FORTUNA LIGA • NEDEĽA • 28. 7. 19:00 • 2. kolo • ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

mskzilina.sk

02 • DNEŠNÝ ZÁPAS
NEDEĽA
28. 7. 19:00
2. kolo
ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

Dušan Sedlák
Dušan Hrčka
Gabriel Ádám
Tomáš Marsal
Jozef Kovalčík
Ľubomír Samotný

A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
JAROSLAV
KENTOŠ

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

ASISTENT
TRÉNERA
TIBOR
GOLJAN

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

MASÉR
JOZEF
HROMKA

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
JAKUB
HODÚL

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 24 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.
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20
BESIR
DEMIRI
MKD 24 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 21 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 19 r.

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 25 r.

17
MARTIN
GAMBOŠ
SVK 21 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

66
MIROSLAV
KÁČER
SVK 23 r.

12
VIKTOR
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

9
IVAN
DIAZ
ARG 26 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 19 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 19 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 21 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

FC Spartak Trnava
Rok založenia: 1923•Klubové farby: červená, čierna, biela•Minulá sezóna: 7. miesto
Sídlo: ŠAM City Aréna Trnava•Kapacita: 19 200 divákov
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:1 (v), 1:1 (d), 3:4pk (finále SC)
Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA 124 48 34 42 169:150

A

j pod Dubňom sa dnes rozbehne nový ročník Fortuna
ligy, keď privítame veľkého rivala a mužstvo, ktorému
máme z predchádzajúcej sezóny čo vracať. Práve
smolný penaltový rozstrel vo finále Slovnaft Cupu
rozhodol nielen o postupe nášho súpera do predkôl Európskej
ligy, ale i o tom, že výkop tohto kola sa musel preložiť na nedeľu. Spartak totiž uspel v strelách zo značky pokutového kopu aj
v 1. predkole, keď postúpil ešte pred štartom Fortuna ligy cez
bosniansky tím Radnik Bijeljina. Vo štvrtok načal už aj účinkovanie v 2. predkole, v ktorom sa predstavil v Bulharsku u víťaza
tamojšieho pohára – Lokomotiv Plovdiv.
Spartak prešiel ešte pred začiatkom samotnej pohárovej
cesty a štartom Fortuna ligy niekoľkými zásadnými zmenami.
Prebrali ho totiž noví majitelia, zmenilo sa aj ďalšie vedenie
a s ním prišli aj noví tréneri a samotní hráči. Po minuloročnej
skupine o záchranu smerujú ambície nášho dnešného protivníka do hornej šestky. Prvým krokom má byť angažovanie
portugalského trénera Richarda Cheua zo Senice, pod ktorým
hrá Trnava útočnejší futbal.
Pre Spartak sa rozbehla sezóna už v Československom
superpohári, v ktorom nestačila Trnava na Slaviu Praha, no
každým zápasom pomerne mladý tím Portugalčana začína
výraznejšie ukazovať svoju tvár.

Brankári
26 PETR BOLEK CZE
31 DOBRIVOJ RUSOV SVK
40 PETER URMINSKÝ SVK
Obrancovia
5 MARKO MARINKOVIČ CRO
36 LUCAS LOVAT BRA
17 JOZEF MENICH SVK

Aj pred touto sezónou zaznamenali v šatni červeno-čiernych poriadny prievan, keď odišlo až trinásť hráčov. Spomenieme minuloročné opory ako Janečka, Čonka, Košút, Abena,
Miesenböck, Markoski a ďalší. Nový tréner vsadil pri posilách
aj na svojho zverenca zo Senice, keď prišiel Chorvát Marko Tešija, zo Sarajeva sa vrátil Bosniak Emir Halilovič, zaujímavým
menom je aj Filip Oršula, ktorý prišiel do Slovenského Ríma
z českého Liberca. Okrem ďalších legionárov ako Rumun
Mitrea či Chorvát Marinkovič sa však čoraz častejšie objavujú
v zostave Spartaka aj slovenskí odchovanci klubu.
Vstup do Fortuna ligy vyšiel „andelom“ na výbornú. Počas
minulého víkendu sa v prvom kole o víťazstvo 2:0 nad Sereďou
postarala na domácom štadióne rovnaká zostava ako predtým v Európskej lige.
Po vyše dvojmesačnom čakaní na pravú ligovú atmosféru
tu máme hneď na začiatok veľký futbalový sviatok. My veríme,
že nám ho dnes šošoni spríjemnia dobrým výkonom a najmä
výsledkom, ktorý nás všetkých poteší. •

Hrdí, keď sa víťazí.
Verní, keď sa NEDARÍ.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia

29 IVAN MESÍK SVK
3 BOGDAN MITREA ROM
23 GERGELY TUMMA SVK
2 MATÚŠ TURŇA SVK
20 JOAO DIOGO POR
44 TIMOTEJ ZÁHUMENSKÝ SVK
Stredopoliari
10 FILIP DANGUBIČ CRO
4 ALEXANDER HORVÁT SVK
8 ERIK GRENDEL SVK
27 EMIR HALILOVIĆ BIH
13 MATEJ JAKÚBEK SVK

21 KRISTIÁN MIHÁLEK SVK
7 FILIP ORŠULA SVK
33 RAFAEL TAVARES BRA
12 MARKO TEŠIJA CRO
99 GINO VAN KESSEL CUR
Útočníci
11 KUBILAY YILMAZ AUT
22 MARKO KELEMEN SVK
24 ALEX SOBCZYK POL
Hlavný tréner
Ricardo Cheu
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POHĽAD TRÉNERA:
„Všetci útočíme, všetci bránime.“
Tromi gólmi, ktoré znamenali prvé tri body sezóny, odštartovala nový ročník kabína Jaroslava
Kentoša. Ako vníma premiérové víťazstvo sezóny hlavný kormidelník? Bude mať šéf lavičky
doma vyššie nároky na svoje mužstvo? Vybehneme na súpera, ktorý má v nohách štvrtkový,
európsky duel? Očakáva od neho lodivod MŠK ofenzívnejší herný prejav? Po dvoch mesiacoch konečne pred domácimi fans, znova s víťaznými ambíciami.

P

ozitívny štart do súťaže je pre každý tím dôležitý. Šošoni
doviezli z východu plný počet bodov, no tréner žltozelených úvodné víťazné vystúpenie nepreceňuje. „Sme
radi za výhru. Cestovali sme na východ s určitou
stratégiou, ktorú sa nám v prvom polčase poradilo napĺňať. Za stavu 3:0 však náš výkon nespĺňal potrebné parametre, v defenzíve sme ale v tých momentoch ukázali
dobrú mentalitu. Nepreceňujeme však tento výsledok. Do
ďalších kôl budeme chcieť hrať aj za tak priaznivého výsledku čo najkonštantnejšie,“ hovorí tréner, ktorý krotil prvotnú radosť z výhry. „Súťaž sme odštartovali dobre, ale dôvod
na oslavy nemáme. Kvality našej hry boli na požadovanej
úrovni znova iba v určitých úsekoch zápasu. V každej fáze
hry máme ešte rezervy. Aj za priaznivého stavu musíme
byť viac aktívni, nie iba čakať a podvedome sa stiahnuť do
defenzívy. Je čo zlepšovať, či individuálne alebo aj tímovo.“
Góly MŠK sa v Michalovciach rozložili na viacerých, možno
trochu nečakaných strelcov, ktorí dokázali zastúpiť najsledovanejšieho Roba Boženíka. „Išlo o góly po princípových veciach. Zlepšili sme nábehy, po ktorých padli prvé dva góly.
V príprave nám to príliš nefungovalo, teraz to malo dobré
parametre. Som rád nielen za premiérových ligových
strelcov, no teší ma najmä spôsob, akým sme sa ku gólom
dopracovali.“ Útočenie majú šošoni v krvi, aktuálne však teší
aj obranná činnosť žltozelených. „Všetci útočíme, všetci bránime - toto si hovoríme v šatni. Nemeníme náš štýl hry, no
chceme to posunúť, aby sme boli komplexnejší a menej čitateľní počas celej sezóny. Verím, že znova „upgradujeme“
svoj výkon.“
V prvom kole ste sa trafili do zostavy, budete z nej vychádzať aj pred dneškom? „Aj samotní hráči vedia, že niekedy
svoje rozhodnutie zmením aj na predzápasovom tréningu.
Konkurencia je dobrá, a hráči preto musia pracovať počas
celého týždňa, aby pre nich víkend znamenal zaslúžené

ovocie v podobe základnej jedenástky. Znova sme pripravili stratégiu, ktorá by mohla fungovať na Trnavu. Nikde nie
je napísané, že v nej budú figurovať rovnakí hráči,“ priznáva
rodák z Vranova nad Topľou.
V domácom prostredí sa zvyšujú nároky na hráčov nielen od
fanúšikov. „Oproti Michalovciam to bude úplne iný zápas.
Trnava je tradičný súper, rival. V minulej sezóne boli naše
vzájomné zápasy vypäté a vyrovnané. My sme na hráčov
rovnako nároční doma aj u súpera. Z toho nebudeme ustupovať. Verím, že sme na dnešok dobre nachystaní.“ Trnava
pod novým portugalským trénerom prešla k ofenzívnejšiemu
štýlu futbalu. „Znova sa nevyhla prievanu v šatni, no ukázala
svoju kvalitu v 1. predkole Európskej ligy, takže musíme byť
pozorní a ostražití. Rešpektujem každý štýl hry, portugalský tréner má za sebou kvalitný rok v Senici, urobil tam kus
roboty.“ Trnavčania majú aktuálne v nohách podstatne viac
súbojov ako my, vybehneme teda na nich? „Taktiku si ešte nechám pre seba. Je začiatok sezóny, takže nepredpokladám,
že súper už bude po náročnejšom programe unavený.“
Žltozelení počas tohto týždňa trénovali po dlhej dobe na
umelom trávniku, konečne na hlavnej ploche Štadióna MŠK.
„S prechodom na umelý trávnik nebol žiadny problém,
chlapci si rýchlo zvykli. Viac nás teší fakt, že si po dlhšej
prestávke zahráme pod Dubňom. Tešíme sa na našich fanúšikov, vážime si ich podporu. Treba sa im len odvďačiť
dobrým výkonom.“
Ako vidí tento ročník Fortuna ligy hlavný lodivod Žiliny?
„Celkovo ju netreba podceňovať, kvalita stúpa. Slovan
ako zástupca našej ligy síce nezvládol dvojzápas v Lige
majstrov, no netreba tým znižovať kredit našej ligy. Očakávam vyrovnaný ročník ako vlani. Rozdiely sa ukázali
až v samom závere. Boj o prvú šestku bude podľa mňa aj
teraz mimoriadne vyrovnaný,“ predznamenáva na začiatku
svojej druhej sezóny na lavičke MŠK Jaroslav Kentoš. •
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„Takú oslavu chcem zažívať po
každom zápase,“ hovorí Besir Demiri
Odkedy prišiel, nechýbal v zostave MŠK. Posily a najmä tie zahraničné vždy potrebujú čas, aby sa prispôsobili žilinskému štýlu. Ten, zdá sa, sadol okamžite ľavákovi Besirovi Demirimu, ktorý mal ligovú premiéru ako
hrom. Prvý dotyk s loptou totiž znamenal pre Macedónčana prvý gólový zápis v lige za šošonov. Ako si zvyká
na Žilinu, čo mu pomohlo v rýchlej adaptácii a ktoré mužstvo je jeho obľúbené? S 24-ročným futbalistom aj
o tom, kto má lepšie ľavačku – on alebo Enis Fazlagić?

B

esir Demiri si vo svojej kariére vyskúšal tímy ako
macedónska Shkëndija, Vardar Skopje či ukrajinský
Mariupol. Na začiatku letnej prípravy na sebe cítil
ešte kondičný výpadok, teraz sa už dostáva do ideálnej prevádzkovej teploty. „Podstatné bolo, že sa letná príprava zaobišla bez zranení a nabudovali sme potrebné
kondičné a taktické veci.“ Aká bola tá žilinská v porovnaní
s tvojimi predchádzajúcimi? „Všade sa hrá a pripravuje
iným štýlom. Naposledy na Ukrajine sa hralo aj pripravovalo viac fyzicky, súbojovo.“
Pozitívne výsledky z „prípravákov“ sme preniesli aj do
prvého ligového kola. „Darilo sa nám v príprave aj proti
veľkým tímom, teraz by sme naše výkony ešte radi vylepšili v lige. Samozrejme, podiel na tom má aj tvrdá
drina, bez ktorej sa výsledky nedostavia.“
Adaptoval si sa v Žiline naozaj veľmi rýchlo, čomu to prisudzuješ? „Je to vďaka všetkým ľudom v klube. Určite
má na tom veľký podiel aj Fazla, ktorý mi pomohol azda
najviac,“ hovorí ľavák, ktorý po svojom príchode nastúpil
v každom zápase. „Ako pre každého futbalistu, tak aj pre
mňa je dôležité pravidelne nastupovať. Som rád, že mi
tréneri veria aj na trochu rozdielnej pozícii.“
Navyše hneď prvým dotykom v lige streliť vôbec prvý gól
celého ročníka pridá na pohode. „Zapísať sa listiny strel-

Potrebujeme hrať
svoju hru, nepozerať
sa na Trnavu
a nejakú jej únavu.
cov prvým dotykom – o tom sníva pred duelom každý
futbalista. Na tréningu mi vždy tréner prízvukuje, aby
som stál práve v tých miestach. Môžem teda povedať,
že išlo o „taktický gól“.“ O to viac chutila pozápasová oslava, pre Besira premiérová. „Áno, bola jedna z najlepších.
Takúto oslavu si chcem užívať po každom zápase.“ Zakričať si môže aj po dnešku v domácej šatni, kadiaľ k tomu
vedie cesta? „Potrebujeme hrať svoju hru, nepozerať sa
na Trnavu a nejakú jej únavu. Chceme zostať na víťaznej
vlne. Po dobrom vstupe do sezóny sa teším na premiérový domáci zápas na našom štadióne. Rovnako som
zvedavý na našich fans a atmosféru,“ vyzýva Besir takto
na diaľku fanúšikov žltozelených.

BESIR DEMIRI #20
Macedónsko • 1. 8. 1994 • Výška: 176 cm • Váha: 74 kg • Post: Obranca/Krídelník
Kariéra: FC Shkupi (MKD) – 2015; KF Shkëndija (MKD) 2015 – 2017; Vardar Skopje (MKD)
2017 – 2018; FK Mariupol (UKR) 2018 – 2019; MŠK Žilina 2019 –
Celková bilancia v žltozelenom: 1 zápas / 1 gól / 0 asistencií
Aktuálna ligová sezóna: 1 zápas / 90 minút / 1 gól
Úspešnosť súbojov: 50%; Úspešnosť prihrávok: 88%
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TABUĽKA PRED 2. kolom
1. Žilina
2. Slovan Bratislava
3. Senica
4. Trnava
5. Dunajská Streda
6. Ružomberok
7. Zlaté Moravce
8. Nitra
9. Trenčín
10. Pohronie
1 1. Sereď
12. Michalovce

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

PROGRAM 2. kola
Čo si už stihol pozrieť v samotnom meste? „Veľa toho
nebolo. Venoval som sa iba futbalu. Predsa len som sa
prešiel aspoň po centre a zaujalo ma svojou históriou,“
poznamenáva Macedónčan, ktorý je zatiaľ v Žiline sám, no
očakáva príchod svojich najväčších fanúšikov. „Rodina ma
príde pozrieť čoskoro, sú moja najväčšia podpora.“
Do hry šošonov vniesol Besir na krídle rozvahu a skúsenosti. „Aj od toho som tu, aby som mojimi skúsenosťami
pomohol mladším chalanom, ktorých tu je dosť. V prvom kole to však ešte nebol môj stopercentný výkon,“
kritizuje sám seba Besir, ktorý v šatni pôsobí ticho. „Radšej
dávam o sebe vedieť na trávniku,“ smeje sa nová žilinská
„20“. Vie po kom zdedil toto číslo? „Áno, po kapitánovi.
Viem, že bol úspešný, som pripravený ho napodobniť.“
Slovenský jazyk robí väčšine legionárov problémy. „Je
podobný tomu ruskému, som tu vyše mesiaca, niečo
sa už na mňa nalepilo. Najdôležitejšia fráza je pre mňa
„všetko v poriadku“,“ hovorí futbalista, ktorý začínal na
pozícii záložníka a až neskôr prešiel do krídelných priestorov. A ktorý tím je jeho srdcovkou z detstva? „Od malého
chlapca až doteraz fandím AC Milano.“
Čo považuje Besir za najsilnejšiu stránku nášho tímu?
„Ešte je priskoro hodnotiť, no z doterajšieho obrazu by
som povedal, že najväčšou zbraňou je náš kolektív.“
To potvrdzuje aj nasledujúca odpoveď na otázku – kto zo
žltozelených Macedónčanov má teda lepšiu ľavačku? „Štatistiky hovoria jasnou rečou. Moja ľavačka je lepšia,
pretože už dokázala streliť gól,“ so smiechom na záver
rozhovoru dodáva Besir Demiri, ktorý budúci týždeň oslávi
25. narodeniny. •

SOBOTA 27.7.
Nitra – Zlaté Moravce 		
Sereď - Senica 		
Trenčín - Ružomberok 		
Slovan BA - Michalovce

(18:15)
(19:00)
(19:00)
(20:00)

NEDEĽA 28.7.
Dunajská Streda – Pohronie
Žilina – Trnava 		

(19:00)
(19:00)

3:0
3:1
3:1
2:0
2:1
1:0
1:2
0:1
1:3
1:3
0:2
0:3

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
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Stránka mskzilina.sk v novom šate
Po štyroch rokoch sa zmenil celkový vizuál a koncepcia webovej stránky mskzilina.sk. Nový web sa snaží
byť oveľa bližšie k fanúšikom, je bohatší na obsah a jednoducho na ňom vyhľadáte potrebné informácie.

K

tomu všetkému na ňom nájdete všetky naše sociálne siete, môžete si prečítať Bulletiny MŠK z posledných sezón, dozvedieť sa viac o hráčoch či Akadémii MŠK. Avšak neprináša iba tie najaktuálnejšie
informácie. „Na novej stránke sme chceli prezentovať
viac ako 110-ročnú históriu žilinského futbalu, ktorá
priniesla nezabudnuteľné zápasy, pamätných trénerov
či hráčske legendy šošonov. Žilina sa má čím chváliť,
a preto chceme preniesť emócie, víťazstvá a žltozelené
srdcia prostredníctvom archívu fotiek na web, aby sme
si mohli byť s fanúšikmi ešte bližší. Zároveň sme chceli
zmodernizovať vzhľad, prepojiť navštevované sociálne
siete s webom a zviditeľniť aj našu Akadémiu MŠK, kto-

rá vychovala už viacero talentovaných odchovancov
a teraz sa o jej zázemí môžete dozvedieť oveľa viac,“
hovorí mediálny manažér šošonov Martin Kollár a dodáva:
„Aj po spustení webu neustále pracujeme na jeho
skvalitnení. Verím, že sa nová stránka fanúšikom páči
a ľahko na nej nájdu informácie, ktoré ich zaujímajú.“•

ANIMAČNÝ TÍM
DETSKÉHO SVETA
ZABEZPEČUJE PROGRAM
V NAŠOM RODINNOM
SEKTORE

Ak pripravujete oslavu, svadbu či firemnú akciu,
využite ponuku a pripravte deťom výnimočný
program.
Program pre najmenšie deti:
»rodiny
»firmy
»detské diskotéky
»športové programy.

Naskenuj si v mobile
QR Kód A ZISTI, ktorého
slávneho hráča Žiliny
chcel kúpiť Juventus
Turín za vagón cibule.

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

FANSHOP • 09

Stále môžeš podpísať s MŠK
Hoci sa sezóna rozbehla a dnes máme prvý domáci zápas, stále môžeš mať zápasy šošonov výhodnejšie.
K tomu získaš poukážku do fanshopu a svoju sedačku na štadióne si môžeš označiť svojím menom či
prezývkou, nech všetci vidia, že si hrdý šošon.

Podpíš s MŠK na aktuálnu sezónu a staň sa naším dvanástym hráčom.
PERMANENTKY 2019/2020

OTVÁRACIE HODINY POKLADNE MŠK:
UTOROK 30. JÚLA | 14:00 – 18:00
(Uhoľná ulica | pri Fanshope MŠK)
ŠTVRTOK 1. AUGUSTA | 14:00 – 18:00
(Uhoľná ulica | pri Fanshope MŠK)
SOBOTA 3. AUGUSTA | 16:00 – 19:45
( Uhoľná + Športová ulica)

TRIBÚNA/SEKTOR
ZT / A, E
ZT / B, C, D
ZT / VIP C, VIP D
VT / J, O
VT/ K, L, M, N
VT / VIP K, L, M rodinný sektor
ST / R, S
JT / F, G, H, I

CENA
60
80
200
60
80

ZĽAVA 10 %
54
72
180
54
72

ZĽAVA 5 %
57
76
190
57
76

PLATNOSŤ
FL, SP, DL
FL, SP, DL
FL, SP, DL
FL, SP, DL
FL, SP, DL

50

45

47,50

FL, SP, DL

20
40

36

38

FL, SP, DL
FL, SP, DL

FL – FORTUNA LIGA, SP – SLOVNAFT CUP, DL – DRUHÁ LIGA

10 • MINTAL CUP

Už budúci víkend 14. ročník MINTAL CUPU
Prvý augustový víkend bude Žilina hostiť už tradičný medzinárodný mládežnícky turnaj pre kategóriu U17, ktorý sa každoročne koná pred začiatkom mládežníckej sezóny. O pohár Marka Mintála
sa aj tento ročník bude uchádzať okrem domácich
šošonov ďalších päť zahraničných družstiev.

A

j v tomto ročníku sa počas troch dní stretne šesť tímov, ktoré si to v dvoch trojčlenných skupinách rozdajú o celkové prvenstvo. Na turnaji sa predstaví aj
obhajca - česká Slavia Praha, ktorej budú konkurovať
domáci šošoni a štvorica zahraničných mužstiev - Viktoria Plzeň, NK Domžale, Korona Kielce a Dynamo Brest. •

SKUPINY
SKUPINA A: MŠK ŽILINA, VIKTORIA PLZEŇ, DYNAMO BREST
skupina B: SLAVIA PRAHA, KORONA KIELCE, NK DOMŽALE

ŽREB TURNAJA
PIATOK 2. augusta

MŠK Žilina - Viktoria Plzeň (Štadión MŠK Žilina, 16:00)
Slavia Praha - Korona Kielce (Štadión MŠK Žilina, 17:45)
SOBOTA 3. augusta
Viktoria Plzeň - Dynamo Brest (Štadión MŠK Žilina, 9:00)
Slavia Praha - NK Domžale (Štadión MŠK Žilina, 10:30)
MŠK Žilina - Dynamo Brest (Závodie, 15:30)
NK Domžale - Korona Kielce (Závodie, 18:00)
NEDEĽA 4. augusta
SÚBOJ O 5. MIESTO: A3 - B3 (Závodie, 9:00)
SÚBOJ O 3. MIESTO: A2 - B2 (Štadión MŠK Žilina, 9:00)
FINÁLE: A1 - B1 (Štadión MŠK Žilina, 11:00)

INZERCIA
ZERCIA INZERCIA

www.k
w
www.kia.sk

ROČNÁ ZÁRUKA
ROČNÁ ZÁRUKA
ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA LGI T
AY
R A N C I A K VA L I T Y

G A R A N C I A K VA L I T Y

Originálny…
Originálny…
Originálny…

znamená
znamená
ísťísť
vlastnou
vlastnou
cestou.
cestou.
znamená
ísť vlastnou
cestou.

Nová Kia
Nová
ProCeed.
Kia ProCeed.
Originálny
Originálny
ťah. ťah.
Nová Kia ProCeed.
ťah.
Úplne Originálny
nová
Úplne
Kia nová
ProCeed
Kia
ProCeed
s originálnou
s originálnou
dizajnovou
dizajnovou
koncepciou,
koncepciou,
ktorá je odvážna
ktorá je odvážna
a sebavedomá
a sebavedomá
zároveň, zároveň,
určuje svoje
určuje
vlastné
svojepravidlá.
vlastné pravidlá.
Inovatívny
Inovatívny
tvar karosérie
tvar karosérie
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna
s dynamicky
s dynamicky
sa zvažujúcimi
sa zvažujúcimi
líniami v líniami
sebe kombinuje
v sebe kombinuje
silu a vzrušujúci
silu a vzrušujúci
pocit zo športového
pocit zo športového
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie
kupé so všestrannosťou
kupé so všestrannosťou
a priestorom
a priestorom
rodinného
rodinného
kombi. Prémiové
kombi. Prémiové
prvky výbavy
prvkyavýbavy
vyspeléa vyspelé
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového
bezpečnostné
bezpečnostné
systémysystémy
robia z modelov
robia z modelov
novej generácie
novej generácie
Kia Ceed Kia
dokonalú
Ceed dokonalú
kombináciu,
kombináciu,
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé
vďaka ktorej
vďaka
saktorej
stali finalistom
sa stali finalistom
európskejeurópskej
a aj národnej
a aj národnej
súťaže Auto
súťaže
rokaAuto
2019.
roka 2019.
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu,
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov Názov
dílerstva
dílerstva

Ulica a číslo
Ulica
• PSČ
a číslo
Mesto
• PSČ
• Tel.:
Mesto
+421
• Tel.:
XX XXX
+421XXXX
XX XXX XXXX
email • www.xy.sk
email • www.xy.sk
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
Kombinovaná
Kombinovaná
spotreba paliva
spotreba
4,3-6,8
paliva
l/100
4,3-6,8
km, emisie
l/100 CO
km,
: emisie
111 -155
COg/km.
: 111 -155
*Záruka
g/km.
7 rokov/150
*Záruka 7000
rokov/150
km. Obrázok
000 km.
je ilustračný.
Obrázok je ilustračný.
email • www.xy.sk
2
2

Názov dílerstva

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

