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 2  DNEŠNÝ ZÁPAS



28

BENSON

ANANG

20r. (GHA)

2

DOMINIK

JAVORČEK

17r. (SVK)

14

JAKUB

KIWIOR

20r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

19r. (SVK)

66

MATÚŠ

RUSNÁK

20r. (SVK)

27

BRANISLAV

SLUKA

21r. (SVK)

15

KRISTIÁN

VALLO

22r. (SVK)

21

JÁN

BERNÁT

19r. (SVK)

11

VAHAN
BICHAKHCHYAN

21r. (ARM)

18

ENIS

FAZLAGIĆ

20r. (MKD)

24

 MARTIN

GAMBOŠ

22r. (SVK)

9

MIROSLAV

GONO

19r. (SVK)

7

PATRIK

MYSLOVIČ

19r. (SVK)

17

JAKUB

PAUR

28r. (SVK)

32

KRISTIÁN

BARI

19r. (SVK)

29

DÁVID

ĎURIŠ

21r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

19r. (SVK)

16

PATRIK

IĽKO

19r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

17r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

21r. (POL)
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35

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

18r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

21r. (SVK)

1

MILOŠ

VOLEŠÁK

36r. (SVK) B
R

A
N

K
Á

R
I



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1919  Klubové farby: belasá  Minulá sezóna: 1. miesto• •

Sídlo: Tehelné pole / kapacita 22 500 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 1:1 (v), 0:0 (d), 0:2 - osemfinále SC (v), 2:3 (d) 

Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN 131 44 23 64 163:234

ŠK SLOVAN BRATISLAVA 

áver víkendu sľubuje prvý tohtosezónny súboj dvoch 

Znajúspešnejších slovenských klubov novodobej histórie. Pod 

Dubeň zavíta v zápase mesiaca majster zo Slovana 

Bratislava a jediné, čo pri tomto šlágri bude chýbať v plnom počte, 

ste vy – fanúšikovia na tribúnach.

 Napriek tomu všetci veríme, že šošoni sa znova nezľaknú 

súpera a svojimi mladými ostňami sa do neho poriadne zabodnú 

ako naposledy. Slovan sa tu totiž prestaví presne po troch 

mesiacoch, v rámci skrátenej nadstavby minulého ročníka tu 

triumfoval tesne 3:2. Odvtedy sa však toho u nášho dnešného 

súpera, rovnako tak u nás, veľa zmenilo. Už tak medializovaný klub 

bol pod drobnohľadom nielen slovenských médií po kontro-

verznom vypadnutí spoza zeleného stola v predkole Ligy majstrov 

na Faerských ostrovoch. Belasí tak museli pokračovať iba v 2. 

predkole Európskej ligy, kde sa rovnako príliš neohriali. 

Prekvapujúco totiž vypadli vo štvrtok na umelej tráve vo Fínsku proti 

tamojšiemu majstrovi Kuopion Palloseura (KuPS), proti ktorému sa 

zopakoval neúspešný penaltový scenár spred roka proti Sutjeske 

Nikšić.

Po doznení mediálnej „koronaaféry“ sa slovanisti museli potýkať aj         

s nečakanou zmenou na trénerskom poste. Jána Kozáka mladšieho, 

ktorý v minulej sezóne získal s klubom double, vystriedal už po 

štyroch odohraných ligových zápasoch slovinský tréner Darko 

Milanič, ktorý v minulosti viedol Maribor, Sturm Graz či anglický 

Leeds United. Ten si pripísal v ostro sledovanom derby proti Trnave 

počas uplynulého víkendu úspešný štart na bratislavskej lavičke, 

keď  Slovanisti zdolali rivala 2:0 po dvoch góloch v prvom polčase.

 V novej sezóne nenastali u najväčšieho favorita na zisk 

majstrovskej trofeje v kádri výraznejšie zmeny, v kabíne ostali opory 

Greif, Moha, Rabiu i Weiss ml. Odchodmi sú iba hosťovania Arťoma 

Suchockého v Diname Minsk a Alena Mustafiča v Nitre, zmluvu 

zas ukončil Marin Ljubičić. Novou tvárou v hlavnom meste je 

český stredopoliar Ondřej Petrák, ktorý prišiel na Tehelné pole        

z nemeckých Drážďan.

 Slovan okrem spomínaných európskych predkôl vstúpil 

do fortunaligovej sezóny dominantnými víťazstvami nad Nitrou 

a Michalovcami (oba skončili 5:0). Nečakaná prehra prišla         

v Zlatých Moravciach, kde majster prerušil dvadsaťdva 

zápasovú ligovú šnúru bez prehry. Ešte s Kozákom na lavičke si 

napravil chuť výhrou nad Trenčínom 2:1 i postupom v Slo-

venskom pohári cez Belušu (2:0). Naposledy v spomínanom 

súboji proti Trnave uspeli po góloch Nona a Medveda.  

 Oporami sú aj v novej sezóne tradičné mená ako kapitán 

Božikov, de Kamps či Medveděv. Strelecky zatiaľ vyniká 

trojgólový reprezentant Slovenska do 21 rokov – Dávid Strelec, 

spolu s ním strelil tri presné zásahy aj slovinský utočník Žan 

Medved. 

 Favorit stretnutia je dnes jasný, no práve toto sú pre 

šošonov stretnutia, kde môžu naplno ukázať svoj potenciál       

a predviesť sa. Belasí sa dajú zdolať, čo už potvrdili Zlaté 

Moravce. Tobôž pri ich aktuálnom, nabitom programe.

Hoci to bude proti Slovanu znova iba s obmedzeným počtom 

divákov na tribúnach, staňovci pôjdu za prekvapením. Či už 

pred televízorom alebo priamo na štadióne im to pôjde s vašou 

podporou oveľa ľahšie.

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!
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″
HLAVNÝ TRÉNER

Darko Milanič

BRANKÁRI

1 DOMINIK GREIF (SVK) 1997

 22 MATÚŠ RUŽINSKÝ (SVK) 1992

MICHAL ŠULLA(SVK) 199130 

 31 MARTIN TRNOVSKÝ  (SVK) 2000

OBRANCOVIA

 14 MYENTY ABENA(NED) 1994

 2 MITCH APAU (NED) 1990

 66 KENAN BAJRIČ (SLO) 1994

VASIL BOŽIKOV (BUL) 198829  

 81 VERNON DE MARCO (ESP) 1992

 17 JURIJ MEDVEDĚV (CZE) 1996

 25 LUKÁŠ PAUSCHEK (SVK) 1992

 36 LUCAS LOVAT (BRA) 1997

ZÁLOŽNÍCI

 23 ERIK DANIEL(CZE) 1992

 6 JOERI DE KAMPS (NED) 1992

 22 DAVID HOLMAN (HUN) 1993

MOHA KADFI (MAR) 19937 

FILIP LICHÝ (SVK) 200126 

IBRAHIM RABIU (NGA)199110 

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

 9 EZEKIEL HENTY NGA) 1993

 15 DÁVID STRELEC (ARM) 2001

ALEN OŽBOLT (SLO) 199612 

ŽAN MEDVED (SLO) 199955 





 6  ŠÉF LAVIČKY

Po troch mesiacoch sa na domácom trávniku predstaví 

družina Pavla Staňa opäť proti Slovanu. Čo si vzali staňovci 

z júnového stretnutia? Posunuli sa odvtedy? Ako ovplyvní 

anglický týždeň dnešné stretnutie? S rodákom z Čierneho 

aj o našich výkyvoch v efektivite.

POHĽAD TRÉNERA: 
„Pred dneškom plní
očakávania.“

Pán tréner, Slovan hostíme doma po troch mesiacoch. Vtedy sme 

síce prehrali, ale reakcie okolia, fanúšikov boli pozitívne. Radi by 

ste to zopakovali?

„Bol by som rád, keby sme minimálne napodobnili výkon z júna. 

Zas sme sa od nášho vtedajšieho vzájomného zápasu posunuli 

ďalej a chceme to Slovanu znepríjemniť. Zmenil sa im tréner, 

Slovan má svoj kredit, nikoho netreba špeciálne motivovať. Každý 

z nás vie, že nás čaká extrémne náročný súboj. Je to vždy veľká 

výzva, no my sme sa pripravovali rovnako ako pred každým 

zápasom. Takéto stretnutia nás však posúvajú dopredu, preto sa 

na dnešok teším.“

Práve Slovinec Darko Milanič má za sebou na lavičke Slovana dva 

zápasy. Stihol niečo zmeniť v hre belasých?

„Ukáže to až samotný zápas. Samozrejme, má vplyv na niektoré 

veci. Nemyslím si ale, že hra mužstva sa diametrálne zmení, ale 

pečať nového trénera cítiť. Aj oni sa budú musieť pripraviť na našu 

hru, preto to bude zaujímavé stretnutie aj pre oko diváka.“

Obaja sme mali počas týždňa aj pohárové povinnosti. Môže 

anglický týždeň ovplyvniť náš dnešný duel? 

„Všetko záleží na tom, v akých zostavách sme nastúpili na 

pohárové zápasy a ako stihnú hráči zregenerovať, resp. zastúpiť 

ich ďalší spoluhráči.

Už dávnejšie sme sa rozprávali o konsolidovaní výkonov. 

Momentálne striedame lepšie zápasy s horšími. Výkyvy sa 

prejavujú najmä v efektivite. Súhlasíte?

„Každý berie prehru nekonštruktívne, berie ju ako niečo, čo sa 

nedá preskočiť. Áno, každá prehra bolí, niekedy treba priznať aj 

silu, kvalitu súpera, ktorý môže byť vo vzájomnom dueli 

jednoducho lepší. Znie to už ako klišé, ale každá prehra nám 

odhalí naše slabé stránky. Hráči o chybách musia vedieť, musíme 

ich analyzovať a pracovať nad nimi, a to aj robíme. Prehrali sme 

síce pre niekoho neočakávane, ale ani v jednom stretnutí nebolo o 

výsledku do posledných sekúnd rozhodnuté. Jasné, efektivita je 

kľúčová. Pre mňa ako trénera je však dôležitejšie vypracovávať si 

tie šance, dostávať sa do nich. Momentálne je však kľúčom k 

úspechu to, aby sme dostávali menej gólov.“

Slovan bude v dnešnom súboji favoritom, o tom nemusíme 

polemizovať. Zdá sa však, že chalanom zápasy proti favoritom, 

kde môžu iba prekvapiť, sedia.

„Jednoznačne vieme, v akej role dnes do stretnutia nastupujeme. 

Naši chalani sú plní očakávania zahrať si takýto zápas, každý 

jeden zo šatne chce dnes nastúpiť. Preto verím, že základná 

jedenástka i striedajúci hráči spravia všetko pre dobrý 

výsledok. Nie sme v pozícii, že sa bojíme. Odhodlanie nám 

nechýba. Nech vyhrá lepší...“

Ako zdolať belasých ukázali v lige Zlaté Moravce. Bude 

receptom k úspechu obetavý, až oduševnený výkon?

„Srdce musí byť v zápase vždy. V našom prípade ide ale o 

systematickú prácu. V jednom zápase vám môže vyjsť 

„hádzanie sa do striel aj hlavami“, kde sa k vám prikloní aj 

šťastie. V ďalších piatich zápasoch vám to však proti nim 

nepomôže. Myslím si, že treba hľadieť na komplexný výkon.“

Jediným mínusom dnešného stretnutia už pred samotným 

výkopom sú ochudobnené tribúny. Ani v júni nemohli byť 

zaplnené fanúšikmi a chýbať budú aj dnes.

„Ťažko to komentovať. Beriem túto situáciu viac športovo. Keď 

ľudia dokážu spolu fungovať aj na iných miestach, v iných 

počtoch, tribúna je to najmenej. Treba sa o seba starať, 

zvyšovať si imunitu, žiť ako doteraz. Obmedzenia nikomu 

nepomáhajú. Je mi ľúto, že takýto zápas príde o kulisu. Verím 

však, že hráči si vyslúžia podobnú podporu a reakcie ako po 

júnovom stretnutí proti Slovanu.“





Dávid, tri výhry a zhodný počet prehier signalizujú, že aktuálna 

sezóna je zatiaľ na vážkach. Vnímaš to rovnako?

„Je to také hore-dole. Raz vyhráme, raz prehráme. Aj v tých 

neúspešných stretnutiach sme však mohli bodovať, čo je škoda. 

Treba naďalej makať a určite sa bude číslo pri výhrach zvyšovať.“

Čo nás zatiaľ brzdí v tom, aby sme boli v tabuľke vyššie?

„Stále to je o efektivite. V každom stretnutí máme dosť šancí, aj na 

ihriskách súperov, ale bohužiaľ ich nevyužívame. Napriek tomu sa 

herne posúvame, takže verím, že sa rozstrieľame. Len to drilovať 

na tréningoch. Keď už prídu v zápase šance, snažiť sa zachovať 

chladnú hlavu a hľadať voľný roh brány.“

Tvoje dva góly prišli vo víťazných stretnutiach proti Senici a 

Michalovciam. Znamená to teda, že keď sa presadíš, zvíťazíme?

„Verím, že toto „pravidlo“ bude pokračovať, bodaj by to takto 

platilo aj po dnešku.“

Ako sa pozeráš na svoje výkony v novej sezóne?

„Tiež je to také na hojdačke ako aj tímové výsledky. Verím však, že 

stále vyšším počtom zápasov bude stúpať aj moja osobná forma.“

Hoci si pevnou súčasťou „A“-tímu iba druhý ročník, patríš medzi 

skúsenejších borcov. Ako vnímaš svoju pozíciu v tíme?

„Určite som aj naďalej mladý hráč, mám sa stále čo učiť od 

chalanov. Vzájomne sa ťaháme.“

Zrovna ročník narodenia 1999 je za posledné roky jedným z 

najsilnejších v mládežníckych výberoch, čo potvrdzujú 

reprezentačné výbery i naše „Áčko“. V čom tkvie vaše 

tajomstvo?

„Momentálne sme v prvom tíme štyria, čo sme tu už od 

prípraviek – okrem mňa Adam Kopas, Braňo Sluka a Samo 

Petráš. Niektorí už pritom odišli. Asi sme boli, resp. sme 

ročníkom, ktorý na sebe chcel pracovať. Vytvorili sme dobrú 

partiu, ktorá je v tímových športoch základom. Išli sme si za 

svojimi cieľmi, a preto sme vyskočili až do prvého tímu. Ja som 

veľmi rád, že v kabíne môžem byť hneď s viacerými chalanmi, 

ktorých poznám od malých chlapcov a ktorí mi pomohli v 

adaptácii.“

Ty si bol ale v úzadí, tvoj vývin a aj futbalový rast prišiel v 

neskoršom období.

„Ja som bol od začiatku menší, postupne som však v 

mládežníckych kategóriách fyzicky dospel, dorástol 

spoluhráčov. Posúval som sa vyššie. To, že som bol v úzadí, 

resp. v tieni ostatných spoluhráčov mi pomohlo. Pre mňa to 

bola zvýšená motivácia ísť v ich stopách a dokázať podobné 

veci ako oni.“

Dnes nás čaká Slovan, ktorý je zaiste najväčším lákadlom a 

súperom v lige.

„Určite je pre nás veľká výzva popasovať sa so Slovanom a 

obrať ho o body. Posledný zápas proti ním sme podali veľmi 

dobrý výkon, výsledkovo to síce nevyšlo, no verím, že dnes sa 

to zmení.“

Čím by sa dal prekvapiť Slovan?

„Len našou hrou. Doma na ňu máme ideálne podmienky. 

Potom už „len“ spomínaná efektivita – premieňať šance, 

pretože proti súperovi, akým je Slovan, ich nemusí byť veľa. 

Samozrejme, obranná fáza bude rovnako dôležitá.“

Ty máš na konte už štyri duely proti Slovanu. Platí aj u teba, že 

zápasy s belasými majú špecifickú príchuť?

 8  ROZHOVOR

„Pomohlo mi, že som bol 

v tieni ostatných spoluhráčov,“ 

hovorí Dávid Ďuriš zo silného

ročníka 1999

Ani v jednom zápase doterajšej sezóny nechýbal v zostave 

šošonov a keď strelil gól, Žilina vyhrala. Bodaj by to platilo pre 

krídelníka Dávida Ďuriša aj dnes. S odchovancom Akadémie MŠK 

sme sa porozprávali o uplynulých „hojdačkových“ vystúpeniach, 

mládežníckych časoch, dnešnom súperovi či posilňovni. Prečo je 

jeho vzorom Ronaldinho, hoci nehrával na jeho pozícii?

DÁVID ĎURIŠ  

Slovensko  22.3.1999  Výška: 186 cm  Váha: 78 kg • • •
 Post: Útočník 

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2006 - 2018, MŠK Žilina 2018 - 

Celková bilancia v žltozelenom: 34 zápasov / 9 gólov / 2 asistencie

Aktuálna sezóna:

6 zápasov / 461 minút / 2 góly /

0 asistencií / 0 žltých kariet

Úspešnosť súbojov: 44%

Úspešnosť prihrávok: 83% #



„Áno, aj u mňa ide v týchto dueloch o zvýšenú motiváciu. Predsa 

len ide o majstra, veľký klub. Bola by veľká vec ich poraziť, pre 

mňa premiérová.“

Už predošlý rozhovor v Bulletine MŠK s fyzioterapeutom 

Tomášom Lintnerom prezradil, že pracujete aj na silovo-

kondičnom programe v posilňovni. Pociťuješ to?

„Jasné, máme nastavený silový program na vrch i spodok tela. 

Je to na každom jednom z nás, ako poctivo to odmakáme. S tým 

súvisí aj regenerácia, jedlo a veľa ďalšieho.“

Dnes to bude znova bez diváckej podpory, ty si zažil Slovan 

počas minulého roka aj s plnými tribúnami. Hráč určite cíti 

rozdiel.

„Vždy je to škoda, keď tu nie je fanúšik v plnom počte, ktorý nás 

ženie za tri bodmi, za gólmi.“

Tvojím vzorom je Brazílčan Ronaldinho, ktorý však hrával na 

inom poste než ty a navyše jeho najslávnejšie roky boli v období, 

keď si iba začínal s futbalom. Prečo práve on?

„Hlavne oco mi o ňom rozprával, keď som bol menší. Hovoril mi, 

že to je naozaj dobrý hráč a mal by som si od neho brať príklad. 

Zaujal ma najmä tým, ako sa stále usmieval a naozaj si užíval 

futbal. Nepozerám sa na futbalistov iba podľa pozícií, obdivujem 

veľa hráčov na mojich pozíciách, ale práve Ronaldinha tým, že si 

užíval tú hru svojsky, asi najviac.“

 

1. Dunajská Streda 6 6 0  0   21:5 18

2. Slovan BA 5 4  0  1   15:3 12

3. Sereď  5 3  1 1   9:8 10

4. MŠK Žilina 6 3  0  3   18:11 9

5. Nitra  6 2  2 2   6:14 8

6.Trnava  6 2 1 3   7:8 7 

7. Zlaté Moravce 6 1  3  2   8:9 6

8. Pohronie  6 1 3  2   7:9 6

9. Senica  5 1  2  2  5:10 5

10. Ružomberok 6 0  4  2   6:9 4

11. Michalovce 6 1  1  4   4:17 4

12. Trenčín  5 0  3  2   7:10 2

PROGRAM 7. kola

SOBOTA 19.9. 

Pohronie – Sereď (19:00)

Trenčín – Nitra (19:00)

Trnava – Zlaté Moravce (19:00)

Ružomberok – Michalovce (20:00)

NEDEĽA 20.9

MŠK Žilina – Slovan BA (19:00)

Senica – Dunajská Streda (20:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI: 

Bichakhchyan (Žilina) a Kalmár (Dunajská Streda) 

po 5 gólov, Ramirez, (Dunajská Streda) 4 góly  

TABUĽKA PRED  7. kolom 



 10   VÝHRA NAD BELASÝMI 

Posledný triumf nad Slovanom víťazstvom veľkej túžby
Súboje so Slovanom majú vždy svoj náboj a špecifiká. Vzájomné zápasy sú otvorené a aj napriek papierovým prognózam vždy 

rozhodne aktuálna forma, šťastie, no najmä túžba zdolať rivala. Takým bol aj súboj 1. kola nadstavby zo sezóny 2017/2018, kedy sa 

nám naposledy podarilo pokoriť Bratislavčanov.

 Do nadstavbovej časti vstupoval ako favorit Slovan, no šošoni pred takmer päťtisícovou návštevou podali súdržný, bojovný 

výkon a hostí „vymazali“ najmä vďaka tímovej hre. 

 Do stretnutia sme vstúpili úspešnejšie a hlavne dôrazom sme ujali vedenia, keď sa lopta do siete Slovana dostala až na tretí 

pokus z kopačky vtedajšieho najlepšieho strelca Samuela Mráza. 

 Obetavosťou sme si na svoju stranu priklonili aj šťastie pri niekoľkých pokusoch súpera, ktoré však Miloš Volešák v bráne 

žltozelených kryl. Odpor súpera sa nám podarilo zlomiť po takmer hodine hry, kedy sme si počkali na svoju príležitosť a presnou 

strelou kapitána Michala Škvarku sme išli do dvojgólového vedenia, ktoré vydržalo až do záverečného hvizdu. 

 Efektivitou sme umlčali snahu súpera a odčinili sme tak predošlú zahanbujúcu prehru proti belasým. Zaujímavosťou je, že z 

aktuálneho kádra zasiahol do duelu okrem spomínaného Volešáka iba Kristián Vallo, ktorý nastúpil na trávnik v druhom polčase.

Góly: 37. Mráz, 59. Škvarka

Diváci: 4715

ZOSTAVY
MŠK ŽILINA

Volešák - Chvátal, Kaša, Hancko, Holúbek - Diaz, Pečovský, Škvarka (C) - Jánošík (66. Vallo),

Mráz (75. Balaj), Mihalík (86. Králik) 

ŠK SLOVAN BRATISLAVA

Šulla – Sekulić (C), Bajrić, Božikov, Rundič (72. Vittek) – de Kamps (43. Villar) – Rabiu 

(82. Hološko), Holman – Čavrić, Šporar, Moha

Načítaj si QR kód v telefóne a pozri si zostrih z tohto zápasu.
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