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Nadstavbovú časť Fortuna ligy začíname opäť po 
roku na domácom trávniku, no tentokrát v prvom 
kole skupiny o titul nevyzveme Trnavu, ale brati-
slavský Slovan. Práve tento celok s komfortným 
náskokom ôsmich bodov vedie súťaž pred druhým 
Spartakom. V poslednom kole základnej časti 
zviedli tieto dva tímy aj vzájomný súboj, ktorý však 
skončil iba bezgólovou remízou 0:0. V doterajšom 
priebehu Fortuna ligy okúsil Slovan trpkosť prehry 
iba raz, keď si ešte v treťom kole na nich vyšliapol 
aktuálne tretí celok tabuľky – MFK Ružomberok. 
My veríme, že Šošoni zaberú a Slovan odtiaľto 
odíde po dlhom čase s prehrou, druhou v ročníku.

Naše tohtosezónne merania síl so Slovanom zatiaľ 
zakaždým skončili deľbou bodov. V ôsmom kole 
sme si v hlavnom meste rozdelili body po remíze 
2:2, pričom všetky góly padli ešte v prvom dejstve. 
No a v poslednom, predvianočnom 19. kole sme 
sa zase rozišli zmierlivo po výsledku 1:1, ktorý 
zariadil v 73. minúte vyrovnávajúcim gólom Ben-
son Anang. Remízové výsledky 2:2 platili dokonca 
aj v dvoch z piatich vzájomných súbojov počas 
minulej sezóny. Zvyšné tri duely rozhodli výsledky 
iba o jeden gól, čo svedčí o vyrovnanosti a vypä-
tosti všetkých našich zápasov.

Okrem pôsobenia v skupinovej fáze Konferenčnej 
ligy, v ktorej sa „belasí“ v konkurencii Kodane, 
PAOK-u a Lincolnu Red Imps umiestnili so ziskom 
ôsmich bodov na treťom mieste, pokračuje aj ich 
púť Slovnaft Cup-om. Počas tohtotýždňového 
osemfinálového kola poháru zdolali Ružomberok 
2:0 zásluhou dvoch gólov Angličana Greena a vo 
štvrťfinále sa stretnú so Zlatými Moravcami. 
Šošonov, naopak, osemfinále slovenského pohára 
ešte len čaká. Budúcu stredu si na domácom 

štadióne zmeriame sily s druholigovým prekva- 
pením súťaže – KFC Komárno, ktoré už vyradilo 
Michalovce i Dunajskú Stredu.

Slovan počas zimy, podobne ako my, absolvoval 
prípravu na jarnú časť sezóny v teplom prostredí 
Dubaja. Celkovo zaznamenal v prípravných du- 
eloch bilanciu 1 výhra, 1 remíza a 2 prehry. K dis-
pozícii už mal dvojicu svojich zimných ofenzívnych 
posíl zvučného mena. Zo španielskeho veľkoklubu 
Atlético Madrid prišiel vystužiť hrot útoku, po 
odchode najlepšieho strelca Ezekiela Hentyho 
do Saudskej Arábie, srbský útočník Ivan Saponjić. 
No a z kazašskej Astany priviedol zase záložníka či 
krídelníka Tigrana Barseghjana reprezentujúceho 
Arménsko. Na druhej strane, z klubu sa porúčala 
na hosťovania trojica Filip Lichý (Ružomberok), 
Joeri de Kamps (Sparta Rotterdam) a Dejan Dražić 
(Honvéd).

Futbalový ošiaľ v podobe mládežníckej Ligy 
majstrov je už síce preč, no my stále potrebujeme 
vašu podporu aj v ďalších dôležitých zápasoch 
sezóny. Nadstavbové zápasy sú nepochybne jed-
nými z nich, ak si chcem opäť zopakovať úspešnú 
pohárovú púť z leta. A o súboji so Slovanom to 
platí dvojnásobne, pretože všetci vieme, aké 
vybičované to v týchto duelov býva. Všetci žlto-
zelení určite veria v dobrý výkon a v kútiku duše 
aj v tri body, ale k tomu bude treba aj vaše hla-
sivky na tribúnach štadióna. Kapacita už nie je 
obmedzená, tak poďme pripomenúť Slovanu, aké 
náročné to v Žiline je!

HLAVNÝ TRÉNER
VLADIMÍR WEISS ST. (SVK)

BRANKÁRI
1 ADRIÁN CHOVAN (SVK) 1995 
22 MATÚŠ RUŽINSKÝ (SVK) 1992 
30 MICHAL ŠULLA (SVK) 1991 
31 MARTIN TRNOVSKÝ (SVK) 2000 
OBRANCOVIA

4 GURAM KAŠIA (GEO) 1987
5 RICHARD KRIŽAN (SVK) 1997
14 MYENTY ABENA (NED) 1994
17 JURIJ MEDVEDĚV (CZE) 1996  

25 LUKÁŠ PAUSCHEK (SVK) 1992 
27 MATÚŠ VOJTKO (SVK) 2000

29 VASIL BOŽIKOV (BUL) 1988 
36 LUCAS LOVAT (BRA) 1997 
81 VERNON DE MARCO MORLACCHI 
(SVK) 1992 
 ZÁLOŽNÍCI

3 UCHE AGBO (NGA) 1995
7 VLADIMÍR WEISS ML. (SVK) 1989 
8 DÁVID HOLMAN (HUN) 1993 
10 IBRAHIM RABIU (NGA)1991 
11 TIGRAN BARSEGHJAN (ARM) 1993 

16 ALEN MUSTAFIĆ (BIH) 1999
18 DÁVID HRNČÁR (SVK) 1997
19 ANDRÉ GREEN (ENG) 1998
20 JABA KANKAVA (GEO) 1986
21 JAROMÍR ZMRHAL (CZE) 1993 

ÚTOČNÍCI
9 IVAN SAPONJIĆ (SRB) 1997
23 ROMAN ČEREPKAI (SVK) 2002
28 ADLER DA SILVA (SUI) 1998
33 SAMUEL MRÁZ (SVK) 1997
77 ALEKSANDAR ČAVRIĆ (SRB) 1994 

Rok založenia: 1919  Klubové farby: belasá
Štadión: Tehelné pole Kapacita: 22 500 divákov
Minulá sezóna: 1. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:2 (d), 2:3 (v), 2:2 (v), 2:3 (d), 1:2 (finále SC)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 2:2 (v), 1:1 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN 138 44 27 67 175:249

ŠK Slovan Bratislava

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,5                                                                                                                                            2,4

Úspešnosť prihrávok
85%                                                                                                                83%

Strely na bránu
133                                                                                                                        133

Fauly
256                                                                                                                                                              264

Ofsajdy 
28                                                                                                                           51

Najviac asistencií
Dávid Ďuriš  3                                                                     Ibrahim Rabiu 6

Najviac odohraných minút
Matúš Rusnák       1481                                                                                                         Vernon De Marco       1493



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, uplynulú stredu sme na štadióne zažili skvelú 
atmosféru v rámci mládežníckej Ligy majstrov. Všetci si užili 
zápas aj napriek konečnému výsledku. Užili ste si to aj vy?
„Bola to výborná reklama na žilinský futbal a na našu akadémiu. 
Myslím si, že u všetkých prevládali pozitívne emócie, i keď 
nakoniec chýbala povestná „čerešnička na torte“ v podobe pos-
tupu. Treba však uznať, že sme mali naozaj ťažkého súpera. Naši 
chalani ukazovali svoju kvalitu počas celej súťaže a zaslúžene 
sa dostali až takto ďaleko.“

Mohli by nastať nejaké zmeny v kádri „A“- tímu, čo sa týka 
budú- cnosti týchto mladých chalanov?
„V zostave sme mali viacero hráčov, ktorí už patria do „Áčka“. 
Budeme predovšetkým radi, ak sa nám vrátia zdraví a budeme 
ich môcť opäť využiť v našich zápasoch. Samozrejme, ostatní 
musia ukázať správny prístup, no myslím si, že to im rozhodne 
nechýba. Určite sú pre nás veľkým prísľubom do budúcnosti.“

Zmena s určitosťou už nastala na pozícii asistenta trénera. 
Viktor Pečovský nahradil odchádzajúceho Norberta Guľu 
a už dnes bude sedieť vedľa vás na striedačke.
„V prvom rade ďakujem Norovi Guľovi za spoluprácu a služby, 
ktoré odviedol pre celú klub MŠK Žilina. My sme jeho rozhod-
nutie akce- ptovali, držíme mu palce. Viktor je legenda, a hoci 
je začínajúci tréner, určite má bohaté skúsenosti na to, aby 
sme sa dopĺňali. K tomu je charakterovo výborný človek, ktorý 
vie stmeliť kabínu a preniesť svoj pohľad do hráčskej kabíny. 
Tešíme sa, že tu Peči s nami bude už dnes.“

Vráťme sa ešte krátko k stretnutiu v Dunajskej Strede. 
V rozhovore po zápase povedal Matúš Rusnák, že po dlhšom 
čase cítil v tíme správnu chémiu a že si to na ihrisku všetko 
sadlo. Mali ste aj vy podobný pocit?
„Áno. Chalani boli dobre nastavení, zaujali dobrý postoj k samot-
nému zápasu, no opäť nás mrzia individuálne chyby, ktoré 
zrážajú celý výkon družstva. Verím tomu, že sa nám ich podarí 
čím skôr odstrániť a v ďalších dueloch si budeme dávať pozor 
na to, aby sme nedostávali ľahké góly. Následne je naozaj ťažké 
vrátiť sa do zápasu, i keď minulý týždeň sa nám to podar-
ilo vyrovnávajúcim gólom. Po ďalších chybách sme sa už ale 
nedokázali nakopnúť. Je to veľká škoda, lebo chalani podali 
veľmi dobré výkony.“

A to nám, paradoxne, chýbalo viacero hráčov. Či už kvôli 
zraneniam alebo zápasu so Salzburgom...
„Chalani, ktorí nastúpili, sa ukázali v dobrom svetle. Z ich strany 
je to správna reakcia, že sa športovo pobili o svoje miesto 
v zostave.“

Štatistiky ukazujú, že často strieľame (133 – najviac striel 
z ligy) a často súpera aj prestrieľame, ale veľká časť našich 
pokusov mieri vedľa. Čím si to vysvetľujete?
„Pozitívom je, že si strelecké príležitosti dokážeme vypracovať. 
Naopak, negatívom je ich presnosť a dôraz. Jednoznačne sa 
aj v tomto ohľade musíme zlepšiť, keďže situácií máme na to 
dostatok. Akurát ich nevieme pretaviť vo vytúžené góly, čo je 
veľmi potrebné na to, aby sme dokázali vyhrávať a byť úspešní.“

Na to nadväzuje aj finálna fáza. Proti najlepším tímom si 
ťažko vypracujeme desať gólových šancí. Budú možno dve-
tri a treba ich dokázať využiť, ako sa to teraz ukázalo aj pri 
19-tke proti Salzburgu...
„Určite, v zápasoch so silnými protivníkmi je to o tom, kto využije 
to málo veľkých príležitostí. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali 
streliť gól čím skôr, dostať sa do vedenia, lebo potom sa vždy 
ľahšie dýcha. Naopak, keď rýchlo inkasujeme ako v Dunajskej 
Strede, tak je veľmi náročné dobiehať manko. Aj naposledy 
to na chvíľu s chalanmi za- mávalo, ale následná reakcia aj 
vstup do druhého polčasu bol veľmi dobrá. No stále nám niečo 
chýbalo k úspechu.“
Teraz nás čaká minimálne desať zápasov proti najlepším. 
Čo si od toho sľubujete?
„Bude to pre nás veľký test, chceme sa pobiť o dobré výsledky. 
Stále máme otvorené dve cesty do pohárovej Európy. Uvidíme, 
ako sa s tým vysporiadame, a či budeme mať dostatok síl 
a kvality na to, aby sme sa tam dostali. Cesta vedie cez pohár 
alebo v prípade okolností aj cez baráž. Vieme, ako sme si to 
užívali v minulom ročníku a všetci by sme si to radi vyskúšali 
znovu. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, chalani budú 
určite motivovaní, budeme podávať dobré výkony.“

So Slovanom máme čerstvé skúsenosti z domáceho trávnika, 
kde sa zrodila v decembri remíza 1:1. Vtedy sme si dokázali, 
že pri maximálnom kolektívnom výkone sa dá hrať so všet-
kými, i s majstrom...
„Áno, cítime to tak, že musíme byť zomknutí a hrať ako jeden. 
Myslím si, že aj posledný výkon proti Dunajskej Strede tak 
vyzeral a verím tomu, že v tom budeme pokračovať. Chalani si 
navzájom pomáhali na ihrisku a boli ako jeden celistvý kolektív, 
čo nás veľmi teší po zimnej obmene kádra. Verím, že si to všetko 
začína sadať a čím ďalej, tým viac to bude len a len lepšie.“

Po strede sa často sa skloňuje aj atmosféra, ktorá bola 
na štadióne. Aj to bude asi pre nás dôležitý faktor pred 
Slovanom, ktorý nás môže ešte viac poháňať...
„Áno, budeme hrať proti výbornému tímu. Dúfam, že nás diváci 
prídu povzbudiť. Chalani určite potrebujú takýto pozitívny a pov-
olený do- ping. Videli sme, čo to v stredu spravilo s chalanmi. 
Bolo by výborné, keby sme zažili poriadnu domácu atmos-
féru, aby fanúšikovia tlačili chalanov k ešte lepším výkonom 
a výsledkom.“

POHĽAD TRÉNERA:
„SNÁĎ SI TO VŠETKO 
ZAČÍNA SADAŤ.“



Usmej sa.
pochutíš s i bez mäsa .

www.rybazilina.sk



Od 7. kola Fortuna ligy chýbal v našej zostave krídel-
ník Patrik Iľko iba raz. V doterajších troch jarných 
dueloch dokonca nastúpil vždy na inej pozícii. Ako 
vníma rotáciu rodák z Fričkoviec pri Bardejove a aká 
je nálada v kabíne pred nadstavbou? Vyhecovali 
chalani z U19 aj naše „Áčko?

Paťo, ako sa cítiš pred nadstavbou, pred súbojmi 
s najlepšími, a tým pádom vrcholom sezóny?
„Cítim sa dobre, prvotný cieľ – byť súčasťou prvej 
šestky – sme splnili. Budeme hrať s dobrými tímami, 
takže sa teším ja i celé naše mužstvo.“

Tým to ale nekončí...
„Jasné, že nie. Teraz si môžeme zmerať sily s najlepšími, 
no hlavne sa dostať na pohárové miestenky, aby sme 
si zopakovali predkolá Konferenčnej ligy. Stále je na 
čom pracovať, či už individuálne, ale aj ako tím. A práve 
súboje, aký náš čaká aj dnes, nám nastavia zrkadlo 
a posunú nás. Pre mňa dvojnásobná motivácia, keďže 
Európa mi v lete kvôli zraneniu ušla. Chalani si užili leto, 
ja som sa len prizeral... Teraz by som bol rád súčasťou 
predkôl aj na trávniku. Takže nekončíme, len sa naše 
ciele zvyšujú...“

Skupinu o titul začíname hneď Slovanom. Je to pre 
teba ten najnáročnejší súper, alebo je tam iný súper, 
ktorý ti „nevonia“?
„Čo sa týka motivácie, nie je väčší súper a  rival 
ako Slovan. Dominuje našej lige, aj my sa proti nim 
chceme ukázať a zdolať ich. I keď všetci vieme, aké 
je to náročné. Vieme však, čo pre to musíme spraviť.“

Z pohľadu štýlu ti Slovan sedí?
„Myslím si, že hra Slovana nám vyhovuje. Nehrajú 
agresívne, nehrajú toľko na lopte. Majú však výborné 
individuality, preto to bude o dôslednom plnení úloh. 
Prvé jarné zápasy neboli z našej strany najhoršie, ale 
prehrali sme si ich jednoducho sami po zbytočných 
chybách. Tomu sa musíme vyvarovať, pretože sa z toho 
vždy ťažko otriasa. Iba vtedy môžeme pomýšľať na 

dobré výsledky. Veríme, že dnes to pretrhneme.“

S  tým súvisí aj veľa nepremenených šancí či 
nepresných streleckých pokusov...
„Väčší pokoj v zakončení, alebo ešte v predfinálnej 
fáze, aby sme si ešte lepšie dokázali pripraviť situácie. 
Len toľko k tomu poviem... A zároveň to povestné 
„šťastíčko“ k tomu, aby sme pretrhli smolu.“

Smola sa lepila aj na tvoje kopačky, keďže pri tvojom 
mene svieti jediný gól do siete Senice.
„Určite to raz príde a verím, že to už strelecky pretavím 
do gólu a pomôžem mužstvu.“

Proti Slovanu si hral aj naposledy v decembri pri 
remíze 1:1. Dokázali sme si, že sa proti belasým 
dá hrať?
„Asi áno. Posledné zápasy boli všetko vyrovnané 
súboje, kde sme niekedy rôznymi chybami a okol-
nosťami stratili možnosť vyhrať. Dá sa s nimi hrať, dá 
sa s nimi aj vyhrať.“

Práve v poslednom jesennom kole si nastúpil proti 
Bratislavčanom na hrote útoku, teraz na jar si hral 
v strede poľa i na krídle. Stáva sa z teba „žuvačka“, 
ktorá to zalepí, kde je treba?

PATRIK IĽKO
Slovensko • 16.2.2001 • Výška: 180 cm • Váha: 72 kg 
Post: Útočník

Kariéra:
Akadémia MŠK Žilina 2017 – 2019
MŠK Žilina 2019 -

Celková bilancia v žltozelenom:
44 zápasov | 7 gólov / 3 asistencie

Bilancia v aktuálnej sezóne:
15 zápasov / 699 minút | 1 gól | 0 asistencií | 
77% úspešnosť prihrávok | 35% úspešnosť súbojov | 0 ŽK

ROZHOVOR

“DÁ SA S NIMI HRAŤ, DÁ SA S NIMI AJ 
VYHRAŤ,“ BURCUJE PRED BELASÝMI 
KRÍDELNÍK PATRIK IĽKO

#



„Kde ma tréneri postavia a potrebujú, tam zahrám. Nemám 
s tým problém. Hlavne som rád, že môžem byť na trávniku. 
Už to len pretaviť do výsledkov. Naposledy som hral proti 
Slovanu na hrote, rovnako aj uplynulý víkend v Dunajskej 
som tam dohrával zápas. Keď bude treba, pôjdem aj do 
obrany (smiech).“

Slovan je zvýšená motivácia. Nenamotivoval vás však aj 
súboj mládežníckej Ligy majstrov, kde bola na trávniku 
výborná emócia pre celý klub?
„Chalani ukázali, že tímovým výkonom sa dá hrať s každým. 
So spoluhráčmi sme povzbudzovali na západnej tribúne. 

Celá Žilina i Slovensko tým žilo, aj to môže byť pre nás 
zvýšená motivácia.“

S tým súvisí aj podpora z tribún. Keď je za vami toľko 
fanúšikov, tak sa dá vyrovnať takému favoritovi, ako 
bol Salzburg a ako bude aj Slovan...
„Súhlasím. Podpora fanúšikov nás vie vyhecovať k takým 
výkonom, aké sme videli aj v stredu. Každému sa lepšie 
hrá, keď je tu podobná kulisa. Dodáva to extra motiváciu 
a extra sily. Verím, že aj dnes bude fanúšikov počuť a pri-
nesieme im radostný výsledok.“

1.Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53
2.Trnava 22 13 6 3 29:12 45
3.Ružomberok 23 12 8 3 43:18 44
4.Dunajská Streda 23 10 6 7 29:27 36
5.Sereď 22 9 5 8 28:28 32
6.Žilina 22 8 6 8 34:33 30
7.Senica 22 7 6 9 21:32 27
8.Trenčín 22 6 7 9 32:33 25
9.Michalovce 22 7 2 13 20:31 23
10.Lip. Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21
11.Z. Moravce-Vráble 22 4 7 11 22:36 19
12.Pohronie 22 2 4 16 19:47 10

TABUĽKA Sobota 5.3.
1. KOLO:
Trnava - Sereď (15:00)
Lip. Mikuláš - Senica (15:00)
Michalovce - Trenčín (15:00)
Pohronie - Z. Moravce-Vráble (15:00) 

NEDEĽA 6.3.
Žilina - Slovan Bratislava (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadák (FK Senica)  10 gólov,  Ezekiel Henty (ŠK 
Slovan Bratislava) 9 gólov,
Elvis Mashike (MŠK Žilina), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), Martin Regáli (MFK 
Ružomberok), Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava),
po 7 gólov



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



V STREDU POHÁR ZA 1€, NAJBLIŽŠIE DVA 
DOMÁCE DUELY FORTUNA LIGY V PIATOK

Základná časť Fortuna ligy je minulosťou a fut-
balisti MŠK Žilina budú aj po piatykrát súčasťou 
prvej šestky. Posledné kolo a jeho až záverečné 
minúty napokon rozhodli o tom, že do nadstavby 
vstúpia Šošoni zo 6. miesta.
Vo štvrtok zároveň prebehol štvrťfinálový žreb 
Slovenského pohára. Sedmičku už postupujúcich 
Slovan Bratislava, Trnava, Senica, Trenčín, ViOn 
Zlaté Moravce, Pohronie a Skalica doplní práve 
víťaz duelu MŠK Žilina – Komárno, ktorý je na 
programe už teraz v stredu 9. marca o 15:00 
hod. pod Dubňom.

Aj prípadné štvrťfinále doma v derby proti Trnave
A práve postupujúci zo stredajšieho osemfinále 

medzi Šošonmi a  druholigistami z  Komárna, 
na ktoré je vstupné 1€ (držitelia permanentiek 
zdarma), vyzve na domácom trávniku trnavský 
Spartak. Toto kolo sa hrá na jeden zápas. Ak by sa 
zápas skončil nerozhodne, nasledujú ihneď strely 
z pokutových kopov. Predbežný termín štvrťfinále 
je 16. marec.

Proti DAC-u i Ružomberku v piatok
Černákovci začínajú i končia skupinu o titul proti 
Slovanu, už v 3. kole sa znova stretneme po mesiaci 
s Dunajskou Stredou. Proti DAC-u aj Ružomberku 
odohráme domáce zápasy netradične v piatok. 
Medzitým sa predstavíme v Trnave proti Seredi. 



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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