


ASISTENT
TRÉNERA

Peter
ČERNÁK

TRÉNER
BRANKÁROV

Dušan
MOLČAN

KONDIČNO-
REHABILITAČNÝ
MANAŽÉR

Milan
ŤAPAY

KONDIČNÝ
TRÉNER

Vladimír
PEREXTA

ASISTENT
TRÉNERA

Norbert
GUĽA

TÍMOVÝ
MANAŽÉR

Vladimír
LEITNER

FYZIOTERAPEUT

Tomáš
LINTNER

VIDEOTECHNIK

Juraj
JACKO

TRÉNER
BRANKÁROV

Miloš
VOLEŠÁK

VEDÚCI
TÍMU

Marián
VARGA

MASÉR

Marko
KOPAS

MASÉR

Enriko
PETRÍK

HLAVNÝ
TRÉNER

Pavol
STAŇO

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

DNEŠNÝ ZÁPAS

Štvrtok 12.8.
18:45
3. KVALIFIKAČNÉ KOLO
Konferenčnej ligy UEFA 2021/2022 VS

Referee:

Assistant referees: 

Fourth official: 
 

John Beaton (SCO) 

Daniel McFarlane (SCO)
Alan Mulvanny (SCO)

Greg Aitken (SCO)



30
Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
Benson
ANANG
21r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
18r. (SVK)

14
Jakub
KIWIOR
21r. (POL)

33
Adam
KOPAS 
21r. (SVK)

3
Patrik
LEITNER 
19r. (SVK)

23
Ján 
Minárik 
24r. (SVK)

44
Richard
NAGY 
21r. (SVK)

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)



V  3. kvalifikačnom kole Európskej konfe- 
renčnej ligy proti sebe stoja dva žltozelené 
tímy. Mužstvo z kazašského mesta Kostanaj, 
ktoré má viac ako 200-tisíc obyvateľov, totiž 
vyznáva rovnaké farby ako Šošoni, Kazaši sú 
pomenovaní podľa rieky Tobol, ktorá prechádza 
cez toto mesto ležiace pri hraniciach s Ruskom.

Tobol momentálne kráča za titulom, na ktorý 
čaká od roku 2010, kedy sa tešil doposiaľ zo 
svojho jediného majstrovského triumfu. V nad-
väznosti na neho účinkoval jedinýkrát aj v pred-
kole Ligy majstrov, kde ho zhodou okolností 
vyradil Slovan Bratislava po výsledkoch 2:0 a 
1:1. Keďže v Kazachstane sa hrá systémom 
jar - jeseň, momentálne je v lige dvojmesačná 
letná prestávka, ktorú však Kazaši okrem účink-
ovania svojich tímov v európskych pohároch 
vypĺňajú aj tým domácim pohárom, kde sa hrá 
v skupinách po štyroch. Počas víkendu v ňom 
porazili prvoligový tím Taraz 2:1 gólom z nad-
staveného času, a tak sú momentálne na čele 
pohárovej skupiny.

Ako naznačil prvý duel, káder súpera je zložený 
podobne, ako tomu bolo u Cyperčanov – z 
domácich futbalistov, ktorých dopĺňajú skúsení 
legionári. Z domácich Kazachov je aktuálne až 
šestica hráčov v národnom tíme, čo je najpočet-
nejšie zastúpenie spomedzi tímov kazašskej 
Premier ligy. Menovite ide o skúsených obran-
cov Sergeja Maliya a Aleksandra Marochkina, 
stredopoliarov Askhata Tagybergena, Ruslana 
Valiullina, Serikzhana Muzhikova a Azata Nur-
galieva, ktorý dokonca nosí v reprezentácii 
kapitánsku pásku.

Z legionárov nad všetkými vyniká niekdajší 

veľký talent srbského futbalu Zoran Tošić, 
ktorý obliekal krátko dres Manchestru United, 
meno si spravil najmä v CSKA Moskva. Toho bolo 
v hre Kostanaja v prvom dueli cítiť azda najviac. 
Vpredu však majú ďalšie legionárske esá ako 
Francúza Jérémyho Manzorra, Afričana Toniho 
Silvu, ktorý si prešiel mládežou anglického Liv-
erpoolu a tri najnovšie, letné akvizície - Portu-
galčana Rúbena Brígida, ktorý hrával najmä 
na Cypre, Srba Dušana Jovančića predtým 
pôsobiaceho v tureckom Rizespore či Crvenej 
Zvezde Belehrad, alebo Rusa Igora Sergeeva 
známeho najmä z Uzbekistanu, ktorý sa dvomi 
gólmi postaral o veľký druhopolčasový obrat 
proti Hajduku Split.

Okrem toho, že oba tímy vyznávajú rovnaké 
farby, oba celky hrávajú svoje zápasy na 
umelej tráve. V Kazachstane Tobol strieda 
trávniky počas ročného obdobia, aj v prvom, 
minulotýždňovom súboji sa hralo na umelej 
tráve v Astana aréne. Tam však diváci byť nemo-
hli, my veríme, že vy na tribúnach budete našou 
veľkou zbraňou a výhodou.

My veríme, že domáce prostredie opäť využi-
jeme na postup a cestu pohárovou Európou 
si znova (minimálne o dva týždne) predĺžime. 
S vašou podporou z tribún to pôjde Šošonom 
na trávniku zaručene jednoduchšie.

HLAVNÝ TRÉNER
Aleksandr Moskalenko (KAZ)

BRANKÁRI
41 Egor Tsuprikov (KAZ) 1997
12 Sultan Busurmanov (KAZ) 1996
35 Aleksandr Mokin (KAZ) 1981

OBRANCOVIA
25 Sergey Maliy (KAZ) 1990
45 Aleksa Amanović (MKD) 1996
22 Aleksandr Marochkin (KAZ) 1990

21 Sultan Abilgazy (KAZ) 1997
3 Roman Asrankulov (KAZ) 1999
7 Dmitri Miroshnichenko (KAZ) 1992
24 Bagdat Kairov (KAZ) 1993

ZÁLOŽNÍCI
29 Dušan Jovancić (SRB) 1990
14 Samat Zharynbetov (KAZ) 1994
5 Daniyar Semchenkov (KAZ) 1997
8 Askhat Tagybergen (KAZ) 1990
17 Ruslan Valiullin (KAZ) 1994
11 Jérémy Manzorro (FRA) 1991

18 Rúben Brígido (POR) 1991
10 Serikzhan Muzhikov (KAZ) 1989

ÚTOČNÍCI
13 Azat Nurgaliev (KAZ) 1986
15 Toni Silva (POR) 1993
23 Nemanja Nikolić (SRB) 1992
87 Zoran Tosić (SRB) 1987
20 Zhaslan Zhumashev (KAZ) 2001
77 Igor Sergeev (UZB) 1993
99 Elguja Lobjanidze (GEO) 1992

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

PREDSTAVENIE SÚPERA

Rok založenia: 1967  Klubové farby: žltá a zelená
Štadión: Kostanay Central Stadium (kapacita 10 500 divákov)
Minulá sezóna: 2. miesto (Kazakhstan Premier League)
Aktuálna sezóna: 1. miesto (po 19. kolách)
Najväčšie úspechy:  1x majster kazašskej ligy (2010)
1x víťaz kazašského pohára (2007)
1x víťaz kazašského superpohára (2021)
1x víťaz UEFA Intertoto Cup (2007)
8x kvalifikácia Európskej ligy (najďalej 2. kvalifikačné kolo)
1x kvalifikácia Ligy majstrov

FC Tobol Kostanay





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, aké pocity u Vás prevládajú pred dnešnou 
odvetou?
„Máme dobrú východiskovú pozíciu, dôležité bude 
nepodceniť dnešnú odvetu, pristúpiť k tomu tak, ako 
doteraz a odpracovať ju na sto percent.“

V poslednej dobe sa často bavíme o skvelej chémii 
medzi hráčmi a aj realizačným tímom. Muselo to 
stáť veľa úsilia a času, aby z toho vznikla takáto 
atmosféra...
„Je to dennodenná práca. Trávenie spoločného času 
a spoznávanie jeden druhého. Toto všetko spôsobuje 
potom aj takú dobrú chémiu. Rovnako k tomu prispeli 
aj samotní hráči svojím prístupom a správaním, ktorým 
si takto dokázali vytvoriť výborný tím. Dobré výsledky 
k tomu ešte viac napomáhajú, no aj bez nich by to podľa 
mňa fungovalo.“

Na to nadväzuje aj to, že chalanov si bolo treba získať 
na svoju stranu a presvedčiť ich, aby uverili taktike, 
plánom...
„Všetci si musíme pomáhať navzájom. Myslím si, že cha-
lani cítia našu dôveru, ktorú do nich vkladáme. Neriešime 
zbytočné veci, sústredíme sa na to, aby boli chalani stále 
lepší a myslím si, že to na sebe vidia ja oni sami. Potom je 
aj spoločný výkon na trávniku podporený individuálnou 
kvalitou. Keď sa hráči zlepšujú, zlepšuje sa aj tímový

 výkon. Myslím, že dôvera je vzájomná, a to je super.“

Našou veľkou výhodou v novej sezóne je stabilita 
nášho kádra, zatiaľ čo ostatné tímy sa ešte len 
spoločne zohrávajú. Či to bolo v lige, alebo aj v kva- 
lifikačných kolách...
„Chalani už vedia, čo od nich chceme a na ihrisku už 
dokážu sami zareagovať na vzniknutú situáciu. Pre 
realizačný tím je to veľká pomoc. Samozrejme, určitým 
spôsobom je to výhoda, no treba byť opatrný a nezaspať 
na vavrínoch. Musíme na sebe pracovať, ako keby sme 
boli iba na začiatku, lebo ak si niečo budeme zľahčovať, 
tak nás táto cesta zavedie iba do záhuby.“

Mužstvo Tobolu malo v prvom stretnutí o takmer 9 
rokov starší vekový priemer základnej zostavy, naši 
chalani to však zvládli eliminovať...
„Myslím si, že skúsenosti súpera bolo vidno, ale svojou 
prácou sa tomuto dokázali naši hráči vyrovnať a poda-
rilo sa nám aj vyhrať. Samozrejme, že Tobol tu nepríde 
odovzdaný a bude si vedomý svojich skúseností. To nás 
však v žiadnom prípade nesmie vyviesť z miery a musíme 
si ísť za svojim. Jednoducho do toho stretnutia pôjdeme 
naplno. Rozhodne sa síce až na ihrisku, no nemusíme sa 
báť, že by to chalani podcenili, alebo nebodaj neodjazdili. 
Cieľ je jasný – odohrať dobrý zápas, s plným nasadením, 
s vierou v seba a vo svoje schopnosti.“

Oproti súboju v Kazachstane máte na výber asi 
viacero alternatív po vyzdravení niektorých hráčov. 
Je to tak?
„Určite, na výber sú všetci, čo nastúpili proti Pohroniu 
i v Kazachstane. Výber hráčov je veľmi ťažký, lebo tí, čo 
hrávali menej, sa doťahajú a tí, čo hrávali aj predtým, 
musia svoje výkony neustále potvrdzovať. Ťažšia pozícia 
pre hráčov i nás trénerov, samozrejme v pozitívnom 
slova zmysle.“

Čaká nás asi veľa nervov a stresu, i keď vy to svojou 
kamennou tvárou väčšinou nedáte najavo. Svojich 
zverencov však poznáte najlepšie...?
„Ako tréner musím byť pokojný, pretože viem, že chalani 
na ihrisku nechajú dušu, a to je dôležité. Výhra prinesie 
pozitívnu emóciu, prehra zas negatívnu. Je to však 
dennodenná práca. Hráči robia všetko preto, aby boli 
úspešní, no a samotný duel ťa v tom môže povzbudiť, 
ale aj trochu rozladiť. V dlhodobej práci je to však ire- 
levantné. Pred dneškom všetci vieme, o čo hráme, čo je 
v hre. Máme za sebou fanúšikov na tribúnach a pevne 
verím, že si s nimi zopakujeme postupovú radosť spred 
dvoch týždňov.“

POHĽAD TRÉNERA:
„NIČ NÁS NESMIE 
VYVIESŤ Z MIERY, IDEME 
SI ZA SVOJÍM.“





Skúseným dojmom pôsobí v úvode sezóny stále iba 21-ročný 
Afričan Benson Anang, ktorý sa netají tým, že Žilina mu za 
tri roky prirástla k srdcu a nazýva ju druhým domovom.
S ghanským reprezentačným obrancom sme sa porozprávali 
o sebavedomí tímu, súperovi i fanúšikoch, ktorých chce 
celá kabína potešiť.

Benson, aktuálne ťaháme peknú sériu víťazstiev a skvelých 
výsledkov. Aká je nálada v šatni? A aký je podľa teba hlavný 
dôvod takej série? 
„Nálada je skvelá. Pomáhajú nám k tomu predovšetkým dobré 
individuálne i tímové výkony. Zatiaľ sa nám darí, a tak sa u nás 
buduje víťazný duch a víťazná mentalita. Rovnako dobre sme 
odštartovali aj sezónu v lige, takže všetko hrá zatiaľ v náš 
prospech.“

V predchádzajúcich rozhovoroch povedali všetci chalani, že 
ste začali ešte viac dôverovať radám trénerov. Čím to je? 
Je to progresom tímu po taktickej stránke?
„Všetci sme vo veľmi dobre forme, či po fyzickej alebo psychickej 
stránke. Vďačíme za to hlavne realizačnému tímu, ktorý sa o nás 
stará a svojimi tréningami z nás robí lepších hráčov. Spoločne 
sme vybudovali skvelý tím a každý v ňom si dôveruje navzájom.“

Ako sa cítiš pred odvetou proti Tobolu? Pred druhým zápa-
som máme opäť veľmi dobrú pozíciu...
„Určite to nebude nič jednoduché, no som si istý, že každý jeden 
hráč v kabíne je pripravený podať na ihrisku svoje maximum 
a zabojovať o ďalší postup.“

Tobol má veľmi skúsený tím, zatiaľ čo naša základná 
jedenástka bola o približne deväť rokov mladšia ako ich. 
Napriek tomu sme však dokázali zvíťaziť. Čo rozhodlo o 
našej výhre? 
„Áno, majú skúsenejšie mužstvo ako my, ale to pre nás nezna-
mená nič. S dobrou taktikou a radami od trénerom vieme uhrať 
skvelé výsledky. Stále tak budujeme naše sebavedomie, ktoré 
nám pomáha prekonať takéto náročné prekážky.“

Musíme priznať, že pred zápasom v Kazachstane si mal tro-
chu zdravotné problémy a hral si cez bolesť.  Na ihrisku si ale 

zo seba vydal všetko a aj toto ukazuje silu tímového ducha...
„V súboji proti Tobolu som nebol stopercentne fit. Pôvodne som 
nemal hrať, no s podporou od chalanov a všetkých naokolo som 
dokázala nastúpiť a urobiť všetko pre našu výhru. Všetkým 
v kabíne som za to veľmi vďačný.“

Hral si na pravej i na ľavej strane. Sú rady trénera a tvoja 
zodpovednosť rovnaké na oboch postoch? 
„Robím a počúvam pokyny trénerov, preto je jedno, na ktorej 
strane nastúpim. Všetci ovládame svoje úlohy, takže je prakticky 
nedôležité, z ktorej strany nastúpim. Zvykol som si, chcem 
predovšetkým hrať a pomôcť tímu.“

Na ihrisku vyzeráš čoraz viac sebavedomejšie, či už ide 
o prvý dotyk, prihrávky alebo ďalšie veci. Čo je za tým? 
Rovnako máš aj v šatni príhovory...
„Sme tím, ktorý vie hrať dobre s loptou na kopačkách, a to mi 
vyhovuje. Neprispôsobujeme sa súperovi, vždy chceme čo 
najskôr získať loptu a potom aj skórovať. Navyše, vždy sa na 
ihrisku vzájomne povzbudzujeme a pomáhame si. Keď treba 
upokojím chalanov na trávniku aj ja, ale aj ostatní chalani. Veľa 
z týchto vecí som sa naučil od nášho kapitána Kuba Paura.“

Čo si myslíš o projekte MŠK Žilina Africa FC v Ghane? Po 
tebe začal futbalové cestu v Žiline aj ďalší krajný obranca 
- Richmond Owusu...

BENSON ANANG   
Ghana • 1.5. 2000 • Výška: 172 cm • Váha: 64 kg 
Post: Obranca

Kariéra: New Life Academy (Ghana) – 2018
MŠK Žilina 2018 - 

Celková bilancia v žltozelenom:
64 zápasov / 2 góly / 3 asistencie

Bilancia v aktuálnej sezóne:
6 zápasov / 1 gól / 1 asistencia
92% úspešnosť prihrávok
61% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

BENSON ANANG:  „TÍM, V KTOROM SI 
KAŽDÝ DÔVERUJE.“

#



„Som veľmi rád, že existuje takýto projekt, ktorý pomáha mladým 
africkým hráčom presadiť sa aj v Európe a zároveň pomáha aj Žiline 
vhodne doplniť káder. V MŠK Žilina Africa FC odvádzajú skvelú 
prácu a som si istý, že Richmond sa tu presadí. Keď porovnám jeho 
výkonnosť, keď prišiel a teraz, vidím veľké zlepšenie. Dúfame, že 
bude stále takto napredovať.“

Diváci a fanúšikovia sa opäť vracajú na tribúny. Užívaš si ich 
povzbudzovanie po dlhej prestávke?
„Som veľmi šťastný, že sú späť, pretože bez nich to nie je ten pravý 
futbal. Dobrá atmosféra nám dodáva ešte viac sily a odhodlania. Pod-

poru sa im snažíme odplatiť dobrými výkonmi a pekným futbalom.“

Všetci chceme dnes po záverečnom hvizde osláviť postup do 
play-off kvalifikačného kola. Na čo si musíme dať pozor a čo 
musíme ukázať?
„Všetci po tom veľmi túžime a my hráči ešte obzvlášť viac. Vieme, 
že nám v ceste stojí ťažký súper, no sme naňho dobre pripravení 
a dúfame, že postupom potešíme všetkých našich fanúšikov. 
Urobíme všetko preto, aby bola celá Žilina i celé Slovensko na 
nás hrdé.“



Po tom túžime všetci. Po gruzínskej a cyperskej prekážke 
chceme preskočiť aj tú kazašskú a pozrieť sa aj do play-
off Európskej konferenčnej ligy UEFA, ktoré je posledným 
kvalifikačným kolom pred skupinovou fázou novej európ-
skej súťaže.

Pripomíname, že 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 kontinentu.

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, sme 
preskočili, pre futbalového fanúšikova známejšiu značku, 
cyperský tím Apollon Limassol. V treťom predkole už viacerí 
videli za nášho súpera chorvátsky Hajduk Split, ktorý však 
nezvládol s Kazachmi odvetu a ťahal za kratší koniec. Aj to je 
pred dneškom výstrahou.
Ešte pred minulotýždňovým štartom 3. kvalifikačného kola, v 
ktorom Šošoni doviezli z Nur-sultanu výborný výsledok 1:0, sa 
konal v sídle UEFA žreb nasledujúceho kola. 
Ten prisúdil našej dvojici vypadávajúceho z dvojice FK Jablonec/
Celtic FC (ide o 3. kvalifikačné kolo Európskej ligy - Šošoni 
by teda dostali vypadávajúceho z tejto dvojice). Prvý zápas 
vyhral Celtic v Česku 4:2. Prvý zápas sa odohrá 19. augusta 
na ihrisku súpera, domáca odveta by bola pod Dubňom na 
pláne 26. 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)

2. kvalifikačné kolo (odveta)
MŠK Žilina – Apollon Limassol FC 2:2 (1:1)
Góly: 27. Bernát, 79. Jibril - 13. Coll, 51. Jradi
ŽK: 90. Slebodník - 55. Kyriakou, 72. Dabo
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang - Bernát (61. Bichakh-
chyan), Fazlagić, Gono (87. Myslovič) - Ďuriš (90. Goljan), Jibril, 
Kaprálik (87. Slebodník) 

3. kvalifikačné kolo (1. zápas)
FC Tobol – MŠK Žilina 0:1 (0:1)
Gól: 27. Gono
ŽK: 57. Amanović, 77. Silva, 90.+ Jovančić (všetci Tobol)
Zostava MŠK:
Petráš (C) - Anang, Kopas, Kiwior, Sluka - Gono, Fazlagić, 
Bichakhchyan (78. Slebodník) - Kaprálik (86. Myslovič), Jibril, 
Ďuriš (71. Goljan)

PREDĹŽIŤ SI EURÓPSKE 
ÚČINKOVANIE AJ PO DNEŠKU



Ostatné zápasy hlavnej vetvy 3. 
kvalifikačného kola UECL (+ dvo-
jice do playoff kola)

Qarabağ (AZE) - AEL Limassol (CYP) (prvý zápas 1:1) vs / Aber-
deen (SCO) - Breidablik (ISL) (3:2)

Basel (SUI) - Újpest (HUN) / (2:1) vs Hammarby (SWE) - Čuka-
rički (SRB) (1:3)

Viktoria Plzeň (CZE) - TNS (WAL) (2:4) vs Osijek (CRO) - CSKA-So-
fia (BUL) (2:4)

Larne (NIR) - Paços de Ferreira (POR) (0:4) vs Tottenham (ENG)

Stade Rennais (FRA) vs Rosenborg (NOR)

Anderlecht (BEL) - Laç (ALB) (3:0) /  vs Dundalk (IRL) - Vitesse 
(NED) (2:2)

LASK (AUT) - Vojvodina (SRB) (1:0) vs vypávajúci z St Johnstone 
(SCO) - Galatasaray (TUR) (1:1)

Shakhter Karagandy (KAZ) vs / Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Spartak 
Trnava (SVK) (0:0)

PAOK (GRE) - Bohemian (IRL) (1:2) vs HNK Rijeka (CRO) - Hiber-
nian (SCO) (1:1)

Astana (KAZ) - KuPS Kuopio (FIN) (1:1) vs Union Berlin (GER)
Feyenoord (NED) - Luzern (SUI) (3:0) - vs Velež (BIH) - Elfsborg 
(SWE) (1:1)

Rubin (RUS) - Raków Czestochowa (POL) (1:1) vs RFS (LVA) / 
Gent (BEL) (2:2)

Sivasspor (TUR) - Dinamo Batumi (GEO) (2:1) vs Copenhagen 
(DEN) - Lokomotiv Plovdiv (BUL) (1:1)

Olimpija Ljubljana (SVN) - Santa Clara (POR) (0:2) vs Partizan 
(SRB) - Sochi (RUS) (1:1)

Molde (NOR) - Trabzonspor (TUR) (3:3) vs Roma (ITA)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Śląsk Wrocław (POL) (2:1) vs vypadáv-
ajúci z Anorthosis Famagusta (CYP) - Rapid Wien (AUT) (0:3)

vypadávajúci z Celtic (SCO) - Jablonec (CZE) (4:2) vs MŠK Žilina 
(SVK) - Tobol Kostanay (KAZ) (1:0)
Santa Clara (POR) - Shkupi (MKD) (výsledok 1. zápasu – 3:0)

V NEDEĽU PROTI NOVÁČIKOVI NA 
DAJTO

Nedeľná dohrávka 4. kola bude pre Šošonov prvýkrát v ligovom 
ročníku aj pred televíznymi kamerami.

Až od 20:00 hod. večer sa predstavíme v NTC v Poprade proti 
nováčikovi z Liptovského Mikuláša na TV Dajto



Už tento 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 – aktuálne obranca talianskeho 
Interu Milan Škriniar, po ktorom bude tento turnaj pom-
enovaný a ktorý vás pozýva na budúcotýždňové zápolenia 
mladých talentov.

Vedenie Akadémie MŠK Žilina ešte pred štartom nového ročníka 
starších žiakov pripravilo pre kategóriu U14 kvalitnú medz-
inárodnú konfrontáciu. Od piatka 13. augusta až do nedele 
15. augusta sa predstavia okrem Šošonov aj české a poľské 
tímy, menovite okrem domáceho MŠK aj Wisla Krakow, Lech 
Poznaň, Baník Ostrava a Slavia Praha.

VYŽREBOVANIE TURNAJA

PIATOK 13.8.

MŠK Žilina - Wisla Krakov (Hlavná plocha Štadióna MŠK | 16:00)

Baník Ostrava - Slavia Praha (Hlavná plocha Štadióna MŠK 
| 17:20)

SOBOTA 14.8.

Slavia Praha - Wisla Krakov (Závodie, resp. Budatín - podľa 
počasia | 9:00)

Lech Poznaň - MŠK Žilina (Závodie, resp. Budatín - podľa 
počasia | 10:20)

Wisla Krakov - Baník Ostrava (Závodie, resp. Budatín - podľa 
počasia | 11:40)

Slavia Praha - MŠK Žilina (Hlavná plocha Štadióna MŠK | 15:00)

Lech Poznaň - Baník Ostrava (Hlavná plocha Štadióna MŠK 
| 16:20)

NEDEĽA 15.8.

Lech Poznaň - Wisla Krakov (Hlavná plocha Štadióna MŠK | 9:00)

MŠK Žilina - Baník Ostrava (Hlavná plocha Štadióna MŠK | 10:20)

Slavia Praha - Lech Poznaň (Hlavná plocha Štadióna MŠK | 11:40)

Hrá sa systémom každý s každým, 2x25 minút.

ŠKRINIAR CUP UŽ ZAJTRA

AJ JA SOM  
AKADÉMIA  

MŠK ŽILINA

VŠETCI STE 
SRDEČNE 
POZVANÍ. 
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