
Aktuálne dianie v OŠK RUDINA, predseda klubu Pavol Mičian 

Po dvoch rokoch opäť muži, prioritou ostáva v klube práca z mládežou !  

  Keď pred jarnou časťou súťažného ročníka 2016/2017 ukončil pôsobenie vtedajší prezident 

OŠK Rudina a väčšina  hráčov odišla, dohrávali súťaž dospelých 5.liga sk. A, chlapci z obce, 

ktorý sezónu pred tým ešte hrávali 7.ligu ako rezerva OŠK Rudina B. Mali sme asi len dva 

týždne na to, aby sme dali mužstvo dokopy a súťaž dohrali. Na niektoré zápasy sme 

nastupovali v desiatich, či dokonca vo Varíne len 8 aj so zranenými hráčmi. Bol to ťažký 

koniec sezóny. Aj za pomoci Vladimíra Kotrča a Františka Čičalu st. sme súťaž dohrali, ale  po 

nezaujme viacerých hráčov a ľudí okolo futbalu sa mužstvo dospelých rozpadlo. Na členskej 

schôdzi pred súťažným ročníkom 2017/2018 sa mali možnosť vyjadriť samotný hráči. Ako to 

bývalo zvykom, skončili dospelý - skončil futbal ! Tak to vnímala väčšina fanúšikov, občanov 

aj hráčov. Ja si myslím, že základom pre dlho trvajúci futbal na dedine je práca z mládežou a 

mužstvo dospelých je neskôr obrazom tej práce. 

 Spolu s Vladimírom Novákom sme začali pracovať z mládežou, čo sa nakoniec ukazuje ako 

prioritný a dôležitý krok pre budúcnosť futbalu v obci. Dnes mame celkovo viac ako 50 

aktívnych hráčov  v mládežníckych kategóriách. Nezabudlo sa na dorast , ktorý je veľmi 

dôležitou súčasťou v generačnej obmene medzi žiakmi a mužmi. Aj preto k nám v roku 2017 

a 2018  prišli ďalší dvaja tréneri a  aktuálne už tvoríme kvarteto licencovaných trénerov.   

Dnes mam okolo seba skvelý tím bez ktorých by to nešlo a touto cestou ďakujem za pomoc 

a podporu Vladimírovi Novákovi, Veronike Čapkovej a Petrovi Lopušanovi a taktiež 

nášmu  hospodárovi p. Stanislavovi Haluškoví za jeho úsilie a ochotu. Spoločne sme aj tento 

rok opäť  zorganizovali už 3.ročnik futbalového kempu, čo je na Kysuciach ojedinele a v lete 

cez prázdniny nás navštívilo 68 detí! Je to určite ďalšia pozitívna vizitka našej prace 

z mládežou v klube, preto ostáva našou prioritou. Na druhej strane je to pre nás aj veľká 

výzva a zodpovednosť do budúcna.  

 Pre novú sezónu 2019/2020 sme v tomto zložení. Pri prípravke U09 a U11 ostávajú skúsený 

Peter Lopušan a Vladimír Novák a od novej sezóny sa k nám pripojil Martin Blaha, ktorý bol 

aj súčasťou kempu.  Mužstvo ml. žiakov U13 pre tuto sezónu vediem ako tréner a mužstvo 

dorastu U19 vedie trénerka Veronika Čapková. Po dvoch rokoch sme prihlásili opäť aj 

mužstvo dospelých a mame tak zastúpenie vo všetkých kategóriách. Viesť mužstvo 

dospelých bol oslovený Robert Padych za asistencie Tibora Janca, obaja zároveň aj aktívny 

hráči OŠK Rudina. Za Vedúceho mužstva bol poverený Peter Král, bývalý hráč OŠK Rudina. 

Mužstvo tvoria zväčša hráči ktorý sa po rokoch opäť naštartovali, alebo vrátili z hosťovaní,  

doplnený z vychádzajúcimi aj súčasnými hráčmi dorastu. V tejto sezónu očakávame, že sa 

mužstvo dospelých zocelí a vytvorí dobru partiu, v ktorej sa budú navzájom rešpektovať. 

S tým sa musia samozrejme nastaviť aj pravidla, aby to malo správny smer.  

 Začalo sa v podstate od nuly. Spočiatku sme začali dvaja. Postupne sme sa rozšírili. Začal 

som pracovať s ľuďmi, ktorý chcú úprimne pomôcť . Samozrejme našli sa aj ľudia ktorý Vás 

odsudzovali, rozprávajú poza chrbát, alebo ty čo o futbale vedia všetko, ale možno len 

v miestnych pohostinstvách. Teoretikov bolo aj je dosť a doba nám ukazuje aj opačnú stranu 

mince.   Nie je to už len o pomoci, dobrovoľnosti, zanietenosti pre futbal a vzájomnej 



podpore. Ale o medziľudských vzťahoch, nerešpektovaní jeden druhého aj o peniazoch.  

Sčasti niekedy likvidujeme úsilie,  ktoré dlhé roky budovali naši otcovia a starý otcovia. Často 

si to ničíme aj sami svojim správaním a aroganciou. Nenapomáhajú nám k tomu ani nove 

systémy, novelizácie či administrácia ktoré sú omnoho ťažšie a nákladnejšie. Podmienky pre 

zdravý chod všetkých mužstiev v obci sú čoraz náročnejšie, ale veríme že sa nám to spoločne 

podarí udržať a budeme napredovať aj vďaka podpore miestneho zastupiteľstva obce, 

starostky obce ako aj s ľuďmi ktorý nás podporovali a budú podporovať. 

  Našim cieľom bude do budúcna, vrátiť naspäť futbal a hodnoty ktoré sa tu budovali. 

Prilákať tak späť ľudí, fanúšikov a rodinný s deťmi na štadióny a ihriska.   

Predseda OŠK Rudina, Pavol Mičian                                                Snímky: Veronika Čapková  
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