2 DNEŠNÝ ZÁPAS

UTOROK 11.8.
19:00
2. KOLO
FORTUNA LIGY 2020/2021
ŠTADIÓN MŠK ŽILINA
Rozhodca:
1. asistent rozhodcu:
2. asistent rozhodcu:
Náhradný rozhodca:
Delegát stretnutia:
Pozorovateľ rozhodcov:

BRANKÁRI

30
ĽUBOMÍR
BELKO
18r. (SVK)
VS

22
SAMUEL
PETRÁŠ
21r. (SVK)

Filip Glova
František Ferenc
Martin Vitko
Maroš Libiak
Štefan Olšavský
Ľubomír Udvardy

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
36r. (SVK)

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA
ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

ASISTENT
TRÉNERA
PETER
ČERNÁK

TRÉNER
BRANKÁROV
DUŠAN
MOLČAN

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

MASÉR
ROMAN
BEDNAROVSKÝ

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY
KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

28
BENSON
ANANG
20r. (GHA)

27
BRANISLAV
SLUKA
21r. (SVK)

32
KRISTIÁN
BARI
19r. (SVK)

2
DOMINIK
JAVORČEK
17r. (SVK)

21
JÁN
BERNÁT
19r. (SVK)

29
DÁVID
ĎURIŠ
21r. (SVK)

11
VAHAN

20
ADAM
GOLJAN
19r. (SVK)

14
JAKUB
KIWIOR
20r. (POL)

5
ADAM
KOPAS
20r. (SVK)

BICHAKHCHYAN

21r. (ARM)

18
ENIS
FAZLAGIĆ
20r. (MKD)

ÚTOČNÍCI

17
JAKUB
PAUR
28r. (SVK)

ZÁLOŽNÍCI

15
KRISTIÁN
VALLO
19r. (SVK)

OBRANCOVIA

35
MAREK
TEPLAN
18r. (SVK)

16
PATRIK
IĽKO
19r. (SVK)

23
JÁN
MINÁRIK
23r. (SVK)

24
MARTIN
GAMBOŠ
22r. (SVK)

19
TIMOTEJ
JAMBOR
17r. (SVK)

25
TOMÁŠ
NEMČÍK
19r. (SVK)

9
MIROSLAV
GONO
19r. (SVK)

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
18r. (SVK)

66
MATÚŠ
RUSNÁK
20r. (SVK)

7
PATRIK
MYSLOVIČ
19r. (SVK)

90
DAWID
KURMINOWSKI
21r. (POL)

4 PREDSTAVUJEME SÚPERA

FC NITRA
Rok založenia: 1909 • Klubové farby: biela, modrá • Minulá sezóna: 12. miesto
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 3:0 (d), 0:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – NITRA 62 35 10 17 101:59

N

ahustený augustový program sme odštartovali vysokým
víťazstvom v Senici, ktoré zariadili šošoni po zmene strán
štyrmi presnými zásahmi. Pozitívny štart však musíme
rýchlo zahodiť za hlavu, pretože v krátkom slede prichádza ďalší
zápas, prvý domáci v tejto sezóne, proti Nitre.
Nitra bola jedným z tria fortunaligových tímov, ktoré bojovali
do najneskoršieho možného termínu. Corgoni totiž nezvládli boj
o záchranu v dolnej šestke nadstavby, a tak ich čakal dvojzápas
o všetko proti Dubnici. Pod vedením Ivana Galáda Nitrania v Dubnici remizovali 0:0, aby deﬁnitívnu záchranu vybojovali domácou
výhrou 3:0.
Počas extrémne krátkej letnej prestávky naďalej v Nitre
riešili vlastnícke pomery. Deﬁnitíva síce stále nepadla, ale ani to
nezabránilo súperovi v príprave na novú sezónu. Pod Zoborom sa
rozhodli príliš nezasahovať do kádra, ale predsa len ho doplnili
zopár posilami. Na hosťovanie prišiel z majstrovského Slovana
Alen Mustaﬁć, mužstvo doplnil Armen Hovhannisyan z Michaloviec a Timotej Záhumenský, známy z pôsobenia v Dunajskej
Strede či v Zlatých Moravciach. Najnovšou posilou je
mládežnícky reprezentant Martin Adamec, ktorý prišiel z Poľska,
v úvodnom kole ešte pre administratívne povolenia nenastúpil.
V Nitre zarezonovali aj odchody dvoch hráčov za zvláštnych
podmienok. Vedenie sa rozlúčilo so skúseným obrancom a bývalým kapitánom Pavlom Farkašom a rovnako aj brankárom
Martinom Kuciakom, ktorý rozšíril trénerský tím v Akadémii MŠK.
Zmena sa udiala aj na trénerskom kresle. „Záchranár“ Ivan Galád
sa presunul na pozíciu šéftrénera, pričom bude vykonávať aj
pozíciu športového riaditeľa. Na lavičku Nitry zasadla staronová
tvár, keď sa z pozície asistenta vráti ku kormidlu Gergely Geri. Pod

HLAVNÝ TRÉNER
Gergely Geri
BRANKÁRI
32 ERIK BÚŠ (SVK) 2001
1 DÁVID ŠÍPOŠ (SVK) 1998
OBRÁNCOVIA
11 LUKÁŠ FABIŠ (SVK) 1998
22 MATÚŠ KUNÍK (SVK) 1997
13 DANIEL MAGDA (SVK) 1997
20 OLIVER PODHORIN (SVK) 1992
17 TIMOTEJ ZÁHUMENSKÝ (SVK) 1995

Zoborom si pred novým ročníkom Fortuna ligy stanovili
zaujímavý cieľ. „My sme sa rozhodli pred touto sezónou
vytvoriť si vlastnú súťaž, kde nebude pre mužstvo nebude
dôležité umiestnenie, ale dôležitý bude počet percent dôvery,
ktorú získame naspäť. Musíme povedať, že práve dôveru sme
stratili nielen umiestnením, ale aj rôznymi inými vecami,“
povedal na margo sezónnych cieľov Ivan Galád, športový
riaditeľ corgoňov.
Nitrania odohrali v skrátenej príprave iba jeden zápas.
Proti Ostrave uhrali corgoni remízu 1:1, ktorú zariadila nová
posila, spomínaný Hovhannisyan. V sobotnom otváracom
zápase novej sezóny Nitrania čelili Slovanu Bratislava. Pod
Zoborom to bol duel v jasnej réžii majstra, ktorý pokoril Nitru
na jej trávniku vysoko 5:0.
V predchádzajúcom ročníku sme s Nitrou ani raz
neprehrali. Takmer presne pred rokom sme pod Dubňom
zásluhou dvoch gólov Jána Bernáta a jedného presného
zásahu Dávida Ďuriša pokorili modrobielych 3:0, v odvete pod
Zoborom však diváci gól nevideli.
Zo Senice sme priniesli tri body a pozitívny štart do
ligového kolotoča. Veríme, že šošoni proti Nitre opäť rozvlnia
siete a budeme sa spoločne tešiť z ďalšieho víťazstva. Bez
hlasného povzbudzovania to však nepôjde, potrebujeme aj
vaše hlasivky.

″

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!

ZÁLOŽNÍCI
16 MARIÁN CHOBOT (SVK) 1999
23 MICHAL FAŠKO (SVK) 1994
6 ALEN MUSTAFIĆ (BIH) 1999
10 SAMUEL ŠEFČÍK (SVK) 1996
77 JAKUB TANCÍK (SVK) 2000
8 ONDREJ VRÁBEL (SVK) 1999
ÚTOČNÍCI
19 PATRIK DANEK (SVK) 2001
18 MATEJ FRANKO (SVK) 2001
7 ARMEN HOVHANNISJAN (ARM) 2000

6 ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„Ani v jednom zápase
nie sme favorit.“
Zverenci trénera Pavla Staňa vstúpili do 28. ročníka
najvyššej slovenskej súťaže tou správnou nohou. Fyzickú
pripravenosť preniesli z tréningov do ostrého zápasu a na
Záhorí si pripísali jasný triumf. Čakal kormidelník MŠK
takýto úvod, vyhrala nám zápas práve kondička?
Očakávania všetkých fanúšikov sú pred dneškom jasné –
jednoznačné tri body. Vníma to rovnako aj rodák z Čierneho?
Pán tréner, dominantný výsledok 4:0 zo Senice hovorí jednoznačne. Čakali ste takúto vysokú výhru?
„Úprimne? Ani nie (smiech). Som však za ňu šťastný. Samozrejme, aj napriek vysokému skóre to bol ťažký zápas. Nakoniec
to vyzerá ako jednoznačné víťazstvo, ale museli sme sa na neho
nadrieť a tvrdo pracovať. Senica bude v ďalšom priebehu určite
robiť body, lebo má slušný káder. O to viac ma teší výhra na jej
pôde.“
Efektivitu ukázali hráči až po prestávke. Najmä v úvode sme mali
aktivitu na kopačkách a gól mohol prísť skôr.
„Začiatok bol z našej strany fajn. Do dvadsiatej minúty sme mali
štyri gólové šance, keby sme to premenili, bolo by to možno
jednoduchšie. Nestrelili sme však gól, aktivita opadla a potom nás
to trochu pribrzdilo. Následne sa chytili aj domáci, ktorí pohrozili.
Teraz už môžeme povedať, že to bolo o prvom góle, ktorý sa nám
podarilo streliť až po zmene strán, čím to z nás padlo. Gól vždy
pomôže futbalistovi, no netreba zaspať na vavrínoch a pracovať
ďalej a ešte tvrdšie.“
V horúcom počasí bolo s pribúdajúcimi minútami vidieť, že sme
fyzicky výborne pripravení. Pomohla nám vyhrať zápas aj naša
kondička?
„Išli sme celý zápas za svojím cieľom. Boli tam momenty, kedy
sme chceli hrať kolmo, ofenzívne, niekedy sme zas chceli hrať pod
loptou v obrannom bloku. Snahou však bolo aktivitou, nasadením
a pracovitosťou ísť za gólmi, čo sa podarilo nie jedenkrát, ale až
štvornásobne.“
Netreba zabúdať na oporu v bráne – Sama Petráša, ktorý najmä
za stavu 0:0 splnil svoje úlohy bravúrne.
„Samo je tam na to, aby nám pomohol. Urobil to výborne. Teším sa
z neho, rovnako si zaslúži pochvalu. Každý má svoje úlohy, Samo
má chytať, čo mu vyšlo výborne.“
Od nového ročníka je schválených až päť striedaní, vy ste ich
využili v Senici naplno. Uľahčuje vám to prácu?
„Dá sa na to pozerať dvomi smermi. Dobre natrénované mužstvo
stratí početnejšími striedaniami svoju výhodu, lebo súper si môže

prestriedať hráčov, zmeniť systém. Na druhej strane sa teším
z piatich striedaní. Máme mladé mužstvo, každý chce hrať.
Tým pádom sa dostane viac hráčov na ihrisko. Aj my sme
využili päť striedaní, takže každý striedajúci tam niečo
priniesol. Čerstvý hráč by mal byť rozdielový, lebo je
oddýchnutý a mal by dať hre dynamiku.“
Práve striedajúci Vahan Bichakhchyan ukázal, že lavička je
rovnako kvalitná ako základná zostava. Vnímate to rovnako?
„V prvom rade ja nedelím chalanov na hráčov základnej
zostavy a hráčov na lavičke. Pre mňa majú hráči v základe
možno trochu väčšie šťastie, pretože je to subjektívny pohľad
trénerov. Na trávniku sú hráči, ktorí duel začínajú a hráči, ktorí
ho končia. Ku každému chalanovi sa snažíme byť fér. Oni s tým
musia pracovať. Keď však vyjdú na ihrisko, musia odovzdať
sto percent pre tím.“
Čaká nás Nitra, ktorá vyfasovala od Slovana debakel. Napriek
tomu disponuje kvalitnými slovenskými hráčmi. Ako vnímate
dnešného súpera?
„Nepripravujeme sa vôbec na jednoduchý zápas. Skôr naopak.
Po takej prehre sa bude chcieť Nitra revanšovať. Pred sebou
teda máme ťažký zápas, ako každý jeden. Pre nás neexistuje
ľahký protivník. Nič a nikoho nepodceníme.“
Očakávania všetkých fanúšikov, vzhľadom na sobotný
výborný štart, budú smerovať k jasnej výhre. Čo vám v hráčskej kariére pomáhala pred takýmito zápasmi, kde ste boli
v role favorita?
„Hneď na začiatku poviem, že my ani v jednom zápase nie sme
favorit. Pred dvomi mesiacmi sa z nás smiali, že s takýmto
mužstvom môžeme iba dohrať ligu... Veci postupne meníme,
dolaďujeme. Nedajú sa však meniť hneď a diametrálne. Ideme
preto do zápasu s plnou pokorou, pracovať naplno a uvidíme,
čo samotný duel prinesie. Tlak si na seba nepripustíme. Po
jednom dueli, v ktorom strelíme štyri góly, nemôžeme byť
prehnane sebavedomí, namyslení. Títo chalani sú skromní,
pracovití, a to by nás malo zdobiť celú sezónu.“

8 ROZHOVOR

՝՝Արդեն ինձ լեգիոնեռ
չեմ զգում,՚՚
hovorí stredopoliar
Vahan Bichakhchyan
Na prvý gólový zápis sezóny mu stačilo byť na trávniku 14 minút.
To nestačilo a o štyri minúty podčiarkol našu výhru svojím
druhým gólom. Kedy dal naposledy gól hlavou? O záväzku zo
Senice, kopačkách Nike, slovenčine či návrate domov počas
korony so žilinskou „11“-tkou.
Vahan pôsobí v Žiline už štvrtú sezónu, a preto sa „UŽ NECÍTI BYŤ
LEGIONÁROM“, ako hovorí nadpis článku v arménčine.
Vahi, jasná výhra 4:0, k tomu tvoje dve presné trefy. Prvé kolo
dopadlo podľa predstáv. Čo ťa teší viac?
„Viac ma to teší z pohľadu tímu. To, že som dal dva góly, je len
výsledkom viery v úspech. Skúsil som a padlo to, čiže sa teším.
Treba za tým hľadať tímovú prácu, pretože sme dobre držali loptu.
Dúfal som, že nastúpim na niekoľko minút, čo sa aj stalo. Gól mi
len dodal sebavedomie a už to bolo dobré. Potom prišiel hneď aj
môj druhý presný zásah. Chcem však odvádzať maximum pre
družstvo nielen gólmi.“
Najmä presná hlavička je u teba nevídaná. Skóroval si vôbec
niekedy hlavičkou?
„Možno povedať, že je to špeciálne, ale keď som bol ešte malý,
góly hlavou som dával. Doteraz som však nemal veľa príležitostí
hlavičkovať, nedostal som sa do takej šance. Moja gólová
hlavička bude možno začiatok niečoho nového (smiech).“
Pri prvom góle to zas bola tvoja typická pozícia a nekompromisná
ľavačka. To sa dalo čakať, však?

„Pre každého ofenzívneho hráča je taká pozícia výhodná, musí
však rýchlo rozmýšľať a strieľať. Strelu po prvom dotyku
skúšame aj na tréningu a musím povedať, že to robíme často.
Potom sme v zápase na taký okamih lepšie pripravení.“
Sú pre teba dva góly, ktorými si odštartoval sezónu, záväzkom
do ďalších kôl?
„Mňa motivujú góly, mužstvo celkovo je motivované
víťazstvom zvonku. Myslím si, že Senica nebola jednoduchým
súperom, pretože tam má zaujímavých hráčov. My sme boli
trpezliví, mali sme sebavedomie na vysokej úrovni, čo sa
odzrkadlilo na štyroch góloch.“
Pripravení sme boli výborne aj po kondičnej stránke. Vnímaš
na sebe posun aj ty?
„Príprava na novú sezónu bola krátka, preto sme museli ísť
v každom tréningu naplno. Bolo to vidno aj v Senici, kde sme
celých 90 minút hrali pokojne, svoju hru. Stále sa však dá hrať
rýchlejšie, čo v našom podaní určite ukážeme.“
Tvoj zdravotný stav sa často spomínal. Ako sa cítiš? Stále
ešte nosíš špeciálne vložky do kopačiek?
„Keď som po zranení začal opäť hrávať, nosil som iné kopačky
s ortopedickými pomôckami, aby sa mi nevrátili bolesti. Teraz
si už obujem aj bežné kopačky, ale musím robiť pravidelne isté
cviky, aby som vydržal a necítil bolesť. Chvalabohu sa už cítim
super.“
V Senici si mal obuté kopačky Nike. Vraciaš sa k nim
deﬁnitívne?
„Som s nimi spokojný. Už odmalička ich nosím, vtedy mi sadli
Mercuriali a dával som aj veľa gólov. Sú komfortné, cítim sa
v nich veľmi dobre.“
Ako s tebou robíme rozhovor, stále viac si uvedomujeme tvoju
skvelú slovenčinu, čo na cudzinca nie je bežné.
„V minulosti som musel premýšľať nad všetkým, čo som chcel
povedať. Teraz už aj myslím po slovensky. Celkom rýchlo som
sa naučil jazyk – ráno som vstal a už som hovoril slovenčinou
(smiech). So slovenským jazykom som v každodennom
kontakte, čo vplýva aj na pohodu a samotné výkony v zápase.“

VAHAN BICHAKHCHYAN
Arménsko • 9.7. 1999 • Výška: 172 cm • Váha: 67 kg
Post: Záložník
Kariéra: Shirak Gyumri (Arm.) 2015 - 2017, MŠK Žilina 2017 Celková bilancia v žltozelenom: 27 zápasov / 4 góly / 3 asistencie
Aktuálna sezóna:
1 zápas / 25 minút / 2 góly
Úspešnosť súbojov: 44%
Úspešnosť prihrávok: 80%

#

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

6:0
5:0
4:0
2:0
2:2
2:2
2:2
2:2
0:2
0:4
0:5
0:6

3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0

PROGRAM 2. kola

Aj vďaka výbornej slovenčine ťa už berieme ako domácemu
Žilinčana.
„Už sa necítim ako legionár. Žilina je pre mňa veľká vec, pretože
mi dala všetko. V kabíne medzi hráčmi aj trénermi vždy panovala
dobrá nálada, máme kamarátske vzťahy, s niektorými dokonca
aj bližšie. Bez nich by mi bolo veľmi ťažko, pretože zo začiatku mi
veľmi pomáhali. Chcem byť v Žiline aj naďalej. Cítim sa tu
jednoducho tak dobre, že neviem pre to nájsť správne slovo.
Mám tu druhú rodinu.“
Nezabúdaš popri slovenčine na rodnú arménčinu?
„Už sa mi stalo, keď som bol doma v Arménsku, že som pred
rodinou alebo kamarátmi náhodou povedal nejaké slovo po
slovensky, lebo v arménčine mi nenapadlo. Potom na mňa
smerovali divné pohľady (smiech).“
Keď spomínaš svoju krajinu, aké to bolo nútene sediac doma
v Arménsku počas pandémie?
„Pozerať futbal bez tréningu bolo ťažké. Chýbalo mi mužstvo,
boli sme ďaleko od seba. Na druhej strane to nám, zahraničným
hráčom, trochu prospelo, lebo sme boli opäť pri rodine, s ktorou
sa vidíme párkrát do roka. Teraz to, už chvalabohu, nemusíme
riešiť, pretože sme opäť spolu. Máme spoločný cieľ a ideme za
ním krok za krokom.“
Ako si sa motivoval počas tohto času bez futbalu?
„Každý deň som makal, ale bolo to zvláštne, lebo som bol ďaleko
od trénerov, spoluhráčov. Musel som dôsledne dodržiavať plány,
je to však rozdielne, keď sme to nerobili spolu na jednom mieste,
v jednotnú hodinu. Navyše nebolo isté, kedy sa opäť bude hrať.
Každý v mužstve je ale profesionál. Každý odrobil, čo mal, a tak
to potom vyzerá aj na ihrisku.“

UTOROK 11.8.
Trnava – Ružomberok (18:00)
Žilina – Nitra (19:00)
Slovan – Michalovce (20:00)
STREDA 12.8.
Pohronie – Dunajská Streda (19:00)
Sereď – Senica (19:00)
Trenčín – Zlaté Moravce (19:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Bichakhchyan (Žilina), Medved (Slovan), Ikoba
(Trenčín), Balić (Dunajská Streda) po 2 góly

10 SOBOTA

V sobotu na Trenčín vyhradená pre šošonov východná
tribúna, všetci permanentkári majú vstup zdarma
Už v sobotu o 18:00 hod. čaká na futbalistov MŠK Žilina 3. kolo Fortuna ligy, v ktorom sa predstavíme na Štadióne MŠK Žilina ako
hosťujúci tím, keďže počas jesene znova odohrá AS Trenčín svoje domáce stretnutia pod Dubňom.
S tým znova súvisia aj odlišné organizačné pokyny.

•
•
•
•

Na domácich zápasoch AS Trenčín je v Žiline otvorená iba západná tribúna, tá na náš vzájomný zápas ostane vyhradená
pre Trenčanov.
Výnimkou na tento domáci duel AS bude otvorenie východnej tribúny, ktorá bude vyhradená výlučne pre Žilinčanov
(Dôrazne preto žiadame všetkých fanúšikov MŠK, aby si zakúpili vstupenky na východnú tribúnu (Parkovisko P3). Rodinný
sektor nebude na tomto dueli otvorený.
Držitelia permanentiek majú vstup na VT zdarma
Ceny vstupeniek budú podľa cenníka AS Trenčín, a to: Východná tribúna: 6€ dospelí, 3€ deti

OTVÁRACIE HODINY POKLADNÍ
STREDA 12. augusta | 13:00 - 17:00 | Pokladňa MŠK (Uhoľná ulica) + PREDAJ PERMANENTIEK
ŠTVRTOK 13. augusta | 13:00 - 17:00 (Pokladňa MŠK | Uhoľná ulica) + PREDAJ PERMANENTIEK
SOBOTA 15. augusta | 15:00 - 18:45 (Pokladne MŠK | Uhoľná + Športová ulica).
+ predajné miesto A1 Music (Bottova ulica)
Vstupenky si môžete zakúpiť aj vopred na ticketportal.sk

PARTNERI DNEŠNÉHO ZÁPASU

11 ŠTATISTIKA

#
MIROSLAV
GONO

Prihrávanie:

0 » (dal)

» 0 (prijal)

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

1
3
8
8
6
1
6
1
4
2
1
1
-

2
7
9
10
1
2
3
2
2
1

SÚČET

42

39

SÚBOJE: 8 (50% úspešnosť)
Obranné: 4/2 vyhraté
Útočné: 4/2 vyhraté
Vzdušné: 1/1 vyhratý
DRIBLING: 2/1 úspešný
AKCIE HRÁČA: 68/56 úspešných
Celkovo odbehané: 11 300 m ( 121 m / min )
Z toho vysoko intenzívny beh (HIR): 2 500 m
Najvyššia rýchlosť: 31,16 km/h

