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10. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021
ŠTADIÓN MŠK ŽILINA
Rozhodca:
1. asistent rozhodcu:
2. asistent rozhodcu:
Náhradný rozhodca:
Delegát stretnutia:
Pozorovateľ rozhodcov:

VS

Filip Glova
Gabriel Ádám
Anton Perát
Peter Ziemba
František Košičár
Ľubomír Samotný

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

ASISTENT
TRÉNERA
PETER
ČERNÁK

ASISTENT
TRÉNERA
NORBERT
GUĽA

TRÉNER
BRANKÁROV
DUŠAN
MOLČAN

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

MASÉR
ENRIKO
PETRÍK

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY
KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
21r. (SVK)

27
BRANISLAV
SLUKA
21r. (SVK)

17
JAKUB
PAUR
28r. (SVK)

15
KRISTIÁN
VALLO
22r. (SVK)

32
KRISTIÁN
BARI
19r. (SVK)

66
MATÚŠ
RUSNÁK
20r. (SVK)

29
DÁVID
ĎURIŠ
21r. (SVK)

21
JÁN
BERNÁT
19r. (SVK)

8
TAOFIQ
JIBRIL
22r. (NGA)

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
36r. (SVK)

28
BENSON
ANANG
20r. (GHA)

2
DOMINIK
JAVORČEK
17r. (SVK)

OBRANCOVIA

35
MAREK
TEPLAN
18r. (SVK)

18
ENIS
FAZLAGIĆ
20r. (MKD)

11
VAHAN

16
PATRIK
IĽKO
19r. (SVK)

ÚTOČNÍCI

7
PATRIK
MYSLOVIČ
19r. (SVK)

ZÁLOŽNÍCI

25
TOMÁŠ
NEMČÍK
19r. (SVK)

BRANKÁRI

30
ĽUBOMÍR
BELKO
18r. (SVK)

14
JAKUB
KIWIOR
20r. (POL)

21r. (ARM)

19
TIMOTEJ
JAMBOR
17r. (SVK)

5
ADAM
KOPAS
21r. (SVK)

24
MARTIN
GAMBOŠ
22r. (SVK)

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
18r. (SVK)

23
JÁN
MINÁRIK
23r. (SVK)

9
MIROSLAV
GONO
19r. (SVK)

90
DAWID
KURMINOWSKI
21r. (POL)

BICHAKHCHYAN

4 PREDSTAVUJEME SÚPERA

FC SPARTAK TRNAVA
Rok založenia: 1904 • Klubové farby: Červená, čierna, biela
Minulá sezóna: 5. miesto • Sídlo: ŠAM City Aréna Trnava, kapacita 19 200 divákov
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 4:2 (d), 1:0 (v), 2:1 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA 127 51 34 42 176:153

A

j tretí domáci zápas šošonov v rade môžeme pokojne nazvať
šlágrom kola, po Slovane a Dunajskej Strede totiž po
reprezentačnej prestávke hostíme v nedeľnej dohrávke 10. kola
pod Dubňom rivala z Trnavy.
Spartak do novej sezóny síce vstúpil ešte s trénerom Mariánom
Šarmírom, ktorý nahradil v minulej sezóne po ukončení spolupráce
Portugalčana Ricarda Cheua, ale to platilo iba do polovice septembra,
keď ho na lavičke „andelov“ zase vystriedal Norbert Hrnčár. Zmeny
neobišli ani hráčsky káder, ktorý sa naozaj prekopal, keď odišiel i prišiel
dvojciferný počet hráčov. Z odchodov môžeme spomenúť určite
bývalého kapitána Erika Grendela či legionárov - Tavaresa, Mitreu,
Tzandarisa, Moenzu, Tešiju alebo najlepšieho strelca mužstva
Sobczyka.
Naopak, celkom zvučné mená prišli do Slovenského Ríma – najviac asi
zaujal príchod niekdajšieho reprezentanta a hviezdy Dunajskej Stredy
Erika Pačindu, ktorý sa na Slovensko vrátil z Poľska, kde rovnako
hosťoval z českej Plzne. Už tretíkrát sa do Trnavy vrátil aj skúsený Ján
Vlasko, ktorý naposledy pôsobil v Puskásovej akadémii v Maďarsku.
Zvučným a veľmi obľúbeným menom je aj odchovanec Trnavy Martin
Mikovič, ktorý si po pôsobení v poľskej Niecieczi po štyroch rokoch
opäť obliekol červeno-čierny dres. Ďalším návratom na slovenské
trávniky je aj príchod Martina Bukatu, ktorý zamieril do Trnavy z
Karvinej a Fortuna ligu si opäť vyskúšal po štyri a pol roku. Spartakovci
ďalej lovili v našej lige, z Michaloviec posilnil káder Jakub Grič, ktorý je
stabilným členom základnej zostavy a najnovšie aj Peter Kolesár, ktorý
sa dohodol na zmluve so Spartakom začiatkom tohto mesiaca.
Michalovskú minulosť má aj posila z Grécka – stredopoliar Kyriakos
Savvidis, ktorý prišiel do Trnavy pred mesiacom, totiž pôsobil počas
minulého ročníka práve na Zemplíne. Netradičným menom je aj
Islanďan Birkir Jónsson, ktorý sa zatiaľ od svojho príchodu do
Slovenského Ríma ale výraznejšie nepresadil.
Už tradičnými oporami andelov sú brankár Dobrivoj Rusov, v obrane

HLAVNÝ TRÉNER
Norbert Hrnčár
BRANKÁRI
1 ĽUBOŠ KAMENÁR (SVK) 1987
31 DOBRIVOJ RUSOV (SVK) 1993
71 DOMINIK TAKÁČ (SVK) 1999
OBRANCOVIA
6 IZUCHUKWU ANTHONY (NGA) 1997
3 GERGELY TUMMA (SVK) 2000
2 MATÚŠ TURŇA (SVK) 1986
16 BIRKIR JÓNSSON (ISL) 1998
23 DIMITRIOS KONSTANTINIDIS (GRE) 1994
26 SEBASTIÁN KÓŠA (SVK) 2003

mládežnícky reprezentant Gergely Tumma, ktorý sa vrátil z
hosťovania v Košiciach, v útoku zas dvojica legionárov – Brazílčan
Cabral a Yann Yao z Pobrežia Slonoviny, ktorí nechýbali ani v
jednom ligovom stretnutí.
V predošlej sezóne ušla spartakovcom Európa iba tesne, keď vo
ﬁnále baráže nestačili na Ružomberok. V tomto ročníku zatiaľ
striedajú Trnavčania horšie výkony s lepšími a pred naším 127.
vzájomným zápasom histórie stojíme v tabuľke bok po boku s
rovnakým počtom bodov.
Už so spomenutým Norbertom Hrnčárom na lavičke zaznamenal
náš dnešný súper výhry nad Zlatými Moravcami a Senicou,
naposledy ich však doma prekvapila Nitra, ktorá zo Štadióna
Antona Malatinského zobrala všetky body po výhre 2:0.
Trnavčania nechýbajú ani v 4. kole Slovnaft Cupu, ktoré mali
plánovane odohrať budúci týždeň u druholigistu z Liptovského
Mikuláša. Predtým postúpili cez Malženice a Zvončín z nižších líg.
Spartakovci cestujú pod Dubeň po štyroch mesiacoch, v skrátenej
nadstavbe boli práve oni prvým súperom po „koronapauze“. Vtedy
staňovci vybojovali v skupine o titul dôležitú výhru 2:1 a všetci
veríme, že šláger 10. kola namotivuje chalanov aj tentokrát. Síce
znova pred prázdnymi tribúnami, ale s vašou podporou na diaľku,
ktorá pomohla šošonom aj naposledy proti Dunajskej Strede.

″

Buď naším dvanástym hráčom aj v novej sezóne.
Sme hrdí, keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

12 MÁRIO MIHÁL (SVK) 2001
20 MARIOS TSAOUSIS (GRE) 2000
4 MAREK VÁCLAV (SVK) 1996
29 MARTIN MIKOVIČ (SVK) 1990
ZÁLOŽNÍCI
8 JAKUB GRIČ (SVK) 1996
22 SAMUEL BENOVIČ (SVK) 2001
28 MARTIN BUKATA (SVK) 1993
79 SAYMON CABRAL (BRA) 2001
17 NPETER KOLESÁR (SVK) 1998
76 KRISTIÁN MICHÁLEK (SVK) 2000
13 MATEJ JAKÚBEK (SVK) 1995

88 KYRIAKOS SAVVIDIS (GRE) 1995
33 JÁN VLASKO (SVK) 1990
19 MILAN SEKERA (SVK) 2002
21 YANN YAO (CIV) 1997
25 BAMIDELE YUSUF (NGA) 2001
81 ALLECKS GODINHO (BRA) 2001
14 NSUMOH JOHNSON (NGA) 2001
ÚTOČNÍCI
11 SEBASTIÁN GEMBICKÝ (SVK) 2001
45 STANISLAV OLEJNÍK (SVK) 2002
7 ERIK PAČINDA (SVK) 1989

6 ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„Aby sa dnes hralo tak, ako
chceme my.“
Po reprezentačnej prestávke pokračuje družina trénera Pavla Staňa
opäť súbojom na domácom trávniku. Ako vníma tréner odliv
žltozelených reprezentantov, čo hovorí na zmenený káder súpera i
nového trénera Spartaka? S rodákom z Čierneho aj o zmenách v
zostave, motivujúcej odozve po Dunajskej Strede a dôležitosti
tréningového procesu.

Pán tréner, až 19 reprezentantov z „A“-tímu vám odišlo v tomto
asociačnom termíne do národných výberov. Pre kormidelníka MŠK je
asi reprezentačná pauza náročným obdobím.
„Kto sa zaujíma o futbal, vie, že je to pre trénera sťažená situácia. Každý
z hráčov je inak zaťažený a my s tým nemôžeme nič spraviť. Reporty o
nich máme, no v repre tímoch sa kladie dôraz hlavne na zápas,
dôsledkom čoho sú kondičné resty. Zároveň je každý inak nastavený
psychicky po rozdielnych výsledkoch. Celý futbal sa však robí kvôli
tomu, aby boli chalani odmenení. Teším sa aj preto, že toľko našich
hráčov sa dostáva do povedomia verejnosti aj za hranicami. Všetci
legionári už sú v národných výberoch, čo je výborné.“
Ako to teda dnes skĺbiť, keďže rozdielne nastavených hráčov ste mali
pokope iba 2-3 dni pred zápasom?
„Pre trénera je to náročnejšie dať dokopy, keďže dostaneme hráčov
spoločne do tréningového procesu iba pár dní pred výkopom. Netreba
sa však nad tým rozplývať. Berieme to ako fakt. Tréner to musí vycítiť,
aký je v šatni „feeling“ a podľa toho sa zariadiť. Verím, že to dokážeme
na dnešný zápas správne poskladať.“
Dnes nás čaká súboj s Trnavou, ktorý môžeme pokojne nazvať
šlágrom. To je len dobré, pretože proti rivalom to ide vašim zverencom
o poznanie lepšie.
„Trnava je nepríjemné mužstvo, takže očakávam boj o každý bod. Na
druhej strane, prečo si neveriť? V posledných mesiacoch hráči ukázali,
že ťažké zápasy im chutia. Dokážu hrať vo vysokej intenzite, v dobrom
tempe. Treba zopakovať výkon, ktorý nám dal šancu súperiť so
Slovanom a Dunajskou Stredou. Mužstvo má na to, aby dnešok zvládlo.“
Zvládli sme to aj pred štyrmi mesiacmi, kedy sme práve proti Trnave s
„novým“ tímom zaznamenali víťazný vstup. Ako si na ten duel
spomínate?
„Bolo to extrémne náročné, pretože sme vstupovali do zápasu so
spomínaným novým mužstvom a každý mal očakávania, ako to bude
vyzerať. Podarilo sa nám duel zvládnuť, o to sa určite môžeme oprieť,
lebo to bolo ťažké, ale dokázali sme uchmatnúť všetky tri body.“
Odvtedy sa káder Trnavy zmenil na nepoznanie, určite to preto bude iný
súper, navyše s novým trénerom.
„V dnešnej dobe si treba zvyknúť na to, že prichádza k častým posunom,
odchodom, zmenám v kádroch. Je len málo tímov, ktoré si držia svoju
ﬁlozoﬁu a aj svoj káder. Nový tréner naskočil do nového mužstva
slušne. Trnava sa pod ním stále iba proﬁluje, jeho práca sa môže
výraznejšie prejaviť až teraz po reprezentačnej pauze. My hlavne

musíme hrať tak, aby sme dokázali súpera prevýšiť. Aby sa hralo
tak, ako chceme my.“
Reprezentačnú prestávku sme využili zápasom „B“-tímu. Zdá sa, že
nová útočná akvizícia Taoﬁq Jibril sa etabluje na žilinský štýl.
„Všetkých, ktorí boli zdraví a k dispozícii, sme použili do stretnutí II.
ligy. Je dôležité, že mohli mať zápasovú prax. Taoﬁq sa dostal proti
Púchovu do štyroch gólových šancí, tri premenil (jeden gól však
neplatil pre ofsajd, pozn. red.). Stále potrebuje po kondičnej stránke
dobehnúť niektoré veci. Od týždňa k týždňu vyzerá lepšie. Verím, že
sa presadí nielen v „B“-tíme, ale aj v prvom mužstve.“
Naposledy ste prekopali zostavu na viacerých postoch. Odokrylo
sa vám tým niečo?
„Hráčov poznáme naozaj dôkladne, preto sa nebojíme spraviť
zmeny. Nestrieľame slepými, na náhodu - či to vyjde alebo nie. Tým,
že ich máme pod dennodenným dohľadom si dovolíme rôzne
zmeny. Ako to ale vo futbale chodí – raz to vyjde, inokedy nie. Určite
vieme, prečo daní hráči idú do základu.“
Po Dunajskej Strede, napriek prázdnym tribúnam, bolo cítiť od
fanúšikov i odbornej verejnosti pozitívnu odozvu. Stretli ste sa s
ňou aj vy?
„Od sociálnych sietí sa dištancujem. Je tam zbytočne veľa
nevraživosti. Čo sa týka kamarátov a futbalovej verejnosti, mal som
veľmi pozitívne odozvy a slová, ktoré motivujú pracovať aj do
budúcna. Stále však hovorím, že je to iba jeden duel. Musíme to
dokazovať od zápasu k zápasu. Vidíme, že sa to dá a je to dobrá
cesta.“
Pri súčasnej situácii je asi pozitívom aspoň to, že vôbec môžeme
odohrať ligové stretnutie.
„V Poľsku sledujem zápas reprezentácie s 10-tisíc fanúšikmi na
tribúnach. A tu je to také prísne. Na druhej strane nijako nechcem
znevažovať rozhodnutia, pretože teraz nevieme povedať, či sa
ukážu ako dobré alebo zlé. Je mi to každopádne ľúto, že dnešný, ale
aj tie predošlé, naozaj kvalitné stretnutia nemali divácku kulisu.
Tešíme sa aspoň, že tréningový proces, ktorý rozvíja hráčov viac ako
samotné stretnutie, bude pokračovať. Rovnako tak konfrontácia v
ligových zápasoch. Fanúšikovia to môžu sledovať aspoň v televízii a
ja verím, že pri nej fandia rovnako ako na tribúnach.“

8 ROZHOVOR

„Receptom na výhru naše
vlastné výkony proti
rivalom,“ hovorí obranca
Branislav Sluka
Už v stredu boli k dispozícii trénerom MŠK aj reprezentanti z
„21“-tky, medzi ktorými nechýbal ani Branislav Sluka. Ako si
užíval kvaliﬁkačné duely, ako sa správne nastaviť na ligu a čo
hovorí na dnešného súpera? S odchovancom Akadémie MŠK aj o
postavení v tabuľke, výkonoch či divákoch vo Francúzsku.“
Braňo, po reprezentačných povinnostiach ste späť pod Dubňom.
Aký však bol októbrový asociačný termín?
„Postup už nie je reálny, ale napriek tomu sme odohrali dobré
zápasy. V prvom sme zvíťazili, proti favoritovi z Francúzska
prevládalo mierne sklamanie, keďže sme odtiaľ mali brať po
druhom polčase minimálne bod. Partia bola ako vždy skvelá,
škoda celkovo úvodu kvaliﬁkácie, kedy sme si pokazili niektoré
zápasy. Po zdravotnej stránke je u mňa všetko v poriadku, v
utorok sme dospali cestu a od stredy naplno trénujeme a
sústreďujeme sa už na dnešok.“
Nielen súboj proti Francúzom, ale najmä naše vystúpenia v lige
proti náročnejším súperom potvrdzujú, ako keby vám duely proti
favoritom sedeli viac. Je to tak?
„Myslím si, že je to o nastavení, o hlave. S papierovo slabším
súperom stačí podceniť detail a už sa to vezie. Tréneri nás však
pripravujú aj po tejto stránke. Je to len o nás, o nikom inom, ako
pristúpime ku každému stretnutiu.“

Ako správne prepnúť na ligu?
„Už treba myslieť iba na klubové povinnosti, na klubovú úroveň
a každodennú prácu na tréningoch. Dnes hráme doma, určite
chceme vziať tri body.“
Aká cesta k nim dnes proti Spartaku bude viesť?
„Trnava spravila v kádri veľa zmien, preto ťažko niečo
predpokladať, porovnávať to so zápasmi z minulosti. Sám som
zvedavý na tento duel. Každopádne sa teším znova na
žltozelený dres. Recept sme si dali sami našimi domácimi
výkonmi proti ďalším rivalom – či už naposledy Dunajská
Streda alebo predtým Slovan.“
Stojíme s Trnavou v tabuľke bodovo na „rovnakej“ priečke.
Práve dnešný duel je posledným domácim v prvej polovici
základnej časti. Ako vnímaš naše doterajšie výkony, boj o
prvú šestku?
„Netreba sa už obzerať dozadu za zápasmi, ktoré sme pokazili.
Pozeráme sa dopredu, bude to náročné, ale určite nie
nemožné, aby sme obsadili dobré miesto v hornej šestke.
Dnešok nás k tomu môže zase priblížiť.“
S Dunajskou Stredou si sa vrátil do zostavy, predtým ťa
zastúpil na ľavom kraji mladší kolega Dominik Javorček. Čo
hovoríš na jeho výkony? Ty sa už cítiš stopercentne zdravotne
ﬁt?
„Po zranení už som odohral zápas proti DAC-u. Po zdravotnej
stránke to nebolo nič vážne, za čo som rád. Domino to zvládol
výborne aj proti ťažkým súperom, nerád však hodnotím
spoluhráčov.“
Po Kubovi Paurovi a Kikovi Vallovi máš najviac ligových
štartov. Leží na tvojich pleciach väčšia zodpovednosť?
„Určite v podvedomí to vnímame my skúsenejší tak, že to
musíme nejakým spôsobom hecovať. Ťaháme sa však všetci
navzájom, rozdiel pár rokov nevnímame.“

BRANISLAV SLUKA

Slovensko • 23.1. 1999 • Výška: 180 cm • Váha: 72 kg

Post: Krajný obranca
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2008 – 2017, MŠK Žilina 2017 –
Celková bilancia v žltozelenom: 62 zápasov / 7 gólov / 7 asistencií
Aktuálna sezóna:
5 zápasov / 450 minút / 0 gólov / 4 asistencie
Úspešnosť súbojov: 57%
Úspešnosť prihrávok: 80%

#

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

8
7
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1

0
1
2
1
1
4
4
3
2
2
4
4

1
1
3
4
4
2
3
4
5
5
4
4

29:12
26:6
13:17
24:18
10:10
13:15
12:15
13:12
8:18
7:22
12:17
10:15

24
22
14
13
13
13
10
9
8
8
7
7

PROGRAM 10. kola
SOBOTA 17.10.
Zlaté Moravce - Nitra (17:00)
Senica – Ružomberok (17:00)
Slovan BA - Sereď (17:00)
Michalovce – Dunajská Streda (17:00)
Trenčín – Pohronie (17:00)
NEDEĽA 18.10.
Žilina – Trnava (16:00)

Úsmev ti z tváre nezmizol ani po tom, čo už vedľa teba nesedia
vtipkári ako Michal Škvarka či Viktor Pečovský. S kým sa teraz
staráš o zábavu v kabíne?
„Tí dvaja boli osobnosti, ale aj experti na srandu. Vždy sa však
niekto nájde aj teraz, dobrá nálada v kabíne musí byť. Teraz je to
určite Jano Minárik, ku ktorému sa pridajú aj ďalší.“
Vnímali ste aj v repre, že liga sa takmer znova pozastavila?
„Sme šťastní, že môžeme pokračovať. Na margo opatrení len
poviem, že v Štrasburgu v pondelok som konečne videl divákov.
Bolo tam 3500 fanúšikov, takže po tejto stránke to bolo veľmi
pozitívne nevidieť iba prázdne tribúny.“
Dnes teda síce opäť bez divákov na tribúnach, ale s podporou
aspoň pri televíznych obrazovkách.
„Už po Dunajskej Strede bolo cítiť pozitívne reakcie, ohlasy.
Verím, že aj dnes budú fandiť podobne a spoločne sa budeme
tešiť z ďalších dôležitých troch bodov.“

NAJLEPŠÍ STRELCI: Kalmár (Dunajská Streda) 8
gólov, Bichakhchyan (Žilina), Divković (Dunajská
Streda) a Faško (Nitra) po 6 gólov, Kurminowski
(Žilina), Almási (Ružomberok), Ramirez (Dunajská
Streda) po 5 gólov

10 REKORDNÁ VÝHRA NAD SPARTAKOM

Štyri roky od sedemgólovej skazy Trnavy
Zápasy so Spartakom sú nielen súbojom na trávniku, ale aj na tribúnach. Z fanúšikovského pohľadu to tak dnes síce nebude, ale
takmer pred štyrmi rokmi sa za podpory žltozelených fanúšikov zrodila rekordná výhra nad Trnavou. V majstrovskej sezóne
2016/2017 sme odprevadili spartakovcov do Slovenského Ríma „sedmičkou“. Schválne, dokážete spamäti vymenovať strelcov
našich siedmich gólov?

Ani chladné počasie neodradilo vyše štyri tisícky fanúšikov na tribúnach, aby si vychutnali výborné
ofenzívne predstavenie šošonov, ktoré napokon vyústilo až do siedmich presných zásahov do siete
Trnavy. K tomu je potrebné poznamenať, že ešte dve zakončenia nám rozhodcovia neuznali pre ofsajd.
Už v prvom polčase sa nám podarilo prekonať brankára Jakubecha trikrát, pričom zlomový moment
prišiel hneď po zmene strán, kedy vychytal Miloš Volešák útočníka Jirku a z protiútoku strelil nielen náš
najlepší strelec, ale najlepší kanonier celej ligy Filip Hlohovský. Zaujímavosťou je, že z aktuálneho kádra
„A“-tímu zasiahol do duelu okrem spomínaného Volešáka iba Kristián Vallo, ktorý nastúpil na trávnik v
druhom polčase.
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 7:0 (3:0)
Góly: 39. a 47. Hlohovský, 45. a 74. Haskić, 9. Káčer, 50. Škvarka, 84. Jánošík
Rozhodca: Pavlík
ŽK: 13. Králik - 45. Godál, 57. Sloboda, 84. Richnák
ČK: 72. Sloboda (po druhej ŽK)
Diváci: 4066

Načítaj si QR kód v telefóne a pozri si zostrih z tohto zápasu.

ZOSTAVY

MŠK ŽILINA
Volešák - Mabouka, Vavro, Králik, Holúbek - Káčer, Diaz, Škvarka (C) - Špalek (67. Vallo),
Otubanjo (30. Haskić), Hlohovský (80. Jánošík)
FC SPARTAK TRNAVA
Jakubech – Janso, Richnák, Hladík, Čögley – Godál, Halilovič, Sloboda, Greššák (60. Mihálik) – Jirka,
També (74. Tóth)

12 ŠTATISTIKA

#
BRANISLAV
SLUKA
Prihrávky: 77% úspešnosť

Prihrávanie:

0 » (dal)

» 0 (prijal)

Petráš
Minárik
Kiwior
Anang
Fazlagić
Gono
Bichakhchyan
Iľko
Rusnák
Kurminowski
Myslovič
Kopas
Ďuriš
Bernát
Gamboš

1
1
2
1
5
4
2
2
1
1
-

2
1
1
2
3
1
1
3
1
-

SÚČET

20

15

Súboje: 11 (55% úspešnosť)
Obranné: 9/2 vyhraté
Útočné: 2/2 vyhraté
Dribling: 2/2 úspešné
Sklzy: 6/2 úspešné
Fauly:(spáchané / bol faulovaný) 1/2
Celkovo odbehané: 11 976 m ( 131m / min )
Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 324 m
V maximálnom šprinte: 314 m
Najvyššia rýchlosť: 33,33 km/h

