
 

 

PAMÄTNÍ TRÉNERI A HRÁČI 

Medzi najúspešnejšie roky nižnianskeho futbalu v histórii možno zaradiť obdobie 

od konca 60-tych rokov do polovice 70-tych rokov, kedy sa podarilo dosiahnuť postup 

do divízie (2. národná liga). Za tú dobu sa v mužstvách vystriedalo veľa hráčov a trénerov, 

treba však spomenúť tých, ktorí sa svojím futbalovým umením zapísali do myslí našich 

fanúšikov. 

Tréner prof. Ján Petrovič (1914 – 2004) 

 

Tréner prof. Ján Petrovič. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Zaslúžilý tréner prof. Ján Petrovič z Banskej Bystrice, rodák z Kosti. V Banskej Bystrici 

a jej okolí populárny "Pajzák" reprezentoval Slovensko aj na hokejových ME v roku 1941 

v Nemecku, ale po vojne sa začala aj jeho úspešná dráha futbalového trénera. Počas 

svojej bohatej trénerskej kariéry pôsobil ako aktívny tréner v 26 kluboch, z toho v šiestich 

profesionálne vrátane slovenskej mládežníckej reprezentácie až do úctyhodného veku 

85 rokov, keď ešte trénoval mladých futbalistov v Rudlovej. 

V Nižnej pôsobil v rokoch 1968-1969. 



 

 

Spomienky z jeho pôsobenia v Nižnej: 

„Ďalší rok môjho profesionálneho pôsobenia bol „zapadákov“ – Orava. Všetko mi hralo 

do karát. Takmer v rovnakých podmienkach ako som mal v predchádzajúcom pôsobisku 

Žiari nad Hronom som si overoval moju dlhoročnú tréningovú metódu, lebo som si bol istý, 

že budem trénovať viac a kvalitnejšie ako naši súperi, čo sa musí prejaviť na našej 

hre – čo trénujem, to hrám!“ 

„Záujem o moje služby som vďačne privítal. Pracoval som tu veľmi poctivo 

len s domorodcami s výnimkou brankára Petra Švancara a Ernesta Kapsu.“ 

„V daných podmienkach som urobil dve pilinové doskočiská – pre skok do výšky 

a pre skok do diaľky za účelom rozvoja odrazovej sily, obratnosti a akcelerácie v zložke 

rýchlosti. Tak ako v Žiari nad Hronom, aj tu sledovali zamestnanci Tesly Orava 

z administratívnej budovy náš utorňajší a štvrtkový tréning, čo vytváralo obojstrannú 

spätnú väzbu.“ 

„V zimnej veľmi kvalitnej príprave sme sa posilnili o Pavla Vojteka, os mužstva tvorili Jozef 

Latka- duša mužstva, Štefan Vasek, Ernest Kapsa a Pavol Vojtek s Čudekom v útoku. 

Nechcem ani trochu zveličovať, ale takýchto hráčov trénovať bola pre mňa česť a pôžitok. 

Aj tu s inteligentnými domácimi chlapcami som vyhral súťaž. Orava je úrodná pôda, najmä 

pre futbal!!!“ 

„Nechcem ani trochu zveličovať, ale takýchto hráčov trénovať bola pre mňa česť 

a pôžitok. Aj tu s inteligentnými domácimi chlapcami som vyhral súťaž.“ 

„Najkrajší zážitok som zažil v poslednom zápase o postup v Bánovej, ktorá tak isto 

bojovala o postup! Na krásnom šikmom svahu pod horou nad ihriskom nás po celej dĺžke 

ihriska vítalo heslo : Orava, Orava dnes budeš boľavá! Mlčky sme prešli až do šatne. Nikdy 

som nemal ľahšiu psychologickú prípravu ako teraz: Čo vás čaká, ste si prečítali, ... ale vy 

ste chlapci z Oravy...! Zápas skončil 0:0 a vybojovali sme i náš postup z I. A. triedy 

do oblasti.“ 



 

 

„Na krásnom šikmom svahu pod horou nad ihriskom nás po celej dĺžke ihriska vítalo 

heslo: Orava, Orava dnes budeš boľavá!“ 

Po trénerovi Petrovičovi ďalej viedli mužstvo nasledovní tréneri. 

Tréner Mgr. Dušan Danko 

Mgr. Dušan Danko prišiel do Nižnej z Nitry. Pôsobil v Nižnej v rokoch 1969 – 1971 

a vybojoval s mužstvom postup z oblasti do divízie. Pôsobil aj ako odborný asistent 

na katedre VŠP v Nitre. Bol absolventom FTVŠ v Bratislave. V rokoch 1960 a 1961 bol 

kapitánom dorasteneckého Slovan Bratislava, s ktorým získal ako hráč titul majstra 

ČSSR. 

Tréner Jozef Michalec 

Jozef Michalec viedol prevažnú časť mužstva Nižnej v divízii v rokoch 1971 – 1973. 

V Nižnej pôsobil už predtým, než sa pričinil o postup A-mužstva do I. A triedy. Dlhoročný 

tréner popredných oravských tímov pochádza z Podbiela. Futbalovo začínal v Podbieli, 

neskôr obliekal dres ZVL Mokraď. Mal vysokoškolský diplom trénera I. triedy. Dbal 

na dobrú fyzickú kondíciu mužstva, bol prísny a vyžadoval disciplínu. 

Tréner Jozef Trnovec 

Jozef Trnovec trénoval v Nižnej počas sezóny 1973 – 1974. Viedol mužstvo v poslednom 

roku pôsobenia v divízii. Do Nižnej prišiel z FK Lokomotíva Zvolen, kde trénoval miestny 

dorast a neskôr divízne A-mužstvo Zvolena. 

  



 

 

Jozef Latka 

 

Jozef Latka počas pôsobenia v Grécku 1970/1971. (Zdroj foto: Archív Jozef Latka) 

 

Jozef Latka spolu s reprezentantom Ivanom Hrdličkom. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 



 

 

Jozef Latka je odchovanec nižnianskeho futbalu, ktorý začínal s futbalom na základnej 

škole. Na učňovke v Bratislave sa stal víťazom Československa v súťaži odborných učilíšť 

Tesla Orava. Po návrate do Nižnej nastupoval za dorast. Cez vojenčinu hrával za Dukla 

Brno a Dukla Mošnou. V rokoch 1964 – 1966 pôsobil v Dyname Dolný Kubín, kde bol 

pri postupe z I. triedy až do oblasti. Pôsobil aj v zahraničí v Grécku priamo v Aténach 

v mužstve Argylou polis (III. liga). Podľa profesora Petroviča bol „dušou mužstva 

a zároveň kapitán, ktorý občas nahradil aj vedúceho mužstva alebo hrajúceho 

trénera. Bol veľkým vzorom všetkým spoluhráčom. Jednoducho sa stal 

nezabudnuteľnou osobnosťou v histórii na Orave!“ 

Pavol Vojtek 

 

Pavol Vojtek. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Pavol Vojtek je postavou 190 cm vysoký atletický typ, hlavičkár, obojnohý strelec. Vyrastal 

v Predmieri. Ako dorastenec zaujal ligový Stavkombinát Bratislava, v ktorom bol tri roky 

útočnou oporou. Následne viedli jeho kroky do ligového Dynamo Energia, kde nastúpil 

v medzinárodnom zápase na viedenskom prátri proti hráčom Admira Viedeň do 23 rokov. 

Padol jediný gól, ktorý bol víťazný, a to z jeho kopačky. Po skončení sa stal oporou 

dospelých v Predmieri, odkiaľ si to namieril do Nižnej. Záujem o neho prejavila aj Žilina, 

ale zranenie mu to nedovolilo. 



 

 

Tréner Dušan Danko o ňom povedal: „Skromný, čestný, húževnatý. Keby som mal 

všetkých hráčov typu Vojteka, bol by som najšťastnejším trénerom...“ 

Štefan Vasek 

 

Štefan Vasek. (Zdroj foto: Archív Štefan Vasek) 

Štefan Vasek začínal hrávať v Bratislave v mužstve Kovosmalt Bratislava. Počas 

vojenčiny narukoval do Dukla Komárno, potom do Dukla Nováky. Následne sa vrátil 

do Nižnej, kde stabilne hrával aj trénoval. Vyznačoval sa predovšetkým rozvahou 

a prehľadom na ihrisku. Futbalu ostal verný aj po skončení futbalovej kariéry a v Nižnej 

pôsobil dlhé roky ako tréner a funkcionár. 

  



 

 

Ernest Kapsa (1945 – 1975) 

 

Ernest Kapsa. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Ernest Kapsa prišiel do Nižnej z Mojmíroviec (okres Nitra) počas pôsobenia trénera 

Petroviča. Tento dedinský chlapec dokázal trénovať aj trojfázovo a postupne sa stal 

osobnosťou mužstva. Univerzálny technický typ odviedol v každom zápase také 

množstvo práce ako dvaja kvalitní futbalisti spolu. V každej hernej situácii dokázal prečísliť 

hociktorú formáciu. Tragicky zahynul pri autonehode v roku 1975. Pri príležitosti osláv 

50. výročia založenia futbalového klubu v roku 2000 usporiadal klub turnaj o pohár 

Ernesta Kapsu, ktorý venoval jeden z bývalých trénerov Nižnej, profesor Ján Petrovič. 

  



 

 

Ján Čudek 

 

Ján Čudek. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Ján Čudek prišiel zo Sučian a tvoril spolu s Pavlom Vojtekom útočnú dvojicu. Bol výborný 

technik a zároveň strelec, ktorý mal nos na góly. Po odchode z Nižnej smerovali jeho kroky 

do mužstva Lokomotíva Vrútky, odtiaľ následne odišiel do Austrálie. 

Peter Švancár 

 

Peter Švancár. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 



 

 

Peter Švancár prišiel do Nižnej spolu s trénerom profesorom Petrovičom, ktorý ho viedol 

v ligovom doraste Dukla Banská Bystrica. Bol oporou a jednotkou medzi troma žrďami. 

Jozef Dulík 

 

Zľava: Kapitán Žiliny Štefan Slezák a Jozef Dulík. (Zdroj foto: Milan Žák) 

Jozef Dulík je rodák z Trenčína, ktorý prišiel do Nižnej z druholigovej Nitry, kde v roku 

1965 získal dorastenecký primát na Slovensku a len o vlások im unikol titul majstra ČSSR, 

keď vo finále prehrali proti dorastencom pražskej Sparty. Pred príchodom do Nižnej 

obliekal dres divíznej Banskej Bystrice. Patril k mužstvu, ktoré slávilo postup do divízie. 

Bol jednotkou počas celého svojho pôsobenia mužstva v divízii. 

  



 

 

Alojz Belopotočan 

 

Alojz Belopotočan. (Zdroj foto: Archív foto: FK Nižná) 

Alojz Belopotočan je odchovancom Krásnej Hôrky (okres Tvrdošín). Ako učeň pôsobil 

v Martine, odkiaľ si to namieril do Nižnej. Počas vojenčiny hrával v divíznom mužstve Dukla 

Planá, kde si zahral proti viacerým popredným českým klubom. Bol kapitánom 

a dlhoročnou oporou Nižnej. Hral na poste obrancu a stredného záložníka, motor mužstva 

a mal tiež dobrú prihrávku – bol univerzálnym hráčom. Bol pri postupe z oblasti do divízie. 

Karol Bandík 

 

Karol Bandík. (Zdroj foto: Karol Bandík) 



 

 

Útočník a strelec Karol Bandík mal čuch na góly. Odchovanec nižnianskeho futbalu 

obliekal ligový dorastenecký dres mužstva Strojár Martin. Nasledoval jeho prestup 

do Turian, neskôr do Ružomberka a odtiaľ jeho kroky smerovali naspäť do Nižnej. Bol 

pri postupe z oblasti do divízie. Po skončení kariéry ostal naďalej pri futbale ako tréner 

oravských mužstiev Tvrdošína, Trstenej , Podbiela a samozrejme Nižnej, s ktorou 

v sezóne 2013/2014 vybojoval postup do V. ligy. 

Daniel Kajan 

 

Daniel Kajan. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Daniel Kajan, odchovanec spod Ostražice, začínal s futbalom v školskom družstve ZDŠ 

v Nižnej a je jeden z mála, ktorý sa futbalovej abecede priúčal v drese Tesla Orava. 

Nastupoval na poste záložníka divízneho družstva, bol neúnavný pracant a veľký bojovník. 

Bol pri postupe do divízie a pôsobil aj celé divízne obdobie v Nižnej. 

Prešlo takmer 25 rokov, odkedy to v Nižnej začalo znovu žiť futbalom. Písal sa rok 

2001 a Nižná, dovtedy pôsobiaca v najvyššej oravskej súťaži, ohlásila pred sezónou 

2001/2002 príchod nového manažéra FK Jozefa Kormana, bývalého hráča Nižnej, spolu 

s asistentom Jaroslavom Michalíkom. Hneď nasledoval dvojnásobný postup z I. triedy 



 

 

do IV. ligy. Nechýbalo veľa a Nižná takmer hrala III. ligu. Záujem o futbal v Nižnej 

dokazovali aj návštevy presahujúce 1000 divákov na zápase. Tiež je potrebné spomenúť 

tých, ktorí sa zapísali do myslí našich fanúšikov nielen futbalovým umením. 

 

Základný káder a zároveň víťaz V. ligy skupiny B v ročníku 2002/2003. 

Horný rad zľava: Ing. Eugen Dedinský – predseda FK, Jaroslav Michalík – tréner, Miroslav Gažovič, 

Michal Kuboš, Martin Sirota, Ing. Marek Kuboš, Róbert Kosmel, Ľuboš Šeling, 

Jozef Korman – manažér, Marek Žák. 

Stredný rad zľava: Ing. Peter Pilár, Ján Žák. 

Dolný rad zľava: Branislav Motýľ, Roman Šeling, Ján Žuffa, Juraj Orčo, Tomáš Kachút, Pavol Bača, 

Roman Chladný, Dušan Rošťák, Ján Koleják, Ľubomír Dedinský. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

Manažér Jozef Korman 

Bývalý hráč Nižnej Jozef Korman obliekal dres TJ Tesla Orava v roku 1981, kedy Nižná 

potvrdila jednoznačný postup z najvyššej okresnej súťaže do krajskej súťaže. 



 

 

Viac rokov úspešne pôsobil aj v Trstenej ako tréner, kde sa podpísal pod výchovu 

viacerých známych futbalistov. Do Nižnej s ním prišiel aj tréner Jaroslav Michalík. 

Hlavne vďaka zanietenosti a smelým plánom Jozefa Kormana, vďaka výbornej partii 

hráčov a realizačného tímu, obetavosti trénerov, funkcionárov a v neposlednom rade 

vďaka podpore obce, zažil futbal v Nižnej po desaťročiach obdobie, na ktoré nemožno 

zabudnúť. 

Tréner Jaroslav Michalík (1937–2017) 

Jaroslav Michalík je rodák z Bytče. V 60-tych rokoch pôsobil ako hráč v mužstve Iskra 

Liptovský Mikuláš. Patril medzi najuznávanejších futbalových odborníkov na Orave. 

Je jedným z mála, komu sa počas trénerskej práce podarilo prepracovať 

k reprezentačnému výberu a získať najvyššiu možnú trénerskú licenciu. Pracoval 

ako regionálny tréner v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu, kde trénoval viacero 

družstiev a má veľký podiel na výchove a kvalitatívnom raste trénerov v našom regióne. 

V Nižnej pôsobil v rokoch 1981 – 1982 a 2001 – 2004. Mal aj bohaté skúsenosti 

v mládežníckych výberoch či v reprezentácii SR 16-ročných. Je držiteľom viacerých 

ocenení SFZ, medzi nimi aj Ceny fair-play Dr. Chodáka. 

Jaroslav Michalík zhodnotil svoje pôsobenie v Nižnej nasledovne: „Som rád, že mojím 

posledným pôsobiskom bola Nižná. Fungovanie klubu bolo na vysokej úrovni. 

Manažér Jozef Korman výborne zvládal manažérsku prácu a bol vysoko 

charakterný.“ 

Medzi hráčov, ktorí tvorili kostru vtedajšieho mužstva patrili: Miroslav Gažovič, Rastislav 

Mores, Ján Žák, Marek Žák, Pavol Bača, Martin Sirota a Marek Kuboš. 

Tréner Ing. Peter Kubala (1945 – 2017) 

Osobitnou kapitolou 90-tych rokov bol príchod Ing. Petra Kubalu, ktorý vychoval 

nespočetné množstvo futbalistov, ktorí dodnes reprezentujú Nižnú. 



 

 

Medzi jeho najväčšie úspechy patrili: 

V sezóne 1999/2000 – víťazstvo v záverečnom turnaji mladších žiakov o majstra 

Oravy. 

V sezóne 2002/2003 – historický postup žiakov do II. slovenskej ligy. 

 

Zľava Ing. Peter Kubala počas zápasu v Sučanoch. (Zdroj foto: Archív FK Nižná) 

V polovici 90-tych rokov sa začal mládeži v Nižnej venovať Ing. Peter Kubala, ktorého 

rukami prešlo nespočetne veľa mladých futbalistov. Vo svojej práci bol dôsledný 

a disciplinovaný a to isté vyžadoval od svojich zverencov. Nezabudnuteľné boli jeho 

prechádzky pomedzi bytovky so psom hlavne na sídlisku Medvedzie (okres Tvrdošín), 

kde si vyberal hráčov do Nižnej. Taktiež bola prísna jeho tréningová morálka. Na tréning 

nepúšťal hráčov, ktorí prišli bez chráničov a nesmel chýbať ani čaj. Vždy pred zápasom 

zaznievalo z jeho úst smerom k hráčom pamätné „chlapci, nezabudnite BBBN“, 

čo znamenalo „Behať, Bojovať, Brániť, Nebáť sa.“ Postupne prinášala jeho dlhoročná 

svedomitá práca výsledky a s tým spojené úspechy. Vychoval dostatok kvalitných hráčov 

na niekoľko rokov, ktorí do dnešného dňa reprezentujú Nižnú. 

Autor: Andrej Brčák 
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