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Extrémne dôležitým a typickým 
šesťbodovým zápasom bude duel pred-
posledného kola základnej časti Fortuna 
ligy medzi Šošonmi a najvzdialenejším 
súperom od Žiliny – MFK Zemplín Micha- 
lovce. Obe družstvá tuho bojujú o postup 
do skupiny o titul, hoci obom rovnako nevy-
šiel jarný vstup do súťaže. Zatiaľ čo Micha- 
lovce v priamom súboji o dôležité body 
a prvú šestku doma podľahli najtesnej- 
ším rozdielom 0:1 Seredi, tak žltozelení 
pohoreli na pôde tretieho Ružomberka. 
Napriek tomu, že nás v tabuľke aktuálne 
delia až štyri priečky, bodový rozdiel 
činí iba štyri body. O účinkovanie v prvej 
šestke hrajúcej o titul a možnosť účasti 
v európskych súťažiach tak ešte v po 
sledých dvoch kolách základnej časti For-
tuna ligy zabojuje pätica tímov. K trojici 
spomínaných klubov treba ešte pripočítať 
Senicu a Trenčín.

Počas aktuálneho ročníka sme sa už so 
Zemplínčanmi raz stretli, v súboji 10. kola 
sme na trávniku v Michalovciach neuspeli 
po premárnených šanciach a následne 
po góle Igora Žofčáka prehrali tesne 0:1. 
Tento duel zároveň „zlomil krk“ Pavlovi 
Staňovi na lavičke MŠK. Minulosezónne 
vzájomné zápasy dokumentujú dôleži-
tosť domáceho ihriska, keď sme doma 
zvíťazili vysoko 6:2, no zo Zemplína sme 
odišli len s jedným bodom a remízou 1:1. 
Snáď sa podobný scenár bude opakovať 
aj v tejto sezóne. MFK už v tomto ročníku 
ukončil svoju púť v rámci Slovnaft Cup-u, 
kde v šestnásťfinále nestačil na „šťuku“ 

súťaže z  Komárna, ktorá už predtým 
vyradila aj Dunajskú Stredu. Zaujímavosťou 
je, že práve proti klubu z juhu Slovenska 
nastúpia Šošoni v osemfinálovom kole 
pohára na začiatku marca.

Zimné prestupové obdobie bolo z pohľadu 
Michaloviec celkom pokojné. Až v jeho 
závere zaujal prestup ich najlepšieho 
jesenného strelca Mateja Trusu do českej 
Viktorie Plzeň. Slovenský reprezentant do 
21 rokov sa Viktorke upísal na 3 a pol roka. 
Na trase Michalovce-Zlaté Moravce zase 
nastala jedna menšia výmena, keď k rieke 
Žitave putoval grécky záložník Georgios 
Neofytidis a opačným smerom na východ 
republiky rakúsky útočník Kubilay Yilmaz. 
Okrem toho klub uvoľnil na hosťovanie 
do Trebišova Joseho Casada zo Špa- 
nielska a do brankárskej trojice pribudol 
ex-Žilinčan Matej Vajs. 

Šošoni, ide prakticky o všetko a my hlavy 
neskladáme. Hráči, tréneri a dúfame, 
že aj vy, verní fanúšikovia MŠK. Všetko 
máme vo vlastných rukách a nohách. Na 
to však potrebujeme pomoc v podobe 
vašich hlasiviek a povzbudzovania priamo 
na štadióne. Proti Michalovciam vás pod 
Dubňom čakáme v čo najväčšom počte, 
aby sme spoločne mohli dosiahnuť cieľ 
nás všetkých – postup do skupiny o titul.

HLAVNÝ TRÉNER
MIROSLAV NEMEC (SVK)
BRANKÁRI
1 BENJAMÍN SZÁRAZ (SVK) 1998
12 ANDRIY KOZHUKHAR (UKR) 1999 
44 MATEJ VAJS (SVK) 2000 
OBRANCOVIA
4 ERIK ŠUĽA (SVK) 1995
5 POLYDEFKIS VOLANAKIS (GRE) 2003
6 ALFONSO ARTABE (ESP) 1988
17 FILIP VAŠKO (SVK) 1999 
18 ALEJANDRO MÉNDEZ (ESP) 2001 
19 MICHAL RANKO (SVK) 1994
21 DANIEL MAGDA (SVK) 1997 

33 MARTIN KOLESÁR (SVK) 1997 
38 JURAJ KOTULA (SVK) 1995
40 JAKUB SOVA (SVK) 2002
 ZÁLOŽNÍCI
7 TAKUTO OSHIMA (JPN) 1998
10 IGOR ŽOFČÁK (SVK) 1983
11 DIMITRIOS POPOVITS (GRE) 1995 
14 BANKOLE ADEKUOROYE (NGA) 1996
15 TOBIAS BUJŇAČEK (SVK) 2004 
16 MATÚŠ BEGALA (SVK) 2001 
27 MILAN KVOCERA (SVK) 1998
30 BRIAN PEŇA (ESP) 2002
46 DÁVID PETRÍK (SVK) 2005
77 VASILEIOS NTOTIS (GRE) 2002

79 SEBASTIÁN GEMBICKÝ (SVK) 2001 
ÚTOČNÍCI
9 MATÚŠ MARCIN (SVK) 1994
13 WISDOM KANU (NGA) 1994
54 KUBILAY YILMAZ (AUT) 1996
66 ZORAN ZÁHRADNÍK (SVK) 2005 

Rok založenia: 2005  Klubové farby: modrá a žltá
Štadión: Mestský futbalový štadión Michalovce Kapacita: 4 440 divákov
Minulá sezóna: 10. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 6:2 (d), 1:1 (v) 
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 0:1 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – MICHALOVCE 20  11  4  5  43:19

MFK Zemplín Michalovce

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,6                                                                                                                                            1,0

Úspešnosť prihrávok
85%                                                                                                                79%

Strely na bránu
124                                                                                                                        68

Fauly
233                                                                                                                                                              275

Ofsajdy 
23                                                                                                                           25

Najviac gólov
Timotej Jambor  4                                                          Igor Žofčák 3

Najviac odohraných minút
Matúš Rusnák       1301                                                                                                           Takuto Oshima       1654



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, čo cítite z chalanov po prehre v Ružomberku? 
Je to sklamanie či zdravý hnev? Predsa len, kvôli tomuto 
sme nedreli celú zimu...
„Jednoznačne, tento výsledok je pre všetkých v klube a určite 
aj všetkých fanúšikov veľkým sklamaním. Chceme to čo najskôr 
odčiniť. Takýto vstup do jari sme rozhodne neplánovali a zápas 
sme mali zvládnuť oveľa lepšie. Prvý polčas a začiatok druhého 
dejstva tomu nasvedčoval, no potom prišiel druhý a tretí gól, 
a my sme to nezvládli. V závere sme inkasovali ešte dvakrát, 
čo je ešte horšie.“

Čomu dávate za vinu túto prehru? Boli to chyby, na ktorých 
sme pracovali aj v príprave, alebo to bolo jednorazové chvíľ- 
kové zaváhanie?
„Videli sme, aké chyby sme porobili pred jednotlivými gólmi. 
Toto sa nám nemôže stávať. V našom pokutovom území musíme 
byť zodpovednejší a dôraznejší. Teraz to musíme napraviť 
a v ďalšom zápase ukázať progres aj v tejto činnosti.“

Čo hovoríte na výkony debutantov Mária Sauera (pozn. v 
základnej zostave) a Henryho Adda (celkovo za „A“- tím)? 
Nestratili sa?
„Hovorili sme o tom už počas prípravy. Títo chalani v Dubaji 
zabojovali o svoje miesto v kádri a v zostave. Situácia sa teraz 
vyvinula tak, že obaja rovno naskočili do základu. Svoju šancu 
si zaslúžili, a myslím si, že sa nestratili a nesklamali.“

Zlepšuje sa už postupne zdravotná situácia v kádri?
„Súčasná doba takéto problémy prináša. Či už, čo sa týka 
ochorenia Covid-19 alebo zranení, ktoré môžu prameniť zo 
zimnej prípravy. Zdravotné problémy stále máme, ale verím 
tomu, že budeme v takom stave, aby sme domáci duel proti 
Michalovciam zvládli a odčinili prvé jarné kolo.“

Bude to zápas o všetko?
„Z pohľadu tabuľky vieme, o čo hráme. Vieme, že už nemôžeme 
zaváhať. Všetci bojujeme za Žilinu a také výkony, aké sme videli 
v druhom polčase Ružomberku si nemôžeme dovoliť. Je to 
neospravedlniteľné.“

Na Zemplíne to bol váš posledný duel v role asistenta trénera. 
Ako si spomínate na vzájomný duel v Michalovciach?
„Vtedy to bolo o jednom góle, ktorý sa podarilo streliť domácim. 
Je to však minulosť a treba sa nachystať na to, čo sa bude diať 
v sobotu. Súper hrá tradične celkom ofenzívne a má kvalitné 

individuality. Určite nás nečaká ľahký duel, máme pred súperom 
zdravý rešpekt, ale chceme všetkými silami odčiniť prvé jarné 
kolo. Verím, že to zvládneme aj v hlavách a predvedieme na 
ihrisku to, čo si aj predtým povieme.“

Rovnako aj štatistiky hovoria o tom, že v zápasoch Micha- 
loviec padá najmenej gólov. Môže tomu byť podobne aj teraz?
„Uvidíme, čo prinesie samotný duel. My hráme ofenzívne, 
Michalovce rovnako, takže verím, že sa to premietne aj do počtu 
gólov. Chceme, aby to bol atraktívny zápas a dobrý futbal pre 
diváka so šťastným koncom pre nás.“

Čo vám napovedal minulotýždňový duel Michaloviec proti 
Seredi?
„Káder im ostal z veľkej časti pokope. Odišiel im iba hrotový 
útočník, ktorého nahradil podobným typom hráča zo Zlatých 
Moraviec. Bude to pre nás výzva a určite ju chceme zvládnuť.“

Jeden šesťbodový duel sme už pod vaším vedením zvládli 
proti Trenčínu. Môžeme z toho nejako vychádzať?
„Spomínaný zápas v Trenčíne sme zvládli veľmi dobre. Do 
stretnutia sme išli s istým zámerom a podarilo sa nám ho do 
bodky naplniť. To je cesta k úspechu. Verím, že teraz podobne 
zvolíme dobrý plán a budeme ochotní a schopní ho aj dodržať. 
Tým pádom budeme veriť aj v dobrý koniec.“

POHĽAD TRÉNERA:
„ODČINIŤ PONDELOK 
A PREDVIESŤ TO, ČO SI 
POVIEME.“



Usmej sa.
pochutíš s i bez mäsa .

www.rybazilina.sk



Mladá africká enkláva futbalistov pod Dubňom 
dala o sebe vedieť v mládežníckej Lige majstrov 
a postupne sa prepracováva aj do Fortuna ligy. 
Premiéru si v jej prvom jarnom kole odbil krídel-
ník Henry Addo, ktorý už je v MŠK Žilina takmer 
rok. Ako si zvykol na žltozelené prostredie či 
adaptáciu na Slovensko? Čo hovorí na pomoc 
Bensona a svoj „pokerface“?

Henry, patríš k ďalším africkým talentom, ktorý 
dostali šancu v MŠK a chytili ju pevne. Si v Žiline 
od minulého roka, ako sa tu v prvom rade cítiš?
„Samotná Žilina je pekné mesto, rovnako pozitívne 
a dobre hodnotím klub. Pred príchodom na Slo- 
vensko som toho veľa o MŠK nevedel, ale Benson 
nielen mňa, no aj ostatných uistil, že Šošoni sú ideál-
nym miestom pre mladých hráčov, že sú v klube 
dobrí ľudia, ktorí pomôžu vášmu napredovaniu.“

Keď sme pri Bensonovi, ten vám asi výrazne 
uľahčuje vaše začiatky i celkovo adaptáciu na 
všetko tunajšie.
„Áno, veľmi nám pomáha, za čo sme vďační aj 
s ostatnými chalanmi. Sprevádza nás všetkým 
a snaží sa nám ukázať, čo je dobré a čomu by sme 
sa mali vyhnúť. Teraz je akousi súčasťou každého 
jedného Ghančana tu v Žiline. Patrí mu vďaka.“

Takže už si naplno adaptovaný?
„Áno, teda čo sa týka futbalových vecí a zžitia sa 
s tímom. Jediný problém je jazyk, ale na tom pracu-
jem. Nateraz je dôležitejšie, že sa dorozumiem na 
trávniku futbalovou rečou, než v šatni slovenčinou.“

Prezraď nám niečo aj o africkom futbale v Ghane. 
Aké sú najväčšie rozdiely?
„V Afrike je futbal viac vášnivý, bezprostredný 
a zábavný. V Európe to už je práca a biznis, s čím 
sú spojené veci ako taktika, profesionalita. Za 
taktiku som však rád, lebo z môjho pohľadu robí 
futbal jednoduchším. Rozdielom je, samozrejme, 

aj samotné počasie a trávniky (úsmev).“

Prešiel si si aj africkou odnožou Žiliny. Ako 
vnímaš tento projekt?
„Veľmi dobre, pretože tam odvádzajú dobrú prácu 
a veľa talentom pomôžu. Však my všetci chalani 
z Ghany sme si týmto projektom prešli, takže to 
môžem z vlastnej skúsenosti hodnotiť len a len 
pozitívne.“
 
V mužstve máme dosť krídelníkov, no ty svojím 
pohybom či driblingom vykračuješ z radu.
„Hovoria mi to ľudia, za čo som vďačný. To však 
neznamená, že sa musím ešte poriadne zlepšiť 
a pracovať na sebe.“

O sebe si dal vedieť hlavne v úspešných zápa-
soch proti Kairatu či naposledy Interu v UEFA 
Youth League. Aká bola reakcia známych, pri-
ateľov z Afriky?
„Všetci sa tešili, lebo za tým videli kus tvrdej práce. 
Stále však majú nielen odo mňa, ale aj od ostatných 
chalanov z Accry vyššie nároky.“

HENRY ADDO
Ghana • 1.5.2003 • Výška: 180 cm • Váha: 77 kg 
Post: Záložník

Kariéra:
Ebony football club – 2019
Žilina Africa 2019 – 2021
MŠK Žilina U19 2021 – 2022
MŠK Žilina 2022 

Celková bilancia v žltozelenom:
5 zápasov | 1 gól / 0 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
1 zápas / 61 minút | 0 gólov | 0 asistencií |
73% úspešnosť prihrávok | 23% úspešnosť súbojov | 0 ŽK

ROZHOVOR

“TAKTIKA V ŽILINE ROBÍ FUTBAL JEDNODUCHŠÍM,“ 

PRIZNÁVA NOVÝ GHANSKÝ OBJAV HENRY ADDO 

#



Do reality teba i ostatných vrátil súboj v Ružom-
berku. Premiéru za „A“-tím si si asi predstavoval 
inak.
„Áno, v prvom rade sa ospravedlňujeme fanúšikom za 
hru i výsledok. Verím, že nás to posilní a zoberieme 
si ponaučenie. Čo sa týka mojej premiéry, cítil som 
menší stres, lebo som sa chcel ukázať v dobrom svetle. 
Tréneri i spoluhráči mi pomohli, za čo im ďakujem. 
Som za premiéru rád, hoci som si ju neužil. Určite 
som nepodal svoj najlepší výkon, ale pracujem na jeho 
zlepšení každým dňom.“

Stres na tebe vidieť nebolo, pretože si držíš svoj 
„pokerface“ vo väčšine času.
„Áno, to som ja. Celkovo som taký plachý. V šatni 
však nemám problém pokecať s každým. Na trávniku 
je to viac už o rešpekte a učení sa od skúsenejších. 
Každopádne vo vnútri emócie prežívam a som šťastný, 
že som dostal premiérovo príležitosť v lige.“

Na záver otázka ohľadom tvojho obľúbeného tímu 
a hráča.
„Môj vysnívaný a obľúbený klub je Chelsea FC. Z hráčov 
zas obdivujem Sadia Maného.“

1.Slovan Bratislava 20 15 4 1 48:13 49
2.Trnava 20 13 4 3 29:12 43
3.Ružomberok 20 10 8 2 36:14 38
4.Dunajská Streda 21 9 6 6 25:22 33
5.Žilina 20 7 6 7 31:29 27
6.Sereď 20 7 5 8 24:26 26
7.Senica 20 6 6 8 19:30 24
8.Trenčín 20 6 5 9 30:31 23
9.Michalovce 20 7 2 11 19:28 23
10.Z. Moravce-Vráble 21 4 7 10 21:34 19
11.Lip. Mikuláš 20 4 5 11 22:39 17
12.Pohronie 20 2 4 14 16:42 10

TABUĽKA Sobota 19.2.
21. KOLO:
Lip. Mikuláš - Ružomberok (15:00)
Pohronie - Slovan Bratislava (15:00)
Trnava - Trenčín (15:00)
Žilina - Michalovce (15:00)

NEDEĽA 20.2.
Senica - Sereď (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadák (FK Senica)  10 gólov,  Ezekiel Henty (ŠK 
Slovan Bratislava) 9 gólov,
Elvis Mashike (MŠK Žilina), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), Martin Regáli (MFK 
Ružomberok), Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava),
po 7 gólov



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



OSEMFINÁLE MLÁDEŽNÍCKEJ LIGY MAJSTROV 
PROTI SALZBURGU V STREDU 2. MARCA, DETI 
ZNOVA ZDARMA
V pondelok 14. februára sme vo švajčiarskom 
sídle UEFA v Nyone s napätím očakávali žreb 
osemfinálovej fázy mládežníckej Ligy majstrov. 
Po historickom postupe do osemfinále súťaže 
cez milánsky Inter tentokrát v boji o štvrťfinále 
vyzveme na domácom ihrisku rakúsky Salzburg. 
Osemfinále hrané znova iba na jedno stretnutie 
je na programe v stredu 2. marca o 16:30 hod.

Futbalisti MŠK Žilina U19 si počas historickej cesty 
mládežníckou Ligou majstrov pripísali úspech, 
ktorý sa ešte žiadnemu slovenskému tímu nepo- 
daril. Po jesenných postupoch v rámci majstrov- 
skej vetvy cez gréckeho majstra PAOK Solún a 
kazašského šampióna Kairat Almaty sa Šošonom 
podarilo postúpiť aj cez slávny taliansky veľkoklub 
Inter Miláno. 

V osemfinálovom žrebe nás tak čakal jeden z 
víťazov základných skupín v rámci tohtoročnej 
skupinovej fázy UEFA Youth League. Napokon 
budeme čeliť jednej z najlepších akadémií v Európe 
- Salzburgu. V ročníku 2016/2017 sa Rakúšania stali 
celkovými víťazmi súťaže, keď postupne zdolali 
Manchester City, PSG, Atlético Madrid, Barcelonu 
a vo finále aj Benficu Lisabon.

Aj na tento duel majú možnosť prísť a podporiť 
Šošonov držitelia permanentiek, školské skupiny 
detí a mládežnícke tímy zadarmo. 

Opäť stačí nahlásiť na mail mskzilina@mskzilina.
sk názov školy alebo mládežníckeho tímu do pon-
delka 28. februára do 20:00 hod. Zároveň je po- 
trebné zaslať aj meno a telefónne číslo doprovodu 
(zodpovednej osoby za danú skupinu) a menný 
zoznam všetkých členov skupiny.

Ostatní fanúšikovia môžu prísť podporiť našich 
chalanov znova za symbolickú sumu 1€. 
Vstupenky je možné zakúpiť jednoducho od nedeľe 
cez sieť Ticketportal.

Osemifinálové dvojice:
Liverpool (ENG) vs Genk (BEL) 
Real Madrid (ESP) vs Atlético (ESP) 
AZ Alkmaar (NED) vs Juventus (ITA) 
Dynamo Kyiv (UKR) vs Sporting CP (POR) 
Manchester United (ENG) vs Dortmund (GER) 
MŠK Žilina (SVK) vs Salzburg (AUT) 
Paris Saint-Germain (FRA) vs Sevilla (ESP) 
Midtjylland (DEN) vs Benfica (POR)

Štvrťfinálové dvojice:
AZ Alkmaar/Juventus vs Liverpool/Genk 
Paris Saint-Germain/Sevilla vs MŠK Žilina/Salz-
burg 
Dynamo Kyiv/Sporting CP vs Midtjylland/Benfica 
Manchester United/Dortmund vs Real Madrid/
Atlético



Úplne nová Kia Sportage.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.

AAUUTTOO  BBEECCCCHHII
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15 
autobecchi.sk

Inovácie možno nájsť vo všetkých tvaroch a veľkostiach.  
Živým dôkazom toho je úplne nová Kia Sportage Hybrid.  
Od začiatku až do konca sú jej ostré a elegantné dizajnové 
detaily zakomponované medzi tigriu masku chladiča a nový 
športový zadný nárazník. A čo viac, denné LED svetlá v tvare 
bumerangu sú spoľahlivým spôsobom, ako osvetliť akýkoľvek 
zdroj inšpirácie, ktorý leží pred tebou.

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,9-6,9 l/100 km, emisie CO2: 127-156 g/km / WLTP. 
Obrázok je ilustračný.
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