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Úvod
História sa neopakuje a návraty neexistujú, je to tak v poriadku. Ako
ináč by sme mohli ísť dopredu? Ale pre onú cestu vpred by sme z minulosti mali čerpať silu, skúsenosti, poučenia, ale i varovania.
Ubehlo už 15 rokov, ako sme sa zišli na oslave 55 rokov futbalu
v Podturni v roku 2002. Spoločné foto na tribúne zo západnej strane
športhotelu Elán a konštatovanie, že takmer 16 zanietených ľudí, ktorým šport bol blízko pri srdci, už nie sú medzi nami. Odišli na večnosť.
Prvý a druhý rad sa preriedil, nám mladším, čo stojíme vzadu
neostáva nič iné, len zostúpiť dolu, zaujať miesto po našich predchodcoch a na naše miesto pustiť mlaď, urobiť foto k 70. výročiu futbalu
v našej obci. Pre pamäť mladším generáciám.
Žiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť…

Dolný rad: Peter Zlejší, Jaroslav Forgáč, Dezider Krčula, Bohuslav Forgáč, Marián Vojtík – starosta obce, Milan Macek, Michal Forgáč, Dušan Krčula, Vladimír Bryndza, Ivan Pethö
Druhý rad: Cyril Michalík, Michal Janovčík, Ivan Vozárik, Milan Sedliak, Jaroslav Tomčík, Peter
Žiaran, František Janovčík, Gustáv Forgáč, Bohuslav Janek
Tretí rad: Milan Zlejší, Milan Janek, Ján Bryndza, Forgáč Igor, Ján Šmihovský, Miroslav Mydliar,
Eduard Mydliar
Štvrtý rad: Peter Šveda, Mikuláš Janovčík, Juraj Mlynarčík, Ludovít Báthory, Juraj Bryndza, Emil
Blišťan, Ján Juráš – vzadu, Michal Michalík, Slavomír Ondruš, Ján Petrovský, Vladimír Ilavský

70. rokov futbalu v Podturni

Spomienka na hráčov, funkcionárov a verných
fanúšikov, ktorí už nie sú medzi nami a rozlúčili
sme sa s nimi už na veky.
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Ján Krajčuška
Jozef Krajčuška
Jozef Forgáč
Vladimír Krčula st.
Milan Petrovský
Ján Tomčík
Michal Ilavský, Zdeno Janovčík
Jozef Žiak st.
Bohuslav Mlynarčík st.
Ladislav Vozárik st.
Stanislav Žiaran
Vincent Papula
Jozef Brisuda ml.
Ján Koreň
Jaroslav Javornický
Jozef Tomčík
Ján Juráš st., Ferdinand Lenko
Jozef Mlynarčík, Hollý Ján st.
Michal Michalík ml.
Jaroslav Vozárik st., Vladimír Forgáč st.
Vladimír Bryndza, Vladimír Forgáč ml.
Žiaran Peter, Eduard Mydliar st., Vladimír Krčula ml.
Jaroslav Šašinka, Gustáv Forgáč
Ľubomír Janovčík
Peter Zlejší
Bohuslav Forgáč
Ján Forgáč
Ján Bryndza ml., Jaroslav Forgáč st.
Peter (Igor) Forgáč, Ján Bryndza st., Vladimír Fašánok st., Bohuslav Janek
Michal Forgáč, Štefan Meňhart, Ing. Ján Mlynarčík ml.
Macek Milan
Michal Hušták ml., Juraj Bryndza
Ing. Ján Žiaran

†2017 Ing. Peter Kapitáň, Jaroslav Tomčík st., Daniel Mlynarčík,
Michal Mlynarčík
Roky úmrtia sa nám nepodarilo zistiť: Milan Vystavil, Ján Hušták, Milan
Kresák, Dezider Krčula, Ján Laurinec, Ivan Pethö, Miroslav Vejo, Bohuš
Vejo.
Česť ich pamiatke.
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Cesty histórie 1947–2017
História futbalu je rozdelená na obdobia od vzniku športového klubu
do roku 2002, v ktorom je prebratá a doplnená história do roku 2002
(vydaný bulletin: 55 rokov futbalu v Podturni v roku 2002, spracoval Vladimír Ilavský), v druhej časti je popísaná história od roku 2002
do roku 2017.

Obdobie rokov 1947 – 2002
Šport v Podturni má hlbšie tradície ako sa začali písať dejiny organizovaného športu v obci. Mladí ľudia z Podturne už od rannej mladosti sa
okrem práce zabávali rôznym spôsobom. Zábava im dávala možnosť
získať zručnosť, šikovnosť, obratnosť a odvahu. Už v medzivojnovom
období sa v Liptove začal udomácňovať futbal. Podturňanská mládež
videla hrať futbal v okolitých obciach, kde už napríklad v Jamníku sa
v 30-tych rokoch hral organizovane pod hlavičkou Športového klubu.
Podturňanská mládež skúšala hrať potom futbal na lúkach a pasienkoch v okolí dediny s handrovou loptou. Hrávalo sa pod Kryptou,
na Kamení, vo Važišti, ale všade mladých nadšencov futbalu domáci
gazdovia vyháňali.
Podľa pamätníkov prvú loptu, takzvaný šnurovák vlastnil Michal
Ilavský. Hráči hrávali len pre zábavu, bez dresov, kopačiek, väčšinou
bosí. Po večeroch študovali pravidlá futbalu, neskôr začali pravidelne
trénovať. Z týchto „rekreačných“ hráčov vyrástli čoskoro futbalisti, ktorí
hrávali za okolité kluby ako napríklad: ŠK Ďumbier Uhorská Ves, ŠK Liptovský Ján. Boli to: Vladimír Cvik, Ján Ilavský, Ľudovít Vozárik, František
Meňhart, Jozef Rumančík a po druhej svetovej vojne Michal Ilavský, Ján
Uličný, Ján Bryndza-Krajčír. Všade v okolitých obciach sa už pred vojnou vytvorili športové kluby, ako napríklad vo Važci v roku 1918, v Jamníku v roku 1921, v Uhorskej Vsi v roku 1933 a v Liptovskom Jáne v roku
1933. Po oslobodení horného Liptova v roku 1945 bolo v Podturni viacero podnetov na založenie športového klubu v obci. Definitívne rozhodnutie o založení klubu padlo v roku 1946 v obchode u Dubských.
Medzi zakladajúcich členov klubu a jeho priekopníkov patria: Michal
Ilavský, Ján Bryndza, Peter Zlejší, Milan Petrovský, Milan Macek a Jozef
Bryndza. Oficiálne bol Športový klub v Podturni založený v Kultúrnom
dome v roku 1947 za účasti 40 futbalových priaznivcov. Základom športovej činnosti klubu sa stal futbal. Prvým predsedom klubu bol zvolený
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Peter Zlejší a pokladníkom sa stal Jozef Bryndza. Hráčov, aj skúsených,
bolo dosť. Najväčším problémom činnosti klubu bolo ihrisko. V obci
a jej okolí nebolo možné vybudovať futbalové ihrisko, pretože plány
boli na jednej strane hatené pretekajúcim Váhom a na druhej strane
železničnou traťou a štátnou cestou, ktorými bola obec obklopená.
Medzi týmito prekážkami boli súkromné pozemky. Majitelia odmietli
vyjednávať o predaji väčšinou ornej pôdy. Jediné miesto, ktoré by bolo
vhodnejšie na stavbu ihriska bola súkromná lúka rodiny Pethöovej. Tak
padlo rozhodnutie, že rodina dá lúku do prenájmu za 10.000 korún
ročne a za vyrobené seno ako náhradu za nepoužívanú lúku. Táto
dohoda bolo obojstranne akceptovaná. Pre funkcionárov a priaznivcov futbalu nastala ťažká úloha. Lúku bolo treba vyrovnať, upraviť, očistiť a rozmerať. Všetky práce sa robili ručne. Drevo na bránky a palesáky
kúpili a doviezli predseda Peter Zlejší s Martinom Zaťkom na koňoch
z píly v Liptovskom Hrádku. Z dovezeného dreva bránky vyrobili Ferdinand Lenko a Pavol Kitta vo svojej stolárskej dielni. Zakrátko bolo futbalové ihrisko s rozmermi 85×60 metrov hotové. Aj ďalšie začiatky boli

Jamník rok 1948 – ihrisko Pod horou
Horný rad: Ilavský Michal, Forgáč Jozef, Fašanok Ondrej, Ján Bryndza, Vozárik Ladislav,
Forgáč Michal, Meňhart Štefan. Dolný rad: Šimovček Ladislav, Bryndza Vladimír, Žiaran Stanislav, Šmihovský Ján (Kunčík), Juráš Ján
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ťažké. Na nič neboli peniaze, hráči a funkcionári sa často skladali, využíval sa zisk z divadiel a iné formy.
Prvý krát sa futbalisti predstavili na novom ihrisku v júli 1947. Bol
to priateľský futbalový zápas s ŠK Ďumbier Uhorská Ves. Novopečený
športový klub z Podturne v zápase uspel a nad Uhorskou Vsou vyhral
v pomere 5:3. Vo víťaznom mužstve vtedy hrali: Ján Uličný, brankár,
Ján Juráš, Ján Bryndza, Michal Ilavský, Milan Petrovský, Vladimír Krčula,
Dezider Krčula, Michal Forgáč, Ladislav Vozárik, Ondrej Fašiang, Milan
Macek, Štefan Meňhart, Stanislav Žiaran, Vladimír Bryndza a Ján Laurinec. Prvé góly strieľali: dva Ján Bryndza, ďalšie Vladimír Krčula, Dezider Krčula a Michal Ilavský. Výstroj pre futbalistov vtedy kúpil Belo
Ferenci z Krajského futbalového výboru Žilinskej župy. V roku 1947 sa
hrali len priateľské zápasy. V nasledujúcich rokoch 1948 – 1949 hrali
podturňanskí futbalisti organizovane, v III. triede Liptovskej futbalovej
župy. V roku 1949 bol klub premenovaný na Dedinskú športovú organizáciu Sokol v Podturni a hralo sa tiež v tretej triede so striedavými
úspechmi. Futbal si v Podturni získaval čoraz viac priaznivcov, počas
nedeľných popoludní nadšení diváci každý zápas intenzívne prežívali.
Futbal si získal svojou temperamentnosťou, rýchlosťou, pohotovosťou
a bojovnosťou sympatie nielen mládeže, ale svojich milovníkov si našiel
aj medzi staršou generáciou. V roku 1950 sa v mužstve objavili noví
hráči: Gustáv Forgáč, Imrich Forgáč, Jaroslav Forgáč, Bohuslav Forgáč,
Bohuslav Janek, Jaroslav Javornický, Ján Tomčík, Jaroslav Tomčík, Miroslav Vejo, Milan Vystavil, Michal Kytta, Jaroslav Šašinka,
Milan Kresák a Vladimír Báthory.
Z množstva hráčov treba vyzdvihnúť práve Jána Juráša, ktorý hrával 1. ligu za Považskú Bystricu
i Žilinu a Milana Kresáka, hráča
juniorov bývalej Československej
republiky. Oni svojimi skúsenosťami, či radami a prístupom mohli
úspešne reprezentovať Podtureň. Na ihrisku v Podturni z roku 1953.
V 50-tych rokoch aj vo výbore Horný rad: Forgáč Jaroslav, Forgáč Gustav,
Tomčík Ján, Forgáč Imrich. Dolný rad: Tomnastali zmeny. Za predsedu boli čík Jozef, Forgáč Bohuslav, Žiaran Stanislav,
zvolení postupne títo funkcionári: Vozárik Ladislav, Kresák Milan
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Vincent Papula, Jozef Tomčík, Pavol Kitta, ktorí sa menili po roku, no
najdlhšie po nich ostal predsedom Peter Zlejší, ktorý ním bol až do roku
1990. Pamätníci si spomínajú, že pre nedostatok priestorov na prezliekanie hráčov, sa každý preobliekal doma a doma si prali hráči aj dresy.
Odvoz na zápasy bol zabezpečený nákladnými autami zo Strojno-traktorovej stanice v Liptovskom Hrádku a neskôr z JRD. Šoférmi, ktorí vozili futbalistov boli: Gustáv Žiaran, Ladislav Grísnik, Ján Čajka a Rudolf Kapitáň.
Vtedajšia finančná podpora okresný orgánov bola veľmi slabá. Finančné
prostriedky bolo neustále treba, preto hráči aj funkcionári často brigádovali najmä v rámci sezónnych
prác na družstve, ale poriadali aj
tanečné zábavy, či hrali divadlá.
za zarobené peniaze si kupovali
dresy, lopty a športové potreby.
Čoskoro sa z ďalších nadšencov utvorilo B družstvo. Tvorili ho hráči: Mikuláš Kondor,
Zdeno Kondor, Vlastimil Forgáč,
Jozef Tomčík, Ján Janek, Bohuslav Mlynarčík, Bohuslav Čajka, Dedinská športová organizácia SOKOL
Ján Čajka, Dobroslav Vozárik, PODTUREŇ – rok 1960.
rad: Petrovský Milan, Žiaran Peter,
Milan Vystavil a Ján Hollý. V roku Horný
Vystavil Milan, Šmihovský Ján (Kunčík),
1954 sa opäť zmenil názov klubu Meňhart Štefan, Bryndza Ján, Bohuš Janek,
na Dynamo Podtureň. Za dobré Ilavský Michal. Dolný rad: Forgáč Jaroslav,
futbalové výsledky bolo mužstvo Bryndza Vladimír, Žiaran Stanislav, Šašinka
Jaroslav, Sedliak Milan
pozvané na veľký futbalový turnaj do Záturčia v okrese Martin,
kde bojovali o pohár Dynama
za účasti družstiev z: Čadce, Nižnej na Orave, Podbiela, Paludze
a Záturčia. V silnej konkurencii
obsadili futbalisti Podturne tretie miesto. Tento veľký úspech
hráčov ostal dodnes krásnou
spomienkou účastníkov turnaja. Historické foto rok 1961. Milan Vystavil,
Neskôr sa hráči Podturne zúčast- Štefan Meňhart, Michal Kytta, Stanislav
Michal Ilavský, Ján Bryndza, Jaronili dvakrát aj ďalšieho turnaja, Žiaran,
slav Javornický, Jaroslav Forgáč, Jaroslav
ktorý sa uskutočňoval v Dúb- Tomčík, Jaroslav Šašinka, Ján Tomčík
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rave, kde sa hralo o Pohár baníkov v Dúbrave. Okrem Podturne
sa turnaja zúčastňovali mužstvá
Dovalova, Jamník a Dúbravy.
Prvý turnaj vyhrali futbalisti z Podturne, v druhom turnaji Podtureň
vo finále s Dovalovom remizovala. V tomto období sa v zostave
mužstva začali objavovať aj ďalšportová organizácia Sokol
šie mená ako: Ivan Vozárik, Cyril Dedinská
Podtureň z roku 1962.
Michalík, Ján Fašánok a Jozef Brez- Horný rad: Bohuslav Janek, Bryndza Vladiniak. Zo susednej obce Uhorská mír, Tomčík Jaroslav, Kytta Michal, Šašinka
Ves to boli: Vladimír Kráľ, Milan Jaroslav Tomčík Ján, Forgáč Jaroslav, ForŠimovček, Daniel Multáň a Cigler. gáč Bohuslav. Dolný rad: Javornický Jaroslav, Vystavil Milan, Petrovský Milan
Všetci spomínaní hráči úspešne
reprezentovali Podtureň a futbalový klub Dynamo Podtureň až
do roku 1960.
V roku 1961 po zlúčení poľnohospodárskych družstiev v okolí
sa zmenil aj názov klubu na Telovýchovná jednota Veľký október
v Podturni. Spolu s narastajúcim
záujmom o futbal stála pred funkciTJ Veľký Október Podtureň z roku 1963.
onármi prvoradá úloha, ako vytvoHorný rad: Sedliak Milan, Janek Bohuslav,
riť podmienky a rozvíjať tak na širšej Vozárik Ivan, Tomčík Ján, Tomčík Jarozákladni aj futbalový šport. V tom slav, Šašinka Jaroslav, Forgáč Bohuslav,
čase maximálnu podporu športu Bryndza Vladimír. Dolný rad: Forgáč JaroMlynarčík Bohuslav ml., Javornický
v obci poskytovalo jednotné roľ- slav,
Jaroslav
nícke družstvo s jeho predsedom.
V rámci tejto pomoci bolo rozšírené ihrisko, drevené bránky boli vymenené za kovové, vybudovalo sa nové oplotenie, bol zapožičaný cepák
na kosenie ihriska (na traktore kosil Mikuláš Kondor), boli poskytnuté sprchy pre hráčov v areáli sušičky. Ďalšiu pomoc poskytol Miestny národný
výbor. S jeho súhlasom bola poskytnutá miestnosť na prezliekanie a uloženie športového materiálu v kultúrnom dome.
V tomto období sa začala aj práca s mládežou, do okresnej súťaže
dorastu bolo prihlásené mužstvo pod vedením trénerov Bohuslava
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Mlynarčíka a Michala Michalíka,
ktoré neskôr tvorilo základ mužstva dospelých. Aj v mužstve
dospelých došlo k vystriedaniu
hráčov a do mužstva prišli nové
tváre: Ján Forgáč, Ján Bryndza,
František Janovčík, Michal Janovčík, Michal Neštický- ako vojak.
Zlepšila sa ja doprava na majFotografia z roku 1964.
strovské zápasy, pretože autoHorný rad: Tomčík Jaroslav, Javornický
bus bol zapožičiavaný z ČSAD,
Jaroslav, Forgáč Bohuslav, Šašinka Jaroz Kráľovej Lehoty. Zintenzívnila
slav, Forgáč Jaroslav, Bryndza Vladimír.
Dolný rad: Sedliak Milan, Zlejší Vladimír,
sa aj brigádnická činnosť futbaVejo Miroslav, Zlejší Daniel, Hušták Ján
listov pri poľnohospodárskych
prácach na družstve. Pri brigádach sa nielen zarobili finančné
prostriedky, ale utužoval sa aj
hráčsky kolektív, čo malo vplyv
aj na hru. V súťažnom ročníku
1969 – 1970 dochádza k vystriedaniu niektorých starších futbalistov. Do mužstva prichádzajú
mladí odchovanci z dorastu:
Milan Zlejší, Ján Šmihovský,
Fotografia z roku 1965.
Vladimír Ilavský, Ján PetrovHorný rad: Cyril Michalík, Zlejší Vladimír,
ský, Pavol Bartko, Jozef Vozárik
Bohuš Mlynarčík, Dušan Krčula, Jaroslav
Vozárik, Vladimír Vejo. Dolný rad: Milan
a Vladimír Krčula.
Sedliak, Miroslav Vejo, Peter Žiaran, LuboV roku 1972 oslávili špormír Janovčík (Bryndzík)
tovci v Podturni 25 rokov trvania futbalovej činnosti. Na ihrisku telovýchovnej jednoty funkcionári
pripravili dôstojné oslavy, na ktorých sa zúčastnili všetci do tohto
obdobia úspešne reprezentujúci obec a telovýchovnú jednotu vo
futbale.
Nasledujúci rok 1973 opäť priniesol zmenu názvu na Telovýchovná jednota 1. máj Podtureň. Futbalové mužstvo bolo doplnené
o nové tváre. Pod vedením trénera Ivana Vozárika a kapitána mužstva Jána Forgáča futbalové mužstvo začalo pravidelne trénovať, čo
sa prejavilo aj v súťaži, kde sme skončili na druhom mieste v III. triede
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okresnej súťaže s 32 bodmi
a skórom 60:32. Pretože dorastenecké mužstvo nenastúpilo na tri
zápasy, boli futbalisti preradení
v súťažnom ročníku 1974 – 1975
do IV. triedy. Pod vedením skúseného trénera Jána Plevu s tvrdou
prípravou futbalisti Podturne túto
súťaž vyhrali bez vážnejších probHráči z roku 1970.
lémov zo šesť bodovým náskoHorný rad: Jozef Tomčík, Michal Kytta, Ján
kom, keď súperom nastrieľali 79 Petrovský, Pavol Bartko, Ján Bryndza, Ján
gólov a dostali len 7. V roku 1972 Šmihovský, Vladimír Ilavský, Mikuláš Janovsa začalo aj s výstavbou športo- čík, Peter Zlejší, Ivan Vozárik. Dolný rad:
Forgáč, Cyril Michalík, Michal Janovčík,
vého areálu, sociálnych zaria- Ján
Zdeněk Šenkýrik, Ján Kondor, Juraj Bryndení, šatní a ubytovne. Činnosť dza, Juraj Klocok
mužstva bola v 70-tych rokoch
úspešná a na hráčov nezabúdali
ani fanúšikovia. Za zvukov rapkáčov, zvoncov, trúb a zástav odprevádzali hráčov na každý zápas.
Úspešné mužstvo z Podturne
začali podľa vzoru holandského
mužstva prezývať „Ajax“. Okolo
20 nadšencov a obdivovateľov
futbalu povzbudzovalo výkon
hráčov v každom zápase a hráči Horný rad: Ján Bryndza, Milan Zlejší,
Šenkýrik, Pavel Bartko, Ján BrynPodturne útočili na popredné Zdeněk
dza, Jozef Vozárik, Ján Forgáč, František
miesta v tabuľke.
Janovčík, Peter Zlejší. Dolný rad: Vladimír
V roku 1977 bola daná Uličný, Ján Petrovský, Vladimír Krčula, Cyril
do prevádzky športová budova Michalík, Michal Janovčík, Mikuláš Janovčík
s názvom Športhotel Elán. V roku 1978 bol pre potreby telovýchovy
zakúpený autobus. Pomoc pri kúpe poskytlo jednotné roľnícke družstvo a funkcionár telovýchovy Ján Bryndza starší. Autobus doviezol až
z Prahy vodič Vladimír Hanák. V súťažnom ročníku 1980–1981 futbalové mužstvo z Podturne už pod vedením trénera Zdena Šenkýřika
bojovalo v III. triede s dobrými materiálnymi podmienkami. Mužstvo
v tomto období doplnili hráči: Slavomír Ondruš, Zdeno Ondruš, Zdeno
Janovčík, Juraj Janovčík, Ondrej Janovčík, Emil Blišťan, Daniel Mlynarčík,
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Gustáv Mlynarčík, Zdeno Švárny,
Tibor Kondor, Ľudovít Báthory,
Peter Šveda, Igor Mišura, Milan
Dzuriak a Ján Janek.
Nezabúdalo sa ani na žiacke
mužstvo s trénerom Emilom Blišťanom a Mikulášom Kačmárikom i dorastenecké mužstvo
s trénerom Mikulášom JanovčíRok 1978 – III.trieda.
kom, ktoré mali vytvorené dobré
Horný rad: František Janovčík, Bohuslav
podmienky pre rozvoj futbalu.
Forgáč, Vladimír Uličný, Ján Kondor, Peter
Na začiatku 80-tych rokov sa
Kapitáň, Ján Petrovský, Miroslav Mydliar,
Milan Zlejší, Vladimír Ilavský, Peter Zlejší,
zvýšila aj členská základňa, ktorá
Ivan Vozárik. Dolný rad: Mikuláš Janovčík,
mala v tomto období asi sto čleMilan Janek, Zdeněk Šenkýrik, Jozef Janovnov. Na členskej schôdzi bol
čík, Ivan Mihok, Cyril Michalík
schválený centrálny výbor, ktorý
riadil futbalový, turistický a stolnotenisový oddiel. V 80-tych
rokoch bol postup hlavnou úlohou pre funkcionárov a futbalistov. S trénerom Zdenom Šenkýřikom sa hráči začali poctivo
a usilovne pripravovať. Príprave
malo pomôcť aj letné sústredenie hráčov v Tomášovciach. Tu sa
reprezentanti Podturne zúčastFotografia z roku 1984.
nili viacerých turnajov v okolí.
Horný rad: Peter Zlejší – predseda TJ, Tekel
Zdeno, Juraj Goralský, Mikuláš JanovAj napriek tomu na postup do II.
čík, Zdeno Švárny, Milan Janek, Ľudovít
triedy chýbali mužstvu jeden či
Bathory, Ján Petrovský, Vladimír Ilavský,
dva body. Úlohu sa podarilo splForgáč Jaroslav st. Dolný rad: Majer Vladimír, Daniel Mlynarčík, Peter Auznaver,
niť až v súťažnom ročníku 1983–
Gustáv Mlynarčík, Ján Kondor, Ladislav
984 s novým trénerom Zdenom
Vozárik, Milan Dzuriak
Tekelom, keď futbalisti postúpili
do II. triedy okresnej súťaže. O vtedajší postup sa pričinili: funkcionári
Peter Zlejší, Ján Bryndza st., predseda futbalového výboru, Ján Mlynarčík, tajomník, Michal Michalík, vedúci mužstva, František Janovčík,
hlásateľ a hráči: Ján Kondor, Slavomír Ondruš, Ondrej Janovčík, Milan
Janek, Ladislav Vozárik, Miroslav Mydliar, Ján Petrovský, Juraj Goralský,
13
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Zdeno Tekel, Mikuláš Janovčík,
Peter Šveda, Vladimír Jakubčiak,
Vladimír Ilavský, Daniel Mlynarčík, Miroslav Šikulaj, Zdeno
Švárny, Ľudovít Báthory, Gustáv
Mlynarčík, Milan Dzuriak, Ján
Janek, Peter Auznaver, Ján Kazár
a Alexander Krčula.
V prestávke sezóny sa futbalisti za podpory funkcionárov
zúčastnili sústredenia na Šírave,
kde absolvovali dvojfázové tréningy, priateľské zápasy a tak posilnili kondičnú prípravu a hernú
činnosť. Ročník 1984 – 1985 futbalisti začali v II. B triede.
Dobrá príprava sa ukázala v hre na ihrisku, kde reprezentanti Podturne po jesennej
časti skončili na poprednom
mieste v tabuľke. V zimnej príprave tréner Zdeno Tekel hráčom nič neodpustil, a preto boli
po hernej a kondičnej stránke
dobre pripravení. Do jarnej časti
súťaže vstupovali hráči s nádejami, ale boli sklamaní z toho,
že telovýchovná jednota nepredĺžila zmluvu s trénerom Zdenom Tekelom. Na jeho miesto
nastúpil Marián Kuchárik. Aj pod
jeho vedením mužstvo podávalo dobré výsledky a na koniec
sezóny 1985–86 družstvo Telovýchovnej jednoty 1. máj Podtureň skončilo v II. B triede na 1.
mieste pred mužstvom z Bobrovca so ziskom 30 bodov z 22
14

Na fotografii z roku 1985 – postup do II.
triedy.
Horný rad: Jaroslav Forgáč, Zdeno Tekel,
Vladimír Ilavský, Ján Kondor, Mikuláš Janovčík, Peter Zlejší – predseda TJ, Petrovský
Ján, Ján Mlynarčík, Zdeno Švárny, Ľudovít Bathory, Michal Michalík, František
Janovčík, Igor Forgáč. Dolný rad: Vladimír
Majer, Milan Janek, Daniel Mlynarčík, Peter
Auznaver, Gustáv Mlynarčík, Ladislav Vozárik, Juraj Goralský

Na fotografii z roku 1986 – víťazi II.B triedy.
Horný rad: Ján Mlynarčík, Ján Bryndza,Vladimír Klačan, Jaroslav Tomčík, Zdeno
Švárny, Peter Šveda, Mikuláš Janovčík, Ján
Kazár, Tibor Kondor, Ludovít Báthory, Petrovský Ján, Igor Forgáč, Marián Kuchárik, Emil Blišťan, Peter Zlejší – predseda TJ.
Dolný rad: Vladimír Ilavský, Ondrej Janovčík, Daniel Mlynarčík, Ladislav Vozárik,
Milan Janek, Slavomír Ondruš, Ján Kondor,
Alexander Krčula, Miroslav Mydliar

majstrovských zápasov a skóre 32:19. Posledný zápas sa v súťažnom
ročníku 1985–86 vo futbale sa odohral 15. júna 1986 a mužstvo Podturne na domácom ihrisku porazilo mužstvo z Ploštína 3:1 (2:1)
II. B. TRIEDA
1 PODTUREŇ 22 12 6 4 32:19 30
2 BOBROVEC 22 11 6 5 44:27 28
3 VVTŠ		
22 11 5 6 41:34 27
Ako víťaz II.B triedy funkcionári telovýchovy uvažovali o ďalšom
postupe. O tomto mal rozhodnúť kvalifikačný zápas o majstra okresu
s víťazom II. A triedy BZVIL Ružomberok B. V prvom zápase na ihrisku
v Ružomberku 22. júna 1986 sa mužstvo Podturne smelo pustilo do silnejšieho súpera a nakoniec prehralo 2 : 0. V druhom zápase, ktorý sa
konal na domácom ihrisku v Podturni 29. júna 1986, domáci odolávali Ružomberku celý zápas, ale nerozhodný výsledok 0 : 0 umožnil
nakoniec postup do I. triedy mužstvu BZVIL Ružomberok B. Bol to
pekný zápas, ktorý sledovalo asi 300 futbalových fanúšikov aj z okolia.
Aj napriek tomu, že Podtureň nepostúpila, patrí tento zápas aj sezóna
v tomto období k zatiaľ najväčším úspechom futbalu v Podturni. V ďalších ročníkoch sa mužstvo stabilne držalo v II. triede. No prišla reorganizácia mužstiev v okrese. Kvalifikačná zostava bola rozpustená trénerom Kuchárikom a do mužstva boli povolaní vojaci. Po vypadnutí
Podturne z II. triedy, opustil mužstvo tréner Kuchárik a až do roku 1990
hrala Telovýchovná jednota Podtureň v III. triede. Telovýchovná jednota patrila k najaktívnejšej zložke v obci. Boli roky, keď sa prebíjala
bez pomoci a pochopenia. Výsledkom dobrej práce Telovýchovnej
jednoty v Podturni bolo jej ocenenie „Vzorná“.
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Ako sme žili …
Život na dedine v tomto období nebol ľahký, ale bol plný, dynamický,
Mladí ľudia sa vo voľnom čase venovali viac športu, ochotníckemu
divadlu, stretávaniu sa, skratka žili sme družný, kamarátsky život.
Ročník nášho narodenia 1955 – 1958 bol veľmi silný. Už ako malí
chlapci sme mali vzor v našich starších futbalistoch, nedeľné zápasy
boli samozrejmosťou, plagáty vylepené oznamovali nedeľný program,
nasledovalo pozvanie fanúšikov obecným rozhlasom.
Nedeľné predpoludnie bol čas na stretnutie futbalistov, fanúšikov na ihrisku. Doniesol sav drevených košoch rez zo stolárskej dielne
od Kittov, od ujčeka Miša Forgáča alebo stolárskej dielne na družstve
a ihrisko sa vylajnovalo, natiahli sa siete, práporky a ostatný čas predpoludnia sme v družnej debate strávili na vyvýšenom kopčeku pri kamenných pilieroch , ktoré ostali z humna rodiny Pethö. Nastal čas obeda
a popoludní futbalového zápasu.
Príprava futbalistov v sále kultúrneho domu a nastal samotný zápas.
Ako chlapci sme boli rozdelení za futbalovými bránkami, aby sme
podávali lopty. Nebol to vôbec žiadny problém pre nás, pretože pohyb
sme mali v krvi. Mnohokrát sa stalo, že futbal bol zakopnutý do Váhu,
potom nastal boj s časom, kto sa obetuje a skočí do Váhu, lebo voda
tiekla riadnym prúdom.
Po zápase umytie vo Váhu, neskôr v sprchách v suške a spoločné
rozobratie futbalu pri pive v krčme pod Velínkom. Na pivo mohli len
starší, mladí futbalisti dostali malinovku a horalku a bolo vybavené.
Mali sme úctu k starším futbalistom, niesť im kopačky bolo cťou nás
mladších.
Športový život v našej mladosti bol čulý. Dôkazom toho bola aj skutočnosť, že okrem futbalu, volejbalu, nohejbalu, stolného tenisu, každý
druhí sme boli požiarnikmi, hrával sa ženský futbal. V lete, v jeseni sa
život mladej generácie odohrával na ihrisku a na volejbalovom ihrisku
pod Velínkom. Ihrisko bolo vybudované pod kopcom, hracia plocha
bola z preosiateho vápenca, neskôr antuka.
Každé poobede v dobrom počasí sme hrávali buď nohejbal alebo
volejbal. Starší mládežníci si na starej pivnici zahrali karty.
V zimnom období sa hrával hokej, najčastejšie na prírodnom
ľade pod prvým múraným mostom, nebol vôbec problém prejsť nám
z dediny takú vzdialenosť. Mrazy v tej dobe boli také, že nám vytáčalo
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prsty na nohách, nakládli sme oheň a raz začas sme sa ohriali. Hokej sa
hrával do neskorého večera. Hrávalo sa aj na prvej zátoke a často sme
si robili klziská priamo pri domoch. Keď nebol ľad, hrávali sme hokejbal, mladí chlapci sme boli stále v pohybe.
Prvé naše dotyky s loptou na ihrisku sa začínali previazaním pasúceho sa býka rodiny Pethövej, vyčistenia ihriska, často nás naháňal
a často sme ho dráždili ako býka „toro,toro“
Spomínam si na futbalové zápasy z mladších čias, kedy sme si vyjednávali zápasy ako žiaci s vrstovníkmi z Uhorskej Vsi, Jamníka, Liptovského Jána, dokonca sme boli sami v Likavke, kde zápas dojednal Pavol
Švárny, ktorý sa do Podturne prisťahoval s rodičmi z Likavky. V Jamníku sme hrávali na starom ihrisku pod horou, ihrisko bolo vybudované
v miernom sklone. Dresy sme si pokúpili sami, hrávali sme v trampkách,
v plátených kopačkách za 45 korún, neskôr v kopačkách z dvoma
pásikmi za 63 korún. Takí sme boli hrdí.
Každý rok bol v prestávke medzi sezónami alebo po sezóne zorganizovaný zápas nižnania (nižný koniec dediny) proti vyšňanom (vyšný
koniec dediny), deliaca čiara bola zvonica uprostred dediny. Zábava
to bola mimoriadna, lebo nastúpili aj futbalisti, ktorí registrovane už
nehrávali, rivalita bola obrovská, len akosi ináč sme sa správali voči seba
ako v terajšej dobe.
Neodmysliteľnou súčasťou nášho života boli brigády nielen
na stavbe športhotela, dobudovaní ihriska, brigády na družstve pri
sezónnych prácach, brigády pri čistení a kosení kanálov, utužovali sa
vzťahy, úcta k sebe samým. V dnešnej dobe sa toto nenosí. Vôbec
nebolo problém zorganizovať turnaje žiakov, žili sme športom celú
mladosť. Bol to pekný život, ktorý nám môžu mladí ľudia v súčasnej
dobe závidieť.
V roku 1990 z centrálneho výboru odchádza dlhoročný predseda
Peter Zlejší a členovia – Ján Bryndza st., Jaroslav Forgáč, Bohuš Forgáč,
František Janovčík. Do vedenia telovýchovy – futbalového oddielu bol
zvolený Cyril Michalík. V sezóne 1991 – 92 futbalové mužstvo trénoval
hrajúci tréner Ing. Rudolf Urbanovič.
V sezóne 1992/93 futbalové mužstvo prevzal tréner Zdeno Tekel,
cieľom mužstva, trénera a vedenia TJ bolo udržať sa do 6-teho miesta
v tabuľke, túto sezónu bola prevedená reorganizácia súťaže v okrese.
Mužstvo bolo doplnené vlastnými odchovancami, futbalové mužstvo sa
17
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udržalo v III. triede. V roku 1993
bolo do súťaže prihlásené žiacke
mužstvo pod vedením Jozefa
Pavloviča. Mužstvo dosahovalo
dobré výsledky a umiestnilo sa
na 3. mieste v tabuľke. Z tohto
mužstva sa dostalo do kategórie dospelých hráčov najviac hráčov, bol to dobrý ročník a tu sa Víťazi okresnej súťaže II. triedy žiakov
ukázalo, že mládeži je potrebné z roku 1985 – 1986.
sa venovať. Treba spomenúť Horný rad: Mikuláš Kačmárik, Jaroslav
Tomáša Dzuriaka, bratov Vozá- Hušták, Daniel Salva, Jozef Kačmárik, Ivan
rikovcov-Mareka a Ladislava, Kováčik, Michal Kováčik, Miroslav Janovčík, Michal Michalík, Michal Kriška, Juraj
Michala Ilavského, Jána Juráša Mlynarčík. Dolný rad: Marián Kováčik, Jaroml., ktorí reprezentovali podtur- slav Vozárik, František Čenka, Jozef Brisuda,
ňanský futbal vo vyšších súťa- Jaroslav Vozárik, Michal Kačmárik, Peter
Fašanok
žiach, treba spomenúť Tibora
Janovčíka, Tibora Mlynarčíka,
Michala Blišťana. V roku 1993
prevzal mužstvo žiakov Ladislav
Vozárik st.
V podturňanskom futbale
nastávajú ťažké časy, nedostatok financii sa začal prejavovať
v chode futbalového oddielu,
Elán prestal finančne fungovať
z dôvodu nekoncepčného vedenia športhotela a pohroma nedala Mužstvo žiakov z roku 1992.
rad: Ladislav Vozárik st., Andrej
na seba dlho čakať. V sezóne Horný
Milovčík, Gabriel Mlynarčík, Martin Jan1993/94 odchádza tréner Tekel čuška, Michal Ilavský, Daniel Janovčík,
a hosťujúci hráči, neskôr odstúpil Marián Janovčík, Tibor Janovčík, Ján Petrovfutbalový výbor. V jesennej časti ský. Dolný rad: Michal Blišťan, Ján Juráš ml.,
Ladislav Vozárik ml., Tomáš Dzuriak, Marek
bol zvolený nový futbalový výbor Vozárik, Martin Strcuľa, Lukáš Madliak,
na čele s Jurajom Mlynarčíkom, Luboš Strcuľa, Tibor Mlynarčík. Ležia: Martrénerom sa stal Mikuláš Kačmá- tin Milovčík, Pavol Fodor
rik, mužstvo vypadlo do IV.B triedy.
V sezóne 1994/95 kríza pretrváva, dochádza k tomu, že v zostave
sa objavuje viac hosťujúcich hráčov ako domácich. Finančná kríza sa
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prehlbuje, športhotel Elán stráca na dychu, investuje sa nekoncepčne,
každý nový nájomca buduje a prerába pulty, vchody, ale na ucelené
myšlienky rozvoja športhotela neostáva snaha ani myšlienka. A tak aj
dopadla prevádzka športhotela…
V sezóne 1995/96 hrá mužstvo IV. triedu, po prestupe hráčov
Michala Kačmárika, Zdena Mlynarčíka, hra sa polepšila a ročník ukončili na 4 mieste.
Umiestnenie: 4. Podtureň 26 12 7 7 44:36
37
Dňa 17. júna 1995 bol usporiadaný futbalový turnaj veteránov
za účasti mužstiev: Spartak Trnava, ZŤS Martin HK 32 Lipt. Mikuláš
a TJ Podtureň. Víťazom turnaja bol Spartak Trnava.

Závažné rozhodnutia
– 1. apríla 1996 bol prevedený prevod hnuteľného majetku telovýchovnej jednoty Športhotela Elán do majetku a spravovania obce.
– Odčlenenie futbalového klubu od telovýchovy, futbalový klub bude
samostatný subjekt.
Nový výbor TJ – predseda Ján Petrovský, nový výbor FK – Igor Hromádka – prezident klubu.
V súťažnej sezóne 1996/97 dochádza k reorganizácii súťaže. Zrušili sa IV. triedy okresnej futbalovej súťaže. Ročník mužstvo odohrá pod
vedením trénera Kačmárika v III.B triede
Umiestnenie: 4. Podtureň 26 16 4 6 80:41
52
V sezóne 1997/98 mužstvo trénuje hrajúci tréner Milan Morávka.
Posledné 26. kolo odohrali 28 júna 1998 na domácom ihrisku, súťažné
kolo zakončili víťazstvom nad Královou Lehotou 5:2 a postúpili do II.
triedy.
Umiestnenie: 1. Podtureň 24 20 1 3 99:28
61. Najlepší
strelec Kačmárik Michal dal 37 gólov.
V roku 1998 bol autobus vyradený z prevádzky, doprava futbalistov sa ďalej realizovala autobusovou dopravou spoločnosťou AODAS.
V júli 1998 sa uskutočnil turnaj internacionálov za účasti mužstiev
z Lipovca (okr. Martin) s kapitánom Ing. Jánom Hollým, Jamníka, Uhorskej Vsi a domácej Podturne. Počasie prialo futbalu, bola veľká divácka
kulisa. Turnaj vyhralo mužstvo z Lipovca a po skončení turnaja bola
v hoteli Elán nefalšovaná zábava do neskorých nočných hodín.
Ročník 1998/99 prebiehal pod vedením trénera Dušana Lehotského, prvé kolo 9. augusta 1998 vyhralo naše mužstvo nad Gálova19
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Nástup mužstiev Lipovca a Podturne

nami 4:0, v poslednom zápase zdolali Ploštín 2:0, celkovo skončil na 3.
mieste.
Umiestnenie: 3. Podtureň 26 15 2 9 46:31
47

Rok 2000
Korene futbalového klubu (FK) siahajú do roku 1996, keď sa 1. apríla
na výročnej členskej schôdzi Telovýchovnej jednoty odčlenil futbalový
oddiel a vznikol samostatný futbalový klub. Svoju činnosť vykonával
do 30.1.2000. Členovia sa zhodli na tom, že ďalšia činnosť klubu nie je
možná bez spolupráce s obcou a preto sa po dohode s vedením obce
rozhodli, že vznikne obecný futbalový klub.
Obecný futbalový klub Podtureň je občianskym združením, ktoré
zabezpečuje a rozvíja športové aktivity občanov. Ekonomické zabezpečenie – činnosť jednotlivých oddielov po ekonomickej stránke bude
dlhodobo zabezpečovaná dotáciou z obce.
V polovici roku 2000 mal klub registrovaných 62 členov a 5 čestných členov: Peter Zlejší, Ján Bryndza st., Vladimír Bryndza st., Ján
Janek a Štefan Meňhart. Výbor klubu tvorili 5 členovia: Juraj Mlynarčík, Peter Šveda, Ján Petrovský, Jaroslav Janovčík a Jaroslav Grantner.
V okresných futbalových súťažiach hrali 2 mužstvá – dospelí
a dorast. Mužstvo trénuje Dušan Lehotský a mužstvo v rámci prípravy
odohralo 2 zápasy s mužstvom Jamníka a po jednom s mužstvami Pribyliny a Vavrišova. Dorastenecké mužstvo trénoval od 5. marca 2000
pod vedením trénera Ladislava Vozárika st. Na konci súťažného ročníka 1999/2000 bolo mužstvo dospelých na 8. mieste (zo 14 mužstiev)
v celoliptovskej súťaži a mužstvo dorastu na 9. mieste z 11 mužstiev.
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Bilancia mužstva dospelých bola: 26 odohratých zápasov, 10 vyhratých zápasov, 9 remizovaných a 7 prehratých so skóre 48:34. Bilancia
dorastencov bola: 20 odohratých zápasov, 10 vyhratých a 10 prehratých so skóre 39:47.
Dňa 9. júla 2000 sa uskutočnil turnaj o „Putovný pohár starostu
obce“. Zúčastnili sa ho štyri družstvá: TJ Sokol Beňadiková, TJ Štart Liptovský Ján, OFK Jamník a OFK Podtureň. Víťazom turnaja sa stalo družstvo TJ Sokol Beňadiková.
Členovia klubu sa 8. júla zúčastnili brigády pri čistení potoka pod
mostom na hlavnej ceste E 18. Od 6. augusta 2000 sa začal nový
súťažný ročník 2000/2001.
Dňa 16. júla 2000 sa mužstvo Podturne zúčastnilo turnaja v Liptovskom Jáne, kde sa umiestnilo na treťom mieste a 23. júla 2000 sa
zúčastnili turnaja v Beňadikovej a tu sa umiestnili na prvom mieste.
Mužstvo dospelých odohralo v jesennej 15 zápasov a dosiahlo 6
víťazstiev, 2 remízy a 7 prehier. Skóre malo 27:28, 20 bodov v tabuľke
a 7. miesto zo štrnástich klubov.
Dorastenecké mužstvo počas jesennej časti dosiahlo v skupine
dobré výsledky. Odohralo 8 zápasov, z toho 5 vyhralo, 2 remizovalo
a iba jeden prehralo. Skóre bolo 22:14. Mužstvo získalo 17 bodov
a v tabuľke bolo na 3. mieste. Najlepším strelcom mužstva bol Ladislav
Vozárik ml., ktorý nastrieľal 15 gólov a po prechode k dospelým patril
medzi kľúčových hráčov.

Rok 2001
Dňa 4. februára 2001 sa konala výročná schôdza OFK. Schôdze sa
zúčastnilo 30 z 54 riadne zaregistrovaných členov. Správu o činnosti
predniesol predseda klubu Juraj Mlynarčík. Do výboru bol zvolený
Ladislav Vozárik namiesto Jaroslava Grantnera, ktorý sa svojej funkcie vzdal. Zimná príprava sa začala 6. februára pod vedením trénera
Dušana Lehotského a Ladislava Vozárika st.
Keďže mužstvo dorastencov v roku 2000/2001 ukončilo svoje
účinkovanie, členovia klubu sa rozhodli založiť žiacke mužstvo, ktoré
malo byť do súťaže prihlásené na jeseň 2001. Dorastenci začali svoje
posledné jarné kolo 14. apríla a družstvo dospelých 15. apríla zápasom doma s Liptovskou Osadou. Dňom 10. júna 2001 sa pre mužstvá dospelých i dorastu skončil súťažný ročník 2000/2001 futbalovej
súťaže okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Mužstvo dospelých
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skončilo na piatom mieste druhej triedy, pričom odohralo 24 zápasov,
z ktorých 9 vyhralo, 8 remizovalo a 7 prehralo. Pri skóre 41:38 mužstvo získalo 35 bodov. Z tohto zisku však športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu v Liptovskom Mikuláši odrátala 6
bodov za inzultáciu rozhodcu v jesennej časti súťaže. Po tejto úprave
mužstvo obsadilo 9. miesto v súťaži.
Umiestnenie: 9. Podtureň 24 9 8 7 41:38
29
V jarnej súťaži mužstvo A svojou hrou, ale aj vystupovaním v jarnej časti patrilo k popredným mužstvám súťaže a vzorne reprezentovalo obec.
Dorastenecké družstvo skončilo vo svojej skupine II. B triedy na 4.
mieste. Odohrali 14 zápasov, 6 vyhrali, 2 remizovali a 6 prehrali. Pri
skóre 25:40 získali 20 bodov.
Výbor Obecného futbalového klubu v spolupráci s Obecným úradom a starostom obce usporiadali dňa 1. júla 2001 futbalový turnaj
„O putovný pohár starostu obce“. Turnaja sa zúčastnili mužstvá: TJ
Naciná Ves (okr. Michalovce), TJ Sokol Beňadiková, TJ Štart Liptovský
Ján a OFK Podtureň. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo TJ Štart Liptovský Ján a získalo tak putovný pohár.
V rámci prípravy na jesennú časť súťaže sa mužstvo dospelých
zúčastnilo turnaja v Liptovskom Jáne a v Beňadikovej, kde OFK obsadilo
3. miesto. Nový súťažný ročník sa začal 5. augusta 2001 v súťaži okresov L. Mikuláš a Ružomberok. Za Obecný futbalový klub v Podturni
sa do súťaže zapojilo v roku 2001/2002 družstvo žiakov a dospelých.
Mužstvo dospelých počas 13 majstrovských zápasov jesene 7 krát
vyhralo, 2 krát remizovalo a 4 krát prehralo. Dosiahlo skóre 33:22, získalo 23 bodov a obsadilo 3. miesto zo štrnástich účastníkov II. triedy.
Žiacke družstvo odohralo v jesennej časti 4 zápasy, 2 krát doma
s Liptovskou Porúbkou a 2 krát na štadióne Liptovskej Porúbky. Žiacke
mužstvo 2 krát prehralo, 1 krát remizovalo a 1 krát vyhralo.

Rok 2002
Dňa 20. januára 2002 sa konala výročná členská schôdza OFK v priestoroch Penziónu ELÁN. Zúčastnilo sa na nej 49 členov. Schôdzu viedol
tajomník klubu Peter Šveda. Predseda klubu zhodnotil jeho činnosť
za predchádzajúce obdobie. Tajomník OFK informoval v rámci diskusie o svojej účasti na výročnej schôdzi Oblastného futbalového zväzu
v Liptovskom Mikuláši, kde bol zvolený do jeho rady. Od 22. janu22

ára 2002 sa začala zimná príprava na druhú časť súťažného ročníka
2001/2002. Mužstvo zohralo tri prípravné zápasy: Podtureň – Hybe
8:3, Podtureň – Iľanovo 0:6 a Podtureň – Jamník 1:3. Dňa 31. marca
2002 sa začala jarná súťaž ročníka 2001/2002.
Po jesennej časti boli podturňanskí futbalisti na treťom mieste. Prvý
zápas hrali v Lúčkach, kde remizovali 1:1. Ďalšie výkony však boli striedavé. V polovici jarnej časti svoje účinkovanie skončil tréner Dušan
Lehotský a nahradil ho Ladislav Vozárik st. Výkon družstva stúpol
a posledné zápasy futbalisti hrali vo výbornej forme. Takže nakoniec
mužstvo obecného futbalového klubu skončilo na peknom 4. mieste
so skóre 62:45 a ziskom 43 bodov. Najlepším strelcom bol Ladislav
Vozárik ml.
Dňa 30. júna bol zorganizovaný turnaj vo futbale o „Pohár starostu
obce“. Súťaže sa zúčastnili štyri mužstvá: FK Naciná Ves (okr. Michalovce), FK Liptovský Ján, FK Beňadiková a OFK Podtureň. Domácim futbalistom sa po dramatickom súboji pohár podarilo získať od futbalistov
z Liptovského Jána, keď vo finále vyhrali z FK Beňadiková 5:1. Na druhom mieste skončil FK Beňadiková, tretí FK Naciná Ves a na štvrtom
mieste FK Liptovský Ján.
Žiacke mužstvo Podturne sa zúčastnilo súťaže mladého futbalu
a túto súťaž vyhralo. Získali 10 bodov a skóre 11:8. Medzi najlepšími
strelcami boli Matej Masloviak, Jakub Forgáč. Dňa 30. júna sa žiacke
mužstvo zúčastnilo turnaja v Uhorskej Vsi z účasti FK Demänová a FK
Gálovany. Žiaci z Podturne turnaj vyhrali po výhre s Demänovou 1:0
a s Gálovanmi 3:1.
Nový súťažný ročník sa v tomto roku začal 4. augusta. Podtureň
v tomto ročníku reprezentovalo mužstvo dospelých a mužstvo žiakov.
Mužstvo dospelých odohralo svoj prvý zápas v Liptovských Revúcach,
kde však prehralo 1:2. Dňa 10. augusta sa futbalisti zúčastnili čistenia
koryta potoka Jamníček pod mostom. Na brigáde sa zúčastnilo nielen
20 členov klubu, ale aj niekoľko fanúšikov.
Druhý zápas súťaže odohrali futbalisti s družstvom Bieleho Potoka,
s ktorým v zápase remizovali 1:1. V treťom kole v zápase s Demänovou už vyhrali 0:2 a v štvrtom s Gálovanmi tiež vyhrali v pomere 2:1.
Karta sa obrátila v zápase s Liptovskou Štiavnicou, kde Podtureň prehrala 4:2. Neúspech však hráčov nezlomil, v zápase s Liptovskou Teplou už vyhrali 4:3. Mužstvo neskôr remizovalo s Liptovským Jánom 2:2
a vyhralo v Liptovskej Osade 0:3. V 8. kole bolo mužstvo na 6. mieste
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so skóre 17:13 a ziskom 14 bodov. Najlepšími strelcami sa stali: Ján
Medzihradský, Matej Masloviak, Jakub Forgáč a Milan Dzuriak.

Oslava 55. výročia
Dňa 6. 7. 2002 sa zišli v Športhoteli Elán futbalisti a členovia Telovýchovnej jednoty, aby oslávili
55. výročie založenia športového klubu v Podturni. Pozvanie
prijali bývalí hráči, funkcionári,
stretnutie začalo vzájomným
privítaním a spoločným fotografovaním na tribúne športhotela
Elán pre pamäť histórie futbalu Na fotografii z ľava: Vladimír Bryndza,
Michal Forgáč, Juraj Mlynarčík, Ján Brynv Podturni. V srdečnej atmosfére dza, Milan Macek, Ján Petrovský, Peter
v zasadačke športhotelu zaspo- Zlejší, Vladimír Ilavský, Dezider Krčula,
mínali na svoje mladé časy, ťažké Marián Vojtík – starosta obce
začiatky a krásne chvíle, ktoré zažili pri spoločnom futbalovom živote.
Zaslúžilí členovia boli starostom obce odmenení pamätným listom. V družnej debate pokračovali aj v reštauračnej časti pri dobrom
vínečku do neskorého večera.

Rok 2003
Výročná členská schôdza klubu sa konala 18. januára 2003. Zúčastnilo
sa jej 63 členov. Schôdzu viedol tajomník klubu Peter Šveda. Privítal
všetkých členov a hostí. Správu o činnosti prečítal predseda klubu Juraj
Mlynarčík. Vo svojom príspevku zhodnotil činnosť mužstva dospelých
aj mužstva žiakov.
Od 25. januára 2003 sa začala zimná príprava pod vedením nového
trénera Dušana Bačíka z Liptovského Mikuláša. Prípravy sa zúčastnilo 20 hráčov. Prvý jarný zápas sa hral 20. marca 2003 doma s Liptovskými Revúcami. Aj keď na začiatku mužstvo podávalo striedavé
výkony, potom začali zápasy vyhrávať a súťažný ročník 2002/2003
skončili na 4. mieste ako najlepšie mužstvo z Horného Liptova v II.
triede. Medzi najlepších hráčov – strelcov sa zaradili Ladislav Vozárik
ml., Marek Vozárik, Milan Masloviak. Žiaci začali trénovať 21. februára
2003 v telocvični v Liptovskom Jáne. Žiaci boli účastníkmi II. C triedy.
Prvý zápas sa odohral 12. apríla 2003. Po jesennej časti súťaže boli
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na 9. mieste. Prvé tri zápasy jarnej časti vyhrali. V konečnom hodnotení
sa umiestnili na 7. mieste s 24-mi bodmi. Bolo to na nováčika súťaže
slušné umiestnenie. V priebehu mesiaca júna sa žiaci zúčastnili dvoch
brigád na čistení chodníka pred tribúnou a kanála na ulici Jozefa Žiaka.
Letnú prestávku v súťaži futbalisti vyplnili turnajmi. Turnaja v Nacinej Vsi, okr. Michalovce sa zúčastnili 13. júla. Bol to prvý ročník pohára
starostu obce, skončili na treťom mieste. Nasledoval turnaj v Beňadikovej 20. júla. Tu skončili na treťom mieste, keď v dueli o tretie miesto
vyhrali nad Liptovským Ondrejom vysoko 7:2. O týždeň neskôr sa uskutočnil turnaj o pohár starostu obce Podtureň, na ktorom sa zúčastnilo
domáce mužstvo, mužstvo Beňadiková, Štart L. Ján a Futbalový klub
Naciná Ves. Žiaľ, domáci futbalisti sa umiestnili až na štvrtom mieste.
Nový ročník súťaže sa začal 3. augusta 2003. Pod vedením trénera Dušana Bačíka a jeho asistenta Ladislava Vozárika odohrali futbalisti prvý zápas v Ružomberku – Bielom Potoku, kde remizovali 2:2.
Do októbra potom ešte odohrali 9 zápasov a získali 8 bodov, čo bolo
veľmi málo a mužstvo obsadzovalo len spodnú časť tabuľky. Výbor
klubu sa musel vážne zamyslieť nad zložitou situáciou.
Žiacke mužstvo sa zúčastnilo turnaja v Jakubovanoch, kde skončilo
na 3. mieste. Nový ročník žiacke mužstvo začalo 16. augusta 2003. Tréner Grantner sa po mesiaci vzdal a jeho funkciu prevzal Dušan Bačík.
Do októbra mužstvo v odohratých zápasoch získalo len tri body. Dňa
6. septembra sa žiacke mužstvo zúčastnilo brigády na čistení koryta
Jamníčka pod štátnou cestou 1/18.

Rok 2004
Výročná členská schôdza Obecného futbalového klubu sa uskutočnila
17. januára 2004. Prítomných bolo 55 členov. Členovia si na nej zvolili
staronové vedenie klubu, ktoré však bolo doplnené o nových členov
výboru. Vo vedení ostal predseda Juraj Mlynarčík. Za čestného člena
bol prijatý Michal Forgáč. Boli hodnotené aj obidve mužstvá. Mužstvo
dospelých v ročníku 2002/2003 skončilo na 4. mieste a nový ročník
2003/2004 sa začal v prvom augustovom týždni. Po jesennom kole
boli futbalisti až na 10. mieste. Zimnú prípravu viedol tréner Dušan
Bačík od 18. januára. Do mužstva sa začlenili mladí odchovanci Marcel Sokol, Tomáš Lorinz a Matej Ďuriak. Brankársky post bol obsadený
Michalom Majzlíkom z Vavrišova.
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Mužstvo žiakov bolo po jesennom kole na 7. mieste a trénovať
sa začalo 12. marca 2004. Jarné
kolo mužstva dospelých sa malo
začať 28. marca, ale pre nepriaznivé počasie sa prvý zápas odohral v Žiari. Aj napriek dobrému
a odhodlanému výkonu, mužstvo Podturne prehralo 2:1. Mužstvo bojovalo o záchranu v II. Horný rad zľava: Ladislav Vozárik, Martin
Mlynarčík, Tomáš Dzuriak, Martin Krčula,
triede po neúspešnom výkone Marek Vozárik, Peter Zemko, Zdeno Mlyv jesennom kole ligy. Psychický narčík. Stredný rad zľava: František Janovtlak na hráčov spôsobil, že o udr- čík, Jaroslav Forgáč, Juraj Mlynarčík, Rastislav Devečka, Michal Ilavský, Ján Juráš
žanie v II. triede sa prakticky roz- ml., Ivan Murtín, Tibor Janovčík, Ľudovít
hodlo až v poslednom zápase Báthory, Martin Vyskočani, Jozef Kovás Bielym Potokom, kde Podtu- čik, Dušan Bačík, Ján Juráš st. Spodný
zľava: Pavol Ondrejka, Marcel Sokol,
reň vyhrala 4:3. Družstvo mužov rad
Ing. Jaroslav Procházka
nakoniec skončilo na 8. mieste
s 35 bodmi a skóre 54:56. Mužstvo žiakov skončilo súťaž na 7. mieste
so 14 bodmi a skóre 16:54.
Nový súťažný ročník 2004/2005 sa začal 8. augusta. Mužstvo žiakov bolo prihlásené do malého futbalu. Hrajú tu tri mužstvá: Beňadiková, Jamník a Podtureň. Hrá sa turnajovým spôsobom. Každé mužstvo usporiada dva turnaje v jeseni a dva na jar. Žiaci Podturne sa zatiaľ
držali na druhom mieste. Mužstvo dospelých dokončilo jesennú súťaž
ročníka 2004/2005 na jedenástom mieste s dvanástimi bodmi. Mužstvo žiakov skončilo jesennú časť umiestnením na druhom mieste.

Rok 2005
Výročná členská schôdza klubu sa uskutočnila 22. januára 2005. Zimná
príprava klubu sa začala už 14. januára v telocvični Základnej školy
v Liptovskom Jáne, kde sa tréningy uskutočnili desať krát. Pred jarným
kolom mužstvo zohralo 5 prípravných zápasov. Mužstvo dospelých
posilnené o T. Janovčíka, J. Lehotského a M. Vyskočániho aj o uzdraveného J. Juráša sa pustilo s veľkým zápalom do boja o udržanie v druhej triede. Zatiaľ čo po jesennej časti malo mužstvo 12 bodov a 13
miesto v tabuľke, tak po jarnej časti získalo 41 bodov a obsadilo 4.
miesto. Na záver sezóny sa uskutočnilo posedenie v kultúrnom dome,
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kde sa zúčastnili hráč, tréner,
sponzori, starosta obce a zhodnotil sa tu priebeh celého ročníka 2004/2005. Mužstvo sa 17.
júla zúčastnilo turnaja v Beňadikovej. S posilou Michalom Ilavským z Tesly Liptovský Hrádok
turnaj vyhralo. Mužstvo žiakov
Horný rad zľava: Ján Juráš st., Ján Juráš ml.,
obsadilo druhé miesto v malom
Tomáš Lorinz, Michal Ilavský, Dušan Bačík,
futbale.
Rastislav Devečka, Roman Trochta, Jozef
Kováčik, Zdeno Mlynarčík, Tibor Janovčík,
Do nového ročníka súťaže sa
Ladislav Vozárik, Vladimír Bede. Spodný
zapojilo aj mužstvo dorastu pod
rad zľava: Ľuboš Strcula, Martin Mlynarvedením trénera Dušana Bačíka
čík, Tomáš Dzuriak, Marek Vozárik, Pavol
Ondrejka, Ivan Murtín, Martin Krčula
a vedúceho mužstva Ing. Z. Mlynarčíka. Po dlhšom uvažovaní bol do súťaže prihlásený aj malý futbal. Hráčov sa ujal Cyril Michalík. Jesenná časť súťaže sa skončila 30.
októbra. Mužstvo dospelých sa umiestnilo na prvom mieste. .

Rok 2006
Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu na jarnú časť súťaže už 6. januára 2006. Mužstvo sa schádzalo každý piatok v telocvični v Liptovskom
Jáne. Koncom februára sa začalo trénovať v teréne a účasť hráčov na tréningoch veľmi poklesla. Výročná členská schôdza klubu sa uskutočnila 21.
januára 2006, na ktorej sa zhodnotila aj práca výboru a činnosť mužstiev
v oblastnej súťaži. V roku 2006 si účastníci výročnej členskej schôdze vytýčili úlohu zabojovať o postup mužstva dospelých do I. triedy.
Jarná časť súťaž ročníka 2005/2006 sa začala o dva týždne neskôr
pre zlé počasie a terén ihrísk. Mužstvo dospelých postúpilo do jarnej
časti z prvého miesta, ktoré si udržalo až do skončenia súťaže. Nakoniec II. triedu vyhralo a postúpilo do I. triedy. Bol to historický úspech
futbalu v Podturni. Mužstvo dorastu sa v jarnej časti polepšilo a získalo niekoľko bodov. Preto ich znova prihlásili do súťaže. Mužstvo bolo
doplnené o ďalších hráčov. Zásluhu na dobrých výkonoch mal tréner
Dušan Báčik a vedúci mužstva Ing. Zdenko Mlynarčík.
Mužstvo žiakov, ktoré hralo malý futbal, podalo vyrovnané výkony.
Vznikol tak výborný kolektív pod vedením trénera Cyrila Michalíka,
ktorý zabezpečil zodpovednosť hráčov v každom zápase. Mužstvo
tak skončilo na 2. mieste. Jesenná časť nového súťažného ročníka
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2006/2007 dospelých a dorastencov sa začala 5. a 6. augusta
2006. Mužstvo dospelých postúpilo do I. triedy okresnej súťaže.
Začalo sa opatrne so striedavými
úspechmi. V niektorých zápasoch
platilo mužstvo za nováčikovskú daň, a to hlavne v zápasoch
na cudzích ihriskách, kde rozhodnutia rozhodcov neboli celkom spravodlivé. Koniec jesennej časti však
futbalistom vyšiel, keď z posledných obsadili 2. miesto v súťaži.
Mužstvo dorastencov začalo nový súťažný ročník 2006/2007 rozpačito. A tak dosiahli 21 bodov skončili na 8. mieste. Mužstvo žiakov
pod novým trénerským vedením Ilavského a Kováčika podávalo dobré
výkony. Turnaj o pohár starostu zorganizovali členovia Obecného futbalového klubu 30. júla 2006. Domáci futbalisti získali pohár a za nimi
sa umiestnili futbalisti z Uhorskej Vsi, Liptovského Jána a Beňadikovej.
Klub finančne okrem obce podporovali v tomto období Ing. Jaroslav
Procházka, firma Pipeco, Vladimír Rajtár a ďalší podporovatelia či fanúšikovia, ktorí pomáhali pri chode futbalu v obci.

Rok 2007
Na čele futbalového klubu v roku 2007 stáli – predseda: Juraj Mlynarčík, podpredseda – tajomník: Jaroslav Forgáč ml., pokladník: Ľudovít Báthory, hospodár: Vladimír Ilavský, revízna komisia: Ján Juráš st.,
Gustáv Mlynarčík, Milan Masloviak členovia výboru: Ján Petrovský,
Ing. Zdenko Mlynarčík.
Zimnú prípravu začali futbalisti hneď v druhý týždeň v mesiaci
január. Trénovalo sa v telocvični, ale aj vonku, lebo počasie to dovoľovalo. Zo začiatku trénovali hráči dospelých aj s dorastencami. Výročná
členská schôdza sa konala 17. februára. Účasť bola vysoká, zišlo sa 68
členov, hostí a sponzorov. Schôdza prebiehala v konštruktívnej atmosfére. Mužstvo dorastencov prevzal nový tréner p. Vladimír Pisárik.
Mužstvo dospelých skončilo futbalový ročník 2006/2007 na peknom
druhom mieste. Mužstvo dorastu skončilo na ôsmom mieste. Podávalo rozdielne výkony a to sa odzrkadlilo na umiestnení. Mužstvo žiakov obsadilo v malom futbale tretie miesto. Do družstva prišli noví,
mladí futbalisti. Výbor na svojom zasadnutí sa dohodol, že žiaci sa pri28

hlásia do veľkého futbalu. V júli sa
uskutočnil turnaj vo futbale, ktorý
zorganizovala športová komisia
s výborom Obecného futbalového klubu. Reprezentanti Podturne predviedli dobrý športový
výkon, o čom svedčí aj presvedčivé prvé umiestnenie. V auguste
prišlo do obce mužstvo „starých
Horný rad zľava: Vladimír Ilavský, Ján Petpánov“ z VSS Košice. Zohrali aj
rovský, Ján Juráš, Vladimír Bede, Jozef
priateľský futbalový zápas s domáKováčik, Ladislav Vozárik, Milan Čenka,
Pavol Debnár, Zdeno Mlynarčík, Dušan
cim tímom. Aj keď boli hostia preBačík, Rastislav Devečka, Peter Drugač.
svedčivo lepší, pekný výkon podali
Spodný rad zľava: Jaroslav Forgáč, Juraj
aj domáci. Bolo to však pekné
Mlynarčík, Milan Dzuriak, Marek Vozáa hodnotné športové popoludnie.
rik, Miroslav Moravčík, Michal Ilavský, Stanislav Račko, Martin Krčula, Milan Sokol,
Po skončení súťažného futbaloIng. Jaroslav Procházka. Ležia: Alexander
vého ročníka 2006/2007 nastala
Schober, Martin Mlynarčík
mesačná prestávka, ktorú mužstvo dospelých vyplnilo účasťou na dvoch turnajoch. Prvý zápas mužstvo
hralo vo Vikartovciach a obsadilo tretie miesto. Druhý turnaj zorganizoval Obecný úrad v Podturni a Obecný futbalový klub s podporou firmy
Pipeco Slovakia s.r.o. Brezno. Tento turnaj domáci vyhrali.
Noví hráči v súťažnom ročníku 2007/2008 sa ťažšie zohrávali
s ostatnými hráčmi, a tak dva zápasy pred koncom jesennej časti bolo
mužstvo až na 12. mieste. Mužstvo dorastencov bolo 3 dni pred súťažou odhlásené z dôvodu malého počtu a z dôvodu nezáujmu o futbal.
Ostatní piati dorastenci si vybavili hosťovanie v iných kluboch. Žiacke
mužstvo sa prihlásilo do veľkého futbalu pod vedením trénera Mikuláša Janovčíka.
Patrí sa poďakovať Ing. Procházkovi a spoločnosti PIPECO Pipeco
Slovakia s.r.o. Brezno za finančnú, organizátorsku a morálnu pomoc
a s odstupom času je možné konštatovať, že je na škodu podturňanského futbalu, že sa nenašla spoločná reč v budovaní, fungovaní
a v organizácii futbalu a športu ako celku v Podturni.
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Spomienka na dlhoročného predsedu
V čase písania tejto spomienky je to
práve 10 rokov, ako odišiel od nás
na večné veky. Dňa 25.12.2007 nás vo
veku 88 rokov opustil pán Peter Zlejší,
dlhoročný predseda telovýchovnej jednoty, človek zanietený za šport. V našich
spomienkach sa vynára ako elegán,
celý život perfektne oblečený s vyleštenými topánkami a tak isto sme museli
byť ustrojení na ihrisku v dresoch, ktoré
on vybral, zariadil. Dres musel byť zasunutý v trenírkach a nedajbože štulpňa
padla dole, už ho bolo počuť na ihrisku
o nápravu.
Jeho hlavným pomníkom v obci Podtureň bola výstavba športhotelu Elán. Telovýchovná jednota Družstevník plánovala v roku 1972
postaviť na futbalovom ihrisku šatne a ubytovňu telovýchovnej jednoty. Príprava výstavby, príprava materiálu začala v roku 1973 a v roku
1977 bola daná do užívania športová budova s názvom Športhotel Elán
dokončená v akcii „Z“ za 2,5 milióna korún. Len samotné dobré materiálne podmienky by neboli stačili na prosperovanie športu, nebyť obetavej práce mnohých jednotlivcov, ktorým učaroval pohyb.
Aj dobrá myšlienka bez správneho riadenia mohla zapadnúť prachom, ale vedením prevádzky športhotela bol poverený pán Vladimír
Klačan, ktorý svojim zanietením, kamarátskym prístupom pomohol
založiť turisticko -lyžiarsky oddiel, volejbalový oddiel, ženy v roku 1985
absolvovali v Prahe spartakiádu, ktorá bola vyvrcholením ich snaženia
v nácviku skladby (p. Petrovská, p. Klačanová, p. Hanáková). Riadenie
a prevádzka športhotela nám umožňovala tak bohatú činnosť, na ktorú
radi spomíname a konštatujeme, že naša mládež nemôže prežiť prekrásne a nezabudnuteľné chvíle, zážitky, víťazstvá ale aj prehry pri športových aktivitách, ktoré sme v tej dobe spoločne prežívali.
A toto všetko pod vedením pána Zlejšieho, ktorý musel byť všade,
pri každej usporiadanej akcii. Babánek, to bola prezývka, ako ho oslovovali vrstovníci (my mladší sme ho volali touto prezývkou len vtedy,
keď nás nepočul), pod touto prezývkou ho poznali priaznivci po celom
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futbalovom okrese. Nerozlučným priateľom bol pán Ján Bryndza st.
– Ducháček, ako sme ho volali. Často spolu riešili problémy futbalu,
nebolo zápasu, čo by neboli spolu.
Legendárne je číslo 1., ktoré si natiahol – pripol na seba pri behu
Memoriálu Jozefa Žiaka, štafetového maratónskeho behu, kde takmer
všetci mladí a starší z Podturne sa zúčastnili tohto behu. Maratón
v dĺžke 42 195 m sme bežali individuálne po 1 km, prvých 195 m prebehol pán Zlejší osobne. Memoriál Jozefa Žiaka sa organizoval niekoľko rokov po sebe.
Vedel zariadiť na tú dobu takmer všetko, jeho šikovnosť a rozhľadenosť obchodníka vedel využiť pri jednaní, zariaďovaní a podľa toho
vypadal aj chod telovýchovnej jednoty, vedel vybaviť brigády, na ktorých sme za zúčastňovali vo veľkom počte a príjmy z brigád boli využité
na rozvoj športu v dedine. Môžem konštatovať, že od jeho odchodu
sa druhý Zlejší Peter v Podturni neobjavil a neprejavil, treba dúfať, že
mladá generácia bude pokračovať v rozvoji športu – či už futbalu, cvičeniu žien, stolnému tenisu, hokejbalu pod vedením správneho a zanieteného hlavného organizátora. Budem dúfať, že ak to ide na druhých
dedinách, musí to ísť aj v Podturni.
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Rok 2008
Výročná členská schôdza obecného futbalového klubu sa uskutočnila 9. februára 2008. V rámci nej sa zhodnotila činnosť klubu za rok
2007. Účasť členov bola veľká. Na schôdzi boli prijaté opatrenia, aby
sa družstvo dospelých udržalo v I. triede. „A“ mužstvo začalo trénovať
po Troch kráľoch. Najprv v telocvični a potom v teréne. Účasť na tréningoch bola priemerná. Výbor obecného futbalového klubu posilnil mužstvo o troch hráčov. Mužstvo žiakov začalo trénovať na jar,
ale pre nepriazeň počasia len v telocvični. Jarná časť súťažného ročníka 2007/2008 sa začala 30. marca 2008. Mužstvo dospelých išlo
do zápasov s myšlienkou zachrániť sa v I. triede. Preto boli zápasy dosť
nervózne a dosť ich aj prehrali o jeden gól. V dôležitých zápasoch však
mužstvo zabojovalo a zvíťazilo. A tak zo 14 mužstiev obhájili futbalisti
z Podturne 10 miesto.
Žiaci boli nováčikmi súťaže. Mužstvo sa skladalo z veľmi mladých
žiakov, preto sa očakávalo, že ich čas s dobrými výsledkami len príde.
V Obecnom futbalovom klube sa cez prestávky urobili niektoré
zmeny. Vymenil sa tréner dospelých. S trénerom Báčikom sa dôstojne
rozlúčili a poďakovali mu za spoluprácu pri mužstve dospelých. Nový
tréner bol Roman Galet z Liptovského Hrádku. Očakávalo sa, že bude
prínosom do mužstva dospelých. Nakoniec sa mužstvo dospelých
ocitlo vo veľkej kríze, preto bolo po 12-tich majstrovských zápasoch
na dne tabuľky I. triedy. Príčiny tohto stavu sa hľadali v objektívnych
a subjektívnych príčinách. Ak klub chcel udržať I. triedu, museli hráči
aj vedenie naštartovať všetky rezervné sily a zimnú prestávku využiť
na skonsolidovanie mužstva. Žiaci striedali dobré výkony s horšími, ale
tiež mali veľké problémy s účasťou na majstrovských zápasoch

Rok 2009
Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu na začiatku februára. Tréningy boli vonku na umelej tráve a keď bolo snehu, uskutočňovali sa
v telocvični v Liptovskom Jáne. Do mužstva sa dostali niektorí noví
hráči. Hlavnou úlohou výboru, trénera a hráčov bolo udržať sa v I.
triede. Mužstvo zohrala štyri prípravné zápasy v Okoličnom na umelej
tráve. V mesiaci február sa konala výročná členská schôdza s veľkou
účasťou členov. V diskusii vystúpili mnohí hráči aj členovia. Všetci sa
zhodli na jednom – v snahe o udržanie v najvyššej súťaži okresu.
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Žiacke mužstvo zo súťaže
vystúpilo pre nedostatok a nezáujem hrať futbal. Po prvom polroku 2009 a aj ukončení futbalového ročníka 2008/2009 sa
mužstvo dospelých nakoniec
po dramatickom závere súťaže
I. triedy zachránilo a ostalo v najvyššej okresnej triede s rozHorný rad zľava: Tomáš Paprčka, Tomáš
dielom jedného gólu. Vypadla
Flóro, Zdeno Mlynarčík, Rastislav Devečka,
Liptovská Lúžna. Po skončení
Filip Baxa, Ladislav Vozárik, Jozef Kováčik,
súťažného ročníka 2008/2009
Milan Sokol. Dolný rad zľava: Tomáš Žilla,
Peter Drugač, Stanislav Račko, Martin Mly- zasadol výbor Obecného futbanarčík, Marek Vozárik, Tomáš Filčák
lového klubu. Na svojom zasadnutí sa rozšíril o nového člena a to o starostu obce Mariána Vojtíka.
Bolo to s cieľom skvalitniť činnosť výboru Obecného futbalového
klubu a tým aj účinkovanie kádra, aby sa neopakovala situácia z posledného ročníka.

Rok 2010
V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 sa vzdal celý
výbor svojej funkcie. Na výročnej členskej schôdzi boli do výboru OFK
navrhnutí noví členovia, ktorí sa stretli na prvej výborovej schôdzi dňa
29.01.2010 a vytvorili výbor v nasledujúcom zložení: predseda OFK –
Ján Petrovský, tajomník OFK – Ing. Zdeno Mlynarčík, pokladník OFK –
Emil Blišťan, vedúci mužstva – Milan Sokol a hospodár – Vladimír Ilavský, členovia Marián Vojtík, Michal Michalík, Ladislav Vozárik st.
Keďže A mužstvo skončilo po jesennej časti na poslednej priečke
najvyššej okresnej súťaže s 0 bodmi, pustil sa nový výbor do skonsolidovania, dopĺňania a najmä skvalitnenia hráčskeho kádra. Z hosťovania z Tesly LH sa vrátil odchovanec Marek Vozárik, z Palúdzky získali
na hosťovanie ďalších hráčov. Nádej na záchranu bola na začiatku jarnej časti reálna, veď na predposledné Iľanovo podturňanskí futbalisti
strácali 8 bodov. Snahu mužstvu nemožno uprieť, veď veľakrát stratilo
body nezaslúžene. Navyše situácia v 5. lige nasvedčovala tomu že sa
s ňou rozlúčia 3–4 liptovské kluby, čo by znamenalo posun 3–4 klubov
z I. do II. triedy. Nakoniec ostalo len pri 3, pretože Palúdzka sa v 5. lige
zachránila v poslednom kole. Takže okrem Podturne opustilo I. triedu
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aj Iľanovo a Komjatná. Mužstvo na jar získalo 12 bodov a určite o sile
mužstva napovedali výsledky: najmä víťazstvo na začiatku jari s najväčším súperom o záchranu s Iľanovom 5:0 a nepochybne aj cenná remíza
1:1 s postupujúcou Likavkou, keď futbalisti z Podturne o víťazstvo prišli v poslednej minúte po spornom verdikte rozhodcu. Tým sa skončilo účinkovanie A – mužstva Podturne v I. triede ObFZ LM. V letnom
období výbor opäť pristúpil zodpovedne k doplneniu kádra a k hráčom, s ktorými rátali po jarnej časti. Snažili sa získať ďalších a dá sa
povedať, že začali stavať na mladých hráčoch. Káder mužstva sa rozšírili tréneri rozšíril. V medzi súťažnom období sa zúčastnili 2 turnajov.
V obidvoch mužstvo z Podturne obsadilo 3. miesto. Na turnaji v Hronci
a aj na domácom turnaji, ktorí sprevádzal neustály dážď. Vekový priemer mužstva sa po doplnení posunul na hranicu 23 rokov. Hoci sú to
väčšinou kvalitní hráči, nezohranosť a vzájomné neustále spoznávanie sa podpísalo na 9. mieste na záver jesennej časti súťaže v II. triede
ObFZ LM, kde sa mužstvo nachádzalo s 10 bodmi. Najlepším strelcom
bol s 5-imi gólmi Marek Vozárik. V roku 2010 si svoje úlohy kvalitne
plnili aj funkcionári – tréner Jozef Pasečiak, Cyril Michalík, ktorý zastupoval klub na oblastnom futbalovom zväze, ale aj hráči, ktorí sa snažili
dobre reprezentovať obec a klub.

Rok 2011
Výročná členská schôdza OFK sa uskutočnila 12. 2. 2011. Jednou
z hlavných úloh bolo vytvorenie mládežníckeho mužstva. Od obecného úradu dostal klub zoznam detí z obce. Okamžite sa začalo s hľadaním dobrovoľníkov a odborníkov pre prácu s mládežou.
V januári sa rozbehla zimná príprava A – mužstva. Káder je tvorený
13-timi hráčmi do poľa a 2 brankármi. Znalý veci si povie, že na pomery
II. triedy je to nízky počet. Musíme priznať, že ku dopĺňaniu kádra sa
nepristúpilo z viacerých dôvodov. Jedným je, že po jesennej časti skončili traja hráči a mužstvo sa nachádzalo v strede tabuľky. Ďalším dôvodom bolo, že predstavitelia klubu boli predvolaní na zasadnutie obecného zastupiteľstva v januári, kde sa prejavilo, že nie všetci členovia
zastupiteľstva zdieľajú rovnakú myšlienku fungovania obecného futbalového klubu. Zašlo to tak ďaleko, že dvaja poslanci nehlasovali za žiadosť o dotáciu (hoci je to čerpanie už aj tak obecným zastupiteľstvom
schváleného rozpočtu).
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Poznámka: na tomto príklade sa prejavilo funkčné zariadenie telovýchovnej jednoty športhotelu Elán, ktoré minulosti vyprodukovalo financie na svoju prevádzku a na chod oddielov telovýchovy -futbalový, volejbalový, turisticko-lyžiarsky, stolnotenisový, ZRTV-ženy.
Jarná časť súťaže odštartovala 27. 3. 2011 prvým domácim stretnutím s Partizánskou Ľupčou. Pred slušnou diváckou kulisou (cca 100
divákov) futbalisti získali 3 body po víťazstve 2:0. Strelcami gólov boli
Zdeno Mlynarčík (11 m) a Marek Vozárik. Mužstvo v súťažnom ročníku 2010/2011 získalo celkom 19 bodov, v konečnej tabuľke skončilo na 8. mieste so ziskom 36 bodov. Letná prestávka bola vyplnená
účasťou na futbalovom turnaji v Pribyline – júl 2011 za účasti mužstiev
L. Hrádok, Hybe, Podtureň a domácej Pribyliny. Naši futbalisti skončili
na treťom mieste.
Jesenná časť súťaže sa začala 4. 9. a v piatich kolách sa žiaľ nedosiahol ani jeden výsledkový úspech v hre a tak po tejto časti ročníka 2011/2012 futbalisti z Podturne skončili na poslednom mieste
v tabuľke. V tomto prípade však za úspech považovali aj samotné začatie a následné pokračovanie činnosti mládežníckeho a jeho stabilizovanú organizáciu.
Po turbulenciách v obecnom futbalovom klube spojených aj
s odchodom trénera sa členská základňa stabilizovala a s príchodom nových tvárí sa pustila s vervou do práce. Veď bolo čo doháňať.
A – mužstvo v prvých kolách jesennej časti akoby poznačili spomínané
turbulencie a absencia tak potrebnej funkcie trénera.
Dňa 29. 4. 2011 sa športovci navždy rozlúčili s dlhoročným funkcionárom a zakladateľom futbalu v obci pánom Jánom Bryndzom st.

Rok 2012
Jarná časť sa začala zle. Mužstvo bolo bezradné. po 4. kole stále bez
bodu. Výbor Obecného futbalového klubu sa zhodol na tom, že bez
trénera to takto ďalej nepôjde. Vytipovaním známych osobností futbalu z nášho regiónu sa pustili členovia do ich oslovovania s cieľom
zabezpečiť pre chlapcov osobnosť, ktorá by futbalistov z Podturne
minimálne vrátila do hry. Napriek tomu, že sa ani v tejto ťažkej situácii nepodarilo nájsť vhodného kandidáta, chlapci sa v poslednej chvíli
vzchopili. Prinieslo to, pre výbor, ale aj pre fanúšikov, neočakávanú
šnúru víťazstiev, ktorá trvala až do záverečného kola jesennej časti.
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Súťažný ročník 2011/2012
sa skončil 17. júna 2012 v ktorom A – mužstvo Podturne pod
vedením trénera Milana Rétiho
skončilo na 5. mieste v II. triede
Liptovského futbalového zväzu
so ziskom 37 bodov.
Umiestnenie: 5. Podtureň 24
12 1 11 46:50
37
Najlepším strelcom s 10-timi Rok 2012 – turnaj o pohár starostu obce.
Horný rad zľava: Milan Réti, Emil Blišťan,
gólmi sa stal Marek Vozárik
Jozef Kováčik, Milan Dzuriak, Ladislav
V spolupráci s obecným Vozárik, Rastislav Devečka, Tomáš Lórinz,
úradom zorganizovali dňa 3. Tomáš Flóro, Tomáš Žilla, Zdeno Mlynarčík,
Marián Vojtík. Dolný rad zľava:Ľuboš Str6. 2012 brigádu na vyčistenie cula, Lukáš Benčo, Stanislav Račko, Marek
kanála na ul. Jozefa Žiaka, kto- Vozárik, Miloš Žember, Dominik Zlejší,
rej sa zúčastnili hráči A – muž- Michal Psotka, Michal Blišťan, Milan Sokol.
stva spolu s trénerom a výborom Leží: Martin Mlynarčík
OFK. V medziobdobí súťažných ročníkov začalo A – mužstvo letnú
prípravu. Zúčastnilo sa dvoch turnajov. Ten prvý sa konal v Uhorskej
Vsi a tam reprezentanti Podturne obsadili 3. miesto. Druhý sa konal
v Podturni – Turnaj o putovný pohár starostu obce Podtureň. Keďže
v roku sme si pripomínali 65. výročie založenia organizovaného futbalu v obci, rozhodli členovia OFK sa v spolupráci so starostom obce
pripraviť futbalový turnaj aj s účasťou mužstiev vyšších výkonnostných
tried. Turnaja sa zúčastnili Družstevník Liptovská Štiavnica ŠKM Liptovský Hrádok, Ďumbier Uhorská Ves a OFK Podtureň. Turnaj sa skončil finálovým stretnutím medzi Liptovským Hrádkom a Lipt. Štiavnicou,
ktorý skončil výsledkom 3:1, a tak putovný pohár získalo mužstvo z Liptovského Hrádku.
Letná prestávka bola veľmi krátka. V novom ročníku 2012 – 13
v jeho jesennej časti vedenie klubu si bolo vedomé, že sila mužstva
doplnením hráčov na kvalite stúpla, ale ťažké vyžrebovanie a skutočnosť, že mužstvo nie je zohraté, nepredpokladali úspech. Obavy však
boli zbytočné. A – mužstvo v prvých piatich kolách nestratilo ani bod
a inkasovalo len 4 góly! Hneď od začiatku na seba upútalo pozornosť
súperov, ktorí sa naň dokázali pripraviť. To sa prejavilo v nasledujúcich
3 zápasoch, ktoré nezvládlo prílišným chcením a získalo len 1 bod.
Trpezlivosť, bojovnosť a neutíchajúca pozitívna energia sršiaca z hrá36

čov priniesla opäť 4-zápasovú víťaznú šnúru. A tak aj napriek prehre
v poslednom kole v L. Teplej mužstvo zimovalo na čele tabuľky. Pekný
výkon podalo celé mužstvo najmä v zápase s Ľubochňou, keď už
od 33. minúty hralo bez vylúčeného kapitána, a dokonca hostia sa 15
minút pred koncom ujali vedenia 1:2. S takým odhodlaním a chuťou
pobiť sa o výsledok sa divák už dávno nestretol. Hráči, hnaní početnou
diváckou kulisou, otočili vývoj stretnutia a boli odmenení víťazstvom
3:2. Mužstvo Podturne malo najmenší počet inkasovaných gólov, ale
zase na druhej strane sa trápilo s gólovým zakončením.

Rok 2013
Mužstvo A začalo po dva a pol mesačnej prestávke s neobľúbenou
zimnou prípravou, a to týždenne 2 tréningmi v teréne a 1 v telocvični.
Mali pred sebou náročnú jarnú časť súťaže, keďže zimovali na prvom
mieste. Jarnú časť sezóny 2012/2013 mužstvo Podturne odohralo
so striedajúcimi úspechmi a neúspechmi, čo v konečnom dôsledku
a účtovaní nestačilo na vytúžený postup do najvyššej okresnej súťaže,
aj napriek tomu, že po jesennej časti klub zimoval na prvom mieste.
Nakoniec skončili na treťom mieste so ziskom 46 bodov.
Umiestnenie: 3. Podtureň
25 14 4 7 50:32
46
Najlepší strelci: Lukáš Benčo – 9 gólov.
V Podturni sa 13. júla 2013
(v sobotu) konal futbalový turnaj o pohár starostu. Turnaj mal
veľký úspech. Turnaj sa začal
o 9.00 h. Počas dňa predviedli
všetky mužstvá pekný športový
výkon. Prestávky vyplnili družstvá žiakov z Podturne a Liptovského Hrádku. Ukončenie turnaja vyhodnotením bolo
o 19.00 h. Zúčastnené družstvá:
Rok 2013 – turnaj o pohár starostu obce.
Horný rad zľava: Milan Réti, Erik Kubík,
OFK Podtureň, ŠKM Liptovský
Ladislav Vozárik, Tomáš Žilla, Zdeno MlyHrádok, ŠK Závažná Poruba, TJ
narčík, Michal Blišťan, Milan Masloviak,
Družba Smrečany, Žiar.
Michal Psotka, Michal Ilavský, Tomáš Dzuriak. Dolný rad zľava: Milan Sokol, Jakub
Jednotliví účastníci sa umiestForgáč, Marek Vozárik, Dušan Grieš,
nili: 1. miesto: ŠKM Liptovský
Miloš Žember. Ležia:Michal Goč a Martin
Hrádok; 2. miesto: ŠK Závažná
Mlynarčík
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Poruba; 3. miesto: OFK Podtureň; 4. miesto: TJ Družba Smrečany, Žiar.
Najaktívnejším strelcom turnaja bol Tomáš Dzuriak (Podtureň), ktorý
strelil 3 góly.
Jesennú časť sezóny 2013/2014 začali s veľkými očakávaniami.
Mužstva sa ujal tréner Mikuláš Bielik, pod ktorého vedením odohralo
A – mužstvo niekoľko veľmi kvalitných stretnutí, a keby nebolo nezvládnutého posledného stretnutia vo Vavrišove, mužstvo by zimovalo opäť
na samostatnom prvom mieste. V obci robili radosť aj žiaci pod vedením Milana Rétiho, aj keď sa ich rady pomerne zmenšili z dôvodu
prekročenia žiackeho veku, alebo odchodu do iných klubov.

Rok 2014
Tak ako každý rok oficiálne futbalisti začali činnosť na hodnotiacej výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 8. februára 2014 v kultúrnom
dome. Výbor však nezaháľal ani počas zimnej prestávky. Pripravovali sa
podmienky na trénovanie nielen pre hráčov A – mužstva, ale aj novovznikajúce žiacke mužstvo, vytvorené z nových detí (6 – 8 rokov). A–
čko trénovalo pod vedením Mikuláša Bielika od 17. januára kombinovaným spôsobom a to: 2 krát do týždňa tréning v teréne a 1 krát tréning
v telocvični. Takto to trvalo až do prvého prípravného zápasu, ktorý
futbalisti odohrali 14. februára, tým sa prakticky tréningy v telocvični
skončili. Celkom odohrali 6 prípravných zápasov so súpermi z vyšších
futbalových súťaží. Žiacke mužstvo spolu s novými chlapcami
a dievčatami pod vedením trénera Milana Rétiho začalo svoju
tréningovú činnosť hravým spôsobom v telocvični a postupne,
tak ako to počasie dovoľovalo,
pobehovali mladé nádeje aj
na našom futbalovom ihrisku.
Viac radosti klubu v tomto
rad zľava: Marián Vojtík, Milan Réti,
období robili mladíci, keď v mno- Horný
Miloš žember, Zdeno Mlynarčík, Ivan Kasahých prípadoch ich na tréningu nický, Viliam Tomo, Dušan Grieš, Zdenko
bolo aj 20. Aj keď postavenie Mrnčo, Jakub Kováčik, Adrián Orčík, Emil
v tabuľke súťaže Malý futbal Blišťan, Milan Sokol. Dolný rad zľava: Pavol
Balážik, Marek Vozárik, Marek Šimovček,
nebolo práve najlepšie, tu sa pre- Stanislav Račko, Michal Blišťan. Ležia: Marjavil hlavne vo výsledkoch veľký tin Mlynarčík, Michal Bartoš
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vekový rozdiel v jednotlivých družstvách. Začali úzko spolupracovať
na tejto úrovni aj s funkcionármi z Liptovského Jána a niekoľkých hráčov si po dohode s trénermi prepožičiavali na súťaž o Kormanov pohár.
Po skončení súťaže 2013/2014 sa A – mužstvo sa umiestnilo na štvrtom mieste v I. triede LFZ.
Umiestnenie: 4. Podtureň
24 13 5 6 48:28
44
Najlepší strelci: Dušan Grieš a Marek Vozárik – 11 gólov.
Počas letnej prestávky došlo k zmene v realizačnom tíme A mužstva, po ročnej prestávke vrátil Milan Réti. Futbalové nádeje Podturne
ukončili sezónu na 10. mieste v súťaži Malý futbal. Ako už tradične
za posledné roky 12. júla 2014 v Podturni organizovali turnaj o putovný
pohár starostu obce Podtureň. Zúčastnili sa mužstvá z Liptovského
Hrádku, Závažnej Poruby, Liptovskej Štiavnice a domáce OFK. Prvýkrát
v novodobej histórií turnaja sa naši futbalisti dostali do finále. Tam však
už nestačili na L. Štiavnicu a obsadili pekné druhé miesto.
Ani cez leto futbalisti nezabúdali na budúcnosť a v spolupráci
s rodičmi boli s deťmi na dvojdňovom kempe v Jakubovanoch. Tam
pre nich pripravili rôzne hry a súťaže. S touto myšlienkou sa zahrávali
už od začiatku roka a s odstupom času sa dalo povedať, že splnila svoj
účel.
Od nového súťažného ročníka čakala futbalistov ďalšia novinka,
ktorú zaviedol Liptovský futbalový zväz, a to natáčanie domácich futbalových zápasov. Veľkú pomoc v tejto veci poskytol Ján Juráš ml.,
ktorý vlastnou kamerou zápasy natáčal. V septembri sa futbalisti zapojili aj do akcie „nakopni to s kikom“ a týmto spôsobom sa podarilo
sponzorsky získať 4 kompletné sady dresov. Dve sady pre žiakov a dve
sady pre mužov.
Jesenná časť nové súťažného ročníka sa pre mužov nezačala vôbec
ružovo po prvých troch kolách podturňanskí futbalisti figurovali s jedným bodom na dne tabuľky. Nakoniec sa im ale podarilo prebojovať
na čelné pozície a po nekompletných 10. kolách dokonca tabuľku
viedli. Nakoniec však zimovali na 4. mieste a na čelo strácali 4 body. Aj
žiaci sa v novovytvorenej súťaži prípraviek nestratili a získali svoje prvé
body celkom 12.
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Vyznamenanie Cyrila Michalíka
Po ukončení aktívnej hráčskej kariéry
Cyril Michalík pôsobil v rôznych časových obdobiach vo výbore telovýchovnej jednoty Podtureň a zároveň pôsobil v štruktúrach okresného futbalového
zväzu v komisii mládeže. Dňa 28. marca
2014 bol za svoju prácu vyznamenaný
a odmenený pohárom s venovaním:Cyril Michalík za dlhoročnú prácu za rozvoj liptovského futbalu, venuje: LFZ L.M:
predseda Igor Repa .
Za dlhoročnú prácu mu vyslovujeme úprimné poďakovanie
za odvedenú prácu a reprezentáciu telovýchovy Podturne. Ďakujeme.

Rok 2015
Už tretí rok v poradí sa podarilo udržať sa po jesennej časti v kontakte
s najlepšími a aj tentoraz to bolo len 4 body za prvou Liptovskou Kokavou. Káder bol stabilizovaný a aj v jarnej časti mužstvo získalo rovnaký
počet bodov ako na jeseň a skončilo na treťom mieste so 49 bodmi.
Na konci tejto sezóny musel výbor vzhľadom k začínajúcej prestavbe
penziónu Elán riešiť problémy súvisiace s abstinenciou vody elektriky
a tepla, čo vyústilo až k tomu, že boli na príkaz LFZ boli prinútení zabezpečiť na MFS ihrisko, kde boli tieto podmienky splnené. Nakoniec sa
výbor OFK dohodol na spolupráci s Uhorskou Vsou.
V priebehu roka sa futbalistom Podturne, mužstva A, v rámci VII.
okresnej ligy darilo menej a na záver posledného 13. jesenného kola
boli s 12 bodmi na 12. mieste.

Rok 2016
Obecný futbalový klub mal začiatkom roka 2016 za sebou veľmi nevydarenú jesennú časť súťaže, hlavne čo sa týkalo A – mužstva. Celý ročník A – mužstvo odohralo svoje domáce stretnutia na ihrisku v Uhorskej
Vsi, a všetci mali pocit ako keby všetkých 24 zápasov odohrali na ihriskách súperov. Katastrofálna situácia s kádrom dospela až k tomu že po 6
- tich rokoch opustilo mužstvo dospelých II. triedu LFZ. Samozrejme, že
okrem obrovského rozčarovania, viacerí z hráčov odmietli ďalej repre40

zentovať OFK za týchto podmienok a mužstvo opustili. A tak
od novej sezóny začínalo mužstvo v tej najnižšej III. B triede.
V mužstve dospelých došlo pred
sezónou k viacerým zmenám.
Do konca jesennej časti súťaže
Horný rad zľava: Milan Réti, Jakub Kováčik, nazbierali 19 bodov a na postup
Zdeno Mlynarčík, Martin Forgáč, Tomášš
do baráže strácali 6 bodov. CelFlóro, Rastislav Devečka, Tomáš Žilla,
kovo by sa dalo povedať, že pre
Michal Psotka, Jakub Forgáč, Marek Bella.
Dolný rad zľava: Filip Janek, Martin Mlynar- futbal v Podturni bol rok 2016
čík, Pavol Bella, Dušan Grieš, Lukáš Obrhektickým rokom.
cian, Andrej Sivák, Ivan Kasanický
Futbal do Podturne vrátil
po 469 dňoch, keďže na domácej ploche sa naposledy predstavili 31.
mája 2015. Stalo sa tak v zápase 11. septembra 2016 proti Liptovskej
Ondrašovej. Futbalový klub sa tak mohol pochváliť moderným zázemím, ktoré mohol závidieť nejeden futbalový klub v Liptove. Futbalistov
však čakalo ešte veľa práce pri zariaďovaní nových priestorov a zveľaďovanie okolia ihriska.

Rok 2017
Do tohto ročníka vstúpil OFK do súťaže s doplneným kádrom a s predsavzatím pobiť sa jednoznačne o jedno z dvoch postupových miest.
Do kádra sa vrátili Ladislav a Marek Vozárikovci, Tomáš Dzuriak,
Miloš Žember. Káder je dostatočne široký, ale do budúcnosti čaká
ešte nielen výbor ale aj hráčov veľa práce. Výbor OFK v spolupráci so
starostom obce pracujú momentálne na zabezpečení infraštruktúry
futbalového štadióna. Po nevyhnutných opravách priestorov v bývalom penzióne Elán, kde OFK momentálne disponuje tromi šatňami,
kanceláriou výboru, kanceláriou pre rozhodcov, vlastným sociálnym
zariadením, vlastným vykurovaním, chce v najbližšej dobe vybudovať
oplotenie futbalového areálu. Výbor má v pláne využiť možnosť čerpať dotáciu zo SFZ a aj takýmto spôsobom získať prostriedky na zveľadenie futbalového prostredia.
V roku 2017 nás opustilo veľmi veľa športovcov pomerne v mladom veku: Jaroslav Tomčík, Ing. Peter Kapitáň, Daniel Mlynarčík,
Michal Mlynarčík.
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Znovuzrodenie mládežníckeho futbalu
Naposledy sa predstavilo mládežnícke družstvo OFK Podtureň
v súťažnom ročníku 2007/2008
v II.B triede žiakov. Odvtedy trvalo
dlhé tri roky, pokiaľ sa OFK Podtureň opäť zapísala medzi kluby
s účasťou v mládežníckych súťažiach a nepretržite už siedmy rok
po sebe prihlasuje do súťažných
Na fotografii z roku 2017 – žiacke družstvo
ročníkov svoje družstvo žiakov.
U11, turnaj Alexandra: Horný rad: Nela
Začalo sa to na jar 2011, keď Pačanová, Sára Miškovičová, Dominika
vedenie OFK Podtureň uvažovalo Kamenská, Lukáš Kamenský, Adrián Bella,
Miškovičová, Milan Réti – tréner.
o opätovnom založení žiackeho Sofia
Dolný rad: Roman Šikulaj, Adrián Zajac,
družstva pod svojou hlavičkou. Rastislav Šikulaj, Jakub Ľubelan , Milan MlyV spolupráci s obecným úradom narčík, Adrián Ľubelan, Radoslav Mudroň
zorganizovalo stretnutie rodičov – brankár
a detí, kde predstavilo svoje myšlienky. Ohlas medzi rodičmi a deťmi bol
pozitívny. Žiacke družstvo začalo fungovať v máji 2011 a už prvý tréning pod trénerskou taktovkou Milana Rétiho ukázal, že záujem o futbal
bude medzi deťmi veľký. Hneď na prvom tréningu sa zúčastnilo 26 detí
vo veku od 6 do 15 rokov. Hráči boli rozdelení podľa veku do troch kategórii a za pomoci Jozefa Kováčika a Jána Juráša ml. boli organizované
tréningy dvakrát do týždňa. Liptovský futbalový zväz opätovne zaradil
do súťaží aj malý futbal a naše družstvo sme prihlásili do tejto súťaže.
V prvej naše sezóne 2011/2012 sme mali k dispozícii 18 registrovaných hráčov. Súťaž sa hrala systémom jeseň – jar vo vekovej kategórii od 6 do 15 rokov. Nakoľko vekový priemer nášho družstva bol 12
rokov, ako nováčik sme určite nepatrili k favoritom súťaže. Naši chlapci
a dievčatá však boli rozhodnutí pobiť sa o každú loptu a boli svojim
súperom nechceli nič darovať. V súťaži sme dosiahli 1 víťazstvo a 9 prehier. S našim skóre 13:65 a ziskom 3 bodov sme skončili na poslednom
6. mieste. Avšak počas súťaže sme nabrali nové skúsenosti a do ďalšej
sezóny sme už boli viac pripravení. Odišli nám hráči, ktorí už dosiahli
dorastenecký vek a doplnili sme káder ďalšími chlapcami a dievčatami.
Niektoré deti ale neostali pri futbale a do sezóny 2012/2013 sme mali
k dispozícii 15 registrovaných hráčov z Podturne, Uhorskej Vsi a Lip42

tovského Jána. Naši hráči už v tejto súťaži dokázali zúročiť skúsenosti
so svojej prvej sezóny. Hoci sme znova nepatrili k družstvá s najvyšším
vekovým priemerom, svojou bojovnosťou sa deti dopracovali k lepším
výsledkom a vo väčšine prípadov boli súperom viac než vyrovnaným
tímom, čo nakoniec ukázalo aj naše umiestnenie. Naše družstvo skončilo na 4. mieste so ziskom 22 bodov pri 7. víťazstvách, jednej remíze
a 6. prehrách. Pozitívom bolo aj aktívne skóre 35:22. Našimi najlepšími
strelcami sa stali Šimon Štefánik s 12 gólmi a Matúš Koreň s 11 gólmi.
Títo hráči však už po sezóne dosiahli dorastenecký vek a nemohli nám
byť k dispozícii pre ďalšiu sezónu. Taktiež naše rady opustil náš brankár Lukáš Krivulčík, ktorý odišiel na hosťovanie k starším žiakom Liptovského Hrádku do tretej ligy.
A tak nás znovu čakalo vyriešenie situácie s nedostatkom hráčov
pre ďalší súťažný ročník. Našťastie sa nám opätovne podarilo doplniť
hráčov hlavne z Podturne a boli sme pripravení na ďalšiu sezónu, hoci
opäť vekový priemer nášho družstva s necelými 12 rokmi patril k tým
nižším. Systém súťaže malý futbal ostal nezmenený a znovu sme sa
museli popasovať s družstvami so staršími hráčmi. Ešte pred začiatkom sezóny 2013/2014 došlo k dohode s klubom Štart Liptovský Ján
o striedavých štartoch 5 našich hráčov, ktorí mohli nastupovať za Liptovský Ján v súťaži Kormanov pohár, kde naberali ďalšie skúsenosti.
V súťaži malý futbal sa nám podarilo získať z 18 zápasov 3 víťazstvá, 1
remízu a 14 zápasov sme prehrali. So ziskom 10 bodov a skóre 15:85
sme obsadili v tabuľke 10. miesto. Našimi najlepšími strelcami sa stali
Filip Vyparina so 4 gólmi a Michal Réti, ktorému sa podarilo skórovať 3
krát. Po tejto náročnej sezóne vedenie OFK, v spolupráci s rodičmi, zorganizovalo na začiatku letných prázdnin tréningový víkendový kemp
pre hráčov a rodičov v tábore Jakubovany – Studená dolina. Trojdňový
pobyt sme zakončili zápasom žiakov proti rodičom, fanúšikom a realizačnému tímu.
Pred sezónou 2014/2015 nás však čakalo dôležité rozhodnutie. Liptovský futbalový zväz sa rozhodol na návrh klubov rozdeliť malý futbal
do kategórií starších žiakov a prípravky U11. Keďže v tom čase náš káder
tvorili hlavne 9 a 10 roční chlapci, rozhodli sme prihlásiť naše mužstvo
v tejto sezóne do kategórie U11. Dvoch hráčov, ktorí už boli vekovo
mimo tejto kategórie sme uvoľnili na hosťovanie do Liptovského Hrádku.
Znovu sme uzavreli dohodu s Liptovským Jánom o striedavých štartoch
a 5 našich hráčov opäť štartovalo v súťaži Kormanov pohár.
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Malý futbal kategórie U11 sa v sezóne 2014/2015 hral turnajový
spôsobom systémom. Do súťaže sa prihlásilo spolu 8 družstiev a s každým s nich sme po 4 zápasy. Celkom sme odohrali v tejto sezóne 28
zápasov. V tabuľke sme obsadili 6. miesto so ziskom 24 bodov. Spolu
sme získali body za 7 výhier a 1 remízu. Prehratých zápasov bolo 18
a dosiahli sme celkové skóre 37:66 . Našim najlepším strelcom sa stal
Martin Réti s 18 strelenými gólmi.
Po sezóne nás znovu čakalo kľúčové rozhodnutie ako pokračovať. Traja hráči končili v kategórii U11. Pre kategóriu U15 sme nemali
dostatok hráčov, ani keby sme stiahli chlapcov z hosťovaní. Týchto sme
po dohode s Uhorskou Vsou uvoľnili pre ich mužstvo starších žiakov
a oni nám poskytli 6 hráčov vo veku 7 rokov. Ostalo nám teda jediné
riešenie, prihlásiť žiacke družstvo opäť do kategórie U11 aj za cenu, že
budeme nastupovať so 7–8 ročnými chlapcami. V tom čase sme mali
k dispozícii len dvoch hráčov vo veku 10 rokov. Málo skúseností novicov
v tíme sa odzrkadlilo na umiestnení nášho tímu v sezóne 2015/2016.
Skončili sme na poslednom 10. mieste s bilanciou 1 výhra a 17 prehier.
Dosiahli sme negatívne skóre 12:158 a 3 body za víťazstvo v Pribyline.
Našimi najlepšími strelcami sa stali Martin Réti s 5 gólmi a Milan Mlynarčík, ktorý v sezóne vsietil 4 krát. V nevydarenej sezóne však treba vidieť
aj pozitívne veci. Družstvo sa stabilizovalo, pribudli nám ďalší chlapci
aj dievčatá a dôležité bolo, že po sezóne končili len dvaja hráči, ktorí
následne prestúpili do Uhorskej Vsi k starším žiakom. Pred sezónou
2016/2017 sme tak mali k dispozícii vekovo vyrovnaný káder 13 hráčov. Pokračovali sme v nastavenom trende a družstvo opäť odohralo
sezónu v kategórii malý futbal U11. Po jesennej časti sa rady našich
hráčov opäť rozrástli a v jarnej časti súťaže už káder tvorili 18 hráčov.
Sezóna pre nás bola úspešná vtom, že noví hráči sa rýchlo dokázali
zaradiť do tímu. Po odhlásení sa družstva Pribyliny zo súťaže sa nám
podarilo obsadiť 8. miesto. Vyhrali sme a remizovali po jednom zápase
s Liptovským Jánom. Ostatné zápasy sme síce prehrali, ale družstvo
ukázalo veľký posun vpred. Najlepšími strelcami v sezóne boli Milan
Mlynarčík so 4 gólmi a Rastislav Šikulaj s 2 gólmi. A čo bolo najdôležitejšie, celý káder zostal pokope aj pre nasledovnú sezónu 2017/2018,
v ktorej sa nám momentálne darí veľmi dobre. Dokázali sme ako jediné
družstvo v jesennej časti vyhrať nad U11 MFK Ružomberok, ktorý je
favoritom celej súťaže. A sme družstvo s najmenej inkasovanými gólmi
spomedzi všetkých 12 družstiev v súťaži po jesennej časti.
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V súčasnosti tvorí káder 21 hráčov a nakoľko 6 z nich po sezóne
končí v kategórii U11, plánujeme v nasledujúcej sezóne prihlásiť
do súťaži dve žiacke družstvá. Jedno v kategórii U13 a druhé do kategórie U9. Týmto spôsobom plánujeme tím detí udržať pokope pre ďalšie súťažné ročníky, aby sme o dva roky mali pripravené družstvo pre
kategóriu U15 starších žiakov.

Vývoj a názvu telovýchovy v Podturni
Rok 1947 ŠK Športový klub
Rok 1949 DŠO SOKOL (Dedinská športová organizácia)
Rok 1954 Dynamo Podtureň
Rok 1961 TJ Veľký október Podtureň
Rok 1973 TJ Družstevník 1. máj Podtureň
Rok 1975 TJ Elán Podtureň
Rok 2000 OFK Podtureň (Obecný futbalový klub)

Hlásatelia športových dní
V histórii športu zohrali svoju úlohu aj obetaví športový komentátori, ktorí slovne aj
hudobne komentovali športové i spoločenské stretnutia športovcov či občanov
Podturne.
František Janovčík – začiatok každého
futbalového zápasu nesmela chýbať futbalová hymna, hudba vytvára atmosféru
a okrídľuje myšlienky. Futbalová hymna:
Zelená je tráva futbal to je hra a lopta guľatá,
František Janovčík
vec je záludná. Tak si každý z nás na ňu
pozor dá po zemi ju pekne podáva.
Píšťalka… Túto pesničku počujem vo
futbalovej sezóne každú sobotu z ampliónu z Uhorskej Vsi a nostalgicky závidím,
prečo to nejde aj v Podturni, keď za našej
mladosti oznam futbalu v rozhlase bola
samozrejmosť, a keď v nedeľu vyhlásili
Ján Petrovský
v rozhlase zostavu zápasu, išli sme hore
dedinou na ihrisko hrdí a šťastní. Motto Františka Janovčíka: Pamätaj,
súper je Tvoj športový priateľ.
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Športhotel ELÁN 1973–2015
Výstavba šatní a ubytovne
1972 – 1977 (doplnená kronika obce)
Telovýchovná jednota Družstevník roku 1972 plánovala postaviť
na futbalovom ihrisku šatne a ubytovňu telovýchovnej jednoty. Potreba
postaviť šatne a sociálne zariadenia pre športovcov bola nevyhnutná,
nakoľko na tento účel bol v tom čase využívaný len kultúrny dom.
Po vzájomnej dohode Miestneho národného výboru v zastúpení
pána Michala Kyttu a predsedu TJ p. Petra Zlejšieho sa uskutočnila
návšteva už postavených šatní v TJ Lisková s tým, že podobné zariadenie by sme mohli postaviť aj v Podturni. Na tomto základe predseda MNV p. Kytta presadil návrh na výstavbu na rade MNV, neskôr
svoj vplyv uplatnil aj pri presadení výstavby na rade ONV so zaradením výstavby do plánu akcii „Z“ v roku 1972. Po schválení v orgánoch
ONV boli prostredníctvom Stavoprojektu v Banskej Bystrici vypracované projekty na šatne a ubytovne v celkovej hodnote stavby 1 421 000
korún. Zároveň pred realizáciou bola uzatvorená dohoda o stavebnom
dozore, ktorý zabezpečoval p. Herich, vedúcim stavby zo strany obce
bol poverený pán Ferdinand Lenko.
Začatie prác bolo podmienené vyhotovením rozpisu prác, ktoré
mali vykonať občania v akcii „Z“ a zabezpečiť odstránenie severovýchodnej časti oplotenia. Do konca roka sa na stavbe preinvestovalo
47 tisíc korún (plány, štrk, cement, iný materiál, zemné práce, doprava
materiálu a mzdy). Výstavba začala v roku v roku 1973 na jar boli vybetónované základy a postavené obvodové múry. Na zakrytie hrubej
stavby po jej dokončení, ale aj na obklady, výrobu okien bolo nachystané drevo na pasienkoch miestneho jednotného roľníckeho družstva. Stavbu v lete čiastočne zabrzdila dodávka oceľových konštrukcií a problémy s nadstavbou kuchyne. Rok 1976: V roku 1976 sa mala
dokončiť výstavba ubytovne a príslušenstva pre Telovýchovnú jednotu
Družstevník Podtureň. Aj keď sa výstavba začala v akcii „Z“, svojpomocne, občanmi obce, dokončenie sa približovalo len pomaly.
Pred dokončením stavby v roku 1976 nastali dva vážne problémy – dodávka kotla na ústredné kúrenie a osadenie žumpy, s ktorou
by si obec sama neporadila v dôsledku vysokej spodnej vody. Oba
problémy boli vyriešené vďaka kontaktom p. Kyttu s vedením VOKD
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Ostrava, ktorý vybavil kotol
pre naše zariadenie v Bohumíne. Pri osádzaní žumpy zasa
pomohli bez nároku na finančné
prostriedky pracovníci VOKD
pod vedením Ing. Michalíka,
ktorí v tom období pracovali
na výstavbe rekreačného zariadenia Permon na Podbanskom.
Na začiatku roka 1977 si musel Miestny národný výbor v Podturni
na dostavbu objektu vybaviť pôžičku vo výške 280 tisíc korún od Štátnej banky československej. Do konca roka sa postupne objem predpokladaných prác zužoval. Ešte v novembri bolo potrebné dokompletizovať dvere, sanitu, pripojenie stavby na odber elektrického prúdu,
vykonanie revízie elektroinštalácie, urobiť drevený obklad v niektorých
miestnostiach, dočistiť okná v reštaurácii, na schodisku a kotolni, vybetónovať prístupový chodník a zariadiť miestnosti potrebným zariadením. Na konci roka bola stavba dokončená.
Rok 1977: V roku 1977 bola daná do užívania športová budova
s náz vom Športhotel Elán dokončená v akcii „Z“.

Financovanie výstavby a dovybavenia
športhotela Elán:
– 	vládny výbor pre cestovný ruch v Bratislave schválil a zároveň poskytol v období rokov 1972–1980 finančné prostriedky na zahájenie
výstavby turistickej ubytovne a reštaurácie vo výške 1 360 000 Sk,
kapacita 42 lôžok,
– 	stredoslovenský krajský národný výbor, odbor obchodu a cestovného ruchu v Banskej Bystrici poskytol finančné prostriedky z fondu
cestovného ruchu výške 480 000 Sk v rokoch 1974–1976,
– 	finančnú pomoc k ukončeniu uvedeného zariadenia objektu
poskytlo aj v tom období vtedajšie Jednotné roľnícke družstvo 1.
Máj so sídlom v Liptovskom Ondreji – predstavenstvo, ako aj jeho
predseda Ján Blcháč st. vo výške 140 000 Sk,
– 	280 tisíc – pôžička MNV Podtureň
Celkové priame náklady na výstavbu vrátane vybavenia 2 260 000
Sk plus svojpomocné práce športovcov Podturne, celkom 2 500 000
Sk to je cca 83 000 €.
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Z úrovne odboru obchodu a cestovného ruchu Okresného národného výboru v Liptovskom Mikuláši s priamymi kontaktami na Vládny
výbor pre CR výrazne pomohol podturňanskému športu, obci Podtureň, pán Imrich Forgáč st. hlavne pri vybavovaní finančných prostriedkov do zariadenia cestovného ruchu – športhotela Elán. Veľkú zásluhu
na jej dobudovaní mal predseda TJ Peter Zlejší, ale aj športovci a občania, ktorí veľmi aktívne na stavbe pomáhali.“

História prevádzky športhotela
Športhotel po odovzdaní do prevádzky mal mimoriadny význam pre
rozvoj športu v Podturni. Za krátku dobu sa tam vystriedali 3 či 4.vedúci
až prišiel do Podturne pán Vladimír Klačan, ktorý vdýchol do Elánu
nový život, prevádzka, vyťaženie ubytovacích kapacít, prístup k hosťom a k samotnému športu. Samozrejme v súčinnosti s pánom Zlejším. Škoda pre šport v Podturni, že sa do hotela prestalo investovať,
bol problém s dobrým vedúcim až nakoniec bola prevádzka v roku
2013 ukončená.

Rok 2015 – 2016
Zlý technický stav objektu, nevyužívanie priestorov viedlo k myšlienke
rekonštrukcie športhotela na polyfunkčnú budovu. Dňa 6. 2. 2015
bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu “Prístavba,
nadstavba a stavebné úpravy hotela č. 166 na polyfunkčnú budovu”.
Obec odštartovala vo februári 2015 kompletnú rekonštrukciu Penziónu
ELÁN, objekt po rekonštrukcii slúži ako polyfunkčná trojpodlažná budova,
v budove je vybudovaných 13 nových obecných nájomných bytov, materskú škôlku, dve ambulancie pre lekárov a kompletné športové priestory pre
miestny futbalový klub. Základné plošné a objemové ukazovatele
Zastavaná plocha
661,70 m2
Úžitková plocha bytov
641,18 m2
Úžitková plocha priestoru športovcov
641,18 m2
Úžitková plocha materskej školy
224,95 m2
Úžitková plocha zdravotného strediska
119,54 m2
Úžitková plocha objektu celkom
1125,26 m2
Počet bytových jednotiek
13
Počet nájomníkov
32
Počet šatní športovcom
3
Kapacita materskej školy
20
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Dispozičné riešenie
V I.N.P. sa nachádzajú priestory materskej školy, lekárskeho zariadenia
a priestory pre športovcov (futbalistov) so zázemím futbalového klubu
a v centrálnej časti objektu sa nachádza vstup do nájomných bytov,
ktoré sú na II. a III. N.P.
Materská škola je prístupná
z východnej strany objektu a člení
sa prevádzkovo na vstupnú časť
(zádverie a šatňa), hlavnú časť
materskej školy (herňa, spálňa,
sociálne a hygienické zariadenia, kancelária učiteliek, sklad
hračiek a sklad bielizne) a časť
Pohľad zo západnej strany
výdaja stravy ( miestnosť príjmu
a výdaj stravy s umývaním bieleho a čierneho riadu a blok sociálnych a hygienických zariadení
pre personál)
Zdravotné stredisko je prístupné zo severnej strany objektu.
Sú tu dve samostatné časti dispozične zhodné (čakáreň, miestnosť sestry, ordinácia lekára)
Pohľad na tribúnu
a spoločné sociálne a hygienické
zariadenia pre pacientov oboch
lekárov ako aj sociálne zariadenia pre personál.
Priestory pre športovcov sú
prístupné zo západnej strany
od futbalového ihriska a nachádzajú sa tu tri šatne pre futbalistov so sociálnymi a hygienickými
Pohľad na chodbu so vzorne prepracovanou históriou futbalu v Podturni. Veľké
zariadeniami, šatňa pre rozhodpoďakovanie patrí Milanovi Sokolovi,
cov so sociálnymi a hygienickými
ktorý sa stará a uchováva históriu športu
v našej obci a stará sa o služby pre hráčov, zariadeniami, sklad lôpt a dresov
od výstroja, úpravy ihriska a čistotu v areáli. a kancelária.
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Pohľad na výsledkovú svetelnú tabuľu

Zimná idyla

Vstup do nájomných bytov
je lokalizovaný v centrálnej časti
východnej strany objektu. V II.
N.P. cez centrálnu chodbu sú prístupné tri jednoizbové, tri dvojizbové a jeden trojizbový byt.
III.N.P. – cez centrálnu chodbu
sú prístupné jeden jednoizbový
byt, tri dvojizbové byty a dva
trojizbové byty.
Celkové investičné náklady
boli 909 tisíc euro, z toho na športovú časť (šatne, kancelárie) bolo
vynaložené 92 tisíc euro. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
bolo vydané spol. Stavoindustria,
a.s. dňa 20. 5. 2016.

Záver
Uplynulé obdobie 70. rokov organizovaného futbalu v Podturni bolo
poznamenané snahou mnohých podturňanov povzniesť športové dianie na vyššiu úroveň. V niektorých obdobiach sa to darilo viac, inokedy
menej. Je ku cti bývalým aj súčasným funkcionárom a športovcom,
ktorí aj v premenách času vydržali a odolali i náporom rôznych ťažkosti a nepriazne, že sa futbal v Podturni zachoval dodnes. Tým, ktorí
sa na tejto náročnej a obetavej práci podieľali a podieľajú patrí uznanie a poďakovanie.

DOSLOV
Spracovanie a vydanie tohto bulletinu prispieva k dôstojnému priebehu osláv 70-rokov organizovaného futbalu v Podturni. Zozbieranie
materiálov a ich spracovanie si vyžiadalo značné množstvo práce, pre
zabezpečenie potrebných textov, fotografií bolo nevyhnutné absolvovať veľa osobných stretnutí a rozhovorov.
Zostavovatelia tohto bulletinu vzhľadom na široký rozsah prác
v celej sedemdesiat ročnej histórii si nerobia nárok na jeho úplnosť.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojimi spomienkami pomohli zosúladiť niektoré sporné miesta v histórii športu v Podturni, o ktorých nie sú
žiadne záznamy, tým, ktorí venovali fotografie, napísali svoje poznatky,
spresnili dátumy, udalosti.
Týmto sa všetkým, na ktorých sa nevedomky pozabudlo, taktiež za
neúplné mená, za prípadné chyby, či nedostatky v jednotlivých textoch
autor ospravedlňuje.
Poďakovanie patrí rodákom a občanom z Podturne, ktorí prispeli
k dôstojnému stretnutiu osláv 70-teho výročia založenia športového
klubu v našej obci: Ing. Juraj Vozárik s rodinou, Marián Vojtík, Ing.
Milan Janek, Ing. Jaroslav Maduda, Milan Kögel, Vladimír Nemec,
Obec Podtureň.

