


NÁŠ KÁDER

DNEŠNÝ ZÁPAS

Streda 3.11.
16:30
UEFA YOUTH LEAGUE
2. kolo majstrovskej vetvyVS
Referee
Assistant referees

Dragomir Draganov (BUL)
Georgi Todorov (BUL)
Petar Nikolov Dzhuganski (BUL)

HLAVNÝ TRÉNER
VLADIMÍR VESELÝ (SVK)

BRANKÁRI
1 ĽUBOMÍR BELKO (SVK) 2002
30 SAMUEL BELANÍK (SVK) 2003
22 DOMINIK KÚDELČÍK (SVK) 2004
JAKUB BAŽDGOŇ (SVK) 2005

OBRANCOVIA
19 SAMUEL KOPÁSEK (SVK) 2003
5 ABASA AREMEYAW (GHA) 2003
4 MICHAL MYNÁŘ (SVK) 2004
2 TOMÁŠ JAŠŠO (SVK) 2004
21 MATÚŠ CAPKO (SVK) 2002
13 RICHMOND OWUSU (GHA) 2003
25 RICHARD PEČARKA (SVK) 2004
3 PATRIK LEITNER (SVK) 2002
15 ALAN KUKUČ (SVK) 2003
14 SEBASTIÁN MLYNÁR (SVK) 2004
MARIÁN TANDARA (SVK) 2002
VRATKO GAJDOŠ (SVK) 2003
FILIP MAGÁT (SVK) 2005
JAKUB ZEMKO (SVK) 2005 
  

ZÁLOŽNÍCI
7 DOMINIK ŠNAJDER (SVK) 2003
18 SAMUEL JAVORČEK (SVK) 2004
8 MÁRIO SAUER (SVK) 2004
23 DENIS STRAKA (SVK) 2005
VINCENT CHYLA (SVK) 2004
ŠIMON KUKULSKÝ (SVK) 2004
MARTIN ORAVEC (SVK) 2003
MATEJ ŠIMUN (SVK) 2005

ÚTOČNÍCI
10 ADRIÁN KAPRÁLIK (SVK) 2002
17 LEONARDO BORTOLI (SVK) 2004
9 TIMOTEJ JAMBOR (SVK) 2003
20 PATRIK BOMBÍK (SVK) 2003
12 HENRY ADDO (GHA) 2003
11 VLADIMÍR VAĽKO (SVK) 2005
16 LUKÁŠ PROKOP (SVK) 2004
MATEJ BISTIAK (SVK) 2004
SAMUEL DIKOŠ (SVK) 2006
ROMAN HROZA (SVK) 2004
PATRIK JAKUBÍK (SVK) 2003
VLADIMÍR KAŇUCH (SVK) 2003
LEO SAUER (SVK) 2005



 

Futbalisti MŠK Žilina U19 sa pri svojej druhej účasti v 
mládežníckej Lige majstrov dočkali historického po- 
stupu. Po PAOK-u Solún bude ich ďalšou prekážkou v 
UEFA Youth League kazašský majster FC Kairat Almaty.

Po mužoch v Konferenčnej lige si tak zmerajú sily 
s Kazachmi aj naši dorastenci. Tentoraz začíname proti 
najvzdialenejšiemu možnému súperovi doma, kde si 
budeme chcieť vytvoriť čo najlepšiu východiskovú 
pozíciu pred odvetou vo viac ako 5000-kilometrov 
vzdialenom Almaty, kde na konci novembra už budú 
panovať mrazivé podmienky.

Šampión Kazachstanu v prvom kole zdolal cyperský 
Apoel Nikózia. Na Afroditinom ostrove remizoval 1:1 
(pričom už v prvom polčase mal vylúčeného hráča) 
a doma rýchlym, a napokon jediným gólom duelu už 
zo 4. minúty rozhodol o svojom postupe. Filozofiou 
sa podobá PAOK-u či nám, keďže sa snaží získať do 
svojej akadémie najlepších hráčov z krajiny. Na súpiske 
dokonca nemajú Kazachovia ani jedného legionára. Čo 

sa týka samotnej hry, ide o organizovaného súpera, 
ktorý disponuje kvalitou najmä v ofenzíve. Oba ich 
góly proti Apoelu zaznamenal 17-ročný Miras Omatay. 
V tejto súťaži nie je Kairat žiadnym nováčikom, účin- 
koval v nej totiž aj v sezóne 2016/2017, kde zdolal 
najskôr Dinamo Tbilisi z Gruzínska, stopku mu následne 
vystavil rakúsky Salzburg. O rok neskôr hral opäť – 
vtedy už v 1. kole vypadol s ruským Krasnodarom.

Postupujúci z tejto dvojice sa môže tešiť na európske 
účinkovanie v UEFA Youth League aj na jar, až vtedy 
totiž pokračuje mládežnícka Liga majstrov. Tam na 
postupujúceho bude čakať druhý tím zo skupinových 
fáz, čo bude určite zaujímavé a zvučné meno.

Všetci žltozelení veríme, že po PAOK-u dokážeme pre-
jsť, tak ako aj „A“-tím Šošonov, cez kazašskú prekážku. 
K tomu bude potrebná minimálne taká podpora z 
tribún, akú vytvorili mladí fanúšikovia proti Grékom.

FK KAIRAT ALMATY

PREDSTAVENIE SÚPERA

HLAVNÝ TRÉNER
KIRILL MORUNOV (KAZ)

BRANKÁRI
71 SULTANBEK DOSSAKHANOV (KAZ)
72 TEMIRLAN ANARBEKOV (KAZ

OBRANCOVIA
34 ROMAN BALUTA (KAZ)
48 ASSYL SARMANTAY (KAZ)
68 ADILET SADYBEKOV (KAZ)
75 ALEXANDR SHIROBOKOV (KAZ)
81 ALEXANDR MRYNSKIY (KAZ)

ZÁLOŽNÍCI
36 SAGI ANET (KAZ)
38 ARSEN AZATOV (KAZ)
42 ZHANNUR KUKEYEV (KAZ)

73 NURGELDI TOLEUKHANOV (KAZ)
79 ROMAN CHIRKOV (KAZ)
85 MIRAS OMATAY (KAZ)
86 MIRAS KOBEYEV (KAZ)
91 SAIF POPOV (KAZ)

ÚTOČNÍCI
41 ALEXANDR BOVKUN (KAZ)
47 ALISHER RAKHIMZHANOV (KAZ)
67 ARSENIY MELESHENKO (KAZ)
74 GALYMZHAN KENZHEBEK (KAZ)
82 ALIBI MUKHIT (KAZ)
83 YAN TRUFANOV (KAZ)



ŠÉF  LAVIČKY

S druhou prekážkou v majstrovskej vetve 
mládežníckej Ligy majstrov začíname 
doma. Je to zmena oproti PAOK-u a nie 
jediná. Kvôli karanténnym opatre-
niam bude zmena aj na našej lavičke, 
izolovaného trénera Ivana Beláka na- 
hradí šéf B-tímu Vladimír Veselý. Práve 
s lodivodom, ktorý chalanov vedie den-
nodenne na tréningoch spolu s trénerom 
U19, sme sa porozprávali pred dnešným 
výkopom proti Kairatu.

Pán tréner, začneme ešte otázkou 
na PAOK. Náš postup sa všeobecne 
neočakával, no prejavila sa dlhodobá 
práca s našimi hráčmi v Akadémii MŠK. 
Je to tak? 
„Samozrejme, pre nás je to veľký úspech, 
že sme dokázali postúpiť cez takého 
súpera akým je PAOK Solún. Určite to od- 
zrkadľuje prácu mládežníckych trénerov, 
ktorí tých chlapcov viedli odmala. Pre 
všetkých v klube, všetkých v Akadémii 
MŠK Žilina je to zadosťučinenie. Že cesta, 
ktorou ideme, je naozaj správna.“

POHĽAD TRÉNERA:

“ZNOVA HRAŤ TAK, 
ABY BOLA ODVETA 
ZAUJÍMAVÁ.“



Postup do druhého kola mládežníckej 
Ligy majstrov môžeme pri našej druhej 
účasti v súťaži považovať za historický. 
Máme šancu ísť aj ďalej?
„Šanca je vždy, každý zápas začína od 
stavu 0:0. I keď vieme, že teraz nás čaká 
zaujímavý a nepríjemný súper, ale šance sú 
stále vyrovnané 50 na 50. O ďalší postup 
budeme musieť tvrdo zabojovať.“

Pavúk nám prisúdil súpera z Almaty. Čo 
už vieme o tomto súperovi? Aký typ hry 
preferuje?
„Kairat Almaty má v Kazachstane výbornú 
mládežnícku akadémiu, do ktorej si sťa-
huje top hráčov z celej krajiny. Prezen-
tujú sa zaujímavým štýlom hry. Sú rýchli, 
dynamickí, behaví a predovšetkým orga- 
nizovaní. Na základe tohto vieme, že nás 
vo vzájomnom dvojzápase nečaká nič 
jednoduché.“

V lige sme od zápasu s PAOK-om re- 
mizovali s Michalovcami a zápas proti 
Podbrezovej bol odložený. Môže to niečo 
ovplyvniť v príprave na Kairat?
„Nemyslím si, že by to malo zohrať 
veľkú rolu. V tréningovom procese sme 
pokračovali naďalej, i keď tam bol mierny 
výpadok. Chalani sú však určite správne 
nažhavení a už sa veľmi tešia na ďalšiu 
európsku konfrontáciu.“

Pred nami je prvý zápas doma. Výhoda, 
nevýhoda?
„Treba ísť naplno, či hráme doma alebo 
vonku. Kairat je kvalitný súper a v tomto 
prípade pre nás nehrá žiadnu rolu to, 
kde hráme. Neberieme to ako výhodu 
či nevýhodu, že začíname doma. Všetko 

musíme ukázať na ihrisku. Oproti PAOK-u 
máme menšiu výhodu v tom, že už sme si 
súpera stihli zmapovať a pozrieť aj nejaké 
ich zápasy. Nie je to pre nás teda taká 
veľká neznáma ako v prvom kole PAOK.“

Proti PAOK-u nám pomohla aj výborná 
atmosféra na tribúnach. Veríte, že tomu 
bude podobne aj teraz?
„Verím tomu, pretože príde atraktívne 
mužstvo a rovnako je to prestížna súťaž. 
Mládežnícka Liga majstrov sa nehrá každý 
deň. Dúfam teda, že diváci sú nájdu cestu 
na štadión v peknom počte a podporia 
chalanov k ďalšiemu skvelému výkonu.“

Ako to vyzerá so zápasovou nomináciou? 
Budú v nej nejaké zmeny oproti odvete 
proti PAOK-u?
„Možno spravíme mierne zmeny, no 
výraznejšie určite nebudú.“

S akým cieľom ideme do prvého zápasu 
s Kairatom?
„Je jasné, že každý jeden zápas chceme 
vyhrať. Jednoduché to určite nebude, ale 
potrebujeme taký výsledok, aby sme ostali 
v hre aj pred odvetou. Nemôžeme nijako 
kalkulovať, v tomto systéme súťaže treba 
hrať vždy na výsledok, nech máme o čo 
hrať aj v Kazachstane.“






