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Netradičné snehovou nádielkou sprevádzané 16. kolo 
rozdelené na dva polčasy majú Šošoni za sebou a 
remízy proti Záhorákom i predtým Mikulášu budú 
chcieť dnes odčiniť proti priebežne druhej Trnave. 
Tá si, naopak, v uplynulom hracom kole pripísala 
nečakane vysokú domácu prehru proti rozbehnutému 
Ružomberku, ktorý Spartak naháňa z tretej priečky. Pre 
Trnavčanov to bola iba tretia prehra v prebiehajúcom 
fortunaligovom ročníku, po ktorej strácajú v boji o titul 
na čelo tabuľky už osem bodov. Môžu za to predovšet- 
kým posledné dve stretnutia, v ktorých spartakovci 
vôbec prvýkrát v ligovej sezóne nebodovali naplno 
v dvoch po sebe idúcich dueloch.

Počas inak vydarenej jesene dokázali „bílych andelov“ 
zdolať okrem Ruže iba dva tímy. Ešte v druhom kole 
nezvládli koncovku na ihrisku Senice a po dvoch góloch 
zo záveru prehrali 1:2, no a ďalšia strata troch bodov 
prišla v neslávne skončenom derby so Slovanom, 
kedy sa zápas nedohral pre výtržnosti fanúšikov obi- 
dvoch mužstiev. Následná kontumácia 3:0 v prospech 
belasých už prišla od zeleného stola. Spartak má okrem 
toho na konte aj tri remízy, z toho jednu práve proti 
Šošonom, a okrúhlych desať výhier, na ktorých sa 
najviac podpísal strelec siedmich gólov – severoma-
cedónsky útočník Milan Ristovski.

Vo vzájomných súbojoch červenočírnych so žlto-
zelenými je to v posledných zápoleniach vzácne 
vyrovnané, pričom dominujú výsledky 1:1 a 2:1. Tie 
sa zrodili dokonca v šiestich meraniach síl v rade. 
V prvých štyroch z nich sa vždy tešil domáci tím po 
výhre 2:1, z čoho až tri razy triumfovali hráči MŠK. 
Následná dvojica súbojov na konci minulej sezóny 
a začiatku tej prebiehajúcej skončila zase zmierlivou 
remízou 1:1.

Trnave máme čo vracať po minulom ročníku, kedy nás 
v skupine o titul pripravili o tretie miesto a o pohárovú 
Európu sme nakoniec museli bojovať v ťažkých play-

off bojoch. Tie sme napokon zvládli a zvyšok už všetci 
poznáme. V Konferenčnej lige účinkoval rovnako aj 
Spartak, ktorý po postupe cez maltskú Mostu a rumun-
ské Sepsi vypadol v treťom kvalifikačnom kole (teda 
o kolo skôr ako Šošoni) s izraelským tímom Maccabi 
Tel Aviv (0:0, 0:1).  

I napriek vcelku vydarenej sezóne sa v Slovenskom 
Ríme posilňovalo. Okrem viacerých legionárov zo 
zaujímavých futbalových destinácii ako USA (Zyen 
Jones – dnes vykartovaný) či Sýria (Ammar Rama-
dan) prišli na Štadión Antona Malatinského aj viaceré 
slovenské posily. Skúsený záložník Roman Procházka, 
dvojica etablovaných hráčov v najvyššej slovenskej 
súťaži – Matúš Čurma a Alex Iván či brankárska 
nádej Denis Chudý. Najväčšou bombou a menom 
prestupového leta na Slovensku bol ale jednoznačne 
podpis dlhoročného hráča slovenskej reprezentácie, 
anglického Liverpoolu a dnes už hrajúcej defenzívnej 
legendy Martina Škrtela. Či nastúpi, je otázne. V zmluve 
má totiž klauzulu, že na umelých trávnikoch nemusí 
nastúpiť. Po pretlaku na pozícii stopéra zas musel 
odísť Nigérijčan Anthony.

V  čerstvej pamäti máme emócie z  posledného 
domáceho duelu proti Spartaku, kedy fanúšikovia 
po víťaznom vlastnom góle z 96. minúty takmer zbúrali 
štadión. Podobné emócie síce už aktuálne môžeme 
prežívať iba od televíznych obrazoviek, no veríme, že 
chalani to svojím obetavým a bezchybným výkonom 
zopakujú aj dnes, a potešia tak oko i hlasivky nejed-
ného fanúšika so žltozeleným srdcom pri obrazovke 
stanice Dajto. 

HLAVNÝ TRÉNER
MICHAL GAŠPARÍK (SVK)
BRANKÁRI
1 ĽUBOŠ KAMENÁR (SVK) 1987 
31 DOBRIVOJ RUSOV (SVK) 1993
71 DOMINIK TAKÁČ (SVK) 1999
90 DENIS CHUDÝ (SVK) 2000
OBRANCOVIA
3 GERGELY TUMMA (SVK) 2000
5 DEJAN TRAJKOVSKI (SLO) 1992
16 MICHAL BOLEDOVIČ (SVK) 2003
18 LUKÁŠ JENDREK (SVK) 2002
19 MATEJ ČURMA (SVK) 1996
23 FILIP TWARDZIK (CZE) 1993

24 KRISTIÁN KOŠTRNA (SVK) 1993 
26 SEBASTIÁN KÓŠA (SVK) 2003
29 MARTIN MIKOVIČ (SVK) 1990 
37 MARTIN ŠKRTEĽ (SVK) 1984
 ZÁLOŽNÍCI
8 JAKUB GRIČ (SVK) 1996
11 ALEX IVÁN (SVK) 1997
15 ROMAN PROCHÁZKA (SVK) 1989
17 AMMAR RAMADAN (SYR) 2001
22 SAMUEL BENOVIČ (SVK) 2001
28 MARTIN BUKATA (SVK) 1993
33 JÁN VLASKO (SVK) 1990
70 ZYEN JONES (USA) 2000
79 SAYMON CABRAL (BRA) 2001

88 KYRIAKOS SAVVIDIS (GRE) 1995
ÚTOČNÍCI
7 MILAN RISTOVSKI (MKD) 1998
14 KELVIN BOATENG (GHA) 2000
25 BAMIDELE YUSUF (NIG) 2001
45 STANISLAV OLEJNÍK (SVK) 2002

Rok založenia: 1923  Klubové farby: červená, čierna a biela
Štadión: ŠAM City Aréna Trnava (kapacita 19 200 divákov)
Minulá sezóna: 3. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:1 (d), 1:2 (v), 2:1 (d), 1:1 (v)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 1:1 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA  132  53  36  43  183:159

FC Spartak Trnava

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,6                                                                                                                                            1,5

Úspešnosť prihrávok
85%                                                                                                                78%

Strely na bránu
97                                                                                                                         86

Fauly
177                                                                                                                                                              213
   

Ofsajdy 
19                                                                                                                           17

Najviac asistencií
Bichakhchyan  6                                                                       Grič 3

Najviac zákrokov
Petráš 33                                                                                                                  Takáč 38



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, posledné dni priniesli situácie a veci, na ktoré sa 
prakticky pripraviť nedá...
„V poslednom období sme zažili viacero špecifických situácií ako 
prerušený zápas či komplikovaná zdravotná situácia v našom 
tíme. Sú to veci, na ktoré sa nedá vopred pripraviť, preto sme 
toho museli viac riešiť a meniť za pochodu. Či už je to v týždennom 
tréningovom mikrocykle alebo v príprave na samotné stretnutia. 
Myslím si, že sme na vzniknutú situáciu zareagovali dobre a naďalej 
pracujeme s chalanmi tak, aby boli konkurencieschopní a pripravení 
do ďalších zápasov.“

Prvým špecifikom bol duel so Senicou, ktorý sa ako prvý 
v histórii ligy dohrával s takým rozostupom.
„Vo svojej kariére som ešte nezažil, že sa druhý polčas odohral 
až po štyroch dňoch, nakoľko ho v piatok prerušilo množstvo 
snehu na trávniku. Po príchode do Senice sme sa tešili na výborný 
terén, kde môžeme ukázať našu hru, ale nakoniec sme sa museli 
prispôsobiť podmienkam a po individuálnej chybe sme inkasovali. 
Aj napriek ťažkému terénu sme si vytvorili dostatok príležitostí na 
skórovanie a strelili sme aspoň jeden gól. Druhý utorkový polčas 
bol o niečom inom. Pred jeho začatím sme museli riešiť výmeny 
niektorých hráčov. Chalani však doň vstúpili dobre, dostali sme 
súpera pod tlak, no po ďalšej individuálnej chybe sme prehrávali. 
Následná reakcia chalanov bola naozaj výborná a do poslednej 
chvíle sa snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu či aspoň vyrovnať. 
I keď sme mali v posledných sekundách veľkú šancu, berieme 
nakoniec iba bod.“

Mikuláš sme tak neodčinili...
„Jednoznačne sme zápas v Senici chceli zvládnuť výsledkovo lepšie, 
rovnako ako ten doma proti Liptovskému Mikulášu, kedy nám výhra 
vykypela z hrnca v posledných sekundách. Chceli sme to odčiniť 
v Senici, no aj kvôli rôznym situáciám sa nám to nepodarilo. Som 
ale rád, že chalani išli za vyrovnaním do poslednej chvíle a dali zo 
seba všetko. Súper mal dostatok síl, keďže sa hral iba polčas, bol 
pripravený na náš tlak, a o to ťažšie to bolo pre nás.“

Ďalším špecifikom je karanténa vás i vašich kolegov i niek-
torých hráčov.
„Dnešná doba prináša aj takéto situácie. Viacerí členovia rea-     
lizačného tímu a niektorí hráči sa dostali do karantény, musíme 
to brať ako realitu. Aktuálne pracujeme podľa pravidiel súťažného 
poriadku ligy a pripravujeme sa na ďalší duel. Nie je to však nič 
príjemné či už pre nás, alebo pre chalanov. Musím to dostať čím 
skôr z hlavy preč a sústrediť sa iba na Trnavu a to, čo môžeme 
ovplyvniť na trávniku.“

Nový asistent Ivan Belák tak musel mužstvo viesť v Senici. Ako 
prebieha komunikácia a ako to bude dnes?
„Ivan Belák to zvládol podľa ma dobre. V Žiline má za sebou 
množstvo stretnutí v role trénera a určite som sa naňho mohol 
spoľahnúť. Tréningový proces prebieha momentálne cez vzájomné 
konzultácie iba po telefóne. Riešime vzniknutú situáciu, zranených 
hráčov aj hráčov v karanténe. Neustále teda všetko spolu konzul- 
tujeme a pripravujeme sa na všetky scenáre. Dnešný duel proti 
Trnave budem sledovať rovnako ako proti Senici spoza televíznej 
obrazovky. Určite sa budem snažiť poradiť chalanom aj takto na 
diaľku. Uvidíme aj podľa toho, ako sa súboj bude vyvíjať.“

Je pred nami vrchol jesene proti tímom zo špice tabuľky 
a navyše rivalom...
„Vrchol jesene je jednoznačne pred nami. Nielen čo sa týka súperov, 
ale aj kvôli naháňaniu množstva stratených bodov. Práve preto 
by som chcel byť pri tíme, no situácia to jednoducho nedovoľuje. 
Netreba však plakať nad tým, čo sa udialo, ale riešiť to, čo vieme 
ovplyvniť. Pozeráme sa do budúcnosti a chceme tím čo najlepšie 
pripraviť na posledné zápasy roka. Je pre nás veľkou výhodou, že 
všetky zostávajúce stretnutia odohráme na umelej tráve. Počasie 
sa zhoršuje a v týchto podmienkach je ťažké udržať prírodný trávnik 
v dobrom stave ako v lete.“

Duely proti Trnave bývajú ozdobou ligy, kde sa ide na doraz. 
Čo očakávate od dneška?
„Zápasy s Trnavou bývajú vždy kvalitné a majú vysokú úroveň. 
Tešíme sa na vzájomnú konfrontáciu, i keď situácia je taká, aká je. 
Na nedeľný duel sa pripravíme na sto percent a pôjdeme určite 
za víťazstvom. Veľmi sa na to teším, keďže tieto zápasy bývajú 
väčšinou vybičované a plné emócií. Verím, že podobne tomu 
bude aj tentokrát.“

Každopádne práve obrana bude asi základom proti tak 
skúsenému tímu, akým disponuje Trnava.
„Obrana je základ mužstva v každom jednom zápase. Práve indi-
viduálne chyby nás niekedy výsledkovo limitujú. Viackrát sme 
kvôli tomu museli naháňať výsledok na konci, dobiehať straty 
či prísť o výhru ako proti Mikulášu. Neustále na tom ale pracu-
jeme a snažíme sa im vyvarovať. Na poctivú obranu musíme dbať 
a v stretnutí s Trnavou to platí dvojnásobne. Spartak je tím, ktorý 
keď sa dostane do vedenia, tak už len veľmi ťažko inkasuje. Musíme 
si na to dať veľký pozor a smerom dozadu byť dobre organizovaní, 
nastavení a koncentrovaní.“

POHĽAD TRÉNERA:
„AJ NA DIAĽKU VPLÝVAŤ 
NA CHALANOV A POMÔCŤ 
IM.“





Pri aktuálnej absencii obrancov dostal premiérovú šancu v 
„A“-tíme a proti Senici rozhodne nesklamal. Hoci je v Žiline 
iba od septembra, stihol sa adaptovať napriek svojmu veku 
vcelku rýchlo. Reč je o 18-ročnom obrancovi Abasovi Aremey-
awovi, ktorý patrí k oporám našej U19 v mládežníckej Lige 
majstrov.

Abasa, priblíž nám tvoje futbalové začiatky.
„S futbalom som začal na základnej škole. Tam, kde som 
vyrastal, bolo viacero mladých talentovaných chlapcov, no 
nikde nablízku nebol žiadny dobre organizovaný klub. V našom 
regióne sme však mávali často súťaže medzi školami. Na jednej 
z nich si všimli môj talent z klubu MŠK Žilina Africa a vybrali si 
ma do svojho mužstva. Tak to všetko začalo.“

Následne si teda podával dobré výkony u spomínaných 
afrických Šošonov.
„Áno, v hlavnom meste Ghany, v Accre si ma všimli aj skauti 
zo Žiliny. Po nejakej dobe ma podpísali a mohol som sa pridať 
k mužstvu MŠK Žilina tu na Slovensku.“

Ako v Afrike vnímajú mladí chalani spoluprácu s MŠK Žilina?
„Podľa mňa je to skvelá spolupráca predovšetkým pre mladých 
hráčov z Afriky, ktorí si chcú zahrať futbal v Európe. Vidia, že 
sa to dá a už je len na nich, či všetko urobia preto, aby sa im 
tento sen aj splnil.“

Aké to bolo pre mladého chalana opustiť Afriku a prispôsobiť 
sa futbalovému životu na Slovensku?
„Prvé tri týždne na Slovensku boli pre mňa veľmi ťažké. Povedal 
som si ale, že toto je to, čo chcem robiť, takže musím ostať 
sústredený na futbal a tvrdo pracovať, aby som so Žilinou mohol 
dosiahnuť veľké veci a byť pre ňu prínosom.“

Dá sa to tu vôbec v nejakom smere porovnávať s Afrikou?
„Celková úroveň futbalového zabezpečenia je tu oveľa vyššia 
ako v Ghane. Pre každého futbalistu sú tu vytvorené výborné 
podmienky na rozvoj a napredovanie. Špeciálne to platí pre 
vývoj mladých hráčov, o ktorých je tu tiež skvelo postarané. 
Takže len ťažko.“

Ako teda vnímaš MŠK?
„Príležitosť hrať v takomto klube mi pridáva ďalšiu motiváciu. 
Je to pre mňa ideálny štart do kariéry. Postupne by som sa 
chcel zlepšovať a niekedy si vyskúšať aj nejakú top ligu, ako 
je Bundesliga. To je môj sen.“

Makáš na sebe v tréningoch a tvoj progres ohodnotili aj 
tréneri posunom do „A“-tímu. Ako to vnímaš ty?
„Samozrejme, za svoje napredovanie som predovšetkým vďačný 
trénerom, ktorí ma vedú na mojej futbalovej ceste a veria vo 
mňa. Už po pár mesiacoch v Žiline vidím na svojej hre veľké 
pokroky a mojím cieľom je neustále viac a viac napredovať.“

V dobrom svetle si sa ukázal v mládežníckej Lige majstrov, 
kde práve pevná obrana stála sa postupom do jarnej časti.
„Som typ hráča, ktorý vždy hľadá možnosť ukázať sa v čo 
najlepšom svetle. Rovnako tomu bolo aj v mládežníckej Lige 
majstrov. Všetci sme boli nastavení ako jeden tím na jediný cieľ, 
a to vyhrať. Sme radi, že sa nám podarilo postúpiť a tešíme sa 
na ďalšie kolo súťaže so zaujímavými súpermi.“

Nielen na tebe, ale aj na ostatných Afričanoch vidno, že si 
užívate oslavu gólu na trávniku, ale aj oslavy v šatni.
„Áno, na ihrisku sa snažím pracovať naplno a odovzdať zo seba 
maximum. Keď sa nám potom podarí streliť gól, tak to aj patrične 
oslávim. Treba sa tešiť z toho, keď tvrdá robota prináša úspech.“

Tým, že ste tu viacerí mladí Ghančania, to ide jednoduchšie...
„Pre mňa je to veľmi dôležité, že sme tu viacerí pokope. Vidím, 
že to prináša aj pozitívny vplyv na celé mužstvo.“

„A“-tím a jeho tréningový level je ale zase o čosi vyššie, 
pravda?
„Toto je šatňa, o ktorej som pri príchode sníval. Urobím všetko 
preto, aby som mohol ostať v „A“-tíme a bol jeho dôležitou 
súčasťou.“

ABASA AREMEYAW
Ghana • 15.8.2003 • Výška: 190 cm • Váha: 80 kg 
Post: Obranca

Kariéra:
MŠK Africa 2019 - 2021
MŠK Žilina 2021 – 

Celková bilancia v žltozelenom:
1 zápas | 0 gólov / 0 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
1 zápas / 45 minút | 0 gólov | 0 asistencií | 
100% úspešnosť prihrávok | 
67% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

“PRE MLADÝCH AFRIČANOV JE MŠK SPLNENÝ SEN,“ 

HOVORÍ DEBUTANT V OBRANE ABASA AREMEYAW

#



Tým pádom sa ti jesenná časť predlžuje. Sú to však príjemné 
starosti...
„Určite áno, chcel som ísť domov za rodinou a priateľmi, no 
momentálna situácia mi to, bohužiaľ, nedovoľuje. Som však rád, 
že môžem ostať a pomôcť prvému tímu. Pre mňa to nie je žiaden 
veľký problém. Naďalej tu môžeme na sebe pracovať a domov 
pôjdem, keď na to bude správny čas.“

Čo hovoríš na svoj debut v dohrávanom polčase v Senici? Bola 
tam tréma?
„Bol to pre mňa splnený sen. Ani som nesníval, že tak rýchlo nastúpim 
aj za prvé mužstvo MŠK. Keď som nastupoval na ihrisko v Senici bol 
som nadšený a motivovaný ukázať, čo je vo mne. Naopak, vôbec 

som necítil nejaký tlak alebo stres.“

Hneď si aj ukázal svoje silné stránky ako súboj, výskok...
„Áno, toto je moja silná stránka, výhodou je aj moja výška. Naďalej 
však musím pracovať na iných aspektoch mojej hry. Potrebujem 
zlepšiť moju techniku s loptou, byť rýchlejší v práci s ňou a takisto 
vylepšiť aj prihrávky.“

Z Afriky teda podporujú ľudia, rodina, kamaráti?
„V Afrike ja ťažké dostať od niekoho podporu, keď vidí, že sa vám 
darí. No medzi ľudí, ktorí ma najviac podporujú, patrí jednoznačne 
moja mama, môj manažér a členovia rodiny.“

1.Slovan Bratislava 17 14 2 1 42:12 44
2.Trnava 16 10 3 3 24:11 33
3.Ružomberok 16 8 6 2 27:12 30
4.Dunajská Streda 16 8 3 5 22:19 27
5.Žilina 16 6 5 5 26:21 23
6.Trenčín 16 5 5 6 24:23 20
7.Michalovce 16 6 2 8 18:22 20
8.Sereď 16 5 4 7 18:22 19
9.Senica 16 3 6 7 16:25 15
10.Z. Moravce-Vráble 17 3 5 9 18:32 14
11.L. Mikuláš 16 4 2 10 19:35 14
12.Pohronie 16 2 3 11 14:34 9

TABUĽKA Sobota 4.12.
17. KOLO:
Dunajská Streda - Pohronie (15:00)
Michalovce - Ružomberok (15:00)
Senica - L. Mikuláš (15:00)
Sereď - Trenčín (15:00)

NEDEĽA 5.12.
17. KOLO:
Žilina - Trnava (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava) 9 gólov,
Elvis Mashike Sukisa (FK Senica), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava),Martin Regáli (MFK 
Ružomberok), Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava),
Jakub Kadák (AS Trenčín) po 7 gólov



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






