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NEDEĽA
1. 3. 15:30
21. kolo
ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

Peter Kráľovič
Tomáš Somoláni
Dušan Hrčka
Martin Borsányi
František Košičár
Radomír Sluk

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

A–TÍM
MŠK ŽILINA

20
BESIR
DEMIRI
MKD 25 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 21 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ASISTENT
TRÉNERA
ATTILA
MALFATTI

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 26 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

14
JAKUB
KIWIOR
POL 20 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 19 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

16
PATRIK
IĽKO
SVK 19 r.

4
MIROSLAV
GONO
SVK 19 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

MASÉR
JOZEF
HROMKA

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

66
MIROSLAV
KÁČER
SVK 24 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
SVK 17 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 19 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 22 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

90
DAVID
KURMINOWSKI
POL 21 r.
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FC DAC 1904 Dunajská Streda
Rok založenia: 1904•Klubové farby: žltá, modrá, biela•Minulá sezóna: 2. miesto
Sídlo: MOL Aréna•Kapacita: 12 700
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 0:0 (v), 2:2 (d), 0:1 (v), 1:2 (d)•Vzájomný zápas aktuálna
sezóna: 0:1 (v) Historická bilancia: Žilina – Dunajská Streda 52 16 17 19 71:56

P

osledný zápas základnej časti na našom štadióne nesie
prívlastok šláger kola. Šošoni vyzvú v nedeľnom kole aktuálne tretí tím tabuľky, dunajskostredský DAC. Súper zo Žitného
ostrova stál proti šošonom pod Dubňom naposledy v máji minulého
roka, kedy sa na Štadióne MŠK konal pre náš klub historický zápas
– vtedy do 7. kola nadstavby zasiahli výlučne odchovanci Akadémie
MŠK. Dunajská Streda vtedy zavŕšila sezónu na historicky najlepšom
umiestnení pre klub – striebornej priečke. Vyskúšala si tak aj dve
predkolá v Európskej lige.
V aktuálnej sezóne súperíme bok po boku – Dunajskostredčanov
sme zosunuli na bronzový stupienok ešte po poslednom jesennom
zápase. V prvých dvoch jarných zápasoch však stratili body po bezgólových remízach so Senicou a v Ružomberku, čo znamená, že šošoni
majú momentálne štvorbodový náskok.
Rozpačitému vstupu DAC-u do jari predchádzali zmeny nielen
v kádri, ale aj v realizačnom tíme. V klube z juhu Slovenska trochu
nečakane skončil nemecký tréner Peter Hyballa, ktorý sa porúčal
z lavičky Dunajskej Stredy po jeden a pol roku. Na jeho miesto zasadol
portugalský lodivod Hélder Cristóvão.
DAC opustilo síce menej futbalistov, no o to kľúčovejších. Žlto-modré farby už neháji írsky záložník Connor Ronan, ktorému sa skončilo
hosťovanie z Wolverhamptonu, v mužstve nepokračuje ani defenzívny
univerzál Matej Oravec, ktorý prestúpil do tímu americkej MLS Philadelphia Union a dvojica Abdulrahman Taiwo – Kristián Koštrna odišla na
hosťovanie do Karvinej, resp. Dinama Bukurešť. Počas týždňa prestúpil
z DAC aj jej najlepší strelec Kristopher Vida, ktorý sa upísal poľskému
Piastu Gliwice. Naopak, ako jeho náhrada bola v stredu predstavená
nová útočná posila – reprezentant Maďarska Krisztián Németh.
Na Žitný ostrov zamieril ešte počas prípravy aj vysoký srbský
stopér Dušan Lalatović, z FC Janov prišiel na hosťovanie maďarský
stredopoliar András Schäfer (dnes má stopku za červenú kartu z predošlého kola), Chorvát Lorenco Šimić hosťuje z janovskej Sampdorie,

Brankári:
36 MARTIN JEDLIČKA CZE
22 ADRIÁN SLANČÍK SVK
1 BENJAMÍN SZÁRAZ SVK
Obrancovia:
3 DANYLO BESKOROVAJNYJ UKR
82 CESAR BLACKMAN PAN
31 ERIC DAVIS PAN
24 DOMINIK KRUŽLIAK SVK
5 DUSAN LALATOVIC SRB

podobne ako jeho krajan Andrija Balić z Udinese Calcio.
Aj napriek pohybu v tíme ostal viac-menej tím vedený trénerom
Cristóvãom nezmenený. Na jar však pozíciu brankárskej jednotky
aktuálne stratil Čech Martin Jedlička, ktorého nahradil medzi tromi
žrďami Benjamín Száraz. DAC sa v obrane spolieha okrem spomínaných posíl na dvojicu Danylo Beskorovajnyj – Dominik Kružliak. Prvý
menovaný však do zápasu proti MŠK nezasiahne, pretože stojí pre
päť žltých kariet. Defenzívu tradične dopĺňajú Panamčania Eric Davis
s Cesarom Blackmanom. V ofenzíve už tradične kraľuje azda najlepší
hráč DAC Zsolt Kalmár a spolu s ním podporujú útok jeho krajan Máté
Vida, odchovanec Nitry Andrej Fábry, Venezuelčan Eric Ramírez, mladý
Chorvát Marko Divković či odchovanec našej akadémie Lukáš Čmelík.
V prvom vzájomnom meraní síl tejto sezóny nám DAC na svojom
štadióne uštedril vôbec prvú prehru v aktuálnom ročníku Fortuna ligy.
Dunajská Streda navyše nie je pre nás v poslednom čase obľúbeným
súperom, veď naposledy sme na DAC-om triumfovali ešte v majstrovskej sezóne 2016/2017, keď sme v Senci úradovali a dnešnému súperovi sme nadelili tenisového „kanára". Výhru 6:0 si zo súčasného tímu
šošonov pamätajú traja – nulu vtedy udržal Miloš Volešák, k čistému
kontu pomohol stopér Martin Králik a jedným gólom k deštrukcii súpera prispel aj náš súčasný kapitán Miro Káčer. Odvtedy ťaháme proti
DAC-u nelichotivú sériu desiatich zápasov bez výhry (bilancia 0-4-6,
skóre 10:18).
Dnes preto prichádza najvyšší čas konečne sa tešiť z víťazstva
nad DAC-om po vyše troch rokoch a poistiť si zároveň druhú priečku
pred začiatkom nadstavbovej časti o titul. Motivácie majú žltozelených naozaj dostatok, chceme zvíťaziť, a preto budeme potrebovať
podporu aj od vás.•

Buď naším dvanástym hráčom.
Aj v jarnej časti sme hrdí,
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne

33 MATÚŠ MALÝ SVK
2 MILAN ŠIMČÁK SVK
4 LORENCO ŠIMIČ CRO
Stredopoliari:
6 ANDRIJA BALIČ CRO
66 MARTIN BEDNÁR SVK
45 LUKÁŠ ČMELÍK SVK
21 ANDREJ FÁBRY SVK
13 ZSOLT KALMÁR HUN
23 LADISLAV NAGY SVK

40 ALEX JAVRO SVK
26 ANDRÁS SCHÄFER HUN
20 DOMINIK VESELOVSKÝ SVK
8 MÁTÉ VIDA HUN
Útočníci:
11 ERNEST BOATENG GHA
29 MARKO DIVKOVIČ CRO
15 RICARDO PHILLIPS PAN
9 ERIC RAMIREZ VEN
18 KRISZTIÁN NÉMETH HUN
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POHĽAD TRÉNERA: „Chceme, aby sa s nami fanúšik
stotožnil, aby to prežíval a išli sme spolu za výhrami.“
Šošoni majú po dvoch jarných kolách ako jediní v lige stopercentnú bilanciu. Tým pádom
je stopercentná aj štatistika šéfa lavičky Pavla Staňa, ktorý však nepoľavuje zo svojich
vysokých nárokov. Ako vníma dnešného súpera? Zamotali mu niektorí hráči svojimi výkonmi
hlavu? Čo mu ukázali prvé dva duely a čo by si dnes želal od vás, fanúšikov?
Pán tréner, čaká vás tretí zápas na lavičke šošonov, pôjde
minimálne podľa papierových predpokladov o doteraz
najťažšieho súpera?
„Očakávame ťažký zápas a vieme, že Dunajská Streda na jar
ešte nevyhrala. Hoci výsledkovo tie zápasy nezvládli, stále
majú kvalitu, čiže nás nečaká nič jednoduché. Sme však dobre pripravení. Myslím si, že zápas bude mať kvalitu a budeme
robiť všetko preto, aby sme ho zvládli.“
Mužstvo sa zatiaľ prezentuje tým, čo ste deklarovali aj na
tlačovej konferencii. Ste z tohto pohľadu spokojný?
„Celá príprava aj zápasy ukázali, že to, čo sme chceli, aj robíme. Samozrejme, na to má vplyv viacero okolností... Avšak aj
naša mentálna stránka je silná a to, čo sme deklarovali, teda
že sa budeme snažiť hrať behavý, bojovný futbal podložený
kvalitou, si myslím, že plníme. Dúfam, že v tom budeme pokračovať.“
V Pohroní ste bojovali s terénom aj vy, keď ste sa pošmykli na striedačke pri spracovaní odrazenej lopty. Najdôležitejšie okrem výsledku samotného je, že sa vám nik
z kádra nezranil.
„Terén bol naozaj veľmi ťažký. Obidve mužstvá to museli cítiť
v nohách, aj preto dostali chalani dva dni voľna. Na druhej
strane, je to súčasťou futbalu a niekedy sa jednoducho treba prispôsobiť – raz sa hrá na tvrdom trávniku, inokedy zas
v 40-stupňovej teplote, môže snežiť, pršať či mrznúť. Hráč
musí byť pripravený na každú možnosť.“
Skóre z dvoch jarných zápasov je pozitívne - 4:0, teší vás
viac ofenzíva alebo defenzíva?
„Najviac ma teší herný prejav, lebo si dokážeme vypracovať
zaujímavé situácie, vieme sa do nich dostať. Aj súper si dnes
určite vypracuje šancu a je aj vecou šťastia, či udržíme ďalšiu
nulu alebo nie. Teší ma však, že vzadu sme stabilní a odzrkadľuje sa to aj vo výsledkoch, lebo stačí dať gól. Ale stále
musíme byť lepšie mužstvo a musíme to gólovým rozdielom
potvrdzovať. Keď sa súperovi podarí dať gól, musíme odpovedať gólom navyše.“
V Pohroní dostali šancu kvôli zraneniam a trestom ďalší
hráči. Zdá sa, že vám svojím výkonom zamotali hlavu.

„Určite, a to nielen v posledných dvoch zápasoch, ale aj po príprave bola dilema, koho postaviť na ihrisko. Pred prvým zápasom si viacerí chlapci zaslúžili miesto v základnej zostave.
Bohužiaľ, postaviť ich môžeme iba jedenásť, takže ostatní si
musia počkať na svoju šancu.“
Aké zrkadlo vám nastavili prvé zápasy?
„Bolo to špecifické tým, že sa jeden duel sa hral na dobrom
teréne a obidve mužstvá chceli hrať futbal, potom aj tá úroveň
bola vyššia. V druhom sa skôr bojovalo. V obidvoch zápasoch
sme ale ukázali nasadenie, bojovnosť, srdiečko a nezľakli sme
sa ani ťažkého terénu. Hoci tam boli aj chyby, ktoré sa nemuseli stať, predviedli sme podľa mňa dobré výkony. Nasadenie
sa prenieslo z prípravy aj do majstrovských zápasov, čo je len
dobre.“
Súboje s DAC-om sú vždy vypäté, navyše sme aj tabuľkoví susedia. Na takéto duely sa určite teší celá kabína.
„Sme s nimi bok po boku. Treba priznať, že Dunajská Streda má
kvalitný káder a bude sa snažiť odčiniť to, čo jej nevyšlo v prvých
dvoch zápasoch. Bude to dobrý zápas a my sa naň tešíme.“
Forma je teda na našej strane, navyše motiváciu máme
proti Dunajskej Strede vždy zvýšenú. Výhra proti DAC-u
by ukončila naše dlhotrvajúce suchoty.
„Pamätám si, že v posledných zápasoch sme uhrali proti
Dunajskej Strede iba bod. Spravíme všetko pre tri body a až
samotný zápas ukáže, či sa to podarilo alebo nie. Ideme do
každého zápasu s cieľom vyhrať a toto nie je výnimka.“
Dnes to bude aj súboj na tribúnach. Produkujeme aktívny
futbal, chcete aj aktívneho fanúšika?
„Ako tréner sa snažím pozerať na futbal aj očami fanúšika.
Preto sa snažíme, aby bol fanúšik spokojný. Viem, že tento štýl
sa divákom páči - oni musia vidieť srdce, behavosť, ochotu,
a to všetko sa snažíme do zápasu dať. Spájame teda trénerský pohľad s fanúšikovským, a tak to chceme robiť. Dúfam,
že fanúšikovia prídu na štadión, pomôžu nám a budú naozaj
naším dvanástym hráčom. Verím, že si to neprídu iba odsedieť a čakať, čo sa bude diať. Chceme, aby sa fanúšik s nami
stotožnil, aby to s nami pozitívne prežíval a aby sme spolu išli
za víťazstvami. Chlapci to dnes znova odmakajú, to viem.“ •
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„Pokračovať v dobre rozbehnutej jari,“
hovorí útočník Dawid Kurminowski

TABUĽKA PRED 21. kolom

Začiatok jarnej časti ho zastihol v slušnej forme tak ako aj celý tím šošonov. Dawid Kurminowski je
v Žiline už rok a jeho hosťovanie sa zmenilo na prestup – ako ho to ovplyvnilo? Kde sa za rok pod Dubňom
posunul, čo hovorí na svoj „pokerface“, ako si zvykol na Žilinu a prečo nosí na chrbte číslo 90?
Dawid, dva zápasy, šesť bodov a tvoje dva strelecké zápisy k tomu. Je to štart, ktorý si si predstavoval?
„Každý by si prial taký začiatok jarnej časti. Máme šesť bodov z dvoch zápasov. Môžeme sa z toho len tešiť a pokračovať v tom.“
V zime si sa definitívne stal našim hráčom. Pomohlo ti
to po psychickej stránke?
„Určite mi trochu odľahlo. Keď sa mi končilo hosťovanie, vírilo mi v hlave, či pôjdem naspäť do Poľska, ale chcel som tu
ostať. Teším sa, že tu môžem hrať.“
Napriek iba piatim ligovým zárezom za žltozelených nie
si vo Fortuna lige nováčikom. Pôsobil si predtým rok
v Michalovciach.
„Áno, v Michalovciach sa hral ale rozdielny futbal. Tu je to
o iných prvkoch – o väčšom držaní lopty, vďaka ktorému
môžeme kontrolovať hru, čo mi ako útočníkovi pochopiteľne
vyhovuje viac.“
Adaptovať sa na žilinský systém sa ti podarilo v „B“-tíme, kde si s 9 gólmi naším najlepším jesenným strelcom. Ako si vnímal svoje pôsobenie v II. lige?
„Vedel som, že musím pomôcť mužstvu a aby mohlo byť
hore, musel som odohrať dobré zápasy. Tým som pomohol
aj sebe prepracovať sa do prvého tímu. Myslím si, že som to
zvládol a dostal som preto šancu v áčku.“
Práve pred rokom, koncom februára si prišiel pod Dubeň.

„Áno, som tu už rok. Myslím si, že za ten rok som oveľa lepší hráč. Veľa som sa naučil od všetkých trénerov, ktorí ma
viedli.“
Aké rozdiely vidíš medzi poľským futbalom a tým pod
Tatrami?
„Neviem úplne povedať a porovnať to, pretože som nehral
Ekstraklasu. Myslím si však, že tu na Slovensku futbalisti
viac makajú, majú tak nastavené aj sebavedomie.“
Ako si si zvykol na život v Žiline? Kde tráviš voľný čas?
„Žilina je väčšie mesto ako Michalovce, takže tu je pochopiteľne viac miest, kam ísť. Veľmi dobre sa tu žije a Slováci
sú tu dobrí. Mám rád jednu reštauráciu v centre, kde dobre
varia, takže tam som pomerne často.“
Tam si aj oslávil pondelkové narodeniny?
„Bol som hlavne s priateľkou, oddychovali sme, pretože bol
deň voľna. Po zápase sme sa však boli najesť v spomínanej
reštaurácii.“
Domov do rodného mesta Śrem to máš minimálne päť
hodín autom. S rodinou si teda nie príliš často.
„Cez FaceTime ale komunikujeme každý deň. Domov nechodím často, možno raz za pol roka. V Žiline bývam so spomínanou priateľkou, takže sa to dá zvládať.“
V šatni pôsobíš vždy zamyslene, príliš nedávaš najavo
svoje emócie ani na trávniku. Si vždy taká „kamenná tvár“?

DAWID KURMINOWSKI #90
Poľsko • 24. 2. 1999 • Výška: 182 cm • Váha: 74 kg • Post: Útočník
Kariéra: Lech Poznaň – 2017; MFK Zemplín Michalovce 2018; MŠK Žilina 2019 Celková bilancia v žltozelenom: 7 zápasov • 2 góly • 0 asistencií
Aktuálna ligová sezóna: 5 zápasov • 194 minút • 2 góly • 0 asistencií
Úspešnosť súbojov: 37 %; Úspešnosť prihrávok: 79 %

„Veľa rozmýšľam. Ale celkovo neprejavujem extrémne emócie, taký jednoducho som. Ani pri oslave gólu to nie je na
mne príliš poznať.“
Tréner Staňo pôsobil dlho v Poľsku. Rozumie vám, Poliakom, o čosi lepšie?
„Určite. Tréner pozná lepšie poľskú náturu, to, aký majú
Poliaci charakter. Vie komunikovať so mnou aj s Kiwim po
poľsky, čo je pre nás pochopiteľne jednoduchšie.“
Prečo si si zvolil na chrbát číslo 90?
„Mám rád „devinu“, ale vtedy bola obsadená Ivanom Diazom. Rozhodol som sa, že deviatka musí byť, tak som si
k nej pridal nulu.“
Teraz nerozmýšľaš nad prechodom k už voľnej deviatke?
„Zatiaľ mi vyhovuje tá deväťdesiatka.“ (úsmev)
Prečo práve deviatka, je to kvôli Lewandowskemu?
„Odmalička som mal na drese deviatku. Robert Lewandowski ale je môj vzor, je to rodák a je radosť pozerať sa
na jeho hru.“
V prvých dvoch zápasoch jari si naskočil z lavičke a pozícia striedajúceho žolíka ti zjavne sedí. Cítiš tak menší tlak?
„Uvidíme, ako sa tréner rozhodne pre dnešok – či budem hrať
ako žolík, alebo budem hrať v základnej zostave. Teším sa
z každej minúty na ihrisku. Vôbec necítim tlak, užívam si to.“
Čaká nás tabuľkový sused. Sleduješ štatistiky? Narážam na to, či vieš našu poslednú bilanciu proti DAC?
„Každý zápas je iný. Netreba sa pozerať na to, aké to bolo v posledných stretnutiach. Pozerať sa treba dopredu. Je to určite
kvalitnejší súper než predošlí dvaja, veď je tretí v tabuľke. Hrajú ešte aj v Slovnaft Cupe. Bude to dobrý zápas.“ •

1 Slovan Bratislava
2 Žilina
3 Dunajská Streda
4 Ružomberok
5 MFK Zemplín
6 AS Trenčín
7 Trnava
8 Senica
9 Z. Moravce
10 Sereď
11 Nitra
12 Pohronie

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
12
11
6
7
6
7
6
5
5
4
3

4
5
4
9
5
6
3
5
8
7
4
6

1
3
5
5
8
8
10
9
7
8
12
11

44:11
33:15
29:22
24:25
26:31
37:32
22:25
24:30
19:26
22:29
14:30
19:37

49
41
37
27
26
24
24
23
23
22
16
15

PROGRAM 21. kola
NEDEĽA 1. 3.
Pohronie – Senica (15:30)
Trnava – Zlaté Moravce (15:30)
Žilina – Dunajská Streda (15:30)
Nitra – Slovan BA (15:30)
Trenčín - Sereď (15:30 | hrá sa v ZM)
Ružomberok – Michalovce (15:30)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 12 gólov, Castaneda (Senica), Ristovski
(Nitra) 8 gólov, Bernát (Žilina), K. Vida (Dunajská Streda),
M. Sidibe (Michalovce), Bukari (Trenčín) po 7 gólov

10 • „B“-TÍM

Na jar nič nepodceniť a naďalej rozvíjať
mladé talenty
Takmer štvormesačná pauza od súťažného zápasu sa končí pre náš rezervný tím. Zverenci
trénera Petra Černáka dnešnou generálkou uzavreli osemtýždňovú zimnú prípravu a už všetku
pozornosť smerujú na jarnú časť II. ligy, ktorú odštartujeme doma o týždeň proti Petržalke.
Ako je mužstvo pripravené na ligu?
Trénujete už od 8. januára, kedy pre rezervu začal zimný
dril. Čo všetko sa zmenilo počas zimy, čo ste absolvovali?
„Tréningový proces máme spolu s U19, ktorá už začala svoju
jarnú časť súťaže. V kádri nastali aj obmeny – hráči ako Kurminowski, Gono, Iľko či Kaprálik išli do áčka, niektorým hráčom sme umožnili hosťovanie v iných kluboch, a tak budú
dostávať príležitosť opäť mladší hráči. V rámci prípravy sme
boli aj na sústredení v Tatrách, čiže všetko, čo sme počas
prípravy naplánovali, sme aj splnili.“
Posun viacerých mladíkov do prvej kabíny musí tešiť aj
vás, mládežníckych trénerov.
„Je fajn, že chalani dostali šancu v prvom mužstve. Ide o výsledok práce všetkých mládežníckych trénerov, ktorí viedli
chalanov kategóriu po kategórii a plynulo ich pripravovali
na prechod do A-tímu. Pre samotných hráčov je to odmena
a, samozrejme, ukazujú tak ostatným chalanom, že cesta do
prvého tímu vedie, treba sa o ňu pobiť a venovať maximum
futbalu. Spolupráca s A-tímom bola vždy na veľmi dobrej úrovni a verím, že to bude pokračovať aj pod novým trénerom.“
Odohrali sme sedem prípravných dueloch. Výsledky
boli premenlivé, aké boli podľa vás výkony?
„Celkovo by som mohol vysloviť spokojnosť s výkonmi, ale
doplácali sme na individuálne chyby. V zápasoch sme sa
rýchlo dostávali do straty, niekedy aj o dva góly a bolo ťažké
doháňať to. Z pohľadu výsledku nie je spokojnosť, ale snažili
sme sa hrať dominantne, kombinačne, nátlakovo – to sme
v zápasoch plnili.“
Do kádra okrem mladíkov pribudli aj dve zaujímavé
mená – Matej Moško sa vrátil po dlhšej chorobe, Viktor
Pečovský sa zas presunul z „A“-tímu.
„Mošo sa vrátil po zdravotných problémoch. Spočiatku sme
ho museli opatrne zaťažovať, aby sme niečo neurýchlili. Pracuje v tréningovom procese dobre a podľa mňa je pripravený do druholigovej sezóny. Koľko šancí dostane – to bude,
samozrejme, záležať na ňom. Viktor je zas pre chalanov veľkým príkladom v tréningovom procese a dokáže ich strhnúť
svojím výkonom. Som rád, že môžem takého hráča viesť,
pretože nám pomôže nielen na ihrisku, ale aj v kabíne.“

Okrem najtalentovanejších hráčov sa na tréningoch
objavujú aj legionári - Chorvát Roko Jureškin a Slovinec
Rob Rudonja.
„Sú tu zatiaľ veľmi krátko, zhruba dva týždne. Potenciál však
majú, preto sme si ich vybrali. Bude záležať na nich, ako
budú rozvíjať svoj potenciál a ako sa prispôsobia žilinskej
filozofii. Kvôli niečomu sme ich však vyskautovali a dúfam,
že to potvrdia čo najskôr.“
Ako je teda mužstvo pripravené na ligu?
„Tvrdo sme pracovali, aby sme boli čo najlepšie pripravení.
Určili sme si, na čom máme zabrať a som rád, že sa nám to
potvrdilo v zápasoch. Už sa tešíme na ostré stretnutia, teším
sa aj z „devätnástky“, ktorá svoj prvý jarný zápas vyhrala.
Dúfam, že budeme pripravení a vďaka spolupráci s „Áčkom“
alebo U19 budeme konkurencieschopní a potvrdíme dobré
výkony a výsledky z jesennej časti. Chceme dosiahnuť naše
ciele čo najskôr.“
Cieľom bola pred sezónou najmä záchrana, po jeseni to
zatiaľ vyzerá veľmi sľubne a 5. miesto by nám mohlo
dovoliť pozerať po vyšších cieľoch, alebo?
„Bol by som trochu opatrný, pretože existuje veľa prípadov,
v ktorých si tímy na jeseň uhrali body, no jar je špecifická
a treba byť obozretný a pripravený na to, že sa súťaž môže
vyvíjať úplne inak ako naznačuje jeseň. Treba čo najskôr získať potrebný počet bodov, ktorý by nám zaručoval udržanie
sa v druhej lige a potom môžeme uvažovať o ďalších cieľoch.“
Dnes okrem generálky „B“-tímu a hlavného chodu v podobe zápasu Fortuna ligy prebehne v Senci Galavečer Grassroots futbalu 2019, na ktorom by ste mali byť ocenený ako
najlepší tréner v kategórii U17. Čo na to hovoríte?
„Dostal som od klubu dôveru trénovať dôležitú kategóriu
U17, v ktorej bol v tom čase ročník 2002 naozaj silný. Je to
v podstate ich zásluha, že sme dokázali byť majstri, takže toto moje ocenenie je v podstate ich ocenenie. Mrzí ma
však, že sme nedokázali vyhrať Československý pohár, kedy
nám nevyšiel smolný duel proti Sparte Praha. Chalani si to
zaslúžili a moje ocenenie je teda aj ohodnotenie ich práce,
talentu a ochoty pracovať.“ •
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