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Fanúšikovia Slovanu Bratislava, 
 
 
volám sa Miloš Volný a chcel by som vám povedať jednu vec, ktorá ma 
veľmi zaráža. Je to futbalové chuligánstvo, ktoré je zbytočným 
násilím v športe, ktorý je o niečom úplne inom. Futbal je športom, 
ktorý baví skoro všetkých mužov, a dokonca i veľa žien. I ja som 
fanúšikom tohto športu a v televízii sledujem veľa zápasov slovenskej, 
ale aj zápasy v zahraničných ligách. 
 
Som fanúšikom Slovanu Bratislava, fandím im preto, že Bratislava je 
moje rodné mesto a Slovan je najlepším bratislavským futbalovým 
klubom. Je to pre mňa nepochopiteľné a zároveň sa mi to javí 
zbytočne násilnícke, že na štadiónoch sa bijú ľudia iba kvôli tomu, že 
nemajú radi ten druhý klub. Ak máte chuť iba si zaboxovať môžete 
ísť do posilňovne, ale neberte tým ľuďom, ktorí sa prišli iba zabaviť, 
chuť znovu prísť na futbalový zápas, pretože majú strach, že sa im 
tam niečo stane. Bitkami na štadiónoch zároveň kazíte povesť vášho 
klubu a to určite nechcete. Mali by ste rešpektovať právo ostatných 
na výber tímu, ktorému budú fandiť. Chuligánstvo sa síce rozrastá vo 
viacerých štátoch sveta, ako napríklad v Anglicku, Rusku, Nemecku 
a tak ďalej, ale ja si myslím, že je na čase rozrastanie tohto násilia 
ukončiť. Keby nebolo tejto  nenávisti medzi fanúšikmi rôznych klubov, 
tak mnohí z vás, chuligánov by mohli byť priateľmi a spolu by si mohli 
vychutnávať športový zážitok zo zápasu. O čo vám vlastne ide? O to, 
že keď vyhrá váš tím, tak sa môžete vyvyšovať nad fanúšikov druhého 
tímu? Alebo o to, že si potrebujete vybiť prebytočnú energiu 
v bitke? Ja si myslím, že fanúšikom ktoréhokoľvek tímu by malo ísť 



hlavne o kvalitný športový zážitok a nie o to, či váš tím vyhral alebo 
prehral, pretože ako hovorí motto olympiády: „Nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa,“ a to by podľa mňa malo byť mottom každého klubu 
i fanúšika. 
 
Tolerancia je slovo, o ktorom sa v dnešnej dobe často hovorí. Mnoho 
ľudí sa nad ním vôbec nezamýšľa, pretože berú ako samozrejmosť, že 
ostatní uznávajú ich základné práva. Existujú však takí ľudia, ktorí 
neuznávajú ľudí inej farby pleti, iného vierovyznania, či národnosti 
a odsudzujú ich na základe vecí, podľa ktorých nemôžu zistiť aký ten 
dotyčný človek v skutočnosti je. Takýto ľudia žili aj pred niekoľkými 
desaťročiami, boli to ľudia ako Adolf Hitler, ktorí mal svoj sen 
o nadradenej rase. To by však nebolo správne, aby bola niektorá rasa 
nadradená, pretože žiadna nie je lepšia ako tie ostatné. Nezáleží na 
farbe pleti, vierovyznaní, národnosti alebo na tom, či sme fanúšikmi 
Bratislavy, či Trnavy. Je to jedno, všetci sme rovnakí a nikto sa 
nesmie vyvyšovať nad ostatných, pretože na to nemá právo. Preto by 
ste sa ani vy „futbaloví chuligáni“ nemali vyvyšovať nad fanúšikmi 
iných klubov, pretože to, ktorý tím vyhrá veľkou mierou ovplyvňuje 
šťastie a tak nemôžete povedať, že ste lepší, pretože nabudúce to 
môže byť úplne opačne. 
 
Dúfam, že sa nad mojimi slovami zamyslíte a zvážite to, že násilie 
nepatrí na futbalový štadión a ani inde medzi ľudí. 
 
S pozdravom 
 
Miloš Volný 
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