


NÁŠ KÁDER

DNEŠNÝ ZÁPAS

Utorok 8.2.2022
16:30
UEFA YOUTH LEAGUE
Play-off o osemfinále UEFA Youth LeagueVS
Rozhodca
1.asistent rozhodcu 
2.asistent rozhodcu 

Sebastian Gishamer (AUT)
Roland Riedel (AUT)
Maximilian Weiss (AUT)

HLAVNÝ TRÉNER
VLADIMÍR VESELÝ (SVK)

BRANKÁRI
1 ĽUBOMÍR BELKO (SVK) 2002
30 SAMUEL BELANÍK (SVK) 2003
22 DOMINIK KÚDELČÍK (SVK) 2004
JAKUB BAŽDGOŇ (SVK) 2005

OBRANCOVIA
19 SAMUEL KOPÁSEK (SVK) 2003
5 ABASA AREMEYAW (GHA) 2003
4 MICHAL MYNÁŘ (SVK) 2004
2 TOMÁŠ JAŠŠO (SVK) 2004
21 MATÚŠ CAPKO (SVK) 2002
13 RICHMOND OWUSU (GHA) 2003
3 PATRIK LEITNER (SVK) 2002
15 ALAN KUKUČ (SVK) 2003
14 SEBASTIÁN MLYNÁR (SVK) 2004
MARIÁN TANDARA (SVK) 2002
VRATKO GAJDOŠ (SVK) 2003
FILIP MAGÁT (SVK) 2005
JAKUB ZEMKO (SVK) 2005
NORBERT BLAŠKO (SVK) 2005
RICHARD PEČARKA (SVK) 2004

ZÁLOŽNÍCI
7 DOMINIK ŠNAJDER (SVK) 2003
18 SAMUEL JAVORČEK (SVK) 2004
8 MÁRIO SAUER (SVK) 2004
23 DENIS STRAKA (SVK) 2005
26 ANDREJ STOJCHEVSKI (MKD) 2003
VINCENT CHYLA (SVK) 2004
ŠIMON KUKULSKÝ (SVK) 2004
MARTIN ORAVEC (SVK) 2003
MATEJ ŠIMUN (SVK) 2005

ÚTOČNÍCI
10 ADRIÁN KAPRÁLIK (SVK) 2002
17 LEONARDO BORTOLI (SVK) 2004
9 TIMOTEJ JAMBOR (SVK) 2003
20 PATRIK BOMBÍK (SVK) 2003
12 HENRY ADDO (GHA) 2003
11 VLADIMÍR VAĽKO (SVK) 2005
16 LUKÁŠ PROKOP (SVK) 2004
25 LEO SAUER (SVK) 2005
MATEJ BISTIAK (SVK) 2004
SAMUEL DIKOŠ (SVK) 2006
ROMAN HROZA (SVK) 2004
PATRIK JAKUBÍK (SVK) 2003
VLADIMÍR KAŇUCH (SVK) 2003



 

Po šampiónoch Grécka a Kazachstanu privítame dnes 
pod Dubňom ďalšie veľké meno európskeho futbalu – 
FC Internazionale Milano. Nerazzurri sa do tohtoročnej 
verzie mládežníckej Ligy majstrov dostali vďaka svojmu 
„A“- tímu, keďže skupinová fáza UEFA Youth League 
kopírovala tú z klasickej Ligy majstrov. V skupinových 
bojoch sa v rámci skupiny D do posledného kola držali v hre 
o postup z prvého miesta v konkurencii španielskeho Realu 
Madrid, ukrajinského Šachtaru Donetsk a moldavského 
Šeriffu Tiraspoľ. V poslednom súboji skupiny narazili v bitke 
o prvé miesto na „Biely balet“, ktorý im tesnou výhrou 2:1 
uchmatol šancu na priamy postup do osemfinále súťaže. 
Hoci obe družstvá získali rovnaký počet bodov – 13, tak 
v prospech Realu hrali vzájomné zápasy a rovnako aj skóre.

V minulom ročníku sa rovnako ako Šošoni nedostal Inter 
v mládežníckej Lige majstrov k slovu, keďže súťaž bola kvôli 
pandemickej situácii najprv odložená a následne aj zrušená. 
Posledným ročníkom UEFA Youth League, ktorý spoznal 
svojho víťaza, je ten spred dvoch rokov – 2019/2020. Titul 
vtedy získali futbalisti Realu Madrid v tesnom finálovom 
zápase proti portugalskej Benfice Lisabon. No a náš dnešný 
súper vypadol vo štvrťfinále opäť v súboji s neskorším 
víťazom, madridským Realom.

Čo sa týka ligovej súťaže - talianskej Primavery 1 - tam 
sa Milánčania v predchádzajúcej sezóne dostali až do 
semifinále play-off pavúka o titul, kde stroskotali na minu-
loročnom šampiónovi krajiny – Empoli FC. Klub z regiónu 
Toskánska tak rovnako čakala cesta mládežníckou Ligou 
majstrov, no v ich prípade majstrovskou vetvou, v ktorej 
sme sa nachádzali aj my. V aktuálnom play-off kole narazí 

Empoli na ďalšiu skvelú akadémiu z nemeckého Dort-
mundu. V prebiehajúcom ročníku Primavery sa modro-
čierni po 17. kolách nachádzajú na štvrtom mieste, kde 
spadli po piatkovej prehre 2:3 so Sampdoriou Janov, ktorá 
sa tak dostala pred nich. V kole predtým však dokázali 
poraziť v najslávnejšom talianskom Derby della Madon-
nina mestského rivala AC v pomere 2:1. Aktuálnu tabuľku 
vedie vcelku s komfortným náskokom a dvomi zápasmi 
k dobru rímsky AS. 

Družstvo Nerazzurri vedie 41-ročný rumunský tréner Chris-
tian Chivu, futbalovým fanúšikom známy ako dlhoročná 
opora obranných radov milánskeho Interu. Káder sa skladá 
najmä z domácich talentovaných, a treba povedať aj to, 
že dobre stavaných hráčov z Talianska. Niektoré pozície 
potom dopĺňajú hráči z viacerých európskych štátov. Na 
pozícii stredopoliara v tíme pôsobí aj český mládežnícky 
reprezentant Samuel Grygar. Najlepším strelcom tímu 
v Primavere je iný stredopoliar Cesare Casadei so siedmimi 
gólmi, ktorého nasleduje so šiestimi presnými zásahmi 
útočník Fabio Abiuso. V rámci mládežníckej Ligy majstrov 
kraľuje strelcom Interu záložník Lorenzo Peschetola s tromi 
gólmi.

Tak čo, Šošoni? Veríte v náš prekvapujúci postup? My 
rozhodne áno! Hoci Inter patrí v tejto vekovej kategórii 
medzi absolútnu svetovú špičku, tak sa nemáme čoho 
báť. Sme si vedomí svojej kvality a svojich silných zbraní, 
ktoré nám snáď pomôžu k úspešnému výkonu i výsledku. 
Jednou z najväčších zbraní, ste však vy, fanúšikovia. Veríme, 
že zo zaplnených tribún nám svojimi hlasivkami pomôžete 
prikloniť zápasové misky váh na našu stranu.

FC Internazionale Milano
PREDSTAVENIE SÚPERA

HLAVNÝ TRÉNER
CHRISTIAN CHIVU (ROU)
BRANKÁRI
1 WILLIAM ROVIDA (ITA) 2003
12 MATTEO BASTI (ITA) 2004
21 NIKOLAOS BOTIS (GRE) 2004
OBRANCOVIA
2 MATTIA ZANOTTI (ITA) 2003
3 FABIO CORTINOVIS (ITA) 2002
5 ANDI HOTI (KOS) 2003
13 SAMO MATJAŽ (SLO) 2004
15 ALESSANDRO FONTANAROSA (ITA) 2003
23 ANDREA MORETTI (ITA) 2001
27 KRISTIAN DERVISHI (ALB) 2003
ZÁLOŽNÍCI
4 MATTIA RONALD SANGALLI (ITA) 2002
7 LORENZO PESCHETOLA (ITA) 2003
8 CESARE CASADEI (ITA) 2003
14 GIOVANNI FABBIAN (ITA) 2003

16 MATEUS CECCHINI MULLER (ITA) 2003
18 FRANCESCO NUNZIATINI (ITA) 2003
24 SILAS ANDERSEN (DEN) 2004
25 SAMUEL GRYGAR (CZE) 2004
26 MATTIA MIRARCHI (ITA) 2002
29 ANDREA PELAMATTI (ITA) 2004
ÚTOČNÍCI
6 FRANCO EZEQUIEL CARBONI (ITA) 2003
9 OLIVER JURGENS (EST) 2003
10 NIKOLA ILIEV (BUL) 2004
22 FABIO ABIUSO (ITA) 2003
30 ENOCH OWUSU (ITA) 2005

Rok založenia: 1908  Klubové farby: modrá a čierna 
Štadión: Centro Sportivo Giacinto Facchetti
Minulá sezóna: semifinále v play-off (Campionato Primavera 1)
Aktuálna sezóna: 4. miesto (po 17. kolách)
Najväčšie úspechy: 9x majster talianskej ligy Primavera (1963-64, 1965–66, 
1968–69, 1988–89, 2001–02, 2006–07, 2011–12, 2016-17, 2017-18)
6x víťaz talianskeho pohára Coppa Italia Primavera (1972-73, 1975–76,
1976–77, 1977–78, 2005–06, 2015–16)
1x víťaz talianskeho superpohára Supercoppa Primavera (2017)



ŠÉF  LAVIČKY

Pred dnešným dlho očakávaným a avizovaným 
futbalovým sviatkom sme s trénerom projektu 
MŠK „B+19“ Vladimírom Veselým rozobrali situáciu 
v tíme, zimnú prípravu, zdravotný stav i samotného 
zvučného súpera.

Ako prebiehala doterajšia príprava projektu „B+19“? 
Na čo ste sa najviac zamerali?
„Po zimných individuálnych plánoch, ktoré väčšina 
hráčov splnila bez problémov, sme všetkých otes- 
tovali. Niektorí chalani mali upravený program, keďže 
mali menšie problémy či zranenia. V prvých dvoch 
týždňoch sme sa zamerali okrem lopty najmä na behy 
a silový tréning.“

Rezerva aj kategória U19 už stihla odohrať zopár 
prípravných duelov. Čo hovoríte na výsledky a pred-
vedenú hru?
„Niektorí chalani sa prvýkrát stretli s mužským futba-
lom. Bolo to vidno aj v úvodnom stretnutí proti Třincu, 
kedy si to súper skúsene ustrážil a potrestal nás zo 
svojich silných štandardných situácií. My sme hrali ešte 
trochu dorastenecký futbal, takže sme sa k ničomu 
nedostali. Potom nasledoval dvojzápas Trebišov (pozn. 
red. proti rezerve) a Legia Varšava (pozn. red. proti 
19-tke), ktoré už mali úplne iné parametre hry. Bolo to 
otvorené a hralo sa hore-dole. Väčšina z chalanov sa 
v týchto dueloch ukázala veľmi dobre. V poslednom 
zápase s Námestovom sme síce vyhrali, no herne to 
nebolo vôbec ideálne. Trápili nás problémy s final-
izáciou, na čom budeme stále pracovať.“

Príprava celého projektu „B+19“ prebiehala spolu. 
Bola nejako upravená práve pre zápas s Interom? 
„Áno, väčšinu tréningového procesu sme smerovali 
na tento súboj. Nastavili sme to tak, aby boli všetci 
hráči čo najlepšie pripravení na utorok.“

Čaká nás teda slávna talianska značka. Aká je 
nálada? 
„Myslím, že každý v klube sa veľmi teší na tento súboj. 
Chalani sú na tom rovnako. Od soboty sa už spoločne 
pripravujeme špeciálne na Inter a máme k dispozícii 
kompletný káder hráčov, ktorí sú v širšej nominácii 
na samotný zápas.“

Súpera máte určite naštudovaného. Kde sú jeho 
silný stránky a na čo si musíme dať najviac pozor? 
„Je to tak. Získali sme záznamy z niektorých zápasov 
Interu v  ligovej súťaži alebo v mládežníckej Lige 
majstrov. Majú veľmi kvalitné družstvo, fyzicky výborne 
stavaných hráčov, takže to nebude vôbec jednoduché. 
Do karát im hrá variabilnosť, keďže vedia plynulo meniť 
rozostavenie podľa situácie. Ich najväčšou zbraňou 
sú však štandardné situácie, z ktorých dávajú veľkú 
časť gólov. Na toto si musíme dať naozaj veľký pozor. 
Navyše, v ofenzíve hrajú veľmi dôrazne a nevypus-
tia žiaden súboj. Na druhej strane, v defenzíve je to 
taký poctivý taliansky futbal, kedy sa po strate lopty 
vracajú vo veľkom počte a navzájom si pomáhajú. 
Verím ale, že aj napriek tomu sa dokážeme presadiť 
našimi zbraňami.“

Aké budú teda naše zbrane? Kde vidíte naše 
výhody? 
„Určite chceme využiť predovšetkým rýchlosť našich 
ofenzívnych hráčov. Na tomto chceme postaviť našu 
hru a opierať sa o to. Samozrejme, dôležitá je aj kvalitná 
obranná činnosť. No v prvom rade musíme byť najmä 
nebezpeční v útoku. S našimi typmi hráčov podľa mňa 
máme šancu.“

Inter je naozaj veľkou výzvou, ale šanca na postup 
je vždy. Ako to vnímate zo svojho hľadiska?
„Stále si myslím, že šance sú 50 na 50. Všetko záleží 
aj na nastavení hráčov, ktoré podľa mňa bude z našej 
strany veľmi dobré. Dôležité bude zachytiť úvod duelu, 
do ktorého sa Inter väčšinou púšťa s veľkou energiou. 

POHĽAD TRÉNERA:
“VŠETCI SA NA INTER TEŠÍME, 
CHCEME ZABOJOVAŤ O PREK-
VAPENIE.“



Čím skôr sa snažia dostať do vedenia alebo rozhod-
núť a následne výsledok ubrániť. Verím, že ten úvod 
zvládneme. Budeme sa snažiť o svoj štýl hry a veríme 
vo vyrovnaný súboj.“

Viacero hráčov zo širšej nominácie odcestovalo 
počas zimnej prípravy na sústredenie s „A“- tímom 
do Dubaja. Vnímate to pozitívne?
„Prakticky tam odcestovala celá základná zostava 
z predchádzajúcich duelov UEFA Youth League. Bola 
to pre nich odmena za robotu, ktorú v klube odvádzajú. 
Určite to bolo pre nich veľkou výhodou a školou, keďže 
naskočili do zápasov s kvalitnými súpermi a absolvovali 
kvalitný tréningový proces. Myslím si, že to bolo pre 
nich veľké plus, a tým pádom aj pre nás.“

Ako sa rodila nominácia na samotný zápas? Mali 
ste v nej približne jasno už dlhšie? 
„Zhruba 14-15 hráčov bolo istých, no ešte sme 
mali zopár voľných okienok v záverečnej 20-člennej 

zápasovej nominácii. Všetko záviselo aj od aktuálneho 
zdravotného stavu hráčov. O konkrétnom menoslove 
sme rozhodli po spoločnom tréningu v sobotu a od 
pondelka sme trénovali už iba s kádrom na zápas. 
Základná zostava je už však možno z 80-90% jasná. 
Stále sú tam nejaké dva-tri otvorené posty.“

Väčšinu hráčov čaká zrejme jeden z najprestížnej- 
ších zápasov v doterajšej kariére. Cítite vy alebo 
chalani nejaký tlak? Pripravovali ste ich na to aj po 
psychickej stránke?
„Snažíme sa ich pripravovať celkovo do budúcnosti, nie 
iba na tento jeden konkrétny duel. Pracujeme na ich 
vývoji, aby sa neustále zlepšovali a napredovali. Nejde 
iba o Inter, no v kútiku duše sa už určite tešia a pred 
výkopom im k tomu niečo extra povieme. Konkrétne 
sme sa však po tejto stránke nezamerali len na utorok 
a všetko sme smerovali celkovo na jarnú časť, ktorá 
pre nás začína práve súbojom s Interom.“ 



Sezónu začal v kategórii do 19 rokov, postupne sa 
presunul do rezervy MŠK a počas zimy už odletel 
na sústredenie do Dubaja spolu s prvým tímom 
Šošonov, za ktorý dokonca debutoval už na konci 
minulého ročníka. Stále má iba 17 rokov, no predsa 
je už ťahúňom a oporou žltozelených v mládežníckej 
Lige majstrov. Hovoríme o ofenzívnom stredo-
poliarovi Máriovi Sauerovi, s ktorým sme sa viac 
porozprávali pred súbojom so svetovou značkou 
– Interom Miláno.

Mário, zápas s Interom je tu. Čo v tebe prevláda? 
Aká je nálada v tíme? 
„Veľmi sa už na to tešíme. Pre väčšinu z nás pôjde 
určite minimálne o zápas roka. Všetci urobíme maxi-
mum pre to, aby sme na ihrisku ako družstvo vyzerali 
dobre, ukázali našu hru a pretavili to aj do úspešného 
výsledku.“

Zimnú prípravu si spolu s viacerými chalanmi z pro-
jektu absolvoval s „A“- tímom. Čo ti to dalo? 
„Som za to naozaj rád a veľmi mi to pomohlo k ďalšiemu 
rozvoju. Na sústredení v Dubaji sme hrali proti kvalit-
ným tímom a zo zápasov som získal množstvo cenných 
skúseností do budúcnosti.“

Dvakrát si v  Dubaji odohral 90 minút a proti 
domácemu tímu si strelil dokonca víťazný gól. Aké 
to boli pocity? 
„Vždy je super pocit streliť gól. Tento bol však pre 
mňa cennejší, keďže bol prvý za „Áčko“ a navyše aj 
víťazný. Počas všetkých duelov som sa snažil nechať 
na ihrisku maximum a naplno som odmakal každú 
minútu v zápase i tréningu.“

Bol podľa teba dobrý ťah zažiť viac medzinárodnej 
konfrontácie medzi mužmi práve pred duelom s 
Interom? V Dubaji boli okrem teba aj viacerí ďalší 
hráči z projektu „B+19“... 
„Určite áno. Dostalo sa tam viacero hráčov, ktorí 
budú hrať aj mládežnícku Ligu majstrov a spolu sme 

získali skúsenosti z viacerých ťažkých súbojov. Práve 
podobne náročný zápas nás čaká s Interom.“

Ako to vyzeralo po návrate z Dubaja? 
„Doteraz som trénoval s prvým tímom a uvidíme, 
dokedy si ma tréneri nechajú. Od soboty sme sa už 
začali pripravovať špeciálne na Ligu majstrov v tom 
zložení, v akom pôjdeme pravdepodobne do samot-
ného duelu. Verím, že sme sa všetci dobre zohrali, 
pripravili a ukážeme to aj na ihrisku.“

Hovorili ste si trénermi niečo o Interi? Ktorých 
hráčov súpera poznáš?
„V tíme majú viacerých hráčov, proti ktorým som 
už nastúpil. Napríklad v zálohe Čech Samuel Grygar 
alebo v obrane Slovinec Samo Matjaž. Pozeral som 
si ich súpisku a zostavy v jednotlivých stretnutiach. 
Celkovo majú kvalitné družstvo zložené predovšetkým 
z domácich talianskych hráčov. Rovnako aj tréneri nám 
posunuli množstvo cenných informácií o súperovi.“ 

Čo by podľa teba tento zápas mohlo rozhodnúť? 
„Určite máme miernu výhodu, že sa hrá iba na jeden 
zápas a odohráme ho doma na umelej tráve. Navyše, 
dúfam, že z tribúny nás bude podporovať množstvo 
divákov. Verím, že to spoločnými silami nakoniec 
zvládneme.“

Mário Sauer
Slovensko • 15.5.2004 • Výška: 180 cm • Váha: 60 kg 
Post: Stredopoliar

Kariéra:
Akadémia Slovan Bratislava – 2018
Akadémia MŠK Žilina 2018 – 2021 
MŠK Žilina „B“ 2021 –

Celková bilancia v žltozelenom:
MŠK Žilina U19 – 15 zápasov/6 gólov
MŠK Žilina „B“ – 8 zápasov/2 góly
MŠK Žilina „A“ – 1 zápas 

ROZHOVOR

MÁRIO SAUER: „VERÍM, ŽE SPOLOČNÝMI 
SILAMI TO MÔŽEME ZVLÁDNUŤ.“ 

#



Pre väčšinu z hráčov to bude asi jeden z najväčších 
zápasov doterajšej kariéry. Necítiš stres či tlak? 
„Úprimne, necítim žiaden stres ani tlak. Je to skôr zodpo- 
vednosť, ktorú všetci cítime k tomuto súboju. To je jeden 
z dôvodov, prečo necháme na ihrisku všetko a urobíme 
maximum, aby sme postúpili aj ďalej.“

V nominácii na UEFA Youth League si aj so svojím 
mladším bratom Leom. Aký je váš vzťah v tíme či na 
ihrisku? 
„Je to super, obaja sme za to radi. Vždy som chcel hrať 
spolu s ním a verím, že sa nám niekedy podarí pravidelne 
nastupovať v jednom tíme. Je to výborný futbalista, ktorý 
má všetky predpoklady, aby sa v budúcnosti stal plnohod-
notným členom prvého družstva MŠK Žilina.“

Dávaš mu nejaké rady, poučuješ ho alebo sa tvárite, 
že sa nepoznáte? 

„Myslím si, že na ihriska ma počúvne, keď mu niečo po- 
viem. Obidvaja však rovnako milujeme futbal, navzájom 
sa posúvame ďalej a pomáhame si našimi postrehmi 
o hre druhého.“

Čo na to hovoria vaši rodičia? Asi musia byť veľmi hrdí...
„Jasné, obaja sa z toho veľmi tešia a už sa nevedia dočkať, 
kedy nás oboch uvidia spolu na ihrisku. Dnes nás určite 
prídu povzbudiť aj spolu so širšou rodinou.“ 

Na štadión sa dnes chystá množstvo divákov. Čo hovoríš 
na kulisu, ktorú pravdepodobne viacerí z vás zažijú 
premiérovo?
„Je možné, že u niektorých chalanov to spočiatku spôsobí 
menší stres, ale verím, že ho hneď prekonajú. Som si istý, že 
početná divácka kulisa nám iba pomôže. My zase budeme 
chcieť ukázať takú hru, aby sme ich na tribúnach potešili.“



PROGRAM OSTATNÝCH ZÁPASOV A ĎALŠÍCH KÔL 
UEFA YOUTH LEAGUE

Okrem stretnutia Šošonov a talianskeho vicemajstra 
čaká mládežnícku Ligu majstrov dnes ďalšia trojica 
stretnutí, v ktorom postupujúci z majstrovskej vetvy 
narazia na súperov z druhých miest skupinovej fázy. 
Zvyšná štvorica duelov je na programe zajtra, čiže 
v stredu. Väčšinu zo zápasov si môžete pozrieť 
naživo na uefa.tv. 

Program ostatných zápasov play-off UEFA Youth 
League:

Utorok 8. februára 2022
AZ Alkmaar – Villarreal CF (14:30)
Rangers FC – Sevilla FC (16:00)
Empoli FC – Borussia Dortmund (18:00)

Streda 9. februára 2022
FC Midtjylland – Club Brugge (13:00) 
KRC Genk – Chelsea FC (16:00) 
HNK Hajduk Split – Atlético de Madrid (18:00) 
RC Deportivo La Coruña –  FC Dynamo Kyiv (19:00) 

Po odohratí play-off kola bude v rámci mládežníckej 
Ligy majstrov nasledovať ďalší žreb, ktorý už určí 
dvojice osemfinalistov. Do zápasového kolotoča sa 
už zapoja aj tímy, ktoré mali v play-off voľno vďaka 
výhre v základných skupinách súťaže. 

Žreb osemfinále UEFA Youth League:
Pondelok 14. februára 12:00 (SEČ)
Víťazi skupín (nasadení priamo do osemfinále): 
Benfica Lisabon, Juventus FC, Liverpool FC, Manches-
ter United FC, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid 
CF (obhajcovia titulu), FC Red Bull Salzburg, Sporting 
Lisabon CP
Ďalšie vyraďovacie kolá súťaže sa uskutočnia až 
v marci a následná záverečná fáza sa bude konať na 
konci apríla vo švajčiarskom Nyone.

Program ďalších kôl vyraďovacej fázy UEFA Youth 
League:
Osemfinále: 1., resp. 2. marca 2022 
Štvrťfinále: 15., resp. 16. marca 2022 
Semifinále: 22. apríla (Nyon, Švajčiarsko) 
Finále: 25. apríla (Nyon, Švajčiarsko)








