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Úvod 
 
     Pri príleţitosti 90. výročia vzniku futbalu v našej obci sa v tejto 
broţúre pokúsime priblíţiť Vám jeho  jednotlivé obdobia existencie. 
Máme záujem a snahu o zoradenie získaných informácií pre čitateľov, 
ktorým futbal v obci nebol a nie je ľahostajný a je ich srdcovou 
záleţitosťou. Získané informácie sme zoradili po 10 aţ 15 ročných 
obdobiach. 
     Pri spracovaní pouţívame systémový prístup, nakoľko sme si 
vedomí, ţe futbal je viacfaktorový jav a jeho prvky : hráči, funkcionári, 
materiálne podmienky a ďalšie iné činitele pôsobia komplexne od jeho 
vzniku aţ po súčasnosť. 
     Skôr narodeným iste pripomenieme časy na ktoré sa moţno pamätajú 
a mladším priblíţime históriu, ktorá je im moţno cudzia.  
     Aj touto formou chceme pripomenúť, ţe tak ako dnes, ľudia futbal 
mali v obľube a aj v minulosti a o jeho spoločenskom význame nemoţno 
pochybovať ani v Štítniku. Futbal u fanúšikov ako aj jeho aktérov 
výrazne ovplyvňoval telesný vývin, zdravie, zdatnosť, morálne 
a vôľové vlastnosti a formoval celú osobnosť. 
     Súčasť broţúrky tvorí fotodokumentácia, ktorá sa zachovala a bola 
nám dostupná. Je len na škodu, ţe sa nám nepodarilo získať obrázky 
staršie ako od r. 1940. 
 
                                                   Zostavovateľ 
                                                                                                                      
                                                            PaedDr. Milko Jozef 
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Ako je priaznivcom futbalu známe, futbal má svoju kolísku 

v Anglicku, kde sa na rozhraní 18. A 19. Storočia 

v podmienkach industrializácie značne rozšíril. V roku 1863 

zaloţili v Londýne asociáciu futbalu. Z Anglicka sa futbal 

rozšíril po celej Európe i na ostatné kontinenty. Prvá zmienka 

o futbale  na Slovensku je z roku 1893 (BSC Banská 

Bystrica). Významnú úlohu vo futbalovom hnutí mali 

robotnícke futbalové kluby, najmä v menších mestách, ktoré 

mali k tomuto športu vhodné podmienky. Preto pomerne 

značný rozmach futbalu na Slovensku bol však ţivelný 

a organizačne roztrieštený. 

 

     Pri zhľadávaní dokumentov o tom, ako futbal zapúšťal 

korene v našej Obci Štítnik, sme odkázaní len na pramene 

vyvierajúce z ústneho podania teda väčšmi rozprávačské 

výpovede aktérov uţ neţijúcich, neţ písomne doloţené 

údajmi. Ak aj niektoré boli v miestnej kronike, alebo v iných 

hodnoverných zdrojoch sú uţ dnes nedostupné. A ako by sa 

zišlo viac zapísaných faktov o ľuďoch a ich priekopníckych 

činoch, keď futbalová lopta začala svoju kľukatú púť aj 

v Štítniku. Na základe výpovedí o histórii vzniku začiatky  

futbalu v našej obci spadajú do obdobia roku 1923. Uţ 

v tomto futbalovom Štítnickom „praveku“ to bolo tak, ţe hrať 

futbal mohlo len muţstvo o ktoré sa starali obetaví 

funkcionári, ktorí sa pričinili o zaloţenie futbalového klubu 

RSC Štítnik, ktorý zdruţoval robotnícku mládeţ, ktorá sa 

zaujímala a hrala futbal. Súbeţne s robotníckym klubom 

pôsobil aj futbalový klub ŠSC, v ktorom hrávali futbalisti 

väčšinou ţidovského pôvodu.  

      

     Z výpovedí sa ďalej dozvedáme, vzájomné súboje oboch 

klubov boli časté a tešili sa veľkému záujmu. 
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     Hrávať sa začalo na ihrisku, ktoré sa nachádzalo za ulicou 

Ochtinskou, priestor bývalého majera a štátnych majetkov. 

Ihrisko bolo obohnané kamenným múrom. Neskôr pribudlo 

ihrisko na Teplickej ulici pri Základnej škole, ktoré si 

priaznivci futbalu, ako aj samotní hráči vybudovali 

svojpomocne bez akejkoľvek techniky, ručne. Bolo potrebné 

vyrovnať sklon terénu a nerovnosti od štátnej cesty smerom do 

svahu. Bola to namáhavá práca prevádzaná v 30 tých rokoch 

min. storočia. Od toho času sa dodnes hráva futbal na tomto 

ihrisku, ktoré prešlo len malými úpravami. K ihrisku patrili 

drevené šatne pre hráčov a v strede vedľa ihriska bola 

postavená drevená tribúna. Hygiena po zápase bola 

prevádzaná umývaním sa studenou vodou zo studne 

v susedstve. Aj na tomto mieste je potrebné pripomenúť, ţe 

futbalová plocha aj v dnešných časoch nevyhovuje 

poţiadavkám. 

 

     Z kusých informácií sa dozvedáme, ţe v prvých rokoch od 

vzniku futbalu sa zápasy hrávali len s okolitými mestami, ako 

priateľské zápasy. Organizovaná súťaţ nebola. Najčastejšie to 

boli muţstvá z Plešivca, Slavošoviec, Dobšinej, Gemerskej 

Hôrky, Kunovej Teplice a neskôr aj zo vzdialenejšími obcami 

: Kráľ a Tornaľa. Na zápasy sa cestovalo vlakom do bliţšieho 

okolia vozom s konským poťahom, ale aj bicyklami. 

K najznámejším hráčom tohto obdobia aţ do 40-tých rokov 

patrili: Š.Zahoranský, O. Zahoranský, J. Ţorna, Š. Imre, bratia 

Lenčovci, bratia Hokiovci, bratia Balogovci, F. Koreň, J. 

Markovič a P. Torok. Fotodokument z tohto obdobia sa nám 

nepodarilo nájsť.  
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     Obdobie 40-tych rokov poznamenala II. svetová vojna. Po 

jej skončení v zmenených podmienkach oţíva a napreduje aj 

futbal. V tomto období futbalový klub niesol názov Sokol aţ 

do roku 1948, kedy dochádza k zjednoteniu telovýchovy 

a športu. Pomenovanie sa mení na DŠO-Baník Štítnik.  

 
1940 

 
  1954 
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     V priebehu rokov 1940-1950 Štítnik reprezentovali hráči: 

brankár J. Valach, v poli vynikal J. Babič, J. Krajec, P. Piljan, 

P. Benedikty, J. Sempéteri,J. Gloček, J. Polomský, J. Klimo, 

G. Gyeneš, J. Gyenes, J. Kušnier, L. Klimo, M. Rozloţník, J. 

Uvegeš, ktorý vynikal tvrdými strelami, najmä z trestných 

kopov, stal sa futbalovou legendou Štítnika. Za Štítnik v tom 

čase hrávali aj výborný hráči z okolitých obcí: L.Doboš 

z Roţňavského Bystrého, Š. Iček  a Drenko z Kunovej 

Teplice, bratia Belákovci z Roţňavského Bystrého. 

 

       
         1955 

 

     Začiatkom 50-tych rokov sa striedali  ďalšie generácie. 

Pribudli : P. Gloček, univerzálny dlhodobý hráč V. Novák, O. 

Fabíni, bratia Rogosovci, O. Vozár, Beláni, O. Herško, P. 

Spišák, Klabačka, Š. Prokšely, L. Ţiga, L. Milko, J. Tomi, 

traja bratia Zahoranský, J. Sisik, J. Laskovič, R. Potočný, L. 

Molnár. Po roku 1955 aţ do roku 1960 to boli: F. Gomori, J. 

Benko, M. Benko, E. Gallo, Š. Milko, O. Tomášik, Z. Novák, 

P. Balog, O. Balog, J. Homola, M. Novák, V. Javorík, L. 

Holéczy, T. Vozár, V. Majda, J. Zachar.     
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          1959 

 

     Celé toto obdobie poznamenáva zvýšený záujem 

o futbalové dianie v našej obci, na ktoré nadväzujú roky 1960-

1965. Môţeme ho charakterizovať ako vyústenie snáh 

vtedajších funkcionárov, záujmu návštevníkov ale aj prístupu 

hráčov. Svedčí o tom aj návštevnosť na futbalových 

stretnutiach, keď dosahovala beţne 400-500 platiacich 

divákov. Na derby stretnutia to bolo aj 700-800 divákov. 

Káder postupne dopĺňali : J. Milko, T. Skurka, Z. Turčániy, 

D.Sisik, J. Sirotňák, E. Duda, L. Holman. V Štítniku sa vtedy 

hrala najprv krajská súťaţ, riadená KV ČSZ TV v Košiciach. 

O niekoľko rokov neskôr okresná súťaţ. Skupinu Košicko-

Gemerskú hrávali muţstvá:  Turňa nad Bodvou, Medzev, 

Jasov, Poproč, Drienovec, Hosťovce, Budulov,  Jelšava, 

Revúca a Ţelezník. Na zápasy sa spočiatku v 50-tych rokoch 

na ihriská súperov cestovalo nákladnými autami, vlakom, 

niekedy vo vlečke traktora. Po roku 1952  boli uţ autobusy. 

Stávalo sa, ţe pre preplnenosť autobusu, mnohí záujemci  o 

zápas ostali doma.  
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1961 

 

    

      Najpotrebnejšie finančné náklady ako : výstroj hráčov, 

jeho údrţba, cestovné, úhrada pre rozhodcov, skladníka atď. 

boli kryté z príjmov z futbalových zápasov, tanečných zábav, 

ktoré mali svoju tradíciu a z členských príspevkov širokej 

členskej základne. Vtedajší funkcionári v osobe J. Ţornu, 

predsedu MNV a Š. Zahoranského tajomníka MNV, poţívali 

dôveru, mali autoritu a veľký podiel na úspechoch. Medzi 

futbalistami vládlo priateľstvo, pravidelne sa trénovalo 2 x 

v týţdni. Tréningov sa zúčastňovalo aj 30 hráčov. Niekoľko 

rokov účinkovalo aj „B“ muţstvo dospelých.  Súťaţne 

existovalo aj druţstvo dorastencov a ţiakov. Okrem 

majstrovských zápasov bolo muţstvo  zapojené aj do zápasov 

Československého pohára od roku 1961. V letných mesiacoch 

sa pravidelne organizoval futbalový turnaj, ktorý mal svoju 

tradíciu. 

     Z funkcionárov obdobia roku 1960-1965 to boli: G. Mráz, 

J. Holéczy, G. Novajovský, J. Šoltész, V. Junger, hospodárom 

bol M. Benčko. 
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1962 

 

 

 
1963 
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Zľava: J. Holéczy, J. Homola, Š. Milko, L. Holman, J. 

Zahoranský, O. Tomášik, T. Skurka, J. Benko, J. Milko, F. 

Gomori, O. Balog, E. Gallo, J. Homola, L. Ţiga. 

 

     Začiatkom roku 1965 dochádza k radikálnym zmenám 

v kádri hráčov. Odchádza staršia generácia z ktorej ostáva len 

L. Ţiga, nastupuje ml. generácia. Muţstvo hráva striedavo 

v II. a III. Triede a v okresnej súťaţi. Na funkcionárskych 

postoch postupne pracujú : J. Kamenský, S. Gloček, Turza, 

Pakes, J. Holéczy, P. Rogos. Dochádza k výstavbe terajších 

šatní, oplocuje sa ihrisko. Údrţbu ihriska a šatní vykonáva p. 

Balog, neskôr J. Tomi. Aktivitu vyvíja ako tréner známy 

telocvikár L. Kozák. Peknú trénerskú prácu odvádza p. 

Mokoš, bývalý hráč Lubeníka. Vo vedení a funkcionárskej 

práci prichádza pán Štefan Vido. Pomocnú ruku podáva L. 

Holéczy – predseda MNV. Dochádza aj k zmene názvu 

futbalového klubu na : Poľnohospodár Štítnik.  

 

     K hráčom tohto obdobia patrili: Š. Vido, O. Bányasz, J. 

Kundrák, J. Piljan, J. Krajec, V. Novák, M. Rozloţník, S. 

Kotrčka, M. Pakes, T. Gomori, Z. Gomori, J. Skurka, P. 

Macko, O. Pazera, J. Spišák, Š. Puškáš,J. Pakes, G. Kozák, J. 

Lipták, P. Benedikty, J. Rogos, M. Gallo, A. Milko, T.Tomi – 

Báršoň, Š. Prokšely, J. Zdechovan, J. Holók, S. Gloček, F. 

Kurčák, J. Zobola, P. Belányi, F. Valaštek, T. Zlatnický, P. 

Krajec, E. Zdechovan, J. Petrus, P. Tomášik, M. Gallo st. 
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  1967 

  

     V súťaţnom ročníku 1977 – 1978 muţstvo Štítnika 

postupuje do I. triedy v okrese Roţňava, najčastejšie hrávali 

v základnej zostave : T. Zlatnický, M. Pakes, G. Kozák, I. 

Holók, J. Kundrák, M. Rozloţník, A. Milko, J. Milko, Š. 

Milko, J. Zdechovan, Š. Vido, P. Benedikty, M. Gallo, D. 

Macko, J. Lipták, P. Krajec. Po niekoľkých rokoch 

účinkovania dochádza k úpadku futbalu v Štítniku aţ 

k stagnácii. Na určité obdobie sa v obci súťaţne futbal nehral.  

 

Bolo to v 80-tych rokoch. Príčiny treba hľadať odchodom ml. 

hráčov do iných oddielov kam odišli za prácou, najmä do 

Magnezitu Jelšava a Baníka Lubeník. V roku 1980 

v základnom kádri Jelšavy malo 7 Štítničanov, hrajúcich 

krajské majstrovstvá Východoslovenského kraja: L. Spišák, Z. 

Gomori, J. Zdechovan, P. Macko, J. Pakes, M. Pakes, O. 

Pazera, J. Milko, M. Gallo V. Kindis. V Lubeníku to boli : O. 

Pazera, D. Pazera, M. Spišák. 
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Sedemdesiate roky : 
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Občerstvenie po letnom futbalovom turnaji 
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1979 
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1978 

    

K znovu obnove a oţiveniu futbalu dochádza začiatkom 90-
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tych rokov, keď vtedajší funkcionári obce : T. Kuzma, D. 

Turzák a D. Sisik a bývalí hráči Štítnika D. Pazera, V. Novák, 

P. Macko, Z. Gomori vyvinuli aktivitu a futbal sa začal hrať 

znova. Muţstvo pod vedením O. Pazeru postúpilo do I. triedy 

okresu Roţňava. V roku 1999-2000, muţstvo prevzal tréner 

Dr. J. Milko. Káder tvorili hráči : P. Macko, M. Macko, B. 

Milko, Z. Gomori, M. Kuzma, L. Ikri, R. Krága, P. Pazera, D. 

Macko, Leng, J. Spišák, R. Macho, R. Haviarik, M. Čipka. 

 
 

1990 

 

     A tak trvalo 8 sezón, 3 roky naši futbalisti hrali v III. triede, 

ďalšie 2 sezóny si odkrútili v II. triede a ďalšie 3 sezóny 

v najvyššej okresnej súťaţi v I. triede. V roku 2002 – 2003 

muţstvo postúpilo do V. ligy z ktorej po 4 ročnom úsilí 

postúpilo do IV. ligy. V súťaţnom ročníku 2005-2006 sa 

postupové ambície naplnili a stali sa skutočnosťou. Treba 

poznamenať ešte pred postupom došlo k fúzii s muţstvom 

Kunová Teplica.  
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1997 

1999 
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1999 

 
 

     Majstrovské zápasy sa hrali na štadióne v Kunovej Teplici 

nakoľko futbalové ihrisko nespĺňalo pre štart v V. a neskôr IV. 

lige poţadované kritériá. Spojený futbalový klub štartoval pod 

názvom: Štítnik K.T.. V jesenných mesiacoch roku 2002, sa 

po D. Turzákovi stáva predsedom TJ M. Gallo, túto funkciu 

zastáva doposiaľ. Vo futbale pôsobí dlhé roky a svoje 

skúsenosti z čias pôsobenia v II. lige Jelšave i v Roţňave 

uplatňuje aj v Štítniku. V období postupu realizačný tím tvorili 

: M. Gallo, Š. Dono, O. Mihál a členovia výboru: Ing. J. 

Belák, Ing. K. Zajacová, Ing. V. Mezei, J. Gallo, I. Minčev, 

tréner Dr. A. Milko, ktorý s muţstvom postupoval z okresnej 

súťaţe I. triedy, cez piatu aţ do štvrtej ligy. V roku 2007 pred 

jarnou časťou súťaţe ho vystriedal J. Fakla. V súťaţnom 

ročníku 2010-2011 sa však k muţstvu znova vracia JUDr. A. 

Milko. Káder muţstva tvorili hráči : J. Dorkin, M. Čipka, Z. 

Zdechovan, M. Brdársky, J. Fatľa, P. Lukáč, J. Čiţmár, Mil. 

Gallo, J. Sollos, Ľ. Orabinec, M. Turcsany, B. Milko, Mar. 
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Gallo, J. Zdechovan, M. Barna, J. Ţiga, D. Gajdoš, J. Fatľa, 

M. Putera, V. Valent. Postupne do muţstva pribudli : bratia 

Lengovci, O. Varga, D. Grác, P. Konček, Sivók, A. Juhász, M. 

Mesner, Fecko, brankár – Rodák. 

 

     Počas 4-ročných bojov na regionálnych trávnikoch sa 

vystriedali aj ďalší hráči: M. Almáši, Stankovič, Marchevský, 

Z. Gomori, J. Gonos, Kubus, P. Milko, Mackovci, M. Kuzma, 

Ľ. Spišák, R. Macho, L. Ikri, R. Krága, J. Gonos, A. Milko. 

Muţstvo počas pôsobenia v IV. lige vyzrievalo a výkonnosťou 

patrilo medzi najlepšie v súťaţi o čom svedčilo aj umiestnenie 

v tabuľke. V kádri hráčov bolo viac takých, ktorí mali 

skúsenosti z pôsobenia v tretej, druhej ba aj v prvej lige. 

Svojimi výsledkami Štítnický klub v okrese Roţňava stál na 

najvyššej priečke. Súpermi v súťaţi boli druţstvá: 

Krompachy, V. Kapušany, Sobrance, Stráţske, Kr. Chlmec, 

Roţňava, Turňa nad Bodvou, Moldava, Haniska a mnohé 

ďalšie, ktoré majú bohatú tradíciu a futbalovú minulosť.  

 
2007 
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2008 

 

 
2010 
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2010 

 

 

 

 

 
2011 
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2013 - Mužstvo starších žiakov 

 
 

2013 – Súčasný futbalový káder 
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zľava : JUDr. A. Milko, V. Eltschläger, J. Kolesár, M.Gallo, 

L. Ikri, P. Bene, Miloš Gallo Barnák/(predseda), P. Lukáč, R. 

Kolesár, J. Rochl, R. Ledecký, J. Ţiga, P. Propkšej, A. Krága. 

 

     Neoddeliteľnou súčasťou účinkovania a úspešný chod 

klubu tvorila sponzorská činnosť a Obecný úrad v Štítniku. 

V tejto oblasti sa v priebehu jarnej časti súťaţného ročníka 

2010-2011 situácia zhoršovala, objavovala sa názorová 

rozdielnosť na ďalšie účinkovanie klubu a jeho obmedzenia 

v oblasti finančného zabezpečenia, čo vyústilo do nutnosti 

vystúpiť zo súťaţe.  

     Káder hráčov sa úplne zmenil. Futbal v Štítniku však 

zostal. Nastúpila mladá generácia, ktorá si v účinkovaní veľmi 

úspešne počína, naberá skúsenosti, herne sa zdokonaľuje 

v najniţšej regionálnej súťaţi. 
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Váţení futbaloví priatelia, 
 
     Futbal,  ako celosvetový fenomén zohral a zohráva aj v našej obci 
dôleţitú rolu. Generácie od vzniku futbalu v Štítniku zabezpečovali 
v obci šport a kultúru a reprezentovali obec navonok. Kvalita futbalu 
takmer vţdy odzrkadľovala  aj kultúrnu úroveň vedenia obce a takmer 
vţdy čelní funkcionári, poslanci boli vo vedení klubu. Futbal za toto 
obdobie reprezentoval obec aj okres pod rôznymi názvami. Ako uţ bolo  
v úvode spomenuté futbal  sponzorovala obec a vţdy sa našlo niekoľko 
nadšencov. Pri najvyššie dosiahnutom stupni súťaţe IV. liga v rokoch 
2007-2011 to boli aj Ing. Kundrák, Ing. Mezey, Ing. Belák, p. J. 
Zobola, p. P a J. Krajcovci, SMZ Jelšava a ďalší, ktorím aj touto 
cestou ďakujem. Štítnik za svojej futbalovej existencie vychoval hráčov, 
ktorí reprezentovali v celoslovenských súťaţiach. Prvým hráčom, ktorý 
odišiel do SMZ Lubeník a neskôr NHKG Ostrava bol pán O. Fabínyi, 
neskôr ho nasledoval PaeDr. J. Milko, ktorý hral za Tatran Prešov 
a iné na Slovensku renomované kluby. Nasledovali Š. Milko, L. Spišák, 
O. Milko, Z. Gomori, P. Macko, J. Zdechovan, Mgr. M. Gallo, Bc. M. 
Gallo, B. Milko, ktorí vydobyli Štítniku renomé „bašta futbalu“ na 
Gemeri.  
 
     Štítnický futbal zaţil vrcholy a pády, ale vţdy mal dostatok kvality 
aby preţil 90. rokov. Či bude písať históriu aj do budúcna je otázne. 
Zmena v hodnotovom a spoločenskom  systéme priniesla v ďalšom jeho 
smerovaní niekoľko otáznikov. Súčasní demokraticky zvolení 
zástupcovia obce – poslanci, ho posunuli na okraj existenčnej priepasti, 
keď na jeho podporu pre rok 2013 neodsúhlasili ani 1 €. Váţnosť športu 
a futbalu si zobrala za svoje aj súčasná vláda, keď pripravuje zákon 
o financovaní športu a zvlášť futbalu a rozhodla sa vybudovať 
v priebehu 10 rokov 24 futbalových štadiónov v krajských a okresných 
mestách. Ţiaľ náš okres medzi nimi zahrnutý nie je, čo pocíti aj 
Štítnický futbal. Ja osobne uţ roky presadzujem  názor , ţe Štítnický 
mikroregión by mal mať jedno regionálne druţstvo. Iná cesta do 
budúcnosti niet. Štítnik by mohol byť sídlom s tým, ţe ihrisko by bolo 
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v súčasnom poľnohospodárskom učilišti. Urobil som s JUDr. Milkom 
predbeţné dohody s VUC Košice, nakoľko mu patrí areál, ale súčasní 
poslanci obce celý proces zabrzdili. Napriek tomu dúfam, ţe sa spoločne 
triezvo pozrieme na takúto moţnosť a regionálne futbalové muţstvo 
uzrie svetlo sveta v blízkej budúcnosti. Málo ochoty a talentov ako aj 
ekonomická situácia k tomu prispejú. 
 
     Deväťdesiat rokov Štítnického futbalu ubehlo, ako 90 minút jedného 
futbalového zápasu. Vystriedalo sa v ňom desiatky funkcionárov, 
stovky hráčov a tisícky fanúšikov. Podstata jeho účinkovania je okrem 
gólov a bodov samotná podstata bytia. Rovnako ako je tomu i v ţivote. 
Niektoré príhody či záţitky súvisiace s Štítnickým futbalom boli 
a navţdy ostali natoľko pôsobivé, ţe na ne s láskavým úsmevom dodnes 
spomínajú viacerí futbalisti či fanúšikovia.  
 
     Štítnický futbal a šport celkove formoval mnohých z nás, naše 
ţivotné názory, postoje, záľuby a často i osudy. I môj vlastný. Ako hráč 
som to dotiahol do republikovej súťaţe a som jedným z naj dlho 
ročnejších  futbalových funkcionárov na Slovensku. Od roku 1977 som 
prešiel cez kluby Štítnika, Jelšavy, Roţňavy, Lokomotívy Košice 
a posledných 12 rokov znovu v Štítniku.      
  
     Na záver chcem poďakovať hlavne PaedDr. Jozefovi Milkovi, ktorý 
spracoval „históriu“ futbalu v Štítniku a zozbieral aj historické 
fotografie, ktoré nám pomôţu zaspomínať si na minulosť nášho 
Štítnického futbalu.  
 
S pozdravom 
                                 Športu zdar a futbalu zvlášť! 
 
 
                                                                                 Miloš Gallo Barnák       
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