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KRYŠTÁLY 

UPROSTRED 

MEXICKEJ PÚŠTE  

     Jeskyňa se nachádza v polopoušti v 

pohorí Naica, asi 100 kilometrov od 

mesta Chihuahua. Do puklín v skalách 

pred mnohými rokmi prenikala voda. Pri 

pretekaní cez horninu v podzemí sa 

obohatila o rôzne minerálne látky. Voda v hĺbe ostávala teplá, ale smerom ku povrchu sa 

pomaly ochladzovala. Takto postupne začali látky v nej kryštalizovať. 

     Vo vnútri pohoria začali vznikať nerasty bohaté na striebro, olovo a zinok. Postupne sa 

z nich tvorili giganzické kryštály. V minulosti boli v tejto oblasti bane a pri dolovaní boli 

objavené dve obrovské pukliny v kopci. Tie boli plné kryštálov obrovských i menších 

rozmerov najvyššej čistoty. 

 

  

Kryštály ako čepele stredovekých mečov 

 

     Prvná jeskyňa, zvaná Jeskyňa mečov (Cueva de las Espadas), bola objavená v roku 1910 a 

je plná velkých sádrovcových kryštálov dlhých až 2 metre a hrubých až 25 centimetrov. Táto 

jaskyňa sa nachádza asi 120 metrov pod povrchom. 

    Ako to už chodí, jaskyňa bola sčasti zničená. Najväčšie a najkrajšie kryštály z nej boli 

zobraté do rôznych múzeí. Boli tam vybudované betónové chodníčky a nainštalované svetlá. 

Chodia sem turisti aj výskumníci. Kryštály zmatneli, lebo mikroklíma je narušená a sadol na 

ne prach! 

 

 

Najväčšie a najkrajšie 

 

    V roku 2000 bola našťastie 

objavená ešte jedna dutina. Je v hĺbke 

okolo 300 metrov a je pomenovaná 

príznačne Jaskyňa kryštálov – Cueva 
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de las Chrystales. Má tvar úľa a jeho priemer je asi 8 metrov. Za ňou je ďalšia miestnosť, 

v ktorej sú kryštály s kĺžkou až 10 metrov a hrubé približne 2 metre! 

    Okrem jedinečnej veľkosti sú kryštály významné aj pre svoju čistotu. Takéto čisté nie sú 

žiadne iné doteraz objavené. Aby sa s pokladom z prírody nestalo niečo podobné ako s jeho 

skôr objaveným bratom, bola oblasť zapečatená. Sú tu dvere z panciera a vstup majú 

povolený len vedci. 

     Prostredie dnu je extrémne. Vlhkosť vzduchu je až 100% a teplota je až 65C⁰. Pri výskume 

je preto možné dostať sa len do niekoľkometrovej vzdialenosti. Hoci majú vedci na sebe 

skafander. Práve to je na celom prírodnom výtvore najúžasnejšie, že nik nevie aká je jeho 

rozloha! 
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J - ROCK 
     J- rock, japonský rock, japanese rock... 

štýl, ktorý si podmanil skoro celú východnú 

Áziu a našiel si fanušíkov po celom svete.  

 

     J-rock tvoria skupiny, jednotlivci či páry. 

Aj napriek tomu, že názov je „rock“, zahrňuje 

aj štýly punk či metal. Samotný J-rock sa delí 

na dve hlavné skupiny- Visual kei a Oshare 

kei.  

 

      Visual kei vznikol v roku 1980. Jeho zakladajúcou hudobnou  skupinou je X Japan, ktorá sa stala 

legendou. Zahrňuje všetko neobvyklé.Od netradičného oblečenia cez hrubý make-up a účesy až po 

prezývky členov kapiel. Pesničky sú v japončine a sú častokrát drsné, temné a depresívne. Medzi 

hudobné nástroje patria gitary, bicie a klávesy. V pesničkách sa spieva o láske, vzťahoch. Treba 

podotknúť aj to, že veľa ľudí má v obľube pliesť si tento originálný žáner/štýl s emo štýlom. Visual kei 

však nemá nič spoločné s emo.  

 

    Oshare kei je podštýlom Visual-kei. Oshare-keisti sa snažia pôsobiť veselo, hravo a farebne. 

Používajú sa odevy s rôznymi vzormi a farbami. Oshare-keisti si vlasy farbia hlavne v oblasti ofiny 

a make-up sa sústreďuje hlavne na oči. Hudobný štýl ma tendenciu prikláňať sa k happy punku 

a k elektornickej hudbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Aj keď oba štýly sú tvorené 

mužmi, nájdu sa aj ženské kapely, napríklad skupina Exist†trace. Medzi vrcholného predstaviteľa 

Visual-kei (nepočítajúc X Japan) patrí skupina the Gazette. Pri Oshare-kei je to skupina An(tic) Café. 

Hneď po Gazette sú to fantastické kapely Girugamesh, Alice Nine, Dir en Grey, Versailles, Glay, Malice 
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Mizer, Luna Sea a naozaj mnoho iných. Po An Café je to napríklad skupina SuG alebo Paradeis. Jeden 

z najznámejších spevákov je Gackt a gitarista a spevák  

Miyavi. Spomedzi párov treba spomenuť LM.C a Adams. 

 

    Aj napriek tomu, že sú oba štýly dosť podceňované a často pokladané za „čínske ľudové“ , sú 

naozaj skvelé a naozaj stojí za vypočutie jednej či dvoch piesní. Ja osobne by som vám radila pustiť si 

úžasnú pesničku Terrors od Diaura, čím samozrejme nechcem pochovať ostatné skupiny, pretože aj 

oni za to stoja . Najskôr budete šokovaní „tými ženami“a potom možno nimi ohúrení a fascinovaní. 

A ešte raz, väčšinou sú to skutočne muži ;-).  

 

           

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  A samozrejme- X Japan  
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RED BULL AIR RACE ROVINJ, 

CHORVÁTSKO 
Red Bull Air Race je medzinárodná sútaž leteckých pretekov, kde piloti musia 

preletieť vyznačenú trať za najrýchlejší čas, vo vzduchu spraviť akrobaciu, obletieť popri 

pilónoch, ktoré sú napustené vzduchom a vyzerajú ako veľké 12-metrové balóny.  

V apríli bolo jedno kolo súťaže v chorvátskom meste Rovinj. Je to krásne starobylé 

mesto plné historických pamiatok. 

   

Boli sme sa tiež pozrieť do boxov, kde hangárovali lietadlá. Celé to tam vyzeralo ako 

vo Formule 1, ale namiesto formulí tam boli lietadlá. Boli tam tiež piloti a mechanici, ktorí sa 

o svoje lietadlá starali. Boli sme tiež na lodi, z ktorej sme pozorovali preteky.  

Ku koncu pretekov nám akrobaciu predviedlo dopravné lietadlo a stíhačky, ktoré vo 

vzduchu vypustili ohňostroj. 

Celé to bolo krásne a väčšina ľudí sa chytala za hlavu, 

ako to tí piloti dokážu. Na druhý deň bolo rozdávanie cien a o 

tom kto bude víťaz, rozhodovali v pretekoch stotiny sekundy.  

Nakoniec sa stal víťazom Rakúšan Hanes Arch, druhý bol 

Paul Bonhomme z Veľkej Británie a na treťom mieste sa 

umiesnil Japonec Yoshihide Muroya. Sútažil aj Martin Šonka z 

Českej Republiky. Umiestnil sa na 6. mieste. Celkovo súťažili 12 

piloti, medzi nimi však nebol Slovák. 

Veľmi sa mi tam páčilo a rada by som sa tam ešte 

niekedy vrátila. 
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VEĽKÁ NOC 
Grécky πάσχα – pascha, hebrejsky  פסח– pesach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Veľká noc alebo Pascha je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec 

alebo apríl.  

 

      Veľká noc je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania - vzkriesenia Ježiša Krista po jeho 

smrti na kríži. Kresťanské oslavy Veľkej noci sa v cirkvi objavili veľmi skoro, spomínajú sa 

už v Starom zákone. 

 

    Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú 

s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali z predkresťanských dôb mnoho 

zvykov a obyčajov. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zm%C5%95tvychvstanie_P%C3%A1na
http://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohanstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jar
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Veľkonočné symboly 
Baránok — spomína sa už v predkresťanských tradíciách, v 

židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. V 

kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, 

lebo on je baránok obetovaný za spásu sveta. 

 

Kríž  —je dnes najdôležitejším z kresťanských symbolov, 

pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním. Tento 

trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim. 

 

Oheň — veľkonočná bohoslužba sa začína zapálením 

veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. 

Od tohto ohňa sa potom zapaľujú veľkonočné sviečky. 

 

Vajíčko — obsahuje zárodok života, v mnohých kultúrach je symbolom plodnosti, života 

a vzkriesenia. V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého 

vstal. 

      

Veľkonočný pondelok 
     Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a šibanie korbáčom. 

Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo 

korbáčujú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je spletený 

z ôsmich, dvanástich alebo až dvadsiatichštyroch prútov a je zvyčajne od pol do dvoch metrov 

dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a 

farebnými stužkami.  

 

    Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi 

farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a 

odpustenia. Na strednom a západnom 

Slovensku býva väčšinou korbáčovanie a na 

východe polievanie, ale u nás sa tiež zvykne 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bar%C3%A1nok&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vajce
http://sk.wikipedia.org/wiki/Korb%C3%A1%C4%8D
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oblievať. 

 

 

    V našej krajine je stále dodržiavaná kresťanská tradícia a zvyky počas Veľkej noci. 

 

     V ostatných štátoch sa zvyky už zmenili a sú skorej zábavou ako oslavou Krista. 

V USA sú Veľkonočné sviatky už prakticky nenáboženským sviatkom, takže mnoho 

amerických rodín sa zúčastní iba veľkonočného veselia okolo zdobenia veľkonočných vajíčok 

v sobotu večer a ich „lovu“ v nedeľu ráno.  

 

    V Nórsku je, okrem lyžovania v horách a 

maľovania vajíčok, tradíciou riešenie vrážd. Všetky 

veľké televízne stanice vysielajú kriminálne a 

detektívne príbehy, ako je napríklad Poirot 

od Agathy Christie. Aj noviny publikujú články, z 

ktorých môžu čitatelia skúsiť odvodiť, kto je 

páchateľom.  

 
 

 
    Na juhu Francúzska každý rok na námestí v meste Haux podávajú obrovskú omeletu. 

Minie sa na ňu okolo 4500 vajíčok a naplní tak žalúdky viac ako tisícke hladných Francúzov. 

Táto tradícia pochádza ešte z čias Napoleona, ktorý aj so svojou armádou prechádzal práve 

týmto malým mestečkom a zastavil sa tu na omeletu. Keďže mu tak veľmi zachutila, nariadil 

všetkým obyvateľom, aby zo svojich vajíčok urobili na ďalší deň omeletu pre celú jeho 

armádu. 

 

   V meste Verges v Španielsku na Zelený štvrtok tancujú tzv. tanec smrti. Ľudia sa prezlečú 

do kostýmov kostier a smrtiek a pochodujú ulicami mesta. Pochod sa začína o polnoci a 

pokračuje až do skorého rána. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_%C5%A1t%C3%A1ty
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3rsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ly%C5%BEovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vra%C5%BEda
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Poirot&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
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Znamienka  
 

 

    

Znamienka sú útvary na koži, ktoré sú sfarbené tmavšie než je bežná pokožka človeka. Túto 

farbu spôsobuje látka melanín. Znamienka sú rôzne a v žiadnom prípade nie sú všetky 

nebezpečné! 

 

 

    Ktoré znamienka sú nebezpečné? 

 

    Pre znamienka, ktoré sú neškodné sa používa názov benígny melanóm.  

 

    Odborný názov malígny melanóm označuje nebezpečné zhubné ochorenie. Môže 

vzniknúť zo znamienka, ktoré sa zmenilo vplyvom škodlivého UVA a UVB žiarenia alebo 

môže vzniknúť aj na koži bez znamienka. Väčšinou ľudia so svetlou pokožkou, svetlými 

vlasmi a očami sú náchylnejší na rozvoj melanómu ako ľudia tmavšej pleti. 

    Ak sa na tele objaví zmena na koži je potrebné ju vyšetriť a urobiť rozbor tkaniva tejto časti 

kože. Toto vyšetrenie sa nazýva histológia tkaniva a je bezbolestné. Lekár najskôr prezrie 

znamienko prístrojom nazývaným dermatoskop. Ak by znamienko mohlo byť pre človeka 

nebezpečné, odporučí odstránenie znamienka. Pri tomto zákroku lekár znecitlivý kúsok tela 

okolo znamienka a potom skalpelom vyreže znamienko. Človej však nič necíti a trvá to len 

chvíľu. Rana sa potom zašije a po dvoch týždňoch je už úplne zahojená. Tkanivo sa vyšetrí 

a po 14 dňoch sú spracované výsledky vyšetrenia. Jazvička po vybratom znamienku by sa 
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nemala počas hojenia veľmi namočiť a nemalo by sa opaľovať, pretože sa môže zmeniť jej 

farba. 

     

    Na preventívne vyšetrenia by mali myslieť najmä ľudia s vysokým počtom znamienok, 

ktoré sú nerovnomerne sfarbené a nepravidelného tvaru. Ak sa vo vašej rodine vyskytol 

melanóm, je dobré si vždy po lete dať znamienka skontrolovať kožnému lekárovi,  

dermatológovi. Na vyšetrenie znamienok môžete využiť Európsky deň melanómu 9. mája, 

vtedy je vyšetrenie bezplatné. 

    Niekoľkokrát do roka, hlavne po lete by si mal každý z nás skontrolovať znamienka. 

Prezrite si hlavne miesta, ktoré sa ľahko porania, odierajú sa alebo si ich opaľujete. Všímajte 

si týchto päť vecí: 

 A – (Asymetry) – asymetria, nepravidelný tvar znamienka 

 B – (Border) – nepravidelné ohraničenie, nerovnomerné ohraničenie znamienka 

 C – (Color) – znamienko sa farebne zmení, stmavne alebo sa v ňom nachádzajú rôzne 

druhy farieb 

 D – (Diameter) – všetky znamienka väčšie ako päť milimetrov treba ukázať 

dermatológovi 

 E – (Elevation) – akákoľvek zmena v raste znamienka do výšky (začne byť vypuklé) 

aj do šírky  

Rozlišujeme štyri základné typy malígneho melanómu, ktoré treba liečiť: 

 Povrchovo sa šíriaci melanóm - zhruba 65 % melanómov. Rastie najskôr povrchovo 

a až neskôr preniká do hĺbky. 

 Nodulárny melanóm - už od začiatku je viditeľným hrbolom vyvýšeným nad 

okolitou kožou, nádor však prerastá aj do hlbších kožných vrstiev. Tvorí zhruba 20 % 

všetkých melanómov. 

 Lentigo malígny melanóm - vzniká väčšinou na koži, ktorá je poškodená slnečným 

ultrafialovým žiarením. Najčastejšie sa vyskytuje u starších osôb na tvári. 

 Akrolentiginózny melanóm - vzniká na chodidlách či dlaniach, alebo pod nechtami. 

Môže pripomínať modrinu alebo nehojacu sa ranku.  

 

 

 

 

 

 

Čítajte viac:  

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIjiKrc 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHfROHN 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHsTVrU 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIjiKrc
http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHfROHN
http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHsTVrU
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http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHsTVrU 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIBHtrM 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIKdiQ7 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIPGnYD 

LETNÁ MÓDA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvetovaná potlač, pastelové odtiene, veľa lesku, odvážne 

bombery a etno inšpirácie plné ženského šarmu – 

aktuálne trendy nadchýnajú rozmanitosťou, vďaka ktorej 

si každá z vás príde na svoje. 

Vyšívané, romantické, maľované aj umelecké – módni 

dizajnéri premenili svoje múzy na živé herbáre. Pozor na 

odvážne krikľavé modely, ktoré sú na hranici dobrého 

vkusu. 

 

 

Jar bude mať zásluhou nádherných pastelových odtieňov 

sladkú príchuť. Aktuálne je zladiť outfit v jednom tóne, ale 

aj kombinovať viacero naraz. Nežné pastely sú pastvou 

pre oko a zaručene vás omladia. 

http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mHsTVrU
http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIBHtrM
http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIKdiQ7
http://zena.sme.sk/c/5836342/na-ktore-znamienka-si-treba-dat-pozor.html#ixzz31mIPGnYD
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DOBRÁ DOMÁCA 

ZMRZLINA 
Ovocná zmrzlina 

Suroviny na 1 – 2 porcie 

 1 ksbanán zrelý 

 125 g plody lesné 

 0,5 dcl mlieko mandľové 

Postup prípravy receptu 

1. Banán nakrájame na kolieska a 

spolu s lesnými plodmi dáme 

zamraziť.  

2. Dobre zmrznuté banány a lesné plody vložíme do mixéra. Mixujeme, pokým nám ovocie 

nezačne vytvárať hladkú zmrzlinovú konzistenciu. Nakoniec pridáme mandľové (alebo iné) 

mlieko a opäť premixujeme.  

3. Nakoniec môžeme zmrzlinu dosladiť.  

Vanilková zmrzlina 

SUROVINY NA 6 PORCIÍ: 

- 175 g práškový cukor 

- 6 dl smotana 

- 4 ks vajce 

- 2 ks vaječný žĺtok 

- 1 ks citrón 

- 1 ks vanilkový struk 

Postup receptu:1. 

1. Do kastrólu s dvojitým dnom nalejeme plnotučnú smotanu a zohrievame pomaly za stáleho 

miešania. Pridáme vanilku, citrónovú kôru, ktorú sme nastrúhali z jedného citróna, žĺtky a 

vajcia a zohrievame až do bodu varu.2. 
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2. Plameň zmiernime a varíme za občasného miešania 8 až 10 minút, teda až kým zmes 

nezhustne. Do zmesi primiešame cukor a necháme vychladnúť.3. 

3. Prepasírujeme šľahačkovú hmotu. Prerežeme vanilkový lusk, odstránime semienka a 

zamiešame ich do zmrzlinovej hmoty. Hmotu nalejeme do plastovej nádoby s vrchnákom a 

necháme ju zamraziť cez noc. 

Čokoládová 

zmrzlina 

SUROVINY: 

- 150 g práškový cukor 

- 200 g mlieko 

- 200 g smotana na šľahanie 

- 75 g čokoláda na varenie 

- 1 ks vajce 

 

Postup receptu: 

Nasekáme čokoládu na kúsky a dáme ju do vodného kúpeľa spolu s časťou mlieka a vanilkou. 

Vyšľaháme vajce s cukrom, pridáme zvyšok mlieka a roztopenú čokoládu (dôkladne 

vychladnutú), nakoniec vložíme zmes do chladiacej nádoby.     
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MS VO FUTBALE   

 

 

Majstrovstvá sveta vo futbale 2014 budú 

20. MS vo futbale. Konať sa budú od 12. 

júna do 13. júla 2014 v Brazílii na 12 

štadiónoch v 12 mestách. Kvalifikácie sa 

zúčastnilo 203 z 208 členov FIFA, z 

ktorých vzišlo 32 účastníkov 

záverečného turnaja. Budú to piate 

Majstrovstvá sveta vo futbale na 

juhoamerickom kontinente. 

Rozlosovanie do skupín sa uskutočnilo 

6. decembra 2013 v Riu de Janeiru. 

Prehľad skupín: 

Skupina A:  Brazília , Chorvátsko, Mexiko a Kamerun 

Skupina B: Španielsko, Holandsko, Čile a Austrália 

Skupina C: Kolumbia, Grécko, Pobrežie Slonoviny a Japonsko 

Skupina D: Uruguaj, Kostarika, Anglicko a Taliansko 

Skupina E: Švajčiarsko, Ekvádor, Francúzsko a Honduras 

Skupina F: Argentína, Bosna a Hercegovina, Irán a Nigéria 

Skupina G: Nemecko, Portugalsko, Ghana a USA 

Skupina H: Belgicko, Alžírsko, Rusko a Kórejská republika  

 

Víťaza spoznáme 13.júla. Finálový zápas sa bude hrať v Riu de Janeiro.  
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História MS vo FUTBALE 

Už v roku 1930 sa konal prvý turnaj majstrovstiev sveta a tradícia ostala zachovaná dodnes. 

Každé štyri roky sa zíde futbalový výkvet na najprestížnejšom podujatí planéty. Len 2. 

svetová vojna dokázala šampionát znemožniť. 

 

 

Od roku 1930 do roku 1970 bola majstrovi sveta udeľovaná trofej Julesa Rimeta, soška Zlatá 

Niké. Najprv bola označovaná ako Svetový pohár, až v roku 1946 bola pomenovaná po 

prezidentovi FIFA -  Julesovi Rimetovi, ktorý založil tradíciu majstrovstiev sveta. V roku 

1970 získala Brazília svoj tretí titul majstra sveta a podľa vopred známych propozícií získala 

Zlatú Niké do trvalého vlastníctva. No v roku 1983 bola ukradnutá a nikdy viac sa nenašla. S 

najväčšou pravdepodobnosťou ju dali zlodeji roztaviť. 

 

Po roku 1970 bola vytvorená nová trofej, známa 

ako "Svetová trofej". Soška meria 36 cm, je 

odliata z osemnásť karátového zlata a váži 6175 

gramov a je navždy putovná. Aktuálny majster 

sveta dostáva pozlátenú repliku, ktorá sa na 

originál veľmi podobá. V súčasnosti dostávajú 

členovia troch najlepších tímov (hráči a tréneri) 

medaily s insígniami Svetového pohára. Od roku 

1978 mali na medailly nárok iba jedenásti hráči, 

ktorí boli na trávniku v momente záverečného 

hvizdu súbojov o tretie miesto a finálového duelu. 

V novembri 2007 FIFA rozhodla, že všetci 

členovia tímov majstrov sveta medzi rokmi 1930 

až 1974 budú spätne obdarovaní medailami. 
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Zopár rekordov: 

- len dvaja hráči sa zúčastnili piatich svetových šampionátov - Mexičan Antonio 

Carbajal a Nemec Lothar Matthäus 

- najviac gólov na majstrovstvách sveta dokázal streliť Brazílčan Ronaldo, na 

troch turnajoch ich vsietil 15 

- Brazílčan Mário Zagallo a Nemec Franz Beckenbauer sú jediní dvaja ľudia na 

svete, ktorí si vybojovali titul majstrov sveta ako hráči, aj ako tréneri 

- najviac zápasov na majstrovstvách sveta odohralo Nemecko, až 99 

- Brazília strelila najviac gólov zo všetkých tímov – 210 

Tabuľka víťazov: 

Rok konania MS Krajina  Víťaz 

1930 Uruguaj Uruguaj 

1934 Taliansko Taliansko 

1938 Francúzsko Taliansko 

1950 Brazília Uruguaj 

1954 Švajčiarsko Západné Nemecko 

1958 Švédsko Brazília 

1962 Čile Brazília 

1966 Anglicko Anglicko 

1970 Mexiko Brazília 

1974 Západné Nemecko Západné Nemecko 

1978 Argentína Argentína 

1982 Španielsko Taliansko 

1986 Mexiko Argentína 

1990 Taliansko Nemecko 

1994 USA Brazília 

1998 Francúzsko Francúzsko 

2002 Japonsko a Južná Kórea Brazília 

2006 Nemecko Taliansko 

2010 Južná Afrika Španielsko 

2014 Brazília ? 
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Slováci na MS 

V poradí už siedmy svetový šampionát sa 

konal v roku 1962 v Chile. Bol zaujímavý aj 

tým, že v ňom významnú úlohu zohralo aj 

mužstvo Československa. A podiel Slovákov 

na skvelom umiestnení nebol iba symbolický, 

ako to bolo v roku 1934, kedy v tíme 

Československa figurovali iba dvaja. V Chile 

boli v kádri až deviati Slováci, šiesti z nich sa 

objavili na trávniku a počínali si veľmi 

úspešne. 

 

Finálový zápas bol úchvatným predstavením 

V boji o titul svetových šampiónov sa stretli reprezentácie Československa a Brazílie. Obaja 

súperi predviedli skvelé výkony a takmer 70 000 divákov na Estadio Nacional sledovalo 

úchvatné futbalové predstavenie. Československo sa ujalo vedenia v 15. minúte po 

individuálnej akcii Josefa Masopusta. Technický záložník v tom čase prežíval vrchol svojej 

kariéry. Ocenením jeho výkonov bola aj Zlatá lopta, udeľovaná najlepšiemu futbalistovi 

Európy. Aj vďaka skvelej hre, ktorú predviedol na svetovom šampionáte, ju práve v roku 

1962 získal. 

Československo  viedlo vo finále 1:0. Žiaľ, tesný náskok si udržalo iba dve minúty. Amarildo 

falšovanou strelou zrovnal skóre. Vyrovnaný stav trval až do 69. minúty, kedy Zito naklonil 

misky váh na stranu „kanárikov". Ich víťazstvo potvrdil tretím gólom Vavá.  

Československo teda získalo druhý raz v histórii svetových šampionátov strieborné 

medaily 

Všeobecne sa 

očakávalo, že 

konečnou pre 

podceňované 

mužstvo bude 

základná 

skupina. O to 

radostnejší bol 

návrat 

výpravy, na 

letisku čakali 

hráčov tisíce 

nadšených 

fanúšikov.  

 


