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MANCHESTER UNITED – Youth Team 
    

   vizitka klubu  
 
 
John Cooke  - coach (trener) 
Paul McGuinness  - U18 Team Manager / Assistant Academy  Manager 
Alan Fettis  - U18 Goalkeeper Coach / Senior Academy Goalkeeping Coach 
Tom Hughes  - U18 Physio / Senior Academy Physio 
Marek Szmid  - Assistant Head of Education & Welfare / tour leader 
Carl Warburton  - U18 Kit Manager / Academy Kit Manager       
Mark Hulse  - sports scientist 
 
 
Hráči :  Benjamin BARBER   8.9.1995 Anglicko 

Jack BARMBY    14.11.1994 Anglicko 
Sam BYRNE    23.7.1995 Írsko 

 Joel CASTRO PEREIRA  28.6.1996 Portugalsko 
Mats DAEHLI    2.3.1995 Nórsko 
Declan DALLEY    7.1.1995 Wales 
Callum Evans    11.10.1995 Anglicko 

 Ashley FLETCHER   2.10.1995 Anglicko 
 Pierluigi GOLLINI    18.3.1995 Taliansko 

Kenji GORRE    29.9.1994 Holandsko 
Sean GOSS    1.10.1995 Anglicko 
Liam GRIMSHAW   2.2.1995 Anglicko 
Joshua HARROP   15.12.1995 Anglicko 
Andreas HOELGEBAUM PEREIRA 1.1.1996 Belgicko 
Nicholas IOANNOU   10.11.1995 Anglicko 
Adnan JANUZAJ     5.2.1995 Belgicko 

 Donald LOVE    2.12.1994 Anglicko 
 Ryan McCONNELL    3.10.1995 Írsko 

Patrick McNAIR   27.4.1995 Írsko 
Kieran O HARA    22.4.1996 Anglicko 
Benjamin PEARSON   4.1.1995 Anglicko 
Joe ROTHWELL   11.1.1995 Anglicko 
Louis ROWLEY    21.4.1995 Anglicko 
Jack RUDGE    15.11.1994 Anglicko 
Jonathan SUTHERLAND   3.9.1994 Anglicko 
James WEIR    4.8.1995 Anglicko 

 Matthew WILKINSON    13.1.1995 Anglicko 
 Matthew WILLOCK    20.8.1996 Anglicko 
 James WILSON   1.12.1995 Anglicko 
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Dukla Banská Bystrica juniori  
    

   vizitka klubu  
 
 
Tréner :   Mário AUXT 
Asistent trénera :  Tibor ZÁTEK 
Vedúci mužstva :  Ľubomír ŠAJBAN 
Masér :        Lukáš HAČKULIČ 
         
 
 
Brankári :  Viktor BUDINSKÝ 9.5.1993    
  Branislav PINDROCH 30.10.1991 

Ján SPODNIAK 11.1.1994 
 
 
Obrancovia: Ivan BELLUŠ  20.6.1992  
      Zoltán CIBUĽA  5.8.1992        
  Jozef MENICH  15.9.1994  
      Jaroslav POLIACH  9.3.1990  
      Ivan ŠNIRC  11.6.1993  
             
 
Stredopoliari: Peter KUKULA  20.8.1992  
     Roman PLIEŠOVSKÝ  29.12.1993  
      Peter RYBANSKÝ  6.1.1991 
     Adam SÁMEL   1.1.1992 
      Jakub TÓTH  27.8.1992 

     Martin VÁLOVČAN 14.5.1993 
      

 
Útočníci: Róbert DIANIŠKA 25.1.1994  
  Matej POVAŽANEC 8.1.1994 

Marek ŠOVČÍK  8.1.1993 
Maroš ZIMNIKOVAL 30.9.1993 
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HISTÓRIA MANCHESTERU UNITED 
 

Manchester United je anglický futbalový klub 
hrajúci Premier League. Jeho domácim 
štadiónom je Old Trafford v severoanglickom 
Manchesteri. Klub bol založený pod menom 
Newton Heath LYR F.C. v roku 1878 a do ligy 
vstúpil v roku 1892. V najvyššej anglickej sú ťaži 
hráva od roku 1938 s výnimkou sezóny 1974-75. 
Priemerná návšteva na štadióne je aj napriek 
tomu najvyššia v celom Anglicku od sezóny 
1964-65. Klub vznikol ako Newton Heath LYR 
F.C. v roku 1878 ako tím pracovníkov 
Lancashierských a Yorkshirských dráh v depe 
Newton Heath. Dresy mali zeleno-žlté polovice. 
Hrávali na malom schátralom ihrisku na North 
Road. Po 15-tich rokoch sa v roku 1893 

pres ťahovali na Bank Street vo ved ľajšom meste Clayton. Klub vstúpil v predchádzajúcej  
sezóne do ligy. Klub za čal prerušova ť spojenia so železni čným depom a tak vznikla nová 
spolo čnos ť s klubovým sekretárom. S názvu zmizlo spojenie LYR  a klub sa tak premenoval na 
Newton Heath F.C. Na stretnutí verite ľov, začiatkom roka 1902, oznámil sekretár klubu James 
West, že klub potrebuje na záchranu 2 000 libier. K apitán klubu Harry Stafford neskôr oznámil, 
že má zmluvu so štyrmi miestnymi podnikate ľmi. Každý z nich bol pripravený investova ť 500 
libier na chod klubu. Vedenie súhlasilo s ich podmi enkami a prijalo ponuku. Jedným s 
podnikate ľov bol J. H. Davies, generálny riadite ľ Manchesterského pivovaru. Legenda hovorí, že 
Stafford ukazoval svojho bernardína na zbierke pre klub a Davies sa ponúkol že ho od neho 
kúpi. Stafford odmietol, ale prehovoril Daviesa aby  investoval do klubu a stal sa jeho 
prezidentom. Rozhodlo sa o tom na jednom zo stretnu tí vedenia klubu. Rozhodlo sa tiež o 
zmene názvu klubu, aby mohol za čať ďalšiu etapu s čistým štítom. Manchester Central a 
Manchester Celtic boli jedným z navrhovaných názvov , pokia ľ Louis Rocca, mladý imigrant z 
Talianska, povedal: “Páni, pre čo by sme sa nemohli vola ť Manchester United?” Meno ostalo, a 
tak 26. apríla 1902 oficiálne vznikol klub Manchest er United. Davies tiež rozhodol, že by bolo 
vhodné zmeni ť klubové farby z bielej a námorníckej modrej na červenú, bielu a čiernu. V roku 
1945 nastúpil na pozíciu manažéra klubu z Old Traff ord Matt Busby. Bol to nezvy čajný príchod, 
pretože Busby naliehal, že si bude vies ť mužstvo po svojom, vyberie si svojich hrá čov a bude 
riadi ť tréningy. Busby stratil manažérsku pozíciu v Liver poole, ktorý dal tieto úlohy na staros ť 
riadite ľovi, ale United dali šancu novým a inovatívnym metó dam. Busbyho prvou osobou ktorú 
priviedol, nebol žiadny hrá č, ale nový asistent Jimmy Murphy. Risk, ktorý podst úpil klub 
vymenovaním Busbyho sa okamžite za čal vypláca ť. Klub skon čil v rokoch 1947, 1948 a 1949 na 
druhom mieste a v roku 1948 vyhral FA Cup a v roku 1952 získal prvý povojnový titul. Busby 
vedel, že futbalové tímy potrebujú viac ako skúseno sti a začal razi ť taktiku, že povolával do 
mužstva mladíkov z akadémie vždy, ke ď to bolo možné. Busbyho taktika s mladíkmi spustila  
najúspešnejšie obdobie v histórii klubu (stred 50.,  koniec 60. a celé 90. roky). Busbyho pôvodné 
jadro mladíkov dostalo prezývku “Busby babes”. Klen otom na vrchole ich koruny bol krídelník 
Duncan Edwards. Chlapec z mesta Dudley zažil svoj d ebut medzi seniormi v roku 1953 ako 16-
ročný. Hovorilo sa, že Duncan mohol hra ť na každej pozícii na ihrisku a mnoho s tých, čo ho 
videli hra ť, ho pokladali za najlepšieho hrá ča vôbec. V sezóne 1956-57 získali ďalší ligový titul a 
dostali sa do finále FA Cupu kde pod ľahli Aston Ville. Stali sa tiež prvým anglickým klu bom, 
ktorý nastúpil v Európskom pohári majstrov po tom, čo FA zakázala v minulom roku nastúpi ť 
Chelsea. Dostali sa až do semifinále, kde ich vyrad il Real Madrid. Na ceste do semifinále vyradili 
rekordným ví ťazstvom 10:0 na Maine Road belgického majstra Ander lecht. Táto výhra je doteraz 
najvyšším klubovým ví ťazstvom. 

V nasledujúcej sezóne postihla klub tragédia, ke ď po medzipristátí na dotankovanie v 
Mníchove, havarovalo lietadlo, ktoré viezlo tím zo zápasu Európskeho pohára majstrov v 
Belehrade. Pri mníchovskej leteckej katastrofe 6. f ebruára 1958, prišli o život ôsmi hrá či – Geoff 
Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Duncan Edwards, Ma rk Jones, David Pegg, Tommy Taylor a 
Liam Whelan. Okrem hrá čov zahynulo ďalších 15 ľudí, s toho klubový zamestnanci Walter 
Crickmer, Bert Whalley a Tom Curry. Piloti sa najpr v pokúsili dvakrát neúspešne vzlietnu ť. 



5 
 

Potom prišiel tretí pokus s fatálnymi následkami. N ehodu zaprí činila kašovitá vrstva snehu na 
konci dráhy, ktorá spomalila lietadlo na rýchlos ť, s ktorej nebolo možné vzlietnu ť. Lietadlo sa 

sk ĺzlo na konci dráhy a cez plot 
narazilo do neobývaného domu. 
Brankár United Harry Gregg nestratil 
po havárii duchaprítomnos ť, a aj 
napriek strachu z možnej explózii 
lietadla, vytiahol z trosiek dvojicu 
Bobby Charlton a Dennis Viollet. 
Sedem hrá čov United zahynulo 
priamo v lietadle, zatia ľ čo Duncan 
Edwards zomrel o 14 dní neskôr v 
nemocnici. Pravé krídlo Johnny Berry 
prežil nehodu, no kvôli zraneniam 
ktoré pri nej utrpel musel pred časne 
ukon čiť hráčsku kariéru. Matt Busby, 
ktorému nedávali mníchovsky doktori 

veľkú nádej na prežitie a dokonca dostal od k ňaza Sviatos ť pomazania chorých, sa vylie čil a po 
dvoch mesiacoch opustil nemocnicu.   
Chýry dokonca hovorili, že United sa odhlásia zo vš etkých sú ťaži. No do doby, kedy sa vylie či 
Matt Busby, prebral manažérsku pozíciu Jimmy Murphy  a klub tak mohol v provizórnych 
podmienkach pokra čovať ďalej. Napriek nehode znova dosiahli finále FA Cupu v ktorom 
prehrali s Boltonom Wanderers. Na konci sezóny navr hla UEFA, aby sa budúceho ro čníka 
Európskeho pohára zú častnil okrem majstra Wolverhamptonu aj Manchester U nited ako poctu 
pre obete, no FA to zamietla. V nasledujúcej sezóne  sa United dotiahli na Wolverhampton a 
skon čili na druhom mieste.  
Busby na za čiatku 60. rokov prebudoval mužstvo, ke ď podpísal hrá čov ako Denis Law alebo Pat 
Crerand ktorý tvorili novú generáciu jeho mladíkov.  Azda najlepším z jeho novej skupiny hrá čov 
bol mladík z Belfastu George Best. Best vynikal svo jou prirodzenou atletickos ťou, no azda 
najlepším aspektom jeho hry bola jeho perfektná kon trola lopty. Jeho rýchle nohy mu 
dovo ľovali prejs ť takmer cez každého súperovho obrancu a to aj napri ek jeho nižšiemu vzrastu. 
Tím vyhral v roku 1963 FA Cup, aj ke ď v Prvej divízii skon čil na 19. mieste. Triumf v FA Cupe 
posilnil hrá čov, ktorý pomohli klubu najprv k druhému miestu tab uľky v sezóne 1963-64 a 
potom k titulom v rokoch 1965 a 1967. United v roku  1968 vyhral Európsky pohár majstrov, ke ď 
vo finále porazili Eusébiovu Benficu 4:1. United sa  tak stal prvým anglickým klubom, ktorý 
získal túto trofej. Toto mužstvo Manchestru sa stal o pamätným aj v ďaka tomu, že v jeho jadre 
hrali traja držitelia ceny pre Európskeho hrá ča roku. Túto cenu získali Bobby Charlton, Denis 
Law a George Best. Matt Busby rezignoval na svoju f unkciu v roku 1969. Nahradil ho tréner 
rezervy a bývalý hrá č United Wilf McGuinness.  

Alex Ferguson sa stal manažérom United 6. novembra 1986 
keď opustil Aberdeen a na lavi čke Manchestru nahradil 
odchádzajúceho Rona Atkinsona.  
Ferguson pricestoval z Aberdeenu aby nahradil Atkin sona ešte 
v ten de ň, čo bol Atkinson prepustený. So sebou si priviedol 
svojho asistenta Archieho Knoxa. Aj napriek prehre 2:0 v 
prvom zápase 8. novembra 1986 proti Oxfordu, dokáza l 
Ferguson ukon čiť sezónu na 11. mieste. 2. miesto v sezóne 
1987-88 s úto čníkom Brianom McClairom, ktorý sa stal prvým 
útočníkom od čias Georga Besta, ktorý strelil viac ako 20 
gólov sezóne, dalo fanúšikom kúsok nádeje na lepšie  časy. Tá 
však opä ť vyprchala po 11. mieste v nasledujúcej sezóne.  
Mnoho Fergusonových posíl nesp ĺňalo očakávania fanúšikov a 
Ferguson bol za čiatkom roka 1990 údajne na pokraji 
vyhodenia v prípade prehry v 3. kole FA Cupu s Nott inghamom 
Forest. Gól Marka Robinsa s 56. minúty znamenal výh ru 
United, a naštartoval pú ť Manchestru do finále vo Wembley, 

kde United porazili po remíze 3:3 Crystal Palace v opakovanom zápase 1:0. V nasledujúcej 
sezóne sa Manchester prebojoval do finále Ligového pohára v ktorom pod ľahol Sheffieldu 
Wednesday, pod vedením bývalého manažéra Rona Atkin sona 1:0. Okrem toho vyhral prvýkrát 
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v klubovej histórii Pohár ví ťazov pohárov ke ď vo finále v Rotterdame porazil Barcelonu 2:1. 
Víťazstvo v PVP poskytlo United možnos ť hrať o Európsky superpohár v ktorom porazili na Old 
Trafford ví ťaza Európskeho pohára majstrov Crvenu Zvezdu Belehr ad 1:0. Tento súboj sa mal 
odohra ť na odvety, no kvôli politickým nepokojom v Juhoslá vii rozhodla UEFA, že sa odohrá 
len jeden zápas na Old Trafford. V roku 1992 nasled ovalo druhé finále v Ligovom pohári v rade. 
United porazili na Wembley Nottingham Forest 1:0.  
Udalosti okolo klubu mimo ihriska na prelome desa ťročia smerovali k pokusu prezidenta klubu 
Martina Edwardsa, preda ť klub magnátovi Michaelovi Knightonovi. Dohoda na s ume 20 
miliónov libier bola odsúhlasená. Knighton dokonca prišiel na trávnik Old Traffordu v 
klubových farbách a po nieko ľkých trikoch poslal loptu do brány pred Stretford E nd. Michael 
Knighton dostal prístup do finan čných záznamov klubu, no skôr než sa celý obchod sti hol 
zrealizova ť, musel by ť zrušený kvôli jeho finan čným problémom. Avšak kvôli jeho vedomostiam 
o financiách klubu, dostal výmenou za ml čanie, miesto v jeho štruktúrach. V roku 1991 klub 
potreboval v ďaka Taylorovej správe peniaze na úpravu štadióna a preto vstúpil na Londýnsku 
burzu s cenou 47 miliónov libier, v ďaka čomu sa dostali financie klubu pod doh ľad verejnosti. 
Martin Edwards zostal vo svojej funkcii, no klub ma l verejných vlastníkov.  
V lete roku 1991 prišiel na Old Trafford dánsky bra nkár Peter Schmeichel, ktorý vychytal v 
sezóne 1991-92 17 čistých kont a pomohol tak klubu k druhému miestu v tabu ľke za Leedsom v 
strede s fantastickým Francúzom Ericom Cantonom. Fe rguson uznal, že Manchester potrebuje 
útočníka, a tak sa nieko ľkokrát neúspešne pokúšal získa ť Davida Hirsta zo Sheffieldu 
Wednesday. Potom u prezidenta Martina Edwardsa zazv onil manažér Leedsu Howard Wilkinson, 
aby sa opýtal na dostupnos ť Denisa Irwina, a konverzácia sa rýchlo zvrtla na C antonu. Na 
prekvapenie Edwardsa aj Fergusona sa obidve kluby d ohodli na odstupnom 1,2 milióna libier za 
tohto charizmatického Francúza. Cantonov príchod bo l zlomovým bodom v ceste United za 
prvým titulom od roku 1967. Po príchode Roya Keana z Nottinghamu Forest v júli roku 1993, 
získali United druhý titul v rade, prvýkrát od roku  1957, a takisto vyhrali FA Cup, čo znamenalo 
prvý double v histórii klubu. V tom istom roku sa k lub ponoril do smútku, ke ď 20. januára 1994 
zomrel bývalý manažér Matt Busby.  
Sezóna 1994-95 bola prvou sezónou bez trofeje od se zóny 1988-89, aj ke ď bojovali o titul do 
posledného kola a dostali sa až do finále FA Cupu, kde však pod ľahli Evertonu. Z Newcastlu 
prišiel Andy Cole za Keitha Gillespieho a 6 milióno v libier, čo znamenalo v tej dobe nový britský 
prestupový rekord. Avšak zápas po Andyho debute, do stal Cantona 8 mesa čný dištanc za to, že 
zaútočil pri odchode z ihriska na fanúšika Crystal Palace , ktorý ho rasovo urážal. Cantonova 
suspendácia bola ozna čovaná ako dôvod, pre čo Manchester nevyhral tretí titul v rade. Po 
neúspechu v sezóne Ferguson predal hrá čov ako Paul Ince, Andrei Kanchelskis a Mark Hughes 
a nahradil ich vlastnými odchovancami z akadémie ak o David Beckham, Gary Neville, Phil 
Neville a Paul Scholes. Po prehre v úvodnom zápase sezóny 1995-96 s Aston Villou 1:3, 
prehlásil televízny komentátor Alan Hansen legendár nu hlášku “nikdy nevyhráte ni č s týmito 
deťmi.” Nový hrá či sa rýchlo stali reprezentantmi Anglicka a po 
návrate Cantonu v októbri 1995, sa Manchester stal prvým 
klubom ktorý vyhral double dvakrát.  
V júli 1996 odišiel kapitán Steve Bruce do Birmingh amu City a 
Alex Ferguson vymenoval novým kapitánom Erica Canto nu. 
Cantona doviedol klub v sezóne 1996-97 k štvrtému t itulu za 5 
rokov a po skon čení sezóny ukon čil kariéru vo veku len 30 rokov. 
Na jeho miesto bol kúpený Teddy Sheringham a jeho l egendárnu 
sedmi čku na drese zdedil David Beckham. Sezónu 1997-98 za čal 
Manchester dobre, no prehral 5 zápasov okolo Vianoc  a nakoniec 
skon čil na druhom mieste iba bod za Arsenalom. Po dlhom 
období bez trofeje to bol ve ľký návrat Arsenalu medzi anglickú 
elitu.  
Sezóna 1998-99 bola pre Manchester najúspešnejšou v  anglickej 
klubovej futbalovej histórii, ke ď ako jediný anglický klub dokázali 
vyhra ť Treble – Premier League, FA Cup a Ligu majstrov v jednej 
sezóne. Po napínavej sezóne vyhral Manchester titul  až v 
poslednom kole ke ď porazil Tottenham 2:1 a aj napriek výhre Arsenalu 1:0 nad Aston Villou sa 
mohol radova ť z titulu. Výhra v Premier League bola prvou časťou Treble a pod ľa Alexa 
Fergusona aj naj ťažšou. Vo finále FA Cupu narazil Manchester na Newc astle a porazil ho 2:0 po 
góloch Sheringhama a Scholesa. Vo finále Ligy majst rov porazili Bayern Mníchov v zápase, 
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ktorý je ozna čovaný za jeden z najlepších comebackov v histórii. Manchester prehrával 0:1 a v 
nastavenom čase strelil po rohoch 2 góly a nakoniec vyhral 2:1.  Úspešný rok zakon čili výhrou v 
zápase o Interkontinentálny pohár v Tokiu proti Pal meirasu 1:0.  
Manchester United je úradujúci anglický majster zo sezóny 2010-11. Klub je jedným z 
najúspešnejších v histórii anglického futbalu. Od n ovembra 1986, ke ď sa stal manažérom Sir 
Alex Ferguson, vyhrali 23 ve ľkých trofejí. V roku 1968 sa stal prvým anglickým k lubom ktorý 
vyhral Európsky pohár majstrov, ke ď vo finále porazil Benficu 4:1. Druhý európsky titu l získali v 
roku 1999 ako sú časť slávneho treble a tretí v roku 2008. V roku 2009 n euspeli vo finále proti 
Barcelone. Klub drží rekord v po čte anglických titulov, ke ď ich vyhral 19 a takisto rekord v 
počte víťazstiev v FA Cupe, ktorý vyhral celkovo 11 krát. 
Od 90. rokov je Manchester jedným z najbohatších kl ubov na svete a klubom s najvyššími 
tržbami. V sú časnosti je najbohatším klubom a klubom s najvyššou hodnotou v rámci všetkých 
športov na svete s odhadovanou hodnotu 1,87 miliard y eur ku aprílu 2009. Manchester bol 
zakladajúcim členom už neexistujúcej organizácie G-14, ktorá zosk upovala najbohatšie kluby v 
Európe a v sú časnosti ju nahradila Európska asociácia klubov. Sez óna 2004-05 sa niesla v 
znamení streleckej mizérie po tom, čo sa zranil strelec Ruud van Nistelrooy. United zak ončili 
sezónu bez zisku trofeje na tre ťom mieste v tabu ľke. Mimo ihriska sa stalo témou číslo 1 
prevzatie Manchestru americkým podnikate ľom Malcolmom Glazerom 12. mája 2005. Ten získal 
kontrolu nad klubom cez svoju spolo čnos ť Red Football Ltd. za sumu približne 800 miliónov 
libier.  
Súčasným kapitánom mužstva je Nemanja Vidi č. 
Trofeje:  Liga  

Premier League: 12 
1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–
2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 
2010-2011 
Poháre:  
FA Cup: 11  
1908–09, 1947–48, 1962–63, 1976–77, 1982–83, 1984–
85, 1989–90, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04 
Ligový pohár: 4  
1991–92, 2005–06, 2008–09, 2009–10 
Európske:  
Európsky pohár majstrov/Liga majstrov: 3  
1967–68, 1998–99, 2007–08 
Pohár ví ťazov pohárov: 1  
1990–91 
Európsky superpohár: 1  
1991 
Celosvetové:  
Interkontinentálny pohár: 1  
1999 
Majstrovstvá sveta klubov: 1  
2008 
Jedinou hlavnou trofejou ktorú Manchester United ni kdy nezískal je Pohár UEFA . 
Zlatá lopta:  
Denis Law – 1964  
Bobby Charlton – 1966  
George Best – 1968  
Cristiano Ronaldo – 2008  
Zlatá kopa čka 
Cristiano Ronaldo (31 gólov) – 2008  
Futbalista roka pod ľa UEFA 
David Beckham – 1999  
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Cristiano Ronaldo – 2008  
Hráč roka pod ľa FIFA 
Cristiano Ronaldo – 2008  
 
Akadémia Manchestru United  

 
Akadémia Manchester United je štatisticky najúspešn ejšia v anglickom futbale. Devä ť hráčov, 
jej odchovancov sa nachádza v anglickej futbalovej Sieni slávy (Duncan Edwards, Sir Bobby 
Charlton, George Best, Nobby Stiles, Mark Hughes, R yan Giggs, Paul Scholes, David Beckham 
a Johnny Giles.) Ve ľmi známa je generácia mladých hrá čov, ktorých do ve ľkého futbalu vytiahol 
z akadémie sú časný manažér Ferguson, a ktorá dosiahla najvä čšie klubové úspechy. 

 
Odchovanci klubovej akadémie Paul Scholes a Ryan Gi ggs  
 
Najznámejší odchovanci: 
 

John Aston, Sr., David Beckham, Geoff Bent, Wes Bro wn, Alex Bruce, 
Roger Byrne, Nicky Butt, Bobby 
Charlton, Henry Cockburn, Mike 
Duxbury, Duncan Edwards, Bill 
Foulkes, Brian Greenhoff, Brian Kidd, 
Wilf McGuinness, Jack Mew, Johnny 
Morris, Gary Neville, Phil Neville, Stan 
Pearson, David Pegg, David Platt, 
Kieran Richardson, Jimmy Rimmer, 
David Sadler, Paul Scholes, Jack 
Silcock, Joe Spence, Dennis Viollet, 

Danny Welbeck, Arthur Albiston, Phil Bardsley, Fran cis 
Burns, Darren Fletcher, Michael Stewart, Clayton Bl ackmore, Ryan Giggs, Mark 
Hughes, Robbie Savage, George Best, Jackie Blanchfl ower, Craig Cathcart, 
Corry Evans, Jonny Evans, Keith Gillespie, David He aly, David McCreery, Sammy 
McIlroy, Philip Mulryne, Colin Murdock, Oliver Norw ood, Jimmy Nicholl, Norman 
Whiteside, Shay Brennan, Johnny Carey, Darron Gibso n, Johnny Giles, Paul 
McShane, John O'Shea, Liam Whelan, Shaun Goater, Gi useppe Rossi, David 
Johnson, Adnan Ahmed, Gerard Piqué, Kenny Cooper, J ovan Kirovski, Jonathan 
Spector. 
 

Klubová ikona Dávid Beckham v drese Anglicka  
       Zdroj: www.manutd.com 
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História Dukly Banská Bystrica 
 

1965 – 1993 
História armádneho futbalového klubu sa začala písať 1. júla 1965, kedy bola do B. Bystrice prevelená 
VTJ z Brezna. 
Futbalisti najskôr bývali v Radvanských kasárňach , kde spolu s tými, ktorí boli prevelení z Vyškova a do 
Banskej Bystrice prišli s neskorším trénerom gymnastov, ba i veliteľom ASVŠ Dukla Vladimírom 
Kovačičom, vytvorili športovú rotu. Potom bývali v drevenej budove na Mládežníckej ulici a keď vedľa 
postavili panelový činžovný dom presťahovali sa tam. Vo futbalovom ročníku 1966/1967 pod vedením 
trénera Rudolfa Zibrínyho postúpila Dukla do II. ligy, keď vyhrala F-skupinu divízie o bod pred Martinom. 
O rok neskôr /súťažný ročník 1967/1968/ postúpila Dukla prvý krát v histórií do I. celoštátnej 
československej futbalovej ligy, kedy bol tréner Arnošt Hložek. Kritériom postupu bolo prvé miesto v II. 
moravsko-slovenskej lige s dvojbodovým náskokom pred Tatranom Prešov. O postup sa najviac zaslúžili 
hráči: Majthényi, Škorupa, Jutka, Mažgut, Búrik, Šporka, Chovan, Šebeš, Škvarenina, Czingel, Janíček, 
Ježik, Petráš, Petrovič, Šarišský, Medviď, Čumita, Šalamon, Žarnovský, Škamla, Deák, Hanzlík, Friedl, 
Vojáček, Bínovský, Buzek, Sokol. 
 
V roku 1970 Dukla po treťom vystriedaní hráča trénerom Jirasom vypadla do II. celoštátnej ligy. V tom 
konkrétnom zápase však nad Slaviou Praha vyhrala 4:0...Do najvyššej súťaže sa Dukla vrátila až v 
sezóne 1976/77. V roku 1981 víťazí v Slovenskom pohári a vo finále československého pohára podlieha 
konkurentovi a súperovi Dukle Praha. O dovtedy najväčší úspech čo bolo víťazstvo v Slovenskom pohári 
sa najviac zaslúžili tréneri Kováčik, Lakota, Benedik a hráči: Boroš, Borovička, Kopej, Kotian, Kocian, 
Siládi, Kolkus, Kališ, Bilský, Majzlík, M. Nemec, Brezík, Targoš, Kunzo st., Jurkemik, Bubenko, Zelenský, 
Mačaj. Vo futbalovom ročníku 1981/1982 znovu vypadáva do II. Ligy, aby sa po roku znovu stala 
prvoligovou. 
V ročníku 1984/85 obsadila v ligovej súťaži 4. miesto a získala právo účasti v Pohári UEFA. Žreb prvého 
kola spomínaného Pohára UEFA nám prísudil nemeckého súpera Borussia Monchengladbach, ktorý bol 
však nad naše sily. O tento úspech sa podelili tréneri Adamec, Hrušecký, Vavrinčík. Hráči: Mentel, 
Mgdolen, Hrubjak, Kocian, Oboril, G. Boroš, Valach, Lackovič, Vrťo, Miškuf, Nemec, Baláž, Kinier, Bagin, 
Takáč, Majzlík, Diňa, Targoš, Sivý, Siládi, Boroviak. 
V sezónach 1984-86 bola najlepším slovenským mužstvom československej futbalovej ligy podľa 
umiestnenia. 
História FK Dukla v samostatnej SR 
Od leta 1993 začal klub písať svoju novú históriu v najvyššej súťaži, ktorá bola zriadená v samostatnej 
SR. V sezóne 1998/99 bola finalistom Slovenského pohára a účastníkom Pohára UEFA, kde v jeho prvom 
kole vypadla so súperom Ajax Amsterdam. Dukla v tom ročníku vypadla na základe reorganizácie z 
najvyššej ligy. Tri súťažné ročníky sme pôsobili v II. lige a od ročníka 2003/2004 sme sa vrátili do ligy 
najvyššej. Návrat zrealizovali tréneri Jánoš a Zvalo. Hráči, ktorí sa oň najviac zaslúžili: Zajac, Straka, 
Tóth, Sovič, Škuta, Libič, Branický, Semeník, Veselý, Kentoš, Pečovský, Juska, Urgela, Vyskoč, Svintek, 
Bartoš, Urgela, Penov. 
Ročník 2003/2004 bola najúspešnejším v celej doterajšej histórií Dukly. Obsadili sme konečné druhé 
miesto /o horší vzájomný zápas/, boli sme ako staronový účastník I. ligy účastníkom Pohára UEFA. V 
ňom sme postúpili cez dve predkolá do hlavnej súťaže, kedy nás zastavila až Benfica Lisabon. Pod 
vedením trénerského tandemu Molnár – Prochotský boli k dispozícií títo hráči, ktorí sa pričinili o 
najúspešnejšiu kapitolu Dukly: Boroš, Zajac, Semeník, Fabuš, Jakubko, Veselý, Kentoš, Dzúrik, Sovič, 
Pečovský, Kunzo ml., Svintek, Urgela, Pančík, Libič, Tóth, Vyskoč, Kulik, Leitner, Penov. 
V nasledujúcom súťažnom ročníku 2004/2005 sme opäť zaznamenali ďalší historický úspech a to hneď 
dvojnásobný. V konečnej tabuľke sme úspešne skončili na treťom mieste a vyhrali sme aj Slovenský 
pohár po druhýkrát v histórií klubu. Náš útočník Martin Jakubko bol tretím najlepším strelcom Corgoň ligy. 
Trénersky sa o to zaslúžili Daněk, Prochotský, Marián Michálik a hráčsky: Zajac, Vyskoč, Páleník, Kentoš, 
Pančík, Bukač, Kunzo ml., Svintek, Semeník, Pečovský, Leitner, Jakubko, Fabuš a Kulik, ktorí vyhrali 
finále 8.5.2005. Historickou raritou je, že František Kunzo st. bol kapitánom Dukly, ktorá vyhrala 
Slovenský pohár v roku 1981 a jeho syn František Kunzo patril do mužstva, ktoré úspech o 24 rokov 
neskôr zopakovalo. Zaujímavosťou je i to, že dvaja ďalší synovia bývalého olympijského víťaza /Rado a 
Patrik/ taktiež pôsobili v seniorských družstvách Dukly. V ročníku 2005/2006 nás v druhom predkole 
Pohára UEFA vyradil poľský Groclin Grodzisk. 
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Z medzinárodnej bilancie klubu je nutné vyzdvihnú ť tieto úspechy: 
1995, 1999, 2004 - účastník Pohára UEFA  
2010 - účastník II. predkola Európskej ligy 
1991 - víťaz zákl. skupiny UEFA INTERCUP 
1983 - víťaz MARLBORO CUP (Maďarsko) 
1986 - víťaz DUNHILL INTER CITY (Malajzia) 
 
NAJZNÁMEJŠÍ HRÁ ČI V FK DUKLA 
Petráš, Kuna, Mažgut, Ondruš, Pollák, Jurkemik, Kocian, Diňa, Michalík, Luhový, Ondruška, P. Németh, 
Hýravý, Praženica, Rusnák, Greško, Bažík, Semeník, Babnič, Kozák, Bochnovič, Juračka, Nemec, 
Faktor, Kunzo, Seman, Penksa, Labant, Dzúrik, Jakubko, Sovič, Pečovský, Pich, Ďuriš, Saláta, Lukšík, 
 
NAJZNÁMEJŠÍ TRÉNERI V FK DUKLA 
Molnár, Daněk, Jankech, Hložek, Škripko, Adamec, Dragúň, Jarábek, Jánoš, Kocian, Radolský, Benedik 
 
 
Proti sebe už hrali pred dvoma rokmi 
 
FK Dukla Banská Bystrica - Manchester United "18" ( Angl.) 5:1 (2:0) 
Góly: 4. T. Hu čko, 10. A. Hesek, 46. Laksík, 47. Uškovi č, 52: Rejdovian - 80. Tunniclife. 

 
BANSKÁ BYSTRICA 26. októbra 2010 (WEBNOVINY) - Futbalisti FK 
Dukla Banská Bystrica zvíťazili v utorňajšom prestížnom 
medzinárodnom prípravnom stretnutí nad dorastencami anglického 
veľkoklubu Manchester United jednoznačne 5:1. O góly zverencov 
trénera Karola Marka sa podelili Hučko, Hesek, Laksík, Uškovič a 
Rejdovian, za mládežnícky výber "červených diablov" do 18 rokov 
skóroval v 80. min už za jasného stavu 5:0 pre domácich Tunniclife.  
 
 
V stredu v Spišskej Novej Vsi výber Dukly do 21 
rokov proti Manchesteru United U 18 
 
Anglický veľkoklub zvolil už po niekoľký rok pre svojich mladých 
hráčov prípravu na Slovensku, pričom aj tento rok si hráči 

mládežníckej akadémie Manchesteru United zmerajú sily  s vybranými slovenskými tímami. 
Podobne vekovo zložený výber Manchesteru United sa predstavil pred dvomi rokmi priamo na 
Štiavničkách, keď zápas pred plnou hlavnou tribúnou slúžil širšiemu kádru prvého tímu na prípravu pre 
ďalšie ligové zápasy. Dukla zvíťazila 5:1. Po dvoch rokoch má banskobystrický klub opäť možnosť na 
zaujímavú medzinárodnú konfrontáciu. Tentokrát tím spod Urpína proti talentom z ostrovov nasadí výber 
hráčov do 21 rokov zložený z futbalistov juniorky a nižších mládežníckych tímov.   
Medzinárodný prípravný zápas sa uskuto ční na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi v st redu 
31.10.2012 od 14.30 h.  
Mimochodom z hráčov, ktorí sa v roku 2010 predstavili na Štiavničkách, sa nik zo sveta futbalu nevytratil. 
Naopak, brankár Sam Johnstone je členom širšieho kádra A tímu Manchesteru United a ďalších deväť 
hráčov, ktorí zavítali do Banskej Bystrice, sú členmi výberu tohto klubu do 21 rokov. Seniorský štart za A 
tím už má za sebou stredopoliar Jesee Lingard či obranca Tyler Blackett. Aktuálne len dvadsaťročný 
obranca Ezekiel Fryers nastúpil vlani dvakrát za A tím Sira Alexa Fergussona a aktuálne sa stal hráčom 
belgického Standardu Liege. Stredopoliar Etzaz Hussain pôsobí v nórskej najvyššej súťaži. Teraz na 
Slovensko zavítajú ďalšie budúce nádeje vrcholného futbalu. 
 
 

 

 

Zdroj: www.fkdukla.sk 
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História FK Spišská Nová Ves  
 
VÝBER Z HISTÓRIE FK Spišská Nová Ves 
V prvom desaťročí minulého storočia sa stali vyznávačmi futbalu aj novoveskí študenti. Sedemnásti 
„Šomi“ – nazývali ich tak preto, lebo medzi nimi bolo pätnásť židovských chlapcov – poskladali 
grajciariky a Ervin Löffler, ktorý študoval v Budapešti, kúpil pre mužstvo prvú loptu značka „Rambler“v 
tom čase stála dve zlatky štyridsať. Diadel zlatku a dvadsať grajciarov. Tak v roku 1908  vznikol 
Spišskonovoveský atletický klub (Iglói Atlekiai Klub). Jeho predsedom sa stal Dr. Béla Forberger, 
prvými hráčmi boli: Mikuláš Kromhausen, Matej Martinko, Leo Braun, Karol Andor, Róbert Polák, Aladár 
Fabián, Szandor Dzubajy, Jenö Braun, Ervin Löffler, Gyula Teléry a Jozef Čejk. 
Zápasy sa uskutočnili po dohode klubov aj stanovený čas sa dohodol na 40-60-90 minút. Rozmery 
ihriska  najmenšie 90-45 m, najväčšie 120-60 m. Prvé zápasy sa uskutočnili „Pod Blaumontom“ na 
vojenskom cvičišti. 
Cez 1.svetovú vojnu roku 1914-1918  sa nehral žiaden futbal. Roku 1919 – zanikla ISE a nastupuje 
 slovenský „TATRAN“. 
V roku 1923 z TATRANA vzniká Mestský klub „ACN“ /Atletický club Novoveský/. Prvým predsedom sa 
stal Ing. Holý. Výbor: pplk. Velebný, O. Deršák, Králiček,Tajomník: Z. Ferec, pokladník Petružela. Hráči: 
Egenberger, Šrenkel, Príboj, Kozma, Hexner, Deršák, Čekovský, Sedláček, Kornhauser, K. Andor, 
Dzubaj, Löffler. 
V apríli 1921 ustanovujúca schôdza košickej župy do ktorej vstúpili: ČSŠK Košice, Sparta Prešov, 
Sokolská Jednota Mukačevo, ČSŠK Užhorod, ČSŠK Berehovo, Tatran Sp. Nová Ves, ČSSK Sparta 
Michalovce, ŠK Kriváň Mikuláš, Viktória Ružomberok, zvolili prvý výbor na čele s predsedom prof. 
Augustínom Dešákom. 
V roku 1922 sa premenovala na Východoslovenskú. Župy sa hneď chytili organizácie súťaže, ktorú kluby 
privítali s nadšením. 
Konečne o body. 
Vo východoslovenskej župe, územie najrozsiahlejšie hrali o body v troch  okrskoch, ktorých víťazi AC  
Sp. Nová Ves, ČSŠK Košice a ČSŠK Užhorod sa stretli vzájomne o titul majstra župy. 
Výsledky: najprv ČSŠK Užhorod doma remizoval s AC Sp. Nová Ves 2:2 a potom „Spišiaci“ zvíťazili na  
vlastnom ihrisku nad ČSŠK Košice prekvapujúco vysoko 7:1. Majstrom župy bol AC Sp. Nová Ves. 
 Skutočnú výkonnosť Spišiakov v prvom stretnutí záverečného kola o majstra Slovenska s ŠK B.  
Bystrica prehrali doma 2:0. Proti ČSŠK Bratislava Spišiaci už ani nenastúpili. Prvým majstrom sa stal  
ČSŠK Bratislava. 
Takmer nič sa nezmenilo ani v 30-tych rokoch, keď do výberu hráčov do župy  dodávala AC Sp. Nová 
Ves. 
Divízia obnažila futbal, v roku 1934 privítalo reorganizáciu súťaží. Na východe bola založená Slovensko-
Podkarpatská divízia. Na východe súperil o primát jesenného majstra AC Sp. Nová Ves – ŠK Rusii 
Užhorod. O ich stretnutí so Sp. Novou Vsou sa prejavil na celom východe republiky taký záujem, že 
košická rozhlasová stanica zaradila z neho do svojho programu priamy prenos z druhého polčasu. Obe 
mužstvá hrali nervózne a dali po jednom góle, domáci Stašom, hostia Minčíkom. Zápas viedol Gottlieb, 
rozhodca z Užhorodu. Hľadisko zaplnené 2500 divákmi bolo remízou sklamané, domáci však  
prezimovali na 1. mieste s jednobodovým náskokom pred konkurenciou z Užhorodu. 
AC Sp. Nová Ves z roku 1934. Predseda Jednoty Ing. V. Holý, miestopredseda -  Polák, Vencko-
pokladník, Ferenc -  tajomník, Petržela, Kozma Hexner  - členovia. 
Reprezentovali ACN: Frank, Ovšonka, Gánovský, Maršálek, Žalúdek, Fabian, Novák, 
 J. Vysopal, P. Vysopal, Bednár, Brendl, Četo, Strnisko. Hrajúci tréner V. Brendl pôsobil len jednu 
sezónu. V roku 1933 povesť výborného družstva, ktoré na svojom ihrisku pri Hornáde vedelo poraziť 
každého súpera. Presvedčil sa o tom aj budapeštiansky Memzeti SC, odišiel s prehrou 0:1. ČSSK 
Bratislava na spiatočnej ceste s Užhorodu podľahol spišiakom 2:4. Dva góly strelil pražan Bičište, 
Bednár a Vysopal. Tréner mužstva pražan Mudroch. Divízna súťaž zanikla v roku 1938. 
Rok 1938  -  začala sa  (1. septembra) 2. svetová vojna.  
V roku 1939  – jar: Slovenská pohárová súťaž 
AC Sp. Nová Ves skončili na 7. mieste 8 2 0 6 19:41 4 body 
1939-1940  Slovenská liga 10. miesto 22 6 6 10 36:55 18 bodov 
1940-1941 10. miesto 22 6 4 12 41:69 16 bodov 
1941-1942 10. miesto 22 7 5 10 50:58 19 bodov 
Spišská Nová Ves zo Slovenskej ligy zostúpila do Divízie. 
1942-1943 Slovenská divízia severovýchodná skupina  2.miesto – skupinu vyhral Turč. Martin. 
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Mužstvá: Martin, SNV, STS Čadca, Sl. Bytča, Kežmarok, Dolný Kubín, ŠK Levoča, Pokrok Krompachy 
1943-1944 – Divízia severovýchodná skupiny 3.miesto 27 bodov 
Rok 1945  – radosť zo slobody aj na ihriskách. Už na druhý deň po skončení 2. svetovej vojny sa 
organizuje futbal. Hrávajú sa len priateľské zápasy, keďže krajina bola zničená prechodom frontu. Prvé 
slobodné leto bolo plné stretnutí medzi českými a slovenskými klubmi. 
 

Viac o histórii futbalového klubu Spišská Nová Ves nájdete na www.fksnv.sk  
 
FK Spišská Nová Ves žiada všetkých pamätníkov, býva lých hrá čov a 
trénerov, ako aj fanúšikov, ktorí môžu poskytnú ť fotografie, výstrižky 
z novín, články alebo informácie týkajúce sa histórie Novoves kého futbalu, 
aby sa kontaktovali na sekretariáte futbalového klu bu Spišská Nová Ves 
s manažérom Patrikom Brezovajom osobne, na telefónn om čísle 0903 
211 913 alebo emailom na futbal@fksnv.sk. 
 

 

SPONZORI    FK Spišská Nová Ves  
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