LIGA NÁRODOV UEFA

SLOVENSKO
vs IZRAEL
14. 10. 2020
20:45 hod
City Aréna Trnava
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vo štvrtok 8. októbra urobila naša reprezentácia
dôležitý polkrok na ceste na záverečný turnaj
Euro 2020, ako stále znie oﬁciálny názov šampionátu. Je to o to cennejšie, že v tíme chýbali
traja zo štyroch najlepších z ankety Futbalista
roka 2019 Škriniar, Dúbravka a Lobotka. Nechýbal však štvrtý „mušketier“ Marek Hamšík, ktorý
ako správny kapitán a výnimočná osobnosť
nášho futbalu svoje líderstvo a majstrovstvo
prejavil v kabíne, v zápase a napokon aj v jedenástkovom rozstrele.
Uznanie za prístup a aj výkon v do tej chvíle
najdôležitejšom zápase roka si zaslúži celý
tím, vrátane toho realizačného. Všetci v ňom
určite vedia, že ho bude potrebné zopakovať
a aj zlepšiť, aby sme sa napokon mohli všetci
spoločne radovať. Rád by som k úspechu
pogratuloval aj bývalému reprezentačnému
trénerovi Vladimírovi Weissovi, ktorý má na
lavičke Gruzínska nakročené k historickému
úspechu. Určite si v novembrových ﬁnálových
barážových dueloch budeme navzájom priať
úspech.
Súčasne s prípravou na výnimočný deň D, teda
12. november v Belfaste, je potrebné dosiahnuť
čo najlepšie výsledky v Lige národov UEFA, ktorej 2. ročník sme v septembri nezačali dobre.
Verím, že eufória a radosť z nášho (pol)postupu
nám znásobí sily aj v dvoch ďalších ťažkých
októbrových zápasoch. Či už na pôde Škótska,
ktoré sa tiež prebojovalo do novembrového
barážového ﬁnále, ako aj do toho dnešného.
Náš aktuálny súper Izrael podľahol Škótsku
v baráži kvaliﬁkácie až v jedenástkovom
rozstrele a v priebehu mesiaca dokázal na
horúcej ostrovnej pôde dvakrát remizovať buď
v riadnom, alebo predĺženom hracom čase.
O jeho sile a nezdolnosti sme sa mohli presvedčiť aj v septembrovom zápase Ligy národov, ale
v doterajšej histórii vzájomných zápasov sme
trikrát zvíťazili a dvakrát remizovali. Bolo by
dobré, keby sme si túto bilanciu dnes vylepšili,
pretože dobré výsledky v tejto súťaži nám

MAREK RODÁK
má londýnsky domicil,
nezabúda ale, že je

KOŠICKÝ RODÁK
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veľmi môžu pomôcť aj v budúcich kvaliﬁkačných cykloch MS a ME.
V septembri rokoval v Poprade najvyšší orgán
Slovenského futbalového zväzu – konferencia.
Prostredníctvom takmer päťminútového príhovoru ju pozdravil aj prezident UEFA Aleksander
Čeferin. Poukázal na napredovanie SFZ v rôznych oblastiach, pričom osobitne vyzdvihol
výrazný pokrok v budovaní a rekonštrukcii
futbalovej infraštruktúry na Slovensku za posledných desať rokov. Veľmi dobre sa počúvali
jeho slová, aj tie, v ktorých povedal, že v baráži
o postup na Euro 2020 nám praje veľa šťastia.
Budeme ho potrebovať, a to nielen v barážovom či dnešnom zápase. Bude ho potrebovať
slovenský futbal na všetkých úrovniach aby
s čo najmenšími stratami prežil súčasnú neľahkú covidovskú dobu, ktorá - dúfajme, že na
čo najkratší čas - dokonca oddelila futbalistov
od fanúšikov na tribúnach. Ale futbal ako
výnimočný fenomén prekoná aj túto ťažkú
prekážku.

ZVLÁŠTNY
SÚPER,
s ktorým sme
zatiaľ nikdy neprehrali,

JE TEN IZRAEL
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KEDY SA MARTIN PEŠKO
za šesť rokov

V IZRAELI SKUTOČNE BÁL

Spolu to dokážeme.
Ján Kováčik
prezident SFZ
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DRUHÁ ŽENA
- nová fyzioterapeutka
Lenka Skaličanová -

JE V REALIZAČNOM TÍME

Reprezentácia

SLOVENSKA
BRANKÁRI
tréner:

Dominik

Dušan

Marek

GREIF

KUCIAK

RODÁK

6. 4. 1997
ŠK Slovan Bratislava
3/0

21. 5. 1985
Lechia Gdansk
10 / 0

13. 12. 1996
FC Fulham
2/0

Norbert

Branislav

Jakub

Martin

GYÖMBÉR

NIŇAJ

HOLÚBEK

KOSCELNÍK

3. 7.1992
US Salernitana
22 / 0

17. 5. 1994
Fortuna Sittard
2/0

12. 1. 1991
Piast Gliwice
3/0

2. 3. 1995
Slovan Liberec
1/0

Róbert

Lukáš

Peter

Milan

MAZÁŇ

PAUSCHEK

PEKARÍK

ŠKRINIAR

9. 2. 1994
FK Mladá Boleslav
9/0

9. 12. 1992
ŠK Slovan Bratislava
5/0

30. 10. 1986
Hertha BSC Berlín
93 / 2

11. 2. 1995
Inter Miláno
33 / 0

Martin

Denis

VALJENT

VAVRO

11. 12. 1995
RCD Mallorca
6/0

10. 4. 1996
Lazio Rím
8 /0

Pavel HAPAL

OBRANCOVIA

STREDOPOLIARI
Matúš

Ondrej

Ján

Marek

BERO

DUDA

GREGUŠ

HAMŠÍK

6. 9. 1995
Vitesse Arnhem
12 / 0

5. 12. 1994
1. FC Kolín
38 / 5

29. 1. 1991
Minnesota United
27 / 3

27. 7. 1987
Dalian Pro
121 / 25

Lukáš

Patrik

Juraj

Róbert

HARASLÍN

HROŠOVSKÝ

KUCKA

MAK

26. 5. 1995
US Sassuolo
11 / 1

22. 4. 1992
K.R.C. Genk
27 / 0

26. 2. 1987
FC Parma
75 / 9

8. 3. 1991
Ferencváros Budapešť
59 / 12

Jaroslav

Albert

Erik

MIHALÍK

RUSNÁK

27. 7. 1994
Lechia Gdansk
8/1

7. 7. 1994
Real Salt Lake City
25 / 5

22. 11. 1991
Fatih Karagümrük
18 / 0

Róbert

Ivan

Pavol

BOŽENÍK

SCHRANZ

ŠAFRANKO

18. 11. 1999
Feyenoord Rotterdam
11 / 4

13. 9. 1993
FK Jablonec
2/1

16. 11. 1994
Sepsi OSK
4 /0

SABO

ÚTOČNÍCI
Poznámka: Dátum narodenia, klub,
štarty v reprezentácii / góly.
Čísla sú k 9. 10. 2020.

Reprezentácia

IZRAELA
BRANKÁRI
Ariel

Itamar

Oﬁr

HARUSH

NITZAN

MARCIANO

25. 5. 1988
Hapoel Beer Sheva
20 / 0

23. 6. 1987
Beitar Jeruzalem
0/0

7. 10. 1989
Hibernian FC
18 / 0

tréner:
Willibald „Willi“

RUTTENSTEINER

OBRANCOVIA
Joel

ABU HANNA

Hatem ABD

ELHAMED

Loai

Sheran

TAHA

YEINI

26. 11. 1989
Hapoel Beer Sheva
12 / 0

8. 12. 1986
Maccabi Tel Aviv
28 / 0

22. 1. 1998
Zarja Luhansk
0/0

18. 3. 1991
Celtic Glasgow
7/0

Eli

Orel

Eitan

Sun

DASA

DGANI

TIBI

MENACHEM

3. 12 .1992
Vitesse Arnhem
27 / 0

8. 1. 1989
Beitar Jeruzalem
12 / 0

16. 11. 1987
Maccabi Tel Aviv
42 / 1

7. 9. 1993
Maccabi Haifa
3/0

Ofri

ARAD
11. 9. 1998
Maccabi Haifa
0/0

STREDOPOLIARI
Bibras

Neta

Eden

Nir

NATCHO

LAVI

KARZEV

BITTON

18. 2. 1988
Partizan Belehrad
68 / 2

25. 8. 1996
Maccabi Haifa
1/0

11. 4. 2000
Maccabi Tel Aviv
0/0

30. 10. 1991
Celtic Glasgow
29 / 2

Manor

Ilay

Mohammad

SOLOMON

ELMKIES

ABU FANI

24. 7. 1999
Šachťar Doneck
9/0

10. 3. 2000
TSG Hoﬀenheim
4/1

27. 4. 1998
Maccabi Haifa
0/0

Eyal

GOLASA
7. 10. 1991
Maccabi Tel Aviv
11 / 0

ÚTOČNÍCI
Eran

Dia

Munas

Shon

ZAHAVI

SABA

DABBUR

WEISSMAN

25. 7. 1987
PSV Eindhoven
54 / 20

18. 11. 1992
Al-Nasr SC
10 / 3

14. 5. 1992
TSG Hoﬀenheim
23 / 7

14. 2. 1996
Real Valladolid
6/0

Poznámka: Dátum narodenia, klub, štarty v reprezentácii / góly. Čísla sú k 30. 9. 2020.
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Rok 2020 sa v kariére
Mareka Rodáka zapíše
veľkými písmenami.
Dvadsaťtriročný brankár, ktorý sa narodil
v Košiciach, v ňom pomohol Fulhamu k postupu do najvyššej anglickej súťaže, ako tretí
Slovák si zachytal v Premier League, prvýkrát
nastúpil v drese seniorskej slovenskej reprezentácie a stihol toho
ešte oveľa viac. Je v kádri na tri októbrové zápasy národného tímu,
pri neúčasti tradičnej
brankárskej jednotky
Martina Dúbravku
mal opäť nádej, že si
pripíše za slovenské
áčko ďalší štart či
štarty.

MAREK RODÁK sa napevno usadil

Trpezlivý a
brankár
už dvakrát
skóroval

Opäť ste v nominácii Pavla
Hapala, cítite, že ste sa
v národnom tíme už usadili?
„Neviem, či som sa usadil.
Pravda je taká, že už dva roky
dostávam pravidelne pozvánky, takže sa dá povedať, že
som v nej už isté obdobie.
Všetko je na trénerovi, on rozhoduje, koho povolá. Pavel
Hapal ma dobre pozná ešte
z reprezentácie do 21 rokov,
nemusí si v mojom prípade
nič overovať či skúšať.
Samozrejme ma teší, že ma
voláva na zrazy. Dúfam,
že som ukázal potrebné
kvality a udržím sa
v národnom tíme čo
najdlhšie.“
g Znovu pre zranenie chýba Martin
Dúbravka,
myslíte si, že tak
máte šancu na
zápis
v medzištátnom zápase?
„V prvom
rade neúčasť
Martina
vnímam ako
veľké oslabeg

6

nie tímu. Vypracoval sa na
osobnosť našej reprezentácie,
pravidelne chytá v Premier
League. Je pravda, že pri jeho
neúčasti je šanca, že nastúpim
väčšia. Záleží aj na tom, ako
sa ukazujeme na tréningoch
a hlas určite majú aj kouči
brankárov. Vnímam to tak,
že pred každým zápasom je
šanca 50:50 ísť medzi žrde
alebo nie.“
g Môže byť vaša výhoda, že
ste proti Izraelčanom chytali
v prvom zápase a poznáte
ich trochu viac ako vaši dvaja brankárski kolegovia?
„Asi nie. Hovorí sa, že každý
zápas je iný a je to svätá pravda. Tréneri sa rozhodnú, komu
dajú príležitosť podľa momentálneho nastavenia. Ja som
síce chytal v Izraeli a nedá sa
povedať, že by som vybuchol,
ale tréneri môžu vybrať kohokoľvek z nás troch. Myslím si,
že všetci traja máme rovnakú
šancu a zrejme sa rozhodne až
krátko pred zápasom.“
g Prvý duel v Netanyi nášmu
mužstvu nevyšiel podľa
predstáv, v odvete treba
hrať inak, súhlasíte?

v slovenskej reprezentácii

Pod dohľadom trénera brankárov Miroslava Semana.

KTO JE MAREK RODÁK
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 13. decembra 1996 v Košiciach
POST: brankár
HRÁČSKA KARIÉRA: mládežnícke roky v MFK Košice, FC Fulham
(od 2013), Farnbourgh (2014/15 hosťovanie), Wellking United
(2015/16 hosťovanie), Accrington Stanley (2017), Rotherham United
2017 – 2019, hosťovanie)
ÚSPECHY: postup do Premier League (2020), postup do Championship (2018), účasť na ME 21 (2017), účastník ME 21 (2017), účastník
MS 17 (2013)
REPREZENTÁCIA: SR A 1/0 (k 5. 10. 2020), SR 21 14/1, SR 19 8/0

„Súhlasím. Nielen výsledkovo,
ale ani herne to nebol z našej
strany dobrý výkon. V odvete
musíme byť sebavedomejší
smerom dopredu. Izraelčania
nás trochu tlačili a aj keď si
nevypracovali vyložené šance,
mali prevahu. Teraz by sme
chceli mať hru pod kontrolou
my. V prvom zápase sme
neboli v najsilnejšom zložení,
chýbali niektorí hráči, teraz už
bude k dispozícii aj kapitán
Marek Hamšík. Navyše, niektorí chalani vtedy prišli rovno
z dovoleniek, nemali za sebou
tréningy ani zápasy. Teraz to
bude úplne niečo iné, ligové
súťaže sa už rozbehli, každý

niečo odohral. Očakávam, že
budeme na tom oveľa lepšie
ako pred mesiacom.“
g Kto z Izraelčanov predstavoval najväčšiu hrozbu?
„Kapitán Zahavi skúšal strelecké šťastie z každej pozície.
Je to najznámejší a najnebezpečnejší izraelský hráč.“
g Ako vnímate ešte stále
novú súťaž Ligu národov
a zároveň fakt, že vás čaká
tretí duel v priebehu siedmich dní?
„Vezmem to odzadu. Tri stretnutia za týždeň je dosť veľa,
najmä keď sa nám striedalo
prostredie a hrali sme doma,
vonku a teraz znovu doma.

Lepšie by bolo odohrať dva
zápasy po sebe doma, ale
taký je žreb, s tým už nič nespravíme. Sme profesionáli
a každý z nás si už viac či menej zvykol na časté a únavné
cestovanie. Liga národov sa
mi páči, určite je lepšia, ako
keby sme hrali prípravné
zápasy. Je to súťaž, hrá sa
o niečo, čiže super.“
g Prelaďme teraz na klubovú
nôtu, z úvodných štyroch
stretnutí Fulhamu v Premier
League ste odchytali iba
jedno. Ako ste spokojný
s minutážou?
„Spokojný by som bol, keby
som chytal vo všetkých
zápasoch... Nastúpil som len
v úvodnom kole, potom
dostal šancu môj konkurent.
Takže síce som si zachytal
v Premier League, ale potešilo
by ma, ak by bola moja minutáž vyššia. Musím čakať
na svoju klubovú šancu.“
g Konkurenciu vám robí
Alphonse Areola, podkutý
skúsenosťami z Realu Madrid a parížskeho Saint-Germainu. Aký je to chlapík?
„Ako človek je super, zapadol
okamžite do kabíny. Samozrejme brankár je tiež veľmi
dobrý, má skúsenosti a nespochybniteľné kvality. Mne
môže pomôcť, že do mužstva
pribudol niekto s jeho skúsenosťami, môžem sa od neho
niečo naučiť.“
g Nenaštvalo vás, že vedenie
angažovalo na váš post
veľkú konkurenciu iba pár
dní pred začiatkom sezóny?
„Počítal som s tým, že vedenie
niekoho privedie. Zároveň
som však dúfal, že by som
mohol zostať v pozícii brankárskej jednotky. Rozprával
som sa s trénerom, vyjadril sa

tak, že Areola je skúsenejší,
preto ho berie, aby pomohol
v zápasoch proti veľkým
klubom a že Francúz bude
zo začiatku ročníka jednotka
medzi žrďami. Ďalej povedal,
že dlho váhal, kým sa deﬁnitívne rozhodol. Nevylúčil, že
sa môžem kedykoľvek vrátiť
do bránky. Stále mám jeho
dôveru, veď som pomohol
Fulhamu k postupu do Premier League. Ak nebudú
dobré výsledky, tak sa možno
niečo zmení aj medzi žrďami.
Zlé výsledky si však neželám...
Najlepšie by bolo, keby som
sa prepracoval späť do zostavy svojimi schopnosťami.
Verím, že nebudem stagnovať
a posuniem sa vďaka konkurencii ďalej.“
g Zaregistrovali ste iniciatívu fanúšikov s názvom
Spravodlivosť pre Rodáka,
ktorá žiada, aby ste chytali
vy a nie francúzsky brankár?
„Som rád, že mám dôveru
fanúšikov. Mal som dobrú
minulú sezónu a prispel som
veľkým dielom k postupu.
Som vo Fulhame už takmer
osem rokov, čo asi tiež zohralo
úlohu pri tejto iniciatíve. Hoci
som chodil po hosťovaniach,
priaznivci „chalupárov“ si ma
obľúbili. Teší ma, že ma podporujú a zároveň im ďakujem.“
g Hovorí sa, že ak chcete
ísť v Londýne na „pravý“
futbal, mali by ste sa vyhnúť
tuctovým Arsenalu a FC
Chelsea a ísť radšej na Fulham. Prečo?
„Arsenal a Chelsea nie sú
typické anglické kluby. Skôr
by som ich označil za európske kluby s fanúšikmi z celého
sveta. U nás na štadióne
Craven Cottage je klasická futbalová atmosféra, ktorá stojí

SLOVENSKO  IZRAEL

tvrdohlavý
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SLOVENSKÝ
FUTBALOVÝ
ZVÄZ
„Robíme to pre deti”

viac info na
dajmespolugol.sk

FUTBAL

POHYB
ÚSMEV RADOSŤ

ZDRAVIE

Spomienka na rok 2013, keď bol
v kádri pre MS 17. Za Rodákom spoluhráč Juraj Semanko.

Na reprezentačnom tréningu.

ma hneď po jeho vypršaní vrátil do zostavy a odvtedy som
v nej nechýbal ani minútu.“
g Vyvrcholenie prišlo v baráži o účasť v najvyššej
súťaži na prelome júla a augusta, keď Fulham vo ﬁnále
zdolal Brentford 2:1 až po
predĺžení. Predtým ste mali
s týmto súperom negatívnu
bilanciu, nebáli ste sa konfrontácie s ním?
„Práveže to bola pre mňa
aj spoluhráčov motivácia.
Z tábora súpera prichádzali
vyhlásenia, že keď nás zdolali dvakrát v základnej časti,
nemôžu prehrať vo ﬁnále
baráže a že nevieme proti nim
hrať. Som rád, že sme sa im
športovo pomstili na ihrisku
za tie nemiestne reči.“
g Čím ste si spestrili postupové oslavy?

„V čase koronakrízy sme toho
veľa nemohli robiť. V noci sa
nedalo nikam ísť, podniky boli
zavreté, tak sme zostali len
v hoteli a tam sme sa zabávali
do rána spolu s manželkami
a partnerkami všetci, teda aj
členovia realizačného tímu.“
g Vás vyhlásili za najlepšieho brankára druhej anglickej ligy. Verili ste tomu po
rokoch, ktoré ste strávili
na hosťovaniach v nižších
súťažiach?
„Vzhľadom na okolnosti, že
som začínal na lavičke náhradníkov a bol to v podstate môj
prvý celý ročník vo Fulhame,
to ani nemohlo dopadnúť
lepšie. Do Anglicka som prišiel
ako mladý chlapec v januári
2013. Cez mládežnícke tímy
a dorast som sa dostal až do
áčka a hneď v prvom roku sa

Preskákal
som si
všeličo, mnohí
mi neverili, vraveli, aby som to
vzdal a vrátil sa
na Slovensko. Ja
som vytrvalo šiel
za svojím snom,
nezastavili ma
žiadne prekážky.
mi veľmi darilo. Musím byť
spokojný. Preskákal som si
všeličo, mnohí mi neverili,
vraveli, aby som to vzdal
a vrátil sa na Slovensko. Ja
som si vytrvalo šiel za svojím
snom, nezastavili ma žiadne
prekážky. Som taký: trpezlivý
a zároveň tvrdohlavý.“
g Ako vníma vaše zápasy
a výkony váš otec, ktorý trénuje brankárov v prvoligovom Zemplíne Michalovce?
„Sleduje každý môj zápas, keď
je to možné. Je môj najväčší
fanúšik a zároveň najväčší kritik. Najmä vďaka nemu a jeho
radám som tam, kde som.
Trénoval som s ním odmalička, v Košiciach som chodil
na jeho zápasy aj tréningy.
V podstate bolo jasné, že
pôjdem v otcových šľapajach
a budem brankár.“
g Na brankára máte solídnu
gólovú bilanciu, skórovali
ste už dvakrát. Také číslo
nemá väčšina ani na konci
dlhej kariéry...
„Prvý gól som dal za rezervu
Fulhamu v ligovom zápase
proti Aston Ville. Vykopol
som dlhú loptu a tá nečakane
preskočila po odraze súperovho brankára. Dá sa povedať, že to nebol úmysel,
ale náhoda, taká však poteší.
Druhý som dal za reprezentáciu do 21 rokov. Hrali sme
na Islande kvaliﬁkačný zápas,
bolo to pred dvoma rokmi.
V nadstavenom čase sme
zahrávali rohový kop. Vybehol
som do šestnástky súpera
a hlavičkou k žrdi som rozhodol o našom víťazstve 3:2.
To už bola iná káva, pekný
gól, chcel som takto zakončiť.
Navyše bol víťazný!“
ONDREJ LAUKO
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za to. Určite nie je najlepšia
v Anglicku, ale prial by som
vám zažiť ju.“
g Čím by ste nalákali fanúšikov, aby prišli práve na váš
domovský štadión?
„Náš štadión je najstarší v Londýne, treba ho vidieť. Jedna
z tribún vyzerá ako domček, je
zapísaná v nejakom pamiatkarskom zozname a nemôže
sa rekonštruovať. Stále sú na
tribúnach drevené sedadlá,
štadión dýcha históriou.“
g Vráťme sa ešte k minulej
sezóne, ktorá bola pre vás
životná, ako si na ňu spomínate?
„Určite bola najlepšia v mojej
kariére. Druhýkrát po sebe sa
mi podarilo postúpiť do vyššej
súťaže. Vlani som mal to šťastie s Rotherhamom United,
kde som bol na hosťovaní
a dostali sme sa do druhej ligy.
Postup do Premier League
je však niečo extra. Najlepšia
ligová súťaž na svete je len
jedna, odmalička som sníval,
že sa do nej raz dostanem. Do
konca života budem spomínať
na minulý ročník.“
g Vy ste však spočiatku
nedostávali šance. Všetko sa
zlomilo vo váš prospech
v októbri, keď ste sa
v 13. kole dostali do bránky
na úkor Marcusa Bettinelliho a už ste svojho anglického konkurenta nepustili
naspäť medzi žrde.
„Úvod sezóny veru nebol
ľahký. V bránke dostával šancu
môj kolega. Bolo to prirodzené, keďže je starší a mal
bohatšie skúsenosti. Výsledky
však neboli najlepšie a ako to
už v živote brankárov chodí,
urobil aj nejaké chyby. Ja som
sa dobre ukazoval na tréningu
i v pohárových stretnutiach,
tak som dostal šancu. A potom som ju už nepustil.“
g Nezastavilo vás ani vylúčenie v Middlesbroughu, ako
si spomínate na tento duel?
„Úplne presne. Len druhýkrát v sezóne som dostal príležitosť v ligovom zápase,
v Middlesbroughu, a rozhodca
ma vylúčil už v 17. minúte
Vybehol som pred šestnástku,
lopta ma traﬁla do hrude, ale
rozhodca si myslel, že som
zahral rukou. Bum, červená
karta. Dostal som automaticky
jednozápasový trest, aj keď
sa klub odvolal proti môjmu
vylúčeniu. Hoci televízne zábery ukázali, že som nezahral
rukou, nebolo to dobre vidno,
takže červená karta aj môj
trest zostali v platnosti. Tréner

9

ČÍSLA

(z izraelských futbalových reálií)
Mordechai Spiegler (v strede),
najlepší strelec izraelskej reprezentácie, si ako kapitán siahol
na trofej za víťazstvo v Ázijskom
pohári v roku 1964.

2

razy sa národný tím
Izraela kvaliﬁkoval na
ﬁnálový turnaj olympijských
hier a dvakrát postúpil do
štvrťﬁnále, v Mexico City
(1968) a v Montreale (1976).
Pri prvej účasti neprešiel
ďalej po nešťastnom žrebe
po zápase s Bulharskom
(1:1), v Montreale po troch
remízach v skupine prehral
s Brazíliou 1:4.

3

kontinentálne kvaliﬁkácie na MS absolvoval
národný tím Izraela ako
jediné mužstvo na planéte.
O účasť na ﬁnálovom turnaji
svetového šampionátu bojoval v rámci ázijskej (1954,
1958, 1970 – 1978), oceánskej (1986, 1990) a európskej
konfederácie (1938 – 1954,
1962, 1966, 1982, 1994
– 2018).

SLOVENSKO  IZRAEL

1

-krát štartovali reprezentanti zo Svätej zeme na
majstrovstvách sveta. Bolo
to v Mexiku 1970, v skupine
získali 2 body za remízy so
Švédskom (1:1, gól Spiegler)
a Talianskom (0:0), prehrali
v premiére s Uruguajom 0:2
a ďalej nepostúpili.

3

ﬁnálové turnaje MS
absolvoval v pozícii
rozhodcu najznámejší –
a zrejme historicky najlepší
– Izraelčan Abraham Klein.
Na MS 1970 viedol zápas
Brazília - Anglicko, na MS
1974 mal byť nominovaný,
no po teroristickom útoku
počas OH 1972 v Mníchove ho z bezpečnostných
dôvodov FIFA napokon na
listinu arbitrov nezaradila.
Na MS 1978 rozhodoval duel
Argentína – Taliansko a hoci
bol hlavným favoritom na
píšťalku vo ﬁnále, Argentínčania ho odmietali vraj
pre blízke vzťahy Holandska
a Izraela, a tak viedol „len“
zápas o 3. miesto Taliansko – Brazília. Na MS 1982
viedol duel 2. kola Taliansko
– Brazília s hetrikom Rossiho,
vo ﬁnále bol asistentom
Arnalda Coelha a ak by na to
došlo, mal byť rozhodcom
opakovaného zápasu
o majstra sveta. Rozhodoval
aj na OH 1976.

3

tréneri majú v zozname reprezentačných
kormidelníkov Izraela
označenie dočasný, dvakrát
takto zaskakoval Alon Hazan

(2016 resp. 2018), raz Eli
Ohana (2010) a Willibald
Ruttensteiner (teraz). Od
roku 1948 viedlo reprezentáciu 25 trénerov, pričom Yosef
Merimovich stál pri kormidle
trikrát, Jerry Beit haLevi,
Gyula Mándi a Emmanuel
Scheﬀer dvakrát. Trinásti
z nich boli cudzinci, dvaja
okrem izraelského mali aj
druhé občianstvo.

14

rokov (1963 – 1977)
si obliekal reprezentačný dres Mordechai
Spiegler, najlepší strelec
Izraela za národný tím.
Dosiahol v 82 zápasoch 32
gólov. Hráčsky príbeh tohto
rodáka zo Soči je nesmierne
zaujímavý, hrával o. i. aj za
parížsky St. Germain či New
York Cosmos v čase Pelého.
V Izraeli bol jeho materským
klubom Maccabi Netanya,
v ktorom pôsobil celkom

v troch etapách 1963 – 1971,
1974/75 a 1975 – 1978,
obliekal si aj dres Hapoelu
Haifa a Beitaru Tel Aviv.
Po skončení hráčskej kariéry
pracoval ako tréner.

20

rokov bol Izrael
členom ázijskej konfederácie AFC (1954 – 1974),
potom ho na návrh Kuvajtu
z nej vylúčili, a tak politické
okolnosti prinútili vedenie
zväzu spolu s FIFA hľadať iné
riešenie, aby mohli futbalisti
normálne bojovať na ihrisku
o športové méty. Dvadsať
rokov člensky nepatrila IFA
pod žiadnu kontinentálnu
konfederáciu (1974 – 1994).
Od roku 1991 štartovali
izraelské kluby v európskych
pohárových súťažiach, od
roku 1992 reprezentácia
v kvaliﬁkácii ME a od roku
1994 IFA za plnoprávneho
člena prijala UEFA.

102

zápasov odohral
v národnom drese Yossi Benayoun v období
rokov 1998 - 2017, najviac zo
všetkých Izraelčanov. Za ním
nasledujú Tal Ben Haim (96),
Arik Benado (94), Alon Harazi
(89) a Amir Schelach (85).

465

oﬁciálnych medzištátnych zápasov odohral od roku 1948
Izrael, z toho 233 doma, 184
u súperov, 48 na neutrálnej
pôde, bilancia 174 víťazstiev,
108 remíz a 183 prehier, skóre
710:660. V rebríčku FIFA bol
najvyššie na 15. priečke
v novembri 2008, najnižšie na
99. mieste v januári 2018. Najčastejším súperom sú Rumunsko (27 vzájomných zápasov),
Cyprus (20) a Grécko (15).
Najvyššie víťazstvo zaznamenal Izrael proti tímu Taiwanu
(9:0), najvyššiu prehru utŕžil
od Nemecka (1:7).
(šur)
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Ján Ďurica strieľa gól na 2:1 v marci 2014
v prípravnom zápase v Netanyi (3:1).

Vzájomné zápasy Slovenska s Izraelom
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Do vedenia sme ich nepustili,

12

k bodovým
ziskom áno
Slovenská futbalová reprezentácia odohrala s Izraelom doteraz päť stretnutí
s bilanciou 3 výhry, 2 remízy a skóre 8:4. Slovenskí sokoli s reprezentačným výberom krajiny z Blízkeho východu v oblasti juhozápadnej Ázie nielenže nikdy
neprehrali, ale v priebehu piatich zápasov doteraz ani raz neprehrávali.
V dvoch remízových stretnutiach sa Izraelčanom podarilo dorovnať naše dvojgólové, resp. jednogólové vedenie.
PRVÝKRÁT
V KVALIFIKÁCII ME 1996
Vzájomných stretnutí Československa s Izraelom by ste
sa nedohľadali, aj keď šanca
stretnúť sa s dnešným súperom sa núkala v kvaliﬁkáciách
o postup na svetový šampionát v rokoch 1962, 1966,
či 1982. Izrael v tom čase
účinkoval striedavo v kvaliﬁkáciách v rámci Ázijskej
futbalovej konfederácie, Futbalovej konfederácie Oceánie
a UEFA. Stálym členom Únie
európskych futbalových zväzov (UEFA) sa stal v roku 1994
a hneď v prvej kvaliﬁkácii
o postup na ME 1996 mu žreb
„prihral“ do cesty Slovensko.
Izraelčania vykročili do bojov
o kontinentálny šampionát
v Anglicku smelo - v prvom
stretnutí zdolali na domácej
pôde Poľsko 2:1. O tri dni
neskôr Slováci na Tehelnom poli vybojovali vôbec
prvý kvaliﬁkačný bod v ére
samostatného Slovenska so
silným Francúzskom, a tak
vzájomný duel s Izraelom,
v rámci 2. kola v Tel Avive, sľuboval dramatickú zápletku.
A očakávania sa naplnili.
Lepšie vstúpili do zápasu
zverenci trénera Jozefa
Vengloša a už po štvrťhodine
sa ujali vedenia 2:0 po góloch
Štefana Rusnáka a Ľuba Moravčíka. V tej chvíli sa zdalo
byť všetko jasné, no v druhej
pätnásťminútovke domáci
zásluhou Ronena Haraziho
a premenenej penalty Tala
Banina skóre vyrovnali a my
sme navyše zápas dohrávali
takmer hodinu v oslabení,

6. 9. 1995 dal Tibor Jančula na košickom štadióne v druhom reprezentačnom zápase svoj druhý reprezentačný gól.

bez vylúčeného Mariána
Zemana. Na národnom štadióne Ramat Gan sa zrodila
remíza 2:2, hoci Slovensko
malo historicky prvé kvaliﬁkačné víťazstvo na dosah.

GÓLOVÉ ESO JANČULA,
DEBUTANT KARHAN

VZÁJOMNÉ ZÁPASY SLOVENSKA
12. 10. 1994
6. 9. 1995
18. 8. 1999
5. 3. 2014
7. 9. 2020
BILANCIA:

Izrael – Slovensko
Slovensko – Izrael
Slovensko – Izrael
Izrael – Slovensko
Izrael – Slovensko
5 3 2 0

2:2
1:0
1:0
1:3
1:1
8:4

Tel Aviv
Košice
Bratislava
Netanya
Netanya

Kvaliﬁkácia ME 1996
Kvaliﬁkácia ME 1996
Prípravný zápas
Prípravný zápas
Liga národov 2020/2021

Brankár Raﬁ Cohen zachraňuje pred Petrom Dubovským (6. 9. 1995,
Slovensko - Izrael 1:0 v Košiciach).

Prvej kvaliﬁkačnej výhry sme
sa dočkali neskôr doma
s Azerbajdžanom (4:1), ale po
prehrách 2:3 v Rumunsku, 0:4
vo Francúzsku a 0:5 v Poľsku,
stratili Dubovský, Moravčík
a spol. reálne šance bojovať
o Euro 1996, a tak v domácej
odvete proti Izraelu viedol
mužstvo v pozícii hlavného
trénera už Jozef Jankech.
Ten vytiahol z rukáva eso
v podobe Tibora Jančulu.
Vtedajší čerstvý člen kádra
Casina Salzburg vystrieľal
v premiére víťazstvo 1:0
v Trabzone proti Azerbajdžanu, a to isté zopakoval aj
v košickom Všešportovom
areáli proti Izraelčanom. Debut proti Izraelu zaznamenali
Miroslav Karhan, Jozef Juriga
a Rastislav Kostka, od zápasu
v Trabzone si začal obliekať
dres s dvojkrížom na prsiach
aj bývalý československý
reprezentant Ladislav Pecko.
Zaujímavosťou je skutočnosť, že kým vo federálnom
výbere nastupoval na pozícii
hrotového útočníka, Jankech
ho do kádra povolal už ako
„prerobeného“ krajného
obrancu. Medzi nových
hráčov v reprezentačnom

výbere sa zaradil aj Igor Bališ,
ktorý si v stretnutí s Izraelom
pripísal tretiu reprezentačnú
čiarku, z tribúny pre čestných
hostí sledovali košický zápas
legendy Ján Popluhár a Eusébio.

Stanislav Šesták unikol Omri Ben Harushovi (5. 3. 2014,
Izrael – Slovensko 1:3).

PREMIÉRA
NA PASIENKOCH
Tucet slovenských štadiónov
bolo doteraz poctených návštevou slovenskej futbalovej
reprezentácie. 18. augusta
1999 sa do zoznamu dejísk
prvýkrát zapísali aj bratislavské Pasienky – v zápase
s Izraelom. Kým slovenskú
družinu viedol kouč Jozef
Adamec, na izraelskej lavičke
pôsobil, tak ako v dvoch
predošlých dueloch skúsený
Shlomo Sharf. Jeho zverenci
sa držali statočne a na dosah
mali bezgólovú remízu, no
desať minút pred koncom
prekonal gólmana Sainzingera, ktorý bol na ihrisku len tri
minúty po tom, čo vystriedal
medzi žrďami Davidovicha,
kanonier Martin Fabuš.Generálka na blížiaci sa dôležitý
kvaliﬁkačný duel o postup
na ME 2000 proti Rumunsku
vyšla nášmu mužstvu podľa
predstáv, Fabuš strelil jediný
a zároveň víťazný gól v druhom zápase v rade (predtým
skóroval v kvaliﬁkačnom
stretnutí proti Maďarsku
v Györi), reprezentačnú premiéru si proti Izraelu odkrútil
obranca trnavského Spartaka
Jaroslav Hrabal.

Odvetný prípravný zápas
dnešných súperov uzrel svetlo
sveta až o takmer pätnásť rokov neskôr, v marci 2014. Nie
je prekvapením, že z predošlých kádrov nezostal kameň
na kameni. Naše mužstvo
prevzal Ján Kozák, pre ktorého
bol duel v Netanyi siedmym
v poradí a po prestavbe kádra
sa jeho zverenci nadychovali
k rekordnej sérii víťazných
zápasov v rade. Nielenže v Izraeli zvíťazili 3:1, ale následne
pokorili doma Čiernu Horu,
a po prehre v Rusku (0:1)
odštartovali šnúru víťazných
duelov, keď na ich štíte zostali
postupne tímy Malty (1:0),
Ukrajiny (1:0), Španielska (2:1),
Bieloruska (3:1), Macedónska
(2:0), Fínska (2:0), Luxemburska (3:0), Česka (1:0) a ešte raz
Macedónska (2:1).
Gólové zápisy Slovákov
v stretnutí v Netanyi si zaknihovali Martin Jakubko, hlavičkou sa presadil Ján Ďurica a na
konečných 3:1 pečatil skóre
zápasu Róbert Mak. Premiérové reprezentačné debuty
okúsili na modernom Netanya
Stadium nováčikovia Norbert
Gyömbér a Filip Kiss.
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VÝHRA 3:1
PREDZVESŤOU
REKORDNEJ ŠNÚRY
KOZÁKOVCOV

PRED MESIACOM
V NETANYI REMÍZA 1:1

Obranca Martin Valjent v súboji s Eytanom Tibim (č. 21) a Munasom
Dabburom (č. 9) v zápase Ligy národov 2020/21
v Izraeli (1:1).

Gólová oslava Michala Ďuriša na Municipal Stadium v Netanyi
(7. 9. 2020 Izrael - Slovensko 1:1).

Posledný vzájomný duel
dnešných súperov máme
v živej pamäti, slovenskí
sokoli remizovali vo svojom
druhom zápase v 2. skupine B-dívizie Ligy národov
2020/21 na štadióne
v Netanyi s domácim Izraelom 1:1, keď v samom závere
neudržali jednogólové vedenie po góle Michala Ďuriša.
V 14. minúte sa k nemu dostala lopta po osi Kucka-Bero
a útočník Omonie Nikózia ju
vzápätí nechytateľne poslal
do siete. Domáci zužitkovali
hernú prevahu gólom
v nadstavenom čase,
debutanta Rodáka prekonal
domáci Ilay Elmkies. Okrem
Mareka Rodáka si pripísal
prvý reprezentačný štart aj
obranca Martin Koscelník.
Izraelčania dokázali gólom
v nadstavenom čase odvrátiť
štvrtú prehru so Slovenskom
v rade a po 26 rokoch vybojovali proti nášmu mužstvu
v súťažnom zápase súťažný
bod.
PETER ZEMAN
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Martin Peško v Izraeli, vpravo Dán Richard Möller-Nielsen, ktorý ho chcel nominovať do reprezentácie.

Znalec izraelských pomerov MARTIN PEŠKO je presvedčený,
že úspech s tamojšou reprezentáciou môže mať jedine dobrý domáci tréner

Neboj sa znamená

začni sa báť
Izrael je krajina zázrakov, pre mnohých a v mnohom. Úplne zblízka si to odskúšal Martin Peško, bývalý ligový brankár. Chytal tam v štyroch kluboch celkom
šesť rokov a prežil výraznú kapitolu svojho života. Aj po skončení aktívnej
kariéry si udržal kontakt so Svätou zemou a tamojším futbalom, jeho rozprávanie je zaujímavé a plné parádnych informácií.
Čím je izraelský futbal
svojský?
„Napríklad tým, že sa tam hrá
v špeciﬁckých klimatických
podmienkach. Iných ako
v „našej“ Európe. Vplýva to na
herný prejav, preto v Izraeli
majú prednosť technickí
hráči, schopní adaptovať sa
na prostredie, keď je trebárs
vysoká vlhkosť vzduchu. Aj
naši reprezentanti v Netanyi
zažili, aké je to náročné.“
g Vadí izraelským futbalistom fyzická hra, tvrdé
súboje?
„Väčšinou áno. Radi hrajú
s loptou a sú to futbaloví
sebci. Ale ešte viac im vadí, ak
g

KTO JE MARTIN PEŠKO
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 28. januára
1972 v Nitre
POST: brankár
HRÁČSKA KARIÉRA: FC Nitra (1990 – 1996, 2003
- 2004), MŠK Rimavská Sobota (1996/97), Hapoel Ašdod (1997 – 1998), Hapoel Caﬁrim Holon (1998 – 2000),
Maccabi Kiryat Gat (2000 – 2001), Maccabi Netanya (2001 – 2003),
DAC Dunajská Streda (2005/06).
MOMENTÁLNA POZÍCIA VO FUTBALE: technický riaditeľ FC Nitra
ÚSPECHY: víťaz II. izraelskej ligy (2001)

musia dodržiavať disciplínu.
Preto sa tam len ťažko presadzujú tréneri, ktorí stavajú
svoju prácu práve na nej, teda
Nemci, Angličania, Taliani. Pre
cudzinca je kľúčové pochopiť

domácu mentalitu a akceptovať tamojšie sviatky.“
g Čo znamená akceptovať
sviatky?
„To je alfa a omega tamojšieho života. Keď sa v piatok

západom slnka začína sabat
a v sobotu sa západom slnka
končí, tak v tomto čase
rozumný tréner nedá tréning,
rovnako neurčí tréning na
židovský Nový rok či na Jom
kipur, čo je židovský Deň
zmierenia. Kto tak spraví,
kope si trénerský hrob. Izraelčania sú veľmi silní patrioti,
ak zahraničný tréner ublíži
spoluhráčovi, to akoby spravil
mne a má nás hneď oboch
proti sebe. Tieto pravidlá
pocítil napríklad Dušan Uhrin
starší, hoci prišiel s gloriolou úspešného trénera
do Maccabi Haifa, aj
cudzinci pri reprezentácii, povedzme MöllerNielsen, ktorý síce získal
titul majstra Európy s Dánskom, ale v Izraeli za dva
roky dieru do sveta nespravil. Naposledy tak dopadol
Rakúšan Andy Herzog. To, čo
funguje v Európe, v Izraeli
neplatí.“
g Je to pravda, že si vás
Möller-Nielsen vybral do
reprezentačného tímu?
„Je aj nie je. Chytal som vtedy
za Netanyu a on ako nový
reprezentačný tréner začal
chodiť na ligové zápasy, aby
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na vlastné oči videl potenciálnych adeptov pre národný
tím. Hrali sme proti súperovi
z Petah Tikvy a on po stretnutí
na otázku, koho si zapísal do
svojho notesíka, začal: Páčil
sa mi ten brankár z Netanye,
toho na najbližší zápas povolám... Bol zaskočený, že to
nepôjde, lebo ten brankár je
cudzinec, Slovák. Dobre som
sa na tom pobavil, keď mi to
novinári potom hovorili. A potešilo ma to, veď vidíte, že si
na to stále spomínam.“
g Je mostom na priblíženie
sa k Izraelčanom znalosť
hebrejčiny, ktorá nie je pre
našinca jednoduchý jazyk?
„Šiel som do Svätej zeme
ako 24-ročný a prvý mesiac
som bol ako Alenka v krajine
zázrakov. Úplne iný život, jazyk, kultúra, kuchyňa, proste
všetko. Veľmi mi pomohlo,
že vo vedľajšom byte býval
spoluhráč z Ašdodu. Videl
na mne, že aj po niekoľkých
týždňoch som stále stratený,
tak si ma jedného pekného
dňa zobral na bok a vysvetlil
mi, ako to tam chodí. Prvé
pravidlo: ak ti niekto povie,
že vec bude vybavená zajtra,
ber to tak, že to bude aj o týždeň. Ak ti niekto povie, že ti
o hodinu zavolá, či príde za
tebou, znamená to, že sa tak
stane zajtra, možno až pozajtra. Keď ti povie „o päť minút,“
môžeš byť v pohode, že sa
tak udeje v priebehu dnešného dňa. Druhé pravidlo,
základné a najpodstatnejšie,
hovorí, že ak dostaneš radu
„neboj sa,“ hneď sa začni
báť! Lebo problém je už tu.
Myslím si, že po týchto jeho
jasných radách som začal vnímať život okolo mňa presne
tak, ako sa dial. Pochopil som,
že som v cudzej krajine a ak
mám zapadnúť, musím sa prispôsobiť miestnej mentalite
a zvyklostiam. Nikto sa ku
mne nesprával zle ani predtým, ale miestnym som nerozumel a oni nemali dôvod,
aby niečo na svojom živote
kvôli mne menili. Bolo na
mne, aby som prijal ich
podmienky.“
g A ten jazyk?
„Samozrejme, že mi pomohol.
V úradoch, v škole, kam chodila dcéra, v klube. Vlastne aj
v reštauráciách či v obchode.
Už zo mňa nekričalo, že som
cudzinec. Aj keď priznávam,
že učiť som sa začal kvôli dcére, ktorej bolo treba pomôcť
s úlohami, keďže chodila do
miestnej školy, nie anglickej.

Múr nárekov v Jeruzaleme je
symbolom židovského náboženstva. Aj počas korony.

Tá bola na opačnom
konci Tel Avivu, ísť
do nej znamenalo
cestovať cez zápchy hodinu tam
a hodinu späť
ráno a rovnaký
čas po obede.
Pritom domácu
školu sme mali pri
dome. Takže zvíťazila praktičnosť
a zdravý rozum, navyše znalosť hebrejčiny mi
ostala dodnes.“
g Čo bezpečnosť? Izrael
vnímame ako nebezpečnú
krajinu, aký dopad to malo
na futbal?
„V bežnom živote som
paradoxne vôbec nevnímal
opatrenia, súvisiace s bezpečnosťou, nijako ma neobmedzovali. Na zápasoch boli
usporiadatelia a poriadkové
zložky, ako všade. Pravda ale
je, že boli stanovené pravidlá, napríklad štadión bol aj
počas tréningu zatvorený.
A sledovať ho nemohol hocikto, kto chcel či prišiel
z ulice. Ak sme ale trénovali na
vedľajšej ploche, spoza plota,
sa mohol dívať každý. V Netanyi chodilo na také naše
tréningy aj tristo fanúšikov, ale
museli byť za plotom, ďalej od
ihriska, kde sme boli my.“
g Ako je to s presadením
sa Izraelčanov vo veľkom
futbale?
„Primerane počtu futbalistov
v krajine. Z histórie sa dajú
vytiahnuť mená ozaj perfektných hráčov: Mordechai Spiegler, Eli Ohana, Avi Cohen, Eyal
Berkovich, Haim Revivo, Yossi
Benayoun a hlavne Ronny
Rosenthal. Prvý krok urobil
z Izraela do Belgicka, tam bol
štyri sezóny, našiel si ženu,
s ktorou je doteraz, a potom
prešiel cez La Manche do Anglicka, kde strávil deväť rokov.

Hral za Liverpool i Tottenham,
končil vo Watforde. Všade, kde
bol, dával góly, všade. Poprel
predsudky, že izraelský futbalista sa nevie podvoliť disciplíne... Možno bol tá výnimka,
potvrdzujúca pravidlo, ale on
bol parádna výnimka. Už to, že
bol prvým neanglickým hráčom, za ktorého dal anglický
klub milión libier, hovorí za
mnohé. Našli by sme ale dosť
Izraelčanov, aj na dve-tri ruky,
ktorí zanechali v európskych
kluboch hlbokú stopu. Faktom
je, že v nemeckej bundeslige
ich bolo skutočne máličko, teraz sa snaží zmeniť ten pohľad
Dabbur v Hoﬀenheime. Lenže
on je Arab, a to je iná nátura...“
g V čom je teda problém
Izraelčanov v cudzine?
„Jednak v už spomínanej disciplíne a potom v náboženských zvykoch a pravidlách.
Keď hral Revivo vo Vigu,
posielali mu lietadlom nákup
z izraelského supermarketu
niekoľkokrát za týždeň, lebo
potreboval kóšer stravu.“
g Je vo futbale problém
Židia – Arabi?
„To je vzťah mačka a myš.
Istú chvíľu dobre, ale vždy je
cítiť pnutie. Nikdy sa nebudú

objímať, viera a história nepustia. Vo
futbalovej šatni
je však kľúčová
hráčova kvalita,
teda vieš, alebo
nevieš. Židovské
náboženstvo
akceptuje aj iné
viery, z toho treba
vychádzať i vo
futbale, preto kluby
z arabskej oblasti
pôsobia v I. aj II. izraelskej lige a nemajú väčšie
problémy ako iné.“
g Môže izraelský futbal
urobiť dieru do sveta na
klubovej či reprezentačnej
úrovni?
„Maccabi Haifa či Maccabi
Tel Aviv alebo Apoel Tel Aviv
prenikli do skupinovej fázy
európskych pohárov, čo je
solídna vizitka. Ale to je ich
maximum, na viac nemajú
rozpočet ani hráčsky káder.
Na národné mužstvo mám iný
pohľad: ak sa stretne dobrá
generácia, v ktorej bude zopár
nadštandardných hráčov,
pôsobiacich v špičkových
európskych ligách, spojených
s najlepšími futbalistami
z domácej súťaže a traﬁa pri
voľbe trénera toho pravého,
môže Izrael na ﬁnálový turnaj
postúpiť. Nebude sa kvaliﬁkovať pravidelne, ale raz za čas
mu to vyjsť môže. Ale vtedy
musí nájsť spôsob, ako predísť
samodeštrukcii. Lebo keď sa
môže dariť, rozhádajú sa v kabíne sami medzi sebou, jedna
hviezda s druhou... Podľa mňa
preto skončil vo funkcii reprezentačného trénera Andy
Herzog, keď pochopil, že to
nemá pevne v rukách.“
g Domáci tréner by to dal?
„Podľa mňa úspech s izraelskou reprezentáciou môže
mať jedine dobrý izraelský
tréner.“
PETER ŠURIN

Inteligentné otváranie garážových brán

●

NOVINKA: Aplikácia Hörmann BlueSecur
na ovládanie pomocou smartfónu

●

NOVINKA: Pohon garážovej brány SupraMatic 4
rýchlejší až o 75 %*

●

NOVINKA: Úsporné LED osvetlenie pre viac
svetla v garáži

* v porovnaní s Hörmann ProMatic 3

www.expres.sk

ĽUDIA SPOZA REPREZENTAČNEJ OPONY
LENKA SKALIČANOVÁ, fyzioterapeutka
Ako sa spojili vaše cesty
s futbalovou reprezentáciou?
„O mojej práci šli, ľudovo povedané, chýry. Konkrétne
o tom, akú cestu razím v športovej fyzioterapii. Na spoluprácu ma oslovil asistent trénera
Oto Brunegraf, ale podporu
pre tento krok našiel aj u ďalších dvoch fyzioterapeutov
z áčka Mariána Drinku a Martina Nozdrovického.“
g Aké ste mali pocity pred
prvým zrazom?
„Najprv som úplne nevedela,
do čoho presne idem. Vnímala
som však, že je to pre mňa
stupienok vyššie. Páčila sa mi
práca lekárskeho či fyzioterapeutického tímu, o ktorej som
počula už pred mojím prvým
príchodom na zraz. Keďže
pracujeme v jednom kolektíve,
platí viac hláv, viac rozumu.“
g Naplnili sa vaše očakávania?
„Dokonca navýšili. Videla som
na vlastné oči, s akou profesionalitou sa pristupuje k hráčom
pri starostlivosti o nich. Všetci
sa snažíme posúvať športovcov, aby dosahovali čo
najlepšie výkony.“
g Ako vás prijali hráči?
„V športových kolektívoch všeobecne platí, že ak si spravíte
na úvod poriadny trapas, tak
vás ostatní medzi seba hneď
prijmú. Myslím si, že to mám
za sebou (smiech). Myslím na
to moje či naše spievanie pred
sediacim tímom. Hoci som
riadne ukecaná, ten spev mi
dal zabrať, aj keď som mala
predniesť len vetu. Chalani
sa ma nezľakli a nezľakli sa
ani nových vecí, ktoré som so
sebou priniesla. Veľmi dobré
zázemie mi pripravil celý ,realizák‘ na čele s trénermi, to bol
základ.“
g
Prekvapilo vás niečo?
„Prekvapilo. Že všetko sa dá.
Niekde existujú rôzne obmedzenia, to či ono sa nedá,
lebo... Tu sa všetko dá, len
treba chcieť.“
g
Aký je váš vzťah k futbalu?
„Od malička som športový typ,
mala som šťastie na telocvikárku, ktorá ma namočila do všetkého. Hrala som malý futbal, aj
klasický futbal na dievčenskej
úrovni v školských ligách.
Niekedy si zo mňa aj ostatní
robia žarty, že čo môžem ja,

Lenka Skaličanová v spoločnosti lekárov áčka
Zsolta Fegyveresa (vľavo) a Ivana Štefanova.

Prekvapilo ma,
že všetko sa dá
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g

Je najnovšou členkou realizačného tímu slovenského áčka, premiéru medzi sokolmi si odkrútila počas septembrového asociačného termínu. So športovcami
má bohaté skúsenosti, keďže okrem futbalistov spolupracuje aj s atlétmi či
hokejistami a aj ona sama je športovou nadšenkyňou. Predstavujeme fyzioterapeutku Lenku Skaličanovú.

KTO JE LENKA SKALIČANOVÁ
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 25. júna 1989 v Nitre
OBĽÚBENÝ KLUB: fandím každému tímu, kde je slovenský futbalista
OBĽÚBENÝ HRÁČ: Martin Škrtel

štíhla blondínka, vedieť, že
to nemusí dopadnúť dobre
(smiech). Ale aj iné kolektívne
športy sú mi blízke, hrala som
hádzanú, kde sme mávali
v rámci rozcvičky práve futbal.
Som športový fanúšik a môj
priateľ obľubuje šport. Takže
spolu sledujeme futbal, hokej,
atletiku, jednoducho čo sa dá.“
g
Pracovali ste v minulosti
s futbalistami?
„Futbalisti dosiaľ chodili za
mnou na procedúry zväčša
individuálne. Bolestí či zranení
je okolo nás veľmi veľa, skôr si
myslím, že nás fyzioterapeutov
je málo. Spolupracovala som
aj s atlétmi kladivármi či hokejistami v HK Nitra. Vymyslela
som si teóriu, že ak sa ,rýpem‘
v nejakom športe, tak ho musím na istý čas zažiť. Zranenia
v jednotlivých odvetviach sú
síce špeciﬁcké, ale v koneč-

nom dôsledku sa dostávame
ku spoločným príčinám. Môže
byť to nedostatočná regenerácia, zhoršená biomechanika,
prípadne je potrebné pracovať
v psychosomatickej oblasti.“
g Spomenuli ste hokejový
klub v Nitre...
„Navštevovali ma hokejisti
z celého Slovenska, ale v HK
Nitra sa o mne dopočuli až
po prehratom ﬁnále extraligy
s Banskou Bystricou. Pričom
práve Banskobystričania za
mnou tiež chodili. Následne
ma Nitra oslovila, aby som
fungovala ako ich interný fyzioterapeut a už tretiu sezónu
som v klube.“
g
Pochádzate z Nitry,
rovnako ako ďalší dvaja
fyzioterapeuti áčka Marián
Drinka a Martin Nozdrovický. Náhoda?
„S Marošom Drinkom sme ešte

a susedia, veľa si pomáhame
aj odborne. O tom, ako to
funguje vo fyzioterapii, sa
rozprávame stále. S Martinom
Nozdrovickým sa stretávame
na odborných kurzoch tiež už
nejaký ten rok.“
g Keďže ste traja fyzioterapeuti, ako si delíte reprezentantov?
„Každý z nás sa špecializuje na
niečo iné, ale najdôležitejšie
medzi nami je, že navzájom
nesúperíme. Pre hráčov je
dobré, že im vieme dať až
trojnásobnú starostlivosť.“
g V mužskom kolektíve
ste dve ženy, okrem vás je
členkou realizačného tímu aj
hovorkyňa Monika Jurigová.
Považujete to za výhodu?
„Keď to porovnám s hokejovou kabínou, kde som sama
žena, je výhoda, že sme dve.
Pri ľade sa niekedy musím pripomenúť, najmä pri žartíkoch,
že hallloo, som medzi vami
a som žena! Vo futbalovej reprezentácii Monika už nastavila pravidlá a myslím si, že sme
vytvorili silnú ženskú dvojku.“
BRANISLAV SARŇÁK
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Izrael geograﬁcky leží v Ázii,
ale prezentuje sa v Európe

V koži
nechceného
dieťaťa
Ani priemernému znalcovi geograﬁe vari netreba
dvakrát zdôrazňovať, že štát Izrael neleží v Európe
a keď sa pozrie na mapu, nájde ho na území Ázie.
V tom má asi väčšina ľudí z civilizovaného sveta
jasno, geograﬁcká príslušnosť je jednoznačná. Aj
preto mohla vzniknúť pred pár rokmi komická udalosť na pražskom letisku, konkrétne pri rozhovore
redaktora a imigračného úradníka.
Na otázku úradníka „čo
budete v Izraeli robiť?“
prišla odpoveď cestujúceho
redaktora v znení „konajú sa
tam majstrovstvá Európy vo
futbale hráčov do 21 rokov“.
Úradník, pre ktorého šport
a veci okolo očividne neboli
doménou, nadviazal pochybovačne otázkou: „Majstrovstvá Európy v Izraeli? Nie je
to hlúposť? Veď Izrael neleží
v Európe...“ Pravdu mali de
facto obaja aktéri rozhovoru.
Izrael, ktorý ako moderný
štát existuje od roku 1948,
skutočne neleží v Európe, ale
pre konﬂikty, prebiehajúce už
niekoľko desaťročí na východ
od Stredozemného mora,
pôsobia jeho futbaloví zástupcovia v súťažiach organizovaných Európskou futbalovou
úniou (UEFA). Preto mohlo
v roku 2013 prísť k spomenutej udalosti, keďže UEFA
pridelila právo organizovať
záver šampionátu do 21 rokov
práve Izraelu.
Komplikované postavenie
Izraela je modiﬁkované via-

cerými vplyvmi – či už na poli
histórie, politiky, športu alebo
kultúry. Prečo ho však v mnohých sférach vnímame bližšie
k Európe než k Ázii? Aby sme
tento fakt potvrdili – nielen
izraelskí športovci, ale napríklad aj umelci sa zúčastňujú
na európskych medzinárodných súťažiach a nie ázijských.
Prečo je teda Izrael v Európe,
i keď vlastne leží v Ázii?

KULTÚRNE BLÍZKO
K EURÓPE
Veľká časť jeho obyvateľov
prišla práve z Európy, preto
neprekvapí, že Izrael má kultúrne najbližšie práve k tejto
časti planéty. História i kultúra
Izraela sú s európskou neodmysliteľne spojené. Určitú
previazanosť židovského štátu
a starého kontinentu preto logicky nájdeme nielen v rovine
politickej, ale aj športovej či
umeleckej.
V Európskej únii (EÚ) Izrael nie
je, ale spája ho s ňou dlhodobá spolupráca. V roku 1975,
keď ešte fungovalo Európske

spoločenstvo, bola medzi
ním a Izraelom uzatvorená
dohoda o spolupráci, v roku
1995 (už medzi EÚ a Izraelom)
vznikla tzv. Asociačná dohoda.
Ďalšie prehĺbenie spolupráce
a vzájomných vzťahov priniesla bilaterálna dohoda EÚ
a Izraela z roku 2005, rozšírená
o päť rokov neskôr. V roku
2013 získal Izrael od EÚ zvláštne výsadné partnerstvo
a v roku 2018 vznikol medzi
EU a Izraelom Program

cezhraničnej spolupráce
s cieľom podpory vedy,
vzdelania, drobného podnikania a rôznych občianskych
organizácií. Podľa prieskumu,
ktorý v krajine urobila Nadácia
Konrada Adenauera v určitom
období, vyslovilo 75 percent
anketovaných Izraelčanov
záujem o vstup krajiny medzi
členské štáty EÚ! Svoje možno
zohral i fakt, že Izraelskú futbalovú asociáciu, v podstate
ako bezprízornú, prijali

Zľava jordánsky princ Ali, prezident FIFA Sepp Blatter a prezident palestínskej federácie Džibril Radžúb na tlačovej konferencii.
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Jediná účasť na MS sa viaže k Mexiku 1970.

v 90. rokoch minulého storočia za plnohodnotného člena
Európskej futbalovej únie Popri futbale sa Izraelčania z obdobných dôvodov zúčastňujú
napríklad aj na európskych
šampionátoch či klubových
podujatiach v basketbale.

SNAHY O BLOKÁCIU
Hoci sú politika a šport na prvý pohľad odlišné póly, dokážu politické vzťahy medzi národmi veľmi významne ov-

plyvniť napríklad i futbalovú
komunitu. V 70. rokoch minulého storočia kompetentní vylúčili Izrael z Ázijskej futbalovej konfederácie, v 80. rokoch
dokonca aj z Ázijského olympijského výboru. Dôvodom
bol tlak zo strany členov – teda štátov, ktoré s Izraelom nemajú dlhodobo dobré vzťahy,
prípadne ho ani neuznávajú.
Snahy o blokáciu Izraela, aj
ich realizácia, nie sú nič nové
pod slnkom. Už pred MS 1958
vo Švédsku odmietlo proti
nemu v kvaliﬁkácii nastúpiť
najskôr Turecko, zo solidarity
s arabskými krajinami tak potom urobila aj Indonézia a nakoniec sa rovnako zachoval
Sudán.. Vznikla kuriózna situácia: Izraelčania sa bez jediného
kopnutia do lopty mohli stať
účastníkmi MS 1958...
FIFA, aby predišla lapsusu,
našla vhodnejšie riešenie,
Izrael poslala do boja proti
európskemu tímu – jednému
z tých, ktoré skončili v skupine
na 2. mieste. Žrebom to vyšlo
na Wales a ten Izraelčanov
dvakrát zdolal 2:0, čím ukončil
ich sen o účasti na záverečnom turnaji.
Z pohľadu FIFA však bolo
zrejmé, že ak sa v budúcnosti
nechce stretávať so spomenutými problémami, musí Izraelu
nájsť miesto na internacionálne súťaženie v „prijateľnej“
konfederácii. Ako najvhodnejšia sa javila UEFA.

„VEČNÝ“ KONFLIKT
IZRAEL  PALESTÍNA

V júli 2013 na pôde
FIFA Sepp Blatter (vľavo) a prezident IFA Avi Luzon.

Zatiaľ bez náznaku riešenia sa
vlečie konﬂikt na linke Izrael
- Palestína a v roku 2015 ho
odpískali i na poli medzinárodného futbalu. Palestínčania odložili vojnové rakety

ských predstaviteľoch červené
karty. Švajčiarska polícia mala
dokonca do činenia s anonymným udaním, že v sídle
FIFA sa nachádza bomba...
Zástupca izraelskej futbalovej
delegácie Ofer Eini oznámil, že
ho „teší palestínske rozhodnutie stiahnuť hlasovanie
o vylúčení Izraela“ a on si
myslí, že „šport a politika by
sa nemali miešať dokopy.“
Zdôraznil, že FIFA, izraelská
i palestínska strana zriadili
trojčlennú komisiu, ktorá by
riešila ďalšie eventuálne problémy. Zástupcovia izraelskej
a palestínskej futbalovej delegácie si podali ruky po hlasovaní kongresu FIFA, ktoré sa
skončilo pomerom 168:18
v prospech palestínskeho
návrhu, ktorý namiesto vylúčenia Izraela z FIFA požadoval
spoluprácu oboch strán pod
záštitou strešnej organizácie
svetového futbalu. Sepp Blatter však vopred oznámil, že
kongres nebude hlasovať
o zákaze pre kluby, ktoré majú
svoje ihriská na Západnom
brehu Jordánu, pretože
FIFA nemôže intervenovať
politicky.
Aj dnes platí, že v EÚ je dosť
členských krajín, ktoré patria
k zástancom židovského
štátu, existuje ale i rad takých,
ktoré by Izrael rady vylúčili
z európskych futbalových
súťaží. Súčasne stále platí aj
to, že zatiaľ čo palestínsky národný tím štartuje v ázijských
kvaliﬁkáciách a súťažiach,
Izrael sa usiluje o úspechy na
európskych poliach.
V hektike súčasného
planetárneho diania sme
začiatkom minulého mesiaca
boli svedkami vytvárania sa
nových vzťahov na Blízkom
východe. Najskôr uzrela svetlo
sveta dohoda o spolupráci
medzi Izraelom a Spojenými
arabskými emirátmi (SAE),
v určitých konkrétnych oblastiach ide dokonca o trojdohodu s USA, hlavným izraelským
spojencom. Jedenásteho
septembra potom prezident
USA Donald Trump oznámil,
že k SAE sa k dohode o normalizácii vzťahov s Izraelom
pripojil Bahrajn a čakalo sa, že
jej ďalšími podpisujúcimi by
sa mohli stať Omán a Kuvajt.
Ak by neprišlo k nečakanému
zabrzdeniu pri prekresľovaní
spojeneckých máp v tejto
výbušnej oblasti, mohol by
sa časom aj izraelský futbal
vrátiť do lona svojej materskej
konfederácie AFC.
(ľd)
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Víťazstvo na Ázijskom pohári 1964.

a na Izrael si sťažovali oﬁciálnou cestou cez Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA),
od ktorej žiadali jeho vylúčenie pre porušovanie práv.
„Palestínskym futbalovým
klubom, hráčom a ich zástupcom bolo znemožnené
využívať práva, ktoré sú zaštítené stanovami FIFA. Ide
o porušovanie slobody pohybu z palestínskych teritórií a do nich, vrátane Východného Jeruzalema, rovnako ako zamedzovanie
možnosti využívať rozvojové
programy FIFA a ďalších
inštitúcií,“ písalo sa v otvorenom liste z radov Palestínskej
futbalovej asociácie členom
strešnej organizácie svetového
futbalu.
K palestínskemu apelu sa
pridávali najmä moslimskí
sympatizanti po celom svete,
ktorí izraelskú politiku tradične
odsudzujú. Izraelskí predstavitelia na obvinenie reagovali
antikampaňou, v ktorej sa zasa
snažili zástupcov svetových
športových organizácií
presvedčiť, aby hlasovali za
zotrvanie krajiny vo FIFA.
Oponovali tým, že snaha
o kontrolu palestínskeho
futbalu je preventívna a druhú
stranu obvinili, že jej budovy
a pozemky sa často využívajú
na zasahovanie izraelského
územia raketami. Na svoju
obranu Izraelčania použili aj
argument, že „Palestína sa
snaží politizovať futbal
a jej hráči sa podieľajú i na
terorizme.“
Situáciu musel riešiť i vtedajší
prezident FIFA Sepp Blatter.
Aby však návrh, týkajúci
sa palestínskeho útlaku zo
strany Izraela prešiel a ten
bol vylúčený z FIFA, muselo
preň zahlasovať 75 percent
z 209 členských federácií. Palestínska strana na čele s Džibrílom Radžúbom koncom
mája 2015 však zrušila svoju
žiadosť, ktorá mohla pre Izrael
znamenať nielen vylúčenie
z FIFA, ale aj z medzinárodných futbalových turnajov.
Radžúb v poslednej chvíli
pozmenil palestínsky návrh
a povedal: „Palestína nestiahla úplne svoju žiadosť,
ale pozastavila ju, čo však
neznamená, že ustala v odboji.“ Hlasovaniu o možnom
vylúčení Izraela z FIFA predchádzala veľká kampaň. Na
zasadaní asociácie vtrhla
v deň hlasovania asi 50-členná
skupina palestínskych aktivistov, ktorí hádzali po izrael-
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FÓRUM REPREZENTAČNÉHO ŽIVOTA
Trio zmenilo dres
Róbert Mak už háji farby maďarského šampióna Ferencvárosu Budapešť. Bez klubu bol od marca, keď skončil
v Konyaspore. „Som veľmi šťastný, že tu môžem
byť. Predovšetkým chcem opäť získať formu,
ale veľmi ma motivuje, že ma angažovalo mužstvo, ktoré bude hrať v skupine Ligy majstrov,“ povedal 29-ročný futbalista.
V rámci nemeckej bundesligy sa sťahoval Ondrej Duda. Z Herthy Berlín prestúpil do
1. FC Kolín a s klubom podpísal kontrakt do
roku 2024. V uplynulej polsezóne hosťoval
v anglickej Premier League v tíme Norwich City.
„Som veľmi šťastný, že som tu. 1. FC Kolín
a jeho fanúšikov dobre poznám z pôsobenia v bundeslige. Je to pre mňa obrovská
výzva. V mojom novom pôsobisku dám
do toho všetko,“ uviedol Duda.
Tretím do partie je Norbert Gyömbér.
Ten bude v kariére pokračovať v druholigovom talianskom klube US Salernitana 1919,
s ktorým podpísal trojročný kontrakt. Dvadsaťosemročný obranca prichádza z Perugie,
ktorá bude v novej sezóne pôsobiť až v tretej
najvyššej talianskej súťaži.

Hanckove
problémy
trvajú

Gólový štart sezóny pre Pekaríka

Obranca reprezentácie
Keď sa slovenský futbalista Peter Pekarík strelecky presadil v 1. kole
a Sparty Praha Dávid
Nemeckého pohára proti Braunschweigu, jeho gól nebol Herthe
Hancko stále nie je
Berlín nič platný. V úvodnom ligovom kole bundesligy však preszdravotne ﬁt. Ľavý bek
ným zásahom naštartoval tím k víťazstvu v Brémach 4:1.
či stopér chýbal aj na
Tridsaťtriročný pravý obranca otvoril v závere prvého
septembrovom zraze a neobjavil
polčasu skóre, keď sa v najvyššej súťaži zapísal
sa v nominácii kouča Pavla Hapala
do streleckej listiny prvýkrát od 31. marca 2017.
ani na prebiehajúci asociačný termín.
Pekarík vstúpil do novej sezóny tak, ako skončil
„Máme v klube vytvorený plán môjho
predchádzajúcu. Po nevýraznej prvej polovici
návratu do tréningového a zápasového
ročníka 2019/20, keď vinou zranení nedostával
režimu, podľa ktorého postupujeme.
dosť príležitostí, sa po reštarte stal pravidelVerím, že už čoskor chalanom pomôžem
ným členom základnej zostavy. „Po pohári sme
na ihrisku,“ povedal Hancko pre web Sparty.
začali ligu výborne. Bol to dôležitý zápas, takRodák z Prievidze sa so zranením kolena
že ma teší, že sme ho zvládli. Hrali sme dobre
pasoval už vlani v zime. Po koronapauze
v obrane a v súbojoch sme boli agresívnejší.
však naskočil do zápasového rytmu a spolu
To nám chýbalo v Braunschweigu. Opäť
s krajanom Lukášom Štetinom vytvorili
som dal gól, a to je fajn, ale oveľa dôlestabilnú stopérsku dvojicu v českom klube.
žitejší je tímový úspech,“ uviedol
Na posledný zápas nastúpil 8. júla, v závere
Pekarík.
uplynulej sezóny, v novej sa ešte na trávnik
pre problémy s kolennou šľachou nedostal.

Škrtelov návrat nevyšiel
Hneď po septembrovom zraze, keď zverenci Pavla
Hapala vstúpili do novej edície Ligy národov
po nevydarenom výkone v Bratislave prehrou s Českom 1:3 a remízou v Izraeli 1:1, nabrala na obrátkach
téma o návrate do reprezentácie bývalého kapitána
Martina Škrtela. Ten sa síce s národným tímom oﬁciálne rozlúčil, ale pripustil, že nikdy nemá človek hovoriť
nikdy. Dokonca sa nechal v médiách počuť, že keby ho
tréner Pavel Hapal oslovil, zvažoval by svoj návrat.
„S Martinom som už hovoril. Bol to veľmi príjemný
a pozitívny rozhovor. Momentálne má však zdravotné problémy, a tak ho budeme sledovať. Téma jeho
návratu ešte nie je uzatvorená,“ prezradil Pavel Hapal.
(lup)
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OPRÁŠENÉ LEGENDY MILOŠ KLIMEK pridával, žiaľ, k futbalu poháriky

Veľká sláva, smutný koniec
Po oslobodení Českoslovesnska sa slovenské futbalové talenty vracali
do klubov rodných miest. Presne tak to urobil aj Miloš Klimek,
syn slovenskej matky a moravského otca zo Vsetína.
Zamestnanie živiteľa rodiny
ich zavialo až do Košíc, kde
sa darilo aj futbalu. A tam si
Miloš v tamojších kluboch
cibril svoj veľký talent. Ako
dorastenec najprv v Törekvési, potom v železničiarskom
KVSC a po viedenskej
arbitráži v prvoligovom DVTK
Diósgyör. Nebol jediný. Keď
sa po oslobodení vracal do
rodných Košíc, zviezli sa
s ním aj skúsení Fazekaš
a Kertéz, rovnako ozdoby
silnej Jednoty Košice.

NEČAKANÝ
MAJSTER SLOVENSKA
O sile Jednoty svedčia prvé
roky po druhej svetovej
vojne. Futbalové ústredie
rozhodlo, ako sa bude tvoriť
najvyššia celoštátna liga.
Príležitosť dostalo 20 klubov,
ktoré rozdelili do dvoch skupín, do každej tri slovenské.
Dva najlepšie umiestnené
mali zohrať zápasy o titul
majstra Slovenska. V A-skupine to bol tretí v konečnej
tabuľke ŠK Bratislava,
v B-skupine štvrtá košická
Jednota.
Aj keď prvý zápas v Košiciach vyhrala dosť nečakane
Jednota 2:1 gólmi Tureka,
všeobecný tip na majstra
bol ŠK. Veľké prekvapenie
sa však udialo na Tehelnom

KTO BOL MILOŠ KLIMEK
DÁTUM A MIESTO NARODENIA: 20. mája 1924
v Košiciach
ZOMREL: 15. novembra 1982 v Michalovciach
HRÁČSKA KARIÉRA: Törekvés Košice, KVSC Košice, DVTK Diósgyör,
Jednota Košice, ATK Praha, Dynamo Košice
REPREZENTÁCIA: 5x ČSR A, 3x ČSR B
ÚSPECHY: 1x majster Slovenska (1946)

poli, Jednota tam vyhrala
3:2 dvoma gólmi Tureka,
jeden pridal Csiszár. Najlepším hráčom na ihrisku však
bol Miloš Klimek, vtedy len
22-ročný, ale už uznávaný
kapitán mužstva. Vďaka
robustnej postave sa valil
ihriskom ako tank a zásluhou
ľavačky aj strelami z diaľky
desil súperových brankárov.
S rastom sebavedomia skvele zvládal i rolu dirigenta hry.
Z toho ťažili nielen košickí
krídelníci, ale aj hráči po
jeho ľavici v reprezentačných
mužstvách ČSR ako Korostelev, Danko, Šimanský, Preis či
žilinský Stalmašek.

BEZ MILOŠA NEBOLA
REPREZENTÁCIA
Miloš Klimek sa po vojne ako
druhý Slovák po Tegelhoﬀovi
dostal do reprezentačnej
jedenástky A-mužstva ČSR.
Debutoval 14. septembra

1946 v Prahe proti Švajčiarsku (3:2), mužstvo hralo
v zostave: Horák – Senecký,
Zástĕra – Menclík, Bartonec,
Kolský – Janík, Říha, Bican,
Klimek, Korostelev. Za stavu
1:1 prispel k víťazstvu gólom.
Vo svojom druhom zápase
v drese ČSR zmrazil preplnené hľadisko v Belehrade už
v 1. minúte parádnou bombou., hoci nakoniec favorizovaná Juhoslávia skóre otočila
vo svoj prospech (4:2).
Vo svojich ďalších troch
vystúpeniach najprv v Budapešti proti Maďarsku (1:2)
ustúpil repatriantovi Schubertovi na ľavé krídlo. Potom
tvoril reprezentačný tím prvý
raz slovenský tréner Ferdinand Daučík a ten v Bazileji proti Švajčiarsku (1:1)
postavil košicko-bratislavskú
ľavú stranu útoku Klimek
- Preis. Jeho posledný reprezentačný štart sa skončil han-

bou, v Bratislave čs. mužstvo
remizovalo s Luxemburskom
2:2, hoci sa tréner Štefan
Čambal spoľahol na najsilnejšiu možnú ľavú stranu útoku
Klimek – Šimanský, tá však
vyšla gólovo naprázdno.

SLOVENSKO  IZRAEL

V reprezentačnom drese Miloš Klimek (tretí sprava).

OSUDNÝ
VOJENSKÝ MUNDÚR
Miloš Klimek bol pravou
futbalovou hviezdou v rokoch 1945 - 1948. V košickej
Jednote bol kanonierom
i konštruktérom hry. Novovytvorený armádny klub ATK
Praha sa ním posilnil, keď bol
na vrchole svojej výkonnosti.
Lenže utrpel ťažké zranenie, ktoré sa mu nakoniec
stalo osudným. Mohol si síce
predčasne vyzliecť mundúr,
ale dlhé liečenie aj následná
rehabilitácia ho úplne pripravili o bývalú výkonnosť.
Nastal čas nudy, ktorý riešil
v spoločnosti svojich obdivovateľov najčastejšie
v hostinci. Pre každého
z nich bolo cťou štrngnúť si
s takým slávnym hráčom...
Až sa u neho z toho stal
zhubný návyk. Nevzdal sa
ho už ani potom, keď sa
ešte reálne mohol vrátiť do
futbalu. Lenže už to nebol
ten obávaný borec, nechcela
ho ani materská Jednota,
zbabral si život v rodine. Keď
sa rozviedol, spásou sa mali
stať Michalovce. Tam však
k prepotrebnej zmene v jeho
správaní nedošlo...
JOZEF KŠIŇAN
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ABECEDA SLOVENSKÉHO FUTBALU
REPREZENTAČNÉ REKORDY
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Hamšíkove primáty
v zápasoch, góloch aj víťazných trefách
Slovenská reprezentácia odohrala vo dvoch etapách (1939 – 1944 a 1994 – doteraz) k 10. októbru 2020 296 oﬁciálnych medzištátnych zápasov. Počas nich sa toho udialo toľko, že štatistici nazbierali množstvo faktov v mnohých kapitáloch. Niektoré zaujímavosti, ktoré sa dajú označiť aj za rekordy, prinášame v tomto prehľade. Ten je
stručný, pretože kuriozít a perličiek je v takmer troch stovkách zápasov slovenskej reprezentácie neúrekom.

HRÁČI

ZÁPASY

POČET ZÁPASOV
121 Marek Hamšík
107 Miroslav Karhan (prvý stovkár v reprezentácii 12. 10. 2010)
104 Martin Škrtel
POČET GÓLOV
25 Marek Hamšík
23 Róbert Vittek
22 Szilárd Németh
NAJVIAC GÓLOV V ZÁPASE
3 Ján Arpáš (9. 4. 1944 proti Chorvátsku 3:7),
Róbert Vittek (8. 9. 2004 proti Lichtenštajnsku 7:0),
Filip Šebo (15. 8. 2006 proti Malte 3:0)
NAJVIAC VÍŤAZNÝCH GÓLOV
10 Marek Hamšík
NAJDLHŠIE V REPREZENTÁCII
Miroslav Karhan (1995 – 2011)
17 ROKOV
NAJSTARŠÍ REPREZENTANT
37 ROKOV A 12 DNÍ Ladislav Molnár
(24. 9. 1997 proti Španielsku)
NAJMLADŠÍ REPREZENTANT
18 ROKOV A 110 DNÍ František Vysocký
(27. 8. 1939 proti Nemecku)
NAJSTARŠÍ DEBUTANT
34 ROKOV A 286 DNÍ Juraj Čobej (20. 5. 2006 proti Belgicku)
NAJRÝCHLEJŠIE GÓLY
17. sekunda
Szilárd Németh (Azerbajdžan 3:1, 2001)
34. sekunda
Martin Jakubko (Poľsko 2:2, 2007)
36. sekunda
Filip Hološko (Fínsko 2:1, 2014)

JUBILEJNÉ
1. SLOVENSKO - NEMECKO 2:0, 27. augusta 1939 v Bratislave.
Góly: J. Arpáš, Luknár.
50. JUHOSLÁVIA - SLOVENSKO 2:0 (1:0), 8. júna 1997 v Belehrade (kvaliﬁkácia MS 1998).
100. ŠVÉDSKO - SLOVENSKO 2:0 (1:0), 2. júna 2001 v Štokholme (kvaliﬁkácia MS 2002).
150. SLOVENSKO - BELGICKO 1:1 (0:0), 20. mája 2006 v Trnave.
Gól: Hološko.
200. RUSKO – SLOVENSKO 0:1 (0:1), 7. septembra 2010 v Moskve (kvaliﬁkácia ME 2012). Gól: Stoch
250. SLOVENSKO - ISLAND 3:1 (0:1), 17. novembra 2015
v Žiline. Góly: Mak 2, Ďuriš.
VÝZNAMNÉ
prvý zápas v novodobej histórii Slovenska
SLOVENSKO - ARABSKÉ EMIRÁTY 1:0 (0:0), 2. februára 1994
v Šarjahu (turnaj v SAE). Gól: Weiss ml.
prvý zápas na ﬁnálovom turnaji MS
NOVÝ ZÉLAND - SLOVENSKO 1:1 (0:0), 15. júna 2010 v Rustenburgu. Gól: Vittek.
prvý zápas na ﬁnálovom turnaji ME
WALES - SLOVENSKO 2:1 (1:0), 11. júna 2016 v Bordeaux. Gól:
Duda.

TRÉNERI
PRVÝ
Vojtech Závodský (27. 8. 1939 vs Nemecko)
NAJVIAC ZÁPASOV
54 Ján Kozák
40 Vladimír Weiss st.
34 Jozef Adamec
NAJMLADŠÍ TRÉNER
Ferdinand Daučík
32 ROKOV 85 DNÍ
(23. 8. 1942 vs Rumunsko 1:0)
NAJSTARŠÍ TRÉNER
60 ROKOV A 356 DNÍ Jozef Jankech
(14. 10. 1998 vs Portugalsko 0:3)

DEJISKÁ DOMÁCICH ZÁPASOV
52
28
21
9
4
3
2
1
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Tehelné pole /Národný futbalový štadión, Bratislava
Štadión Antona Malatinského, Trnava
štadión Pod Dubňom, Žilina
Pasienky, Bratislava
Všešportový areál, Košice
Dubnica
štadión ŠK, Bratislava, Čermeľ, Košice,
štadión Pod Zoborom, Nitra
Na Sihoti, Trenčín, štadión Tatrana, Prešov,
štadión ViOn-u, Zlaté Moravce, NTC, Senec

SÉRIE
bez prehry
12 31. 5. 2000 (vs Rusko 1:1) – 25. 4. 2001 (vs Rumunsko 0:0)
bez víťazstva
7
16. 10. 2012 (vs Grécko 0:1) – 14. 8. 2013
(vs. Rumunsko 1:1)
víťazstiev za sebou
9
4. 9. 2014 – 14. 6. 2015 (Malta 1:0, Ukrajina 1:0, Španielsko 2:1, Bielorusko 3:1, Macedónsko 2:0, Fínsko 2:1,
Luxembursko 3:0, Česko 1:0, Macedónsko 2:1)
prehier za sebou
5
29. 5. 2001 – 1. 9. 2001 (Nemecko 0:2, Švédsko 0:2,
Azerbajdžan 0:2, Irán 3:4, Turecko 0:1)

NAJVYŠŠIE
VÍŤAZSTVO
7:0 Lichtenštajnsko (2004, Bratislava), San Maríno
(2007, Dubnica), San Maríno (2009, Bratislava)
VÍŤAZSTVO U SÚPERA
5:0 Severné Macedónsko (2001, Skopje),
San Maríno (2008, Serravalle)
PREHRA
1:6 Chorvátsko (1942, Záhreb)
0:5 Brazília (1995, Fortaleza), Poľsko (1995, Zabrze)
PREHRA DOMA
1:5 Rumunsko (1999, Bratislava)
0:4 Arménsko (2011, Žilina), Chorvátsko (2019, Trnava)
2:5 Wales (2007, Trnava)

ĎAKUJEME ZA PODPORU
Platinoví partneri

Partneri

Dodávatelia

Mediálni partneri

