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REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

DNEŠNÝ ZÁPAS

Sobota 11.9.
18:00
7. kolo 
Fortuna liga 2021/2022 VS

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

Dušan Sedlák
Andrej Hrmo
Matej Zemko
František Košičár
Ľubomír Udvardy
Marek Mastiš



A TÍM
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)

33
Adam
KOPAS 
22r. (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)

8
Taofiq
JIBRIL
23r. (NGA)

66
Matúš
RUSNÁK 
21r. (SVK)



Po úspešnej reprezentačnej prestávke z pohľadu 
výkonov Šošonov sa opäť naplno rozbieha kolotoč 
fortunaligových zápasov. Hneď v prvom septembro-
vom kole narazíme na súpera aktuálne z vrchnej časti 
tabuľky - AS Trenčín. Futbalisti spod hradu Matúša 
Čáka si zatiaľ v šiestich tohtosezónnych dueloch 
pripísali na konto deväť bodov, čo ich momentálne 
radí na 4. priečku Fortuna ligy o skóre pred Senicu. 
Počas ligového voľna stihli Trenčania odohrať aj 
prípravný duel, s druholigistom z Petržalky si poradili 
presvedčivo 4:0. 

Na Štadióne MŠK Žilina nás v sobotu pravdepodobne 
opäť čaká futbalové divadlo plné gólov, šancí a ofen-
zívneho futbalu, ako je to už pri našich vzájomných 
konfrontáciách zvykom. Potvrdzujú to aj všetky štyri 
minulosezónne súboje, v ktorých padlo dokopy až 21 
gólov a diváci si vždy prišli na svoje. Vo všetkých šty-
roch sme, navyše, dokázali zvíťaziť a túto sériu chceme 
určite natiahnuť aj v tomto ročníku. Na výhrach 4:2, 
2:0, 3:2 a 5:3 sa podieľalo až deväť rôznych strelcov, 
čo svedčí o širokej ofentívnej kvalite Šošonov. 

Podobne ako Žilina aj Trenčín mal početné zastúpenie 
svojich hráčov na reprezentačných zrazoch predovšet-
kým v mládežníckych výberoch Slovenska. Aj tu sa tak 
odzrkadľuje vysoká úroveň jednej či druhej akadémie, 
ktoré môžeme radiť na úplnú slovenskú špičku aj 
vďaka kvalitným umelým trávnikom. Ukazuje sa, že 
futbal sa dá hrať na vysokej úrovni aj s kádrom plným 
mladých odchovancov, ktorých vekový priemer dosa-
huje v Trenčíne 22 rokov a u nás pod Dubňom dokonca 
ešte o čosi menej. Na strane dnešného súpera treba 
spomenúť viacero mladých mien, ktoré sa začínajú 
výrazne presadzovať do základnej zostavy nového 
trénera Petra Hlinku. Za zmienku stoja určite Kadák, 
Gajdoš, Lavrinčík, Demitra, Gaži, Letenay či Tučný. Títo 
mladíci sa presadzujú i napriek tradičnej konkurencii 

hráčov z afrického kontinentu, ktorých môžeme nájsť 
v kádri Trenčín rok čo rok. Momentálne pôsobí v klube 
šestica futbalistov z Afriky, z toho až päť pochádza z 
Nigérie. Medzi nimi aj jedno známejšie meno - Kings-
ley Madu, ktorý sa do klubu vrátil po troch sezónach 
v Belgicku či Dánsku. Len pred pár dňami zverejnil 
klub na svojich sociálnych médiách aj príchod dvojice 
srbských legionárov - Lazara Stojsavljeviča a Njegoša 
Kupusoviča, vystužiť majú stred obrany a hrotovú 
pozíciu v útoku. Ešte však nie je jasné, či ich v akcii 
uvidíme už dnes pod Dubňom. 

Z letných trenčianskych posíl musíme samozrejme 
spomenúť aj bývalého reprezentačného strelca Erika 
Jendrišeka, ktorý si v kariére vyskúšal pôsobenia v 
Nemecku, Poľsku či Grécku a na Sihoť prišiel po vypad-
nutí Nitry z ligy. Citeľný je, naopak, odchod stabilného 
stopéra základnej zostavy Richarda Križana, ktorého 
si po dobrých výkonoch vyhliadol bratislavský Slovan.

V súboji s Trenčínom sa teda musíme pripraviť na ofen-
zívne chúťky hostí, no rozhodujúca by mohla byť par-
adoxne defenzívna činnosť. Otupiť trenčianske útočné 
ostrie a rýchlym futbalom napodobniť gólové radosti 
z minulej sezóny, to je pred dneškom žltozelený cieľ. 

Na to však potrebujeme aj búrlivú podporu z tribún Šta-
dióna MŠK Žilina. Príď si vychutnať kvalitný ofenzívny 
futbal na štadión a pomôž tak Šošonom k ďalšiemu 
dôležitému víťazstvu v prebiehajúcom ročníku.

HLAVNÝ TRÉNER
PETER HLINKA (SVK)

BRANKÁRI
91 Matouš Babka (CZE) 2002 
34 Tomáš Fryšták (CZE) 1987 
99  Michal Kukučka (SVK) 2002 
1 Matúš Sláviček (SVK) 2003 

OBRANCOVIA
44 Djordje Jovicić (BIH) 2001 
5 Steve Kapuadi (FRA) 1998 
4 Samuel Kozlovský (SVK) 1999 
13 Kingsley Madu (NIG) 1995 

74 Urban Mazanovský (SVK) 2003 
19 Kelvin Pires (CVE) 2000 
66 Juha Pirinen (FIN) 1991 
3 Ramón Rodríguez da Silva (BRA) 1990 
22 Adrián Slávik (SVK) 1999 
15 Lazar Stojsavljević (SRB) 1998 
6 Martin Šulek (SVK) 1998 
35 Reuben Yem (NIG) 1997 
  
ZÁLOŽNÍCI
23 Dominik Hollý (SVK) 2003 
20 Rahim Ibrahim (GHA) 2001 
16 Jakub Kadák (SVK) 2000 
28 Matúš Kmeť (SVK) 2000 

18 Samuel Lavrinčík (SVK) 2001 
10 Abdul Zubairu (NIG) 1998 

ÚTOČNÍCI
11 Philip Azango (NIG) 1997 
17 Lucas Demitra (SVK) 2003 
77 Adam Gaži (SVK) 2003 
7 Ahmad Ghali (NIG) 2000 
9 Eduvie Ikoba (USA) 1997 
26 Erik Jendrišek (SVK) 1986 
29 Njegoš Kupusović (SRB) 2001 
21 Lukáš Letenay (SVK) 2001 
71 Adam Tučný (SVK) 2002 

Rok založenia: 1992  Klubové farby: červená a biela
Štadión: Štadión Sihoť (kapacita 4 200 divákov)
Minulá sezóna: 6. miesto 
Aktuálna sezóna: 11. miesto (po 5. kolách)
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 4:2 (v), 2:0 (d), 3:2 (v), 5:3 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – TRENČÍN  66  34  10  22  132:96 
 

AS Trenčín

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, skončila prvá reprezentačná prestávka v tejto 
sezóne. Bola už aj potrebná pre všetkých v kabíne po 
náročnom lete?
“Určite to tak neberieme, pretože celé to leto bolo pre nás veľmi 
pekné. Dúfam, že aj zvyšok sezóny bude pokračovať v takom 
duchu, ako sme ju odštartovali. Musíme si to vážiť, treba robiť 
všetko pre to, aby sme takto napredovali aj naďalej. Samo- 
zrejme, chalani sa rozišli do reprezentácii, ale tí, čo tu ostali po 
celý čas, dobre trénovali, no a väčšina z nich aj odohrala zápas 
druhej ligy v Bardejove. Stále sme teda v tom istom nastavenom 
režime a všetko zatiaľ vyzerá v poriadku.”

Stihli ste si Vy osobne trochu oddýchnuť od futbalu?
“Mali sme voľné dva dni, kedy sme mohli zresetovať, čo sa 
podľa mňa aj podarilo. Oddýchli sme si a hneď potom sme 
opäť naskočili do tvrdej práce.“

Čo hovoríte na koniec prestupového obdobia? Jakub Kiwior 
si napokon zahrá v Serii A.
“S tým sme tak trochu počítali, záujem bol o neho dlhodobý 
a svoj progres potvrdzoval v každom dueli. Neprichádzalo síce 
ku konkrétnym rokovaniam, no registrovali sme veľký záujem.

 Nakoniec sa klub dohodol so Speziou, čo je pre náš klub výborná 
vizitka. Máme tu ďalších hráčov, ktorí chcú svojou výkonnosťou 
potvrdiť, že tu patria a môžu hrať. Tešíme sa na to, ako sa 
budú ukazovať.”

Poliaci nám teda odišli, takže už sa nemáte s kým rozprávať 
po poľsky… 
“Samozrejme, ale stále sme v kontakte, takže to nebude žiaden 
problém (úsmev).”

Vráťme sa ešte k Trnave, po vypadnutí z Konferenčnej ligy 
mužstvo výborne zareagovalo, čo ocenilo aj množstvo 
fanúšikov. Ako sa na to pozeráte?
“Podľa nášho názoru bola aj domáca odveta proti Jabloncu na 
celkom slušnej úrovni. Znegovalo sa to síce na konci duelu, kedy 
sme dostali zbytočné dva góly, ale prístup a ochota chalanov 
boli skvelé. Bolo to vidno aj po stretnutí, kedy ľudia ostali na šta-
dióne a chalanom ďakovali. Tešíme sa, že v Trnave sme takisto 
dokázali odohrať dobré stretnutie. O to ide, sú to mladí hráči 
a každý jeden zápas musia ísť naplno. Niekedy však zohráva 
úlohu kvalita súpera, ktorú treba rešpektovať.”

Z európskeho leta tak môžeme čerpať prakticky iba pozitívne 
veci. Budete chalanov motivovať práve tým, čo sa dokázalo?
“Určite sa z toho tešíme, lebo sme sa konfrontovali s dobrými 
mužstvami a dokázali sme s nimi aj držať krok. To nám prináša 
do budúcna veľký optimizmus. Teraz nám ostala liga a treba 
sa už naplno sústrediť na ňu, a samozrejme neskôr aj na štart 
v pohári. Aj v slovenskej súťaži sú dobré tímy, ktoré sa kvalitne 
posilnili. Uvidíme teda, ako zvládneme súboje v našej lige, no 
ja si myslím, že chalani už niečo odohrali, a tak to potvrdia aj 
na ihrisku.”

Dnes nás čaká súper z Trenčína, proti ktorému sme minulý 
rok odohrali štyri stretnutia a vo všetkých sme dokázali 
zvíťaziť…
“...Čo bolo minulý rok, nás už nezaujíma. Momentálne je to už 
iné mužstvo, pod iným trénerom. V tejto sezóne nemajú zlé 
výsledky, čaká nás teda ťažký súboj, musíme sa naň poctivo 
pripraviť. My tréneri budeme mať z koho vyberať, každý si svoju 
šancu musí vybojovať.”

Pri Trenčíne sa vždy spomína ofenzívny futbal. Platí to stále 
aj pod vedením trénera Hlinku?
“Ťažko povedať, ako súper vyhodnotí našu hru. My rovnako 
pracujeme na tom, aby sme ich dobre zanalyzovali a dobre sa 
duel pripravili. Stále sme len na začiatku súťaže, takže uvidíme, 
ako to bude vyzerať v samotnom zápase.”

Čo hovoríte na káder súpera, v ktorom nájdeme mix mladých 
odchovancov s africkými hráčmi?
“Podľa môjho názoru si zatiaľ počínajú lepšie, ako sa čakalo. Je 
tam vidno dobre spravená robota. Ide o mužstvo, ktoré dokáže 
potrápiť. A tým, že dávajú priestor mladým, sa približujú aj našej 
filozofii. Som preto zvedavý na našu vzájomnú konfrontáciu.”

POHĽAD TRÉNERA:
„POKRAČOVAŤ V LETNOM 
EURÓPSKOM DUCHU.“





Futbalový rod Goljanovcov hrá pod Dubňom už 
generácie. Ernest starší v 40. rokoch, následne 
Ernest mladší v 70. rokoch, v 90. rokoch zas Tibor 
a teraz ďalší pokračovateľ tohto pokolenia – Adam. 
Mladý 20-ročný odchovanec Akadémie MŠK Žilina 
počas minulého roka pričuchol k ligovému futbalu 
a v tejto sezóne už chce výraznejšie prehovoriť do 
zostavy žltozelených. Je Trenčín jeho obľúbený 
súper, keďže proti nemu strelil svoj prvý gól vo 
Fortuna lige.

Séria premiérových rozhovorov v Bulletine pokračuje 
dnes tebou, Adam. Preto sa aj teba opýtame na 
zážitky s Bulletinmi, keď si bol mládežník.
„Samozrejme, veľmi dobre si spomínam na časy, keď 
sme chodili na zápasy „A“-tímu podávať lopty a vždy 
predtým k tomu patrilo aj rozdávanie bulletinov. Vždy 
za južnú alebo západnú tribúnu. Isto mám nejaké 
v šuplíku ešte odložené.“

S akými pocitmi si sa vrátil z repre zrazu?
„Som rád za nomináciu i šancu na trávniku v drese 
Slovenska. Pocity sú zmiešané, škoda druhého zápasu 
v Severnom Írsku, ktorý sme výsledkovo nezvládli. 
Teraz sa už znova sústredím na prácu v Žiline. Verím, 
že dnes to zvládneme a pripíšeme si plný počet bodov.“

Po Žiline mal najväčšie zastúpenie v „21“-tke práve 
Trenčín. Podpichovali ste sa s chalanmi?
„Jasné, spomenuli sme sobotný súboj, že sa hneď 
stretneme proti sebe, a nech vyhrá ten lepší...Verím, že 
my sme na dnešný duel pripravení lepšie a dovedieme 
ho do víťazného konca.“

V úvode sezóny si slušne vyťažený, hoci viackrát ako 
striedajúci hráč, no chýbal si iba v jedinom stretnutí.
„Osobne sa cítim fajn, vždy to môže byť lepšie. Zdravie 

je prvoradé, prešiel som si totiž už v mladom veku 
všeličím. Preto verím, že mi vydrží, forma bude stúpať 
a pripíšem si aj gólové zásahy.“

Ten doposiaľ jediný ligový prišiel práve v poslednom 
vzájomnom súboji proti Trenčínu v máji. Takže na 
AS máš asi len príjemné spomienky.
„Trenčín je kvalitný súper, zápasy s ním sú na vysokej 
úrovni, i keď to nebude jednoduché. Už tradične sa 
pred týmito súbojmi hovorí o množstve gólov. Snáď 
nebude dnešok výnimkou a fanúšikovia ich uvidia, 
hlavne v trenčianskej sieti. Ja osobne mám Trenčín 
veľmi rád, je to môj obľúbený súper, už v mládeži som 
im strelil veľa, asi najviac gólov spomedzi súperov. Ten 
ligový z mája potešil najviacej.“

Čo hovoríš na štart ligy – Európu i prvé ligové kolá?
„Bolo to fakt náročné, už samotné cestovanie bolo 
únavné. Všetko sme si však vynahradili výbornými 
výsledkami, dostali sme sa do play-off, čo by nik ne- 
predpokladal. Bohužiaľ, tam to nevyšlo. Určite nám to 
ale dalo veľa skúseností do ďalšej roboty. Hodnotím 
to iba

ADAM GOLJAN    
Slovensko • 15.4. 2001 • Výška: 185 cm • Váha: 70 kg 
Post: Útočník

Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2010 - 2020
MŠK Žilina 2020 - 

Celková bilancia v žltozelenom:
21 zápasov | 1 gól / 0 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
6 zápasov / 369 minút | 0 gólov | 
83% úspešnosť prihrávok | 61% úspešnosť súbojov

ROZHOVOR

„HRDÝ, ŽE MÔŽEM POKRAČOVAŤ V RODINNEJ 

TRADÍCII,“  HOVORÍ ODCHOVANEC ADAM GOLJAN

#



 pozitívne. Čo sa týka ligy, vstup do nej bol fajn. Mrzí nás iba 
nevydarený zápas s Mikulášom, kde nám nevyšli niektoré 
veci. Bolo to poučenie do ďalších duelov. Aj posledný zápas 
v Trnave bol z našej strany správnou reakciou po vypadnutí 
z Európy. Stretnutiu svedčila remíza, dôležité však je, že 
na takýchto výkonoch môžeme stavať.“

Posledné súboje dopadli v náš prospech. Čo bude 
dôležité, aby sme to napodobnili aj dnes?
„Neprekvapím, keď poviem, že musíme hrať našu hru, 
sústrediť sa na naše dobré veci. Doma sme veľmi silní, 

eliminovať silné stránky Trenčína bude dôležité. Rovnako 
tak pri ofenzívnom futbale vytváranie a premieňanie našich 
šancí. Defenzíva bude nemenej podstatná, musíme byť 
pozorní.“

Goljanovci – toto priezvisko predurčuje hrať futbal 
za Žilinu.
„Je to taká tradícia, je to pekné pre celú rodinu. Dúfam, 
že to tak bude pokračovať a udržím sa v Žiline minimálne 
pár rokov a zároveň verím, že po mne príde aj ďalšia 
generácia Goljanovcov.“

1.Slovan Bratislava 5 5 0 0 14:3 15
2.Žilina 6 4 1 1 12:4 13
3.Trnava 6 3 2 1 10:3 11
4.Trenčín 6 2 3 1 8:5 9
5.Senica 6 2 3 1 6:7 9
6.Dunajská Streda 6 2 2 2 9:8 8
7.Ružomberok 6 1 5 0 6:5 8
8.Michalovce 6 2 1 3 8:9 7
9.Sereď 6 1 2 3 4:8 5
10.Z. Moravce 7 1 2 4 5:14 5
11.Pohronie 6 1 1 4 4:10 4
12.L. Mikuláš 6 1 0 5 6:16 3

TABUĽKA PRED SOBOTOU SOBOTA 11.9.
7. KOLO:
Michalovce - Trnava (18:00)
Senica - Pohronie (18:00)
Sereď - L. Mikuláš (18:00)
Žilina - Trenčín (18:00)

NEDEĽA 12.9.
7. KOLO:
Dunajská Streda - Slovan Bratislava (17:00)

 NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadák (AS Trenčín) 4 góly, 
Timotej Jambor (MŠK Žilina),  Patrik Myslovič (MŠK Žilina), 
Richard Bartoš (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Ezekiel 
Henty (ŠK Slovan Bratislava), Sharani Zuberu (DAC Duna-
jská Streda),  po 3 góly 



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



SLOVNAFT CUP: POHÁR ZAČNEME U 
SUSEDA Z BÁNOVEJ 22. SEPTEMBRA
Povinnosti v Slovnaft Cupe si futbalisti MŠK Žilina 
odložili kvôli tým európskym až na druhú polo-
vicu septembra. Už 53. ročník Slovenského pohára 
začíname tradične 2. kolom, v ktorom nebudeme 
cestovať ďaleko.
Vyzveme v ňom totiž treťoligistu z Bánovej.
Ešte v júli sa rozbehol v poradí 53. ročník Slovenského 
pohára vo futbale zápasmi úvodného kola. V nich sa 
predstavili iba mužstvá z tretej a nižších líg, a preto 
futbalisti MŠK Žilina odštartujú svoju cestu Slovnaft 
Cupom už tradične v 2. kole. 
A práve toto kolo prinesie zaujímavý “žilinský” súboj, 
v ktorom Šošoni pocestujú iba pár kilometrov zo svo-

jho štadióna - do mestskej časti Bánová, kde hráva 
tamojšia TJ Jednota. Treťoligistovi sa podarilo v 1. kole 
zdolať piatoligovú Kotešovú 3:0, a tak ich čaká zápas 
proti zverencom Pavla Staňa, ktorý bude mať výkop v 
stredu 22. septembra o 15:30 v Bánovej.
V prípade postupu do tretieho kola by sme rovnako 
hrali proti treťoligistovi, nie však zo Skupiny stred, 
ale západ - presnejšie v Považskej Bystrici, ktorá sa 
postarala o prekvapenie v 2. kole pohára, kde vyradila 
druholigovú Dubnicu.

Pohárový duel bude vysielaný internetovou televíziou 
huste.tv.
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