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TRÉNER
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TOMÁŠ

LINTNER
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JURAJ

JACKO

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

Michal Smolák
Milan Štrbo
Ján Pozor
Štefan Vaľko
Tibor Jančovič
Ladislav Prešinský

VS

NEDEĽA 4.4.
16:00
3. KOLO SKUPINY O TITUL 
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

21r. (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

22r. (SVK)

8

TAOFIQ 

JIBRIL

22r. (NGA)

16

PATRIK

IĽKO

20r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

18r. (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
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

19r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

20r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1904  Klubové farby:  žltá, modrá, biela•

Štadión MOL Aréna, kapacita 12 700 divákov

Minulá sezóna: 3. miesto   Vzájomné zápasy minulá sezóna: 0:1 (v), 2:2 (d), 0:2 (v)•  

Vzájomné zápasy aktuálna sezóna: 4:1 (d), 1:1 (v)

Historická bilancia: ŽILINA – DUNAJSKÁ STREDA   54  17  19  19   78:62

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

eprezentačná prestávka je za nami a my sa môžeme sústrediť opäť na 

Rligové boje a vyvrcholenie ročníka v lige či pohári. V 3. nadstavbovom 

kole sa v zápase tabuľkových susedov stretávame s Dunajskou Stredou v 

tejto sezóne už po tretíkrát. V prvom meraní síl sme si v súboji 9. kola poradili s 

mužstvom DAC na domácom ihrisku presvedčivo 4:1 a spôsobili mu vôbec prvú 

stratu bodov v aktuálnom ročníku. Čakanie na výhru proti Dunajskej Strede sme 

tak po štyroch rokoch konečne prerušili. V druhom tohto sezónnom meraní síl 

sme vo februárovom dueli v MOL Aréne vybojovali bod po remíze 1:1.

Klub zo Žitného ostrova bol v zimnom prestupovom období, ako je u neho 

zvykom, aktívny na trhu hráčov a priviedol niekoľko posíl do defenzívy, ale aj 

ofenzívy. Do kádru pribudol krajný obranca Luciano Vera z argentínskeho River 

Plate a do zálohy fyzicky slušne stavaný záložník Creighton Braun z USA. Ďalšími 

posilami sú brazílsky obranca Mateus Brunetti a záložník Isaac Christie-Davies, 

ktorý prišiel na hosťovanie z druholigového anglického tímu Barnsley. Viaceré z 

posíl však zatiaľ naberajú zápasovú prax v Šamoríne, ktorý je "béčkom" 

Dunajskej Stredy.

Nesmieme opomenúť ani návrat nigérijského zakončovateľa Taiwa 

Abdulrahmana z hosťovania v Michalovciach, kde sa mu obzvlášť darilo. V 

ôsmich zápasoch dokázal skórovať až šesťkrát. Opačný smerom pred jarou 

putoval ghanský krídelník Sharani Zuberu. V klube súpera zaznamenali aj 

hráčske odchody. Do Zlatých Moraviec sa vrátil Marek Švec a na hosťovanie do 

Serede odišiel Andrej Fábry. Po dvojročnom hosťovaní sa do svojho klubu v 

Paname vrátil aj záložník Jorge Mendez.

V úvodných kolách nadstavby zaznamenali futbalisti DAC-u jednu výhru a jednu 

prehru. Najskôr zdolali mužstvo Zlatých Moraviec po góloch dvoch najlepších 

strelcov tímu. Úspešným zakončovateľom bol s 13-timi gólmi doterajší líder 

strelcov Fortuna ligy a kapitán mužstva Zsolt Kalmár. Pridal sa k nemu aj 

venezuelský útočník Eric Ramirez, ktorý si pripísal svoj deviaty a v následnom 

dueli s Trnavou aj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne. Po góle spartakovcov v 

nadstavenom čase však Dunajská Streda odišla v minulom kole zo Slovenského 

Ríma bez bodu s prehrou 2:3.

Počas teraz skončenej reprezentačnej prestávky poskytla Dunajská Streda 

viacero svojich hráčov pre potreby národných mužstiev. Reprezentovať svoje 

rodné krajiny v kvalifikáciách, priateľských zápasoch, ale aj na finálovom turnaji 

majstrovstiev Európy do 21 rokov odišlo celkovo deväť futbalistov prvého tímu. 

Pre Zsolta Kalmára a Andrása Schäfera to bol v drese našich južných susedov 

vcelku úspešný vstup do kvalifikácie na MS vo futbale v Katare 2022. V 

troch dueloch si pripísali dve výhry a cennú remízu proti Poľsku. Prvý 

menovaný nastúpil do všetkých troch stretnutí, v poslednom si ale poranil 

koleno a predčasne striedal. Podobne pochodil aj Schäfer, ktorý si ešte v 

tréningu maďarskej reprezentácie zranil koleno. Panama aj s dvojicou 

krajných bekov - Eric Davis a Cesar Blackman - zaknihovala rovnako 

úspešný vstup do kvalifikácie na „Mundial" v Katare. Z dvoch zápasov si 

nesie plný počet bodov. Piatym hráčom DAC, ktorý bojuje o futbalový 

šampionát, je Moldavec Ion Nicolaescu. V prvom súboji proti Faerským 

ostrovom strelil gól pri remíze 1:1, no v druhom nepomohol odvrátiť blamáž 

po prehre 0:8 s Dánskom.  V treťom (Moldavsko - Izrael 1:4) opustil ihrisko 

predčasne po červenej karte. Zvyšná trojica reprezentuje výbery do 21 

rokov. Brankár českého tímu Martin Jedlička a chorvátsky útočník Marko 

Divković sa podieľajú na celkom úspešnom vstupe svojich tímov do 

európskeho šampionátu svojej vekovej kategórie. Jedlička odchytal všetky 

tri zápasy v skupine a predovšetkým jeho zásluhou získali Česi cennú 

remízu v prvom stretnutí s Talianskom. Tretí do partie Sebastián Nebyla, 

ktorý reprezentoval našich sokolíkov na prípravnom turnaji v Turecku. 

V treťom kole skupiny o titul sa budeme chcieť vrátiť k výkonom spred 

reprezentačnej pauzy, kedy sme odohrali dva vynikajúce a emóciami nabité 

súboje proti Spartaku Trnava a Slovanu Bratislava. Rovnako sa budeme 

snažiť o natiahnutie víťaznej série na našom štadióne, ktorá trvá ešte od 

augusta. V tom nám určite pomôže podpora našich verných fanúšikov, VÁS 

– nášho 12. HRÁČA - i keď stále iba od televíznych obrazoviek. 

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

BERND STORCK

BRANKÁRI

36 MARTIN JEDLIČKA (CZE) 1998

 ATTILA HORVÁTH (SVK) 200330

 BENJAMIN SZÁRAZ (SVK) 19981

 DÁNIEL VESZELINOV (HUN) 200122

OBRANCOVIA

3 DANYLO BESKOROVAINYI (UKR) 1999

 CESAR BLACKMAN (PAN) 199882

 MATEUS BRUNNETI (BRA) 199916

 ERIC DAVIS (PAN) 199131

 

24 DOMINIK KRUŽLIAK (SVK) 1996

40 JAKUB MOLNÁR (SVK) 2002

 JANNIK MÜLLER (GER) 199418

 NIKLAS SOMMER (GER) 19982

 LUCIANO VERA (ARG) 200227

ZÁLOŽNÍCI

6 ANDRIJA BALIĆ (CRO) 1997

 FERENC BÖGI (SVK) 200228

 CREIGHTON BRAUN (USA) 200115

 SIDNEY FRIEDE (GER) 199823

 ISAAC CHRISTIE-DAVIES (WAL) 199711

 ZSOLT KALMÁR (HUN) 199513

 

77 SEBASIÁN NEBYLA (SVK) 2002 

 SAINEY NJIE (GAM) 200119

 ANDRÁS SCHÄFER (HUN) 199926

 MÁTÉ VIDA (HUN) 1996 8

ÚTOČNÍCI

17 YHOAN ANDZOUANA (COG) 1996

 MARKO DIVKOVIĆ (CRO) 199929

 BRAHIM MOUMOU (GER) 200121

 ION NICOLAESCU (MOL) 199898

 ERIC RAMIRÉZ (VEN) 19989

 ABDULRAHMAN TAIWO (NIG) 199825

″



Košická 1601,010 01 Žilina, 

Tel: 041/511 61 00

info@autobecchi.sk,

www.autobecchi.sk



Keď sa pozrieme spätne na posledné zápasy s Trnavou a Slovanom, tak môžeme 

povedať, že začiatok nadstavby nás zastihol v dobrej forme. Súhlasíte s tým, 

pán tréner?

„Podľa môjho názoru sme sa vo všetkých jarných dueloch prezentovali celkom 

dobre. Vo všetkých zápasoch, okrem krátkeho výpadku v Trnave, sme podali taký 

výkon, aký sme chceli."

Obidve stretnutia boli veľmi emotívne a napínavé až do posledných minút. 

Nezostarli ste pri nich o pár rokov?

„Záleží, ako sa na to pozrieme. Keď sa pozrieme na progres a prácu hráčov, tak to 

bolo určite v poriadku. V tomto som mohol byť pokojný. Čo sa týka atmosféry a 

napätosti zápasov, emócie boli veľmi vybičované. Záleží mi nielen na progrese 

mužstva, ale potrebný je aj dobrý výsledok. Samozrejme, že tam boli nervy, ale 

vždy je to lepšie, ako mať nudný zápas. Teším sa, že duely, ktoré sme doteraz 

odohrali, nepriniesli nudný priebeh a fanúšik sa nenudil. Dúfam, že v tom budeme 

pokračovať."

Nasvedčuje tomu aj fakt, že v sme v každom kole na televíznych obrazovkách. 

Náš futbal teda musí byť pre diváka atraktívny. Je to aj pre vás nejaké 

zadosťučinenie?

„Určite áno. Mojím snom a cieľom pri príchode na lavičku bolo, aby sme si to s 

každým súperom rozdali ako rovný s rovným. Cítim, že už takto dokážeme hrať a 

je už iba na okolnostiach daného dňa, či dokážeme aj vyhrať. Všetky zápasy sú 

otvorené, ale dôležitým je pre mňa prejav a aj súperove uznanie. My musíme ísť 

vždy naplno a ukázať snahu vyhrať. Výsledok sa nedá nikdy garantovať, dôležitý 

je prístup a viera v to, že v každom súboji môžeme uspieť."

Je za nami reprezentačná prestávka, počas ktorej nám z „A"-mužstva odišlo až 

14 hráčov. Čo to spraví s tímom a formou, akú sme mali predtým?

„Uvidíme, čo to prinesie. Zápasy po reprezentačnej pauze sú väčšinou také, že 

nevieme, čo od nich očakávať. Nevieme, v akej mentálne či fyzickej pohode sa 

hráči vrátia. Aj keď teraz sme už na tom trochu lepšie, pretože si dokážeme 

kontrolovať chalanov, v akom tréningovom zaťažení sa nachádzajú a koľko 

odohrajú počas repre zápasov. Po tejto stránke sme sa posunuli, ale vždy hrá 

úlohu aj cestovanie, nastavenie, únava a veľa ďalších vecí, ktoré môžu ovplyvniť 

výkon jednotlivca. Verím, že dnes budeme čo najmenej ovplyvnení týmito javmi. 

Aj ostatní hráči, ktorí tu ostali, odohrali stretnutie v Skalici v rámci druhej ligy a 

ostali tak v zápasovom rytme. Síce som trochu sklamaný, že sme v Skalici 

nebodovali, ale to už je iná vec."

S Dunajskou Stredou sme sa v tejto sezóne stretli dvakrát. V obidvoch 

prípadoch ste označili za favorita súpera. Platí to aj pred dnešným duelom?

„Myslím si, že Dunajská Streda je najťažšie mužstvo na bránenie. Tak treba k 

tomu aj pristúpiť a pripraviť sa na nich. História ukazuje, že s nimi dokážeme hrať, 

ale treba si priznať, že ich kvalita je vysoká. A aj preto majú náš plný rešpekt. 

Hrajú naozaj zaujímavý futbal, určite patria do špičky našej ligy a právom sa 

nachádzajú tam, kde sú. To nám pridáva na motivácii znepríjemniť im ten zápas a 

urobiť všetko preto, aby sme boli úspešní."

V prvom stretnutí na našej pôde sme uspeli po výsledku 4:1. Máme na to, aby 

sme zopakovali takýto výsledok?

„Nemyslím si, že zápas bude prebiehať podobne ako ten posledný, pretože aj 

Dunajská Streda musí rešpektovať našu silu. Už v tom dueli, ktorý sme vysoko 

vyhrali, mal aj súper veľa šancí na gól. My sme mali vtedy aj trochu šťastia, ale je 

pravda, že sme tomu šťastiu išli naproti. Niekedy ozaj rozhodujú detaily a ak si 

dobre pamätám, tak tých príležitostí Dunajskej Stredy bolo dosť. Musíme sa 

vyvarovať takýmto situáciám. Vtedy budeme úspešní."

Vráťme sa ešte aj k ankete Futbalista roka, kde ste v kategórii Tréner roka 

skončili na treťom mieste. Čo je za tým, že hneď vo svojom prvom 

trénerskom roku ste sa umiestnili takto vysoko?

„Asi za tým bude aj to, že pri preberaní tímu sme sa zvládli udržať na druhom 

mieste. To je jedna vec a ďalšou je, že sme v podstate pred rokom vymenili 

dve kompletné mužstvá a obidva tímy ukázali po zimnej príprave dobrú 

formu. Neprehrali sme s naším prechádzajúcim mužstvom, keď sme získali 

desať bodov v štyroch zápasoch. A s druhým tímom, ktorý bol mladý, 

vymenený a po pandémii, sme odohrali vynikajúce stretnutia, v ktorých tí 

chalani vyzerali super. Hlavnú príčinu tohto ocenenia vidím práve v tom, že v 

najvyššej lige nikdy nikto nehral a asi ani nebude hrať s takým mladým 

mužstvom. Hráči naskočili hneď do prvoligového kolotoča bez veľkých 

skúseností. Teraz sme boli po základnej časti na vynikajúcom treťom mieste 

po výborných súbojoch s Dunajskou Stredou, Slovanom či s Trnavou. Myslím 

si, že ľudia si uvedomujú, s akým mladým mužstvom pracujeme, a preto asi 

prišlo aj toto ocenenie. Určite to je ale zásluhou celého kolektívu vrátane 

kompletného realizačného tímu, podporného tímu a hráčov, ktorí skutočne 

pracujú na sto percent. Toto je výsledok usilovnej roboty všetkých."

Fanúšikovia boli po týchto spomenutých zmenách dosť skeptickí, ale aj 

vďaka výkonom podporených vašim koučingu sa opäť prikláňajú na našu 

stranu. Čo na to hovoríte?

„Myslím, že určite nie sú slepí. Keď vidia, že hráči na ihrisku nechajú všetko, 

tak neostáva nič iné iba nám fandiť. A nezáleží na tom, či vyhráme alebo nie. 

Nehráme sa na nič, nie sme dokonalí futbalisti, ale futbal milujeme a robíme 

preň všetko."

Dnes bude premiérovo k dispozícii VAR na našom zápase. Vy ste boli v tejto 

otázke skeptický, lebo ste to už zažili predtým v Poľsku. Zmenilo sa niečo na 

vašom názore?

„Vždy to bude záležať na tom, ako sa rozhodne človek. Či už rozhodca priamo 

na ihrisku, alebo za VAR-om. Pokiaľ tie rozhodnutia budú správne, tak to 

bude prínosom. Ale ak sa budú posudzovať veci, ktoré k futbalu patria a 

zmenia ich na nedovolené zákroky, tak to bude zlé. Vždy je treba brať do 

úvahy dynamiku zákrokov za použitia napríklad rúk. Bojím sa, že veľa 

zákrokov bude posudzovaných ako fauly a nemyslím si, že toto je úplne ten 

správny spôsob. Nechcem narážať na posledný zápas na Slovane, i keď to 

potvrdzuje moje slová. Ide skôr o to, že futbal je kontaktný šport a ak bude 

niekto chcieť nasilu nájsť faul, tak ho nájde. Aby sa z futbalu nestal šport 

typu basketbal, kde nie je dovolený žiaden kontakt... Diváci majú radi 

kontaktnú hru, súboje, boj loptu a mám strach, že toto všetko už bude 

považované za faul. Bodaj by som sa ale mýlil.”

 6  ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA: 
„Fanúšikovia nie sú slepí. Nie sme
 dokonalí futbalisti, ale futbal
milujeme a robíme preň všetko."





Adam, v Žiline si od roku 2005. Za tú dobu si si musel prečítať veľké množstvo 

bulletinov...

„Od mala som si ich pozeral a čítal. Boli tam naše idoly a vždy, keď sme šli podávať 

lopty, tak sme ich aj rozdávali ľuďom pri vstupe na štadión. Každý raz sme sa do 

nich nadšene pozerali, čítali o našich vzoroch a snívali, že by sme tam chceli byť 

raz aj my."

Pýtam sa aj preto, lebo toto je vôbec prvý rozhovor s tebou v Bulletine MŠK. 

Odkladal si si nejaké do zbierky?

„Keby som sa pozrel medzi moje staré veci, tak by som určite našiel nejaké z 

minulých rokov."

Máš odložený nejaký pamätný kus? Napríklad, keď si sa v ňom objavil aj ty...

„Keď bol zápas odchovancov MŠK Žilina, tak v ňom bolo písané o každom jednom 

z nás. Ten som si odložil určite a aj ostatné, v ktorých som sa objavil, mám poctivo 

odložené."

Poďme už smerom k futbalu. Ako sa momentálne cítiš, keďže na jar si členom 

základnej zostavy?

„Myslím si, že treba byť vždy pripravený a čakať na svoju šancu, ktorá príde. Keby 

sa Jano Minárik nezranil, tak by som asi neodohral toľko zápasov. Som rád, že 

prišla šanca a môžem hrávať. Snažím sa svojimi výkonmi splatiť dôveru trénerov."

Na jar si odohral plnú minutáž. Je to trochu paradox vzhľadom na priebeh tvojej 

zimnej prípravy, keď si prekonal koronavírus a úvod prípravy si musel vynechať.

„Keď som uvidel na začiatku zimnej prípravy pozitívny test, tak ma to určite 

nepotešilo. Ale veril som tomu, že sa z toho dostanem. Určite som týždeň-dva na 

sebe pociťoval jemný výpadok. Rýchlo som sa však dostal naspäť do formy. 

Potom prišla takáto situácia v našom mužstve vplyvom zranenia Jana. Som teda 

rád, že teraz pravidelne nastupujem."

Prebiehajúca sezóna je pre teba už treťou v rámci A-tímu, ale až teraz si sa 

poriadne presadil do zostavy. Cítiš aj ty na sebe výkonnostný progres?

„Od zápasu k zápasu sa cítim na ihrisku lepšie, či už po fyzickej alebo 

mentálnej stránke. Prvé stretnutia boli aj o nastavení v hlave. Cítil som väčšiu 

zodpovednosť. Myslím si ale, že každým zápasom je to lepšie a lepšie."

Proti Trnave a Slovanu to boli emotívne vypäté súboje. Prinieslo to, okrem 

fyzickej, aj psychickú únavu?

„Vždy sa snažíme behať a makať celý zápas, celých deväťdesiatpäť minút. 

Potom nám túto snahu v podstate vymaže jeden sporný moment zo záveru 

stretnutia, ale s tým mi už nič nespravíme. Boli sme smutní, psychicky 

vyšťavení. Je to ale za nami. Treba sa pripraviť na dnešný duel a ten vyhrať."

V Bratislave sme nedostali gól z hry. Svedčí to o našej dobrej obrannej 

činnosti?

„V defenzíve sme pracovali dobre celé mužstvo a nepúšťali sme Slovan do 

vyložených príležitostí. Samozrejme, že Bratislavčania si v každom stretnutí 

vypracujú nejaké šance, ale v obrane sme ich do ničoho veľkého nepustili."

Myslíš si teda, že toto bol najlepší zápas mužstva po defenzívnej stránke?

„Celý tím sme hrali kompaktne a dôležitý bol aj koučing trénera. Myslím, že to 

bol naozaj jeden z najlepších výkonov nášho mužstva, čo sa týka obrany."

V mládeži si bol vychovávaný na pozícii šestky. Ako sa cítiš na pozícii 

stopéra? Vidíš tam stále priestor na zlepšenie?

„Určite áno. Priestor na zlepšenie tam je. Defenzívu pilujem a snažím sa 

zlepšovať každým dňom. Či už sú to súboje alebo defenzívna činnosť jeden na 

jedného. Stále je to však lepšie a vidím, že napredujem."

Naopak, vynahrádzaš si to výbornou kopacou technikou, ktorú ti mnohí 

stopéri z ligy môžu iba závidieť...

„Začalo to v mladších kategóriách, keď som kopal štandardné situácie a rohy. 

Potom som bol exekútorom štandardiek aj v B-mužstve a som rád, že to prešlo 

so mnou aj do prvého tímu. Cítim, že práve týmto môžem aj ja pomôcť 

mužstvu streliť gól, keď sa nám nedarí."

Určite teda nie si tradičný stopér, ktorý svojou výškou pomáha pri 

hlavičkovaní po rohu. Skôr ich kopeš...

„Možno tréneri vidia, že som platnejší, keď zahrávam štandardky. Naopak v 

mužstve máme viacero hráčov, ktorí tieto situácie vedia zakončiť lepšie ako 

ja. Takto si vieme navzájom pomôcť."

Rodina Kopasovcov je spätá s klubom MŠK Žilina. Tvoj otec tu hrával v 

deväťdesiatych rokoch, brat u nás pôsobí ako máser. Ako to berie otec, že má 

 8  ROZHOVOR

Splnený sen Adama Kopasa 

o rozhovore v bulletine: „Dnes to

 nebude o nakopávaných loptách."

Aj vďaka zraneniu stopérskeho kolegu dostal na jar šancu a 

nevynechal ani minútu. Adam Kopas je naozaj netradičný stopér, 

keďže jeho defenzívu prevyšuje výborná kopacia technika. Ako sa 

pozerá na obrannú činnosť tímu, čo hovorí na svojich rodinných 

kritikov a ako vníma svoj silný ročník 1999?

ADAM KOPAS

SLOVENSKO  16.8. 1999  Výška: 190 cm  Váha: 78 kg • • •

Post: Obranca

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2005 - 2018, MŠK Žilina  2018 -   

Celková bilancia v žltozelenom:

27 zápasov / 0 gólov / 2 asistencie

Aktuálna sezóna

14 zápasov | 1086 minút | 0 gólov | 1 asistencia

Úspešnosť súbojov: 61%

Úspešnosť prihrávok: 89%  #



oboch synov v MŠK?

„On má na to trochu iný pohľad ako my, keďže je taká staršia škola. Niekedy sa 

vieme aj doma pochytiť ohľadom futbalu. Určite však chce pre mňa len to 

najlepšie a vždy mi povie svoj názor, ako vidí jednotlivé situácie svojimi očami. 

Je prísny, ale všetko myslí v dobrom."

Starší brat Marko hrá iba oblastnú súťaž. Dovolí si ti niečo povedať alebo 

poradiť smerom k futbalu?

„Po každom zápase sa rozprávame, čo som mohol spraviť lepšie a čo som spravil 

dobre. Tiež sa mi snaží v tomto ohľade len pomôcť.”

Ako sa pozeráš na váš celý ročník hráčov narodených v roku 1999? Prešli ste si 

celou akadémiou a teraz tvoríte veľkú časť prvého mužstva Žiliny.

„Môžem povedať, že sme boli naozaj silný ročník. Už od U15 to ťaháme spolu až 

do A-tímu a väčšina chalanov sme ostali pokope. Vidíme, že aj tí, ktorí sa 

nedokázali presadiť tu v Žiline, hrávajú v iných ligových mužstvách. To je len 

dôkaz o tom, že náš ročník bol naozaj kvalitný."

Proti Dunajskej Strede si nastúpil v oboch tohto sezónnych stretnutiach. 

Získali sme v nich štyri body a konečne sme po viacerých rokoch našli recept na 

súpera zo Žitného ostrova. Prečo podľa teba?

„Snažíme sa na každý duel s nimi čo najlepšie pripraviť. Majú kvalitných hráčov, 

o ktorých vieme a tých sa snažíme eliminovať. Rovnako chceme využívať naše 

silné stránky a trestať ich diery v defenzíve."

Čo od nich môžeme dnes očakávať? Ako napodobniť domáci výsledok z 

októbra?

„Dunajská Streda je podobný tím ako my. Snažia sa hrať futbal. Určite to nebude 

zápas nakopávaných lôpt, ale skôr to bude o behaní a úspešnosti vytvárať si 

gólové šance."

Dnes bude prvýkrát k dispozícii systém VAR. Aký je tvoj názor na 

videorozhodcu? „Určite to vie v niektorých situáciách aj uškodiť, ale podľa 

môjho názoru je to dobrá vec a futbalu to len pomôže."

1.Slovan Bratislava 24 18 4 2 62:16 58

2.Dunajská Streda 24 14 5 5 52:31 47

3.Žilina  24 12 5 7 53:36 41

4.Trnava  24 12 2 10 36:33 38

5.Z. Moravce-Vráble 24 10 6 8 39:31 36

6.Trenčín  24 7 7 10 32:45 28

7.Pohronie  24 5 11 8 33:34 26

8.Ružomberok 24 6 8 10 33:38 26

9.Sereď  24 6 7 11 23:40 25

10.Senica  24 6 6 12 24:43 24

11.Nitra  24 6 5 13 24:42 23

12.Michalovce 24 5 8 11 23:45 23

SOBOTA 3.4. 

Skupina o titul:

Slovan BA – Zlaté Moravce (15:30)

Trenčín – Trnava (17:00)

Skupina o záchranu:

Michalovce – Senica (17:00)

Pohronie – Sereď (17:00)

Nitra – Ružomberok (17:00)

NEDEĽA 4.4. 

Skupina o titul:

Žilina – Dunajská Streda (16:00)

 

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce), Kalmár 

(Dunajská Streda) po 13 gólov, Ratao (Slovan) 11 gólov,

Kurminowski (Žilina), Ramirez (Dunajská Streda) po 10 

gólov

TABUĽKA PRED  3. kolom nadstavby 





 11  VAR

V tomto kole si svoju premiéru vo Fortuna lige odkrúti VAR (video assistant referee), ktorý bude odteraz k dispozícii vždy pri dvoch televíznych prenosoch 

víkendu. 

ČO JE VAR?

Je to videoasistent rozhodcu, ktorý kontroluje rozhodnutia hlavného rozhodcu pomocou videozáznamu a komunikačného systému. Hlavný rozhodca bude 

naďalej zodpovedný za všetky rozhodnutia na hracej ploche, VAR má úlohu poradného orgánu. Do oficiálnych pravidiel futbalu ho zapísali v roku 2018.

ČO JE HLAVNOU ÚLOHOU VAR-u?

Minimalizovanie rozhodcovských chýb, ktoré majú zásadný vplyv na výsledok futbalového zápasu. Rozhodca musí urobiť rozhodnutie v reálnom čase na ihrisku 

a zmeniť ho môže vtedy, keď VAR potvrdí, že išlo o zjavné pochybenie. Na preskúmanie situácie bude mať rozhodca toľko času, koľko uzná za vhodné. Nikto 

nesmie rozhodcu pri prezeraní záznamu obmedzovať a musí ostať celý čas viditeľný.   

ČO VŠETKO SKÚMA VAR?

· gólovú situáciu – skúma sa situácia pred tým, ako lopta prejde za bránkovú čiaru, či lopta neopustila hraciu plochu, či sa nejednalo o postavenie mimo hry, či 

počas akcie nebola nedovolená hra rukou či nedovolený zákrok  

· penaltovú situáciu – skúma sa, čo predchádzalo penaltovej situácii  

· priamu červenú kartu – skúmajú sa situácie, po ktorých by mal byť hráč vylúčený, nedovolené zastavenie súpera v gólovej situácii, hrubé nešportové 

správanie či násilné správanie  

· chybnú identifikáciu hráča pri udelení karty (žltej alebo červenej).

Iné situácie nemá VAR v kompetencii posudzovať.   

DNES PREMIÉRA VAR-u

”Snáď spravodlivejšie rozhodnutia,” 

hovorí Karol Belaník

Vedenie Šošonov vníma VAR ako súčasť napredovania a modernizácie vo 

futbalovom svete. Športový manažér Karol Belaník však verí, že VAR 

neovplyvní priebeh hry a prinesie spravodlivejšie rozhodnutia.

"Vidíme prínos VAR-u v tom, že zložité situácie, ktoré v zápasoch 

prichádzajú a nie je jednoduché ich odhaliť na prvý pohľad, sa dokážu 

vyhodnotiť správne. Ide najmä o sporné situácie, ktoré rozhodujú o 

výsledku zápasu. Je teda predpoklad, že rezultát by mal byť 

spravodlivejší. Samozrejme, negatívom, ktorý vidíme v európskych ligách, 

je nedostatok bezprostrednej emócie po strelení gólu, nakoľko hráči často 

čakajú na preskúmavanie situácie. Časom si, snáď, na to ľudia zvyknú, 

divák to veľakrát vyžaduje. Najdôležitejšia je férovosť a správnosť 

rozhodnutí. Teraz tam bude ešte ďalší človek, ktorý môže upozorniť 

rozhodcu, skorigovať jeho rozhodnutie. Je veľmi veľa situácií, ktoré sú na 

polemiku. Dôležité bude z toho neurobiť "guľáš", aby sme nemali viac 

prestojov v zápase ako samotných futbalových akcií," hovorí športový 

manažér.



 12   ŠTATISTIKA

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

Petráš  2 11 

Sluka  14 5

Kopas  15 11

Anang  1 2

Fazlagić  1 2    

Gono  2 2 

Bichakhchyan  - -

Ďuriš  2 1

Rusnák  - -    

Jibril  - -

Myslovič  1 -

Kurminowski - -

Slebodník  - -    

Iľko  - -

Nemčík  - -

SÚČET  39 34

Súboje: 13/7 vyhratých (54% úspešnosť)

 Obranné: 11/5 vyhratých

 Útočné: 2/2 vyhraté

 Vzdušné: 5/4 vyhraté

 Súboje na zemi: 8/3 vyhraté

Dribling: -

Sklzy: 7/3 úspešné

Strely /na bránu: -

Fauly: 3

Celkovo odbehané: : 11 124 m ( 117 m / min ) 

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 626 m

Najvyššia rýchlosť:  30 km/h   

Akcelerácia (2 m/s): 163 krát   

JAKUB
KIWIOR 

#

Prihrávky: 87% úspešnosť 
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