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V odvete druhého kvalifikačného kola novej európ-
skej súťaže si Šošoni zmerajú sily s trojnásobným 
cyperským šampiónom a deväťnásobným víťazom 
tamojšieho pohára - Apollon Limassol. Klub pomen-
ovaný podľa gréckeho boha hudby Apollona sa počas 
uplynulej sezóny do posledný kôl bil o svoj historicky 
štvrtý titul, no nakoniec mu unikol v prospech Omonie 
Nikózia. Tesne pred neho sa dostal ešte aj mestský 
rival - AEL Limassol.

Druhé najväčšie cyperské mesto ležiace na pobreží 
Stredozemného mora hráva svoje domáce zápasy na 
ich domovskom štadióne Tsirion Stadium, kde však 
aktuálne prebieha rekonštrukcia. Minulotýždňové 
zápolenie Európskej konferenčnej ligy tak prebe-
hlo na neďalekom štadióne AEK Arena v Larnace, 
ktorý je domovom tamojšieho AEK a ktorý farbami 
(žltozelenými) bol skôr naším stánkom. V procese 
výstavby je aj nový štadión, ktorý vznikne v Limassole 
pre potreby všetkých tamojších klubov - Apollon, 
AEL a Aris.

Nový ligový ročník sa na Cypre rozbehne až za približne 
tri týždne, a tak sa náš súper pripravoval na Konfer-
enčnú ligu iba v prípravných zápasoch. V nej bol priamo 
nasadený do druhého kola a na rozdiel od Šošonov 
tak nemusel absolvovať prvé kvalifikačné kolo. Dva 
„prípraváky“ však Apollonu nevyšli podľa predstáv, keď 
najprv nestačil na úradujúceho šampióna krajiny Omo-
niu Nikózia v kádri aj Tomášom Hubočanom a Michalom 
Ďurišom po prestrelke 3:4. Chuť si nenapravili ani 
v súboji proti gréckemu AEK Atény, ktorému tentokrát 
podľahli jasne 0:3. Nenadviazali tak na skvelý záver 
minulého ročníka, počas ktorého neokúsili prehru 
v posledných jedenástich kolách od polovice februára. 
Môže za to aj fakt, že ostatné prípraváky sa Cyper-
čanom zrušili kvôli výskytu koronavírusu.

V odvete rovnako ako v prvom stretnutí narazíme na 
mimoriadne skúsené mužstvo, ktorého základ kádra 
tvoria predovšetkým legionári z Balkánu či Francúzska. 
Skúsenosti a kvalitu podčiarkuje aj fakt, že až 11 zver-

encov nového nemeckého trénera Alexandra Zornigera 
si už vyslúžilo nomináciu na reprezentáciu svojej kra-
jiny. Z trojice cyperských reprezentantov majú dvaja 
čerstvé spomienky na sokolov, keď v marci tohto roka 
prekvapujúco uhrali bezgólovú remízu proti slovenskej 
reprezentácii v rámci kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 
2022. Na hrote útoku celý duel operoval druhý najlepší 
strelec Apollonu Ioanis Pittas a stred zálohy prišiel 
24 minút pred koncom vystužiť aj záložník Chambos 
Kyriakou.

Apollon však pred zápasom so žltozelenými počíta 
aj citeľné straty. Do štvrtkového duelu kvôli zraneniu 
nenastúpi základný stavebný kameň a dirigent obrany 
34-ročný Valentin Roberge z Francúzska a pravde-
podobne aj jeho krajan a najlepší strelec mužstva 
Nicolas Diguiny, ktorý len nedávno vrátil do tréningu po 
ochorení Covid-19. Oba tímy tak pravdepodobne nas-
túpia bez svojich najgólovejších hráčov z minulého 
ročníka. Len pred pár dňami však Apollon získal na 
hosťovanie slovenskému fanúšikovi známeho útočníka 
Rangela Jangu, ktorého poznáme z dresu AS Trenčín. 
Do klubu prišiel z kazachstanského celku FC Astana. 

Všetci veríme pred dneškom v jediné. Zároveň veríme, 
že sa Šošoni v dnešnom dueli poučia z odvety prvého 
kvalifikačného kola proti Dila Gori, nenechajú nič na 
náhodu a v dnešnom súboji predvedú výkon, ktorý 
ich bezpečne posunie už do tretieho kvalifikačného 
kola. Začiatok sezóny v Európe aj vo Fortuna lige nám 
vyšiel na výbornú, a o to viac sa budeme snažiť čo 
najviac natiahnuť šnúru takýchto výkonov. Tešíme sa 
na podporu vás – našich najlepších fanúšikov, ktorí 
aj napriek aktuálnym podmienkam fandia priamo 
z tribúny a povzbudzujú Šošonov za postupom.

HLAVNÝ TRÉNER
ALEXANDER ZORNIGER (GER)

BRANKÁRI
99 DIMITRIS DIMITRIOU (CYP) 1999
26 ALEKSANDAR JOVANOVIĆ (SRB) 1992
40 PETAR DJURIN (CRO) 2001

OBRANCOVIA
3 WELLINGTON NASCIMENTO (BRA) 1995
22 VALENTIN ROBERGE (FRA) 1987
59 ANDREAS CHARALAMPOUS (CYP) 2002
96 WILDE-DONALD GUERRIER (HAI) 1989

24 AMINE KAMMAS (MOR) 1999
14 GIORGOS MALEKKIDIS (CYP) 1997
35 CHARALAMPOS MAVRIAS (GRE) 1994
20 ANDREAS PANAGIOTOU FILIOTIS (CYP) 
1995

ZÁLOŽNÍCI
25 CHARALAMPOS KYRIAKOU (CYP) 1995
23 FANOS KATELARIS (CYP) 1996
20 DANILO SPOLJARIĆ (CYP) 1999
10 SAŠA MARKOVIĆ (SRB) 1991
8 DJORDJE DENIĆ (SRB) 1996
17 ILIAN ILIEV (BUL) 1999

77 ISRAEL COLL (ARG) 1993
93 BASSEL JRADI (LEB) 1993
62 DIMITRIS IRODOTOU (CYP) 2002

ÚTOČNÍCI
9 IOANNIS PITTAS (CYP) 1996
19 GIORGI PAPUNASHVILI (GEO) 1995
21 PETROS PSICHAS (CYP) 1998
13 REVAZ INJGIA (GEO) 2000
28 NICOLAS DIGUINY (FRA) 1988
32 RANGELO JANGA (CUR) 1992
11 BAGALIY DABO (FRA) 1988

Rok založenia: 1954  Klubové farby: modrá a biela Štadión: Tsirion Stadium Limas-
sol (kapacita 5000 divákov, aktuálne v prestavbe) 
Minulá sezóna: 3. miesto (Protathlima Cyta)
Aktuálna sezóna: –  (1. kolo je na programe až 21. augusta)
Najväčšie úspechy:  3x majster cyperskej ligy (1991, 1994, 2006),
9x víťaz cyperského pohára (1966, 1967, 1986, 1992, 2001, 2010, 2013, 2016, 2017)
3x víťaz cyperského superpohára (2006, 2016, 2017) 
4x účasť v skupinovej fáze Európskej Ligy (2013/2014, 2014/2015, 2017/2018, 2018/2019) 
2x 3. miesto v skupine
2x 4. miesto v skupine

Apollon Limassol FC

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





Liga pre Šošonov odštartovala výborne, teraz však už všetci 
myslíme len na dnešnú odvetu proti cyperskému Limassolu. 
Z horúceho ostrova sme si priniesli výsledok, ktorý nás 
predurčuje myslieť na postup do ďalšieho kola. Čo k nemu 
bude viesť, prezradil kormidelník MŠK Pavol Staňo.

Pán tréner, v nedeľnom zápase so Sereďou Vám asi chalani 
svojimi výkonmi trochu zamotali hlavu ohľadom dnešnej 
zostavy. Je to tak?
„Určite áno, ale všetci chalani to neustále ukazujú aj na trénin-
goch. Vyrovnanosť mužstva sa stále posúva. Chlapci, ktorí 
potrebovali viac času, dozreli a už sú na podobnej úrovni. 
Presne o to ide, aby jeden druhého ťahali, a aby boli sami na 
seba nároční. Je skvelé, že ligový zápas dokázali zvládnuť 
úplne bez problémov.“

Po výkone proti Seredi a Apollonu je latka nastavená vysoko. 
Bude ťažké ju ešte viac pozdvihnúť?
„Úprimne priznávam, že sme podali celkom slušné výkony. 
Každý ďalší zápas bude ťažký, dosiahnuť úspech nie je nikdy 
ľahké. Treba na sebe ešte viac pracovať a do zápasov ísť vždy 
s vierou vo výhru. Ak to chceme dosiahnuť, musíme na ihrisku 
odovzdať maximum.“

Čaká nás odveta, v podobnej pozícii sme boli aj po prvom 
stretnutí s Dila Gori, kde sme to v odvetnom zápase museli 
potvrdiť a ustrážiť si postup. Čo sme si zobrali z Gruzíncov? 

„Jednoducho, treba si veriť. Stalo sa to, že sme uverili, že 
dokážeme hrať európske zápasy proti kvalitným súperom ako 
rovný s rovným. Nemôžeme kalkulovať, keďže proti Gruzíncom 
sme to asi niekde v hlave mali. To potom trochu zmenilo naše 
nastavenie a herný prejav.“

Pred zápasom s Dila Gori ste upozorňovali, že súper má 
kvalitu a nebolo by múdre otvoriť hru. Pri Apollone to bude 
platiť ešte asi viacnásobne...
„Všetky mužstvá, ktoré sa kvalifikujú zo svojej domácej ligy do 
pohárovej Európy, majú svoju kvalitu. Analýzy nám ukázali, že 
Apollon má vysokú kvalitu a aj napriek tomu sme ich dokázali 
zdolať. Rovnako na tom bola aj Dila Gori, no v dvojzápase sme 
podľa mňa jednoznačne uspeli. Musíme sa ale predovšetkým 
pozerať na svoj výkon, ísť do toho nebojácne, mať v sebe 
aj trochu pokory a na sto percent tento duel odpracovať.“

Enis Fazlagić v  rozhovore nižšie prezradil, že veľmi 
pomáhajú aj videoanalýzy od trénerov. Taktiku už máte 
určite pripravenú aj na dnešný súboj...
„Myslím si, že súper si teraz musí niečo pripraviť predovšetkým 
na nás. Bude musieť niečo zmeniť, aby nás prekvapil. My však 
musíme byť veľmi ostražití a pripravení na viac alternatív. Podľa 
mňa už naše mužstvo vie rýchlo zareagovať na rozostavenie 
súpera či na couching z lavičky počas stretnutia.“

Na domácom štadióne hráme vždy ofenzívny futbal. Vieme 
vôbec hrať doma defenzívne a vyčkávať na chyby súpera?
„Vždy záleží aj od súpera. Zámer je jedna vec a realizácia druhá. 
Niekedy vás protivník pod vplyvom okolností, kvality či šťastia 
dostane do bloku aj bez vášho zámeru. Často rozhoduje aj 
aktuálna forma či dispozícia mužstva v danom dni.“

Sledujete jedným okom aj dvojicu, z ktorej by v prípade 
postupu vzišiel náš ďalší súper – Hajduk Split (CRO) a Tobol 
Kostanay (KAZ)?
„Nie, nesledujem to.“

Pred pár dňami sa povolili aj opatrenia, čo sa týka návšte-
vnosti divákov. Prajete si, aby bola atmosféra aspoň taká 
ako na Cypre, kde to možno pomohlo aj nášmu mužstvu?
„Cez víkend som pozeral zápas u našich severných susedov, 
kde na zápase Wisly Krakow proti Zaglebiu Lubin bolo okolo 
14 000 divákov. Tieto opatrenia sú ekonomickou záťažou pre 
všetky kluby či fanúšikov. Týmto smerom by sme nemali ísť. 
Každopádne sa tešíme na dnešnú podporu z tribún, na Cypre 
to pomohlo celkovo zápasu. Verím, že nás hlasivky našich 
poženú vpred ešte viac.“

Všetci dúfame, že sa dnes večer budeme tešiť z postupu. 
Stále je to však otvorené a nečaká nás nič jednoduché...
„Samozrejme, tí čo sledujú a vnímajú futbal, tak vedia že súper 
má veľkú kvalitu. My sme ale ukázali, že kvalita je aj na našej 
strane, treba to potvrdiť na ihrisku. Verím v náš tím.“

ŠÉF  LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„NEKALKULOVAŤ, HRAŤ 
NEBOJÁCNE A S POKOROU.“





Maximálne vyťažený je stredopoliar Enis Fazlagić, 
ktorý na pozícii defenzívneho štítu „riadi“ zálohu 
žltozelených. Aj dnes s ním môžu rátať tréneri, 
hoci si najskôr Fazla myslel, že za dve žlté karty 
bude musieť jeden zápas stáť. O  predošlých 
vydarených dueloch i dnešnej náročnej odvete sme 
sa porozprávali v nasledujúcich riadkoch.

Od posledného ligového zápasu ubehli dva mesiace. 
Odvtedy Fazla, v nedeľnom zápase proti Seredi sme 
sa dobre naladili na dnešný súboj proti Limassolu. 
Čo hovoríš na náš výkon?
„Úspešný štart do ligovej sezóny je vždy veľmi dôležitý. 
V nedeľu sme ukázali dobrý výkon, s ktorým prišiel aj 
dobrý výsledok. Rovnako dobre sme však začali sezónu 
aj v prípravných zápasov či doterajších stretnutiach 
Konferenčnej ligy. Musíme sa snažiť pokračovať v nas-
tolenom trende a neustále hrať s pozitívnou energiou 
a so snahou vyhrať.“

Aj do odvetného zápasu s Dila Gori sme šli s dobrým 
výsledkom, no výkon nebol ideálny. Ako to nezopa-
kovať aj dnešnom súboji proti Apollonu?
„Určite sme neboli spokojní s výkonom v Gruzínsku. 
Bol to asi náš najhorší zápas v novej sezóne. Avšak 
ani Dilu Gori sme nepodcenili, vedeli sme, že sú dobrí 
na lopte, no počas duelu sme sa dostali pod tlak. To 
by sa nám nemalo stávať, mali by sme hrať svoju hru, 
byť dominantní s loptou a ukázať našu kvalitu. Toto je 
kľúčom k úspechu.“

Po postupe cez Dila Gori si sa na rozdiel od ostat-
ných chalanov až tak netešil z postupu...
„Nepotešil ma výkon, ktorý sme ako mužstvo podali 
a rovnako som nemal dobrý pocit ani zo svojho výkonu. 
Momentálne musíme byť dobre nastavení, koncentro-
vať sa vždy na ďalší zápas, ktorých bude teraz veľa. 

Oslavovanie nás môže priviesť mimo cesty, po ktorej 
chceme ísť. Po každom jednom dueli by sme sa hneď 
mali začať sústrediť na ten ďalší, čo nás čaká.“

Pôvodne sme si mysleli, že kvôli kartám nebudeš 
môcť hrať. Nakoniec však môžeš nastúpiť. Asi ti aj 
trochu odľahlo?
„Bola by veľká škoda pre mňa a aj tím, keby som 
nemohol byť trénerovi k dispozícii. Toto sú stretnutia, 
ktoré nás posúvajú ďalej a určite nám pomôže, keď 
sme všetci zdraví a pripravení nastúpiť na zápas. Som 
veľmi rád, že môžem hrať.“

Viacerí chalani a rovnako aj tréner sa zhodli, že na 
Cypre to bol jeden z najlepších výkonov za posledné 
obdobie. Čo nám tento súboj ukázal?
„Zo začiatku zápasu nás súper trochu pritlačil, mal 
nejaké šance, no určite nie vyloženú príležitosť. Potom
sme sa už dostali do hry a hrali sme naozaj výborne. 
Podali sme kompaktný výkon smerom dopredu aj 
dozadu a v tom sme aj najviac posunuli v novej sezóne.

ENIS FAZLAGIĆ    
Severné Macedónsko • 27.3. 1999 • Výška: 188 cm • Váha: 80 kg 
Post: Záložník
Kariéra: FK Skopje – 2015
Shkendija 2015 - 2018
MŠK Žilina 2018 - 
Celková bilancia v žltozelenom:
65 zápasov / 1 gól / 7 asistencií

 

ROZHOVOR

„HRAŤ S POZITÍVNOU ENERGIOU 
A SO SNAHOU VYHRAŤ.“

#



 V tomto dueli sme ukázali všetko. Nasadenie, kvalitu na 
lopte, dobrú defenzívu, a to bude cesta k úspechu aj dnes.“

Tréner po všetkých zápasoch zhodnotil, že sme dokon-
ale naplnili taktický plán a využili slabé stránky súpera. 
Mužstvo sa teda aj napriek mladému veku posúva 
dopredu aj po taktickej stránke...
„Asi sme viac začali počúvať trénerove slová... Veľmi nám 
pomáhajú videoanalýzy od trénerov. Snažíme sa robiť to, 
čo nám povedia a väčšinou nám to prináša úspech. Či 
už v Európe, v lige alebo v pohári. Všetci vidíme, že keď 
dodržujeme ich pokyny a veríme tomu, tak môžeme byť 
úspešní.“

Ako sa musíme teda postaviť k dnešnej odvete, pred 
ktorou máme dvojgólový náskok?

„Apollon má smerom dopredu naozaj veľkú ofenzívnu 
kvalitu, nemôžeme nič podceniť a iba makať na viac ako 
sto percent. Nebudeme riešiť výsledok prvého duelu 
a budeme chcieť hrať našu hru.“

Aktuálne podmienky už dovoľujú väčšiu divácku 
návštevu. Podobná atmosféra ako na Cypre by vás 
určite viac vyhecovala. Súhlasíš?
„Na Cypre bolo mnoho pasáží, kedy fanúšikovia búrlivo 
povzbudzovali. Všetci určite chceme hrať pred fanúšikmi, 
najlepšie doma pred svojimi a pred čo najväčšou kulisou. 
Už návšteva v zápase proti Seredi náš veľmi potešila. 
Potrebujeme ich podporu, aby sme im mohli ukázať, že 
vieme hrať dobrý futbal.“



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



POKRAČOVAŤ V EURÓPE AJ PO DNEŠKU 

To si želáme všetci. Po gruzínskej prekážke chceme pre-
skočiť aj tú cyperskú a pozrieť sa aj do 3. kvalifikačného 
kola Európskej konferenčnej ligy UEFA. 
Od prvého účinkovania MŠK v pohárovej Európe ubehlo 
presne 60 rokov, pričom za viac ako pol storočia sme sa 
stretli s takmer všetkými zástupcami krajín starého kon-
tinentu.

Prvé účinkovanie MŠK Žilina bolo v sezóne 1961/1962 v už 
neexistujúcej súťaži Pohári víťazov pohárov, kde sme zvíťa-
zili v pamätnom stretnutí nad gréckym Olympiakos Pireus 
a v štvrťfinále nás zastavila až talianska Fiorentina. Po šesťde-
siatich rokoch hráme v úplne novej súťaži – Európskej kon-
ferenčnej ligy. 
Po vcelku neznámom gruzínskom mene – FC Dila Gori, čelíme, 

pre futbalového fanúšikova známejšej značke, cyperskému 
tímu Apollon Limassol. 
Ešte pred minulotýždňovým štartom 2. kvalifikačného kola, v 
ktorom Šošoni porazili tretie mužstvo cyperskej ligy z Apollonu 
Limassol, sa konal v sídle UEFA žreb nasledujúceho kola. Ten 
prisúdil našej dvojici postupujúceho z tímov Hajduk Split (CRO) 
/ Tobol Kostanay (KAZ) (prvý zápas vyhral Hajduk doma 2:0), 
pričom prvý zápas by sa odohral 5. augusta na ihrisku súpera, 
domáca odveta by bola pod Dubňom na pláne 12. augusta. 

Od tohto ročníka zároveň UEFA zrušila pravidlo o góloch na 
ihrisku súpera. V praxi to znamená, že v prípade rovnosti skóre 
po odohratí oboch zápasov nebudú rozhodovať góly strelené 
na ihrisku súpera, ale dvojzápas by tak pokračoval predĺžením.

Doterajšia cesta Šošonov 
v Európskej konferenčnej lige
1. kvalifikačné kolo (1. zápas)
MŠK Žilina – FC Dila Gori 5:1 (2:0)
Góly: 24. a 64. Ďuriš, 6. Anang, 56. Bichakhchyan (pok. kop), 82. 
Jibril - 84. Nemsadze
ŽK: 18. Kaprálik, 45. Paur, 90. Gono - 20. Santos, 54. Etou
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono, Fazlagić (67. 
Myslovič), Bichakhchyan (57. Bernát) - Kaprálik (67. Goljan), Paur 
(C) (57. Jibril), Ďuriš (81. Jambor)

1. kvalifikačné kolo (odveta)
FC Dila Gori - MŠK Žilina 2:1 (0:1)
Góly: 58. Camara, 70. Wanderson - 45.+ Bichakhchyan (pok. kop)
ŽK: 42. Bidzinashvili, 75. Santos, 78. Chiteishvili 86. Mosiashvili 
- 40. Fazlagić, 42. Sluka, 76. Minárik, 78. Gono

Zostava MŠK:
Petráš - Anang, Minárik (C), Kiwior, Sluka - Myslovič (46. Bernát), 
Fazlagić (46. Gono), Bichakhchyan (71. Slebodník) - Kaprálik (79. 
Kopas), Jibril (65. Rusnák), Ďuriš

2. kvalifikačné kolo (1. zápas)
Apollon Limassol FC – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 24. Jradi - 5. Ďuriš, 45.+ a 51. Bernát
ŽK: 58. Panayiotou, 66. Wellington, 80. Injgia - 28. Fazlagić, 33. 
Bernát, 68. Kiwior, 76. Petráš
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang - Gono (90.+ Myslovič), 
Fazlagić, Bernát (79. Slebodník) - Kaprálik (71. Goljan), Jibril (79. 
Bichakhchyan), Ďuriš (90.+ Sluka)

Tímy, proti ktorým nastúpili Šošoni vo 
svojej 60-ročnej európskej histórii.



PREDAJ PERMANENTIEK PRE ZAOČKOVANÝCH OD 
PONDELKA
Na základe nového zákona o zaočkovaných sa od 
pondelka 2. augusta spúšťa predaj permanentiek pre 
zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.
Podmienkou kúpy bude pochopiteľne covid pass a 
uvedenie kompletných osobných údajov (meno priez-
visko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, tel. 
kontakt a mailová adresa.
 

Aj napriek permanentke by bolo sedenie vo vybranom 
sektore voľné.
Pokiaľ by išlo o držiteľa permanentky z minulej sezóny, 
nami zaslaný jedinečný kód na zvýhodnené vstupné 
by mohol používať počas sezóny aj naďalej pre ďalšiu 
osobu.
 
Viac informácií čoskoro na mskzilina.sk

Ostatné zápasy 2. kvalifikačného 
kola UECL
Utorok 27. júl
Inter Escaldes (AND) - Teuta (ALB) 2:0, prvý zápas 2:0, odveta 
0:3 po predĺžení. Postupuje Teuta
Hibernians (MLT) - Folgore (SMR) prvý zápas 3:1, odveta 4:2. 
Postupuje Hibernians.
Budućnost Podgorica (MNE) - HB (FRO) prvý zápas 0:4, odveta 
0:2. Postupuje Tornshavn.

Štvrtok 29. júl
Shakhter (KAZ) - FCSB (ROU) (výsledok 1. zápasu – 0:1)
Liepāja (LVA) - CSKA-Sofia (BUL) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Tobol (KAZ) - Hajduk Split (CRO) (výsledok 1. zápasu – 0:2)
Vaduz (LIE) - Újpest (HUN) (výsledok 1. zápasu – 1:2)
Birkirkara (MLT) - Olimpija Ljubljana (SVN) (výsledok 1. zápasu 
– 0:1)
Honka (FIN) - Domžale (SVN) (výsledok 1. zápasu – 1:1)
Dinamo Brest (BLR) - Plzeň (CZE) (výsledok 1. zápasu – 1:2)
Keşla (AZE) - Sochi (RUS) (výsledok 1. zápasu – 0:3)
Sumqayıt (AZE) - Čukarički (SRB) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Vorskla (UKR) - KuPS (FIN) (výsledok 1. zápasu – 2:2)
Bodø/Glimt (NOR) - Valur (ISL) (výsledok 1. zápasu – 3:0)
Häcken (SWE) - Aberdeen (SCO) (výsledok 1. zápasu – 1:5)
Sepsi Sfantu Gheorghe (ROU) - Spartak Trnava (SVK) (výsledok 
1. zápasu – 0:0)
FC Santa Coloma (AND) - Hibernian (SCO) (výsledok 1. zápasu 
– 0:3)
Levadia (EST) - Dundalk (IRL) (výsledok 1. zápasu – 2:2)
MŠK Žilina (SVK) – Apollon Limassol (CYP) (výsledok 1. zápasu 
– 3:1)
Torpedo Zhodino (BLR) - Copenhagen (DEN) (výsledok 1. 
zápasu – 1:4)

Rosenborg (NOR) - FH (ISL) (výsledok 1. zápasu – 2:0)
Raków (POL) - Sūduva (LTU) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Slovácko (CZE) - Lokomotiv Plovdiv (BUL) (výsledok 1. zápasu 
– 0:1)
Ashdod (ISR) - Qarabağ (AZE) (výsledok 1. zápasu – 0:0) 
Vålerenga (NOR) - Gent (BEL) (výsledok 1. zápasu – 0:4)
AGF (DEN) - Larne (NIR) (výsledok 1. zápasu – 1:2)
BATE (BLR) - Dinamo Batumi (GEO) (výsledok 1. zápasu – 1:0)
Milsami (MDA) - Elfsborg (SWE) (výsledok 1. zápasu – 0:4)
Sivasspor (TUR) - Petrocub (MDA) (výsledok 1. zápasu – 1:0)
H. Beer-Sheva (ISR) - Arda (BUL) (výsledok 1. zápasu – 2:0)
M. Haifa (ISR) - Dinamo Tbilisi (GEO) (výsledok 1. zápasu – 2:1)
TNS (WAL) - Kauno Žalgiris (LTU) (výsledok 1. zápasu – 5:0)
Breidablik (ISL) - Austria Wien (AUT) (výsledok 1. zápasu – 1:1)
M. Tel-Aviv (ISR) - Sutjeska (MNE) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Fola (LUX) - Shakhtyor (BLR) (výsledok 1. zápasu – 2:1)
Vojvodina (SRB) - Panevezys (LTU) (výsledok 1. zápasu – 1:0)
Partizani (ALB) - Basel (SUI) (výsledok 1. zápasu – 0:3)
Feyenoord (NED) - Drita (KOS) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Śląsk (POL) - Ararat (ARM) (výsledok 1. zápasu – 4:2)
AEK (GRE) - Velež (BIH) (výsledok 1. zápasu – 1:2)
Rijeka (CRO) - Gżira (MLT) (výsledok 1. zápasu – 2:0)
Puskás Akadémia (HUN) - RFS (LVA) (výsledok 1. zápasu – 0:3)
Connah’s Quay (WAL) - Prishtina (KOS) (výsledok 1. zápasu – 1:4)
Borac (BIH) - Linfield (NIR) (výsledok 1. zápasu – 0:4)
Shkëndija (MKD) - Riga (LVA) (výsledok 1. zápasu – 0:2)
Servette (SUI) - Molde (NOR) (výsledok 1. zápasu – 0:3)
Universitatea Craiova (ROU) - Laç (ALB) (výsledok 1. zápasu – 0:1)
Aris (GRE) - Astana (KAZ) (výsledok 1. zápasu – 0:2)
Maribor (SVN) - Hammarby (SWE) (výsledok 1. zápasu – 1:3)
Bohemians (IRL) - Diddeleng (LUX) (výsledok 1. zápasu – 1:0)
Dunajská Streda (SVK) - Partizan (SRB) (výsledok 1. zápasu – 0:1)
Osijek (CRO) - Pogoń (POL) (výsledok 1. zápasu – 0:0)
Vllaznia (ALB) - AEL (CYP) (výsledok 1. zápasu – 0:1)
Santa Clara (POR) - Shkupi (MKD) (výsledok 1. zápasu – 3:0)




