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

Peter Kráľovič
Dušan Hrčka
Ján Pozor
Adam Somoláni
Miroslav Bóc
Jaroslav Zábranský

VS

SOBOTA 3.10.
17:00
9. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021

 ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

 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)

8

TAOFIQ 

JIBRIL

22r. (NGA)

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
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 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA

Rok založenia: 1904  Klubové farby: žltá, modrá, biela  Minulá sezóna: 3. miesto• •

Sídlo: MOL Aréna, kapacita 12 700 divákov

Vzájomné zápasy minulá sezóna: 0:1 (v), 2:2 (d), 0:2 (v) 

Historická bilancia: ŽILINA – DUNAJSKÁ STREDA 54 16 18 20 73:60

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

o Slovane hostí Štadión MŠK Žilina po dvoch týždňoch ďalší 

Pšláger kola. Tentoraz privítame neohrozeného lídra tabuľky z 

DAC Dunajská Streda, s ktorým odštartujeme televíznym 

zápasom program 9. kola Fortuna ligy, čím zohráme 55. vzájomný 

zápas histórie. 

 Dunajská Streda vstúpila do nového ročníka Fortuna ligy 

famózne, keď v prvých ôsmych kolách nespoznala premožiteľa, 

dokonca nestratila ani bod a so stopercentnou bilanciou stanovila 

nový rekord ligy. Prvá a doposiaľ jediná prehra v sezóne prišla iba v 3. 

predkole Európskej ligy a bola naozaj trpká, keď sa Dunajsko- 

stredčania porúčali z rakúskeho Linzu so siedmymi inkasovanými 

gólmi. Napriek tomu boli naším najúspešnejším účastníkom v eu-

rópskych predkolách, keď ako jediní prešli cez dvojicu súperov – 

najskôr zvíťazili v 1. predkole na Islande proti Hafnafrjörduru 2:0 a v 

gólovej prestrelke pokorili vo výbornom zápase aj český Jablonec po 

výsledku 5:3.

 Za výborný vstup do sezóny môže nový nemecký tréner Bernd 

Storck, ktorý vystriedal po krátkej anabáze na Žitnom ostrove 

Portugalčana Heldera Cristovãa. Skúsený kormidelník má za sebou 

okrem pôsobenia v nemeckých, belgických či kazašských kluboch aj 

dve skúsenosti s vedením reprezentačných výberov. Dva roky viedol 

Kazachstan a rovnako dve sezóny stál aj na lavičke maďarskej 

reprezentácie. Od konca mája spravil s DAC-om kus roboty, v ktorej 

mu pomohli aj nové mená. Najviac sa z nich ukazuje defenzívny 

univerzál Jannik Müller z nemeckých Drážďan, ktorý si vybudoval 

pevné miesto v obrane Dunajskostredčanov. Z Nemecka prišiel aj 

stredopoliar Sidney Friede, z druholigového belgického Roeselare 

posilnil ofenzívu konžský útočník Yhoan Andzouana. Ten je však 

momentálne v tieni svojich spoluhráčov – azda kľúčového hráča  

Zsolta Kalmára, čo potvrdzujú aj samotné štatistiky, ktorý vedie s 

kapitánskou páskou nielen svoj tím, ale s ôsmimi gólmi aj tabuľku 

strelcov celej ligy. Sekunduje mu dvojica Marko Divković so 

šiestimi gólmi a venezuelský hroťák Eric Ramirez, ktorý strelil o 

jeden gól menej. V strede poľa nechýbali ani v jednom stretnutí 

záložníci Andrija Balić z Chorvátska a Maďar András Schäfer. 

 Na Žitnom ostrove, naopak, od novej sezóny nepôsobí 

vysoký srbský stopér Dušan Lalatović, hosťovanie sa skončilo 

Chorvátovi Lorencovi Šimićovi, v klube už nefiguruje ani Lukáš 

Čmelík. Ku konkurentom z Fortuna ligy zas odišla trojica Adrián 

Slančík (Senica), Dominik Špiriak (Pohronie) a na hosťovanie aj 

stredopoliar Ricardo Phillips (Michalovce).

 Naposledy sme sa s DAC stretli v skrátenej nadstavbe 

predošlého ročníka začiatkom júla, kde sme podali sympatický 

výkon, ale dva góly domácich po zmene strán znamenali výhru 

žlto-modrých. 

S Dunajskou Stredou sme počas spomínanej minulej sezóny 

bok po boku súperili až do konca o striebornú pozíciu. Veríme, že 

dnes to bude rovnako napínavé, favoritovi budeme viac než 

vyrovnaným súperom a do reprezentačnej prestávky pôjdeme 

dobre naladení. K tomu určite potrebujeme aj vašu podporu, 

hoci iba cez televízne obrazovky. 

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! ZÁ
LO

ŽN
ÍC

I

″
HLAVNÝ TRÉNER

Bernd Storck

BRANKÁRI

36 MARTIN JEDLIČKA (CZ) 1998

 22 DÁNIEL VESZELINOV (HUN) 2001

BENJAMÍN SZÁRAZ(SVK) 19981 

OBRANCOVIA

3 DANYLO BESKOROVAJNYJ  (UKR) 1999

82 CESAR BLACKMAN(PAN) 1998

 31 ERIC DAVIS (PAN) 1991

 24 DOMINIK KRUŽLIAK (SVK) 1996

JORGE MENDEZ CASTILLO(PAN) 200144 

 33 MATÚŠ MALÝ (SVK) 2001

 18 JANNIK MÜLLER GER) 1994

ZÁLOŽNÍCI

 6 ANDRIJA BALIČ (CRO) 1997

66 MARTIN BEDNÁR (SVK) 1999

 23 SIDNEY FRIEDE (GER) 1998

 10 ANDREJ FÁBRY (SVK) 1997

ZSOLT KALMÁR (HUN) 199513 

SEBASTIAN NEBYLA  (SVK) 200277 

SAINEY NJIE (GAM) 200119 

26 ANDRÁS SCHÄFER (HUN) 1999

 8 MÁTÉ VIDA (HUN) 1996

ÚTOČNÍCI

 17 YHOAN ANDZOUANA (COG) 1996

 29 MARKO DIVKOVIČ (CRO) 1999

 98 ION NICOLAESCU (MOL) 1998

ERIC RAMIREZ(VEN) 19989 

ZUBERU SHARANI (GHA) 20007 

AKUB ŠVEC (SVK) 200014 J





 6  ŠÉF LAVIČKY

Tak ako bol po zápase so Slovanom každý fanúšik šošonov hrdý a spokojný, tak musel byť po zápase v 

Moravciach poriadne rozčarovaný. Kde vidí tréner Pavol Staňo momentálne najväčší problém? Čo v sebe 

musia nájsť hráči? Ako eliminovať momentálne neohrozeného lídra tabuľky, ktorý je podľa slov nášho 

lodivoda favoritom ligy?

POHĽAD TRÉNERA: 
„V každom z nás drieme kus chlapa, kus zdravej
agresivity. Tú zo seba potrebujeme dostať.“

Pán tréner, na zápas v Zlatých Moravciach treba asi čo najskôr 

zabudnúť. Hoci aj vás, ako pokojného trénera, poriadne vytočil a 

neostali ste v šatni chladným.

„Ak sa k tomu ešte máme vrátiť, prvý gól bol z ofsajdu, druhý gól 

nešťastná penalta, ktorá ovplyvnila ďalší chod zápasu. Summa 

summarum – takéto niečo zatrasie aj skúsenejším mužstvom ako 

našim. Nie je to ospravedlnenie, sú to fakty. Snaha tam bola, ale 

zápas sme nezvládli. Nedokázali sme sa presadiť a prvé dva góly 

určili priebeh zvyšných minút. Bol som vytočený hlavne pre to, 

lebo na súperove situácie sme upozorňovali, napriek tomu sme z 

toho inkasovali. Hodili sme to za hlavu, pretože dnes nás čaká 

extrémne ťažký súper, ktorý ešte neprehral.“

V minulom víkende sme prvýkrát prehrali na nulu. Kde vidíte 

príčiny, že sme premiérovo v sezóne nestrelili gól?

„Boli tam momenty, kedy sme mali problém s finálnou prihrávkou. 

Dostávali sme sa do sľubných priestorov, šancí, no chýbala nám 

jednoducho presnosť prihrávok. Nevychádzalo nám to vpredu, 

vždy nám chýbalo pol metra, meter...“

Naše výkony sú naozaj nevyspytateľné a pred každým kolom iba 

ťažko predpovedať, ako bude zápas z našej strany vyzerať. Kde 

vidíte problém, príčinu?

„Na súperových ihriskách je vždy trochu rozdielny meter, 

rozhodcovia to púšťajú do väčšej agresivity. Tým pádom môžu 

hrať naši súperi futbal, ktorý nám ešte nereže, nevonia. Na druhej 

strane sa na to, samozrejme, vyhovárať nemôžeme. Musíme v 

sebe nájsť tvrdosť, prebudiť sa aj po tejto stránke najmä u 

súperov. V každom z nás drieme kus chlapa, kus zdravej 

agresivity, takže to treba zo seba dostať čo najskôr, nebáť sa. Je to 

mužský futbal a aj toto je jeho súčasť. V tomto parametri musíme 

pridať, tam vidím možné príčiny.“

Je Dunajská Streda nielen favoritom tohto duelu, ale aktuálne aj 

favoritom celej ligy?

„Súhlasím. Jeden nevydarený výsledok v Európe, kedy sa pritrafil 

Dunajskej Strede slabší deň, nič neznamená. Dnešný súper má 

výborné mužstvo, hrajú pekný futbal, na ktorý sa dá pozerať. Sú 

dostatočne agresívni. Bude to veľká výzva.“

Zdobí ich aj najlepšia ofenzíva. Ako sa hovorí – klin sa klinom 

vybíja – bude teda návodom na prípadný úspech náš útočný 

futbal?

„Ťažko povedať. Videl som naživo duel proti Trenčínu. Máme 

materiál, ktorý sme si zanalyzovali. Verím, že tak ako sme 

dokázali v zápasoch so silnejšími tímami držať krok, tak tomu 

bude aj dnes. Sme nastavení tvrdo pracovať, aby sa konečne 

dostavila chuť víťazstva. Aj keď vieme, kto proti nám dnes stojí 

urobíme všetko pre to, aby sme odčinili posledné výsledku zo 

súperových ihrísk. Máme na to zdolať súpera a možno ho aj 

potrápiť.“

S aktuálnym tímom sme už čelili Dunajskej Strede na jej pôde. 

Ako sme tam prehrali 0:2, tak sme tam mohli aj brať body.

„Dobre si pamätám ten duel. Síce skončil výsledkovo 

jednoznačne pre Dunajskú Stredu, prvé gólové šance sme mali 

my. Z perspektívy celého zápasu sme mali naozaj dosť 

góloviek. Aj tu sa len potvrdzuje efektivita, navyše proti tak 

náročnému súperovi nebudeme mať desať šancí na gól. Máme 

na to, aby sme s nimi hrali vyrovnanú partiu. Tak ako sme sa 

bili o tri body proti Slovanu, tak to plánujeme aj dnes. Doma si 

trúfame na každého, navyše liga je stále vyrovnaná.“





Matúš, pod Dubňom si už vyše dvoch sezón. Ako sa vlastne zrodil 

tvoj príchod do Žiliny?

„S Trenčínom som sa nepohodol, mal som ísť do Interu, ktorý bol 

akousi „farmou“ AS, no to ma nelákalo. Pozeral som sa po niečom 

inom, ozvala sa Žilina, konkrétne tréner Noro Guľa. Prišiel som na 

skúšku, Žilina mala záujem. MŠK sa v tomto smere neodmieta, 

takže to bolo jasné aj pre mňa.“

Prišiel si do „B“-tímu. Ako vnímaš dôležitosť Projektu „B“+U19, v 

ktorom si aj ty zažil prvé kroky v seniorskom futbale?

„Je to super, každému mladému hráčovi to padne vhod, že sa 

môže v mužskom futbale etablovať v II. lige, čo je výborný medzi 

krok. Bol to pre mňa plynulejší prechod. V projekte nás trénovalo 

veľa pokope, dorastenci už môžu trénovať so staršími, čo je 

prospešné aj pre nich. Všetci sme v rezerve boli mladí hráči, 

museli sme sa nahecovať, aby sme sa dokázali vyrovnať 

skúsenejším tímom v II. lige.

Viackrát si nakukol do „A“-tímu, s ktorým si trénoval, neskôr 

prišla lavička a teraz už si nielen súčasťou prvej kabíny, ale na 

tvoje konto pribúdajú prvé štarty. Kde vidíš na sebe posun za tie 

dva roky?

„Určite tomu pomohla pandémia, ale som za to veľmi vďačný. 

Vždy je priestor na zlepšenie. Samozrejme, veľakrát som bol 

na lavičke, chcel som vybehnúť a pomôcť chalanom, ale až v 

tejto novej sezóne prišla možnosť. Som za ňu rád a snažím sa 

robiť všetko pre to, aby sa moje meno vyskytovalo v základnej 

zostave čo najčastejšie.“

Vráťme sa na začiatok tvojej kariéry. Si rodákom z Levíc, 

začínal si s futbalom až v 10 rokoch a dokonca si sa naň na 

chvíľu vykašľal. Ozrejmi nám to.

„Áno, celá moja rodina športovala, brat hrával futbal. V 

Leviciach som preto v desiatich skúsil šťastie aj ja. Hral som 

asi dva mesiace, no cítil som krivdu od trénera, tak som sa na 

to vykašľal a začal som plávať. Tam sa mi darilo a začali ma 

„bombardovať“ aj tréneri z ďalších športových krúžkov. Mne to 

prekážalo, pretože som chcel len športovať, zabávať sa. Znova 

som sa teda na to vykašľal a prešiel naspäť na trávnik. Hrával 

som okresnú ligu, vyskúšal som si dva kluby v Leviciach. Tam 

mi tréner povedal, že nemám na I. dorasteneckú ligu, bol však 

o mňa záujem z Trenčína a navzdory trénerovi a všetkým som 

sa rozhodol vyskúšať to. Chcel som dokázať, že na to mám.“

Už aj pri odpovediach cítiť z teba veľký vzdor, bojovnosť, 

nepoddajnosť. Zdá sa, že to je prímom tvojej hry doposiaľ.

„Som ten typ, ktorý sa vie v dobrom nasrdiť. Nemám rád, keď 

nemáme loptu, keď vidím niekoho predo mnou a on má loptu a 

ja nie. Snažím sa vždy bojovať na sto percent, nevypustiť 

žiadny súboj. Verím, že to je vidno aj z tribún.“

Premiéru v základe si absolvoval v Námestove, kde si si 

otvoril aj strelecký účet.

„Bol som veľmi rád. Síce išlo o treťoligistu, no pre nás to bol 

veľmi dôležitý zápas, hlavne po mentálnej stránke. Bol som 

nastavený, ako keby malo ísť o ligový súboj. Veľmi som chcel 

skórovať, ochutnať ten pocit, ako chutí gól za prvé mužstvo.“

Tieto góly ti otvorili dvere do základnej zostavy aj v lige. A 

hneď premiéra proti Slovanu. Nesklamal si a dokonca si si 

vyslúžil potlesk pri striedaní. Bol tam stres?

„Popravde áno, logicky, pretože som prvýkrát naskakoval do 

 8  ROZHOVOR

„Odzbrojiť každého.... 

A keď treba, nech to pocíti,“ 

hovorí rýchlik Matúš Rusnák

Pred dvomi týždňami v šlágri kola nastúpil na prvý ligový štart v 

základe. Svojím výkonom si pri striedaní vyslúžil potlesk tribún 

za svoj bojovný výkon, ktorý podčiarkli aj krvavé stopy pod 

dresom. Rýchlik Matúš Rusnák sa po „B“-tíme začína 

presadzovať aj v prvom mužstve. Aký je jeho futbalový príbeh, čo 

hovorí na projekt „B“+U19 a prečo je na trávniku vždy taký 

„nabrúsený“?

MATÚŠ RUSNÁK   

Slovensko  19.12.1999  Výška: 180 cm  Váha: 73 kg • • •
 Post: Krídelník 

 Kariéra: Levice, Trenčín, MŠK Žilina 2018 - 

Aktuálna sezóna:

8 zápasov | 309 minút | 0 gólov | 0 asistencií

Úspešnosť súbojov: 45%

Úspešnosť prihrávok: 72%

#



základnej zostavy. Snažil som sa na to nemyslieť a už od 

rozcvičky som išiel naplno. Nechcel som si zaťažovať hlavu tým, 

že idem hrať prvý zápas proti zvučnému menu ako je Slovan. 

Nemyslel som na zbytočnosti. Prvých päť minút som cítil trochu 

tlak, no potom opadol a užíval som si zápas.“

Zdalo sa však, že práve silný, kvalitný súper ti sedel.

„Asi áno. Možno je to aj lepšie, že šanca prišla proti majstrovi. Dá 

sa povedať, že väčší tlak už v lige byť nemôže. Padlo mi to však 

vhod a dodalo veľa dôvery vo vlastné sily a chuť ešte viac 

pracovať.“

Na čom teda ešte treba popracovať u „Ruskyho“?

„Vždy sa človek môže zlepšovať. Tak ako niekto o mne povie, že 

som rýchly, tak ja dokážem povedať, že viem byť rýchlejší. Určite 

je veľa vecí, v ktorých sa potrebujem zlepšiť. Viem to ja, vedia to 

tréneri a snažíme sa na tom spoločne pracovať.“

Si pevnou súčasťou tímu, ako by si charakterizoval naše 

výkony?

„Je to také striedavé. Všetci si uvedomujeme, že to nie je dobré, 

všetkých nás to trápi. Možno ide o zbytočné chyby, ktoré sa 

opakujú v zápasoch. Naozaj sa ich snažíme eliminovať. Je to 

viac-menej v hlave, aby ich bolo stále menej a menej, 

prinajlepšom žiadne. Ukazujeme, že góly vieme strieľať, no 

druhá kolónka inkasovaných gólov už je horšia. Defenzívu treba 

zlepšiť, nemyslím však iba obrancov, ale obrannú fázu celého 

tímu.“

Tréner prizvukuje najmä zdravú agresivitu, dôraz, súboje. 

Nemusí ich u teba, naopak, krotiť?

„Sám si to na sebe uvedomujem už dlhší čas. Vždy som sa snažil 

krotiť. Myslím si, že zdravá agresivita je v pohode, nechodím do 

súbojov zákerne. Jednoducho sa snažím čistým spôsobom 

odzbrojiť súpera a keď treba, nech to pocíti. Nemôžeme byť 

vykoľajení z toho, keď do nás súper ide. Musíme odpovedať 

rovnakou mincou – oprieť sa. Keď sa toto naučíme, môžeme ísť 

len dobrým smerom.“

Dunajská Streda je ďalšou veľkou výzvou. Sme schopní vziať jej 

prvé body?

„Dunajská Streda sa ukazuje, akoby ani nemala konkurenciu. 

Každý súper je hrateľný a určite chceme a spravíme všetko, aby 

sme jej spôsobili prvú porážku v sezóne a konečne si pripísali tri 

body. Určite sa musíme vyvarovať chybám vzadu, zahryznúť sa 

do nich a ísť minimálne na 110%. Musíme premýšľať nad 

detailmi a zvládať ich. Určite máme na to, aby ostali tri body pod 

Dubňom.“

1. Dunajská Streda 8 8 0 0 28:8 24

2. Slovan BA 8 6 1 1 24:5 19

3. Trnava  8 4 1 3 10:8 13

4. Sereď  8 3 3 2 12:14 12

5. Nitra  8 3 2 3 11:17 11

6.Žilina  8 3 1 4 20:17 10

7. Zlaté Moravce 8 2 3 3 12:10 9

8. Trenčín  8 1 4 3 12:16 7

9. Ružomberok 8 1 4 3 10:14 7

10.Pohronie 8 1 4 3 9:13 7

11. Michalovce 8 2 1 5 6:21 7

12. Senica  8 1 2 5 7:18 5

PROGRAM 9. kola

SOBOTA 3.10. 

Žilina – Dunajská streda (17:00)

Sereď – Michalovce (19:00)

Trnava – Nitra (19:00)

Ružomberok – Zlaté Moravce (20:00)

NEDEĽA 4.10.

Pohronie – Slovan BA (18:00)

Trenčín – Senica (19:00 | hrá sa v Žiline)

NAJLEPŠÍ STRELCI: 

Kalmár (Dunajská Streda) 8 gólov, Divković 

(Dunajská Streda) a Faško (Nitra) po 6 gólov 

Bichakhchyan (Žilina) a Ramirez (Dunajská Streda) 

po 5 gólov

TABUĽKA PRED  9. kolom 





 11   ŠTATISTIKA

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

Petráš  4 5  

Minárik  - 5

Kiwior  15 7

Vallo  - 1

Gono  3 7     

Bernát  7 5 

Myslovič  1 1

Ďuriš  1 2

Rusnák  5 3

Kurminowski 1 -

Kaprálik  - -

Bichakhchyan 1 -

Iľko  2 -

Fazlagić  2 3

SÚČET  42 39

Súboje: 24 (46% úspešnosť)

Obranné: 13/7 vyhratých

Útočné: 11/4 vyhraté

Dribling: 7/3 úspešné

Sklzy: 4/3 úspešné

Celkovo odbehané: 11 834 m ( 118 m / min )

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 578 m

Najvyššia rýchlosť:  30,33 km/h   

DOMINIK
JAVORČEK 

#
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