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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

20
BESIR
DEMIRI 
MKD 25 r.

27
BRANISLAV 
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN 
MINÁRIK
SVK 22  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.

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
21. 9. 19:00
9. kolo

25
FILIP  
KAŠA
CZE 25 r.

ROZHODCA:   Martin Dohál
1. ASISTENT ROZHODCU:  Michal Tomčík
2. ASISTENT ROZHODCU:  Peter Bednár
NÁHRADNÝ ROZHODCA:  Ivan Kružliak
DELEGÁT STRETNUTIA:  František Vorel
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:  Ondrej Brendza

A–TÍM
MŠK ŽILINA
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Š
ošoni sa pred domáce tribúny vracajú s bodom zo Zla-
tých Moraviec, ktorý ich aj naďalej drží na čele tabuľky. 
Dnes čaká futbalistov MŠK Žilina jediný domáci sep-
tembrový zápas, vôbec premiérovo v najvyššej súťaži 

sa stretneme s nováčikom zo Žiaru nad Hronom.
Pohronie však pre nás nie je vôbec neznámou, v II. lige sme 

totiž po ich boku odohrali päť ročníkov a viacerí z našich ak-
tuálnych hráčov tak proti Pohrončanom nielen nastúpili, ale aj 
vyhrali. Napokon sa im trochu nečakane podarilo postúpiť do 
najvyššej súťaže, čo bol pre klub z Pohronia historický moment. 
Zároveň tak mohli pokrstiť novo-zrekonštruovaný štadión sú-
bojmi v najvyššej lige. Do nej vstúpil nováčik ešte s trénerom 
Milanom Nemcom, ktorý však kvôli osobným zdravotným prob-
lémom odstúpil a miesto prenechal už aktuálnemu kormidelní-
kovi FK Jánovi Rosinskému. Ten okrem Žiaru v minulosti viedol 
v lige aj nášho predošlého protivníka - Zlaté Moravce, s ktorými 
zaznamenal triumf v Slovenskom pohári v roku 2007. 

Napriek výmene na trénerskej stoličke ostala kostra druho-
ligového tímu, ktorá si vybojovala postup, pokope. Pre šošonov 
známy Exžilinčan Róbert Jež, ktorý aktuálne pôsobí u nováčika 
vo funkcii športového riaditeľa, chce ísť spolu s ďalším vedením 
klubu vlastnou cestou, a preto obmenili, resp. posilnili káder iba 
minimálnymi zásahmi do kabíny. Mužstvo vedie s kapitánskou 
páskou podobne ako v II. lige Lukáš Pellegríni, aktuálne je naj-
lepším strelcom nováčika Patrik Abrahám, ktorý rovnako hrával 
za Pohrončanov ešte aj v minulom ročníku. Napriek tomu sa 
Žiar posilnil pred sezónou o niektoré známe mená. Žilinčania 
ihneď zbystria pozornosť pri mene Michal Klec. Odchovanec 

Akadémie MŠK ešte nechýbal v zostave v ani jednom z ôsmich 
doterajších stretnutí. Okrem neho prišli k nováčikovi Marek Kris-
tián Bartoš z Podbrezovej, András Mészáros z Komárna, Peter 
Mazan z poľského Radomu či dvaja legionári – Poliak Mateusz 
Zachara a Afričan Cedric Badolo z Burkiny Faso.

V  lige sa zatiaľ držia urgelovci (asistentom je Rastislav 
Urgela) so šiestimi bodmi na delenom 11. mieste. Hoci začali 
prehrou s favoritom z Bratislavy, pričom v prvom kole dokázali 
v Žiari vypredať štadión, prvé body prišli už v 3. kole na pôde 
Ružomberka po výhre 1:0. Body dokázal vziať nováčik za remízy 
aj tímom ako Trnava, Zlaté Moravce či Sereď, a preto to nemusí 
byť jednoznačná záležitosť ani dnes.

Pohrončania nemali počas „pohárového týždňa“ starosti 
s Slovnaft Cupom, jeho 3. kolo si totiž dohrajú až počas budú-
ceho týždňa na pôde treťoligových Rakytoviec. 

Stretnutia s nováčikmi vedia byť špecifické, navyše pre náš 
mladý kolektív je každý zápas vyrovnaný. K bodom tak povedie 
len koncentrovaný výkon, v ktorom sa šošoni budú môcť oprieť 
aj o vaše hlasivky. Všetci chceme získať „stratené body“ z Mora-
viec späť. Veríme teda, že aj s prispením vašej podpory zažijeme 
na Štadióne MŠK ďalší víťazný večer. •

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!

POHĽAD TRÉNERA: „Ak na gól nestačia tri 
šance, musíme si ich vytvoriť viac.“

Šošoni sa vracajú po reprezentačnej prestávke pred domáce tribúny naďalej na 
pozitívnej vlne. Prvýkrát v lige nestrelili gól a všetci fanúšikovia veria, že si ich šetrili na 
dnešný domáci trávnik. Ako videl tréner duel v Moravciach? Čo mu v stretnutí chýbalo? 
Bude to dnes o  dobýjaní súperovej brány alebo zvolí nováčik podľa šéfa žltozelenej 
lavičky inú taktiku?

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Rok založenia: 2012•Klubové farby: žltá, modrá, zelená•Minulá sezóna: nováčik 
Sídlo: Futbalový štadión Žiar nad Hronom•Kapacita: 2 300
Vzájomné zápasy minulá sezóna: -
Historická bilancia: premiérový zápas v najvyššej súťaži
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Brankári
1 TOMÁŠ JENČO SVK

20 ROMAN PACKO SVK

72 MARTIN VANTRUBA SVK

Obrancovia
19 MAREK KRISTIÁN BARTOŠ SVK

12 JÁN HATOK SVK

6 PATRIK JACKO SVK

14 MÁRIO JACKO SVK

26 YUSUF NASRI MAINGE KEN

3 JÁN NOSKO SVK

5 LUKÁŠ TESÁK SVK

2 RICHARD ŽUPA SVK

Stredopoliari
22 CEDRIC BADOLO BFA

18 PATRIK BLAHÚT SVK

15 JÁN DZURÍK SVK

11 DAVID HRNČÁR SVK

8 MICHAL KLEC SVK

77 PETER MAZAN SVK

4 MICHEL MEDA CAM

7 LUKÁŠ PELLEGRÍNI SVK

10 JAKUB SEDLÁČEK SVK

17 JÁN SOJKA SVK

Útočníci
13 PATRIK ABRAHÁM SVK

21 DÁVID KONDRLÍK SVK

9 ANDRÁS MÉSZÁROS SVK

16 MATEUSZ ZACHARA POL

Hlavný tréner
JÁN ROSINSKÝ

Duel so Zlatými Moravcami sa pre niekoho skončil ne-
čakanou remízou. Ozývali sa aj hlasy, že líder nečaka-
ne zakopol. Vy už ste po zápase tvrdil, že súperi budú 
z  Moraviec body nosiť veľmi ťažko. Ako vnímate tieto 
vyjadrenia?
„Je to otázka pohľadu. Bolo viacero titulkov k tomu zápasu – 
Žilina naďalej neporazená, Žilina prvýkrát nestrelili gól... Vždy 
je to názor novinárov. V Moravciach boli stále nepríjemné zá-
pasy proti húževnatému súperovi. Navyše teraz bolo po repre 
pauze, kedy sme mali viacerých chalanov mimo nášho trénin-
gového procesu a boli aj mysľou inde. Preto pre nás nebolo 
jednoduché prepnúť, ale výkon bol napriek tomu dobrý.“
Chýbal tomu asi iba gól, keď sme si vypracovali až tri 
gólové príležitosti.
„V prechodovej fáze do útoku sme mali nižšiu kvalitu, z čoho 
pramenil možno nie taký počet šancí, na aký sme zvyknutí. 
Tým pádom by sme mali väčšiu šancu skórovať. Napriek 
tomu sme sa dostali do troch stopercentných šancí a mali 
sme ich premeniť, aby sme boli veselší. Z pohľadu defenzívy 
sme stretnutie zvládli veľmi dobre takticky, chalani dob-
re pokryli silné stránky súpera. Mne osobne však chýbala 
kvalita vo finálnej fáze – prihrávka, nábehy, zakončenie. Tam 
sme pokrivkávali, resp. sme boli menej efektívni než pred-
tým. Keď nám nestačili tri šance na strelenie gólu, musíme 
si ich vytvoriť šesť, desať, možno dvanásť, aby to tam padlo. 
Chalanov učím, že iba cez aktivitu a veľký počet gólových 
šancí môžeme súpera zlomiť. Spätne sa ukázalo, že v Mo-
ravciach sme tých šancí potrebovali viac ako spomínané tri. 
Verím, že dnes si vytvoríme viac šancí a odzrkadlí sa to aj 
na výsledku.“
Takže „stratené“ body pri rieke Žitave chceme dnes 
získať späť. 
„Až čas ukáže, či to bol zlatý bod alebo stratené dva. Čaká 
nás Pohronie, nesmieme znova podceniť žiaden detail 
a koncentrovať sa iba na seba. Stále potrebujeme hľadieť 
na seba, svoj level hry, nepodliezť ho, naopak zvyšovať jeho 

krivku. Liga je vyrovnaná, pre chalanov musí byť dostatoč-
nou motiváciou domáce prostredie, konkurenčný boj na po-
stoch. Doma potrebujeme zvíťaziť a znova môžeme pozitívny 
výsledok dosiahnuť iba žilinským výkonom.“
S Pohroním ste sa tri roky stretávali ešte v druhej lige. 
Súboje s nováčikom sú vždy špecifické, súper, takpove-
diac, nemá u nás čo stratiť.
„Nováčik je vždy nevyspytateľný, paradoxne získali viac bo-
dov na ihriskách súperov než doma, čo je varovným signá-
lom. Podarilo sa im zvíťaziť v Ružomberku, postupom času 
sa ešte posilnili, vymenili trénerov. Bude to bojovný protiv-
ník. Ťažko však porovnávať ešte ich výkony z II. ligy s terajší-
mi. Teraz sa stretajú s vyššou kvalitou hráčov. Každopádne 
to bude o nás, o našej hre. Na rozbore nevenujeme pozor-
nosť tomu, či hráme proti Senici, Pohroniu či Seredi. Úroveň 
našej hry musí byť našou mierkou. Máme mladé mužstvo, 
preto netreba nič podceniť. Ak príde náš dobrý výkon, verím, 
že sa dostaví aj pozitívny výsledok, ktorý očakávajú viacerí.“
Môže to byť zápas z kategórie posledných domácich – 
proti Nitre či Senici, kedy sme museli súpera otvárať?
„Áno, bude to o tom. Musíme byť trpezliví, aktívni a donútiť 
svojou aktivitou súpera k chybám. Potrebujeme si vytvárať 
už vyššie spomínané gólové príležitosti, no musíme to mať 
všetko súvis. Aby mala naša hra kvalitné parametre v po-
stupnom útoku, ale aj v rýchlom protiútoku. 
Na čele tabuľky chceme všetci žltozelení ostať aj po 
tomto víkende, v kabíne to vidíte určite rovnako.
„Chceme podávať dobré výkony, ktoré chceme využiť vo svoj 
prospech a aj v prospech postavenia v tabuľke.“
V septembri je pre nás dnešný duel jediným domácim. 
Reprezentačná prestávka predĺžila čakanie na pokrik  v 
kabíne i víťaznú ďakovačku. Cieľ pre dnešok jasný – za-
žiť to aj po 90 minútach proti Pohroniu.
„Jasné, sú to sprievodné a veľmi príjemné veci, ktoré patria 
do našej kabíny. Vždy sú pri tom pozitívne emócie a verím, 
že budú prevládať aj dnes.“ •
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SOBOTA 21.9.
Dunajská Streda – Ružomberok (17:00)
Nitra – Michalovce (19:00)
Sereď – Zlaté Moravce (19:00)
Žilina – Pohronie (19:00)

NEDEĽA 22.9.
Trenčín – Slovan Bratislava (18:00)
Trnava – Senica  0:0 (predohrané v stredu)

PROGRAM 9. kola

1. MŠK Žilina
2. ŠK Slovan Bratislava
3. Dunajská Streda
4. FC Spartak Trnava
5. Zlaté Moravce-Vráble
6. AS Trenčín
7. ŠKF Sereď
8. MFK Zemplín Michalovce
9. FC Nitra
10. MFK Ružomberok
11. FK Pohronie
12. FK Senica

8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
9

6
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1

2
1
1
2
2
2
3
2
1
3
3
2

20
19
16
14
14
11
9
8
7
6
6
5

0
1
2
3
3
3
3
4
5
4
4
6

21:6
22:7
18:11
10:9
12:11
14:12
12:16
8:12
9:13
9:13
8:20
7:20

„Napriek ponukám zo zahraničia bol 
pre mňa prestup do Žiliny správnym 

krokom“ hovorí Kubo Kiwior
Najmladší člen defenzívy MŠK má za sebou ligový debut v základe šošonov. Svoju tvrdosť ukázal v Moravciach 
a na svoj vek pôsobil vyspelo, čím si vyslúžil aj miesto v zostave kola. Ako vníma Poliak Jakub Kiwior pôso-

benie MŠK? Čo mu dalo pôsobenie v Anderlechte a čo má vytetované na rukách?

V Žiline si už vyše mesiaca, ako si zvykáš, zapadol si do 
kabíny rýchlo?
„Všetko je v poriadku. Chalani ma prijali do tímu a preto sa tu 
cítim dobre.“

Čo samotné mesto, ako na teba zapôsobilo?
„Pol roka som bol v Podbrezovej, ktorá nie je mestom. Žilina je 
o niečom inom, žije to tu, stále sa niečo deje. Je kam ísť na pre-
chádzky, či už na námestie a mám si tu aj čo pozrieť.“

Čo stíhaš robiť mimo tréningov? Čím vypĺňaš svoj voľný čas?
„Keď nemáme tréning alebo nie som na byte, tak zájdeme s 
chalanmi do mesta na kávu, najesť sa. Niekedy sa vozím na elek-
trickej kolobežke po centre. Keď som doma, tak si zapnem Xbox 
a zahrám si NHL. Aj chalani v kabíne to hrajú, čo ma prekvapilo, 
keďže sme futbalisti, čakal som FIFU. Tak ma to potešilo, keď som 
ich videl, ako hrajú v „obývačke“ a rád si zahrám s nimi.“

S kým z kabíny tráviš najviac času?
„Najčastejšie chodím s Mišom Tomičom, Dominom Holecom, s 
„Majdym“, ale všetci držíme spolu. Som rád, že sme dobrý tím 
nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.“

Poďme na futbalové témy, vo svojom mladom veku už 
máš za sebou pôsobenie v tíme 34-násobného belgické-
ho majstra.

„Mal som vtedy 16 rokov, keď som prišiel prvýkrát do Anderlech-
tu. Všimli si ma v Poľsku a zavolali, či by som neprišiel na skúšku. 
Súhlasil som, prišiel som tam na dva týždne a keď som sa vrátil 
domov, volali mi opäť s tým, že či by som chcel hrať za Anderlecht. 
Páčilo sa mi tam, lebo som cítil, že to môže byť pre mňa veľký fut-
balový krok. Vo všetkom som sa radil s otcom. Po dva a pol roku 
tam som však chcel vyskúšať seniorský futbal, no od väčších 
klubov chodili ponuky iba do béčka či mládeže. Ozvala sa Pod-
brezová, ktorá ma chcela do áčka a bol to pre mňa dobrý krok.“

Aký je futbal v Belgicku, čo ti to dalo?
„Pôsobenie v Anderlechte vnímam ako dobrú skúsenosť. Naučil 
som sa viac technike i ďalším veciam, ktoré mi neskôr v Podbre-
zovej nerobili problém.“

Zdá sa, že otec je tvojím radcom a všetko spolu preberiete.
„O všetkom debatujem s otcom, spolu rozmýšľame a odmalička 
mi radí vo futbale. Dokonca bol so mnou pol roka v Bruseli. Aj 
prestup do Podbrezovej sme riešili spolu. Rovnako tak posun 
do Žiliny. Čakal som na ponuky zo zahraničia, ale som rád, že 
som ostal na Slovensku. Mám blízko domov a ak by sa vyskytol 
nejaký problém, tak rodičia vedia za mnou prísť do dvoch hodín. 
Celkovo si myslím, že prestup do Žiliny bol dobrým krokom.“

Takže rodina a špeciálne otec nechýba na každom zápase 
MŠK?

„Samozrejme, z mesta Tychy je to zhruba dve hodiny. Každý 
týždeň sa vidíme, chodí na všetky zápasy. Aj mama sa zaujíma 
a niekedy tiež príde na zápas. Aj naposledy v Zlatých Morav-
ciach nechýbal v hľadisku. Po zápase som s ním mal rozhovor, 
povedal mi, čo bolo dobré, čo zas nie.“

Cítiš na sebe posun po príchode k žltozeleným?
„Podrobne svoje výkony analyzujem. Pozeral som si dva repre-
zentačné zápasy spolu s posledným proti Zlatým Moravciam 
a videl som, že hrám trochu inak. Viac pracujem s loptou, hrám 
viac dopredu 1 na 1, viac si verím. Sebavedomie vždy prichádza 
s väčšou porciou minút na trávniku.“

Vedel si o tom, že na našich tribúnach často bývajú aj fa-
núšikovia z Poľska? Navyše, keď nám fandia aj z mesta 
Žywiec.
„Nevedel som o družbe fanúšikov s Goralom Žywiec, ale raz 
som po zápase videl jedného chlapca s poľským dresom. Aj na 
námestí som už počul poľštinu. Poliaci sú jednoducho všade 
(smiech).“

Tvoj úsmev nevidíme príliš často. V šatni i na trávniku pô-
sobíš veľakrát zamyslene.
„Pred tréningom či pred zápasom sa vždy koncentrujem na 
výkon. Aj reprezentační tréneri mi počas zrazu hovorili, že sa 
tak sústredím, že až nikoho nepočúvam (smiech). Viem však aj 
vypnúť a vtedy sa smejem častejšie.“

Tvoje ruky zdobí niekoľko tetovaní, pravdepodobne máš 
k tomu vzťah a ešte si neskončil.
„Odmalička som hovoril otcovi, že by som chcel nejaké tetova-
nie. On mi na to povedal, že keď budem mať 18 rokov, môžem si 
robiť čo chcem. Prvé, také maličké, tetovanie som si dal spraviť 
v Bruseli – písmeno „K“ ako Kuba Kiwior. Po prvom tetovaní 
som chcel mať automaticky ďalšie, je to návykové. Chcel som 
už niečo väčšie, tak som si dal vytetovať loptu. Potom mám 
vytetované „pasja“ (slov. vášeň). Najviac tetovaní je spojených 
s futbalom, lebo pri ňom trávim najviac času. A nechýba dátum 
narodenia maminy, pretože som mal menší problém si ho zapa-
mätať, takže teraz ho mám stále pri sebe.“ •

JAKUB PIOTR KIWIOR #14
Poľsko • 15. 2. 2000 • Výška: 188 cm • Váha: 78 kg • Post: Stopér 
Kariéra: GKS Tychy (Pol.) – 2016; Andrelecht (Bel.) 2016 – 2019; Podbrezová 2019; 
MŠK Žilina 2019 – 
Celková bilancia v žltozelenom: 4 zápasy• O gólov• 0 asistencií
Aktuálna ligová sezóna: 2 zápasy• 102 minút• 0 gólov• 0 asistencií
Úspešnosť súbojov: 61 %; Úspešnosť prihrávok: 86 % 
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Branislav Sluka: „Keď sa má zvýšiť 
hlas, zvýši sa.“

Pilier ľavej strany šošonov i reprezentácie Slovenska do 21 rokov. Cítil Branislav Sluka únavu v Zlatých Morav- 
ciach? Čo hovorí na dnešného protivníka? Ako vníma fakt, že sme vedúci tím a každý súper sa chce na nás 

vytiahnuť? Kde vidí náš odchovanec príčiny pohody v tíme? Poučili sme sa aj z minulého ročníka?

K
eď nastúpil Braňo Sluka, vždy sme v  ligovom 
stretnutí vyhrali. Táto bilancia platila až do pre-
došlého kola, v ktorom sme brali iba bod zo Zla-
tých Moraviec.  „Nebolo to tam jednoduché.   

Navyše prišla pekná návšteva, čo ma prekvapilo. 
Chýbala nám efektivita, mali sme dosť šancí zlomiť 
to na našu stranu. Vzadu sme boli dobre kompakt-
ní, nepustili sme domácich do vyložených šancí,“ 
hovorí Sluki, ktorý sa už pozerá dopredu, kde si už 
dnes môžeme napraviť chuť. „Ideme od zápasu k zá-
pasu, budeme robiť všetko pre to, aby sme dnes 
boli úspešní a  znova si zakričali v  šatni víťazný 
pokrik.“

Braňo stál na trávniku 90 minút nielen v Zlatých Mo-
ravciach, no neoddýchol si ani na repre, kde odohral 
plnú porciu minút proti Azerbajdžanu a aj v prípraváku 
proti Dunajskej Strede. Nebolo to už cítiť?  „Ani nie. 
Zvládol som to celkom fajn, čo ma milo prekvapilo, 
pretože som sa cítil naozaj super.“

Proti Pohroniu sa Braňo postavil ešte v II. lige v se-
zóne 2017/2018.  „Majú tam viacerých skúsených 
hráčov. Udreli viackrát v nadstavenom čase, treba 
hrať do konca a  nič nepodceniť. Nečaká nás nič 
jednoduché, motiváciu majú, však prídu k prvému, 
takže sa nám to budú snažiť čo najviac znepríjem-
niť, pokaziť. Pozeráme sa však na seba a spravíme 

všetko pre to, aby ostali tri body doma.“  Vníma to 
kabína, že sme prví a  tímy sa na nás chcú vytiah-
nuť?  „Každý si jedným očkom pozrie tabuľku, ale 
neriešime to. Ideme od zápasu k  zápasu, každý 
duel je iný. Dnes pôjdeme znova dobrým výkonom 
naproti výhre.“

BRANISLAV SLUKA #6
Slovensko • 21. 1. 1999 • Výška: 180 cm • Váha: 72 kg • Post: Obranca
Kariéra: Odchovanec Akadémie MŠK Žilina; MŠK Žilina 2017 –
Celková bilancia v žltozelenom: 46 zápasy• 6 gólov• 4 asistencie
Aktuálna ligová sezóna: 7 zápasy• 630 minút• 2 góly• 1 asistencia
Úspešnosť súbojov: 61 %; Úspešnosť prihrávok: 84 % 

Zaži aj ty emócie  
v žltozelenom.  
Buď naším dvanástym  
hráčom!

Minulý rok sa tím skladal, no jeseň vyšla kento-
šovcom nad očakávania. Teraz je štart do ligy ešte 
lepší, kde vidí príčiny Sluki? „Sme otvorení, každý 
v  šatni si vie povedať svoje – od najmladšieho 
po najstaršieho. Všetci skúsenejší hráči na čele 
s Viktorom pomáhajú tímu. Keď sa má zvýšiť hlas, 
zvýši sa. Sme tu dobrá partia a vidno to aj na tráv-
niku,“ myslí si žilinský rodák a odchovanec MŠK, kto-
rý nevníma aktuálnu pozíciu skľučujúco a  ani ju ne-
preceňuje. „Osobne som sa už pred sezónou na to 
nepozeral cez tabuľku, či budeme poslední alebo 
prví. Snažím sa vždy pripraviť na konkrétny zápas 
a vždy vyhrať ten najbližší. Ja verím, že sme sa po-
učili z minulého roku a už len to ukázať na ihrisku.“

Od posledného domáceho zápasu uplynuli tri týžd-
ne, najvyšší čas znova potešiť fanúšikov.  „Všetci to 
robíme pre to, aby sme vyhrávali. Je to najkrajší 
pocit, keď to navyše môžeme zdieľať s našimi fans. 
Navyše na severe majú svoj sektor novo nasprejo-
vaný, preto verím, že ho pokrstíme výhrou,“ dodá-
va 20-ročná opora ľavej strany našej defenzívy. •

shop.mskzilina.sk
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Predstavujeme vám auto, 
o ktorom rozprávajú už úplne všetci.

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.

Nová Kia XCeed má odvážny dizajn, štýl športového mestského crossoveru  
s nezameniteľnou robustnou prednou maskou pripomínajúcou dravca. Je to 
auto, za ktorým sa každý s obdivom otočí. Kia XCeed je určená pre tých, ktorí 
chcú zmeniť nekonečnú jednotvárnosť a chcú zažiť vzrušenie s každou jazdou.  
Je však pravdepodobné, že ste sa o novej Kia XCeed od niekoho už toto všetko 
dozvedeli. 

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

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

ROČNÁ ZÁRUKA

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 7,1 l/100 km, emisie CO2: 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

Predaj a servis vozidiel KIA, Košická 1601, Žilina, 041/511 61 00, predaj@autobecchi.sk, www.autobecchi.sk

+ = 1 tlm Každý zákazník dostáva 2 permanentky pri 
kúpe akéhokoľvek vozidla do 31.10.2019

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



JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL


