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Návrat k najpamätnejšiemu zápasu v histórii Spartaka Trnava

KROK 
OD FUTBALOVÉHO NEBAOD FUTBALOVÉHO NEBA

NAŠI KRSTNÍ OTCOVIA
JOZEF ADAMEC a SJAAK SWART

Spája ich mnoho a už aj táto kniha...

Sú takmer rovesníci, Sjaak Swart je o zhruba štyri starší. Ich mená boli späté 
hlavne s klubmi, ktoré sú hlavnými nosite mi tohto príbehu. Sjaaka Swarta 
dokonca zdobí prezývka Mister Ajax, Jozef Adamec by mohol ma  rovnakú z po-
h adu trnavského Spartaka. 
Boli ve kými zberate mi trofejí. Jozef Adamec sa stal sedemkrát majstrom SR 
a SSR (1962, 1963, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973), štyrikrát vyhral eskoslo-
venský pohár (1961, 1967, 1971, 1975). Sjaak Swart sa stal osemkrát majstrom 
Holandska (1957, 1960, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973), pä krát získal 
Holandský pohár (1961, 1967, 1970, 1971, 1972).
Prispievali k nim množstvom gólov. V lige ich nastrie ali takmer rovnako: Sjaak 
Swart 175, Jozef Adamec 170. Úspechy žali aj na medzinárodnom poli. Sjaak 
Swart sa stal trikrát ví azom Európskeho pohára majstrov (EPM), Jozef Ada-
mec sa pýši striebrom z MS 1962. 
Za reprezentáciu debutovali v rovnakom roku – Sjaak Swart v júni 1960 proti 
Mexiku, Jozef Adamec v októbri 1960 paradoxne proti Holandsku. V reprezen-
táciách strávili zhruba totožné roky. Rodák z Muiderbergu sa s najcennejším 
dresom lú il v roku 1972, Jozef Adamec o dva roky neskôr. Ako súperi sa stretli 
nieko kokrát – v novembri 1966 v Amsterdame v priate skom zápse Holandsko 
– SR (1:2), v apríli 1969 v dvoch semi inálových zápasoch EPM, v novembri 
1971 v priate skom zápase medzi Ajaxom a Spartakom Trnava v Amsterdame 
Podobností by sme našli isto viac. Teší nás, že jedno zo spojení a stretnutí dvoch 
ve kých osobností európskeho futbalu vytvára táto kniha...
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Stiahnuté prihlášky

Druhý žreb jednoducho ostane v platnosti!,“
„S oh adom na opakované 

flagrantné porušenie lánku 2 Ústavy Európskej utbalovej únie (UEFA) a Medziná-
rodnej ederácie utbalových ederácií (FIFA) a nechutnom rozhodnutí o „prekres-
lení“ európskych utbalových sú aží, o nie je ni  iné ako pokus zatiahnu  reak né 
politické tendencie do medzinárodného športu, Futbalová ederácia ZSSR a špor-
tová verejnos  Sovietskeho zväzu vyjadrujú svoj dôrazný protest, a vyhlasujú, že 
sovietske utbalové kluby Dynamo Kyjev a Dinamo Moskva sa odmietajú zú astni  
týchto dvoch turnajov. Futbalová ederácia ZSSR kladie všetku zodpovednos  za 
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dôsledky hanebnému rozhodnutiu UEFA, ktoré nahradilo princípy športovej spo-
lupráce zlovestnými machináciami,

SPOMIENKY PO ROKOCH

STANISLAV JARÁBEK, vtedy stopér Spartaka Trnava
„Švédske Malmö bolo prijate nejšie ako prežrebovaná Steaua. Inak, ke  sme ho ešte mali na-
žrebované, hrali sme priate ský zápas v Martine a Švédi hrali v ten istý de  v Bratislave proti 
Slovanu. V Martine sme mali hra  o piatej a žiadali sme domácich, aby sa to hralo o tretej. 
Chceli sme stihnú  stretnutie v Bratislave, aby sme si mohli Malmö pozrie . Išli sme autami. 
Stala sa však taká vec, že z piatich, na ktorých sme boli, sa tri dostali do hromadnej havá-
rie v Svinnej pri Tren íne ešte smerom na Martin. Do Bratislavy sa nakoniec nedostal nikto, 
Malmö a jeho zápas proti Slovanu sme nevideli. Nahá ali sme sa zbyto ne, a to dvojnásobne 
doslovne. Aj tak sa to nakoniec prežrebovalo a UEFA dohliadala na to, aby komunistické tímy 
hrali proti sebe.“ 

JÁN HUCKO, vtedy tréner Spartaka Trnava
„V Martine sme mali za a  o piatej, telefonicky sme dohodli jeho posun na tretiu. Plán bol, že 
zápas odohráme a budeme ma  dos  asu na presun do Bratislavy, kde Malmö nastupovalo 
ve er. Nepodarilo sa nám to... Vo Svinnej, už smerom na Martin, sa Pepo Geryk niekam za-
kukal, nestihol zabrzdi  a buchol do predchádzajúceho auta. Skon ilo to tak, že v zrážke sa 
ocitli až tri naše autá. Nechali sme tam jedno, ktoré bolo nepojazdné, ke že malo prerazený 
chladi . Popresadali sme do pojazdných a išli sme alej, to auto sme brali cestou spä  už 
opravené – boli tam ochotní udia... Nakoniec sa ale aj tak nehralo o tretej, lebo, hoci my sme 
to stihli, Martin ania sa za ali krúti , že oni ešte nemajú všetkých hrá ov. A tak sa za alo 
o piatej a Malmö sme nestíhali.“ 

JOZEF ADAMEC, vtedy úto ník Spartaka Trnava
„Chceli sme vidie  Malmö, pretože ve a príležitostí na to, aby sme si mohli obzrie  švédske 
tímy, nebolo. To neboli ma arské tímy, s ktorými sme hrávali asto. A naraz nám hrá 45 kilo-
metrov od nás náš budúci súper? Ibaže, ten zápas v Martine bol už vyjednaný a vraj sa s ním 
nedalo ni  robi .“ 

VOJTECH VARADIN, vtedy obranca Spartaka Trnava
„Ja som pri tej havárii sedel v aute s Dušanom Kabátom, ktorý šoféroval. Paradoxom bolo to, 
že naše auto sa potom ocitlo ešte v jednom probléme, hoci nakoniec pre nás problémom nebol. 
Dušan išiel dos  rýchlo, motal sa pred nami nejaký cyklista, ktorý zišiel z cesty do kukuri ného 
po a a už sme len videli, ako sa mihajú v šky kukurice, ako v nej išiel...“ 
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Politická záležitosť
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Nové pravidlá

Prekvapenie na účet Citizens

ukáže tým desivým zbabelcom 
z Európy, ako sa hrá utbal.“

Obrovské prekvapenie 1. kola ospevovali turecké noviny, v tomto prípade denník Hürriyet. 
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Diabolský Denis Law

„Môžeme porazi  kaž-
dého, okrem AC Miláno,“

Sebavedomá Steaua
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„Rešpektujeme kvality súpera, 
pretože kto sa stane majstrom v tak utbalovo úspešnej krajine, ako je eskoslo-
vensko, musí ich nap a . Viem, aké kvality majú Adamec, Kuna, Dobiaš i Jará-
bek, vieme, ako Trnava pred rokom získala Mitropa Cup a koho cestou k úspechu 
zdolala. Vieme, že jej sila je v o enzíve a že to, o má k dispozícii tréner Ján Hucko 
pripomína ažké delostrelectvo. Avšak postúpi  chceme my! Máme kompaktné 
mužstvo, ktoré sa za alo budova  pred nieko kými rokmi a v posledných dvoch 
hrá až na malé výnimky v takmer totožnej zostave. Už zápasy proti rancúzskemu 
Štrasburgu v Pohári ví azov pohárov pred dvomi a tromi rokmi ukazovali progres, 
rovnako proti Austrii a Valencii. Verím, že teraz prichádza as tohto mužstva!“ 

Steaua Bukureš  – súper trnavského Spartaka v 1. kole EPM 1968/ 1969.
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Horúčava i na trávniku 

„Skóre 3:0 sa mi zdalo takmer 
nepravdepodobné,“

„V Bukurešti bola ve ká horú ava a tá urobila svoje. Chýbali nám Švec a Kabát, 

Stefan Kovács – obával 
sa trnavského ažkého 

delostrelectva... 

S f K á bá l

TUURBUULENTTNÝ ÚÚVODD

19

ich neú as  bola evidentná. Nevzdávame sa. Bolo dobré, že Kuna dokázal da  gól. 
Ak dáme gól hne  na za iatku zápasu doma, tak postúpime,“

Hrali sme 
dobre a pritom vieme ešte viac, ako sme ukázali. Vonku sa nám hrá lepšie, takže 
na naše šance na postup sa teraz pozerám s nádejou.“ 

Skeptické médiá

„Obrovská škoda, 
že len 8 200 udí mohlo vidie , aké cvi enie predviedol majster Rumunska. Ukázal 
60 minút absolútnej nadradenosti nad ve kým mužstvom a vynikajúce momenty. 
Steaua zví azila 3:1, ale zaslúžila si ove a viac,“

„Výkon Spartaka v prvej polovici 
zápasu, ke  sa prakticky rozhodlo o výsledku celého stretnutia, bol sklamaním. Je 
otázkou, i v odvete 2. októbra dokáže eskoslovenský majster zvráti  dvojgólový 
náskok súpera,“ Mužstvu chýbala rýchlos  a o viac, dynamika 
i ctižiadostivos . Pred ve kým, alebo vo ve kom obd žniku súpera, v poli nezvy-

ajne dlho a ve a vozili spartakovci loptu. Aj v taktike boli podstatné chyby, najmä 
v obrannej,“ „Huckovi nevyšla 
taktika, pod a ktorej mali Trnav ania v dôsledku ve kej horú avy šetri  sily. Záver 
ukázal, že mali dos  síl na to, aby hrali celý zápas v tempe. Napokon, v Trnave sa 
od premiéry Malatinského pomalý utbal nehrá,“

„To, o premárnili Martinkovi  s Kravárikom, by sa ligovým hrá om stáva  
nemalo,“ 

dos  rozhárane a nedôraz-
ne „Trnav ania udávali, ešte nebolo to pravé ligové, na aké sme boli 
u nich zvyknutí.“ „doži ila súperovi prive a 
priestoru na manévrovanie a pokoja pri stre be, pri om ani Geryk nezachytal 
v najlepšej orme.

nedokázali zásobova  loptami.“

Vystúpenie trnavského 
mužstva v Bukurešti v 1. kole PEM bolo pre 8 000 divákov do ur itej miery skla-
maním, aj ke  jeho hru nepochybne ovplyvnila nenormálna situácia v príprave, 
33 – stup ová horú ava po as zápasu a v neposlednom rade akt, že o uskuto není 
zápasu sa rozhodlo iba nieko ko hodín pred úvodným hvizdom gréckeho rozhod-
cu Christosa Mihasa.“ 
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SPOMIENKY PO ROKOCH

KAMIL MAJERNÍK, vtedy obranca Spartaka Trnava
„Steaua bola taká, aký bol rumunský futbal stále. Tvrdá, nepríjemná, hrala rýchlo, agresívne. 
V prvom zápase to tak aj dopadlo. Aj nás trochu tou hrou zasko ili, rozhodca im o to odpustil 
a pardónoval. Ešteže Laco Kuna dal gól za stavu 0:3, ím nám dal nádej. Neviem, i by sme za 
iných okolností postúpili, pretože takto nám vlastne doma sta ilo da  dva góly. Inak, zaujíma-
vos ou bolo, že do Bukurešti sme so sebou brali aj kuchára. Pre o? Lebo Rumunsko bolo pre 
nás tabu. Nevedeli sme , aké tam budú podmienky, aká strava. O tom kuchárovi som vedel ve a, 
ke že to bol môj kamarát Jožo Svátek. Išiel nabalený potravinami a kade ím možným. Tam sme 
bývali vo fantastickom hoteli a Jožo mi potom vravel, že ke  tam prišiel do kuchyne, otvoril hubu 
a zabudol ju zavrie . On bol oby ajný kuchár v pieš anskej Magnólii a tamto bol superhotel.“

STANISLAV JARÁBEK, vtedy stopér Spartaka Trnava
„Prvé, na o si spomínam, je obrovská horú ava. Skuto ne ve ká. Nám sa v nej hralo ažšie. 
Rumuni potvrdili poves , akú mali, hoci ni  mimoriadne k nej nepridali. Hrali však tvrdo, 
rýchlo, agresívne. Nás spasil Kunov gól, ktorým znížil skóre zápasu na 1:3. Aj v aka tomu to 
bolo v odvete pre Spartak ahšie. To sa už ale hralo bezo m a, ke že som bol na olympiáde 
v Mexiku.“ 

ALOJZ FANDEL, vtedy úto ník Spartaka Trnava 
„Môj otec bol železni iar, mal režijku a ako ve ký fanúšik Spartaka ju využíval na cesty na 
štadióny súperov. Kde sa dalo ís  vlakom, tak tam išiel. A ke  sme hrali so Steauou, cestoval aj 
do Bukurešti. Už neviem, ko ko mu to trvalo, ale docestoval. A zakreslil to do mapy – on mal 
totiž nakreslenú mapu s mestami, v ktorých som hral.“

JÁN HUCKO, vtedy tréner Spartaka Trnava
„V Bukurešti sme odohrali zápas, po ktorom sme mohli skon i  už v 1. kole. Rumuni boli fakt 
dobrí. Hrali to, ím sú známi celé roky a vlastne až dodnes – tvrdo, rýchlo, agresívne. Prehrá-
vali sme 0:3, Laco Kuna dal gól, ktorý nás zachránil. Vôbec, myslím si, že vtedy bol náro nejší 
model sú aže. V sú asnosti sa hrá Liga majstrov v skupinovej fáze, takže ke  zakopnete, ponú-
ka sa vám šanca na reparát. My sme hrali v štýle play off a opravné termíny neboli.“ 

Vydarená odveta

„Hnevá ma, že Adamec už dlho nedal gól. Nie o šípim, že práve proti nám mu 
tá stre ba pôjde...,“ „Adam-
cov hetrik vyradil Rmunov!,“

TUURBUULENTTNÝ ÚÚVODD
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Jozef Adamec (v avo) v domácom zápase proti rumunskej Steaue Bukureš . Strelecky v om explodoval, 
dosiahol jeden z mnohých hetrikov vo svojej kariére. 

Ladislav Kuna (v avo) sa pokúša o únik, obranca Steauy je v strehu. 
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Valér Švec vo výskoku v zápase 
s rumunským majstrom. 

Na pleciach fanúšikov sa po zápase ocitol 
Josef Geryk a ktorýsi z divákov ho obdaroval 

obrovským plyšákom. 

Valér Švec sa prebíja obranou Rumunov. 
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Prvé zákroky ma nesmierne upokojili. Ja som vždy rád, 
ke  mám v zápase viac roboty. Som v neustálom pohybe a vtedy sa akosi cítim vo 
svojej koži. Chlapci hrali ve mi dobre. Zo za iatku boli nervózni, lebo sme nesmeli 
dosta  gól,“ 

„Ke  sme 
odchádzali z Bukurešti, vravel som, že vyhráme 4:1. Švec a Kabát pomohli. Vážim 
si ohromnú chu  hrá ov do hry. I tých, ktorí neboli celkom fit. Nebol som celkom 
nadšený, ke  nastupoval Martinkovi . Mal slabšiu chrípku, ale ve mi chcel hra

SPOMIENKA PO ROKOCH

JÁN HUCKO, vtedy tréner Spartaka Trnava
„Stefan Kovács bol ve mi priate ský chlapík, neskôr trénerská legenda. Vystupoval skromne, 
hlásil sa k nám stále, ke  sme sa stretli. Mali sme tú možnos  na MS 1970 v Mexiku a aj neskôr. 
Bol to zábavný, sympatický a vtipný lovek. Ovládal nieko ko jazykov na úrovni, v aka omu 
si vedel vo svojich tímoch vytvori  atmosféru, a to aj na zahrani ných štáciách. Aj v Ajaxe. Bol 
to novátorský typ trénera. Pamätám si, že neskôr v Ajaxe zaviedol tréningy s prekážkovou 
dráhou. Hrá ov tak pobláznil, že medzi sebou sú ažili, kto bude lepší. Naberali tak kondíciu, 
ale i silu, pilovali pohybovú všestrannos , ktorú potom využívali v zápasoch.“ 

Realistickí Rumuni

Môžem pogratulova  Trnave k výbornej hre, 
ukázala to, o om sme vedeli – ve kú silu v o enzíve. Výborný výkon predviedol 
strelec troch gólov Adamec. Sme sklamaní, ale nie my sme boli avoritom týchto 
dvoch zápasov,“

„Práve toho som sa obával, že sa tento arostrelec vzchopí práve proti nám. Dlho 
predtým nedával góly a moja predtucha sa naplnila. Lenže aj naši hrá i k tomu 
v druhom pol ase prispeli. Nieko kokrát sa iba prizerali, ako páli a nebránili mu 
v tom. Avšak, postup Trnavy je zaslúžený. Spartak je utbalovo zrelší ako Steaua,“ 

Ve mi si cením ohromnú chu  a nasadenie chlapcov v druhom 
pol ase. To viete, cez prestávku nebolo v našej kabíne príliš veselo, chlapci žialili 
za premárnenými šancami. Aj Jožko Adamec nebol nadšený. Povedal som im len 
to ko, aby boli o najpokojnejší a hrali to, o vedia. Tú hru, ktorú hrali v druhom 
pol ase v lige s Duklou. Aj touto cestou blahoželám mojim chlapcom k prenikavé-
mu úspechu, akujem im ako tréner a priaznivec Spartaka. Verím, že ma nesklamú 
ani v alších zápasoch,“


