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Zhrnutie
Ekonómia už dlhšiu dobu úspešne rozširuje sféru svojho vplyvu do
rôznorodých oblastí a futbal nezostal mimo jej záujmu. Historická účasť
Slovenska na šampionáte je vynikajúcou príležitosťou pre ekonomickú analýzu
futbalu. Cieľom analýzy je prostredníctvom príťažlivej témy priblížiť širšej
verejnosti analytickú a prognostickú činnosť IFP a ponúknuť fanúšikom
zaujímavé čítanie pred majstrovstvami sveta. Dosahujú bohaté krajiny lepšie
výsledky vo futbale? Môže uspieť aj malá krajina? Kto má najväčšiu šancu na
víťazstvo a kto vyhrá podľa ekonomických analytikov a žurnalistov? Ako
dopadne naša reprezentácia? Kde je najlepšie kopnúť jedenástku? Na ktoré
krídlo postaviť vysunutého útočníka? Je na Slovensku populárnejší futbal alebo
hokej? V analýze sa dozvieme odpovede na tieto a mnoho ďalších zaujímavých
otázok.
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Úvod
Slovenskej futbalovej reprezentácii sa na ôsmy pokus podarilo prebojovať cez kvalifikáciu na
vrcholné podujatie. Prvýkrát vo svojej novodobej histórii sa tak Slovensko predstaví na
hlavnom turnaji majstrovstiev sveta. Obzvlášť pre mladú generáciu, ktorá nezaţila úspechy
slovenských hráčov v dresoch Československa, ide o prvú moţnosť vidieť našich futbalistov
súperiť s najlepšími v najpopulárnejšom športe na svete. Od 11. júna 2010 sa preto budú oči
futbalových fanúšikov obracať do Juţnej Afriky s vierou, ţe sa Hamšíkovi a spol. podarí
dobrým výsledkom zapísať do slovenskej futbalovej histórie.
Ekonómia uţ dlhšiu dobu úspešne rozširuje sféru svojho vplyvu do rôznorodých oblastí.
Snaţí sa nájsť odpovede na správanie skorumpovaných sumo zápasníkov, motívy teroristov
či samotnú logiku ţivota. Futbal nezostal mimo jej záujmu. Mnohí autori sa zaoberajú
futbalom či uţ na úrovni hráčov a klubov alebo na úrovni reprezentácií a medzinárodných
turnajov. Historická účasť Slovenska na šampionáte je vynikajúcou príleţitosťou pre
ekonomickú analýzu futbalu na Inštitúte finančnej politiky (IFP). Cieľom analýzy je
prostredníctvom príťaţlivej témy priblíţiť širšej verejnosti analytickú a prognostickú činnosť
IFP a ponúknuť fanúšikom zaujímavé čítanie pred majstrovstvami sveta.
V prvej kapitole analýzy zodpovieme otázky, či dosahujú bohaté krajiny lepšie výsledky vo
futbale, akú úlohu v úspešnosti krajín zohráva futbalová tradícia alebo či môţe uspieť aj
malá krajina. Druhá kapitola sa venuje prognózam. Dozvieme sa, ktorá krajina má najväčšiu
šancu na víťazstvo, kto bude čiernym koňom turnaja a čo očakávame od vystúpenia našej
reprezentácie. Určite netreba prehliadnuť ani názory ekonomických analytikov a ţurnalistov
na výsledky šampionátu. V tretej časti ponúkame na základe prehľadu ekonomickej
literatúry odporúčania a rady pre trénera Weissa a našich reprezentantov. Odporúčania ako
kopať a chytať jedenástku alebo na ktoré krídlo postaviť vysunutého útočníka určite nie sú
na zahodenie. A ak sa chcete dozvedieť, prečo má Slovensko najväčšiu šancu vyhrať
majstrovstvá v prípade sneţenia a či vôbec môţe v Juţnej Afrike nasneţiť, musíte dočítať
analýzu aţ do konca.
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Od čoho závisí úspech vo futbale?

„Futbal je jednoduchou hrou, kde sa 22 mužov 90 minút naháňa za loptou a na konci Nemecko vždy
vyhrá“.
Gary Lineker (bývalý anglický reprezentant)1
Po tom, čo Nemecko vyradilo Angličanov v semifinále majstrovstiev sveta v roku 1990, Gary
Lineker takto vysvetľoval základné princípy najpopulárnejšieho športu na svete. Prečo sú
však práve krajiny ako Nemecko úspešné vo futbale? Prečo Brazília, Španielsko, Taliansko
a Argentína patria skoro na kaţdých majstrovstvách sveta medzi favoritov? Prečo Tuvalu,
ostrov v Polynézii, ešte majstrovstvá sveta nevyhral? Dokonca sa ani nikdy nekvalifikoval na
záverečný turnaj. Existujú predpoklady, ktoré predurčujú k úspechom v športe? V kapitole
sa pokúsime zodpovedať tieto otázky prostredníctvom preskúmania faktorov, ktoré najviac
vplývajú na výkonnostný rozdiel medzi futbalovými reprezentáciami sveta. V závere
kapitoly ukáţeme, či Slovensko hrá „pod“ resp. „nad“ úrovňou svojich moţností.
Analýzu začneme s hľadaním faktorov, ktoré podmieňujú výsledky futbalových
reprezentácií. Na základe literatúry, ktorá sa zaoberá determinantmi úspechu na letných
olympijských hrách (Bernard a Busse, 2000; Condon a kol., 1999; Hoffmann a kol., 2002a;
Johnson a Ali, 2000; Szymanski, 2000) vyplýva, ţe počet medailí získaných danou krajinou
na olympijských hrách je závislý od jej bohatstva, počtu obyvateľov a od určitých
geografických, politických a kultúrnych vplyvov. Môţeme predpokladať, ţe keď tieto
faktory vysvetľujú výkonnosť v rámci širokého rozsahu športu, dokáţu vysvetliť aj výsledky
krajín v medzinárodnom futbale. Dôleţitosť vplyvu bohatstva na výkony v medzinárodnom
futbale preukázala aj štúdia Hoffmann a kol., 2002b, ktorá ale zdôraznila ešte väčší relatívny
vplyv kultúrneho, demografického a zemepisného faktora.
Na základe prehľadu literatúry a výsledkov našej analýzy sa domnievame, ţe hlavné faktory
ovplyvňujúce úspech krajiny vo futbale sú najmä:
bohatstvo krajiny,
veľkosť populácie,
popularita futbalu.

1.1

Bohatstvo krajiny

Sú bohaté krajiny vo futbale lepšie ako chudobné štáty? Odpoveď znie áno. Na základe
porovnania bohatstva krajín (za indikátor bohatstva sme zvolili HDP na obyvateľa2) s ich
futbalovou výkonnosťou3 môţeme povedať, ţe medzi nimi existuje určitá miera závislosti.
Inak povedané, čím je krajina bohatšia, tým je pravdepodobnejšie, ţe bude dosahovať
úspechy vo futbale. Zdravšia populácia a lepšia infraštruktúra napomáhajú bohatšej krajine
dosahovať lepšie výsledky. Samozrejme, ţe aj v tomto pravidle existujú výnimky.
Luxembursko a Lichtenštajnsko sú príkladom veľmi bohatých krajín, ktoré vo futbale
nepatria medzi najlepších. Naopak krajiny ako Nigéria, Egypt a Kamerun sú príkladom
chudobných krajín, ktoré dosahujú dobré výsledky.
1

2
3

Gary Lineker je bývalým anglickým reprezentantom a výborným zakončovateľom. Stále je najlepším
strelcom Anglicka na turnajoch majstrovstiev sveta s desiatimi strelenými gólmi (MS 1986 a 1990).
Pouţili sme HDP na obyvateľa v USD.
Za indikátor futbalovej výkonnosti sme pouţili body z rebríčka FIFA/Coca-Cola World Ranking,
ktorý hodnotí 207 krajín na základe všetkých medzinárodných zápasov „A“ tímov za posledné štyri
roky, pričom váha výsledkov v starších rokoch postupne klesá. Metodika zohľadňuje výsledok
zápasu (víťazstvo-remíza-prehra), ale nezahŕňa počet gólov. Taktieţ obsahuje dôleţitosť zápasu (od
priateľského zápasu po majstrovstvá sveta), silu súpera a silu regiónu.
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Slovensko si z pohľadu bohatstva krajiny nevedie zle, pretoţe vzhľadom na úroveň
bohatstva krajiny dosahujeme relatívne lepšie výsledky. Z krajín zúčastňujúcich sa
záverečného turnaja majstrovstiev sveta sa nachádzame na 17. mieste. Najbohatšími
krajinami sú Švajčiarsko, Dánsko a Holandsko a najchudobnejšími účastníkmi šampionátu
sú Ghana, Pobreţie Slonoviny a Kamerun.
Závislosť medzi HDP na obyvateľa a bodov vo
FIFA ratingu

HDP na obyvateľa (účastníci MS 2010)
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Veľkosť populácie

Faktor veľkosti populácie je zaloţený na jednoduchom predpoklade. Existuje väčšia
pravdepodobnosť, ţe lepších športovcov vyselektujete z väčšieho mnoţstva ľudí ako
z menšieho počtu. Tento predpoklad sa potvrdil aj vo futbale. Na nasledujúcom grafe je
zobrazený vzťah medzi veľkosťou populácie a umiestnením v rankingu FIFA, ktorý hovorí,
ţe čím väčšia krajina, tým väčšia pravdepodobnosť úspechu vo futbale.
Samozrejme, neplatí to absolútne. Čína a India, ktoré patria medzi krajiny s najväčšou
populáciou, sa neradia medzi futbalovo úspešné krajiny. Naopak, Portugalsko a Holandsko
dosahujú vzhľadom na svoju malú populáciu výnimočné úspechy vo futbale. Môţeme k nim
zaradiť aj Brazíliu, ktorá síce so svojou populáciou 187 miliónov obyvateľov nepôsobí ako
malá krajina, ale v porovnaní s potenciálom, akým disponuje napríklad Indonézia (225
miliónov), je vo futbale veľmi úspešná. Aj napriek týmto výnimkám platí, ţe dôleţitým
faktorom ovplyvňujúcim úspech krajiny vo futbale je veľkosť obyvateľstva.
Závislosť medzi veľkosťou populácie a bodov
vo FIFA ratingu
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Aké výsledky dosahuje vzhľadom na svoju populáciu Slovensko? Sme relatívne malou
krajinou len s pribliţne 5,5 miliónmi obyvateľov, ale dosahujeme relatívne lepšie výsledky
ako by sa dalo predpokladať len na základe veľkosti populácie. Spomedzi účastníkov
záverečného turnaja patrí Slovensko na 4. miesto od konca. Ak by veľkosť populácie bola
jediným faktorom úspechu, tak by šampionát vyhralo USA. Naopak, najmenšou krajinou na
turnaji bude Slovinsko.

Prečo chudobné krajiny dosahujú slabšie výsledky v športe?
Bohatstvo krajín je dôleţité pri dosahovaní športových úspechov. Dokazuje to aj porovnanie rebríčka
športových úspechov krajín s Human development index (HDI). Rebríček je zostavený podľa
úspešnosti krajín na olympijských hrách aţ po veľké ceny Formuly 1 a prvých 10 krajín rebríčka je
uvedených v nasledujúcej tabuľke. Human development index z dielne OSN zohľadňuje ekonomickú
výkonnosť, úroveň vzdelania populácie a očakávanú dĺţku ţivota. Úzka korelácia medzi rebríčkom
a indexom HDI potvrdzuje závislosť medzi ţivotnou úrovňou a úspechmi v športe.
Rebríček športovo najúspešnejších krajín
Športové úspechy
Športové úspechy
na obyvateľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USA
Rusko
Veľká Británia
Nemecko
Francúzsko
Brazília
Taliansko
Austrália
Nórsko
Argentína

Nórsko
Švédsko
Austrália
Nový Zéland
Nemecko
Veľká Británia
Maďarsko
India
Francúzsko
Taliansko
Zdroj: Kuper a Szymanski,2009

Nesmieme však zabúdať na rozdiel medzi individuálnym talentom a skupinovým úspechom.
V súčasnosti aj v minulosti existovali športové individuality, ktoré dosahovali mimoriadne športové
úspechy napriek skutočnosti, ţe pochádzali z chudobnejších pomerov. Zlatan Ibrahimovic, Diego
Maradona, či Zinedine Zidane sú dôkazom toho, ţe futbalové talenty pochádzajú aj zo sociálne
slabších rodín. Dosiahnutie skupinového úspechu, t. j. získanie veľkého počtu olympijských medailí
alebo prvenstvo na futbalovom šampionáte, však závisí okrem iného aj od ekonomických moţností
jednotlivých krajín.
Prečo chudobné krajiny dosahujú v športe horšie výsledky? Podľa autorov Szymanski a Kupper, 2009
nedosahujú chudobné krajiny výrazné športové úspechy najmä kvôli nasledujúcim dôvodom:
Prvým dôvodom sú nízke investície do športovej infraštruktúry. Počet štadiónov, ich vybavenie
a čas na šport sú dôleţitými faktormi kvality budúcich reprezentantov. Podľa prieskumu
Európskej komisie z roku 2004 ľudia, ktorí majú finančné problémy športujú oveľa menej
v porovnaní so svojimi spoluobčanmi, ktorým sa darí spĺňať svoje finančné záväzky.
Z respondentov, ktorí majú finančné problémy, aţ 56 % nešportuje. Z tých, ktorí si svoje finančné
záväzky plnia, nešportuje len 35 %. (European Commission, 2004)
Chudobné krajiny sú v menšej miere súčasťou medzinárodných sietí, sú menej prepojené
s ostatnými krajinami a majú nedostatočnú organizáciu vo futbale. Nie je náhoda, ţe Čína sa
výraznejšie zapisuje do športového povedomia aţ počas posledných rokov.
Ďalším dôvodom je podvýţiva a choroby v chudobných krajinách. V chudobných krajinách
prichádza v mnohých prípadoch k podvýţive, čo vedie okrem iného k väčšej úmrtnosti
a nepriaznivému vplyvu na zdravie, čo zniţuje výber potenciálnych budúcich reprezentantov.
Podvýţiva a slabá dostupnosť medicínskej starostlivosti u detí môţe viesť k zastaveniu rastu, čo
automaticky pre mnohých znamená nevýhodu oproti ostatným súperom.
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1.3

Popularita futbalu

Ďalším faktor, ktorý sme sa rozhodli preskúmať, je popularita futbalu. Existuje viacero
indikátorov popularity športu, my sme sa rozhodli pouţiť počet futbalových hráčov na
obyvateľa. Medzi týmto ukazovateľom popularity a počtom bodov v rankingu FIFA je určitá
závislosť, čo znamená, ţe popularita futbalu má vplyv na úspechy jednotlivých krajín.
Zdôvodnenie tejto skutočnosti sa zdá byť jednoduché. Ak je futbal populárny, viac ţiakov sa
na neho prihlasuje a zákonite vyrastá viac futbalistov. Reprezentačný tréneri tak majú oveľa
širšiu bázu výberu.
Podľa prieskumu FIFA Big Count 2006 je futbal najpopulárnejší na Kostarike a v Nemecku,
kde ho hrá skoro kaţdý piaty obyvateľ. Najmenšiu popularitu dosahuje futbal v Tanzánii,
Jemene a Indii, kde podiel futbalistov na obyvateľstve dosahuje hodnotu pod 2 %. Medzi
krajiny pre ktoré toto pravidlo neplatí je Barbados. V krajine hrá futbal skoro kaţdý 8.
obyvateľ, ale ako krajina nepatrí medzi futbalové veľmoci. Naopak Japonsku, kde hrá futbal
len kaţdý 26. obyvateľ, patrí v rebríčku FIFA dobré 45. miesto.
Slovensko sa v popularite radí do prvej desiatky zo 130 krajín sveta, keď aţ 11 % obyvateľov
(622 tisíc ľudí) hrá futbal, či uţ profesionálne alebo amatérsky. Ani vysoká popularita
nemení nič na fakte, ţe vzhľadom na počet hráčov na obyvateľa dosahuje Slovensko vo
futbale relatívne nadpriemerné výsledky. Z účastníkov šampionátu je relatívne najviac
futbalistov v Nemecku, Paraguaji a Čile. Na štvrtom miesto je Slovensko. Najmenej
futbalistov na obyvateľa má KĽDR a Kórejská republika.
Závislosť medzi počtom futbalistov na
populáciu a bodov vo FIFA ratingu

Počet futbalistov na 1000 obyvateľov (účastníci
MS 2010)
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S popularitou úzko súvisí aj tradícia futbalu, ktorá má taktieţ vplyv na výsledky
reprezentácií. Vo všeobecnosti môţeme povedať, ţe čím sa v danej krajine hrá futbal dlhšie,
tým lepšie výsledky dosahuje. Anglicko, Argentína, Taliansko a Holandsko - to všetko sú
krajiny, kde sa dátum vzniku futbalovej asociácie datuje ešte k 19. storočiu. Naopak vo
väčšine afrických krajín začali s futbalom aţ po roku 1950. Pri Slovensku ide o rok 1907, čo
nás radí pribliţne do stredu v rámci krajín zúčastňujúcich sa záverečného turnaja
majstrovstiev sveta. Pri ukazovateli tradície sme obmedzený na rok vzniku národnej
asociácie alebo rok pridruţenia k FIFA, čo v mnohým krajinách nezobrazuje skutočnú
tradíciu futbalu. 4 Z tohto dôvodu tento indikátor nevyuţívame v regresii.

4

Pri hodnotení sú dve moţnosti buď pouţiť rok pridruţenia k FIFA alebo vznik samotnej národnej
asociácie. Vzhľadom na odlišné výsledky, keďţe napr. pre Slovensko sa vznik asociácie datuje
k roku 1992, kým pridruţenie bolo v roku 1907. Takýchto rozdielov existuje v rebríčku niekoľko,
rozhodli sme sa pouţiť staršie číslo ako pribliţný indikátor vzniku tradície futbalu v krajinách.
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Počet rokov od vzniku futbalovej asociácie resp. jej pridruženie k FIFA (účastníci
MS 2010)
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1.4

Kto hrá „nad“ a kto „pod“ svoje moţnosti

V predchádzajúcej časti kapitoly sme si ukázali, ţe bohatstvo krajín, veľkosť populácie
a popularita futbalu majú vplyv na výsledky krajín vo futbale. V nasledujúcej časti sa
pozrieme na to, ktorý z týchto faktorov je najvýznamnejší a ako by vyzeral rebríček krajín,
keď by závisel iba od týchto troch faktorov.
Aby sme vedeli zistiť vplyv viacerých faktorov na úspech vo futbale, spravili sme
viacnásobnú lineárnu regresiu, ktorá skúma lineárnu závislosť medzi dvoma a viacerými
premennými. Za premenné sme zvolili HDP na obyvateľa (GDP), počet obyvateľov (pop) a
počet hráčov na obyvateľa (players_r). Závislou premennou je počet bodov vo FIFA
rankingu. Pre analýzu sme vybrali súbor 131 krajín, ktoré mali v rebríčku FIFA minimálne
150 bodov.
Tabuľka - Výsledky z odhadnutého modelu
konštanta

LOG(PLAYERS_R)

LOG(POP)

LOG(GDP)

R2

log(points)

5.804621*

0.374701*

0.162856*

0.126129*

0,38

štandardné chyby

0,369258

0,074614

0,0255

0,027173

Pozn. V tabuľke sú vypísané odhadnuté elasticity z modelov, štandardné chyby a koeficient prispôsobenia. Označenie *
predstavuje signifikantnosť premennej na hladine významnosti 1 %.

Z regresie vyplýva, ţe uvedené tri faktory dokáţu vysvetliť 38 % variability vysvetľovanej
premennej (t.j. výsledkov vo futbale) a model nezachycuje ostatné dôleţité faktory (napr.
tradíciu). Relatívne najväčší vplyv na úspech vo futbale má popularita športu
reprezentovaná počtom hráčov na obyvateľa. Menší vplyv má veľkosť populácie a bohatstvo
krajín. Všetky tri faktory sú však štatisticky signifikantné, takţe môţeme povedať, ţe kľúčom
k úspechu vo futbale je byť bohatou a veľkou krajinou s vysokým podielom futbalistov.5
5

Pri hľadaní faktorov vplývajúcich na úspech reprezentácie vo futbale sme prostredníctvom regresnej
analýzy skúmali veľké mnoţstvo premenných – trhová hodnota reprezentácie, počet futbalových
klubov, počet futbalových klubov na obyvateľa, absolútny počet futbalistov, rok zaloţenia národnej
futbalovej asociácie, pouţili sme dummy pre rôzne futbalové zóny, historický počet bodov za
umiestnenia na majstrovstvách sveta. Všetky z týchto ukazovateľov určitým spôsobom vplývajú na
úspešnosť reprezentácií vo futbale, no konečná forma rovnice, ktorú sme pouţili, vykazovala
najrelevantnejšie výsledky.
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Ak by futbalové výsledky záviseli iba od uvedených troch faktorov, v rebríčku FIFA by sa
najviac dopredu posunula Guatemala (+428 bodov). Vyššie by sa posunuli aj Indonézia, JAR,
India a Kanada. Všetky tieto krajiny by vzhľadom na svoje podmienky mali hrať oveľa
lepšie, tzn. ţe ich výsledky sú pod ich moţnosťami definovanými cez bohatstvo, populáciu
a popularitu. Naopak Španielsko by v bodovaní stratilo aţ 752 bodov. Značne by si pohoršili
aj Brazília, Portugalsko, Chorvátsko a Kamerun, ktoré hrajú oveľa lepšie neţ očakávame na
základe úrovne ich bohatstva, veľkosti populácie a popularity futbalu. V nasledujúcej
tabuľke sú uvedené krajiny s najväčším pozitívnym a negatívnym rozdielom medzi
skutočným bodovým hodnotením a bodovým hodnotením na základe nášho modelu (t.j. na
základe bohatstva, veľkosti populácie a popularity futbalu).
Tabuľka: Najväčšie rozdiely v bodoch podľa rankingu FIFA a modelu
Krajina
body podľa FIFA
body podľa modelu

Guatemala
Indonézia
JAR
India
Kanada
....
Slovensko
.....
Kamerun
Chorvátsko
Portugalsko
Brazília
Španielsko

rozdiel

241
153
369
164
516

669
569
772
548
883

428
416
403
384
367

742

648

-94

887
1052
1249
1611
1565

393
548
564
884
813

-494
-504
-685
-727
-752
zdroj: vlastné výpočty

Pokiaľ by bolo bodové hodnotenie Slovenska určené len na základe nášho modelu,
Slovensko by malo v bodovaní FIFA 648 bodov namiesto aktuálnych 742. Slovenská
reprezentácia by sa tak v aprílovom rankingu FIFA posunula z 38. na 47. miesto. Ak teda
zoberieme do úvahy popularitu športu, bohatstvo krajiny a veľkosť populácie, Slovensko hrá
vzhľadom na svoje podmienky lepšie. Fanúšikovia mnohokrát vnímajú, ţe výkony
reprezentácie nedosahujú poţadované úspechy, keďţe ich výkon často porovnávame
s najlepšími – so Španielskom, Nemeckom alebo Českom. Ak však pri výkonoch Slovenskej
reprezentácie zohľadníme východiskové predpoklady, je zrejmé, ţe vzhľadom na
podmienky hráme nad svoje moţnosti.
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Ktorý šport je na Slovensku najpopulárnejší: futbal alebo hokej?
V globálnom vyjadrení je popularita futbalu na Slovensku pomerne vysoká. Máme vysoký počet klubov
a futbalistov na obyvateľa ako aj pomerne dlhú históriu existencie futbalu na Slovensku. Je však futbal
najpopulárnejším športom na Slovensku? Pre zodpovedanie tejto otázky sme sa rozhodli porovnať
popularitu futbalu s hokejom na základe nasledujúcich troch ukazovateľov: počtu registrovaných
hráčov, návštevnosti zápasov a sledovanosti televíznych prenosov.
Počet registrovaných futbalistov
Počet registrovaných hokejistov v roku 2008 bol 9 870, počet registrovaných futbalistov bol aţ 428 968.
Takéto jednoduché porovnanie ale nie je korektné najmä vzhľadom na väčšie mnoţstvo futbalových
ihrísk a väčšiu finančnú náročnosť hokeja. Preto sme podiel registrovaných hráčov vo futbale a hokeji na
celkovej populácii krajiny porovnali s priemerom ôsmich najlepších krajín vo futbale a v hokeji.
Slovensko má vyšší podiel registrovaných hráčov ako všetkých 8 krajín na špici rebríčka FIFA. Naopak,
v hokeji sme predbehli len USA a Rusko.

Zdroj: FIFA
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Návštevnosť zápasov
V prípade návštevnosti na všetkých zápasoch by jednoznačne vyhral futbal, pretoţe futbal sa hrá na
celonárodnej úrovni, krajskej ako aj okresnej úrovni, čo predstavuje kaţdý víkend obrovský počet
zápasov v porovnaní s hokejom. Aká je však návštevnosť našej najvyššej hokejovej a futbalovej súťaţe?
Priemerná návštevnosť prvoligových futbalových a hokejových zápasov
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Zdroj: SZĽH, european footbal statistics

V priemernej návštevnosti jednotlivých prvoligových hokejových a futbalových zápasov moţno
pozorovať zaujímavý trend. Kým v sezóne 2004/2005 jednoznačne prevaţoval hokej, čo bolo spôsobené
aj výlukou v NHL a prítomnosťou viacerých hviezd z NHL v slovenskej extralige, postupne sa
návštevnosť vyrovnala a v posledných troch rokoch sa do popredia dostal futbal. Nie však vďaka rastu
počtu divákov na štadiónoch, ale vďaka menšiemu poklesu záujmu divákov o futbal ako o hokej. Údaje
sú však do istej miery skreslené niektorými významnými faktormi. Pokles priemernej návštevnosti
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hokeja sa začal v sezóne 2007/2008, kedy bola prvýkrát zaradená do extraligy reprezentácia SR do 20
rokov, ktorá má výrazne podpriemernú návštevnosť. V poslednej sezóne moţno brať do úvahy aj fakt,
ţe Slovan nehral na svojom štadióne, ale v Ruţinove s niţšou kapacitou haly6.
Sledovanosť televíznych prenosov
Porovnávať sledovanosť priamych prenosov z futbalových a hokejových zápasov nie je takisto
jednoduché. V prvom rade musíme rozlišovať, či v zápase hrali slovenskí zástupcovia alebo nie. Keď
hrajú slovenskí hráči, v absolútnej sledovanosti by vyhral hokej. Zápas, v ktorom sa rozhodlo o titule
Slovenska na hokejových majstrovstvách sveta v roku 2002, sledovalo aţ 3,3 mil. divákov. Toto číslo
však nemoţno porovnávať s futbalovými zápasmi národného tímu, vzhľadom k tomu, ţe futbalisti na
majstrovstvách sveta ešte nehrali.7 V prípade, ţe nejde o zápasy, v ktorých sa na majstrovstvách sveta
v hokeji rozhoduje o medailách, sledovanosť futbalu sa pribliţuje k sledovanosti hokeja. Atraktívny
súper zo zahraničia v rámci európskych líg alebo rozhodujúce zápasy v kvalifikácii dokáţu pritiahnuť
k televíznym obrazovkám väčšie mnoţstvo futbalových divákov. V prípade, ţe v zápase nehrajú
slovenskí reprezentanti, poráţajú futbalisti v sledovanosti hokejistov. Finále posledných MS vo futbale
pozeralo výrazne viac ľudí ako nedávne hokejové finále. Zápasy kvalitných tímov na MS vo futbale
pritiahnu k obrazovkám pribliţne toľko ľudí, koľko sleduje vystúpenia našej hokejovej reprezentácie
v prípade, ţe nehráme o medaily.
Sledovanosť vybraných zápasov - futbal

Sledovanosť vybraných zápasov - hokej

počet
divákov
Slovensko - Slovinsko (kvalif. MS 2010)
1 036 000
Slovensko - ČR (kvalif. MS 2010)
846 000
Taliansko - Francúzsko (MS 2006)
712 000
Slovensko - Poľsko (kvalif. MS 2010)
537 000
Slovan - Ajax Amsterdam (Európska liga 2009)
126 000
Košice - AS Rím (Európska liga 2009)
114 000
Zdroj: STV, medialne.sk

počet
divákov
Slovensko - Rusko (MS 2002 finále)
3 300 000
Slovensko - Švédsko (OH Turín 2006)
1 100 000
Slovensko - Kazachstan (MS 2010)
722 000
Slovensko - Rusko (MS 2010)
699 000
Rusko - ČR (MS 2010)
451 000
Skalica - Slovan (semifinále extraligy 2009)
220 000
Zdroj: STV, medialne.sk

O popularite športu a záujme verejnosti môţe veľa napovedať aj návštevnosť internetových stránok
a vyhľadávanie hesiel spojených s týmito športmi. Na základe porovnania vyhľadávania slov hokej
a futbal cez vyhľadávač Google vedie v rámci celého Slovenska hokej. Najhokejovejšie mestá sú Banská
Bystrica, Košice a Bratislava. Viac vyhľadávaný na internete je futbal iba v Trnave. Pre úplnosť sme
porovnali aj najväčšie hviezdy hokeja a futbalu v posledných rokoch - Mariána Hossu a Mareka
Hamšíka. Na Slovensku vedie s výrazným náskokom Marián Hossa, čo platí aj pre vyhľadávací jazyk
slovenčina.
Záver
Ktorý šport je teda najpopulárnejší? V prospech futbalu hovorí vyšší absolútny aj relatívny počet
registrovaných hráčov a vyššia návštevnosť – celková i priemerná na prvoligových zápasoch. Naopak,
v prospech hokeja hrá vyššia sledovanosť vystúpení našich reprezentantov v televízii. Hokej a hokejisti
sú aj častejšie vyhľadávaní na internete, ale tento faktor povaţujeme len za doplnkový. Ak by sme
všetkým trom faktorom priradili rovnakú váhu, vyjde nám v súboji medzi hokejom a futbalom
o najpopulárnejší šport na Slovensku konečné víťazstvo futbalu 2:1.

6

7

Pri porovnávaní návštevnosti treba zohľadniť aj dôleţitú úlohu počasia, keďţe hokej sa hrá na
rozdiel od mnohých futbalových zápasov na krytých štadiónoch. Vplyv na priemernú návštevnosť
má aj kapacita jednotlivých štadiónov, keď v prípade hokejovej extraligy sa stáva, ţe štadión je
vypredaný, čo sa na futbale v prípade najvyššej súťaţe v posledných rokoch nestalo ani raz (stalo sa
to iba v prípade reprezentácie a atraktívnych súperov v európskych pohároch).
Sledovanosť športových prenosov môţe byť ovplyvnená aj konkurenčným programom, resp. časom
vysielania.
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Majstrom sveta bude...

„Neuveriteľné. Šialené. Úžasné. Neskutočné. Nepravdepodobné. Absurdné. Zázračné. Gréci
šampiónmi.“
CBC (Kanada), 2004
Ak by niekto pred majstrovstvami Európy vo futbale v roku 2004 stavil 10 tisíc korún na
víťazstvo Grécka, mohol byť po šampionáte milionár. Grécke víťazstvo na šampionáte je
dôkazom, ţe prekvapenia vo futbale sa stávajú a favoriti nemusia vţdy vyhrať. Úspech
Grékom v Portugalsku priniesla prepracovaná defenzívna taktika a disciplína muţstva pod
vedením nemeckého trénera Otta Rehhagela. Nehrali síce krásny futbal, o to vyššia však bola
ich efektivita. Dokázali dvakrát zdolať Portugalcov, ktorých porazili na ich pôde tak v
otváracom zápase, ako aj vo finále celých majstrovstiev. V štvrťfinále zdolali silné
Francúzsko a v semifinále Českú republiku. Podľa britského denníka Daily Telegraph sa
víťazstvo Grécka na ME 2004 umiestnilo na treťom mieste v rebríčku najšokujúcejších
výsledkov medzinárodného futbalu. Na druhé miesto zaradili výhru Senegalu 1:0 nad
Francúzskom na MS 2002 v Juţnej Kórei a na prvom sa umiestnilo víťazstvo USA nad
Anglickom 1:0 na MS 1950 v Brazílii (Telegraph, 2009).
Aj na týchto príkladoch vidno, ţe predpovedať futbalové výsledky nie je jednoduché.
Napriek tomu sa v tejto kapitole pokúsime zistiť, ktorá krajina má najväčšiu šancu stať sa
majstrom sveta a aké výsledky očakávame od prvého vystúpenia slovenskej reprezentácie na
svetovom šampionáte. V prvej kapitole tejto analýzy sme sa venovali faktorom, ktoré
vplývajú na futbalovú výkonnosť krajín vyjadrenú prostredníctvom rebríčka FIFA. V tejto
kapitole sa pokúsime identifikovať predpoklady, ktoré sú potrebné na víťazstvo na
majstrovstvách sveta.
V prvej časti sa zameriame na rôzne merateľné faktory, ktoré povaţujeme z hľadiska ich
vplyvu na výsledok šampionátu za najdôleţitejšie. V druhej časti kapitoly predstavujeme
našu prognózu zaloţenú najmä na týchto faktoroch a porovnávame ju s názormi stávkarov,
ktorí pri svojich predpovediach zohľadňujú všetky faktory vplývajúce na víťazstvo na
šampionáte. Pre zaujímavosť uvádzame v samostatnom boxe aj názory ekonomických
analytikov a ţurnalistov na výsledky šampionátu.

2.1

Čo ovplyvňuje úspech na šampionáte

V nasledujúcej časti kapitoly sa zaoberáme nasledujúcimi tromi faktormi, ktoré podľa nás
môţu ovplyvniť výsledok šampionátu:
momentálna výkonnosť,
historická výkonnosť,
a budúca výkonnosť.

2.1.1

Momentálna výkonnosť

Za najlepší ukazovateľ súčasnej futbalovej výkonnosti povaţujeme FIFA ranking, ktorý sme
vyuţili aj v prvej kapitole. Podľa rebríčka FIFA zverejneného 28. apríla 2010 je najväčším
favoritom na víťazstvo Brazília. Na druhom mieste sa nachádza Španielsko, len s miernym
odstupom za Brazíliou. Portugalsko na treťom mieste uţ značne zaostáva za oboma top
favoritmi. Na šampionáte sa z prvej dvadsiatky rebríčka predstaví aţ 17 krajín,
nekvalifikovali sa len Chorvátsko (9. miesto), Rusko (11.) a úradujúci majster afrického
kontinentu Egypt (13.).
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FIFA/Coca-Cola World Ranking (body k 28.4.2010, účastníci MS 2010)
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Slovensku patrí v rebríčku celková 38. pozícia, pričom z 32 účastníkov šampionátu nás FIFA
radí na 26. pozíciu. Zo súperov Slovenska v základnej skupine majú viac bodov Taliansko aj
Paraguaj, naopak Nový Zéland patrí medzi troch najväčších outsiderov majstrovstiev.
Napriek podpriemernej pozícii z účastníkov šampionátu ide v histórii Slovenska o jedno
z najlepších umiestnení v rebríčku, čo môţe znamenať gradujúcu formu slovenskej
reprezentácie pred šampionátom. Priemerná 33. pozícia za rok 2009 je najlepším
umiestnením Slovenska od roku 2001.
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Môţeme na základe rebríčka FIFA očakávať, ţe vo finále vyhrá Brazília nad Španielskom
a v boji o tretie miesto sa stretnú Portugalsko s Holandskom? Počas existencie rebríčka FIFA
(t.j. počas posledných 4 MS) nikdy nevyhrala krajina, ktorá bola pred šampionátom
v rebríčku na prvom mieste. Brazília vyhrala šampionát po tom ako bola na 3. mieste v roku
1994, resp. na 2. mieste v roku 2002. Naopak Taliansko bolo pred svojim triumfom v roku
2006 aţ na 13. pozícii a Francúzsko v roku 1998 aţ na 18. mieste. V roku 1994 si v semifinále
zahrali Bulhari, ktorí boli pred šampionátom na 29. pozícii a v roku 2002 bola Juţná Kórea aţ
na 40. mieste.
V minulosti rebríček FIFA nedokázal ideálne predpovedať víťazov majstrovstiev. Na jeho
obranu treba ale povedať, ţe po šampionáte v roku 2006 začala FIFA pouţívať
aktualizovanú metodiku, ktorá má lepšie zohľadňovať športovú realitu a je zároveň
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transparentnejšia a jednoduchšia. Preto môţe byť dnes rebríček FIFA lepším prediktorom
víťazstva ako tomu bolo v minulosti.
2.1.2

Historická výkonnosť

Druhou moţnosťou je pozrieť sa na historické výsledky z minulých šampionátov. Môţu mať
výsledky zo šampionátu spred viac ako 20 rokov nejaký vplyv na tohtoročný šampionát?
Myslíme si, ţe áno. Schopnosť presadiť sa v minulosti môţeme pokladať za určitú
predispozíciu pre úspech v súčasnosti. Keď sa pozrieme do minulosti, zistíme, ţe v kaţdom
z doterajších devätnástich finále hrala aspoň jedna zo skupiny štyroch krajín: Argentína,
Brazília, Nemecko a Taliansko. Dominanciu úzkej skupiny krajín potvrdzuje skutočnosť, ţe
spolu aţ 12 víťazstiev získali Brazília, Nemecko a Taliansko. Okrem nich sa to podarilo
dvakrát Argentíne a Uruguaju a jedenkrát Anglicku a Francúzsku (obom na domácich
šampionátoch).
Za najlepší indikátor historických výsledkov povaţujeme kumulatívne body získané
jednotlivými krajinami počas všetkých majstrovstiev sveta8. Najviac bodov v histórii
futbalových šampionátoch získala Brazília, celkovo aţ 206 bodov za 64 víťazstiev a 14 remíz
z 92 odohratých zápasov. So 184 bodmi získanými z rovnakého počtu zápasov ako Brazília
sa na druhom mieste umiestnilo Nemecko a so 151 bodmi zo 77 zápasov na treťom mieste
Taliansko. Na opačnom chvoste rebríčka sa nachádzajú Grécko, Nový Zéland a Slovinsko,
ktoré neuspeli zhodne ani v jednom z troch doterajších zápasov na šampionáte. Za historické
výsledky Slovenska povaţujeme aj výsledky československej reprezentácie.9 Československo
z 30 odohratých zápasov 11 krát vyhralo a 5 krát remizovalo, vďaka čomu sa Slovensko
umiestnilo s 38 bodmi v prvej polovici krajín zúčastňujúcich sa šampionátu.
V porovnaní s rebríčkom FIFA sa umiestnilo relatívne najvyššie práve Slovensko. Historické
body posúvajú dopredu aj Dánsko a Kórejskú republiku. Naopak, história je krutá najmä ku
Grécku, ktoré na základe FIFA rebríčka patrí do prvej desiatky favoritov. História nepraje
ani Austrálii a Portugalsku, ktorých historické výsledky radia o 10, resp. 9 pozícií niţšie
v porovnaní s rebríčkom FIFA.
Historické výsledky (súčet bodov zo všetkých MS, víťaztvo=3 body; účastníci MS 2010)
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Zdroj: www.planetworldcup.com
Tento predpoklad musíme brať s rezervou, lebo Československo bolo pribliţne trikrát väčšia krajina
v porovnaní so Slovenskom.
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Pred majstrovstvami sveta v roku 2006 sa víťazné Taliansko nachádzalo v historickom
rebríčku na 3. mieste a finalista Francúzsko na 7. pozícii. Nemecko, ktoré skončilo tretie, bolo
na 2. pozícii historického rebríčka, Portugalsko aţ na 28. mieste. Nízky počet historických
bodov Portugalska je zapríčinený len 4 účasťami na záverečnom šampionáte. V prospech
Portugalska hovorí fakt, ţe je treťou krajinou s najvyššou úspešnosťou vyhratých zápasov na
minulých šampionátoch (57,9 %). Vyššiu úspešnosť výhier má uţ len Nemecko (59,8 %)
a Brazília (69,6 %).

2.1.3

Budúca výkonnosť

Podobne ako cena akcie by mala zodpovedať jej budúcim dividendám, aj cena futbalistov by
mala odráţať ich budúcu výkonnosť a prínos pre tím. Priemerná trhová cena všetkých
reprezentantov, tak môţe odzrkadľovať predpokladanú budúcu výkonnosť hráčov
pôsobiacich v reprezentácii. Samozrejme, prínos hráča pre konkrétny tím v národnej lige
môţe byť diametrálne odlišný od prínosu toho istého hráča pre národný tím. Taktieţ trhy
nemusia vţdy oceňovať hráčov len podľa ich výkonnosti, ale zohľadňujú napríklad aj
marketingové hľadisko. Napriek tomu si myslíme, ţe priemerná trhová hodnota
reprezentantov môţe byť dobrým indikátorom budúcich výsledkov reprezentácie.
Najvyššiu priemernú trhovú hodnotu majú podľa portálu transfermarkt.de reprezentanti
Španielska (24,3 mil. eur). S odstupom nasledujú Anglicko (18,1 mil. eur), Brazília (15,4 mil.
eur), Francúzsko (14,3 mil. eur) a Argentína (12,9 mil. eur). Na chvoste rebríčka účastníkov
šampionátu sú KĽDR (0,3 mil. eur), Nový Zéland (0,6 mil. eur) a JAR (1,1 mil. eur).
Priemerná cena hráčov slovenskej reprezentácie je 3,03 mil. eur, čo je mierne viac ako je cena
reprezentantov Paraguaja (2,7 mil. eur). Najdrahšími slovenskými hráčmi sú podľa portálu
Marek Hamšík (24 mil. eur), Martin Škrteľ (13,5 mil. eur) a Filip Hološko (6,5 mil. eur).
Odhad trhovej ceny všetkých reprezentantov SR je uvedený v prílohe.

Priemerná trhová cena reprezentantov (mil. eur; účastníci MS 2010, apríl 2010)
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Podľa ekonomických analytikov a ţurnalistov vyhrá šampionát Argentína
Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo celkovo 26 ekonomických analytikov a ţurnalistov zo
Slovenska i zahraničia (zoznam všetkých respondentov je uvedený v prílohe), je najväčším favoritom na
víťazstvo Argentína. Na druhom mieste sa umiestnila Brazília a na treťom Španielsko. Len pätina
respondentov si myslí, ţe šampiónom sa stane niekto mimo tejto trojice top favoritov. Medzi kandidátov
na titul sa dostali ešte aj Nemecko, Taliansko a Holandsko.
Kto bude majster sveta? (počet respondentov)

Kto bude hrať vo finále? (počet respondentov)

Zdroj: anketa
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V semifinále by si mali zahrať samozrejme najväčší kandidáti na titul – Brazília, Argentína, Španielsko
a Nemecko. Holandsko, Pobreţie Slonoviny a Portugalsko by sa mali prebojovať do finále len podľa
maximálne jedného zo všetkých 26 respondentov.
Ekonomických analytikov a ţurnalistov sme sa opýtali aj na očakávané výsledky Slovenska v základnej
skupine. Na základe odpovedí 21 respondentov môţeme povedať, ţe proti Novému Zélandu by sme
mali jednoznačne vyhrať, s Talianskom prehrať a s Paraguajom skôr prehrať ako vyhrať. Zaujímavé je,
ţe relatívne viac veria v našu prehru proti Taliansku, ako v našu výhru proti Novému Zélandu. A aké
výsledky sa vyskytovali najčastejšie? V zápase proti Novému Zélandu aţ deväť respondentov očakáva
našu výhru v pomere 2:1 a traja v pomere 1:0. Proti Paraguaja piati respondenti očakávajú výsledok 0:2
a traja výsledok 1:3. Výsledok 1:3 v zápase proti Taliansku predpovedajú šiesti respondenti a 0:2 štyria.
Výsledky SR v zápasoch v základnej skupine (z pozície SR)
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Na otázku, kto sa stane najlepším strelcom šampionátu, majú analytici a novinári jednoznačnú odpoveď.
Viac ako polovica respondentov označila za najlepšieho strelca Argentínčana Messiho. Viac ako jeden
hlas získali uţ len Angličan Rooney a Španiel Torres. Ani jeden z 26 respondentov netipoval takých
superstrelcov ako sú Cristiano Ronaldo z Portugalska, Argentínčan Higuain či Didier Drogba z Pobreţia
Slonoviny.
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2.2

Prognóza MS 2010

Aby sme dokázali lepšie vyhodnotiť, ktorá krajina uspeje na šampionáte, vytvorili sme
jednoduchý prognostický model. Pri jeho tvorbe sme zohľadnili najmä historické, súčasné
a očakávané budúce výsledky, ktoré podľa nás výrazne vplývajú na úspech na šampionáte.
V druhej časti kapitoly porovnáme výsledky prognózy s názormi stávkarov.
2.2.1

Naša prognóza

Do modelu sme zahrnuli všetky 3 ukazovatele, o ktorých sme doteraz písali: body v rebríčku
FIFA, priemernú trhovú hodnotu hráčov v reprezentácii a body získané na všetkých
doterajších majstrovstvách sveta. Pre skombinovanie týchto troch indikátorov je potrebné
určiť im váhy. Najlepšie by bolo nastaviť váhy modelu na základe výsledkov minulých
šampionátov. Vzhľadom na absenciu dát a nedostatočnú štatistickú vzorku to nebolo
moţné10, preto sme váhy určili nasledovne: 40 % pre body v rebríčku FIFA, 30 % pre
priemernú trhovú hodnotu hráčov v reprezentácii a 20 % pre body získané na všetkých
doterajších majstrovstvách sveta. Následne sme zohľadnili v modeli ešte ďalšie dve
skutočnosti: domáce prostredie a obtiaţnosť ţrebu.
Domáce prostredie poskytuje výhodu najmä z dôvodov, ţe domáci hráči sú zvyknutí na
prostredie, v ktorom sa bude hrať, hosťujúci tím je znevýhodnený cestovaním
a aklimatizáciou, domáci fanúšikovia môţu ovplyvniť kľúčové rozhodnutia rozhodcu (napr.
pokutové a priame kopy, rohy, fauly, nadstavený čas) a taktieţ môţu podporiť svoj tím
vďaka povzbudzovaniu (Courneya a Carron, 1992). Odhadnúť výšku tohto vplyvu nie je
jednoduché. V európskych futbalových ligách vyhrávajú tímy domáce zápasy pribliţne o
22 % častejšie neţ zápasy vonku, pričom v pohárových súťaţiach sa výhoda domáceho
ihriska zvyšuje o ďalších 5 p. b (Stefani, 2007). V prípade majstrovstiev sveta povaţujeme
vplyv domáceho prostredia za výrazný. Z doterajších 18 majstrovstiev aţ v 16 prípadoch
vyhrala krajina, ktorá bola z rovnakého kontinentu ako hosťujúca krajina. Na základe štúdií
a výsledkov posledných šampionátov sme pravdepodobnosť úspechu pre všetky africké
krajiny zvýšili o 20 % a pre hostiteľa šampionátu JAR o ďalších 30 %. Následne sme šance
jednotlivých tímov zníţili alebo zvýšili v priemere o 10 % podľa toho, akú veľkú
pravdepodobnosť výhry mali súperi daného tímu v základnej skupine.
Model: Pravdepodobnosť výhry na šampionáte (%)
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10

Určiť váhy na základe výsledkov minulých šampionátov nebolo moţné. Regresie nepriniesli
signifikantné výsledky najmä z nasledujúcich dôvodov: (a) absencia dát – nedostupný časový rad
pre trhovú hodnotu reprezentantov a rebríček FIFA (dáta publikované pred zmenou metodiky
v roku 2006 nepovaţujeme za reprezentatívne, čo nám potvrdila aj regresia); (b) malá štatistická
vzorka – na šampionáte sa zúčastňuje len 32 krajín.
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Kto je najväčším kandidátom na zisk trofeje? Na základe nášho modelu je favoritom turnaja
Španielsko (18,7 %), tesne nasledované Brazíliou (17,6 %). Do semifinále by sa podľa nášho
modelu prebojovali aj Taliansko (9,9 %) a Nemecko (8,4 %). Šance Slovenska na zisk titulu
odhadujeme na 0,68 %, čo je mierne menej ako v prípade Paraguaja (0,74 %) a výrazne
viac neţ odhadujeme pre Nový Zéland (0,01 %).
Za najväčšieho kandidáta na triumf preto povaţujeme Španielsko. Druhým top favoritom je
Brazília. O výhru sa môţu uchádzať aj niekto ďalší zo skupiny 7 krajín – Talianska,
Nemecka, Anglicka, Argentíny, Francúzska, Holandska a Portugalska. Srbsko a Uruguaj sú
uţ na rozmedzí medzi širším okruhom favoritov a krajinami, od ktorých víťazstvo
neočakávame. Pravdepodobnosť, ţe sa víťazom stane jedna z ostatných 21 krajín
odhadujeme na pribliţne 1 k 7. Napriek tomu, prekvapenia sa stávajú. Kto sa teda môţe stať
čiernym koňom turnaja? Veľmi ťaţko povedať, kandidátov je viac. My sme identifikovali
dvoch: Dánsko a Čile. Dánsko pri svojich 3 vystúpeniach na svetovom šampionáte (1986,
1998, 2002) vyhralo aţ 7 zo všetkých 13 zápasov, čo ho v úspešnosti víťazstiev radí pred
Argentínu, Anglicko, Holandsko a dokonca aj Španielsko. Navyše vo futbalovej histórii
zostane zapísaná nezvyčajná cesta Dánska za európskym titulom v roku 1992 z pozície
náhradníka. Nezabúdajme, ţe v kvalifikácii skončilo v skupine Dánsko na prvom mieste
pred kvalitným Portugalskom. Čile v juhoamerickej kvalifikácii skončilo na druhom mieste
za Brazíliou, keď z 18 zápasov aţ 10 vyhralo. Čiľan Humberto Suazo bol najlepším strelcom
juhoamerickej kvalifikácie s 10 gólmi. V rebríčku FIFA sa Čile prepracovalo aţ na 13. pozíciu.
A navyše máme všetci v pamäti prehru v prípravnom zápase Slovenska z minulého roka
práve s Čile 1:2.
A ako dopadne Slovensko? V prvom zápase proti Novému Zélandu by sme mali vyhrať.
Rozhodujúcim sa javí byť súboj proti Paraguaju, v ktorom je náš súper miernym favoritom.
Do kariet nám môţe hrať poradie zápasov, lebo v poslednom zápase skupiny hráme
s Talianskom, ktoré uţ pred týmto zápasom môţe mať postup zo skupiny vo vrecku. Je viac
pravdepodobné, ţe skončíme v skupine tretí neţ na druhom postupovom mieste. Napriek
tomu Paraguaj nie je nezdolateľný súper a existuje reálna šanca nášho postupu zo skupiny.
V prípade postupu zo skupiny môţeme vo vyraďovacej fáze prekvapiť, ale
nepredpokladáme, ţe sa Slovensko môţe stať majstrom sveta. Samozrejme toto nemusí
platiť pri vzniku málo očakávaných skutočností, ktorými sa zoberáme detailnejšie v závere
analýzy.
2.2.2

Naša prognóza vs. názor stávkarov

Samozrejme, náš model nezohľadňuje mnohé ďalšie skutočnosti, ktoré sú dôleţité pre
úspech ako sú napríklad momentálna forma lídrov tímu, zranenia alebo taktická vyspelosť.
Preto je vhodné našu prognózu porovnať s nejakou inou. Zaujímavým sa javí porovnanie
s názormi stávkarov, ktoré sú vyjadrené na tzv. burze stávok. Burzy stávok na rozdiel od
klasickej stávkovej kancelárie nezamestnávajú bookmakerov, ktorí vypisujú kurzy. O tvorbu
kurzu sa starajú samotní stávkari prostredníctvom spárovania ponuky s dopytom, stávky na
prehru (“lay” stávky) a stávky na výhru (“back” stávky). Niekto musí ponúknuť stávku na
výhru a na druhej strane zasa niekto stávku na prehru s rovnakým kurzom. Cena tak
vyjadruje konsenzus medzi stávkarmi. Samozrejme, kaţdý z nich má svoj vlastný pohľad,
ale aktuálna cena zohľadňuje priemerný názor.11

11

Vo väčšine prípadov burzy stávok oceňujú celkový názor veľmi dobre. Ak sú stávkari dobre
informovaní, ceny zohľadnia informácie do uţitočných predpovedí. Neúčinnosť predpovedí
nastáva v prípade, ak je názor stávkarov na cenu príliš rozptýlený, na trhu je nízka likvidita alebo
existuje motivácia k nezvyčajnej vysokej alebo nízkej miere akceptácie rizika. (Wolfers a Zitzewitz,
2007)
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Čo nám teda hovoria burzy stávok? Podľa najznámejšej burzy betfair.com je najväčším
favoritom na titul Španielsko (18,5 %). Z ďalších uchádzačov o prvenstvo majú najväčšie
šance Brazília (16,1 %), Anglicko (12,1 %), Argentína (11,4 %) a Holandsko (7,7 %).
Pravdepodobnosť, ţe na futbaloví trón zasadnú slovenskí futbalisti je podľa stávkarov 0,2 %.
Vyššie šance ako Slovensko pripisujú stávkari okrem Talianska (6,5 %) aj Paraguaju (0,9%).
Naopak Nový Zéland (0,1 %) patrí medzi absolútnych outsiderov šampionátu.
Betfair: Top-10 favoritov MS (%)

Rozdiel v prognózach (náš model - betfair; p.b.)

Anglicko

Argentína

Holandsko

Pobrežie Slonoviny

JAR

Srbsko

Uruguaj

Brazília

Taliansko

ostatní

Pobrežie Slonoviny

Portugalsko

Francúzsko

Taliansko

Nemecko

Holandsko

Anglicko

Argentína

Brazília

Španielsko

Zdroj: betfair.com, prepočty autori

Nemecko

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Zdroj: betfair.com, autori

Pravdepodobnosti víťazstva jednotlivých tímov v našom modeli sú dosť podobné so
stávkarmi z betfair. V niektorých prípadoch sú však rozdiely výraznejšie. Stávkari
na betfair.com si myslia, ţe Anglicko, Argentína a Holandsko majú výrazne väčšiu
pravdepodobnosť výhry neţ hovorí náš model. Naopak očakávajú, ţe v porovnaní s naším
modelom majú Taliansko a Nemecko menšiu šancu na víťazstvo. Zaujímavý je najmä rôzny
pohľad na Nemecko a Anglicko. Podľa stávkarov majú Angličania väčšiu šancu na titul ako
Nemecko. Náš model naopak hovorí, ţe Nemecko má väčšiu šancu ako Anglicko. Čo
hovoria čísla? Anglickí reprezentanti majú síce vyššiu trhovú hodnotu ako nemeckí, ale
všetky ostatné indikátory hovoria proti nim. V aktuálnom rebríčku FIFA sa Nemecko
nachádza pred Anglickom. Na všetkých doterajších šampionátoch Nemecko vyhralo aţ 60 %
zo svojich zápasov, Anglicko len 46 % zápasov. Nemecko získalo 3 prvé, 4 druhé a 3 tretie
miesta. Anglicko skončilo na stupni víťazov len raz, aj keď na tom najcennejšom. Myslíme si
preto, ţe keď sa Anglicko na šampionáte stretne vo vyraďovacích zápasoch s Nemeckom,
tak zápas prehrá.
Na druhej strane, ani stávkari nemusia správne vyhodnotiť všetky informácie alebo ich ani
nemusia mať. Všeobecná skúsenosť taktieţ hovorí, ţe mnohí ľudia investujú svoje peniaze
napriek racionálnym argumentom aj do veľmi rizikových a málo úspešných projektov len
z dôvodu, ţe im veria. Ešte väčším skreslením výsledných hodnôt je však viera v úspech
vlastnej krajiny. Veľká časť fanúšikov nadhodnocuje šancu svojej krajiny, aj keď paradoxne
stávkovanie proti vlastnému tímu je istá forma emocionálneho hedgingu (zaistenia sa) najmä
pre skalných fanúšikov. Moţno aj z týchto dôvodov sa ani stávkarom nepodarilo úspešne
predpovedať víťaza posledných majstrovstiev sveta. Pred šampionátom v roku 2006
povaţovali stávkari na betfair.com za najväčšieho favorita na titul Brazíliu (23 %), na
druhom mieste sa s výrazným odstupom nachádzalo Anglicko (12 %) a na treťom mieste
Nemecko (10 %). Víťazné Taliansko sa umiestnilo aţ na 5. pozícii a porazený finalista
Francúzsko na 6. mieste (6 %). Aj keď stávkari netrafili víťaza, zaradili pred šampionátom
všetkých štyroch semifinalistov (Taliansko, Francúzsko, Nemecko a Portugalsko) medzi 10
najväčších favoritov.
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Šťastie a smola pri ţrebe, náročnosť skupín a pravdepodobnosť výhry Slovenska a Brazílie
Stávkari nám môţu dať aj odpoveď na otázku, ktoré krajiny mali 4. decembra 2009 šťastný a ktoré
nešťastný ţreb do skupín. Zistíme to jednoduchým porovnaním šancí jednotlivých krajín tesne pred a
tesne po ţrebovaní zloţenia skupín. Po ţrebovaní sa najviac zvýšila šanca na prvenstvo v prípade
Anglicka, ktorému ţreb pridelil do skupiny Alţírsko, Slovinsko a USA. Podľa stávkarov sa sťaţovať na
ţreb nemôţe ani Taliansko a Francúzsko. Naopak, najväčším smoliarom ţrebu bola Brazília, ktorej šance
na víťazstvo klesli o 1,9 p.b. Medzi najväčších smoliarov sa zaradili aj Portugalsko a Pobreţie Slonoviny,
ktoré sa strenú v jednej skupine práve s Brazíliou. Medzi päticou, ktorá mala pri ţrebe najväčšiu smolu
patrí aj Nemecko a Grécko.
Top5 šťastných/nešťastných žrebov (p.b.)
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Na základe pravdepodobností výhry jednotlivých tímov môţeme určiť náročnosť skupín. Vychádzame
z predpokladu, ţe čím je väčšia šanca, ţe z danej skupiny bude neskorší víťaz, tým je väčšia náročnosť
tejto skupiny. V grafe sme uviedli pravdepodobnosť výhry podľa stávkarov z betfair aj z nášho modelu.
Podľa stávkarov aj nášho modelu je najnáročnejšou skupina G (Brazília, Portugalsko, Pobreţie Slonoviny
a KĽDR), za ňou nasleduje skupina H (Čile, Honduras, Španielsko a Švajčiarsko). Najľahšou skupinou je
podľa stávkarov skupina A, podľa nášho modelu skupina E. „Slovenskú“ skupinu F radí náš model
medzi stredne ťaţké skupiny, najmä kvôli silnému Taliansku, naopak podľa stávkarov je druhou
najľahšou skupinou.
V predchádzajúcich častiach sme uvádzali pravdepodobnosť výhier jednotlivých tímov podľa stávkarov
a nášho modelu. V prieskume sme sa opýtali analytikov a ţurnalistov na šancu výhry Brazílie
a Slovenska. Respondenti vidia šance Brazílie a Slovenska na triumf výrazne vyššie neţ stávkari či náš
model. V prípade Brazílie sa odhady pohybovali v rozpätí od 5 % po 75 %, v prípade šancí Slovenska od
absolútnej nuly do 5 %.
Pravdepodobnosť výhry Brazílie (%)
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Betfair

Náš model

Zdroj: anketa, autori

3

Rady trénerovi Weissovi

„Radi by sme hrali systémom 5-5-2, ktorý by nám umožnil zachovať kompaktnosť a taktiež by sme
mali šancu na rýchle protiútoky.“
Thomas Tuchel (tréner a bývalý nemecký futbalista)
Určite najlepšou cestou pre úspech Slovenska na šampionáte by bolo nasledovať taktický
zámer Thomasa Tuchela a postaviť do zápasu okrem brankára namiesto 10 aţ 12 hráčov.
V tom prípade by sme odporúčali posilniť útok a nastúpiť v rozostavení 4-5-3. Tréner Weiss
sa však bude musieť zaoberať s inými taktickými otázkami, keďţe s uvedeným zámerom by
pravdepodobne nesúhlasili nielen súperi, ale je aj v rozpore s futbalovými pravidlami.
Trénera Weissa čakajú počas majstrovstiev sveta mnohé dôleţité rozhodnutia - správne
zvolenie taktiky, výber hráčov a vhodný mix zostavy. Domnievame sa, ţe tréner najlepšie
pozná svojich hráčov, protihráčov a prostredie v ktorom hrajú a je naozaj málo, v čom by
sme mu mohli byť skutočne nápomocný. Ekonómia je však veda, ktorá tieţ napomáha
rozvoju futbalu a ekonómovia čoraz častejšie hľadajú námety svojich prác
v najpopulárnejšom športe planéty. Obsahom tejto kapitoly je prehľad najzaujímavejších
akademických štúdii na tému futbal, ktorú prinášame vo forme praktických rád trénerovi
Weissovi. Za hlavné témy tejto kapitoly sme vybrali kopanie jedenástok a správanie sa
rozhodcov.

3.1

Kopanie jedenástok

V zápase v argentínskej provincii hráč domáceho tímu inzultuje rozhodcu, ktorý tesne pred koncom
zápasu nariadi jedenástku, čo vyústi do hromadnej bitky, ktorá predčasne ukončí zápas. Ligový súd sa
rozhodne, že posledné sekundy zápasu by sa mali dohrať o týždeň v nedeľu, čo prakticky znamená, že
pokračovanie zápasu by sa malo skladať len z odohratia pokutového kopu. Tým dostali brankár aj hráč
týždeň na prípravu pokutového kopu. Brankár v rozhovore s prezidentom klubu pripravovali taktiku
na zápas:
„Constance vždy kope smerom na pravo, že?“ pýta sa brankár.
„Vždy,“ odpovie prezident klubu.
„Ale on vie, že my to vieme.“
„Áno, ale my vieme, že on to vie.“
„Tak sa hoď smerom na ľavo,“ povie niekto pri stole.
„Nie, lebo on vie, že ja viem, že on vie...“
Osvald Soriano (argentínsky novinár a spisovateľ)
Sorianov príbeh najlepšie ilustruje teóriu hier, ktorá sa skrýva za pokutovými kopmi, a preto
je aj ţivým predmetom záujmu ekonómov. Penalta je hra s nulovým súčtom, v ktorej je
cieľom hráča umiestniť strelu do priestoru brány mimo dosahu brankára, kým ten sa snaţí
strelu chytiť. Iba jeden z nich môţe uspieť.
Samotnú dôleţitosť pokutového kopu znásobuje skutočnosť, ţe v mnohých prípadoch sú
práve pokutové kopy rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim víťazstvá resp. prehry tímov.
V priemere v zápasoch padá pribliţne 2,5 gólu, premenená penalta je preto kľúčovým
faktorom v zápase. Terryho nepremenená penalta v rozstrele a následná prehra Chelsea vo
finále ligy majstrov proti Manchestru United v roku 2008 stála Chelsea 85 miliónov libier
(Kuper a Szymanski, 2009).
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Podľa športových komentátorov sú penalty lotériou. Veľké mnoţstvo dát, ktoré však
ekonómovia zhromaţdili dokazuje, ţe i v zahrávaní penált existujú zákonitosti a normy
správania, ktoré môţu pomôcť hráčom aj brankárom zlepšiť pravdepodobnosť úspešnosti
ich strategických rozhodnutí. Jedna z prvých rád, ktoré Vladovi Weissovi dáme, sa bude
týkať práve pokutových kopov.

3.1.1

Kto má ísť kopať prvý

Mimo zápasov v skupine musí mať na majstrovstvách sveta kaţdý zápas víťaza. V prípade
remíz a nadstaveného času prichádzajú na rad penalty a otázka, ktoré muţstvo má ísť kopať
penaltu ako prvé. Podľa oficiálnych pravidiel FIFA sa hráč, ktorý má viac šťastia pri hode
mincou, rozhoduje, či pôjde jeho tím kopať jedenástky ako prvý alebo druhý.12 Ak náš
kapitán bude mať moţnosť po hodení mince rozhodovať, kto pôjde kopať prvý, mal by sa
s určitosťou rozhodnúť pre prvú moţnosť:
Slovensko by malo ísť kopať penaltu ako prvé.
Ekonómovia zaplavili diskusiu o jedenástkach rôznymi štúdiami skúmajúcich jedenástkový
rozstrel, pričom niektoré zaznamenali protichodné výsledky v závislosti od skúmaných
zápasov. Zaujala nás však štúdia od Huerta a Apesteguia, ktorí skúmali 262 rôznych
penaltových rozstrelov s 2 731 zahranými jedenástkami počas obdobia 1970 – 2008.13
Z výsledkov vyplýva, ţe aj poradie v ktorom jednotlivé muţstvá zahrávajú penalty môţe
mať vplyv na výsledok. Zozbierané dáta naznačujú, ţe tímy, ktoré zahrávajú jedenástky ako
prvé vyhrali 60,5 % zo všetkých zápasov. Zahrávanie penalty ako prvý vytvára pre tím
moţnosť vedenia v skóre. Ak prvý tím ide do vedenia, hráč z druhého tímu má moţnosť
v najlepšom vyrovnať. Tým sa podľa autorov štúdie zvyšuje psychologický tlak na hráča,
ktorý zahráva penaltu ako druhý.
Pravdepodobnosť strelenia gólu počas
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FIFA Laws of the Game 2009/2010, www.fifa.com
Štúdia zahŕňa všetky jedenástkové rozstrely v histórii medzinárodných súťaţí (majstrovstvá sveta,
majstrovstvá Európy, Americký pohár, Africký národný pohár), hlavné medzinárodné klubové
súťaţe (liga majstrov, pohár UEFA) a národné ligové súťaţe (Španielsky pohár, Nemecký pohár,
Anglický F.A. Cup).
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Ak sa nerozhodne po piatich kolách, nasledujú rozhodujúce penalty, tu sa uţ miera
úspešnosti prvého tímu zníţi na 52,9 %. Dôvodom je skutočnosť, ţe v prípade rozhodujúcich
penált sa tlak vyrovnáva, keďţe prvé muţstvo nevyuţilo psychologickú výhodu a kaţdá
penalta je uţ v tejto fáze rozhodujúca.
Miera úspešnosti premenenia pokutového kopu je vţdy vyššia u prvého tímu a postupne sa
pri oboch tímoch zniţuje, čo je vysvetlené nárastom psychologického tlaku. Práve tieto
rozdiely majú za následok, ţe prvý tím má väčšiu moţnosť viesť od začiatku v porovnaní
s tímom, ktorý začal pokutové kopy ako druhý. Rozdiel v pravdepodobnosti, ţe tím vedie po
prvom kole resp. druhom kole medzi prvým a druhým tímom je len 7 p.b., tento rozdiel sa
postupne zvyšuje aţ na 19 p.b.
Vyšší psychologický tlak na druhý tím dokumentuje prieskum medzi trénermi,
profesionálnymi14 a amatérskymi hráčmi15 v Španielsku. Odpovedali na otázku, čo by
spravili, ak by mali moţnosť rozhodnúť o poradí zahrávania pokutových kopov.
Prieskum: Ktorý v poradí by mal váš tím zahrávať pokutové kopy? (%)
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Jasná väčšina hráčov a trénerov sa rozhodla v prospech prvej moţnosti, teda zahrávať
pokutové kopy ako prví. Na otázku prečo sa tak rozhodli aţ 96 % respondentov odpovedalo,
ţe by tým zvýšili psychologický tlak na druhý tím. Tréneri, ktorí odpovedali v „závislosti od
vývoja“ v prieskume uviedli, ţe by rozhodnutie nechali na hráčov. Ani jeden z oslovených
hráčov (67 profesionálov a 117 amatérov) a trénerov (21 profesionálov a 37 amatérov) by sa
nerozhodol pre moţnosť ísť kopať ako druhý, len 1,5 % oslovených profesionálnych hráčov
sa vyslovilo, ţe je im to jedno.
Pravdepodobnosť strelenia gólu v jedenástkových rozstreloch je 73,1 % (76,3 % pre prvý tím
a 69,7 % pre druhý tím v poradí), čo je menej neţ priemerná miera úspešnosti strelenia
jedenástky počas riadneho hracieho času, ktorá sa pohybuje na 80 %. Zaujímavosťou je tieţ,
ţe ak počas zápasu ide o tesný výsledok a pokutový kop má zásadný vplyv na víťazstvo
resp. prehru tímu, miera úspešnosti sa zniţuje a pribliţuje sa k úrovniam z jedenástkových
rozstrelov.
Slovenský, resp. československý tím mal len párkrát v histórii moţnosť zaţiť drámu
medzinárodných penaltových rozstrelov. V roku 1976 sa vo finále majstrovstiev Európy
stretlo Československo s NSR a rozhodovalo sa v penaltových rozstreloch. Takisto v roku
14
15

Primera division, 2A a 2B divízia.
Divízia 3 a regionálne súťaţe.
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1980 na majstrovstvách Európy v súboji o tretie miesto rozhodovali pokutové kopy.
Artmedia Petrţalka v zápase o postup do ligy majstrov tieţ zaţila pokutové rozstrely.
V prvom prípade v roku 1976 kopalo ako prvé muţstvo Československa a tím vyhral
rozhodujúcim legendárnym kopom Antonína Panenku. V roku 1980 kopali ako prví Taliani
a vyhrali. V prípade Artmedie Petrţalky išli ako prví kopať futbalisti Artmedie a tešili sa
z postupu. Netvrdíme, ţe poradie je kľúčovým faktorom rozhodujúcim o postupujúcom, no
ak v takýchto chvíľach rozhoduje kaţdá maličkosť, radíme trénerovi Weissovi nech
Slovensko kope ako prvé.

3.1.2

Kam má skočiť Mucha

Futbalové klišé hovorí, ţe penalta sa nedá chytiť, dá sa len zle kopnúť. Podľa odhadov letí
lopta od zahratia pokutového kopu aţ po bránku 0,3 sekundy, rýchlosťou maximálne 80 km
za hodinu. Brankár nemá čas, aby sledoval trajektóriu a včas zareagoval na smer. Reaguje
súbeţne so zahratím kopu a hádţe sa na jednu zo strán alebo zostáva stáť na mieste v
presvedčení, ţe práve tam bude smerovať lopta. „Ktorú stranu si vybrať?“ znie otázka
strategického významu pre brankárov. Recept pre nášho reprezentačného brankára je
jednoduchý:
Brankár by mal zostať stáť v strede brány.
Skupina ekonómov v Izraeli skúmala správanie hráčov počas pokutových kopov. Zozbierali
dáta z 286 realizovaných penált zahrávaných v Izraelskej lige s cieľom vyhodnotiť správanie
strelcov a brankárov vo vzájomnej interakcii.16 Brankári sa najčastejšie hádzali na svoju ľavú
stranu (49,3 %), len 6,3 % zo všetkých prípadov zostali v strede. Táto skutočnosť kontrastuje
so stratégiou hráčov, ktorá bola oveľa viac rovnomernejšia. Najviac strieľali na pravú stranu
(z pohľadu brankára) 39,2 %, do stredu však mierili skoro tretinu zo všetkých striel.
Najčastejšie bol hod brankára a strely totoţný v prípade ľavej strany (18,9 %).
Ďalším dôleţitým ukazovateľom z pohľadu hľadania optimálnej stratégie pre brankárov je
samotná úspešnosť ich zákrokov. Brankári boli úspešní len v 14,7 % zo všetkých prípadov. Je
zrejmé, ţe najvyššiu úspešnosť má brankár, ak vystihne smer strely. V prípade, ţe brankár
vystihol smer strely, dokázal chytiť kaţdý tretí pokutový kop. Aţ 60 % úspešnosť mal
brankár, ak vystihol dráhu strely, ktorá smerovala do stredu bránky.
Po zohľadnení početnosti streľby a jej úspešnosti má brankár najvyššiu pravdepodobnosť
úspešného zákroku v prípade, ak zostane stáť v strede brány. Ak brankár zostane stáť
v strede, pravdepodobnosť úspešnosti jeho zákroku je 17,2 %. V prípade ak sa hodí na jednu
zo strán, pravdepodobnosť úspešného zákroku klesne na 12,3 % resp. 10,8 %. Najlepšie
zvolenou taktikou pre brankára v prípade pokutových kopov je zostať stáť na mieste.
V histórii kvalifikačných zápasov na majstrovstvách sveta sa slovenskému brankárovi len
jediný raz podarilo chytiť penaltu. Bolo to kvalifikačný zápas na Majstrovstvá sveta 2006 s
Ruskom v Moskve. Slovenskí futbalisti v ňom remizovali 1:1. V 71. minúte za stavu 1:0
nariadil rozhodca penaltu proti Slovákom, ktorú zahrával Karjaka a reprezentačný brankár
Kamil Čontofalský sa rozhodol práve pre moţnosť zostať v strede brány a tým chytil
16

Dôleţitým predpokladom v tejto štúdii je skutočnosť, ţe ani brankár ani strelec väčšinou nereagujú
na pohyb súpera. Túto skutočnosť autori dokazujú faktom, ţe hod brankára a strely sa zhodovali v
43% zo všetkých prípadov. Keďţe táto hodnota nie je 100% resp. 0%, podľa autorov štúdie to
naznačuje, ţe vo väčšine prípade sú akcie hráčov nezávislé. Avšak skutočnosť, ţe to je viac ako
33,3% pri náhodnej voľbe strany, naznačuje ţe brankár môţe v istých prípadoch reagovať na
pohyb hráča a predpokladať smer strely.
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penaltu. Slovensko v zápase remizovalo a nakoniec sa práve na úkor Rusov dostalo do
baráţe.
Graf 4: Pravdepodobnosť úspešného zákroku brankára
20%
16%

12%
8%
4%
0%
ľavá strana

stred

pravá strana
Zdroj: Bar-Eli a kol ,. 2007

3.1.3

Kde kopať penaltu

Ako by však mali penaltu zahrávať hráči? Odpoveď úzko súvisí s predchádzajúcou
kapitolou:
Hráč by mal strieľať do stredu bránky.
Z predchádzajúcej štúdie vyplýva, ţe brankári sú najmenej úspešní práve vtedy, ak
neodhadnú správne smer strely. Práve stred brány je pre brankárov najmenej
pravdepodobné miesto, ktoré si vyberajú. Len 6,3 % zo všetkých zostane brankár stáť na
jednom mieste. Ďalší ekonómovia, ktorí skúmali interakcie brankárov a hráčov pri
pokutových kopoch zaznamenali, ţe len 2,3 % z brankárov si vybralo moţnosť zostať stáť
v strede (Chiappori, P.-A., Levitt, S. a T. Groseclose, 2002).
Prečo však tak málo brankárov zostáva pri penaltách stáť v strede? Nehodiť sa ani do jednej
zo strán a zostať stáť nie je pre brankárov jednoducho normou. Aţ 25 z 35 oslovených
brankárov v prieskume by preferovalo jednu zo strán a len 7 by si vybralo stred. Brankári sa
cítia horšie a aj sú vnímaní verejnosťou v negatívnom svetle, ak zostanú stáť v strede. Sú
vnímaní, ţe nič nespravili, aby zabránili gólu (Bar-Eli, M. a kol., 2007).
Po zohľadnení početnosti smeru hodu brankárov a úspešnosti streľby má zahrávajúci hráč
najvyššiu pravdepodobnosť úspešnej realizácie, ak strieľa na stred brány. Vzhľadom na
skutočnosť, ţe brankári málokedy zostanú pri pokutových kopoch stáť v strede brány je
pravdepodobnosť realizácie pokutového kopu pri strele do stredu aţ 89,9 %. V prípade ak
hráč zvoli jednu zo strán pravdepodobnosť úspešného zahratia klesne na 85,2 % resp. 88,5 %.
Najlepšie zvolenou taktikou pre hráča je strieľať na stred.
Graf 5: Pravdepodobnosť úspešnej realizácie pokutového kopu
92%

88%
84%
80%
ľavá strana

stred

pravá strana
Zdroj: Bar-Eli a kol ,. 2007
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Na záver moţno treba povedať, ţe odporúčania nášmu brankárovi a hráčovi kopajúcemu
jedenástku sa obmedzujú len na trvanie šampionátu. Ak by Hamšík dlhodobo kopal do
stredu brány a Mucha stále zostával stáť v strede, súperi by ich ľahko prečítali. Odporúčaná
taktika z pohľadu teórie hier je, aby hráči aj brankári menili svoju taktiku, aby neboli
čitateľní. Naše rady sa však týkajú len tohto šampionátu a hlavným predpokladom
odporúčaní je, ţe súperi Slovenska pred šampionátom nečítali našu štúdiu.

3.2

Rozhodcovia na majstrovstvách sveta

Pred kaţdým zápasom majú tréneri ťaţkú pozíciu, musia zvoliť ideálnu zostavu a správnu
taktiku s moţnosťami, ktoré im muţstvo ponúka a to v situácii, keď môţu len veľmi ťaţko
odhadovať priebeh hry. Správne predpovedať priebeh stretnutia a tomu prispôsobiť taktiku
je kľúčom k víťazstvám. Predpovedať priebeh zápasu pomáhajú trénerom videozáznamy zo
stretnutí súperov alebo rozhovory s hráčmi, ktorí poznajú súperov. Napriek tomu zostáva
mnoţstvo premenných, ktoré sa predpovedajú len veľmi ťaţko. Správanie rozhodcov vo
veľkej miere ovplyvňuje vývoj zápasu, keďţe počas zápasu urobí rozhodca v priemere 137
viditeľných rozhodnutí (Helsen a Bultynck, 2004). Ak by tréner poznal len sčasti ako sa bude
rozhodca správať, pomohlo by mu to lepšie stanoviť taktiku a zostavu muţstva. Pre lepšie
rozhodovanie preto pripájame pre trénera Weissa skúsenosti ekonómov s rozhodovaním
rozhodcov.

3.2.1

Koľko sa bude nadstavovať

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, ţe predpovedať správanie rozhodcov je nemoţné.
Rozhodujú pod veľkým tlakom a v rýchlo sa meniacich podmienkach. Na samotné
rozhodnutie majú zlomky sekúnd a ich rozhodovanie mnohokrát jednoznačne ovplyvní
výsledok zápasu. Veľké mnoţstvo dát zozbieraných zo španielskej Primera division
(skúmaných bolo spolu 380 zápasov) potvrdilo, ţe aj u rozhodcov moţno pozorovať určité
vzory správania (Garicano, L. a kol., 2001):
Ak budeme po 90. minútach tesne vyhrávať s tímom,
ktorý bude mať výraznú prevahu v hľadisku (napr. s Talianskom),
rozhodca nadstaví viac minút, ako keby by sme tesne prehrávali.
Jednou z úloh rozhodcu je určenie nadstaveného času. Zápas trvá 90 minút, ale v prípade
ošetrenia, striedaní alebo iných neobvyklých situácií rozhodca určí výšku nadstaveného času
a kompenzuje tak tímom stratený čas. Priemerne sa počas zápasov v španielskej lige
nadstavovali 3 minúty. Ak domáci tím prehrával o jeden gól, tak sa v priemere nadstavovali
skoro štyri minúty. Naopak, ak domáci tím vyhrával o jeden gól, nadstavovalo sa len niečo
vyše dvoch minút. Keď domáci tím prehrával o dva góly a viac a uţ nemal čas na
vyrovnanie, nadstavený čas sa blíţil opäť k priemeru. Sociálny tlak formuje individuálne
správanie do takej miery, ţe má vplyv na správanie rozhodcov. Rozhodcovia podľahnú
tlaku tribún a v súvislosti s nadstaveným časom ho nastavujú v prospech domáceho tímu
resp. v prospech favorita. V španielskej lige sa za víťazstvo dostávali 2 body do roku 1995,
od tohto roku sa počet moţných získaných bodov zvýšil na 3 body. Od tohto roku hodnota
odchýlky v prospech domáceho tímu stúpla o 40 %, to znamená, ţe ak narástol rozdiel medzi
remízou a víťazstvami v počte získaných bodov, narástol zároveň aj tlak na rozhodcov, aby
v prípade nadstavenia upravili počet minút v prospech domáceho tímu.
Dôleţitým indikátorom v tomto smere je počet ľudí v hľadisku, autori štúdie určili kritickú
hodnotu na úrovni 28 000. Ak je počet divákov vyšší ako táto hodnota, tlak na rozhodcov sa
stáva signifikantný. Ale ak je v hľadisku zastúpený dostatočný počet priaznivcov cudzieho
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tímu, vplyv domácich fanúšikov na rozhodcu sa zniţuje. Slovensko sa môţe v zápasoch
s Talianskom dostať do situácie, ţe počet priaznivcov bude jednoznačne v prospech
Talianska. V tom prípade je pravdepodobné, ţe na správaní rozhodcov sa to prejaví v určení
nadstaveného času.
Nadstavené minúty v závislosti od rozdielu v skóre medzi
domácim tímom a cudzím (-1 =domáci tím prehráva o 1 gól)
4,0
3,0

2,0
1,0
0,0
>3

3

2

1

0

-1

-2

<-2

Zdroj: Garicano, L. a kol. , 2001

3.2.2

Koľko ţltých kariet udelí rozhodca za zápas

V roku 1966 prišlo v zápase medzi Argentínou a Anglickom k niekoľkým hrubým zákrokom. Nemecký
rozhodca Kretlein posúdil zákrok argentínskeho stredopoliara Antonia Rattinu ako nedovolený a hráča
vylúčil. Následne došlo medzi Argentínčanom a nemeckým rozhodcom k slovnej potýčke. Muži
nehovorili spoločným jazykom a Argentínčan pravdepodobne ani nerozumel, že má opustiť ihrisko.
V tom istom zápase napomenul rozhodca Jacka Charltona, ktorý sa to však kvôli nezrozumiteľnosti
dozvedel až na druhý deň z novín. Od tohto zápasu prišiel Ken Aston, známy futbalový rozhodca,
s myšlienkou neverbálneho vyjadrenia rozhodcovského rozhodnutia inšpirovaného farbami zo
semaforu. Karty sa používali už na nasledujúcom šampionáte v roku 1970. (FIFA, 2002)
Úlohou rozhodcu je nestranne interpretovať pravidlá a dbať o ich dodrţiavanie počas
zápasu. Rozhodca udeľuje ţltú kartu za 8 špecifických previnení voči pravidlám. Ak hráč
dostane dve ţlté karty, nasleduje automaticky červená karta. Červená karta sa udeľuje
i v prípade závaţného previneniu voči pravidlám. V prípade červenej karty musí hráč
opustiť ihrisko, čím výrazne oslabuje svoj tím. V prípade ţltej karty začína byť hráč menej
dôrazný a hrá opatrnejšie, keďţe po ďalšej ţltej karte by automaticky nasledovala karta
červená. Ţltá aj červená karta oslabujú muţstvo a poskytujú určitú výhodu súperovi. Pre
trénera by bolo dôleţité poznať základné tendencie v správaní rozhodcov pri udeľovaní
kariet, aby tomu mohol prispôsobiť taktiku muţstva. Na základe vzorov správania
pozbieraných z niekoľkých akademických publikácii týkajúcich sa rozhodovania rozhodcov
pri udeľovaní ţltých resp. červených kariet predpokladáme, ţe:
Hrozí riziko vykartovania,
lebo slovenskí hráči budú dostávať väčší počet ţltých kariet
neţ dostávali počas kvalifikácie.
Rozhodcovia udeľujú ţlté karty viac pre hosťujúci tím v porovnaní s domácim tímom
Vysvetlenie je, ţe domáci tím je väčšinou favoritom, viac útočí a tímy hrajúce viac obranným
herným systémom dostávajú viac ţltých kariet (Buraimo B., Forrest D. a R. Simmons, 2007).
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Počet udelených žltých kariet na zápas počas zápasov premiere league
a bundesligy v prospech domáceho resp. hosťujúceho tímu
2,5

domáci - žltá karta
2
1,5

cudzí - žltá karta

2,16

1,77

1,71
1,28

1
0,5

0

Premiere league

Bundesliga
Zdroj: Buraimo B. a kol., 2007

Disciplína sa viac porušuje, ak ide o zápas, ktorého výsledok je dôleţitejší. Na svetovom
šampionáte v roku 2002 bol priemerný počet ţltých a červených kariet na zápas 4,3, kým
v tom istom roku počas zápasov Premiere League len 3,05 (Dawson P., 2005). Na šampionáte
v roku 2006 sa priemerný počet ţltých kariet na zápas vyšplhal aţ na 5,4. Červená karta bola
udelená uţ v takmer kaţdom druhom stretnutí. Predpokladáme, ţe rozhodcovia budú
pokračovať v nastolenom trende vyššieho počtu ţltých a červených kariet v porovnaní
s minulosťou.
V skupine budeme hrať s Talianskom a Paraguajom, ktoré dosiahli počas kvalifikácie viac
ţltých kariet na zápas ako je priemer všetkých krajín, ktoré sa kvalifikovali na šampionát.
Preto očakávame, ţe oplácanie ako aj snaha rozhodcov vyrovnávať situáciu bude viesť
k vyššiemu počtu ţltých kariet. Ďalším dôvodom je, ţe zápasy na majstrovstvách sveta majú
oveľa vyššiu dôleţitosť v porovnaní s kvalifikačnými, keďţe kaţdý zápas môţe byť
rozhodujúci. Navyše okrem Nového Zélandu hráme s tímami, ktoré sú v rebríčku FIFA
umiestnené vyššie, Slovensko tak bude nútené viac brániť, z čoho môţu rezultovať ďalšie
ţlté karty. Navyše Taliansko môţe mať výhodu silnej diváckej podpory v hľadisku. Všetky
tieto faktory hovoria v prospech hrozby vysokého počtu ţltých, resp. červených kariet pre
náš tím, čomu by mala byť prispôsobené nominácia a taktika.
Priemerný počet udelených žltých kariet na zápas počas kvalifikácie na MS 2010
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Nemecko
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Japonsko
Nový Zéland
KĽDR
Portugalsko
Francúzsko
Nigéria
Holandsko
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USA
Pobrežie Slonoviny
Dánsko
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Kamerun
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Švajčiarsko
JAR
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Taliansko
Brazília
Slovinsko
Argentína
Honduras
Srbsko
Paraguaj
Alžírsko
Čile
Uruguaj
Zdroj: FIFA
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3.2.3

Offside

Ďalším dôleţitým rozhodnutím rozhodcov, ktoré ovplyvňuje vývoj zápasov je odpískanie
postavenia mimo hry - offside. Podľa oficiálnych pravidiel je hráč v offsidovej pozícii, keď je
v čase prihrávky bliţšie k bránkovej čiare súpera ako lopta a druhý brániaci hráč súpera.
Pozíciu hráča hodnotí čiarový rozhodca odmávaním zastávkou, čím prerušuje hru a loptu
získavajú protihráči. Chyba rozhodcu tak môţe výrazne ovplyvniť výsledok zápasu.
Určitým chybným rozhodnutiam rozhodcov sa dá predchádzať a preto odporúčame:
Hrotový útočník by sa mal snaţiť čo najviac útočiť po pravej strane.
Počas svetového šampionátu v roku 2002 prišlo k 256 offsidovým situáciám, aţ 26,2 % bolo
posúdených chybne. Z 222 signalizovaných offsidov bolo 56 posúdených nesprávne a pri 25
situáciách bol deväťkrát neodpískaný oprávnený offside. V dôsledku týchto chýb minimálne
5 gólov nebolo uznaných (Helsen a kol., 2006).
Ako však predpovedať chyby rozhodcov a ako sa im prispôsobiť? Jedná z teórií tvrdí, ţe
chybám rozhodcov sa nedá vyhnúť, lebo sú zapríčinené neschopnosťou ľudského oka
a mozgu spracovať v krátkom čase relevantné informácie. Asistent rozhodcu musí v čase
posudzovania offsidovej situácie mať vo svojom zornom uhle naraz aţ 5 subjektov – dvoch
brániacich hráčov, dvoch útočiacich hráčov a loptu. Trvá pribliţne 360 milisekúnd zamerať
svoj pohľad na loptu, ktorá je odkopnutá útočiacim hráčom. Keď si predstavíme, ţe útočiaci
hráč, ku ktorému má lopta smerovať, sa rozbehne smerom k bráne, kým obranca stojí na
mieste, tak rozhodcovi trvá pribliţne 640 milisekúnd, aby zmenil pohľad z diaľky
(odkopnutie lopty) na blízky pohľad (na posúdenie pozície hráča na offsidovej línii). Ak
útočník beţí rýchlosťou 7,69 m/s (100 metrov za 13 sekúnd), za 100 milisekúnd urobí 76 cm.
Pri takomto rýchlom pohybe a schopnosti oka vzdialiť, resp. priblíţiť pohľad je extrémne
náročné sledovať všetky tri relevantné objekty naraz. (Andersson, P. a kol., 2008)
Obrázok 1: Správne postavenie rozhodcu

Offside
Offsidová línia
Onside
= čiarový rozhodca

= útočník

= obranca
Zdroj: Oudejans a kol., 2000

Zaujímavejšie závery vieme formulovať z druhej teórie, ktorá zdôvodňuje nesprávne
odpískané, resp. neodpískané offsidy optickou chybou v dôsledku zlého postavenia
rozhodcov (Oudejans a kol., 2000). Pre správne rozhodnutie je pre postranného rozhodcu
veľmi dôleţité mať správnu pozíciu, teda stáť v línii s offsidovou čiarou (obrázok č. 1).
V prípade, ţe sa postranný rozhodca nachádza za posledným obrancom, jeho pohľad na
dianie na ihrisku sa skreslí (obrázok č. 2).

30

Obrázok 2: Nesprávne postavenie rozhodcu

NFE
Offsidová línia

FE
Ľavá trajektória

Pravá trajektória

FE (Flag error) = nesprávne odpískaný offside,
NFE (Non - Flag error) = nesprávne neodpískaný offside
Zdroj: Oudejans a kol., 2000

Z pohľadu postranného rozhodcu sa tak útočník na pravej strane môţe javiť, ţe stojí pred
obrancom, pritom tento hráč je v postavení mimo hry. Naopak na ľavej strane sa opticky
z pohľadu rozhodcu môţe javiť útočiaci hráč v postavení mimo hry, pritom aj v tomto
prípade stojí pred obrancom. Táto hypotéza bola testovaná 25 zápasoch majstrovstiev sveta
v roku 1998. V súlade s hypotézou útočiaci hráči z ľavej strany vykázali 15 chybne
odpískaných offsidov v porovnaní s dvoma chybne neodpískanými offsidmi. Pri skúmaní
hypotézy na 200 profesionálnych zápasov z európskych najvyšších líg sa objavilo 21
odpískaných chybných offsidov v porovnaní so 42 chybne neodpískanými postaveniami
mimo hry na pravej strane. Distribúcia chybne odpískaných offsidov bola jednoznačne
v prospech ľavej trajektórie – 82 %, v porovnaní s pravou stranou – 25 %. Rozhodcovia stáli
na správnej pozícii len v 13,5 % zo všetkých offsidových situácii. V priemere stáli
v momente rozhodnutia aţ 1,0 - 1,2 metra za posledným obrancom. Štúdie neuvádzajú
dôvod, prečo sa rozhodcovia „zabúdajú“ za posledným obrancom. Moţným zdôvodnením
je, ţe ak by postranní rozhodcovia v prípade rýchleho útoku nešprintovali spolu s hráčmi,
všetci by si to všimli. Po strate lopty sa však môţu pomaly vracať k stredovej čiare, lebo
potenciálnu prácu ma rozhodca, ktorý sleduje opačnú stranu ihriska. V prípade, ţe súper
opätovne získa loptu a zaloţí rýchly protiútok, nachádzajú sa v tomto momente rozhodcovia
za posledným obrancom, lebo sa nestihli vrátiť do správnej pozície.
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Záver
Do konca 17. storočia bol západný svet presvedčený, ţe všetky labute na svete sú biele.
Pravdepodobnosť, ţe by moreplavci počas svojich plavieb mohli naraziť na čiernu labuť, by
analytici starého sveta odhadovali za extrémne nepravdepodobnú aţ nemoţnú. Aţ do roku
1697, keď moreplavci pri Austrálii spozorovali čierne labute (Taleb, N. N., 2007). To, čo sa
dovtedy povaţovalo za nemoţné a málo pravdepodobné sa stalo skutočnosťou. Teória
čiernej labute poukazuje na existenciu neočakávaných a málo pravdepodobných udalostí,
ktoré majú veľký vplyv na spoločnosť. Cieľom kaţdej prognózy je vzhľadom na dostupné
informácie predstaviť najpravdepodobnejší moţný scenár. Skutočnosť sa však mnohokrát
od tohto scenára odchyľuje aj vzhľadom na výskyt takýchto neočakávaných javov. Dôsledná
analýza a prognóza by preto mala počítať aj s prípadmi extrémnych situácii.
Náš model odhaduje šancu Slovenska na triumf 1 ku 148. Ale čo keď v Afrike nasneţí? Ako
to vplyvní šance Slovenska? A môţe vôbec v Juţnej Afrike počas šampionátu nasneţiť?
Skutočne môţe! Kým na severnej pologuli je v júni a júli leto, na juţnej pologuli je v tomto
období zima. Samozrejme africká zima sa nepodobá na zimu v Grónsku alebo na Kamčatke,
ale občas aj v Afrike nasneţí. Napríklad v Johanesburgu, kde sa odohrá viacero zápasov
play-off ako aj finále MS, nasneţilo napríklad 26. júla 2007. Okrem toho tam nasneţilo
výraznejšie naposledy v roku 1981.17 V Bloemfontein, kde Slovensko odohrá dňa 20. júna
2010 zápas s Paraguajom, dosahujú nočné teploty od mája do augusta niekedy aj mínus dva
stupne Celzia. A čo je ešte dôleţitejšie, raz za niekoľko rokov nasneţí aj tam. 18
Prečo by ale v prípade snehovej pokrývky počas šampionátu malo vyhrať práve Slovensko?
Vychádzame z predpokladu, ţe najväčšiu šancu na víťazstvo v prípade sneţenia má krajina,
ktorá má najväčšiu skúsenosť s futbalom na zamrznutých a zasneţených ihriskách.
Samozrejme nemôţe ísť o úplných outsiderov šampionátu, lebo tým nepomôţe ani sneh na
ihrisku.
Aby sme identifikovali krajinu, ktorej futbalisti sú najviac zvyknutí na sneh, v prvom kroku
sme zoradili krajiny všetkých účastníkov MS podľa priemernej ročnej teploty v príslušnom
hlavnom meste. Niţšiu priemernú teplotu v hlavnom meste ako 11 stupňov má
nasledujúcich 8 krajín.
Anglicko – Dánsko – Holandsko – KĽDR - Nemecko – Slovensko – Slovinsko - Švajčiarsko

V prvom kroku sme vylúčili zo skupiny 8 krajín absolútneho outsidera šampionátu KĽDR,
lebo nepredpokladáme, ţe by na zasneţenom ihrisku dokázala KĽDR vyhrať nad niektorým
z favoritov len kvôli nasneţenému ihrisku.
Anglicko – Dánsko – Holandsko – KĽDR - Nemecko – Slovensko – Slovinsko - Švajčiarsko

V druhom kroku je potrebné vylúčiť krajiny, kde majú nízku priemernú teplotu, ale sneţí
tam len zriedkavo. Priemerná teplota je predsa len priemer, čo znamená, ţe prímorské
krajiny môţu mať relatívne nízku priemernú teplotu, ale len miernu zimu. Preto sme vylúčili
Anglicko a Holandsko, kde sneţí v zime len zriedka.
Anglicko – Dánsko – Holandsko – KĽDR - Nemecko – Slovensko – Slovinsko - Švajčiarsko

17
18

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20670001&refer=india&sid=awNaI9yDGOnc
http://english.newslab.ru/news/197957
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Zostali nám Dánsko, Nemecko, Slovinsko, Slovensko a Švajčiarsko. Ako sú tieto krajiny s
priemerným počtom dní v roku so snehovou pokrývkou v roku? Kodaň ich má 3119, Bern 33,
Ljublana 40, Berlín a Bratislava zhodne po 49. Vypadávajú teda Dánsko, Švajčiarsko
a Slovinsko.
Anglicko – Dánsko – Holandsko – KĽDR - Nemecko – Slovensko – Slovinsko - Švajčiarsko

Hlavné mestá Nemecka a Slovenska majú rovnaký priemerný počet dní so snehovou
pokrývkou. Čo teda rozhodne? Mohli by sme lacno nahradiť Bratislavu Ţilinou
s priemernou ročnou teplotou 7 stupňov a 55 dňami v roku so snehovou pokrývkou
a argumentovať, ţe tam hrávali mnohí futbalisti, ktorí sa pravdepodobne dostanú do
záverečnej nominácie SR (Šesták, Pekarík, Štrba). Takúto argumentáciu však nepovaţujeme
za dostatočnú. Podľa nás sú kľúčové dva významné faktory. Prvým je reálna skúsenosť
reprezentácie s hrou na snehu. Slovensko odohralo kľúčový zápas kvalifikácie proti Poľsku
v arktických podmienkach a navyše tento zápas úspešne zvládlo. Druhým faktorom je, ţe
horší tím môţe vyuţiť zlý povrch na defenzívnu hru a lepší tím môţe mať naopak výrazné
problémy s kombinačnou hrou. V prípade zápasu medzi Slovenskom a Nemeckom by oba
faktory hrali v prospech víťazstva slovenskej reprezentácie.
Anglicko – Dánsko – Holandsko – KĽDR - Nemecko – Slovensko – Slovinsko - Švajčiarsko

Táto analýza nás vedie k jednoznačnému záveru:
Ak v Afrike nasneţí, Slovensko bude majstrom sveta....20

19

20

Z dôvodu absencie dát pre Kodaň sme pouţili dáta pre mesto Holbaek, ktoré leţí pribliţne 60 km
od Kodane.
Upozorňujeme, ţe táto časť analýzy je písaná viac srdcom futbalového fanúšika neţ ekonomického
analytika. V skutočnosti jednorazové sneţenie veľmi nepomôţe, keďţe pre víťazstvo Slovenska je
potrebná hrubšia vrstva snehu a to od osemfinále aţ po finále.
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Príloha
O Inštitúte finančnej politiky (www.finance.gov.sk/ifp)
Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou kapacitou Ministerstva financií SR a sústreďuje
sa predovšetkým na tieto oblasti:
makroekonomické analýzy a prognózy,
analýzy a prognózy daňových príjmov,
analýzy vývoja verejných financií a fiškálnej politiky,
monitorovanie a analýzy štrukturálnych politík.
Ekonomické analýzy IFP sú dostupné na stránke:
www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5947

Zoznam respondentov prieskumu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Murat C. Aslak, Yapi Kredi Investments, Turecko
Juraj Barta, Slovenská sporiteľňa
Rado Baťo, SME
Monika Bruncková, MF SR
James E. Brunsden, European Voice, Belgicko
Martin Haluš, MF SR
Martin Jaroš, Trend
Štefan Kišš, MF SR
Miroslav Kováč, MF SR
Ján Kovalčík, Trend Analyses
Jana Králová, MF SR
Pavol Kubík, Trend
Marek Kuľka, MF SR
Marcel Mihalenko, MF SR
Jana Mravcová, Trend
Viktor Novysedlák, MF SR
Ľudo Ódor, NBS
Peter Povala, MF SR
Ján Remeta, MF SR
Pavol Sibyla, Trend
Ondrej Sočuvka, US Embassy
Lucia Šrámková, MF SR
Martin Šuster, NBS
Roel Verrycken, De Tijd, Belgicko
Joerg Wagner, Koelner Stadt-Anzeiger, Nemecko
Sami P.J. Ylaoutinen, Ministerstvo financií, Fínsko
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Trhová hodnota reprezentantov SR
Trhová hodnota reprezentantov (eur)
Marek Hamšík, SSC Neapol, Záloţník

24 000 000

Martin Škrteľ, FC Liverpool, Obranca

13 500 000

Filip Hološko, Besiktas Istanbul, Útočník

6 500 000

Miroslav Stoch, FC Twente Enschede, Útočník

4 500 000

Stanislav Šesták, VfL Bochum, Útočník

4 500 000

Ján Mucha, Legia Warszawa, Brankár

3 200 000

Erik Jendrišek, 1.FC Kaiserslautern, Útočník

2 500 000

Marek Sapara, MKE Ankaragücü, Záloţník

2 500 000

Peter Pekarik, VfL Wolfsburg, Obranca

2 500 000

Tomáš Hubočan, Zenit St. Petersburg, Obranca

2 500 000

Dušan Švento, Red Bull Salzburg, Záloţník

2 400 000

Robert Vittek, MKE Ankaragücü, Útočník

2 300 000

Marek Čech, West Bromwich Albion, Obranca

2 200 000

Jan Ďurica, Hannover 96, Obranca

1 500 000

Juraj Kucka, AC Sparta Praha, Záloţník

1 500 000

Radoslav Zabavník, 1.FSV Mainz 05, Obranca

1 500 000

Vladimír Weiss, Manchester City, Záloţník

1 500 000

Dušan Kuciak, FC Vaslui, Brankár

1 350 000

Martin Jakubko, Saturn Moskovskaya Oblast, Útočník

1 200 000

Ľuboš Kamenár, FC Nantes, Brankár

1 000 000

Miroslav Karhan, 1.FSV Mainz 05, Záloţník

1 000 000

Ján Kozák, FCU Politehnica Timisoara, Záloţník

950 000

Ľubomír Michalík, Leeds United, Obranca

800 000

Martin Petráš, AC Cesena, Obranca

700 000

Kornel Saláta, Slovan Bratislava, Obranca

600 000

Zdeno Štrba, Škoda Xanthi, Záloţník

500 000

Kamil Kopúnek, Spartak Trnava, Záloţník

300 000

Dušan Perniš, Dundee United, Brankár

250 000

Mário Pečalka, MŠK Ţilina, Obranca

50 000
Zdroj: transfermarkt.de
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