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Ubehlo len päť dní a pred nami je ďalší domáci 
súboj. V druhom stretnutí pod Dubňom v krátkom 
časovom úseku nás čaká v piatkovej televíznej 
derby zápas proti Dukle Banská Bystrica. Jeden z 
troch nováčikov Fortuna ligy postúpil do najvyššej 
súťaže z 2. miesta v II. futbalovej lige vďaka futbal-
ovej verejnosti známej situácii s licenciami pre kluby 
Senica a Sereď. Tradičný slovenský klub strávil 
posledné roky v nižších súťažiach, kam sa prepadol 
pre finančné problémy v roku 2016. Postupne sa 
ale prebojoval z tretej ligy do druhej, kde patril v 
posledných sezónach k najväčším favoritom. Pria- 
my postup mu vyfúkla podbrezová, no napokon 
nemusel o fortunaligové miesto bojovať v baráži 
proti Moravciam pre vyššie spomenuté dôvody.

Vyžrebovanie nového ročníka Fortuna ligy však s 
Duklou ako nováčikom nemalo žiadne zľutovanie, 
keď v prvých šiestich kolách vycestujú až päťkrát 
na ihrisko súpera. Práve duel so Šošonmi bude 
tretí v poradí mimo ich domovských a nedávno 
zrekonštruovaných Štiavničiek. Z prvých dvoch 
kôl ale Banskobystričania dokázali vyťažiť cenné 
tri body. Najprv síce prehrali na pôde Michaloviec 
po dvoch penaltách 0:2, ale následne prekvapu-
júco zdolali minulý víkend Spartak Trnava na ich 
štadióne 2:1.

 MFK disponuje aj po postupe veľmi podobným 
a stabilným kádrom ako v II. lige, ktorý tvoria 
výhradne slovenskí hráči. Do mužstva však prin-
iesla minimálne tri zaujímavé mená v podobe 
ofenzívneho stredopoliara a ex-kapitána Petržalky 
Lukáša Gašparoviča, odchovanca a bývalého 
záložníka českého Liberca Michala Faška a mladého 
obrancu z Trenčína – Adriána Slávika. Najväčšou 
zmenou pod Urpínom ale určite bola výmena na 

trénerskej stoličke, na ktorej Stanislava Vargu 
vystriedal Michal Ščasný.

S prvým tímom MŠK sa Dukla stretla naposledy 
ešte v sezóne 2014/2015. Vtedy z toho boli dve 
žltozelené výhry 3:0 a 2:0 a remíza 0:0. Posledný 
duel si zo Šošonov pamätá napríklad súčasný 
tréner brankárov a vtedajším gólman MŠK Miloš 
Volešák. Bystrica má v kádri troch pamätníkov – 
Róberta Polievku, spomínaného Michala Faška a 
Ľubomíra Willwébera. Na druhej strane, s našou 
druholigovou rezervou sa v nedávnych rokoch 
stretávala pravidelne, a tak nie je Bystrica pre 
žltozelených úplnou neznámou. Väčšina z týchto 
duelov bola naozaj bohatá na góly, i keď posledný 
vzájomný zápas v apríli pod Dubňom skončil iba 
tesnou výhrou Banskej Bystrice v pomere 1:0.

Tentoraz však ide o prvoligové body, o derby zápas 
pre fanúšikov.

 

HLAVNÝ TRÉNER
MICHAL ŠČASNÝ (SVK)

BRANKÁRI
1 FILIP BALÁŽ (SVK) 2003
22 MATÚŠ HRUŠKA (SVK) 1994
99 JULIÚS NÔTA (SVK) 1999

OBRANCOVIA
2 ADAM ČERVEŇ (SVK) 2003 
4 MARTIN SLANINKA (SVK) 1996
5 TIMOTEJ ZÁHUMENSKÝ (SVK) 1995
7 JAKUB UHRINČAŤ (SVK) 2001
12 ĽUBOŠ KUPČÍK (SVK) 1989
19 PATRIK PRIKRYL (SVK) 1992

21 LUKÁŠ MIGAĽA (SVK) 1990
27 ADRIÁN SLÁVIK (SVK) 1999
28 MARIÁN PIŠOJA (SVK) 2000
30 LUKÁŠ KOJNOK (SVK) 1997

 ZÁLOŽNÍCI
6 DÁVID RICHTÁRECH (SVK) 1996 
8 MATÚŠ KÖRÖS (SVK) 1996
10 BRANISLAV ĽUPTÁK (SVK) 1991
11 DÁVID JACKULIAK (SVK) 2003
16 ADAM HANES (SVK) 2002
17 RÓBERT POLIEVKA (SVK) 1996 
41 ĽUBOMÍR WILLWÉBER (SVK) 1992
77 PETER MAZAN (SVK) 1990
93 LUKÁŠ GAŠPAROVIČ (SVK) 1993

 

ÚTOČNÍCI
9 MATEJ FRANKO (SVK) 2001
18 DÁVID DEPETRIS (SVK) 1988
23 MICHAL FAŠKO (SVK) 1994

Rok založenia: 1965  Klubové farby: červená a biela
Štadión: Štadión SNP (kapacita: 7900 divákov)
Minulá sezóna:  postup z II. Ligy (2. miesto)
Historická bilancia: ŽILINA – BANSKÁ BYSTRICA  66  32  15  19  101:72

MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, hoci sa víťazný výsledok nedostavil, 
fanúšikovia odchádzali po nedeli spokojní. Do akej 
miery prevláda spokojnosť u vás?

„Som rád, akým smerom sa to uberá. V celistvosti som 
spokojný, teraz musíme byť ešte presnejší, strieľať 
viac gólov a viac kontrolovať hru. Všetci sa bavíme 
iba o nepremenenej penalte zo záveru, no treba sa 
rozprávať aj situáciám, ktoré sa stali ešte aj predtým. 
Musíme zvládať aj iné veci. V poslednej tretine ihriska 
máme isté mechanizmy, kedy nechceme riskovať, aby 
sme nestrácali ľahké lopty. To sme proti Dunajskej 
robili, a preto sme o ne prichádzali a nevytvárali sme 
si viac príležitosti a nepritlačili na súpera. Toto ma trápi 
ďaleko viac ako to, že „nedáme penaltu“. Pracujeme na 
tom, aby sme hrali za tím. Áno, hráč to chce niekedy 
zobrať na seba, urobiť to najlepšie a zakončiť. Na druhú
stranu optimálne rozhodnutie robí dobrých hráčov 
ešte lepšími, a tým pádom aj mužstvo, ktoré môže 

vyhrávať. Výsledok by tím odmenil tak, ako cítime, 
že by to hráčov odmeniť malo. Žiaľ, asi ešte musíme 
zapracovať viac, aby sme si to víťazstvo zaslúžili. Dnes 
je na to priestor.“

Fanúšikovia rozhodne potešili kabínu, potešili i vás?

„Cítil som zo štadióna dobrú energiu, fanúšikovia nás 
povzbudzovali a hnali dopredu. Mám z ľudí dobrý pocit. 
Verím, že sme im dali dôvody na to, aby sa sem vrátili, 
hoci výsledkovo to nevyšlo ideálne. Sme ale radi, že 
sme dobrú energiu zo šatne preniesli aj na tribúny. 
Ako celý realizačný tím sme spokojní, ako pracujeme v 
tréningoch a zlepšujeme sa po kondičnej aj futbalovej 
stránke. Zdvíhame sa. Baví to nás, baví to hráčov a 
verím, že to bavilo aj divákov proti Dunajskej a baviť 
ich to bude aj dnes.“

Po nedeli prevládal smútok, času na prílišné pitvanie 
sa ale nebol...

„Pár hodín po zápase sme si všetci v hlave rozana-
lyzovali každý svoje veci, no od pondelka sme refrešnutí 
a nachystaní na to, že dnes chceme vyhrať. Bystrici tu 
pripravíme peklo a my chceme vyhrať.“

Zostava začína dostávať svoju tvár. Je to tak, alebo 
to ovplyvňuje veľa faktorov?

„Ono to vyplynulo zo zdravotnej situácie tímu. Vidíme 
však, že táto zostava bola najviac zohratá. Stavili sme 
na zohratosť tímu najmä v defenzíve. Sammy Gidi má 
dnes stopku za červenú kartu. Ako mladý hráč dáva 
do našej hry veľa vecí, ktoré potrebujeme. Sammy je v 
kabíne život tímu, chalan, ktorého majú všetci radi. Aj 
táto „červená“ skúsenosť ho posunie v tom, aby krotil 
vášne a stal sa komplexnejším futbalistom. Aj ku koncu 
zápasu v Trenčíne i proti Dunajskej išiel výkonnostne 
dole, pretože s ním trochu viac mávajú emócie. Máme 
ale ďalších hráčov ako Paťo Iľko či Dávid Ďuriš, ktorí 
sú schopní ho nahradiť.“

Víťazný impulz – to je to čo potrebuje kabína, 
fanúšikovia, celý klub.

„Stále budujeme. Víťazstvo nám pomohlo aj v príprave. 
Preto sme pracovali v týždni tak, aby sme si preniesli 
iba pozitívne veci z minulého víkendu a ešte to 
posunuli. Snažili sme sa vytvoriť takú atmosféru a 
taký tlak, že pôjdeme za výhrou. Verím, že sa nám to 
podarí, navyše keď je to derby.“

POHĽAD TRÉNERA:

„CHCEME BYSTRICI 
PRIPRAVIŤ PEKLO.“

1. Ružomberok 2 1 1 0 4:2 4
2. Michalovce 2 1 1 0 3:1 4
3. Podbrezová 2 1 1 0 4:3 4
4. Dunajská Streda 2 1 1 0 3:2 4
5. Slovan Bratislava 2 1 0 1 5:2 3
6. Trnava 2 1 0 1 3:2 3
7. B. Bystrica 2 1 0 1 2:3 3
8. Žilina 2 0 2 0 1:1 2
9. Lip. Mikuláš 2 0 1 1 2:3 1
10. Z. Moravce-Vráble 2 0 1 1 2:4 1
11. Skalica 2 0 1 1 2:4 1
12. Trenčín 2 0 1 1 0:4 1

TABUĽKA PRED 3. KOLOM



HEAD2HEAD

Počet prihrávok
673                                                                                                                                         694

Úspešnost prihrávok
69%                                                                                                                66%

Strely na bránu
6                                                                                                                  3

Fauly
26                                                                                22
   

Úspešnosť prihrávok hráčov
Samuel Gidi 78%                                                                                 Patrik Prikryl 78%

Najdlhšia séria bez gólu (v minútach)
Ľubomír Belko  166                                                 Matúš Hruška   54

MŠK
1.38

MFK
7.00

REMÍZA
4.50

Aktuálne kurzy sa môžu líšiť od vyššie uvedených.

*Uvádzané štatistiky sú z doteraz odohraných kôl Fortuna ligy 2022/2023.
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Názov partnera
Adresa 11
811 04 Bratislava
+421 905 111 222
www.kiapartner.sk

Logo

Inovácie možno nájsť vo všetkých tvaroch a veľkostiach. 
Živým dôkazom toho je úplne nová Kia Sportage Hybrid. 
Od začiatku až do konca sú jej ostré a elegantné dizajnové 
detaily zakomponované medzi tigriu masku chladiča a nový 
športový zadný nárazník. A čo viac, denné LED svetlá v tvare 
bumerangu sú spoľahlivým spôsobom, ako osvetliť akýkoľvek 
zdroj inšpirácie, ktorý leží pred tebou.

Kia Sales Slovakia s. r. o.: Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia. Kombinovaná spotreba paliva 4,9-6,9 l/100 km, emisie CO2: 127-156 g/km / WLTP. 
Obrázok je ilustračný.
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Košická 1601, Žilina, 
Tel: 041/511 61 00, info@autobecchi.sk, www.autobecchi.sk

Kia Sportage
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Vozidlá ihneď k odberu 
V

Kia Ceed

Auto Becchi
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Letné mesiace v Akadémii MŠK Žilina patria už tradične 
medzinárodným mládežníckym turnajom. Po dvoch rokoch 
sa vracia pod Dubeň už počas tohto víkendu MINTAL CUP, 
ktorý v novom šate privíta kategóriu U12.

O prvenstvo zabojujú okrem domácich aj tímy AS Trenčín, 
Wisla Kraków, Dunajská Streda, FC Honvéd Budapešť, Reso-
via Rzeszów a FC Košice. Hrá sa systémom každý s každým, 1 
x 25 minút, 7 hráčov + brankár. Turnaj sa bude konať súčasne 
na dvoch ihriskách na hlavnej ploche Štadióna MŠK Žilina.

Druhý mládežnícky turnaj pomenovaný po našom slávnom 
odchovancovi – ŠKRINIAR CUP – pre kategóriu U14 napíše svoju 
druhú kapitolu o dva týždne – 12. až 14. augusta rovnako na 
hlavnej ploche Štadióna MŠK Žilina a v Závodí. 

Po Lechu Poznaň, ktorý sa stal premiérovým víťazom tohto 
turnaja počas minulého leta, sa tentokrát o prvenstvo popasuje 
s domácimi Šošonmi zahraničná štvorica tímov - Viktoria Plzeň, 
Honvéd Budapešť, Slavia Praha a Gornik Zabrze. Hrať sa bude 
systémom každý s každým, zápas bude trvať 2x25 minút.

Viac informácií na mskzilina.sk

MINTAL CUP A ŠKRINIAR CUP PRED NAMI

Viacerým z vás určite napadajú vyššie spomenuté, pálčivé 
otázky, na ktoré vám v krátkosti prinášame odpovede. 

V prvom rade nás mrzí situácia, pri ktorej musí byť východná 
tribúna uzavretá, ale deje sa tak z dôvodu odporúčania Policaj- 
ného zboru, a rovnako tak z dôvodu bezpečnosti fanúšikov kvôli 
výstavbe na Ľavobrežnej , Uhoľnej ulici a priľahlých plochách. 

Rovnako tak Fanshop MŠK bol presťahovaný z južnej tribúny 
(Uhoľnej ulice) kvôli stavebnému ruchu na západnú tribúnu, 

ktorá je aktuálne otvorená pre fanúšikov a fanshop je tak k 
vám podstatne bližšie.

Zároveň opakujeme, že terajšie výkopy domácich zápasov 
MŠK Žilina sú v skorších termínoch kvôli aktuálne prebiehajúcej 
výmene svietidiel na Štadióne MŠK Žilina. Júlové termíny sa 
odohrajú, resp. odohrali o 17:00, v auguste nás na domácom 
trávniku čakajú taktiež dva duely (Zlaté Moravce predbežne 
13. augusta a Michalovce predbežne 27. augusta), ktoré budú 
mať výkop o 16:00 hod.

PREČO NIE JE OTVORENÁ VÝCHODNÁ 
TRIBÚNA, PREČO JE FANSHOP NA 
ZÁPADNEJ A PREČO SA HRÁ V LETE TAK 
SKORO?




