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Ladislav Prešinský
Erik Weiss
Marek Galo
Marcel Eperješi
Ľubomír Suchý
Pavel Ochotnický



30
Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
Benson
ANANG
21r. (GHA)

2
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14
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KIWIOR
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KOPAS 
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3
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LEITNER 
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23
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Minárik 
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Richard
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25
Tomáš
Nemčík 
20r. (SVK)

27
Branislav
SLUKA 
22r. (SVK)

40
Samuel
SUĽA 
21r. (SVK)

39
Marián
TANDARA
19r. (SVK)

11
Vahan
BICHAKHCHYAN
21r. (ARM)

18
Enis
FAZLAGIĆ
21r. (MKD)

6
Miroslav
Gono 
20r. (SVK)

43
Filip
MRÁZ 
20r. (SVK)

7
Patrik
Myslovič
20r. (SVK)

17
Jakub
PAUR 
29r. (SVK)

24
Tibor
SLEBODNÍK 
20r. (SVK)

29
Dávid
ĎURIŠ 
22r. (SVK)

20
Adam
GOLJAN 
20r. (SVK)

16
Partik
IĽKO 
20r. (SVK)

19
Timotej 
JAMBOR 
18r. (SVK)

10
Adrián
KAPRÁLIK 
19r. (SVK)

A TÍM

8
Taofiq
JIBRIL
23r. (NGA)

66
Matúš
RUSNÁK 
21r. (SVK)



Nabitý program pokračuje a oddych Šošonov nečaká 
ani počas tohto víkendu. V rámci 3. kola Fortuna ligy 
dnes privítame na domácom Štadióne MŠK Žilina 
klub zo stredného Slovenska – FK Pohronie. Na žlto-
modrých sme naposledy narazili počas poslednej 
zimnej prípravy, kedy sme ich v januárovom dueli 
porazili gólmi Paura a Goljana 2:0. V ligových zápo-
leniach to bolo v minulej sezóne vzácne vyrovnané, 
keď sa z výhry vždy tešil domáci tím a vždy pomerom 
2:1. Približne takto pred rokom sa v 4. kole ročníka 
2020/2021 radovali zo zisku troch bodov domáce 
pohronské osy po gólových zakončeniach ich afri-
ckých legionárov. Odplata prišla na rad v kole pät-
nástom, keď pod Dubňom strieľali ostrými Bernát 
a Ďuriš.

Pohrončanov pred začiatkom aktuálneho ročníka tešil 
aj fakt, že zvíťazili až v piatich z celkových siedmych 
prípravných duelov. Zo slovenských prvoligových 
a druholigových mužstiev postupne porazili Šamorín 
(3:0), Podbrezovú (5:1), Zlaté Moravce (3:2), Košice 
(2:1) i Banskú Bystricu (1:0). Jediné dve prehry im 
pripravili fortunaligové tímy z Liptovského Mikuláša 
(0:1) a z Ružomberka (1:2). Pri chuti bol počas prípravy 
predovšetkým nestarnúci Miloš Lačný, ktorý nas-
trieľal až šesť gólov a s náskokom sa stal jasne 
najlepším strelcom prípravy klubu hrajúceho v Žiari 
nad Hronom. 

Strelecké kopačky si futbalový svetobežník obul aj do 
minulotýždňového druhého kola najvyššej slovenskej 
súťaže, keď si Pohronie pripísalo premiérové body 
v ročníku po domácej výhre 2:0 proti Michalovciam. 
Rovnakým výsledkom sa skončil aj úvodný ligová 
previerka FK, no tentokrát v prospech Spartaku 
Trnava. Tieto výsledky teda radia vcelku mladý klub 
na aktuálne ôsme miesto tabuľky. 

Letné zmeny v kádroch a realizačných tímov neo-
bišli ani Pohronie. Na trénerskú stoličku zasadol 
minulosezónny kouč Nitry či Serede Gergely Geri. 
Pod jeho taktovkou tak už okrem prípravy preb-

iehalo aj dopĺňanie mužstva. Prvou veľkou posilou 
je spomínaný kanonier Miloš Lačný, ktorý prišiel zo 
Serede. Do obrany získalo Pohronie českú dvojicu 
Adam Pajer (Podbrezová) a Pavel Čmovš (Nea Salamis 
Famagusta). Na kraji defenzívneho štvorlístka môže 
byť veľkou zbraňou Timotej Záhumenský, prichádza-
júci z Brna. Nesmieme zabudnúť aj na dve ofenzívne 
zbrane, ktoré premenili svoje hosťovanie z pred-
chádzajúcej sezóny na trvalý prestup. Šesťgólový 
strelec z minulého ročníka Adler Da Silva prichádza 
nastálo z francúzskeho Stade Nyonnais a mladý 
talent z Pobrežia Slonoviny Ismael Dao z lotyšského 
Caramba Riga. Za zmienku však stoja určite aj niek-
toré citeľné straty, ktoré môžu tím z Pohronia mrzieť. 
Mužstvo opustil ďalší bývalý hráč Šošonov Bernard 
Petrák. Bojovný a pracovitý obranca zamieril do dru-
holigového poľského celku Odra Opole. Škrt cez 
rozpočet urobil „osám“ aj čerstvý odchod rýchlo-
nohého krídelníka z Gambie Alieu Fadera, ktorý si 
svojimi výkonmi vyslúžil prestup do belgickej ligy, 
konkrétne Waregemu.

Opätovné sa naladenie na ligu nebude pre Šošonov 
jednoduché, no ako ukázali v prvých dvoch súbojoch 
ligy, vedia to zvládnuť úspešne. Šnúru výborných 
výsledkov chceme určite natiahnuť aj počas futba-
lovej nedele pod Dubňom, preto veríme v podporu 
žltozelených aj priamo na tribúnu Štadióna MŠK Žilina. 
Najlepšie naladenie sa na štvrtkovú odvetu proti 
Kazachom vedie práve cez dnešný duel. Ostatných 
fanúšikov pozývame k obrazovkám streamovacej 
služby Voyo od spoločnosti Markíza, kde sa v novom 
ročníku budú vysielať všetky duely Fortuna ligy.

HLAVNÝ TRÉNER
GERGELY GERI

BRANKÁRI
1 ADRIÁN SLANČÍK (SVK) 1999 
17 LIBOR HRDLIČKA (SVK) 1986
30 SAMUEL DOVEC (SVK) 2001

OBRANCOVIA
3 SAMUEL JENÁT (SVK) 2001
4 ALEXANDER PALUSZEK (POL) 2001

6 ANDREJ ŠTRBA (SVK) 1998 
24 PAVEL ČMOVŠ (CZE) 1990
32 DOMINIK ŠPIRIAK (SVK) 1999
44 TIMOTEJ ZÁHUMENSKÝ (SVK) 1995
52 ADAM PAJER (CZE) 1995
  
ZÁLOŽNÍCI
8 ISMAEL DAO (CIV) 2002
10 CEDRIC BADOLO (BFA) 1998
15 MARTIN ADAMEC (SVK) 1998
18 PATRIK BLAHÚT (SVK) 1997

19 MALLÉ LADJI (MLI) 2001
20 MAREK VÝBOŠŤOK (SVK) 2002
29 DAVID BANGALA (FRA) 1997
77 PETER MAZÁŇ (SVK) 1990
99 MARIÁN ŠMATLÁK (SVK) 2003

ÚTOČNÍCI
7 FILIP ŠKRTEĽ (SVK) 2002
9 ADLER DA SILVA (SUI) 1998
21 FILIP MASTIŠ (SVK) 2002
31 MILOŠ LAČNÝ (SVK) 1988

Rok založenia: 2012  Klubové farby: modrá, biela, žltá a zelená
 Štadión: Futbalový štadión Žiar nad Hronom (kapacita: 2300 divákov)
Minulá sezóna: 9. miesto 
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 1:2 (v), 2:1 (d)  
Historická bilancia: ŽILINA – POHRONIE  4  3  0  1  6:4

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, čaká nás už tretí anglický týždeň po sebe. Všetci 
veríme, že ani do tretice nám to nebude robiť problém...
„Chalani zatiaľ vyzerajú dobre, i keď to teraz bolo trochu špeci-
fické. Absolvovali sme dlhú cestu, do toho časový posun a ďalšie 
okolnosti, kvôli ktorým mohli byť chalani viac unavení. Myslím si 
ale, že dobre zregenerujeme a budeme fungovať ako doteraz.“

Aká je po náročnom programe odozva od chalanov? Na 
čo sa zameriavate spolu s kondičným trénerom? Ako telo 
športovca nepreťažiť a správne zregenerovať?
„Je to veľký alchýmia, vždy musíme nájsť cestu, ako to spraviť 
ideálne. Doteraz to fungovalo, no týždne pribúdajú a zápasov 
je dosť. Navyše, niektorí chalani nám postupne vypadli. Káder 
bol pripravený na to, že bez problémov budeme zvládať obe 
súťaže, ale skomplikovali nám to nečkané zranenia a choroby. 
Dúfam však, že to nie sú dlhodobé problémy a títo chalani budú 
čoskoro späť na ihrisku.“

Dnes už máme na programe ligový duel proti Pohroniu. Hráči, 
ktorí dostali šancu, ukázali, že na ligu majú a vybojovali 
úvodné dve výhry...
„Veľmi sa z toho teším. Nejde o to, že v lige hrá iná jedenástka 
ako v pohári, keďže proti Tobolu sme v základe spravili veľa 
zmien a aj napriek tomu sme zápas zvládli. Som rád, že doter-
ajšie ligové stretnutia sme odohrali na dobrej úrovni a verím 
tomu, že tí, čo budú hrať dnes, predvedú opäť maximum. 
Jednoznačne urobíme všetko preto, aby sme úspešne bojovali 
na oboch frontoch.“

Po úspešných výsledkoch sa ale určite lepšie zotavuje, 
trénuje a aj hrá...
„Je to trochu špecifické, nakoľko tréningov je aktuálne menej 
ako zvyčajne. Tréningové mikrocykly sme zvykli mať silné, no 
teraz je to skôr o koncentrácii na každý jeden zápas a regen-
erácii. Je však super, že chalani si môžu vyskúšať a zažiť aj takéto 
veci. Pre nich sú to určite veľké skúsenosti, treba sa z toho tešiť.“

Práve toto zažívajú veľké tímy neustále. Čerpáme z ťažkého 
sústredenia v Slovinsku?
„Samozrejme, už tam sme absolvovali ťažké súboje a do toho 
aj tréningy. Rovnako aj príprava bola špecifická tým, že sme 
minulú sezónu potiahli dlhšie ako iné kluby. Odohrali sme dva 
náročné duely o Konferenčnú ligu, plus finále Slovenského 
pohára či výpomoc v druhej lige. Navyše, približne desať hráčov 
odišlo ihneď na reprezentačné zrazy. Hráči mali teda naozaj 
vyčerpávajúce leto. Nedá sa vyslovene povedať, že všetko 
prebehlo podľa našich predstáv, no museli sme občas hľadať 
aj kompromisy. To potom čiastočne ovplyvňuje aj výkonnosť 
mužstva, čo sa týka fyzického prejavu.“

Pohronie opäť postavilo pod novým trénerom Gerim zau-
jímavý tím. Čo prezradili ich prvé zápasy, ak ste ich stihli 
vôbec podrobnejšie sledovať?
„Úlohy máme v trénerskom štábe rozdelené, keďže duelov 
je v poslednom období viac ako dosť. Vieme, že nás čaká 
konsolidované a dobre pracujúce mužstvo, ktoré vie, čo chce 
hrať. Určite to nebude nič ľahké, no teraz už také zápasy nie 
sú. Každé mužstvo sa už prezentuje kultivovaným futbalom. 
Musíme sa vedieť postaviť aj týmto prekážkam a urobiť znovu 
všetko preto, aby sme zvíťazili.“ 

Tomáš Nemčík v rozhovore na ďalších stranách spomenul, 
že všetci hráči si navzájom doprajú a funguje medzi dobrá 
chémia. Aj vďaka tomu asi naplno zaberajú obe jedenástky 
v lige či v Európe...
„Svätá pravda. U nás je prirodzené, že hráči, ktorí trénujú, 
majú reálnu šancu dostať sa aj na ihrisko. To musí byť pre nich 
určite motivujúce. Sú mužstvá, v ktorých sa základná zostava 
neobmieňa a točí sa tá istá non-stop a skočiť do zostavy je 
veľmi ťažké. My sme si zvolili trochu inú cestu a teraz sa nám 
to vracia tým, že chalani sú už takmer všetci pripravení. Aj vo 
štvrtok sme urobili zmeny v zostave a dokázali sme vyhrať aj 
proti kvalitnému súperovi, ktorého káder tvorila veľká časť 
reprezentantov a zaujímaví zahraniční hráči.“

Pred dnešným duelom pripadajú v úvahu aj niektorí hráči, 
ktorí boli zranení, alebo to ešte nechceme riskovať? Roz-
mýšľate už aj nad tým, ako správne rozložiť sily smerom 
k štvrtkovej odvete?
„Vždy je dôležitý zdravotný stav kádra. V piatok sme doces-
tovali zavčas ráno a aj podľa únavy na tréningu sa rozhodneme 
o nominácii na zápas proti Pohroniu.“

POHĽAD TRÉNERA:
„PRE KAŽDÉHO JEDNÉHO 
HRÁČA NAJVÄČŠOU MOTIVÁCIOU 
DOSTAŤ SA NA IHRISKO.“





Na dvoch čistých kontách v lige má zásluhu aj ďalší z futba-
lového rodu Nemčíkovcov. Stále len 20-ročný stopér Tomáš 
eliminoval v prvých dvoch kolách súperových útočníkov 
a dnes by to rád zopakoval do tretice. Ako sa pozerá na 
duely, ktoré idú v rýchlom slede? Kde je podľa neho kľúč 
k úspešným výsledkom?

Tomáš, bol si v mladosti zberateľom Bulletinov MŠK? Aké 
spomienky sa ti k nim viažu?
„Ako malí chlapci sme ich vždy rozdávali divákom pred zápasom, 
keď sme šli podávať lopty na ihrisko. Vždy sme si nejakí nechali 
na pamiatku. V šuplíku máme s bratom odložené špeciálne kusy 
z Ligy majstrov či kvalifikácie Európskej ligy. Najpamätnejší je asi 
pre mňa ten z duelu proti Ajaxu Amsterdam. Aj tento si nájde 
svoje miesto, keďže v ňom budem mať premiérový rozhovor.“

V nabitom programe máme pred sebou už v poradí tretí 
anglický týždeň. Ako to vnímaš?
„Myslím, že hráči to majú radi, keďže zápas je pre nás tá najlepšia 
časť v mikrocykle. Na každý jeden duel sa tešíme a vždy sa 
snažíme zo seba dostať maximum. Dúfam, že sa nám počas 
anglických týždňov bude takto dariť čo najdlhšie a najlepšie.“

V lige si od trénera dostal dôveru na stopérskom poste 
a zatiaľ z toho boli dve čisté kontá. Čo hovoríš na doterajšie 
tímové výkony v lige, o ktoré si sa zaslúžil aj ty?
„Som veľmi rád za šancu, ktorú mi tréner poskytol a veľmi ma 
potešili aj dva čisté štíty, ktoré sme si dokázali udržať. Je to 
motivácia do ďalšej roboty a zadosťučinenie za prácu, ktorú 
odvádzame na tréningoch. Všetci si aj napriek mladému veku 
snažíme pomáhať a vážime si každú jednu príležitosť.“

Aj tréner Staňo potvrdil, že šancu ste naozaj chytili „za 
pačesy“ a  nezľakli ste sa toho. Príkladom toho je aj 
zaskočenie Adama Kopasa za chorého Ján Minárika v zápase 
proti Tobolu...
„Všetci trénujeme spolu a čakáme na to, kedy príde takáto 
príležitosť. Nikto z nás nevie, kedy to môže prísť, a preto musíme 
byť stále pripravení na sto percent a ukázať to najlepšie, čo 
vieme.“

V minulej sezóne si viac nastupoval v druhej lige a dostával 
prvé štarty aj za „Áčko“. Aktuálne už teda pravidelne nas-
tupuješ aj v základnej jedenástke. Ako by si porovnal svoju 
výkonnosť?
„Za rok v „A“-mužstve som sa posunul veľmi vpred a počas 
minulého ročníka som sa postupne oťukal aj v prvej lige. Z toho 
už len teraz ťažím a stále sa snažím napredovať.“ 

V klube si pokračovateľom otca a brata, radíš sa s nimi 
niekedy o futbale? 
„Samozrejme, vždy keď prídem domov, tak sa porozprávame 
o zápase. Povieme si, čo bolo zlé a čo dobré a rady od nich 
beriem ako pomoc. Viem, že mi to môže pomôcť do ďalších 
stretnutí.“

Zatiaľ sa ale príliš netlačíš do útoku ako tvoj otec. Myslíš 
predovšetkým na obranu?
„Áno, nechcem veľmi vymýšľať. Sústredím sa na robotu, ktorú 
mám a časom možno príde aj niečo navyše.“

Zatiaľ teda úspešne pôsobíme na oboch frontoch. Aký je 
kľúč k úspechu?
„Myslím si, že je to dobrou partiou. Jeden druhému si dopra-
jeme, bez ohľadu na to, či hráme alebo nehráme. Všetci ideme 
za jedným cieľom, a to je víťazstvo. Potom sa to podľa mňa aj 
odzrkadľuje na ihrisku.“

TOMÁŠ NEMČÍK   
Slovensko • 19.4. 2001 • Výška: 190 cm • Váha: 75 kg 
Post: Obranca

Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2006 - 2020
MŠK Žilina 2020 - 

Celková bilancia v žltozelenom:
9 zápasov | 0 gólov / 0 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
2 zápasy / 180 minút | 87% úspešnosť prihrávok | 
60% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

„DOPRIAŤ SI – ČI UŽ HRÁŠ, ALEBO SEDÍŠ NA LAVIČKE, “ 
MYSLÍ SI ODCHOVANEC AKADÉMIE MŠK ŽILINA TOMÁŠ 
NEMČÍK

#



Dnes nás po štvrtkovom dueli v Konferenčnej lige čaká už Pohro-
nie. Ako sa dá tak rýchlo preladiť na nový zápas, novú súťaž?
„Ide to rýchlo, ale za kvalitné zápasy v Európe sme veľmi radi, páčia 
sa nám a chceme ich hrať aj budúcu sezónu. Preto sú súboje vo 
Fortuna lige rovnako dôležité a musíme sa na ne pripraviť rovnako 
dobre ako na Konferenčnú ligu.“ 

Pohronie v úvode prehralo v Trnave a vyhralo proti Michalovciam. 
V minulej sezóne sme s nimi odohrali dva vyrovnané vzájomne 
zápasy. Ako na nich? 
„Je to taký nevyspytateľný súper, s každým môže vyhrať i prehrať, 
takže určite netreba nič podceniť. Hráme doma, pripravíme sa na 
sto percent a verím, že to opäť aj v lige zvládneme.“

Bude opäť motiváciou aj dobrý výsledok z Kazachstanu? 
„Samozrejme, takýto výsledok vždy poteší a pomôže aj dobiť chýba-
júcu energiu. Po prílete sme si oddýchli, na tréningoch povedali, ako 
chceme hrať a ideme na to.“

Divákov stále pribúda, hoci v Astane neboli prítomní. Našimi 
poslednými výkonmi ich ale asi lákame čoraz viac na tribúnu. 
Súhlasíš?
„Konečne povolili vstup na štadión aspoň nejakým divákom. Sme za 
to vďační, pretože atmosféra je s fanúšikmi úplne iná. Snažíme sa 
im za to odvďačiť našou hrou, spríjemniť im aj takto deň.“

1.Slovan Bratislava 2 2 0 0 6:1 6
2.Žilina 2 2 0 0 4:0 6
3.Trenčín 3 2 0 1 6:3 6
4.Senica 3 1 2 0 3:2 5
5.Ružomberok 2 1 1 0 3:2 4
6.Trnava 2 1 0 1 3:2 3
7.Michalovce 3 1 0 2 5:5 3
8.Pohronie 2 1 0 1 2:2 3
9.Dunajská Streda 2 1 0 1 4:5 3
10.Z. Moravce-Vráble 3 0 1 2 1:6 1
11.Sereď 2 0 0 2 2:6 0
12.Liptovský Mikuláš 2 0 0 2 2:7 0

TABUĽKA PRED NEDEĽOU NEDEĽA 8.8.
3. KOLO:
Žilina - Pohronie (18:00)
Sereď - Dunajská Streda (20:00)

PONDELOK 9.8.
3. KOLO:
Trnava - Liptovský Mikuláš (18:00)

 
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadak (AS Trenčín), Timotej Jambor (MŠK Žilina),  
Patrik Myslovič (MŠK Žilina), 
Abdulrahman Taiwo (DAC Dunajská Streda), po 2 góly 



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



DNES ZAČÍNA VOĽNÝ PREDAJ VSTUPENIEK NA 
ODVETU PROTI TOBOLU

Predaj vstupeniek na odvetu 3. kvalifikačného kola Európskej 
konferenčnej ligy proti kazašskému Limassolu začal pred-
predajom v piatok 6. augusta o 8:00 hod. iba pre držiteľov 
permanentiek z predošlej sezóny. 
Dnes 8. augusta v čase výkopu o 18:00 hod. bude spustený 
voľný predaj pre všetkých fanúšikov na Ticketportali.
Odvetný domáci zápas má výkop vo štvrtok 12. augusta o 
18:45 hod. 
Tribúny môžu byť opäť z polovice zaplnené a my opäť veríme, 
že poženiete Šošonov za postupom..
Aj preto sme ponechali ceny aj na toto kvalifikačné kolo rovnaké:

držitelia permanentiek z minulej sezóny - 4€

ostatní fanúšikovia - 7€

Čím sa musím preukázať pri vstupe na štadión?

V dobe začiatku hromadného podujatia bude musieť 
fanúšik (podľa najnovších opatrení, ktoré platia od 23. júla ):
disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-
19 (RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 24 hodín).
alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19:

- najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19  
s dvojdávkovou schémou,

 - najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s  
jednodávkovou schémou,

 - najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii  
prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak 
bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná 
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Akceptované je aj oficiálne potvrdenie o prekonaní ochorenia 
Covid-19 nie staršie ako 180 dní.
Výnimka platí pre deti do 12 rokov.

Upozorňujeme, že negatívny výsledok AG testu už nie je 
akceptovaný vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR!



Už budúci víkend začne písať, verme, že dlhú a úspešnú 
tradíciu, nový medzinárodný mládežnícky turnaj pre 
kategóriu U14. V tomto veku už pôsobila v Akadémii MŠK 
Žilina jedna z jej najjagavejších hviezd – obranca talianskeho 
Interu Milan Škriniar, po ktorom bude tento turnaj pomen-
ovaný a ktorý vás pozýva na budúcotýždňové zápolenia 
mladých talentov.

„Ahojte Šošoni a všetci mladí futbalisti. Veľmi rád by som 
vás pozval na premiérový ročník medzinárodného turnaja 
ŠKRINIAR CUP, pre kategóriu U14, ktorý sa uskutoční v 
Žiline 13.-15. augusta.

Verím, že sa z tohto turnaja stane tradícia a kvalitná medz-
inárodná previerka pre žiacku kategóriu a že si týmto turna-
jom prejdú ďalšie veľké talenty,“ hovorí Milan Škriniar pred 
premiérovým ročníkom ŠKRINIAR CUPU.

Vedenie Akadémie MŠK Žilina ešte pred štartom nového ročníka 
starších žiakov pripravilo pre kategóriu U14 kvalitnú medz-
inárodnú konfrontáciu.

Okrem Šošonov si to pri premiérovom ročníku turnaja pod 
záštitou nášho svetoznámeho odchovanca Milana Škriniara 
rozdajú české a poľské tímy na ŠKRINIAR CUPE.

Na hlavnej ploche Štadióna MŠK a v Závodí sa predstaví:

Wisla Krakow, Lech Poznaň, Baník Ostrava, Slavia Praha 
a domáci klub MŠK Žilina.

Kompletné vyžrebovanie čoskoro na mskzilina.sk

PREMIÉROVÝ ŠKRINIAR CUP UŽ BUDÚCI VÍKEND

AJ JA SOM  
AKADÉMIA  

MŠK ŽILINA
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