
 70. výročie Voznického futbalu - príhovor 

Dovoľte aby som Vás aj ja privítal na dnešnom našom stretnutí. 

Stretnutí generácií, kde by som si želal, aby sme všetci spoločne 

zaspomínali na svoje pôsobenie v telovýchove a vymenili si navzájom 

skúsenosti. Veď tie problémy, s ktorými sa borili prví členovia TJ, tak 

s podobnými, možno aj zhodnými, sa boríme aj v súčasnosti. A tí 

mladší iste v družnej debate si ochotne vypočujú čo trápilo, tešilo 

a spájalo tých starších. Bol to šport a v našom prípade futbal. 

Vážení športový priatelia, vážení hostia. 

Týmito slovami som sa Vám 10. júla 1999 prihovoril ako predseda TJ 

Družstevník Voznica pri príležitosti 50. výročia organizovanej 

telovýchovy v našej obci. Čas ubehol ako voda a po 20tich rokoch sa 

teším z toho , že opäť môžem privítať vzácnych hostí, ale aj tých, ktorí 

sa z obce odsťahovali a reprezentovali našu obec na poli športovom. 

Vítam tých, ktorí v minulosti ale aj v súčasnosti pôsobili v našich 

futbalových družstvách a samozrejme srdečne vítam všetkých 

Vozničanov, či už aktívnych členov alebo len priaznivcov Voznického 

futbalu. Zvlášť aj keď nie menovite vítam tých, ktorí nezištne pomáhali 

a pomáhajú udržať športové aktivity v obci. Všetci tu prítomní ste 

srdečne vítaní a verím že spoločne dôstojne oslávime 70 rokov od 

chvíle kedy sa organizovane začal hrať futbal v našej obci.  

Nie všetkým je dopriate sa tejto významnej udalosti zúčastniť. 

Pripomeňme si aj ich a dovoľte mi aby sme si uctili tých, ktorí už odišli 

navždy z našich radov a zaslúžia si aby sme minútou ticha vzdali hold 

ich životu a prínosu pre Voznický futbal. Poprosím povstať. (1min) 

Ďakujem.  

Vážení hostia, priatelia. 

Voznický organizovaný futbal začal písať svoju históriu 24. apríla 1949 

v Dobrej Nive, kde naše mužstvo nastúpilo na prvý majstrovský zápas 

riadený Stredoslovenskou župou v Banskej Bystrici. Zápas sme 

prehrali 1:3 keď prvý gól strelil Pavel Ziman. Mužstvo hralo v zložení: 
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Mihálik Emil, Mihálik Anton, Dian Anton, Mihálik Anton, Ziman 

Ernest, Pavol Anton, Homolka Vojtech, Jančok Anton, Jančok Jozef, 

Ziman  Pavel a Rybár Emil.  

Som hrdí na to, že mi ako predsedovi ŠK  a starostovi obce pripadla 

česť, medzi nami privítať jediného ešte žijúceho hráča – z vtedajšieho 

kádra – brankára pána Emila Mihálika. 

- Odovzdanie pamätnej plakety 

Vážení športoví priatelia. 

Dnešné výročie 70 rokov futbalu sme poňali v duchu spomienok na tie 

generácie, ktoré so zanietením pracovali pre najpopulárnejší šport a tým 

je pre nás všetkých – futbal. Dnes by si aj súčasná generácia mohla – 

želám si to – vypočuť od tých skôr narodených ako sa za 70 rokov 

menili podmienky pre futbal, čo futbalu odovzdávali a s čím sa borili 

aby si skrášlili hraciu plochu, šatne, aby mali kvalitnú výstroj 

a v neposlednom rade aby čo najkvalitnejšie pripravili svoje družstvá 

na majstrovské zápasy. Prierez 70timi rokmi sme sa snažili zachytiť 

v brožúre, do ktorej sme čerpali z kroník p. Halajovej, už žiaľ zosnulej, 

ako aj z vlastných prameňov a archívov. Verím, že pochopíte, 

že do tohto materiálu nebolo možné obsiahnuť detailne celé obdobie, 

ale chcem veriť, že každý z vás tam nájde údaj alebo fotku spätú 

s našim účinkovaním vo futbalovom klube Voznica.  

Významnou udalosťou pre klub bol rok 2001 keď sa TJ Družstevník 

Voznica transformovala a zaregistrovaný bol ,,Športový klub Voznica“. 

Dnes by sme chceli využiť túto príležitosť, ktorú nám  

70. výročie ponúka a uviesť do života – nové logo ŠK Voznica.  

- Krst loga: Slosiar, Antošík  
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Vážení priatelia. 

Dnes, kedy som chcel hodnotiť obdobie za posledných 20 rokov, 

musím sa dotknúť aj niekoľkých horúcich tém. Sú to témy, ktoré úzko 

súvisia s futbalom a ktoré boli živé aj v rokoch 1949 až 1999. Aj vtedy 

bol nedostatok hráčov, a preto sme sa spojili s Hodrušou Hámre, resp. 

Žarnovicou. Dokonca pre nedostatok peňazí bolo odhlásené mužstvo 

zo súťaže. Boli aj prehry, aj domáce – vysoké, taktiež nezáujem o výkon 

funkcií a pod. Skrátka bežná realita. Preto si vysoko vážim a so mnou 

by tak mali učiniť aj ostatní Vozničania, že posledných 20  a viac rokov 

organizačne ale aj finančne zabezpečuje úzky okruh spolupracovníkov, 

ktorý sa stabilizoval  a odvádza neocenenú prácu pre futbal a šport 

v našej obci. Sú to hlavne p. Slosiar Cyril, p. Antošík Ján ml. a p. Kršiak 

Peter. Všetkým trom osobne srdečne ďakujem so želaním aby našli 

ďalších zanietencov, ktorým by mohli štafetu odovzdať. Nakoľko si 

dovolím povedať, že patrím do ich kolektívu s iróniou vyslovím 

metaforu: ,, Túto partiu nemá kto odvolať, ale nemá im ani kto 

poďakovať. Snáď história.“ Ja však im chcem poďakovať už dnes 

a chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú Voznickému 

futbalu. Radi by sme sa poďakovali aj p. Antošíkovej Márii, Blahovej 

Ľudmile, Gregušovej Ľubici, Mihálikovej Adriáne a Laukovej Janke, 

ktoré výdatne pomáhajú pri akciách organizovaných ŠK. 

- Ocenenie – kvet 

Vážení hostia – futbaloví priaznivci 

Členovia ŠK za poslednú 20 ročnicu sa zapájali aktívne aj do diania 

v Oblastnom futbalovom zväze. Boli sme známi, že sme poukazovali 

na nedostatky v práci riadiacich orgánov, poukazovali sme na krivdy, 

keď sme krivdu cítili, prijali sme prehry ale vždy sme sa dokázali poučiť 

z minulosti a vrátiť klub na pozície, ktoré mu historicky patria. Je to 

a bola to neľahká úloha, ale zvládli sme to spoločne s tými, ktorým 

záleží na tom aby nastupujúce generácie mali možnosti športovať – hrať 

futbal, aj na oblastnej úrovni, lebo futbal zbožňujeme. Futbal vie 
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vytvárať nezabudnuteľné situácie , spájať generácie ale vie aj bolieť, 

keď sa vkradne do kolektívu neprajnosť, závisť, neobjektivita 

a dokonca úmysel škodiť futbalu a športu ako takému. Neprajnosť 

zažívame aj v našej obci, čo je zarážajúce. Hŕstka neprajníkov nechce 

vidieť reálne možnosti klubu, zázemia, a čakáme na ich prejavenie sa 

v prospech kolektívu, mládeže a futbalu. 

Vážení priatelia. 

Dnes sme si však prišli spolu s hosťami, osobnosťami futbalového 

diania zaspomínať na 70 rokov Voznického futbalu v presvedčení, že 

futbal v našej obci bude žiť aj ďalších 70 rokov, preto odhoďme všetko 

čo nás rozdeľuje a tešme sa z toho, že môžeme si spoločne zaspomínať 

na situácie, ktoré sme v reálnom čase brali smrteľne vážne, kedy sme 

boli súpermi, no dnes sme priatelia a o tom dnešná akcia je.  


