


A-TÍM
MŠK ŽILINA

KONDIČNÝ

TRÉNER

VLADIMÍR

PEREXTA

TÍMOVÝ

MANAŽÉR

VLADIMÍR

LEITNER

MASÉR

MARKO

KOPAS

TRÉNER

BRANKÁROV

DUŠAN

MOLČAN

VEDÚCI

TÍMU

MARIÁN

VARGA

KONDIČNO-

REHABILITAČNÝ

MANAŽÉR

MILAN

ŤAPAY

MASÉR

ENRIKO

PETRÍK

FYZIOTERAPEUT

TOMÁŠ

LINTNER

VIDEOTECHNIK

JURAJ

JACKO

Rozhodca: 
1. asistent rozhodcu: 
2. asistent rozhodcu: 
Náhradný rozhodca: 
Delegát stretnutia: 
Pozorovateľ rozhodcov: 

Peter Ziemba
Adam Jekkel
Mário Roszbeck
Eduard Chalmoviansky
Ľubomír Suchý
Pavel Ochotnický

VS

SOBOTA 6.3.
14:30
22. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021

 ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

 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

21r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

19r. (SVK)

3

PATRIK

LEITNER

19r. (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

20r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

17r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

22r. (POL)
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1

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

19r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

21r. (SVK)
B

R
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

19r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

21r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1906  Klubové farby:  žltá, biela, červená•

Štadión MFK Ružomberok, kapacita 4 876 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 3:2 (v), 1:2 (d), 1:2 (v) Aktuálna sezóna: 1:2 (v) • 

Historická bilancia: ŽILINA – RUŽOMBEROK   78  41  17  20  138:76

MFK RUŽOMBEROK

 poslednom zápase základnej časti Fortuna ligy narazíme v 

Vdôležitom súboji pre obidve mužstvá na nepríjemný Ružomberok. 

Celkovo pôjde už o 79. vzájomný zápas, v ktorom sa bude 

rozhodovať o štartovacích pozíciách v nadstavbovej časti súťaže. Zatiaľ 

čo Šošoni by sa v prípade výhry a neúspechu Trnavy dostali späť na tretie 

miesto, na druhej strane náš súper z Ružomberku nutne potrebuje 

víťazstvo, aby ešte mohol pomýšľať na prvú šestku. Na pomoc však 

paradoxne potrebuje víťazstvo Trnavy proti Trenčínu, ktorý má pred 

„Ružou“ dvojbodový náskok. Všetky tieto atribúty sľubujú napínavý 

zápas až do samotného konca. 

Nášmu krajskému rivalovi tak priebežne patrí v tabuľke 7. miesto, kam 

klesol po nie príliš uspokojivých výsledkoch v troch úvodných zápasoch 

jari. V ouvertúre síce potrápil Slovan a získal cenný bod, ale následne 

prišli dve prehry proti Zlatým Moravciam a naposledy doma proti Senici. 

Ružomberok tak už nemá vo svojich rukách účasť v skupine o titul, čím by 

zopakoval umiestnenie v hornej polovici tabuľky, kde nechýbal od sezóny 

2015/2016. V tejto sezóne sa futbalistom spod Čebraťa najviac darilo na 

prelome mesiacov september a október, kedy vyhrali 4 z 5 zápasov a 

medzi nimi bol aj jediný tohtosezónny zápas proti Šošonom. V súboji 11. 

kola sme na ihrisku Ružomberka prehrali 1:2 po dvoch góloch súpera v 

záverečnej desaťminútovke. Identický výsledok sa zrodil v posledných 

troch vzájomných súbojoch proti Liptákom, a tak proti zverencom 

trénera Jána Haspru ťaháme už trojzápasovú sériu bez zisku čo i len 

bodu. 

V zimnom prestupovom okne nastalo pár zmien v kádri MFK - odišla 

brankárska stálica Ružomberka Matúš Macík, ktorý bol jednotkou tímu 

počas piatich predchádzajúcich sezón. Jeho kroky viedli k naším 

susedom do Česka, kde bude chcieť zabojovať o pozíciu čísla jedna v 

bráne Sigmy Olomouc s naším exgólmanom Alešom Mandousom. 

Ďalšou stratou je hosťovanie útočníka Ladislava Almásiho, ktorého si do 

konca sezóny s možnosťou opcie upísal ruský Achmat Groznyj. Do tretice 

odišiel aj šikovný záložník Matúš Kmeť, ktorý na jeseň zaznamenal dva 

góly. Jeho novým klubom sa stal AS Trenčín. Z druhej ligy sa posunul o 

level vyššie záložník Oliver Luterán, ktorý prišiel z Popradu a z 

hosťovania v Dubnici sa vrátil aj útočník Rastislav Kružliak. 

Ružomberok sa v prebiehajúcej sezóne opiera takmer výhradne o 

slovenských hráčov, ktorých dopĺňa iba Tihomir Kostadinov zo 

Severného Macedónska. 

Súper vedený skúseným trénerom Jánom Hasprom disponuje stále 

viacerými dlhoročnými opory. Základným stavebným pilierom je 

dlhoročný stopér MFK Ján Maslo, v strede zálohy sa opierajú Liptáci 

o dvojicu Kochan či Zsigmund a na útočnej polovici je to ofenzívny 

trojlístok Takáč – Regáli – Kostadinov. Góly ma na starosti hlavne 

najstarší z trojice Martin Regáli, ktorý sa túto sezónu presadil už 

sedemkrát a pripísal si o gól viac ako spomínaný odídenec Almási. 

Ružomberčanom bude ale v súboji 22. kola na ihrisku pod Dubňom 

chýbať, keďže v minulom kole inkasoval po dvoch žltých kartách aj 

červenú a dnes má teda stopku. 

Súperovi teda máme, čo vracať. V sobotnom dôležitom zápase na 

domácej ploche znova zabojujeme po dvoch súbojoch na ihriskách 

súperov o plný bodový zisk. Zároveň aj zabezpečenie si čo 

najlepšieho miesta pred nadstavbovou časťou Fortuna ligy. K tomu 

ale budeme potrebovať aj podporu nášho dvanásteho hráča – VÁS – 

ktorý síce stále nemôže byť prítomný na štadióne, ale podporiť nás 

môže aj prostredníctvom televízie a sociálnych sietí.

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

JÁN HASPRA

BRANKÁRI

1 JAKUB ČERVEŇ (SVK) 2001

 TOMÁŠ FRUHWALD (SVK) 200234

 IVAN KRAJČÍRIK (SVK) 2000 35

OBRANCOVIA

19 MATEJ ČURMA (SVK) 1996

30 LUKÁŠ KOJNOK (SVK) 1997

 JAKUB LUKA (SVK) 200399

 MATEJ MADLEŇÁK (SVK) 199913

 JÁN MASLO (SVK) 19863

 

2 ALEXANDER MOJŽIŠ (SVK) 1999

 MÁRIO MRVA (SVK) 19995

ZÁLOŽNÍCI

29 ADAM BRENKUS (SVK) 1999

 PETER ĎUNGEL (SVK) 199332

 TIHOMIR KOSTADINOV (MKD) 199620

 DÁVID FILINSKÝ (SVK) 199928

 MATEJ KOCHAN (SVK) 199211

 TOMÁŠ KUBÍK (SVK) 200239

 OLIVER LUTERÁN (SVK) 20014

 ADRIÁN MACEJKO (SVK) 200316

 

26 TIMOTEJ MÚDRY (SVK) 2000

 JAKUB RAKYTA 7 (SVK) 2003

 DALIBOR TAKÁČ 8 (SVK) 1997

 MAREK ZSIGMUND 24 (SVK) 1997

ÚTOČNÍCI

14 TOMÁŠ BOBČEK (SVK) 2001

 MARTIN BOĎA (SVK) 199718

 ŠTEFAN GEREC (SVK) 199215

 RASTISLAV KRUŽLIAK (SVK) 199917

 MARTIN REGÁLI (SVK) 19939

″



Pri Celulózke 3631, 010 01 Žilina, Tel: 041/511 61 00
info@autobecchi.sk, www.autobecchi.sk



Pán tréner, nemôžeme obísť posledný duel v Trnave a najmä jeho 

nevydarený začiatok. Ako ste to videli z lavičky?

„Videli sme, že nám viacero vecí v zápase nefungovalo. Sme si toho 

vedomí a snažíme sa to napraviť, vylepšiť a pripraviť sa dobre na 

ďalšieho súpera.“

Súper bol totiž dôrazný a agresívnou hrou nás prehrával. Podobne 

sme pôsobili na ihriskách súperov počas jesennej časti.

„Agresivita ako taká je vždy na hrane. V zápase je to aj o tom, ako ju 

rozhodca ohodnotí a do akej miery bude povolená. V sobotu sa nám 

zdalo, že veľa zákrokov súpera zostalo nepotrestaných, a tým sa 

úmerne zvyšovala aj ich agresivita. Nás to, samozrejme, trochu 

zaskočilo, ale nemyslím si, že to bol hlavný dôvod našej prehry. 

Rozanalyzovali sme si kľúčové okamihy a verím, že sme sa poučili 

pred ďalšími vzájomnými zápasmi, ktoré nás v nadstavbe čakajú. 

Nadnesene môžeme povedať, že sme prehrali „bitku, ale nie vojnu“. 

Berieme to ale s plnou vážnosťou a Trnave v nadstavbe chceme 

prehru oplatiť. Minulý týždeň sme už hodili za hlavu a plne sa 

sústredíme na Ružomberok.“

V prvom polčase sme v Trnave rovnako ako v Dunajskej Strede 

zmenili taktiku. Čím to je? Dokáže nás súper prečítať?

„Otvorene si treba priznať, že súper bol na nás vynikajúco pripravený. 

My však nevidíme do súperovej hlavy a vždy musíme byť nachystaný 

reagovať na danú situáciu v zápase. Všetko sa v tomto stretnutí 

udialo veľmi rýchlo, všetky šance súpera prišli predovšetkým v úvode 

a neskôr sme už dokázali lepšie reagovať a prispôsobiť sa 

protivníkovej hre.“

Prvýkrát ste to zobrali na seba a svoj realizačný tím. Dalo sa na túto 

situáciu v zápase reagovať inak alebo skôr?

„Áno, mohli sme možno niečím zareagovať skôr. Problém bol hlavne s 

rozohrávkou na začiatku zápasu, ale od 30. minúty sme boli lepším 

tímom. Po podrobnej analýze, ktorú sme spravili, sme zistili, že 

zmena taktiky a rozostavenia prišli dostatočne skoro, len sa nám to 

potom nepodarilo pretaviť do viac ako jedného gólu.“

V médiách sa rozoberalo po zápase najmä to, že dvaja naši najlepší 

strelci ostali na lavičke náhradníkov a do zápasu sa dostali až príliš 

neskoro. Čo na to hovoríte?

„Stále tvrdím, že náš káder je široký a hrať môže každý. U každého 

hráča berieme do úvahy aj aktuálnu formu. Jednoducho sme sa 

takto rozhodli. Stojím si za tým, prečo sme to tak spravili.“

Druhý polčas sme už proti Trnave hrali „do plných“. Po červenej 

karte sa zatiahli do obrany a poctivo bránili.

„Skúšali sme streliť gól všetkými možnými spôsobmi. Mali sme 

nebezpečné strely, centre, prieniky a v podstate po každej takejto 

situácie sme si vytvorili šancu. Chýbalo nám trochu šťastia, ktoré, 

naopak, stálo pri Trnave.“

V prvých troch zápasoch sme získali štyri body. Boli ambície 

vyššie?

„Dá sa na to pozerať z viacerých uhlov. Mali sme dva ťažké zápasy 

vonku, vždy sa dá získať viac. Hlavne v druhých polčasoch sme v 

Dunajskej aj Trnave ukázali, že na to máme a vieme hrať kvalitný 

futbal.“

Čaká nás súper z Ružomberka, ktorý tiež potrebuje nutne vyhrať. 

Bude to tým pádom iný duel, na aké sme zvyknutí proti 

Ružomberku?

„Uvidíme hlavne, ako k tomu pristúpi súper. V predchádzajúcich 

vzájomných dueloch, v ktorých sme neboli úspešní, Ružomberok 

nedominoval a skôr vyčkával na príležitosť. Oni potrebujú nutne 

body, a práve preto môže byť veľmi zaujímavé. My sa však musíme 

pripraviť na všetky alternatívy a sústrediť sa na svoje princípy.“

Pozeráte sa aj na nadstavbovú časť? Z akého miesta je pre nás 

lepšie štartovať?

„Myslím si, že to je úplne jedno. Najdôležitejšie je zbierať body. 

Nezáleží na tom, proti akému súperovi ich získame. Ideme zápas 

od zápasu a sústredíme sa hlavne na svoje výkony.“

Ako celkovo vnímate základnú časť, ktorú sme doteraz odohrali?

„Jednoznačne pozitívne. S takým mladým tímom vnímam 

momentálne umiestnenie ako úspech. Do všetkých zápasov, či už 

doma, alebo vonku, ideme so zámerom vyhrať. Nesmieme však 

zaspať na vavrínoch a naďalej tvrdo pracovať.“

 6  ŠÉF LAVIČKY

Posledný zápas bol emotívny a dlho doznieval aj v kabíne 

šošonov. Ako poznamenal tréner MŠK Pavol Staňo prehrali 

sme „bitku, nie celú vojnu.“ Vrchol sezóny je totiž iba pred 

nami. Čo ukázala analýza duelu v Trnave? Je kormidelník 

žltozelených spokojný so štyrmi jarnými bodmi?

POHĽAD TRÉNERA: 
„Po základnej časti nie je
dôležité umiestnenie,
ale bodový zisk.“





Samo, po troch jarných zápasoch máme na konte štyri body. Asi sme chceli 

viac...

„Pôvodný a ideálny plán bol deväť bodov. Zo zápasov sa dalo určite vyťažiť 

viac. Prvý zápas bol z našej strany výborný, druhý a tretí tiež neboli 

vyslovene zlé, ale v obidvoch nás negatívne ovplyvnilo prvých 30 minút. Na 

takejto úrovni sa už potom výsledok ťažko otáča, resp. vracia sa do zápasu, 

pokiaľ nie sme 90 minút sústredení a dominantní.“

Kostrbatý začiatok zápasu ako v Trnave sme už dlho nezažili. Bolo to 

ovplyvnené aj vonkajším prostredím, kde sme mali na jeseň mierne 

problémy?

„Začiatok bol zo strany Trnavy dosť agresívny, dlho na nás nikto takto 

nevyletel. Verili si na nás, verili, že vysoký pressing na nás bude platiť. Vôbec 

sme nečakali taký rýchly a agresívny úvod, v ktorom nás úspešne zaskočili. 

Znervózneli sme, čoho výsledkom bolo nižšie sebavedomie, strata lôpt...“

Bola ta správna „facka“ či zobudenie sa pred posledným zápasom 

základnej časti a nadstavbou?

„Myslím si, že áno. Pred sebou máme ešte jedenásť zápasov proti kvalitným 

a náročným súperom. Záleží len na nás, ako sa z toho poučíme a či 

predvedieme lepší výkon už dnes proti Ružomberku.“

V doterajšom priebehu sezóny si odchytal všetkých 21 zápasov. Ako si s 

tým spokojný?

„Nie je pre mňa samozrejmosťou, že budem chytať v každom ligovom 

zápase. Vždy s napätím očakávam zápasovú nomináciu. Snažím sa 

podávať v tréningu a na zápasoch stále čo najlepšie výkony, a tým si 

budovať aj zdravé sebavedomie. Najdôležitejšie pre mňa je, aby som v 

„majstrákoch“ svojimi výkonmi pomohol spoluhráčom k dobrým 

výsledkom.“

Postupne sa pridávaš k predchádzajúcim brankárom - Milošovi 

Volešákovi a Dominikovi Holecovi – a stávaš sa oporou mužstva. 

Vnímaš to tak?

„Musím povedať, že som neočakával taký rýchly progres a adaptáciu na 

najvyššiu ligu. Myslel som si, že mi bude trvať dlhšie, kým si zvyknem na 

ligový tlak a zodpovednosť. Miloš aj Dominik prichádzali do Žiliny s 

predchádzajúcimi skúsenosťami z ligy, boli jednotkami vo svojich 

predošlých tímoch. Preto som mal aj väčší rešpekt, ako sa zvládnem 

adaptáciu na prvú ligu a jej úroveň. Až na pár nevydarených duelov však 

moju prvú sezónu vo Fortuna lige hodnotím dobre.“

Prešiel si celým procesom Akadémie MŠK od prípravky cez „B“- tím až 

do „Áčka“. Ako by si popísal túto cestu?

„Trvalo to síce dlho, ale každý z tých rokov ubehol veľmi rýchlo a bol 

špecifický. Zažil som úspechy aj sklamania. Nielen ja, ale viacero hráčov 

prvého tímu si prešlo celým tým vývojom od najmenších kategórií 

Akadémie MŠK až sem. Pre mladých hráčov je to veľká motivácia, keď 

vidia, že sa to niekomu naozaj podarilo. Každou vekovou kategóriou 

sme sa zlepšovali a učili sa veci, ktoré teraz využívame v „A“-tíme.“

Spočiatku si bol ako brankárska trojka v tíme, a teda aj tichší a 

utiahnutejší. Teraz sa už z teba stáva líder na ihrisku, ale aj mimo neho. 

Čo hovoríš na tento tvoj prerod?

„Pri starších chalanoch som mal rešpekt, bol som mladý a neskúsený. 

Tým, že postupne odišli, tak sa aj moja rola v tíme menila. Momentálne 

sa snažím byť ja tým lídrom a príkladom pre ostatných. Niekedy musím 

na tréningu zakričať, čo nie je síce moja obľúbená úloha, ale je pre mňa 

dôležité, aby sme všetci odovzdávali maximum. Rovnako to platí v 

kabíne pri dodržiavaní disciplíny a správneho poriadku.“

Štatistiky ukazujú, že v sezóne máš po Adriánovi Chovanovi zo Zlatých 

Moraviec najviac úspešných zákrokov. Čakal si to?

„Určite sa nenudím. Vždy musím byť ostražitý a pripravený na každú 

situáciu. Jeden moment alebo chvíľková nekoncentrácia môže zmeniť 

kompletný priebeh zápasu. Stále sa ale zlepšujeme ako tím a aj obrana 

mi veľmi pomáha svojimi obetavým zákrokmi.“

 8  ROZHOVOR

„Veľká česť, že mi kabína

a tréneri zverili úlohu

kapitána.”
Jediným hráčom, ktorý má na konte plný počet zápasov a aj plný počet 

minút je brankár Samuel Petráš, ktorý pri absenciách Jakuba Paura či 

Jána Minárika nosí k tomu aj kapitánsku pásku. Ako si zvyká na 

zodpovednosť a čo mu pomáha so sebavedomím?

SAMUEL PETRÁŠ

SLOVENSKO  10.4. 1999  Výška: 192 cm  Váha: 87 kg • • •

Post: Brankár

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2007 - 2018
MŠK Žilina  2018 - 

Celková bilancia v žltozelenom:

28 zápasov / 42 inkasovaných gólov /

5 čistých kont

Aktuálna sezóna

21 zápasov | 1890 minút |

31 inkasovaných gólov | 4 čisté kontá 

96 zákrokov
#



Čo musíme v najbližších zápasoch urobiť, aby sa neopakoval začiatok 

zápasu z Trnavy?

„Vždy je veľký rozdiel, či sa hrá proti Trnave doma alebo vonku. Doma sú 

oni silnejší, nechcú v žiadnom prípade prísť o tri body. Teraz už vieme, čo 

musíme a naopak nemôžeme robiť v podobných zápasoch. Poučili sme sa 

a zistili, že ide získať body, aj keď sa v niektorých pasážach hry nedarí. 

Treba sa len sústrediť na daný moment a čakať trpezlivo na našu chvíľu. 

Urobíme ale všetko preto, aby sa už úvod z Trnavy nezopakoval.“

Po zraneniach Kuba Paura s Jánom Minárikom a odchode Kristiána Valla 

si prebral kapitánske povinnosti. Je to veľká zodpovednosť? Zmenilo sa 

tým pre teba niečo?

„Predo mnou tu bolo viacero skúsených chalanov, ktorí nosili kapitánsku 

pásku. Či už Viktor Pečovský, Michal Škvarka, Miro Káčer, predtým ešte 

Robo Jež a teraz aj Kubo Paur. Všetko sú to veľká mená, ktoré boli lídrami 

na ihrisku. Teraz som to ja a je mi veľkou cťou, že mi kabína a tréneri zverili 

takúto úlohu. Na jednej strane som rád, ale zároveň s tým prichádzajú aj 

väčšie očakávania od divákov a zodpovednosť za mužstvo. Navyše máte 

jediný iný dres, v bráne ste sám, takže očí sa na vás pozerá až až. V prvom 

zápase s kapitánskou páskou som bol aj trochu nervózny, ale potom to 

opadlo.“

Aké sú konkrétne povinnosti, ktoré musíš ako kapitán mužstva 

vykonávať?

„Občas je to príhovor pred zápasom alebo doplnenie trénera. Pamätám si 

ako kapitáni v Žiline mávali skvelé predzápasové motivačné reči. Pri 

„Kačkovi“ som mal niekedy aj zimomriavky. Taktiež pred zápasom v kruhu 

na ihrisku, kde sa vyburcujeme všetci navzájom.“

V najbližšom zápase nás čaká Ružomberok. Vyhrať potrebujeme rovnako 

my ako aj oni. Aký to podľa teba bude zápas?

„Ružomberok začal na jar mierne oslabený po odchodoch Macíka a 

Almásiho. Teraz hrajú prevažne s mladými hráčmi, ale stále sa opierajú o 

svoju tradičnú hru. Je to krajské derby, tie bývajú vždy vyrovnané a 

rozhodnúť môže jedna situácia, jeden gól. Musíme sa dobre pripraviť. 

Budeme sa snažiť, aby sme v obrane neinkasovali a v útoku strelili nejaké 

góly a doma opäť bodovali naplno.“

Máme im aj čo vracať. V poslednom zápase na jeseň nás zlomili dvomi 

gólmi v záverečnej desaťminútovke.. 

„Nerád sa na to takto pozerám. Nejdeme im to bezhlavo vracať, lebo nás 

môžu prekvapiť inde, iným spôsobom. Od minulého zápasu sme sa 

posunuli ďalej, máme svoju kvalitu a taktiku, aby sme zápas zvládli. Ideme 

tento zápas jednoznačne vyhrať, pretože v Žiline chceme vyhrávať stále.“

1. Slovan Bratislava 21 16 3 2 51:11 51

2. Dunajská Streda 21 13 5 3 47:25  44

3. Trnava  21 11 2 8 32:27 35

4. Žilina  21 10 4 7 46:31 34

5. Z. Moravce-Vráble 21 8 6 7 37:29 30

6.Trenčín  21 6 7 8 28:38 25

7. Ružomberok 21 5 8 8 29:34 23

8. Sereď  21 5 7 9 22:38 22

9. Nitra  21 6 4 11 21:37 22

10. Senica  21 5 5 11 22:39 20

11. Pohronie 21 3 10 8 26:31 19

12. Michalovce 21 4 7 10 21:42 19

PROGRAM 22. kola

SOBOTA 6.3. (jednotný výkop 14:30)

Michalovce – Nitra

Senica – Pohronie

Slovan BA – Dunajská Streda

Trenčín – Trnava

Zlaté Moravce – Sereď

Žilina - Ružomberok

 

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce), Kalmár 

(Dunajská Streda) po 12 gólov, 

Bichakhchyan (Žilina), Kurminowski (Žilina), Ratao (Slovan) 

po 9 gólov

TABUĽKA PRED  22. kolom 





 11  NADSTAVBA

Dnešným súbojom 22. kola sa uzatvorí základná časť Fortuna ligy, ktorá sa následne opäť rozdelí na dve šestky. Šošoni si už s predstihom 

zabezpečili po roku znova účasť v hornej šestke najlepších. 

Poslednou nezodpovedanou otázkou je, z ktorého miesta vstúpime do skupiny o titul. Rozhodne o tom nielen dnešný duel pod Dubňom, ale na diaľku 

budeme sledovať aj súboj v Trenčíne, kde hrá Trnava. Spartak má pred nami aktuálne náskok jedného bodu.

V 1. kole nadstavby sa stretne práve tretí tím so štvrtým, čo s istotou sľubuje pod dvoch týždňoch odvetu s Trnavou (termín 1. kola nadstavby: 13., 

resp. 14. marca). Dnes sa teda na diaľku rozhodne o mieste, na ktorom skončíme po základnej časti a zároveň teda aj o dejisku budúco týždňového 

stretnutia – či sa duel odohrá na Štadióne MŠK alebo v City aréne. Tretí tím po základnej časti bude mať v tomto dueli výhodu domáceho prostredia.

Od postavenia v tabuľke sa následne bude odvíjať aj program šošonov v skupine o titul.

Skupinu o titul začíname proti Spartaku, otázne 

či doma alebo v Trnave



 12   ŠTATISTIKA

Prihrávanie: 0 » (dal)       » 0 (prijal)

Petráš  1 0 

Javorček  12 13

Kopas  6 9

Kiwior  4 10

Anang  7 4    

Fazlagić  7 2 

Bernát   3 5

Ďuriš  1 2

Iľko  10 10    

Jibril  3 2

Kurminowski - -

Rusnák  2 -

Bichakhchyan 4 -

Kaprálik  - -

Myslovič  - -

SÚČET  40 34

Súboje: 18/11 vyhratých (61% úspešnosť)

 Obranné: 5/1 vyhratý

 Útočné: 13/10 vyhratých

 Vzdušné: 1/1 vyhratý

Dribling: 5/4 úspešné

Sklzy: 5/1 úspešný

Strely /na bránu: 4/0 

Celkovo odbehané: 11 881 m ( 125 m / min )

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 842 m

Najvyššia rýchlosť:  33,78 km/h   

MIROSLAV
GONO

#

Prihrávky: 77% úspešnosť 
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