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Šťuka druhej ligy. Takéto prirovnanie si vyslúžil 
náš dnešný súper a tím z južných hraníc na 
základe až prekvapivo úspešnej jesene v II. lige, 
čo len podčiarkol jazdou v pohári. Však z aktuál-
nej edície Slovnaft Cupu vyradilo Komárno na 
domácom trávniku už Dunajskú Stredu i Micha- 
lovce, a tak sa stalo akýmsi čiernym koňom 
súťaže a veľmi nepríjemným protivníkom. Aj 
preto sme radi, že dnes môžeme nastúpiť pod 
Dubňom, kde budeme chcieť jednoznačne pot-
vrdiť úlohu favorita a ako minuloročný finalista 
nazrieť aj tento rok minimálne medzi osmičku 
najlepších.

Komárno ťahal na jeseň predovšetkým jeho už 
bývalý kapitán Krisztián Domonkos, ktorý sa 
presťahoval počas zimy do Ružomberka. Možno 
aj preto KFC iba remizovalo v oboch úvodných 
vystúpeniach jari - najskôr doma s Bardejo-
vom bez gólov a počas víkendu zas na pôde 
rezervy Slovana. Nerozhodný výsledok sa zrodil 
aj v novembri, kedy Komárňanci pricestovali pod 
Dubeň v rámci posledného jesenného kola II. 
ligy. Vtedajšie dobýjanie žltozelených vyústilo 
iba do jediného presného zásahu, čo stačilo 
iba na deľbu bodov po výsledku 1:1. Aktuálne 
sú tak zverenci skúseného trénera Mikuláša 
Radványiho stále na výbornom 3. mieste, stratili 
však kontakt s vedúcou dvojicou Podbrezová 
a Banská Bystrica, naopak, na chrbát im dýchajú 
ďalší ašpiranti na postup.

Dôležitosť dnešného pohárového  zápasu 
umocňuje fakt, že Šošonom sa v prvej šestke 
vzďaľujú pohárové miestenky, a preto treba 
makať dvojnásobne v pohári, kadiaľ rovnako 
vedie cesta k zážitkom a zápasom, aké sme 

si prežili počas krásneho minulého leta v 
rámci predkôl Európskej konferenčnej ligy. 
Naše výkony postupne gradujú, body však do 
tabuľky neprichádzajú. Dnes ani nemusia, dnes 
bohato postačí postup.

A tak ako hovorí nadpis pri predzápasovom 
článku na webe - nech sa už konečne stretne 
výkon aj s dobrým výsledkom - v dnešnom 
prípade s postupom. To si želáme všetci. K tomu 
vždy len dopomôžu vaše hlasivky, podpora, 
jednoducho zžitie sa s chalanmi na trávniku a 
ťahanie za jeden koniec povrazu. 

HLAVNÝ TRÉNER
MIKULÁŠ RADVÁNYI (SVK)
BRANKÁRI
1 MILOSLAV BRÉDA
35 FRANTIŠEK CHMIEL (CZE)
OBRANCOVIA
2 ADAYILO STEPHEN (NIG)
21 PATRIK RUMANSKÝ 
4 KORNEL SALÁTA
3 MARTIN ŠIMKO
5 SIMON ŠMEHÝL
99 DÁVID ŠPAK
19 LADISLAV SZOCS

 ZÁLOŽNÍCI
13 PATRIK ABRAHÁM
73 GANBOLD GANBAYAR (MON)
11 MICHAL HORODNÍK
10 GORAN MATIĆ (SRB)
98 TAMÁS NÉMETH
7 JOZEF PASTOREK
97 PATRIK ŠURNOVSKÝ
6 FILIP SZETEI
66 PETER VARGA
77 VASYL VASHKEBA (HUN)

ÚTOČNÍCI
17 CHRISTIAN BAYEMI (CAM)

80 ANDRÁS MESZÁROS
20 MICHAL PETRAS
9 GÁBOR TÓTH

Rok založenia: 1900  Klubové farby: fialová, biela
Štadión: Mestský štadión Komárno Kapacita: 1 250 divákov
Minulá sezóna (II. liga):  8. miesto
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne (s B-tímom) :1:1 (v), 1:1 (d)

KFC Komárno

PRETO aj v tejto sezóne BUĎ NAŠÍM 
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

PREDSTAVENIE SÚPERA



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, posledné výkony vašich zverencov si 
vyslúžili pochvalu, no boli bez želaného - bodového 
- efektu. Dnes je najvyšší a najdôležitejší čas to 
zlomiť.
“Naozaj tie výkony idú hore, ale v niektorých fázach 
stretnutí stratíme koncentráciu, neplníme úlohy a 
prídeme o dobrý výsledok. Dvojnásobne si pred 
dneškom uvedomujeme, aký je pre nás pohár dôležitý. 
Chceme sa preto krok po kroku zamerať na to, aby 
sme boli úspešní v Slovnaft Cupe. Dnešok je prvý, 
dôležitý krok. Vieme, ako sa môžeme dostať do Európy. 
Chceme po tejto pohárovej ceste kráčať ćo najďalej 
a uspieť.”

Po troch súperoch z III. ligy nás čaká konečne 
domáci pohárový zápas, a tentokrát druholigista. 
Žiadny doterajší duel však nebol jednoznačný. 
“Každý si myslí, že zápasy u súperov z nižších súťaží 
sú jednoduché. Vôbec to tak nie je, pretože tímy sa 
proti vám vyhecujú, majú motiváciu navyše. Dnes sa 
môžeme oprieť o náš štadión, čo je dôležité nielen 
kvôli fanúšikom, ale aj kvôli samotnej hre. Môžeme 
hrať rýchlo a dostať súpera pod tlak. Verím, že budeme 
dobre nastavení a podáme taký výkon, ktorý nám 
naozaj zaručí aj dobrý výsledok. Že sa to konečne 
stretne a budeme úspešní, budeme sa po dobrom 
výkone aj tešiť.”

Komárno hralo pod Dubňom v novembri, nielen 
v tomto druholigovovom súboji ste si protivníka 
dobre zmapovali. 
“Súpera sme si pozreli, vieme, do čoho ideme a ako sa 
Komárno prezentuje. Verím, že chalani naše poznatky 
zužitkujú a pretavia do gólov a postupu.”

Cieľ je pred dnešným výkopom jasný, ako sa k nemu 
dopracovať? 
“Som presvedčený, že od Ružomberka až po Slovan 
sme podali solídne výkony. V Ružomberku sme vybu-
chli na 30 minút, v Dunajskej Strede nás chvíľkové 
zaváhanie stálo zápas. Namiesto toho, aby sa to zlomilo 
na našu stranu, išiel do vedenia súper. So Slovanom 
to bol vynikajúci zápas, ktorý musel po ofenzívnej 
stránke baviť každého. Všetko to však negujú výsledky. 
Chýba nám výsledok, ktorý potrebujeme pre to, aby 
sme išli hore sebavedomím. Aj kvôli tomu je dnešný 
zápas pre nás veľmi dôležitý,” dodáva kormidelník 
MŠK pred svojím druhým pohárovým vystúpením na 
lavičke Šošonov.

POHĽAD TRÉNERA:

„DNEŠOK DÔLEŽITÝ 
NIELEN PRE POSTUP, 
ALE AJ PRE SEBAVE-
DOMIE.“



Úplne nová Kia Sportage.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.

AAUUTTOO  BBEECCCCHHII
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15 
autobecchi.sk

Inovácie možno nájsť vo všetkých tvaroch a veľkostiach.  
Živým dôkazom toho je úplne nová Kia Sportage Hybrid.  
Od začiatku až do konca sú jej ostré a elegantné dizajnové 
detaily zakomponované medzi tigriu masku chladiča a nový 
športový zadný nárazník. A čo viac, denné LED svetlá v tvare 
bumerangu sú spoľahlivým spôsobom, ako osvetliť akýkoľvek 
zdroj inšpirácie, ktorý leží pred tebou.

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,9-6,9 l/100 km, emisie CO2: 127-156 g/km / WLTP. 
Obrázok je ilustračný.



Usmej sa.
pochutíš s i bez mäsa .

www.rybazilina.sk

Úplne nová Kia Sportage.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.

AAUUTTOO  BBEECCCCHHII
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15 
autobecchi.sk

Inovácie možno nájsť vo všetkých tvaroch a veľkostiach.  
Živým dôkazom toho je úplne nová Kia Sportage Hybrid.  
Od začiatku až do konca sú jej ostré a elegantné dizajnové 
detaily zakomponované medzi tigriu masku chladiča a nový 
športový zadný nárazník. A čo viac, denné LED svetlá v tvare 
bumerangu sú spoľahlivým spôsobom, ako osvetliť akýkoľvek 
zdroj inšpirácie, ktorý leží pred tebou.

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,9-6,9 l/100 km, emisie CO2: 127-156 g/km / WLTP. 
Obrázok je ilustračný.



Práve odchovanec Akadémie MŠK Žilina nosil 
na rukáve kapitánsku pásku v posledných 
dvoch stretnutiach proti Dunajskej Strede 
a Slovanu, kde sme síce hrali veľmi dobre, 
no nepodčiarkli sme to bodmi. Aj o príčinách, 
prečo to tak je, sme sa porozprávali s tech-
nicky výborne vybaveným stopérom.

Po ďalšom dobrom výkone prišiel trpký výsle-
dok. Ako to zatriaslo s tímom?
„Nemáme sa za čo hanbiť. Proti Slovanu sme 
odohrali výborný zápas, v ktorom sme dobre 
začali oba polčasy. Na takomto výkone môžeme 
len stavať. Mrzia len tie inkasované góly... Prvá 
reakcia po zápase je smutná. Hráte dobre, 
ale výsledok sa nedostaví. Máme však vždy 
nasledujúci zápas, do ktorého ideme s tým, že 
to chceme zlomiť a preklopiť na našu stranu.“

Predsa len, je ten tím už niekde inde ako 
počas zimnej prestávky, keď že si to všetko 
začína postupne sadať?
„Pomohlo nám, že sme sa dostali do prvej 
šestky. Posledné zápasy sme boli pod tlakom, 
navyše nie sme až také skúsené mužstvo. 
Postup medzi najlepších nám „rozviazal“ nohy, 
a tým sa to odzrkadľuje na výkonoch. Už sa to 
musí pretaviť aj do pozitívneho výsledku.“

Príčinu, prečo to tak doteraz nebolo, možno 
hľadať v defenzíve, kde sme dostali za štyri 
jarné zápasy 12 gólov. Alebo?
„Áno, inkasujeme veľa gólov. Vyvarovať sa 
tomu musí byť cieľom aj pred dneškom. Keď 
nedostaneme gól, je veľká pravdepodobnosť, 
že budeme úspešní. Dnes potrebujeme pre-
meniť šance a doviesť to konečne do víťazného, 

postupového konca.“

V posledných dvoch zápasoch si aj kvôli 
absenciám Jakuba Paura a Jána Minárika 
mal na rukáve kapitánsku pásku. Riešiš to, 
neriešiš?
„Mne to dodá sebavedomie. Hrá sa mi lepšie, 
keď ju mámna rukáve. K tomu však prislúcha 
aj zodpovednosť.“

Na tú si však zvyknutý ešte z mládeže...
„Bol som aj v mládeži kapitánom, ale nedá sa 
to porovnávať. Toto je úplne o niečom inom. 
Mne by to nikdy nenapadlo, že ju budem nosiť 
na ruke. Prvýkrát (v Senici, pozn. redakcie) som 
bol nervóznejší, ale na trávniku som si už veril 
viac. Je to veľká zodpovednosť za celý tím.“

ADAM KOPAS
Slovensko • 16.8.1999 • Výška: 190 cm • Váha: 78 kg 
Post: Obranca

Kariéra:
Akadémia MŠK Žilina 2005 – 2018
MŠK Žilina 2018 - 

Celková bilancia v žltozelenom:
59 zápasov | 2 góly / 4 asistencie

Bilancia v aktuálnej sezóne:
16 zápasov / 1291 minút | 2 góly | 2 asistenciľ 
88% úspešnosť prihrávok | 65% úspešnosť súbojov | 2 ŽK

ROZHOVOR

„NIKDY MI NENAPADLO, ŽE JU 
BUDEM MAŤ NA RUKE,“  HOVORÍ 
DOČASNÝ KAPITÁN ADAM KOPAS

#



Pohárový zápas je vždy špecifický. Po treťoligis-
toch nás čaká účastník II. ligy, proti ktorému si 
nastúpil aj ty v novembri za „B“-tím.
„Komárno podáva veľmi dobré výkony, aj napos-
ledy na jeseň to bolo vyrovnané a skončilo to 1:1. 
Na druhú ligu majú výborné mužstvo, preto nás 
nečaká nič jednoduché.“

Aj tam si mal kapitánsku pásku, tam to bolo 
o dobýjaní. Aké to môže byť dnes?
„Hrá sa na jeden zápas, Komárno bude chcieť čo 
najdlhšie držať dobrý výsledok, pravdepodobne 
vychádzať zo zabezpečenej obrany a čakať na svoju 

šancu. Pre nás to môže byť dobré – držať často 
loptu, vytvárať si šance a premeniť ich na góly. To 
je plán, verím, že to aj zrealizujeme na trávniku.“

Cítite v kabíne väčšiu dôležitosť pred pohárovým 
zápasom?
„Dali sme si cieľ skončiť v prvej šestke a hrať po 
roku opäť Európu. A toto je jedna z ciest, ako sa 
tam dostať. Určite to je pre nás veľmi dôležitý 
zápas. Chceme ho vyhrať a „odmeniť“ sa za drinu 
na tréningoch i posledných neúspešných zápa- 
soch, a v neposlednom rade odmeniť aj fanúšikov.“



ĎAKUJEME, ŽE SI 
AJ V TEJTO SEZÓNE 
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM 



V PRÍPADNOM ŠTVRŤFINÁLE TRNAVA DOMA

Vo štvrtok 3. marca sa uskutočnil štvrťfinálový 
žreb Slovenského pohára. Sedmičku už pos-
tupujúcich Slovan Bratislava, Trnava, Senica, 
Trenčín, ViOn Zlaté Moravce, Pohronie a Skalica 
doplní dnes práve náš tím MŠK Žilina alebo 
Komárno.

V prípade víťazstva a postupu dnes cez 
Komárno by sa Šošoni vo štvrťfinále stretli so 
Spartakom Trnava už o týždeň.

Hralo by sa na jeden zápas a znova pod Dubňom. 
Ak by sa zápas skončil nerozhodne, nasledujú 
ihneď strely z pokutových kopov. Predbežný 
termín štvrťfinále je 16. marec.

PROGRAM ŠTVRŤFINÁLE SLOVNAFT CUPU:

Trenčín – Skalica (15.3. o 14:00)
Slovan – Zlaté Moravce (15.3. o 16:00)
Senica – Pohronie (15., resp. 16.3.)
Žilina/Komárno – Trnava (15., resp. 16.3.)




