Milí spoluobčania, Vlčkovania a rodáci.
Dostala sa Vám do rúk a listujete v malej publikácii „Moja cesta z Farkašína
do Čile a späť“. Všetky informácie, ktoré sa dozviete pri čítaní, boli získané
z rozhovorov a väčšinu podkladov zo svojho rodinného archívu poskytol
Jozef „Vasil“ Štibrányi, najvýznamnejší rodák našej obce Vlčkovce v oblasti
športu, ktorý našu obec zviditeľnil na celom svete.
Obecné zastupiteľstvo obce Vlčkovce uznesením č. 57/2019 zo dňa
9.12.2019 schválilo udelenie čestného občianstva obce Vlčkovce majstrovi
športu Mgr. Jozefovi Štibrányimu. Čestné občianstvo bolo Jozefovi
Štibrányimu udelené pri príležitosti životného jubilea za celoživotný prínos
v oblasti športu a vzdelávania. Čestné občianstvo bolo odovzdané dňa
18.1.2020 pri príležitosti 80-tich narodenín, zároveň bola v tento deň
pokrstená publikácia, ktorú práve držíte v rukách o Jozefových športových
krokoch a pôsobení počas jeho kariéry.
Určite by publikácia bola podstatne väčšia, ak by sa podrobne popísali
všetky zážitky počas Jozefovho pôsobenia v jednotlivých kluboch,
reprezentácii, ale aj jeho školských aktivít pri výchove žiakov, ktorým
venoval maximum, počas svojho pedagogického pôsobenia.
Jozef, veľká vďaka za všetko, čo ste pre Vašu rodnú obec Vlčkovce v oblasti
športu, najmä futbalu, ale aj vo vzdelávaní Vlčkovanov, počas Vášho života
urobili. A za všetkých Vlčkovanov, aj keď s odstupom času, jedno veľké
ĎAKUJEM.
Chcem poďakovať Mgr. Jozefovi Štibrányimu za poskytnutie informácií, ako
aj materiálov z rodinného albumu, aby sa s nimi mohla oboznámiť široká
verejnosť.
Jozef, v mene mojom, ale aj všetkých Vlčkovanov prajeme do ďalších rokov
pevné zdravie, osobnú a rodinnú pohodu.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce Vlčkovce

S: Jozef, povedzte o svojich začiatkoch
JŠ: Narodil som sa 11.1.1940 vo Farkašíne, teraz Vlčkovce na Kotvasovom
(č.d. 201), dnes už je dom zbúraný a je tam postavený nový dom. Z každej
strany bývali Šturdíkoví. Všetko sme boli chlapci futbalisti. Potom sme bývali
takmer 3 roky (1957-1960) na Rampákovom, na rohu cintorína, kde bývali
Riškoví, č. d. 6. V prednej časti bývali Riškoví, a my sme bývali za nimi, v tých
rokoch sme stavali tento dom a v roku 1960 sme sa presťahovali sem (v
súčasnosti Križovany n/D č. 280).
S: Tento dom Vaši rodičia stavali, dá sa povedať,
ako viacerí Vlčkovania, ako súčasť obce Vlčkovce
JŠ: Slezákove role sa rozparcelovali a tu sa stavali
na pozemkoch rodinné domy, všetci naokolo
boli Vlčkovania a k nim sa aj hlásili. Keď sme
stavali, myslím že len Trnka tu mal postavené
a potom sa postupne pristavovali ďalšie domy.
S: Tento Váš dom mal podľa starého číslovania
adresu Vlčkovce č. 191. Do ktorého roku ste si
písali adresu ako Vlčkovan?
JŠ: Ja si pamätám, že to bolo až dovtedy, keď sa
Rok 1943 (Jozef Štibrányi,
babička Kotvasová, brat Ján)
zlúčili obce (Vlčkovce, Križovany a Opoj), myslím
že 1975-1976, potom sme sa stali Dudváh, m. č.
Križovany, to sa udialo administratívne, museli sme meniť všetky doklady na
Dudváh, Križovany.
S: Keď ste nastupovali ako učiteľ do Križovianskej školy v roku 1970
JŠ: Určite som bol ešte stále Vlčkovan, takú adresu som mal vtedy
v občianskom preukaze. Do Základnej deväťročnej školy v Križovanoch n/D
som nastúpil presne v januári 1970... Vrátil som sa v decembri 1969 domov
z Vítkovíc, bývať sme prišli sem k mame a hneď po novom roku som nastúpil
do školy ako učiteľ. Náš dom mal vtedy adresu Vlčkovce č. d. 191 a my sme
dostali potom v roku 1976 nové číslo domu Križovany n/D č. 280. A mama
ako Vlčkovanka trvala, aby to číslo na dome zostalo, nesúhlasila so zmenou,
pretože je Vlčkovanka, tak až do jej smrti sme mali na dome umiestnené

obidve čísla. Mama bola na to hrdá, že je Vlčkovanka, ona nechcela na tom
nič meniť, bola aj členka záhradkárov vo Vlčkovciach, proste ona bola
Vlčkovanka telom aj dušou, a tak sa aj pobrala na večný odpočinok.
S: Jozef, keď sa ešte vrátime k Vášmu detstvu, aké boli začiatky Vášho futbalu,
pravdepodobne ako Vlčkovan ste začínali vo Vlčkovciach. Kde ste hrávali, aká
to bola zostava, aká partia, aké boli prvé žiacke kroky?
JŠ: Moja mama bola krajčírka, keď šila šaty, zostali z toho všelijaké odpadové
kusy látky, tak z tých kusov látky mama ušila handernú loptu, to bola prvá
lopta čo sme mali, no a ušila nám, neviem, či 3-4 lopty. Pamätám si u nás sa
kopalo, u Šturdíkových sa kopalo, brána len tak trieskala, niekto sa stal
brankárom a ostatní sme kopali. A keď sa zobrali z humna plodiny, vytrhal sa
mak alebo hrach, vznikla tam nejaká plocha, tak už sme tam hrali. Vzali sa dva
koly alebo sa spravila bránka z dvoch košiel a už sme hrali futbal, vždy čo bol
len trochu voľný čas.
S: A čo ihrisko vo Vlčkovciach v tej
dobe nebolo?
JŠ: Vo Vlčkovciach bolo ihrisko
v Hliníku, tam sa ťažila žltá hlina,
kde je teraz veľká križovatka,
z Trnavy do Vlčkoviec. Tam bolo
v tých rokoch ihrisko, pretože
počas vojny sa postavila cesta
Ja, otec a Tarzan, rok 1955
z Trnavy až do Nitry, tzv. betónka.
Hliník bol vyhĺbený do určitej hĺbky
a veľká plocha to bola, mohlo to byť aj viac ako 100 metrov dlhé. Z jednej
strany bol svah cesty - betónky a z druhej strany bol vysoký svah žltej hliny,
a medzi tým bola plocha trávnatá, kde boli dve brány , a tam sa hralo. V
Hliníku hrávali futbalové zápasy naši muži, ale aj všetci ostatní, kto chcel hrať
futbal.
S: V Hliníku sa hrávali aj klasické súťažné zápasy?
JŠ: Na tú dobu klasické tak, že sa hralo na dve brány a boli dve družstvá, 10
hráčov a brankár, ktor í proti sebe hrali na tejto ploche. Môj otec mi hovoril, aj

starý Kubíček, raz sa v Hliníku hral futbalový zápas mužov Farkašína a išiel
Tiso (vtedajší prezident) do Nitry na nejakú oslavu. Môj svokor od ľudí –
divákov vyberal vstupné a Tiso sa tam zastavil a normálne dal 50 korún, ako
dar, klubu, Tiso, prezident pozrel zápas, a potom pokračoval ďalej do Nitry.
Všetky zápasy sa hrali v Hliníku, vtedy sa zjednal zápas a hrali. Nebola to súťaž
ako taká, až potom sa začalo hrávať súťažne na novom ihrisku pozdĺž
cintorína. Niekde som čítal zápis, že jeden z Bohunických chlapcov mal 10
korún za to, keď sa kopla cez plot Bohunickým lopta, tak ju za 10 korún vrátil.
Keby nebol loptu vrátil, tak nemôžu hrať, lebo nebolo viac lôpt.
S: V akom období bolo to ihrisko vedľa Bohunických?
JŠ: To ihrisko tam bolo už po vojne... Ja som mal asi 9-10 rokov, prišli sme zo
školy a už sme tam mastili. Takže asi v roku 1950.
S: Bolo futbalové ihrisko v takej podobe ako je teraz aj vo Vlčkovciach
postavené?
JŠ: Nie, vtedy bolo ihrisko vedľa plota Bohunických záhrady, zhruba ako je
vybudovaná cesta k novým domom, a to nové ihrisko (multifunkčné), presne
ako majú Bohunický plot. Takých 90-100 metrov dlhé ihrisko, na šírku to malo
asi 60 metrov, vylajnované, bránky a všetko a šatňa bola v kultúrnom dome
pod javiskom. Tam bola miestnosť, kde boli športové veci, kde bol hospodár,
ktorý tie veci mal na starosti.
S: Vo Vašom detskom veku, akým spôsobom bol organizovaný žiacky alebo
dorastenecký futbal?
JŠ: Vlčkovce v tej dobe hrali veľmi
kvalitný futbal. V zápasoch rôzneho
typu sa tak preslávili, že hrali krajskú
súťaž. Vtedy bola vo Vlčkovciach veľmi
dobrá partia. Vlčkovce hrali krajskú
súťaž v mužskej kategórii... Križovany
a Opoj boli vtedy v rámci futbalu
podstatne nižšie. Vlčkovce mali v tých
rokoch
kvalitné
mužstvo,
malo
vynikajúcich hráčov a podmienky, darilo sa.

Oslavy 1. mája rok 1954 v Seredi

Rok 1953 Benjamínka (tréner Pétery,
druhý zprava dolu Jozef Štibrányi)

Rok 1954 Benjamínka (tréner Vívoda,
Jozef Štibrányi prvý zľava )

Ja som bol vtedy „benjamínek“, tak sa hovorilo nášmu žiackemu mužstvu
a bolo aj družstvo dorastu. Keď muži hrali krajské zápasy, museli mať dorast,
predzápasy boli vždy dorastenecké zápasy . A my sme boli vtedy benjamínci
žiaci. My sme si aj sami dojednali zápasy, alebo nám niekoho dojednali, alebo
sme hrali s Kerestúranmi alebo s Opajanmi, do Majcichova sme na bicykloch
chodievali, aj do Modranky. Tiež sme chodili hrávať predzápasy mužom. „A“
mužstvo hralo hlavný zápas a hrali dorastenci predzápas, a niekedy aj my ako
žiaci. V tom období hrávali hráči z Vlčkoviec - Šimovci, Šuranovci, Danovci,
Bartovci, Šturdíkovci. Šturdíkovci hrali za Vlčkovce aj štyria naraz, Jančák
Šturdík, Joštík, Vlado a Rudo Šturdíkovci, Jožo Šimo, Emil Sivák, Lojzo Uhrovič,
Ferko Šuran, Rudo Kalivoda, Jožko Valný a veľa ďalších. Vtedy bolo vo
Vlčkovciach veľa dobrých kvalitných futbalistov.
S: Kedy ste dostali prvú registračku ako žiak, dorastenec?
JŠ: Bolo to keď som mal asi 13 rokov, čiže asi v roku 1953. Vtedy dorastenci
museli mať tiež registráciu. Boli sme DŠO „Slavoj Vlčkovce“. Potom sa
postavili na ihrisku šatne, kde sú teraz a bol na nich veľký kruhový 2-metrový
znak Slavoj Vlčkovce. Slavoj bola vtedy firemná značka Cukrovaru. Ja som ako
13-ročný už začal hrať za dorast vo Vlčkovciach.
S: Dorastenci Vlčkoviec vtedy v tom čase aké hrali súťažné zápasy?
JŠ: V tej dobe sme hrali predzápas pred „A“ mužstvom (mužmi). A chodili sme
autobusom, čo mal Cukrovar. Vozil nás Gabriel, aj na vetrieske sme občas
chodili, kde bolo A-mužstvo, dorastenci a ešte pár fanúšikov, a takto natlačení
sme išli aj na Záhorie hrať zápasy.

S: V tom období bolo súťažné len A-mužstvo, vy ste hrali predzápasy?
JŠ: Áno my sme hrali predzápas a A-mužstvo hralo v tej súťaži. A začali vznikať
organizované okresné súťaže. Zmenili systém súťaží a Vlčkovce už neboli
v krajskej súťaži, ale boli v rámci okresu, kde boli aj ostatné okolité dediny.
Vlčkovce sme boli v okrese Sereď, vtedy hrali Vlčkovce nie na Trnavskej ale
hrali v Galantskej strane, hrali sme s mužstvami ako Pata, Šintava, Šoporňa,
Mača, a tie dediny všetky sem chodili hrávať, resp. Vlčkovce k nim.
S: Toto je trošku problém zisťovania údajov, lebo Vlčkovce sa administratívne
presúvali medzi okresmi Trnavou a Sereďou... A aj tie archívne materiály sú
rôzne založené, nekompletné, a je problém z ich získavaním, a to nielen
o futbale.
JŠ: Áno bola krajská súťaž, galantská strana a potom začali zasa okresné
súťaže v okrese Trnava, kde boli Vlčkovce presunuté.
S: Máte z toho žiackeho alebo dorasteneckého obdobia taký špecifický
zážitok, ktorý vám utkvel v pamäti?
JŠ: Ja som bol už v tej dobe veľmi dobrý útočník, dával som aj 5 gólov za zápas
na tú dobu sa mi darilo. Bol som veľmi rýchly... A zaujímavé, bol som z tej
mojej partie najvyšší. V ročníku nás bolo 18 chlapcov. Mal som to v sebe,
pretože som mal dobrú svalnatú postavu. Bol som niekoľkonásobný majster
školských majstrovstiev okresu Sereď. Vyhral som beh na 60m, skok do
diaľky a aj skok do výšky, všestranne sa mi darilo.
S: Ako mladý benjamín už 13-ročný ste hrávali za dorast vo Vlčkovciach, kedy
vás nominovali medzi mužov, ten začiatok bol vo Vlčkovciach?
JŠ: V roku 1954 naši muži hrali zápas v Zohore. Vtedy mal Zohor už krásne
trávnaté ihrisko, a my sme tam hrali predzápas ako dorastenci, darilo sa mi, ja
som dal 4 góly, nemohli ma udržať. Na zápase bol nejaký chlapík z Bratislavy,
čo robil v trénerskej komisii. Volal sa Kadlec, zaoberal sa mládežou
a v Bratislave povedal, že videl v Zohore hrať šikovného chlapca z Vlčkoviec.
Robil sa zájazd výberu kraja mužov a výberu kraja dorastencov na
medzištátny zápas do Maďarska, a mňa vybrali. Do Vlčkoviec prišiel prípis,
hráč č. 7 bol vybraný do mužstva dorastencov kraja a dostaví sa vtedy a vtedy
s futbalovou výstrojou do Bratislavy. Tak som tam prišiel, prihlásil sa, sadli do

autobusu a išli do Šoproňu. Odohral sa zápas mužov a my dorastenci sme
hrali predzápas, tuším to bolo 1:1, muži prehrali, potom sme sedeli,
mulatovali a v noci som prišiel domov.
S: To bola Vaša prvá medzinárodná skúsenosť?
JŠ: Áno bolo to v roku 1954, a keď sme sa odtiaľ vrátili, urobili ďalší zraz
hráčov dorastu a výber sa stretol v Trenčianskych Tepliciach. Tam som išiel
s Jačkom Madarom, oboch nás vybrali. Potom ma vybrali ďalej, a to už sa
robil výber vyššej triedy, prakticky nielen kraj a zároveň aj celá oblasť.
Vyberali sa chlapci za jednotlivé kraje, západoslovenský kraj, stredoslovenský
kraj a východoslovenský. Do tohto výberu som sa dostal v nasledujúcom roku
(1955). Potom som začal chodiť do Trnavy do školy a začal som hrávať za
dorast Spartak Trnava . Do Spartaku som sa dostal z toho krajského výberu,
kde si ma Trnavčania vybrali.
S: Ten Váš skok z Vlčkoviec bol z dorasteneckého mužstva, nie medzi mužov
Vlčkovských, ale do dorastu Spartaku Trnava. Takže to sa písal r ok 1955?
JŠ: Áno, začal som chodiť na gymnázium a ako desiatak som už hrával za
dorast Spartak Trnava, mal som vtedy 15 rokov. Vtedy ligové kluby povinne
museli mať dorastenecké predzápasy, to bolo kvôli fanúšikom. Vždy bol
dorastenecký predzápas a keď bolo hlavné vstupné 8 korún, a dorastenci hrali
predzápas, tak zvýšili vstupné na 9 korún. Klub ešte na nás zarobil. (Na zápasy
Spartaka už vtedy chodilo 6-8 tisíc fanúšikov, aj viac, tak na predzápase
zarobili na vstupnom o 6000 – 8000 korún naviac).
S: Keď ste vo Vlčkovciach hrávali v doraste, koho ste mali trénera? Bol alebo
nebol?
JŠ: Vtedy sa o to zaujímal Emil Sivák, ten bol taký fanatik do futbalu. Hlavne
toho si pamätám, on bol taký prvý tréner dorastu, keď som tam bol ja, Emil
robil aj zostavu, pracoval roky vo výbore TJ Vlčkovce.
S: Dobre, dostali sme sa, že ste v doraste Spartaka, tam bol kto váš prvý
tréner?

JŠ: Prvý tréner bol Šanibáči Fekete, to bol taký „Maďar“. Keď som prišiel na
prvý tréning, už chlapci trénovali. Tak som sa u neho prihlásil. A v najbližšiu
nedeľu som išiel za Spartak Trnava hrať už prípravný zápas . Hralo sa
v Prievoze v Bratislave. To bol môj prvý zápas za dorast Spartaka Trnava.
S: Čo hrali vtedy dorastenci Spartaka, akú súťaž?
JŠ: To bolo zaujímavé, že vtedy súťaž ako taká nebola, my sme hrali vždy len
tie predzápasy, pred A-čkom - mužmi, a rôzne priateľské zápasy.
S: Ale bola tam nejaká tá pravidelnosť?
JŠ: To bolo pravidelné, boli sme organizovaní, mužstvá medzi sebou hrali
a zápasy sa hodnotili do tabuľky.
S: Dorastenci Spartaka, bola taká jedna kapitola...kedy a kto rozhodol
a vybral si Vás, že je práve teraz ten čas, aby Jožo Štibrányi z Vlčkoviec hral za
mužov Spartaka?
JŠ: To boli zasa ďalšie výbery, ako som spomínal Trenčianske Teplice, potom
boli ďalšie sústredenia a výbery, a ja som sa dostal do dorasteneckého
mužstva západoslovenského kraja. Hrali sme predzápas v Bratislave,
Československo – Juhoslávia, na štadióne na Tehelnom poli, bolo maximálne
vypredané, asi 60 000 divákov. A ja som zasa zahral dobre a po zápase sa
robil výber, lebo takisto mali mužstvá Česi, Moraváci. Po skončení zápasu
v Bratislave som bol nominovaný do mužstva dorastencov Slovenska. A hráči
z mužstva dorastencov Slovenska, tí najlepší, boli vybraní na zraz dorastencov
celého Československa, ktorý sa uskutočnil v Lomnici nad Popelkou. Na
základe výsledkov ma vybrali. To bolo v roku 1957.
S: Chodili ste samostatne na tieto
zrazy?

Sústredenie Lomnica nad Popelkou, rok 1957

JŠ: Väčšinou sám, bývali sme v izbách
na ihrisku. Bolo nás tam niekedy aj 60
hráčov a vybrali mužstvá, ktoré hrali
s mestečkami na okolí priateľské
zápasy. Potom ma vybrali do mužstva
Československa, ktoré v máji 1957

hralo dorastenecký turnaj UEFA
„Majstrovstvá Európy dorastu“.
Vtedy boli len dorastenci
organizovaní v Európe. Slovákov
nás bolo vtedy nominovaných 5
alebo 6 do Luxemburska, kde sa
hral turnaj. Keď som sa vrátil
z turnaja v Luxembursku, tak ma
posunuli do mužstva mužov
Spartaka Trnava.

Turnaj UFA Luxemburg
(mužstvo dorast ČSR), rok 1957

S: Takže to bol rok 1957...
JŠ: Áno, vtedy som odohral svoj prvý ligový zápas za mužov Spartaka Trnava
proti Ostrave. Vyhrali sme 3:1, to bol štart do prvej ligy mužov z
trnavského dorastu. Druhý zápas sme hrali s Duklou Pardubice, vyhrali sme
1:0 a ja som dal svoj prvý ligový gól ako sedemnásťročný.
S: Písal sa rok 1957, 17-ročný Jozef Štibrányi
v prvej Československej futbalovej lige ako hráč
Spartaka Trnava.
JŠ: Reprezentant dorastu Československa a hráč
ligového mužstva. Vtedy mali Vlčkovce dvoch
ligistov v Spartaku Trnava hral Janko Šturdík, ktorý
bol môj vzor bol odo mňa starší a ja som potom
s Jankom hrával v útoku spolu takmer 6 rokov za
Spartak Trnava.
S: Hrávali ste spolu v Spartaku Trnava?
JŠ: Áno, Janko Šturdík (Jančák) bol pravý krídelník,
a keď mňa vybrali na pravé krídlo, tak Janko
Pri tréningu na štadióne
prešiel na ľavé krídlo. Spolu sme chodili aj na zrazy.
Spartaka Trnava, rok 1957
A potom ešte začal hrať za Trnavu Janko Horváth ,
ďalší Vlčkovan. Hrali sme traja z jednej dediny v I. lige. To nemala žiadna
dedina troch ligistov – futbalistov naraz v jednom prvoligovom družstve na

Slovensku. To boli traja Vlčkovania v Spartaku Trnava – Šturdík – Štibrányi –
Horváth.
Janko Šturdík hrával už v roku 1957, keď som prišiel v 1957 do Spartaku,
a Jano Horváth nastúpil potom, myslím, že v roku 1959. Tri roky sme hrali
spolu v jednom čase naraz traja Vlčkovania, stabilní hráči Spartaku Trnava.
S: Čiže tá vaša enkláva v Spartaku,
tá prvotná, bola od roku 1957 do
kedy?
JŠ: Ja som bol v tom Spartaku už od
1955 ako dorastenec. Od 1957 som
hral za mužov Spartaka Trnava.
Slovan Liberec (jeseň 1959)
O mojom
pôsobení
v Slovane
Spartak Trnava, rok 1958
(J. Štibrányi, J. Šturdík)
Liberec, ktorý hral II. ligu sa veľa
nehovorilo a nepísalo. V Slovane Liberec hral v roku 1959 môj starší brat Ján.
Vedenie klubu malo o mňa záujem ale Spartak ma nechcel uvoľniť. Preto ma
naviedli, aby som prišiel do Liberca (cestoval som v noci), na druhý deň som
mal pohovory na Vysokej škole textilnej a prijali ma na štúdium. Ako študenta
ma musel Spartak uvoľniť, a už som na jeseň 1959 hral za Liberec. Štúdium
bolo ťažké, a preto som ho ukončil. V Slovane Liberec som odohral celú
jesennú sezónu 1959. Hralo sa mi tam veľmi dobre. Vybavili mi tri vagóny
tehál a drevo na krov, ktoré priviezli až do Križovian na stanicu , aby sme
dostavali dom. Napísal som Tonibáčimu list, že či sa môžem vrátiť do
Spartaka. Odpísal mi „ty truhlík, už si tu dávno mal byť“. Po novom roku 1960
som sa zapojil späť do Spartaku Trnava. Tu som pokračoval do vojny.
Vojenčina 1963-1965
V 1963 som narukoval do Dukly
Praha, tam som bol rok, vtedy bola
Dukla
Praha
Majster
Československa, mám titul majstra
ČSR a Dukla ma potom preradila
do Dukly Tábor, tam som bol ďalší
rok. Z Dukly Tábor som sa v roku
Slovan Liberec, rok 1959

1965 (po vojenskej službe) vrátil naspäť do Trnavy spolu s Dušanom Kabátom.
Potom som hral 2 roky ešte v Trnave, následne prišlo zranenie.

Dukla Praha s Jánom Geletom, rok 1963

Dukla Tábor, rok 1964

S: Čo to bolo aké zranenie?
JŠ: V roku 1967 som sa zranil. Mal som väzy v kolene ponaťahované a
natrhnuté, zrazil som sa s hráčom, prekopol mi nohu. Tréner Malatinský ma
nútil hrať aj so zranením. Ja som odmietol pre bolesti nastúpiť, to sa nepáčilo
Malatinskému. Jeho musel každý poslúchať a asi 4 týždne som nehral. Keď
som vyzdravel a bol som k dispozícii, sa mi otočil tréner Malatinský chrbtom
a nestaval ma na zápasy, stal som sa nepotrebný, lebo som sa so zraneným
kolenom vzoprel proti jeho rozhodnutiu. Vtedy už v Spartaku z Vlčkoviec
nehral nikto. Ja som tam bol z Vlčkovskej trojice posledný. Následne ma
predali na 3 roky do Vítkovíc, bol som tam preradený.
S: Čiže 1967-1969 Vítkovice....
JŠ: Áno, keďže tréner Malatinský
a vedenie Spartaka sa rozhodli ma
preradiť do Vítkovíc, tak ma predali.
S: Vítkovice čo hrali, akú súťaž?
JŠ: Vítkovice hrali druhú ligu, tam
sme hrali každý rok o postup. Vždy
skončili druhé, postup do I. ligy im
nevychádzal.

TJ VŽKG Vítkovice , 1968

S: Takže vo Vítkoviciach ste odkrútili 3 roky (sezóny)...
JŠ: Predali ma do Vítkovíc, tam sme boli aj s manželkou. Na Štefana 1966 sme
mali svadbu a 3. januára 1967 už sme boli vo Vítkoviciach, a už som zarezával.
S: Vo Vítkoviciach sa ukončila Vaša profesionálna kariéra ligového futbalistu?
JŠ: Áno profesionálna činnosť v januári 1970, ktorá bola svojím spôsobom
platená, že hráč bol ako „profesionál“ registrovaný. Vrátil som sa domov. A
prišiel za mnou Lojzo Hlavna, a hovoril mi, aby som išiel hrať a trénovať
Križovany. Lojzo bol vedúci mužstva v Križovanoch, taký futbalový fanatik.
Vtedy hrali okresnú súťaž, dvojku alebo trojku.
S: Zároveň ste nastúpili ako učiteľ do Križovianskej školy.
JŠ: Do školy som nastúpil hneď ako som prišiel, v januári 1970 som predložil
doklady a začal som učiť telesnú výchovu a prírodopis, a zároveň som začal
trénovať futbalové A-mužstvo Križovian a súčasne som bol ako hrajúci tréner.
S: Na škole ste pripravovali mladých Križovančanov, Vlčkovanov, aj chlapcov
z Opoja ako telocvikár, a zároveň ako hrajúci tréner v Križovanoch, vtedy
v okresnej súťaži. Aké to bolo obdobie? Skok z Ligy do okresnej súťaže.
JŠ: Vtedy to veru neboli ľahké zápasy, vtedy v skupine hrávali Horná a Dolná
Krupá, Špačince, Dráhovce, Trebatice, Trakovice, Vlčkovce a ďalšie veľmi
kvalitné družstvá.
S: Vtedy bol starý veľký Trnavský okres... Dokedy ste v Križovanoch hrali?
JŠ: Áno, to bol región súčasných troch okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec.
V Križovanoch som hral do konca roku 1978. Do konca roku 1977 som pôsobil
ako hrajúci tréner, a potom som tam jeden rok hral len ako hráč Križovian ,
a potom som tam skončil. Ten môj odchod bol na základe určitých
rozdielnych názorov s výborom TJ.
S: V Križovanoch ste ako hráč nosili číslo 7 na drese?
JŠ: Stále som mal na drese č. 7, všade, kde som hrával. To bolo moje číslo.

S: Keď ste prišli do Vlčkoviec počas zimnej prípravy na jar v roku 1979,
poslúchali Vás Vlčkovania ako hráči, prispôsobili sa novému spôsobu vedenia
tréningov a zápasov?
JŠ: Na jedničku, mali sme tvrdé tréningy. Ja som bol taký, že keď som hrával
za Trnavu, aj za Duklu, aj za Vítkovice, tak som si zapisoval poznámky
z jednotlivých tréningov. Vlčkovce mali tréningy... 50% to boli z Dukly Praha
a 50% zo Spartaku Trnava. Zimná príprava bola ako mala Trnava... V telocvični
aj vonku sa behávalo na získanie kondície a minimálne 20-25 chlapcov (Amužstva), a ďalší dorastenci na každom tréningu, aj v nedeľu doobeda boli
tréningy, za každých podmienok.
S: Tie tréningy mávali spolu A-mužstvo aj dorast, aj 40 ľudí bolo naraz na
tréningu.
JŠ: Áno, muži aj dorastenci s nami behali. Na kondíciu sme mali peknú trasu
až do Majcichova vedľa potoka... Po „títeši“, tam sme sa otočili, a naspäť. V
zime môj klasický systém bol, keď boli záveje vedľa potoka, tak cez tie
najvyššie sa muselo behať, a potom sa ešte aj hral tréningový zápas.
Zvyšovala sa tým kondícia,
nikto neprotestoval, nikto
s tým nemal problém, hrali
len tí najlepší a išlo to. Vtedy
sme postúpili do vyššej
súťaže, to bola myslím vtedy
druhá trieda. O postup sme
hrali s Dolnými Otrokovcami.
Vyhrali sme 2:1 a postúpili
sme do vyššej súťaže, zápas sa
TJ Vlčkovce, po zápase v Modranke, rok 1981
hral v Modranke v roku 1981.
S: A to ste hrali v tom zošitom drese, čo vám v Pečeňadoch protihráč na
chrbte vytrhol sedmičku, keď Vás nevedel zastaviť? Na tom zápase som bol
a domáci hráč dostal iba žltú kartu, a myslím, že sme tam vyhrali.
JŠ: Áno, to som išiel sám na bránu a hráč ma dobiehal, chytil zozadu
a roztrhol mi dres. Ja som dal z úniku gól. Mama mi dres zašila, ja som číslo

dofarbil, a potom ho po mne zdedil Icek (Rudo Riška), v ňom hrával a nikomu
ho nechcel dať do konca svojej kariéry.
S: Vlčkovce bola posledná futbalová zastávka, či už hráčska alebo trénerská?
JŠ: Áno, Vlčkovce boli posledné moje pôsobisko čo som hral súťažne futbal, už
som potom bol len na škole, hrával som iba za starú gardu trnavskú (starí
páni Spartak Trnava)... S Jankom Šturdíkom, s Kozinkom, Gerykom, Jarábkom
a ďalšími a to dlhé roky. Mal som 70 rokov a ešte som chodil hrávať, hral som
možno 20 minút, alebo polčas, ale hral som rád. Potom som to už zabalil,
prišli mladší.

Starí páni Spartaka Trnava

S: Keď si zoberieme to obdobie vášho pôsobenia v rámci školy, aj tam ste
našli, vychovali a posunuli mladých futbalistov z tohto nášho regiónu
Vlčkovce, Križovany, Opoj, ktor í sa dostali dosť vysoko v rámci súťaží...
JŠ: Môj výborný žiak bol Stano Šimo. To bola tá dobrá partia, Vlasto Polakovič,
Janko Šturdík, Vlado Bilčík, to boli všetko veľmi dobrí futbalisti. Stano Šimo
začal hrávať za Lokomotívu Trnava a z Lokomotívy prešiel do Spartaku, hrával
stredného obrancu a uchytil sa dobre. Ďalším hráčom Trnavského Spartaka
z Vlčkoviec bol Ferko Horváth.
S: Ferko bol od Stana trošku starší, on bol taká medzigenerácia... Medzi Vami
a Stanom Šimom.

JŠ: Áno, Feri Horváth mal zlatý talent, ale žiaľbohu mal okolo seba zlých
kamarátov. On dal gól Derby County v prvom zápase Európskeho pohára
majstrov, v roku 1973 Spartak vyhral a poslal britské mužstvo z Trnavy
s prehrou domov.

S: Čiže Šturdík, Štibrányi, Horváth Jano, Horváth Fero, Šimo Stano, dá sa
povedať o našich Vlčkovciach, že tu vyrástlo veľa kvalitných ligových
futbalistov. Samozrejme boli aj ďalší, ktorí sa nedostali až do prvej ligy.
JŠ: Ale nemá každý tú možnosť, niekedy stačí náhoda alebo nejaký dobrý
výsledok, vydarený zápas, niekto si ťa všimne, a hotovo, a už si ťa vyberú na
skúšku a keď sa osvedčíš a už si tam. Viacerí hrali v tých vyšších súťažiach, či
už druhú ligu alebo nižšie, keď spomeniem ďalších Vlčkovanov, či mladšieho
Janka Šturdíka, Marcela Králika... Vlasto Polakovič, Tono Šimo, ktor í sa
uplatnili minimálne na krajskej úrovni, ale mnohí aj šancu nevyužili, hrávali
v špičkových mužstvách za dorast, juniorku, ale začalo ich baviť niečo iné
a bol koniec futbalovej kariéry. Je to aj určitá mentalita toho chlapca, či
dokáže zvládnuť tvrdé zimné prípravy, či ho nezačne baviť niečo „iné“, či
neprídu zranenia a je po kariére.
S: Pri Vašom pôsobení v rámci Vlčkoviec, Križovian, ako chlapec si pamätám,
keď som bol ešte na škole alebo aj sme hrávali, za dorast v tom čase ste už
trénovali Vlčkovce, dosť ste sa podieľali na príprave a výstavbe, či už
tenisových kurtov, v Križovianskej škole alebo v Križovanoch na ihrisku, vo
Vlčkovskom Cukrovare, keď ste u nás pôsobili spravil sa špeciálny rezač za
traktor na trávnik, vysádzali sme spoločne už v tej dobe trávnaté koberce do
šestnástky... Tam bolo vidieť že Vám na športe záleží, chceli ste dotiahnuť, aby
boli podmienky na šport v dedine čo najlepšie, aby to bolo v poriadku, trošku
ma mrzí, že niektoré tie objekty už schátrali. V dnešnej dobe je všetko možno
o financiách a záležitostiach, ako sa k tomu postaví možno obec a čo má aké
možnosti okolo seba tá konkrétna osoba, či má podporu okolia, či je tam
záujem rozvíjať šport na dedine. Ako vidíte teraz podmienky na športovanie
v týchto troch dedinách Križovany, Vlčkovce, Opoj?
JŠ: Ja by som bol veľmi rád,
keby sme nejakého hráča na
ligovej úrovni opätovne mali,
ako sme boli my, tí Vlčkovania,
traja mušketieri, alebo ako boli
po nás tí ďalší chlapci, ale
žiaľbohu, keď som zistil, aby
mohli žiaci hrávať súťaž, tak
Majstri okresu TT, ZDŠ Križovany nad Dudváhom,
tréner Jozef Štibrányi

musia byť zložení z dvoch dedín, je to slabé čo sa kvality týka, v škole sa mu
nemá kto venovať v rámci telocviku, chlapci majú rôzne iné záujmy a šport –
futbal ide bokom. S mojimi žiakmi sme dosiahli viaceré úspechy nielen na
úrovni okresu a kraja, ale aj celoslovenské úspechy, či to bol futbal, stolný
tenis, hokej. Vystriedalo sa tam veľa kvalitných žiakov . Podarilo sa mi nájsť
ďalší talent Igora Bališa, ktorý bol vynikajúci futbalista, hral v kvalitných
kluboch, bol aj reprezentant Slovenska.
S: Je to o tom, že tá
demografická krivka je
taká aká je, a keď nie je
dostatočný
počet
chlapcov
v jednom
ročníku
v dedine
a
nevedia
poskladať
futbalové
družstvo,
musia sa spájať, aby
Futbaloví reprezentanti, ZŠ Križovany, 1977
mohli
postaviť
jedenástku, aby mohli vôbec hrať.
JŠ: Možno bola chyba trošku
na tom školstve, že tam učil
hocikto telocvik. Nepodchytil
tých
šikovných
chlapcov
a neposunul ich ďalej (vyššie)!
Keď neboli oni podchytení, tak
k tomu futbalu neinklinovali a
samozrejme, počet chlapcov je
nízky, len že by sa nenašlo dosť
Stolný tenisti ZŠ Križovany, rok 1977

chlapcov, aby mohli hrávať?

S: Je to teraz pomiešané, lebo keď tam nemajú dostatok hráčov do družstva, a
rodič chce aby chlapec hrával, tak ho posunie z Majcichova alebo Opoja do
Vlčkoviec alebo opačne. Myslíte si, že pre futbal sú vytvárané dostatočné
podmienky, napríklad u nás vo Vlčkovciach?

JŠ: Vo Vlčkovciach sú super podmienky, nielen na futbal. Vlčkovské ihrisko,
tam sa dá robiť krásna technická príprava. My ako chlapci sme trénovali
v blate. A tu na ihrisku chlapcov naučíš techniku, môže tam byť výcvik
brankárov, môžu trénovať za každého počasia, aj pri osvetlení.
Vo Vlčkovciach sa za posledné roky vybudovalo pre šport veľa – kvalitný
trávnik so závlahou, multifunkčné ihrisko, kondičku môžu získavať aj na
workoutovom ihrisku a strojoch. Stále je čo zlepšovať. Škoda, že v každej
dedine, už to nie je o zložení mužstva len domácich – rodákov, a sú tam cudzí
hráči. Čo sa mne moc nepáči, keď aj v nižších súťažiach je viac cudzích ako
domácich hráčov.
S: Ako myslíte cudzí hráči? Keď chceli ísť niektorí hráči vyššie, niektorí
prestúpili, bolo to treba nahradiť, doplniť a domácich nebolo dostatok.
JŠ: Aj vo Vlčkovciach hrajú chlapci z cudzích dedín, aj z Trnavy, dokonca
černocha ste mali, aj v Križovanoch hralo naraz aj 10 cudzích hráčov
v A mužstve, takmer nikto z dediny.
S: Ale ten černoch Benson je Vlčkovan, ten nie je cudzí, Benson je už dlhé roky
náš – Vlčkovan, hoci v súčasnosti za Vlčkovce nehráva, ale je náš.
JŠ: Pamätám si, ešte keď som trénoval, bol som výborný kamarát s Ferom
Kyselicom, odmalička sme boli kamaráti. S Ferom Kyselicom sme sa stretli na
futbale vo Vlčkovciach, ja som vtedy trénoval Vlčkovce. Burík (J. Horváth) bol
predseda, vo výbore boli Sivák, Madara, Jožo Šimo. Fero mi povedal, že ja
som na krajskom futbalovom zväze financmajster. Vtedy bol Fero ochotný cez
futbalový zväz zafinancovať celú prestavbu areálu, dokonca , že tam bude
postavená nová tribúna, aj so šatňami a striedačkami. Ale za 2 mesiace sa
stalo, že nám nevyšiel hodový zápas, niektorí chlapci po hodovej zábave boli
„unavení“ a domáci zápas sme prehrali. Výbor a niektorí to dali za vinu mne
ako trénerovi, nezhodli sme sa s funkcionármi, a tak som činnosť vo
Vlčkovciach v ten deň ukončil. To bol môj posledný trénerský pobyt. Keby
som tam zostal, na 100% by sa to bolo spravilo a dotiahli by sme to s Ferom
a zástupcami obce do konca. Športový areál by určite vyzeral podstatne inak ,
už vtedy mohol byť vystavaný. Ale už to nevrátime. Môj posledný zápas bez
rozlúčky. Hodový zápas 1982, Vlčkovce – Slavoj Trnava.

S: Dá sa povedať že Jožko „Vasil“ Štibrányi bol futbalový rebel? Mal svoju
hlavu, postavil si ju a ukončenia v kluboch boli vždy viac-menej po nezhodách?
JŠ: Áno bol som rebel – vždy nespokojný, kvôli tomu som odišiel aj z Dukly
Praha, Vítkovíc, Križovian, prakticky také vyhodenie, kvôli trénerovi, resp.
funkcionárom.
S: Čiže skoro všetky odchody boli pre Joža Štibrányiho vynútené?
JŠ: Áno, ale to je už všetko dávno za nami, aj keď po čase niektoré veci mrzia ,
že všetko mohlo byť aj inak, ale už čas nevrátime.
S: Vráťme sa k tej najslávnejšej časti Vášho futbalového pôsobenia a to bola
účasť na Majstrovstvách sveta v Čile
v roku 1962, s tým, že ste boli
nominovaný do reprezentácie. Aj keď sa
o tom už dosť popísalo, pohovorilo,
povedzte ešte k Vašej reprezentačnej
časti, aká bola Vaša prvá nominácia do
reprezentácie?
JŠ: Bolo to v roku 1960 na jeseň, dostal
som nomináciu ako reprezentant „A“
mužstva Československa. Hralo sa na
Sparte Praha proti Holandsku. V tom
zápase som nastúpil, bol nominovaný aj
Jožo Adamec, ale Jožo bol vtedy v Dukle
1. reprezentačný zápas proti
Holandsku, rok 1960
Praha. Ja som odohral celý zápas, Jožo
druhý polčas, a vtedy tam hrali hráči ako Popluhar, Pluskal, Schrojf, dokonca
s Kačányim som hral, už sa mužstvo rysovalo. Kvalitných hráčov bolo vtedy
veľmi veľa. Vyhrali sme 4:0.
S: To bola príprava už k majstrovstvám sveta alebo kvalifikácii?
JŠ: Prakticky vtedy začínala príprava a výber hráčov, a o rok kvalifikácia do
Čile. Dostal som sa do toho výberu a myslím, že som hral pekný solídny
futbal. V roku 1960 som začal hrať za Československo a hral som 1960, 1961,
1962 a 1964... 4 roky som bol reprezentant ČSR, jediný z Trnavy. Vtedy z
Trnavy nikto nebol reprezentant, len ja . Nebol som pravidelne nominovaný,

skúšali viacerých hráčov, a odohral som za Československo 9 reprezentačných
zápasov, a ďalšie zápasy za „B“ reprezentáciu ČSR.
MS ČILE 1962
Fanúšikovia nám neverili.
Platilo to takmer vždy a platilo
to
aj
vtedy.
Keď
československý tím dosiahol
nejaký famózny úspech, nik
s ním predtým nerátal. Aj
v máji 1962, keď sme odlietali
do
Južnej
Ameriky
to
fanúšikovia mali jasné. V Čile
"B" mužstvo ČSR 1959
sa Vytlačilovi zverenci príliš
nezdržia, dostanú prídel a o chvíľu sú doma. Ani sa im nevyplatí cestovať na
druhý koniec sveta. Škoda
peňazí. Zbytočná cesta. Také
boli ohlasy verejnosti. Nikto
neveril v kvalitu mužstva.
V poslednej príprave neboli až
také dobré výsledky. Posledné
zápasy nám výsledkovo nevyšli.
Keď výprava odlietala z letiska
v Ruzyni, prišli sa s nami
rozlúčiť len niekoľkí rodinní
ČSR 1962, účastníci v ČILE MS
príslušníci
hráčov.
Napriek
všetkému
v československom
tábore vládla dobrá nálada. My ako futbalisti sme si verili.

Napísali v médiách:
„Mnohí sa dohadujú, či máme alebo nemáme formu. Myslím si, že ju máme,
ale ligová súťaž nás dosť vyšťavila. V príprave nešlo o body, hráči nepodali
svoje najlepšie výkony. Keď to však bude potrebné, všetci naplno zapneme,“
povedal vtedy do médií Ján Popluhár, skvelý stopé r, ktorý bol vyhlásený za
najlepšieho slovenského futbalistu storočia.

Súperi, ktorí čakali v skupine vo Viňa del Mar, vzbudzovali veľký rešpekt:
Španielsko, Brazília, Mexiko. Dvaja najväčší favoriti turnaja, Brazílčania , ktorí
v roku 1958 vo Švédsku vyhrali po famóznej hre s geniálnym Pelém, a k tomu
nepríjemní Mexičania, ktorí sa v juhoamerickom prostredí cítia ako doma. Na
čo si v tejto konkurencii mohli trúfať naši futbalisti?
Tréner Rudolf Vytlačil rýchlo zaháňal chmáry a dvíhal bojovú morálku.
Hecoval mužstvo, nás „Sme tu a chceme tu byť. Všetko dajte bokom
a sústreďte sa na to, čo nás čaká.“
JŠ: V Čile som hral 3 zápasy. Ja som hral aj s Jožom Adamcom všetky zápasy v
skupine. V skupine boli 4 mužstvá a hralo sa každý s každým. V skupine sme
mali Španielsko, Brazíliu a Mexiko. Tomáš Pospíchal s Chadrabom nezniesli,
že nehrajú, ja im to aj uznávam, lebo oni v kvalifikácii vybojovali ten postup
v základnej zostave, dokonca Pospíchal dal gól. Oni to vybojovali a sedeli na
MS „iba“ na lavičke. Vtedy sa totiž nemohlo striedať. Hráči čo nastúpili sa
nemohli striedať. Hralo iba 11 hráčov v poli, a tí museli odohrať celý zápas. Aj
keď sa niekto zranil, tak sa nedalo striedať, do hry nemohol nastúpiť žiadny
nový hráč.
S: Vráťme sa späť k MS
1962, ten zápas so
Španielmi, ktorý pre nás
vtedy
skončil
na
Majstrovstvách
sveta
1962 v Čile 1:0, ktorý dá
sa povedať, hovorí sa
tomu možno aj zlatý gól,
má to všelijaké názvy,
znamenal postup, aj keď
MS ČILE 1962 (vpravo dolu Jozef Štibrányi),
pred zápasom ČSR - Španielsko
nie zlatú medailu, ale
znamenal postup zo skupiny a ďalšie kroky do finále. Po postupe zo skupiny už
ste neboli nominovaný. Takže nebolo tam z vašej strany žiadne zranenie,
alebo niečo také, prečo by ste nemohli hrať.
JŠ: Nie nič, žiadne zranenie, a vraj niekomu vadilo, že tam v skupine hralo až 6
Slovákov a len 5 Čechov, v mužstve, ale to už je dávno za nami, no stále to
mrzí, aj keď to už bude 58 rokov. Samozrejme, všetci sme boli dobrí, inak by

sme tam neboli. Tam neboli žiadni šuflikanti, aj ďalší kvalitní hráči sedeli na
lavičke a nehrali, Molnár, Bomba, Pospíchal, Kadraba, Láďa Kos, to boli super
hráči, alebo náhradný brankár tiež nemohol chytať. Hovorí sa, že ten hráč na
lavičke prežíva muky. Teraz je výhoda, že má hráč nádej , keď sa môže
striedať, že tam pôjde. Teraz je to móda, že tréneri tých kvalitných hráčov
nechajú až na druhý polčas, ale im to nevadí. Vtedy to bolo tak dané a museli
to všetci rešpektovať.
S: Registroval som, že ste mali domáceho Čilského maséra.
JŠ: Áno, keďže namiesto maséra zaradili do výpravy dvoch príslušníkov ŠTB
a jedného funkcionára KSČ. Tam bola taká somárska regula, že tí hráči čo
nehrali, ani nemohli byť na lavičke, náhradníci museli sedieť v hľadisku. Na
lavičke boli len tréner, doktor a masér. Pri nástupe pred zápasom šesť hráčov
nieslo zástavu. Museli sme sa obliecť do teplákových úborov ČSR a niesli sme
našu vlajku. Nastupovalo naše mužstvo a my sme išli s vlajkou pred nimi, tak
isto Brazílski hráči išli a pred nimi nehrajúci Brazílčania niesli brazílsku vlajku.
Do Čile mohlo ísť 22 hráčov išlo len 18, aby sa ušetrilo, nemali sme maséra,
tlmočníka, čiže výprava mala 18 hráčov, trénera a doktora, a plus doprovod
čo bol s nami.
S: Písal sa 31. máj 1962, kedy Československo nastúpilo na svoj prvý zápas na
MS v Čile. Favorizovaní Španieli mali vo svojich radoch Puskása, Genta, Dí
Stefana, Del Sola. Československo pod vedením trénera Vytlačila nastúpilo
v zostave Schrojf – Lála, Pluskal, Popluhár, L. Novák – Kvašňák, Masopust –
Štibrányi, Scherer, Adamec, Jelínek.
Španielsky tréner nepripúšťal žiadne chyby, vyhlásil „Vyhráme
s Československom aj s Mexikom, a aj keby sme prehrali s Brazíliou, aspoň
budeme mať z druhej priečky lepšiu postupovú pozíciu.“
Lenže nebesá nestáli na strane Španielov. Začalo pršať, aj keď nie veľa, stačilo
to na to, aby bol trávnik klzký a Španielom neumožnil úplne rozvinúť ich
techniku, rýchlosť a taktiku.
Viliam Schrojf v bránke nepustil žiadnu loptu, aj keď bol počas zápasu dvakrát
ošetrovaný. Dokázali sme sa dostať do finálnych zakončení, aj keď neúspešn e.
Polčas skončil bez gólov.
Po prestávke Španieli nastúpili s veľkým odhodlaním streliť gól. Obrovský
nápor Španielov naši reprezentanti ustáli. Až prišla 80-ta minúta.

Ako to vidí strelec víťazného gólu Jozef Štibrányi, rýchle trnavské krídlo, ktorý
odpísal futbalové Španielsko. Dal svoj prvý a jediný reprezentačný gól, avšak
výnimočný.
JŠ: Tréner Vytlačil mi povedal: „Jozef, ty stoj v strede ihriska a čakaj na
prihrávku, potom vieš čo máš robiť.“ Španieli zahrávali roh a ja som bol skoro
na polovici ihriska otočený k našej bránke. Niekto z našej obrany odkopol
loptu, odrazu padla asi tri metre pred nami a preskočila nás. Okamžite som sa
otáčal a dal do behu. Santamaria a Garay si neporozumeli, a kým sa
spamätali, už som mal asi päťmetrový náskok a v plnom behu som viedol
loptu smerom k bránke Cedruna. Počul som za sebou fučanie a dupot, ale
upaľoval som čo mi sily stačili. Brankár povybehol aby mi zmenšil uhol a ja
som naznačil strelu, a v ideálnom momente som poslal loptu ponad
padajúceho Cedruna do siete.
Potom sme v rohu ihriska spravili víťaznú kopu, kde sa na mňa vrhli všetci
spoluhráči a pribehol aj z našej bránky Vildo Schrojf. Zápas sme potom udržali
až do víťazného konca. Španielov diváci vypískali a odchádzali so zvesenými
hlavami, a nás vyprevádzali búrlivým potleskom. Karty boli rozdané
a Československo vykročilo za svojím najväčším futbalovým triumfom.
Povedali, napísali po zápase:
Ján Popluhár (obranca ČSR) „Úvod je šťastný. Treba, aby sme takto
pokračovali, a keď budeme bojovať ako dnes, som presvedčený o úspechu.“
Agentúra France Prese „Československá obrana bola neotrasiteľná. Celý tím
predviedol solídnu, kolektívnu hru. Je to bojovný, ťažko poraziteľný celok.
Všetci jeho hráči, no najmä Štibrányi, Jelínek, Novák, Schrojf a najmä obetavý
Popluhár a Pluskal si zaslúžia pochvalu.“
Španielsky denník MARCA
tvrdo
kritizoval
svojich
hráčov: „Bol to úbohý výkon
miliónového
mužstva.
Československo
hralo
solídne.“

Postupový gól v zápase ČSR-Španielsko, MS v ČILE 1962

Titulok španielskeho La Nacional: „Československo nabralo na rohy
Španielov.“
Čilský denník: tu sa objavil veľký titulok „Trnava hizo único gol“. Na druhý
deň po zápase
JŠ: Nevedeli ani moje meno. Poplietli si ho s mestom, kde som hrával.
V preklade to znamenalo: „Trnava strelil jediný gól“.
Potom sme v skupine hrali s Brazíliou 0:0 a prehrali s Mexikom 1:3, ale to
nám najmä remíza s Brazíliou zabezpečila postup z druhého miesta v skupine.
Ďalšie vyraďovacie zápasy boli vo štvrťfinále, vyhrali sme s Maďarskom 1:0
a v semifinále s Juhosláviou 3:1.
17. júla sme vo finále v Santiagu prehrali s Brazíliou 3:1 a získali sme
strieborné medaily pre Československo. Preto som povedal, že pre
Československo, lebo medajlu dostalo iba 11 hráčov a tréner. Keďže som vo
finále nenastúpil, tak som ja ani ostatní náhradníci medailu nedostal.
S: Po nešťastnom prehratom zápase vo finále s Brazíliou, aké bolo ocenenie
okrem pohára za druhé miesto?
JŠ: Po skončení finálového zápasu bola v hoteli pripravená recepcia pre 4
mužstvá, lebo o bronz hrali Čilania s Juhosláviu, a ten zápas sa nevydaril a
Juhoslovania sa urazili a nezúčastnili sa recepcie, odišli predčasne, tak sme
tam boli len my, domáci Čilania a Brazílčania. Brazílčania boli s nami veľkí
kamaráti... Skamarátili sme sa s nimi, lebo keď sme hrali s Brazílčanmi v
skupine, v 28. minúte sa zranil Pele. A Pele nemohol hrať v tom zápase, bol
iba do počtu hráč, keď skončilo 0:0 boli veľmi spokojní. Pele už potom do
konca MS pre zranenie nehral. Medajlí dostalo každé družstvo len 12, pre 11
hráčov a 1 trénera, náhradníci nedostali nič, ja mám len pamätnú medajlu, tú
sme tam dostali, keď Brazílsky futbalový zväz a Český futbalový zväz sa dali
dokopy a urobili takú striebornú medajlu. Pamätná strieborná medaila finále
Československo: Brazília MS ČILE 1962. Tú som dostal po 50. rokoch od finále.
Doma nás po prílete vítali nadšené davy. Keď sme odlietali, tak okrem rodiny
nikto, a teraz plná Praha. Autobus nás viezol z letiska a pri ceste zástupy ľudí
ako na Prvého mája. Mohlo tam byť aj viac ako stotisíc ľudí. Na takú slávu
a atmosféru sa nezabúda. Po prílete nám všetkým odovzdali ocenenie
„Majster športu“ a „Zlatý odznak Júliusa Fučíka“. Následne nám poslali

poštou 4500 korún. Tie som ale nevidel, lebo prišli keď som bol s partiou na
stanovačke na Počúvadle. Otec ich na pošte vyzdvihol a po ceste domov kúpil
za ne parkety, ktoré máme položené v dome. Takže chodím po strieborných
parketách z MS 1962.

Oddych po MS - stanovačka na Počúvadle, rok 1962

Aj príchod do rodných Vlčkoviec bol zaujímavý. Rodáci ma vítali ako hrdinu,
všetci sledovali Majstrovstvá až do konca. Aj keď finále nevyšlo, bol to veľký
úspech. Susedovi Filipovi Uhrovičovi a Fridovi Danovi som poslal pohľadnice
do hostinca s podpismi všetkých hráčov.
Po návrate som ako hráč Trnavy nastúpil na zápas za Vlčkovce v Pavliciach. Aj
keď som mal obuté čilské kopačky, prehrali sme 1:5. Potom som v nich hrával
až do ukončenia kariéry aj za starých pánov Spartaka. Moje kopačky a dres
sa teraz nachádzajú v Sieni slávy Slovenského futbalu.
Teší ma, že v Čechách stále vedia, kto je Jozef Štibrányi, a bol som uvedený aj
do Siene slávy ČMFA v roku 2011.
Po 50. rokoch sme všetci žijúci hráči navštívili
s nadáciou Jozefa Masopusta Čile, kde sme sa
stretli aj s reprezentáciou Brazílie.

Vlčkovania ho vítali - foto z príchodu do Vlčkoviec po MS, rok 1962

Sú to krásne spomienky, keď sme mohli pozrieť miesta, kde sme v roku 1962
slávili svoj životný úspech.
S: Čiže 6 zápasov ste v reprezentácii odohrali v kvalifikácii a príprave a 3
zápasy na Majstrovstvách sveta? To je tých 9 zápasov?
JŠ: Áno
S: Hovoríme o reprezentácii, že ste hrali do roku 1963, to znamená, že ste boli
v nominácii Československa aj po Majstrovstvách sveta v Čile v roku 1962?
JŠ: Áno a vrcholom všetkého bolo, že som proti Anglicku za Československo
hral ako hráč druhej ligy... Lebo Spartak Trnava v 1963 vypadol z I. ligy.
Nejaké zápasy som odohral za reprezentáciu ČSR „B“.
S: Bol to vynikajúci úspech na tú dobu...
JŠ: Aktívne som sa venoval aj lyžovaniu a tenisu. Od roku 1975, na úrovni
okresných súťaží to bola okresná tenisová liga, kde sme boli 2x majstri ako TC
AMOS Križovany. Bol som pri budovaní troch tenisových ihrísk (dve
v Križovanoch a jedno vo Vlčkovciach). Tenisová liga a rôzne turnaje v tenise
som hral až do svojich 75 rokov, potom mi ho lekári už pre zdravotný stav
zakázali. V AMOSE som hral s Ľubom Horváthom, Mirom Dobišom, Rudom
Blahútom, Timom Lukačovičom, Ľubom Danom a ďalšími. Bola to dobrá
partia.
Taktiež som sa venoval lyžovaniu, kde som dlhé roky robil lyžiarskeho
inštruktora. Teraz už len oddychujem a robím turistiku, najmä po
zdravotníckych zariadeniach, buď sám alebo s manželkou. Som rád, že
pravidelne si na mňa spomína najmä Českomoravský futbalový zväz
a pozývajú ma na akcie, ktoré organizujú, resp. na futbalové zápasy
reprezentácie Českej republiky, kde sa rád zúčastňujem.

Jozef v plnom nasadení pri tenise

Čo povedali o Jozefovi:
Fridolín Dano (spolužiak, spoluhráč v Benjamínke)
S Jozefom sme chodili spolu do základnej školy, a taktiež sme spolu hrávali za
Benjamínku Vlčkovce. Niekedy nás vozil na zápasy na koňoch Janko Široký.
Jozef bol vynikajúci hráč, útočník, tým, že vynikal, dotiahol to až do
reprezentácie. Pre svoju prchkú povahu mal skoro všade problémy
s trénermi. Futbalovú kariéru končil ako tréner u nás vo Vlčkovciach, myslím,
že v roku 1982. Bolo to vtedy ukončenie bez rozlúčky. Ale aj tak ďakujeme za
to, čo spravil pre vlčkovský futbal, počas svojej kariéry.
Anton Richtárik (spoluhráč vo Vlčkovciach)
Keď som prestúpil na jeseň 1979 do Vlčkoviec, Jozef už trénoval aj hrával za
Vlčkovce. Poznal som ho od môjho detstva. V mužstve Vlčkovce bol vtedy
dosť veľký vekový rozdiel, niektorým mohol byť aj tatko. Všetci hráči ho
rešpektovali. Vybojovali sme pod jeho vedením postup. Bol to dobrý hráč,
tréner a všetci sme ho rešpektovali.
Jozef Zvolenský (spoluhráč vo Vlčkovciach)
Bol zanietený do futbalu, skvelý hráč, trochu búrlivák, a keď nebolo po jeho,
tak sa vedel nahnevať a odísť. Tak to bolo aj na jeho predchádzajúcich
miestach. Jeho tréningy, najmä zimné, boli dosť tvrdé na kondíciu, ale mali
svoj úspech vo forme postupu vtedy do vyššej súťaže.
Vlado Kocian (žiak a potom spoluhráč vo Vlčkovciach)
Dobrý chlap, zanietený do športu. Vyhliadol si ma ako brankára už v škole,
kde ma aj trénoval. Vyžadoval disciplínu, tréningy pod jeho vedením boli
náročné, tie kondičné zimné som nemal moc v obľube. Keď odišiel Emo Sivák
na vojnu, vo Vlčkovciach nemali u mužov brankára. Vtedy už trénoval
Vlčkovce. Tak mňa, Vlada Falatha a Jožka Hlavičku ostaršili, aby sme mohli
hrávať za mužov.
Ja som bol miništrant. Raz v nedeľu počas omše sa zjavil v kostole a kýval mi,
že musím ísť hrať, tak som počas omše musel odísť, lebo autobus s ostatnými
už čakal pred kostolom.
Vlado Falath (žiak a potom spoluhráč vo Vlčkovciach)
Bol som medzi tromi ostaršenými, ktorých Jozef posunul z dorastu medzi
mužov. Bol dobrý učiteľ aj tréner, ako hráč dosiahol veľmi dobré výsledky.

Vedel zorganizovať brigády na družstve, aj na ihrisku , a potom vybavil výlet
napr. do Kováčovej na kúpalisko. Pod jeho trénerským vedením sme naspäť
postúpili, keď bol vo Vlčkovciach ako hrajúci tréner. Postupový zápas
v Modranke sme vyhrali 2:1, hral som aj ja.
Potom som v roku 1981 odišiel na vojnu, a keď som sa vrátil z vojny, tak už vo
Vlčkovciach nepôsobil.

Pozdrav zo sústredenia Spartaka
Trnava, podpísaní J. Štibrányi,
J. Šturdík, J. Horváth – Vlčkovskí
prvoligisti v Spartaku Trnava,
rok 1960

J. Štibrányi

J. Horváth
J. Šturdík

Pozdrav od Jozefa pred odletom
na finále MS 1962 s podpismi
hráčov ČSR na MS

Pozdrav od Jozefa z MS 1962
Vlčkovským fanúšikom
s podpismi hráčov ČSR

Najvýznamnejšie ocenenia Jozefa Štibrányiho
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Čestný titul majstra športu 1962
Zlatý odznak J. Fučíka 1962
Medaila rakúskeho futbalového zväzu 1963
Zlatá medaila za výchovu 1983
Zlatý odznak Československej FA 1990
Pamätná medaila predsedu TTSK 2007
Zlatá medaila SFZ 2010
Zlatá medaila sv. Cyrila a Metoda, Matica slovenská 2010
Sieň slávy Českého futbalu 2011
Pamätná medaila - 50 rokov Čile 2012
Zlatý prsteň FAČR – 50 rokov Čile 2012

PÔSOBENIE
1950 – 1953 DŠO Slavoj Vlčkovce – benjamínka
1953 – 1955 DŠO Slavoj Vlčkovce, dorast
1955 – 1957 Spartak Trnava, dorast
1957 – 1959 Spartak Trnava, I. liga
Jeseň 1959 Slovan Liberec, II. liga
1960 – 1963 Spartak Trnava, I. liga
1963 – 1965 Dukla Praha, Dukla Tábor, I. liga
1965 – 1966 Spartak Trnava, I. liga
1967 – 1969 VŽKG Vítkovice, II. liga
1970 – 1978 TJ Družstevník Križovany nad Dudváhom
1979 – 1982 TJ Družstevník Vlčkovce
Odohral 121 ligových zápasov, strelil 14 gólov
REPREZENTÁCIA ČSR
1957 – 1958 dorast ČSR (6 zápasov, 3 góly)
1959 – 1960 juniori ČSR (3 zápasy)
1960 – 1964 muži ČSR (9 zápasov, 1 gól)
ÚSPECHY
MS 1962 Čile – strieborný
I. Futbalová liga ČSR 1963/1964 – majster ČSR (Dukla Praha)

Čestný titul majstra športu 1962

Zlatý odznak J. Fučíka 1962

Zlatá medaila za výchovu 1983

Pamätná medaila - 50 rokov Čile 2012

Sieň slávy Českého futbalu 2011

Kopačky, ktoré porazili Španielov

Jozef s manželkou

Jozef v tenisovom rytme

Čilskí chlapci po 50. rokoch, rok 2012

Traja strieborní "Čilania" s "Pohárom osloboditeľov"

Časť zbierky Jozefových dresov

Jozef so svojimi trofejami

