Domino DNA, a to je o kom-
plexnej výchove hráča, ktorá sa skladá z futba-
lového a rovnako tak osobnostného rozvoja. Mal 
by to byť hráč, ktorý má v krvi fair play a budú 
pre neho typické vlastnosti ako sebavedomie, 
ofenzívne myslenie, bojovnosť. Našou úlohou je 
to dostať do tréningového procesu a systematicky 
a dlhodobo na tom pracovať. 

Aký je záverečný odkaz pre rodičov, ktorí toto Aký je záverečný odkaz pre rodičov, ktorí toto 
čítajú?čítajú?
Rozvoj hráčov je dlhodobý proces a vyžaduje 
si veľkú dávku trpezlivosti ako zo strany nás 
trénerov, tak aj rodičov. Je dôležité, aby sa rodičia 
stotožnili s klubovou filozofiou, ktorá preferu-
je dlhodobý rozvoj hráča pred krátkodobými 
výsledkami. 

Aký je ten záverečný odkaz pre trénerov?Aký je ten záverečný odkaz pre trénerov?
Želal by som si, aby sme všetci dokázali zahodiť 
svoje ego, naladili sa na spoločnú vlnu a boli 
ochotní pracovať ako tím na našich cieľoch.

A aký je záverečný odkaz pre hráčov?A aký je záverečný odkaz pre hráčov?
Nech ďalej na sebe pracujú a ich futbalové sny sa 
môžu raz splniť. ■
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POĎ HRAŤ FUTBAL ZA DOMINOPOĎ HRAŤ FUTBAL ZA DOMINO

Kto sa môže prihlásiť?Kto sa môže prihlásiť?
Primárne hľadáme deti do najmladšej kategórie 
U6 - rok narodenia 2015.

Môže sa prihlásiť aj mladšie dieťa?Môže sa prihlásiť aj mladšie dieťa?
Ak je dostatočne samostatné a zvládne tréningy, 
tak sa môže prihlásiť aj dieťa s rokom narodenia 
2016.

GYMNATHLON NA SDM DOMINOGYMNATHLON NA SDM DOMINO

Čo je Gymnathlon?Čo je Gymnathlon?
Gymnathlon je hravý športový program pre deti 
postavený na gymnasticko-atletickom základe, 
zaisťujúcom všestranný pohybový rozvoj.

Pre koho je určený?Pre koho je určený?
Na Domine ponúkame Gymnathlon pre deti vo 
veku 4-10 rokov.

Kde prebiehajú tréningy?Kde prebiehajú tréningy?
V areáli SDM Domino. Podľa počasia buď vonku 
alebo v telocvični - v Oratku.

Ako sa môžem prihlásiť?Ako sa môžem prihlásiť?
V prípade záujmu napíšte email šéftrenerovi 
prípraviek: Kevin Absolon - abskev5@gmail.com

Môže sa prihlásiť aj staršie dieťa?Môže sa prihlásiť aj staršie dieťa?
Situácia v každej kategórii je iná, preto najlepšie 
je kontaktovať priamo trénera vekovej kategórie 
dieťaťa a on vám dá vedieť, či ešte je možné sa 
prihlásiť. Kontakty na trénerov nájdete na našej 
stránke:
https://www.sdmdomino.sk/kontakt/



16

JÁN HULLMANJÁN HULLMAN
tréner žiakovtréner žiakov

VÍZIOU JE VYBUDOVAŤ DOMINO IDENTITUVÍZIOU JE VYBUDOVAŤ DOMINO IDENTITU

     Trénovaniu žiakov sa venoval v DNV, v Karlovke a štvrtú sezónu už      Trénovaniu žiakov sa venoval v DNV, v Karlovke a štvrtú sezónu už 
aj na Domine. Zároveň je dlhodobo trénerom regionálnych žiackych aj na Domine. Zároveň je dlhodobo trénerom regionálnych žiackych 
výberov BFZ. O svoje skúsenosti sa s nami podelil v tomto rozhovore.výberov BFZ. O svoje skúsenosti sa s nami podelil v tomto rozhovore.

     Ako dlho sa venuješ trénovaniu?Ako dlho sa venuješ trénovaniu?
Je to už asi deväť rokov. Začínal som v Devínskej 
Novej Vsi, kde som sa venoval prípravkám a 
potom aj žiakom. Chvíľu som zastával aj funkciu 
šéftrénera žiakov. Následne som pôsobil v Kar-
lovke, kde som mal na starosti kategóriu U12 a 
od roku 2017 som na Domine. 

Ako si sa dostal na Domino?Ako si sa dostal na Domino?
Bolo to prepojené cez výber BFZ, v ktorom som 
pôsobil. Keďže sme tam mali viacero hráčov z 
SDM Domino, tak som bol v kontakte s Janom 
Polákom, ktorý mi dal ponuku trénovať na Do-
mine.

Čím ťa Domino presvedčilo, aby si sem prišiel?Čím ťa Domino presvedčilo, aby si sem prišiel?
Páčilo sa mi zázemie. Či už z pohľadu infraštruk-
túry, tréningového vybavenia, ale aj atmosféry, 
ktorá tu panovala. 

Trénovaniu sa venuješ deväť rokov. To znamená Trénovaniu sa venuješ deväť rokov. To znamená 
tréningy skoro každý deň, víkend čo víkend tréningy skoro každý deň, víkend čo víkend 
zápasy, turnaje. Čo ťa motivuje k tejto práci?zápasy, turnaje. Čo ťa motivuje k tejto práci?
Na Slovensku to nie je práca, ktorou by sa človek 
uživil, a tak tým hnacím motorom musí byť to, že 
to človeka baví. Mne najväčšiu motiváciu dodá-
va, keď vidím, že tá práca má zmysel, keď hráči 
napredujú a zlepšujú sa. 

Prvé tri roky na DominePrvé tri roky na Domine

Tri roky, ktoré si na Domine strávil, sú spojené Tri roky, ktoré si na Domine strávil, sú spojené 
s ročníkom 2005, ktorému si sa venoval. Keď sa s ročníkom 2005, ktorému si sa venoval. Keď sa 
spätne pozrieš na tieto tri sezóny, ako ich hod-spätne pozrieš na tieto tri sezóny, ako ich hod-
notíš?notíš?
Napriek tomu, že som viacerých hráčov poznal 
z výberov, tak to bol krok trochu do neznáma. 
Súviselo to aj s tým, že sa prvýkrát hrala 1. liga a

taktiež na poslednú chvíľu sme sa dozvedeli, že
sa bude hrať už v U13 na celé ihrisko. Rýchlo 
sme sa však adaptovali, verím že sa nám podarilo 
zlepšiť tréningový proces a našli sme si cestu k 
hráčom. 

Traja hráči (Ivan Kostolný, Martin Polniš, Rado-Traja hráči (Ivan Kostolný, Martin Polniš, Rado-
van Čajági) z tohto kádra sa dostali do akadémií van Čajági) z tohto kádra sa dostali do akadémií 
a dnes hrajú 1. dorasteneckú ligu v kategórii U16. a dnes hrajú 1. dorasteneckú ligu v kategórii U16. 
Vnímaš to ako úspech?Vnímaš to ako úspech?
Často sa tréneri sťažujú, že im niekto kradne 
hráčov, ale ja to beriem opačne, ako uznanie 
mojej práce, keď niekto z lepšieho klubu osloví 
môjho hráča. Takže mňa teší, že sme takýto počet 
hráčov dokázali posunúť do 1. dorasteneckej ligy.
 
Existuje niečo, čo týchto troch hráčov spá-Existuje niečo, čo týchto troch hráčov spá-
ja? Niečo, z čoho by si aj ostatní mohli zobrať ja? Niečo, z čoho by si aj ostatní mohli zobrať 
príklad?príklad?
Ambicióznosť a ochota na sebe pracovať. Pra-
covali na sebe aj individuálne. Boli motivovaní, 
chceli to niekam dotiahnuť a robili niečo navyše 
oproti ostatným. 

Veľa rodičov, ktorí majú talentovaných hráčov, Veľa rodičov, ktorí majú talentovaných hráčov, 
ale aj hráči samotní a často aj my tréneri riešime ale aj hráči samotní a často aj my tréneri riešime 
otázku, kedy je ten optimálny čas sa posunúť do otázku, kedy je ten optimálny čas sa posunúť do 
lepšieho klubu?lepšieho klubu?
Neexistuje na to univerzálna odpoveď. Taký-
to prechod je vždy náročný aj psychicky. Nový 
kolektív, nové prostredie. Hráč musí byť pri-
pravený nielen po futbalovej, ale aj mentálnej 
stránke. Vo všeobecnosti platí, že hráč, ktorý je 
lídrom mužstva, by mal odísť len vtedy, ak aj v 
tom novom mužstve bude patriť k oporám. Ak by 
tam mal byť len priemerným hráčom či náhrad-
níkom, tak je lepšie ešte počkať a ďalej na sebe 
pracovať vo svojom klube.
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Tešíme sa z úspechu troch chlapcov, ktorým Tešíme sa z úspechu troch chlapcov, ktorým 
sa podarilo posunúť do prvej ligy. Ale tvojím sa podarilo posunúť do prvej ligy. Ale tvojím 
kádrom za tie roky prešlo vyše 30 hráčov. Mnohí kádrom za tie roky prešlo vyše 30 hráčov. Mnohí 
pokračujú na Domine v kategóriách U17 a U16, pokračujú na Domine v kategóriách U17 a U16, 
ale je aj viacero takých, čo s futbalom skonči-ale je aj viacero takých, čo s futbalom skonči-
li. Ako pracovať s tými najlepšími tak, aby sa li. Ako pracovať s tými najlepšími tak, aby sa 
dokázali posunúť vyššie, ale zároveň, aby tým dokázali posunúť vyššie, ale zároveň, aby tým 
netrpel zvyšok hráčov?netrpel zvyšok hráčov?
Som presvedčený, že futbalovo sa posunuli všetci, 
ktorí boli ochotní na sebe pracovať. Myslím si, že 
je dôležité vytvoriť také prostredie, aby tí najlepší 
dokázali potiahnuť tých ostatných, aby svojimi 
výkonmi zvyšovali úroveň tréningového procesu.

Z času na čas sa nevyhneme ani selekcii hráčov, Z času na čas sa nevyhneme ani selekcii hráčov, 
a keď niekto začne výrazne zaostávať, musí odísť a keď niekto začne výrazne zaostávať, musí odísť 
do béčka, prípadne niekam na hosťovanie. Ako sa do béčka, prípadne niekam na hosťovanie. Ako sa 
pozeráš na tieto situácie?pozeráš na tieto situácie?
Futbal je v prvom rade hra a tá má hráča baviť. 
Pokiaľ hráč nestíha a nie je úspešný na trénin-
goch, opakovane nie je nominovaný na zápas, tak 
len ťažko môže mať z takejto hry radosť. Preto je 

v takých prípadoch lepší ten krok o úroveň nižšie, 
kde môže znova objaviť motiváciu a radosť z hry.

O žiackom futbale všeobecneO žiackom futbale všeobecne

Aké sú hlavné športové ciele v kategórii žiakov?Aké sú hlavné športové ciele v kategórii žiakov?
Výchova hráčov. Z môjho pohľadu, stále je to o 
venovaní sa individuálnej hernej činnosti jedno-
tlivca (IHČJ). Pochopiteľne, svoje miesto majú aj 
taktické veci, ale nemali by tvoriť gro tréningo-
vého procesu. Dôležitý je vysoký podiel IHČJ a 
prípravných hier, v ktorých hráčov dostávame do 
zápasových situácií, kde sa ich učia riešiť, aby sa v 
zápasoch dokázali správne rozhodovať.

Čo býva najväčšou prekážkou v rozvoji hráčov v Čo býva najväčšou prekážkou v rozvoji hráčov v 
týchto kategóriách?týchto kategóriách?
Problémom je stále veľký tlak na výsledky, či už 
od trénerov alebo rodičov. Keď je tréner pod tla-
kom, že musí byť výsledkovo úspešný, núti hráčov 
hľadať jednoduché riešenia, ktoré síce môžu pri-    
niesť okamžitý efekt v podobe víťazstva v zápase, 

Ján Hullman - foto: Martin Detvan
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ale na úkor dlhodobého rozvoja hráčov, ktorí sa 
v tomto veku musia učiť riešiť aj ťažké situácie 
konštruktívne. 

Ako sa to premieta do tréningového procesu? Ako sa to premieta do tréningového procesu? 
Ako vyzerá tréningový proces zameraný na Ako vyzerá tréningový proces zameraný na 
výsledky a ako tréningový proces zameraný na výsledky a ako tréningový proces zameraný na 
dlhodobý rozvoj hráčov?dlhodobý rozvoj hráčov?
O tom, ako by mal vyzerať tréningový proces v 
žiackych kategóriách, sme už hovorili. Vysoké 
zastúpenie IHČJ a prípravných hier, v ktorých 
sa hráči učia riešiť zápasové situácie. Opakom 
je tréning zameraný prehnane na vytrvalostné 
schopnosti, na taktické aspekty hry ako rozos-
tavenie, presúvanie hráčov a prehnané zameranie 
na defenzívnu činnosť. Všetky tieto veci patria v 
primeranej forme a množstve do tréningového
procesu žiakov, ale nemôžu v tréningovom 
procese prevažovať, lebo i keď môžu priniesť 
okamžitý efekt v podobe lepších výsledkov, tak 
v konečnom dôsledku len na úkor dlhodobého 
rozvoja hráčov. 

Stretávame sa so situáciami, keď hráč bol v Stretávame sa so situáciami, keď hráč bol v 
prípravke hviezdou, ale v žiackych kategóriách prípravke hviezdou, ale v žiackych kategóriách 
začne zaostávať. Jednou z príčin sú aj biologické začne zaostávať. Jednou z príčin sú aj biologické 
zmeny, ktoré k žiackemu veku patria.zmeny, ktoré k žiackemu veku patria.
Kategórie sú rozdelené podľa kalendárneho veku. 
Avšak poznáme aj vek biologický a v jednom 
ročníku môže byť rozdiel aj štyroch rokov, keďže 
niektorí hráči sú biologicky akcelerovaní a iní 
decelerovaní. Páči sa mi myšlienka SFZ inšpiro-
vaná zo zahraničia, a to vytvoriť reprezentačné 
béčka, tzv. future tímy, zložené práve z hráčov, 
ktorí sú talentovaní, ale, bohužiaľ, fyzicky zaostá-
vajú, existuje však u nich perspektíva, že keď 
spoluhráčov v neskoršom dorasteneckom veku 
fyzicky dobehnú, tak z nich môžu byť výborní 
futbalisti. Takto sa musíme na hráčov pozerať aj 
my na Domine a pri hráčoch, ktorí sú nadaní, 
snaživí, ale fyzicky zaostávajú, byť trpezliví a ono 
sa nám to v správnom čase vráti. 

Aký je odkaz pre takýchto hráčov? Je s tým Aký je odkaz pre takýchto hráčov? Je s tým 
pochopiteľne spojená frustrácia, že zatiaľ čo v pochopiteľne spojená frustrácia, že zatiaľ čo v 
minulosti som možno dával pravidelne góly, dnes minulosti som možno dával pravidelne góly, dnes 
mám problém sa presadiť. mám problém sa presadiť. 
Dôležitá je komunikácia a zároveň je dôležité, aby 
tréner takýmto hráčom zaručil hernú prax. Pokiaľ 
bude tréner hráčovi len hovoriť, že musí byť 
trpezlivý, ale nedá mu priestor v zápasoch, tak je 
pochopiteľné, že hráčova motivácia bude klesať.

Žiacky vek je vo veľkom spojený aj s rastovými Žiacky vek je vo veľkom spojený aj s rastovými 
problémami. Bolia päty, kolená, kĺby. Často si to problémami. Bolia päty, kolená, kĺby. Často si to 
vyžaduje aj niekoľkomesačnú pauzu. vyžaduje aj niekoľkomesačnú pauzu. 
Treba si udržať pozitívny prístup. Mnohí hráči 
sú na ihrisku od šiestich rokov. Stále tréningy, 
zápasy, turnaje. Zranenie môže slúžiť ako men-
tálna regenerácia. Hráč si počas takejto pauzy 
oddýchne a po dlhšej pauze príde do 
tréningového procesu s o to väčšou chuťou a 
motiváciou sa zlepšovať, a to, čo zameškal, rýchlo 
dobehne. Našou snahou je, samozrejme, tým-
to zraneniam predchádzať. Preto bola priorita 
dohodnúť spoluprácu s fyzioterapeutom, čo sa 
nám podarilo a od tohto roku sa staráme o našich 
hráčov aj po tejto stránke.

Predovšetkým v starších žiakoch sa stáva, že hráči Predovšetkým v starších žiakoch sa stáva, že hráči 
strácajú chuť do futbalu. Po rokoch, keď sa mu strácajú chuť do futbalu. Po rokoch, keď sa mu 
venujú niekoľkokrát do týždňa, sa stráca motivá-venujú niekoľkokrát do týždňa, sa stráca motivá-
cia. Ako k tomu treba pristúpiť? cia. Ako k tomu treba pristúpiť? 
Futbal by mal mať aj výchovnú funkciu, učiť 
hráčov sa prekonať, že aj keď sa mi nechce, tak si 
spomeniem, prečo som začal, čo ma motivuje a 
prekonám sa. Hráči sa musia naučiť, že nemôžu 
na futbal chodiť len keď sa im chce, lebo je to 
kolektívny šport a majú zodpovednosť aj za ostat-
ných členov tímu. Dôležité je však predovšetkým 
takýmto situáciám predchádzať. A tu je dôležitá 
úloha trénerov a rodičov vytvárať také prostredie, 
aby futbal nebol o strese a nervozite, ale o zábave 
a radosti. Na druhej strane, ak tá nechuť k futbalu 
trvá dlhšie, je nutné to začať riešiť. Kľúčová je ko-
munikácia medzi trénerom, hráčom a rodičom, a 
snažiť sa spolu nájsť riešenie situácie. Ak budeme 
hráčov dlhodobo nútiť robiť niečo, čo ich nebaví, 
je len otázkou času, kedy s futbalom skončia. 

VýberyVýbery

Niekoľko rokov trénuješ výbery BFZ. Čo je vo Niekoľko rokov trénuješ výbery BFZ. Čo je vo 
všeobecnosti ich cieľom?všeobecnosti ich cieľom?
Cieľom je vybrať správnych hráčov do prvej 
reprezentácie U15.

Aké schopnosti a vlastnosti si tréneri na hráčoch Aké schopnosti a vlastnosti si tréneri na hráčoch 
všímajú? všímajú? 
Prvou je, samozrejme, výkonnosť, slabého hráča 
si nikto do výberu nezoberie. Druhou je dis-
ciplína, hráč musí reprezentovať nielen svojím 
výkonom, ale aj svojím správaním.

Nie je ľahké pre hráča ísť na výber a hrať pod Nie je ľahké pre hráča ísť na výber a hrať pod 
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iným trénerom, v inom kolektíve. Máš jednu, iným trénerom, v inom kolektíve. Máš jednu, 
možno dve šance sa ukázať. Vieme niečo hráčom možno dve šance sa ukázať. Vieme niečo hráčom 
poradiť v tomto smere?poradiť v tomto smere?
Ak hľadáme najlepších z najlepších, tak to musia 
byť hráči, ktorí majú morálno-vôľové vlastnosti 
na vysokej úrovni. Zároveň primerané sebave-
domie. Zakríknutý hráč, pokiaľ nie je Messi, sa 
len ťažko presadí. Profesor Laczo z FTVŠ hovorí, 
že zložkou talentu je aj mentálne nastavenie, je 
preto ťažké niečo poradiť, to ale neznamená, že 
sa nedá aj v tomto smere zlepšovať. Je to aj na nás 
klubových tréneroch, aby sme s hráčmi správne 
komunikovali a pripravili ich. 

O žiackom futbale na DomineO žiackom futbale na Domine

Aké sú ciele žiackeho futbalu na Domine?Aké sú ciele žiackeho futbalu na Domine?
Určite začať pracovať viac systematicky. Ak ale 
chceme systematicky pracovať, tak klub musí 
fungovať už od prípraviek. Ak hráči do žiakov 
neprídu dostatočne technicky pripravení, tak 
musíme potom dobiehať, čo zameškali. V krát-
kodobom horizonte by sme radi zastabilizovali 
trénerské obsadenie, chceme vytvoriť kolektív 
trénerov, ktorí chcú pracovať v prospech filozofie 
klubu, majú vášeň pre rozvoj hráčov a sú ochotní 
medzi sebou spolupracovať. Po športovej stránke 
je cieľom výchova individualít. Veríme, že sa nám 

podarí pravidelne najlepších hráčov posúvať v 
správnom veku do akadémií a zároveň vychovať 
dostatok kvalitných hráčov pre náš dorast. 
Ak chceme byť úspešní, tak musíme vždy začať 
od seba. Preto základom je, aby sme sa my tréneri 
vzdelávali a zlepšovali. Potom sa budú môcť 
zlepšovať aj hráči. 

Ako by mala vyzerať prestupová politika v kate-Ako by mala vyzerať prestupová politika v kate-
górii žiakov? górii žiakov? 
Zatiaľ nedokážeme v prípravkách vyprodukovať 
dostatok kvalitných hráčov. Vidím však, že sa aj 
tam začína pracovať na tom, aby to bolo lepšie 
a z toho mám radosť. Napriek tomu je dôležité, 
aby sme dokázali v okolitých kluboch nájsť 
talentovaných hráčov a poskytnúť im kvalitnejší 
tréningový proces. Ak v prípravkách budeme mať 
širokú základňu a dobrý tréningový proces, tak 
potom v žiakoch bude skutočne stačiť len dopĺňať 
káder a prídu len hráči, ktorí budú výrazne lepší 
ako tí, ktorých tu máme. 

Aká je tvoja vízia o žiackom futbale na Domine?Aká je tvoja vízia o žiackom futbale na Domine?
Mojou víziou je vybudovať našu Domino identi-
tu. Snažme sa o to, aby Domino bola značka, aby 
sem súperi chodili s rešpektom, ale hlavne, aby 
naši hráči a rodičia boli hrdí na to, že tu môžu 
hrávať. ■ 

Ján Hullman - foto: Martin Detvan
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NIEKEDY JE MENEJ VIACNIEKEDY JE MENEJ VIAC

Adam TruhlářAdam Truhlář

     S Adamom som sa rozprával hneď dvakrát. Po prvom rozhovore sme si povedali, že by bola škoda,      S Adamom som sa rozprával hneď dvakrát. Po prvom rozhovore sme si povedali, že by bola škoda, 
keby sme tieto zaujímavé myšlienky nenahrali aj na kameru. Tu si môžete prečítať to najlepšie z našich keby sme tieto zaujímavé myšlienky nenahrali aj na kameru. Tu si môžete prečítať to najlepšie z našich 
dvoch rozhovorov.dvoch rozhovorov.

     
     Vedie projekt modernizácie športového systému na SZĽH v oblasti 
športovo-psychologického vzdelávania rodičov a trénerov. Jeho súkromnú 
prax navštevujú mnohí športovci od detí, rodičov až po reprezentantov 
a profesionálov, ktorí hrajú v svetových ligách AHL, ATP. Vo svojej práci 
využíva poznatky z oblasti psychológie, fyziológie a neurokognitívnych 
vied v kombinácii s praktickými skúsenosťami. Zameriava sa na fun-
govanie mozgu vo vrcholovom športe a tiež na vytváranie optimálneho 
prostredia pre rozvoj detí. 
Viac na: 
http://adamtruhlar.com/
https://www.instagram.com/adamtruhlar/

porovnávať s Rusmi alebo Američanmi. Tu musia 
tréneri pracovať v jednej skupine s hráčmi, ktorí 
prichádzajú s rôznymi motiváciami, a nie je 
potom jednoduché nastaviť tréningový proces. Ja 
preferujem, aby deti do určitého veku robili ten 
šport len preto, že ich to baví. Je umenie viesť tie 
deti k tomu, aby podstatou toho športu bola hra 
samotná. Vo vyššom veku už je potom vhodné, 
ak to je možné, aby sa v klube tie skupinky delili. 

Na Slovensku je veľkou témou ako vyzerá špor-Na Slovensku je veľkou témou ako vyzerá špor-
tové prostredie z pohľadu infraštruktúry, že nám tové prostredie z pohľadu infraštruktúry, že nám 
chýbajú športoviská, že sú v zlom stave, ale oveľa chýbajú športoviská, že sú v zlom stave, ale oveľa 
menej sa rozpráva o tom, ako by to prostredie menej sa rozpráva o tom, ako by to prostredie 
malo vyzerať z pohľadu atmosféry, z pohľadu malo vyzerať z pohľadu atmosféry, z pohľadu 
emócií? Aké prostredie práve z toho pohľadu je emócií? Aké prostredie práve z toho pohľadu je 
optimálne pre rozvoj detí?optimálne pre rozvoj detí?
Pozitívne prostredie. Ľahko sa to hovorí, ťažšie 
realizuje. Súčasťou našej mentality je byť prísny, 
reagovať na chyby, používať krik, ale keď sa 
pozrieme, ako funguje ľudský mozog, tak ak 
chceme, aby dieťa podávalo výkony, musí byť v 
tej správnej emócii. Musí byť koncentrované a 
zároveň uvoľnené, aby dokázalo byť kreatívne. 

Ako to dosiahnuť?Ako to dosiahnuť?
Je rozdiel, ak sa hráč učí na základe strachu alebo 
na základe toho, že to vníma ako výzvu a baví ho

         Aké ciele a motivácie majú rodičia, keď prihla- Aké ciele a motivácie majú rodičia, keď prihla-
sujú svoje dieťa prvýkrát do športového klubu? sujú svoje dieťa prvýkrát do športového klubu? 
Prípadne, aké sú tie správne ciele a motivácie?Prípadne, aké sú tie správne ciele a motivácie?
Rodič by si mal položiť otázku: „Prečo dávam 
dieťa na šport?“ Časť rodičov chce, aby dieťa malo 
nejakú aktivitu, vidia za tým ten socializačný 
aspekt, aby bolo v kolektíve, aby malo kamarátov. 
Niekto môže vnímať dieťa ako svoju výkladnú 
skriňu - ja som úspešný, tak aby ostatní videli, že 
aj moje dieťa bude úspešné. 

Od roku 1970 prebiehajú výskumy, kde sa detí 
pýtajú, prečo športujú a na prvom mieste je, že 
ich to baví, že je to zábava, na druhom mieste 
sú kamaráti a športové výsledky sú až na sied-
mom alebo ôsmom mieste. Samozrejme, existuje 
malé percento detí, ktoré sú od detstva extrémne 
súťaživé, ale to je skutočne malá skupina. 
Najdôležitejšie je, aby rodič dokázal zladiť svoju 
motiváciu s motiváciou dieťaťa. 

Aj zo svojej skúsenosti vidím, že existujú práve Aj zo svojej skúsenosti vidím, že existujú práve 
dve takéto skupiny rodičov. Jedna časť je oriento-dve takéto skupiny rodičov. Jedna časť je oriento-
vaná viac na výkon a tá druhá na to, aby to bola vaná viac na výkon a tá druhá na to, aby to bola 
zábava, prípadne sledujú ten zdravotný alebo so-zábava, prípadne sledujú ten zdravotný alebo so-
cializačný aspekt. Je možné tieto dve veci skĺbiť? cializačný aspekt. Je možné tieto dve veci skĺbiť? 
Toto je téma, ktorá rezonuje celosvetovo. My sme 
na Slovensku malá krajina a nemôžeme sa

ADAM TRUHLÁŘADAM TRUHLÁŘ
sportneuroleadersportneuroleader
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to. V tom druhom prípade lepšie fungujú zra-
kové systémy, lepšie funguje pozornosť a hráč sa 
rýchlejšie učí a tým pádom si viac verí a je seba-
vedomejší. Zo svojej skúsenosti vidím, že dieťa je 
buď odvážne alebo má strach a často medzi tým 
nič nie je. A to, do ktorej skupiny sa zaradí, 
najviac vieme ovplyvniť tým, ako reagujeme 
na chyby. Na tomto Slovensko horí. Chyby sú 
prirodzenou súčasťou motorického učenia. Ak 
hráč, či už v deviatich alebo dvanástich rokoch, 
spraví chybu a reakciou bude pokarhanie alebo 
kritika od trénera alebo od rodiča, tak sa mu 
daná situácia začne spájať so strachom. Keď do 
nej príde opakovane, príde rýchly flashback do 
hlavy „len to nepokaz“ alebo „prihraj to tam 
opatrne“, je to mikrosekunda, ktorá keď príde do 
pozornosti, tak negatívne ovplyvní výkon. Našou 
úlohou je začať akceptovať chyby, aby sa deti pri 
hre cítili v bezpečnom prostredí. 

Poďme sa chvíľu rozprávať o rodičoch, ktorí sú Poďme sa chvíľu rozprávať o rodičoch, ktorí sú 
dôležitou súčasťou tohto procesu. S čím by rodič dôležitou súčasťou tohto procesu. S čím by rodič 
mal alebo naopak nemal posielať dieťa na zápas?mal alebo naopak nemal posielať dieťa na zápas?
Prečo by vlastne mal rodič niečo hovoriť pred 

zápasom? Zlatá generácia hráčov ako Hossa, 
Chára, Gáborík vyrástla na sídliskovom uličnom 
športe, kde im nikto nedával predzápasové mo-
tivačné príhovory, nikto s nimi po zápase neriešil 
výsledok či jednotlivé herné situácie. Práve tým, 
že dieťa nijako špeciálne pred tým zápasom ne-
nastavujeme, tak mu ukazujeme, že to je jeho hra. 
Nie je to o mne, ty si bež zahrať a tam sa to končí. 
Ono potom necíti tlak od rodiča. 

Niekedy je menej viac. Čím viac rozprávame, tým 
viac si myslíme, že sa nám podarí dieťa nastaviť 
na dobrý výkon, ale v skutočnosti na neho 
vytvárame tlak, lebo dieťa sa pýta: „Prečo ma 
povzbudzuje? Prečo mi hovorí toto a toto? Chce 
aby som dával góly? A keď nedám, tak ho skla-
mem?“ Niekedy aj veľa povzbudzovania môže 
pôsobiť kontraproduktívne.  

Prejdime priamo do zápasu. Rodičia majú potre-Prejdime priamo do zápasu. Rodičia majú potre-
bu dieťaťu pomôcť. Najčastejšou formou je tzv. bu dieťaťu pomôcť. Najčastejšou formou je tzv. 
rodičovský koučing, keď rodič kričí na hráča, čo rodičovský koučing, keď rodič kričí na hráča, čo 
má robiť: prihraj, nabehni si, strieľaj. Ako to na má robiť: prihraj, nabehni si, strieľaj. Ako to na 
dieťa pôsobí?dieťa pôsobí?
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V prvom rade, každý takýto pokrik od rodiča, 
ale aj od trénera, vyvoláva v dieťati otázky: Prečo 
na mňa kričí? Prečo kričí prihraj? Neprihral som 
predtým správne? Robím niečo zle? Je tu niekto, 
kto ma neustále kontroluje, kto kontroluje každý 
môj pohyb? Takýmto spôsobom hráča dostávame 
pod tlak, nikto nechce byť nonstop sledovaný a 
hodnotený. Predstav si situáciu, že sedíš v práci, 
šéf je vedľa teba a kontroluje všetko, čo spravíš. 
Deti majú pocit hyperkontroly, že sú neustále 
monitorované, kontrolované a tým pádom nema-
jú priestor na chyby. 

Každá takáto rada zahlcuje pozornosť, ktorá 
sa potom delí medzi hru, trénera a rodiča. Aj 
najlepšia technická rada môže u hráča vyvolať 
pocit, že niečo robí zle a tým stráca sebavedomie. 
Takéto zasahovanie do hry, obzvlášť negatívnymi 
podnetmi, môže vyvolať u hráča strach a ten 
ovplyvní celkovú neurofyziológiu. Ovplyvňuje to 
koordináciu, zhoršujú sa rozhodovacie schopno-
sti a v takomto rozpoložení nemôžeme očakávať 
100 % výkon. 

Čo sa deje s detskou mysľou po zápase. Ako by Čo sa deje s detskou mysľou po zápase. Ako by 
mal rodič v tomto okamihu k dieťaťu pristupovať? mal rodič v tomto okamihu k dieťaťu pristupovať? 
Po zápase sa formuje sebavedomie. Detská myseľ 
je vtedy otvorená a čaká na interakciu s okolím. 
Hráč zažije v zápase obrovské množstvo emócií. 
Predstav si situáciu, že tím vedie 1:0 a zrazu 
chyba, chyba a prehrali sme 1:2. S tým je spojená 
veľmi silná neurochemická reakcia s akou sa dieťa 
mimo športu nestretne. V škole len ťažko niečo 
podobné zažije. 

Naša reakcia na takéto situácie môže rozhodnúť, 
ako sa to sebavedomie bude vyvíjať. Ak hráč za 
stavu 0:0 chcel minútu pred koncom zariskovať, 
urobiť novú kľučku, dať gól a nevyšlo mu to, a 
vzápätí z brejku dostali gól, a dostane od rodiča 
alebo trénera spätnú väzbu typu „ako to môžeš 
za takéhoto stavu urobiť“, tak mu tým kódujeme 
v hlave, že za takéhoto stavu to neskúšaj. To 
dieťa to už skúšať nebude, lebo keď sa dostane do 
podobnej situácie, spustí sa neistota, strach. Ak 
ale hráč chce dosiahnuť vrcholovú úroveň, tak 
práve pod tlakom v zlomových momentoch musí 
hrať najlepšie a nie ustráchane. To potrebujeme u 
dieťaťa vybudovať. Takouto reakciou kódujeme v 
jeho hlave pravý opak.

Ako by to teda malo správne vyzerať?Ako by to teda malo správne vyzerať?

Z pozície rodiča niekedy ani nemusíte reagovať 
na ten zápas. Ja si viem predstaviť, že moja dcéra 
dohrá zápas a spýtam sa jej, či chce malú ale-
bo veľkú kofolu. Po zápase má čo robiť sama so 
sebou, nechám ju, aby sama spracovala ten zápas, 
tam sa buduje tá odolnosť, schopnosť samore gu-
lácie vnútornej emócie. Keď sa jej opýtame niečo 
úplne mimo kontextu zápasu, tak jej vysielame 
signál, že je to jej šport, jej svet, ja som tu len ako 
jej podpora. Keď už komunikovať, tak je lepšie 
počkať, kým emócie opadnú, keď je hlava upoko-
jená. 

Ty už si tú tému začal, že uličný šport vycho-Ty už si tú tému začal, že uličný šport vycho-
val úspešnú generáciu bez toho, aby tam bola val úspešnú generáciu bez toho, aby tam bola 
prítomná neustála spätná väzba. Dnes deti hod-prítomná neustála spätná väzba. Dnes deti hod-
notia tréneri, rodičia, akoby všetci mali pocit, že notia tréneri, rodičia, akoby všetci mali pocit, že 
to je ten najlepší spôsob, ako deti posúvať športo-to je ten najlepší spôsob, ako deti posúvať športo-
vo dopredu.vo dopredu.
Teraz je taký nový trend medzi rodičmi, že pre-
berajú koučingové metódy z firiem a snažia sa na 
základe toho s deťmi komunikovať. Koučing je 
výborná vec, ale nie, keď to robí rodič, a nie v de-
viatich rokoch. Pôsobí to kontraproduktívne, deti 
sa sťahujú, nechcú to riešiť, majú pocit, že sú na 
výsluchu, že sa musia neustále niekomu spovedať. 
Deti keď sú úspešné, tak sa rady pochvália, chcú 
sa o to podeliť. Ale keď sa im nedarí, tak zväčša to 
je naopak. Hlavne dieťa, ktoré sa cíti pod tlakom, 
môže mať pocit, že zlyhalo, ale nieže zlyhalo ako 
hráč, ale že zlyhalo ako človek, toto majú deti 
problém oddeliť. Z toho môže vznikať pocit me-
nejcennosti a aj iné vážne problémy. Pravidelne 
sa stretávam s babami, ktoré trpia poruchou 
príjmu potravy, ktoré majú úplne zlomené 
sebavedomie od trénerov, od rodičov. 

Chyby treba akceptovať, ale aj opravovať. Ako na Chyby treba akceptovať, ale aj opravovať. Ako na 
to? Ako poskytnúť kvalitnú spätnú väzbu tak, aby to? Ako poskytnúť kvalitnú spätnú väzbu tak, aby 
sme nezničili sebavedomie?sme nezničili sebavedomie?
Dôležité je rozlišovať, kedy do toho zasiahnuť a 
kedy nie. Umenie nie je veľa vedieť, ale umenie je 
odovzdať tie informácie v správnom množstve a 
správnou formou. My sme boli zvyknutí pracovať 
spôsobom chyba – reakcia, chyba – reakcia, ale 
práve takáto častá spätná väzba môže devalvovať 
sebavedomie. Ideálom je kombinácia sebaobja-
vovania a primeranej presne mierenej technickej 
rady trénera. Napríklad, nechám hráča triafať 
cieľ, a keď vidím, že mu to nejde, tak mu dám 
radu, že musí použiť väčší náprah a už ho nechám 
znova skúšať a objavovať. Ak mu dám ale ďalšie 
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rady, že to musí trafiť takto, takto sa vytočiť, takto 
sa k tomu postaviť, tak zahlcujem jeho myseľ a 
pozornosť je všade a zároveň nikde. 

Časť rodičov už v kategórii prípraviek platí Časť rodičov už v kategórii prípraviek platí 
deťom navyše individuálne tréningy, kondičného deťom navyše individuálne tréningy, kondičného 
trénera, trénera techniky a všeličo podobné s trénera, trénera techniky a všeličo podobné s 
argumentom, že ak chce byť najlepšie, tak musí argumentom, že ak chce byť najlepšie, tak musí 
robiť niečo navyše. Aké sú riziká takéhoto prístu-robiť niečo navyše. Aké sú riziká takéhoto prístu-
pu v mladom veku?pu v mladom veku?
Pre naučenie novej zručnosti je dril, t. j. časté 
opakovanie danej zručnosti, veľmi dôležitý, ale 
sám osebe nestačí. Učenie napríklad novej kľučky 
je o tom, aby sme v mozgu vytvorili nové nervové 
spojenie, ktoré sa následne obaľuje myelínom a 
čím viac vrstiev myelínu, tým rýchlejšie šírenie 
nervového vzruchu. Kedysi sa hovorilo o pravidle 
10 000 hodín potrebných na dosiahnutie vrcho-
lovej úrovne. Dnes sú výskumy, ktoré hovoria, 
že stačí aj 4 500 hodín, pokiaľ sú to tréningy v 
správnej emócii, dobrej koncentrácii, lebo my 
ovplyvňujeme nervovú činnosť najefektívnejšie 
vtedy, keď je tam dostatočná koncentrácia. 

Ak my naberáme kvantitu príliš skoro, tak hráč 
môže už v 12 alebo 14 rokoch dosiahnuť svoj 
vrchol a už sa nemá kam zlepšovať. Vezmite si 
dvoch hráčov, jeden od detstva mal tréningy 
navyše, tým pádom už v detstve vynikal. Zatiaľ 
čo druhý hráč to bral voľnejšie, robil možno viac 
športov. Keď prídu do toho veku 12-14 rokov, 
tak zatiaľ čo ten prvý už je skoro na vrchole, tak 
u toho druhého tréner vidí obrovský potenciál 
sa ďalej zlepšovať a postupne začne výkonnostne 
dobiehať toho prvého hráča. Ten je logicky skla-
maný a frustrovaný, že začína prehrávať s hráčmi, 
ktorých dovtedy porážal, stráca motiváciu, 
naopak ten druhý, keď vidí, že dokáže zrazu 
vyhrávať aj ťažšie zápasy, tak je maximálne mo-
tivovaný a má chuť sa ďalej zlepšovať.

Ďalšia vec je, že takéto tréningy navyše, či 
chceme alebo nie, vytvárajú na dieťa tlak. Dieťa 
cíti, že má taký tréning navyše, taký tréning na-
vyše, a možno mu to ani nehovoríme, ale auto-
maticky potom očakávame výsledky. Jeho hlava je 
potom už na konci pri výsledku a nedokáže sa na 
hru koncentrovať a užívať si ju. Keď to mám celé 
zhrnúť, tak kľúčové je ponoriť dieťa do tej činnos-
ti samotnej. Ak tú hru samu osebe miluje, tak 
bude 100 % koncentrované a ak sa dobre koncen-
truje, tak sa bude veľmi efektívne učiť potrebné

zručnosti, a následne tie výsledky prídu len ako 
vedľajší produkt takto nastaveného systému. 

Existuje optimálny vek, keď je ten správny čas Existuje optimálny vek, keď je ten správny čas 
sa zamerať viac na výkon, na výsledky a brať to sa zamerať viac na výkon, na výsledky a brať to 
naozaj vážne? naozaj vážne? 
Vtedy, keď hráč sám určí, že áno, chcem byť 
vrcholový futbalista. Vtedy viem, že si dáva určitý 
záväzok, ktorý znamená roky driny, prekonáva-
nia, pádov, sklamaní. Ak si to nepovie sám hráč, 
tak ten systém skôr či neskôr spadne. Existuje 
malé percento ako bol Andre Agassi, ktoré to 
ustojí, ale aj on vo svojej knihe píše, ako to celé 
svoje detstvo nenávidel. Aj ja poznám množstvo 
výborných hráčov, ktorí sparingovali s 
Federerom, mali našliapnuté vysoko, ale skončilo 
sa to katastrofálne, neraz dokonca pri drogách, 
lebo to nebolo hnané nimi. 

Mnoho ľudí má pocit, že budovanie pozitívneho Mnoho ľudí má pocit, že budovanie pozitívneho 
prostredia je len o častom chválení. Ale ani s tými prostredia je len o častom chválení. Ale ani s tými 
pochvalami to nie je také jednoduché.pochvalami to nie je také jednoduché.
Pochvala je nástroj, ktorým môžeme podporiť 
to správanie, ktoré chceme, aby sa v budúcnos-
ti opakovalo. To, čo rodič chváli, to posilňuje. 
Predstavte si to ako jednu kartu, ktorú môžete 
po zápase použiť. Ak budete dieťa chváliť, že je 
šikovné, talentované, tak nič posilňovať nebu-
dete, lebo to dieťa nebude talentovanejšie. Skúste 
vybrať z toho zápasu jeden moment. Napríklad, 
páčilo sa mi, ako si v 63. minúte dal peknú 
prihrávku na gól. Ak nechválime, tak o tú kar-
tu prichádzame. Ak chválime veľa, tak to stráca 
hodnotu. 

Viem si predstaviť, že tento článok čítajú rodičia, Viem si predstaviť, že tento článok čítajú rodičia, 
ktorí si uvedomia, že mnohé tie negatívne veci, o ktorí si uvedomia, že mnohé tie negatívne veci, o 
ktorých sme hovorili, aj oni sami robia. Ich dieťa ktorých sme hovorili, aj oni sami robia. Ich dieťa 
je ale už vo veku 12-13 rokov. Dá sa s tým ešte je ale už vo veku 12-13 rokov. Dá sa s tým ešte 
niečo robiť? niečo robiť? 
Je to náročné, ale dá sa to. Dieťa cíti toho rodiča. 
Hráčka ide na golfový turnaj, ešte ani neprišla a 
už má v hlave, že „dnes musím dobre zahrať, inak 
budem cestou domov štyri hodiny v aute počúvať 
otca, čo bolo zle“. Ona ešte ani neprišla a už sa 
bojí reakcie rodiča. Rodičia očakávajú výsledky, 
lebo platili tréningy navyše, kempy, robili video 
analýzy. Dieťa to cíti a to podmieňuje strach. 
Potom stačí jedna chyba, ide do kŕču, zvyšuje 
sa svalové napätie a neurochémia hráča sa tak 
prudko zmení, že nedokáže podať dobrý výkon. 
O nejakom užívaní si hry nemôže byť už ani reč. 
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Dá sa to zvládnuť, ale jediným riešením je, že sa 
ten rodič stiahne. Nech sa stiahne čo najďalej, 
nekomunikuje, nekomentuje, nehodnotí, ideálne 
distribuuje tú prácu na niekoho iného, nech ide 
na turnaj s niekým iným. Keď sa vráti domov, tak 
nebudú žiadne videoanalýzy, žiadne chronolo-
gicky rozobrané jamky. 

Je nevyhnutné narušiť anticipačnú úzkosť, ktorá 
vyplýva z toho, čo dieťa očakáva, keď sa stretne 
s rodičom. Ten rodič musí vyslať iný signál. Aj 
keď sa nedarilo, povie, že to nič a že je rád, že sa 
zabavila. Možno tomu dieťa neuverí hneď, ale keď 
rodič vydrží, tak sa to časom zlepší. 

Teraz poďme naopak. Možno nás budú čítať aj Teraz poďme naopak. Možno nás budú čítať aj 
rodičia, ktorí tento rok prvýkrát dajú svoje dieťa rodičia, ktorí tento rok prvýkrát dajú svoje dieťa 
na futbal. Vieme im dať zopár praktických rád? na futbal. Vieme im dať zopár praktických rád? 

Prvé a najdôležitejšie je naučiť dieťa ten šport mi-
lovať. Vždy sa správajte a reagujte tak, či už prídu 
výhry alebo prehry, úspechy alebo neúspechy, aby 
ste zdôrazňovali lásku k tomu športu. Druhá rada 
je, nebuďte nadmerne zaangažovaní a uvedo-
mujte si svoje kompetencie. Zostaňte rodičmi. A 
tretia rada, ak neviete, čo povedať, tak nehovorte 
nič, len mu povedzte, že sa radi pozeráte, ako hrá. 
Vyšlete mu signál, že to nie je o vás, ale o ňom, že 
to je jeho svet, jeho šport. ■ 

CHCETE SI POZRIEŤ VIDEO Z ROZHOVORU?CHCETE SI POZRIEŤ VIDEO Z ROZHOVORU?

YOUTUBE - SALEZIÁNSKE DIELO NA TRNÁVKE
Psychológia vedenia mladých športovcov
https://youtu.be/IkFw06b-XfE
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ZÁKLADOM ÚSPECHU JE DOBRÝ KOLEKTÍVZÁKLADOM ÚSPECHU JE DOBRÝ KOLEKTÍV

Jeden chytal na majstrovstvách sveta, druhý si zahral proti Realu Madrid či AC Miláno. Dnes trénujú do-Jeden chytal na majstrovstvách sveta, druhý si zahral proti Realu Madrid či AC Miláno. Dnes trénujú do-
rastencov na Domine. O ich futbalových a trénerských kariérach, ale aj o tom, ako sa dostali na Domino a rastencov na Domine. O ich futbalových a trénerských kariérach, ale aj o tom, ako sa dostali na Domino a 

čo sa im tu páči, som sa rozprával s Paľom Gostičom a Kajom Stromšíkom.čo sa im tu páči, som sa rozprával s Paľom Gostičom a Kajom Stromšíkom.

PAVOL GOSTIČPAVOL GOSTIČ
TRÉNER U-19

KAREL STROMŠÍKKAREL STROMŠÍK
TRÉNER U-17

     Na Slovensku si vystriedal viacero klubov. Bol Na Slovensku si vystriedal viacero klubov. Bol 
si v Petržalke, Interi, Košiciach, Dunajskej Strede, si v Petržalke, Interi, Košiciach, Dunajskej Strede, 
ale tvoje meno je spojené predovšetkým so Slo-ale tvoje meno je spojené predovšetkým so Slo-
vanom, zažil si na Slovane to najkrajšie obdobie vanom, zažil si na Slovane to najkrajšie obdobie 
futbalovej kariéry? futbalovej kariéry? 
Paľo Gostič (PG):Paľo Gostič (PG): Ako dorastenec som začal 
hrávať v Stropkove za mužov 2. najvyššiu Čes-
ko-slovenskú súťaž v roku 1984 a už v roku 1985 
som prestúpil do Slovana. Určite Slovan, z pohľa-
du futbalu, zábavy a radosti z hry, bolo to 

najkrajšie obdobie, i keď je to rozdelené na také 
dve etapy. V roku 1988 som išiel na vojenskú 
službu a to najkrajšie obdobie sa začalo v 90. 
rokoch, keď som sa vrátil z Banskej Bystrice. 

Práve v 90. rokoch bolo to obdobie, keď sme sa 
stali majstrami a hrali európske poháre. 

Kajo, kde si ty začínal s mužským futbalom a na Kajo, kde si ty začínal s mužským futbalom a na 
ktoré obdobie najradšej spomínaš? ktoré obdobie najradšej spomínaš? 
Karel Stromšík (KS):Karel Stromšík (KS): Začínal som v Bohumíne 
už ako 16-ročný, po pol roku som odišiel do 
Tachova a potom do Dukly Praha, kde sme 
dvakrát vyhrali ligu a raz pohár. V roku 1986 som 
prestúpil do Slovana, kde sme hrali spolu s Palom 
Gostičom. Špecifické to bolo tým, že sme boli 
skvelá partia a dokázali sme postúpiť do najvyššej 
Česko-slovenskej súťaže, takže mám na to obdo-
bie výborné spomienky. V roku 1989 som odišiel 
do Malajzie, kde som strávil nádherné štyri roky 
ako hráč tímu Selangor a podarilo sa nám vyhrať 
ligu aj FA Cup. 

Čo by ste označili za vrchol svojej futbalovej Čo by ste označili za vrchol svojej futbalovej 
kariéry?kariéry?
KS:KS: Každý futbalista by mal mať nejaký cieľ. Moje 
ciele boli vždy tie najvyššie, keď som cítil šan-
cu, že môžem ísť na majstrovstvá sveta, tak som 
tomu všetko podriadil a veľa obetoval. Bol som 
tam, zažil som to a chytal som tam dva zápasy 
proti Anglicku a Francúzsku, čo viac si môže 
futbalista priať?

PGPG: Veľmi rád si spomínam na reprezentačný 
zápas proti Brazílii vo Fortaleze, pred 100-tisíc 
ľuďmi proti hráčom ako Bebeto, Cafú, Dunga. A 
potom, samozrejme, zápasy proti Realu Madrid 
a AC Miláno, v tej dobe práve AC Miláno bola tá 
absolútna špička. 

Aké to je hrať takéto veľké zápasy? Dokázali ste si Aké to je hrať takéto veľké zápasy? Dokázali ste si 
ich užiť alebo prevážila skôr nervozita?ich užiť alebo prevážila skôr nervozita?
KS:KS:  Pre mňa to bolo niečo úžasné, keď zažiješ tú 
atmosféru, tak tá ťa dostane do varu. Pochopíš, že 
to je ten top, nič viac už nie je. Ja som nebol ten 
typ, že by som bol nejaký trémista, to práve skôr 
naopak. 

PG:PG: Ja si myslím, že sme si to skôr užili. Do tých-
to zápasov sme nešli ako favorit, napriek tomu 
sme s Realom dokázali remizovať. Hrať takéto 
zápasy bolo to, čo sme chceli dosiahnuť, a keď sa 
to podarilo, tak sme si tie zápasy chceli užiť, ja 
osobne som si to dokázal užiť. 
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Skúste sa vrátiť do veku, v ktorom sú teraz vaši Skúste sa vrátiť do veku, v ktorom sú teraz vaši 
zverenci, do dorasteneckého futbalu. Ako ste zverenci, do dorasteneckého futbalu. Ako ste 
futbal vnímali? Verili ste už vtedy, že sa futbalom futbal vnímali? Verili ste už vtedy, že sa futbalom 
budete živiť? budete živiť? 
PG:PG: Od desiatich rokov som sníval, že budem li-
gový hráč. V izbe som mal na plagáte vylepeného 
Mariána Masného a sníval som, že budem hrať za 
Slovan. Aj preto, keď som odchádzal zo Stropko-
va a mal som na stole viacero ponúk do najvyššej 
súťaže, som sa rozhodol pre Slovan, aj keď hral 2. 
ligu. 

KS:KS: Za ligový dorast som hral v Novom Jičíne. Aj 
ja som mal v tej dobe vzor Iva Viktora a v živote 
by mi nenapadlo, že ma raz bude trénovať. Vtedy 
existovali striedavé štarty, takže ja som jeden deň 
chytal za dorast, druhý deň za mužov. Bolo to 
pekné obdobie, keď sme sa tešili z futbalu, tešili 
sme sa na tréning, po tréningu sme si išli sadnúť, 
boli sme výborná partia.

Prejdime k vašim trénerským kariéram. Paľo, ty Prejdime k vašim trénerským kariéram. Paľo, ty 
si išiel trénovať mládež najskôr do Petržalky a si išiel trénovať mládež najskôr do Petržalky a 
potom do Slovana. Nemal si ambície trénovať aj potom do Slovana. Nemal si ambície trénovať aj 
seniorské tímy? seniorské tímy? 
PG:PG: Moja ambícia nikdy nebola trénovať mužov. 
Na pol roka som sa síce dostal ako asistent do 
Petržalky, ale to bolo len na krátke obdobie. Aj 
táto skúsenosť ma však naviedla, že nechcem 
robiť futbal, kde budem vystresovaný a predsa len 
pri mládeži nie sú také tlaky. 

Ako hráč som zažil, že som bol na ihrisku, 
trénoval ma jeden tréner a na tribúne už sedel 
jeho potenciálny náhradník, a ten na tom ihrisku 
bol taký vystresovaný, že som si povedal, že toto 
nechcem zažívať. 

Nikdy som nebol ten typ, pre ktorého by bola 
prvoradá kariéra alebo sláva, áno, chcel som 
vyhrávať, dávať góly, ale mne neprekáža, že sa o 
mne nepíše, nerozpráva. Práca s mládežou ma 
baví aj preto, že tie decká sú viac tvarovateľné a 
môžeme im svojou skúsenosťou niečo odovzdať. 

Ako si sa dostal k trénovaniu ty, Kajo?Ako si sa dostal k trénovaniu ty, Kajo?
KS:KS: Keď som sa vrátil z Malajzie, išiel som do 
Poštorne, ktorá postúpila do 2. ligy, a keď som 
tam končil, tak ma oslovil Jožko Prochotský, 
ktorý trénoval Petržalku, či by som nešiel 
trénovať brankárov a ja som rád išiel, a to bol 
taký začiatok. Ak som za niečo vďačný, tak za to, 

že som mohol trénovať s ľuďmi ako boli Vlado 
Weiss, Dušan Galis, Laco Jurkemik, Pepo Cho-
vanec. To boli ľudia ktorí tomu futbalu veľa dali. 
To mi dalo do života veľmi veľa. 

Aká skúsenosť bola trénovať v Indii, Malajzii, Aká skúsenosť bola trénovať v Indii, Malajzii, 
Rusku?Rusku?
KS:KS: Každá krajina mala niečo také svojské. Jozef 
Vengloš mi povedal, že ty musíš vedieť, kam ideš, 
čo sa týka kultúry, čo sa týka náboženstva. 
Malajzia iné náboženstvo, iná kultúra, India zase 
iné náboženstvo, zas som si musel zvykať. V Indii 
sme sa stretávali s obrovskou chudobou, peniaze 
boli vo futbale, ale okolo toho je obrovská chudo-
ba. V Rusku som zažil najlepšie podmienky čo sa 
týkalo peňazí aj tréningových podmienok. 

Ako sa stalo, že ste sa dostali na Domino?Ako sa stalo, že ste sa dostali na Domino?
PGPG:: Chcel som trénovať mládež, aby to bolo o 
hre, o zábave a nie o strese. V Slovane som sa už 
dostával do situácií, keď sa pozeralo na výsledky, 
nám sa nedarilo, bol som s U-19 posledný. Potom 
tam boli tlaky, kto odkiaľ prišiel, od koho a toto 
mne prekáža, lebo urobím veľa chýb, ale chcem, 
aby aj tu fungovala spravodlivosť a hral ten, kto 
na to má a má dobrý prístup k tej hre a nieže tam 
budú iné dôvody. Napriek tomu nemám ťažké 
srdce, ani sa na nikoho odtiaľ nehnevám, ale po 
tejto skúsenosti som sa rozhodol odísť. 

KS:KS: Keď som odchádzal zo Serede, tak i keď 
som mal aj inú ponuku, ale niektorými vecami, 
ktoré som zažil, som bol taký znechutený, že 
som prišiel domov a povedal som manželke, že s 
veľkým futbalom končím. 

To, že som sa sem dostal je zásluha trénera 
dievčat Kaja Pašutha. Stretli sme sa na ulici, on 
ma zastavil a sa ma pýtal, že čo robím a či by som 
nemal záujem ísť do Domina. Zariadilo sa stre t-
nutie s predsedom klubu Radom Rumanovičom a 
rýchlo sme sa dohodli.

Doteraz sme do 2. dorasteneckej ligy išli s tým, že Doteraz sme do 2. dorasteneckej ligy išli s tým, že 
sa tam chceme udržať. Teraz po siedmich kolách sa tam chceme udržať. Teraz po siedmich kolách 
sú U19 aj U17 na 3. mieste. Čo myslíš že sa zme-sú U19 aj U17 na 3. mieste. Čo myslíš že sa zme-
nilo?nilo?
PG:PG: Podstatné bolo, že sa podarilo postúpiť do 1. 
žiackej ligy, a to sa začína prejavovať aj v doraste. 
Tréningový proces sa vylepšuje, keď sa na jednej 
strane spájajú skúseností ľudí ako som ja, Jožko 
Hroš, Jaro Belejčák, Kajo Stromšík, s tou energiou
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a novými vecami, ktoré prinášajú mladší tréneri. 
Keď budeme v tejto práci postavenej na zábave, 
radosti z hry bez zbytočného tlaku pokračovať, 
tak som si istý, že sa to bude ďalej len zlepšovať.

Teším sa že máme U18, ktorá hrá síce slabšiu 
súťaž, ale tí hráči sú tu a chcú tu byť. Dnes aj ten 
klub si vybudoval už také meno, že zatiaľ čo pár 
rokov dozadu tu prichádzali len hráči, ktorí sa 
inde nevedeli presadiť, dnes mi pred sezónou 
prišli sami od seba štyria hráči, ktorí sú veľmi 
kvalitní na pomery tejto súťaže. Dôležité však 
je, že už aj my sme si schopní vychovať dostatok 
kvalitných hráčov.

bojový duch. Aj v tých tréningoch musí byť 
radosť. Ťažím z vlastných skúseností, pamätám 
si na Petržalke ako Vlado Weiss, keď sme osem 
zápasov nevyhrali, tak namiesto toho, aby sme 
pridali ďalšie tréningy, tak naopak išli sme si 
niekam sadnúť a o to sa snažíme aj tu. Trénovať 
sa musí na 100 %, ale dôležité je aj to okolo, preto 
ideme a urobíme si guláš, ideme si opekať. Z toho 
sa tá partia dá dokopy a oni ti to vrátia. Toto je 
výhra trénera, keď vidíš, že hráči majú z toho 
radosť. Jasné, že tam musí byť cukor aj bič, nedá 
sa to robiť úplne bez tlaku, ale treba to vyvážiť.

Pred pár rokmi, keď si bol ešte šéftréner žiakov, Pred pár rokmi, keď si bol ešte šéftréner žiakov, 
tak si prvú poradu začal s tým, že najdôležitejšie tak si prvú poradu začal s tým, že najdôležitejšie 
je, že ako tréner musíš milovať tie deti. je, že ako tréner musíš milovať tie deti. 
PGPG: Tak ako celý svet aj futbal funguje tak, že ak 
robíš niečo, čo ťa nebaví, tak máš pocit, že to je 
ťažké, ak naopak robíš niečo, čo ťa baví, tak sa 
ti to zdá ľahké. Keď robíš futbal, musíš milovať 
aj toho najposlednejšieho, najslabšieho hráča 
v tíme, lebo len vtedy urobíš partiu. Ty potre-
buješ aby ti tí chalani v dobrom zobali z ruky a 
dosiahneš to tým, že môžeš ich aj zosekať, ale 
musíš ich veľa chváliť, musí aj ten posledný hráč 
vidieť, že si spravodlivý, že si čestný. Udržať ich 
v tom, aby tí najlepší zostali nohami na zemi a tí 
najslabší nemôžu byť ubití. Vtedy v tej kabíne je 
rovnováha, vtedy to funguje.

Pavol Gostič - zdroj TASR

Ako malý zázrak sa javí situácia v U17, ktorá v Ako malý zázrak sa javí situácia v U17, ktorá v 
minulej sezóne pred koronakrízou bola posled-minulej sezóne pred koronakrízou bola posled-
ná so štyrmi bodmi, dnes je stále bez prehry na ná so štyrmi bodmi, dnes je stále bez prehry na 
popredných priečkach tabuľky, pričom zloženie popredných priečkach tabuľky, pričom zloženie 
kádra je veľmi podobné.kádra je veľmi podobné.
PG:PG: Som si istý, že ako jednotlivci boli chalani aj 
minulý rok výborne pripravení, ale to, čo 
priniesol Kajo Stromšík, je pohoda a podarilo 
sa mu z tých dobre pripravených jednotlivcov 
spraviť výborný tím. Viem, aké je ťažké prehrávať 
zápas za zápasom, aj ja som si v Slovane takou 
skúsenosťou prešiel. Bol som frustrovaný a dnes 
viem, že aj keby som bol posledný, tak to treba 
niesť s nadhľadom, lebo tie emócie trénera sa 
prenášajú na hráčov a ak je tréner frustrovaný, 
tak budú aj hráči. Ale ak si tréner udrží nadhľad a 
pokoj, tak to dokážu aj tí hráči a každá zlá séria sa 
raz skončí. 

Z toho mi vyplýva, a aj vy často o tom hovoríte, Z toho mi vyplýva, a aj vy často o tom hovoríte, 
že niekedy viac ako kvalitný tréningový proces že niekedy viac ako kvalitný tréningový proces 
môže zavážiť to, aká partia sú chalani medzi se-môže zavážiť to, aká partia sú chalani medzi se-
bou. Ako to môže tréner ovplyvniť?bou. Ako to môže tréner ovplyvniť?
KS:KS: Ja sa určite sústredím aj na to, ako to vyzerá 
v kabíne. Chcem, aby kabína bola radostná, aby 
tam bola zábava, ale zároveň, aby tam panoval Karel Stromšík - zdroj Pesmitidelcalcio.com
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Pred touto sezónou sme zažili poradu, kde sme Pred touto sezónou sme zažili poradu, kde sme 
sa chytali za hlavu, čo s toľkými hráčmi budeme sa chytali za hlavu, čo s toľkými hráčmi budeme 
v doraste robiť. Kým iní riešia nedostatok hráčov, v doraste robiť. Kým iní riešia nedostatok hráčov, 
tak my sme museli otvoriť kategóriu U18, ktorú tak my sme museli otvoriť kategóriu U18, ktorú 
sme prihlásili do 3. dorasteneckej ligy. Keď aj sme prihlásili do 3. dorasteneckej ligy. Keď aj 
hráčom ponúkame možnosť ísť na hosťovanie, hráčom ponúkame možnosť ísť na hosťovanie, 
tak tu chcú zostať, často aj za cenu, že vedia, že si tak tu chcú zostať, často aj za cenu, že vedia, že si 
veľmi nezahrajú. Čo ich tu tak drží?veľmi nezahrajú. Čo ich tu tak drží?
PGPG: Myslím si, že tie kamarátske väzby. Vidím to 
aj vo svojom tíme, že tu nie sú skupinky, že len 
silní hráči sa spolu bavia. Aj najlepší s najslabším 
sú kamaráti. Svoju úlohu hrá aj prístup trénerov, 
dôležité je, že sa zaujímame aj o tých najslabších a 
aj s nimi komunikujeme.  

Čo ste našli tu na Domine? Čo ste našli tu na Domine? 
KS:KS: Jedna z vecí, čo zavážila, že som sa rozhodol

prísť do Domina, bola, že sú tu ľudia, s ktorými 
som hrával, ktorých som mal rád a o ktorých 
som vedel, že sú seriózni. Či už Paľo Gostič, Jožo 
Hroš. Keď som videl, že sú tu takíto ľudia, tak 
som si povedal, že asi to tu bude dobré, asi to tu 
bude fungovať a som rád, že sa mi to potvrdilo.

PGPG: Teším sa, že tu môžem robiť futbal tak, ako 
si myslím, že by sa robiť mal. Ja by som bol rád, 
keby sme pokračovali v tom, čo robíme, aby sme 
pre tie deti urobili také podmienky, že sa sem 
prídu vyblázniť, aby sme futbal robili preto, prečo 
nám ho Boh dal, aby sme z neho mali radosť, 
aby sme sa ním zabávali či to je v U15 v 1. lige, v 
U19 v 2. lige alebo v U16 v 3. lige, ale aby sme na 
každej úrovni dokázali u tých chlapcov a dievčat 
vzbudiť a udržať radosť z tej hry. ■ 

Karel Stromšík (vľavo) a Pavol Gostič (vpravo) - foto: Martin Detvan



29

Aká je aktuálne situácia s dievčatami na Domine? Aká je aktuálne situácia s dievčatami na Domine? 
Máme dostatok hráčok?Máme dostatok hráčok?
Po obmedzeniach na konci sezóny (v dôsledku 
koronavírusu) a prázdninách vyzerala situácia 
kriticky, keďže na tréningoch sa zúčastňovali 3-4 
dievčatá. Začiatkom školského roka sme zorga-
nizovali nábor dievčat, ktorý bol úspešný, prišli 
nové dievčatá a momentálne je v pravidelnom 
tréningovom procese okolo 12 hráčok. Okrem 
toho môžeme v zápasoch využívať dievčatá 
trénujúce v chlapčenských tímoch. Samozrejme, 

privítame každú novu záujemkyňu.

Na čo je tréningový proces zameraný? Čo sa Na čo je tréningový proces zameraný? Čo sa 
dievčatá naučia? dievčatá naučia? 
Keďže väčšina dievčat s futbalom prakticky začí-
na, snažíme sa venovať najmä zlepšovaniu práce s 
loptou, základným herným činnostiam 
jednotlivca ako vedenie lopty, prihrávanie a 
taktiež pracujeme na zlepšení pohybovej pri-
pravenosti. Hlavnou ideou však je, aby sa diev-
čatá naučili mať rady túto hru a bavila ich.

ZAČIATOK SEZÓNY S VEĽKÝM ÚSPECHOMZAČIATOK SEZÓNY S VEĽKÝM ÚSPECHOM

     Dievčenský tím Domina začal svoju tretiu sezónu skvelým Dievčenský tím Domina začal svoju tretiu sezónu skvelým 
úspechom, keď v konkurencii tímov ako Slovan Bratislava, Inter úspechom, keď v konkurencii tímov ako Slovan Bratislava, Inter 
Bratislava, FC Petržalka či Dunajská Streda vyhral v 1. kole projektu Bratislava, FC Petržalka či Dunajská Streda vyhral v 1. kole projektu 
Mini Champions Liga a vybojoval si tak postup do celoslovenského Mini Champions Liga a vybojoval si tak postup do celoslovenského 
finále. O dievčenskom futbale na Domine nám viac povedal tréner finále. O dievčenskom futbale na Domine nám viac povedal tréner 
dievčat - Pavol Pašuth. dievčat - Pavol Pašuth. 

PAVOL PAŠUTHPAVOL PAŠUTH
tréner dievčat
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Dievčenský tím je špecifický tým, že sú tam diev-Dievčenský tím je špecifický tým, že sú tam diev-
čatá vo veľkom vekovom rozpätí, ako to riešime v čatá vo veľkom vekovom rozpätí, ako to riešime v 
rámci tréningového procesu?rámci tréningového procesu?
Rozdiely sú jednak vo veku, ale aj v mo-
mentálnych zručnostiach dievčat. Snažíme sa o 
vytvorenie rovnocennejších skupín, teda 
viac-menej rozdelenie na mladšie a staršie 
dievčatá pri niektorých špecifických činnostiach.
 

Víťazný tím z turnaja Mini Champions Liga 2020

Predtým si trénoval aj chalanov, v čom je iné Predtým si trénoval aj chalanov, v čom je iné 
trénovať dievčatá?trénovať dievčatá?
Tak v prvom rade sú dievčatá citlivejšie – jeden 
príklad: keď sa v súboji kopnú, hneď zisťujú, či sa 
tej druhej niečo nestalo. Rozdiel vidím aj v tom, 
že dievčatá sa častejšie boja, aby niečo nepokazili, 
treba ich viac uisťovať a chváliť. 

S dievčatami sa nám podarilo dosiahnúť viacero S dievčatami sa nám podarilo dosiahnúť viacero 
pekných úspechov, skús niektoré spomenúť.pekných úspechov, skús niektoré spomenúť.
Úspechy dosahujú hlavne mladšie dievčatá, pri 
ktorých sa vieme oprieť o hráčky trénujúce v 
chlapčenských tímoch – napr. víťazstvo v oblast-
nom kole Mini Champions ligy a následný pos-
tup na celoslovenské kolo. Podobne ako minulý 

rok sme v nasej súťaži na druhom mieste, kde 
body strácame iba proti Spartaku Trnava. 
No tak, ako máme radosť z každého víťazstva, tak 
rovnako nás teší aj progres hráčok. Ak sa diev-
č aťu, ktoré hrá futbal len pár mesiacov podarí 
streliť gól alebo dať peknú prihrávku, je to pre 
mňa vždy také malé víťazstvo.

Kam by sa dievčenský futbal na Domine mohol Kam by sa dievčenský futbal na Domine mohol 
posúvať?posúvať?
Keďže dievčatá, ktoré začínali v dievčenskom 
tíme, postupne dospievajú, chcel by som, aby sa 
utvorila dorastenecká kategória, kde by mohli 
dievčatá pokračovať. Splnili by sme tak podmien-
ku, potrebnú na zaradenie do prvej ligy žiačok. 
Máme šikovné dievčatá, verím, že by sa nestratili 
ani v tejto prvoligovej konfrontácii. Potrebujeme 
však vybudovať širšiu základňu a už v prípravke 
sa venovať aj dievčenskej kategórii.

Čo by si odkázal dievčatám, ktoré rozmýšľajú, že Čo by si odkázal dievčatám, ktoré rozmýšľajú, že 
by chceli hrať futbal na Domine?by chceli hrať futbal na Domine?
Aby sa nebáli skúsiť prísť na prvý tréning, prinaj-
horšom na ďalší už neprídu (čo verím, že by sa aj 
tak nestalo). Baby tvoria dobrý kolektív a veľmi 
rady prijmú nové spoluhráčky. Okrem možnosti 
pohybu na čerstvom vzduchu a športového na-
predovania sa určite s ostatnými aj skamarátite! ■
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JOZEF STRNÁTKOJOZEF STRNÁTKO
Prvý tréner dievčat na Domine

PRVÉ KROKY DIEVČENSKÉHO TÍMUPRVÉ KROKY DIEVČENSKÉHO TÍMU

     Dlhé roky trénoval chalanov, keď sme založili dievčenský tím, tak      Dlhé roky trénoval chalanov, keď sme založili dievčenský tím, tak 
sa toho ujal. Hovorí, že to bola veľká zmena, ale aj skúsenosť, ktorú by sa toho ujal. Hovorí, že to bola veľká zmena, ale aj skúsenosť, ktorú by 
za nič nevymenil - Jozef Strnátko  za nič nevymenil - Jozef Strnátko  

Dlhé roky si trénoval chalanov, bola veľká zmena Dlhé roky si trénoval chalanov, bola veľká zmena 
prejsť ku dievčatám? V čom je trénovanie dievčat prejsť ku dievčatám? V čom je trénovanie dievčat 
iné?iné?
Zmena? Áno, obrovská. Ale túto skúsenosť by 
som za nič nevymenil. Práca s dievčatami si 
vyžaduje oveľa väčší cit pre pochopenie hráčok, 
trpezlivosť pri ich rozhovoroch o kamoškách a 
kamošoch,  ale najmä jemnejšie zaobchádzanie 
pri koučovaní.

Keď si dievčenský tím trénoval ty, tak ešte hrával Keď si dievčenský tím trénoval ty, tak ešte hrával 
ligu mladších žiakov spolu s chlapcami. Čo sa ti ligu mladších žiakov spolu s chlapcami. Čo sa ti 
javí ako lepší model, čisto dievčenská liga alebo javí ako lepší model, čisto dievčenská liga alebo 

keď sa dievčatá konfrontujú s chalanmi?keď sa dievčatá konfrontujú s chalanmi?
Za mňa určite liga s chlapcami. Nehovorím, že 
dievčenská liga je zlá, ale pri chlapcoch sa oveľa 
rýchlejšie a viac naučili. Bolo to síce často ťažké, 
ale v každom zápase sme si dávali ciele, ktoré sme 
chceli plniť. A je logické, že pri viacerých ťažších 
zápasoch sa na dievčatá toho viac „nalepí“.

Dievčenský tím sme začali budovať na základe Dievčenský tím sme začali budovať na základe 
žiadosti zo zväzu a zo začiatku sa nám do toho žiadosti zo zväzu a zo začiatku sa nám do toho 
veľmi nechcelo, ale postupom času sa to ukázalo veľmi nechcelo, ale postupom času sa to ukázalo 
ako dobrá vec. Ako si na to ty pamätáš, aké boli ako dobrá vec. Ako si na to ty pamätáš, aké boli 
tie začiatky budovania toho tímu?tie začiatky budovania toho tímu?
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Začiatky boli dosť zábavné. Najmä keď som sa 
ponáhľal z práce a na tréning prišli tri dievčatá. 
Našťastie, toto netrvalo dlho. Podarilo sa nám 
prilákať viacero dievčat a po pár tréningoch to už 
vyzeralo lepšie. Aj v tomto období som trénoval 
chlapcov, často som dievčatá brával na tréningy s 
chlapcami a veľmi im to pomohlo.

Pamätáš si na nejaké cenné víťazstvá alebo Pamätáš si na nejaké cenné víťazstvá alebo 
úspechy? úspechy? 
Úspechov bolo viac, ale taký najväčší asi turnaj 
v Hodoníne, kam sme prišli ako úplne neznáme 
družstvo, ktoré sa prepracovalo až do finále, kde 
sme nešťastne prehrali na jedenástky. Ale úspech 
to bol veľký, odvtedy si dievčatá začali oveľa viac 
veriť, že sú šikovné.

A iné zážitky, na ktoré rád spomínaš?A iné zážitky, na ktoré rád spomínaš?
Keď mi po tréningu nachystali tortu a pri mojom 
príchode do šatne mi zaspievali „Happy Birth-
day“ na celú budovu. Alebo keď sme uzavreli 
stávku v polovičke sezóny, že ak získajú určitý 
počet bodov, môžu mi depilovať nohu. Týždne mi 
dorastali tie chlpy a bolelo to. Takýchto zážitkov 
bolo fakt veľa, ale najviac ma tešilo, keď prišli za 
mnou a pýtali sa na môj názor resp. radu.

Čo by si odkázal dievčatám, ktoré rozmýšľajú, že Čo by si odkázal dievčatám, ktoré rozmýšľajú, že 
by chceli hrať futbal na Domine?by chceli hrať futbal na Domine?
Dievčatá, nemáte sa čoho báť, príďte to skúsiť a 
uvidíte, či vás to chytí alebo nie. Za skúšku nič 
neplatíte a môžete len získať. ■

Tereza Mrocková hrávala na Domine futbal s chalan-
mi ročníka 2003 od prípravky až do kategórie U-15. 
Následne prestúpila do Slovanu Bratislava. Pravidelne 
nastupuje v reprezentácii Slovenska do 19 rokov. 

HĽADÁME NOVÉ SPOLUHRÁČKYHĽADÁME NOVÉ SPOLUHRÁČKY

V akom veku sa môžu dievčatá prihlásiť na fut-V akom veku sa môžu dievčatá prihlásiť na fut-
bal?bal?
Priamo v kategórií dievčať hrajú futbalistky naro-
dené medzi rokmi 2006-2010.

Môžu sa na futbal prihlásiť aj mladšie dievčatá?Môžu sa na futbal prihlásiť aj mladšie dievčatá?
Áno! V mladších prípravkárskych kategóriach 
hrajú dievčatá spolu s chlapcami. 

Môže sa prihlásiť aj dievča, ktoré predtým futbal Môže sa prihlásiť aj dievča, ktoré predtým futbal 
nikdy nehralo?nikdy nehralo?
V našom tíme sú dievčatá, ktoré hrajú futbal už 
viac rokov, ale aj dievčatá, ktoré s futbalom začí-
najú. Takže to nie je žiadny problém. 

Ako sa prihlásiť?Ako sa prihlásiť?
Pri dievčatách narodených medzi rokmi 2006-
2010 treba kontaktovať trénera dievčat, on vám dá 
bližšie informácie kedy je najbližší tréning. Prvé 
tréningy sú vždy nezáväzné, netreba nič platiť, 
stačí prísť a vyskúšať. 
Tréner dievčat - Pavol Pašuth
pkajop@gmail.com // 0905 765 925

Ak chcem prihlásiť mladšie dievča koho mám Ak chcem prihlásiť mladšie dievča koho mám 
kontaktovať?kontaktovať?
Na stránke https://www.sdmdomino.sk/kontak-
t/#pripravka si nájdite trénera podľa roku narode-
nia a on vám poskytne bližšie informácie. ■
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     Tvoje začiatky vo veľkom futbale sa spájajú so  Tvoje začiatky vo veľkom futbale sa spájajú so 
Slovanom Bratislava. Ako si spomínaš na toto Slovanom Bratislava. Ako si spomínaš na toto 
obdobie?obdobie?
V Slovane som sa dostal do veľkého futbalu a 
naučil som sa, z čoho profesionálny futbal 
pozostáva. Bolo to obdobie, keď ma futbal začal 
veľmi baviť. Zároveň som mal možnosť hrať 
a trénovať s najväčšími hviezdami tej doby, s 
hráčmi, ktorí boli majstrami Európy. 

Po vojne, ktorú si absolvoval v Česku v Tábore, si Po vojne, ktorú si absolvoval v Česku v Tábore, si 
prešiel do Petržalky a následne do Interu.prešiel do Petržalky a následne do Interu.
V Petržalke ľudia futbal milovali. Hrávalo sa 
vtedy v nedeľu doobeda, bola tam skvelá atmos-
féra a v kabíne výborná partia. Navyše sa nám 
podarilo postúpiť do najvyššej súťaže. Aj na ob-
dobie v Interi mám pekné spomienky. Vytvoril sa 
tam silný tím, s ktorým sme postúpili do 1. ligy, a 
zároveň Inter bol ten klub, v ktorom som sa začal 
venovať trénovaniu. 

Mal si už ako hráč ambíciu stať sa trénerom?Mal si už ako hráč ambíciu stať sa trénerom?
Ako brankár som trénera brankárov nezažil a 
sám na sebe som zistil, že mi to veľmi chýbalo. 
Chýbal mi niekto, kto by mi vedel poradiť, ukázať 
ako odstrániť nedostatky. To bol taký impulz, že 
by som sa chcel venovať brankárom a vychovať 
ďalšie generácie kvalitných brankárov.

Mnoho bývalých brankárov sa postupne stalo Mnoho bývalých brankárov sa postupne stalo 
hlavnými trénermi. Aj u nás v klube máme také hlavnými trénermi. Aj u nás v klube máme také 
príklady ako Jaro Belejčák či Karel Stromšík. príklady ako Jaro Belejčák či Karel Stromšík. 
Ty si sa však celú trénerskú kariéru venoval iba Ty si sa však celú trénerskú kariéru venoval iba 
brankárom. Nemal si aj iné ambície?brankárom. Nemal si aj iné ambície?
Počas pôsobenia v Interi ma tréner Petráš oslovil, 
či by som mu nepomohol ako asistent trénera. 
Rýchlo som však pochopil, že skĺbiť povinnosti 
trénera brankárov s povinnosťami asistenta 

trénera je nemožné, tak som zostal pri tom, čo 
ma lákalo viac. 

Anabáza v Arabskom sveteAnabáza v Arabskom svete

V roku 2001 si dostal ponuku do arabského sveta, V roku 2001 si dostal ponuku do arabského sveta, 
kde si strávil nakoniec 15 rokov. Ako si sa k tomu kde si strávil nakoniec 15 rokov. Ako si sa k tomu 
dostal?dostal?
Na základe mojich skúseností, keď sme boli 
s Interom dvakrát majstri a pracoval som s 
brankármi ako Hýll, Mucha, M. Krnáč, Bartalský 
ma oslovil Dušan Radolský. Najskôr som dostal 
ponuku, aby som pracoval ako jeho asistent, čo sa 
síce nepodarilo, ale následne prišla ďalšia ponuka 
na trénera brankárov v reprezentácii Spojených 
Arabských Emirátov. 

Tam som dostal zmluvu na pol roka, a aj keď 
sa nám nepodarilo postúpiť z kvalifikácie, tak 
zrejme boli s mojou prácou spokojní a nakoniec 
som na tejto pozícii strávil takmer osem rokov. 
Následne som dostal ponuku z klubu Al Shabab 
Dubai, kde som mal za úlohu vytvoriť brankársku 
akadémiu, nastaviť systém výchovy brankárov a 
prácu s trénermi brankárov. Toto obdobie trvalo 
sedem rokov. 

Aké boli tvoje prvé pocity po príchode? Predsa Aké boli tvoje prvé pocity po príchode? Predsa 
len, asi to musela byť veľká zmena oproti Sloven-len, asi to musela byť veľká zmena oproti Sloven-
sku?sku?
Ja som najskôr pricestoval za tímom na sústrede-
nie do Švajčiarska. Takže to veľká zmena nebola. 
Fungovalo to podobne ako všade aj preto, že 
to tam mali na starosti holandskí tréneri. Pro-
blémom bola trochu rečová bariéra, ale aj vďaka 
pomoci holandských asistentov sme to zvládli.

Aký bol ten život tam pomimo futbalu?Aký bol ten život tam pomimo futbalu?

JOZEF HROŠJOZEF HROŠ
Tréner brankárov

KTO MÁ RÁD FUTBAL, VŽDY SI NÁJDE MOTIVÁCIUKTO MÁ RÁD FUTBAL, VŽDY SI NÁJDE MOTIVÁCIU

Má za sebou bohatú hráčsku aj trénerskú kariéru. Po rokoch v Arabskom Má za sebou bohatú hráčsku aj trénerskú kariéru. Po rokoch v Arabskom 
svete sa vrátil na Slovensko a momentálne sa venuje brankárom na Do-svete sa vrátil na Slovensko a momentálne sa venuje brankárom na Do-
mine. V rozhovore rozprával o svojich cenných skúsenostiach, ale aj o mine. V rozhovore rozprával o svojich cenných skúsenostiach, ale aj o 
tom, ako vychovať kvalitných brankárov. tom, ako vychovať kvalitných brankárov. 
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Žil som v Dubaji a ten sa v tej dobe výrazne 
rozmáhal, takže tam bolo veľa zahraničných 
firiem, kde pracovalo mnoho Slovákov a Čechov. 
Spolu sme vytvorili komunitu v rámci ktorej 
sme sa často stretávali. Rodina ma pravidelne 
navštevovala a v konečnom dôsledku stále bolo 
veľa práce, či už rôzneho vybavovania na zväze 
alebo sledovania a analyzovania zápasov, takže 
som sa určite nenudil. 

Ako vychovať kvalitného brankáraAko vychovať kvalitného brankára

Čo musí dnes zvládať kvalitný brankár? Prípadne Čo musí dnes zvládať kvalitný brankár? Prípadne 
to skús porovnať s obdobím, keď si ešte chytával to skús porovnať s obdobím, keď si ešte chytával 
ty. ty. 
Zmenili sa predovšetkým kritéria na brankárov. 
Na brankára s mojou výškou (179cm) by sa dnes 
asi nikto nepozrel. Každý sa dnes orientuje na 
brankárov, ktorí sú vyšší, ale zároveň spĺňajú 
určité koordinačné predpoklady. Musia byť ohyb-
ní, dynamickí, rýchli, taktiež hrať dobre nohou a 
vedieť komunikovať na ihrisku.

Poďme sa rozprávať o tom ako takých brankárov Poďme sa rozprávať o tom ako takých brankárov 
vychovať. Kedy je ten správny vek na brankársku vychovať. Kedy je ten správny vek na brankársku 
špecializáciu?špecializáciu?
Tá skúsenosť z Arabského sveta je taká, že čím 
skôr. Väčšina tamojších chlapcov chce hrať 
útočníka, dávať góly a tá zodpovedná úloha 
brankára im príliš nevoňala. U nás je to trochu 
iné. V našich podmienkach sa taká intenzívna 
starostlivosť o brankára začína medzi 10. - 11. 
rokom, keď sa im začíname venovať a vyberať tie 
talenty, ktoré by spĺňali naše predpoklady. 

Na čo by sa mali tréneri brankárov zamerať v Na čo by sa mali tréneri brankárov zamerať v 
kategórii prípraviek?kategórii prípraviek?
Základom je koordinácia, či už s loptou alebo 
bez lopty. Mali by to byť jednoduché cvičenia, 
pomocou ktorých si brankári osvoja základné 
zručnosti chytania. Dôležité taktiež je budovať v 
brankároch odvahu, aby sa nebáli lopty. 
Samozrejme v týchto vekových kategóriách, je 
kľúčom k úspechu brankárov zaujať, vyberať také 
cvičenia, aby sa pri nich brankári nie len veľa 
naučili, ale aj zabavili a mali z toho radosť. 

Aké veci by na to mali nadväzovať v žiackych Aké veci by na to mali nadväzovať v žiackych 
kategóriách?kategóriách?
Ďalej treba pracovať na jednotlivých zručnos-
tiach, pridávať viac dynamiky, rýchlosti do 
cvičení a tiež aj nové zložitejšie veci. Dôležitou 

začína byť aj spolupráca s tímom, komunikácia 
brankára a riešenie herných situácií. 

Čo v dorastoch?Čo v dorastoch?
Dorastenecký futbal sa blíži už k mužskému, 
a preto je nevyhnutné, aby sme v tréningoch 
zvyšovali náročnosť cvičení. Tréning brankárov v 
dorastoch by mali byť založený na riešení rôznych 
herných situácií, ktoré vychádzajú zo zápasu. 

Trénovanie na DomineTrénovanie na Domine

V tejto sezóne sme zaviedli nový model, keď V tejto sezóne sme zaviedli nový model, keď 
brankári už nemajú samostatné brankárske brankári už nemajú samostatné brankárske 
tréningy, ale tréneri brankárov sa im venujú tak-tréningy, ale tréneri brankárov sa im venujú tak-
mer na každom tréningu v úvodnej časti asi 30 mer na každom tréningu v úvodnej časti asi 30 
minút. Aká je výhoda tohto modelu?minút. Aká je výhoda tohto modelu?
Skúšali sme model so špeciálnymi tréningmi 
pre brankárov, ale čas ukázal, že nový model sa 
lepšie ukazuje v praxi. Brankári idú po skončení 
úvodnej časti hneď s mužstvom a môžu si veci, čo 
trénovali, hneď vyskúšať v praxi. 

Keď sledujem tvoje tréningy, tak v nich vidím Keď sledujem tvoje tréningy, tak v nich vidím 
veľmi profesionálny prístup, či máš na tréningu veľmi profesionálny prístup, či máš na tréningu 
jedného alebo štyroch brankárov, či sa venuješ jedného alebo štyroch brankárov, či sa venuješ 
tomu najlepšiemu alebo tomu najslabšiemu, tak tomu najlepšiemu alebo tomu najslabšiemu, tak 
vždy tomu dávaš 100 %. Bolo to tak u teba vždy?vždy tomu dávaš 100 %. Bolo to tak u teba vždy?
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Ja ako brankár som nebol veľký talent, takže 
som si to musel vydrieť, možno aj z toho to 
vychádza. Ale musím sa vrátiť aj do SAE, kde na 
každom tréningu boli manažéri klubu a tréner 
a ani hráči nemohli vypustiť ani jeden tréning a 
každý tréning musel ísť človek na 100 % a pre-
niesol som si to aj sem. Snažím sa to prenášať aj 
na brankárov. Keď útočník nepremení šancu, tak 
môže prísť ďalšia, ale keď brankár spraví chybu 
a dostane gól, už to nevie vrátiť naspäť. Preto 
chcem od brankárov, aby vždy boli na 100 % kon-
centrovaní aj na tréningoch. 

Ako hráč si hral európske poháre, ako tréner si Ako hráč si hral európske poháre, ako tréner si 
bol na olympiáde, trénoval reprezentačné výbery, bol na olympiáde, trénoval reprezentačné výbery, 
prešiel veľkú časť sveta. Čo ťa ešte motivuje, aby si prešiel veľkú časť sveta. Čo ťa ešte motivuje, aby si 
sa tomu ďalej venoval?sa tomu ďalej venoval?
Kto má rád futbal, vždy si nájde motiváciu. Keď 

som sa vrátil domov, tak som dostával veľa
negatívnych informácií o tom, ako tu futbal fun-
guje resp. nefunguje. Ale musím povedať, že moja 
osobná skúsenosť je skôr opačná. Deti, rodičia,
ale aj ľudia okolo futbalu, či už v menších 
kluboch na dedinách, ale aj tu na Domine, majú 
chuť pracovať a v rámci svojich podmienok a 
možností to robiť najlepšie ako sa dá. Vidieť ako 
tie deti futbalovo rastú, to je asi najväčšia moja 
motivácia. 

Máš na záver odkaz pre svojich zverencov?Máš na záver odkaz pre svojich zverencov?
Treba na každom tréningu aj zápase pracovať 
naplno. Nikdy neviete, kto sa príde pozrieť. 
Dôležité je, aby sa naučili bojovať s prekážkami, 
práve o tom je šport, aby sa nevzdávali. V živote 
vznikajú rôzne situácie, ale šport má za úlohu nás 
učiť cez tie prekážky prejsť a zvládnuť ich. ■  
  

Jozef Hroš - foto: Martin Detvan
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DOMINO JE NAŠA SRDCOVKADOMINO JE NAŠA SRDCOVKA

Pavol Pašuth & Rastislav ÚradníčekPavol Pašuth & Rastislav Úradníček

Obaja viac ako desať rokov obliekajú víkend čo víkend dres s Don Boscom na hrudi, aby reprezentovali Obaja viac ako desať rokov obliekajú víkend čo víkend dres s Don Boscom na hrudi, aby reprezentovali 
náš klub. Ak vás zaujíma, ako sa na Domino dostali, čo pre nich Domino znamená, aké boli ich futbalové náš klub. Ak vás zaujíma, ako sa na Domino dostali, čo pre nich Domino znamená, aké boli ich futbalové 

začiatky, ale aj čo ich motivuje hrávať futbal po okolitých dedinách, tak si prečítajte rozhovor s hráčmi, začiatky, ale aj čo ich motivuje hrávať futbal po okolitých dedinách, tak si prečítajte rozhovor s hráčmi, 
ktorí sú najdlhšie súčasťou kádra domiňáckeho „áčka“ – Pavol Pašuth (39) a Rastislav Úradníček (33).ktorí sú najdlhšie súčasťou kádra domiňáckeho „áčka“ – Pavol Pašuth (39) a Rastislav Úradníček (33).

O futbalových začiatkochO futbalových začiatkoch

Napriek tomu, že obaja ste tu už dlhé roky, tak Napriek tomu, že obaja ste tu už dlhé roky, tak 
ani jeden z vás nie je odchovanec Domina. Kde ani jeden z vás nie je odchovanec Domina. Kde 
ste s futbalom začínali?ste s futbalom začínali?
Pavol Pašuth (PP)Pavol Pašuth (PP): Ja som začínal v Zemplíne Mi-
chalovce. Keď som mal 10 rokov, tak som sa tam 
dostal cez výber a začal som zároveň navštevovať 
športovú triedu, kde sme boli samí futbalisti. 
V starších žiakoch ma poslali na hosťovanie do 
Lastomíra, kde som hral až do dorastu. Z toho 
obdobia si pamätám aj na zápas proti Prešovu 
U18, kde proti nám hral aj Stano Šesták.

Rastislav Úradníček (RÚ)Rastislav Úradníček (RÚ): Tiež som začínal asi 
v desiatich rokoch v klube Trnovec nad Váhom. 
Dokonca som prvé roky bol brankár, až pos-
tupne sa zo mňa stal hráč v poli. Následne sme sa 
presťahovali do Nemecka, kde som hrával za klub 
Fortuna Bonn a potom po návrate na Sloven-
sko som v Bratislave hral za Ružinov, BCT (dnes 
NMŠK) a odtiaľ som prišiel do Domina. 

Keď sa vrátite v spomienkach do prípravky alebo Keď sa vrátite v spomienkach do prípravky alebo 
mladších žiakov, ako ste futbal vnímali?mladších žiakov, ako ste futbal vnímali?
RÚ:RÚ: Futbalu som dával veľa, aj keď som nehral v 
žiadnom veľkom klube, tak už ako dieťa som si 
dával individuálne tréningy. Išiel som si zabehať 
kolečká na ihrisko s loptou, strieľal som si na 
bránu. Bol som, ako aj iné deti v tomto veku, mal 
som sny, že budem profesionálny futbalista a po-
pravde ma to držalo dosť dlho, ešte aj v Nemecku 
v starších žiakoch.

PPPP: Ja som bol také sídliskové dieťa, mal som 
staršieho brata a chodil som s jeho partiou hrávať. 
Aj keď som bol najmenší a najmladší, tak ma 
nechali s nimi hrávať. To mi pomáhalo, že som sa

ťahal za tými staršími. Dnes deti možno sledujú 
veľké zápasy v TV, naše ambície boli trochu iné. 
Chodili sme na Michalovce podávať lopty, vtedy 
to bola 3. liga, ale pre mňa to bolo niečo veľké, 
pekný štadión, veľa ľudí. To bol pre mňa celý svet 
a veľká motivácia.

Aký vzťah mali rodičia k vášmu futbalu? Aký vzťah mali rodičia k vášmu futbalu? 
RÚRÚ: Prvá vec, čo mi mama povedala bolo, že 
určite mi zlomia nohu (smiech). Otec ma pov-
zbudzoval v tom, aby som futbal hral, ale mňa 
nebolo treba do ničoho nútiť, keďže som mal 
futbal rád. Po zápasoch som sa väčšinou otcovi 
vyrozprával, čo som mohol urobiť inak, lepšie a 
aj on mi vždy dal spätnú väzbu. Nevnímal som to 
však negatívne, vedel som, že mi chce pomôcť a 
nikdy to so mnou neriešil takým spôsobom, že by 
mi to bolo nepríjemné. 

PP:PP: U nás to bolo inak, keďže nás bolo šesť súro-
dencov. Mňa rodičia z času na čas prišli pozrieť 
na zápas, ale v zásade boli radi, že mám nejakú 
činnosť, že mám vyplnené dni a veľmi to so mnou 
neriešili. 

Nie každý nájde motiváciu na prechod do Nie každý nájde motiváciu na prechod do 
mužského futbalu. Ako to bolo u vás, zvažovali mužského futbalu. Ako to bolo u vás, zvažovali 
ste, či budete pokračovať alebo ste chceli hrať aj ste, či budete pokračovať alebo ste chceli hrať aj 
mužský futbal?mužský futbal?
RÚRÚ: Ja som si nevedel predstaviť, že by som 
skončil s futbalom. Bolo mi jedno kde, ale vedel 
som, že určite chcem hrať ďalej.

Ani po skončení školy alebo po narodení dieťaťa Ani po skončení školy alebo po narodení dieťaťa 
si nemal také myšlienky, že by si s futbalom si nemal také myšlienky, že by si s futbalom 
skončil?skončil?
RÚ:RÚ: Nie, vôbec. Je to súčasť môjho života, ja 
budem hrať asi aj keď budem mať 100 rokov. 
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PPPP: Ja s kariérou končím každý týždeň (smiech). 
Pre mňa to bolo tiež prirodzené a nevedel som 
si život bez futbalu predstaviť. Keď som začal po 
škole pracovať, tak som často chodil do 
zahraničia, a to bolo také obdobie dvoch rokov, 
keď som futbal s prácou nevedel skĺbiť, ale potom 
som sa k tomu opäť vrátil. 

K futbalu na tejto úrovni patrí aj taká tradičná K futbalu na tejto úrovni patrí aj taká tradičná 
dedinská atmosféra. Chlapi na tribúnach, ktorí dedinská atmosféra. Chlapi na tribúnach, ktorí 
vždy vedia všetko najlepšie, všetko skritizu-vždy vedia všetko najlepšie, všetko skritizu-
jú, kričia po hráčoch, po rozhodcoch. Ako to jú, kričia po hráčoch, po rozhodcoch. Ako to 
vnímate? vnímate? 
RÚRÚ: Mňa to vie vyhecovať. Ja mám také veci rád, 
keď po mne pokrikujú a najradšej mám, keď 
vyhráme, niečo po mne kričia a môžem im pove-
dať, nech sa pozrú na skóre na tabuľu. 

PP:PP: Keď som bol mladší, tak to išlo pomimo mňa, 
povedal som si, nech si kričia, ale mám pocit, že 
čím som starší, tak tým viac ma to znervózňuje. 

Mužský futbal na DomineMužský futbal na Domine

Kedy a ako ste sa dostali na Domino?Kedy a ako ste sa dostali na Domino?
RÚRÚ: V BCT, kde som vtedy hrával, som sa trochu 
nezhodol s trénerom a v tom čase ma Jojo Strnát-
ko oslovil, či by som nešiel hrať na Domino. Bolo 
to asi v roku 2008. Panovala tu priateľská atmos-
féra, chalani ma hneď zobrali medzi seba. 
PPPP: Ešte v roku 1999 som bol v Ríme na stretnutí 
mladých. Oslovil ma tam vtedy pre mňa neznámy 
pán Tibor Reimer, že na Trnávke je nový 
saleziánsky futbalový klub, či by som tam nechcel 
robiť trénera. Ja som súhlasil, ale za mužov som 
začal hrávať až trochu neskôr, keďže v čase, keď 
muži vznikali a hrali najnižšiu súťaž, tak som 
chcel hrávať ešte vyššiu ligu. 

Pamätáte si ako Domino vyzeralo, keď ste sem Pamätáte si ako Domino vyzeralo, keď ste sem 
prvýkrát prišli? prvýkrát prišli? 
RÚRÚ: Ja si pamätám, že keď som prvýkrát prišiel, 
tak akurát Mišo Babiš natieral plot. V roku 2008

Pavol Pašuth - foto: Juraj Vrábel
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už stála budova so šatňami a fungovala aj malá 
umelá tráva. 

PP:PP: Ja som prišiel o dosť skôr, takže si pamätám aj 
obdobie, keď tu ešte táto budova nestála. Boli tu 
len dve unimobunky. Samozrejme, žiadna umelá 
tráva tu nebola, iba hlavné ihrisko obrastené 
vysokou trávou. 

Obaja ste vystriedali viacero klubov. Čím vás Obaja ste vystriedali viacero klubov. Čím vás 
Domino presvedčilo, že ste tu už viac ako desať Domino presvedčilo, že ste tu už viac ako desať 
rokov? rokov? 
PP:PP: Základom bola dobrá partia, či už 
hráčska alebo trénerská. Tiež si myslím, že tak 
ako sa zvyšuje kvalita v mládežníckom futbale na 
Domine, tak sa zvyšuje aj kvalita tréningového 
procesu u mužov. Aj preto nás bežne chodí vyše 
20 na tréning.

RÚ:RÚ: Pre mňa je Domino strašná srdcovka. Ale 
rovnako aj ja vnímam predovšetkým skvelú 
partiu, spoznal som tu super ľudí, našiel nových 
kamarátov. 

Na ktoré obdobie počas tých rokov, čo ste tu Na ktoré obdobie počas tých rokov, čo ste tu 
strávili, najradšej spomínate? strávili, najradšej spomínate? 
PPPP: Najradšej spomínam na tie začiatky s 

Odohrali ste za Domino nejaký pamätný zápas?Odohrali ste za Domino nejaký pamätný zápas?
RÚRÚ: Práve posledný zápas v tej sezóne, keď sa 
postúpilo do 4. ligy. Bolo to derby s TJ Trnávka. 
Oni hrávali 3. ligu, ale mali béčko v 5. lige a na 
ten zápas postavili aj viacero hráčov z áčka. My 
sme potrebovali vyhrať a aj sa nám to podarilo, 
keď Peťo Zubka dal rozhodujúci gól na 2:1.

PPPP: Ja som vtedy bol síce súčasť tímu, ale bol som 
akurát zranený, tak spomeniem iný zápas. Hrali 
sme na Petržalke, obrovská návšteva akú v tejto 
lige len ťažko zažijete. Bol som vyhecovaný, veľmi 
som chcel hrať takýto zápas. V prvej minúte som 
išiel do súboja, vyskočil som, zranil som si koleno 
a musel som striedať (smiech). 

Posledných pár rokov sa vždy hovorí o postupe Posledných pár rokov sa vždy hovorí o postupe 

trénerom Mikóczim. Aj keď často hovoríme, že 
to je založené na dobrých priateľských vzťahoch, 
tak vtedy sme naozaj boli rodina. A celkovo, boli 
to tie začiatky, keď ten klub málokto poznal a 
boli sme všade miništranti a farári, i keď to sme 
niekedy ešte aj teraz. 

RÚRÚ: Súhlasím a vrcholom tohto obdobia bol pos-
tup do 4. ligy. 

Peter Zubka a Rasťo Úradníček s pohárom za 
víťazstvo v 5. lige
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do 3. ligy, čo je momentálne asi to maximum, čo do 3. ligy, čo je momentálne asi to maximum, čo 
môžeme v mužskom futbale dosiahnuť. Čo chýba môžeme v mužskom futbale dosiahnuť. Čo chýba 
k tomu, aby sa nám to podarilo? k tomu, aby sa nám to podarilo? 
RÚRÚ: My chceme postúpiť každý rok. Pred dvoma 
rokmi nám to ušlo veľmi tesne, keď sme boli tretí 
a postupovali dvaja. Tú top 5 si držíme stabilne, 
ale ten posledný krok nám chýba a možno aj 
kúsok šťastia. 

PPPP: Vždy v tej lige vyskočí tím, ktorý má aktuálne 
peniaze a vie si zaplatiť kvalitných hráčov. Či to 
boli Malacky alebo Senec. Myslím si, že by mohlo 
pomôcť, ak by najlepší dorastenci tu zostali a 
pokračovali do mužov. Bohužiaľ, aktuálne keď 
v doraste niekto vyskočí, tak hneď odchádza do 
klubov, kde dostane nejaké peniaze. Chápem, že 
aj tých 100-200 eur môže byť pre mladého štu-
denta pekný zárobok, ale na druhej strane, ak tu 
tí chlapci vyrástli, tak to, čo pre nich klub robil,  
by mu mohli vrátiť tak, že tu ešte zostanú chvíľu 
hrať za mužov. 

Motivácia hrať ďalejMotivácia hrať ďalej

Kde po toľkých rokoch na ihrisku ešte hľadáte Kde po toľkých rokoch na ihrisku ešte hľadáte 
motiváciu?motiváciu?
RÚ: RÚ: Ja to mám jednoducho v sebe, pre mňa to je 
adrenalín, mám v sebe veľkú súťaživosť a 

potrebujem ju niekde dostať zo seba. 

PPPP: Moje telo si pohyb pýta. Celé dni sedím v 
kancelárii a potrebujem sa na tréningu zničiť.

Obaja ste od desiatich rokov na ihrisku. Každý Obaja ste od desiatich rokov na ihrisku. Každý 
týždeň tréningy, víkend čo víkend zápas. Máte týždeň tréningy, víkend čo víkend zápas. Máte 
stále ešte nejakú ambíciu alebo métu, ktorú by ste stále ešte nejakú ambíciu alebo métu, ktorú by ste 
chceli dosiahnuť? chceli dosiahnuť? 

RÚ:RÚ: Myslím si, že našou úlohou v tíme je 
usmerniť a pomôcť mladým chalanom, ktorí 
prichádzajú. Mužský futbal je trochu iný ako ten 
dorastenecký. Keď idete na dedinu, kde často 
prehrávate 1:0 a ešte ste ani nevyšli zo šatne, tak 
sme tam na to, aby sme mladým ukázali, že sa s 
tým dá vyrovnať, že sa nie je čoho báť. 

PPPP: Motiváciou je radosť z hry - každý z nás ma 
v sebe malého chlapca, ktorý chce vyhrávať a na 
ihrisku sa zabaviť. Tiež je motiváciou aj partia 
v šatni - s niektorými spoluhráčmi to ťaháme 
už pár rokov a verím, že ešte pár ďalších spolu 
pridáme.

Je niečo čo by ste na záver chceli odkázať? Je niečo čo by ste na záver chceli odkázať? 
RÚ/PP:RÚ/PP: Že je skvelé aké dielo sa tu vybudovalo a 
nech to rastie ďalej. ■

  Rastislav Úradníček - foto: Juraj Vrábel
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CESTA DOMINACESTA DOMINA

     Je to viac ako 20 rokov odo dňa, keď prišiel prvýkrát na Domino.      Je to viac ako 20 rokov odo dňa, keď prišiel prvýkrát na Domino. 
Dnes je už farár v Trnave na Kopánke, ale to čo tu po Kvakovi ostáva Dnes je už farár v Trnave na Kopánke, ale to čo tu po Kvakovi ostáva 
nie sú len ihriská na ktorých výstavbe má obrovskú zásluhu, ale sú to nie sú len ihriská na ktorých výstavbe má obrovskú zásluhu, ale sú to 
predovšetkým kvalitné vzťahy s hráčmi, trénermi aj rodičmi. predovšetkým kvalitné vzťahy s hráčmi, trénermi aj rodičmi. 
Ďakujeme Kvako!Ďakujeme Kvako!

     Kedy si prišiel prvýkrát na Trnávku?Kedy si prišiel prvýkrát na Trnávku?
Prvýkrát to bolo v septembri roku 1999. Pravi-
delne som sem dochádzal na víkendy. 

Aké boli tvoje úlohy počas tohto prvého pôsobe-Aké boli tvoje úlohy počas tohto prvého pôsobe-
nia?nia?
Spolu s Peťom Hasidlom sme pomáhali v Oratku, 
ktorého bol klub súčasťou. Počas víkendov sme sa 
starali o zápasy, o stretká pre chalanov. 

Druhýkrát si sem prišiel v roku 2003. V tomto Druhýkrát si sem prišiel v roku 2003. V tomto 
období si v klube zastával predovšetkým úlohu období si v klube zastával predovšetkým úlohu 
trénera.trénera.
Spolu s Jarom Šenkárom a Robom Jurčom sme 
trénovali mladší dorast. Predtým, ako som išiel 
k Saleziánom, som robil šport na vysokej úrovni, 
a aj keď to nebol futbal, tak som zažil nad sebou 
množstvo trénerov a veľa vecí sa mi páčilo, veľa 
nie. Snažil som sa, aby chalani so mnou nemuse-
li zažívať to negatívne, či už prehnaný tlak na 
výsledky, krik keď sa niečo nepodarí. Aj keď 
priznávam, že nie vždy sa mi to darilo. Časom 
som si uvedomil, že ak hráč sám chce a baví ho 
to, dokáže sám seba motivovať a z mojej strany 
nie je potrebný ani krik, ani špeciálna motivácia. 
Mojou úlohou je potom už iba riadiť tréningový 
proces a pracovať s vnútornou motiváciou hráčov.

Počas týchto dvoch pôsobení si spolupracoval s Počas týchto dvoch pôsobení si spolupracoval s 
Jožkom Kabinom, ktorý bol dlhoročný predseda Jožkom Kabinom, ktorý bol dlhoročný predseda 
klubu. Minulý rok nás, bohužiaľ, navždy opustil. klubu. Minulý rok nás, bohužiaľ, navždy opustil. 
Ako si na neho spomínaš?Ako si na neho spomínaš?
Vždy som vnímal, že toto bolo jeho milované 
dielo. Bol to človek, ktorý si dal cieľ a išiel za ním. 
Málokto si dnes uvedomuje, aké to bolo ťažké v 
tých začiatkoch. Postavenie nášho klubu medzi 
ostatnými bratislavskými klubmi bolo takmer až

na smiech a veľmi som obdivoval, ako sa dokázal 
nad to povzniesť a s pokojom komunikovať s 
tými ľuďmi.

Od unimobuniek k špičkovému areáluOd unimobuniek k špičkovému areálu

Keď sem prichádzajú noví hráči, tak vidia pekné Keď sem prichádzajú noví hráči, tak vidia pekné 
šatne, trávnaté ihriská, ihriská s umelou trávou, šatne, trávnaté ihriská, ihriská s umelou trávou, 
ale skús ľuďom priblížiť, ako ten areál vyzeral ale skús ľuďom priblížiť, ako ten areál vyzeral 
úplne v začiatkoch v tom roku 1999, keď si sem úplne v začiatkoch v tom roku 1999, keď si sem 
prišiel. prišiel. 
Tam, kde je dnes hokejbalové ihrisko, tak boli 
dve alebo tri unimobunky, ktoré slúžili ako šatne. 
Bolo tu hlavné ihrisko a na mieste, kde je detský 
štadión, bola škvara a burina a pamätám si, že 
tam bola jedna ohnutá zhrdzavená bránka. Budo-
va so šatňami tu, pochopiteľne, vtedy ešte nebola, 
iba v zadnej časti bola nejaká dielňa. 

Prejdime k tomu, ako sa ten areál postupne bu-Prejdime k tomu, ako sa ten areál postupne bu-
doval. Asi prvým takým väčším projektom bola doval. Asi prvým takým väčším projektom bola 
práve budova so šatňami.práve budova so šatňami.
Myslím si, že Tibor Reimer na tom začal pracovať 
niekedy okolo roku 2001 alebo 2002. V roku 2004 
bolo otvorenie tejto budovy, ale to bol dokončený 
len spodok a poschodie bolo rozostavané. V lete 
2004 sa Jožko Kabina vrátil na Trnávku a asi kon-
com roka 2004 to so svojím otcom a kamarátmi 
dokončili. 

Ďalším projektom bola stavba malej umelej trávy.Ďalším projektom bola stavba malej umelej trávy. 
To bola ďalšia z priorít Jožka Kabinu. Aj keď sa 
stavba kvôli rôznym povoleniam naťahovala, tak 
sa dokončila v roku 2006. 

V týchto rokoch to už nebol žiadny malý klub. V V týchto rokoch to už nebol žiadny malý klub. V 
tomto roku vznikali muži, mali sme dva dorastytomto roku vznikali muži, mali sme dva dorasty

Peter KvašňovskýPeter Kvašňovský
bývalý predseda klubu
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a viacero žiackych a prípravkárskych kategórií. a viacero žiackych a prípravkárskych kategórií. 
Ako vyzeral tréningový proces pri takomto počte Ako vyzeral tréningový proces pri takomto počte 
tímov a ihrísk? tímov a ihrísk? 
Samozrejme, v zime chodili všetky kategórie, 
vrátane dorastov, trénovať aj do telocvične. Ale čo 
si pamätám z roku 2010, keď som robil prvýkrát 
rozpis ihrísk, tak každému tímu vyšla možno 
dva- až trikrát štvrtina hlavnej plochy. Zvyšok 
trénovali na detskom štadióne alebo medzi 
hokejbalovým ihriskom a hlavným ihriskom. 
Tam bol ale ešte vtedy väčší priestor, keďže to 
bolo predtým, ako sa ihrisko posúvalo v súvislosti 
so stavbou strednej umelej trávy. 

Práve stavba strednej umelej trávy bola takou Práve stavba strednej umelej trávy bola takou 
zlomovou. Na jednej strane sme vďaka tomu zlomovou. Na jednej strane sme vďaka tomu 
hlavne v zimnom období mohli posunúť trénin-hlavne v zimnom období mohli posunúť trénin-
gový proces na vyššiu úroveň, ale zároveň sme si gový proces na vyššiu úroveň, ale zároveň sme si 
vyskúšali, z čoho všetkého takýto veľký projekt vyskúšali, z čoho všetkého takýto veľký projekt 
pozostáva. pozostáva. 
Áno, toto sa odohrávalo v roku 2015. Mali sme 
túžbu postaviť ďalšiu plochu s umelou trávou, ale 
chýbala nám konkrétna predstava. Niekedy v lete 
prišiel pán Hrubý a prisľúbil finančnú pomoc. 

Ešte v ten deň sme mali trénerskú poradu, išli 
sme s trénermi na ihrisko a dohodli sme sa, že 
postavíme najväčšiu možnú umelú trávu, aká sa 
tam zmestí a ihrisko posunieme bližšie smerom 
k budove. Myslím si, že sa nám to veľmi rýchlo 
podarilo zrealizovať. Veľká vďaka patrí aj pánovi 
Barlovi a Aďovi Kostúrovi, ale aj množstvu 
ďalších ľudí, ktorí nám so stavbou pomáhali. 
 
Potom prišiel ten najväčší projekt a to vybudo-Potom prišiel ten najväčší projekt a to vybudo-
vanie veľkej umelej trávy. Tá myšlienka tu už ale vanie veľkej umelej trávy. Tá myšlienka tu už ale 
bola skôr. bola skôr. 
Opäť sa musím vrátiť k Jožkovi Kabinovi, ktorý 
už dávno predtým, možno ešte v roku 2004, 
mal myšlienku získať ten susedný areál. Reálna 
príležitosť však prišla až neskôr. Mali sme tú 
skúsenosť so strednou umelou trávou, a preto 
keď nám VÚC podpísala dlhodobý prenájom a 
prišlo stavebné povolenie, tak som vedel, že to 
zvládneme. Samozrejme, nemali sme ešte plne 
pokryté financovanie, ale vedeli sme, že musíme 
ísť do toho. Veľmi veľa práce sme si svojpomocne 
odpracovali, znovu musím poďakovať všetkým 
ľuďom, ktorí sa na tom podieľali.
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Do mnohých projektov ste sa púšťali bez pred-Do mnohých projektov ste sa púšťali bez pred-
chádzajúcich skúseností, bez dostatočného chádzajúcich skúseností, bez dostatočného 
množstva financií. Kde sa vo vás berie tá odvaha množstva financií. Kde sa vo vás berie tá odvaha 
a tá viera, že sa to podarí?a tá viera, že sa to podarí?
Naša odvaha je ešte veľmi slabá, keď sa po-
zrieme, čo dokázal vybudovať Don Bosco bez 
toho, aby mal akékoľvek prostriedky. To je pre 
nás záruka, že ak budeme robiť dobre, tak pán 
Boh to požehná. Pri každom projekte sme mali 
už nejakú predchádzajúcu skúsenosť, keď sme 
si to vyskúšali v trochu menšom rozmere. Počas 
všetkých tých stavieb som si uvedomil, že je tu 
veľmi veľa ochotných rodičov a sympatizantov, 
ktorí vedia pomôcť. Keď sú nadšení ľudia, ktorí 
chcú nejaké dielo urobiť, tak stačí nad nimi pár 
skúsených ľudí, ktorí ich vedia usmerniť a ono sa 
to podarí. 

Z poslednej do prvej ligy Z poslednej do prvej ligy 

Aké boli tie prvé roky po futbalovej stránke?Aké boli tie prvé roky po futbalovej stránke?
Čo si pamätám z rozprávania Jožka Kabinu, tak 
začínali s jedným mužstvom, ktoré tvorili hráči s 
vekovým rozpätím aj tri-štyri roky. Boli to zväčša 
chlapci z Oratka a postupne sa pridávali ďalšie 
kategórie. Keď som prišiel v roku 1999, 
fungovali dva tímy starších žiakov, jeden tím 
mladších žiakov a jedna prípravka. Keď som 
potom prišiel v roku 2010, tak už boli dva tímy 
mužov, dva dorasty, štyri žiacke tímy, prípravky aj 
predprípravka. 

Z rozprávania viacerých pamätníkov viem, že tie Z rozprávania viacerých pamätníkov viem, že tie 
prvé roky sme to nemali zrovna jednoduché.prvé roky sme to nemali zrovna jednoduché.
V tých začiatkoch bolo veľmi málo ľudí, ktorí 
nám držali palce, ani na zväze sme veľa sympatií 
nemali. Na druhej strane, vždy sa našli ľudia, 
ktorí nám verili a v tých rozhodujúcich chvíľach 
nám pomohli. 

Prejdime k tým športovým úspechom. Prvým Prejdime k tým športovým úspechom. Prvým 
veľkým úspechom bol postup v doraste do 2. ligy. veľkým úspechom bol postup v doraste do 2. ligy. 
Ligu sa však udržať nepodarilo a skončili sme na Ligu sa však udržať nepodarilo a skončili sme na 
poslednom mieste. poslednom mieste. 
Ten prvý postup do 2. ligy vybojoval tím okolo 
Tomáša Vanku pod vedením Jura Chríbika. Ja 
som prišiel na Trnávku práve v roku 2010, keď sa 
už začala 2. liga. Bola to dobrá skúsenosť napriek 
tomu, že sa nám nepodarilo tú ligu udržať. Po-
chopili sme, že nestačí mať jeden silný tím, ktorý 
vybojuje postup, ale musíme mať rovnako dobre 
pripravené aj tie mladšie kategórie, ktoré tú ligu

budú hrať. 

Hneď v tom roku sme si prvýkrát vybojovali aj Hneď v tom roku sme si prvýkrát vybojovali aj 
miesto v 1. lige žiakov. miesto v 1. lige žiakov. 
Áno, postup vybojoval tím okolo Paťa Bacha. 
Trénovali ich Bystrík Sládeček a Teo Sadloň. Ten 
problém bol ale rovnaký ako v doraste. Silný 
ročník odišiel o kategóriu vyššie a prvú ligu hrala 
partia, ktorá nebola taká kvalitná, a aj preto sa 
nám tú ligu nepodarilo udržať.  

Nakoniec sme si museli počkať až do sezóny Nakoniec sme si museli počkať až do sezóny 
2016/2017.2016/2017.
Dvakrát po sebe sme predtým skončili na 2. mie-
ste. V tom roku 2016/2017 som tomu spočiatku 
príliš neveril, respektíve som sa nad postupom 
ani veľmi nezamýšľal. Ale keď to postupne začalo 
naberať reálne kontúry, tak sme tomu začali veriť. 
Chalani okolo Martina Mikušku pod vedením 
Jura Kostického to zahrali v tej sezóne unikátne.

Svoj podiel na tomto úspechu má aj Ľuboš Svoj podiel na tomto úspechu má aj Ľuboš 
Sládeček, ktorý tento ročník viedol s Marekom Sládeček, ktorý tento ročník viedol s Marekom 
Olejkom predtým, ako ich prebral Juraj Kostický. Olejkom predtým, ako ich prebral Juraj Kostický. 
Bohužiaľ, aj Ľuboš nás v roku 2019 navždy opus-Bohužiaľ, aj Ľuboš nás v roku 2019 navždy opus-
til.til.
Ľuboš mal záujem začať trénovať a myšlienka Do-
mina sa mu páčila, tak sme sa rýchlo dohodli. Bol 
výnimočný tým, že zatiaľ čo iní tréneri často majú 
ambície trénovať staršie ročníky, tak on sa videl 
v práci s tými najmenšími. Svojím ľudským a 
profesionálnym prístupom si hneď získal rodičov 
aj hráčov. Bez debaty v práci s deťmi patril k naj-
lepším v širokom okolí. 

Zhodou okolností sa nám podarilo postúpiť práve Zhodou okolností sa nám podarilo postúpiť práve 
vtedy, keď sa prvá liga na tri sezóny uzavrela a vtedy, keď sa prvá liga na tri sezóny uzavrela a 
nebolo možné zostúpiť. nebolo možné zostúpiť. 
Nebolo to tentokrát o tom, že sme mali iba jeden 
silný ročník. Aj tie ďalšie ročníky, čo postúpili 
do ligy, boli na tom už lepšie. Nebolo to teda zas, 
že sme postúpili a vypadli. Tie tri roky nám dali 
čas pracovať a klub počas nich urobil obrovský 
pokrok. 

Mužský futbal na DomineMužský futbal na Domine

Bol si tu v dobe, keď sa prvýkrát vytvoril tím Bol si tu v dobe, keď sa prvýkrát vytvoril tím 
mužov?mužov?
Áno. Bolo to prirodzené, lebo sa postupne 
nazbieralo už viacero hráčov, ktorí skončili v do-
raste a mali ďalej chuť hrať. Trénoval ich Ľubo
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JOZEF KABINA (1973-2019) JOZEF KABINA (1973-2019) 

     Na Trnávku prišiel v roku 1996 a direktor Milan Ballo 
ho poveril rozbehnúť futbalový klub SDM Domino. Jožko 
sa do toho pustil, bol predsedom, trénerom, hospodárom 
aj tajomníkom. Počas svojho pôsobenia na Domine sa 
pričinil o dokončenie budovy so šatňami, o vybudovanie 
malej umelej trávy, závlahy aj osvetlenia. 

ĽUBOŠ MIKÓCZI (†2019)ĽUBOŠ MIKÓCZI (†2019)

     Ľuboš prišiel do Domina v roku 2000 počas letných 
prázdnin zo susednej TJ Trnávka a po tomto prvom roku 
už zostal u nás dokiaľ mu to zdravie umožnilo. Počas 
týchto rokov trénoval U17, U19, mužov A, B a posled-
ným tímom bola prípravka ročník 2003.

ĽUBOŠ SLÁDEČEK (1959-2019)ĽUBOŠ SLÁDEČEK (1959-2019)

     Do Domina zavítal v septembri 2012 so záujmom stať 
sa trénerom v našom klube. Spolu s druhým trénerom 
Marekom Olejkom vytvorili výborne fungujúcu tréner-
skú dvojicu. Ľuboš si svojím ľudským a profesionálnym 
prístupom hneď získal srdcia detí aj rodičov.
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Mikóczi a hrávali tu chalani pozbieraní z Domi-
na, ale aj z Miletičky. V prvých rokoch dokonca aj 
Tibor Reimer. 

Veľkou osobnosťou mužského futbalu na Domine Veľkou osobnosťou mužského futbalu na Domine 
bol práve Ľuboš Mikóczi, ktorý už, bohužiaľ, nie bol práve Ľuboš Mikóczi, ktorý už, bohužiaľ, nie 
je medzi nami. Ako si na neho spomínaš? je medzi nami. Ako si na neho spomínaš? 
Na Ľuboša si spomínam vo veľmi dobrom. Boli 
sme spolu na sústredení s mladším dorastom v 
Hodoch pri Galante. Večer sme išli s chalanmi 
na kofolu a ja som nemal zrovna chuť na kofolu, 
ale vidím ako si Ľuboš objednáva kofolu. Vtedy 
sme si ešte vykali, tak som sa ho opýtal: „Tréner 
a nedali by ste si radšej pivo?“ A on sa ma pre-
kvapene pýta: „A to by som mohol?“ (smiech). 
Tak sme si dali pivo a potykali. Prežili sme pekné 
roky. Či už počas zápasov, na lyžovačkách alebo v 
období, keď tu pracoval ako hospodár. Veľmi som 
si vážil, že pri tých sporoch, ktoré sme mali so 
susedmi z TJ Trnávka, dokázal z ich klubu prejsť 
ku nám bez akýchkoľvek predsudkov a odviedol 
tu obrovské množstvo roboty. 

Mužský futbal nabral iný rozmer v čase, keď sem Mužský futbal nabral iný rozmer v čase, keď sem 
prišiel veľký sponzor. Postupne sa tu hrala 3. liga, prišiel veľký sponzor. Postupne sa tu hrala 3. liga, 
hrali tu mnohí bývalí ligoví hráči. hrali tu mnohí bývalí ligoví hráči. 
Začiatky boli ešte v 5. lige. Trénoval tu mužov 
Peťo Pagáč, ktorý veľa chápal z toho nášho 
saleziánskeho, veľa sa hráčom venoval aj Janko 
Goč a vytvorila sa tú výborná partia. Z 20 hráčov 
bežne 18 išlo pred zápasom na svätú omšu. Po zá-
pasoch sme v klubovni strávili dlhé hodiny debát, 
to bolo veľmi pekné obdobie. 

Hneď sa podarilo aj postúpiť do 4. ligy.Hneď sa podarilo aj postúpiť do 4. ligy.
Áno a Peťa Pagáča vystriedal Marián Tibenský. 
Prišlo však veľa nových hráčov, a i keď sa aj s 
nimi podarilo vybudovať partiu, už to nebolo 
úplne ono. Napriek tomu po tej športovej strán-
ke to malo výbornú úroveň a postúpilo sa do 3. 
západoslovenskej ligy, čo bol historický úspech. 
Ale na to, aby sme v tej lige vedeli držať krok s 
konkurenciou, bolo potrebné vymeniť opäť mno-
ho hráčov. Postupne došlo aj k zmene trénera a 
prišiel Tomáš Medveď. Po roku sa tím presunul aj 
so sponzorom do Petržalky. 

Bolo to obdobie, keď sa tá pozornosť z mládeže Bolo to obdobie, keď sa tá pozornosť z mládeže 
presunula viac na mužov. Vnímal si to aj ty tak?presunula viac na mužov. Vnímal si to aj ty tak?
Mládež podľa mňa neutrpela, skôr to mohla byť 
motivácia pre našich hráčov. Každý chcel byť pri-
oritou a ja som to musel korigovať. Ale myslím si,

že aj keď tie konflikty vrcholili, tak sme to 
dokázali ustáť a dodnes, či už s tými hráčmi alebo 
trénermi, vychádzam dobre. Budovali sme to nie-
koľko rokov, a keď sme si uvedomili, že to takto 
nepôjde, tak sme sa v dobrom rozišli a každý išiel 
svojou cestou. 

Možno raz...Možno raz...

Máš nejaké obdobie na Domine, ku ktorému sa v Máš nejaké obdobie na Domine, ku ktorému sa v 
spomienkach najradšej vraciaš?spomienkach najradšej vraciaš?
Nemám žiadnu špeciálnu sezónu alebo rok. 
Všetky tie postupy, zážitky, sústredenia. Ale aj 
tie roky, čo som strávil ako tréner či s mladším 
dorastom alebo aj s Jojom Strnátkom pri ročníku 
2003, alebo s Jurajom Kostickým pri ročníku 
2005. A taktiež výborné zážitky z PGSI. 

Teraz pôsobíš ako farár v Trnave, čo je asi trochu Teraz pôsobíš ako farár v Trnave, čo je asi trochu 
zmena oproti futbalu. Na druhej strane, v rámci zmena oproti futbalu. Na druhej strane, v rámci 
farnosti pôsobí aj futbalový klub SFC Kopánka.farnosti pôsobí aj futbalový klub SFC Kopánka.
Je to taká klasická farárska robota. Omše, spove-
de, pohreby, vybavovanie na úradoch, ale určite 
si nájdem čas, aby som sledoval aj dianie v klube 
SFC Kopánka a v rámci svojich skúseností sa im 
snažím pomôcť a poradiť. 

Prešiel si s Dominom takmer celú tú jeho cestu. Prešiel si s Dominom takmer celú tú jeho cestu. 
V čase, keď si prišiel prvýkrát, si asi netušil, že by V čase, keď si prišiel prvýkrát, si asi netušil, že by 
sa to mohlo dotiahnuť až na takúto úroveň. sa to mohlo dotiahnuť až na takúto úroveň. 
To nemohol čakať nikto. Keby sme s tým počítali, 
tak postavíme viac šatní a celá koncepcia by 
vyzerala inak. Ten rozvoj bol postupný, časom 
sme si získali dôveru ľudí, ktorí sem radi dali 
svoje deti a zároveň sú ochotní pomôcť. Ľudia si 
uvedomujú, že na Domine to nerobíme pre seba, 
ale všetko smeruje k tomu, aby to dalo čo najviac 
deťom a to je devíza, ktorú má máloktorý klub. 

Máš nejakú víziu alebo sen, kam by sa ešte klub Máš nejakú víziu alebo sen, kam by sa ešte klub 
mohol posunúť?mohol posunúť?
Treba ďalej stavať na základoch, ktoré sme 
postavili a ktovie, možno raz tu bude akadémia s 
vlastnou školou, výborným vzdelaním a prepra-
covaným tréningovým procesom. 

Viem, že to nie je v tvojich rukách, ale bude ešte Viem, že to nie je v tvojich rukách, ale bude ešte 
tvoj štvrtý návrat na Trnávku?tvoj štvrtý návrat na Trnávku?
Sústredím sa teraz na to pekné, čo som objavil 
v Trnave, ale keď raz príde ten moment a pove-
dia mi, že sa vraciam na Trnávku, tak sa určite 
poteším. ■






