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PREDSTAVENIE SÚPERA

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Rok založenia: 1904 Klubové farby: žltá, modrá, biela
Minulá sezóna: 2. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 4:1 (d), 1:1 (v), 3:3 (d), 1:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – DUNAJSKÁ STREDA 57 17 20 20 82:67

Reprezentačná prestávka je za nami a pred nami,
naopak, návrat fortunaligového futbalu na slovenské
trávniky. Okrem ostro sledovaného nedeľného derby
medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava je v
programe jedenásteho kola aj ďalší divácky atraktívny
zápas. Pod Dubeň zavítajú futbalisti DAC Dunajská Streda.
Oproti predchádzajúcim ročníkom sa však obe mužstvá
nachádzajú na miestach, ktoré nie sú pre nich zvykom.
Dunajskostredčanom patrí v priebežnom, vyrovnanom
poradí piata a Šošonom až siedma priečka. To ale nič
nemení na tom, že od dnešného stretnutia očakávame
ofenzívnu bitku až do posledných sekúnd hracieho času
a odrazenie sa k lepším zajtrajškom pri premiére trénera
Petra Černáka.

Vedenie klubu z juhu Slovenska ostalo pred sezónou verné
trénerovi Antalovi Némethovi, ktorý pôvodne na konci
apríla iba dočasne nahradil nemeckého kormidelníka
Berndta Storcka. Pod jeho vedením sa však DAC-u nedarí
tak, ako bolo pre nich v ostatných ročníkoch zvykom. Po
rýchlom vypadnutí v Konferenčnej ligy so silným Partizanom Belehrad im nevyšiel predovšetkým úvod ligového
ročníka, kedy z piatich duelov vyhrali iba v jedinom. Koniec
augusta a začiatok septembra bol už pre klub patriaci
podnikateľovi Oszkárovi Világimu značne lepší a prišli
i vyrovnanejšie výkony. Pozitívnu vlnu ale narušil dvojzápas na konci septembra, kedy najprv hráči Dunajskej
Stredy vypadli po penaltách z pohára proti druholigistovi
z Komárna a o pár dní v domácom prostredí utŕžili prehru
rozdielom triedy v pomere 0:3 od Trnavy.

Okrem nového loga a vizuálnej identity priniesli žlto-modrí
pred sezónou opäť aj viacero nových tvárí do hráčskej
šatne. Tentokrát však čakali až do záveru prestupového
obdobia, a možno aj preto nebol štart do aktuálneho
ročníka príliš presvedčivý. Postupne prišlo do klubu
celkovo deväť nových futbalistov, z ktorých boli len dvaja
Slováci. Medzi prvými prišli ešte v júli obrancovia - Lotyš
Andrejs Ciganiks (predtým Zorya Luhansk) a Rakúšan
Ahmet Muhamedbegovic (St. Polten) spolu s brankárom
Martinom Vantrubom (Slavia Praha). V auguste ich nasledoval slovenský stredopoliar z poľskej Cracovie Krakov
Milan Dimun. No a najväčší rozruch na prestupovom
trhu urobili Dunajskostredčania až v úvode septembra,

HLAVNÝ TRÉNER
ANTAL NÉMETH (HUN)
BRANKÁRI
36 MARTIN JEDLIČKA (CZE) 1998
30 ATTILA HORVÁTH (SVK) 2003
72 MARTIN VANTRUBA (SVK) 1998
22 DÁNIEL VESZELINOV (HUN) 2001
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3 DANYLO BESKOROVAINYI (UKR) 1999
82 CESAR BLACKMAN (PAN) 1998
16 MATEUS BRUNNETI (BRA) 1999

keď v priebehu troch dní predstavili ďalšiu päticu zaujímavých hráčov. Od najlepšieho strelca maďarskej ligy
v drese Paksu Jánosa Hahna a jeho mladého spoluhráča
v útoku Ákosa Szendreia cez dvojicu ofenzívnych hráčov
Thibaud Verlinden (Fortuna Sittard) a Nikola Krstović
(Crvena Zvezda) z kvalitných európskych súťaží až po
najväčší „úlovok“ z holandských Antvérp. Kamerunský
útočník Didier Lamkel Zé prišiel z Belgicka na hosťovanie.

Pri deviatich posilách tak muselo mužstvo zo Žitného
ostrova aj viacero hráčov opustiť. Okrem viacerých
hosťovaní mladších prišli aj finančne zaujímavejšie
prestupy. Ságu okolo venezuelského strelca Erica
Ramiréza ukončil až jeho prestup do ukrajinského Dynama
Kyjev, ktorému predchádzala neúspešná zdravotná prehliadka v Rubine Kazaň. Iní ofenzívni futbalisti zase putovali
dánskou cestou. Taiwo Abdulrahman prestúpil do Sonderjyske a Marko Divković odišiel hosťovať do Brøndby Kodaň.
V rámci slovenskej najvyššej súťaže sa zase presunula
dvojica Martin Bednár (Zlaté Moravce-Vráble) a Martin
Rymarenko (Ružomberok).

Káder okolo skúseného panamského krajného beka Erica
Davisa, stopéra Dominika Kružliaka či zranenej opory tímu
Zsolta Kalmára disponuje nespochybniteľnou silou a kvalitou, ktorú vedia ukázať v najťažších chvíľach. Šošoni však
rozhodne v ničom nezaostávajú a vždy od nich môžeme
očakávať kvalitu, energiu či tímový duch.

Momentálne síce neťaháme najlepšiu sériu výsledkov, no
proti silnému súperovi dostávame ideálnu príležitosť opäť
sa nakopnúť k výkonom z pohárovej Európy či začiatku
ligovej sezóny. O to viac na to potrebujú aj silnú divácku
podporu z tribún Štadióna MŠK Žilina, z ktorého musí
byť jasne vidieť a počuť, kto je tu doma. Nepremeškajte toto futbalové divadlo a príďte povzbudiť svoj klub
priamo na štadión.

PRETO aj v novej sezóne BUĎ NAŠÍM
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.
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ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
“ZNOVA SI
PRINAVRÁTIŤ
SEBAVEDOMIE.“
Pán tréner, prešiel viac ako týždeň od Vášho nástupu na
hlavnú trénerskú stoličku. Ako ste to vstrebali celé?
“Budem sa opakovať, nebolo to jednoduché pre nikoho. Pre
realizačný tím, ľudí v klube či pre hráčov. Myslím si ale, že čas
a tvrdá práca niektoré veci zahojili a upokojili. Chalani sú už
určite sústredení a nastavení na svoju robotu a na to, že znovu
chceme byť úspešní.”
Zmenilo sa niečo Vaším príchodom? Napríklad, čo sa týka
tréningov alebo iných vecí…
“Áno, k nejaký menším zmenám prišlo, no mali sme viacero
hráčov v reprezentácii, takže tréningový proces ešte nebol
úplne ucelený. Chalani prišli v stredu, odvtedy je všetko nastavené tak, ako chceme.”
Ako prebiehala príprava mužstva po stredajšom príchode
chalanov z reprezentácie?
“Sústredili sme na to, čo by sme chceli vidieť v našej hre drajv, princípy, nadšenie a radosť z hry. Samozrejme, brali
sme aj ohľad na súpera a pripravovali sme na eliminovanie
jeho silných stránok.”
Podarilo sa podľa Vás preniesť nový impulz aj na chalanov
do tréningu?
“Dúfame, že sa nám to podarilo. Nastavili sme niektoré veci
tak, aby sme sa dokázali odraziť od tejto situácie a byť znovu
úspešní.”

Dokáže sa už mužstvo vytrhnúť zo streleckej nemohúcnosti,
ktorá ju postihla v posledných dueloch?
“Všetci tomu veríme a pracujeme na tom, aby sme tento najbližší
zápas zvládli a znovu dostali sebavedomie, ktoré sa v posledných stretnutiach vytratilo. Veríme, že sa cez to dokážeme
prehrýzť, lebo mužstvo má naozaj veľký potenciál, ktorý musí
ukázať a ísť za svojou hrou.”
Do reprezentácie odišla tentokrát iba pätica hráčov, boli
sme zvyknutí aj na viac. Viackrát nám reprezentačná pauza
nepriniesla dobré výsledky. Ako teda čo najrýchlejšie aklimatizovať hráčov na to, že už sú znova v klube?
“Okrem reprezentácie boli niektorí chalani aj zranení a museli
sa doliečiť. V tréningovom procese sme teda nemali k dispozícii
celý káder. Chalani sa však na to musia nastaviť sami. Vrátili sa
z národného tímu, no teraz musia odovzdávať rovnako dobré
výkony aj za svoj klub.”
S novým trénerom prichádza aj zmena systému či zostavy.
Ako to bude u Vás?
“Na každý duel chceme vždy vybrať tú najlepšiu možnú zostavu,
hoci nie vždy sa aj trafíme. Určite sa ale nechystáme robiť veľké
zmeny iba preto, že sa zmenil tréner. Jednoducho vyberieme
hráčov, o ktorých sme presvedčení, že majú najlepšiu formu a
vedia naplniť taktický plán do zápasu.”
Dunajská Streda bude určite náročný súper. Faktom zostáva, že medzi naše najlepšie duely v tejto sezóne radíme
stretnutia proti favoritom…
“Neviem čím to je, no myslím si, že aj s tabuľkovo horšími
mužstvami sme odohrali dobré zápasy, ale proti dobrému
súperovi je vždy o motiváciu navyše. Dunajská má naozaj kvalitný tím, postupne si začínajú sadať aj noví hráči, ale ja verím,
že chalani budú namotivovaní, tak aby sme sa im minimálne
vyrovnali a zdolali ich.”
Proti DAC-u nás čaká posledný duel pred odvetami v základnej časti Fortuna ligy, v ktorej nám aktuálne patrí siedme
miesto, a tak si už nemôžeme dovoliť strácať body predovšetkým doma…
“Každá strata či prehra doma bolí, ale sme odhodlaní a nastavení tak, aby sme tento duel zvládli. Dopredu sa výsledok
nedá zaručiť, no športovo sa oň pobijeme.”
Ako ste na tom Vy pred svojím premiérovým zápasom v role
hlavného trénera? Pociťujete nervozitu?
“Dlhšie som neviedol mužstvo ako hlavný tréner, ale myslím
si, že to spolu zvládneme. Naopak, všetci sa na súboj tešíme
a aj realizačný tím ide do toho s rovnakým nasadením a nastavením ako hráči.”
Ste podobný typ ako Adrian Guľa či Pavol Staňo, ktorí vedeli
vyburcovať chalanov spoza čiary?
“Chalani určite potrebujú podporu a koučing aj od nás trénerov.
Budeme v tom spoločne a pokúsime sa im pomôcť, ako najlepšie
vieme. Na pomoc budem mať asistenta i ďalších trénerov a
verím, že to spoločnými silami zvládneme a dovedieme zápas
do víťazného konca.”

ROZHOVOR

“DOBRÝ VÝKON ČI REMÍZA NÁS DNES NEUSPOKOJÍ,“
HOVORÍ KRAJNÝ BEK BRAŇO SLUKA
Kabína Šošonov si počas repre pauzy vydýchla
a teraz sa v nej už znova stupňuje ligové napätie.
Pred dnešným duelom si aj podľa slov obrancu
Branislava Sluku žltozelení nepripúšťajú nič iné než
výhru. Bude to náročné, no žltozelení už viackrát
potvrdili, že takéto zápasy im chutia.
Sluki, hovorí sa, že dobrá partia tvorí základ dobrého
tímu. Aká je v ňom nálada?
“Vo vnútri kabíny je vždy dobrá nálada, všetci myslíme
pozitívne, i keď posledné výsledky nám radosť nepriniesli. Zmena trénera nebola pre nás príjemná správa,
s trénerom Staňom sme nemali žiadne problém a
mali sme s ním dobré vzťahy. Určite teda táto správa
všetkých prekvapila. Už sme sa cez to preniesli, ideme
ďalej a stále makáme ako doteraz. Oboch zostávajúcich
trénerov poznáme, takmer nič sa nemení a motivácia
víťaziť ostáva naďalej.”
So zmenou trénera chcelo vedenie priniesť novú
energiu, nový drajv… Podarilo sa to za posledný
týždeň?
“Cítim, že sa tu niečo zmenilo. Možno nám to prinieslo
niečo navyše, možno nie, ale to uvidíme až v sobotu.”
Aký je Peter Černák ako hlavný tréner? Poznali ste
už ako asistenta, no sám povedal, že sa nechce
meniť…
“Ako asistent trénera bol výborný, no ako hlavného
trénera ho zatiaľ ešte neviem posúdiť, nepociťujem
závažnejšie rozdiely. Verím, že naša vzájomná spolupráca bude naďalej napredovať správnym smerom.”

BRANISLAV SLUKA

Slovensko • 23.1.1999 • Výška: 178 cm • Váha: 72 kg
Post: Obranca
Akadémia MŠK Žilina 2008 - 2018
MŠK Žilina 2018 Celková bilancia v žltozelenom:
96 zápasov | 8 gólov / 11 asistencií

#

Bilancia v aktuálnej sezóne:
10 zápasov / 889 minút | 1 gól | 2 asistencie |
1 žltá karta | 86% úspešnosť prihrávok | 54% úspešnosť súbojov

Patríš medzi najskúsenejších hráčov a zažil si
viacero trénerských zmien. Čo to pre hráča prináša
a ako to vnímaš ty?
“Každá zmena bola v niečom iná, každý tréner odišiel
v inej fáze súťaže. Každý kormidelník má svoju vlastnú
filozofiu a každý z nich dá tomu hráčovi niečo iné.”
Momentálne neprežívame ideálne obdobie či už
výsledkovo alebo výkonmi. Ako sa odraziť späť k
výkonom z leta a úvodu sezóny?
“Predovšetkým musíme strieľať góly. Vytvárame si
dostatok príležitostí, ale tie musíme aj premieňať.
Napríklad, vedeli sme, že v Michalovciach sa hrá ťažko,
no ak by strelili prvý gól, vyzerá ten zápas možno úplne
inak. Na keby sa však nehrá. Síce sa momentálne
nachádzame až na siedmom mieste, no strácame iba
tri body na tretieho, čo nie je nič neriešiteľné. Určite
musíme vyhrať najbližší zápas s Dunajskou Stredou
a od toho sa odraziť.”

Čaká nás spomínaná Dunajská Streda a ďalší zápas proti
silnému tímu, s ktorými nám to v tomto ročníku celkom
ide a podávame v týchto zápasoch lepšie výkony…
“Áno, chceme v tom pokračovať, no tentokrát jedine s
víťazstvom. Dobrý výkon či remíza nás neuspokojí.”
DAC sa počas leta posilnil. Aké bývajú pre teba zápasy
s týmto súperom?
“Vzájomné stretnutia zvyknú byť pre oka diváka či pre
nás veľmi atraktívne a vždy sme radi, keď príde čo najviac
fanúšikov a spestria tieto súboje.”

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

Čo v nás chýbalo počas tých posledných nevydarených
duelov? Ako sa vrátiť na správnu cestu?
“Myslím si, že keď nám padne ten gól, tak sa chytíme, dodá
nám to viac sebadôvery a nakopne nás to lepším smerom.”
Cítiš ako skúsenejší hráč zodpovednosť potiahnuť
mužstvo k lepším výkonom, aby sme sa opäť vrátili na
vrchné priečky tabuľky?
“Jednoznačne. Hoci sme tu všetci mladí, je to len o nás.
My musíme na ihrisku podávať dobré výkony a získavať
tie body. Dnes je najvyšší čas na „prvé“ tri.”

SOBOTA 16.10.
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11. KOLO:
Žilina - Dunajská Streda (16:00)
Pohronie - Ružomberok (18:00)
Senica - Michalovce (18:00)
Z. Moravce - Sereď (18:00)

NEDEĽA 17.10.

11. KOLO:
Trnava - Slovan Bratislava (17:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Elvis Mashike Sukisa (FK Senica) 6 gólov
Jakub Kadák (AS Trenčín) ,
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), po 5 gólov

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

UŽ V STREDU ODVETA MLÁDEŽNÍCKEJ LIGY
MAJSTROV, DETI MAJÚ VSTUP ZADARMO
Futbalisti MŠK Žilina U19 sa pri svojej historicky druhej účasti v mládežníckej Lige
majstrov predstavia v odvete 1. kola majstrovskej vetvy proti PAOK-u Solún už v stredu 20.
októbra o 16:30 hod. na Štadióne MŠK Žilina.
Držitelia permanentiek, školské skupiny detí a
mládežnícke tímy majú možnosť prísť podporiť
Šošonov zadarmo.
K postupu, ktorý je po výhre 5:1 v Grécku na
dosah, potrebujeme vytvoriť pre mladých
Šošonov čo najlepšiu atmosféru, a preto
majú držitelia permanentiek, školy a mládežnícke
futbalové tímy vstup na stredajší zápas zdarma.
Stačí nahlásiť na mail mskzilina@mskzilina.
sk názov školy alebo mládežníckeho tímu do
pondelka 18. októbra do 20:00 hod. Zároveň
je potrebné zaslať aj meno a telefónne číslo
doprovodu (zodpovednej osoby za danú skupinu)
a menný zoznam všetkých členov skupiny.
Ostatní fanúšikovia môžu prísť podporiť našich
chalanov za symbolickú sumu 1€. Vstupenky
už je možné zakúpiť jednoducho cez sieť Ticketportal.
V prípade postupu do druhého kola by sa mali
Šošoni stretnúť s jedným z dvojice Apoel Nikózia
(Cyprus) a Kajrat Almaty (Kazachstan) (prvý zápas
skončil na Cypre remízou 1:1). Termíny duelov
druhého kola sú 3. november (hralo by sa pod
Dubňom) a 24. november (odveta u súpera).
Na mládežnícky futbalový sviatok bude v stredu
otvorená západná i východná tribúna a zápas
sa uskutoční v podobnom režime ako stretnutia
“A”-tímu, a to OTP.
Viac na stránke mskzilina.sk

