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DNEŠNÝ ZÁPAS
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FORTUNA LIGA 2021/2022 
1. KOLO VS

Rozhodca: 
1. asistent rozhodcu: 
2. asistent rozhodcu: 
Náhradný rozhodca: 
Delegát stretnutia: 
Pozorovateľ rozhodcov: 

Michal Smolák
Tomáš Straka
Mário Roszbeck
Štefan Korman
Ladislav Gádoši
Marián Ruc
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Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
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Matúš
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Krátka letná ligová prestávka, ktorú si Šošoni spríjemnili sústre-
dením v Slovinsku a už aj tromi zápasmi v Európskej Konferenčnej 
lige, je na konci. Futbal sa vracia na fortunaligové trávniky po 
necelých dvoch mesiacoch a prvé kolo je na programe už tento 
víkend. 

MŠK Žilina si v jeho závere práve kvôli európskym povinnostiam 
zmeria sily s klubom zo Serede, s ktorým sa naposledy stretla 
v semifinále play-off o Konferenčnú ligu. Vtedy to žltozelení zvládli, 
po výsledku 4:2 postúpili do finále a následne sa aj radovali z pos-
tupu do Európy. Bol to však jediný úspešný duel proti Seredčanom 
počas uplynulej ligovej sezóny. Počas základnej časti sa totiž 
Šošonom príliš proti silovo hrajúcemu ŠKF nedarilo a v oboch 
prípadoch z toho nebol plný bodový zisk. Vonkajšiu prehru 2:3 
doplnila domáca remíza 0:0, ktorá potvrdila nevyspytateľnosť 
súpera. V čerstvej pamäti však máme práve posledný vzájomný 
súboj, a práve na ten budeme chcieť nadviazať, hoci s pozmene-
nou zostavou kvôli spomínanému súboju na Cypre. V aktuálnom 
ročníku nájdu hráči ŠKF svoj prechodný domov po Nitre a Zlatých 
Moravciach v Trnave. Práve začínajúca sezóna však bude pre 
Sereď poslednou s udelenou výnimkou od Únie ligových klubov. 
S nevyhnutnou rekonštrukciou Mestského štadióna v Seredi sa 
už každopádne začalo v závere minulého kalendárneho roka. 

Na rozdiel o hráčov MŠK absolvovali červeno-bieli počas letnej 
prípravy na ročník 2021/2022 až sedem prípravných zápasov 
s bilanciou jedna výhra, jedna remíza a päť prehier. Vôbec im 
nevyšiel vstup do prípravného cyklu, ktorý otvorili štyrmi prehrami 
za sebou proti slovenským druholigistom – Skalica a Petržalka, 
kvalitnej Sigme Olomouc a známemu menu z Chorvátska – Dinamu 
Záhreb. Následne si však Sereď čiastočne napravila chuť a z duelu 
s maďarským Honvédom Budapešť vyťažila remízu 1:1 a Podbre-
zovú zdolala tesne 1:0. Poslednou previerkou pred štartom ligy bol 
ale opäť nevydarený súboj proti Zlatým Moravciam a prehra 1:2. 
Najlepšími a zároveň jedinými strelcami prípravy boli nové posily 
klubu – štvorgólový český záložník Roman Haša, zo slovenských 
trávnikov známy v drese Skalice, ktorého s dvomi presnými zásahmi 
doplnil kolumbijsky stopér Haiderson Hurtado. 

Sereď neostala v medzisezónnom období svojmu menu nič dlžná 
a opäť nastal v kádri veľký prievan. Prvou zásadnou zmenou je 
angažovanie skúseného slovenského trénera Juraja Jarábka, ktorý 

bol bez funkcie od marcového konca v českej Karvinej. V súčte 
s minulou sezónou ide už o piatu zmenu trénera pri kormidle klubu. 
Manažment ŠKF nezaháľal a svojmu novému koučovi priniesol do 
šatne počas leta až osem nových tvárí. Spoluprácu z Karvinej obnoví 
tréner Jarábek s ofenzívnym stredopoliarom Romanom Hašom. 
Z Česka prichádza aj posledná posila Serede – mladý záložník 
Dominik Kríž z Viktorie Plzeň. V útoku siahol klub z juhozápadnej 
časti Slovenska po dvoch Chorvátoch.  Po pôsobení v Nitre a na 
Cypre sa vracia do ŠKF gólový útočník Nikola Gatarić, ktoré na hrote 
doplní krajan Dominik Radić, predtým pôsobiaci v Sigme Olomouc. 
Stopérsky post vystužila zase dvojica Juhoameričanov – vysoký 
obranca z Kolumbie Haiderson Hurtado a rovnako dobre stavaný 
stopér z Brazílie Roberto Dias, predtým pôsobiaci aj v Senici. Letné 
prestupy dopĺňa srbský univerzál Mihajlo Popović z Komárna a na 
hosťovanie aj mladý slovenský obranca Matúš Katunský.

Čo sa týka odchodov, rovnako nastal u súpera poriadny prievan. 
Spomedzi šestnástich hráčov sa niektorí hráči vrátili do svojich 
materských klubov po hosťovaní v Seredi, ďalší odišli na trh 
s voľnými hráčmi alebo prestúpili inde. Konkrétne šlo o: Mário 
Kvesić (Přepeře), Marek Kuzma (Dubnica), Miloš Lačný (Pohronie), 
Stanislav Danko (voľný hráč), Ivan Diaz (voľný hráč), Martin Slaninka 
(Banská Bystrica), Iman Salimi (voľný hráč), Tilen Mlakar (voľný hráč), 
Andrej Fábry (Dunajská Streda), Peter Eneji Moses (Senica), Dani 
Espinar (Este), Alen Mehić (Atalanta Bergamo), Alex Iván (Trnava), 
Denis Bušnja (Rijeka) a Dino Špehar (Olympia Ľubľana).

Vstup do ligy pre nás nebude určite jednoduchý, nakoľko „je 
vsunutý“ medzi zápasy druhého kvalifikačného kola UECL proti 
cyperskému Apollonu Limassol. Šošoni však do toho pôjdu, ako 
vždy, naplno a budú sa snažiť nadviazať na posledné vzájomné 
stretnutie u nás pod Dubňom. A my dúfame, že nám v tom pomôže 
aj Vaše, čo najväčšie povzbudzovanie z tribún štadióna. Ostatných 
fanúšikov pozývame k obrazovkám streamovacej služby Voyo od 
spoločnosti Markíza, kde sa v novom ročníku budú vysielať všetky 
duely Fortuna ligy.

HLAVNÝ TRÉNER
JURAJ JARÁBEK

BRANKÁRI
31 MATHEW YAKUBU (NGA) 1999 
27 AYOTUNDE IKEUPAMITAN (NGA) 1996
2 TOMÁŠ ŠÍPKA (SVK) 2003

OBRANCOVIA
4 TOMÁŠ HUČKO (SVK) 1985 
5 MARTIN MEČIAR (SVK) 1993 

6 ĽUBOMÍR MICHALÍK (SVK) 1983 
11 MIHAJILO POPOVIĆ (SRB) 1993
3 MATÚŠ KATUNSKÝ (SVK) 2001
18 ALEXANDER TÓTH (SVK) 2001
14 ADAM MORONG (SVK) 1993
4 HAIDERSON HURTADO (COL) 1995
23 ROBERTO DIAS (BRA) 1988
  
ZÁLOŽNÍCI
9 ROKO JUREŠKIN (CRO) 2000 
12 DENIS POTOMA (SVK) 2000 

7 NICOLAS ŠUMSKÝ (CZE) 1993 
16 FILIP TATRANSKÝ (SVK) 2001
8 ONDŘEJ MACHUČA (CZE) 1996
9 ROMAN HAŠA (CZE) 1993
27 DOMINIK KRÍŽ (CZE) 1999

ÚTOČNÍCI
21 SAMUEL PRACHAR (SVK) 2003
17 DOMINIK RADIĆ (CRO) 1996
47 NIKOLA GATARIĆ (CRO) 1992

Rok založenia: 1914  Klubové farby: biela a červená Štadión: Mestský 
štadión (kapacita: 2800 divákov) / aktuálne ŠAM – City aréna, Trnava 
Minulá sezóna: 7. miesto 
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:3 (v), 0:0 (d), 4:2 (d) (play-off o UECL)
Historická bilancia: ŽILINA – SEREĎ  11  7  2  2  22:13

ŠKF Sereď

PRETO aj v novej sezóne BUĎ NAŠÍM 
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

PREDSTAVENIE SÚPERA





Pán tréner, po cestovaní a emočne vypätých zápasoch 
musíte byť určite značne unavený. Po víťazstve však únava 
asi vyprchá rýchlejšie. Je to tak?

„Samozrejme, musím však povedať, že moja únava je nep-
odstatná. Chalani v cyperskom teple zápas naozaj odmakali, 
majú právo byť unavení, no môžu byť šťastní, že majú možnosť 
hrať takéto stretnutia. Únava je teraz druhoradá, sme určite 
schopní dobre sa zregenerovať do dnešného duelu. Všetci 
chlapci majú mladé organizmy, ktoré znesú. Preto aj v nedeľu 
pôjdeme naplno, chceme podať opäť kvalitný výkon a naplniť 
cieľ, ktorým je výhra.“

Vo štvrtok všetci chalani plnili taktický plán ukážkovo, no 
rovnako tomu bolo aj v odvete proti Dila Gori. Tam ale v por-
ovnaní s Apollonom prišlo veľa kritiky...

„Opakujem ešte raz, proti Dila Gori sme vedeli, že súper je naozaj 
kvalitný. Čakali sme ťažký zápas a i keď sme doň nešli s takou 
taktikou, akú sme ukázali na konci duelu, situácia si pýtala také 
riešenie, ktoré sme aj spravili. V tom konkrétnom stretnutí by 
sme šli zbytočne do rizika, keby sme to otvorili. Dostali by sme 
možno gól už na začiatku a potom by bol celý priebeh zbytočne 
nervózny. Neprezentovali sme tak, ako je zvykom, no tak to vo 
futbale niekedy býva. Sú mužstvá, ktoré hrajú veľmi defenzívne 
neustále a vyhrávajú tak tituly ako napríklad Atlético Madrid. 
Nehovorím, že z dlhodobého hľadiska chceme hrať takýmto 
štýlom, lebo nám sa páči behavý a dynamický futbal. Kvalita 
súpera však niekedy donúti hrať aj takto defenzívne.“

V európskych súťažiach sú v hre stále štyri slovenské 
mužstvá, ktoré bojujú aj o navýšenie národného koeficientu. 
Čo hovoríte na ich doterajšie výkony? MŠK má aktuálne asi 
najlepšiu východiskovú pozíciu...

„Štvrtkový výsledok určite nepreceňujem a som presvedčený, 
že v odvete budeme musieť takisto pracovať na sto percent 
a nič nepodceniť. Rovnako viem, že Apollon má veľkú ofenzívnu 
kvalitu, no my sme sa na nich dokázali pripraviť a ja verím, že 
to podobne zvládneme aj budúci týždeň. Čo sa týka ostatných 
klubov, tak ich zápasy som nevidel, ale teší ma, že všetci majú 
reálnu šancu postúpiť ďalej. Samozrejme, všetkým slovenským 
tímom držím palce, aby sa dostali aj do ďalšieho kola.“

Po oboch posledných stretnutiach ste skonštatovali to isté 
– že chalani do bodky plnili taktický plán a využívali slabé 
stránky súpera. Svedčí to o tom, že aj napriek veku sa hráči 
značne posúvajú po taktickej stránke?

„Podľa mňa chalani vnímali taktiku aj predtým, no teraz uverili 
tomu, že to, čo im povieme, naozaj funguje. Myslím si aj to, že 
sa dokážeme celkom trafiť do analýzy konkrétneho mužstva. 
Z našej strany je kľúč daný, ale potom už záleží len na chalanoch. 
Nie v každom dueli sa to podarí takto naplniť, no vo štvrtok 
to bolo výnimočné v tom, že hráči urobili všetko, čo sme si 
povedali pred zápasom.“

Ako ťažké bude preladiť sa na ligu, či už po fyzickej alebo 
psychickej stránke?

„Pre mňa by to nemal byť žiaden problém, pretože je to prvý 
ligový zápas a chalani sa musia tešiť na každý jeden, ktorý ich 
čaká. Je jasné, že Sereď tu nepríde odovzdaná. Ak si chceme 
zopakovať takýto európsky zážitok aj budúci rok, tak musíme 
šliapať v každom ligovom stretnutí. Neviem si predstaviť, že 
by niekto z mužstva nechcel hrať ligu, a preto tí čo nastúpia, 
musia zo seba vydať maximum. Každý jeden hráč musí ukázať, 
že je právom na ihrisku. Keď to neukáže, bude hrať niekto ďalší, 
pretože máme veľa kvalitných chalanov, ktorý sa na tréningoch 
ukazujú dobre.“

ŠÉF  LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„AK SI CHCEME ZOPAKOVAŤ TAKÝ 
EURÓPSKY ŠTVRTOK, CESTA VEDIE 
JEDINE CEZ LIGU.“





Liga sa dnes iba rozbieha, no Šošoni sú už v plnej prevádz-
kovej teplote. Bude to podľa našej brankárskej jednotky 
Samuela Petráša výhoda, alebo skôr naopak? Ako náročné 
bude podľa odchovanca Akadémie MŠK preladenie z európ-
skych povinností na tie ligové?

Od posledného ligového zápasu ubehli dva mesiace. Odvtedy 
sme boli na sústredení, odohrali sme kvalitné prípravné 
zápasy a rovnako aj tri duely v Európskej konferenčnej lige. 
Kam sa podľa teba mužstvo posunulo od spomínaného 
zápasu so Zlatými Moravcami?
„Myslím si, že sme ešte viac tímovejší, všetci sme na jednej vlne 
a dobre naladení. Príprava bola síce krátka, no pomohla nám 
v tom, aby sme ešte viac zlepšili a predovšetkým chalani v poli 
boli ešte viac behavejší. Tešíme sa z aktuálnej formy, dúfam, že 
tieto anglické týždne potiahneme čo najdlhšie. Sme zvedaví, 
ako to budeme zvládať.“

V nedeľu začína Fortuna liga. Je pre nás výhoda, že sme už 
rozohratí, alebo aj trochu nevýhoda vzhľadom na únavu?
„Z tohto pohľadu je to podľa mňa určite výhoda. Nebyť Európy 
hrali by sme určite ďalšie prípravné zápasy, takto máme za 
sebou kvalitné súboje s dobrými európskymi mužstvami. Teraz 
tak prichádza pre nás nová skúsenosť, keď sa po dobrom 
výsledku na Cypre musíme skoncentrovať a nepodceniť súpera 
zo Serede.“

Počas minulej sezóny sa hovorilo veľa o nie veľmi dobrej 
defenzíve celého mužstva. Ako ju môžeš zhodnotiť po 
odohratí týchto troch náročných súbojov v Európe?
„Je tu už možno aj trochu klišé, stále sa o tom rozpráva, no ja 
si naďalej myslím, že sme mladí. Či už ja alebo všetci chalani 
predo mnou sa snažíme vyvarovať chybám, ale vždy sa môže 
stať, že niekto chybuje a dostaneme „blbý“ gól. Vieme, kde ešte 
musíme zabrať a snažíme sa na tom pracovať každý týždeň. 
Nedá sa teraz povedať, či to bude lepšie alebo horšie, treba 
to však ukázať na ihrisku.“

Ako pociťujú únavu brankári? Skôr ide asi o psychickú únavu 
v porovnaní s fyzickou u chalanov v poli...
„Podľa mňa sme unavení podobne, tréningový proces sa nám 

upravil rovnako ako chalanom v poli. Myslím si, že celá kabína 
je na tom rovnako. Niekto je vyčerpaný fyzicky, niekto zase 
mentálne. Trochu sme vypli po štvrtku a dnes už sa pozeráme 
na výkop a štart novej ligovej sezóny.“

Chalani sa v poli rotujú a ty si zatiaľ odchytal každý zápas. 
Vyhovuje ti to takto alebo sa aj rád prestriedaš s kolegami?
„Už som to raz hovoril, vždy je rozhodnutie na trénerovi. Budem 
rád, ak budem chytať aj dnes a aj každý nasledujúci zápas. Chcel 
by som si zažiť pravý anglický týždeň, čo by bola pre mňa opäť 
nová skúsenosť aj do budúcna. Je dobré zistiť, ako sa zachová 
telo, ako ho pripravovať, aby bolo vždy stopercentne pripravené. 
Uvidíme, kto bude dnes chytať, no ja sa na to teším tak či tak. 
Opäť zistíme, či sme sa niekde posunuli...“

Únava sa však asi po takom výkone na Cypre bude pre-
konávať ľahšie...
„Určite sa nám bude regenerovať ľahšie. Hneď po návrate 
z Cypru v piatok ráno možno už niektorí mali chuť znovu vybeh-
núť na ihrisko. Bude to oveľa jednoduchšie ako napríklad, keď 

SAMUEL PETRÁŠ   
Slovensko • 10.4. 1999 • Výška: 192 cm • Váha: 87 kg 
Post: Brankár
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2007 - 2018
MŠK Žilina 2018 - 
Celková bilancia v žltozelenom:
43 zápasov / 5 čistých kont / 71 inkasovaných gólov
 

ROZHOVOR

„PO VÝHRE ÚNAVA ODÍDE ĽAHŠIE, ANGLICKÉ TÝŽDNE 
NÁM DAJÚ NOVÉ SKÚSENOSTI,“ MYSLÍ SI BRANKÁR 
SAMUEL PETRÁŠ

#



sme prehrali v pohári so Slovanom a prevládali negatívne emócie. 
Takýto výsledok nám rozhodne iba prospel.“

Spomínaš Slovan, ktorý rovnako ako ďalšie slovenské kluby 
účinkuje v pohárovej Európe. Sleduješ trochu aj ich zápasy?
„Áno, v stredu som pozeral Slovan v kvalifikácii Ligy majstrov.
 V zápase mali zaujímavé fázy a s takým zvučným súperom uhrali  
naozaj dobrý výsledok. Trnavu a Dunajskú Stredu som zatiaľ nemal 
šancu vidieť, keďže hráme väčšinou v podobnom čase.“

Ako ťažké sa bude preladiť z Európy, kde je každý výsledok 
dôležitý, na ligu, ktorá je dlhodobou súťažou?
„V lige sa na konkrétny výsledok až tak nehľadí, dôležité sú skôr 
tri body. Čím viac bodov má mužstvo, tým menej sa musí pozerať 
na skóre. V Európe sa, naopak, niekedy berie za dobrú aj remíza 
a často sa tu aj výsledkovo kalkuluje. Fortuna liga je dlhodobá súťaž, 
no keď získame sto bodov, tak sme prví a nemusíme nič počítať. 
Určite pôjdeme do každého duelu vyhrať, hocijakým rozdielom to 

bude a vždy sa budeme snažiť získať tri body.“

Už dnes hráme doma proti Seredi, no aj keby sme hrali hneď na 
druhý deň po Cypre, budeme asi stále rozmýšľať iba nad výhrou 
a našou útočnou hrou. Súhlasíš?
„Každý deň aj medzi sebou navzájom v tréningových zápasoch 
bojujeme o výhru. Vždy sa pokúšame zvíťaziť, nech sa deje, čo chce. 
Dá sa povedať, že je jedno či to bol predzápasový tréning v sobotu 
alebo ostrý duel v nedeľu, rovnako budeme chcieť vyhrať. Najlepšie 
pred čo najväčšou diváckou kulisou.“

Dúfaš teda asi aj v to, že obmedzenia fanúšikov na štadiónoch 
sa zmiernia a na tribúny bude môcť prísť ešte viac priaznivcov...
„Bolo by to super. V iných štátoch sme videli, že sa to dá. Napríklad 
v Maďarsku takmer spadli štadióny zo záujmu ľudí. Všade sú povo-
lené celkom rozumné kapacity, verím teda, že sa to aj u nás spraví 
tak, aby boli všetci spokojní.“

1.Trenčín 1 1 0 0 4:0 3
2.Slovan Bratislava 1 1 0 0 4:1 3
3.Ružomberok 1 0 1 0 0:0 1
4.Senica 1 0 1 0 0:0 1
5.Žilina 0 0 0 0 0:0 0
6.Trnava 0 0 0 0 0:0 0
7.Dunajská Streda 0 0 0 0 0:0 0
8.Michalovce 0 0 0 0 0:0 0
9.Sereď 0 0 0 0 0:0 0
10.Pohronie 0 0 0 0 0:0 0
11.Liptovský Mikuláš 1 0 0 1 1:4 0
12.Z. Moravce-Vráble 1 0 0 1 0:4 0

TABUĽKA 1. KOLO PRED NEDEĽOU SOBOTA 24.7.
1. KOLO:
Trenčín - Zlaté Moravce 4:0
Lipt. Mikuláš - Slovan 1:4
Ružomberok - Senica 0:0
NEDEĽA 25.7.
1. KOLO:
Michalovce - Dunajská Streda (17:00)
Žilina - Sereď (18:00)
Trnava - Pohronie (20:00)
 
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadák (AS Trenčín) 2 góly,
Richard Križan (AS Trenčín) , Adam Tučný (AS Trenčín), 
Patrik Pinte  (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Filip Lichý 
(ŠK Slovan Bratislava), Myenty Abena (ŠK Slovan Bratisla-
va),  Rafael Rogerio Da Silva (ŠK Slovan Bratislava) 1 gól



ĎAKUJEME, ŽE SI 
AJ V NOVEJ SEZÓNE 
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM 



DNES ZAČÍNA VOĽNÝ PREDAJ VSTUPENIEK 
NA APOLLON LIMASSOL

Predaj vstupeniek na odvetu 2. kvalifikačného kola Európskej 
konferenčnej ligy proti cyperskému Limassolu začal predpreda-
jom v piatok 23. júla o 12:00 hod. iba pre držiteľov permanentiek 
z predošlej sezóny. 

Dnes 25. júla bude po zápase o 20:00 hod. spustený voľný 
predaj pre všetkých fanúšikov na Ticketportali.

Odvetný domáci zápas má výkop vo štvrtok 29. júla o 18:45 hod. 
O samotnom počte divákov na európsky zápas 2. kvalifikačného 
kola budeme informovať čoskoro, nakoľko v budúcom týždni 
sa ešte môžu zmeniť nariadenia kompetentných orgánov.

Ako sme sľúbili, ceny ostávajú aj na toto kvalifikačné kolo 
rovnaké:

držitelia permanentiek z minulej sezóny - 4€

ostatní fanúšikovia - 7€

Čím sa musím preukázať pri vstupe na štadión?

V dobe začiatku hromadného podujatia bude musieť 
fanúšik (podľa najnovších opatrení, ktoré platia od 23. júla ):
disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-
19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 24 hodín).
alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19:

- najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19  
s dvojdávkovou schémou,

 - najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s  
jednodávkovou schémou,

 - najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 
bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná 
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Akceptované je aj oficiálne potvrdenie o prekonaní ochorenia 
Covid-19 nie staršie ako 180 dní.
Výnimka platí pre deti do 12 rokov.

Upozorňujeme, že negatívny výsledok AG testu už nie je 
akceptovaný vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR!



Sústredenie v Slovinskej Kranjskej Gore, štyri prípravné stretnu-
tia, úspešný vstup do Konferenčnej ligy UEFA, podpisy nových 
zmlúv či odchod minuloročného kráľa strelcov. 

To všetko sa stihlo udiať v mužstve žltozelených od posledného 
duelu finále play-off o Konferenčnú ligu proti Zlatým Moravciam. 
Približne dvojmesačné čakanie na zápas Fortuna Ligy je na konci, 
a tak prinášame aj krátke zhrnutie toho obdobia.

MEDZISEZÓNNE OBDOBIE U ŠOŠONOV BEZ 
VEĽKÝCH ZMIEN

BRANKÁRI ODCHYTANÉ ZÁPASY ODCHYTANÉ MINÚTY INKASOVANÉ GÓLY
   
Marek Teplan 2  166‘ 3
Samuel Petráš 2  147‘ 5
Ľubomír Belko 1  33‘ 0
Samuel Belaník 1  14‘ 1

HRÁČI ODOHRANÉ ZÁPASY ODOHRANÉ MINÚTY ŠTATISTIKY

Dávid Ďuriš 4  195‘ 2g | 0a 
Branislav Sluka 4  176‘ 0g | 0a
Samuel Suľa 4  169‘ 0g | 0a
Timotej Jambor 4  154‘ 1g | 1a
Ján Minárik 3  179‘ 0g | 0a
Benson Anang 3  161‘ 0g | 0a
Adam Kopas 3  157‘ 0g | 0a
Matúš Rusnák 3  155‘ 0g | 0a
Vahan Bichakhchyan 3  150‘ 3g | 1a
Jakub Paur 3  150‘ 0g | 2a
Adrián Kaprálik 3  146‘ 0g | 0a
Ján Bernát 3  135‘ 1g | 1a
Marián Tandara 3  135‘ 0g | 1a
Patrik Myslovič 3  135‘ 0g | 0a
Dawid Kurminowski 3  135‘ 0g | 0a
Filip Mráz 3  124‘ 0g | 0a
Tibor Slebodník 3  120‘ 0g | 1a
Richard Nagy 3  102‘ 0g | 0a
Patrik Leitner 3  102‘ 1g | 0a
Miroslav Gono 2  135‘ 0g | 0a
Jakub Kiwior 2  101‘ 0g | 0a
Adam Goljan 2  90‘ 0g | 0a
Tomáš Nemčík 2  79‘ 0g | 0a
Taofiq Jibril 2  75‘ 0g | 0a
Vladimír Trabalík 1  70‘ 0g | 0a
Enis Fazlagić 1  45‘ 0g | 0a
Martin Oravec 1  45‘ 0g | 0a
Martin Gomola 1  45‘ 1g | 0a
Mário Sauer 1  45‘ 1g | 0a

Hráči sú zoradení podľa odohraných zápasov

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY

4 zápasy | 2 výhry – 1 remíza – 1 prehra | skóre 11:9



ŽREB PRÍPADNÉHO 
3. KVALIFIKAČNÉHO KOLA UECL
Ešte pred tohtotýždňovým štartom 2. kvalifikačného 
kola, v ktorom Šošoni porazili tretie mužstvo cyperskej 
ligy z Apollonu Limassol, sa konal v sídle UEFA žreb 
nasledujúceho kola. 
Ten nám prisúdil postupujúceho z dvojice Hajduk 
Split (CRO) / Tobol Kostanay (KAZ) (prvý zápas vyhrali 
Chorváti doma 2:0), pričom prvý zápas by sa odohral 5. 
augusta na ihrisku súpera, odveta by bola pod Dubňom 
na pláne 12. augusta. 

ODCHODY A PODPISY NOVÝCH 
ZMLÚV
Doteraz jediným odchodom z klubu bol počas leta 
prestup poľského útočníka Dawida Kurminowskeho, 
ktorý sa stal v minulom ročníku Fortuna ligy kráľom 
strelcov s 19 gólmi. Kanonier Šošonov opustil Žilinu 
po dva a pol ročnom pôsobení a prestúpil do štvrtého 
tímu dánskej ligy - Aarhus GF, s ktorým sa dohodol 
na päťročnej spolupráci a za ktorý si už stihol pripísať 
prvé minúty.

Ešte pred odvetným zápasom 1. kvalifikačného kola 
Európskej konferenčnej ligy si vedenie MŠK Žilina 
poistilo služby Dávida Ďuriša, ktorý predĺžil zmluvu 
so svojím rodným klubom o dva roky. Odchovanec 
Akadémie MŠK Žilina, ktorý sa vo svojich 22 rokoch 
stáva čoraz výraznejšou postavou “A”-tímu Šošonov, 
podpísal so žltozelenými nový kontrakt s platnosťou 
do 30. júna 2024.

Šošoni si zároveň uplatnili opciu na 23-ročného nigéri-
jského útočníka Taofiqa Jibrila, ktorý je tak od júla 
naším kmeňovým hráčom. Pod Dubňom podpísal 
zmluvu do 30. júna 2023. Do Žiliny prišiel Afričan v sep-
tembri minulého roka a odvtedy si pripísal 22 štartov, 
v ktorých sa presadil gólovo päťkrát. 

Zmluvy rovnako predĺžili aj dvaja talentovaní hráči, 
ktorí minulý rok pôsobili v „B“-tíme MŠK, no postupne 
začínajú nakúkať aj do kabíny prvého tímu. Defenzívny 
záložník Filip Mráz a vysoký stopér Richard Nagy 
predĺžili svoje kontrakty s klubom do konca roku 2023.




