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Prince
OFORI

VEDÚCI
TÍMU

Marián
VARGA
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Marko
KOPAS

ASISTENT
TRÉNERA

Martin
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TRÉNER
BRANKÁROV

Miloš
VOLEŠÁK
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Milan
ŤAPAY

KONDIČNÝ
TRÉNER

Vladimír
PEREXTA

ASISTENT
TRÉNERA

Dušan
BINDER
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MANAŽÉR

Vladimír
LEITNER

FYZIOTERAPEUT

Tomáš
LINTNER

VIDEOTECHNIK

Juraj
JACKO

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

DNEŠNÝ ZÁPAS

SOBOTA 17.9.2022
16:00

11.KOLO  
Fortuna ligy 2022/2023 VS

Rozhodca
1. asistent rozhodcu
2. asistent rozhodcu
Delegát stretnutia
Pozorovateľ rozhodcov
Náhradný rozhodca

Marián Ruc
Juraj Halíček
Matej Zemko
Ján Farbula
Tibor Jančovič
Kristián Micheľ

HLAVNÝ
TRÉNER

Jaroslav
HYNEK

MASÉR

Enriko
PETRÍK

LEKÁR

Karol
ŠAFEK

LEKÁR

Jaroslav
HANULÁK



SÚPISKA ŠOŠONOV

30
Ľubomír
BELKO 
20r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
20r. (SVK)

28
Benson
ANANG
22r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
19r. (SVK)

33
Adam
KOPAS 
23r. (SVK)

3
Patrik
LEITNER 
20r. (SVK)

23
Ján 
MINÁRIK 
25r. (SVK)

25
Tomáš
NEMČÍK 
21r. (SVK)

11
Samuuel
GIDI
18r. (GHA)

45
Richmond
OWUSU 
19r. (GHA)

18
Andrej
STOJCHEVSKI 
19r. (MKD)

29
Dávid
ĎURIŠ 
23r. (SVK)

88
Roland 
GALČÍK
21r. (SVK)

16
Patrik 
IĽKO 
21r. (SVK)

8
Taofiq
JIBRIL 
24r. (NGA)

13
Henry
ADDO
19r. (GHA)

66
Matúš
RUSNÁK 
22r. (SVK)

19
Timotej
JAMBOR 
19r. (SVK)

4
Samuel
KOPÁSEK
19r. (SVK)

20
Kristián
BARI
21r. (SVK)

7
Patrik
MYSLOVIČ
21r. (SVK)

10
Adrián
KAPRÁLIK
20r. (SVK)

37
Mário
SAUER 
18r. (SVK)

42
VLADIMÍR
TRABALÍK
19r. (SVK)

22
Samuel
BELANÍK 
18r. (SVK)



Posledný zápas pred prvou reprezentačnou 
prestávkou a zároveň posledný zápas pred 
odvetami základnej časti. To je dnešný súboj 
družiny Jaroslava Hynka proti súperovi z 
Liptovského Mikuláša. Minuloročný nováčik 
ale v úvode ročníka nepredvádza výkony, 
aké by si predstavoval, a tak sa zatiaľ krčí so 
štyrmi bodmi na poslednom mieste tabuľky. Z 
doterajších desiatich zápasov dokázal Tatran 
štyrikrát remizovať a šesťkrát prehral, čo zna-
mená, že v kolónke výhier mu svieti nula. Tú 
im určite máme v pláne nechať aj po dnešku.

Z uplynulého ročníka však nemáme príjemné 
spomienky na vzájomné zápasy, z ktorých sme 
vyťažili iba jeden bod. Najprv sme v Národ-
nom tréningovom centre podľahli mužstvu z 
Liptova po úspešnom európskom lete tesne 
1:2 a následne sme neuspeli ani v novembri 
pod Dubňom. V záverečnej desaťminútovke 
sme prišli o dvojgólové vedenie a remizovali 
2:2.  Celkovo ale pôjde iba o šiesty súťažný 
vzájomný duel, v prvých troch sme v rámci 
Slovenského pohára vždy brali postup.

Keď spomíname Slovnaft cup, tak počas 
týždňa Liptáci zase potvrdili rolu favorita 
u súpera zo šiestej ligy - FK Bacúch, keď si 
napravili chuť z ligy a po výprasku 11:0 postú-
pili ďalej.  Ešte predtým – v 2. kole uspeli na 
pôde štvrtoligistu z neďalekej Čadce v pomere 
2:0. 

Počas letnej prestávky a prestupového 
obdobia zaujala v Mikuláši najmä zmena 
na trénerskej stoličke. Miesto na nej zaujal 
skúsený lodivod Jozef Kostelník, ktorý prišiel 
zo Skalice a ktorý nahradil úspešného Mareka 

Petruša. Ten sa trochu prekvapivo po his-
toricky úspešnej sezóne rozhodol pre návrat 
domov – na lavičku Prešova. Z letných prícho-
dov do kádra stoja za zmienku napríklad Peter 
Ďungel z Ružomberka či bývalý reprezentant 
Erik Jendrišek z Trenčína. Z klubu, naopak, 
odišli bratia Krčíkovci (Karviná), ofenzívna dvo-
jica Jakub Švec (České Budějovice) a Dragan 
Andrić (Prešov) alebo náš stopér Richard Nagy, 
ktorý sa z hosťovania vrátil k Šošonom.

Dôležitú výhru spred týždňa, kedy sme v 
Ružomberku konečne zvíťazili aj vo vonkaj- 
šom prostredí, treba jednoznačne potvrdiť 
na Štadióne MŠK Žilina. Pod Dubňom strácať 
body nemôžeme a ani nechceme. Naopak, 
chceme sa naladiť víťazne na ligovú prestávku. 
Tak veríme, že to dnes spoločne potiahneme 
a užijeme si víťaznú ďakovačku.

 

HLAVNÝ TRÉNER

JOZEF KOSTELNÍK (SVK)

BRANKÁRI

1 DÁVID HÚSKA (SVK) 1999 
27 DENIS GRÖGER (CZE) 1999
29 DOMINIK SVÁČEK (CZE) 1997

OBRANCOVIA

2 RICHARD ŽUPA (SVK) 1998
12 MÁRIO MIHÁL (SVK) 2001

15 IVAN KOTORA (SVK) 1991
16 LUKÁŠ BIELÁK (SVK) 1986
25 MARTIN NEČAS (SVK) 1998
26 IMRICH BEDECS (SVK) 1991
33 MIHAJLO POPOVIĆ (SRB) 1993

ZÁLOŽNÍCI

7 ADRIÁN KÁČERÍK (SVK) 1997
8 TOMÁŠ GERÁT (SVK) 1993
9 RASTISLAV VÁCLAVÍK (SVK) 1997
10 RICHARD BARTOŠ (SVK) 1992
11 TOMÁŠ STAŠ (SVK) 1996
14 TOBIÁŠ DIVIŠ (SVK) 2003

18 MARKO TOTKA (SVK) 2000
23 ADAM GAŽI (SVK) 2003
28 DÁVID FILINSKÝ (SVK) 1999

ÚTOČNÍCI

17 PETER VOŠKO (SVK) 2000
19 ĽUBOSLAV LAURA (SVK) 1997
21 ADAM MATOŠ (SVK) 2002
62 ERIK JENDRIŠEK (SVK) 1986
77 PETER ĎUNGEL (SVK) 1993

Rok založenia: 1934  Klubové farby: červená, biela a žltá
Štadión: Štadión MFK Tatran Liptovský Mikuláš (kapacita: 1898 divákov) / 
aktuálne NTC Poprad (5700 divákov)
Minulá sezóna:  10. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:  1:2 (v) a 2:2 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ   5   3   1   1   11:4

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

TY si náš 12-ty hráč aj v tejto sezóne.
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia. 

PREDSTAVENIE SÚPERA



platí iba v SOBOTU 17. septembra 2022



ŠÉF  LAVIČKY

Po víťazstve v Ružomberku a v Spišskej Novej Vsi 
sme na menšej víťaznej vlne. Pán tréner, je to odzr- 
kadlenie tvrdej práce aj počas anglických týždňov?
„Áno, ale v stredu som chcel, aby sme strelili viac 
gólov. Príležitosti sme na to mali... Na druhej strane, 
výsledok nás stále držal v tom, aby celý tím hral to, čo 
chceme a bol trpezlivý. Som rád, že sme to dokázali 
napriek ťažkému terénu po daždi či aktivite súpera 
zvládnuť prakticky bez problémov. Nezbláznili sme sa, 
a preto neprišli ani nejaké veľké chyby. Všetky akcie 
a šance sme si vypracovali po dobrých situáciách, čo 
dokumentoval aj gól Jibrila, ktorý prišiel po krásnej 
akcii. Jednoducho, boli sme trpezliví a vďaka tomu 
ideme ďalej.“

Snáď sme si teda nejaké góly pošetrili na dnešný 
duel proti Liptovskému Mikulášu?
„Bol by som za to naozaj rád. Každý zápas je ale úplne 
iný. V pohári sa hrá o všetko v jednom stretnutí a stáť sa 
môže všetko. Uź mnoho tímov sa popálilo. Je potrebné 
naučiť sa hrať aj tieto pohárové zápasy vzhľadom na to, 
že chalani ich ešte veľa neodohrali. V oboch doterajších 
súbojoch sme dokázali skrotiť nervozitu z netradičného 
stretnutia a naozaj ísť trpezlivo za cieľom.“

Čaká nás zápas proti poslednému mužstvu tabuľky, 
no práve takéto bývajú často najzradnejšie. Čo 
budete pred ním prizvukovať chalanom?
„Už sme to zažili. Keď sme hrali proti Zlatým Morav-
ciam, tak boli v tom čase posledné a naša výhra sa 
nerodila vôbec ľahko. Na takéto veci nemôžeme ani 
pomyslieť. Myslím si, že v každej súťaži sú tieto súboje 
zradné a výsledok nemusí prísť. Pozeral som niektoré 
zápasy Mikuláša a musím povedať, že vedia hrať   kva-
litný futbal. Viaceré výsledky tesne stratili, no na druhej 
strane, proti Podbrezovej dokázali rýchlo vyrovnať 
a zmazať nepriaznivý stav. My musíme byť najmä 
koncentrovaní, pokračovať v tom, čo nám funguje a 
pretaviť posledné výhry aj do dnešného duelu. Zároveň 
stále musíme zvyšovať náročnosť nášho výkonu v 
každom jednom stretnutí. Stále je to mladý tím a 
víťazná vlna sa veľmi rýchlo môže otočiť úplne inde. 
Verím, že chalani za tým pôjdu a zúročíme všetko, čo 
sme doteraz nadobudli.“

Po náročných anglických týždňoch príde aj trochu 
voľna v podobe reprezentačnej pauzy. Všetkým by 
sa nám „odchádzalo“ ľahšie po zisku troch bodov. 
Je to tak?
„Áno, určite. Dobre sme sa na Mikuláš pripravili, ideme 
do toho naplno a dáme do toho všetko, aby sme to 
zvládli víťazne. Aj keď to bude veľmi ťažké. Mikuláš 
sa bude určite chcieť udržať na dosah iných tímov v 
tabuľke pred prestávkou. Ako som spomínal, majú 
kvalitu a hráčov na to, aby zápasy zvládali lepšie, ako 
tomu bolo doteraz. Preto do toho musíme ísť s ma- 
ximálnou koncentráciou a plniť si všetky veci, ktoré 
si povieme.“

Počas prestávky budete pravdepodobne spo-
lupracovať aj s rezervou Šošonov, nakoľko veľa 
hráčov odíde do reprezentácie. Ako to teda bude 
prebiehať?
„Najprv sme čakali, ako budú vyzerať konečné nominá-
cie, no už dopredu sme sa rozprávali o tom, že by 
sme to nejako prepojili. Ešte si ale k tomu sadneme 
a vytvoríme plán, ktorý bude vyhovovať všetkým. 
Samozrejme, chcel by som sa ísť aj pozrieť na niektoré 
zápasy reprezentácií, ak to bude možné. Nám celkovo 
ostane asi 8 hráčov, takže to určite plánujeme dať 
dohromady. Tým, že sa tréningový proces stránke 
snažíme po hernej stránke čo najviac prepojiť, tak si 
myslím, že nám to iba prospeje.“

Keď spomíname repre, potešila vás nominácia 
dvoch hráčov do „Áčka“ Slovenska?
„Pre Žilinu to nie je žiadna novinka, že by mala hráčov 
v reprezentácii. Ale musím povedať, že ma veľmi 
potešilo, že takíto mladí hráči sa dostali do senior-
ského výberu. Obaja tvrdo pracujú na tréningoch, sú 
efektívni a pre nás veľmi dôležití vo všetkých podstat-
ných momentoch zápasov. Samozrejme, nie iba oni, 
ale patria medzi tých najviac dôležitých. Je to ocenenie 
ich práce a takisto celého klubu. Verím, že dostanú 
šancu a skúsenosti následne zúročia po návrate v 
našich farbách.“

POHĽAD TRÉNERA:
„ZVYŠOVAŤ NÁROČNOSŤ NÁŠHO 
VÝKONU “

1.Slovan Bratislava 9 7 1 1 23:7 22
2.Trnava 10 5 3 2 19:10 18
3.Podbrezová 9 4 5 0 15:8 17
4.Dunajská Streda 10 4 4 2 14:9 16
5.Žilina 10 4 3 3 13:9 15
6.Ružomberok 10 3 5 2 13:12 14
7.B. Bystrica 10 4 0 6 14:20 12
8.Skalica 10 2 5 3 9:13 11
9.Trenčín 10 3 2 5 7:14 11
10.Michalovce 9 2 2 5 10:17 8
11.Z. Moravce-Vráble 9 1 4 4 8:15 7
12.Lip. Mikuláš 10 0 4 6 8:19 4

TABUĽKA PRED 11. KOLOM



HEAD2HEAD

Strely na bránu
57                                                                                                              31

Fauly
128                                                                                                                  143

Ofsajdy
18                                                                                20
   

Úspešnosť prihrávok
Samuel Gidi  84%                                                                               Lukáš Bielák  80%

Úspešnosť súbojov
Patrik Myslovič  75%                                                                                 Rastislav Václavik   83%

Zákroky
Ľubomír Belko  47                                                    Denis Gröger  15

MŠK
1.48

MFK
5.50

REMÍZA
4,25

Aktuálne kurzy sa môžu líšiť od vyššie uvedených.

*Uvádzané štatistiky sú z doteraz odohraných kôl Fortuna ligy 2022/2023.





Správna hnacia sila pre 
čokoľvek, čo ťa ženie vpred.

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako vytvoriť veľkolepé chvíle.
Sú tri spôsoby, ako ich prežiť naplno. Objav úplne novú Kia Niro
s hybridným, Plug-in hybridným a plne elektrickým pohonom 
a vyber si tú, ktorá ťa ženie vpred. 

Úplne nová rodina modelov Kia Niro.

Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba elektrickej energie a emisie CO2 (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovaná spotreba paliva a emisie CO2 (WLTP):
Kia Niro HEV: 4,4 − 4,7 l/100 km, 100 − 107 g/km. Kombinovaná spotreba (vážený priemer) a emisie CO2 (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obrázok je ilustračný. Pre viac informácií a podrobné informácie o záruke spoločnosti Kia navštívte www.kia.sk.

Auto Becchi s.r.o.

Košícká 1607
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 511 61 15 
info@autobecchi.sk
www.autobecchi.sk



EGROFARM       
A.I.K. SPOL. S R.O.



Jediný asociačný termín počas jesennej časti práve 
prichádza. Najbližšie dni totiž budú patriť reprezen-
tačným výberom s množstvom Šošonov. Ešte predtým 
je na programe po dnešnom dueli aj zajtrajší súboj II. ligy 
– trochu netradične až o 13:30 hod. nastúpi rezerva proti 
Humennému.

Z prvého tímu sa do národných výberov bude hlásiť až 11 
hráčov. 

Dávid Ďuriš a Matúš Rusnák zažijú premiéru v „Áčku“ Slo- 
venska.

U Sokolíkov, ktorí budú mať rozložený svoj prechodný domov 
práve v Žiline, uvidíme päticu Ľubomír Belko, Tomáš Nemčík, 
Patrik Myslovič, Adrián Kaprálik a Roland Galčík. Andrej Stoj-
chevski zas bude súčasťou severomacedónskej „21“-tky. 
Dvojica Timo Jambor a Samuel Kopásek sa pridajú k slovenskej 
„20“-tke a Mário Sauer zas bude hájiť farby „19“-tky. 

Čo ich čaká vo farbách svojich krajín?

PROGRAM ŠOŠONOV V REPRE

SR „A“:

22.9. o 20:45 Slovensko – Azerbajdžan (Trnava | Liga národov)

25.9. o 18:00 Slovensko – Bielorusko (Bačka Topole | Liga 
národov)

SR „21“

23.9. o 18:00 Slovensko – Ukrajina (Žilina | EURO 2023 playoff)

27.9. o 17:30 Ukrajina - Slovensko (Bielsko-Biala | EURO 2023 
playoff)

SEVERNÉ MACEDÓNSKO „21“ 

23.9.o 16:30 Sev. Macedónsko – Albánsko (Čakovec | príprava)

26.9.o 16:30 Sev. Macedónsko – Saudská Arábia (Čakovec | 
príprava)  

SR „20“

24.9. o 14:00 Uzbekistan – Slovensko (Taškent | príprava)

27.9. o 14:00 Uzbekistan – Slovensko (Taškent | príprava)

SR „19“

21.9. o 17:00 Bielorusko – Slovensko (Gifhorn | kvalifikácia 
o EURO 2023)

24.9. o 11:00 Arménsko – Slovensko (Braunschweig | kvali-
fikácia o EURO 2023)

27.9. o 16:00 Nemecko – Slovensko (Braunschweig | kvali-
fikácia o EURO 2023)

ZAJTRA HUMENNÉ A POTOM ZAČÍNA 
REPRE PAUZA 

PRIHRÁVKY 44/27 presných (61% úspešnosť)

STRELY -

FAULY 2

SÚBOJE 23/11 vyhratých (48% úspešnosť)

CELKOVÝ OBJEM 10 446 m

HIR (BEH VO VYSOKEJ INTENZITE)  2332 m

MAX. RÝCHLOSŤ 32,2km/h

MAX. ŠPRINT 284 m

MATÚŠ RUSNÁK VS. RUŽOMBEROK 

trojica hráčov, s ktorými si 
Rusky prihrával najčastejšie...




