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Hlavným cieľom Šošonov pred už tretím vzájom-
ným súbojom s Dunajskou Stredou v tejto sezóne 
je určite udržať čisté konto, nedovoliť súperovi 
otvoriť skóre hneď v úvode a skúsiť sa ujať vedenia 
ako prví. Áno, ideálny scenár. Práve rýchle góly 
nám totiž takpovediac zlomili väz v oboch tohto-
sezónnych zápoleniach proti tímu z juhu Slovenska. 
Pred tromi týždňami DAC otváral na domácom 
štadióne skóre v 3. minúte zásluhou Krstovića 
a napriek vyrovnaniu a dobrému výkonu z toho 
bola naša prehra v pomere 1:3. Pri októbrovom 
domácom súboji a prehre 0:2 to bolo dokonca ešte 
skôr, konkrétne hneď v štrnástej sekunde, keď sa 
exportne trafil už bývalý hráč DAC-u Lamkel Zé. 

Aj ďalšia, priam až hrôzostrašná štatistika hovorí, 
že Dunajskostredčania veru nie sú obľúbeným 
súperom žltozelených. Z posledných 18 vzájom-
ných zápasov od roku 2017 sme totiž DAC zdolali 
iba jeden jediný raz, a to v roku 2020 po domácej 
výhre 4:1. Okrem toho máme v týchto dueloch na 
konte až desať prehier a k tomu šesť remízových 
výsledkov. Šošoni tak v dnešnom zápolení majú, 
okrem lepšieho tabuľkového postavenia a zvýšenia 
šance na európske poháre, o čo bojovať. 

Hráči v žlto-modrých dresoch začali jarnú časť 
rozpačitým spôsobom, čoho výsledkom sú kolísavé 
výsledky na konci základnej časti Fortuna ligy i na 
začiatku nadstavbovej časti. Dvakrát remizovali 
s Trnavou zhodne 1:1, prehrali v Zlatých Moravciach 
0:2 a takisto v Ružomberku 1:4. Jedinou jarnou 
výhrou DAC-u je práve domáci triumf 3:1 proti 
našim chalanom. Tieto výkony sa premietli aj do 
tabuľky, v ktorej strácajú na tretí Ružomberok osem 
bodov, zatiaľ čo im na krk zozadu dýcha vo forme 
hrajúca Sereď s jednobodovým mankom. Aktuálne 

najlepším strelcom tímu z podunajského regiónu 
je čiernohorský zakončovateľ Nikola Krstović s pia-
timi gólmi. Tri z nich, bohužiaľ, vsietil pred tromi 
týždňami Šošonom.

S novým portugalským trénerom Joaom Janeirom 
prišlo počas zimy na Žitný ostrov aj viacero hráčov 
z tejto juhozápadnej európskej krajiny - Alex Pinto 
(Farense), Andrezinho (Mafra), Ricardo Ferreira (Por-
timonense). K tomu aj Ferenc Bögi (Šamorín, návrat 
z hosťovania), Norbert Balogh (Honvéd Budapešť, 
hosťovanie) a naposledy aj Regő Szanthó (Ferenc-                       
város Budapešť, hosťovanie). Naopak, DAC neu-
držalo vo svojich radoch Andrása Schäfera (Union 
Berlín), Didier Lamkel Zé ukončil hosťovanie z Ant-
verp, na hosťovanie zas odišla trojica Ion Nico-
laescu (Maccabi Petah Tikva), Danylo Beskorovainyi 
(Astana) a Andrej Fábry (Sereď).

Počas týždňa sa našim chalanom nepodarilo 
v rámci Slovnaft Cupu postúpiť do semifinále, no 
odteraz sa môžeme a musíme zamerať už iba na 
jeden jediný cieľ. Iba kvalitné výkony a úspešné 
výsledky nás môžu posunúť do lepšej východis-    
kovej pozície pred prípadnou barážou o účasť 
v pohárovej Európe. Stredu treba hodiť za hlavu 
a dnes začať odznova s čistým štítom. Veríme, že 
nás na tejto, snáď úspešnej, ceste podporíte zo 
všetkých svojich síl a nenecháte si ujsť už dnešný 
duel na Štadióne MŠK Žilina. Práve teraz vás potre-
bujeme. A aby sa nezabudlo - hrdí, keď sa víťazí, 
verní, keď na nedarí!

HLAVNÝ TRÉNER
JOÃO JANEIRO (POR)

BRANKÁRI
1 RICARDO FERREIRA (POR) 1989
22 DÁNIEL VESZELINOV (HUN) 2001 
30 ATTILA HORVÁTH (SVK) 2003 
36 MARTIN JEDLIČKA (CZE) 1998 
72 MARTIN VANTRUBA (SVK) 1998 
OBRANCOVIA
5 AHMET MUHAMEDBEGOVIC (AUT) 1998 
14 ANDREJS CIGANIKS (LAT) 1997 
16 MATEUS BRUNNETI (BRA) 1999
24 DOMINIK KRUŽLIAK (SVK) 1996 

27 LUCIANO VERA (ARG) 2002 
31 ERIC DAVIS (PAN) 1991 
33 MATÚŠ MALÝ (SVK) 2001
78 ALEX PINTO (POR) 1998
82 CESAR BLACKMAN (PAN) 1998 

 ZÁLOŽNÍCI
6 ANDRIJA BALIĆ (CRO) 1997 
8 MILAN DIMUN (SVK) 1996
10 ANDREZINHO (POR) 1996
13 ZSOLT KALMÁR (HUN) 1995 
19 SAINEY NJIE (GAM) 2001 
20 DOMINIK VESELOVSKÝ (SVK) 2002
29 FERENC BÖGI (SVK) 2002

74 REGÖ SZÁNTHÓ (HUN) 2000
77 SEBASTIÁN NEBYLA (SVK) 2002 

ÚTOČNÍCI
7 ZUBERU SHARANI (CAM) 2000
9 JÁNOS HAHN (HUN) 1996
11 NORBERT BALOGH (HUN) 1996
17 YHOAN ANDZOUANA (COG) 1996
18 ÁKOS SZENDREI (HUN) 2003
21 BRAHIM MOUMOU (GER) 2001 
23 THIBAUD VERLINDEN (BEL) 1999
45 NIKOLA KRSTOVIĆ (MNE) 2000

Rok založenia: 1904  Klubové farby: žltá, modrá, biela
Minulá sezóna:  2. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 4:1 (d), 1:1 (v), 3:3 (d), 1:2 (v)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 0:2 (d), 1:3 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – DUNAJSKÁ STREDA  59 17 20 22 83:72

FC DAC 1904 Dunajská Streda

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



ŠÉF  LAVIČKY

Družina trénera Petra Černáka musela pre-
hltnúť horkú pilulku v podobe vypadnu-
tia v pohári, cieľ sa pre nich ale vo zvyšku 
sezóny nemení.
“Prehra a vypadnutie vždy zabolí, o to viac, že 
sme prešli v pohári cez viacerých protivníkov. 
Preto sme cítili šancu, že by sme tam mohli 
dokázať viac, než sa napokon podarilo. Teraz 
máme pred sebou jasnú cestu do Európy - 
cez ligu. Veríme predovšetkým, že sa baráž 
bude hrať a že v nej vybojujeme európsku 
miestenku. Dovtedy sa však potrebujeme čo 
najlepšie pripraviť, zlepšovať sa, pretaviť to aj 
do bodov, a vytvoriť si tak čo najlepšiu výcho-
diskovú pozíciu.”

Proti Trnave to nebola pastva pre oči diváka, 
jediným pozitívom je nula vzadu, ktorú sa 
nám podarilo udržať v sezóne prvýkrát od 
augusta.
 “Bolo cítiť dôležitosť a možno aj preto hrali 
prím obe defenzívy. Možno to niekoho poteší, 
ale nám nula vzadu nezabezpečila ani postup, 
ani body. Každopádne doma si musíme vytvoriť 
viac šancí, pretože nula vpredu neteší nikoho.”

Dunajská Streda bola premiérovým súperom 
trénera Petra Černáka pri nástupe na lavičku 
MŠK.
“Sme radi, že v rýchlom slede pre nás pokračuje 
liga, kde chceme zažiť víťaznú emóciu. Dunajskú 
Stredu považujem za kvalitného protivníka, ale 
presvedčili sme sa na vlastnej koži, že na nich 
máme aj na ich trávniku. Nebudem sa už opak-
ovať, čoho sa musíme vyvarovať a čo rozhodlo 
februárový zápas. Doma chceme vyhrať a 
potešiť seba i fanúšikov pred reprezentačnými 
povinnosťami chalanov.”

A práve reprezentačné povinnosti dajú For-
tuna lige oddych na najbližší týždeň. 
“Znova nám odíde dosť chalanov, čo je výborná 
prezentácia klubu, ale pre nás aj znížený počet 
hráčov na tréningoch. O to viac chceme uspieť, 
pretože víťazný impulz dodá počas prestávky 
energiu všetkým v klube.”

Trénerov môže konečne tešiť zdravotný stav, 
ktorý síce nie je ideálny, ale zlepšuje sa. 
“Áno, hoci Bensona Ananga stále trápi zranenie, 
kvôli čomu aj odstúpil proti Trnave. Naopak, 
Ján Minárik už bol na striedačke, nastúpil už aj 
Jakub Paur a Matúš Rusnák. Všetci si želáme 
konsolidovanú zostavu, pretože na jar sme ešte 
nenastúpili so stopercentne zdravým kádrom.”

POHĽAD TRÉNERA:
„PRED REPRE 
PRESTÁVKOU POTEŠIŤ 
SEBA I FANÚŠIKOV.“



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,5                                                                                                                                           1,3

Úspešnosť prihrávok
84%                                                                                                                82%

Strely na bránu
144                                                                                                                      117

Fauly
296                                                                                                                                                              275

Ofsajdy 
37                                                                                                                           39

Gól na jeden zápas
Mário Sauer  0,25                                              Nikola Krstović 0,33

Úspešnosť súbojov
Ján Minárik       75%                                                                                                         Eric Davis       77%



Usmej sa.
pochutíš s i bez mäsa .

www.rybazilina.sk



Dlho sme čakali na výhru proti Dunajskej, 
dokopy od roku 2016 až do októbra 2020, kedy 
sme vtedajšieho nepokoreného lídra Fortuna 
ligy vyprevadili spod Dubňa s prehrou 1:4. Ani 
teraz nie sme vysloveným favoritom na zisk 

bodov, no to nám už viackrát vyhovovalo. Od 
spomínaného zápasu, na ktorý sa spätne ob- 
zrieme s Miroslavom Gonom, už prešiel takmer 
rok a pol. Najvyšší čas zdolať DAC opäť.

ROZHOVOR

AKO ZDOLAŤ DUNAJSKÚ PO ROKU 
A POL OPÄŤ? NÁVOD PONÚKA 
MIROSLAV GONO

„Na ten zápas si pamätám, dobre sa na 
neho spomína. Kľúčové bolo, že sme hneď 
na začiatku mali šancu, ktorú sme premenili 

na gól. Pridali sme aj druhý gól, a hoci súper 
odpovedal, my sme znova strelili gól a boli 
celkovo efektívni.“

Naskenuj si QR kód a pozri si kompletné zostavy oboch tímov, zostrih 
zápasu a kompletnú fotogalériu.



„Práve úvody vyšli v posledných zápasoch lepšie súperovi, tam teda môže byť rozhodujúci 
faktor. Potrebujeme teda aktívne pristúpiť k prvým minútam dnešného súboja.“

„Posledné zápasy proti DAC-u ukázali, že 
s nimi vieme hrať. Keď sme v obrane zod-
povední a hráme organizovane zozadu, prídu 
naše šance. Dunajská si prešla tiež odvtedy 
zmenami v kádri, takže to dnes bude nový 
zápas. Naša hra nezodpovedá výsledkom, 
ktoré máme. Trpíme na góly... To nás tro-
chu zráža v tabuľke či naposledy v pohári. 
Verím, že dnes predvedieme typický žilinský 
aktívny výkon, po ktorom sa dostaví želaný 
efekt. Hráme doma, musíme to patrične 
ukázať našim fanúšikom i súperovi.“

Miroslav Gono odohral v tomto súboji plnú minutáž, 
proti Schäferovi sa v dnes už s istotou nepostaví. 
Maďarský reprezentant totiž v zime odišiel do 
Unionu Berlín.



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



NASLEDUJE REPRE PAUZA – POD DUBŇOM 
SÚBOJE SOKOLÍKOV V NOMINÁCII S PIATIMI 
ŽILINČANMI

Po troch rokoch sa slovenská futbalová 
reprezentácia do 21 rokov opäť predstaví 
na Štadióne MŠK Žilina, tentoraz v rámci kvali- 
fikačných duelov na Majstrovstvá Európy 
2023 tejto vekovej kategórie.
Na umelom trávniku pod Dubňom budú zve-

renci nášho bývalého kormidelníka Jaroslava 
Kentoša v zostave s viacerými Šošonmi čeliť 
v piatok najskôr Severným Írom a budúci 
utorok favoritovi zo Španielska. 

Vstupenky sú už v predaji cez Ticketportal.sk.

V marci 2019 sa vtedy ešte zverenci trénera 
Adriana Guľu predstavili v Žiline v prípravnom 
zápase proti Grékom, ktorý vyhrali sokolíci v 
prestrelke 4:3. Tentoraz na nich čakajú ostré 
kvalifikačné súboje o ME 2023, kde vyzvú v 
hre o dôležité body v piatok 25. marca o 16:00 
hod. Severných Írov a o štyri dni neskôr, v utorok 

29. marca rovnako o 16:00 hod. aj Španielov.
V aktuálnej nominácii trénera Jaroslava Kentoša 
sa nachádza až päť aktuálnych Šošonov, ktorých 
si tak počas asociačného termínu budete môcť 
na našom štadióne pozrieť v slovenskom drese. 
K tomu ďalší traja naši kmeňoví hráči, ktorí sú 
na hosťovaniach.



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.
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