


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: 

Boris Marhefka
Branislav Hancko
Peter Bednár
Peter Ziemba
Štefan Korman
Ladislav Gádoši

VS

NEDEĽA 25.4.
16:00
6. 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

20r. (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

23r. (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

22r. (SVK)
B
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

20r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

20r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1919  Klubové farby:  belasá•

Tehelné pole / kapacita 22 500 divákov

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

osemfinále SC 0:2  (v), 2:3 (d)   Vzájomné zápasy  aktuálna sezóna: 2:2 (d), 2:3 (v), 2:2 (v)•

Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN  134  44  25  65  169:241

ŠK SLOVAN BRATISLAVA

roti úradujúcemu majstrovi ligy to bude pre Šošonov už štvrtý 

Pvzájomný zápas v aktuálnej sezóne. Na domácom ihrisku sme v 7. 

kole vybojovali remízu 2:2 a výsledok sme zopakovali aj u súpera, už 

v nadstavbovej časti súťaže, po sporne nariadenej penalte v nadstavenom 

čase. Medzitým sme ešte v decembri, rovnako na Tehelnom poli, zaknihovali 

tesnú prehru 2:3 po ďalšom góle zo záveru stretnutia. V nedeľu nás tak čaká 

náročný, no nie nereálny cieľ, a to zdolať Slovan prvýkrát po troch rokoch.

Čo sa týka prestupov, tak Slovan bol v zime aktívny predovšetkým ako 

predávajúci. Z tímu odišlo viacero hráčov na trvalý prestup či hosťovanie. 

Porúčali sa hneď dvaja krajní obrancovia, a to konkrétne holandský bek 

Mitch Apau a ukrajinský obranca Artem Sukhotskyi, ktorý po hosťovaní 

prestúpil do Desny vo svojej rodnej krajine. Belasú loď opustila natrvalo aj 

dvojica ofenzívnejšie ladených futbalistov. Prvým z nich bol odchovanec 

akadémie Slovanu Denis Potoma, ktorý zamieril k ligovému konkurentovi zo 

Serede. Nasledoval ho aj čiernohorský legionár Boris Cmiljanić, ktorý 

zakotvil v tíme z Bosny a Hercegoviny – FK Sarajevo. Naopak, dočasný 

domov našli slovanisti slovinskému útočníkovi Žanovi Medveďovi, ktorému 

nestačili ani štyri presné zásahy v jesennej časti, keď ho vedenie poslalo na 

hosťovanie k naším severným susedom do Wisly Krakow.

V nadstavbovej časti má Slovan zhodnú bilanciu ako MŠK Žilina. Okrem 

mesiac starej remízy so Šošonmi svietia pri klube z hlavného mesta dve 

výhry, ďalšia remíza a aj jedna prehra. Tú si paradoxne pripísali v 

minulotýždňovom kole, rovnako ako my. Líder súťaže tak zaznamenal iba 

svoju tretiu ligovú prehru v aktuálnej sezóne. Nad jeho sily bol v tomto 

prípade trnavský Spartak, ktorý ovládol ich 159. derby po výsledku 2:1. Dve 

víťazné stretnutia, ktoré majú na svojom konte „Belasí", môžeme považovať 

za jasné. V prvom kole skupiny o titul to bola „hokejová" prestrelka v 

Trenčíne, na ktorej konci sa radovali hostia po výhre 6:2. Proti Zlatým 

Moravciam, tentokrát na domácej pôde, sme videli o čosi menej gólov, no i 

tak z toho bolo víťazstvo belasých v pomere 4:1. Bilanciu dopĺňa ešte remíza 

z MOL Arény, kde proti Dunajskej Strede prišiel Slovan o všetky body dve 

minúty pred koncom stretnutia.

V spomínaných dvoch víťazných dueloch ťahali Bratislavčanov hlavne ich 

ofenzívni ťahúni Moha a Ratao. Marocký krídelník v oboch dueloch napol 

sieť dvakrát, zatiaľ čo najlepší strelec Slovanu Ratao si pripísal v 

každom z nich po góle. Celkovo už má Brazílčan na svojom konte trinásť 

presných zásahov, a to i napriek tomu, že väčšinou nastupuje z lavičky 

náhradníkov. V súboji o najlepšieho strelca tak dýcha na chrbát 

útočníkom z Dunajskej Stredy a Zlatých Moraviec, ktorými sú Eric 

Ramiréz a Filip Balaj. Mužstvo Slovanu Bratislava je zložené prevažne z 

legionárov, ktorých dopĺňa aj slovinský tréner Darko Milanić. 

Slovenských zástupcov by sme v kádri „Belasých" mohli zrátať na 

jednej ruke. Ide predovšetkým o trojicu brankárov Dominik Greif, Michal 

Šulla a Matúš Ružinský. Okrem nich figurujú medzi futbalistami z 

hlavného mesta už iba krajný obranca Lukáš Pauschek a útočník Dávid 

Strelec, jeden z veľkých talentov slovenského futbalu. Len nedávno 

získal mladý slovenský reprezentant titul najlepšieho futbalistu do 21 

rokov za rok 2020. 

Šieste kolo skupiny o titul teda sľubuje na štadióne pod Dubňom 

zaujímavú konfrontáciu dvoch kvalitných a stále najúspešnejších 

tímov v novodobej histórii. Obaja sú zároveň jedinými dvomi 

mužstvami z Fortuna ligy, ktoré ostali v boji o finále Slovnaft Cupu. O 

motiváciu budú mať obidve z nich určite postarané aj pred poslednou 

ligovou konfrontáciou v tejto sezóne. Pre Šošonov bude hlavným 

cieľom športovo vrátiť slovanistom tesné výsledky z tejto sezóny a 

ukázať sa proti favoritovi v čo najlepšom svetle. V tom nám určite 

pomôže aj podpora našich verných fanúšikov, i keď stále iba od 

televíznych obrazoviek – tentokrát na Orange Sport. 

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

DARKO MILANIĆ

BRANKÁRI

1 DOMINIK GREIF (SVK) 1997 

 MATÚŠ RUŽINSKÝ (SVK) 1992 22

 MICHAL ŠULLA(SVK) 1991 30

 MARTIN TRNOVSKÝ (SVK) 200031  

OBRANCOVIA

14 MYENTY ABENA (NED) 1994 

 ADAM LACZKÓ (SVK) 19974

 KENAN BAJRIČ (SLO) 1994 66

 VASIL BOŽIKOV (BUL) 1988 29

 

81 VERNON DE MARCO (ESP) 1992 

 JURIJ MEDVEDĚV (CZE) 1996 17

 LUKÁŠ PAUSCHEK (SVK) 1992 25

 LUCAS LOVAT (BRA) 199736

ZÁLOŽNÍCI

23 ERIK DANIEL (CZE) 1992 

6 JOERI DE KAMPS (NED) 1992 

22 DÁVID HOLMAN (HUN) 1993 

7 MOHA KADFI (MAR) 1993 

26 FILIP LICHÝ (SVK) 2001 

10 IBRAHIM RABIU (NGA)1991 

 

11 ONDŘEJ PETRÁK (CZE) 1992 

24  NONO VILLAR (ESP) 1993

79 VLADIMÍR WEISS ML. (SVK) 1989 

77 ALEKSANDAR ČAVRIČ (SRB) 1994 

ÚTOČNÍCI

21 RAFAEL RATAO (BRA) 1995 

 EZEKIEL HENTY (NGA) 1993 9

DÁVID STRELEC (SVK) 2001 15 

ALEN OŽBOLT (SLO) 1996 12 

″





V nadstavbe sme neprehrali so súpermi ako Slovan, Dunajská Streda 

či Trnava. Naopak, prehra prišla až proti Zlatým Moravciam. Čo 

hovoríte na prvú prehru v skupine o titul?

„Určite nás to mrzí, ale súperi sú ťažkí a každý jeden zápas si musíme 

vydrieť, vybojovať. Aj v tomto stretnutí sme mali šance, aby sme to 

zvládli. Koniec duelu bol v našej réžii, ale paradoxne sme stratili loptu a 

dostali gól. Mrzí nás to hlavne z toho dôvodu, že sme boli lepším 

mužstvom a práve v našej najlepšej pasáži sme inkasovali. Mali sme 

viacero šancí aj pološancí a pri kvalitnejšej finálnej fáze sme to ten 

zápas mohli bez problémov zvládnuť. Na druhej strane je to pre nás 

memento, že jednoducho musíme byť viac skoncentrovaní a súpera 

nepúšťať k žiadnym príležitostiam. Tých šancí ViOn ale nemal veľa a 

bránili sme dobre, takže pre mňa to nebol nejaký výkonnostný 

prepadák. Z výkonu mužstva rozhodne nie som sklamaný, pracovali 

sme a išli za víťazstvom. Športové šťastie bolo v nedeľu na strane 

Zlatých Moraviec. Oni svoju šancu premenili, a preto aj vyhrali."

Na dueloch už býva VAR. V Zlatých Moravciach ste vyjadrili svoj 

nesúhlas s rozhodcom, ktorý odpískal ofsajd, hoci takéto situácie má 

posudzovať práve VAR.

„Všetky ofsajdové verdikty boli veľmi tesné, úplne na hranici. Rozlúštiť 

to mohol iba VAR, nakoľko z obyčajného videa to vôbec nebolo jasné. S 

čím ale nesúhlasím je to, že akcia sa má dohrať a neprerušovať ju hneď 

v začiatku. Navyše keď sme z toho strelili gól."

Oproti stredajšiemu súboju sme zmenili aj rozostavenie. Prvýkrát od 

Ružomberka sme hrali na troch obrancov. Splnilo zámer?

„Áno, zmenili sme rozostavenie a myslím si, že sme s ním dosiahli to, čo 

sme chceli. Vždy je to ale o efektivite a tá nás zradila. Dostali sme sa do 

šancí, naopak, súpera sme do nich veľmi nepúšťali. Toto rozostavenie 

určite nie je niečo, na čom by sa nedalo stavať. Je to jeden zo systémov, 

ktoré nám fungujú. Prehra určite nebola dôvodom inej formácie."

Podobnú situáciu s nabitým programom sme zažili aj pred dvomi 

rokmi ešte po trénerom Kentošom, vy ste bol vtedy pri „B"-tíme. 

Bojovali sme rovnako na troch frontoch a v závere z toho bola strata 

dôležitých bodov. Môžete čerpať aj z týchto skúseností?

„Samozrejme, viem o tom a registrujem to. Ale na druhej strane nejdem 

vyvracať moje slová, že do každého jedného duelu ideme naplno a 

nekalkulujeme. Môže sa stať, že pri tej porcii zápasov nebudeme úplne 

úspešní, ale takto rozmýšľať určite nechceme a urobíme všetko, aby sa 

nám podarilo uspieť na všetkých troch frontoch. Hodnotiť to však 

budeme môcť až po sezóne. Prvým, základným cieľom, ktorý sme mali, 

bolo dostať sa do prvej šestky a ten sme splnili. Toto všetko je niečo 

navyše, aj keď sme zistili, že vieme hrať aj s ťažkými súpermi. Môžeme 

skončiť aj na horšej pozícii, ale kožu určite lacno nepredáme. Rovnako 

sa budeme snažiť postúpiť aj v pohári, i keď Košice budú nepríjemný 

súper. Môžem teda sľúbiť, že nebudeme kalkulovať a žiadny zápas 

nevypustíme a ani sme doteraz nevypustili."

Počas víkendu beriete ohľad aj naše „B"-mužstvo, ktoré hrá v sobotu 

opäť pred prvým tímom. Zdá sa, že vyťaženosť je pre vás kľúčová.

„Áno, úzko spolupracujeme s trénermi z „B"-tímu. Chceme mať 

vyťažených všetkých chlapcov, aby boli všetci vždy na sto percent 

pripravení nastúpiť za prvý tím a plnohodnotne zastúpiť jeden 

druhého. Niekedy sa stane, že je niekto možno menej vyťažení, ale 

vždy sa to okamžite snažíme napraviť. Každý hráč dostáva podľa 

mňa kvalitnú minutáž, tým pádom sú chalani použiteľní na 

všetkých frontoch."

Prehru so Zlatými Moravcami musíme označiť za stratené body a 

tieto body musíme teraz získať od súperov, akým je v nedeľu 

Slovan...

„Každý zápas môžeme vyhrať alebo prehrať, ale ten spred týždňa 

sme nemali prehrať na základe momentálnej dispozície oboch 

mužstiev. Vieme, že Slovan si chce zabezpečiť titul, Dunajská 

Streda upevniť druhú priečku, ale my sme tu od toho, aby sme im to 

znepríjemnili, bojovali a ukázali našu futbalovú kvalitu."

V čerstvej pamäti máme posledný súboj proti Slovanu. Chalani sú 

asi veľmi nabudení a budú im to chcieť športovo vrátiť. Bude ich 

treba aj trochu upokojovať?

„To si nemyslím, pretože chalanov vedieme k tomu, aby sa 

koncentrovali iba na svoj výkon a takéto odplácanie tu nemá 

miesto. Musíme byť skoncentrovaní sami na seba a ukázať dobrý 

športový výkon na ihrisku."

Polovica nadstavby je už za nami a momentálne figurujeme na 

štvrtom mieste. Ako vnímate situáciu v tabuľke?

„Vnímam to úplne v pohode, športovo. Dôležité zápasy ešte len 

prídu, nie žeby doterajšie dôležité neboli... Určite sme urobili všetko 

preto, aby sme boli v tabuľke čo najvyššie. Vždy ideme za 

víťazstvom. Viac sa spraviť nedalo. Sme nastavení bojovať o každý 

bod, o každý centimeter ihriska. Dopredu sa veci nedajú naplánovať 

alebo predpovedať. Videli sme, že aj Slovan vie doma prehrať, 

dvakrát s nami bodoval so šťastím, takže sa nedá určiť jednoznačný 

favorit. Rozhoduje dispozícia konkrétneho dňa, futbalové šťastie a 

pripravenosť. Pracujeme na sto percent a či to bude štvrté, tretie 

alebo druhé miesto, je otázne. Verím však, že sa nám podarí dostať 

sa aspoň na to tretie miesto. Bude to asi športový boj so 

Spartakom, v ktorom bude rozhodujúcim pravdepodobne duel v 

Trnave, ktorý nás čaká v predposlednom kole." 

 6  ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA: 
„Odplata tu nemá miesto,
koncentrácia len na seba
a náš výkon.""





Približne mesiac uplynul od rozruchu, ktorý sa okolo teba rozpútal po súboji s 

Trnavou. Ako si to vnímal?

„Bolo to pre mňa niečo nové, príjemné, keď ti zrazu každý volá a chce s tebou 

rozhovor. Ale teraz som aj rád, že sa to trochu upokojilo a môžem myslieť len na 

futbal."

Pred kamerou nemáš problém povedať, čo si myslíš. Vždy si taký prostoreký?

„Snažím sa vždy odpovedať uvoľnene a úprimne. Nemám prečo tajiť, že si dám po 

zápase napríklad pizzu alebo aký mám vzťah s kondičákom."

Čo hovoríš na svoj výkonnostný progres od júla, odkedy si v MŠK Žilina?

„Keď som prišiel, hneď som si uvedomil, že všetci hráči sú na úplne inej úrovni ako 

inde na Slovensku. Postupne si na to ale zvykol, rástol som a stále sa snažím 

napredovať."

Keď si prišiel, mal si aj trochu vyššiu váhu. Môžeme prezradiť, že teraz si sa musel 

kvôli výraznému progresu dokonca druhýkrát odfotiť na web. Je to asi naozaj 

dôkaz, že na sebe poctivo pracuješ...

„Prišiel som tu, aby som sa dostal vyššie. Žilina je veľký klub, som rád, že ho 

môžem reprezentovať. Moje ciele sú však inde, ešte vyššie."

Už v Poprade si bol súčasťou mladého tímu, teraz je to vekovo podobné...

„V Poprade to bolo úplne o niečom inom, všetko bolo inak nastavené. Po odchode 

starších hráčov sme ostali len mladí. Chceli sme ukázať, že vieme hrať futbal. 

Stále sme však boli veľmi mladé mužstvo. Tu je to síce podobné, no na úplne inej 

úrovni. Každý jeden hráč má kvalitu, vie, čo má robiť a všetko má systém."

Výkonnostne si teda šiel hore. Napredoval si aj po mentálnej stránke? Vnímaš tu 

futbal inak ako vo svojich predchádzajúcich kluboch?

„Ja som stále myslel na to, že sa chcem futbalom živiť. Príchod do Žiliny je však 

pre mňa nová výzva a po takmer roku musím povedať, že si aj viac verím. Je tu 

dobrá práca s mužstvom, dobrí tréneri, komunikujeme spolu a myslím si, že 

všetko do seba zapadá ideálne."

Čo tvoj pohľad na klub? Zmenil sa po tvojom príchode a spoznaní všetkého vo 

vnútri klubu?

„Keď som predtým počúval správy o Žiline, tak na ňu boli len samé chvály. No a 

keď som prišiel tu, tak som sa presvedčil, že to tak naozaj je. Potvrdil som si, 

že na Slovensku je Žilina top klub."

Napriek tomu, že v mužstve je veľa mladých chalanov, stále tu vládne tímový 

duch. Môžeš to potvrdiť, i keď si do prvého tímu naskočil až na jar?

„Myslím si, že áno. Všetci si navzájom doprajeme, a tak to má byť. Sme jeden 

tím, bojujeme jeden za druhého, vyhráme aj prehrávame spolu."

Po prestupe do Žiliny sa o tebe začalo celkovo hovoriť viac. Najmä v rámci 

druhej, kde si považovaný za jeden z objavov ligy. Ako to vníma tvoje okolie a 

rodina?

„Samozrejme, že sú šťastní, hrdí na mňa a sledujú každý jeden môj zápas. Od 

celej rodiny mám skvelú podporu, za čo som veľmi rád. Chcem im za to aj 

poďakovať."

Kto z nich je tvoj najväčší fanúšik?

„Všetci sú moji veľkí fanúšikovia. Po zápase vždy volám s rodičmi, babkou či 

tetou a rozprávame sa o mojom výkone. Babka ma chváli vždy, aj keď to tak 

objektívne nie je a môj výkon nie je dobrý (smiech).

Tréner Staňo pri otázke na teba povedal, že v tebe vidí veľký potenciál. Si rád 

za takúto pochvalu alebo to na teba vytvára trochu tlak?

„Som rád, že ma pochválil a aj som mu za to poďakoval. Určite ma potešilo, že 

mám u neho podporu, že mi verí a vidí vo mne talent i potenciál. Budem sa mu 

to snažiť vrátiť a naplno využiť každú šancu, ktorú dostanem."

V poslednom kole druhej ligy si mal najlepšie hodnotenie Instat zo všetkých 

hráčov II. ligy. Bolo to aj tým, že sme nastúpili proti Popradu a o motiváciu si 

mal postarané?

„Takto som nad tým nerozmýšľal. Hlavne som chcel dať gól a je jedno, či to je 

proti Popradu alebo inému súperovi. Síce som so svojím výkonom nebol až 

tak spokojný, ale asi som na základe tohto hral dobre."

Napriek najlepšiemu hodnoteniu si nebol úplne spokojný. To ukazuje aj tvoj 

prístup...

„Hlavne ten gól tomu chýbal. Keby som ho dal, asi by to zo mňa opadlo. Keď mi 

to tam nechcelo padnúť, tak som si povedal, že to príde inokedy a nebudem to 

nasilu tlačiť. Všetko má svoj čas."

 8  ROZHOVOR

„So znakom MŠK na hrudi

bojujeme v každej súťaži rovnako."

Mediálny boom okolo Tibora Slebodníka utíchol, a tak je správna doba 

na to, aby sme ho vyspovedali. Neprešiel ani rok od podpisu zmluvy so 

Šošonmi, ako hodnotí prácu pod Dubňom i svoj progres? O Tomášovi 

Suslovovi, Kevinovi De Bruyneovi či východniaroch s 20-ročným 

stredopoliarom.

TIBOR SLEBODNÍK

SLOVENSKO  21.9. 2000  Výška: 178 cm  Váha: 80 kg • • •

Post: Záložník

 Kariéra: Spišská Nová Ves (mládež), Tatran Prešov (mládež), 
FK Poprad 2018 – 2020, MŠK Žilina  2020 -    

Celková bilancia v žltozelenom:

8 zápasov / 1 gól / 1 asistencia

Aktuálna sezóna

6 zápasov | 126 minút | 1 gól | 1 asistencia

Úspešnosť súbojov: 51%

Úspešnosť prihrávok: 87% 
#



Poprad je momentálne v nie veľmi dobrej situácii. Pre teba, ako bývalého 

hráča, to musí obzvlášť smutné...

„Ja ich stále sledujem. Aj keď sme tam teraz boli, chlapci stále chceli hrať 

futbal. Podľa mňa je tam viacero veľkých talentov, ktoré sa môžu dostať 

ďaleko. Škoda, že to takto dopadlo, ale chalani sa môžu posunúť inde."

Keď nastúpiš za „B"-tím, vnímaš to, že už patríš medzi kľúčových hráčov?

„Áno, ak tam prídeme chalani z „Áčka", tak to musíme ukázať a potiahnuť 

tím. Myslím si ale, že aj v „Béčku" sú kvalitní hráči, ktorí dokážu ten tím 

nakopnúť, viď duel s Komárnom, kde to zobral na seba Filip Mráz. Navzájom 

sa vždy snažíme pomôcť si."

V prvej lige si ešte nenazbieral veľa štartov. Kde však vidíš najväčšie 

rozdiely medzi prvou a druhou najvyššou súťažou?

„Ako si povedal, nemám tých štartov veľa. Hlavne to bude asi v kvalite 

hráčov, v prvej lige chcú hrať všetci futbal. Druhá liga je viacej o bojovnosti, 

súbojoch. Musím ale povedať, že aj v druhej lige som odohral kvalitnejší 

zápas ako v tej prvej."

Stále bojujeme na troch frontoch – Fortuna liga, 2. liga i Slovenský pohár. 

Tréner vždy zdôrazňuje, že sa nepozeráte na to, kde hráte, nekalkulujete, 

ale vždy idete na sto percent. Ako sa na to pozeráš ty?

„Bojujeme za Žilinu, za jeden klub a je jedno, v ktorej hráme súťaži. Na hrudi 

máme vždy znak MŠK Žilina a nezáleží na tom, či je to „A"-tím, „B"-tím alebo 

pohár. Tým je povedané všetko."

Nastúpil si aj v štyroch dueloch nadstavbovej časti Fortuna ligy. Sú v nej 

súboje ťažšie?

„Tam už chce každý vyhrať, každý chce hrať európske poháre a skončiť čo 

najlepšie. V týchto dueloch sú už aj vypätejšie emócie, ako napríklad, keď 

sme hrali s Trnavou. Alebo teraz, keď hrala Trnava so Slovanom. Stále sa hrá 

až do konca."

Spomenul si stretnutie s Trnavou. Vraciaš sa ešte občas k tomu záveru?

„Na takéto momenty spomínam rád, ale už to veľmi neriešim. Myslím na 

budúcnosť a na ďalší zápas so Slovanom."

Vráťme sa ešte k tvojmu pôsobeniu v Prešove, kde si hral aj s Tomášom 

Suslovom. Spomínal si, že to je aj tvoj vzor.

„Áno, určite. Ako malí chlapci sme spolu hrávali v Spišskej Novej Vsi, 

posunuli sme do Prešova. Ja som potom som šiel do Popradu a on do 



1.Slovan Bratislava 27 19 5 3 69:21 62

2.Dunajská Streda 27 15 7 5 59:36 52

3.Trnava  27 15 2 10 42:34 47

4.Žilina  27 13 6 8 59:42 45

5.Z. Moravce-Vráble 27 11 6 10 41:38 39

6.Trenčín  27 7 7 13 34:51 28

7.Sereď  27 9 7 11 29:42 34

8.Ružomberok 27 8 8 11 35:39 32

9.Pohronie  27 6 11 10 36:38 29

10.Senica  27 7 6 14 27:45 27

11.Nitra  27 7 5 15 26:47 26

12.Michalovce 27 6 8 13 25:49 26

SOBOTA 24.4. 

Skupina o titul:

Zlaté Moravce – Dunajská Streda (14:30)

Trnava – Trenčín (17:00)

Skupina o záchranu:

Ružomberok – Sereď (15:30)

Pohronie – Nitra (17:00)

Senica – Michalovce (17:00)

NEDEĽA 25.4. 

Skupina o titul:

Žilina – Slovan BA (16:00)

 

NAJLEPŠÍ STRELCI: Ramirez (Dunajská Streda) 15 gólov,

Balaj (Zlaté Moravce) 14 gólov, Kalmár (Dunajská Streda) a 

Ratao (Slovan) po 13 gólov,Kurminowski (Žilina) 12 gólov

TABUĽKA PRED  6. kolom nadstavby 

Groningenu (smiech). Teraz je v osemnástich rokoch v slovenskej reprezentácii. 

Je to úžasné a ja sa z toho veľmi teším."

Snáď sa ešte niekedy stretnete v nejakom drese...

„Podľa mňa sa určite spolu stretneme (smiech)."

Kto je ale tvojím skutočným futbalovým vzorom? Podľa trénera Veselého 

pripomínaš výzorom Kevina De Bruyneho. Je to on?

„Mám viacerých hráčov, ktorých si rád pozriem. Na svete je veľa geniálnych 

futbalistov ako aj spomínaný De Bruyne či napríklad Messi. Sú to top hráči, 

ktorými sa inšpirujem. Jasný vzor ale úplne nemám, z každého sa snažím si 

zobrať trošku."

V Prešove pôsobil aj Ján Bernát. Ako si spomínaš na obdobie, keď ste spolu 

hrávali?

„Pamätám si, ako som chodil do siedmej triedy a Janko tam vždy sedel 

vysmiaty. Hneď sme boli kamaráti a aj sme spolu hrávali. Veľmi rád na to 

spomínam. Jany bol vždy kamarát a stále aj je. Trochu sa zmenil, zamakal na 

sebe, zdravo sa mu zdvihlo sebavedomie. V minulej sezóne bol aj najlepší strelec 

mužstva. Už v mladom veku sa tu dokázal presadiť a ukazuje, že na to má."

K východniarom patrí v kabíne ešte aj Patrik Iľko či Timotej Jambor. Si teda rád, 

že je tu početná enkláva z východu...

„Srdcom východniar, východniarom musíte priať stále. Takže som určite rád."

Čaká nás dnes Slovan. Proti belasým si tiež nastúpil v závere stretnutia a po 

peknej akcii, ktorej si bol súčasťou, sme mohli poistiť naše víťazstvo. Nestalo 

sa a nakoniec sme remizovali 2:2. Ako vnímaš silu nášho protivníka?

„Veľká škoda toho zápasu... pozeráme sa však už na dnešok. Slovan je kvalitné 

mužstvo, tiež top na Slovensku. Majú síce zahraničných hráčov, no každý z nich 

je extra kvalitný a aj to ukazuje na ihrisku."

Bratislavčanov sme nezdolali už tri roky, i keď naše vzájomné súboje sú v 

poslednej dobe veľmi vyrovnané. Visí ta výhra už na vlásku?

„Podľa mňa na to určite máme. Ukázali sme to aj v poslednom dueli proti nim. 

Mohli sme rozhodnúť, no nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo. My vieme hrať 

futbal a určite sa ho nebojíme hrať ani proti Slovanu. Keď budeme bojovať a 

ukážeme srdiečko, tak nám to už, hádam, Pánbožko dopraje.”





 11  SLOVNAFT CUP

Už v stredu vyzvú futbalisti MŠK Žilina v prvom semifinále 52. ročníka 

Slovenského pohára druholigové Košice. Úvodný duel, ktorý môžete 

sledovať aj na obrazovkách RTVS, sa odohrá u súpera na Štadióne 

Lokomotívy v Čermeli. Domáca odveta je na programe o týždeň neskôr 

- 4. mája.

V 52-ročnej histórii Slovenského pohára budú Šošoni bojovať o svoju 

deviatu účasť vo finálových stretnutiach. Zaujímavosťou je, že až v 

dvoch prípadoch sme sa vo finálovom boji o trofej stretli s celkami z 

Košíc. Už v 0. ročníku v sezóne 1960/1961 sa dostalo vtedajšie 

Dynamo Žilina do národného finále, ktoré vyhralo nad Lokomotívou 

Košice a postúpilo až do finále Československého pohára. 

Druhýkrát sme sa stretli s Košicami vo finále v sezóne 1979/1980, proti 

ZŤS Košice sme v dvojzápase ťahali za kratší koniec.

Naposledy sme čelili Košiciam v Slovnaft cupe v majstrovskej sezóne 

2016/2017, kde sme ich v rámci 3. kola zdolali 3:0. S Východniarmi nás 

určil žreb dokopy predtým ešte aj v sezóne 2009/2010, kde sme im pod 

Dubňom podľahli 1:2 v rámci osemfinále pohára.

Šošoni si zahrajú semifinále po dvoch rokoch, v sezóne 2018/2019 

sme rovnako v semifinále pohára narazili na celok z východu.  

O DEVIATU FINÁLOVÚ

ÚČASŤ PROTI KOŠICIAM
domácom stretnutí sme síce iba remizovali proti Michalovciam 1:1, no 

na pôde súpera sme to zvládli nad očakávania a zvíťazili 2:0. 

Nasledovalo už pamätné finále proti Trnave, v ktorom sme prehrávali 

už 0:3, no prišlo naše zmŕtvychvstanie, vyrovnanie na 3:3 a dráma, 

ktorá vyústila nešťastným penaltovým rozstrelom. 

FINÁLOVÉ ZÁPASY SO ŽILINSKOU ÚČASŤOU:

· 1976/1977 (hralo sa na dva zápasy) | Lokomotíva Košice - ZVL Žilina 

0:2, 4:0 

· 1979/1980 (hralo sa na dva zápasy) | ZŤS Košice - ZVL Žilina 2:4, 5:0

· 1985/1986 (hralo sa na jeden zápas na neutrálnej pôde) | Spartak 

Trnava - ZVL Žilina 1:0

· 1989/1990 (hralo sa na jeden zápas na neutrálnej pôde) | Inter 

Bratislava - ZVL Žilina 6:0

NOVODOBÁ ÉRA:

· 2010/2011 | Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:3, 5:4 na pok. kopy

· 2011/2012 | MŠK Žilina - Senica 3:2 po predĺžení

· 2012/2013 | Slovan Bratislava - MŠK Žilina 2:0

· 2018/2019 | Spartak Trnava - MŠK Žilina 3:3 (2:0), 4:1 na pok. kopy

Termíny semifinále

1. zápas: FC Košice - MŠK Žilina (streda 28. apríla o 15:30) | RTVS

Odveta: MŠK Žilina - FC Košice (utorok 4. mája o 15:30) | RTVS

Termín finále - 19. mája



 12   ŠTATISTIKA

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

Petráš  8 5 

Nemčík  2 2

Sluka  - -

Kiwior  10 14

Anang  4 5

Fazlagić  9 7    

Bernát  - 1 

Bichakhchyan  4 3

Kurminowski 2 1

Paur  9 3

Rusnák  5 2

Kaprálik  1 -

Gono  1 -    

Ďuriš  - -

SÚČET  55 43

Súboje: 17/11 vyhratých (65% úspešnosť)

Obranné: 12/8 vyhratých

Útočné: 5/3 vyhraté

Vzdušné: 10/5 vyhratých

Súboje na zemi: 7/6 vyhraých

Dribling: -

Sklzy: -

Strely /na bránu: 1/0

Fauly: -

Celkovo odbehané: : : 10 377 m ( 111 m / min ) 

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 035 m

Najvyššia rýchlosť:  30,45 km/h   

Akcelerácia (2 m/s): 126 krát   

JÁN
MINÁRIK 

#

Prihrávky: 80% úspešnosť 
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