


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: 

Bálint Kišš
Andrej Hrmo
Dušan Štofik
Štefan Olšavský
Emanuel Cuninka
Igor Valent

VS

SOBOTA 8.5.
17:00
8. 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

21r. (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: 1992  Klubové farby:  červená, biela•

•Štadión: Štadión Sihoť   Kapacita: 4 200 divákov

Minulá sezóna: 7. miesto   Vzájomné zápasy  minulá sezóna: 2:1 (d), 0:3 (v)   •

Vzájomné zápasy  aktuálna sezóna: 4:2 (v) 2:0 (d) 3:2 (v)

Historická bilancia: ŽILINA – TRENČÍN  65   33   10   22    127:93

AS TRENČÍN

ri kolá pred koncom nadstavbovej časti ligy nás proti Trenčínu 

Tčaká už štvrtý a zároveň posledný tohto sezónny vzájomný zápas. 

Z prvých troch sme odchádzali vždy s plným bodovým ziskom a 

plány rozhodne nebudú iné ani tentokrát. Hneď v treťom kole sme síce 

písaní ako hostia, ale na domácom štadióne, uspeli po dvoch presných 

zásahoch zo záverečnej päťminútovky v pomere 4:2. Odveta prišla na 

rad v 14. kole, kde sme už ako domáci tím opäť zvíťazili rozdielom dvoch 

gólov, tentokrát 2:0. Do tretice sme na Trenčanov narazili už pod hradom 

Matúša Čáka na vynovenom štadióne Sihoť. Úspešní sme boli aj v tomto 

prípade a domov sme, okrem troch bodov, odchádzali po troch rokoch z 

Trenčína aj s tromi gólmi v sieti domáceho Kukučku. Najúspešnejšími 

strelcami Šošonov v týchto troch súbojoch bolo ofenzívne duo Dawid 

Kurminowski a Adrián Kaprálik, ktorí zaťažili konto AS zhodne dvomi 

gólmi.

Trenčínu sa v predchádzajúcich dvoch ročníkoch nepodarilo prebojovať 

medzi vrchnú šestku, z čoho pramenil aj hlavný cieľ na aktuálnu sezónu. 

Do skupiny o titul sa Trenčania napokon aj prebojovali, no v nej sa im 

doteraz veľmi nedarilo. Zo siedmich stretnutí sa im podarilo triumfovať 

iba v tom poslednom, keď na domácom trávniku porazili rozdielom 

triedy Zlaté Moravce. V predchádzajúcich nadstavbových zápoleniach 

zaknihovali až šesť prehier, čo ich v tabuľke Fortuna ligy pochopiteľne 

radí na šieste miesto. Práve na Zlaté Moravce, okupujúce piatu priečku, 

strácajú už len ťažko dostihnuteľných osem bodov. 

Ako sme už spomínali, Trenčín sa na jar po viac ako dvoch rokoch vrátil 

na svoj domáci Štadión Sihoť. Počas takmer tisíc dní absolvoval 

futbalový „azyl" v Myjave, Moravciach či u nás pod Dubňom. Štadión 

zatiaľ funguje v provizórnom režime a je schopný pojať 4 200 divákov. Po 

jeho dokončení by mal disponovať kapacitou až 10 000 fanúšikov. Aj 

tento zmodernizovaný stánok tak už netrpezlivo čaká na povolenie pre 

divákov vstúpiť na štadióny a opäť si naplno vychutnať futbal.

V minulom týždni však došlo v Trenčíne aj k inej zásadnej zmene. Na 

trénerskej stoličke skončil po necelej sezóne pri kormidle skúsený 

belgický tréner Stijn Vreven, ktorého dočasne nahradil jeho asistent 

Juraj Ančic. Ten už mužstvo viedol v úspešnom víkendovom 

zápolení proti Zlatomoravčanom. 

Zaujímavosťou v kádri AS je zimný návrat dvoch bývalých hráčov z 

majstrovského kádra v sezónach 2014/2015 a 2015/2016. Pod 

hrad Matúša Čáka sa vrátil brazílsky stopér Ramón a krajný obranca 

Kingsley Madu. Tí tak dopĺňajú tradičnú legionársku stopu, o ktorú v 

Trenčíne nikdy nebol núdza. V prebiehajúcej sezóne sa však už aj 

Trenčín pomaly začína orientovať na mladých hráčov zo svoje 

akadémie, o čom svedčí aj ich momentálna súpiska. V nej by sme 

našli viacero mladíkov s rokom narodenia 2000 a mladší. Spomenúť 

môžeme napríklad mená ako Kukučka, Kohút, Gajdoš, Kadák, 

Demitra, Gaži či Tučný. Najlepším zakončovateľom Trenčanov v 

tejto sezóne je s desiatimi zárezmi bosniansky útočník Hamza 

Čataković, ktorí sa v tabuľke strelcov delí o šieste miesto. 

Po troch výsledkovo tesných prehrách v nadstavbovej časti Fortuna 

ligy sa v tomto stretnutí budeme chcieť vrátiť k výkonom z 

posledného víťazného ligového duelu v Trenčíne či z pohárového 

dvojzápasu proti druholigovým Košiciam. Rovnako zabojujeme aj o 

zdramatizovanie súboja o tretie miesto, ktorý pre nás ešte nie je 

rozhodnutý. V tom nám, ako vždy, pomôže podpora našich verných 

fanúšikov, bohužiaľ, napriek prísnym opatreniam od veľkej väčšiny 

z vás iba spoza televíznych obrazoviek.

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

JURAJ ANČIC

BRANKÁRI

55 MENNO BERGSEN (NED) 1999 

 MICHAL KUKUČKA (SVK) 200299

 IGOR ŠEMRINEC (SVK) 1987 24  

OBRANCOVIA

5 STEVE KAPUADI (FRA) 1998 

 SIMEON KOHÚT (SVK) 2002 27

 RICHARD KRIŽAN (SVK) 1997 33

 RUBEN LIGEON (NED) 199229

 KINGSLEY MADU (NGA) 199513

 URBAN MAZANOVSKÝ (SVK) 200374

 

19 KELVIN PIRES (CPV) 2000 

 JUHA PIRINEN (FIN) 199166

 RAMÓN SA SILVA (BRA) 19903

 ADRIÁN SLÁVIK (SVK) 1999 22

 MARTIN ŠULEK (SVK) 1998 6

 REUBEN YEM (NGA) 1997  35

ZÁLOŽNÍCI

14 MILAN CORRYN (BEL) 1999 

 HAMZA ČATAKOVIČ (BIH) 1997 7

 ACHRAF EL MAHDIOUI (NED) 1996 34

 ARTUR GAJDOŠ (SVK) 2004 8

 RAHIM IBRAHIM (GHA) 200130

 JAKUB KADÁK (SVK) 200016

 

28 MATÚŠ KMEŤ (SVK) 2000

  SAMUEL LAVRINČÍK (SVK) 200118

 ANTE ROGULJIČ (CRO) 1996 10

 ABDUL ZUBAIRU (NGA) 1998  4

ÚTOČNÍCI

13 PHILIP AZANGO (NGA) 1997

 LUCAS DEMITRA (SVK) 200317

 ADAM GAŽI (SVK) 200323

 AHMAD GHALI (NGA) 2000 15

 EDUVIE IKOBA (USA) 1997 9

 LUKÁŠ LETENAY (SVK) 200121

 ADAM TUČNÝ (SVK) 2002 71

″



Košická 1601,010 01 Žilina, 

Tel: 041/511 61 00

info@autobecchi.sk,

www.autobecchi.sk



Pán tréner, ako sa premietol týždňový postup do finále 

pohára v kabíne?

„Je to niečo, čo je pre každého z nás nové. Čaká nás kvalitný 

zápas so Slovanom. V tejto sezóne to už bude piaty 

vzájomný zápas, takže sa na to tešíme. Určite nemáme 

strach. Sme dobre pripravení. Samozrejme, vieme, že 

Slovan má veľkú kvalitu a je favoritom. Pre nás je úspech, že 

môžeme hrať takýto zápas a dúfam, že ho aj vyhrať. Ako 

vždy pre to urobíme všetko."

V pohári sme na rozdiel od ligy v posledných zápasoch 

iným mužstvom. Čím to je? Zvýšili ste na chalanov po 

Dunajskej Strede hlas?

„Nemyslím si, že bolo treba zvyšovať hlas. Vieme, aké boli 

dôvody, prečo sme tak vyzerali. Je to ponaučenie pre 

všetkých a chalani vedia, že môžu a mali hrať lepšie. Ani 

proti Košiciam to nebolo úplne tip-top, ale hrali sme to, čo 

sme potrebovali a aj chceli. Intenzita hry mohla byť síce 

ešte o trochu vyššia, ale treba brať do úvahy aj to, že tých 

zápasov máme teraz veľa. Za dvadsaťsedem dní sme mali 

osem zápasov."

Čo pre vás znamená, že ste taký mladý tím dotiahli až do 

finále pohára? Napríklad Aďovi Guľovi sa to nepodarilo za 

päť rokov...

„Ovplyvnilo to veľmi veľa okolností, mali sme športové 

šťastie a v niektorých dueloch sme zase predviedli dobré 

výkony. Zostava sa v pohári často rotovala, takže šancu 

dostali aj chalani, ktorí hrali menej v lige. Takto to vyšlo a 

teším sa, že chalani tú hodenú rukavicu zdvihli. V 

záverečných fázach bývajú zápasy najviac zaujímavé a sme 

radi, že sme ich zvládli. Dúfam, že keď sme sa dostali takto 

ďaleko, tak ten finálový duel odohráme kvalitne aj so 

šťastným koncom pre nás."

Poďme na ligu. Ako zdvihnúť tú  hodenú rukavicu aj v lige?

„Vieme, že súboj s Trenčínom môže byť iný ako tie 

doterajšie. Nastala u nich výmena trénera, prišiel nový 

vietor a hráči Trenčína majú svoju kvalitu. Bude to určite 

zaujímavý zápas dvoch ofenzívne ladených mužstiev, kde 

doteraz padalo veľa gólov. Pripravujeme sa zodpovedne, 

niektorí chlapci sa už pomaly vracajú po zraneniach, 

uvidíme, kto z hráčov nám bude k dispozícii."

Trenčín je jediný tím, ktorý sme v sezóne trikrát zdolali a 

máme teda s nimi stopercentnú bilanciu. Čím to je? Sedí 

nám?

„Ťažko povedať. Tie stretnutia bývajú väčšinou 

vyrovnané, i keď sme naposledy dominovali na začiatku, 

tak to nakoniec skončilo výhrou iba o gól. Podobne aj 

predtým doma. Treba rešpektovať to, že pokiaľ hrá 

Trenčín v najsilnejšom zložení, tak to vie byť nepríjemný 

súper. V prvej šestke je preto, že má kvalitu, takže treba 

byť obozretný a dobre skoncentrovaný na zápas."

Zaujímavosťou je, že tretí gól proti Trenčínu v minulom 

zápase bol zároveň gólom číslo 1500 pre Žilinu v lige. 

Ako jediný tím sme doteraz prekonali túto hranicu. Čo 

hovoríte na túto štatistiku?

„Je to krásne, je to super, priam až neuveriteľné. Aspoň 

vidíme, že Žilina má ofenzívny futbal v krvi a dá sa na 

neho pozerať."

V sobotu máme poslednú šancu, aby sme si zachovali 

aspoň teoretickú šancu na tretie miesto v lige. Ako 

vyhecujete chalanov, aby sme aj do Trnavy cestovali s 

tým, že ešte bude o čo hrať?

„Myslím si, že všetci sú zdravo ambiciózni a vedia, čo 

ešte môžu dosiahnuť. Rozdiel je síce už veľký, ale ešte 

nič nie je stratené. Ak Trnava zaváha a my vyhráme, tak 

sme v hre. Pred sebou máme ešte vzájomný duel a 

potom by už rozhodovalo posledné kolo. Toto kolo nám 

napovie viac. Určite však tento zápas nevypustíme a 

pôjdeme za víťazstvom." 

 6  ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA: 
„1500 gólov v lige? Dôkaz, 
že Žilina má ofenzívny 
futbal v krvi."





Ešte v nás rezonuje postup do finále poháru, čo hovoríš na súpera?

„Berieme to ako vrchol sezóny a budeme sa snažiť uspieť. Samozrejme, 

motiváciou je aj vrátiť Slovanu všetky tohtosezónne prehry a krivdy."

Finále sa nehráva každý rok. Bude to pre nás veľká výzva?

„Určite áno, budeme sa na to musieť poctivo pripraviť a na ihrisku 

necháme všetko."

V roku 2019 sme hrali pohárové finále v Nitre. Ako si na to spomínaš?

„Bol som vtedy na tribúne. Veľmi som to prežíval, keď sme vyrovnali na 

3:3. Nakoniec sme prehrali na penalty, veľká škoda..."

Teraz máme Ľuba Belka...

„Belo je v tomto istota. Na neho sa pri penaltách môžeme stopercentne 

spoľahnúť."

Prečo je momentálne naša forma lepšia v pohári ako v lige? Aj výsledky 

tomu nasvedčujú...

„Úprimne neviem, čím to je. Asi to bude tým, že sme to nebrali ako náš 

hlavný cieľ a práve preto sa nám tak darí. Ukázať sa chcú aj mladší hráči 

a v pohári majú na to ideálnu príležitosť. Vo finále sme právom, keďže 

sme v semifinále dominovali a zaslúžene postúpili aj do finále."

Preorientujme sa na ligu. V nej sme si to poslednými zápasmi trochu 

pokazili...

„Áno, máme na konte tri prehry po sebe. Chceme však túto negatívnu 

šnúru čo najskôr prerušiť a už dnes sa víťazstvom naladiť na pohárové 

finále."

V rozhovore po minulom stretnutí s Trenčínom sme sa bavili, že je to od 

mládeže tvoj obľúbený súper. Prečo?

„Proti Trenčínu sa mi vždy hralo dobre a padlo mi proti nim aj veľa gólov. 

Či už v mládežníckych kategóriách alebo teraz v lige. V tejto sezóne sa 

mi taktiež podarilo dvakrát skórovať vo vzájomných dueloch. 

Obidva tímy chceme hrať útočný futbal a mne to vyhovuje."

Očakávaš teda aj v sobotu nejaké lopty za obranu, áno?

„Uvidíme, dúfam, že nastúpim a nejaké ma tam nájdu."

Je práve toto tvojou hernou doménou, pri ktorej môžeš naplno 

využiť svoju rýchlosť?

„Keď dostanem dobrú loptu za obranu, tak je pre mňa jednoduchšie 

skórovať. Obranca je už v tom momente za mnou alebo ho dokážem 

aj prešprintovať. Mojou veľkou výhodou je práve tá rýchlosť."

V posledných stretnutiach si sa svojou rýchlosťou naozaj 

zviditeľnil. Sleduješ aj svoje rýchlostné štatistiky a snažíš sa ich 

prekonať?

„Občas si to pozriem. Minule mi tréner ukazoval, že som mal 

rýchlosť 35,9 km/h, čo je rýchlejšie ako napríklad Neymar. Zistil som 

ale, že Mbappé má najvyššiu rýchlosť 36,1 km/h, takže ešte mám 

nejaké rezervy (smiech)."

Do povedomia si sa dostal aj diskutabilným súbojmi napríklad pri 

neodpískanom faule na teba v Trnave či pri chybne nariadenej 

penalte pre Slovan pred dvomi týždňami...

„Určite ma to zabolelo. Po Trnave som bol aj trochu zdeptaný, že 

som dostal žltú kartu za nič a k tomu mi všetci Trnavčania začali 

nadávať. Rovnako aj proti Slovanu. Možno som tam nestál úplne 

ideálne, ale určite som Holmana nefauloval. Rozhodcovia to zle 

posúdili a tiež som to neniesol ľahko."

Pôsobí na teba demotivujúco aj fakt, že sa to často hodí na tvoj 

vek?

„Môže to byť možno aj tým vekom, lebo hocikto proti nám nastúpi, 

nám potom nadáva do zasranov a podobne. Vnímajú nás, ako keby 

sme boli nejakí iní. Myslím si, že všetci sme si rovní, a to, že je niekto 

mladší a starší, je podľa mňa jedno. Aj ako mladí hráči ukazujeme 

kvalitu a sme zaslúžene v prvej šestke či vo finále pohára."

Vie ťa to potom aj zdravo namotivovať?

„To áno. Ja som taký výbušný typ, takže ma to vie poriadne 

 8  ROZHOVOR

„Aj ako „zasrani" ukazujeme kvalitu

a zaslúžene sme vo finále pohára."

ADRIÁN KAPRÁLIK

SLOVENSKO  20.6. 2002  Výška: 175 cm  Váha: 71 kg • • •

Post: Útočník

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina  2015 – 2020, MŠK Žilina 2020

Celková bilancia v žltozelenom:

34 zápasov / 4 góly / 4 asistencie

Aktuálna sezóna

26 zápasov | 590 minút | 2 góly | 2 asistencie

Úspešnosť súbojov: 41%

Úspešnosť prihrávok: 64% #



naštartovať. Niekedy až príliš."

Po Košiciach si nebol príliš nadšený, keď si mal ísť na rozhovor. 

Zvykáš si už pomaly na takéto mediálne povinnosti?

„Pomaly áno, ale zo začiatku som s tým mal menšie problémy. 

Mávam trochu stres z kamier, slovíčka mi utekajú, mením ich za 

iné, aké chcem povedať, ale ešte to nejako natrénujem."

V kádri „A"- tímu si už jeden rok. Kde si sa odvtedy posunul?

„Určite mám viac skúseností, lebo je iné hrať dorastenecký futbal a 

mužský futbal. Medzi nimi je dosť veľký rozdiel. Za ten rok som sa 

zlepšil predovšetkým po futbalovej, ale aj mentálnej stránke."

Sezóna speje ku svojmu koncu a ty si sa už pomaly zabýval v 

základnej zostave. Čo na to povieš?

„Po poslednej reprezentačnej prestávke, ktorú som absolvoval v 

U21, som začal dostávať viac priestoru. Zopárkrát som nastúpil aj 

v základe, za čo som trénerom veľmi vďačný a teší ma to. S týmto 

som nabral aj viac sebavedomia do zápasov a hrá sa mi preto 

lepšie ako predtým."

Dnes nás čaká Trenčín, s ktorým máme stopercentnú bilanciu. 

Ako jediných sme ich zdolali až trikrát. Čím to je podľa teba?

„Tieto zápasy boli vždy na hrane a neboli až také jednoznačné. 

Väčšinou sme to však pred koncom duelu stihli poistiť o jeden, dva 

góly. Záver sme potom kontrolovali. Uvidíme, aké to bude dnes, ale 

pripravili sme sa rovnako dobre a už len musíme streliť góly a 

vyhrať.”

1.Slovan Bratislava 29 20 5 4 72:26 65

2.Dunajská Streda 29 17 7 5 62:37 58

3.Trnava  29 17 2 10 47:34 53

4.Žilina  29 13 6 10 62:47 45

5.Z. Moravce-Vráble 29 11 6 12 41:42 39

6.Trenčín  29 8 7 14 37:53 31

7.Ružomberok 29 9 8 12 38:42 35

8.Sereď  29 9 7 13 30:45 34

9.Pohronie  29 7 12 10 37:38 33

10.Senica  29 8 7 14 29:46 31

11.Michalovce 29 7 9 13 28:51 30

12.Nitra  29 7 6 16 26:48 27

SOBOTA 8.5.

Skupina o titul:

 Zlaté Moravce – Trnava (17:00)

 Žilina – Trenčín (17:00)

Skupina o záchranu:

 Pohronie – Michalovce (17:00)

 Ružomberok – Senica (17:00)

NEDEĽA 9.5.

Skupina o titul:

 Slovan BA – Dunajská Streda (18:00)

Skupina o záchranu:

 Nitra – Sereď (18:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI: Ramirez (Dunajská Streda) 16 gólov,

Ratao (Slovan), Balaj (Zlaté Moravce) po 14 gólov

Kalmár (Dunajská Streda) 13 gólov, Kurminowski (Žilina) 

12 gólov

TABUĽKA PRED  8. kolom nadstavby 





 11   ŠTATISTIKA

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

Belko  - 1 

Javorček  6 8

Kopas  1 4

Kiwior  3 4

Rusnák  3 3

Fazlagić  3 2    

Myslovič  1 - 

Bichakhchyan  2 1

Kurminowski 1 -

Kaprálik  - 1

Minárik  - -    

Gono  - 3

Slebodník  - 1  

Jambor  - -

Bernát  2 -

SÚČET  22 28

Obranné: 5/4 vyhraté

Útočné: 10/4 vyhraté

Vzdušné: 3/2 vyhraté

Súboje na zemi: 12/6 vyhratých

Dribling: 5/1 úspešný

Sklzy: 3/3 úspešné

Strely / na bránu: 1/1

Fauly: 1

Celkovo odbehané: : 11 292 m ( 124 m / min ) 

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 948 m

Najvyššia rýchlosť:  30,96 km/h   

V maximálnom šprinte: 367m   

DÁVID
ĎURIŠ 

#

Prihrávky: 81% úspešnosť 
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