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Vážení športoví priatelia,
dnes na trnavskom štadióne privítame
zaujímavého súpera. Po veľmi dlhom čase
sa na Slovensku predstaví zástupca ázijskej
futbalovej konfederácie, tentoraz reprezentácia
Jordánska. Zdanlivo pre niekoho neatraktívny
a nezaujímavý súper, ale naozaj len zdanlivo.
V tomto roku sa totiž predstavila na majstrovstvách svojho kontinentu, zo štyroch zápasov
dva vyhrala a vo dvoch remizovala. V postupe
z osemﬁnále jej napokon zabránila prehra
v jedenástkovom rozstrele, ale na jej štíte
v skupine ostal napríklad aj obhajca trofeje,
tím Austrálie. Zápas s Jordánskom bude mať
pre nás trochu špeciﬁckú príchuť, pretože
v realizačnom tíme súpera nájdeme slovenskú
stopu v osobe Alexandra Vencela mladšieho,
ktorý má na starosti prípravu brankárov.
Tento zápas bude súčasťou prípravy na kvaliﬁkačný duel, ktorý odohráme o štyri dni v Azerbajdžane. A ak chceme pomýšľať na postup
na Euro 2020, nesmieme zaváhať. Bez ohľadu
na neobľúbený „posezónny“ termín a nám nie
príliš naklonené klimatické podmienky, ktoré
nás pri Kaspickom mori čakajú.
Končí sa sezóna 2018/19, ktorú možno označiť za pomerne turbulentnú. V priebehu
ostatných pätnástich mesiacov sa vymenili
tréneri vo všetkých reprezentačných tímoch
a každý nový kormidelník vie, kam by sa chcel
a mal s tým svojím výberom dostať – herne aj
výsledkovo. Pretože výsledky reprezentácie
vníma futbalová verejnosť veľmi citlivo a podľa
nich posudzuje prácu celého futbalového
hnutia. Takže aj naďalej bude príprave všetkých
reprezentačných tímov venovaná zo strany SFZ
maximálna pozornosť a starostlivosť.
Futbalový život však nie je len reprezentácia.
Vo všetkých súťažiach a na všetkých úrovniach
sa až do posledných kôl hrá o postup, záchranu, niekedy o česť a takmer vždy z nadšenia
pre futbal. Som rád, že vďaka programu podpory futbalovej infraštruktúry sme mohli pomôcť
stovkám futbalových klubov, aby si skvalitnili
prostredie, v ktorom sa pripravuje predovšetkým mládež a v súťažných zápasoch aktívne
športuje. Chcem poďakovať všetkým predstaviteľom klubov, samosprávy i súkromného
sektora, ktorí priložili ruku k spoločnému dielu
a aj vďaka nim sa môžeme tešiť z lepších šatní,

PATRIK HROŠOVSKÝ
je lídrom Viktorie Plzne,
nastal jeho čas
na túto pozíciu

AJ V REPREZENTÁCII
Strany 11, 12 a 13

SLOVENSKÝ SVETOBEŽNÍK
Alexander Vencel ml.

NA JORDÁNSKEJ LAVIČKE
a v štruktúre tamojšieho
zväzu
štadiónov i hracích plôch pre futbal. V programe obnovy a zlepšovania futbalovej štruktúry
budeme pokračovať ďalej, keďže je to nikdy sa
nekončiaci proces a už sa nesmie zopakovať
minulosť, keď sa mnoho rokov do nej vôbec
neinvestovalo.
Na záver by som rád zagratuloval víťazným
tímom všetkých futbalových súťaží, ktoré
sa v tejto sezóne na slovenských trávnikoch
odohrali. Bolo ich niekoľko stoviek a všetky
si zaslúžia úctu a potlesk. A nášmu reprezentačnému áčku zaželajme, aby nadviazalo na
výborný marcový výkon v zápase s Maďarskom
a svoje nesporné kvality potvrdilo v dnešnom
priateľskom dueli aj v kvaliﬁkácii v Azerbajdžane.
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BRANKÁR – REKORDÉR
„jordánsky Buﬀon“
Amer Shaﬁ

DAL AJ GÓL
v medzištátnom zápase
Strany 24 a 25

Slovensko, do toho!
Ján Kováčik
prezident SFZ
Slovenskú futbalovú reprezentáciu
podporuje Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
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AŽ PÄŤ TRÉNEROV
malo krstné meno,
začínajúce sa písmenom J

NA REPREZENTAČNEJ
LAVIČKE

tréner:
Pavel

Reprezentácia

HAPAL

SLOVENSKA
BRANKÁRI
Dominik

Matúš

Marek

GREIF

KOZÁČIK

RODÁK

6. 4. 1997
Slovan Bratislava
0/0

27. 12. 1983
FC Viktoria Plzeň
28 / 0

13. 12. 1996
FC Rotherham United
0/0

Dávid

Róbert

Branislav

Peter

HANCKO

MAZÁŇ

NIŇAJ

PEKARÍK

13. 12. 1997
AC Fiorentina
6/0

9. 2. 1994
Venezia FC
6/0

17. 5. 1994
Fortuna Sittard
0/0

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
87 / 2

Ľubomír

Lukáš

Denis

ŠATKA

ŠTETINA

VAVRO

2. 12. 1995
DAC 1904 Dun. Streda
6/0

28. 7. 1991
Sparta Praha
2/1

10. 4. 1996
FC Kodaň
2/0

Matúš

László

Ondrej

Ján

BERO

BÉNES

DUDA

GREGUŠ

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
8/0

9. 9. 1997
Holstein Kiel
1/0

5. 12. 1994
Hertha BSC Berlín
32 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
22 / 2

Lukáš

Patrik

Martin

Stanislav

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

CHRIEN

26. 5. 1995
Lechia Gdansk
0/0

22. 4. 1992
FC Viktoria Plzeň
22 / 0

8. 9. 1995
CD Santa Clara
0/0

Róbert

Jaroslav

Miroslav

MAK

MIHALÍK

STOCH

8. 3. 1991
Zenit Petrohrad
53 / 11

27. 7. 1994
MŠK Žilina
5/0

19. 10. 1989
Slavia Praha
59 / 6

Róbert

Samuel

Pavol

BOŽENÍK

MRÁZ

ŠAFRANKO

18.11.1999
MŠK Žilina
0/0

13. 5. 1997
FC Crotone
1/0

16. 11. 1994
Dundee United
2/0

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 31. 5. 2019.

LOBOTKA
25. 11. 1994
Celta Vigo
16 / 2

Reprezentácia

JORDÁNSKA

tréner:
Vital

BORKELMANS

BRANKÁRI
Amer

Moataz

Ahmed

Abdallah

SHAFI

YASEEN

ABDEL-SATTAR

AL-FAKHOURI

12. 2. 1982
Al-Fayha FC
144/1

3. 11. 1982
Al-Faisaly SC
21/0

6. 7. 1984
Al-Jazeera Club
13/0

22. 1. 2000
Al-Wehdat SC
1/0

Ahmed

Bara‘

Salim

KHATTAB

AL-SUGHAIR

MAREI

OBAID

6. 5. 1992
Al-Salmiya Sports Club
51/2

27. 9. 1991
Shabab Al-Ordon
1/0

13. 4. 1994
Al-Faisaly SC
5/0

17. 1. 1992
Al-Wehdat SC
1/0

Yazan Abu

Ihsan

Salem

Mohannad

ARAB

HADDAD

AL-AJALIN

KHAIRULLAH

31. 1. 1996
Al-Jazeera Club
8/0

5. 2. 1994
Al-Faisaly SC
23/1

18. 2. 1988
Al-Faisaly SC
12/0

25. 7. 1993
Al-Jazeera Club
6/2

Ahmed

Mussab

Mohammad

Musa

SAMIR

AL-LAHAM

ABO ZREQ

AL-TAAMARI

27. 3. 1991
Al-Jazeera Club
46/4

20. 5. 1991
Muaither SC
28/2

0/0

10. 6. 1997
FC Apoel Nikóza
24/5

Baha‘

Saeed

Omar

Khalil Bani

ABDEL-RAHMAN

MURJAN

HANI

ATTIAH

5. 1. 1987
Qatar SC
121/6

10. 2. 1990
Al-Wehdat SC
83/7

27. 7. 1999
Al-Faisaly SC
0/0

8. 6. 1991
Al-Faisaly SC
71/7

Ahmad

Yaseen

Yousef

ERSAN

AL-BAKHIT

AL-RAWASHDEH

28. 9. 1995
Al-Faisaly SC
8/0

24. 3. 1989
Dibba Al-Fujairah Club
47/5

14. 3. 1990
Dibba Al-Fujairah Club
52/4

OBRANCOVIA
Tareq

Feras

SHELBAIEH
27. 11. 1993
Al-Jazeera Club
16/0

STREDOPOLIARI

ÚTOČNÍCI
Hamza

Baha‘

AL-DARDOUR

FAISAL

12. 5. 1991
Al-Wehdat SC
59/27

30. 5. 1995
Al-Wehdat SC
29/

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 31. 5. 2019.

SLOVENSKO  JORDÁNSKO

PATRIK HROŠOVSKÝ
potiahol Viktoriu Plzeň medzi
českú elitu a je v hľadáčiku
európskych klubov

Jeho čas
prichádza
aj v drese
s dvojkrížom
na prsiach

Patrik Hrošovský prekonáva
brankára Realu Madrid
Keylora Navasa.

Učňovské roky strávil v Plzni, kam prišiel ako sedemnásťročný, dnes, po takmer desiatich rokoch,
nosí kapitánsku pásku a je rešpektovanou persónou českej ligy. Prestup špílmachra Viktorie Plzeň
do kvalitnej európskej súťaže je na spadnutie. Dozrel čas. V klube i v reprezentácii. Kouč Pavel
Hapal to povedal nahlas: „V strede poľa je niekoľko hráčov, ktorí si zaslúžia šancu a priestor. Prvým
z nich je Patrik Hrošovský.“
V ŠTRUNCOVÝCH
SADOCH
Z UČŇA MAJSTER
Do Plzne ste prišli ako
17-ročný dorastenec. Boli
ste od začiatku považovaný
za nástupcu špílmachra Pavla Horvátha alebo sa vaša
pozícia tvorcu hry vyproﬁlovala až neskôr?
„Nemyslím si, že by v tom čase
niekto takto uvažoval. Pôsobil
som v Trenčíne, môj manažér
sa poznal so športovým riaditeľom Plzne, prišiel som na
skúšku a asi som presvedčil,
keď si ma tam nechali. Ponúkli
mi prvú zmluvu, pripojil som
sa k dorastencom a v prvých
sezónach som sa rozohrával
na hosťovaniach.“
g Po nich ste vhupli do
veľkého futbalu a od prvej
chvíle ste boli prirovnávaný
práve k ikone klubu Pavlovi
Horváthovi. Prehľad na
ihrisku, dirigentské schopnosti, dokonca aj iniciály
mena máte rovnaké.
„Pavel bol kapitán, líder, ťahúň
mužstva. Hrával na rovnakom
poste, a tak som študoval
jeho jeho hru a snažil som sa
naučiť sa od neho čo najviac.
Musím povedať, že mi vždy
ochotne poradil, veľmi mi to
v začiatkoch uľahčil na ihrisku
aj mimo neho. Dnes pôsobí

Prienik cez Maročana Hamzu Mendyla.

g
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v klube ako tréner juniorky
a okrem skvelého futbalistu
je to aj výborný kamarát.“
g V zimnej časti sezóny
2013/14 ste sa vrátili z hosťovania v Znojme a od vášho príchodu zaznamenala
Viktoria Plzeň v šiestich
sezónach tri tituly a tri druhé miesta. Ako sa podarilo
relatívne malému klubu
dostihnúť, a v niektorých
sezónach predbehnúť, velikánov Spartu a Slaviu?

„Je pravda, že rivalita medzi
týmito klubmi je veľká a po
tom, ako Viktorka začala mútiť
vodu na čelných priečkach,
ešte narástla. Ťažko povedať,
v čom tkvie tajomstvo úspechu. V samých začiatkoch to
bol klub s dlhmi, neskôr prišiel
nový majiteľ a karta sa začala
obracať. Mužstvo malo lídrov
v podobe Horvátha a trénera
Vrbu, prišli prvé výsledky, sebavedomie hráčov išlo hore.
Všetko si to správne sadlo a

futbal v Plzni zažíva krásne obdobie. Nie je ľahké držať krok
so Slaviou a Spartou, navyše,
dovolím si povedať, že ekonomicky sú tieto kluby ešte
o niekoľko krokov vpredu.“
g Popredné priečky v lige sú
vstupenkou do európskych
pohárových súťaží. V červeno-modrom drese ste si ich
užili v posledných rokoch
viac než dosť. Na ktoré zápasy spomínate najradšej?
„V tejto sezóne som prvýkrát
okúsil, aké je to zahrať si skupinovú fázu Ligy majstrov a aj
v predošlých sezónach sa nám
darilo v Európskej lige. Rád
spomínam na domáci duel so
Sportingom Lisabon, hoci sme
nepostúpili. Zápas mal atmosféru, dramatický priebeh, bol
to futbal ako remeň. Dobre sa
spomína aj na duel s Austriou
Viedeň, v ktorom sme otočili
z 0:2 na 3:2. A, samozrejme,
nezabudnuteľné zápasy
s Realom Madrid.“

GÓL DO SIETE REALU,
SLAVIA V TEJTO
SEZÓNE VYŠŠIE
Dali ste gól do siete Realu
na Estadio Santiago Bernabeu. To sa s vami povezie
počas celej kariéry a ešte
na dôchodku vám to budú
všetci pripomínať. Niečo
g

KTO JE PATRIK HROŠOVSKÝ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 22. 4. 1992 v Prievidzi
POST: stredopoliar
KLUB: FC Viktoria Plzeň
ČÍSLO DRESU: 17
REPREZENTAČNÝ DEBUT: 18. 11. 2014 v Žiline
(Slovensko – Fínsko 2:1).
REPREZENTÁCIA: 22 zápasov (2014 – 2019)
ÚSPECHY: 3 x majster Česka (2014/15, 2015/16, 2017/18)

Prvýkrát ste si zahrali
v lige nadstavbovú časť.
Podobným systémom sa hrá
aj na Slovensku, podľa ohlasov v českých médiách, nie
všetci sú s týmto systémom
súťaže stotožnení. Aký máte
pocit z nadstavby vy?
„Pre všetkých je to nová
skúsenosť a aj podľa
reakcií okolia mám pocit,
že očakávania v súvislosti
s dramatickým nábojom
g

A kľučka na Ukrajinca Eduarda Sobola.

a hlavne návštevnosťou,
neboli naplnené. Neprislúcha
mi to hodnotiť, viem, že v susedných krajinách, napríklad
v Poľsku, boli počas nadstavby
štadióny plné, no my sme
sa ich nedočkali. Naopak,
fanúšikov bolo v porovnaní so
základnou fázou na tribúnach
menej. Možno je pre diváka
vzácnejšie, ak hrá jeho mužstvo s jedným súperom len raz
do roka.“

Gólová radosť na Estadio
Santiago Bernabéu.

SLOVENSKO  JORDÁNSKO

podobné ako Panenkovi
dloubák v Belehrade.
„(Smiech) Možno to tak bude.
Je pravda, že o tomto góle
sa veľa hovorilo a hovorí. Dokonca som dostal od jedného
fanúšika špeciálny darček
s portrétom, na ktorom je zobrazená gólová situácia a lopta
smerujúca do bránky Realu.
Vždy, keď sa naň pozriem, pripomína mi jeden z najkrajších
momentov kariéry.“
g Ale ono to mohlo dopadnúť aj inak. Predtým ste
zahodili jasnú tutovku,
určite by ste si vyčítali celú
večnosť, že ste takto naložili
so šancou skórovať proti
slávnemu klubu.
„Uvedomujem si to veľmi
dobre. Bolo to tesne pred
prestávkou, pred odchodom
do kabín. Aj som si sám sebe
vynadal. Na druhej strane,
napriek tomu som cítil, že mi
hra išla, že som bol dobre naladený. Niečo mi našepkávalo,
že ešte nie je koniec. A potom
prišiel gólový moment. Asi to
tak malo byť.“
g V ostatnej sezóne ste
v lige dlho atakovali Slaviu
Praha, nakoniec z toho bolo
v konečnom účtovaní druhé
miesto.
„Napriek tomu môžeme
hovoriť o vydarenej sezóne.
Odohrali sme nezabudnuteľné zápasy v Lige majstrov
a v lige sme dosiahli rekordný
počet bodov. Nič sa nedá
robiť, Slavia bola ešte o niečo
lepšia. Nič to však nemení
na tom, že uplynulú sezónu
považujem za úspešnú.“

Posledné kolo prinieslo aj
rozlúčku vášho spoluhráča
Mareka Bakoša s aktívnou
kariérou.
„O jeho rozhodnutí zavesiť
kopačky na klinec po poslednom ligovom zápase sme
vedeli v predstihu. Boli sme
na tento moment pripravení
a dlho sa zdalo, že on i my
na ihrisku, máme všetko pod
kontrolou. Až prišiel záverečný hvizd a zrazu to na nás
všetkých prišlo. Nával emócií.
Zrazu si človek uvedomí, že sa
niečo končí. Zažil som s ním
skvelé momenty v Plzni i v reprezentácii. Skvelý chalan,
výborný futbalista, ale raz to
muselo prísť. Vek nezastavíte.“
g A možno to bola aj vaša
rozlúčka so štadiónom
v Štruncových sadoch. Hovoria o tom fanúšikovia na
tribúnach, novinári v médiách a všetci sa zhodujú
v tvrdení, že Patrik Hrošovský prerástol českú ligu a je
čas pobrať sa do sveta. Do
kvalitnej európskej súťaže.
„Niečo sa ku mne dostane, aj
keď články v médiách na túto
tému nevyhľadávam. Mám
27 rokov, v Plzni som od dog
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PRIDAJ SA NA NIKE.COM/FOOTBALL

Spomienka na Euro 2016 a zápas proti Walesu v Bordeaux.

V REPREZENTÁCII PRÍDE
NA HAPALOVE SLOVÁ
V rovnakom duchu, smerom na vašu adresu, sa vyjadril aj tréner Hapal na nominačnej tlačovej konferencii pred zápasmi s Jordánskom a Azerbajdžanom.
Podľa jeho slov prichádza
váš čas aj v drese s dvojkrížom na prsiach. Viete o tom?
„Prišla mi správa od mamy, ale
podrobnosti nepoznám. Poviete mi vy, čo presne zaznelo
na tlačovke?“
g Tréner hovoril o veľkej
konkurencii v strede poľa
a vyjadril sa, že tu máme
hráča, ktorý si už dlhší čas
pýta výkonmi v klube priestor aj v reprezentačnom
drese. Vyslovil vaše meno
s dodatkom, že váš čas
prichádza práve teraz.
„Tak to je veľmi príjemná správa. Je mi jasné, že tréner môže
poslať na ihrisko len jedenásť
hráčov a uvedomujem si, že
chalani zo stredu poľa hrávajú
v lepších ligách. Každý z nás
chce hrať, chce sa ukázať. Trénerove slová si veľmi vážim.“
g Krok za krokom ste sa
posúvali smerom hore v Plzni, podobný scenár sa črtá
teraz aj v reprezentácii. Tiež
ste boli ochotný napredovať
a počkať si na svoju šancu.
Trpezlivosť bude vaša silná
stránka.
„Trochu ste ma zaskočili. Nie
som si tým až tak celkom istý,
mimo ihriska, v niektorých veciach, určite trpezlivý nie som.
Čo sa týka futbalu, snažím sa
situáciu vyhodnotiť čo najobjektívnejšie. Ako som povedal,
ak vidím, že na môj post je
k dispozícii trénerovi iný hráč
a tréner sa rozhodne dať mu
šancu, akceptujem to bez
výhrad. Ja sa snažím byť vždy
pripravený. Vo futbale nikdy
neviete, kedy príde vaša šanca. Potom je len na vás, ako
s ňou na ihrisku naložíte.“
g Čaká nás Jordánsko
a Azerbajdžan. Najmä duel
v Baku bude z pohľadu
g

kvaliﬁkácie o postup na
Euro dôležitý. Navyše, hrá sa
v júnovom termíne.
„Viem, kam mierite. Ligové
súťaže sa skončili pred dvomi
a viac týždňami, bude potrebné sa skoncentrovať a pred
odchodom na dovolenky
zvládnuť dôležitý zápas. S výnimkou roku 2016, keď sme
sa pripravovali na záverečný
turnaj Euro, je to úloha, s ktorou sa stretávame každý rok.
Už som si zvykol. V každom
prípade vieme, čo nás čaká.
Hráme o tri dôležité body.“
g Čo očakávate od najbližších súperov?
„Azerbajdžan považujem za
nevyspytateľného súpera.
Doma budú jeho hráči nebezpeční. Na klubovej úrovni som
sa o tom presvedčil pred tromi
rokmi v dvojzápase proti Karabachu Agdam. Doma sme remizovali 0:0, vonku 1:1 a postúpili so šťastím. Domáci hrali
výborne, spomínam si, že
v drese súpera nastúpili dvaja
azerbajdžanskí reprezentanti.
Hráči mali kvalitu, ani teraz
nás nečaká nič ľahké.
A Jordánsko? Poviem na
rovinu, pre mňa je to jedna
veľká neznáma. Neviem, čo
od súpera čakať. Určite nám
tréneri prezradia o súperovi
z Ázie viac. Pre nás to bude zápas ako každý iný, pristúpime
k nemu zodpovedne, navyše,
potrebujeme sa dobre naladiť
na ostrý zápas o niekoľko dní
neskôr v Baku.“
g Slovensko dokázalo
v prvých dvoch kvaliﬁkač-

ných zápasoch zdolať doma
Maďarsko a z Cardiﬀu sme
sa vrátili domov naprázdno
po prehre 0:1. Zatiaľ nie sme
v trháku, ale ani za nikým
nezaostávame.
„Nezaostávame, ale stále
je vo mne pocit, že sme
na bodík v zápase s Walesom
mohli dosiahnuť. V konečnom
účtovaní môžu rozhodovať
detaily. Z môjho pohľadu to
bol remízový zápas.“

PRED ZÁPASMI VIDEO,
V SNOCH EŠTE
JEDNO EURO
Prezraďte niečo o sebe.
Ako sa zvyknete vnútorne
naladiť na dôležitý zápas?
Dávate prednosť dobrej
hudbe? Sledujete ﬁlmy? Alebo dáte prednosť spánku?
„Z každého niečo. Podľa toho,
čo mi v danej chvíli vyhovuje.
Ak je výkop zápasu neskoro
večer, popoludní si zvyknem
pospať. Niekedy si pustím
videozáznamy zo zápasov.“
g Videá zo zápasov, v ktorých ste nastúpili?
„Áno, mám to vyskúšané.
Zostrih vydarených akcií, gólové momenty. Vie mi to dodať
pozitívnu energiu, vyburcovať
k dobrému výkonu.“
g O slovo sa v reprezentácii
hlásia mladé pušky. Vaša
pozícia sa od čias, kedy ste
prišli do repre s Ondrejom
Dudom ako nováčikovia
zmenila. Dnes už patríte
k tým starším a ostrieľanejším borcom.
„Uvedomujem si to. Za trénera
g

Kozáka som patril do kádra,
ktorý bol prešpikovaný skúsenými hráčmi. Medzitým som
tiež nabral nejaké medzinárodné skúsenosti, ale to neznamená, že by som si teraz pripadal
ako líder kolektívu. Skôr som
ten, kto čaká na svoju šancu
a ak príde, bude sa ju snažiť na
ihrisku naplno využiť.“
g Vo futbale ste zažili veľa,
ale určite nie všetko. Ako
by ste charakterizovali vaše
futbalové sny a plány do
budúcnosti?
„Tým najbližším je spomínaný
prestup do kvalitnej zahraničnej súťaže, v reprezentácii je
to účasť na ďalšom vrcholnom
podujatí. Jeden európsky
šampionát som už zažil. Kto
niečo také raz skúsi, chce
si to zopakovať. Ja nie som
výnimkou.“
g Zanechalo Euro 2016
vo vás takú silnú stopu?
„Ak porovnám Ligu majstrov a Euro, kým v pohároch
môžete účinkovať každý
rok, na vrcholnom podujatí
sa ocitnete možno raz za
štyri roky. Alebo sa ho niektorí
futbalisti nedočkajú ani za
celú kariéru. Ja som to šťastie
mal. Zápas proti Walesu mi
nevyšiel podľa predstáv
a Nemecko bolo nad naše sily.
Bola to však skvelá skúsenosť
a na Euro vo Francúzsku
spomínam len v dobrom.
Kiežby sme si mohli rovnakú
radosť užiť s fanúšikmi aj na
budúcoročnom európskom
šampionáte 2020!“
PETER ZEMAN

SLOVENSKO  JORDÁNSKO

rastu, urobil som to, čo bolo
v mojich silách pre klub a netajím túžbu prestúpiť do zahraničia. V tejto chvíli tomu
nechávam priestor a čas.
g V minulosti ste sa vyjadrili,
že vašou vysnenou ligou je
anglická Premier League.
Platí to aj teraz?
„Ktorákoľvek liga z top futbalových európskych krajín
by naplnila moje najvyššie
očakávania.“
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Platí len pre nových hráÏov. Bližšie informácie u obsluhy a na www.ifortuna.sk

Veľ ká výzva
pre svetobežníka
Bol výborným brankárom, je vynikajúcim trénerom brankárov a učiteľom pre futbalistov na tomto poste. Pričom stále platí to, čo ho sprevádzalo celý život, že je skvelý chlap - priamy, ústretový, ľudský. V práci
viac ako stopercentný profík. Pokračovateľ brankárskeho rodu Alexander Vencel s prívlastkom mladší je momentálne členom realizačného
tímu jordánskej reprezentácie.
Súhlasíte s označením
svetobežník?
„Možno aj hej. Teda teraz je
cestovania podstatne menej,
už som pevnejšie pripútaný
k jednému miestu či mestu.
Ale pred niekoľkými rokmi to
označenie platilo úplne. “
g Niekde sa objavil údaj, že
po skončení brankárskej
kariéry ste ako futbalový
odborník, vyslaný FIFA,
navštívili viac ako päťdesiat krajín. Máte evidenciu,
ktoré to boli?
„Žiadnu nástennú mapu so
zapichnutými špendlíkmi do
miest, kde som bol, nemám.
Ale niekde v archíve by som
našiel zápisy zo seminárov
- kde sa konali, s počtom aj
menami účastníkov, aká téma
bola ústredná. Isteže, teraz je
to už všetko na internete, ale
tie zápisky na papieri majú
g

KTO JE ALEXANDER VENCEL ml.
DÁTUM NARODENIA: 2. marca 1967
v Bratislave
HRÁČSKA KARIÉRA: ŠK Slovan Bratislava
(1984 – 1994), RH Cheb (1989 – 1990,
v rámci vojenčiny), Racing Štrasburg
(1994 – 2000), HAC Le Havre (2000
– 2005)
LIGOVÁ BILANCIA: v najvyššej súťaži
v Československu (40), na Slovensku (120)
a vo Francúzsku (372) odchytal
532 zápasov
REPREZENTÁCIA: 2x Česko-Slovensko
(1991 – 1992), 19x Slovensko (1994 – 1998)
ÚSPECHY: 1x majster Československa (1992), 1x majster Slovenska
(1994), 2x víťaz Slovenského pohára (1989, 1994), 1x víťaz francúzskeho Ligového pohára (1997), 1x držiteľ Zlatej lopty časopisu France
Football pre najlepšieho brankára sezóny vo Francúzsku (1998/99)
TRÉNERSKÁ KARIÉRA: držiteľ UEFA Pro licencie, futbalová akadémia
HAC Le Havre (2005 – 2006), tréner brankárov Racingu Štrasburg
(2006 – 2010), asistent trénera a tréner brankárov reprezentácie
Jordánska (od 2018), FIFA konzultant a inštruktor pre vzdelávanie
trénerov brankárov (2011 - 2018), autor piatich knižných publikácií,
v posledných rokoch jeden z lídrov programu Goalkeeping pod
egidou FIFA

SLOVENSKO  JORDÁNSKO

ALEXANDER VENCEL ml. je už rok zamestnancom jordánskeho zväzu nielen
ako tréner brankárov reprezentačného áčka

svoju hodnotu pre mňa. Sú to
moje zhmotnené spomienky a poznatky z veľkej časti
môjho života. Takže určite
by sa dali spočítať všetky
krajiny, ktoré som navštívil,
ale – načo?“
g Je vaša jordánska misia
pre vás jedna z najexotickejších?
„Ako sa to vezme. Museli by
sme si určiť kritériá, trebárs
dĺžka pobytu v krajine či
obsah práce. Je rozdiel,
či som bol niekde na
týždeň-desať dní, aby
som viedol seminár
prípadne brankársky
kurz, alebo som tam
robil niekoľko mesiacov.
V Jordánsku som už
skoro rok, viac som spoznal,
viac som videl, hlbšie som
prenikol do života krajiny
i futbalu.“
g Ako k došlo k vášmu
angažmánu pre jordánsky
zväz?
„Horúcejší kontakt medzi
nami bol od roku 2017. Technického riaditeľa JFA Stuarta
Gellinga som poznal ešte cez
projekty FIFA. Keď sa skončila
moja spolupráca s ňou, mal
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som rozrobený angažmán
v Číne v prvoligovom klube
a bolo to veľmi vážne. Lenže
v týchto zemepisných šírkach
platí, že ak nie je hotové všetko, nie je hotové nič, alebo
kým tam nie ste s platnou
zmluvou, nie ste nikde. Takže
napokon to padlo. Prišiel som
do Jordánska ešte s ďalším
FIFA projektom a potom ma
v máji 2018 pozvali do Ammánu na jeden reprezentačný
zraz. No a po ňom sme sa
pomerne rýchlo dohodli na
spolupráci. Prvý kontrakt som
podpísal do konca Ázijského
pohára 2019, čo znamenalo
do februára tohto roku. Na
ňom sme obstáli, v Jordánsku
bola s naším účinkovaním
spokojnosť, preto celkom
logicky sme dostali možnosť
pokračovať. Hoci...“
g Vyskočil nejaký problém?
„Problém to nebol. Skôr iný
záujem.“
g Odkiaľ?
„Všetkých štyroch trénerov,
teda hlavného Vitala Borkelmansa, asistentov Stephana
Van Der Heydena a Ahmeda
Hayela i mňa, oslovil špičkový
klub z Emirátov, Al-Ain. To je
v tunajších kontinentálnych
pomeroch Real Madrid. Bola
to dilema, mali sme čas si
rozhodnutie premyslieť,
predebatovať.“
g Vaše rozhodnutie je zrejmé, ale prečo ste ponuku
neakceptovali?
„Boli sme dvaja za a dvaja
proti odchodu.“
g Vy ste...
„Chcel som ísť do Al-Ainu.
Vnímal som to a vnímam to
stále ako veľkú výzvu. Absolútna klubová ázijská špička,
výborné podmienky
na prácu, vysoké ambície,
s tým logicky súvisí tlak
na robotu, na profesionalitu
každého človeka. Rozhodol
postoj Vitala Borkelmansa,
zvolil si pokračovanie práce
s jordánskou reprezentáciou.“
g Realizačný tím jordánskej
reprezentácie je multinárodný: Belgičania, Slovák,
domáci, Tunisan, Francúz,
Egypťan. Ako funguje komunikácia a spolupráca?
„V zásade dobre, isteže sa
vždy dá niečo vylepšiť. Borkelmans prišiel do Jordánska
ako asistent domáceho
odborníka Abu-Abeda,
v tom čase som podpísal
zmluvu aj ja. Lenže vnímanie
práce domáceho trénera
a vedenia zväzu sa rozchádzalo v zásadných veciach,

Okamihy s rodinou
si cení najviac, tu spolu
s manželkou Gabikou
a dcérou Michaelou.

takže keď Abu-Abeda skončil
so svojimi ľuďmi, ostali sme
s Borkelmansom pri tíme dvaja. Musela sa riešiť moja pozícia, buď spolu s belgickým
koučom viesť národný tím
a hľadať trénera brankárov,
alebo túto pozíciu prevezmem ja a hlavný tréner vyrieši
post svojho asistenta. Tým,
že som mal v štruktúre zväzu
aj iné pracovné vyťaženie, po
dohode prišiel jeho krajan
Stephane Van Der Heyden.”
g Aká je teda vaša plná pozícia v jordánskom futbale?
„Je toho dosť. Pokiaľ ide o národný tím, pracujem nielen
s brankármi, ale aj s hráčmi z
poľa, niekedy sledujem súpera. Pokiaľ ide o prácu pre zväz,
som šéfom brankárov pre celé
Jordánsko, vrátane ženských

výberov. Postupne dopĺňam
realizačné tímy schopnými
trénermi pre brankárov,
všetko sú to ľudia z domácich
zdrojov, pretože zväzová kasa
rozhodne nie je plná. Som
s nimi veľmi spokojný, sú
pracovití, makajú s nasadením, počúvajú. Možno až na
tunajšie pomery netypicky.“
g Ako v krajine zarezonovalo úspešné účinkovanie
Jordánska na Ázijskom
pohári v januári tohto roku?
„Keď vyžrebovali turnaj a my
sme sa ocitli v skupine s Austráliou, Sýriou a Palestínou,
tak sa našli takí, čo nám radili,
aby sme do Emirátov ani necestovali. Všeobecne panoval
názor, že z tejto skupiny ďalej
ísť nemôžeme. Lenže my sme
v nej neinkasovali ani gól,

vyhrali sme nad Austráliou
1:0 a Sýriou 2:0, s Palestínou
sme hrali 0:0 a šli sme ďalej.
S Vietnamom sme po výsledku 1:1 vypadli v jedenástkovom rozstrele, ale ja si hovorím, že to bolo Pyrrhovo víťazstvo. Lebo tie výsledky zalepili mnohým oči, začali si myslieť, že jordánsky futbal je lepší, oveľa lepší, ako je pravda.
A nábeh na koncepčnú prácu
sa začal pomaly strácať v hmle,
zrazu som sa ocitol v niečom,
čomu som sám pre seba hovoril „organizovaný bordel.“ A to
určite nie je dobré pre profesionálny prístup každého, kto
pracuje v jordánskom futbale
a pre jeho prospech.“
g Znie to trochu zložito...
„Aj to je, ale vedeli sme,
do čoho ideme, keď sme

V rámci debaty s Alexandrom
Veneclom ml. sme narazili na
prezývku jordánskeho tímu The
Chivalrous. „Pýtal som sa domácich na zväze, nedokázali
mi vysvetliť, čo to je. Vraj to
mám zobrať tak, že ich tak
volajú,“ smial sa Slovák v službách nášho súpera. Naša jazyková expertka na angličtinu
Mgr. Zuzana Viňanská odpoveď
našla: „Je to prídavné meno
v množnom číslo a znamená
rytierski, udatní, džentlmenskí.“
S realizačným tímom Jordánska pred zápasom. Alexander Vencel vedľa hlavného trénera, belgičana Vitala Borkelmansa.

Ako funguje domáca
ligová súťaž?
„Dosiaľ sa hrala systémom
jeseň – jar, ale práve táto sezóna bola prechodná, pretože
od roku 2020 sa prechádza
na jar – jeseň. Takže keď sa
dohrala liga a 30. mája bolo
na programe ﬁnále pohára,
mala nasledovať krátka pauza
a od septembra jednokolová
súťaž do konca roka, aby
sa mohlo od jari budúceho
roka nabehnúť na avizovaný
systém. Lenže v polovici mája
zväz túto jednokolovú súťaž
zrušil s tým, že v domácich
podmienkach sa nič hrať
nebude, ale reprezentanti
v zahraničí budú v akcii.
Národný tím môže v tomto
čase pracovať s domácimi
futbalistami a keď dôjde
k prvej fáze kvaliﬁkácie MS,
vymeníme podstatnú časť
kádra za hráčov, pôsobiacich
v cudzine. Samozrejme, reálne to takto fungovať nemôže!
Lenže okrem „Inšalláh“ tu platí ešte aj „bukra,“ teda zajtra.
Ak vám povedia toto čarovné
slovko, ste logickým myslením na vedľajšej koľaji...“
g Aká je štruktúra ligových
súťaží?
„Prvá, druhá liga. Najvyššia
súťaž má dvanásť účastníkov,
druhá štrnásť. Súťažné zápasy
sa hrajú na dvoch štadiónoch v Ammáne a jednom
v Irbide, iba jeden klub má
na drese partnera, zvyšné
platí zväz. Ženy hrajú za rok
asi tri mesiace, mládežníci
asi dva, ale to sa teraz mení,
systém pre juniorskú kategóriu je nastavený na reálnu
dlhodobú súťaž.“
g Kde všade sú jordánski
futbalisti v legionárskej
službe?
„V malých kluboch v Kuvajte
či Saudskej Arábii, zväčša
v druhých ligách. Hoci tam
je športová úroveň výrazne
g

podpisovali zmluvu. Nemá
zmysel lamentovať. Bral som
to ako výzvu pohnúť niečím,
čo celkom nefunguje. Toho
sa držím.“
g Na aký čas ste teraz
zmluvne viazaný k jordánskemu zväzu?
„No, ako sa to vezme. Zmluvu
sme všetci podpisovali do
konca majstrovstiev sveta
2022 v Katare. Všetci Jordánci
snívajú o tom, že si na šampionáte zahrajú! Lenže...
Ázijská kvaliﬁkácia má viacero
etáp, prvá sa začína v septembri a končí sa v júni 2020. Ak
by sme v tejto fáze neuspeli,
zväz má právo s nami spoluprácu ukončiť. No ja mám
úväzok ešte aj na zväze. Ťažko
povedať, či v mojom prípade
je kľúčové účinkovanie repre-

zentácie, alebo tá druhá časť
mojej práce. Samozrejme,
pokiaľ by sme prešli cez
kvaliﬁkáciu, podľa zmluvy budeme viesť národný tím aj na
šampionáte. Pričom v týchto
zemepisných šírkach platilo
a vždy platiť bude Inšalláh
– ak Boh dá.“
g Napríklad Boh dal ihrisko.
„Áno, v Ammáne. Princ Ali dal
k dispozícii šiestim klubom
veľký pozemok, na ktorom
si každý z nich postavil
ihrisko. A k nemu príslušnú
administratívnu budovu. Čím
väčší, bohatší, vplyvnejší klub,
tým vyššia budova. Takže
okolo jednej hracej plochy
je trojposchodový dom, pri
druhej prízemná stavbička.
A to všetko na jednom šírom
pozemku.“

nižšia, peniaze nepustia.“
g Lenže ešte v kvaliﬁkácii
MS 2014 hralo Jordánsko
medzikontinentálnu kvaliﬁkáciu, v renkingu FIFA
bolo na 37. mieste! Dá sa to
vysvetliť?
„Dá. Vtedy tri špičkové jordánske kluby Al-Faisaly,
Al-Wehdat a Shabab
Al-Ordon skutočne dobre
fungovali a reprezentácia
z toho vyťažila. V kvaliﬁkácii
vyhrala ázijskú baráž o miestenku do medzikontinentálnej baráže, tam už nestačila na
Uruguaj, ale dodnes sa na
to v Jordánsku spomína. Lebo
potom prišiel pád až do druhej stovky v renkingu FIFA.
V Borkelmansovej ére sme to
vytiahli na koniec prvej stovky,
takže zlepšenie tu je, ale na
ten level spred šiestich rokov
sa len s úctou pozeráme.“
g Zápas so Slovenskom ste
pomáhali dohodnúť vy?
„Nemám v tom žiadne prsty,
šlo to po diplomatickej futbalovej linke. Pravdou je, že naši
hráči sú krátko po ramadáne,
nepochybne sa to prejavilo
na ich fyzickom stave. Ale
máme motiváciu hrať o čo
najlepší výsledok, pretože pri
nasadzovaní do kvaliﬁkácie
MS sme v tejto chvíli v druhom koši, ale len veľmi tesne.
Po Slovensku čaká na Jordánsko duel s Indonéziou, v tom
sme jasný favorit, takže by
nám to v bodoch do rebríčka
malo pomôcť, ale výsledok
z Trnavy je veľmi dôležitý. Čo
sa mňa týka, samozrejme som
rád, že bude doma. Ak by sa
hralo v Bratislave na novom
Tehelnom poli, bolo by to pre
mňa, slovanistu, ešte o kus
radostnejšie. Ale to hovorím
ako človek s otvoreným srdcom. Ako profík prídem
s tímom a urobím všetko pre
čo najlepší výsledok Jordánska.“
PETER ŠURIN
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Jordánski „rytieri“
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o jordánskom futbale

30

– gólov dosiahli lídri rebríčka
reprezentačných strelcov Jordánska.
Badran Al-Shaqran dosiahol tento
nástrel v 60 medzištátnych stretnutiach v rokoch 1997 – 2006, Hassan
Abdel-Fattah v 88 štartoch od roku
2004, ale stále má šancu tento počet
navýšiť, keďže je v kádri reprezentácie.
Aj ďalší dvaja hráči v poradí sú ešte
akltívni – Hamza Al-Dardour
27 gólov/59 zápasov a Abdallah Deeb
24 gólov/121 zápasov.

MAHMOUD SHELBAIEH –
je najlepším strelcom domácej ligovej súťaže v jej histórii.
Dosiahol v nej 127 gólov v drese dvoch klubov, Al-Wehdat (16 sezón) a Al-Jazeera (1 sezóna).
Dvakrát sa stal najlepším strelcom ročníka (2002/03 s 22 gólmi a2007/08 so 14 gólmi).
Jeho reprezentačná bilancia je 66 zápasov, 22 gólov.

HISTÓRIA - Podobne ako v mnohých

PRVÝ MEDZIŠTÁTNY ZÁPAS – národný

krajinách sveta, aj v Jordánsku (ešte ako
súčasti Osmanskej ríše) boli šíriteľmi
futbalu britskí námorníci a obchodníci.
Za autokratickej vlády Abdula Hamida II
bol zakázaný a uvoľnenie nastalo až po
roku 1908. Po britskej okupácii po I. svetovej vojne sa futbal šíril po celej krajine,
domáca Pro liga bola založená v roku
1944. Majstrom krajiny sa najčastejšie stal
klub Al-Faisaly (34, vrátane titulu za sezónu 2018/19), nasleduje Al-Wehdat (16)
a Al-Ahli (8). V ôsmich ročníkoch neudelili
titul, raz (1998) sa liga nedohrala.

tím odohral prvý medzištátny zápas
v roku 1953 v Egypte, zdolal Sýriu 3:1.
V kvaliﬁkácii MS sa premiérovo prezentovalo Jordánsko pred MS 1986.

MAHMOUD EL-GOHARY – Nastúpil
po Srbovi Brankovi Smiljanovičovi v roku 2002 a vydržal päť rokov. Nikto iný
tak dlho na jordánskej reprezentačnej
lavičke nesedel pred ním a ani po ňom.
Pod vedením tohto Egypťana sa národný tím kvaliﬁkoval premiérovo na veľký
turnaj, v roku 2004 na Ázijský pohár
v Číne 2004, a prebojoval sa do štvrťﬁnále. V tom čase bolo Jordánsko najvyššie
v rebríčku FIFA, na 37. mieste. El-Gohary
priviedol národný tím ku dvom 3. miestam na šampionátoch Západnej Ázie
(2004 a 2007).
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– oﬁciálnych medzištátnych zápasov od premiéry, hranej
30. júla 1953, odohral dosiaľ jordánsky
národný tím v histórii. Najčastejším
súperom je Irak (49x), Sýria (37x)
a Libanon (27x). Z členských krajín
UEFA hralo Jordánsko 5x s Cyprom,
3x s Maltou, 2x s Azerbajdžanom,
Bosnou a Hercegovinou, Gruzínskom,
Kazachstanom, Moldavskom,
1x Albánskom, Arménskom, Bieloruskom, Bulharskom, Chorvátskom, Dánskom, Estónskom, Fínskom, Maďarskom, Litvou, Nórskom, Rumunskom,
Švédskom, Ukrajinou.

AMMAN INTERNATIONAL
STADIUM - je najväčší štadión v Jordánsku. Bol postavený v roku 1964, otvorili ho v roku 1968. Jeho vlastníkom je
jordánska vláda. Hráva na ňom národný
tím aj štyri prvoligové mužstvá, Al-Faisaly
SC, Al-Ahli, Al-Baqua‘a, Al-Jazeera. Má
kapacitu 17 619 divákov.

ŠTYRIA ZAHRANIČNÍ TRÉNERI V LIGE
– v tucte koučov, šéfujúcich lavičkám
účastníkov najvyššej domácej súťaže
v sezóne 2018/19, bolo osem domácich
odborníkov a štyria z cudziny - traja
Tunisania (Nabil Kouki, Kais Yaakoubi,
Chaker Meftah) a jeden Portugalčan
(Zé Nando).

KVALIFIKÁCIA MS 2014 – Jordánsko
sa premiérovo uchádzalo o miestenku
na ﬁnálový turnaj pred Mexikom 1986.
Sedemkrát nezaznamenalo v kvaliﬁkácii výraznejší úspech, prienik medzi

kontinentálnu elitu v tejto súťaži sa mu
podaril v eliminácii o MS 2014 v Brazílii.
V 2. kole vypoklonkovalo z hry Nepál
celkovým skóre 10:1 (9:0 a 1:1). V 3. kole
– hralo sa v 4-členných skupinách – obsadilo 2. priečku za víťazným Irakom,
ale pred Čínou, Signapur bol len do
počtu. Kľúčové na postup ďalej bolo
víťazstvo 2:0 v Iraku. Vo 4. kole, opäť hranom formou skupín, tentoraz 5-členných,
obsadilo Jordánsko v „béčku“ 3. priečku,
ktorá znamenala baráž s Uzbekistanom
o možnosť zahrať si medzikontinentálnu
baráž proti Uruguaju. Zápasy sa hrali
6. a 10. septembra 2013 v Ammáne resp.
v Taškente. Oba sa skončili 1:1, v jedenástkovom rozstrele rozhodla desiata
séria pokusov, Ismailov nepremenil,
Al-Dmeiri áno a Jordánsko po víťaztsve
9:8 šlo do ďalších bojov. Uruguaj bol už
nad sily ázijského tímu, hráči ako Luis
Suarez, Godin, Maxi Pereira či Cavani už
v Ammáne demonštrovali svoju kvalitu
víťazstvom 5:0. Odveta bola matematická
formalita, v Montevideu tím egyptského
trénera Hossama Hassana však uhral
cennú remízu 0:0. A dodnes je to pre
Jordánsko najlepší výsledok v kvaliﬁkácii
MS.
PETER ŠURIN
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Róbert Mak, Marek Hamšík, Stanislav Lobotka.
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REPREZENTÁCIA
SLOVENSKA
2019
Stoja zľava Milan Škriniar, Denis Vavro, Dávid Hancko, Martin Dúbravka, Juraj Kucka, v prednom rade zľava Ondrej Duda, Albert Rusnák, Peter Pekarík,

Hráči v červených dresoch sa
vrhajú na svojho brankára.
Je 6. január 2019 a celé Jordánsko je na nohách, pretože
zdolalo obrovského favorita
kontinentálneho šampionátu.
Kým Jordánci oslavujú, hráči
v žltom – farba príznačná pre
Austráliu – krútia hlavami.
Nad výsledkom a možno aj
nad tým, čo všetko veterán
v bránke Jordánska vychytal.
Neboli jediní.
Na Ázijskom pohári v SAE
neinkasoval ani v zápase proti
Sýrii (2:0) a Palestíne (0:0).
Jediný gól dostal v Dubaji
v stretnutí s Vietnamom vo
vyraďovacej fáze, v ktorom po
remíze 1:1 vypadli Jordánci po
penaltovom rozstrele. Bol to
inak 150. zápas Amera Shaﬁho
v drese Jordánska. Je potrebné dodať, že číslo 150 mu
registruje Jordánsky futbalový
zväz (JFA), podľa FIFA je to
o šesť zápasov menej.
Volajú ho arabský Buﬀon. Aj
pre futbalovú dlhovekosť,
aj pre stabilitu výkonov a aj
pre ikonický zjav. Má aj inú
prezývku: ázijská veľryba.
Vyjadruje jeho niekedy až
akrobatické kúsky pri zákrokoch a ohybnosť, ktorou sa
vždy prezentuje. Za Jordánsko
nastúpil prvýkrát 17. augusta
2002 v Ammáne proti Keni
(1:1). Najcennejší dres nosí
teda už takmer sedemnásť
rokov, bol pri niekoľkých
skvelých triumfoch Jordáncov.
Z prestížneho víťazstva nad
Austráliou sa tešil v piatich
vzájomných stretnutiach až
trikrát – okrem totho vyššie
spomínaného v tomto roku aj
v kvaliﬁkácii na MS 2014 a MS
2018. V eliminácii na brazílsky
šampionát vychytal aj víťazstvo nad Japoncami. Jeho
osobná bilancia je skvelá, veď

LEGENDA SÚPERA je rekordérom v počte štartov za národný tím

Jordánsky Buﬀon
sa volá Amer Shafi
KTO JE AMER SHAFI
CELÉ MENO: Amer Shaﬁ Mahmúd Sabbah
MIESTO A DÁTUM NARODENIA: 14. február 1982
v Ammáne
VÝŠKA: 183 cm
POST: brankár
KLUB: Al - Fayha (hosťovanie z Shabab Al - Ordon)
ČÍSLO NA DRESE: 99, alebo 1
KLUBOVÁ KARIÉRA: Al - Yarmouk (1999 – 2007),
Al - Faisaly (hosťovanie z Al – Yarmouk, 2004
– 2005), Ismaily ( hosťovanie z Al – Yarmouk, 2006
– 2007), Al – Wehdat (2007 – 2018), Shabab Al – Ordon (2018 - ), Al – Faya (hosťovanie z Shabab Al – Ordon,
2019)
REPREZENTÁCIA: Jordánsko (od 2002), 150 zápasov
(144 podľa FIFA)/1 gól
ÚSPECHY: 7 x majster Jordánska (2008, 2009, 2011,
2014, 2015, 2016, 2018), 5 x víťaz jordánskeho Pohára FA
(2005 2009, 2010, 2011, 2014), 3 x víťaz jordánskeho FA
Shield (2008, 2010, 2017), 5 x víťaz jordánskeho Superpohára (2008, 2009, 2010, 2011, 2014)

má na konte až 58 víťazných
medzištátnych zápasov. Pozor,
nehovoríme o brankárovi
Brazílie...
Počas sedemnástich rokov
v najcennejšom drese zažil
mnoho zaujímavých situácií.
Na konte má jeden strelený
gól. Dal ho v sobotu 17. novembra 2018 v Ammáne do
bránky Indie priamo z výkopu.
V 25. minúte hosťujúci brankár Gurpreet rozohrával priamy kop z vlastnej polovice. Tri
minúty predtým zlikvidoval
Jordáncom penaltu, ba ešte
aj jej dorážku, sebavedomie
z neho sálalo. Dlhý center

poslal až do šestnástky
Jordánska, v ktorej sa lopta
stala ľahkou korisťou Amera
Shaﬁho. Nasledoval okamžitý
výkop takmer cez celé ihrisko.
Gurpreet bol v tom čase
zhruba na úrovni bodu, z ktorého sa kopú penalty. Lopta
dopadla pred šestnástku
a odrazila sa tak, že preletela
ponad brankára Indie. V márnej snahe zabrániť gólu sa jej
síce ešte dotkol, to bolo ale
všetko, čo sa mu podarilo.
Medzitým, ako Gurpreet rozohral priamy kop a momentom,
keď lopta preťala bránkovú
čiaru za jeho chrbtom, prešlo

trinásť sekúnd. Jordánsko
v priateľskom zápase vyhralo 2:1 a Amera Shaﬁho médiá zasa raz vynášali do nebies.
Získal dvadsať
domácich klubových trofejí.
Až devätnásť
v drese
Al-Wehdat,
klubu, ktorý
má zaujímavú históriu, keďže
v roku 1956
vznikol na pôde
palestínskeho
utečeneckého
tábora. Po
Al – Faisaly,
za ktorý si
Amer Shaﬁ zachytal tiež, ide
o druhý najúspešnejší jordánsky klub. Je zaujímavé, že Amer
Shaﬁ jordánsku ligu opustil len
dvakrát. Najprv krátko v rámci
hosťovania v kádri egyptského
SC Ismaily. Tamojšia liga mu
nesedela. Vrátil sa domov
a dlho odmietal ponuky zo
zahraničia. „Je to kvôli rodine
a tomu, že chcem byť k dispozícii jordánskej reprezentácii,“ povedal otec troch synov - Wisama, Yousefa a Warda,
ktorý druhýkrát legionársky
chlebík okúsil až v tomto roku
v saudskoarabskom Al - Fayha.
MOJMÍR STAŠKO
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Šiesta minúta nadstaveného času, na svetelnej tabuli štadióna
v Al Aine je prekvapujúce skóre. Austrália
– Jordánsko 0:1. Na
jordánsku bránku letí
ďalší center. Posledný.
Tlak Austrálie je veľký,
ale už zúfalý. Lopta
končí v rukaviciach
Amera Shaﬁho a vzápätí zaznie záverečný
hvizd rozhodcu.

17

VYSKÚŠAJTE SVOJ MOZOG SPOLU S VAŠIMI
OBĽÚBENÝMI MODERÁTORMI A ICH HOSŤAMI
KAŽDÚ STREDU | 20:35 NA

Peter Boďo má rozcvičku
presne rozvrhnutú.

Výzva, aká sa neodmieta
Kondičnú zložku v reprezentačnom áčku má pod palcom Peter Boďo,
na ktorého služby sa spoliehal hlavný tréner Pavel Hapal aj pri úspešnej
dvadsaťjednotke.
Aká bola vaša hráčska
kariéra?
„Keď som prišiel do Bratislavy
na strednú školu, hral som za
Inter. Pol roka som nastupoval
za B-tím dorastu a potom som
sa dostal do dorasteneckého
,áčka‘. Tam som sa stretol s Romanom Kratochvílom, Jozefom Valachovičom, Karolom
Schulczom, Petrom Mrázom
či Maťom Ševelom. S prvým
tímom Interu som absolvoval
dve prípravy, potom som
šiel hrať do nižších súťaží.
Poslednú registráciu, stále
platnú, mám v piatoligovom
rakúskom mužstve.“
g Aké boli vaše začiatky v pozícii kondičného trénera?
„Keď som s touto profesiou
začínal, neexistovala pozícia
kondičného trénera. Po vysokej škole som v roku 1998
nastúpil do Slovana Bratislava,
ktorý trénoval Stanislav Griga.
Bol som fyziodiagnostik, čo
v praxi znamenalo monitorovanie tréningového procesu
pomocou športtesterov.
Postupne sme však začali vyvíjať tlak na šéfov realizačných
tímov, aby vytvárali pozície
pre kondičných trénerov v tímoch. V sezóne 2002/03 mi
dal v Slovane tréner Radolský
väčšiu príležitosť sa realizovať.
Teraz okrem reprezentácie
pôsobím v FC Petržalka.“
g S trénerom Hapalom spolupracujete od roku 2015,
keď si vás vybral do výberu
g

KTO JE PETER BOĎO
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 27. november 1973 v Zlatých
Moravciach
HRÁČSKA KARIÉRA: Inter Bratislava
KARIÉRA V POZÍCII KONDIČNÉHO TRÉNERA: ŠK Slovan Bratislava
(1998 – 2016), FC Petržalka (2016 – súčasnosť), reprezentácia Slovenska do 21 rokov (2015 – 2018), A-tím Slovenska (od októbra 2018)
ÚSPECHY V POZÍCII KONDIČNÉHO TRÉNERA: štyrikrát majster
Slovenska, dvakrát víťaz Slovenského pohára a dvojnásobný víťaz Superpohára, so Slovanom hral dva razy v základnej skupine Európskej
ligy, s výberom do 21 rokov obsadil 5. miesto na Eure 2017 v Poľsku
Boďo robí s hráčmi cviky
aj na posilnenie svalstva.

do 21 rokov. Ako sa zrodila
vaša spolupráca?
„S trénermi Hapalom a aj
Brunegrafom sme sa poznali
z najvyššej súťaže, keď sme sa
stretávali ako súperi. Keď ma
oslovili, neváhal som a prijal
ich ponuku, čakalo sa len na
to, či ma uvoľní Slovan. S ním
som vyhral všetko, čo sa dalo
a pozvánka do reprezentácie
bola pre mňa zadosťučinením.
Pre mňa to bola výzva, aká sa
neodmieta.“
g Ako si spomínate na úspeš-

nú kvaliﬁkáciu, cez ktorú ste
sa prebojovali na ME
do 21 rokov v Poľsku?
„Tá cesta bola úžasná, rád
spomínam na tie časy. Skĺbila
sa pozitívna energia medzi
realizačným tímom a hráčmi.
Mali sme k dispozícii veľmi
veľa talentovaných futbalistov.
Z hráčov sme vytvorili partiu,
ktorá ťahala za jeden koniec
povrazu. Chalani uverili, že
môžu zdolať každého a výsledkom bolo 5. miesto na Eure.“
g Potom vás tréner Hapal

povolal aj do A-tímu. Zmenilo sa niečo v spôsobe vašej
práce?
„Teraz to je z môjho pohľadu
jednoduchšie, lebo tréningový
proces máme nastavený z predošlých rokov. Nemenili sme
prakticky nič.“
g V čom spočíva práca
kondičného trénera pri
reprezentácii?
„Na začiatku zrazu je veľmi
dôležité rozdeliť si hráčov,
ktorí hrávajú, nehrávajú, prípadne, aký priestor dostávajú
v kluboch. Najskôr sa ich snažíme dostať na rovnakú úroveň.
V ďalších dňoch sa chalanov
snažíme nastaviť do zápasového rytmu.“
g Ako vyzerá vaša úloha
počas zápasov?
„Dopredu sa s trénermi
dohodnem na tom, ktorí hráči
by sa mali ísť kedy rozcvičovať.
Samozrejme, ak sa neudeje
niečo neočakávané. Ak vidíme,
že niekto hlási problém,
snažíme sa hneď reagovať.
Počas prestávky neodchádzam s trénermi do šatne, ale
s náhradníkmi som na hracej
ploche a pripravujeme sa
na možné striedanie.“
g Kto chodí najlepšie pripravený na zrazy?
„Hráči trénujú a hrajú v špičkových kluboch, na zrazy chodia
výborne pripravení. Venujeme
sa na nich už len detailom. Pre
mňa je pasia robiť s týmito
chlapcami. S hráčmi konzultujem aj to, čo robia v klube
a ak niečo potrebujú navyše
v individuálnej príprave, snažím sa im pomôcť.“
BRANISLAV SARŇÁK
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ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
PETER BOĎO, kondičný tréner

19

JAGUAR E-PACE

 Î  A
ġ ġĝ

½

JEDNODUCHO VÁŠ UŽ OD 499,99 EUR MESAČNE
Využite ponuku operatívneho leasingu.

OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU.
Tempus Car, Rastislavova 110, 040 01 Košice
0915 916 962, jlr@tempus.sk
jaguar.tempus.sk
Spotreba paliva (EÚ, kombinovaná): 4,7 – 8,0 l/100 km, emisie CO (EÚ, kombinované): 124 – 181 g/km

OPRÁŠENÉ LEGENDY
MICHAL BENEDIKOVIČ bol hráčom, ktorý nepoznal slabý výkon

Trnavský Bratislavčan navždy
Napriek vyhláseniam trnavských funkcionárov, že svojich hráčov pustia
do každého klubu, len k odvekému rivalovi do Bratislavy nie, história
na tejto linke zaznamenala príchody Františka Masaroviča, excelentné
ľavé krídlo, Karola Jurkoviča, prvotriedneho kanoniera, aj Antona Malatinského, skvelého stratéga a tvorcu hry krátko po druhej svetovej
vojne. Výbornou posilou belasých sa stala od jesene 1951 štvrtá hviezda
trnavského futbalu Michal Benedikovič.
Tento futbalový bojovník
prišiel na Tehelné pole
kurióznym spôsobom.
Keď sa belasí v roku 1948
chystali na epochálny zájazd
do Mexika a USA, požiadali
o uvoľnenie dvoch špičkových trnavských hráčov Antona Malatinského a Michala
Benedikoviča. Prvého pustili,
žiadosť o druhého tajomník
klubu zamkol do zásuvky
svojho stola. Keď o nejaký
rok Bratislavčania zopakovali záujem o Benedikoviča,
ten im odpovedal, že už raz
taký záujem o neho mali,
ale pritom nijakú žiadosť
do Trnavy neposlali. Bratislavský funkcionár, ktorý pred
Mexikom podával žiadosti
o oboch Trnavčanov, prezradil, že Malatinského Slovanu
pustili, no v prípade Benedikoviča ani len neodpovedali.
Ten činovník si dal robotu
a zistil, ako to naozaj všetko

KTO BOL MICHAL BENEDIKOVIČ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 31. mája 1923 v Trnave
ZOMREL: 4. apríla 2007 v Bratislave
HRÁČSKA KARIÉRA: TŠS Trnava, OAP Bratislava, TŠS, neskôr Kovosmalt, Spartak Trnava, Baník Handlová (hrajúci tréner), Spartak Trnava, NV Bratislava, neskôr Slovan Bratislava ÚNV
REPREZENTÁCIA: 7x ČSR A, 13x ČSR B
ÚSPECHY: 2x majster Československa (1951 a 1955), účastník MS
1954

bolo. Michal Benedikovič sa
nahneval na Trnavu a vzápätí
prestup podpísal. Keď prišiel
do Bratislavy, belasí sa po jari
1951 ocitli na 10. mieste tabuľky a od vedúceho tímu TJ
Vítkovice ich delilo desať bodov, o zisku titulu majstra do
tretice tak nemohli ani snívať.
No stal sa zázrak, ku ktorému
prispel aj húževnatý Benedikovič a Sokol NV napokon
ligovú súťaž vyhral. Nová
posila v základnej zostave
napevno zakotvila a dokonca

sa výrazne podpísala aj pod
titul majstra v roku 1955.
Michal Benedikovič, ktorému
tréner Leopold Šťastný, ako
takmer každému hráčovi,
dal prezývku „Žltý“ pre
prenikavú farbu vlasov,
na celý čas až do prerušenia
kariéry pre vymyslené
obvinenie z „velezrady
a spolupráci na špionáži“ bol
neodmysliteľným pilierom
belasého mužstva. Najprv
v zálohe s Jozefom
Göghom a ešte stabilnejšie
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Pri oceňovaní pred jedným
zo zápasov, zľava Bulla, Benedikovič.
Chodák, Tegelhoﬀ, Vičan,
v uniforme päťbojár Černý.

s Jozefom Jajcajom.
Tréner Šťastný mu spokojne
mohol zveriť stráženie najnebezpečnejšieho súperovho
hráča, ktorému futbal poriadne znechutil a mohol byť
len rád, že ohľaduplný Miško
vždy rešpektoval fair-play.
Inak sa vyznačoval aj tvorivými vlastnosťami, len streľbu
gólov akoby prenechával
spoluhráčom. Napriek tomu
jeho formu, dôslednosť
v plnení taktických pokynov
a po celý zápas nekončiacu
pohyblivosť i bojovnosť si
museli všimnúť aj zostavovatelia reprezentačných tímov
ČSR B i A mužstva. Vyvrcholením bolo zaradenie
do kádra reprezentantov
pre majstrovstvá sveta 1954
vo Švajčiarsku. Žiaľ,
do zápasovej zostavy
na duely so Škótskom
a Uruguajom sa nedostal...
JOZEF KŠIŇAN
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Historický moment – Slovensko nastupuje na svoj premiérový medzištátny zápas
proti SAE vo februári 1994 v Sharjahu.

Vzájomné zápasy Slovenska s výbermi Ázijskej futbalovej konfederácie

Dva triumfy na King‘s Cupe,
prvýkrát s Jordánskom
Ázijská futbalová konfederácia (AFC) združuje v súčasnosti 47 členských
krajín, vrátane nášho dnešného súpera Jordánska. Slovensko sa doteraz
stretlo v štrnástich zápasoch s ôsmimi ázijskými súpermi s bilanciou
6 výhier, 5 remíz a 3 prehry, so skóre 22:18.
OSTRÁ PREMIÉRA
V SHARJAHU, REMÍZA
S JUŽNOU KÓREOU
Slovenská futbalová reprezentácia napísala svoju prvú kapitolu v ére samostatnosti pred
25 rokmi práve proti súperovi
z Ázie. V druhý februárový deň
odohral tím trénera Vengloša
historicky vôbec prvý zápas
v Sharjahu proti domácej
reprezentácii Spojených
arabských emirátov. Premiéra
to bola víťazná, keď krátko
po polčase strelil jediný
a víťazný gól zápasu Vladimír
Weiss st. Na turnaji sa Slovensko stretlo ešte s Egyptom
(0:1) a Marokom (1:2), v dueli
proti SAE nastúpilo Slovensko
v tejto zostave: Vencel - Stúpala, Moravec, Hipp, Kinder O. Daňko, Tomaschek, Hyravý,
Weiss st. – J. Timko, Faktor
(75. Zvara).
O štyri roky neskôr privítal
tím trénera Jankecha na
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VZÁJOMNÉ ZÁPASY
2. 2. 1994
15. 4. 1998
12. 2. 2000
24. 5. 2000
11. 6. 2000
15. 8. 2001
6. 2. 2002
29. 4. 2002
14. 5. 2002
9. 7. 2004
2. 12. 2004
10. 12. 2006
22. 3. 2018
25. 3. 2018

SAE – Slovensko
0:1 Sharjah
Slovensko – Južná Kórea 0:0 Bratislava
Austrália – Slovensko
0:0 Valparaíso
Slovensko – Saud. Árábia 1:1 Nitra
Japonsko – Slovensko
1:1 Sendai
Slovensko – Irán
3:4 Bratislava
Irán – Slovensko
2:3 Teherán
Japonsko – Slovensko
1:0 Tokio
Slovensko – Uzbekistan 4:1 Prešov
Japonsko – Slovensko
3:1 Hirošima
Thajsko – Slovensko1:1, 4:5 p.k. Bangkok
SAE – Slovensko
1:2 Abú Zabí
SAE – Slovensko
1:2 Bangkok
Thajsko – Slovensko
2:3 Bangkok

Tehelnom poli tím Kórejskej
republiky. Súper sa chystal na
svetový šampionát do Francúzska a v Bratislave sa zrodila

Turnaj
Prípravný zápas
Turnaj
Prípravný zápas
Kirin Cup
Prípravný zápas
Prípravný zápas
Prípravný zápas
Prípravný zápas
Kirin Cup
King ’s Cup
Prípravný zápas
King’s Cup
King ’s Cup

bezgólová remíza. Do hľadiska
zavítalo len necelých dvetisíc
divákov, viac ich neprilákal ani
trojnásobný účastník MS

a neskorší držiteľ bronzu
z MS 2002 Hwang Sun-Hong
či dlhoročná opora Yoo
Sang-chul (124 reprezentačných štartov).
Bez gólov sa skončil aj duel v
čílskom Valparaíse vo februári
2002, kde sa v rámci turnaja
stretli Slováci s Austráliou. Tu
by mohol niekto namietať, či
možno považovať Austráliu za
súpera z Ázie. Len na vysvetlenie, od 1. januára 2006 je táto
krajina pod krídlami Ázijskej
futbalovej konfederácie (AFC),
kam sa presunula z Oceánskej
futbalovej konfederácie (OFC).
Do tretice remíza, tentoraz
1:1, sa zrodila aj o tri mesiace
neskôr v Nitre, keď na štadión
pod Zoborom zavítala reprezentácia Saudskej Arábie pod
vedením trénerskej dvojice
Máčala – Hucko. Hostia,
s viacerými hráčmi z kádra
z MS 1994 na čele s Al-Jaberom, sa ujali vedenia v 12. min
zásluhou Al-Temyata, vyrovnávajúci gól Adamcovho
výberu zaznamenal ešte do
polčasu Vladimír Kožuch.
Vyrovnanosť súbojov s Ázijcami dokumentuje aj štvrtá
remíza v rade (a tretia v prie-

Mužstvo priviedol na trávnik
kapitán Tomáš Stúpala.

GÓLOVÉ PRESTRELKY
S IRÁNOM, PRVENSTVÁ
NA TURNAJOCH
Gólovo najbohatšie menu
priniesli dva duely s Iránom.
V auguste 2001 videli diváci
na Tehelnom poli už do
polčasu šesť gólov, po tri na
oboch stranách. Dvomi gólmi
v priebehu dvoch minút (18.
a 19.) sa blysol Tomáš Oravec,
do vedenia nás posunul po
polhodine hry presný zásah
Róberta Vitteka. Ani to však
nestačilo. Hostia dokázali
ešte do prestávky vyrovnať
zásluhou Vahediho a zápas
výsledkovo deﬁnitívne zlomili
v druhom polčase víťazným
gólom na 4:3 z kopačky autora hetriku Aliho Karimiho.
Odveta o pol roka neskôr
v Teheráne bola zároveň
premiérou nového reprezentačného kouča Ladislava
Jurkemika a aj tentoraz to
bol zápas bohatý na góly. Už
v 5. min. sa gólovo presadil
Ľubomír Reiter a ten istý hráč
pridal do iránskej bránky do
polčasu aj druhý gól. Na 3:1
zvyšoval po hodine hry Marek
Mintál a keď domáci dokázali
vo zvyšku zápasu výsledok už
len skorigovať na konečných
3:2, mohol sa tréner Jurkemik
a jeho družina tešiť z cenného
víťazstva nad pravidelným
účastníkom MS. Menej sa darilo jeho zverencom v meraní
síl s najúspešnejším ázijským
tímom Japonskom o dva
mesiace v Tokiu, kde Slováci
pred päťdesiatpäťtisícovou
kulisou podľahli domácim 0:1.
Gólovo najvyššie víťazstvo
nášho tímu sa zrodilo v máji
2002 v Prešove, kde sa predstavil Uzbekistan. Pod výhrou
4:1 nájdeme gólové zápisy
Greška, Mintála, dva góly
vsietil Jozef Kožlej.
Zaujímavou kapitolou vzájomných duelov s ázijskými súpermi sú dve účasti
Slovákov v Bangkoku na
turnaji King‘s Cup. Prvý triumf
vybojoval tím vedený trénerom Dušanom Galisom v decembri 2004. Finálový duel

Tomáš Oravec a jeho gólová hlavička do siete Ibrahima Mirzapoura v súboji s Iránom v auguste 2001 (3:4).

Marek Mintál (č.18) v súboji s brankárom Georgijom Zabirovom v zápase Slovensko
– Uzbekistan 4:1 (14. mája 2002 v Prešove).

V minulom roku bol Bangkok dejiskom tradičného turnaja King‘s Cup 2018.
Snímka z ﬁnálového zápasu s domácim Thajskom.

proti domácemu Thajsku sa
skončil remízou 1:1, keď oba
tímy premenili v riadnom hracom čase nariadené pokutové
kopy a penalty rozhodovali
aj o celkovom víťazovi. V rozstrele si zopakoval úspešný
pokus zo zápasu Martin Ďurica a keď sa k nemu pridali
Fodrek, Porázik, J. Ďurica

a Sninský, bolo o víťazovi
turnaja rozhodnuté. Slováci
zdolali Thajčanov 5:4 na
penalty a prvýkrát triumfovali
na turnaji.
Víťazné repete si Slovenskí sokoli zopakovali aj v minulom
roku, nesmieme však zabudnúť ani na zápas z decembra
2006, keď Ján Kocian uspel

so svojím výberom v Abú Zabí
nad domácimi Spojenými
arabskými emirátmi 2:1. Strelcami gólov boli Michal Jonáš
a Ľubomír Michalík, zápas sa
zapísal do histórie aj tým, že
v tomto stretnutí si odkrútili
reprezentačný debut až štyria
hráči, ktorí sa neskôr stali
výraznými postavami reprezentačného tímu – Kozáčik,
Pekarík, Hubočan a Nemec.
Najčerstvejšie spomienky
v súvislosti s ázijskými súpermi máme na minuloročné
duely Slovákov v Bangkoku
zo zápasov so SAE (2:1)
a s Thajskom (3:2). Albert
Rusnák strelil do siete SAE
svoj premiérový reprezentačný gól a stal sa 101.
futbalistom, ktorý sa zapísal
medzi strelcov v oﬁciálnom
reprezentačnom stretnutí.
Vo ﬁnále ho napodobnil Erik
Pačinda a zverenci trénera
Jána Kozáka sa aj pri druhej
účasti na King‘s Cupe v Thajsku vracali domov s trofejou
pre celkového víťaza.

JORDÁNSKO – SÚPER
S PORADOVÝM
ČÍSLOM 75
Jordánsky národný zväz
(Jordan Football Association)
je štvornásobným účastníkom
Ázijského pohára, premiérovo
sa na kontinentálnom šampionáte predstavil reprezentačný výber v roku 2004,
ďalšie tri účasti pridal na
posledných ﬁnálových turnajoch v rokoch 2011, 2015
a 2019. Na tohtoročnom (hralo sa od 5. 1. do 1. 2. v Spojených arabských emirátoch)
sa Jordánsko prebojovalo do
osemﬁnále. Do nadstavbovej
časti postupovali zverenci
belgického trénera Vitala
Borkelmansa z 1. miesta
v skupine po výhrach nad
Austráliou (1:0), Sýriou (2:0)
a po bezgólovej remíze
s Palestínou. Stopku im
vystavil Vietnam, ktorý nášho
súpera zdolal v osemﬁnále
po penaltovom rozstrele 4:2,
v riadnom hracom čase sa
skončil duel nerozhodne 1:1.
Jordánsko bude pre slovenskú futbalovú reprezentáciu
75. súperom v novodobej
histórii od roku 1994 a po
Austrálii, Iráne, Japonsku,
Južnej Kórei, Saudskej Arábii,
Thajsku, Uzbekistane a Spojených arabských emirátoch
v poradí deviatou krajinou
z ázijskej futbalovej konfederácie (AFC). PETER ZEMAN

SLOVENSKO  JORDÁNSKO

behu štyroch mesiacov) tentoraz v Sendaii proti Japonsku.
V júni 2000 štartovalo Slovensko na turnaji Kirin Cup a v prvom vystúpení sa ujalo vedenia už v 7. min po góle Petra
Dzúrika. Domáci odpovedali
o dve minúty neskôr, skóre zápasu na 1:1 uzavrel gólom do
siete brankára Kamila Suska
Šunsuke Nakamura.
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JOZEF
VENGLOŠ
(apríl 1993 – jún 1995)
16

5

4

7

21:30

34

18

6

10

51:33

JOZEF
(február 1999 –
34

13

11

Najviac aj najmenej
J ako

ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU
Jozefovia a Jánovia na reprezentačnej lavičke

Pred Pavlom Hapalom viedli slovenskú reprezentáciu v ére samostatnosti jedenásti plnohodnotní tréneri v desiatich etapách. Zaujímavé je, že až v polovici prípadov boli pri kormidle muži,
ktorých krstné mená sa začínajú na písmeno J. Rozdeliť ich možno do dvoch (aj časových) podmnožín: Jozefovia a Jánovia.
JOZEF VENGLOŠ
PRVÝ TRÉNER
V ÉRE SAMOSTATNOSTI
Všetko odštartoval Jozef Vengloš,
najvýraznejšia a najvplyvnejšia osobnosť
spomedzi slovenských trénerov. Predtým
bol takmer pätnásť rokov spojený - ako
hlavný kouč či asistent – s československou reprezentáciou, s ktorou sa v roku
1976 tešil po boku Václava Ježka z najväčšieho úspechu, titulu majstra Európy. Keď
začínal samostatný slovenský výber, bol
dnes 83-ročný ružomberský rodák jasná
voľba na post hlavného trénera.
Na lavičke vydržal viac ako dva roky,
dohromady odkoučoval 16 zápasov, čo
sa ani zďaleka nepribližovalo k jeho československému rekordu 76 reprezentačných duelov v pozícii hlavného lodivoda.
Aj preto ho jeho predčasný koniec v júni
1995 mrzel. „Vážim si, že som mohol
ako prvý viesť slovenských reprezentantov. V zložitých podmienkach
sme začínali formovať mužstvo,
no napokon som nenašiel takú podporu, s akou som počítal,“ povedal neskôr
Jozef Vengloš.

JOZEF JANKECH
PRVÉ VEĽKÉ VÍŤAZSTVO
(NAD ČECHMI)
Aj druhý tréner v histórii slovenského
národného tímu oslavuje meniny na
neoﬁciálny „Deň slovenských mužov“.
Jozef Jankech sa kormidla ujal v lete 1995
a reprezentačnú káru ťahal takmer tri
a pol roka. Dosiahol výbornú bilanciu,
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JOZEF
JANKECH
(júl 1995 – október 1998)

z pohľadu percentuálnej úspešnosti víťazstiev aj rozdielu v skóre je na historicky
druhej priečke za Jánom Kozákom.
Na jeho konto ide aj prvé skutočne veľké
súťažné slovenské víťazstvo v medzištátnom zápase. Už predtým sme mali na
konte triumfy nad Chorvátskom, Ruskom,
Poľskom či Bulharskom, domáce víťazstvo
nad Čechmi však malo predsa len iný
cveng. Aj preto, že išlo o kvaliﬁkačné vystúpenie v boji o MS 1998. „Na bratislavský triumf 2:1 nad Českom spomínam
z tohto obdobia naozaj najradšej.
Bolo to naše prvé víťazstvo nad silným
súperom, ktorý bol účastníkom záverečného turnaja, v tom čase dokonca
úradujúcim vicemajstrom Európy,“
podotkol Jozef Jankech.

JOZEF ADAMEC
PRVÝ ODIŠIEL
DO TRÉNERSKÉHO NEBA
Velikán slovenského futbalu Jozef Adamec je prvý z reprezentačných trénerov
v ére samostatnosti, ktorý už nie je medzi
nami. Populárny „Hartlo“ navždy odišiel
do futbalového neba vlani v decembri,
presne na Štedrý deň.
Reprezentačnej taktovky sa ujal vo februári 1999, šesť rokov po tom, čo robil
asistenta Václavovi Ježkovi pri národnom
výbere RČS. Dohromady odkoučoval
34 stretnutí, čo je po Jánovi Kozákovi
a Vladimírovi Weissovi najviac – spoločne
s jeho predchodcom Jankechom – z bývalých reprezentačných trénerov.
Z prehier ho najviac škreli domáci výprask

od Rumunov (1:5) v kvaliﬁkácii ME 2000
a šok v podobe prehry 0:2 v Azerbajdžane v eliminácii MS 2002. Na dvojzápas
vo Švédsku a v Baku pritom odchádzali
Slováci ako lídri kvaliﬁkačnej skupiny.
„Ani neviem, ako by som to nazval.
Odohrali sme výborný zápas, no nebolo nám súdené streliť gól,“ uviedol Jozef
Adamec v júni 2001.

JÁN KOCIAN
PRVÁ ŠANCA
REKORDÉROVI HAMŠÍKOVI
„Nie som žiadny mesiáš,“ povedal na
úvod reprezentačnej misie Ján Kocian,
ktorý k národnému tímu nastupoval na
jeseň 2006 po Dušanovi Galisovi. Predtým v Nemecku pôsobiaci a trénersky sa
zdokonaľujúci Kocian dostal šancu v jednom kvaliﬁkačnom cykle, o účasť na Euro
2008, v ktorom neuspel. Celkovo vyhral
iba tri zo sedemnástich zápasov, čo predstavuje najmenšie percento úspešnosti
zo všetkých doterajších reprezentačných
kormidelníkov. Nemožno však zabúdať,
že práve on dal vo februári 2007 ako prvý
šancu Marekovi Hamšíkovi, dlhoročnej
reprezentačnej opore a v súčasnosti už
rekordérovi v počte štartov. Pred Hamšíkovým debutom sa bol na vtedy 19-ročný
talent osobne pozrieť v Brescii. „Dostal
som za úlohu prebudovať mužstvo
a hľadať nových hráčov. Na odporúčanie som si ho bol odsledovať a veľmi
príjemne ma prekvapil. Ďalší vývoj
potvrdil, že takýto hráč musel dostať
šancu,“ povedal Ján Kocian.

JÁN
KOCIAN
(november 2006 – jún 2008)

ADAMEC
november 2001)
10

38:31

17

3

5

úspešný
JÁN KOZÁK
PRVÝ POSTUP
NA EURÓPSKY ŠAMPIONÁT
V lete 2013 povolal prezident SFZ Ján
Kováčik „do zbrane“ búrliváka Jána Kozáka. Charizmatický tréner si okamžite urobil poriadok v hráčskej kabíne, vytvoril
jednoliaty tím a práve vďaka dobrej partii dosiahol druhý najväčší úspech v ére
samostatnosti. Hamšíka, Škrtela a spol.

9

JÁN
KOZÁK
(júl 2013 – október 2018)
54

30:28

29

10

15

80:48

LEGENDA: Za počtom zápasov nasleduje počet víťazstiev, remíz, prehier a celkové skóre.

dostal na záverečný turnaj majstrovstiev
Európy 2016 do Francúzska, keď hneď
na úvod cyklu získal jeden z najcennejších triumfov v histórii. V Žiline zdolali
jeho zverenci v októbri 2014 vtedy
úradujúcich majstrov Európy Španielov
2:1 gólmi Kucku a Stocha. „Chlapci
predviedli fantastický výkon. Bojovali
ako jeden muž a zaslúžene vyhrali,“
vyhlásil Ján Kozák, ktorého tím to

na ME dotiahol do osemﬁnále.
Ďalšiu kvaliﬁkáciu už Slováci pod jeho
vedením nezvládli, napriek tomu je
s takmer 54 percentami víťazných zápasov rekordérom. Zároveň bol najdlhšie
slúžiaci odborník na reprezentačnej
lavičke. Vlani v októbri na vlastnú žiadosť
mužstvo opustil, dôvodom bolo porušenie životosprávy u siedmich hráčov.
MIROSLAV ANTOL

M A RC O M I R E L L I
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Na mieru už do 48 hodín zhotovujeme :

Biznis obleky, Večerné obleky, Smokingové obleky, Smokingy, Smokingové saká, Z amatové saká, Sakokabáty

www.marcomirelli.com/na-mieru-do -48-hodin
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Odpovede s vylúštenou tajničkou zasielajte na tajnicka@futbalsfz.sk, pripojte svoju poštovú adresu do 17. júna 2019.
Zaslaním odpovede nám dávate súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 84/2014 v znení neskorších predpisov na účely vyhlásenia výsledkov a výhercov súťaže, ktoré organizuje
SFZ marketing, s.r.o. Jedného zo správnych lúštiteľov odmeníme suvenírmi SFZ, futbalovej reprezentácie a partnerov nášho národného tímu.

superrýchle
OTVÁRANIE BRÁNY

NOVINKA: ovládanie pomocou smartfónu
s aplikáciou Hörmann BlueSecur*

Pekné, rýchle, inteligentné: automatické sekcionálne brány
• energeticky úsporná garážová brána LPU 67 Thermo s hodnotou
UD do 0,91 W/(m²·K)** vďaka 67 mm termicky oddeleným lamelám
• až o 50 % rýchlejšie otvorenie brány s pohonom SupraMatic
• NOVINKA: aplikácia Hörmann BlueSecur na ovládanie
pohonov garážových a vjazdových brán* so smartfónom

*
**

je potrebný externý Bluetooth prijímač
pri zabudovanej bráne bez presklenia vo veľkosti 5000 × 2125 mm

ĎAKUJEME ZA PODPORU
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