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02 • DNEŠNÝ ZÁPAS

HLAVNÝ  
TRÉNER
JAROSLAV  
KENTOŠ

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

ASISTENT 
TRÉNERA
MÁRIO  
AUXT

TRÉNER 
BRANKÁROV
MIROSLAV  
SEMAN

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ  
LINTNER

VEDÚCI  
TÍMU
MARIÁN  
VARGA

ŠPORTOVÝ  
MANAŽÉR
KAROL  
BELANÍK

MASÉR   
FYZIOTERAPEUT
PETER  
VOJT

KONDIČNO- 
REHABILITAČNÝ 
MANAŽÉR
MILAN  
ŤAPAY

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

MASÉR
MARKO  
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ  
JACKO

MASÉR
JOZEF  
HROMKA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.

KONDIČNÝ  
TRÉNER
VLADIMÍR  
PEREXTA

ASISTENT 
TRÉNERA
TIBOR  
GOLJAN

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

ŠTADIÓN  
MŠK ŽILINA

SOBOTA
9. 11. 14:00
15. kolo

ROZHODCA:   Erik Gemzický
1. ASISTENT ROZHODCU:  Miroslav Benko
2. ASISTENT ROZHODCU:  Anton Perát
NÁHRADNÝ ROZHODCA:  Patrik Papuča
DELEGÁT STRETNUTIA:  Ján Farbula
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:  Vladimír Medveď

A–TÍM
MŠK ŽILINA
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20
BESIR
DEMIRI 
MKD 25 r.

27
BRANISLAV 
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN 
MINÁRIK
SVK 22  r.

5
ADAM 
KOPAS
SVK 20 r.

28
BENSON 
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR 
MAJDAN
SVK 20 r.

24
MICHAL 
TOMIČ
SVK 20 r.

90
DAVID 
KURMINOWSKI
POL 20 r.

12
VIKTOR 
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

66
MIROSLAV 
KÁČER
SVK 23 r.

11
VAHAN  
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

18
ENIS  
FAZLAGIĆ 
MKD 19 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

14
JAKUB 
KIWIOR
POL 19 r.

17
JAKUB 
PAUR
SVK 27 r.

9
IVAN 
DIAZ
ARG 26 r.

8
LUKÁŠ 
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

10
FILIP 
BALAJ
SVK 22 r.

29 
DÁVID 
ĎURIŠ
SVK 20 r.

7
PATRIK  
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

32
RÓBERT 
BOŽENÍK
SVK 19 r.

3
MARTIN 
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN 
VALLO
SVK 21 r.

25
FILIP  
KAŠA
CZE 25 r.



04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

P
red novembrovou reprezentačnou prestávkou nás čaká 
76. krajské derby s Ružomberkom, ktoré odštartuje 15. 
kolo Fortuna ligy. Doma sme s Liptákmi posledným ko-
lom nadstavbovej časti uzatvárali minulú sezónu, v ktorej 

si napokon Ružomberčania zabezpečili miestenku do predkola 
Európskej ligy. Pred aktuálnym ročníkom sa pod Čebraťom roz-
hodli pozmeniť filozofiu a pri trénerskom kormidle dali šancu tré-
nerovi z domácej liahne Jánovi Hasprovi, ktorý v minulej sezóne 
vybojoval s „B“-tímom Ružomberka postup z tretej do druhej ligy. 
Spolu s trénerským štábom sa obmenil káder. Odišli kľúčoví krí-
delníci Erik Daniel (Slovan Bratislava) a Peter Gal-Andrezly (Sepsi 
OSK - Rumunsko), kapitán a  pilier defenzívy Dominik Kružliak 
(Dunajská Streda) a hosťovanie z pražskej Sparty sa skončilo Zi-
nedinovi Mustedanagićovi. Ružomberčania sa, naopak, posilnili 
o Martina Regáliho z Michaloviec, Alexandra Mojžiša z Podbrezo-
vej a dvojicu Čechov na hosťovaní – Ondřeja Novotného a Filipa 
Haška. Druhý menovaný však už na súpiske MFK nefiguruje, pre-
tože odišiel na hosťovanie do Dukly Praha. Káder doplnili podľa 
filozofie klubu aj hráči ružomberského béčka - mená ako Marek 
Zsigmund, Lukáš Kojnok či Tomáš Bobček sa už stihli etablovať 
v základnej zostave Jána Haspru. Na prvý vzájomný duel zo 4. 
kola máme lepšie spomienky my, hoci to bol až infarktový zá-
pas - takmer sme prišli o trojgólové vedenie vybudované ešte 
v prvom polčase. Rozhodca totiž ukázal Filipovi Kašovi červenú 
kartu, ale žilinským srdcom a bojovnosťou sme si víťazstvo 3:2 
ustrážili. Ruža s obmeneným kádrom odštartovala sezónu prvým 

predkolom Európskej ligy. Proti Levski Sofia však prišli dve zhod-
né prehry 0:2 a rýchly koniec v pohárovej Európe. Hasprovci sa 
teda môžu sústrediť na ligu, ktorú odštartovali výhrou nad Nitrou. 
Potom na nich padla „deka“, čoho výsledkom bolo šesť zápasov 
bez výhry. Ružomberčania sa však následne vyšvihli a naposledy 
prehrali 31. augusta v Zlatých Moravciach. Odvtedy ťahajú šnú-
ru siedmich ligových stretnutí bez prehry. Pozoruhodné na tejto 
šnúre je, že posledné štyri víťazstvá dosiahli Liptáci výlučne na 
ihriskách súperov. Rabovali v Dunajskej Strede, Michalovciach, 
Nitre a naposledy proti Pohroniu. K dôležitým víťazstvám pomo-
hol Liptákom aj návrat opory medzi tri žrde Matúša Macíka, ktorý 
prvých deväť kôl pauzoval pre zranenie. Na domácej pôde však 
„Ruža“ nekvitne podľa vlastných predstáv, pričom v rámci série 
bez prehry pod Čebraťom len remizovala – so Sereďou, Slovanom 
a  Trenčínom. Vďaka výhram zvonku sa však Ružomberok po 
slabšom úvode vyhupol na priebežnú štvrtú priečku. Liptáci sa 
prebojovali aj do jarného štvrťfinále Slovnaft Cupu, keď naposledy 
vyradili Senicu v minulom týždni po penaltovom rozstrele. Každá 
séria sa raz skončí a my veríme, že tú ružomberskú ukončíme 
práve my a po prehre s Trenčínom sa opäť naladíme na víťaznú 
vlnu. Pritom bude potrebná aj vaša podpora z tribún. •

Buď naším dvanástym hráčom.
Aj v novej sezóne sme hrdí,  
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

MFK Ružomberok
Rok založenia: 1906•Klubové farby: žltá, biela, červená•Minulá sezóna: 3. miesto
Sídlo: Štadión MFK Ružomberok•Kapacita: 4 876
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 3:1 (v), 3:0 (d), 1:1 (v), 4:2 (d)
Vzájomný zápas aktuálna sezóna: 3:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – RUŽOMBEROK    75   41  17  17   135:70

Brankári
34 PAVOL KOHÁR SVK

35 IVAN KRAJČÍRIK SVK

33 MATÚŠ MACÍK SVK

Obrancovia
19 MATEJ ČURMA SVK

16 MICHAL JONEC SVK

30 LUKÁŠ KOJNOK SVK

3 JÁN MASLO SVK

2 ALEXANDER MOJŽIŠ SVK

5 MÁRIO MRVA SVK

26 LUKÁŠ ONDREK SVK

6 KRISTI QOSE ALB

10 FILIP TWARDZIK CZE

Stredopoliari
7 MÁRIO ALMASKÝ SVK

14 TOMÁŠ BOBČEK SVK

29 ADAM BRENKUS SVK

32 PETER ĎUNGEL SVK

28 DÁVID FILINSKÝ SVK

25 VIKTOR JEDINÁK SVK

4 MATÚŠ KMEŤ SVK

11 MATEJ KOCHAN SVK

20 TIHOMIR KOSTADINOV MKD

13 MATEJ MADLEŇÁK SVK

26 TIMOTEJ MÚDRY SVK

9 MARTIN REGÁLI SVK

8 DALIBOR TAKÁČ SVK

24 MAREK ZSIGMUND SVK

Útočníci
15 ŠTEFAN GEREC SVK

17 RASTISLAV KRUŽLIAK SVK

22 ONDŘEJ NOVOTNÝ CZE

Hlavný tréner:
Ján Haspra



POHĽAD TRÉNERA: „Hráči musia byť aj 
napriek zvyšujúcim sa očakávaniam  

pri zakončení pokojnejší.“
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša dnes odohrajú pred poslednou reprezentačnou 
prestávkou kalendárneho roka v poradí ôsmy domáci zápas sezóny. Čo dala kormidelníkovi 
druhá prehra sezóny a ako vníma aktuálnu streleckú nemohúcnosť chalanov? Ako to zlomiť 
a pripísať si dnes potrebné tri body? So šéfom žltozelenej lavičky rozoberieme do detailov 
aj jednotlivých hráčov i súpera z Liptova.

ŠÉF LAVIČKY • 05

V nedeľu sa zrodila naša druhá prehra sezóny. Trochu ne-
zvyčajne sme v zápase proti Trenčínu čakali na gól až do 
70. minúty. Čo na to hovoríte?
„Zvyk – nezvyk. Ja som očakával, že to bude vyrovnaný, oboj-
stranne útočný zápas. Ukázalo sa, že prvý gól bol z hľadiska 
konečného výsledku veľmi dôležitý. Bohužiaľ, podarilo sa ho 
streliť Trenčínu aj napriek tomu, že sme tam mali dobré šance 
v úvode druhého polčasu na skórovanie. Prvý gól otvoril zápas, 
vzápätí sme inkasovali druhý gól, a to sa ukázalo ako zlomové.“
V držaní lopty i početnosti striel sme boli lepší, no v stre-
lách na bránu nás Trenčín prestrieľal (12:6).
„Štatistika držania lopty je pozitívna, pretože si myslím, že Tren-
čín sa počas celej ligy zatiaľ prezentuje tým, že chce byť silný 
na lopte. Čo sa týka početnosti striel z jednej či druhej strany, 
svedčí to o kvalite tohto zápasu. Trenčín bol efektívnejší a v tej 
početnosti triafal viac bránu ako my. My sme z 23 striel iba šesť-
krát trafili bránu a ukázalo sa, že to bolo málo.“
Možno hľadať dôvody, prečo sme nedokázali streliť tretí-
krát v sezóne gól...? 
„Ťažko povedať. Myslím si, že sme tam mali vyložené šance. Pozi-
tívom je, že sme si vytvorili dosť gólových príležitostí a či už trošku 
pokoja v zakončení alebo menej dôrazu a mohli sme sa radovať. 
Cesta ku gólom vedie cez početnosť šancí a verím tomu, že v naj-
bližšom zápase budeme efektívnejší v ich premieňaní.“
Čím si vysvetliť aktuálnu nemohúcnosť? Naposledy sme 
skórovali dva góly v zápase z hry ešte na konci augusta 
proti Senici.
„Musíme byť efektívni a hlavne si vytvárať tie šance, pretože 
to je prvým predpokladom k streleniu gólov. Možno predtým 
v úvode sezóny sme boli viac efektívnejší, teraz je to aj o men-
tálnej rovine, hráči musia byť trošku pokojnejší. Samozrejme, 
sú tu aj spomínané väčšie očakávania, vytvára sa tým väčší 
tlak na hráčov.“
Ďalším negatívom bolo zranenie Michala Tomiča, ktorý 
bude chýbať dlhšie obdobie.

„Je to veľmi nepríjemné. Aj zranenia však patria k futbalu a my 
budeme Miša podporovať rovnako ako všetkých zranených 
hráčov doteraz. Aj ja som mal podobné zranenie ako on v mla-
dom veku. Verím tomu, že všetko dopadne dobre.“
Šancu tak dostal Benson Anang, ktorý nastúpil iba na 
svoj druhý ligový duel sezóny. „Druhý dych“ chytil Viktor 
Pečovský, s Trenčínom sa vrátil aj Enis Fazlagić.
„Benson má po zdravotných problémoch, ktoré mal v úvode se-
zóny, dosť odohratých zápasov v „B“-tíme. Máme tam ešte aj Kika 
Valla. Verím tomu, že komu dáme teraz príležitosť, bude schopný 
podať dobrý výkon. Peči podal dobré výkony. To, čo sme od neho 
očakávali, splnil. Sme radi z návratu Enisa - je to pozitívne a verím 
tomu, že čoskoro bude stopercentne pripravený.“
Šírka kádra sa ukazuje aj tým, že najlepší strelec Jano Ber-
nát proti Trenčínu ani nezasiahol do duelu.
„Po nie príliš dobrom Janovom výkone proti Michalovciam sme 
dali šancu v Trnave Kubovi Paurovi, naposledy ju dostal Dávid 
Ďuriš. Ja si myslím, že každému mladému hráčovi to môže po-
môcť. Verím, že to bude mať pozitívny efekt na nasledujúce Ja-
nove výkony, ale určite z toho nerobíme nejakú tragédiu. Jano 
je mladý, perspektívny hráč a má pred sebou veľkú budúcnosť. 
Je to o tom, aby aj hráči zo širšieho kádra dostali šancu.“
Trenčín bol pred naším vzájomným stretnutím 7 zápasov 
bez výhry a zvíťazil. Ružomberok je zas sedem zápasov bez 
prehry a ... Asi by sme chceli dodržať postupnosť tejto frázy.
„Verím, že to tak bude, ale to ukáže až samotný zápas. Samo-
zrejme, potrebujeme hrať kombinačne. Stále hovorím o kom-
plexnom futbale, budeme potrebovať komplexný výkon a hlav-
ne sa potrebujeme zlepšiť vo veciach, ktoré nám absentovali 
v poslednom zápase s Trenčínom.“
Určite aj v kabíne rezonuje potreba víťazstva pred repre 
pauzou. 
„Urobíme všetko preto, aby sme to zvládli a ja verím tomu, že sa 
nám to podarí. Výhru potrebujeme stále, každý víkend. Bola by 
určite pozitívna pred reprezentačnou prestávkou.“ •
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„Výhier nie je nikdy dosť,“  
burcuje opora z našej brány  

Dominik Holec
 V našej bráne nechýbal v ligových súbojoch ani minútu. Napriek druhému miestu má brankár Dominik Holec 
viac roboty ako jeho kolegovia z tímov zospodu tabuľky. Čo hovorí o emóciách z posledného zápasu, prenášaní 

efektivity z tréningov do zápasov a nominácii do širšieho kádra sokolov? 

Domino, po úvodných dobrých zákrokoch proti Trenčínu 
sa zdalo, že to bude tvoj deň a ďalšia nula na tvojom kon-
te. Ako si vnímal posledné stretnutie? 
„Určite som nerozmýšľal po dobrom prvom polčase, že už je 
po zápase, že ten gól nedostaneme. Bohužiaľ, Trenčín to zlo-
mil dvomi gólmi v druhom polčase, v ktorom sme boli možno 
paradoxne lepší do tej 70. minúty.“
Práve pri inkasovaných góloch si bol bezmocný, čo bolo 
vidieť na tvojom hneve.
„Emócie boli na mne po tých góloch určite viditeľné. Bol som 
možno nahnevaný, ale to je v tom zápale. Na nikoho konkrét-
neho som sa nehneval. Bohužiaľ, stali sa tam nejaké chyby, 
ale o tom je futbal.“
Stále je to však „iba“ druhá prehra sezóny, čo si asi ne-
predpokladal ani ty. 
„Keby mi niekto povedal pred sezónou, že v  novembri by 
sme prehrali iba druhýkrát, tak by som to bral. Samozrejme, 
my chceme každý zápas vyhrať, ale futbal niekedy prináša aj 
tie prehry. Zápas mohol dopadnúť dobre pre nás, aj pre nich. 
Možno to šťastie, ktoré sme mali v Trnave, sme nemali tento 
zápas.“
Práve spomínaný prvý, určujúci gól sa často spomínal. 
Ako vidíš ty našu efektivitu z brány?
„Predtým sme boli v zápasoch mimoriadne efektívni. Teraz ich 
možno nepremieňame ako predtým, ale je fajn, že sa do tých 
šancí dostávame. Šancí proti Trenčínu bolo omnoho viac ako 

možno proti Trnave. Paradoxne sme ten zápas prehrali. Aj také 
zápasy sú, kedy neskórujeme. Stalo sa to teraz, ale ja verím, že 
v dnešnom zápase sa nám podarí streliť nejaké góly a uhrá-
me čo najlepší výsledok.“
 Padá to chalanom aspoň na tréningu? 
„Jasné. Hlavne tam treba robiť na zakončení a na každej jed-
nej činnosti, ktorá sa potom prenáša do zápasu. Chalani na 
tom robia naozaj poctivo, góly v tréningoch dávajú, čiže verím 
v to, že tie góly v ďalších zápasoch budú padať. Každý jeden 
hráč musí mať v tomto kolektíve kvalitu, aby tu mohol byť. Ta-
kže ja verím, že ju ukážu už dnes.“
 Čakať aj s Ružomberkom dnes zápas hore-dole, pri kto-
rom musíš byť v permanencii? 
„To človek nikdy nevie. Tie zápasy sú o  situačnosti, aj keď 
človek ich určite nemôže podceniť. Je to kvalitné mužstvo, čo 
ukazujú v posledných zápasoch. Musíme sa na nich svedomi-
to pripraviť. Každý jeden, ktorý pôjde na to ihrisko, tam bude 
musieť nechať maximum. Budeme sa musieť zomknúť ako tím 
– to je naša najsilnejšia stránka. Tímovosť je to, vďaka čomu 
vyhrávame zápasy.“
 Tribúny dnes môžu sledovať mikrosúboj dvoch najlep-
ších brankárov minulého ročníka Holec – Macík.
„Matúš je výborný brankár a aj teraz po zranení sa ukazuje vo 
veľmi dobrom svetle. Myslím si, že to nebude o brankároch. 
Bude to o celých mužstvách a  tímových výkonoch, ako kto 
pristúpi k tomu zápasu.“

DOMINIK HOLEC #30
Slovensko • 28. 7.  1994 • Výška: 191 cm • Váha: 87 kg • Post: Brankár 
Kariéra: MŠK Žilina - 2015, Teplička nad Váhom (hosť.) 2015, FK Pohronie (hosť.) 2016, 
Zlaté Moravce (hosť.) 2017, FK Senica (hosť.) 2018, MŠK Žilina 2018 –
Celková bilancia v žltozelenom: 46 zápasov • 61 inkasovaných gólov • 15 čistých kont 
Aktuálna sezóna: 14 zápasov • 1260 minút • 65 zákrokov • 12 gólov • 6 čistých kont 
Úspešnosť zákrokov: 84 %; Úspešnosť prihrávok: 88 % 



TABUĽKA PRED  15. kolom
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SOBOTA 9.11.
Žilina – Ružomberok (14:00)
Dunajská Streda – Trenčín (17:00)
Senica – Michalovce (17:00)
Sereď – Nitra (17:00)
Trnava – Pohronie (17:00)
NEDEĽA 10.11.
Zlaté Moravce – Slovan (15:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 9 gólov, Bernát (Žilina), Mitrea (Trnava), 
Ristovski (Nitra), Ďubek (Zlaté Moravce), K. Vida (Duna-
jská Streda) po 6 gólov

PROGRAM 15. kola

1 ŠK Slovan Bratislava
2 MŠK Žilina
3 Dunajská Streda
4 MFK Ružomberok
5 Zlaté Moravce - Vráble
6 ŠKF Sereď
7 AS Trenčín
8 FC Spartak Trnava
9 MFK Zemplín Michalovce
10 FK Senica
11 FC Nitra
12 FK POHRONIE

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
9
5
5
4
4
5
3
4
3
1

2
3
2
5
5
6
5
2
5
2
1
4

35
30
29
20
20
18
17
17
14
14
10
7

1
2
3
4
4
4
5
7
6
8
10
9

37:11
26:12
25:14
18:18
17:18
16:19
26:24
17:18
15:19
15:26
12:27
13:31

Aj tento rok patríš štatisticky k  najlepším. So šiestimi 
nulami kraľuješ lige, so 65 zákrokmi je pred tebou iba 
brankár Nitry Šípoš.
„Ja som za to rád. Tých striel bolo možno viac, ako by človek 
očakával. Chalani mi ale veľmi pomáhajú, obrana pracuje vý-
borne. Ukazuje sa tam robota celého mužstva, takže to nie je 
len o nás piatich, čo sme vzadu, ale o tom, že sa celé mužstvo 
zlepšilo v tej kompaktnosti, ako sa presúva na tom ihrisku a je 
to možno vidieť aj na tom, koľko gólov sme dostali. Verím, že to 
bude pokračovať tak aj ďalej.“
Tvoju formu môžeme nazvať aj prívlastkom reprezentač-
ná. Počas týždňa si sa opäť priblížil k nominácii do repre, 
keďže si v širšom kádri trénera Pavla Hapala. 
„Som za to veľmi vďačný. Mišo Tomič mi to poslal ako prvý, že 
mi gratuluje. Veľmi ma to potešilo. Úprimne, ja som sa na to 
neviazal, je to také ocenenie za prácu, ktorú robím. Som rád, 
že som sa ocitol spoločne v menoslove s hráčmi, ktorí boli v 
Žiline predo mnou. Budem robiť všetko preto, aby som sa tam 
udržal a možno sa posunul aj vyššie. Všetko však má svoj pri-
rodzený vývoj.
Hoci sme minimálne tabuľkovo doma stále neporazení, 
tribúnam chceme odplatiť dôveru spred týždňa tromi 
bodmi.
  „Každý z nás chce vyhrať a  tak ideme do každého zápasu. 
Zas si dovolím tvrdiť, že výhier máme na svojom konte dosť, 
ale nikdy ich nie je dosť, samozrejme. Každá jedna kabína 
potrebuje výhry, tým pádom prichádza väčšie sebavedomie 
a možno lepší herný prejav. Keď máme nejakú víťaznú sériu, 
tak určite sa nám hrá lepšie, ale o  to väčšie očakávania sú 
zo strany ľudí a okolia. Hovorím – my chceme určite spraviť 
všetko preto, aby sme podali dobrý výkon a aby sme uhrali čo 
najlepší výsledok.“ •
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Počas novembrovej repre pauzy 
v akcii až 11 šošonov z „A“-tímu 

Po krajskom derby s Ružomberkom príde opäť čas prezliecť sa do národných farieb. Poslednýkrát v tom-
to kalendárnom roku budú v akcii futbalové reprezentácie, v ktorých ani tentoraz nebudú chýbať šošoni. 

Žltozelenú stopu nájdeme znova aj v zahraničných výberoch.

V ÁČKU OPÄŤ BOŽO, DOMINO HOLEC PREMIÉROVO 
MEDZI NÁHRADNÍKMI
Tréner slovenského výberu Pavel Hapal nominoval na po-
sledné dva kvalifikačné zápasy proti Chorvátsku a Azer-
bajdžanu nášho Roba Boženíka. "Božo" je tak opäť jediným 
hráčom z Fortuna ligy, ktorý zastupuje najvyššiu sloven-
skú súťaž v poli. Medzi náhradníkmi sa ocitol premiérovo 
náš gólman a autor šiestich čistých kont v lige Dominik 
Holec. 
Program slovenskej reprezentácie:
16.11. Chorvátsko - Slovensko (Rijeka, 20:45)
19.11. Slovensko - Azerbajdžan (Trnava, 20:45)

 

PÄTICA ŠOŠONOV V "21"-TKE
Tréner slovenských sokolíkov Adrián Guľa povolal na 
prípravný  zápas proti Bielorusku a kvalifikačný duel s 
Gruzínskom  päticu hráčov z nášho klubu. V nominácii 
figuruje brankár  Samuel Petráš, v poli budú náš klub 
reprezentovať Branislav Sluka, Kristián Vallo, Adam Ko-
pas a Dávid Ďuriš.
Program "21"-tky:
14.11. Slovensko "21" - Bielorusko "21" (Senec, 18:00)
18.11. Slovensko "21" - Gruzínsko "21" (Nitra, 18:00) 

 
U19 S NAŠÍM NAJLEPŠÍM STRELCOM 
V 1. KOLE KVALIFIKÁCIE
Našu U19 čaká v novembri 1. kolo kvalifikácie na ME v Ta-
liansku, kde sa pobijú o postup do tzv. Elite Round s domá-
cimi Talianmi, Cyperčanmi a  Malťanmi. Zverenci trénera 
Alberta Rusnáka si dávajú za cieľ postup, k čomu má do-
pomôcť aj náš najlepší strelec Ján Bernát spolu s ďalší-
mi šošonmi z  „B“-tímu – obrancom Mariánom Tandarom 
a útočníkom Patrikom Iľkom.

Program slovenskej U19:
13.11. Cyprus "19" - Slovensko "19" (Forli, 12:00)
16.11. Slovensko "19" - Malta "19" (Misano Adriatico, 12:00)
19.11.  Slovensko "19"  - Taliansko "19" (Misano Adriatico, 

15:00)
 

ŠOŠONI AJ V ARMÉNSKU, POĽSKU 
A SEVERNOM MACEDÓNSKU
Žltozelené farby budú reprezentovať aj zahraniční hrá-
či, ktorí pôsobia v našom klube. V nominácii arménskej 
reprezentácie do 21 rokov opäť nechýba náš stredopo-
liar Vahan Bichakhchyan. Výber Arménska odohrá počas 
novembrového asociačného termínu dva kvalifikačné zá-
pasy - doma proti Írsku a v Taliansku.
Program Arménska "21":
14.11. Arménsko "21" - Írsko "21" (Jerevan, 13:00)
14.10. Taliansko "21" - Arménsko "21" (Catania, 18:30)

 
V nominácii poľského výberu do 20 rokov máme zastú-

penie v podobe Jakuba Kiwiora a Dawida Kurminowske-
ho. Poliaci doma privítajú Švajčiarsko a Nórsko.
Program Poľska "20":
14.11. Poľsko "20" - Švajčiarsko "20" (Chojnice, 16:00)
18.11. Poľsko "20" - Nórsko "20" (Bytów, 17:00)

 
Enis Fazlagić  sa po zranení postupne dostáva do zá-

pasového kolotoča, čo neušlo pozornosti trénera severo-
macedónskej "dvadsaťjednotky". Ten Enisa nominoval na 
dva kvalifikačné stretnutia proti Španielsku a Faerským 
ostrovom.
Program Severného Macedónska "21"
14.11.  Španielsko "21" - Severné Macedónsko "21" (Alcor-

cón, 19:45)
19.11.  Faerské ostrovy "21" - Severné Macedónsko "21" 

(Tórshavn, 18:00) •
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SÚBOJE: 8 (38% úspešnosť, priemer v sezóne 45%)
Obranné: 4/1 vyhrané
Útočné: 4/2 vyhraných
Vzdušné: –
Odobratie: 4/1 vyhrané

Celkovo odbehané: 11 589 m (1. polčas 5956 m,  
2. polčas 5633 m) 
V priemere: 126 m/min
Najvyššia rýchlosť: 31,07 km/h

Ak pripravujete oslavu, svadbu či firemnú 

akciu, využite ponuku a pripravte deťom 

výnimočný program.

Program pre najmenšie deti: 

» rodiny » firmy » detské diskotéky 

» športové programy.

ANIMAČNÝ TÍM  
DETSKÉHO SVETA  
ZABEZPEČUJE  
PROGRAM V NAŠOM 
RODINNOM  
SEKTORE

DETSKÝ SVET OC MIRAGE
Mgr. Eva Mihaličková
0911 390 064
detskysvet@mirageshopping.sk

Miroslav Káčer #66
Prihrávky: 88 % úspešnosť (82 % priemer v sezóne)

Prihrávanie: 0» (dal)     »0 (prijal)
Holec  1 3
Demiri  6 10  
Králik  6 2
Kaša  2 6
Tomič  - -  
Pečovský  6 11
Sluka  5 6
Ďuriš  2 2
Jánošík  7 4
Boženík  2 5
Anang  13 6
Fazlagić  4 1
Balaj  1 - 

SÚČET  59 58

vs



IBA V

SO ZÁRUKOU AŽ       ROKOV! 5

JAZDENÉ MANAŽÉRSKE
VOZIDLÁ



JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL


