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Fortuna ligy 2022/2023 VS

Rozhodca
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Martin Vitko
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SÚPISKA ŠOŠONOV

30
Ľubomír
BELKO 
20r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
20r. (SVK)

28
Benson
ANANG
22r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
19r. (SVK)

33
Adam
KOPAS 
23r. (SVK)

3
Patrik
LEITNER 
20r. (SVK)

23
Ján 
MINÁRIK 
25r. (SVK)

25
Tomáš
NEMČÍK 
21r. (SVK)

27
Branislav
SLUKA
23r. (SVK)

11
Samuuel
GIDI
18r. (GHA)

6
Miroslav
GONO
20r. (SVK)

45
Richmond
OWUSU 
19r. (GHA)

18
Andrej
STOJCHEVSKI 
19r. (MKD)

29
Dávid
ĎURIŠ 
23r. (SVK)

88
Roland 
GALČÍK
21r. (SVK)

16
Patrik 
IĽKO 
21r. (SVK)

8
Taofiq
JIBRIL 
24r. (NGA)

13
Henry
ADDO
19r. (GHA)

66
Matúš
RUSNÁK 
22r. (SVK)

19
Timotej
JAMBOR 
19r. (SVK)

4
Samuel
KOPÁSEK
19r. (SVK)

20
Kristián
BARI
21r. (SVK)

7
Patrik
MYSLOVIČ
21r. (SVK)

10
Adrián
KAPRÁLIK
20r. (SVK)

37
Mário
SAUER 
18r. (SVK)

42
VLADIMÍR
TRABALÍK
19r. (SVK)

22
Samuel
BELANÍK 
18r. (SVK)



Už po necelých piatich dňoch čaká na Šošonov 
ďalšia fortunaligová previerka. S cieľom zabudnúť 
na prvú ligovú prehru na Slovane a pridať tretiu 
výhru v ročníku privítajú žltozelení pod Dubňom 
súpera z ďalekého východu Slovenska – MFK Zem-
plín Michalovce. Deviate mužstvo minulosezónneho 
poradia a aktuálne ôsmy tím tabuľky pricestuje do 
Žiliny na menšej víťaznej vlne podporenej dvomi 
víťazstvami za posledný týždeň.

Zemplín si totiž po troch prehrách v rade so Slova-
nom (2:4), Trenčínom (1:3) a Spartakom (0:4) zlepšil 
chuť počas uplynulého víkendu, keď doma porazil 
nováčika zo Skalice v pomere 3:1. Okrem toho 
uspel aj v utorkovom 2. kole Slovnaft Cupu na pôde 
piatoligistu z Krásnohorského Podhradia. I keď je 
treba povedať, že sa mierne potrápil a pripísali 
si iba najtesnejšiu výhru 1:0. Zvyšné ligové body 
získali Michalovčania v úvode súťaže pri domácej 
výhre s Banskou Bystricou 2:0 a remíze proti Lip-
tovskému Mikulášu.

Našim chalanom sa proti žlto-modrým v domácom 
prostredí v predošlých sezónach darí. Tri  posledné 
vzájomné stretnutia sme zvládli uchmatnúť pre 
seba a naposledy sme uspeli aj v dôležitom súboji 
o prvú šestku, keď sme vo februári zvíťazili 2:1. Na 
Štadióne MŠK Žilina sa v náš prospech predtým 
zrodili aj dve vysoké výhry v pomere 6:2 a 5:0. 
Dnešný zápas bude určite špeciálny pre dvojicu 
ex-Šošonov, ktorí majú februárový duel čerstvo 
v pamäti. Už v drese súpera sa pod Dubeň vrátia 
Lukáš Jánošík a Tibor Slebodník. Nezabúdame ani 
bývalého brankára MŠK Mateja Vajsa.

Okrem spomínanej dvojice priviedol tréner Nor-
bert Hrnčár do kádra aj ďalšie posily. Do obran-
ných radov získal stopéra so skúsenosťami z 

českej Dukly Praha, Teplíc či Jablonca - Michala 
Jeřábka, ktorý naposledy pôsobil v Kazachstane. 
V bránkovisku pokračuje po minulej sezóne Ben-
jamín Száraz, ktorý si podelil porciu doterajších 
zápasov s Ukrajincom Kozhukharom. No a do 
ofenzívy získal Zemplín na hosťovanie zo Slovana 
Bratislava Adlera Da Silvu. Švajčiarsky strelec už 
stihol v úvode sezóny potvrdiť svoje kvality tromi 
presnými zásahmi. Najciteľnejšími stratami sú, 
naopak, odchody gréckeho obrancu Popovitsa 
či japonského záložníka Oshimu. V klube však 
aj naďalej pokračuje dlhoročná opora tímu Igor 
Žofčák.

Všetci veríme, že prvá prehra s nami neotrasie, 
práve naopak, nakopne nás znova k atraktívnemu 
výkonu, ktorý si budeme všetci pochvaľovať a ktorý 
nám prinesie želanú radosť v podobe troch bodov.

 

HLAVNÝ TRÉNER

NORBERT HRNČÁR (SVK)

BRANKÁRI

1 BENJAMÍN SZÁRAZ (SVK) 1998
12 ANDRIY KOZHUKHAR (UKR) 1999 
44 MATEJ VAJS (SVK) 2000 

OBRANCOVIA

5 POLYDEFKIS VOLANAKIS (GRE) 2003

17 FILIP VAŠKO (SVK) 1999 
18 ALEJANDRO MÉNDEZ (ESP) 2001 
19 MICHAL RANKO (SVK) 1994
21 DANIEL MAGDA (SVK) 1997 
28 JURAJ KOTULA (SVK) 1995
40 JAKUB SOVA (SVK) 2002
81 MICHAL JEŘÁBEK (CZE) 1993

ZÁLOŽNÍCI

6 TIBOR SLEBODNÍK (SVK) 2000
7 YUSHI SHIMAMURA (JPN) 1999
10 IGOR ŽOFČÁK (SVK) 1983
13 WISDOM KANU (NGA) 1994

16 MATÚŠ BEGALA (SVK) 2001 
20 LUKÁŠ JÁNOŠÍK (SVK) 1994
30 BRIAN PEŇA (ESP) 2002
46 DÁVID PETRÍK (SVK) 2005

ÚTOČNÍCI

7 ADLER DA SILVA (CHE) 1998
9 MATÚŠ MARCIN (SVK) 1994
66 ZORAN ZÁHRADNÍK (SVK) 2005 

Rok založenia: 2005  Klubové farby: modrá a žltá
Štadión: Mestský futbalový štadión Michalovce  (kapacita 4440 divákov)
Minulá sezóna:  9. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:   0:1 (v), 2:1 (d) 
Historická bilancia: ŽILINA – MICHALOVCE  21   12   4   5   45:20

MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



platí iba v PIATOK 26. augusta 2022



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, úprimne, očakávali ste, že prvá prehra 
príde pre nás až v 6. kole?
„My sme do toho chceli dať pri príchode energiu, aby 
sme tím dostali nahor a chalanov to bavilo. Mužstvo 
zareagovalo dobre a boli sme pozitívne nervózni, ako 
to prenesieme do ligy. Súperi mali proti nám v každom 
zápase veľa šancí, my sme to ale ustáli. Aj to bola 
odmena za to, akú energiu do toho chalani dávali. 
Výsledky sme teda uhrali aj zhodou okolností, nebolo 
to o našej dominancii a bezchybných výkonoch. Nebol 
to iba odraz našej hry, ale aj neefektivita súperov. Poze- 
ráme sa na to však z pozitívneho hľadiska, a preto v 
tom pokračujeme, nedeľnou prehrou to nekončí. Na 
Tehelnom poli bolo v našej hre množstvo dobrých 
vecí, no niektorých to vyzlieklo donaha. Myslím to 
tak, že pri dobrých výsledkoch by na mechanizmy a 
pokyny nereagovali. Aj prehru teda môžeme použiť 
pozitívne, aby si hráči uvedomili niektoré veci. Niekto to 
totiž pustí pri víťazstve z hlavy... Pokiaľ však skutočne 
o niečo nepríde, nezačne nad tým premýšľať inak, 
nezačnete niektoré veci robiť ešte lepšie. V nedeľu 
sme prišli o nulu v kolónke prehier, prehru sme preto 
využili k tomu, aby si hráči uvedomili naše princípy, na 
ktorých pracujeme. Videli sme však na Slovane kvalitu 
i progres, kam sa posúvame.“

My sme nielenže prehrali prvýkrát, dokonca sme 
prvýkrát v stretnutí prehrávali a museli doťahovať.
„Áno, zatiaľ sme vždy viedli. Vo viacerých prípadoch 
nás to však viedlo k tomu, že sme sa stiahli a výsledok 
bránili. Možno sú to ešte staré automatizmy... Ja v tom 
vidím rozdiel, či iba bránime a čakáme na brejky, alebo 
sme aktívni pri držaní lopty a nastavení ihriska. To som 
videl po góle so Zlatými Moravcami. Urobili sme si pokoj 
na lopte, mali sme prevahu a zvládli sme to. Cítime, 
že fanúšikovia chcú vidieť atraktívnu hru. Na druhú 
stranu je niekedy potrebné sa učiť – čím je aj prihrávka 
do šírky, nachystanie si akcie. Bavili sme sa o tom v 
šatni, že sme ešte neprehrávali. Prišlo to na Slovane 

a na túto výzvu – doťahovať výsledok – zareagova- 
lo mužstvo skvele. Hrali sme aktívne, odvážne. 
Nehovorím, že bez chýb, no aktivita nám urobila kon-
trolu nad tým zápasom i prípravu jednotlivých šancí, 
ktoré prišli. To je tá sila, ktorá nás môže viesť ďalej.“

Takýto nevydarený začiatok ale môže zmeniť celý 
váš zámer do stretnutia, ako tomu predchádzať?
„Premýšľame, či niečo zmeniť, napríklad v rozcvičke... 
Bavíme sa o tom s hráčmi, aby sa aj oni pozreli do 
svojej prípravy na stretnutie. Tretia vec je, že akákoľvek 
veľká koncentrácia na konkrétnu situáciu v stretnutí, 
vás môže zahltiť a nepriniesť želaný efekt. Niektoré 
vec treba zvládnuť, byť pokojný a robiť správne veci. 
Áno, môže prísť tlak súpera, no na začiatku si treba 
potom veci v defenzíve zjednodušiť. A kompaktnosť 
by mala byť v našom tíme zásadná. My sme urobili 
hneď pri prvom góle veľkú chybu, ktorá sa nám para- 
doxne potom už nestala v celom stretnutí. Tam bola 
súhra troch-štyroch chýb jednotlivých hráčov, ktorá 
vyústila do systémovej chyby. Pri druhom góle sme 
dobre nepokryli hráčov v pokutovom území pri spätnej 
prihrávke. Byť veľmi kompaktní, pod loptou a tlačiť na 
súpera – to je asi odpoveď na otázku. Zapracovali sme 
na podpore systémových vecí v defenzíve a verím, že 
si na to už dáme pozor.“

Ako vnímate Michalovce?
„Michalovciam sa podaril vstup do sezóny. V aktuálnej 
tabuľke tímov zo spodnej šestky sú najaktívnejším 
mužstvom. Vyžaruje z nich kompaktnosť a kvalita. 
Určite to bude náročný zápas, v ktorom musíme hrať 
v rámci nášho potenciálu presne a rýchlo. Hlavne od 
začiatku zápasu dať do toho kvalitu a dôraz. Ísť za tým, 
aby sme si stretnutie rozbehli dobre. Doma chcete dať 
fanúšikom zápas, ktorý ich poteší, ktorý poteší nás. 
Verím teda, že dnešok zvládneme, ukážeme fanúšikom 
skvelý futbal a vyhráme.”

POHĽAD TRÉNERA:
„KÝM O NIEČO NEPRÍDETE, 
NEZAČNETE ROBIŤ VECI INAK, 
LEPŠIE...“

1.Slovan Bratislava 6 5 0 1 20:6 15
2.Trnava 6 3 2 1 13:6 11
3.Dunajská Streda 6 3 2 1 10:5 11
4.Ružomberok 6 2 4 0 9:6 10
5.Podbrezová 6 2 4 0 9:6 10
6.Žilina 6 2 3 1 9:7 9
7.Trenčín 6 2 2 2 5:8 8
8.Michalovce 6 2 1 3 9:13 7
9.Skalica 6 1 2 3 6:11 5
10.Z. Moravce-Vráble 6 0 3 3 5:11 3
11.Lip. Mikuláš 6 0 3 3 5:11 3
12.B. Bystrica 6 1 0 5 6:16 3

TABUĽKA PRED 7. KOLOM



HEAD2HEAD

Počet prihrávok
82% (434)                                                                                                                79% (424)

Strely na bránu
28                                                                                                                  20

Fauly
61                                                                                55
   

Najlepší strelci
Dávid Ďuriš 3                                                                                Adler Da Silva 3

Úspešnosť prihrávok
Andrej Stojchevski  84%                                                                                 Filip Vaško   88%

Zákroky
Ľubomír Belko  34                                             Andriy Kozhukhar 13

MŠK
1.72

MFK
4.10

REMÍZA
3,95

Aktuálne kurzy sa môžu líšiť od vyššie uvedených.

*Uvádzané štatistiky sú z doteraz odohraných kôl Fortuna ligy 2022/2023.







EGROFARM        A.I.K. SPOL. S R.O.



Futbal a dobré jedlo idú jednoznačne k sebe. A ešte keď popri 
naozaj chutnom jedle môžeme pomôcť, ideme do toho. Preto 
sme si s naším partnerom zo Streetfoodie pripravili Šošon 
burger, ktorý je nielen typicky žltozelený, no z každého poputuje 
suma 2€ na OZ Náruč v Zádubní.

Pred týždňom v piatok sme odpálili Šošon burger spoločnou akciou, 
pri ktorej sa zo štvorice Ľubo Belko, Matúš Rusnák, Benson Anang 
a Adam Kopas na chvíľu stali čašníci. 

Do Streetfoodie (Hviezdoslavova ulica) môžete zavítať na tento 
žltozelený špeciál až do konca októbra.

A nezabudnite, že držitelia permanentiek majú stálu zľavu 5% 
na celú objednávku, s permanentkou alebo vstupenkou v deň 
domáceho zápasu – teda aj dnes –  dokonca zľava 10%.

ZAHRYZNI SA DO 
ŠOŠONBURGRU a 
pomôž dobrej veci 

PRIHRÁVKY 28/26 presných (93% úspešnosť)

STRELY 4/4 na bránu

FAULY 2

SÚBOJE 18/5 vyhratých (28% úspešnosť)

CELKOVÝ OBJEM 10 910 m

HIR (BEH VO VYSOKEJ INTENZITE)  2689 m

MAX. RÝCHLOSŤ 32,07km/h

MAX. ŠPRINT 260 m

DAVID ĎURIŠ VS. SLOVAN
trojica hráčov, 
s ktorými si 
Dedo prihrával 
najčastejšie...




