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02 • DNEŠNÝ ZÁPAS

HLAVNÝ  
TRÉNER
JAROSLAV  
KENTOŠ

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

ASISTENT 
TRÉNERA
MÁRIO  
AUXT

TRÉNER 
BRANKÁROV
MIROSLAV  
SEMAN

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ  
LINTNER

VEDÚCI  
TÍMU
MARIÁN  
VARGA

ŠPORTOVÝ  
MANAŽÉR
KAROL  
BELANÍK

MASÉR   
FYZIOTERAPEUT
PETER  
VOJT

KONDIČNO- 
REHABILITAČNÝ 
MANAŽÉR
MILAN  
ŤAPAY

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

MASÉR
MARKO  
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ  
JACKO

MASÉR
JOZEF  
HROMKA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.

KONDIČNÝ  
TRÉNER
VLADIMÍR  
PEREXTA

KONDIČNÝ  
TRÉNER
JAKUB  
HODÚL

ASISTENT 
TRÉNERA
TIBOR  
GOLJAN

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

ŠTADIÓN  
MŠK ŽILINA

SOBOTA
31. 8. 19:00
7. kolo

ROZHODCA:   Ladislav Prešinský
1. ASISTENT ROZHODCU:  Tomáš Somoláni
2. ASISTENT ROZHODCU:  Ján Pozor
NÁHRADNÝ ROZHODCA:  Martin Ježík
DELEGÁT STRETNUTIA:  Vladimír Čan
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:  Martin Balko

A–TÍM
MŠK ŽILINA
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20
BESIR
DEMIRI 
MKD 25 r.

27
BRANISLAV 
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN 
MINÁRIK
SVK 21 r.

5
ADAM 
KOPAS
SVK 20 r.

28
BENSON 
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR 
MAJDAN
SVK 20 r.

24
MICHAL 
TOMIČ
SVK 20 r.

12
VIKTOR 
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

66
MIROSLAV 
KÁČER
SVK 23 r.

11
VAHAN  
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

18
ENIS  
FAZLAGIĆ 
MKD 19 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

14
JAKUB 
KIWIOR
POL 19 r.

17
JAKUB 
PAUR
SVK 27 r.

9
IVAN 
DIAZ
ARG 26 r.

8
LUKÁŠ 
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

10
FILIP 
BALAJ
SVK 22 r.

29 
DÁVID 
ĎURIŠ
SVK 20 r.

7
PATRIK  
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

32
RÓBERT 
BOŽENÍK
SVK 19 r.

3
MARTIN 
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN 
VALLO
SVK 21 r.

25
FILIP  
KAŠA
CZE 25 r.



04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

A
j po zápase na majstrovskej pôde Slovana sa vracia-
me na domáci trávnik neporazení. Augustový program 
zakončíme v jeho posledný deň ďalším stretnutím For-
tuna ligy, v ktorom pôjdeme opäť spoločne za výhrou. 

Tentoraz sa proti nám postaví „zahraničná“ Senica s  množ-
stvom legionárov. 

Futbalisti FK zvládli nad očakávanie záver uplynulej sezóny, 
keď sa vďaka sedemzápasovej víťaznej sérii zachránili v naj-
vyššej súťaži. Ani táto multikultúrna kabína sa ale nevyhla pred 
aktuálnou sezónou väčšiemu prievanu v kabíne. Zmena nasta-
la aj na stoličke trénera, „výmena“ kormidelníkov medzi Trnavou 
a Senicou priviala na Záhorie Michala Ščasného. Senica s am-
bicióznym trénerom chce mieriť v aktuálnej sezóne vyššie. Po-
tvrdili to hneď v úvodnom kole, kedy dokázali otočiť nepriaznivý 
priebeh s Trenčínom a poraziť ho 3:1. Následne však prišli tri 
prehry so Sereďou (1:2), Slovanom (0:3) a Michalovcami (0:3). 
V pohári si Záhoráci vydreli postup cez treťoligový Rohožník, 
ktorý porazili podobne ako my v Lipanoch jednou úspešnou 
strelou 1:0. V 5. kole prišli o sľubné dvojgólové vedenie proti 
Liptákom, keď viedli po góloch Castanedu, ale napokon si body 
delili po remíze 2:2. Záhoráci tak neprišli iba o dva body, keď 
sa cítili ukrivdení, ale aj o  trénera Ščasného, ktorý videl ako 
prvý kormidelník Fortuna ligy červenú kartu a naposledy tak 
nemohol svoje mužstvo viesť v zápase. V ňom sa ešte minulý 
piatok predstavili Seničania proti Zlatým Moravciam, ktorým 
doma podľahli 1:3. Napriek miernej prevahe ich dokázali hráči 
ViOn-u kruto trestať gólmi. Spomínaný Kolumbíjčan Castane-
da je po našom Jánovi Bernátovi najlepším strelcom ligy, keď 

v úvodných kolách strelil štyri góly. Do Senici opäť zavítali pred 
sezónou viaceré zahraničné mená, ale aj slovenskí hráči - na-
príklad odchovanec Denis Baumgartner, ktorý predtým pôso-
bil v Sampdorii Janov či Dunajskej Strede alebo stopér Tomáš 
Košút, ktorý prišiel spolu s trénerom z Trnavy. Pre fanúšika žl-
tozelených bude známe aj meno Sadam Sulley, ktorý hosťoval 
z Legie Varšava v Michalovciach a tento ročník bude pôsobiť 
na Záhorí. Naopak, senickú šatňu opustili legionárske mená 
ako Joan Herrera, Sacha Petshi, Jean Deretti, Désiré Azankpo či 
Zezinho. Čerstvý odchod zaznamenali na Záhorí minulý týždeň, 
keď odišiel jeden z najdlhšie pôsobiacich Slovákov v tíme Erik 
Otrísal. Odchovanec klubu zmenil senický dres za druholigový 
podbrezovský. Naopak, do tímu pribudol v  poslednom kole 
brazílsky defenzívny hráč Gustavo Cascardo, ktorý prišiel na 
hosťovanie z rodnej krajiny. Predtým si už vyskúšal aj najvyššiu 
portugalskú súťaž za Vitóriu Setúbal. 

So Senicou sme v predošlej ligovej sezóne udržali v oboch 
prípadoch čisté kontá. Viedla k nim však iba poctivá tímová ro-
bota, ktorá slávi úspech aj v aktuálnom ročníku. Spolu s vaším 
povzbudzovaním, ktoré sme naposledy vyšperkovali aj mexic-
kými vlnami, budeme chcieť ostať na bodovej vlne a aj vo štvr-
tom domácom zápase ročníka oslavovať výhru. •

Buď naším dvanástym hráčom.
Aj v novej sezóne sme hrdí,  
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

FK SENICA 
Rok založenia: 1921•Klubové farby: červená, modrá•Minulá sezóna: 8. miesto 
Sídlo: Štadión FK Senica•Kapacita: 4 500
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 25:0 (d), 1:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SENICA   28   14   6   8   50:31

Brankári
18 FEDERICO TABORDA ARG

24 VOJTĚCH VOREL CZE

Obrancovia
23 ROBERTO DIAS BRA

6 JOSS DIDIBA CAM

26 JOAO FAVARO BRA

22 TOMÁŠ KOŠÚT SVK

31 LUKÁŠ KUČERA SVK

13 Gustavo Cascardo BRA

Stredopoliari
3 EDMUND ADDO GHA

8 MADISON BRA

30 JULIAN CARO COL

21 LOVRO CVEK CRO

27 SOFIAN EL MOUDANE FRA

7 PETER MOSES ENEJI NGA

4 MIHOVIL KLAPAN CRO

5 JAKUB KRČ SVK

17 LUIS RAMIREZ VEN

16 MARKO TOTKA SVK

15 TENTON YENNE NGA

Útočníci
11 DENIS BAUMGARTNER SVK

10 FRANK CASTANEDA COL

9 SADAM SULLEY GHA

 Hlavný tréner
MICHAL ŠČASNÝ



POHĽAD TRÉNERA: „Sledovaním tabuľky 
a štatistík by sme sa uspokojili. Zvyšujúca 

náročnosť je našou prioritou.“
Aj po šiestom kole sme natiahli svoju bodovú sériu. Kabína trénera Jaroslava Kentoša 
dokázala vôbec ako prvá vo Fortuna lige uchmatnúť body domácemu favoritovi na novom 
Tehelnom poli. Čo lodivoda MŠK v Bratislave potešilo? Dnes nás čaká Senica s trénerom 
Michalom Ščasným, ktorý ako prvý tréner videl v novom ročníku červenú kartu. Ako vníma 
túto nástrahu šéf našej lavičky?

ŠÉF LAVIČKY • 05

Šláger na Tehelnom poli priniesol z našej strany dva od-
lišné výkony, ktoré rozdelila prestávka. Prečo nastúpil 
v prvom polčase netradične na pravej strane obrany Filip 
Kaša? Do druhého už nezasiahol, čím nastala aj zmena 
v rozostavení.
„Mali sme problém s krajnými obrancami, to bol jediný dôvod, 
prečo sme to skúsili v tejto zostave. Predtým s Trenčínom sme 
hrali s tromi stopérmi vzadu. Spolu s dvomi krajnými obrancami, 
ktorí sa nám zasúvali hlboko, to bolo až príliš defenzívne. Preto 
sme to chceli vyskúšať v takomto rozostavení. Potrebovali sme 
zároveň eliminovať krídelníkov súpera.“
 Na nedostatočný výkon z prvého polčasu ste logicky zare-
agovali striedaním i zmenou systému. Zdá sa, že so systé-
mom 4-3-3 sú hráči zžití najviac.
„Je zaužívaný, ide však o  to, aké úlohy dostanú hráči na jed-
notlivých pozíciách. Na Slovane to fungovalo lepšie. My sme 
predovšetkým radi, že chlapci dnes plynule vedia prechádzať 
zo systému do systému. Pre nás je to pozitívna správa, že to nie 
je pre nich stresujúce ako v minulosti.“
 Duel so Slovanom bol doteraz pre tím určite najlepším zr-
kadlom. Čo ukázal kormidelníkom?
„Po všetkých stránkach – kondičnej, taktickej i  individuálnej 
nám ukázal, kam sa posúva európsky futbal. Pokiaľ chceme 
v budúcnosti hrať európske poháre, musíme byť na seba nároč-
ný už teraz. Ak sa budeme čičíkať víťazstvami, tabuľkou a štatis-
tikami, tak budeme trochu naivní. Náročnosť je našou hlavnou 
prioritou. Pre nás to teda bolo poučné porovnanie, čo nás môže 
čakať v budúcnosti.“
  Remíza proti Slovanu bola aj pre Vás ako trénera MŠK 
prvým bodom proti belasým. Čo môže znamenať tento vý-
sledok proti majstrovi?
„Mňa viac potešil výkon v druhom polčase. Samozrejme, výsle-
dok potešil. Avšak až na konci zistíme, aký bol dôležitý. Nechcem 
však preceňovať vážnosť získaného bodu. Určite pomôže chala-

nom v sebavedomí, je odmenou, ale mňa osobne potešil viac 
náš herný prejav po zmene strán.“
 Ako vnímate reakciu tímu na to, že vôbec prvýkrát v sezó-
ne inkasoval v prvom polčase a zároveň musel dobiehať 
nepriaznivý stav?
„Reakcia na negatívny stav bola veľmi dobrá. Už v minulej sezó-
ne sme dokázali niekoľkokrát dobre reagovať na inkasovaný gól. 
Túto sezónu sme viedli v Michalovciach či Ružomberku, a tam 
nám zas nevyšli druhé polčasy. Je to o hlavách, teraz sme veľmi 
chceli vyrovnať. Navyše fyzicky sme boli dobre pripravení.“
 Senica bude rozdielnym súperom – nielen tabuľkovo, ale 
aj štýlom hry.
„Nemôžeme nič a nikoho podceniť. Senica je navyše nevyspy-
tateľné mužstvo. Videl som ich v  tejto sezóne viackrát. Naše 
mladé mužstvo teda musí brať každého súpera ako seberov-
ného. Či sú to Lipany alebo Slovan, patričný rešpekt – ani nie 
prehnaný, ani nie podceňujúci - tam musí byť. Verím, že hráči 
využijú druhopolčasový výkon zo Slovana, nadviažu na neho 
a našli cesty, ako poraziť nepríjemného súpera.“
 Tréner Senice Michal Ščasný ako prvý kormidelník videl 
červenú kartu, kvôli ktorej absentoval na lavičke svojho 
tímu v predošlom kole. Ako vnímate toto nové pravidlo?
 „Nijako vážnejšie sa ním nezaoberám. Niekedy človek cíti kriv-
du, prepuknú vo vás emócie, no nemyslím si, že by chcel niek-
torí z trénerských kolegov zámerne urážať rozhodcov. Je to isté 
varovanie pre trénerov a urobím všetko pre to, aby som nebol 
potrestaný červenou kartou.“
 Doma sme hnaní fanúšikmi, ktorí budú chcieť zažiť ďalší 
trojbodový zápas, ďalší žilinský výkon. Asi to všetci vníma-
me rovnako...?
„Aj posledná domáca návšteva proti Nitre ma potešila. Verím, 
že im aj tentokrát ponúkneme zaujímavý futbal a pre fanúšikov 
bude najväčším lákadlom naša kabína, naši chalani. Opäť bude-
me potrebovať ich „dvanásty“ hlas z tribún." •
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„Veľký klub je povinný byť 
v tabuľke hore.“ hovorí Ivan Diaz

V úvode ligového ročníka chýbal pre dlhodobejšie problémy s kolenom. Flegmatický stredopoliar, ktorý vie 
svojským štýlom zmeniť celý rytmus hry pomáha tímu aj z krídelnej pozície. Ivan Diaz je v MŠK už od roku 
2006, cíti sa byť stálicou šošonov? Naposledy vybojoval v Bratislave penaltu a zvádzal tvrdé súboje. S Iva-

nom aj o dnešnom španielskom protivníkovi a spôsobe, ako ho prekonať.

Ivan, po šiestich kolách stále neporazení. To asi čakal 
málokto. Kde vidíš dôvody aktuálnej série? 
„Pre mňa je to len spôsob, cesta, akou dlhodobo pracu-
jeme. Verím, že to je iba začiatok a  v  nastolenej ceste 
a  výsledkoch budeme pokračovať. Stále sa máme kam 
posúvať.“

Predsa len, takýto štart si nepamätajú ani tí najväčší 
pamätníci futbalu pod Dubňom. To musí byť isté za-
dosťučinenie pre všetkých v kabíne.
„Sme veľký klub, takže vždy sa musíme pohybovať v tabuľ-
ke na najvyšších miestach. Teší nás to, ale zároveň zaväzu-
je, aby sme takto pokračovali aj naďalej.“

Ako sa cítiš po návrate do zostavy, pomaly sa dostávaš 
do správnej prevádzkovej teploty?
„Je to lepšie, no stále na sebe musím pracovať. S tým súvi-
sí aj sebavedomie, ktoré musím nabrať zápasmi. Postupne 
sa do toho dostávam. Verím však, že sa to bude iba zlep-
šovať.“

Nielen v Bratislave si nastúpil na pozícii krídelníka, no 
zdá sa, že pre teba nejde o nejakú extra novinku.
„Áno, odohral som na tejto pozícii už niekoľko zápasov 
počas minulej sezóny. Je to pre mňa trochu nové, no zá-

roveň môžem tímu pomôcť z tejto pozície trochu rozdiel-
nym spôsobom ako typický krídelník. Tým pádom som aj 
menej čitateľný pre súperove obrany. Som vždy pripravený 
nastúpiť, resp. zaskočiť, kde bude treba. To mi vyhovuje.“

Z Tehelného poľa sme si vôbec ako prvý slovenský tím 
odniesli bod. Remíza je určite motivujúca.
„Motivujúca a spravodlivá. Išlo o ťažký zápas proti vyspelé-
mu súperovi. Výsledok zodpovedá hre. Chceli sme zvíťaziť, 
ale berieme aj bod.“

Všimol si si inak, že pred faulom na teba a našou pe-
naltou si už mal byť vystriedaný?
„Vôbec. Nik mi to doteraz nepovedal.“ (smiech)

Určite si si však nemohol nevšimnúť svojho „ochran-
cu“, bratislavského obrancu Apaua, s ktorým si absol-
voval niekoľko súbojov.
„Áno, bol nekompromisný, stále išiel do tela a  nepohol 
sa odo mňa. Viackrát som rozhodcovi signalizoval, že ma 
fauloval. Stále ma totiž držal za dres.“

Viackrát sa ťa snažili vyprovokovať aj fanúšikovia Slo-
vana, no s tebou to ani nepohlo.
„To nehrozí, tým sa vôbec nezaoberám.“

IVAN DIAZ #9
Argentína • 23. 1. 1993 • Výška: 180 cm • Váha: 75 kg • Post: Záložník 
Kariéra: River Plate (Argentína) – 2012; AS Trenčín 2012 – 2013; River Plate „B“  
(Argentína) 2013 – 2015; Estudiantes „B“ (Argentína) 2015 – 2016; MŠK Žilina 2016 –
Celková bilancia v žltozelenom: 120 zápasov• 5 gólov• 11 asistencií
Aktuálna ligová sezóna: 3 zápasy• 194 minút• 0 gólov• 0 asistencií
Úspešnosť súbojov: 39 %; Úspešnosť prihrávok: 93 % 
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SOBOTA 31.8.
Trnava – Michalovce (18:00)
Zlaté Moravce – Ružomberok (19:00)
Sereď – Pohronie (19:00)
Žilina – Senica (19:00)

NEDEĽA 1.9.
Dunajská Streda – Slovan Bratislava (18:00)
Trenčín – Nitra (19:00)

PROGRAM 7. kola

1. Slovan Bratislava
2. Žilina
3. Dunajská Streda
4. Trenčín
5. Trnava
6. Zlaté Moravce
7. Sereď
8. Ružomberok
9. Michalovce
10. Pohronie
11. Senica
12. Nitra

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
0

16
16
10
10
10
10
7
5
5
5
4
3

0
0
2
2
2
2
3
3
3
3
4
5

18:2
16:6
12:9
11:8
10:8
6:7
8:12
6:8
5:9
5:14
7:14
4:11

V MŠK si už takmer tri a pol roka. Odvtedy sa pri tebe 
v  kabíne vystriedalo množstvo hráčov. Stávaš sa už 
akousi legionárskou stálicou žltozelených?
„Za ten čas tu bolo veľké množstvo talentovaných hráčov, 
no najmä veľmi dobrých ľudí. Som za nich rád, že aj keď 
odišli, darí sa im. Prajem im len to najlepšie. Ja som v pr-
vom rade veľmi vďačný MŠK za šancu a dlhodobú dôveru, 
na oplátku sa snažím dať klubu, mužstvu maximum. Záro-
veň dopomôcť mladým hráčom pri ich raste.“

Dnes nás čaká Senica, ktorá má vo svojich radoch 
hneď niekoľko legionárov, ako si aj ty. Ako vidíš tohto 
súpera, proti ktorému si nastúpil už v desiatich zápa-
soch a zároveň si mu strelil najviac gólov (2) ?
„Senica je nepríjemným súperom. Musíme byť koncentro-
vaní od úvodného hvizdu tak, ako sa nám to darilo v pre-
došlých dueloch. S tým sa dostaví aj dobrý výsledok.“

V tíme Záhorákov je veľa španielsky hovoriacich hrá-
čov. Prehodíš s nimi niečo v tvojom rodnom jazyku?
„Pred zápasom sa len pozdravíme, počas stretnutia to ne-
hrozí, takže až po zápase väčšinou prehodíme pár slov po 
španielsky.“

Sezónu ste odštartovali vo fosforovom, tieto dresy 
priniesli i majstrovský titul. Hráči ako Pečovský, Káčer 
či Králik sú poverčivý, keďže sa darí. Ako si na tom ty?
„Som na tom rovnako, takže verím, že v nich budeme hrať 
čo najdlhšie. Zároveň sa mi páčia tieto fosforové farby.“



08 • Šošoni v repre

V reprezentáciách až osem  
šošonov z „A“-tímu

Ak pripravujete oslavu, svadbu či firemnú akciu, 
využite ponuku a pripravte deťom výnimočný  
program.
Program pre najmenšie deti: 
»rodiny 
»firmy 
»detské diskotéky 
»športové programy.

ANIMAČNÝ TÍM  
DETSKÉHO SVETA  
ZABEZPEČUJE PROGRAM  
V NAŠOM RODINNOM  
SEKTORE DETSKÝ SVET OC MIRAGE

Mgr. Eva Mihaličková
0911 390 064
detskysvet@mirageshopping.sk

Po aktuálnom víkende je na programe prvý tohto-sezónny asociačný termín pre reprezentačné výbery. Nás 
znova teší, že v národných tímoch svojich krajín má zastúpenie aj žltozelená kabína, ktorá vyšle do medz-

inárodných zápasov až osem hráčov z družiny trénera Jaroslava Kentoša.

BOŽO JEDINÝM ZÁSTUPCOM FORTUNA LIGY V POLI
Druhú nomináciu v seniorskej reprezentácii si vyslúžil náš 
útočník Robo Boženík. Tréner slovenských sokolov Pavel 
Hapal síce povolal z Fortuna ligy aj brankársku jednotku 
Slovana Bratislava Dominika Greifa, ale Božo je jediný, kto 
zastupuje domácu ligu aj v poli. Na slovenskú reprezen-
táciu čakajú v septembrovom asociačnom termíne dva 
kvalifikačné zápasy o EURO 2020.
• PROGRAM SLOVENSKEJ REPREZENTÁCIE

6. 9. Slovensko - Chorvátsko (Trnava, 20:45)
9. 9. Maďarsko - Slovensko (Budapešť, 20:45)

PÄTICA ŠOŠONOV V „21“-TKE
Tréner slovenských sokolíkov Adrián Guľa povolal na 
kvalifikačný zápas s Azerbajdžanom a prípravný duel 
proti Dunajskej Strede piatich hráčov z MŠK. V nominá-
cii figuruje premiérovo aktuálne najlepší strelec Fortuna 
ligy  Ján Bernát,  ďalej  Michal Tomič, Braňo Sluka, Adam 
Kopas a Kristián Vallo. 
• PROGRAM "21"-TKY

6. 9. Azerbajdžan "21" - Slovensko "21" (Baku, 18:30)

10. 9. FC DAC Dunajská Streda - Slovensko "21" (Dunaj-
ská Streda, 17:30)

 
VAHAN SPÄŤ V ARMÉNSKEJ „21“-TKE
Po dlhodobom zranení sa do nominácie Arménska vracia 
opora tímu Vahan Bichakhchyan. Na Arménov čakajú v sep-
tembrovom asociačnom termíne kvalifikačné duely proti 
Írsku a Islandu.
• PROGRAM ARMÉNSKA "21"

6. 9. Írsko "21" - Arménsko "21" (Dublin, 21:00)
9. 9. Island "21" - Arménsko "21" (Reykjavík, 19:00)

 
DVAJA „ŽLTOZELENÍ“ POLIACI V U20
Tréner poľskej dvadsiatky Jacek Magiera nominoval na 
medzištátne zápasy dvojicu mladých šošonov -  Jakuba 
Kiwiora  a  aj hráča „B“-tímu  Dawida Kurminowskeho.  Na 
Poliakov čakajú medzinárodné stretnutia proti Taliansku 
a Portugalsku. 
• PROGRAM POĽSKA "20"

5. 9. Taliansko "20" - Poľsko "20" (Caldeiro, 17:00)
9. 9. Poľsko "20" - Portugalsko "20" (Rzeszów, 15:00)
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Naša U17 dnes na turnaji  
v „Škrinkovom“ Miláne

Rezerva zajtra predpoludním  
proti Šamorínu

Futbalisti MŠK Žilina U17 sú počas tohto víkendu v talianskom Miláne, kde sa predstavia na medziná-
rodnom turnaji – Memoriáli Pierluigiho Casiraghiho.

Už tradične v nedeľu predpoludním odohrá svoj domáci ligový duel naša rezerva. Futbalisti  
MŠK Žilina B sa v 7. kole II. ligy predstavia po dvoch stretnutiach na ihriskách súperov doma, kde 

privítajú na Štadióne MŠK súpera zo Šamorína.

Naskenuj si QR Kód v mo-
bile A ZISTI, ako dnes hrali 
šošoni proti Interu.

N
aši mladší dorastenci vedení trénerom Slavomírom 
Konečným sa predstavia dnes a zajtra na medziná-
rodnom turnaji v Miláne spolu s domácim Interom, 
rakúskym Salzburgom a belgickým Anderlechtom.

Dnes sa v  „semifinále“ predstavili proti domácim Talia-
nom. Následne hrajú víťazi dvoch semifinále o celkový tri-
umf na turnaji, zdolaní sa pobijú o 3. miesto.

Okrem samotného futbalu mali naši šošoni v Miláne aj 
vzácnu návštevu, keď ich bol pozrieť aj náš odchovanec 
a aktuálne hviezda „nerazzurri“ Milan Škriniar. •

• PROGRAM ZÁPASOV
Inter Miláno – MŠK Žilina (sobota | 11:00)
Zápas o konečné umiestnenie (nedeľa | 10:00, resp. 11:45)

Š
amorín bol posledné roky známy spoluprácou s bra-
zílskym Fluminense, ktorá mu prinášala viaceré 
mladé mená z tejto juhoamerickej krajiny. Pred touto 
sezónou sa však Šamorín vrátil nielen k pôvodnému 

názvu, ale aj spolupráci s Dunajskou Stredou. ŠTK je tak far-
mou tímu zo Žitného ostrova, pričom niektoré domáce duely 
odohral aj na štadióne DAC.

Naši šošoni sa z  dvojice zápasov na východe Sloven-
ska vrátili s  tromi bodmi. Zverenci trénera Petra Černáka 
nenadviazali na úspešný výsledok z Bardejova u nováčika 
z Košíc, kde prehrali po strele z bieleho bodu.

„V Bardejove sme hrali paradoxne menej bez lopty, 
no dokázali sme byť efektívni. Naposledy v  Košiciach 
sme zas boli aktívnejší, držali sme loptu v moci a do-
máci na to horšie reagovali. Napokon rozhodla penalta, 
ktorá sa pískala v  náš neprospech. Tri body z  dvoch 
vonkajších stretnutí sú fajn, teraz ich však treba doma 
potvrdiť. Šamorín pozmenil tím, majú tam však šikov-
ných futbalistov, proti ktorým nás nečaká nič jednodu-
ché,“ hovorí tréner rezervy, ktorý sa nachádza pred sied-
mym kolom v presnom strede tabuľky na 8. priečke. •

Zaži aj ty emócie v žltozelenom  
alebo buď naším dvanástym hráčom!
shop.mskzilina.sk
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G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah.
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna 
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie 
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového 
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé 
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu, 
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

INZERCIA
Žilinský večerník44    | UTOROK 19. 3. 2019

Originálny…
znamená ísť vlastnou cestou.

www.kia.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah.
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna 
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie 
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového 
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé 
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu, 
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk

INZERCIA
Žilinský večerník44    | UTOROK 19. 3. 2019

Originálny…
znamená ísť vlastnou cestou.

www.kia.sk

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva 4,3-6,8 l/100 km, emisie CO2: 111 -155 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný.

Nová Kia ProCeed. Originálny ťah.
Úplne nová Kia ProCeed s originálnou dizajnovou koncepciou, ktorá je odvážna 
a sebavedomá zároveň, určuje svoje vlastné pravidlá. Inovatívny tvar karosérie 
s dynamicky sa zvažujúcimi líniami v sebe kombinuje silu a vzrušujúci pocit zo športového 
kupé so všestrannosťou a priestorom rodinného kombi. Prémiové prvky výbavy a vyspelé 
bezpečnostné systémy robia z modelov novej generácie Kia Ceed dokonalú kombináciu, 
vďaka ktorej sa stali finalistom európskej a aj národnej súťaže Auto roka 2019.

Názov dílerstva
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email • www.xy.sk



JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL


