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 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

20r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

19r. (SVK)

15

KRISTIÁN

VALLO

22r. (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

19r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

17r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

21r. (POL)

Ú
TO

Č
N

ÍC
I

O
B

R
A

N
C

O
V

IA

ZÁ
LO

ŽN
ÍC

I

1

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

19r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

21r. (SVK)
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

19r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

21r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1995  Klubové farby:  červená, modrá •

Štadión FC ViOn Zlaté Moravce, kapacita 4006 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 3:0 (d), 0:0 (v) Aktuálna sezóna: 0:4 (v) • 

Historická bilancia: ŽILINA – ZLATÉ MORAVCE   40  28  4  8  94:37

FC ViOn ZLATÉ MORAVCE

P
o 59-dňovej zimnej prestávke sa pre šošonov rozbehne opäť 

kolotoč Fortuna ligy. V stretnutí 19. kola privítajú identicky po 

roku na Štadióne MŠK mužstvo Zlatých Moraviec. Náš súper už 

má za sebou jeden ostrý zápas, keď minulý týždeň privítal na svojom 

štadióne Spartak Trnava v dohrávke posledného kola jesennej časti 

ligy. V tíme spartakovcov vtedy prepukol koronavírus, a tak vo forme 

hrajúce Zlaté Moravce prišli o možnosť vzdialiť sa svojmu tabuľkovému 

susedovi. V minulotýždňovej dohrávke totiž prehrali po prestrelke 2:4. 

Futbalisti Vionu prišli v prvom polčase dvakrát o vedenie a po góloch 

Trnavy z konca prvého a začiatku druhého polčasu sa už nedokázali 

„vybičovať” k obratu. Náš dnešný súper ale odohral kvalitný zápas, a to 

aj napriek nezávideniahodnej príprave, v ktorej kvôli pandémií 

koronavírusu odohral iba 1 zo 4 naplánovaných prípravných zápasov. 

Podbrezovej v ňom podľahol 0:2.

V posledných piatich zápasoch Fortuna ligy získal ViOn síce iba päť 

bodov, ale medzi nimi si pripísal napríklad výhru v Dunajskej Strede, 

odkiaľ sa body vozia obzvlášť ťažko. Klub od rieky Žitavy má aktuálnu 

sezónu po dlhšej dobe výborne rozbehnutú, keď po predošlom 8., resp. 

12. mieste siaha na prvú šestku. Zásluhu na tom má určite aj aktuálne 

najmladší tréner ligy Ľuboš Benkovský, ktorý prišiel do mužstva pred 

sezónou. Počas aktuálneho ročníka zaknihoval s tímom viaceré 

kvalitné a cenné výsledky, či už spomínanú výhru 3:1 na Žitnom ostrove 

alebo augustové víťazstvo nad Slovanom v pomere 2:1. Za spomienku 

stojí určite aj výprask 5:0, ktorý uštedrili na domácom ihrisku Trenčínu. 

Ich tohto sezónnu formu si, bohužiaľ, vyskúšala na vlastnej koži aj naša 

družina, ktorá prehrala hlavne po efektívnom výkone Zlatomoravčanov 

4:0. Šošoni im teda majú pred dneškom čo vracať. 

Počas zimného prestupového okna ViOn veľké zmeny v kádri neurobil. 

Jedinou novou tvárou v družstve je nádejný útočník Marek Švec, ktorý 

sa do klubu vrátil po piatich rokoch strávených v akadémií Dunajskej 

Stredy. V kádri vystrieda ďalšieho útočníka Vladimíra Tkáča, ktorý 

mužstvo opustil. 

Zlaté Moravce sa v prebiehajúcej sezóne opierajú o mužstvo 

zložené takmer výhradne zo slovenských hráčov. V aktuálnom 

kádri ich majú 20, čo predstavuje 87 percentný podiel Slovákov. 

Spolu s Ružomberkom, tak kraľujú tejto štatistike. Základná 

jedenástka červeno-modrých vyzerala takmer v každom zápase 

identicky. Brankár Chovan, obrancovia Menich, Moško či Č gley, ö

záložníci Duga a Ďubek, a v útoku produktívne trio Balaj, Hrnčár a 

Kyziridis. To je kostra, o ktorú sa tréner Benkovský opiera vo 

väčšine zápasov. Nájsť v nej môžeme aj štyroch bývalých hráčov 

MŠK Žilina. Obranca Matej Moško odišiel na hosťovanie na 

začiatku sezóny zo žilinského „B”-tímu, v rezerve hral aj Martin 

Kovaľ a v akadémii Adam Mihálik. Aj najlepší strelec hostí Filip 

Balaj, ktorý je ale pre dnešok vykartovaný, pôsobil u nás 

predchádzajúce dve a pol sezóny.

V tomto zápase sa tak pokúsime nadviazať na výkony z prípravy a 

odplatiť súperovi jesennú prehru. Veríme, že šošoni sa týmto 

zápasom dostanú na jarnú víťaznú vlnu a potvrdia nielen zimnú 

drinu, ale spečatia aj svoju miestenku do skupiny o titul, kde budú 

chcieť naháňať mužstvá Slovana Bratislava a Dunajskej Stredy. K 

tomu nám určite pomôže aj vaša podpora aspoň na diaľku od 

obrazoviek, keďže štadión je aj naďalej pre nášho extra hráča z 

tribúny uzatvorený. 

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

ĽUBOŠ BENKOVSKÝ

BRANKÁRI

13 ADRIÁN CHOVAN (SVK) 1995

33 PETER JECK (SVK) 2002

1 PATRIK LUKÁČ (SVK) 1994 

OBRANCOVIA

12 MARTIN CHREN (SVK) 1984

17 PETER ČÖGLEY (SVK) 1988

90 MATÚŠ ČONKA (SVK) 1990

21 DÁVID HASPRA (SVK) 2000

 

31 JOZEF MENICH (SVK) 1994

39 MATEJ MOŠKO (SVK) 1999

4 MARTIN TÓTH (SVK) 1986

42 MICHAL PINTÉR (SVK) 1994

22 MARKO VUJIČ (SRB) 2000

ZÁLOŽNÍCI

26 TOMÁŠ ĎUBEK (SVK) 1987

14 DENIS DUGA (SVK) 1994

5 TOMCHE GROZDANOVSKI (MKD) 2000

19 ADAM MIHÁLIK (SVK) 2000

 

18 PETER ORÁVIK (SVK) 1987

8 ANTON SLOBODA (SVK) 1988

99  (SVK) 2003MARIÁN ŠMATLÁK

ÚTOČNÍCI

45 FILIP BALAJ (SVK) 1997

20 DÁVID HRNČÁR (SVK) 1997

23  (SVK) 1999MARTIN KOVAĽ

89 ALEXANDROS KYZIRIDIS (GRE) 2000

9  (SVK) 2003MAREK ŠVEC

″
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Pán tréner, zimná príprava je za vami. Ako sa po nej cítite?

„Musím povedať, že ma potešil prístup chalanov. Máme za sebou ťažké, 

ale kvalitné tréningy a rovnako prípravné zápasy. Dúfam, že sa nám to 

podarí zúročiť v lige. Celkovo som ale s prípravou určite spokojný.”

Pod vaším vedením to bola druhá zimná príprava. Dokážete ich porovnať 

alebo povedať, kde sme sa za ten rok posunuli?

„Najväčší posun vidím v kondičnej príprave a nabehaných kilometroch. V 

tomto smere sa mužstvo oproti minulému roku posunulo o 15 kilometrov 

na zápas. Chalani sú určite unavení, ale v zápasoch to na nich nie je 

poznať. To znamená, že sa dokázali adaptovať na tréningový proces, ktorý 

aplikujeme už takmer rok.”

Zimná príprava prebiehala na rozdiel od minulých rokov v domácich 

podmienkach. Bolo to niečím odlišné v porovnaní so sústredeniami v 

teple?

„Dôležité je, že sme mali vytvorené dobré podmienky – kvalitné 

tréningové plochy a súperov na prípravné zápasy. Toto sa nám podarilo 

zabezpečiť, takže sme tým aj úspešne nahradili prípravu v teple. U nás je 

umelá tráva vyhrievaná a nemuseli sme preto vypustiť ani jeden tréning, 

čo je pre nás tiež veľké plus. Samozrejme, že počas sústredení sa 

stretávame ešte možno s kvalitnejšími súpermi, ktorí nám vždy ukážu 

zrkadlo našej hry. Ale v momentálnej dobe a situácií si myslím, že to bolo 

najlepšie riešenie, aké sme mohli zvoliť.”

Najproduktívnejším hráčom prípravy bol s bilanciou 4 góly a 5 asistencií 

Taofiq Jibril. Čím to podľa Vás je, že sa mu v príprave takto darilo?

„Musíme brať do úvahy, že sme mali na hrotovej pozícii problémy. Dawid 

Kurminowski bol chorý aj zranený a rovnako tak aj Kubo Paur. Ďalšou 

alternatívou bol Timo Jambor, ale ten bol dostatočne vyťažený v „B”-tíme. 

Aj preto dostal Jibril viac priestoru a zabojoval o základnú zostavu. 

Štatistiky ukazujú, že bude určite konkurovať chalanom, ktorí boli teraz 

zranení.”

Poďme už na ligu. Umiestnenie a potvrdenie prvej šestky po základnej 

časti je pre mužstvo na dosah. Myslíte na to?

„Zatiaľ určite nie. Najprv musíme poctivo odohrať prvé jarné kolá a snažiť 

sa ich vyhrať. Čakajú nás ťažké stretnutia so súpermi, ktorí budú mať o 

motiváciu postarané. Keď sa však chceme posúvať vpred, nesmieme sa 

toho obávať. Práve naopak. Iba kvalitní súperi nás môžu posunúť na 

ďalšiu úroveň.“ 

Môžeme povedať, že sa trochu opakuje história z minulého roku. V 
poslednom prípravnom zápase sme taktiež narazili na Tychy, ktoré sme 
zdolali a výhru sme si rovnako pripísali aj v prvom zápase jari proti 

Zlatým Moravciam. Veríte teda, že by sme to mohli zopakovať?
„Bodaj by to bola pravda. Vtedy sme k všetkému pristupovali trochu 
inak. Teraz sme skúsenejší a posunuli sme sa ďalej. Súpera sa 
snažíme veľmi neriešiť, sústredíme sa na výkony našich hráčov. 
Generálka na ligu možno minulý rok dopadla výraznejšie v náš 
prospech (6:2, pozn. red.). Som ale rád, že chalani počas minulého 
víkendu dokázali priebeh otočiť a ukázali, že sú mentálne silní. Tešíme 
sa už na dnešný ostrý ligový zápas. Veríme, že môžeme zopakovať 
výsledok spred roka.”

Súper zo Zlatých Moraviec neabsolvoval ideálnu zimnú prípravu, keď 
odohrali iba jeden prípravný zápas a následne hneď na to ostrý zápas 
minulý týždeň proti Trnave. Ako sa na to pozeráte z pohľadu vášho 
mužstva?
„Ako som už spomínal, my súpera a jeho situáciu až tak neriešime. 
Každého počas sezóny stretne obdobie, kedy nie je všetko úplne 
ideálne. Samozrejme mrzí ma, že im koronavírus spôsobil takéto 
problémy, ale môže to byť ich výhoda, nakoľko môžu mať ľahšie nohy 
ako po plnej príprave. Zhodnotiť to však budeme môcť až po zápase. 
Na druhej strane ani nás v príprave neobchádzali zranenia. Futbal je 
jednoducho o tom, že sa s takýmito neočakávanými vecami musíte 
vedieť vysporiadať čo najlepšie.“

Pri študovaní trénerských licencií je tréner hostí Ľuboš Benkovský 
váš spolužiak. Je to výhoda alebo nevýhoda?
„Vychádzame spolu dobre. Ale až tak do detailov sa nepoznáme. Vždy 
môže prísť v zápase moment, kedy jeden druhého prekvapíme. My sa 
na to pozeráme tak, že nevieme, s čím na nás vyrukuje súper, oni zas 
nepoznajú našu taktiku, a to je na futbale pekné.”

Zlatým Moravciam máme čo vracať po minulom zápase, kde rozhodla 
efektivita súpera a my sme domov odchádzali s krutou prehrou...
„Áno, v tom zápase im vyšlo úplne všetko. Pamätám si na to veľmi 
dobre. Prvý gól sme inkasovali po tesnej ofsajdovej situácií a druhý 
prišiel po nešťastnej penalte. Snažili sme sa to nejako zvrátiť, ale 
prišiel protiútok po štandardnej situácií a bolo po zápase. Už sme sa 
potom nedokázali dostať naspäť. Vtedy sme sa ale nachádzali v inej 
fáze a dnes sme už iné mužstvo.”

Aké sú najväčšie zbrane súpera a ako sa ich budete snažiť 
eliminovať?
„Uvidíme, čo na nás súper vymyslí. Vypadol im najlepší strelec Filip 
Balaj, ktorý dostal červenú kartu proti Trnave. Tým pádom budú 
musieť urobiť zmeny v zostave aj v hre a my sa ich posnažíme, čo 
najlepšie prečítať.“

 6  ŠÉF LAVIČKY

Po roku nás v jarnej ouvertúre čaká rovnaký súper. Základom 

pre napodobenie minuloročného výsledku je kvalitná zimná 

príprava. Čo hovorí na predošlé týždne a Zlaté Moravce hlavný 

tréner Pavol Staňo? 

POHĽAD TRÉNERA: 
„Zvýšený objem
nabehaných kilometrov
v príprave zúročiť v lige.“





Tao, do MŠK si prišiel koncom Septembra. Ako si si zvykol na klub, herný 

štýl a spoluhráčov?

„Pri príchode som bol veľmi šťastný. Zo začiatku to bolo pre mňa trochu 

ťažké, pretože ostatní hráči boli po taktickej stránke predo mnou. Ale to ma 

motivovalo vyrovnať sa im. Musel som podávať dobré výkony na tréningu a 

v zápasoch, aby som dostával aj šance. Je to pre mňa super skúsenosť, keď 

vidím, ako tu mladí hráči ako ja trénujú. Tým sa posúvame vzájomne 

dopredu.”

Opíš nám tvoju doterajšiu futbalovú cestu. Vo svojom životopise máš aj 

„zárez“ v portugalskej lige.

„Zatiaľ to bola pre mňa veľmi náročná a dlhá cesta. Boli obdobia, keď sa mi 

darilo, ale prišli aj menej vydarené časy. Mal som zopár príležitostí vo 

veľkých kluboch, ale nedostal som veľa času, aby som mohol predviesť 

svoju hru. Po tom, ako som prišiel z Portugalska do Žiliny, som dostal viac 

času a priestoru, aby som nabral sebavedomie a ukázal, čo je vo mne.”

V šatni a na ihrisku vyzeráš veľmi skromne, hoci si už hral vo zvučnej lige. 

Čím to je?

„Taký jednoducho som. Život ťa často dostane to ťažkých situácií a je 

dôležité ostať pokorný a pracovať na sebe. V Žiline som tiež stretol veľa 

takýchto chalanov, ktorí majú svoju kvalitu, ale sú skromní a veľmi milí. Vo 

futbale aj v živote je podľa mňa dôležité správať sa pokorne.”

Na ihrisku si ale „zabijak“. Vieš skórovať pravou nohou, hlavou, tvrdo sa 

zrážať...

„Samozrejme, v zápase to je iné. Keď sa dostanem na ihrisko, chcem čo 

najlepšie odviesť moju prácu. V zápase vždy vydám zo seba maximum a 

musím ukázať, že mám zdravé futbalové sebavedomie.”

Tvoj najkrajší moment doteraz v klube bol asi tvoj gól v príprave proti 

Wisle Krakow, kde si oklamal súpera a krásne skóroval. Súhlasíš?

„Áno, bol to jeden z mojich najkrajších gólov. Na poslednú chvíľu som si 

rozmyslel spracovať loptu, čím som oklamal obrancu. Keď som vo 

vnútri šestnástky, vždy myslím na to, že chcem streliť gól. V tomto 

prípade sa mi to podarilo.”

Poďme k zimnej príprave. Bolo to náročné po fyzickej a kondičnej 

stránke?

„Pre mňa určite áno. Vždy, keď som prišiel ráno do šatne, všetci boli 

veľmi unavení. Určite je to ale dobré, pretože v príprave musíme zo seba 

podať maximum, aby sme sa dobre pripravili na ligu. Nakoniec sa 

výsledky dostavia. Mohli sme to už vidieť pri poslednom prípravnom 

zápase, kde sme sa nevzdali a bojovali až do konca zápasu.”

Môžeš prípravu v Žiline porovnať s prípravou v Portugalsku? Boli tam 

nejaké rozdiely?

„Áno, určite tam je zopár rozdielov. Ale musím povedať, že takúto 

náročnú prípravu som ešte neabsolvoval. Pamätám si na jednu veľmi 

ťažkú v Portugalsku, ale stále to nebolo na takej úrovni ako tu.”

Ale očividne sa to vyplatilo. Môžeme to vidieť aj na tvojich štatistikách 

počas prípravy. Zaknihoval si celkovo 4 góly a 5 asistencií. Čo je za 

tým?

„Za to som určite veľmi rád. Snažil som sa na seba zobrať 

zodpovednosť, pretože nám vypadli Kurminowski a Paur. Takže som si 

povedal, že je čas, aby som prebral zodpovednosť a pomohol tímu.”

Asi aj z tohto dôvodu si s Enisom Fazlagićom odohral v prípravných 

zápasoch najviac minút. Cítiš trénerovu dôveru v teba?

„Áno, určite cítim jeho dôveru, a preto sa aj snažím vydať zo seba všetko. 

Tréner sa ma vždy snaží motivovať, aby som šiel a strelil góly. Veľmi ma 

to teší a som mu vďačný.”

Tvoje štatistiky boli naozaj ukážkové. Myslíš, že sa nachádzaš vo svojej 

najlepšej forme?

„Cítim sa veľmi dobre. Stále chcem na sebe pracovať viac a viac, aby 

 8  ROZHOVOR

„Keď som vo vnútri

šestnástky, vždy myslím 

na to, že chcem streliť gól.”
Hoci má za sebou štart v najvyššej portugalskej súťaži, v šatni pôsobí 

skromne, až utiahnuto. Keď však príde na trávnik, nielen na hrote 

žltozelených ho cítiť. Taofiq Jibril pracuje pre tím a s bilanciou 4 góly a 5 

asistencií sa stal jednoznačne najproduktívnejším hráčom prípravy. 

Ako to chce preniesť aj do ligových súbojov?

TAOFIQ JIBRIL

NIGÉRIA  23.4. 1998  Výška: 181 cm  Váha: 76 kg • • •

Post: Útočník

 Kariéra: SC Vila Real 2017/2018, Por�monense SC 2018/2019, 
Valadares Gaia FC 2019/2020, MŠK Žilina  2020 -

Aktuálna sezóna:

7 zápasov / 133 minút / 0 góly / 0 asistencie

Úspešnosť súbojov: 39%

Úspešnosť prihrávok: 87%

#



som bol lepším futbalistom. Vždy sa snažím zlepšovať, aby sme ako tím 

dosiahli čo najlepšie úspechy.”

Ako si sa aklimatizoval na studené slovenské počasie?

„Musím povedať, že to nie je pre mňa vôbec jednoduché. Počasie na 

Slovensku je naozaj chladné, hlavne v porovnaní s Portugalskom. Vždy, 

keď vybehnem v tejto zime na ihrisko, je to pre mňa náročné, ale snažím sa 

to nevnímať a pracovať naplno.”

V Žiline si zatiaľ na hosťovaní do leta. Nechceme predbiehať, ale chcel by 

si tu v prípade priaznivej situácie ostať dlhšie?

„Samozrejme, že by som tu chcel ostať. Cítim, že je to veľmi dobrý klub, 

ktorý pomáha mladým hráčom ako som ja.”

V lige si sa zatiaľ strelecky nepresadil. Nechal si si nejaké góly z prípravy 

aj na zápasy Fortuna ligy?

„Ako som povedal, všetko je to o tom, že sa snažím robiť svoju prácu a 

strieľať góly. Teraz sa už sústredím na dnešný prvý zápas ligy, ktorý nás 

čaká.” 

Aké sú tvoje osobné ambície na jarnú časť ligy?

„Budem sa v prvom rade snažiť pomôcť čo najviac mužstvu. Myslím, že 

sme pripravení veľmi dobre, teraz to musíme ukázať aj v zápasoch.”

Tvoj najlepší kamarát v šatni je momentálne asi Benson Anang, strávili 

ste spolu aj vianočné sviatky. 

„Áno, veľmi mi pomáha a tiež sa navzájom podporujeme v tréningoch. 

Benson je rovnako veľký vtipkár. Keď sme spolu, vždy sa dobre zabávame 

a rozprávame sa o všetkom. Vážim si jeho pomoc a prítomnosť.”

1.Slovan Bratislava  18  14  2  2  45:11  44

2. Dunajská Streda  18  12  3  3  41:20  39

3. Žilina   18  9  3  6  40:27  30

4.Trnava   18  8  2  8  28:26  26

5.Z. Moravce-Vráble  18  6  6  6  32:24  24

6.Ružomberok  18  5  7  6  26:28  22

7. Sereď   18  4  7  7  19:31  19

8. Nitra   18  5  4  9  19:34  19

9. Pohronie  18  3  9  6  25:28  18

10. Trenčín  18  4  6  8  21:33  18

11. Michalovce  18  4  6  8  19:37  18

12. Senica   18  4  5  9  17:33  17

PROGRAM 19. kola

SOBOTA 13.2. 

Sereď – Nitra (14:00)

Trnava – Senica (14:00)

Žilina – Zlaté Moravce (14:00)

Ružomberok – Slovan BA (16:00)

NEDEĽA 14.2.

Pohronie – Michalovce (14:00)

Trenčín – Dunajská Streda (15:00)

 

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce), Kalmár 

(Dunajská Streda) po 11 gólov, Bichakhchyan 

(Žilina), Kurminowski (Žilina), Ratao (Slovan) po 9 

gólov

TABUĽKA PRED  19. kolom 





 11   ŠTATISTIKY PRÍPRAVY

ZIMNÁ PRÍPRAVA V ČÍSLACH
7 zápasov | 4 výhry – 1 remíza – 2 prehry | skóre 22:11

Celkový odbehaný objem (v priemere na jedného hráča) za celé prípravné obdobie: 184 km

Celkový objem mužstva v 7 prípravných zápasoch: 838 km (v priemere 119,8 km na 1 prípravný zápas) 

HIR (bežecká rýchlosť nad 14,4km/h) objem (v priemere na jedného hráča) za prípravné obdobie: 33km 

Celkový objem mužstva v HIR v 7 prípravných zápasoch: 191 km (v priemere 27,3 km na 1 prípravný zápas) 

BRANKÁRI  ODCHYTANÉ ZÁPASY  ODCHYTANÉ MINÚTY  INKASOVANÉ GÓLY

Samuel Petráš 4 360´ 7

Ľubomír Belko 3 180' 1

Marek Teplan 2 90' 3

 

HRÁČI ODOHRANÉ ZÁPASY ODOHRANÉ MINÚTY ŠTATISTIKY

Taofiq Jibril 7 405' 4g | 5a 

Enis Fazlagić 7 405' 0g | 1a

Jakub Kiwior 7 380' 0g | 1a

Miroslav Gono 7 374' 1g | 0a

Dominik Javorček 7 360' 0g | 1a

Dávid Ďuriš 7 356' 2g | 1a

Benson Anang 7 353' 2g | 0a

Matúš Rusnák 7 353' 1g | 2a

Kristián Vallo 7 339' 0g | 0a

Ján Bernát 6 357' 2g | 2a

Tomáš Nemčík 6 315' 0g | 0a

Patrik Iľko 6 289' 1g | 0a

Adam Goljan 5 225' 2g | 0a

Vahan Bichakhchyan 5 225' 3g | 1a

Dawid Kurminowski 4 199'  2g | 1a

Jakub Paur 4 180' 1g | 0a

Timotej Jambor 4 180' 0g | 0a

Patrik Leitner 4 180' 0g | 0a

Adrián Kaprálik 4 161' 1g | 0a

Ján Minárik 3 150' 0g | 0a

Tibor Slebodník 3 135' 0g | 1a

Adam Kopas 2 135' 0g | 0a

Patrik Myslovič 1 45' 0g | 0a 

Tenton Yenne 1 45' 0g | 0a

Branislav Sluka 0 0' 0g | 0a

* Hráči sú zoradení podľa odohraných zápasov

MINUTÁŽ A ŠTATISTIKY HRÁČOV
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