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ŠTADIÓN
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skupiny o titul

ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

Michal Smolák
Miroslav Benko
Rastislav Žákech
Erik Gemzický
Štefan Vaľko
Artúr Jakubec

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA
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A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

2
DOMINIK
JAVORČEK
SVK 17 r.

66
MATÚŠ
RUSNÁK
SVK 20 r.

25
TOMÁŠ
NEMČÍK
SVK 19 r.

ASISTENT
TRÉNERA
PETER
ČERNÁK

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 21 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

39
MATEJ
MOŠKO
SVK 21 r.

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

28
BENSON
ANANG
GHA 20 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 21 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 19 r.

12
VIKTOR
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 22 r.

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 36 r.

14
JAKUB
KIWIOR
POL 20 r.

16
PATRIK
IĽKO
SVK 19 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 19 r.

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

MASÉR
JOZEF
HROMKA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 21 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 21 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 20 r.

4
MIROSLAV
GONO
SVK 19 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

30
ĽUBOMÍR
BELKO
SVK 18 r.

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
SVK 18 r.

20
ADAM
GOLJAN
SVK 19 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 28 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

35
MAREK
TEPLAN
SVK 18 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 21 r.

90
DAVID
KURMINOWSKI
POL 21 r.
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MFK Zemplín Michalovce
Rok založenia: 2005•Klubové farby: Modrá, žltá•Minulá sezóna: 5. miesto
Sídlo: Mestský futbalový štadión Michalovce •Kapacita: 4 440 divákov
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 1:0 (v), 2:2 (d), 4:0 (d), 1:1 (d), 2:0 (v), 1:2 (v)
Vzájomný zápas aktuálna sezóna: 3:0 (v), 1:1 (d)
Historická bilancia: ŽILINA – MICHALOVCE 16 9 3 4 31:15

D

nes ukončíme skrátenú nadstavbovú časť a s ňou
i celú sezónu 2019/2020. Účasť v predkolách Európskej ligy máme už dlhší čas istú. Ostáva rozlúsknuť
posledný oriešok, či ukončíme sezónu na striebornej alebo
bronzovej pozícii. V ceste za úspešnou rozlúčkou so sezónou nám stojí súper, proti ktorému sme úspešne vykročili
do aktuálneho ročníka. Práve v Michalovciach sme výhrou
3:0 odštartovali výbornú sériu bez prehry, o ktorú sme prišli
až v 10. kole.
So Zemplínčanmi sme sa naposledy stretli ešte na jeseň, kedy sa pod Dubňom zrodila po nervóznom závere
remíza 1:1. Michalovce prakticky do konca základnej časti
tŕpli, či sa po roku opäť predstavia v prvej šestke. Napokon
sa to zverencom trénera Jozefa Majoroša, ktorý na lavičke
vystriedal v závere jesene dlhoročného trénera MFK Antona
Šoltisa, podarilo. V skupine o titul sa však nášmu dnešnému súperovi zatiaľ nedarilo. Michalovciam najskôr Dunajská Streda oplatila rovnakou mincou päťgólový výprask z
jesene, nasledovali dve domáce remízy (s Ružomberkom
1:1, s Trnavou 2:2) a Zemplínčania si nepripísali výhru ani
proti Slovanu, keď na Tehelnom poli prehrali hladko 0:4.
Michalovčania aj napriek tomu môžu zabojovať o pohárovú Európu prostredníctvom baráže, keďže Ružomberok
neuspel vo finále Slovnaft Cupu proti Slovanu.
Nútenú prestávku prežil tím zo Zemplína bez otrasov
v kabíne, a tak mohol po reštarte MFK nastúpiť v plnej sile.
Michalovčania sa spoliehajú na skúseného Igora Žofčáka,
v bráne je oporou Matúš Kira so siedmimi vychytanými nu-

Brankári:
31 ROSTYSLAV DEHTIAR UKR
30 TOMÁŠ DRÁB SVK
22 MATÚŠ KIRA SVK
Obrancovia:
21 JOSE CARRILLO ESP
33 MARTIN KOLESÁR SVK
23 IAN SOLER PINO ESP
42 DÁVID ŠPAK SVK
26 MATÚŠ VOJTKO SVK

lami, v strede poľa figuruje početná grécka légia v zložení
Savvidis, Popovits, Neofytidis či Kountouriotis a vpredu
číha nebezpečie v podobe osemgólového útočníka z Nigeru Sidibeho Modiboa.
Krátko pred koncom aktuálnej sezóny rezonovali v Michalovciach dve udalosti. Zemplínčania si v závere sezóny
poistili služby Jozefa Majoroša, ktorý predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky. Oveľa zaujímavejšia informácia však prišla zo
Zemplína iba pred pár dňami. Michalovčania si v rámci prípravy na novú sezónu zmerajú sily so súperom zvučného
mena. Čeliť budú top tímu francúzskej ligy, osemnásobnému majstrovi z krajiny galského kohúta AS Monaco.
Takmer pred rokom šošoni proti Michalovciam úspešne vstúpili do sezóny a rovnako úspešne chcú ročník
2019/2020 proti rovnakému súperovi aj uzavrieť. Iba tri
body nám bez ohľadu na ostatné výsledky môžu vyniesť
honor vicemajstra.
Teraz, keď nás na tribúnach bude sedieť konečne podstatne viac, povzbuďme staňovcov pri sezónnej derniére,
aby sme sa spoločne znova bavili futbalom a tešili sa z pozitívneho výsledku. •

Buď naším dvanástym hráčom.
Konečne vo väčšom počte sme hrdí, keď
sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

4 DIMITRIOS KONSTANTINIDIS GRE
Stredopoliari:
16 MATÚŠ BEGALA SVK
15 STANISLAV DANKO SVK
17 CHEICK ALAN DIARRA FRA
8 JAKUB GRIČ SVK
9 PETER KOLESÁR SVK
7 CHRISTOS KOUNTOURIOTIS GRE
11 DIMITRIOS POPOVITS GRE
28 GEORGIOS NEOFYTIDIS GRE

29 MATEJ TRUSA SVK
12 JOZEF-ŠIMON TURÍK SVK
10 IGOR ŽOFČÁK SVK
Útočníci:
40 ARMEN HOVHANNISJAN ARM
27 MILAN KVOCERA SVK
19 SIDIBE MODIBO NER
Hlavný tréner:
Jozef Majoroš
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POHĽAD TRÉNERA: „Fanúšikovia tu dlho neboli, verím,
že dnes pomôžu a budú hrdí na mladíkov.“
Zverenci trénera Pavla Staňa dnes ukončia skrátenú nadstavbovú časť zápasom, v ktorom
môžu spečatiť 2. miesto tabuľky. V každom dueli sme hrali aktívne, ako ale pretaviť túto
aktivitu aj do bodov? Čo dala trénerovi naozaj netradičná pol sezóna na lavičke MŠK? So
42-ročným rodákom z Čierneho aj o premieňaní šancí, neupieraní sa na výsledok samotný
či osobe Viktora Pečovského.
Pán tréner, v každom z doterajších štyroch duelov
hrali vaši hráči vyrovnanú partiu. O to viac škrie, že
body do tabuľky nám nepribudli v Ružomberku ani
v Dunajskej Strede. Trpíme na šance?
„Áno, k výkonu nepridáme tú čerešničku na torte v podobe výsledku. Vždy je však lepšie a pozitívnejšie, pokiaľ si
šance vytvoríme, dostaneme sa do nich. Dunajská Streda
mala naposledy viac z hry, ale na jej trávniku je to prirodzené, navyše má veľkú kvalitu. Možno sme nedominovali
na lopte ako v zápasoch predtým. Na druhú stranu – keď
sme dominovali na lopte ako v Ružomberku a nedostali
sa do šancí, niekomu zas prekážalo toto. Človek si niekedy nenavyberá. My však vidíme, že aktívnou hrou to
pôjde. Tlačíme hráčov do komplexného výkonu. Prioritou
je tiež, aby sa naše výkony páčili divákom. Doterajšie štyri
duely mali úroveň, boli zaujímavé pre diváka. Nemáme
prečo utekať, schádzať z tejto cesty.“
Je vôbec niečo, čo môžete vyčítať chalanom pri nevydarenom zakončení?
„Nie. Dôležité je, aby sa chalani nebáli dostávať do šancí,
zakončovať. V tréningovom procese, samozrejme, dennodenne pracujeme tak, aby si chalani vykopali nohu
a premieňali šance. Nie vždy to však vyjde v samotnom
majstráku. Barcelona posledné kolo rovnako zahodila
množstvo šancí. Aj najlepší hráči sveta sa niekedy utnú.
Toto preto vôbec neriešim.“
Čo sľubuje dnešné stretnutie s Michalovcami?
„Čaká nás znova ťažký zápas. Michalovce sa určite nepoložia. Aj na Slovane, povedzme, že to bolo dlho vyrovnané.
Až koncovka rozhodla v prospech Slovana. Určite urobíme maximum, sme nastavení zabojovať o tri body.“
Plný počet bodov by nám zabezpečil striebro, čo je
veľkou motiváciou pre všetkých.
„Nepamätám si jediný zápas, kedy by sme to zabetónovali, hrali ustráchane, na bezpečný výsledok. Znova budem
vyžadovať od každého jedného hráča na ihrisku aktivitu.

Ideme na víťazstvo, vždy má k tomu však čo povedať aj
súper.“
Zápas bude špecifický aj vďaka osobe Viktora Pečovského. Ako ho vnímate?
„Hrali sme proti sebe. Dokonca som ho lanáril k sebe do
Poľska. (smiech) Určite je tam úcta a rešpekt voči Pečimu.
Zaslúži si takúto rozlúčku. Klobúk dole pred jeho vernosťou voči MŠK a zároveň kvalitou, ktorú dlhodobo potvrdzoval. Mal peknú hráčsku kariéru a držím mu palce aj
do tej trénerskej.“
Mladá kabína, ale aj vy tréneri potrebujete po troch
prehrách zažiť znova víťazný pocit, pokrik po zápase.
„Samozrejme. Bol by to impulz do ďalšej práce. Sme v štádiu, kedy pracujeme na niečom, čo nám v budúcnosti prinesie ovocie. Nelimitujeme sa len výsledkami, ktoré sú
síce gro všetkého, ale dôležitá je vytýčená cesta a po nej
ísť trpezlivo za svojím cieľom. To sa nám darí.“
Po dvoch dueloch s maximálnou kapacitou 500 osôb
na zápase dnes konečne početnejšia kulisa.
„Je to úžasné, keď za vami stoja diváci. V Dunajskej Strede
ukázali fanúšikovia, že futbal sa dá robiť aj na Slovensku.
Divákovi odovzdáme na trávniku všetko pre to, aby bol
spokojný. Je dôležité, aby nás dnes podporili. Už dlho tu
neboli, pevne verím, že pomôžu a budú hrdí na mladých
chlapcov, ktorí to hrajú aj pre nich.“
Máte za sebou naozaj netradičnú, zvláštnu pol sezónu. Ako sa na ňu pozeráte?
„Zvláštna, no na druhej strane som prežil za polroka
možno viac ako za pol života futbalovej kariéry. Takéto
veci sa nestávajú často, musel som sa naučiť reagovať
v ťažkých situáciách. Vymenili sa tu takmer dva kolektívy,
spolu s mladíkmi z „B“-tímu sme pracovali v podstate už
s tretím družstvom. Za päť mesiacov sme tak viedli veľké
množstvo hráčov. Spoločne sa nám to ale v trénerskom
štábe darí zvládať. Toto obdobie nás obohatilo vo všetkých smeroch.“ •
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„Pokora hlavným krédom celej kariéry,“
hovorí odchádzajúca legenda Viktor
Pečovský
Futbalový džentlmen, neúnavný motor, legenda slovenských trávnikov a najmä dobrý človek. Toto všetko
sú synonymá Viktora Pečovského, ktorý sa po dvoch dekádach lúči s najvyššou súťažou.
V rozsiahlom rozhovore sme prebrali všetky aktuálne témy, ale aj tie, ktoré sa mu preháňali hlavou pri
prestupe pod Dubeň v roku 2011.
Viktor, sníval si niekedy o méte 422 zápasov?
„Samozrejme, že nie. Keď som sa nostalgicky obzrel do detstva, spomínal som, čo všetko by som dal za to, aby som vôbec
hral ligu. S takým počtom stretnutí určite panuje spokojnosť.
Mohlo ich byť viac, mohlo ich byť aj menej, ale to už je jedno. Som rád za každý jeden zápas, ktorý som mohol odohrať
v našej súťaži.“
Kedy si začal uvažovať nad tým, že by mohol padnúť rekord tvojho bývalého spoluhráča Martina Poljovku, ktorý
mal rekordných 404 štartov?
„Práveže som na to vôbec nemyslel. Bol som rád, že som mohol robiť to, čo ma baví, na profesionálnej úrovni. Až neskoršie,
keď už som bol blízko Maťa Poljovku, prišli podpichovačky od
spoluhráčov alebo kamarátov, že rekord vyrovnám. Nakoniec
som ho aj prekonal.“
V lige si bol takmer dve desaťročia. Ako ju vidíš?
„Dnes majú mladí chlapci oveľa väčšiu šancu dostať sa do ligy
ako my, keď sme boli tínedžeri. V lige bolo vtedy veľa skúsených, kvalitných hráčov, čiže pre nás to bolo ťažšie. Teraz je
však liga otvorenejšia mladým hráčom, ale aby dostali šancu,
musia preukázať kvalitu. Tu v Žiline sa to potvrdzuje, s mládežou sa robí naozaj veľmi dobre.“
Ako sa podľa teba zmenila liga za tie roky?
„Viac hráčov odchádza do zahraničia. Vtedy sa aj skúsenejší
chalani vracali domov. Keď som začínal, tak v Bystrici boli hráči
ako Miro Sovič či Robo Semeník, ktorí prišli zo zahraničia. Teraz
je to možno trošku ťažšie, lebo liga sa omladzuje.“
V posledných rokoch ubúdajú skúsení hráči. Aj ty si bol
skôr výnimkou.
„Je to taký trend a každý klub vie, ako chce pracovať. U nás je
dosť mladých, stotožnil som sa s tým a nikdy som s tým nemal
problém.“
V Žiline si napokon prežil až deväť sezón, hneď tá prvá
bola azda najvydarenejšia.
„Už pri prestupe som bol trošku starší. Hlavne tú prvú sezónu
v Žiline sme mali krásnu. Vyhrali sme double, čo som si hneď po

príchode z Bystrice nesmierne užíval a hlavne som sa prepracoval do základnej zostavy. Potom prišla pozvánka do reprezentácie. Čo môže byť lepšie ako zažiť také úspechy hneď po prestupe do nového klubu? Pre mňa to boli najvýraznejšie úspechy.“
Koluje historka, že ťa do Žiliny dotiahol Vlado „Pišta“ Leitner, aby si konečne získal titul.
„V Bystrici sme vyhrali pohár a zažil som predkolá Európskej
ligy aj tam, ale vyhrať titul a byť najlepší v krajine je super, niečo
nezabudnuteľné. Jediné, čo ma mrzí, že počas môjho pôsobenia v Žiline sa nám nepodarilo dostať do skupinovej fázy niektorej z európskych súťaží. Bolo by to ešte oveľa krajšie.“
Čo ti dalo pôsobenie v Žiline?
„Keď som išiel do Žiliny, vedel som, že je to ambiciózny klub
a že sa stále bude hrať o tie najvyššie priečky. Žilina mala
cveng a každý hráč musel potvrdzovať, že je tam právom, lebo
za MŠK nemohol hrať hocikto. Nesmierne som si to vážil, lebo
po prestupe som chcel šošonom splatiť dôveru, že sa na mňa
spoliehali. Pre mňa bol prestup do Žiliny po Bystrici krok dopredu. Potom prišli spomínané úspechy – reprezentácia, majstrovstvá Európy. Bolo to krásne obdobie.“
V jednom rozhovore si po prestupe v roku 2011 povedal, že
kariéru ukončíš v Banskej Bystrici.
„Vtedy som to tak cítil. Nikdy by som nepovedal, že tu vydržím
tak dlho. O to viac si cením, že so mnou bolo vedenie spokojné
a stále prišlo k predĺženiu kontraktu. Pre mňa bolo dôležité, že
ambície boli stále vysoké, preto ma to neťahalo ísť preč.“
Prišlo niekedy k ponukám, pri ktorých si bol blízko k odchodu za hranice?
„Ponuky boli v takom štádiu, že ma niekde chceli, ale nikdy
neboli konkrétne. Keby boli konkrétnejšie, možno by som nad
tým rozmýšľal. Neriešil som to a stále som sa sústredil na to,
aby som odvádzal dobré výkony na ihrisku. Stále vravím, že čo
má prísť, príde. Keď však nebolo nič, tak som sa tým nezaoberal. Sám som nevyzvedal, či je to pravda, či ma chcú tam alebo
tam. Som zástancom toho, že keď niekto niekoho naozaj chce,
tak aj rokovania sú serióznejšie. Niečo by som o tom asi vedel.“

Aj preto si zaslúženým rekordérom. Dokedy podľa teba?
„Verím, že tento rekord niekto raz prekoná, lebo rekordy sú
predsa na to, aby sa prekonávali. Budem len rád, keď sa to niekomu podarí. Určite mu pogratulujem.“
Aké to bude pre teba pred dnešným výkopom?
„Už od apríla som vedel, že profesionálne nebudem hrať nikde,
takže som si to nechal uležať v hlave. Myslím si, že keď budem
na ihrisku, tak možno nedokážem potlačiť emócie. Bude to zaujímavé.“
Udržoval si sa vo forme pred dnešnou derniérou?
„Samozrejme, hľadám si nejaký angažmán popri trénerstve,
takže musím.“ (smiech)
Takže budeš pokračovať ešte aspoň na amatérskej úrovni?
„Sám neviem, či to budem zvládať popri trénovaní, ale futbal
mám rád, zatiaľ som zdravý, takže niečo budem hľadať. Uvidím,
ako to zvládnem, ale určite by som si rád zahral aj kvôli tomu
kolektívu, lebo keď niečo robím 20 rokov v kolektíve, je potom
ťažké úplne to opustiť.“
Čo hovoríš na aktuálne výkony „A“-tímu po reštarte?
„Každý bol plný očakávaní. Všetci naokolo boli väčšinou negatívni, že ako to bude vyzerať, ale myslím si, že chalani veľmi
milo prekvapili vo všetkých zápasoch, ktoré som videl. Kvalita
v nich je, no budú musieť na sebe trpezlivo pracovať. Z informácii od realizačného tímu „Áčka“ viem, že sú to poctiví chlapci,
chcú na sebe makať, takže to môže byť zaujímavo zložené
mužstvo. Uvidíme, čo prinesie nová sezóna, lebo zápasy budú
zase o niečo ťažšie.“
Ako sa cíti Viktor Pečovský v pozícii mládežníckeho trénera?
„Pri prvých tréningoch som trochu pochyboval, či ma to bude
baviť, ale je mi to blízke. Chalani si dajú odo mňa poradiť. Určite
sa chcem vzdelávať aj ja, lebo je to niečo úplne nové, ako byť
hráčom na trávniku. Keď som hral, hovorili mi, čo mám robiť,
no teraz musím práve ja vymyslieť, čo budú chlapci dodržiavať.
Verím tomu, že pomôžem mladým hráčom, aby sa zlepšovali.“
V novej sezóne budeš pôsobiť pri U17 ako asistent ďalšieho bývalého reprezentanta Vlada Labanta. Ako si vás
chvália samotní hráči?
„To sa treba opýtať ich. Mne sa páči, že v tréningoch idú naplno,

neulievajú sa, a to je podľa mňa dôležité. Musia si uvedomiť, že
potrebný talent majú, ale potrebujú aj tvrdú prácu na to, aby
mohli hrať futbal profesionálne.“
Si rovnaký typ trénera, ako si bol aj hráč?
„Snažím sa byť taký, aký som bol počas hráčskej kariéry. Chcel
som sa vychádzať z toho, čo ma bavilo. Pri prvých zápasoch
som sa prichytil, že trochu viac rozprávam, tak som sa na sebe
aj zasmial, lebo ani ja som nemal rád, keď mi tréner všetko ukazoval. Sú to mladí chlapci, takže verím, že budú mať so mnou
trpezlivosť.“ (smiech)
Liga sa dnes rozlúči nielen s výborným futbalistom, ale aj
človekom, ktorého mali radi aj súperi či ich fanúšikovia.
Čím to podľa teba je?
„Vždy som si vážil šancu, ktorú som dostával. Mojím krédom
je hlavne byť pokorný, lebo človek si musí vážiť všetko, čo má.
U mňa to bolo o to lepšie, že mohol som hrať futbal, a o to som
radšej, že som sa tým mohol živiť. Niekedy som mal ťažšie chvíle, menej som hrával, ale keď človek niečo chce, musí ísť za
tým, musí byť trpezlivý a tvrdo musí makať.“

Najpamätnejší zápas v MŠK?

„Mám ich veľa. Spomeniem napríklad stretnutie v Dunajskej
Strede, po ktorom sme oslavovali môj prvý žilinský titul. Keď
sme dali druhý gól, tak som kričal „Pištovi“ Leitnerovi, že to
máme. Pekné emócie boli aj v Bardejove, kde sme vyhrali
pohár, potom proti Bilbau, emotívna bola aj Poltava... Je toho
naozaj dosť, mám veľa pekných zážitkov. Popri futbale som
spoznal veľa ľudí, našiel som si veľa kamarátov. Som jednoducho spokojný.“ 
POKRAČOVANIE NA STR. 10

VIKTOR PEČOVSKÝ #12
Slovensko • 24. 5. 1983 • Výška: 171 cm • Váha: 71 kg • Post: Záložník
Kariéra: Banská Bystrica 2000 – 2011, MŠK Žilina 2011 –
Celková bilancia v žltozelenom: 251 zápasov • 10 gólov • 8 asistencií
Celková ligová bilancia: 421 zápasov • 16 gólov
Aktuálna ligová sezóna: 6 zápasov • 327 minút • 0 gólov
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TABUĽKA PRED 5. kolom nadstavby

Najlepší výkon?

„Hráč si niekedy neuvedomuje, že má na svoj výkon iný pohľad
než tréner, fanúšikovia. Zažil som ale veľa zápasov, kedy som
si myslel, že to nebolo ideálne, hoci tréneri vraveli niečo iné.“

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
14
14
10
7
8
11
7
6
6
5
6

4
6
5
4
11
8
6
9
9
8
8
4

1
6
7
12
8
10
9
10
11
12
13
16

57:14
43:25
41:28
30:32
28:32
31:44
52:40
26:33
29:40
26:39
24:44
20:36

67
48
47
34
32
32
39
30
27
26
23
22

PROGRAM 5. kola nadstavby
SKUPINA O TITUL
SOBOTA 11.7.
Ružomberok – Dunajská Streda (18:00)
MŠK Žilina – Michalovce (18:00)
Slovan BA – Trnava (18:00)
SKUPINA O UDRŽANIE SA
SOBOTA 11.7.
Pohronie – Senica (18:00)
Trenčín – Nitra (18:00) | hrá sa v Senici
Zlaté Moravce – Sereď (18:00)

Čo po nevydarenom zápase?

„Som taký typ, že po prehre ma to dva dni mátalo. Dosť som
nad tým rozmýšľal, čo sa stalo, ale postupom času to človek
musí brať tak, že hrá futbal a musí ísť ďalej. Treba sa z toho
poučiť a nie nad tým lamentovať.“

Žilinský fanúšik?

„Snažil som sa vždy porozprávať s každým. Je úplne iné, keď
je veľa fanúšikov a keď ich zas príde málo. Vážim si každého
fanúšika, aj takého, čo na mňa vykrikuje, lebo to patrí k futbalu.
Nie každý môže byť spokojný. Dúfam, že týmto mladým chalanom však budú pomáhať, či už v tomto zápase alebo v novej
sezóne. Je to o spoločnej práci a fanúšikovia k tomu jednoducho patria.“ •

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 12 gólov, Bukari (Trenčín), Ristovski (Nitra)
po 10 gólov, Ratao (Slovan), Kalmár (Dunajská Streda) po 9
gólov, Bernát (Žilina), Sidibe (Michalovce), Castaneda (Senica), Ďubek (Zlaté Moravce), Roguljič (Trenčín) po 8 gólov

JOIN US AT NIKE.COM.FOOTBALL

