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Okrem vrcholu ligového ročníka v podobe 
nadstavbovej časti Fortuna ligy čaká Šošonov 
počas záverečnej fázy sezóny aj štvrťfinálový 
súboj Slovnaft Cupu proti Spartaku Trnava. A my 
veríme, že v tejto súťaži nebude posledný. Žreb 
nám prisúdil spartakovcov ešte pred osem-
finálovým duelom, v ktorom sme doma zdolali 
Komárno 2:1. Rovnako na domácom trávniku 
dnes privítame osemfinálového premožiteľa 
druholigových Košíc, ktorý prešiel do dnešného 
štvrťfinále tiež po výsledku 2:1. 

Červeno-čírnym sa cestou do vzájomného 
štvrťfinále podarilo vyradiť okrem Košíc aj 
druholigovú Podbrezovú (3:2), štvrtoligovú 
Patu (4:0) a treťoligovú Belušu (3:0). Najlepším 
strelcom Trnavy v  prebiehajúcom ročníku 
Slovenského pohára je trojgólový severoma-
cedónsky útočník Milan Ristovski. V minulom 
ročníku tejto súťaže bola pre „Bílych Andelov“ 
poslednou zastávkou už osemfinálová fáza, 
v ktorej stroskotali na Trenčíne po prehre 0:1.

Okrem víťazstva a postupu v rámci štvrťfinále 
pohára Trnave vstup do jarnej časti veľmi nevy-
chádza podľa predstáv. Zo štyroch ligových 
stretnutí získali iba štyri body za štyri remízy, 
a začína sa im tak mierne komplikovať aj situácia 
v tabuľke či prípadný boj o titul. V lige patrí Spar-
taku momentálne druhá priečka s 11-bodovou 
stratou na vedúci Slovan, no zozadu sa na nich 
tlačí už tretí Ružomberok, pred ktorým majú 
náskok iba jedného bodu. Body si v úvode 
jari podelil s Dunajskou Stredou, Trenčínom, 
Slovanom Bratislava, doma prehrali najtesnejšie 
0:1 so Sereďou a počas uplynulého víkendu 
vydolovali bod za remízu na Žitnom ostrove. 

Počas zimy z malého Ríma odišli opory z obrany 
i útoku. Stopér Filip Twardzik prestúpil do 
rakúskeho LASK Linz a ofenzívny záložník Say-
mon Cabral sa po hosťovaní z Brazílie tentokrát 
presunul do Spojených arabských emirátov. 
V klube po nich zaplátali diery najmä príchodmi 
poľského záložníka Milosza Kozaka z Radomi-
aku Radom a dlhoročnej opory českého Baníka 
Ostrava Dyjanom Azevedom. Novými posilami 
je aj dvojica mladých Nigérijčanov Kazeem Bolaji 
a Kenneth Ikugar, ktorí vystužili ofenzívne rady. 
Naopak, mladý brankár Denis Chudý putoval 
na hosťovanie do druholigového Rohožníka.

Družstvo okolo trénera Michala Gašparíka a 
bývalého reprezentačného kapitána Martina 
Škrtela sa opiera predovšetkým o slovenskú 
os skúsených hráčov, ktorých dopĺňajú mladíci 
od nás i zo zahraničia. Nečaká nás teda vôbec 
nič jednoduché, o čom svedčí aj štatistika po- 
sledných vzájomných súbojov. Až v 11-tich z po- 
sledných 12-tich prípadov sa v našich zápasoch 
zrodili tesné výsledky o jeden gól či s remízovým 
koncom. Aj to je skvelou pozvánkou na ďalší 
určite nervydrásajúci duel, ktorý sa tentokrát 
uskutoční v strede týždňa na Štadióne MŠK 
Žilina. Veríme, že aj pri nie „najfanúšikovskom“ 
čase výkopu si nájdete cestu na štadión a pod-
poríte Šošonov v snahe o ďalší postup v súťaži. 
Všetci predsa chceme vidieť našich chalanov 
opäť vo finále ako minulý rok. 

HLAVNÝ TRÉNER
MICHAL GAŠPARÍK (SVK)

BRANKÁRI
1 ĽUBOŠ KAMENÁR (SVK) 1987 
31 DOBRIVOJ RUSOV (SVK) 1993
71 DOMINIK TAKÁČ (SVK) 1999

OBRANCOVIA
3 GERGELY TUMMA (SVK) 2000
18 LUKÁŠ JENDREK (SVK) 2002
19 MATEJ ČURMA (SVK) 1996
24 KRISTIÁN KOŠTRNA (SVK) 1993 
26 SEBASTIÁN KÓŠA (SVK) 2003

29 MARTIN MIKOVIČ (SVK) 1990 
37 MARTIN ŠKRTEĽ (SVK) 1984

 ZÁLOŽNÍCI
6 MILOSZ KOZAK (POL) 1997
8 JAKUB GRIČ (SVK) 1996
11 ALEX IVÁN (SVK) 1997
15 ROMAN PROCHÁZKA (SVK) 1989
17 AMMAR RAMADAN (SYR) 2001
22 SAMUEL BENOVIČ (SVK) 2001
28 MARTIN BUKATA (SVK) 1993
33 JÁN VLASKO (SVK) 1990
77 KAZEEM BOLAJI (NGA) 2002
88 KYRIAKOS SAVVIDIS (GRE) 1995

91 DYJAN AZEVEDO (BRA) 1991

ÚTOČNÍCI
7 MILAN RISTOVSKI (MKD) 1998
14 KELVIN BOATENG (GHA) 2000
25 BAMIDELE YUSUF (NGA) 2001
45 STANISLAV OLEJNÍK (SVK) 2002

Rok založenia: 1923  Klubové farby: červená, čierna a biela
Štadión: ŠAM City Aréna Trnava Kapacita: 19 200 divákov
Minulá sezóna (II. liga):  3. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:1 (d), 1:2 (v), 2:1 (d), 1:1 (v)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 1:1 (v), 0:1 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA  133  53  36  44  183:160

FC Spartak Trnava

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, budete súhlasiť, že po Seredi môžeme byť spo- 
kojní s výkonom v novom hernom systéme, no nemôžeme 
byť spokojní s nepremenenými šancami?
„Áno, napriek nie ideálnej zdravotnej situácii sa chalani zomkli 
a nový systém nám fungoval. Samozrejme, sme sklamaní, že sa 
to nestretlo aj s výsledkom, keďže sme si vypracovali šance, ale 
nepremenili sme ich. Je to o to väčšia škoda, že do šatne sme 
mohli s ísť vedením. V druhom polčase už boli príležitosti na 
oboch stranách a v konečnom sumáre je asi remíza spravodlivá.“

Rozšírila sa tak aj variabilita nášho herného systému alebo 
to bola skôr jednorazová záležitosť?
„Vychádzali sme najmä zo zdravotného stavu, keďže na poste 
krajného obrancu sme mali viaceré absencie. Nechceli sme 
niekoho prerábať na krajného obrancu, a preto sme sa rozhodli 
vyskúšať systém s tromi stopérmi. Všetko nakoniec zafungo- 
valo, chalani to pochopili a i keď tam boli nejaké chybičky, tak si 
myslím, že to vyzeralo nádejne, hoci sme to, poviem otvorene, 
vôbec nemali kedy natrénovať.“

Ako sa to od nedele posunulo, čo sa týka zranení?
„Musíme ešte počkať na čas výkopu. Pri niektorých hráčoch 
máme nádej, že budú do výkopu s Trnavou v poriadku, no pri 
druhej skupine to asi nepôjde. Budeme čakať, kým sa bude 
dať, ako sa situácia vyvinie. Určite budeme mať pripravených 
viacero variant.“

Čaká nás štvrťfinále Slovnaft Cupu. Asi už ide pomaly do 
tuhého. Súhlasíte?
„Všetci vidíme, že cesta do Európy vedie aj týmto smerom. 
Naozaj sa tam chceme dostať, lebo v minulom ročníku sme si to 
užívali a chceme si to zopakovať. Verím tomu, že na to motiváciu 
nemusíme hľadať. Navyše, hráme doma s Trnavou. Určite na- 
stúpime dobre nachystaní a namotivovaní na dnešného súpera.“

Okrem európskych pohárov sme si užili v minulej sezóne aj 
finále slovenského pohára. Ako nám táto skutočnosť môže 
pomôcť proti Trnave?
„Vieme, o čo sa hrá a vieme, že to bude dnes iba na jeden 
zápas. Nie je možná žiadna oprava. Treba k tomu pristúpiť ma- 
ximálne zodpovedne s tým, že chyby sa už budú len veľmi ťažko 
naprávať. Musíme byť stopercentne koncentrovaní od prvej do 
poslednej minúty, plniť si svedomito svoje úlohy a mentálne 
byť nastavení, že chceme niečo dokázať.“

Spartaku sa v jarnej časti ligy rovnako veľmi nedarí. To je 
však liga, pohár je asi iná súťaž... 
„Bude to úplne niečo iné, lebo v jednom dueli sa rozhodne o tom, 
či pokračujeme alebo nie. Netreba pochybovať o kvalitách 
súpera, ktoré sú veľké a naopak, treba sa pripraviť na to, že 
nás čaká veľmi ťažký súper.“

Veľkou škodou bude teda, najmä kvôli divákom, skorší 
výkop zápasu...

„Je to naozaj škoda. Proti Slovanu sme cítili podporu z tribún, 
a preto nás mrzí, že aj proti Trnave nebudú môcť prísť fanúši- 
kovia vo väčšom počte kvôli skorému výkopu počas pracovného 
dňa. Chalani by si to zaslúžili a určite by im to pomohlo. Rovnako 
by si takýto duel zaslúžili aj fanúšikovia...“

V posledných dueloch to vyzerá, ako keby sme sa úrovňou 
hry vždy prispôsobili súperovi. Proti silnému Slovanu sme 
hrali výbornú vyrovnanú partiu, no potom sme proti Komárnu 
hrali tiež v podstate na ich úrovni a rovnako to bolo aj so 
Sereďou. Čím to je?
„Naozaj neviem. Radi by sme v každom zápase hrali svoju hru 
a svoje nastavenie preniesli aj do samotného stretnutia. To je 
pre nás úloha do ďalšej práce, aby sme v každom zápase hrali na 
hranici svojich bežeckých aj futbalových schopností. Verím tomu, 
že potom sa tie výsledky dostavia. Určite nechcem podceňovať 
žiadneho súpera, lebo aj Komárno má veľmi kvalitný tím. Verím, 
že sa vyrovnáme kvalitou súperovi aj počas dnešného súboja.

Doterajšie pohárové stretnutia neboli vôbec ľahké, no asi 
v prvom nebudeme považovaní za jasného favorita na pos-
tup. Môže to byť pre nás aj výhoda?
„V úvodných kolách sme boli vždy favorit proti súperom z nižších 
líg, no i tak mali všetci svoju silu a skúsenosti, ktorými nás 
potrápili. Takisto k atraktivite týchto súbojoch pridávajú aj 
ihriská menších klubov, čo je dobré pre divákov i pre hráčov. 
Vôbec to neboli jednoduché stretnutia, i keď sme boli favoriti. 
Teraz nastúpime proti súperovi z rovnakej súťaže, takže verím, 
že to bude kvalitný duel a na ihrisku si to rozdáme otvorene 
o postup. Verím nášmu družstvu, o favoritoch netreba rozprávať. 
Je to o jednom súboji, kde rozhodne aktuálna forma. Ťažko sa 
niečo predpovedá pred zápasom na papieri.“

POHĽAD TRÉNERA:

„BYŤ NASTAVENÍ 
TAK, ŽE CHCEME 
NIEČO DOKÁZAŤ.“
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Obrázok je ilustračný.
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Samozrejme, nejde o posledný vzájomný duel 
v Slovnaft Cupe. Jednou z najpamätnejších kon-
frontácií Šošonov s Andelmi ostane finálová 
bitka Slovenského pohára 2018/2019. 
Penaltami sa musel skončiť aj spomínaný 
osemfinálový duel pod Dubňom v rámci sezóny 
2014/2015. V zostave Šošonov vtedy figuroval 

Milan Škriniar, Jozef Piaček, Ernest Mabouka 
aktuálny asistent trénera Viktor Pečovský a 
aj jediný aktuálny Šošon – tušíte správne – 
kapitán Jakub Paur. A práve s Pazurom sme sa 
obhliadli vďaka jeho spomienkam a fotografiám 
za týmto duelom.

ROZHOVOR

PO ÔSMICH ROKOCH TRNAVA POD 
DUBŇOM AKO POHÁROVÝ SÚPER

„Keď sa pozrieme na našu vtedajšiu zostavu, 
aj tam hrali 20-roční, vtedy ešte neznámi, 
chalani, ktorí mali vysokú kvalitu. Nezľakli 
sme sa však Trnavy a počas tohto zápasu sme 

boli lepším tímom, vytvárali sme si šance, no 
dokázali sme premeniť iba jednu. Namiesto 
toho teda, aby sme zatvorili zápas v riadnom 
hracom čase a postúpili, sme išli do penált.“



Milan Škriniar bol jedným z troch 
úspešných žilinských exekútorov. 
„Penalty sú lotéria, ktorá nám 
pred ôsmimi rokmi nevyšla. To 
je mementom aj pred dneškom, 
hrá sa na jeden zápas, niet času 
na opravy a premárnené šance. 
Všetci veríme v postup, v to, že sa 
nám podarí rozhodnúť v riadnom 
hracom čase. Výhoda domáceho 
trávnika je daná, chceme ju pre-
taviť do víťazstva. Však všetci 
máme v pamäti minuloročné 
finále, kde by sme boli radi opäť. 
Tak ďaleko sa ešte nepozeráme, 
dnešok ale môže veľa napove-
dať,“ dodáva aktuálny kapitán MŠK.

Jakub Paur takto strieľa v 44. minúte náš jediný a vyrovnávajúci presný zásah na 1:1.

Naskenuj si QR kód a pozri si 
kompletné zostavy oboch tímov, 
zostrih zápasu a kompletnú foto-
galériu.



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



ŽREB SEMIFINÁLE V PIATOK

V piatok 18. marca je naplánovaný semifinálový 
žreb Slovenského pohára a všetci veríme, že 
v osudí bude tak ako minulý rok aj náš tím MŠK 
Žilina. 
Po utorku poznáme už aj dvoch istých účast-
níkov, a to favorizované tímy Slovana a Trenčína, 
ktorí postúpili zhodne po výhrach 2:0.
Zvyšnú dvojicu spoznáme dnes, okrem nášho 
zápasu začína o 16:00 hod. súboj na Záhorí 
medzi Senicou a Pohroním.
Semifinále sa už bude hrať na dva zápasy. Pred-

bežné termíny semifinále Slovnaft Cupu je 6. 
(prvý zápas) a 20. apríla (odvety).

PROGRAM, RESP. VÝSLEDKY ŠTVRŤFINÁLE 
SLOVNAFT CUPU:

Slovan – Zlaté Moravce  2:0 
Trenčín – Skalica  2:0 
Žilina – Trnava (16.3. o 14:00)
Senica – Pohronie (16.3. o 16:00)




