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Rozhodca
1. asistent rozhodcu
2. asistent rozhodcu
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Matej Zemko
Juraj Halíček
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A TÍM

30
Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
Benson
ANANG
21r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
18r. (SVK)

33
Adam
KOPAS 
22r. (SVK)

3
Patrik
LEITNER 
19r. (SVK)

23
Ján 
Minárik 
24r. (SVK)

44
Richard
NAGY 
21r. (SVK)

25
Tomáš
Nemčík 
20r. (SVK)

27
Branislav
SLUKA 
22r. (SVK)

40
Samuel
SUĽA 
21r. (SVK)

39
Marián
TANDARA
19r. (SVK)

11
Vahan
BICHAKHCHYAN
22r. (ARM)

18
Enis
FAZLAGIĆ
21r. (MKD)

6
Miroslav
Gono 
20r. (SVK)

43
Filip
MRÁZ 
20r. (SVK)

7
Patrik
Myslovič
20r. (SVK)

17
Jakub
PAUR 
29r. (SVK)

24
Tibor
SLEBODNÍK 
21r. (SVK)

29
Dávid
ĎURIŠ 
22r. (SVK)

20
Adam
GOLJAN 
20r. (SVK)

16
Partik
IĽKO 
20r. (SVK)

19
Timotej 
JAMBOR 
18r. (SVK)

10
Adrián
KAPRÁLIK 
19r. (SVK)

8
Taofiq
JIBRIL
23r. (NGA)

66
Matúš
RUSNÁK 
21r. (SVK)

9
Lukáš
JÁNOŠÍK 
27r. (SVK)



Po 344 minútach bez gólu a troch dueloch bez zisku 
čo i len bodu sme sa v minulom kole konečne odrazili 
od výsledkového dna. Nadviazať na ako-tak zlepšenú 
hru a získať konečne aj tri dôležité body budeme môcť 
už dnes proti súperovi od rieky Žitavy. ViOn takisto 
márne hľadá svoju fortunaligovú formu z minulej sezóny, 
kedy sme vo vzájomných dueloch bojovali o postup do 
kvalifikačných kôl Konferenčnej ligy. Momentálne patrí 
zverencom trénera Ľuboša Benkovského až predpos-
ledné 11. miesto so ziskom siedmich bodov a iba je- 
dnobodovým náskokom na posledné Pohronie.

Okrem vysokých pohárových výhier v rámci Slovnaft 
Cup-u sa futbalisti ViOn-u radovali z výhry v tomto 
ročníku iba raz. Bolo to práve v domácom meraní síl 
proti poslednému Pohroniu, ktoré zdolali najtesnejšie 
1:0. Na svojom konte majú teda aj štyri remízy a sedem 
prehier, naposledy podľahli gólom z nadstaveného času 
Trenčínu 0:1. 

Nielen hráči, ale aj všetci fanúšikovia majú určite ešte 
v čerstvej pamäti záver minulého ligového ročníka, 
kedy sme sa s dnešným súperom stretli hneď trikrát 
v priebehu necelého mesiaca a pol. Bol z toho napokon 
úspešný postup v pohári, v ktorom sme doputovali až 
do finále a takisto veľmi dôležitý triumf vo finále play-
off o Konferenčnú ligu, ktorý nám zabezpečil skvelú 
európsku letnú púť. Dokopy sa dnešní protivníci stretli 
počas uplynulej sezóny až rekordných šesťkrát, z ktorých 
štyrikrát uspeli žltozelení a dva razy sa tešili futbalisti 
v červeno-modrom. Víťazne pre naše farby dopadol aj 
úplne posledný duel proti nepríjemnému ViOn-u, na      
začiatku augusta sme v Zlatých Moravciach triumfovali 
zásluhou gólu Tima Jambora najtesnejšie 1:0. Mimo-
chodom Timo nielen o tomto góle hovorí v Podcaste 
1908 FM.

Na zostupnej forme klubu z 11-tisícového mesta sa 
zrejme podpísali aj citeľné odchody ofenzívnych opôr, 
ktoré sa starali o väčšinu gólovej produkcie. Hovoríme 
o dvoch menách – Filip Balaj opúšťal v lete klub ako 
tretí najlepší strelec súťaže so 14 gólovými zásahmi, 

čím si vystrieľal prestup do známeho poľského klubu 
Cracovia Krakov. Naopak, jeho dvorný asistent a tvorca 
hry Dávid Hrnčár zvolil prestup v rámci slovenskej ligy, 
keď sa porúčal k majstrovi zo Slovana Bratislava. Ten 
ukončil minulú sezónu so 6 presnými zásahmi a až 13 
asistenciami. Okrem nich si „kufre pobalili“ aj ďalší hráči 
zo základnej jedenástky trénera Benkovského. Kroky 
Hrnčára nasledoval brankár Adrián Chovan, po ktorom 
siahol rovnako Slovan. Preč putovalo aj skúsené duo 
Peter Orávik a Michal Pintér, slovinský gólman Žan Pelko, 
mladíci Marián Šmatlák a Adam Mihálik, a hosťovanie 
skončilo nášmu kmeňovému obrancovi Matejovi Moškovi.

ViOn tak musel logicky aj posilňovať. Zaplátať vzniknuté 
diery prišli k Žitave ofenzívni legionári Kubilay Yilmaz 
z Turecka (predtým Korona Kielce) a David Mujiri z Gru-
zínska (Skukura). Zo slovenských hráčov zaujali viaceré 
hosťovania i trvalé prestupy. Do prvej kategórie spadá 
napríklad Marián Chobot zo Slovanu alebo Peter Kolesár 
z Trnavy. V druhej zase nájdeme hráčov ako Martin Bed-
nár z Dunajskej Stredy a ex-Šošon Martin Gamboš zo 
Senice. Ako budúce opory priviedli funkcionári Zlatých 
Moraviec aj dvoch voľných hráčov s veľkými skúsenos- 
ťami – brankár Matúš Kira sa vrátil do Fortuna ligy po 
ročnom pôsobení v druholigových Košiciach a záložník 
Karol Mondek ohlásil návrat na slovenské trávniky po 
šiestich rokoch v Česku i Poľsku. 

Šošoni vedia, kde ich aktuálne tlačí topánka, no tvrdá 
práca na tréningoch či v zápasoch sa, bohužiaľ, neodráža 
na výsledkoch a góloch, ktoré nám momentálne tak 
veľmi chýbajú. Predovšetkým preto však potrebujú 
v týchto ťažších časoch cítiť za sebou silnú podporu 
svojich verných fanúšikov, ktorá ich v domácom pro- 
stredí určite poženie vpred. Nebude to jednoduché, no 
na ihrisku musia hráči ukázať, ako sa bojuje za značku 
MŠK Žilina.

HLAVNÝ TRÉNER
ĽUBOŠ BENKOVSKÝ (SVK)

BRANKÁRI
1 PATRIK LUKÁČ (SVK) 1994 
22 MATÚŠ KIRA (SVK) 1994
33 PATRIK RICHTER (SVK) 2004

OBRANCOVIA
4 MARTIN TÓTH (SVK) 1986 
12 MARTIN CHREN (SVK) 1984 
17 PETER ČÖGLEY (SVK) 1988 
21 DÁVID HASPRA (SVK) 2000 
31 JOZEF MENICH (SVK) 1994

66 MARTIN BEDNÁR (SVK) 1999
90 MATÚŠ ČONKA (SVK) 1990 
  
ZÁLOŽNÍCI
8 ANTON SLOBODA (SVK) 1988 
10 MARIÁN CHOBOT (SVK) 1999
14 DENIS DUGA (SVK) 1994
16 KAROL MONDEK (SVK) 1991
20 PETER KOLESÁR (SVK) 1998
23 MARTIN KOVAĽ (SVK) 1999 
26 TOMÁŠ ĎUBEK (SVK) 1987 

29 MARTIN GAMBOŠ (SVK)
89 ALEXANDROS KYZIRIDIS (GRE) 2000 

ÚTOČNÍCI
7 DAVID MUJIRI (GEO) 1999
9 MAREK ŠVEC (SVK) 2003
11 KUBILAY YILMAZ (TUR) 1996

Rok založenia: 1995  Klubové farby: červená a modrá
Štadión: ViOn aréna (kapacita 4006 divákov)
Minulá sezóna: 5. miesto 
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 0:4 (v), 4:1 (d), 2:0 (v) - pohár, 0:1 (v), 
5:1 (d), 3:2 pp (d)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 1:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – ZLATÉ MORAVCE  46   33   4   9   109:42 

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, pri vašich doterajších dvoch vystúpeniach na 
lavičke sme už po úvodnej minúte prehrávali. Je to naozaj 
unikát, ktorý nezažili hráči, ale ani vy tréneri...
„Vstupy do zápasov nás v oboch stretnutiach dostali hneď 
od začiatku do nepríjemnej situácie. Chalani sa síce po tých 
prvých minútach úspešne otriasli, no s Dunajskou Stredou to 
nestačilo ani na bod a proti Seredi sme dokázali iba vyrovnať.“

Do tretice sa to už, všetci v to pevne veríme, nebude opak-
ovať a prvú minútu prežijeme bez inkasovania...
„Dokážem si predstaviť, čo to už teraz robí s chalanmi v hlavách, 
takže určite budeme chcieť do zápasu vstúpiť lepšie a vyhnúť sa 
tomu. To nám potom dovolí aj lepšie rozvíjať našu hru v ďalších 
fázach stretnutia.“

Spomenuli ste, že v momentálnej situácii je to predovšetkým 
o hlavách hráčov. Bojujeme hlavne sami so sebou?
„Jednoznačne, chýba nám ľahkosť, ale je to pochopiteľné po 
výsledkovej kríze, ktorú prežívame. Verím tomu, že ju dnes 
konečne pretrhneme, budeme úspešní a budeme mať radosť 
z nášho futbalu.“

Je pre chalanov aktuálne dôležitá aj mentálna podpora od 
realizačného tímu?
„Myslím si, že chalani našu podporu cítia, pretože ju aj dostá- 
vajú. V tomto určite nie je problém. Musíme to ale preniesť aj 
na ihrisko a držať spolu ako tím. Keď každý z hráčov ešte viac 
ukáže svoje individuálne schopnosti v prospech tímu, tak sa 
to musí spojiť vo výborný tímový výkon. No a stále sa musíme 
neodbytne tlačiť za úspechom a gólom.“

Neustále sa snažíme o tú našu hru, všetky princípy spĺňame, 

no vždy sa nájde nejaká drobná chyba, kvôli ktorej to nevyjde. 
Prečo vo väčšine prípadov nezvolíme to ideálnejšie riešenie?
„Už sme si to pomenovali, jednoducho nám chýba väčší dôraz 
v zakončení. Treba si vytvoriť viac príležitostí, viac sa tlačiť 
do zakončenia, a práve na týchto veciach neustále robíme 
a tlačíme to do chalanov.“

Aj v presilovke o jedného hráča proti Seredi nám chýbalo 
viac zakončení. Vyzeralo to, ako keby sa hráči báli vziať 
situáciu na seba a niečo vymyslieť...
„Vnímam to tak, že chalani chceli, no súper naozaj výborne 
zhusťoval priestor. To však nie je výhovorka, výhodu o jedného 
hráča v poli musíme využiť. V koncovke sme vždy zvolili zlé 
riešenie, lopta nám odskočila, alebo súper zblokoval strelu. 
Bolo to všetko dokopy. Ako som spomínal, musíme sa viac 
tlačiť do zakončenia a byť v ňom dôraznejší.“ 

Čakajú nás Zlaté Moravce, pre nás je momentálne asi každý 
súper veľmi ťažký...
„Určite potrebujeme uhrať dobrý výsledok, aby si chalani zase 
začali viac veriť a znovu uverili našej ceste. Dúfam, že sa nám to 
aj podarí a spoločne si opäť začneme užívať futbal.“

Vo forme nie sú ani Zlaté Moravce, ktoré rovnako neprežívajú 
úspešný vstup do sezóny. Aký máte názor na tohto súpera?
„My teraz nemôžeme riešiť súpera, musíme sa pozerať pre-
dovšetkým na seba a na svoju hru. Toto je pre nás v tejto chvíli 
najdôležitejšie. Každý má svoje problémy a každý sa s nimi musí 
popasovať po svojom.“

V Zlatých Moravciach ste zanechali nezmazateľnú stopu ako 
niekdajší kapitán. Ako si spomínate na roky 2005 – 2008?
„Zažil som tam krásne tri roky. Najprv sme sa zachránili v druhej 
lige, potom sme sa dostali do prvej ligy a vyhrali sme dokonca 
aj Slovenský pohár. Užili sme si pohárovú Európu, kde sme 
prešli cez Kairat Almaty a hrali sme aj so Zenitom Petrohrad. 
Práve proti Žiline som si zahral Superpohár, kde zvíťazil MŠK 
na penalty. Sú to veľmi pekné spomienky, ale to už je minulosť 
a teraz sa musíme sústrediť na svoju trénerskú prácu.“

Ako je na tom káder? Po týždni, kedy sa hrala mládežnícka 
Liga majstrov, sme sa teraz mohli naplno zamerať na ligu...
„Niektorí hráči sa uzdravujú a mali by byť už k dispozícii, v tomto 
je to veselšie. Opäť však pribudli nejaké šrámy po zápase so 
Sereďou. To je futbal, s tým sa musíme vyrovnať. Vyberieme takú 
zostavu, o ktorej budeme presvedčení, že môže byť úspešná 
proti Zlatým Moravciam.“

Hoci divákov nie je aktuálne veľa, no stále je ich na tribúne 
dostatok, ktorí povzbudzovali Šošonov ,nielen keď sa darilo 
ako proti Tobolu, ale i v posledných ligových dueloch...
„Zažívali sme to ako hráči a zažívame to aj ako tréneri. Je- 
dnoducho, podpora z hľadiska je povolený doping a pre cha-
lanov je to vždy iba veľké plus. Je nám jasné, že v prvom rade 
sa o ňu musíme pobiť na ihrisku a spoločne za ňou ísť. Verím, 
že strhneme fanúšikov svojím výkonom aj k ich väčšej pod-
pore z tribún.“

Postúpila 19-tka a smolu prelomilo aj Béčko. Veríte, že 
príde rad aj na nás?
„My v to pevne dúfame a jednoznačne si za tým dnes pôjdeme.“

POHĽAD TRÉNERA:

“OPÄŤ UVERIŤ 
NAŠEJ CESTE.“





Po roku a pol sa dočkal proti Seredi návratu na 
slovenské trávniky. Krídelník Lukáš Jánošík sa po 
zranení dostal do správnej prevádzkovej teploty 
v súboji nášho B-tímu a dnes by proti ViOnu rád 
nadviazal na duel zo začiatku roka 2020, kedy sa 
po utešenej strele do vinkla tešil z ocenenia Gól 
mesiaca.

Lukáš, ako by si si charakterizoval aktuálne obdobie 
v klube? Čo sa deje?
„Po úspechoch v Konferenčnej ligy nastalo výsledkovo 
horšie obdobie. Do úvahy neprichádza nič iné, než 
na to zareagovať konečne výhrou a vrátiť sa späť 
na víťaznú vlnu z úvodu sezóny. Pre celý klub to nie 
je jednoduché, že sa takto nedarí a nikto na to nie 
je zvyknutý. Čím skôr, najlepšie už dnes sa budeme 
musieť opäť tvrdou prácou prepracovať k tomu, aby 
sme boli úspešní.“

Bojujeme predovšetkým sami so sebou, s našimi 
hlavami. Je to tak?
„Takéto veci sa stávajú, po dobrých výsledkoch môžu 
prísť aj tie horšie. Záleží, ako na to zareagujeme a kedy 
už začneme premieňať naše šance. Práve v tom teraz 
vidím najväčší problém, vôbec sa nám nedarí dávať 
toľko gólov, koľko by sme si predstavovali a koľko by 
sme potrebovali. Zamávalo by to s každým mužstvom. 
Navyše, toto je extrémne mladé a psychika u chalanov 
zohráva veľkú rolu. Bude veľmi náročné vrátiť sa tam, 
kde sme boli predtým, no nie nemožné.“

Po roku a pol v Českých Budějoviciach si sa na 
začiatku aktuálneho ročníka vrátil do Žiliny. Ako 
toto rozhodnutie vnímalo tvoje okolie?
„Rodina bola rada, že sa vraciam domov. Väčšinou som 
sa stretol iba s pozitívnymi reakciami, i keď určite boli 
aj nejaké negatívne.“

Po príchode späť ti chýbala predovšetkým herná 
a zápasová prax. Ako sa cítiš teraz?
„Už som tu dlhší čas, odohral som zopár duelov za 

rezervu a naskočil som aj do ligového zápasu. Verím, 
že som už pripravený na sto percent a budem môcť 
naplno pomôcť svojimi schopnosťami klubu.“

Tvoje nedávne svalové zranenie, asi vyplynulo tiež 
z herného deficitu...
„Áno, vtedy bol trochu viac nahustený program. Hrali 
sme aj pohárové zápasy a vypýtalo si to svoju daň, 
lebo som dlho nehrával pravidelne zápasy. Už som ale 
zdravý a pripravený na plný návrat do akcie.“

Konečne si naskočil proti Seredi aj do ligového 
kolotoča. Aké boli tvoje pocity?
„Do slovenskej ligy som sa vrátil po roku a pol. O to 
viac ma mrzí nezvládnutý duel so Sereďou. Teraz však 
máme dobrú príležitosť odčiniť to a zvládnuť domáci 
súboj pred našimi fanúšikmi.“

Ešte sa vráťme k Seredi. Chýbalo nám viac zakonče-
nia, viac zodpovednosti v ňom. Práve ty si to skúšal 
zobrať na seba, no nevyšlo to. Ako si to videl?
„Hneď ako som nastúpil,  pokúšal som sa ohroziť bránu 
súpera, ale strelu mi brankár Serede vyrazil. Problém 
bol v tom, že sme sa vlastnými chybami nedostávali 
do takého tlaku, aký sme potrebovali. Nepodarilo sa 
nám súpera zatlačiť, donútiť ho k nejakej chybe, ktorá 
by viedla k nášmu víťaznému gólu.“

LUKÁŠ JÁNOŠÍK
Slovensko • 5.3.1994 • Výška: 178 cm • Váha: 77 kg 
Post: Krídelník

Akadémia MŠK Žilina 2000 – 2013
Rimavská Sobota 2013
Liptovský Mikuláš 2014 - 2015
MŠK Žilina 2015 – 2020
České Budějovice 2020 – 2021
MŠK Žilina 2021

Celková bilancia v žltozelenom:
114 zápasov | 17 gólov / 14 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
1 zápas / 25 minút | 0 gólov | 0 asistencií | 0 žltých kariet 
| 73% úspešnosť prihrávok | 29% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

“NEMÔŽE SA NEDARIŤ VEČNE,“ HOVORÍ 
NAVRÁTILEC LUKÁŠ JÁNOŠÍK

#



Čakajú nás Zlaté Moravce, súper z podobnej kategórie 
ako Sereď?
„Áno. Myslím si, že doma sme silnejší a už je na čase, aby 
sme to aj ukázali. Máme kvalitu na to, aby sme vyhrávali. 
Dnes to zvládneme, verím tímu.“

Deku, čo na nás padla, sa snažíte v kabíne odstrániť aj 
dobrou náladou. Darí sa to?
„Nálada je aktuálne taká v rámci možností. Aj v kabíne je 
cítiť, že sa nedarí a už to treba zlomiť. Stále makáme na 
sto percent a už to musí prísť. Nemôže sa nedariť večne. 
Všetci sme nastavení dobre, či už je to tréner, ostatní 
členovia realizačného tímu alebo hráči. Musí sa hlavne 
dariť v koncovke.“

Padá to aspoň na tréningu, keď nie v zápase?
„Keď to bude padať na tréningu, padne to aj v ostrom 
súboji.“

Naposledy si Zlatým Moravciam strelil dva góly a k tomu 
aj jeden efektný do „vinkľa“ ešte pred začiatkom pan-
démie. Nakopneš mužstvo aj teraz?
„S tým som sa sem vracal, aby som mužstvu pomohol. 
Či už nastúpim od začiatku alebo nie, tak do toho dám 
všetko, aby sme už konečne zvíťazili.“

So spomínaným gólom si vyhral aj anketu „Gól mesiaca“. 
Napodobniť takú paráda... 
„To je samozrejmé, určite áno. Bola to vydarená strela. 
Teraz by sme však boli radi za hocijaký škaredý gól a hlavne 
tri body do tabuľky. Víťazný impulz potrebujeme ako soľ.“

1.Slovan Bratislava 12 9 2 1 32:8 29
2.Trnava 13 9 2 2 22:8 29
3.Ružomberok 12 5 6 1 18:10 21
4.Dunajská Streda 12 6 3 3 19:15 21
5.Trenčín 12 4 5 3 18:14 17
6.Michalovce 12 5 2 5 14:14 17
7.Žilina 12 4 3 5 16:15 15
8.Senica 13 3 5 5 13:20 14
9.Sereď 12 3 4 5 11:15 13
10.L. Mikuláš 12 3 1 8 16:30 10
11.Z. Moravce-Vráble 12 1 4 7 12:25 7
12.Pohronie 12 1 3 8 10:27 6

TABUĽKA SOBOTA 30.10.
13. KOLO:
L. Mikuláš - Dunajská Streda (18:00)
Michalovce - Pohronie (18:00)
Ružomberok - Sereď (18:00)
Žilina - Z. Moravce (18:00)

NEDEĽA 31.10.
13. KOLO:
Trenčín - Slovan Bratislava (17:00)

 NAJLEPŠÍ STRELCI:
Elvis Mashike Sukisa (FK Senica) 7 gólov,
Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava)  po 6 gólov,
Jakub Kadák (AS Trenčín) 5 gólov



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



UŽ V STREDU ĎALŠIE KOLO MLÁDEŽNÍCKEJ LIGY 
MAJSTROV, NA KAIRAT MAJÚ ZNOVA DETI VSTUP 
ZADARMO
Futbalisti MŠK Žilina U19 sa pri svojej druhej 
účasti v mládežníckej Lige majstrov dočkali hi- 
storického postupu. Po PAOK-u Solún bude ich 
ďalšou prekážkou v UEFA Youth League kazašský 
majster FC Kairat Almaty v stredu 3. novembra o 
16:30 hod. na Štadióne MŠK Žilina. Aj na tento duel 
majú možnosť prísť a podporiť Šošonov držitelia 
permanentiek, školské skupiny detí a mládežnícke 
tímy zadarmo. 

Aj vďaka výbornej podpore z tribún na odvete 1. kola 
majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov proti 
PAOK-u Solún sa Šošonom podarilo zavŕšiť historický 
postup. 

Rovnakú energiu od vás potrebujeme aj proti 
kazašskému majstrovi - FC Kairat, a preto majú znova 
držitelia permanentiek, školy a mládežnícke futbalové 
tímy vstup na stredajší zápas zdarma. 
Opäť stačí nahlásiť na mail mskzilina@mskzilina.
sk názov školy alebo mládežníckeho tímu do pondelka 
1. novembra do 20:00 hod. Zároveň je potrebné zaslať 
aj meno a telefónne číslo doprovodu (zodpovednej 
osoby za danú skupinu) a menný zoznam všetkých 
členov skupiny.

Skupinové vstupenky vám následne budú zaslané 
elektronicky deň pred zápasom na mail.
Čo sa týka dopravy - pre vlastné autobusy a inú 
dopravu bude sprístupnené iba parkovisko P1 za 
západnou tribúnou (popri Holiday Inn) 
Ostatní fanúšikovia môžu prísť podporiť našich cha-
lanov za symbolickú sumu 1€. 
Vstupenky je možné zakúpiť jednoducho cez sieť 
Ticketportal.

Na mládežnícky futbalový sviatok bude v stredu 
otvorená západná tribúna a zápas sa uskutoční v 
podobnom režime ako stretnutia “A”-tímu, a to OTP.
Viac na stránke mskzilina.sk






