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PREDSTAVENIE SÚPERA

FC Senica
Rok založenia: 1921 Klubové farby: červená, modrá
Štadión: Štadión FK Senica (kapacita: 4500 divákov)
Minulá sezóna: 11. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 4:0 (v), 3:1 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – SENICA 32 18 6 8 64:33

Až nezvyčajne neúspešný dvojzápas v podobe ligového
duelu proti Liptovskému Mikulášu a nevydareného
vystúpenia v Konferenčnej lige na pôde Jablonca už
Šošoni hodili za hlavu a sústredia sa na ďalšiu prekážku
na ceste tohtoročnou sezónou. Takmer po desiatich
mesiacoch privítame pod Dubňom úplne obmenené
mužstvo zo Záhoria – FK Senica. Vtedy sme na našom
trávniku dokázali zvíťaziť vcelku bez problémov pomerom 3:1 po presnom zásahu Kurminowskeho, penalte
Vahana a vlastnom góle súpera. Rovnako úspešne
sme vzájomnú konfrontáciu absolvovali aj na úplný
úvod minulej sezóny Fortuna ligy, kedy sme Seničanov
zmietli na ich štadióne 4:0. Opäť za tým bol dvojgólový
Vahan, Ďuriš a Paur. Veríme preto, že podobne bude
vyzerať aj naša dnešná bitka, v ktorej sa potrebujeme
vrátiť na víťaznú cestu.
Senický klub zmietali v poslednom období veľké
finančné a s tým súvisiace hráčske problémy. Kvôli
veľkým dlhom hrozil Záhorákom konkurz či trest od
FIFA, kvôli ktorému by nemohli registrovať nových
hráčov. Tradičný slovenský klub však na poslednú
chvíľu dokázal problémy aspoň čiastočne zahasiť
a priviesť tak do klubu aj zopár nových posíl. Trénerskú
taktovku prebral Čech Pavel Šustr, naposledy pôsobiaci v druholigovom Prostějove, a tak aj väčšina nových
tvárí prišla do klubu práve spoza rieky Moravy. Až tri
posily priviedli Seničania do stredu obrany, najväčšou
z nich je skúsený zadák Petr Pavlík, ktorý prišiel z Brna
(naposledy pôsobil v Pohroní a päť sezón aj práve
v Senici). Na pomoc k sebe dostal dvoch svojich
krajanov – 26-ročného Tomáša Egerta z Vyšehradu
a 23-ročného Dávida Gaca z Třinca. Štvrtým českým
obrancom do partie je pravý bek Václav Svoboda,
ktorý prišiel z „Béčka“ plzeňskej Viktórie. No a aby toho
nebolo málo, tak aj 30-ročný záložník Šimon Šumbera
prichádza z Brna. Dlhoročný účastník najvyššej slovenskej súťaže však úspešne lovil aj v medzinárodných
vodách. Do útoku získali kanadského rodáka Krisa
Twardeka (predtým Jagiellonia), konžského zakončovateľa Elvisa Msahike Sukisa (predtým Žižkov) a do
zálohy zase amerického defenzívneho stredopoliara

HLAVNÝ TRÉNER
PAVEL ŠUSTR
BRANKÁRI
1 Henrich Ravas (SVK) 1997
18 Matúš Chropovský (SVK) 2002
OBRANCOVIA
2 Milan Simčák (SVK) 1995
3 Dávid Gac (CZE) 1998
4 Petr Pavlík (CZE) 1987

Chrisa Goslinga (predtým Atlanta United). Jedným
z najväčších tromfov však pre červeno-modrú ekipu
môže byť zisk brankára Henricha Ravasa so skúsenosťami s anglickým futbalom.
V prvých dňoch novej sezóny to ale vyzerá, že
v klube svitá na lepšie časy, a to nielen po hernej
ale aj finančnej stránke. Pre pár dňami Senica na
svojom webe oznámila vstup nových investorov do
klubu, s pomocou ktorých chce stabilizovať situáciu
v celom klube. Nádejne tak už nevyzerá iba aktuálna
výkonnosť senického mužstva v zápasoch Fortuna
ligy, no rovnako aj budúcnosť celého senického futbalu na čele s „A“-tímom. Po úvodnej ligovej remíze
v Ružomberku (0:0) síce svietilo na klubových sieťach
slovo „NEUVERITEĽNÉ“, no zdá sa, že hráči tomu naozaj uverili a napriek ťažkej situácii príkladne bojujú za
senické farby. Hneď v ďalšom kole si totiž Seničania
doma senzačne poradili s Trnavou (2:1) a po dvoch
remízach proti Zlatým Moravciam (1:1) a s Dunajskou
Stredou (1:1) stále v tomto ročníku nepoznajú chuť
fortunaligovej prehry.

My sme však podobne úspešne odštartovali aktuálny
ročník Fortuna ligy a na posledný „zádrh“ proti nováčikovi z Mikuláša chceme dať dnes zabudnúť. Navyše
všetci vieme, že sa potrebujeme čo najrýchlejšie vrátiť
na víťaznú vlnu z úvodu sezóny a ideálne sa naladiť
na štvrtkovú odvetu play-off Európskej konferenčnej
ligy proti Jabloncu. Nečaká nás nič jednoduché, no
my veríme, že nám v oboch zápasoch pridá vietor
do plachiet aj vaša podpora z hľadiska Štadióna MŠK
Žilina. Na štadióne nás už môže byť osem tisíc, tak príď
podporiť Šošonov priamo na tribúnu!

PRETO aj v novej sezóne BUĎ NAŠÍM
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

6 Ladislav Michal (SVK) 2004
11 Daniel Filip Masulovič (SVK) 1998
14 Lukáš Kučera (SVK) 2000
15 Václav Svoboda (CZE) 1999
29 Tomáš Egert (CZE) 1994
ZÁLOŽNÍCI
5 Lukáš Koprna (SVK) 2003
7 Šimon Šumbera (CZE) 1991
8 Chris Gosling (USA) 2000
10 Dominik Duda (SVK) 1995

20 Jakub Buchel (SVK) 2002
21 Gabriel Halabrin (SVK) 2003
22 Pavel Hezoučký (CZE) 2000
ÚTOČNÍCI
9 Ioannis Niarchos (GRE) 2002
19 Filip Buchel (SVK) 2002
23 Kristopher Twardek (CAN) 1997
27 Elvis Mashike Sukisa (COD) 1994
33 Juraj Piroška (SVK) 1987

ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„AJ NAPRIEK POSLEDNÝM
VÝSLEDKOM MUSÍME BYŤ
OPTIMISTICKÍ.“
Po úspešných zápasoch v Európe sa nám v posledných týždňoch vždy ľahšie preorientovalo aj na ligu.
Bude to pre nás ťažšie ako doteraz?
„Riešiť to teraz a rýpať sa v niečom, čo sa úplne nevydarilo, nemá zmysel. Samozrejme, je úplne normálne,
že keď športovec prehrá, tak je smutný. No práve v tom
spočíva sila športovca, musí sa tomu vedieť postaviť
a bojovať ďalej ako predtým. Vieme, že máme kvalitu
a teraz ju treba ukázať doma v dnešnom zápase.“
Určite nemôžeme hovoriť o kríze alebo niečom
podobnom. Výkonnostne to nie je zlé, skôr nám
chýba pečať dobrého výsledku...
„Vôbec si nemyslím, že by sme mali krízu alebo niečo
také. Opakujem, je to šport a šport prináša aj takéto
momenty, no niekedy sa to poctivou robotou na
tréningu vyrieši aj samo. Určite však tomu môžeme
pomôcť, aj sa o to budeme snažiť. Vieme ale, že niekedy

na to vplýva aj element športového šťastia či futbalovej
kvality súpera. Všetko sme si zanalyzovali a určite nie
sme v žiadnej kríze. Naopak, sme pripravení pracovať
a bojovať, a to nás podľa mňa bude zdobiť aj naďalej.“
Máte za sebou aj veľa hráčskych skúseností. Čo by
ste chalanom poradili po takomto nepodarenom
zápase?
„Predovšetkým sa musia koncentrovať sami na seba
a urobiť všetko na sto percent. Keď si dobre pripravený,
či už po fyzickej alebo mentálnej stránke, nie je možné,
aby úspech neprišiel. Musíme sa zamerať hlavne na
svoj výkon a nič nesmieme podceniť. Výsledky nie
sú zlé, máme deväť bodov, sme hore v tabuľke, a
tak môžeme byť optimisti. Odohrali sme už siedmy
európsky duel, i keď s neúspešným koncom, ale už
len dostať sa tak ďaleko, je veľký úspech. Treba sa
pozerať aj na to, čo sme dosiahli, samozrejme, s víziou
dopredu. Chalani si určite zaslúžia pochvalu. V súboji
proti Jabloncu sme chceli ukázať viac, ako sme ukázali,
no budem sa znovu opakovať, taký je šport.“
Dnes nás čaká súper zo Sence, ktorého môžeme
označiť ako príjemné prekvapenie ročníka. Seničania zatiaľ neprehrali a dokázali poraziť napríklad
Trnavu...
„Svojím spôsobom je to trochu prekvapenie, no na
druhej strane, výsledky majú dobré, takže musia mať
aj kvalitu. Čaká nás nepríjemný súper a my musíme
ukázať, že Senicu dokážeme zdolať aj napriek pozitívnej
vlne, na ktorej sa teraz vezú. Verím a viem, že reakcia našich chalanov bude dobrá a do tohto zápasu
dáme všetko.“
Víťazstvo by nám pomohlo sa lepšie naladiť na štvrtkovú odvetu, kde nás čaká veľmi ťažká úloha. Určite
však budeme bojovať až do poslednej minúty. Je
to tak?
„Aj po prvom stretnutí som povedal, že chceme vyhrať
rovnako kvôli divákom ako aj kvôli sebe. Potom by sa
nám aj ďalej pracovalo ľahšie. Neviem si ani predstaviť,
že by sme do tohto zápasu nedali všetko. Do obidvoch
súbojov pôjdeme úplne naplno. Fyzicky sme schopní
bez problémov hrať náročné zápasy aj v anglickom
týždni, to by pre nás nemal byť problém.“
Zostava sa asi opäť prerotuje. Dnes chýba kvôli
trestu Vahan Bichakhchyan, Enis Fazlagić zas
nemôže kvôli kartám nastúpiť vo štvrtok...
„Čo sa týka zostavy, budeme kombinovať viacerých
hráčov. Rotácie v nej však určite budú. Kto bude hrať,
ten musí zo seba vydať sto percent.“

ROZHOVOR

„ZAČAŤ DNES VÍŤAZNÚ SÉRIU AKO NAPOSLEDY,“ PRAJE SI
AKTUÁLNE NAJLEPŠÍ STRELEC LIGY TIMOTEJ JAMBOR
Jedným z najväčších prekvapení rozbiehajúceho sa
ročníka Fortuna ligy je aktuálne jej najlepší strelec
– trojgólový tínedžer Timotej Jambor, ktorého
rovnako s tromi presnými zásahmi dopĺňa aj Patrik
Myslovič. Práve Timo má za sebou vydarený štart
do sezóny, ktorý dnes potrebuje potvrdiť aj proti
Senici. Ako na to?
Timo, tak ticho ako bolo v kabíne po Jablonci už
dlho nebolo. Ako sa spätne pozeráš na nevydarený
duel v Čechách?
„K štvrtku sa ťažko hľadajú slova, ani výsledok ani
hra neboli také, ako sme si priali. Túto sezónu to bol
náš najslabší výkon, škoda, že to vyšlo práve na taký
dôležitý zápas. Aj keď boli pasáže, kedy sme si šance
vypracovali a mohli ten výsledok uhrať lepší. V defenzíve sme neboli takí dôslední ako minulé zápasy, a
preto to dopadlo takto. Už ale myslíme na dnešný
zápas so Senicou, s ktorou chceme určite vyhrať a
opäť začať takú víťaznú sériu ako naposledy.“
Tá trvala naozaj dlho, dve prehry snáď s tímom
nezakývu...
„S každým mužstvom trochu zamávajú dve prehry po
sebe, ale musíme sa z toho otrepať, je to za nami a už
to nezmeníme. Jediné, čo môžeme urobiť, je pripraviť
sa na najbližší zápas a vyhrať ho. Namakaní určite sme,
myslím si, že to je v každom zápase vidieť. Rovnako
tak aj mentálna stránka – vždy ideme za víťazstvom.
Niekedy to v športe ale takto býva, že aj keď urobíte
všetko pre úspech, tak nie vždy to vyjde.“
Senica je prekvapením doterajšieho priebehu, čo
na ňu hovoríš?
„Pred sezónou ju každý odpisoval, keďže mala svoje
problémy, ale príjemne prekvapuje, keďže ešte neprehrala túto sezónu a uhrala naposledy aj remízu

TIMOTEJ JAMBOR

Slovensko • 4.4. 2003 • Výška: 183 cm • Váha: 73 kg
Post: Útočník
Kariéra: Svit – 2014, Tatran Prešov 2014-2018,
Akadémia MŠK Žilina 2018 - 2020,
MŠK Žilina 2020 Celková bilancia v žltozelenom:
12 zápasov | 4 góly / 1 asistencia
Bilancia v aktuálnej sezóne:
4 zápasy / 323 minút | 3 góly |
84% úspešnosť prihrávok | 42% úspešnosť súbojov

#

s Dunajskou. My ale budeme určite chcieť vyhrať,
doma sme túto sezónu stopercentní, tak by sme v
tom radi pokračovali.“
Navyše v oboch doterajších ligových dueloch si sa
dokázal aj zapísať do streleckej listiny...
„Áno, mne sa štart do sezóny vydaril na výbornú, prvé
tri kola sme vyhrali a mne sa podarilo trikrát skórovať,
čiže s týmto vládne spokojnosť. Trośku nás škrie ten
nevydarený zápas s Mikulášom, ale okrem toho sme
s touto sezónou v lige určite spokojní, aj keď je to
len začiatok.“
Práve s Mikulášom sa hralo pod Tatrami, kde je tvoj
domov. Vnímal si to špeciálnejšie?
„Špecifické to trochu bolo, predsa len pochádzam
odtiaľ, boli sa pozrieť na zápase moji rodičia aj viacerí
kamaráti, ale cez zápas som to vôbec nevnímal. Snažil
som sa sústrediť na svoje úlohy a koncentrovať sa
naplno iba na zápas a nie na to, kde hráme alebo kto
sa na mňa pozerá.“

Okrem dneška sa nedá myšlienkami nemyslieť už aj na
štvrtkovú domácu odvetu.
„Víťazstvo proti Senici by nám určite veľmi pomohlo pred
odvetou vo štvrtok, výsledok z prvého zápasu je zlý, avšak
kým je lopta v hre, nič nie je nemožné. Zmazať štvorgólové
manko nebude ľahké, ale či už proti Tobolu alebo Dila Gori

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

3
3
3
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1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
3
2
1
1
1
1
0
0

0
1
1
1
0
0
2
2
3
3
3
3

sme doma dokázali dať päť gólov, tak prečo by sa nám to
nemohlo podariť aj do tretice. Každý nás v tomto play-off
už odpisuje, ale veľakrát sme už videli aj vo veľkých európskych zápasoch, že otočiť sa dá hocijaký výsledok, len tomu
musí každý v mužstve uveriť a urobiť na ihrisko všetko.“

SOBOTA 21.8.
9:2
9:2
8:3
7:4
4:3
4:3
5:7
4:7
4:7
2:8
6:8
4:12

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

5. KOLO:
Michalovce - L. Mikuláš (18:00)
Ružomberok - Trnava (18:00)

NEDEĽA 22.8.

5. KOLO:
Sereď - Slovan Bratislava (18:00)
Žilina - Senica (18:00)
Dunajská Streda - Trenčín (20:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Jakub Kadak (AS Trenčín), Timotej Jambor (MŠK Žilina),
Patrik Myslovič (MŠK Žilina),
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), po 3 góly

ĎAKUJEME, ŽE SI
AJ V NOVEJ SEZÓNE
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM

PREDAJ VSTUPENIEK NA ODVETU PROTI JABLONCU
POKRAČUJE
Predaj vstupeniek na odvetu play-off o Európsku konferenčnú ligu proti českému Jabloncu začal predpredajom už vo štvrtok 19. augusta o 20:00 hod. iba pre
držiteľov permanentiek z predošlej sezóny.
V sobotný večer sa začal voľný predaj pre všetkých
fanúšikov na Ticketportali.
Odvetný domáci zápas má výkop vo štvrtok 26.
augusta o 18:00 hod.
Tribúny môžu byť zaplnené na 75% kapacity štadióna
s miernejšími podmienkami na vstupe, a my opäť
veríme, že poženieme Šošonov za postupom.
Cena vstupeniek so zľavovým kódom (držitelia permanentiek) je nasledovná:
západná a východná tribúna 7€, južná a severná ostáva
za 4€.
Cena vstupeniek pre ostatných je:
západná a východná tribúna 12€,
južná a severná 9€.
Čím sa musím preukázať pri vstupe na štadión?
Zápas bude v režime OTP (osoba plne očkovaná, testovaná alebo prekonala COVID-19), otvorené budú
všetky tribúny.
Podľa aktuálnych pravidiel môže byť zaplnená 75%

kapacita štadióna, a tak to ostane aj v čase odvetného výkopu. Na Štadión MŠK tak môže prísť podporiť
Šošonov viac ako 8000 fanúšikov. Bufety už budú
otvorené.
V dobe začiatku hromadného podujatia bude musieť
fanúšik (podľa najnovších opatrení, ktoré platia od
pondelka 16. augusta):
disponovať negatívnym výsledkom testu na
ochorenie Covid-19:
nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR alebo
LAMP testu,
nie starším ako 48 hodín v prípade ATG testu,
alebo potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid19:
najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s
jednodávkovou schémou,
najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania
s dvojdávkovou schémou,
najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania,
ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od
prekonania COVID-19,
Akceptované je aj oficiálne potvrdenie o prekonaní
ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní.
Výnimka platí pre deti do 12 rokov

