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1. asistent rozhodcu: 
2. asistent rozhodcu: 
Náhradný rozhodca: 
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Martin Dohál
Milan Štrbo
Tomáš Straka
Peter Kováč
Miroslav Jaška
Vladimír Medveď
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 2  DNEŠNÝ ZÁPAS
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ODVETA SEMIFINÁLE 2020/2021 
SLOVNAFT CUP

 ŠTADIÓN MŠK ŽILINA



11

VAHAN

BICHAKHCHYAN

21r. (ARM)

18

ENIS

FAZLAGIĆ

21r. (MKD)

27

BRANISLAV

SLUKA

22r. (SVK)

66

MATÚŠ

RUSNÁK

21r. (SVK)

28

BENSON

ANANG

21r. (GHA)

2

DOMINIK

JAVORČEK

18r. (SVK)

14

JAKUB

KIWIOR

21r. (POL)

5

ADAM

KOPAS

21r. (SVK)

23

JÁN

MINÁRIK

23r. (SVK)

25

TOMÁŠ

NEMČÍK

20r. (SVK)

3

PATRIK

LEITNER

19r. (SVK)

21

JÁN

BERNÁT

20r. (SVK)

9

MIROSLAV

GONO

20r. (SVK)

7

PATRIK

MYSLOVIČ

19r. (SVK)

17

JAKUB

PAUR

28r. (SVK)

29

DÁVID

ĎURIŠ

22r. (SVK)

8

TAOFIQ 

JIBRIL

23r. (NGA)

16

PATRIK

IĽKO

20r. (SVK)

19

 TIMOTEJ

JAMBOR

18r. (SVK)

6

ADRIÁN

KAPRÁLIK

18r. (SVK)

90

DAWID

KURMINOWSKI

22r. (POL)
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1

MAREK

TEPLAN

18r. (SVK)

30

ĽUBOMÍR

BELKO 

19r. (SVK)

22

SAMUEL

PETRÁŠ

22r. (SVK)
B
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24

TIBOR

SLEBODNÍK

20r. (SVK)

20

ADAM

GOLJAN

20r. (SVK)

13

TENTON

YENNE

20r. (NGA)



 4  PREDSTAVUJEME SÚPERA
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Rok založenia: 2018  Klubové farby:  žltá, modrá•

Štadión Lokomotíva, kapacita 10 787 divákov

Minulá sezóna: 10. miesto (druhá liga), šestnásťfinále (pohár)   Vzájomné zápasy•

(proti „B"- tímu MŠK) minulá sezóna: 0:1 (v),  aktuálna sezóna: 2:1 (d) 

Historická bilancia: ŽILINA – KOŠICE   2  2 0 0  9:2

FC KOŠICE

ž v odvetnom semifinálovom zápase 52. ročníka Slovenského pohára 

Asa futbalisti MŠK Žilina predstavia na domácom trávniku. Hoci sme 

už v osemfinále boli písaní ako domáci tím, súboj proti Podbrezovej 

sa na základe rozhodnutia Slovenského futbalového zväzu uskutočnil na 

neutrálnej pôde v Topoľčanoch. Pod Dubňom sa tak odohrá pohárová súťaž 

premiérovo dnes, až tesne pred finálovým vyvrcholením. 

Ako semifinálového súpera nám žreb prisúdil staronový klub, resp. značku na 

futbalovej mape – FC Košice. Ten vznikol v roku 2018 po zlúčení klubov TJ FK 

Vyšné Opátske a FK Košice-Barca. Hneď vo svojej prvej sezóne 2018/2019 

dokázal postúpiť z tretej do druhej ligy a odvtedy je jej súčasťou. Aj preto ide 

iba o náš tretí vzájomný zápas (ak rátame aj súboj s Vyšným Opátskym v 

Slovnaft Cupe 2015/2016). Do dvojzápasu o postup do finále tohtoročnej 

edície Slovnaft Cupu sme vstúpili na štadióne Lokomotíva dobrým 

ofenzívnym výkonom a najmä smrtiacimi brejkami s produktívnym 

Kaprálikom. 

Košická cesta pohárom bola v tomto ročníku výrazne úspešnejšia ako v tom 

minulom, kde Košičania vypadli už v šestnásť finále proti Trenčínu. Vlaňajšiu 

prehru im však úspešne oplatili počas tohtoročného štvrťfinále, keď ich zo 

svojho štadióna vyprevadili po jasnej výhre 3:0. Pripísali si tak skalp už 

tretieho Fortunaligistu počas svojej cesty tohtoročnou edíciou pohára. Zuby 

si na nich vylámali aj prvoligisti z Michaloviec a Serede, ktorých zhodne 

porazili až po penaltovom rozstrele. V prvých kolách Slovnaft Cupu to boli, 

naopak, jasné víťazstvá proti tímom z nižších líg. Piatoligové Olováry porazili 

presvedčivo 6:0 a treťoligovú Rimavskú Sobotu rozstrieľali pomerom 7:0. 

V druhej ligy sú výkony Košičanov ako na hojdačke. Víťazstvá striedajú 

prehry, a preto sa Košice aktuálne nachádzajú na piatej priečke 

druholigového pelotónu. Vo víkendovom 27. kole však potvrdili dobrú formu 

z pohára a v priamom súboji proti svojmu tabuľkovému susedovi zo Skalice 

nezaváhali. Po najtesnejšej výhre 1:0, ktorú znova zariadil jeden z kľúčových 

hráčov - Erik Pačinda, sa tak dostali k Záhorákom na dostrel iba dvoch bodov. 

Naopak, pred ich najbližším prenasledovateľom z Komárna majú celkom 

bezpečný sedembodový náskok. 

Počas pôsobenia v druhej slovenskej lige stihli žlto-modrí odohrať aj dva 

súboje proti našej rezerve, pričom jeden bol v minulom a jeden v tomto 

ročníku súťaže. Počas predchádzajúcej sezóny dokázali náš „B"- tím poraziť 

na svojom trávniku 1:0, no v aktuálnom ročníku ligy sme im to doma 

vrátili. Po dvoch presných zásahoch Tibora Slebodníka putovali domov 

po prehre 1:2. Našich mladíkov z „Béčka" ešte čaká cesta do Košíc, na 

východ pocestujú v predposlednom 29. kole súťaže.

Tam narazia na kvalitné mužstvo Košičanov, v ktorom pôsobia viacerí 

hráči so skúsenosťami z prvoligových trávnikov. Mená ako Pačinda, 

Kira, Jonec, Pavúk, Karas, Jakúbek, Gall či Keresteš majú viacročné 

skúsenosti z Fortuna ligy, ktoré chcú zúročiť na opätovný návrat medzi 

elitu. Ak nie túto sezónu, budúcu podľa vyhlásení určite. 

Jednoznačne najväčšou oporou a útočnou zbraňou Košíc je spomínaný 

31-ročný zakončovateľ Erik Pačinda, ktorý sa na východ Slovenska 

vrátil počas zimy po viac ako piatich rokoch. Medzitým si stihol 

vyskúšať pôsobenie vo fortunaligových tímoch z Trnavy a Dunajskej 

Stredy, kde si svojimi dobrými výkonmi vypýtal aj angažmán v českej 

Plzni či poľských Kielcach. Netreba zabudnúť ani na slovenský 

reprezentačný dres, ktorý si obliekol v ligovom výbere v roku 2018. Svoje 

ofenzívne kvality potvrdil aj dvomi gólmi do našej siete v úvodnom 

semifinálovom zápase. 

Po tretej prehre za sebou v rámci Fortuna ligy si Šošoni nepripúšťajú 

zaváhanie v pohári. V odvete budú chcieť napodobniť svoj výkon z 

prvého semifinále, kde okrem úvodov polčasov kontrolovali zápas. 

Rovnako bude veľkou motiváciou aj vidina finálového zápasu Slovnaft 

Cupu, ktorý máme na dosah ruky. V tom nám určite pomôže podpora 

našich verných fanúšikov, i keď stále iba od televíznych obrazoviek. 

Buď naším dvanástym hráčom aj počas jari.

Sme hrdí, keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.

PRETO spoločne

MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!″
HLAVNÝ TRÉNER

JOZEF VUKUŠIČ

BRANKÁRI

22 MATÚŠ KIRA (SVK) 1994

 MATEJ HUDÁK (SVK) 200130

 TYMOFIYA SHEREMETA (UKR) 19951

OBRANCOVIA

37 PETER KAVKA (SVK) 199O

14 FRANTIŠEK PAVÚK (SVK) 1993

7 FILIP KIS (SVK) 1994

23 MICHAL JONEC (SVK) 1996

6 MAREK VÁCLAV (SVK) 1996

SAMUEL KUC (SVK) 199816 

 

5 NIKOLA KRČMAREVIČ (SRB) 1991

21 JÁN LESNIAK (SVK) 1999

3 MIN SU KIM (KOR) 2001

4 ONDREJ ELEXA (SVK) 2000

 JAKUB NICOLAS TIŠŤAN (SVK) 2003

ZÁLOŽNÍCI

17 FRANTIŠEK VANCÁK (SVK) 1994

 10 KAMIL KARAŠ (SVK) 1991

 8 NIKOLA RISTOVSKI (SRB) 1997

27 ERIK LIENER (SVK) 1994

19 DÁVID KERESTEŠ (SVK) 1995

 12 CHRISTIÁN VELIKÝ (SVK) 2003

 

 13 MATEJ JAKÚBEK (SVK) 1995

 18 MARCEL NOVÁK (SVK) 2002

SAMUEL GLADIŠ (SVK) 2001 

ÚTOČNÍCI

11 BORIS GÁLL (SVK) 1994

9 ERIK PAČINDA (SVK) 1989

15 PATRIK KOŠUDA (SVK) 2000

16 NIKOLA KOMAZEC (SRB) 1987

2 JUNG GYUHYUN (KOR) 2002

20 MARTIN SABOL (SVK) 2002

″





 6  ŠÉF LAVIČKY

Pán tréner, cez víkend sme neuspeli na ihrisku 

Dunajskej Stredy a dostali sme facku. Či bola na 

mieste, sa uvidí v najbližších zápasoch. Bola podľa vás 

ale potrebná?

„Určite potrebná nebola. Chalani pristupujú ku všetkým 

povinnostiam vzorovo, ale jednoducho sme odohrali 

slabší zápas. Samozrejme, mrzí nás to, no treba sa 

pozerať pred seba a ponaučiť sa z toho. Možno aj 

tušíme, kde sa stala chyba, ale musíme uznať aj kvalitu 

súpera."

Zámer bol asi podobný ako v Košiciach, no tentokrát 

nám nevyšiel. Bolo to zapríčinené aj individuálnymi 

výkonmi, ktoré neboli také, na aké sme zvyknutí?

„Je to tak. Niektorí chalani sa v tom zápase trápili, a to 

malo to určite vplyv na priebeh stretnutia a aj na to, ako 

sme vyzerali celkovo."

Nemohlo to byť aj únavou, nakoľko hrali viacerí 

chalani, ktorí boli v základe aj v Košiciach?

„Ťažko povedať. Na niektorých pozíciách sme neurobili 

zmeny, naopak, na niektorých sme cítili, že treba spraviť 

zmenu. Určite sa netreba vyhovárať na tento faktor. 

Dobre trénovaný hráč dva zápasy po sebe vydrží, no 

nám sa to začalo kopiť a mali sme už tretí duel v rade. 

Nebudeme ale hľadať výhovorky, predovšetkým sme 

nepodali dobrý výkon na lopte, a to rozhodlo."

Ako sa hovorí: „Klin sa klinom vybíja", a preto sa 

chceme asi čo najrýchlejšie preladiť na dnešok a 

odčiniť to...

„Samozrejme, doma budeme chcieť zahrať kvalitne a 

zaknihovať víťazný súboj. Pôjdeme do toho s dobrým 

nastavením, určite Košice nepodceníme a budeme 

makať ako vždy na sto percent."

Východisková pozícia je výborná. Čo bude dôležité, aby 

sme do finále dokráčali bez problémov?

„Pred stretnutím na papieri sa to povie ľahko, ale určite 

nás nečaká nič ľahké. Košice majú rozhodne kvalitu, 

keďže nám dokázali streliť dva góly. Majú hráčov s 

ligovými skúsenosťami, takže bude dôležité hrať na 

plné obrátky, tak ako sme hrali aj v minulom súboji. 

Verím, že sa nám to podarí, ale pokiaľ je lopta v hre, 

všetko je otvorené. Tak k tomu musíme aj pristúpiť."

Už v Košiciach chýbali niektorí hráči kvôli 

zraneniam. Tí, čo nastúpili, ale zámer splnili takmer 

do bodky. Bude stratégia znova závisieť od 

zdravotného stavu hráčov?

„Plán, ktorý sme mali, nám vtedy vyšiel. Uvidíme, aký 

bude teraz zdravotný stav hráčov a na základe toho 

budeme vyhodnocovať, kto by mohol a mal hrať."

Košice musia doháňať dvojgólové manko, čo značí, 

že budú musieť útočiť a otvoriť hru. My sa však asi 

brániť náskok nechystáme. Je to tak?

„Uvidíme. Ako budeme hrať, neprezradím teraz 

určite. Sme nastavení na víťazstvo aj v tomto 

stretnutí, a tak k tomu pristúpime."

Bude motiváciou aj finále, ktoré sa odohrá na 

Tehelnom poli pravdepodobne proti Slovanu?

„V prvom semifinálovom zápase mal Slovan 

výsledok ešte lepší ako my, takže s veľkou 

pravdepodobnosťou vo finále nebude chýbať. My 

urobíme všetko preto, aby sme vyhrali a postúpili, no 

zároveň musíme byť opatrní, ostražití aj zodpovední. 

Určite chceme ísť do tohto súboja s víťaznými 

ambíciami. Až následne sa môžeme zaoberať 19. 

májom, finálovým súbojom a súperom, ktorý vzíde z 

druhej dvojice."

POHĽAD TRÉNERA: 
„Maximum pre postup do finále.”





Belo, kebyže nie je teba a tvojich zákrokov predovšetkým v rozstrele proti 

Podbrezovej, tak dnes nehráme odvetné semifinále. Berieš to rovnako?

„Vnímam to tak, že keby som vtedy svojimi zákrokmi nepodržal mužstvo, tak už asi 

nehráme Slovnaft Cup a mohli by sme byť už iba divákmi pri televízii. Na to som ale 

tam, aby som podržal mužstvo a zase v iných zápasoch chalani podržia mňa. 

Takto si navzájom pomáhame, tak by to malo byť."

Dostal si šancu na všetkých päť doterajších duelov v pohári. Čo na to hovoríš?

„Som rád, že mi dal tréner šancu a dôveru. Snažím sa ju splácať najlepšie, ako viem 

a zatiaľ to funguje."

Ktorý z týchto piatich stretnutí bol pre teba najťažší z brankárskeho hľadiska?

„Najťažší bol určite zápas proti Podbrezovej, kde sme celkovo nehrali ideálne aj 

kvôli trávniku. Taktiež tam panovali zlé poveternostné podmienky, ale spoločne 

sme to zvládli a radovali sme sa z postupu."

Hovorí sa, že pohárové zápasy bývajú špecifické. Aký máš na to pohľad? Platí to 

podľa teba?

„Myslím si, že stále sú špecifické. Fortunaligové tímy hrajú na dvoch frontoch – 

pohár aj ligu, niektoré dávajú šancu aj hráčom z lavičky a tí sa túto príležitosť 

snažia naplno využiť. Niekedy sa vďaka tomu pritrafia aj prekvapenia. Následne sa 

ale môžu hráči aj prebojovať do základnej zostavy."

Čo hovoríš na ostatné súboje, ktoré sme absolvovali túto sezónu v Slovnaft Cupe. 

Čo ti z nich najviac utkvelo v pamäti?

„Zápas v Oravskom Veselom, kde sme nehrali všetci pokope. Hral tam v podstate 

celý „B"- tím, keďže „A"- tím sa chystal na šláger proti Dunajskej Strede a nechcel 

riskovať riziko nákazy koronavírusom. Cieľ bol postúpiť, no nebolo to ľahké, 

Oravské Veselé bolo kvalitný tím s dobrými individualitami. Síce to nakoniec 

vyšlo až na penalty, ale postúpili sme."

Pri slove „penalty" máš úsmev na perách. Ako keby si sa vyslovene tešil na 

kopy z bieleho bodu.

„Je to tak, penalty mám rád už odmalička, sú takým mojím koníčkom. Vždy sa 

poctivo snažím sústrediť na hráča aj na loptu. Vo väčšine prípadov je to pre 

mňa úspešné a dokážem tú penaltu chytiť."

Pred penaltami mávajú hráči často trému. Vyzerá to tak, že pre teba je to 

niečo normálne, z čoho si ťažkú hlavu nerobíš...

„Ani nie, ale vždy sa snažím zachovať pokoj a potom sa už sústrediť na 

penaltu, na hráča a štýl, ako sa rozbieha. Potom je to už len na mne, či mi to 

vyjde alebo nie. Zvlášť to bolo špecifické v Oravskom Veselom, kde boli aj 

diváci a hnali domácich za postupom. Bol to pre mňa výborný zážitok."

Kde si nabral toľko skúseností s penaltami?

„Veľa som ich odchytal práve v našej mládeži. Predovšetkým v kategóriách 

U11-U12, kde sme často trénovali penalty. Boli sme napríklad na turnaj v 

Modřiciach v U13, skončili sme na ôsmom mieste a potom sme hrali so 

Slovanom vo štvrťfinále. Vyhrali sme na penalty, kde som ich chytil dve, tri. 

Následne sme išli hrať semifinále so Stropkovom, v ktorom sme taktiež 

vyhrali po jedenástkach, ale vo finále to už, bohužiaľ, nevyšlo proti Brnu."

Všetci veríme, že ak nastúpiš dnes v bráne, tak už penaltám nebudeš musieť 

čeliť. Na východe sme si totiž urobili dobrú východiskovú pozíciu.

„Myslím, že áno. Aj keď sa ma pýtal Aďo Kaprálik, či som nachystaný na 

penalty proti Košiciam alebo predtým proti Zlatým Moravciam, tak som im 

povedal, že žiadne penalty nebudú. Verím chalanom, že vyhrajú aj s mojou 

pomocou v normálnom hracom čase a že už to nedospeje do jedenástok."

Miloš Volešák povedal, že penalty sa brankár nevie naučiť chytať. Buď ich vie 

chytať alebo nie. Súhlasíš s jeho tvrdením?

„U každého je to individuálne. Napríklad vo finále poháru pred dvomi rokmi 

proti Trnave vychytal našich hráčov Rusov a bolo vidno, že vie, kde idú kopať. 

Je to na každom jednotlivcovi, či sa sústredí na tie penalty alebo nie."

Trúfal by si si aj na finále, keby sme postúpili a prišla šanca od trénerov? 

Nepodlomili by sa ti kolená?

„Zachoval by som pokoj, rozvahu a urobil tie veci, ktoré viem."

V kádri „A"- tímu si už jeden rok. Kam si sa odvtedy posunul?

„Keď som prišiel do prvého tímu a začal zbierať skúsenosti s mužským 

futbalom, tak to bolo úplne odlišné ako v mládežníckych kategóriách. Na 

začiatku som sa so všetkým zoznamoval, robil som aj dosť chýb, ale potom 

 8  ROZHOVOR

„Na začiatku v pohári 

bez očakávaní, teraz ideme 

za jasným cieľom."
Keby nebolo brankára Ľubomíra Belka, dnešný zápas by sa pod 

Dubňom nehral, nevznikal by pravdepodobne ani tento rozhovor. S 

pokojom to môžeme tvrdiť, pretože vďaka „Belovým" zákrokom sme 

dvakrát ušli „hrobárovi z lopaty" proti Podbrezovej. Nielen o umení 

chytania striel zo značiek pokutového kopu s ďalšou vychádzajúcou 

brankárskou hviezdou MŠK v nasledujúcich riadkoch.

ĽUBOMÍR BELKO

SLOVENSKO  4.2. 2002  Výška: 189 cm  Váha: 80 kg • • •

Post: Brankár

 Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2013 – 2020, MŠK Žilina  2020 -    

Celková bilancia v žltozelenom:

5 zápasov / 4 inkasované góly / 2 čisté kontá

Aktuálna sezóna

5 zápasov | 450 minút | 19 zákrokov #



prišla v novembri menšia prestávka - nečakaná, pretože som sa nakazil 

koronavírusom. Počas nej som vyliečil nielen z vírusu, ale aj po mentálnej 

stránke. Bol som doma zatvorený tri týždne a veľmi mi to pomohlo, keďže 

som si upratal myšlienky. Keď som prišiel späť na ihrisko, bol zo mňa iný 

človek. Snažil som sa to postaviť na svojich chybách a poučiť sa z nich. 

Prvým cieľom bolo zachytiť zimnú prípravu a podávať výkony, ktoré ma 

zdobia teraz. Celkom to sadlo a snažím sa v tom pokračovať."

Tých brankárskych príkladov v MŠK si mal dosť. Koho z nich najviac 

obdivuješ alebo je tvojím vzorom?

„Sledujem Martina Dúbravku, ktorí pôsobí v Newcastli a teraz som podrobne 

začal sledovať aj Domina Holeca v Poľsku."

Heco je skôr typ atletického brankára, ty asi viac robustnejší typ. Ako to 

vnímaš?

„Skôr som brankár, ktorý má rád loptu, snažím sa často rozohrávať a chodiť 

do centrov. Neviem, k akému typu by som sa prirovnal."

Čo hovoríš na celý priebeh Slovnaft Cupu? Na jeseň sme mu neprikladali 

veľkú váhu. Môže to byť aj tým, že na nás nie je taký veľký tlak a ideme si tou 

súťažou tak nenápadne?

„Na začiatku sezóny nebol nejakým cieľom postup do finále. Boli sme takí 

uvoľnení, žiadne napätie, stres či prehnané očakávania. Postupne každý 

jeden v pohári dostal šancu, každý sa jej chytil a celkovo v ňom podávame 

dobré výkony. Myslím si, že momentálne môžeme svojimi schopnosťami a 

štýlom konkurovať aj Slovanu. Teraz už si ideme za jasným cieľom."

Pred semifinálovou odvetou sa však v kabíne asi nehovorí o finále či 

Slovane...

„Snažíme sa sústrediť na Košice, aby sme to doma zvládli. Ak sa nám potom 

podarí postúpiť do finále, tak do neho dáme všetko."

Čo bude dôležité, aby sme zvládli priviesť semifinálový dvojzápas do 

postupového konca?

„Dôležité bude najmä to, aby sme lepšie zachytili začiatky a konce polčasov. 

Toto nám pravidelne nevychádza či už v „Áčku" alebo v dueloch rezervy. 

Často sa nám stane, že dostaneme zbytočné góly, ktoré nás stoja body a 

čisté kontá. Na to si musíme dať pozor. Doma nám jednoznačne verím."

PROGRAM SLOVNAFT CUPU

UTOROK 4.5. 2021

Odveta semifinále:

 Žilina – Košice (15:30) | RTVS

 výsledok prvého stretnutia 4:2

STREDA 5.5. 2021

Odveta semifinále:

 Banská Bystrica – Slovan BA (15:30) | RTVS | 

 výsledok prvého stretnutia 0:3

STREDA 19.5. 2021

Finále: 

Národný futbalový štadión Bratislava, 18:00 hod.
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Dokopy päť pohárových zápasov absolvovali Šošoni v prebiehajúcom 

52. ročníku Slovenského pohára. Pritom jediný jednoznačný výsledok 

sa zrodil hneď v našom premiérovom zápase proti treťoligovému 

Námestovu po výsledku 7:0. Nasledovala penaltová dráma v 

Oravskom Veselom, zrušený zápas proti Belej, ďalšie pokutové kopy a 

brankárske umenie Ľubomíra Belka proti Podbrezovej, vybojované 

víťazstvo v Zlatých Moravciach a úspešný „polčas" proti Košiciam z 

minulého týždňa. 

Dnes je tak pred nami šiesty pohárový duel v aktuálnej sezóne. 

Pripomeňme si podrobnejšie doterajších päť vystúpení Šošonov a 

cestu Slovnaft Cupom až po dnešný duel. 

2. kolo:

MŠK Námestovo - MŠK Žilina 0:7 (0:4)

Góly: 5., 28. a 53. Kurminowski, 51. a 82. Rusnák, 39. Bernát, 40. 

Ďuriš

Rozhodca: Ochotnický - Hrmo, Košecký

ŽK: 86. Branický (Námestovo)

ZOSTAVY

MŠK Námestovo

Lešňovský (45. Greššák) - Habiňák (C), Mi. Čiernik, Branický, Jaššo 

(46. Mydlár), Ma. Čiernik, Snovák (60. Záhumenský), Gelčinský (46. 

Kormaňák), Fajčák (46. Kubica), Siman, Buckulčík 

MŠK Žilina

Belko - Anang, Minárik (C) (46. Kiwior), Nemčík, Javorček - Bernát 

(56. Gono), Fazlagić, Myslovič (46. Gamboš) - Ďuriš (46. Kaprálik), 

Kurminowski (56. Vallo), Rusnák

3. kolo:

Oravské Veselé - MŠK Žilina 1:1 (1:1), 3:4 na pok. kopy

Góly: 6. Gočal - 2. Bari

Rozhodca: Gemzický - Jekkel, Sluk

ŽK: 29. Javorček, 70. Suľa - 80. Garaj

Diváci: 100

ZOSTAVY

TJ Tatran Oravské Veselé

Feriančík - Žilák, Kmeť, Struhár, Šmiheľ, Hoti, Ratica (90. Burzík), 

Janič (85. Pňaček), Jurky, Gočal (85. Hojo), Pisarčík (C) (68. Garaj) 

MŠK Žilina

Belko - Suľa, Nagy, Nemčík, Javorček - Holáň (62. Gomola), Diaz (C), 

Myslovič - Kaprálik, Jibril (62. Kostúr), Bari (62. Goljan (81. Hamzáň))

5. kolo:

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0), 6:5 na pok. kopy

Góly: 26. Iľko - 87. Breznaník

Rozhodca: Mastiš - Kováč, Straka

ZOSTAVY

MŠK Žilina

Belko - Rusnák, Minárik (C) (72. Kopas), Nemčík, Javorček - 

Myslovič, Slebodník (72. Fazlagić), Bichakhchyan (62. Bernát) - 

PÄŤ VÝHIER NA VONKAJŠÍCH

IHRISKÁCH, DVE PENALTOVÉ 

DRÁMY

Goljan (62. Ďuriš), Jibril, Iľko (79. Sluka) 

FK Železiarne Podbrezová

Rehák - Barbora (72. Paraj), Bartoš (82. Urgela), Pajer, Kováčik (46. 

Chvátal) - Grešák, Bakaľa, Grendel (C) (72. Breznaník), Špyrka (46. 

Ďatko) - Skiba, Gerebenits

Štvrťfinále:

FC ViON Zlaté Moravce - MŠK Žilina 0:2 (0:1)

Góly: 33. Rusnák, 88. Paur

Rozhodca: Smolák - Ádám, Perát

ŽK: 90. Pintér (Zlaté Moravce)

ZOSTAVY

FC ViON Zlaté Moravce-Vráble

Chovan - Čogley, Moško (46. Tóth), Menich, Pintér, Chren (C) (78. 

Orávik) - Sloboda, Duga, Grozdanovski (46. Ďubek) - Hrnčár, Balaj 

MŠK Žilina

Belko - Anang, Minárik (C), Kiwior, Sluka - Myslovič (59. Gono), 

Fazlagić, Bichakhchyan (69. Slebodník) - Rusnák (59. Ďuriš), Jibril 

(86. Nemčík), Kaprálik (69. Paur)

Semifinále:

FC Košice - MŠK Žilina

Góly: 47. a 86. Pačinda - 42. a 66. Kaprálik, 28. Slebodník, 88. Bernát

Rozhodca: Somoláni - Pozor, Roszbeck

ŽK: bez kariet

ZOSTAVY

FC Košice

Kira – Jonec, Krčmarević, Pavúk - Kis, Novák (74. Gladiš), Jakúbek, 

Liener (54. Košuda) - Pačinda, Gáll (46. Sabol), Karaš (74. 

Kountouriotis) 

MŠK Žilina

Belko - Rusnák, Kopas, Minárik, Javorček (67. Anang) - Fazlagić (46. 

Gono), Goljan (67. Paur), Myslovič, Bichakhchyan (67. Ďuriš) - 

Kaprálik, Slebodník (76. Bernát)
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    P  Z MIN G A

7  Záložník 5 374 0 1 Patrik Myslovič

2  Obranca 4 337 0 1 Dominik Javorček

66  Útočník 4 329 3 0 Matúš Rusnák

23  Obranca 4 297 0 0 Ján Minárik

6  Útočník 4 294 2 2 Adrián Kaprálik

25  Obranca 4 274 0 0 Tomáš Nemčík

18  Záložník 4 243 0 1 Enis Fazlagić

8  Útočník 3 238 0 0 Taofiq Jibril

28  Obranca 3 203 0 0 Benson Anang

11  Záložník 3 198 0 0 Vahan Bichakhchyan

24  Záložník 3 169 1 1 Tibor Slebodník

20  Útočník 3 148 0 0 Adam Goljan

14  Obranca 2 135 0 1 Jakub Kiwior

29  Útočník 4 127 1 0 Dávid Ďuriš

9  Záložník 3 110 0 0 Miroslav Gono

5  Obranca 2 108 0 0 Adam Kopas

27  Obranca 2 101 0 0 Branislav Sluka

21  Záložník 3 98 2 2 Ján Bernát

   Obranca 1 90 0 0 Samuel Suľa

   Obranca 1 90 0 0 Richard Nagy

   Záložník 1 90 0 0 Ivan Diaz

16  Útočník 1 79 1 0 Patrik Iľko

32  Útočník 1 62 1 0 Kristián Bari

   Záložník 1 62 0 0 René Holáň

90  Útočník 1 56 3 0 Dawid Kurminowski

24  Záložník 1 45 0 0 Martin Gamboš

17  Záložník 2 44 1 1 Jakub Paur

15  Obranca 1 34 0 0 Kristián Vallo

   Záložník 1 28 0 0 Martin Gomola

   Útočník 1 28 0 0 Adam Kostúr

   Útočník 1 9 0 0 Baba Hamza
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Prihrávanie: 0 » (dal)       » 0 (prijal)

Belko  - 6 

Javorček  - 4

Minárik  - 2

Kopas  - 2

Rusnák  2 -

Fazlagić  - -    

Goljan  1 1 

Myslovič  1 2

Bichakhchyan  - 1

Slebodník  4 3

Gono  - -

Anang  - -

Paur  - -

Ďuriš  - -    

Bernát  - -

SÚČET  8 21

SÚBOJE: 16/5 vyhratých (31% úspešnosť)

Obranné: 2/0 vyhratých

Útočné: 14/5 vyhratých

Vzdušné: 8/1 vyhratý

Súboje na zemi: 8/4 vyhraté

DRIBLING: 1/0

SKLZY: 1/0

STRELY / NA BRÁNU: 2/2

FAULY: 2

Celkovo odbehané: : 10 750 m ( 118 m / min )  

Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 541 m

Najvyššia rýchlosť:  34,18 km/h (Max. rýchlosť Kapa 

celkovo: 35,95 km/h VS. Neymar 34,83 km/h)

ADRIÁN
KAPRÁLIK

#

Prihrávky: 100% úspešnosť 
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