


NÁŠ KÁDER

DNEŠNÝ ZÁPAS

Streda 2.3.2022
16:30
UEFA YOUTH LEAGUE
Round of 16VS
Rozhodca
1.asistent rozhodcu 
2.asistent rozhodcu 

Trustin Farrugia Cann (MLT)
Luke Portelli (MLT)
Duncan Spencer (MLT)

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
25 RICHARD PEČARKA (SVK) 2004
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

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
27 MARTIN TALAKOV (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



 

Trustin Farrugia Cann (MLT)
Luke Portelli (MLT)
Duncan Spencer (MLT)

Súboj dvoch top akadémií minimálne v strednej Európe. 
Súboj klubov, ktoré vychovali viaceré známe mená 
svetového futbalu ako napríklad Škriniar či Haaland. 
Súboj o postup do štvrťfinále najprestížnejšej mládežníckej 
súťaže UEFA Youth League. Súboj medzi „Šošonmi“ a „čer-
venými býkmi“, ktorý sa odohrá pred, v rámci možností, 
vypredaným hľadiskom pod Dubňom. 

Salzburg k nám prichádza po odohratí prvého jarného kola 
svojej dorasteneckej súťaže do 18 rokov, v ktorej jasne 
vedie tabuľku s náskokom šiestich bodov pred Rapidom 
Viedeň. Proti rovesníkom z LASK-u Linz uspeli v sobotu 
s prehľadom 4:0. V minulom ligovom ročníku ovládli hráči 
zo štvrtého najväčšieho rakúskeho mesta svoju súťaž 
dokonca s priepastným štrnásťbodovým vedením pred 
dvojicou Wolfsberger a Austria Viedeň. Množstvo hráčov 
však už pravidelne nastupuje aj za farmu Salzburgu v dru-
hej najvyššej rakúskej súťaži FC Liefering. V nej sú „býci“ 
napriek dvom prehrám v prvých dvoch jarných kolách na 
skvelom druhom mieste, čo je len ďalším dôkazom o kvalite 
a šírke kádrov všetkých družstiev Salzburgu.  

Prvýkrát od 8. decembra sa „Red Bull Akademie“ predstaví 
aj v súťažnom zápase mládežníckej Ligy majstrov, keďže 
vďaka prvému miestu v skupine G sa vyhli play-off kolu 
o účasť v osemfinále. Na rozdiel od nášho predchádza-
júceho súpera – Interu Miláno – ovládli svoju skupinu 
vďaka úspešnému poslednému kolu, v ktorom zdolali na 
domácom trávniku španielsku Sevillu 2:0 a o bod ju odsunuli 
na druhé miesto tabuľky. O ďalší bod zaostal francúzsky 
Lille, a naopak, iba jeden bod zo všetkých zápasov získal 
posledný účastník skupiny G - nemecký Wolfsburg.

Víťazstvo rakúskeho majstra v skupine nie je žiadnym 
prekvapením, pretože v rámci mládežníckej Ligy majstrov 
má na svojom konte už viaceré top úspechy. V ročníku 
2019/2020 (v poslednom, ktorý sa dohral) vypadli z pavúka 

vyraďovacej fázy až v semifinále na úkor neskoršieho víťaza 
a obhajcu trofeje Real Madrid. Čo ale musíme spomenúť, 
je celkové víťazstvo futbalistov Salzburgu, ktorý túto 
mládežnícku súťaž ovládli v sezóne 2016/2017 po finálovom 
triumfe proti Benfice Lisabon. Vo vtedajšom finále sa pre-
sadil aj Patson Daka, súčasný hráč anglického Leicesteru.

Nie je to len on, kto si v drese „červených býkov“ vyskúšal 
túto súťaž a neskôr sa presadil aj v mužskom svetovom 
futbale. Mená ako Haidara, Wolf, Schlager, Berisha či Szobo-
szlai sú len malou  zmienkou o kvalite vychovanej v meste 
na hraniciach s Nemeckom. V spomínanom neúspešnom 
semifinále proti „bielemu baletu“ sa v základnej zostave 
objavil aj súčasný slovenský reprezentant do 21 rokov 
Peter Pokorný, ktorý si prešiel akadémiou Salzburgu 
a aktuálne pôsobí v španielskom Real Sociedad. V štruk-
túrach rakúskej akadémie už tretí rok ako tréner pôsobí 
aj bývalý slovenský reprezentant Dušan Švento. 

Súčasný káder červeno-bielych je zložený najmä z talen- 
tovaných rakúskych futbalistov, ktorých dopĺňajú „dra-
hokamy“ z Nemecka, Maďarska, Chorvátska či z Afriky. 
Najproduktívnejším hráčom súpera v aktuálnej sezóne 
mládežníckej Ligy majstrov je chorvátsky útočník Roko 
Simić s bilanciou tri góly a jedna asistencia. Osemnásťročný 
mladík už v tejto sezóne zaznamenal aj osem presných 
zásahov za druholigový Liefering. 

Už len týchto pár viet o súperovi musí byť skvelou 
„návnadou“ na, dúfajme, atraktívne ofenzívne futbalové 
divadlo. Samozrejme, všetci veríme, že sa dnes opäť môže 
konať pre žltozelené farby futbalový zázrak. A ak toto čítate, 
veríme, že sa o chvíľu vidíme pri návšteve roka na štadióne 
pod Dubňom alebo aspoň pri televíznych obrazovkách, 
keďže dnešný atraktívny súboj bude vysielaný aj TV Dajto 
a internetovou platformou VOYO.

FC Red Bull Salzburg 
PREDSTAVENIE SÚPERA

HLAVNÝ TRÉNER
RENÉ AUFHAUSER (AUT)
BRANKÁRI
1 JONAS KUMREY (GER) 2003
21 ADAM STEJSKAL (CZE) 2002
31 BALÁSZ TÓTH (HUN) 2004
41 SALKO HAMZIĆ (BIH) 2006
42 ELIAS LORENZ (AUT) 2006
OBRANCOVIA
2 BENJAMIN ATIABOU (AUT) 2004
3 BENJAMIN BÖCKLE (AUT) 2002
4 LUKAS WALLNER (AUT) 2003
6 ROCCO ŽIKOVIĆ (CRO) 2005
12 MARK GEVORGYAN (GER) 2005
19 MARCEL MOSWITZER (AUT) 2005
24 MARIO PEJAZIĆ (AUT) 2005
28 SANDRO-LUCA MOLNAR (AUT) 
2003 

29 LUKAS IBERTSBERGER (AUT) 2003 
30 SAMSON BAIDOO (AUT) 2004
33 JUSTIN OMOREGIE (AUT) 2003
34 LUIS VASQUEZ (COL) 2002
38 RAPHAEL HOFER (AUT) 2003 
39 DARIO BIJELIĆ (AUT) 2004 
40 KONSTANTIN GERTIG (GER) 2004
ZÁLOŽNÍCI
8 OUMAR DIAKITÉ (CIV) 2003
10 JANO ZETENY (HUN) 2005 
14 MARCO ROTTENSTEINER (AUT) 
2004 
16 LAWRENCE AGYEKUM (GHA) 2003 
17 DIJON KAMERI (AUT) 2004 
18 MOHAMMAD SADEQI (AFG) 2003
20 THOMAS SCHIESTL (AUT) 2002 
25 JULIAN HALWACHS (AUT) 2003
35 TIM PAUMGARTNER (AUT) 2005 

36 ALPARSLAN BARAN (AUT) 2005
37 VALENTIN SULZBACHER (AUT) 
2005
ÚTOČNÍCI
5 MARCO MODRITSCH-JOST (AUT) 
2004
7 ELIAS HAVEL (AUT) 2003 
9 LUKA REISCHL (AUT) 2004 
11 DANIEL OWUSU (AUT) 2003
13 MARCELL TIBOR BERKI (HUN) 2004 
15 ROKO SIMIĆ (CRO) 2003 
26 MORITZ NEUMANN (AUT) 2005 
27 DOMINIK LECHNER (AUT) 2005

Rok založenia: 1933  Klubové farby: biela a čierna 
Štadión: Untersberg Arena (4190 divákov)
Minulá sezóna: 1. miesto (ÖFB Jugendliga U18)
Aktuálna sezóna: 1. miesto (po 13. kolách)
Najväčšie úspechy:  
- niekoľkonásobný majster ÖFB Jugendliga U18
- víťaz UEFA Youth League (2016/2017)
- semifinalista UEFA Youth League (2019/2020)



ŠÉF  LAVIČKY

Za nečakanou futbalovou eufóriou treba hľadať 
aj hlavného trénera projektu „B+19“ Vladimíra 
Veselého a  jeho realizačný tím, ktorí kvalitnú 
dlhoročnú prácu s hráčmi v našej akadémii pretavili 
až do osemfinálového postupu v rámci najprestíž- 
nejšej mládežníckej súťaže v Európe. Na všetky 
podstatné témy od Interu, II. ligu až po Salzburg sme 
sa porozprávali s naším skúseným kormidelníkom. 

Pán tréner, proti Interu sme zaznamenali veľké 
víťazstvo v histórii celého klubu. Boli také aj oslavy?
„Trochu dlhšie sme posedeli a oslávili výhru, no 
v sobotu nás už čakal ligový zápas 19-tky, na ktorý 
sme sa od ďalšieho dňa poctivo pripravovali. Dobre 
sme zregenerovali a pokračovali v tréningovom pro-
cese. Na nejaké veľké oslavy priestor nebol.“

Zvládate vy osobne prepínať medzi jednotlivými 
kategóriami? Cez víkend ste na lavičke rezervy 
a cez týždeň zase v zápasoch UYL na lavičke 19-tky. 
Nerobí vám to problém?
„Pre mňa to nie je problém, i keď, samozrejme, je to 
špecifická situácia. Všetkých chalanov však vidím 
v dennodennom tréningovom procese, stretávam sa 
s nimi, komunikujeme, takže z tohto pohľadu nám to 
vôbec nerobí problém.“

Hráči našej 19-tky nehrali víkendový zápas proti 
Slovanu. Viac ako dostatočnou náhradou ale bola 
asi druhá liga… 
„Určite, rozdiel medzi dorasteneckou ligou a mužským 
futbalom je značný. Preto sme to tak aj poňali. Niekto- 
rých mladších chlapcov sme zapojili, aby mali zápasovú 
prax a vo víkendovom zápase s Petržalkou naplno 
ukázali svoju kvalitu.“

V tíme Salzburgu bude pravdepodobne aj viacero 
hráčov z druhej rakúskej ligy. Sme aj v tomto ohľade 
porovnateľne pripravení?
„Druhá liga je pre nás veľkou výhodou, keďže cha-
lani už skôr môžu nasávať mužský futbal a byť tak 
skôr pripravení aj na prechod do „Áčka“. Som rád, 
že sme opäť posunuli aj dorastencov do druhej ligy, 
aby naberali skúsenosti. V Salzburgu je takéto niečo 
samozrejmosťou. Mnoho hráčov z dorasteneckých 
kategórií pravidelne nastupuje v druhej lige za Lie- 
fering. Už teda majú značnú skúsenosť s mužským 
futbalom a podobným smerom sa uberáme aj my.“

POHĽAD TRÉNERA:
„VEĽMI SA TEŠÍME, ŽE SME 
NAŠOU HROU PRILÁKALI 
TOĽKO FANÚŠIKOV.“



Pred súbojom proti Interu ste upozorňovali na ich 
silné stránky, ktoré sme si však ustrážili. Na čo si 
bude treba dať pozor tento teraz? Čaká nás pravde-
podobne iný štýl futbalu...
„Salzburg preferuje taký nemecký štýl futbalu. Viac 
kolmejší, nebezpečnejší, snažia sa hrať na súperovej 
polovici a po zisku lopty sa hneď tlačia do útoku. 
Navyše, vysoko pressujú, sú rýchli a dobre fyzicky 
stavaní. Myslím si teda, že to bude úplne iný zápas 
ako s Interom.“

Naopak, budeme chcieť opäť využiť našu rýchlosť? 
Alebo to na Salzburg nebude platiť?
„Znovu sa budeme sústrediť na našu hru. Chceme 
ukázať to, čo sme predvádzali aj doteraz a nemáme 
dôvod niečo meniť, keďže to slávilo úspech. V tomto 
budeme pokračovať, pokúsime sa im vyrovnať a byť 
aj lepší ako Salzburg.“

Ako ste získavali informácie o súperovi?
„Čerpali sme zo zápasov mládežníckej Ligy majstrov, 
ktoré odohrali na jeseň a pozreli sme aj zápasy druho- 
ligovej rezervy z Lieferingu. Informácií máme dostatok 
a teraz nám už ostáva iba zvoliť správnu taktiku na 
súpera, aby sme mohli byť úspešní.“

Čo hovoríte na celkovú kvalitu ich akadémie? Také 
vymoženosti a prepracovaný systém nemajú asi 
nikde inde na svete...
„Čo sa týka akadémie, patria určite medzi najlepších 
na svete. Klub má silného sponzora a čerpajú z toho 
všetko len to najlepšie pre svoje zázemie a akadémiu. 
Zvolili cestu kvalitnej akadémie, následného predaja 
hráčov a zásobovania iných klubov kvalitnými hráčmi. 
Myslím, že aj v tomto smere sme porovnateľní, no 
robíme to najlepšie, ako sa dá v našich podmien- 
kach. Jednoznačne sa touto filozofiou a zmýšľaním 
podobáme aj tu v Žiline.“

Ako to vyzerá po zdravotnej stránke s chalanmi, 
ktorí nastúpili vo väčšine duelov do základnej zos-
tavy?
„Boli tam nejaké zdravotné problémy, mali by sme však 

nastúpiť v plnej sile. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia na 
posledných tréningoch pred zápasom. Z veľkej časti 
by sme mali mať kompletné družstvo.“

Plánujete nejaké zmeny v zostave či v nominácii?
„Jedinou zmenou je výpadok Samuela Javorčeka, 
ktorého kvôli zraneniu nahradí nová zimná posila 
Martin Talakov.“

Napriek možno menej zvučnému menu bude u 
nás v stredu v rámci možností vypredané, za čo 
vďačíme pravdepodobne aj úspechu proti Interu. 
Niektorí hráči možno viac divákov za svoj život už 
ani nezažijú. Čo na to hovoríte?
„Už proti Interu Miláno prišla veľká divácka kulisa, 
ktorá vytvorila skvelú atmosféru. Teraz to bude ešte 
úplne o niečom inom. Som rád, že sme našou hrou 
a výsledkami prilákali takéto veľké množstvo fanúšikov. 
Veľmi nás teší, že majú záujem o nás i o Salzburg a bude 
vypredané. Samozrejme, chlapci ešte nikdy nehrali 
pred takým publikom, takže aj pre nich to bude krst 
ohňom.“

Pomôže nám to? Nebude to chalanom zväzovať 
nohy?
„Myslím si, že prvým hvizdom všetko opadne. Zažíval 
som to aj ja počas svojej kariéry. Potom to už človeka 
len ženie a dodáva mu to ten správny adrenalín. Je to 
zážitok na celý život hrať pri takej atmosfére. Všetkým 
chalanom to veľmi prajem, lebo si to zaslúžia.“

Pri akom priebehu alebo akým spôsobom by sme 
podľa vás mohli uspieť? Aký bude kľúč?
„Bolo by skvelé, keby sme napodobnili úvod zo zápasu 
proti Interu. Keby sa nám podarilo streliť prvý rýchly 
gól, tak by sa súper možno trochu viac otvoril. Salz-
burg má však aj veľmi kvalitnú defenzívu, takže to 
bude náročné. Priebeh samotného duelu ale môže 
byť hocijaký. Verím však chalanom.“



Úspech, ktorý pred začiatkom súťaže málokto predpokladal, 
sa premenil v realitu aktuálnych dní, kedy naši chalani zo 
žltozelenej 19-tky „vypredali“ štadión pod Dubňom. Na 
ich čele po celý čas stojí nenápadný vodca s kapitánskou 
páskou na ruke, pre žilinského fanúšika však s notoricky 
známym priezviskom - Patrik Leitner. Sám talentovaný 
stopér hovorí, že všetko sme dokázali iba zásluhou dobrých 
kolektívnych výkonov. Ako teda vidí nadchádzajúci, pre 
Šošonov už dokopy šiesty duel v rámci aktuálnej edície 
mládežníckej Ligy majstrov proti Salzburgu? 

Paťo, ako vyzerali oslavy po veľkej výhre nad Interom? Bol 
na to vôbec priestor?
„Po zápase sme ostali dlhšie v šatni, trochu sme oslávili 
a posedeli aj spolu s trénermi.“

Naša cesta v UYL sa natiahla asi na dlhšie, ako sme pôvodne 
čakali. Čomu za to podľa teba vďačíme?
„Myslím si, že po celý čas podávame v súťaži kvalitné tímové 
výkony. Nie je to iba o jednotlivcoch, ale celý tím funguje na sto 
percent a každý si plní svoje úlohy či taktické pokyny do bodky. 
Keď hráme dobre ako tím, následne vyskočia do popredia aj 
výkony jednotlivcov. Za všetko však vďačíme spomínaným 
výborným tímovým výkonom.“

Je tento ročník chalanov taký silný, výnimočný, alebo máme 
možnosť podľa teba tento úspech zopakovať v UEFA Youth 
League aj v ďalších rokoch?
„Keď sa v šatni pozriem na mladších chalanov, tak jednoznačne 
vidím veľký potenciál. Ukázalo sa to aj cez víkend v stretnutí 
II. ligy proti Petržalke, kde sme nastúpili v zostave s vekovým 
priemerom tesne nad 19 rokov. Aj tu je vidno, akí sú to hodnotní 
hráči, čo neustále potvrdzujú na tréningoch. Verím teda, že aj 
v ďalších ročníkoch dokážu postúpiť minimálne tak ďaleko ako 
my tento rok a že táto cesta nebude výnimkou, skôr novým 
pravidlom.“

Ty si vo všetkých doterajších zápasoch, v ktorých si na- 
stúpil, viedol tím ako kapitán. Čo teda ty a zodpovednosť? 
Vyhovuje ti rola lídra tímu?
„Určite s tým nemám problém. Som na túto rolu zvyknutý 
z mladších kategórií i reprezentácie. Zodpovednosť mi práveže 
vyhovuje, pretože som potom viac sústredený, snažím sa 
motivovať celý tím a zozadu všetkých usmerňovať. Myslím si, 
že to doteraz celkom funguje, za čo som veľmi vďačný. Dúfajme, 
že to bude takto pokračovať aj ďalej.“

Čo na tieto úspechy hovorí tvoje okolie? Rodina, kamaráti, 
priateľka…
„Asi každému hráčovi držia všetci v jeho okolí palce. Každému 
prišlo po úspešných dueloch množstvo správ a gratulácií, čo 
je pre všetkých určite príjemné. Rodina aj priateľka ma vždy 
podporujú za každej situácie, či sa vyhrá alebo prehrá. Za to im 
veľmi ďakujem. Všetci sú radi, keď dosiahneme nejaký úspech, 
ale sú na mňa pyšní aj v prípade prehier.“

Asi bude rodina i kamaráti vo veľkom počte prítomní aj 
dnes na Salzburgu...
„Áno, áno, vybavoval som naozaj veľa lístkov. Určite príde 
hojný počet všetkých rodinných príslušníkov chalanov z tímu.“

Tvoje priezvisko ťa v Žiline predurčuje hrať za MŠK. Tvoj 
strýko je aj náš bývalý hráč a súčasný tímový manažér 
Vladimír Leitner. Rozoberáš alebo radíš sa aj s ním ohľadom 
svojich výkonov?
„Práveže ani príliš nie. Veľmi sa o tom nerozprávame. Určite 
mi drží palce, podporuje ma, ale futbal necháva skôr na mňa.“

V čom je podľa teba najväčší rozdiel medzi zápasmi druhej 
ligy a UYL, kde pravidelne nastupuješ?
„Za tento úspech vďačíme práve aj tomu, že viacerí z nás 
nastupujú pravidelne v druholigovej súťaži. Samozrejme, je to 
veľký rozdiel v porovnaní s dorasteneckou súťažou. Najväčší 
rozdiel je podľa mňa v dôraze a agresivite, no a možno toto 
sme preniesli aj do mládežníckej Ligy majstrov a pomohlo nám 
to pri postupe do ďalších kôl.“

Patrik Leitner
Slovensko • 7.2.2002 • Výška: 184 cm • Váha: 78 kg 
Post: Obranca

Kariéra:
Akadémia MŠK Žilina 2017 – 2020
MŠK Žilina 2020 –

Celková bilancia v UEFA Youth League:
4 zápasy | 360 minút | 0 gólov | 0 asistencií
Celková bilancia v aktuálnej sezóne II. ligy:
12 zápasov | 950 minút | 2 góly | 2 asistencie | 1 ŽK

ROZHOVOR

PATRIK LEITNER:  „KOLEKTÍVNE VÝKONY SÚ CESTOU 
K ÚSPECHU, VŠETCI SPOLU BRÁNIME I ÚTOČÍME.“

#



Po výbornom súboji proti Interu nás čaká asi ešte lepší Salzburg. 
Na čo si špeciálne musíme dať pozor v tomto zápase? Na čo vás 
tréneri upozorňovali?

„Vieme, že je to kvalitná akadémia a v každom ročníku majú kvalit-
ných hráčov. Určite budú aktívni smerom dopredu, silní v súbojoch 
a rýchli v práci s loptou i pohybe. My musíme na to zareagovať tak, 
že budeme hrať zo zabezpečenej obrany a hrať všetci ako jeden 
tím. Spolu brániť a spolu aj útočiť. To nám fungovalo aj v doterajších 
stretnutiach a veríme, že nám to bude fungovať aj proti Salzburgu.“

Obe akadémie môžeme zaradiť medzi najlepšie v strednej 
Európe. Akadémia Salzburgu je predsa ešte lepšia po techno-
logickej a materiálnej stránke. Súhlasíš?
„Samozrejme, sme si toho vedomí. Niektorí z nás tam boli aj osobne 
a na vlastné oči videli špičkové prostredie v špičkovej akadémií. 
Naopak, my sme zase podľa mňa o niečo viac húževnatejší a chuť 
niečo dosiahnuť je naozaj obrovská.“

Polovičná kapacita štadióna je vypredaná. Bude to najviac 
fanúšikov, čo si zažil v doterajšej kariére?
„To určite áno. Už proti Interu to bola skvelá atmosféra, a to prišlo 
„len“ 2500 divákov. Teraz príde viac ako dvojnásobok, plus ešte aj 
ultras. Veríme, že všetci spolu vytvoria skvelú atmosféru a poženú 
nás za ďalším skvelým výsledkom.“

Máš rád, keď je plné hľadisko alebo to pre teba znamená viac 
stresu?
„Mne to určite vyhovuje, mám rád, keď je na futbale veľa fanúšikov. 
Potom som viac namotivovaný a cítim, že aj energia, ktorú odovzdám 
na ihrisku, je väčšia ako pred prázdnymi tribúnami.“

Ako vidíš z tvojho pohľadu naše šance na úspech? Kadiaľ by pre 
nás mohla viesť úspešná cesta?
„Bolo by výborné, keby sa nám opäť podarilo streliť rýchly úvodný 
gól. Viem, že máme v útoku veľkú kvalitu a do šancí by sme sa mohli 
dostávať aj po rýchlych brejkoch. Salzburg má takisto veľkú kvalitu, 
ale ak otvoria obranu, tak pre nás vzniknú príležitosti na protiútoky. 
Verím, že si vypracujeme dostatok šancí a nejaké aj premeníme.“



VÝSLEDKY A PROGRAM OSTATNÝCH ZÁPASOV 
PLAY-OFF UEFA YOUTH LEAGUE:

Utorok 1. marca 2022
Paris Saint-Germain – Sevilla FC 2:0
Manchester United FC – Borussia Dort-
mund 2:3 po PK

Streda 2. marca 2022
FC Midtjylland – Benfica Lisabon (14:00) 
AZ Alkmaar – Juventus FC (14:00) 
Liverpool FC – KRC Genk (15:00) 
MŠK Žilina -FC Red Bull Salzburg (16:30)
Real Madrid CF – Atlético Madrid (21:00)

Streda 9. marca 2022
Dynamo Kyjev – Sporting Lisabon (16:00)

Po odohratí osemfinálového kola už v rámci 
mládežníckej Ligy majstrov nenasleduje 
ďalší žreb. Pri poslednom žrebe sa už určil 
celý vyraďovací pavúk až do samotné finále 
turnaja. Šošoni by sa v prípade úspechu 
a postupu cez Salzburg stretli s francúzskym 
PSG. 

Štvrťfinálové dvojice:
Borussia Dortmund – Real Madrid CF/Atlético 
Madrid
Paris Saint-Germain – MŠK Žilina/FC Red Bull 
Salzburg
AZ Alkmaar/Juventus FC – Liverpool FC/KRC 
Genk
Dynamo Kyjev/Sporting Lisabon – FC Midtjyl-
land/Benfica Lisabon

Štvrťfinále súťaže sa uskutoční presne o dva 
týždne a následná záverečná fáza sa bude 
konať na konci apríla vo švajčiarskom Nyone.

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



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




