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Pripravovali sa na majstrovstvá detských domovov 

Prvé sústredenie slovenského výberu prebiehalo od štvrtku do nedele v Ružomberku. Kto bude reprezen-

tovať na európskom šampionáte v malom futbale detských domovov? 

RUŽOMBEROK. Celú prípravu mladých futbalistov do 16 rokov, vrátane ich vyslania na Európu do Varšavy, 

zastrešuje Detské centrum Ružomberok. „Od roku 1990 robíme takýto servis pre celé Slovensko v rôznych ak-

tivitách,“ povedal  Viktor Blaho, prezident a zakladateľ ružomberského zariadenia, ktoré vzniklo ako prvá slo-

venská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti. 

„V minifutbale sme už zorganizovali osemnásť majstrovstiev republiky. Posledné sa konali v októbri 

v Ľubochni. Práve z nich sa, na základe návrhov trénerov najlepších družstiev, vykreoval reprezentačný tím.“ 

Čakajú ich štyri zrazy 

Tréner Martin Machejník sa prvý deň pobytu zvítal s nominovanou desiatkou, ktorá do odchodu do Poľska ab-

solvuje ešte štyri spoločné zrazy, začiatkom januára v Žiarskej doline a potom, vo februári, marci a apríli, sa 

ešte trikrát stretne v Ružomberku. Slovensko si účasť na Európe vybojovalo v septembri, keď vo Varšave na 

veľkom medzinárodnom turnaji za účasti 25 výberov skončilo tretie. 

„Som tu jediný, ktorý bol aj tento rok vo Varšave,“ pochválil sa Ondrej Ďuraj z Liptovského Mikuláša, ktorý 

hráva futbal za žiakov Iľanova. „Toto prvé sústredenie je aj spoznávacie, nikdy sme predtým neboli spolu,“ vy-

svetľoval 14–ročný chlapec, ktorý si vzápätí  zaspomínal na septembrový turnaj: „Prehrali sme iba raz s Rusmi, 

ktorí napokon boli druhí, turnaj vyhrala Ukrajina. Som veľmi zvedavý, ako to dopadne teraz. Samozrejme, že na 

majstrovstvá sa teším,“ pridal Ondrík. 

Dievčina hrá iba čisto 

Chlapci majú medzi sebou aj jedno dievča - Veroniku Gábrišovú zo Slovenského Grobu. „Bežne hrávam 

s chlapcami,“ zareagovala pätnásťročná dievčina, ktorá nemá žiadny problém postaviť sa aj medzi žrde. „Vo 

Viničnom hrávam za žiakov,“ uviedla Veronika, ktorá tento mužský či chlapčenský šport doslova miluje. 

„Sem–tam ma chlapci aj sfaulujú, ja naopak hrám iba čisto.“ 

„Naši mladí reprezentanti trénovali v základnej škole Klačno aj na ružomberskej šiestej základnej škole. Medzi 

nich zavítal tiež tréner ružomberských dorastencov Ján Haspra, ml., aby im poradil. V rámci tréningu si chlapci 

zahrali s ružomberskou prvoligovou pätnástkou, vybehli aj na Málino Brdo a navštívili  termálne kúpalisko 

v Bešeňovej,“ dodal Blaho. 

Detské centrum Ružomberok má v „repre“ štyroch zástupcov, okrem Ondreja Ďuraja a Veroniky Gábrišovej, 

ešte Michala Ďuraja a Michala Kralčiaka.     

 

Čítajte viac: http://liptov.sme.sk/c/6186196/pripravovali-sa-na-majstrovstva-detskych-

domovov.html#ixzz1iaK4BHi1 
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