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30
Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
Benson
ANANG
21r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
19r. (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 
21r. (SVK)
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Patrik
Myslovič
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Jakub
PAUR 
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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)



Novembrová reprezentačná prestávka, ktorá bola 
zároveň poslednou v tomto roku, sa skončila a pred 
nami je jesenný finiš ligových zápolení. Fortuna liga 
má dnes na programe svoje 15. kolo, v ktorom Šošoni 
na svojom štadióne privítajú nováčika súťaže z Lip-
tovského Mikuláša momentálne figurujúceho na desi-
atom mieste ligového pelotónu. 

Boli to práve Liptáci, ktorí v 4. kole v polovici augusta 
uchmatli Šošonom všetky body a odštartovali našu 
nelichotivú sériu výsledkov, ktorú sme dokázali pre-
rušiť až v posledných dvoch ligových stretnutiach. 
V popradskom NTC, ktoré slúži ako prechodný domov 
Tatranu, otočili Liptáci priebeh zápasu počas druhého 
dejstva vďaka gólom kapitán Richarda Bartoša a tri-
umfovali 2:1. O motiváciu máme dnes teda naozaj 
postarané. Pre tieto dva kluby išlo v novodobej ére 
zatiaľ iba o štvrté vzájomné stretnutie, pričom v ňom 
premiérovo uspel Liptovský Mikuláš. Predchádzajúce 
tri sa odohrali v rámci Slovenského pohára v roku 
2010, resp. 2015. Vo všetkých z nich boli úspešní žlto-
zelení, keď pred jedenástimi rokmi porazili súpera 
v oboch štvrťfinálových kolách po výsledkoch 1:0 
a 3:0, a rovnako aj pred šiestimi rokmi sme v 2. kole 
Slovnaft Cupu zvíťazili presvedčivo 4:0. Presný zásah 
si vtedy pripísal, okrem dvojgólového Lukáša Čmelíka 
a bosniaka Nermina Haskića, aj navrátilec do kádra 
MŠK Lukáš Jánošík, ktorý sa vtedy presadil krásnou 
strelou. Paradoxne do siete tímu, kde bol na hosťovaní 
rok a pol.

Zverenci trénera Petruša však na výhru nad Šošonmi 
nedokázali nadviazať a aj kvôli kolísavým výkonom im 
v lige patrí až priebežná desiata priečka. Zo štyroch 
výhier si ale paradoxne až tri pripísali proti tímom 
z hornej časti tabuľky. Okrem spomínaného zápasu 
proti žltozeleným zdolali doma v októbri aj aktuálne 
piaty a šiesty tím poradia Fortuna ligy. Rovnaký 
výsledok ako proti nám zaznamenali aj so súperom 
z Trenčína. Najtesnejšiu výhru v pomere 1:0 vydreli 
Liptáci aj o dve kolá neskôr, keď sa stal katom Dunaj 
skej Stredy útočník Voško. Zvyšné body si náš naj-

bližší protivník pripísal ešte za vysokú výhru 5:1 proti 
Pohroniu a jediný bod z vonku uchmatli po výsledku 
2:2 Zlatým Moravciam.

Po postupe z prvého miesta v minulom ročníku druhej 
slovenskej ligy sa Tatran snažil skôr posilňovať, a tak 
z klubu neodišlo žiadne z väčších mien. Naopak, klub 
z 90 kilometrov vzdialeného mesta hľadal posily, a to 
predovšetkým mladých hráčov v českej lige. Po minu-
loročnom hosťovaní podpísali natrvalo svoju brankár-
sku jednotku z Českých Budějovíc Matěja Lukscha. 
V brankárskom tandeme ho doplnil na hosťovaní 
z Plzne krajan Dominik Sváček a z Viktorie spolu 
s ním prišiel aj mladý obranca Robin Hranáč. Ďalším 
dočasným prídavkom od našich bratov spoza rieky 
Moravy je slovenský obranca Kristián Flak z akadémie 
Sparty Praha. Posledným hráčom na ročnom hosťovaní 
je kmeňový útočník DAC-u Jakub Švec. V Mikuláši sa ale 
pred sezónou podpisovalo aj natrvalo. Z Ružomberka 
prišiel obranca Dávid Filinský, z Podbrezovej útočník 
Adrián Káčerík, z Oravského Veselého obranca Ivan 
Kotora, zo Zlatých Moraviec ďalší skúsený obranca 
Michal Pintér a nakoniec aj útočník z maďarského Hala-
dasu Patrik Pinte. Tri sezóny pôsobí v klube aj záložník 
a odchovanec žilinského futbalu Rasťo Václavík.

Pod novým trénerom MŠK Petrom Černákom sme 
sa v posledných dvoch dueloch vrátili k výsledkom a 
výkonom, aké chceme od Šošonov vidieť pravidelne. 
Možnosť pokračovať vo víťaznej sérii a v ďalšom posune 
v ligovej tabuľke máme už dnes proti Liptovskému 
Mikulášu. Motivácia teda rozhodne chalanom chýbať 
nebude a veríme, že im nebude chýbať ani divácka 
podpora z tribún pod Dubňom, kde Vás čakáme v čo 
najväčšom počte. Príďte podporiť žltozelených priamo 
na štadión, a vytvorme tak spolu skvelú ligovú atmos-
féru, ktorá poženie chalanov k ďalšej výhre.

HLAVNÝ TRÉNER
MAREK PETRUŠ (SVK)

BRANKÁRI
1 MATÚŠ MIKUŠIAK (SVK) 1999 
29 DOMINIK SVÁČEK (CZE) 1997
30 MATĚJ LUKSCH (CZE) 1998

OBRANCOVIA
3 ADRIÁN BARTOŠ (SVK) 1998
4 ROBIN HRANÁČ (CZE) 2000
5 MICHAL JANEC (SVK) 1992
15 IVAN KOTORA (SVK) 1991
17 PETER VOŠKO (SVK) 2000 

23 ADAM KRČÍK (SVK) 1996 
26 MICHAL PINTÉR (SVK) 1994
27 KRISTIÁN FLAK (SVK) 1999
28 DÁVID FILINSKÝ (SVK) 1999 
37 DÁVID KRČÍK (SVK) 1999
  
ZÁLOŽNÍCI
8 TOMÁŠ GERÁT (SVK) 1993
9 RASTISLAV VÁCLAVÍK (SVK) 1997
10 RICHARD BARTOŠ (SVK) 1992
11 TOMÁŠ STAŠ (SVK) 1996
14 TOBIÁŠ DIVIŠ (SVK) 2003
19 ĽUBOSLAV LAURA (SVK) 1994
21 KIM CHAN-SOO (KOR) 2001  

ÚTOČNÍCI
7 ADRIÁN KÁČERÍK (SVK) 1997
13 JAKUB ŠVEC (SVK) 2000
20 PATRIK PINTE (SVK) 1997
22 DRAGAN ANDRIĆ (SRB) 1989

Rok založenia: 1934  Klubové farby: červená, biela a žltá
Štadión: Štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš (kapacita 1898 divákov) / 
aktuálne NTC Poprad (5700 divákov)
Minulá sezóna: – (postup z 1. miesta v II. lige)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 1:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  4  3  0  1  9:2

MFK Tatran Liptovský Mikuláš

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,6                                                                                                                                            1,2

Úspešnosť prihrávok
85%                                                                                                                79%

Strely na bránu
92                                                                                                                         69

Fauly
164                                                                                                                                                              180

   
Ofsajdy 

17                                                                                                                           31

Najlepší strelec
Bichakhchyan, Jambor 4                                                          Bartoš 4

Najviac zákrokov
Petráš 31                                                                                                                  Sváček 31



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, skončená reprezentačná prestávka bola pre vás 
asi o niečo pokojnejšie ako tá predchádzajúca, kedy ste boli 
čerstvo vo funkcii. Je to tak?
„Určite áno. Pomohli k tomu aj posledné výsledky, ktoré sme 
uhrali v lige aj v pohári. Neboli to síce jednoduché stretnutia, 
ale výsledkovo sa nám ich podarilo zvládnuť, a upokojiť tak 
aj hlavy hráčov.“

Spomínate upokojenie, po tých posledných výsledkoch sa 
asi celkovo dýcha ľahšie...
„Samozrejme. Sme radi, že sme mali teraz čas a priestor na 
pokojnejšiu prácu a niektoré veci sme si mohli lepšie premyslieť. 
Myslím si, že v tomto smere nám to naozaj pomohlo.“

Jedna vec je zlomiť smolu, no druhá je potvrdiť výsledky 
a udržať sa na víťaznej vlne.
„Vieme, čo sa od nás očakáva, a to aj chceme urobiť. Naším 
cieľom je udržať sa v prvej šestke, ale výkony na ihrisku musíme 
stále potvrdzovať aj výsledkami. Určite chceme v nastolenom 
trende pokračovať, budeme sa o to pokúšať zo všetkých síl, aby 
sme v najbližších zápasoch pritiahli na našu stranu aj potrebnú 
dávku šťastia, lebo určite to nebudú vôbec jednoduché zápasy.“

Po dvoch výhrach sme možno až prekvapivo razom skočili 
hneď na 4. miesto, ale ak znovu pripustíme straty bodov, 
môžeme sa znovu veľmi rýchlo dostať do druhej polovice 
tabuľky...
„Je to tak. Konečné poradie po základnej časti sa bude lámať 
podľa mňa až koncom roka či až začiatkom jarnej časti. Musíme 
sa preto poctivo pripravovať na každý jeden duel a pokúšať 
sa v každom o dobré výkony a víťazstvá, ktoré by nám zaručili 
udržanie sa v hornej časti tabuľky. Momentálne je síce poradie 
Fortuna ligy pre nás priaznivé, no netreba to priveľmi sledovať, 
ale sústrediť sa na samotné duely a zisk bodov z nich.“

Narazíme na nováčika z Liptovského Mikuláša a pamätáme 
si, čo nám spôsobil naposledy v Poprade...
„Všetci máme ten zápas doteraz pred očami a v pamäti, lebo sa 
tam udiali veci, ktoré sa nemuseli stať. Tento súboj sa dal určite 
zvládnuť. Je to ťažký súper, ktorý potvrdil, že to na kvalitných 
protivníkov vie, a museli sme sa preto na nich pripraviť s plnou 
vážnosťou. Mikuláš vie byť naozaj nepríjemný a vie zdramati-
zovať hocijaký duel.“

Liptáci sú však iné mužstvo na domácom trávniku v Poprade 
a iné zase vonku, no rovnako je to asi aj s nami...
„Tieto prognózy musíme predovšetkým ukázať na ihrisku. Ja 
budem rád, keď ich potvrdíme, zápas zvládneme a dobrým 
výkonom sa dostaneme aj k dobrému výsledku.“

Na pozícii asistenta trénera máte nového kolegu Ivana 
Beláka. Prečo bol práve on vašou prvou voľbou?
„Jednoducho, vyšiel z našej akadémie a pozná filozofiu klubu, 
s ktorou je maximálne stotožnený. Vieme o jeho pracovnom 
nastavení a určite má dôveru vedenia, ako aj dôveru  rea-          
lizačného tímu. Verím, že to bude úspešná spolupráca a vhodné 
doplnenie nášho realizačného tímu.“

Chalani sa postupne vrátili z reprezentačných zrazov. Ako 
to s nimi po nich vyzerá?
„Medzi prvými prišli Timo Jambor a Vahan Bichakhchyan ešte 
v pondelok, ktorých nasledovali Enis Fazlagić a chalani zo 
slovenskej 21-tky. Vyzerá to s nimi fajn, no aj keby sa vyskytol 
nejaký problém, tak ich máme kým nahradiť.“ 

Čo hovoríte na minulotýždňový výkon rezervy, ktorá mala 
v zostave aj viacero chalanov z „Áčka“?
„Bol som sa pozrieť priamo na zápas. Chalani predviedli dobrý 
výkon, no opäť sa nám to v koncovke nepodarilo pretaviť do 
lepšieho výsledku. Čo sa týka spôsobu hry, držania lopty či 
dominancie, tak to bolo podľa mňa na dobrej úrovni. Súper si 
vypracoval minimum príležitostí, no z jednej nám aj so šťastím 
dal gól a potom sme museli dobiehať, i keď prvú veľkú šancu 
sme mali my. Myslím, že výkon bol v poriadku, len nepriniesol, 
bohužiaľ, želaný výsledok.“

Snáď sme si pošetrili góly na dnešný zápas...
„Dúfajme. Radi by sme pokračovali vo výkonoch a výsledkoch 
spred repre prestávky.“

POHĽAD TRÉNERA:
„ĎALŠÍM DOBRÝM 
VÝKONOM K ĎALŠIEMU 
DOBRÉMU VÝSLEDKU.“





Po reprezentačnej forme zo začiatku sezóny, kedy 
patril Benson Anang k naším najlepším hráčom, 
zastihol Afričana útlm. Vďaka spoluhráčom sa však 
všetci vzájomne potiahli a všetci dúfajú, že zlepšenie 
sa pretaví do víťazstva aj dnes. Čo hovorí Ben na 
predošlé obdobie, čo si z neho vzal a ako na neho 
pôsobia jeho nasledovníci z Afriky v našej U19?

Benson, posledné tri výhry zdvihli nielen náladu 
v šatni, ale aj sebavedomie. Súhlasíš?
„Áno, boli pre nás veľmi dôležité, pretože sme sa potre-
bovali chytiť a znova stúpať v tabuľke vyššie. Tak 
chceme pokračovať aj po repre prestávke dnešným 
duelom proti Mikulášu.“

Konečne nám to tam aj so šťastím spadlo, išli sme 
za gólmi. Kde vidíš ten podstatný rozdiel, že sme 
skórovali a tešili sa z výhier?
„Víťazný duch je v šatni vždy, no niekedy to nejde na 
trávniku podľa predstáv. Aj takýmto niečím sme si 
asi potrebovali prejsť. Boli sme psychicky dole vinou 
zranení aj nešťastnou zhodou okolností. Góly sú nielen 
korením futbalu, ale dvíhajú sebavedomie hráča, celého 
tímu. Verím, že sme sa dostali znova na tú správnu 
cestu zo začiatku sezóny.“

Čo priniesla táto minikríza tebe?
„Pre každého člena šatne to bolo náročné po mentálnej 
stránke – správne analyzovať svoje chyby, ale nie príliš 
sa v tom vŕtať. Je to však súčasť futbalu. Chápeme, 
a snáď aj fanúšikovia, že nie vždy pôjde všetko hladko. 
Teraz to bolo drsné, treba si z toho zobrať čo najviac. 
Pomohli sme si s chalanmi navzájom, lebo iba tak 
sme silnejší.“

Proti Mikulášu sa očakáva vzostup našich výkonov 
i výsledkov. Vnímaš to rovnako?
„Áno, musíme si udržať level hry spred repre pauzy aj 
v najbližších dueloch. Očakáva sa naša výhra, no treba 
to potvrdiť na trávniku. Nikoho nepodceňujeme, navyše 
po prvom stretnutí, kedy sme Liptákom podľahli. 
Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži...Nováčik 
bude vždy v každom stretnutí bojovať, chce sa udržať 
v lige, takže to dnes jednoduché mať nebudeme. 
Ako vždy – sústredenie sa na vlastné úlohy a maxi- 
málna snaha o výhru – to je recept na tri body. Navyše 
doma sme stratili už dosť bodov. Všetko záleží iba na 
nás. Bojujeme nielen za MŠK, ale za celú Žilinu, ktorú 
chceme rozveseliť.“ 

Ciele sa nemenia ani pod Petrom Černákom...
„Je to výborný tréner, ktorý nás navyše dôverne 
pozná nielen ako asistent, ale ešte aj ako tréner 
„B“-tímu. Preto nám môže len pomôcť k napredova-
niu a k dobrým výsledkom.“

BENSON ANANG
Ghana • 1.5.2000 • Výška: 174 cm • Váha: 65 kg 
Post: Obranca

Kariéra:
New Life Academy (Ghana) – 2018
MŠK Žilina 2018 – 

Celková bilancia v žltozelenom:
79 zápasov | 2 góly / 5 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
10 zápas / 696 minút | 0 gólov | 1 asistencia | 
4 žlté karty | 86% úspešnosť prihrávok | 
68% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

“ROZVESELIŤ ŽILINU...,“ HOVORÍ VEČNE 
USMIATY BENSON ANANG

#



Napredovanie ti znova môže priniesť miesto v repre- 
zentácii Ghany, kde si teraz chýbal.
„Áno, boli tam drobné zdravotné problémy, preto bolo 
potrebné sa dať dokopy. Nejak ma to však nevyrušilo 
z každodennej práce a koncentrácie sa na Žilinu. Mám 
to tu veľmi rád. Zápasy Ghany, ktorú rovnako milujem, 
som si pozrel. Postúpili sme zo skupiny z 1. miesta, čo je 
výborné. Keď budem stopercentne fit, verím, že si znova 
oblečiem aj reprezentačný dres svojej krajiny.“

Z Ghany prišli do Akadémie MŠK Žilina aj ďalší tvoji 

nasledovatelia. Čo hovoríš na chalanov, ktorí si robia 
dobré meno v UEFA Youth League?
„Veľmi im fandím. Sú to šikovní hráči, ktorí keď sú tu 
v Európe, dokážu sa učiť a zlepšovať oveľa rýchlejšie. Ako sú 
tu u Šošonov, už napredujú a ukazujú to aj v mládežníckej 
Lige majstrov. Som za to rád, rovnako sú na nich pyšní aj 
v „africkej“ Žiline.“ Samozrejme sa im snažím pomôcť, dať 
im rady. Niekedy sledujem ich tréningy a zápasy a potom 
kecáme o jednotlivých situáciách. Vedia, prečo prišli do 
Európy. Vážia si klub a šancu. Verím, že čoskoro niektorí 
z nich prídu aj do kabíny „A“-tímu.“

1.Slovan Bratislava 14 11 2 1 36:10 35
2.Trnava 14 10 2 2 24:8 32
3.Ružomberok 14 6 6 2 21:12 24
4.Žilina 14 6 3 5 22:17 21
5.Dunajská Streda 14 6 3 5 20:19 21
6.Trenčín 14 5 5 4 24:19 20
7.Michalovce 14 5 2 7 16:20 17
8.Sereď 14 4 4 6 15:19 16
9.Senica 14 3 5 6 14:22 14
10.L. Mikuláš 14 4 1 9 17:32 13
11.Z. Moravce-Vráble 14 2 4 8 15:30 10
12.Pohronie 14 2 3 9 13:29 9

TABUĽKA PIATOK 19.11.
15. KOLO:
Ružomberok - Trenčín (17:00)

SOBOTA 20.11.
Dunajská Streda - Senica (15:00)
Sereď - Pohronie (15:00)
Moravce-Vráble - Trnava (15:00)
Žilina - L. Mikuláš (15:00)

NEDEĽA 21.11.
Michalovce - Slovan Bratislava (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava) 8 gólov,
Elvis Mashike Sukisa (FK Senica), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava),
Jakub Kadák (AS Trenčín) po 7 gólov



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






