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1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

Erik Gemzický
František Ferenc
Michal Tomčík
Pavel Ochotnický
František Košičár
Ján Špivák

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA
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A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

2
DOMINIK
JAVORČEK
SVK 17 r.

24
VLADIMÍR
BARBORA
SVK 19 r.

25
TOMÁŠ
NEMČÍK
SVK 19 r.

ASISTENT
TRÉNERA
PETER
ČERNÁK

33
SAMUEL
SUĽA
SVK 20 r.

66
MATÚŠ
RUSNÁK
SVK 20 r.

4
MATEJ
MOŠKO
SVK 21 r.

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 21 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

28
BENSON
ANANG
GHA 20 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 21 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 22 r.

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 36 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 19 r.

14
JAKUB
KIWIOR
POL 20 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 19 r.

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

MASÉR
JOZEF
HROMKA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 21 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

16
PATRIK
IĽKO
SVK 19 r.

9
MIROSLAV
GONO
SVK 19 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

30
ĽUBOMÍR
BELKO
SVK 18 r.

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
SVK 18 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 20 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

35
MAREK
TEPLAN
SVK 17 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 21 r.

20
ADAM
GOLJAN
SVK 19 r.

90
DAVID
KURMINOWSKI
POL 21 r.
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FC Spartak Trnava
Rok založenia: 1923•Klubové farby: červená, čierna, biela•Minulá sezóna: 7. miesto
Sídlo: ŠAM City Aréna Trnava•Kapacita: 19 200 divákov
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:1 (v), 1:1 (d), 3:4pk (finále SC)
Vzájomný zápas aktuálna sezóna: 4:2 (d), 1:0 (v)
Historická bilancia: Žilina – Trnava 126 50 34 42 174:152

D

ruhá premiéra v sezóne, druhá s trnavským Spartakom. Bílých Andelov sme hostili v prvom domácom
zápase sezóny a toho istého súpera privítame rovnako na domácom trávniku v prvom stretnutí po reštarte
ligy. Spartakovci si ešte pred prerušením ligy na poslednú
chvíľu vybojovali účasť v hornej šestke, a tak si to môžeme s trojmesačným oneskorením rozdať v skupine o titul.
Trnave sa podarilo zaistiť si hornú šestku na horúcej pôde
Dunajskej Stredy, kde vďaka tesnej výhre 1:0 poskočili na
štvrté miesto. Na ňom sú červeno-čierni iba vďaka lepšiemu skóre pred Michalovcami, s ktorými majú zhodne po 30
bodov. Na Dunajskú Stredu stráca Trnava osem bodov, pred
šiestym Ružomberkom má zas dvojbodový náskok.
Trnavčania mali v pláne zamiešať karty v boji o európske miestenky. Po prerušení ligy však odštartoval menší
odliv, a to nielen medzi hráčmi. Káder po skončení zmluvy
opustil pilier defenzívy Bogdan Mitrea, ďalší legionár z obrany Joel Pereira, útočník Petar Orlandić a citeľnou stratou je
aj kapitán a mozog hry Spartaka Erik Grendel. Navyše hosťovanie sa skončilo talentovanému útočníkovi Rafaelovi Tavaresovi, ktorý sa vrátil späť do Brazílie. Spartakovci krátko
pred reštartom ligy ohlásili zmenu aj na trénerskom poste.
Klub rozviazal zmluvu s portugalským kormidelníkom Ricardom Chéuom a jeho asistentom Nunom Barbosom, na
ich miesto prišiel „trénerský odchovanec“ Spartaka Marián
Šarmír, ktorému bude asistovať Tomáš Prisztács. V médiách

Brankári:
1 ĽUBOŠ KAMENÁR SVK
31 DOBRIVOJ RUSOV SVK
71 DOMINIK TAKÁČ SVK
Obrancovia:
6 IZUCHUKWU ANTHONY NGA
26 MALKOLM MOENZA SWE
72 GERGELY TUMMA SVK

navyše rezonovali informácie o údajnom predaji klubu, čo
však majitelia jednoznačne popreli. Spartak sa po výpadku
v defenzívnych líniách predsa len posilnil, keď sa z hosťovania v druholigových Košiciach vrátil stopér Gergely Tumma.
Priaznivcov Trnavy tiež potešilo predĺženie zmluvy brankárskej opory Dobrivoja Rusova. Súpisku pre zvyšok sezóny
doplnia prevažne hráči z trnavskej juniorky.
Po uvoľnení opatrení ladili „Andeli“ formu na nadstavbu v dvoch prípravných zápasoch, pričom v obidvoch prehrali a nepodarilo sa im streliť gól. Ešte pod vedením Ricarda Chéua prehral Spartak v Trenčíne 0:4 a v generálke pred
reštartom ligy prehrali Trnavčania už pod vedením trénera
Šarmíra v Senici tesne 0:1.
Brány žilinského štadióna sa otvárajú po vyše troch
mesiacoch, čo približne zodpovedá štandardnej dĺžke
zimnej prestávky. Štart do nadstavbovej časti Fortuna ligy
bude náročný, čo si uvedomuje aj omladená, no odhodlaná družina trénera Pavla Staňa. Preto, hoci aj od televíznej
obrazovky, požeňme šošonov za úspešným začiatkom päťkolovej nadstavby.•

Buď naším dvanástym hráčom.
Stále sme hrdí,
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

2 MATÚŠ TURŇA SVK
Stredopoliari:
20 MARTIN GAMBOŠ SVK
4 ALEXANDER HORVÁT SVK
5 JAKUB KRČ SVK
12 MARKO TEŠIJA CRO
23 THEOFANIS TZANDARIS GRE
7 DIJAN VUKOJEVIC SWE

21 YANN MICHAEL YAO CIV
25 BAMIDELE YUSUF NGA
Útočníci:
18 ŠTEFAN MOLNÁR SVK
24 ALEX SOBCZYK AUT
Hlavný tréner:
MARIÁN ŠARMÍR
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POHĽAD TRÉNERA: „Všetci hráči bojujú
o svoju budúcnosť.“
Dlhé obdobie bez futbalu je konečne za nami. Prestavaný tím šošonov ukázal v príprave
svoj potenciál. Ako sa na to pozerá kormidelník? Sme na tom kondične lepšie ako po
zime? Čo hovorí na prácu s mladíkmi a ako by ich charakterizoval? O tvrdej práci, pokore
tímu i dnešnom súperovi s hlavným trénerom MŠK Pavlom Staňom.
Pán tréner, ako by ste zhodnotili toto „prípravné obdobie“?
„Nikoho neprekvapím, keď poviem, že to bolo špecifické
obdobie aj pre nás. Museli sme vnímať a dodržiavať všetky opatrenia, no pomaly sme sa do toho dostali. Po fyzickej
stránke sa nám však podarilo hráčov slušne pripraviť, herná stránka je rovnako fajn, prezentovali sme sa na dobrej
úrovni.“
Kondičné parametre tímu ešte stúpli oproti zimnej
príprave. Je teda mužstvo pripravené ešte lepšie než
v zime?
„Chalani sú pripravení, a to hovoríme naozaj o detailoch.
Či je to ale lepšie alebo horšie, je ťažko povedať. Výsledky
testov a meraní sú jedna vec, herná kondícia je niečo iné.
Zatiaľ sme nastúpili v dvoch tréningových zápasoch, kde
sme nemali kondičné problémy. Uvidíme v ďalších stretnutiach, či sa to potvrdí. Podľa štatistík a aj „pohľadu zboku“
sme v tomto smere dostatočne nachystaní.“
Dva prípravné zápasy nám podľa vašich slov mali nastaviť akési zrkadlo. Čo vám teda detailnejšie prezradili?
„Bolo vidno, že chalani majú potenciál. Stále robíme ešte
dosť chýb smerom dozadu, a preto budeme pracovať na
tom, aby sme ich eliminovali. Nemôžeme čakať, že ich pri
mladom tíme odstránime úplne a natrvalo za krátky čas.
Chceme sa posúvať ďalej, lebo defenzíva tímu musí byť
stopercentná.“
„Generálka“ proti Trenčínu a najmä dominantný výsledok
8:1 zarezonoval. Bolo to do bodky splnenými pokynmi?
„Ofenzívna sila našich chalanov sa prejavuje dlhodobo. Gólové situácie si vytvárame pravidelne a keď máme dobrý
deň, dokážeme ich aj premieňať. Určite nešlo minulý víkend
o akúsi náhodu, dokážeme strieľať opakovane viac gólov.
Toto je správna cesta – priamočiarosť, pokiaľ nám to, samozrejme, súper dovolí.“
Bolo treba sebavedomie chalanov počas týždňa krotiť
po takých úspešných výsledkoch?
„Ani nie. Síce menej, ale hráči už majú isté skúsenosti a po
takomto výsledku musia ostať pokorní. Nie vždy zodpove-

dá výsledok dispozícii mužstva. Nepreceňujem vysokú výhru nad Trenčínom, ale ani ju nepodceňujem. Musíme mať
v sebe pokoru, takýto pozitívny zápas nás nemôže uspať.“
A to sme ešte odohrali prvý dvojzápas bez legionárov,
pričom v zostave nastúpilo až sedem „čistokrvných“
odchovancov Akadémie MŠK Žilina.
„Teší ma, že chalani, ktorí dostávajú šancu, sa ju snažia chytiť za pačesy. Pracujú na sebe, cítiť na tréningoch tú správnu
rivalitu medzi nimi. Jeden druhého takto môžu ťahať, tvoríme dobrý kolektív, čo je základom a našou silou.“
Na ďalších stránkach sa môžu fanúšikovia dozvedieť viac
o našich mladíkoch. Ako by ste ich charakterizoval vy?
„Cítiť v nich entuziazmus, ochotu pracovať a radosť aj z malých vecí na tréningu. Na to sa dobre pozerá, dobre sa s nimi
pracuje. Nie je medzi nimi hráč, ktorého by som musel nútiť
do niečoho. Sú si vedomí toho, ako majú pracovať. Po taktickej stránke ich ešte potrebujeme posunúť ďalej, je to ešte
len začiatok práce. Čaká nás tvrdá robota, určite to ešte nie
sú hotoví hráči. Aj preto je pokora na mieste.“
Zmeny v kádri nenastali iba u nás, ale aj u nášho
dnešného súpera. Aký to môže mať vplyv na duel,
stretnú sa v podstate dve nové mužstvá?
„Na základe jedného zápasu, ktorý odohrala Trnava pod vedením nového trénera, sa nedá nejako kalkulovať, niečo od
súpera očakávať. Musíme byť pripravení na všetko. Rovnako
aj my sme sa značne obmenili a sme nevypočítateľní. Bude
to zaujímavá konfrontácia. Trnava sem určite príde hrať o víťazstvo. Verím, že nás čaká kvalitné stretnutie. Ja osobne sa
už veľmi teším.“
Čo očakávate od týchto piatich zápasov, ako ich vnímate?
„Všeobecný názor sa rôzni, tímy sa k tomu stavajú rôzne. Pre
nás sú to jednoznačne ligové zápasy, ktoré berieme s plnou
vážnosťou a zodpovednosťou. Dostanú šancu tí, ktorí si ju
zaslúžili. U nás neprichádza do úvahy nič iné než boj o tri
body v každom jednom dueli. Všetci bojujú o svoju budúcnosť. Každá jedna hra v tréningu musí byť na sto percent.
Neviem si predstaviť, že by to bolo v ostrom, majstrovskom
zápase inak.“ •
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„Šancu si vážime a chceme ju chytiť
čo najpevnejšie,“ zhodujú sa nové tváre
v kabíne „Áčka“
Turbulentné obdobie prežívala v predošlých mesiacoch nielen celá spoločnosť, ale aj MŠK Žilina. Šošonov
opustilo osem hráčov „A“-tímu, ktorých nahradili mladé tváre hladné po seniorskom futbale a žltozelenom drese prvého mužstva. Kto to je a čo pre neho znamená šanca zahrať si v tíme Pavla Staňa?
BRANKÁR
ĽUBOMÍR BELKO
Rodák zo Strečna, odkiaľ putoval v jedenástich rokoch do MŠK a so šošonmi si prešiel všetkými
vekovými kategóriami. Oporou bol v každom svojom tíme a momentálne si pripisuje prvé skúsenosti so seniorským futbalom. Uvidíme, či k tomu pridá aj prvé minúty – či už vo Fortuna lige,
alebo v II. lige. Pred tromi rokmi bol na tréningu mužov ako mládežnícky hráč mesiaca, teraz je
súčasťou kabíny prvého tímu. Aj takto sa postupne plnia sny.
„Veľmi si vážim možnosť byť súčasťou „A“-tímu. Je to pre mňa ďalšia motivácia posúvať sa
vpred a zároveň zbierať skúsenosti s mužským futbalom.“

BRANKÁR
MAREK TEPLAN
Ďalší brankár z liahne našej akadémie, ktorý má výborné fyzické parametre a najmä odhodlanie
a pracovitosť zlepšovať sa každý jeden deň. Rodák z Čadce vyrastal futbalovo práve na Kysuciach.
Najskôr u šošonov iba trénoval a v roku 2017 prestúpil natrvalo k žltozeleným.
„Je to pre mňa veľká pocta, že môžem trénovať s A-tímom. Zároveň sa mi splnil jeden z
mojich veľkých snov. Vnímam to, ako možnosť rozvíjať sa a zároveň môžem popri skúsených hráčoch nadobúdať veľa cenných skúseností.“

OBRANCA
VLADIMÍR BARBORA
Univerzálny futbalista, ktorý vyrastal v rodnej Žarnovici, kde si prešiel prvými mládežníckymi kategóriami. Ako starší žiak prestúpil do futbalovej akadémie Jupie Podlavice, kde strávil dva roky.
Dorastenecký vek je pre Vladisa spojený už s MŠK Žilina, kde prišiel v roku 2016 do dorasteneckej
kategórie. Za sebou má skúsenosť z mládežníckej Ligy majstrov či prvé štarty v II. lige.
„Som nesmierne rád a vďačný za možnosť byť súčasťou „A“-tímu. Znamená to pre mňa
veľmi veľa, keďže to môže byť krok vpred v mojej futbalovej kariére. Teraz bude mojím
cieľom zdokonaľovať sa a podávať presvedčivé výkony, aby som bol aj naďalej hráčom
prvého tímu.“

OBRANCA
DOMINIK JAVORČEK
Ďalší zástupca regiónu Horná Nitra, ktorá má u nás výborné meno vďaka hráčom ako Dávid Hancko či Martin Králik. Rodák z Bojníc si prešiel futbalom v Prievidzi, kde si ho už ako 12-ročného vyhliadli skauti MŠK. Odvtedy býval na akadémii, kde sa učil od starších. Na kraji obrany nielen spoľahlivo bráni, ale ako moderný obranca neustále podporuje útok svojou nebezpečnou ľavačkou.

MLADÉ PUŠKY • 09
„Už od momentu, keď som prišiel do Žiliny v dvanástich rokoch, som sníval o tom, že raz
nahliadnem do šatne „A“-tímu. Teraz sa mi to podarilo, za čo veľmi pekne ďakujem. Budem
sa snažiť presvedčiť mojimi výkonmi trénerov a ukázať im že som tu právom.“

OBRANCA
TOMÁŠ NEMČÍK
Futbalový rod Nemčíkovcom nemusíme znalejším fanúšikom zvlášť predstavovať. Tomáš je synom Antona Nemčíka, nášho stredopoliara z 90. rokov a aktuálneho skauta Akadémie MŠK. Tomáš
je u šošonov od prípraviek, na rozdiel od otca však nastupuje na stopérskom poste. Nezabrzdilo
ho ani niekoľko zranení a teraz rozbieha svoju seniorskú kariéru.
„V MŠK som si prešiel každou jednou mládežníckou kategóriou a robil všetko preto, aby
som raz mohol pôsobiť v “A”-tíme. Od malého chlapca je to môj sen a čiastočne som si ho
aj splnil, keď mi prišla pozvánka. Beriem to ako motiváciu do ďalšej práce a k napredovaniu. Konkurencia v klube je veľká, a preto sa nemôžem uspokojiť s čiastočným úspechom.
Chcem pracovať na svojom rozvoji v najlepšom klube na Slovensku.“

OBRANCA
SAMUEL SUĽA
Rodák z Námestova, ktorého si vyhliadli naši mládežnícki tréneri pre svoju dôraznú hru a pracovitosť. Vždy poctivý "drič", ktorého by si želal každý tréner, prešiel v doraste z krídelnej pozície na
obrancu, kde teraz môže pri štýle šošonov naplno využívať svoj rýchlostný potenciál. Za sebou už
má aj štart v najvyššej súťaži, keď si zahral v posledných minútach pamätného Zápasu odchovancov. Vyskúšal si aj súboj v Slovenskom pohári či mládežnícku Ligu majstrov.
„Som za túto šancu vďačný trénerom. Neostáva mi nič iné iba sa im každodennou prácou na
ihrisku odvďačiť a dobrými výkonmi v zápasoch potvrdiť svoju oprávnenosť v kabíne „Áčka“.“

OBRANCA
MATÚŠ RUSNÁK
Najstarší z partie nových posíl v kabíne „A“-tímu. Rýchlonohý pravák vyrastal v Leviciach, následne
prestúpil do Trenčína, kde absolvoval dorastenecké kategórie a pred vstupom do seniorského futbalu posilnil šošonov. V úvode pôsobenia pod Dubňom bol stabilnou súčasťou "B"-tímu a pri aktuálnom
omladení kádra má možnosť byť nielen súčasťou "A"-tímu, ale aj nazbierať prvé ligové štarty.
„Zatiaľ sú moje pocity zo Žiliny naozaj super. Prišiel som sem ako 18-ročný chalan do B-tímu, čo mi veľmi pomohlo pri prechode do mužského futbalu. To, že som momentálne na
súpiske „A“-tímu beriem ako šancu a naozaj sa z nej teším.“

ÚTOČNÍK
ADAM GOLJAN
Ďalšie známe meno a pokračovateľ rodu sa prepracoval cez mládežnícke kategórie až do prvého
tímu. Syn nášho bývalého hráča a trénera Tibora Goljana – Adam si u žltozelených prešiel celou
mládežou a na krídelnej pozícii bol hrozbou pre každého súpera. Za sebou má premiérové štarty
za „B“-tím v II. lige a teraz už je iba na ňom, či mu pribudnú štarty aj v najvyššej súťaži.
„Som nesmierne vďačný, že môžem byt súčasťou „A“-tímu. Bol to môj sen odmalička, dennodenne som na tom pracoval, aby som sa prebojoval až sem. Ďakujem trénerovi za šancu
a verím, že ju využijem naplno.“
→ Kompletné profily všetkých hráčov (ich záujmy, vzory a ďalšie zaujímavosti) sa môžete
dozvedieť na mskzilina.sk
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TABUĽKA PRED 1. kolom nadstavby

JAKUB PAUR: „Keď okolo mňa lieta mladá
krv, nabíja ma energiou.“

1 Slovan Bratislava
2 Žilina
3 Dunajská Streda
4 Trnava
5 Michalovce
6 Ružomberok
7 Trenčín
8 Z. Moravce
9 Senica
10 Sereď
11 Nitra
12 Pohronie

Je najstarším odchovancom v kabíne a na svojom rukáve mal v tréningových dueloch kapitánsku pásku.
S novým kapitánom Jakubom Paurom o kabíne, dravosti i diváckej podpore.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
13
11
9
8
6
7
6
6
5
5
3

4
6
5
3
6
10
6
8
6
7
4
7

1
3
6
10
8
6
9
9
10
10
13
12

46:11
38:17
31:25
25:26
28:32
25:27
39:35
22:28
24:33
23:34
17:31
19:38

55
45
38
30
30
28
27
26
24
22
19
16

PROGRAM 1. kola nadstavby

to baví a sú na ihrisku šťastní. Potom mám energiu aj ja
a vzájomne sa dopĺňame.“
Aký máš pocit, keď sa rozhliadneš po kabíne?
„Myslím si, že je to super, v tíme je momentálne dravosť.
Možno nemajú chalani toľko skúseností, ale dravosťou
a chcením hrať za áčko sa to vyrovnáva.“
Ako to na teba vplýva, omladol si?
„Možno áno, ale pri tom pohľade na chalanov trochu
aj zostarol. Predsa len pri toľkých mladých hráčoch...“
(úsmev)
Si skúsenejší, ako sa chalanov pozeráš?
„Sú veľmi dobre pripravení už odvtedy, ako prišli z akadémie. Vedia, čo majú robiť. Čo sme teraz spolu v kabíne,
vedia aj to, ako sa majú správať. Prístup je zatiaľ dobrý
a verím, že to tak ostane čo najdlhšie.“

Prípravné duely poodhalili potenciál tímu. Asi dáš za
pravdu s tvrdením, že bodaj by bol každý duel taký
ako „generálka“ s Trenčínom.
„V tom zápase nám vyšlo skoro všetko. Určite tam boli aj
chyby. Výsledok je jedna vec, ale aj predvedená hra bola
fajn, čo je dôležité. Hlavné bolo to, že sme išli všetci na
doraz, ukázali sme tímového ducha, a to sa odrazilo na
výsledku. Myslím si, že liga bude o niečom inom, a preto netreba oslavovať. Treba byť pred zápasom s Trnavou
pokorný.“
Ty si sa predstavil na hrote, čo ti zjavne sedelo, keďže celý tím makal, šprintoval.
„Dodáva mi energiu, keď mladí chalani okolo mňa lietajú,
behajú a chce sa im makať. Človek na nich vidí, že ich

JAKUB PAUR #17
Slovensko • 4. 7. 1992 • Výška: 185 cm • Váha: 76 kg • Post: Útočník
Kariéra: MŠK Žilina – 2011; Zlaté Moravce (hosť.) 2011 – 2012; MŠK Žilina 2012 – 2016;
AS Trenčín 2016 - 2019; MŠK Žilina 2019 –
Celková bilancia v žltozelenom: 138 zápasov • 25 gólov • 1 asistencia
Aktuálna ligová sezóna: 5 zápasov • 296 minút • 0 góly • 1 asistencia
Úspešnosť súbojov: 35 %; Úspešnosť prihrávok: 83 %

Čo hovoríš na päticu blížiacich sa duelov?
„Pre náš mladý káder je to takpovediac ideálna situácia.
Nebude tam extra tlak na výsledky, takže si myslím, že
si to môžeme všetci užiť a chalani môžu ukázať, že majú
na to hrať v žilinskom áčku. Tieto zápasy nám môžu len
pomôcť.“
Trnava je tvojím najčastejším súperom v lige, keď si
proti nej nastúpil už v 18 zápasoch. Čo na ňu hovoríš
pred dneškom?
„Je to taká neznáma, pretože im odišlo rovnako veľa
hráčov, zmenil sa aj tréner, čiže ťažko povedať. Trnava
hrala vždy agresívne a myslím si, že nás nečaká ľahký
zápas. Dokonca by som povedal, že bude ťažší ako ten
s Trenčínom.“
Na tribúny sa dostane len „hŕstka“ fanúšikov. Väčšina
bude musieť sedieť iba pri televíznych obrazovkách.
„Je to škoda, že fanúšikovia nebudú na tribúnach a nemôžu nás podporovať osobne. Prial som si to ja aj chalani, preto tomu nerozumiem, že futbal ide trochu bokom,
keď sa všetko uvoľňuje. S tým ale nič nenarobíme. Žltozeleným divákom chcem odkázať, aby nám držali palce
aspoň prostredníctvom televízie a aby nás podporovali,
pretože náš mladý káder to potrebuje.“ •

SKUPINA O TITUL
SOBOTA 13.6.
Slovan BA - Ružomberok (18:00)
Dunajská Streda – Michalovce (20:00)
NEDEĽA 14.6.
Žilina – Trnava (18:00)
SKUPINA O UDRŽANIE SA
SOBOTA 13.6.: Senica – Sereď (17:00); Zlaté Moravce –
Nitra (17:00); Trenčín - Pohronie (17:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 12 gólov, Ristovski (Nitra) 9 gólov, Castaneda (Senica), Sidibe (Michalovce) po 8 gólov Bernát (Žilina), K. Vida (Dunajská Streda), Ďubek (Zlaté Moravce), Bukari (Trenčín), Sobczyk (Trnava), Ratao (Slovan) po 7 gólov

JOIN US AT NIKE.COM.FOOTBALL

