


A-TÍM
MŠK ŽILINA

KONDIČNÝ

TRÉNER

VLADIMÍR

PEREXTA

TÍMOVÝ

MANAŽÉR

VLADIMÍR

LEITNER

MASÉR

MARKO

KOPAS

TRÉNER

BRANKÁROV

DUŠAN

MOLČAN

VEDÚCI

TÍMU

MARIÁN

VARGA

KONDIČNO-

REHABILITAČNÝ

MANAŽÉR

MILAN

ŤAPAY

MASÉR

ENRIKO

PETRÍK

FYZIOTERAPEUT

TOMÁŠ

LINTNER

VIDEOTECHNIK

JURAJ

JACKO

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

Adam Somoláni
Branislav Hancko
Tomáš Straka
Jaroslav Švarc
Ján Špivák
Martin Ježík

VS

SOBOTA 13.3.
18:30
1. KOLO SKUPINY O TITUL 
FORTUNA LIGY 2020/2021

 ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

 2  DNEŠNÝ ZÁPAS

HLAVNÝ

TRÉNER

PAVOL

STAŇO

ASISTENT

TRÉNERA

PETER

ČERNÁK

ASISTENT 

TRÉNERA

NORBERT

GUĽA

TRÉNER

BRANKÁROV

MILOŠ

VOLEŠÁK



11

VAHAN

BICHAKHCHYAN

21r. (ARM)

18

ENIS

FAZLAGIĆ

20r. (MKD)

27

BRANISLAV

SLUKA

22r. (SVK)

66

MATÚŠ

RUSNÁK

21r. (SVK)

28

BENSON

ANANG

20r. (GHA)

2

DOMINIK

JAVORČEK

18r. (SVK)

14

JAKUB

KIWIOR

21r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

19r. (SVK)

3

PATRIK

LEITNER

19r. (SVK)

21

JÁN

BERNÁT

20r. (SVK)

9

MIROSLAV

GONO

20r. (SVK)

7

PATRIK

MYSLOVIČ

19r. (SVK)

17

JAKUB

PAUR

28r. (SVK)

29

DÁVID

ĎURIŠ

21r. (SVK)

8

TAOFIQ 

JIBRIL

22r. (NGA)

16

PATRIK

IĽKO

20r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

17r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

22r. (POL)
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1

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

19r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

21r. (SVK)
B
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

19r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

21r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1923  Klubové farby:  červená, čierna,biela•

Štadión ŠAM City Aréna Trnava, kapacita 19 200 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 4:2 (d), 1:0 (v), 2:1 (d) Aktuálna sezóna: 2:1 (d), 1:2 (v) • 

Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA   129 52 34 43 179:156

FC SPARTAK TRNAVA

nes štartuje nadstavbová časť Fortuna ligy a futbalisti MŠK Žilina 

Dsa stretávajú po dvoch týždňoch so súperom z Trnavy. Znova to 

bude súboj o tretie miesto tabuľky. Práve o bronzovú priečku bude 

v nadstavbovej časti pravdepodobne najväčší boj. Na chrbát totiž nášmu 

mužstvu a spartakovcom dýchajú aj nepríjemné Zlaté Moravce-Vráble. V 

prebiehajúcej sezóne máme za sebou už dva duely proti červeno-čiernym, 

pričom v obidvoch zápasoch vyhral domáci tím zhodne 2:1. Posledný 

súboj s Trnavou máme všetci ešte v čerstvej pamäti, a preto našim 

chalanom určite nebude chýbať motivácia odplatiť dnešnému 

protivníkovi túto prehru. 

Počas zimnej prestávky došlo u súpera k zmene trénera, keď Norberta 

Hrnčára nahradil mladý tréner Michal Gašparík ml., predtým pôsobiaci pri 

mládeži Trnavy. Možno práve to povzbudilo spartakovcov k výbornému 

vstupu do jarnej časti Fortuna ligy. Tí postupne zdolali Zlaté Moravce v 

prestrelke 4:2 a následne si pripísali dve najtesnejšie výhry v pomere 1:0 

proti Senici a Nitre. Na rad prišla aj spomínaná výhra proti nášmu 

mužstvu a v poslednom kole základnej časti prišla pre nového trénera 

prvá prehra, keď Spartak nestačil po výsledku 0:2 na Trenčín, ktorý nutne 

potreboval výhru na postup do hornej šestky tabuľky. Touto pozitívnou 

šnúrou výsledkov sa tak Trnava razom katapultovala medzi najlepšie tímy 

a zaradila sa na momentálne 4. miesto tabuľky. 

Počas zimy sa Trnava posilnila, keď kvalitne doplnila káder na pozíciách, 

kde ich tlačila topánka. Na Štadión Antona Malatinského pribudlo hneď 

kvinteto nových tvárí. Prvým z nich je odchovanec trnavského futbalu 

Kristián Koštrna, ktorý sa po krátkej anabáze v rumunskom Dinamo 

Bukurešť vrátil na Slovensko a usadil sa na ľavej strane obrany Spartaku. 

Čierno-červení siahli aj po dvojici hráčov z chorvátskej Rijeky, ktorí prišli 

na hosťovanie. Macedónsky záložník Ristovski si už slovenskú ligu 

vyskúšal vo farbách Nitry, zatiaľ čo španielsky útočník Iglesias je pod 

Tatrami prvýkrát. Posily prišli aj do obrany. Slovinský obranca Dejan 

Trajkovski sa síce ešte do zostavy nedostal a rozohráva sa v druholigovej 

Petržalke, no nekompromisný český stopér Filip Twardzik, známy z 

pôsobenia v Ružomberku, stihol odohrať plnú minutáž a razom sa stal 

oporou mužstva. 

Nemôžeme však opomenúť aj niektoré zimné odchody. Dvojica Erik 

Pačinda a Marek Václav vymenila západ Slovenska za východ a 

posilnila FC Košice, pôsobiace v druhej najvyššej lige. Pačinda bol 

zároveň s piatimi gólmi najlepším strelcom mužstva v jesennej časti. 

Ďalšími hráčmi, ktorí sa porúčali z Trnavy, boli Islanďan Jonsson a 

Grék Konstantinidis. Ako voľný hráč vymenil adresu v slovenskej lige 

aj mladý záložník Tomáš Hambálek, ktorý putoval do Nitry.

Zverenci trénera Michala Gašparíka nastupovali v jarnej časti súťaže 

v podobnom zložení hlavne, čo sa týka obrany. V bráne sa spoliehajú 

na skúseného kapitána Dobrivoja Rusova, pred ktorým sa nachádza 

obranná štvorica Mikovič, Tumma, Twardzik a Koštrna. Čiernu robotu 

na pozícii šestky odvádza Grék Savvidis. O ofenzívne akcie sa starajú 

predovšetkým hráči ako Cabral a Yusuf, pričom na hrote operuje 

Ristovski. Najlepším strelcom jari je u hostí spomínaný nigérijsky 

reprezentant Bamidele Yusuf, ktorý má po piatich zápasoch na 

svojom konte tri góly. Do zostavy sa Trnave vracia krajný bek 

Koštrna, ktorý inkasoval červenú kartu práve v súboji so 

žltozelenými.

V úvodnom zápase nadstavby chceme minimálne zopakovať výkon 

proti Ružomberku a zachovať si jarnú neporaziteľnosť na domácom 

trávniku. K tomu nám určite pomôže aj podpora nášho 12. hráča – 

VÁS, ŠOŠONOV - aspoň na diaľku od televíznych obrazoviek a 

sociálnych sietí. 

Buď naším dvanástym hráčom aj počas jari.

Sme hrdí, keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.

PRETO spoločne

MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia! ZÁ
LO

ŽN
ÍC

I

″
HLAVNÝ TRÉNER

MICHAL GAŠPARÍK ml.

BRANKÁRI

1 ĽUBOŠ KAMENÁR (SVK) 1987

 DOBRIVOJ RUSOV (SVK) 199331

 DOMINIK TAKÁČ (SVK) 1999 71

OBRANCOVIA

6 IZUCHUKWU ANTONY (NGA) 1997

 SEBASTIÁN KÓŠA (SVK) 200326

 KRISTIÁN KOŠTRNA (SVK) 199324

 MARTIN MIKOVIČ (SVK) 199029

 GERGELY TUMMA (SVK) 20003

 

20 MARIOS TSAOURIS (GRE) 2000

 DEJAN TRAJKOVSKI (SLO) 19925

 MATÚŠ TURŇA (SVK) 19862

 FILIP TWARDZIK (CZE) 199323

ZÁLOŽNÍCI

21 YANN YAO (CIV) 1997

 ALLECKS GODINHO (BRA) 200181

 SAMUEL BENOVIČ (SVK) 200122

 MARTIN BUKATA (SVK) 199328

 PETER KOLESÁR (SVK) 199817

 SAYMON CABRAL (BRA) 200179

 

14 JOHNSON NSUMOH (NGA) 2001

 DANI IGLESIAS (ESP) 199519

 KYRIAKOS SAVVIDIS (GRE) 199588

 JÁN VLASKO (SVK) 199033

JAKUB GRIČ (SVK) 19968 

ÚTOČNÍCI

11 SEBASTIÁN GEMBICKÝ (SVK) 2001

 STANISLAV OLEJNÍK (SVK) 200245

 BAMIDELE YUSUF (NGA) 200125

 MILAN RISTOVSKI (MKD) 19987

″



Košická 1601,010 01 Žilina, 

Tel: 041/511 61 00

info@autobecchi.sk,

www.autobecchi.sk



Pán tréner, predsezónny cieľ je splnený... Nekončíme ale, však?

„Nesmierne sa tešíme, že sa nám podarilo kvalifikovať do prvej šestky. To 

bol prvý, základný krok, ktorý sme si stanovali. Pred začiatkom sezóny sme 

o tom snívali a dúfali v to. Predpokladať, že sa tam isto dostaneme s takým 

mladým mužstvom, by bolo odvážne, ale nakoniec sme si to vybojovali s 

predstihom a teraz sa musíme sústrediť na ťažkých desať zápasov. Tam 

môžeme iba prekvapiť, i keď už aj naše terajšie umiestnenie je veľkým 

prekvapením. To ale neznamená, že títo hráči nemajú na viac. Sami majú 

medzi sebou veľkú konkurenciu.

Dúfate, že v nadstavbe to bude aj nadstavba našich výkonov v porovnaní 

so základnou časťou?

„Dovolím si povedať, že toto mužstvo ako tréneri veľmi dobre poznáme a 

určite sme ešte nesplnili interný cieľ. V každom jednom súboji máme ciele, 

ktoré sa snažíme naplniť a všetci sme si vedomí, že iba ťažké zápasy nás 

posunú vyššie. A práve takéto duely nás teraz čakajú. Pokiaľ majú hráči 

zabezpečený dobrý tréningový proces a k tomu prichádzajú náročné 

súboje, tak výkonmi môžu ísť len hore."

Proti najlepším tímom spravidla vieme odohrať dobré zápasy aj my...

„Určite áno, všetko to boli vyrovnané stretnutia, kde rozhodovali detaily. 

Budeme sa snažiť nepredať kožu lacno a v každom súboji pôjdeme zase na 

sto percent. To je jediné, čo môžeme sľúbiť. Či to bude mať efekt v podobe 

získaných bodov alebo nejakého umiestnenia, si nedovolím určite vopred 

vyhlasovať a predpovedať."

Čo si môžeme zobrať z nadstavby, ktorú sme odohrali minulý rok v 

skrátenom režime? 

„Pred rokom bola nadstavba z môjho pohľadu veľmi dobrá a užitočná. 

Naše súčasné mužstvo naskočilo z ničoho nič do súbojov proti ťažkým 

súperom a podľa mňa už vtedy obstálo na výbornú."

Oproti minulému roku sú v skupine o titul Zlaté Moravce a Trenčín. Ako 

vnímate terajších súperov?

„Jednoznačne treba povedať, že Trenčín má stúpajúcu formu a pomôže im 

aj návrat na vlastný štadión. Budú určite nepríjemným súperom. Takisto 

ViOn ukázal, že vie hrať futbal a úspešne sa mu darilo proti silným 

družstvám zbierať pravidelne body. Nečaká nás nič ľahké, ale o to ide. Prvá 

šestka je určená pre najlepšie tímy a všetky sú tam zaslúžene."

Bude v skupine o titul najzaujímavejší práve súboj o tretie miesto v 

tabuľke?

„Myslím, že o titule je už rozhodnuté. Aj Dunajská Streda má komfortný 

náskok. My sa budeme pravdepodobne biť o tretie miesto, aj keď nikdy 

nepredpovedám takéto veci, lebo pokiaľ existuje šanca, treba o ňu 

zabojovať. Budeme sa snažiť zvládnuť zápasy jeden po druhom a 

uvidíme ako sa to bude vyvíjať v priebehu nadstavby."

Zaujímavou štatistikou zo základnej časti je, že v strelených góloch 

sme za Slovanom na druhom mieste (49, resp. 54). Góly sa však u nás 

rozdelili medzi 16 rôznych strelcov, zatiaľ čo napríklad v Dunajskej 

Strede to bolo len deväť hráčov. Čo to ukazuje? 

„Aj posledný duel ukázal, že nám vyšlo to, čo sme mali pripravené. 

Pokiaľ chalani počúvajú naše rady a pokyny, tak sa úspešne 

presadzujeme. Druhý faktor je samozrejme ten, že pravidelne rotujeme 

hráčov, čo sme aj avizovali pred sezónou. To len potvrdzuje počet 

našich strelcov. Nikto nemá isté miesto v zostave, musí o neho bojovať. 

Niekedy aj po dobrom výkone ostane hráč na lavičke, prípadne nie je v 

nominácii. Jednoducho hráč, ktorý by netrénoval na maximum, by tu 

už nebol. Všetci chalani, ktorí sú tu, sa snažia a potom je to už iba na 

rozhodnutí trénera, komu dá šancu. Rozdiely vo výkonnosti postupne 

miznú a aj prichádzajúci mladí hráči ukazujú, že nezaostávajú sa 

staršími. Každý mi dá za pravdu, že v juniorskom veku je rozdiel 

jedného, dvoch rokov citeľný. Nám sa to ale podarilo zmazať a 

etablovať aj mladých hráčov, čo sa týka záťaže a výkonnosti."

V dnešnom zápase sa stretneme opäť po dvoch týždňoch s Trnavou. 

Duel s nimi máme ešte v čerstvej pamäti. Je dobré, že sme na nich 

narazili hneď po dvoch týždňoch opäť?

„Čaká nás konfrontácia s mužstvom, ktoré nás nedávno zdolalo. Určite 

to ale nebola zaslúžená prehra. Vieme, že nás Trnava na začiatku 

zaskočila, ale to bolo pod vplyvom istých okolností, ktoré sme si 

rozanalyzovali. Do tohto súboja ideme s čistou hlavou a vedomí si vecí, 

ktoré chceme napraviť. Som si istý, že to bude zaujímavý súboj."

Stále pretrváva zákaz vstupu fanúšikov na štadióny a vyvrcholenie 

ročníka bude nateraz bez nich. Aký to môže mať vplyv?

„K tomuto netreba nič dodávať. Korením futbalu sú, okrem výkonov na 

ihrisku, aj diváci. Robia atmosféru, niekedy vedia aj ovplyvniť hru 

mužstva a dodávajú viac emócii. Určite nám chýbajú a veľmi sa tešíme, 

keď už budú môcť prísť opäť na štadión. My ich budeme chcieť dovtedy 

potešiť dobrou hrou a dobrými výsledkami, aby sa na návrat na tribúny 

tešili."

 6  ŠÉF LAVIČKY

Ani vo štvrtom ročníku po sebe, v ktorom sa hrá súťaž formou 

nadstavby, nebudú futbalisti MŠK Žilina chýbať v skupine o 

titul. Do nej vstupujú zverenci trénera Pavla Staňa z 3. miesta 

a na minimálne týchto pozíciách chcú rozhodne zotrvať. Ako 

vidí nadstavbu a súperov v nej šéf žltozelenej lavičky? Bude 

podľa neho najzaujímavejší práve boj o bronzovú priečku?

POHĽAD TRÉNERA: 
„Treba ísť od zápasu k zápasu, 
a do toho dnešného s čistou 
hlavou.“





Miro, úvody zápasov sú zatiaľ rozdielové v našich jarných zápasoch. 

Dvakrát za sebou nám nevyšiel – či už s Dunajskou Stredou alebo 

Trnavou. Proti Ružomberku sme naopak nastúpili do stretnutia veľmi 

dobre. Čím to bolo?

„Myslím si, že sme na Ružomberok boli lepšie pripravení, nastavení a 

namotivovaní. Bolo už potrebné pretaviť výkon do víťazstva a zisku 

bodov. Sme radi, že sa to konečne podarilo."

Uplynul rok, ako si začal naskakovať do základnej jedenástky v 

minuloročnej nadstavbe. Ako sa naň spätne pozeráš?

„Snažím sa zobrať si z každého zápasu čo najviac. Či už sú to skúsenosti 

alebo podnety, ktoré nadobudnem v každom jednom stretnutí. Za ten rok 

sa toho nazbieralo veľa, určite som sa posunul a hodnotím ho pozitívne."

V základnej časti si bol jedným z najvyťažovanejších hráčov v kádri. 

Vynechal si iba jeden zápas na Slovane. Čakal si, že sa staneš takým 

dôležitým článkom mužstva?

„Samozrejme som to nečakal, ani som o tom nesníval. Ale práca na 

tréningu a pripravenosť sa odzrkadlila v tom, že som bol na každý jeden 

duel plne pripravený. Dalo mi to určite veľa a som nesmierne vďačný za 

takúto možnosť."

Čo si môžeme zobrať z minuloročnej nadstavby?

„Dravosť. Išli sme na ihrisko a chceli sme iba zvíťaziť. Napriek tomu, že 

sme boli mladí, ukázali sme, že vieme čeliť aj mužstvám z hornej šestky. 

Takisto musíme byť stále motivovaní pobiť sa o dobrý výsledok."

V nadstavbe sa stretneme s najlepšími. Musíme povedať, že 

najlepšie výkony podávame práve proti najkvalitnejším tímom. 

Súhlasíš?

„Isto na tom niečo bude. Naše výkony proti lepším tímom sú oveľa 

kvalitnejšie a sústredenejšie. Asi to bude aj tým, že sme na nich 

naozaj namotivovaní a nikdy si ich nedovolíme a ani nemôžeme 

podceniť."

V tabuľke sme sa umiestnili po základnej časti na treťom mieste. Čo 

nám ukázala úvodná časť sezóny?

„Že máme schopnosti čeliť najlepším mužstvám v lige. Vieme 

bojovať o špicu tabuľky a popredné priečky. Odvádzame tvrdú prácu 

a zistili sme, že na nej vieme úspešne stavať."

V zálohe striedaš pozíciu šestky, resp. osmičky? Ako vnímaš tieto 

pozície?

„Vyššie som hrával aj v kategórii U19 a nie je to teda pre mňa nič 

nové. Viac sa tam dostávam do zakončenia a útoku. Sú to podobné 

pozície, ale vpredu je trochu väčšia voľnosť. Som však rád, že môžem 

hrávať na obidvoch postoch."

Na základe štatistík patríš na ihrisku medzi najlepších, čo sa týka 

odoberania lôpt. Je to tvoja doména a silná stránka?

„Keď som hrával na pozícii šestky, tak mojou úlohou bolo zastavovať 

útoky súpera. Z toho asi vznikajú aj tie odobraté lopty. Teší ma, že 

môžem takto pomôcť obrane a aj celému tímu k dobrým výsledkom."

V základnej časti si neskóroval. Schovávaš si teda nejaké góly na 

nadstavbu?

„Áno, dúfam, že to tam už padne. Určite nie som pod nejakým tlakom, 

ale gól by ma rozhodne potešil."

Bude to pre nás v nadstavbe boj o tretie miesto?

„Vždy máme najvyššie ambície a pozeráme sa len vyššie. Tretie 

miesto by bolo samozrejme skvelým umiestnením, ale ideme od 

zápasu k zápasu a na konci ročníka chceme svietiť v tabuľke čo 

najvyššie. Pokiaľ bude šanca, určite sa chceme pobiť aj o druhé 

miesto."

Ako hodnotíš kvalitu tímov v skupine o titul? Namiesto Ružomberka 

 8  ROZHOVOR

„Odvádzame tvrdú prácu 

a vieme na nej stavať."”
Po obrancovi Jakubovi Kiwiorovi odohral najviac minút v základnej 

časti stredopoliar Miroslav Gono, ktorý debutoval v „A"-tíme na jar v 

uplynulom roku. Ako sa pozerá na predošlých 12 mesiacov, základnú 

časť i nadchádzajúce súboje s najlepšími? Gonis v mládeži pôsobil aj v 

drese Spartaka, „žltozelené srdce" však nepustí. Ako vníma dnešný 

súboj?

MIROSLAV GONO

SLOVENSKO  1.11. 2000  Výška: 181 cm  Váha: 75 kg • • •

Post: Stredopoliar

 Kariéra: Vrbové, Nitra, Trnava, Trenčín (všetko mládež)
Akadémia MŠK Žilina 2018 - 2020, MŠK Žilina  2020 -  

Celková bilancia v žltozelenom:

29 zápasov / 0 gólov / 3 asistencie

Aktuálna sezóna

21 zápasov | 1659 minút | 0 gólov | 3 asistencie

Úspešnosť súbojov: 50%

Úspešnosť prihrávok: 84% #



a Michaloviec sú tam tento rok Trenčín a Zlaté Moravce.

„Trenčín má všeobecne veľmi dobrú kvalitu, oni tam podľa môjho 

názoru patria. Zlaté Moravce sa tiež v tomto ročníku ukazujú veľmi 

dobre. Horná šestka má teda túto sezónu kvalitu v každom mužstve."

Dnes nastúpime proti Trnave v odvete po dvoch týždňoch. Vtedy ste 

boli všetci hráči v kabíne po záverečnom hvizde dosť nahnevaní, že sa 

nepodarilo získať aspoň bod. Ako to hodnotíš s odstupom času?

„V Trnave sme, bohužiaľ, inkasovali na začiatku dva góly. Myslím si, že 

v kabíne sme všetci nastavení, že im prehru chceme športovo vrátiť a 

ukázať, že na nich máme. Poctivo sa na nich pripravujeme už od 

pondelka a verím, že sa nám naša celotýždňová snaha a drina dnes 

vyplatia."

Ako nedopustiť, aby sa zopakoval úvod z Trnavy?

„Do súboja musíme nastúpiť s nasadením a zdravým sebavedomím. V 

útoku sme si aj v Trnave vytvorili šance, vieme ich premieňať. Navyše 

tu doma sme silní. Ideme do toho naplno od prvej minúty."

Si rodákom z Piešťan, v Trnave si hrával v mládeži. Sú pre teba tieto 

duely niečím špecifické?

„Moje začiatky sú síce späté aj s Trnavou, ale nevnímam to nejako 

rozdielne oproti iným zápasom. V každom jednom zápase chcem 

podať dobrý výkon a zvíťaziť. Teraz je moje srdce čisto žilinské."

V minuloročnej nadstavbe bolo na štadiónoch povolených aspoň tisíc 

divákov. Momentálne je to ešte horšie a na štadión nemôže prísť nikto. 

Cítite absenciu fanúšikov na tribúnach?

„Chýbajú nám veľmi. Tento problém je tu už dlhšie, no bohužiaľ, hrá sa 

bez nich a my sa na to snažíme nemyslieť. Hráme tak, ako keby tu boli a 

ich podporu cítime aj od televíznych obrazoviek."

1.Slovan Bratislava 22 17 3 2 54:12 54

2.Dunajská Streda 22 13 5 4 48:28 44

3.Žilina  22 11 4 7 49:33 37

4.Trnava  22 11 2 9 32:29 35

5.Z. Moravce-Vráble 22 9 6 7 38:29 33

6.Trenčín  22 7 7 8 30:38 28

7.Ružomberok 22 5 8 9 31:37 23

8.Sereď  22 5 7 10 22:39 22

9.Nitra  22 6 4 12 21:38 22

10.Michalovce 22 5 7 10 22:42 22

11.Senica  22 5 6 11 23:40 21

12.Pohronie 22 3 11 8 27:32 20

SOBOTA 13.3. 

Skupina o titul:

Dunajská Streda – Zlaté Moravce (17:00)

Žilina – Trnava (18:30)

Skupina o záchranu:

Michalovce – Nitra (17:00)

Pohronie – Senica (17:00)

Sereď – Ružomberok (17:00)

NEDEĽA 14.3. 

Skupina o titul:

Trenčín – Slovan BA (16:00)

 

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce) 13 gólov,

Kalmár (Dunajská Streda) 12 gólov,

Bichakhchyan (Žilina), Kurminowski (Žilina), Ratao 

(Slovan), Divković (Dunajská Streda), Čataković (Trenčín) 

po 9 gólov

TABUĽKA PRED  1. kolom nadstavby 





 11  NADSTAVBA

Počas uplynulého víkendu skončila Fortuna liga svoju základnú časť, ktorou sa zároveň rozdelila súťaž na dve šestky. Šošoni splnili svoj základný 

predsezónny cieľ a opäť nebudú chýbať v skupine o titul.

Prvých päť kôl už pozná svoje presné výkopy, vo všetkých budú Šošoni hrať pred televíznymi kamerami. V druhej polovici nadstavby sa ešte časy 

výkopov budú aktualizovať kvôli právam televíznych vysielateľom.

KOMPLETNÉ VYŽREBOVANIE NADSTAVBY

1. kolo skupiny o titul: MŠK Žilina - FC Spartak Trnava (13. marca | sobota, 18:30) | RTVS

2. kolo skupiny o titul: ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina (20. marca | sobota, 17:30) | RTVS

reprezentačná prestávka

3. kolo skupiny o titul: MŠK Žilina - FC 1904 Dunajská Streda (4. apríla | nedeľa, 16:00) | OrangeSport

Osemfinále Slovnaft Cupu (7. apríla) | MŠKŽilinaTV

4. kolo skupiny o titul: AS Trenčín - MŠK Žilina (10. apríla | sobota, 15:30) | RTVS

5. kolo skupiny o titul: FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina (18. apríla | nedeľa, 16:00) | OrangeSport

6. kolo skupiny o titul: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava  (24. apríla | sobota, 17:00)*

7. kolo skupiny o titul: FC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina  (1. mája | sobota, 17:00)*

8. kolo skupiny o titul: MŠK Žilina - AS Trenčín  (8. mája | sobota, 17:00)*

9. kolo skupiny o titul: FC Spartak Trnava - MŠK Žilina  (15. mája | sobota, 17:00)*

10. kolo skupiny o titul: MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce (22. mája | sobota, 17:00)*

* Na základe vysielacích práv televízií sa ešte môžu upravovať niektoré časy úvodných výkopov.

VYŽREBOVANIE NADSTAVBY



 12   ŠTATISTIKA

Prihrávanie: 0 » (dal)       » 0 (prijal)

Petráš  1 - 

Javorček  3 3

Kopas  4 6

Kiwior  4 7

Anang  4 8    

Gono  3 5 

Bichakhchyan  - 1

Ďuriš  5 3

Rusnák  2 2    

Kurminowski 1 1

Sluka  2 2

Bernát  4 3

Goljan  2 1    

Kaprálik  3 2

Jibril  - 1

SÚČET  40 34

Súboje: 11/2 vyhraté (18% úspešnosť)

 Obranné: 9/1 vyhratý

 Útočné: 2/1 vyhratý

 Vzdušné: 1/0 vyhratých

 Súboje na zemi: 10/ 2 vyhraté

Dribling: -

Sklzy: 2/0 úspešných

Strely /na bránu: 2/1 

Celkovo odbehané: : 12 629 m ( 134 m / min ) – najviac 

z tímu. Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 3 114 m

Najvyššia rýchlosť:  29,63 km/h   

PATRIK
MYSLOVIČ 

#

Prihrávky: 81% úspešnosť 
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