2 DNEŠNÝ ZÁPAS

SOBOTA 12.12.
14:00
17. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021
ŠTADIÓN MŠK ŽILINA
Rozhodca:
1. asistent rozhodcu:
2. asistent rozhodcu:
Náhradný rozhodca:
Delegát stretnutia:
Pozorovateľ rozhodcov:

VS

Marek Mastiš
Erik Weiss
Martin Vitko
Pavel Ochotnický
Jozef Kovalčík
Artúr Jakubec

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
18r. (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
20r. (SVK)

90
DAWID
KURMINOWSKI
21r. (POL)

BICHAKHCHYAN

4 PREDSTAVUJEME SÚPERA

ŠKF SEREĎ
Rok založenia: 1914 • Klubové farby: biela, červená
Mestský štadión (kapacita 2800 divákov) / aktuálne Štadión ViOn Zlaté Moravce
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 1:0 (d), 3:0 (v) • Aktuálna sezóna: 2:3 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SEREĎ 9 6 1 2 18:11

D

nešným súbojom 17. kola uzatvoríme pod Dubňom jesennú
časť Fortuna ligy. V okrúhlom desiatom vzájomnom zápase
histórie vyzveme Sereď. ŠKF sa aj bez domovského stánku
etabloval medzi slovenskou elitou, kde pôsobí po postupe z II. ligy už
tretí ročník. Tento aktuálny síce rozbehli zverenci trénera Petra
Léranta debaklom 0:6 v Dunajskej Strede, ale potom neinkasovali tri
zápasy v rade, keď porazili Senicu 4:0, z Ružomberka odišli s bodom za
bezgólovú remízu a všetky body uchmatli Seredčania z Trnavy, kde
zvíťazili 2:0. Následne zásluhou výborného prvého polčasu zdolali aj
šošonov, ktorí doťahovali trojgólovú stratu, ale prehre 2:3 na ihrisku v
Zlatých Moravciach už nezabránili. Sereď tak mala výborný štart do
ligy, po ktorom bola už na 4. mieste. Nasledovala však dlhá séria bez
víťazstva, ktorá trvala od 19. septembra až do začiatku decembra.
Počas nej si Seredčania pripísali v deviatich kolách iba päť bodov za
päť nerozhodnutých výsledkov. Výhru priniesla až úspešná dohrávka
spred týždňa, v ktorej sa zrodil tesný, no o to prekvapujúcejší triumf
nad Dunajskou Stredou, ktorú ŠKF zdolal 1:0. Medzitým v Seredi čelili
pandémii „koronavírusu“, ktorý odhalil viacero pozitívnych prípadov,
čo malo za následok odloženie dvojice zápasov – medzi nimi aj vyššie
spomenutú dohrávku proti Dunajskej Strede.
Karanténa nášho protivníka nebola jediná téma, ktorá zaujala
verejnosť. Sereď totiž v októbri doniesla do svojho tímu hviezdnu
posilu – bývalého uruguajského reprezentanta Alvara Pereiru, ktorý si
zahral v FC Porto či Interi Miláno a dres svojej krajiny si obliekol na
majstrovstvách sveta 2010 v JAR aj o štyri roky neskôr v Brazílii. Včera
však médiami prebehla správa o jeho predčasnom konci, a tak si
Uruguajčan pripísal v slovenskej lige iba 7 minút. To nebolo jediné
známe meno, ktorého príchod počas rozbehnutej sezóny prekvapil a
zaujal. Lérantovci museli reagovať na zranenie útočníka Dina Špehara,
a tak si po druhýkrát v kariére obliekol seredský dres skúsený útočník a
bývalý šošon Miloš Lačný, ktorý naposledy pôsobil v Južnej Afrike v
tíme AmaZulu. Tridsaťdvaročný zakončovateľ sa tak vrátil do Fortuna

HLAVNÝ TRÉNER
PETER LÉRANT
BRANKÁRI
1 ADNAN KANURIČ (BIH) 2000
31 MATHEW YAKUBU (NGA) 1999
OBRANCOVIA
21 TIDIANE DJIBY BA (SEN) 1993
24 JASMIN ČELIKOVIĆ (BIH) 1999
4 TOMÁŠ HUČKO (SVK) 1985
5 MARTIN MEČIAR (SVK) 1993
6 ĽUBOMÍR MICHALÍK (SVK) 1983
96 MARTIN SLANINKA (SVK) 1996

ligy po necelom roku. Dnes však bude musieť nútene pauzovať,
keďže vo víťaznej dohrávke proti Dunajskej Strede videl červenú
kartu, ktorá mu vystavila stopku na tri zápasy. K tomu sa počas
minulého víkendu v neúspešnej osemgólovej prestrelke proti
Trnave (2:6) vykartoval aj skúsený Ľubomír Michalík (päť žltých
kariet) i Nigérijčan Bankole Adekuoroye, ktorý videl proti
spartakovcom červenú kartu.
Káder ŠKF sa inak pred sezónou príliš neobmenil, obrana stojí na
spomínanom Michalíkovi, ktorého dopĺňajú ďalší naši bývalí hráči
Tomáš Hučko a Martin Slaninka. V strede poľa nechýbali ani v
jednom dueli Alex Iván a Adam Morong. Najlepším strelcom tímu
je so štyrmi gólmi vyššie zmienený Chorvát Dino Špehar, ktorý
však kvôli zraneniu chýba svojmu tímu už od októbra. Koncom
novembra opustil Sereď po vzájomnej dohode kolumbijský
futbalový útočník Carlos Ibargüen Hinojosa, ktorý sa v tíme
súpera výraznejšie nepresadil a už po mesiaci v červenom drese
skončil na Slovensku.
Dnešnému súperovi máme čo vracať z predošlého vzájomného
stretnutia. My veríme, že to ale nebude pre šošonov jediná
motivácia a že žltozelení hráči aj za vašej podpory na diaľku dnes
naštartujú ďalšiu víťaznú sériu a s trávnikom pod Dubňom sa v
kalendárnom roku 2020 rozlúčia výhrou.

″

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

ZÁLOŽNÍCI
18 BANKOLE ADEKUOROYE (NGA) 1996
8 BEOMGEUN BAE (KOR) 1993
20 DENIS BUŠNJA (SLO) 2000
88 FILIP DURANSKI (MAC) 1991
22 ALEX IVÁN (SVK) 1997
9 ROKO JUREŠKIN (CRO) 2000
23 ALEN MEHIĆ (BIH) 2001
13 FILIP PANKARIČAN (SRB) 1993
12 DENIS POTOMA (SVK) 2000

″

7 NICOLAS ŠUMSKÝ (CZE) 1993
16 FILIP TATRANSKÝ (SVK) 2001
ÚTOČNÍCI
11 SENAD JAROVIČ (GER) 1998
91 MILOŠ LAČNÝ (SVK) 1988
99 ANDRÁS MÉSZÁROS (SVK) 1996
14 ADAM MORONG (SVK) 1993
25 DINO ŠPEHAR (CRO) 1994
10 ALEKSANDAR VUCENOVIČ (AUT) 1997

6 ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„Celoročná práca sa nedá
zovšeobecniť jedným
výsledkom.“
Žltozelení sa v dnešnom súboji rozlúčia s domácim trávnikom v
končiacom sa roku 2020. V dialógu s trénerom Pavlom Staňom sa
obhliadneme za uplynulými dvanástimi mesiacmi, s ktorými by mali
problém aj skúsenejší koučovia. Čo hovorí na výpomoc „B“-tímu,
otázku umelých trávnikov či dnešného súpera?

Pán tréner, po Michalovciach niektorí kritizovali prevedenú hru,
iní chválili našu bojovnosť. Ako to vnímate vy?
„Ihrisko bolo, aké bolo. Chalani to neriešili, prispôsobili sa
okolnostiam a išli do toho s tým, že niečo musia vymyslieť aj na
takom teréne. Snažili sme sa hrať na víťazstvo, aj keď
pochopiteľne naša hra bola iná, než sme zvyknutí. Aj také zápasy
sú...“
Umelé trávniky sú už často omieľaná téma. Na tlačovej
konferencii ste sa aj s trénerom Zemplína zhodli, že terén nebol
zďaleka ideálny. Je to na škodu futbalu samotného, keďže to
znížilo kvalitu stretnutia...
„Chceme síce pekné, prírodné trávniky, ale v tejto geograﬁckej
polohe a v tomto ročnom období je ťažké udržať kvalitu trávnika.
Teraz sa ukázalo, že môžeš mať trávnikov koľko chceš. Pokiaľ nie
sú aj pomocné ihriská vyhrievané, tak ti to nepomôže. Aj domáci
trénovali na umelej tráve celý týždeň, a aj tak vyzeralo hlavné
ihrisko zle a nedalo sa do poriadku. Tu argumenty neobstoja, v
tomto ročnom období ihriská iba ťažko spĺňajú ligové parametre.“
Všetci veríme, že dobrý futbal na ideálnom povrchu sa bude hrať
dnes proti Seredi.
„Vieme, že to bude proti ŠKF náročné, aj keď sa bude hrať na
umelej ploche, pre nás na ideálnom trávniku. V prvom vzájomnom
stretnutí nám uštedrila Sereď dva góly za polčas, zároveň je určite
„podráždená“ po poslednej vysokej prehre proti Trnave. Pozeráme
však sami na seba, musíme byť dobre namotivovaní, správne a
tvrdo pracovať. Urobíme znova všetko pre to, aby sme zápas
zvládli, znova však pôjdeme do duelu s pokorou.“
Čo budete vyžadovať od chalanov aj vzhľadom na posledný
domáci zápas proti Pohroniu, ktorý bol tiež taký „nemastnýneslaný“ z našej strany?
„Hlavne súper podal výborný výkon. Do konca sezóny nás čakajú
iba ťažké zápasy. Sezóna ukázala a ukazuje, že nie je zápas, kde
by sme súpera zdecimovali. Všetko sú to vyrovnané súboje, kde
rozhodujú detaily. V každom jednom zápase treba o tri body
bojovať. Taká je liga, každý s každým môže vyhrať.“
Ako vnímate aktuálne „B“-tím, nielen po výsledkovej stránke, ale
najmä z pohľadu vyťaženosti vašich hráčov?

„S chalanmi to máme odkomunikované. Nie je nič lepšie ako
hrať zápasy. Určite to nie je podradná liga alebo úroveň. Hráči
môžu hrať kvalitné duely, dôležitá je práve ich vyťaženosť,
pretože je potom ľahšie meniť hráčov aj v našej základnej
zostave, keď vieme, že majú odohraté a sú pripravení. Nie je to
za trest, skôr preto, aby boli čo najlepšie nachystaní na šancu v
„A“-tíme. Chalani to zatiaľ tak berú, z čoho sa teším. Dôkazom
sú aj výsledky, ktoré sú výborné a dokázali sme sa dostať zo
zóny zostupu. Je to o prístupe a čistej hlave.“
Je tu posledný zápas kalendárneho roka 2020 na domácom
trávniku. Ukončiť ho určite chceme tak, ako sme ho začali.
Pamätáte si ešte ten prvý duel na lavičke?
„Zdá sa mi, že to boli Zlaté Moravce a výsledok 3:0. Bolo by to
krásne zopakovať dnes proti Seredi. Tento rok bol mimoriadne
hektický, chalani urobili neskutočný progres a verím, že
dnešok skončí pre nás víťazne. Každopádne je „jedno“, ako to
skončí dnes, pretože sa nedá zovšeobecniť celoročná práca
výsledkom jedného zápasu, aj keby mal byť neúspešný.
Chalani dobre pracovali, dreli, dokázali zahrať veľmi slušné
stretnutia. Rok 2020 preto hodnotím na všetky okolnosti
celkom úspešne.“
Aktuálny rok bol aj pre vašu osobu prelomový. Ako sa spätne
pozeráte na týchto naozaj nezvyčajných dvanásť mesiacov?
„Boli naozaj úplne atypické. Aj pre skúsenejšieho trénera by to
bolo naozaj zvláštne, netradičné obdobie, keby sa mu
vymenilo v súťažnom ročníku takmer celé mužstvo. Na druhú
stranu ma to veľmi obohatilo, získal som cenné skúsenosti a
som iný človek. Možno mám ku všetkému ešte väčšiu pokoru a
v niektorých veciach som sa odosobnil, upokojil. Celá
spoločenská situácia, nielen futbalová etapa v tomto roku,
mala veľký vplyv na moje správanie. Bol som vyrovnaný už
predtým, teraz som však ešte vyrovnanejší.“

8 ROZHOVOR

„Dokážeme sa obetovať
jeden za druhého,“
hovorí záložník Ján Bernát
Až do 14. kola sme si museli počkať v listine strelcov na meno
Ján Bernát. S naším stredopoliarom sme sa porozprávali o
náročnejšom období, kedy to nepadalo. Čím u neho nastala
zmena? S rodákom z Prešova v dialógu aj o cenných
skúsenostiach, nefutbalových zápasoch či naberaní svalov.
Jany, ako náš najlepší minulo-sezónny strelec si v tomto ročníku
gólovo mlčal netradične dlho. Konečne si sa prebudil a gólovo si sa
presadil v posledných troch stretnutiach. Čím to bude?
„Nehľadal by som za tým niečo špeciálne. Aj v zápasoch predtým som
mal šance. Len niekedy to vo futbale nejde, aj keď človek veľmi chce. A
vtedy sa nedarí ešte výraznejšie. Porozmýšľal som nad tým, že sa
musím uvoľniť, sústrediť sa na hru, na veci, ktoré môžem ovplyvniť a
góly prídu prirodzene. A aj prišli. Som za to rád.“
Takže tam nebola žiadna poverčivosť, výmena kopačiek ani nič
podobné?
„Tieto veci vôbec neriešim. Len som musel byť trpezlivý, musel som
čakať na svoju šancu. Myslím , že som sa jej chopil.“
Doslova tri identické zakončenia, po ktorých padli tvoje góly. Vnímaš
to rovnako?
„Takéto góly strieľame často, sú to princípové veci, kedy krídelníci
vedia, kde to majú dávať a my máme tieto priestory vypĺňať. Jedna z
mojich silnejších stránok je, že si viem nájsť v šestnástke miesto.
Snažím sa hľadať tú loptu a som rád, že si ma trikrát našla a padlo to
tam.“
Snáď to teraz súper zo Serede nebude čítať ešte pred zápasom...
„Určite majú analýzu, kde si to pozrú. Nie je to však ľahko brániteľné,
keď príde prudká, presná prihrávka a nábeh je v plnom šprinte. Možno

sú na to aj súperi pripravení. Ak sa to však zrealizuje dokonale,
ťažko tomu zabrániť.“
Vráťme sa o pár mesiacov späť do obdobia, keď ti to nešlo. Minulý
rok si bol v žiari reﬂektorov – „nový objav“ - teraz si viackrát sedel
na striedačke. Ako sa na to pozeráš?
„Aj v rozhovoroch počas minulej sezóny som hovoril, že nie je mojou
prácou iba strieľať góly. Veľa ľudí to vnímalo tak, že budem aj tento
ročník najlepším strelcom. Dokážem dávať góly, ale nie je to
hlavnou náplňou záložníka. Jasné, sám som nebol spokojný s tým,
že pri mojom mene svieti nula. Trochu ma to trápilo, ale všetko má
svoj čas. Ako som spomínal, makal som na sebe a teraz to vypálilo
super.“
Čo ti dalo toto obdobie, keď sa nedarilo a čo ti vtedy pomohlo?
„Veľmi veľa. Zase nová skúsenosť. Po prvej prelomovej sezóne,
kedy som vystrelil, je vždy ťažšie to v druhej zopakovať. Je to pre
mňa dobrá škola, prešiel som si horším obdobím. Viac som
naskakoval do zápasov ako striedajúci hráč, čo je niekedy ťažšie.
Pomohli mi blízki, rodina, ktorí ma ubezpečovali, že je všetko v
poriadku. Sám som si veril, že mám na to, aby som hrával.
Sebavedomie, viera v samého seba, blízki a rodina ma z tohto
„dostali“.“
Potvrdiť, obhájiť svoju pozíciu je teda ťažšie ako vystreliť. Dávali,
resp. dávajú si na teba súperi aj väčší pozor?
„To neviem. Verejnosť ma určite vníma inak, keď som ako neznámy
hráč naskočil do ligy. Je to iné, ale v princípe máme viac hráčov,
ktorí dokážu skórovať. Preto to nebolo a nie je iba o mne.“
Na začiatku sezóny sa nám vytýkala bojovnosť, súbojovosť.
Potrebovali sme v tomto zabrať?
„Jasné, hlavne v zápasoch u súperov. Doma je totiž priestor na to
ukázať futbalovosť, čo sme aj dokazovali. Vonku je vždy potreba
pridať bojovnosť, stmeliť sa ako kolektív. Na začiatku to ešte nešlo
podľa predstáv. Veľa chalanov si nezažilo stretnutia, kde to nie je až
tak o futbale. Vyskúšali sme si to, poučili sa a zápasy vonku vyzerajú
teraz inakšie. Som hrdý na tím, pretože chalani dokážu nielen hrať
futbal, ale zabrať aj v súbojoch, dokážu sa obetovať jeden za

JÁN BERNÁT

Slovensko • 10.1. 2001 • Výška: 180 cm • Váha: 70 kg
Post: Záložník
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2016 – 2019, MŠK Žilina 2019 –
Aktuálna sezóna:
16 zápasov / 853 minút / 3 góly / 2 asistencie
Úspešnosť súbojov: 44%
Úspešnosť prihrávok: 75%

#

TABUĽKA PRED 17. kolom
1.Slovan Bratislava
2.Dunajská Streda
3.Žilina
4.Z. Moravce-Vráble
5.Trnava
6.Ružomberok
7.Nitra
8.Sereď
9.Senica
10.Trenčín
11.Michalovce
12.Pohronie

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

12
11
9
6
7
5
5
4
4
3
3
1

2
2
2
5
2
6
4
6
4
5
5
9

2
3
5
5
7
5
7
6
8
8
8
6

39:9
38:19
38:24
29:19
24:21
22:23
17:29
19:29
16:30
17:30
13:32
20:27

38
35
29
23
23
21
19
18
16
14
14
12

PROGRAM 17. kola
SOBOTA 12.12.
Pohronie - Nitra (14:00) - ODLOŽENÉ
Senica - Zlaté Moravce (14:00)
Žilina – Sereď (14:00)
Ružomberok – Dunajská Streda (16:00)
NEDEĽA 13.12.
Trenčín – Michalovce (14:00)
Trnava – Slovan BA (15:00)

druhého. Aj v Michalovciach naposledy to nebolo o presných
prihrávkach a šanciach, ale i o tom ako zvládneme súboje, druhé lopty,
nakopávané centre. Minulý víkend to bolo naozaj špeciﬁcké, futbal sa
dal hrať iba veľmi ťažko. Zvládli sme to ako tak fajn, až na ten gól na
konci.“
Aj na tebe osobne vidno, že si nabral svalovú hmotu.
„Áno. Stále je tam veľký priestor na zlepšenie, stále si „nakladám“.
Dnešný futbal už nie je o jednej, dvoch stránkach. Veľmi sa posúva po
tej fyzickej, musíte byť dobre pripravený. Tobôž ja, ako ľahší hráč,
potrebujem mať silný stred tela, aby som dokázal udržať loptu. Na tom
pracujem, lebo iba tak sa môžem posunúť.“
Čo nás dnes čaká na trávniku?
„Sereď je agresívny súper. Práve súboje sú ich silnou stránkou a
vpredu majú hráčov, ktorí vedia hrať futbal. Po minulotýždňovej
remíze chceme znova zažiť víťazný pocit aj doma na našom ihrisku.
Ani posledný domáci zápas proti Pohroniu nebol podľa našich
očakávaní. Určite chceme dnes pridať a zlepšiť výkon. Ak bude náš
typický - kvalitný - tak zvíťazíme.“

NAJLEPŠÍ STRELCI: Balaj (Zlaté Moravce), Kalmár
(Dunajská Streda) po 10 gólov,
Bichakhchyan (Žilina), Kurminowski (Žilina)
po 9 gólov

11 ŠTATISTIKA

#
ENIS
FAZLAGIĆ
Prihrávky: 83% úspešnosť

Prihrávanie:

0 » (dal)

» 0 (prijal)

Petráš
Sluka
Minárik
Kiwior
Vallo
Gono
Bernát
Ďuriš
Rusnák
Kurminowski
Paur
Iľko
Bichakhchyan
Kaprálik

6
3
10
3
4
3
3
2
5
1
-

4
1
2
11
1
2
1
3
5
2
2
-

SÚČET

40

34

SÚBOJE: 31/18 vyhratých (58% úspešnosť)
Obranné: 19/9 vyhratých
Útočné: 12/9 vyhratých
Vzdušné: 7/5 vyhratých
DRIBLING: 6/6 úspešných
SKLZY: 8/4 úspešné
STRELY /NA BRÁNU: 1/0
Celkovo odbehané: 1189 m ( 125 m / min )
Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 847 m
Maximálna rýchlosť: 32,2 km/h

