


TRÉNER
BRANKÁROV

Miloš
VOLEŠÁK

KONDIČNO-
REHABILITAČNÝ
MANAŽÉR

Milan
ŤAPAY

KONDIČNÝ
TRÉNER

Vladimír
PEREXTA

ASISTENT
TRÉNERA

Martin
Kuciak

TÍMOVÝ
MANAŽÉR

Vladimír
LEITNER

FYZIOTERAPEUT

Tomáš
LINTNER

VIDEOTECHNIK

Juraj
JACKO

ASISTENT
TRÉNERA

Dušan
BINDER

VEDÚCI
TÍMU

Marián
VARGA

MASÉR

Marko
KOPAS

MASÉR

Enriko
PETRÍK

REALIZAČNÝ TÍM MŠK ŽILINA

DNEŠNÝ ZÁPAS

NEDEĽA 24.7.2022
17:00

1.KOLO  
Fortuna ligy 2022/2023 VS

Rozhodca
1. asistent rozhodcu
2. asistent rozhodcu
Delegát stretnutia
Pozorovateľ rozhodcov 
Náhradný rozhodca

Ivan Kružliak
Branislav Hancko
Jakub Košecký
Ján Labanc
Miroslava Migaľová
Martin Dohál

HLAVNÝ
TRÉNER

Jaroslav
HYNEK



SÚPISKA ŠOŠONOV
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Pikantný súboj čaká na Šošonov hneď v prvom 
domácom zápase nového ročníka Fortuna ligy. 
Pod Dubeň pricestujú futbalisti DAC Dunajská 
Streda aj s trojicou ex-Žilinčanov. Najvýraznej-
šou postavou spomedzi nich je, samozrejme, 
tréner Adrian Guľa, ktorý do klubu prišiel pred 
sezónou z poľskej Wisly Krakow. Práve pod jeho 
päťročnou taktovkou pri 208 odkoučovaných 
dueloch sme sa v sezóne 2016/2017 naposledy 
tešili z titulu. Súčasťou majstrovského tímu bol 
vtedy aj stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý už po 
tretíkrát spojil sily s trénerom Guľom a v tejto 
sezóne bude hosťovať v DAC z Viktorie Plzeň. 
Tretím do partie je jeden z posledných hráčov, 
ktorí opustili kabínu žltozelených – brankár 
Samuel Petráš odišiel hosťovať na Žitný ostrov 
iba pred touto sezónou. 

Dunajskostredčania prežívajú minimálne výsled-
kovo vydarený vstup do nového ročníka. Po 
dvoch výhrach v prvom kvalifikačnom kole Kon-
ferenčne ligy proti severoírskemu Cliftonvillu 
(2:1 a 3:0) postúpili do ďalšieho európskeho kola, 
kde narazili v stredu na Vikingur z Faerských 
ostrovov. A nadviazať na to dokázali aj v ligovej 
premiére, keď na domácej pôde úspešne otočili 
duel proti Liptovskému Mikulášu (2:1). Najlepším 
strelcom tímu je v úvode čiernohorský útočník 
Nikola Krstović so štyrmi presnými zásahmi v 
troch dueloch. Výborne sa ukazuje aj mladý 
20-ročný stredopoliar Dominik Veselovský. 

Ešte pred štartom novej sezóny stihol DAC 
absolvovať aj krátku prípravu v domácich pod-

mienkach. V troch prípravných dueloch zazna-
menali bilanciu 1 výhra, 1 remíza a 1 prehra. 
Žlto-modrí najprv zdolali druholigové Pohronie 
3:1, následne si pripísali bezgólovú remízu proti 
Slovanu Bratislava a v generálke nestačili na 
maďarské mužstvo Páks FC v pomere 1:3. 

V kádri Dunajskej Stredy nenastali pred sezónou 
žiadne veľké zmeny. Okrem spomínanej dvojice 
bývalých Šošonov pribudol tímu ďalší brankár 
Michal Trnovský (hosťovanie zo Šamorína) a 
najnovšou posilou je grécky obranca Spyridon 
Risvanis (Anorthotis). Z klubu, naopak, odišlo aj 
zopár voľných hráčov ako Andrej Fábry, Matúš 
Malý, Martin Vantruba či Thibaud Verlinden. 
Viacero mladých hráčov sa zase putovalo 
rozohrať na druholigovú „farmu“ do Šamorína. 

HLAVNÝ TRÉNER
ADRIAN GUĽA (SVK)

BRANKÁRI
1 RICARDO FERREIRA (POR) 1989
22 DÁNIEL VESZELINOV (HUN) 2001
36 MICHAL TRNOVSKÝ (SVK) 2001
99 SAMUEL PETRÁŠ (SVK) 1999

OBRANCOVIA
5 AHMET MUHAMEDBEGOVIC (AUT)1998 
14 ANDREJS CIGANIKS (LAT) 1997 
16 MATEUS BRUNNETI (BRA) 1999
24 DOMINIK KRUŽLIAK (SVK) 1996 
31 ERIC DAVIS (PAN) 1991

33 DAMIÁN KACHÚT (SVK) 2004
44 SPYRIDON RISVANIS (GRE) 1994 
78 ALEX PINTO (POR) 1998
82 CESAR BLACKMAN (PAN) 1998 

 ZÁLOŽNÍCI
6 ANDRIJA BALIĆ (CRO) 1997 
8 MILAN DIMUN (SVK) 1996
10 ANDREZINHO (POR) 1996
13 ZSOLT KALMÁR (HUN) 1995 
19 SAINEY NJIE (GAM) 2001 
20 DOMINIK VESELOVSKÝ (SVK) 2002
25 MATÉ SZOLGAI (SVK) 2003
66 MIROSLAV KÁČER (SVK) 1996

74 REGÖ SZÁNTHÓ (HUN) 2000
77 SEBASTIÁN NEBYLA (SVK) 2002 

ÚTOČNÍCI
7 ZUBERU SHARANI (CAM) 2000
9 JÁNOS HAHN (HUN) 1996
11 NORBERT BALOGH (HUN) 1996
17 YHOAN ANDZOUANA (COG) 1996
18 ÁKOS SZENDREI (HUN) 2003
21 BRAHIM MOUMOU (GER) 2001 
23 MARTIN RYMARENKO (SVK) 1999
45 NIKOLA KRSTOVIĆ (MNE) 2000
98 ION NICOLAESCU (MDL) 1998

Rok založenia: 1904  Klubové farby: žltá, modrá, biela
Štadión: MOL Aréna (kapacita: 12 700 divákov)
Minulá sezóna:  4. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:  0:2 (d), 1:3 (v), 2:2 (d), 0:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – DUNAJSKÁ STREDA   61  17  21  23  85:76

FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

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

PREDSTAVENIE SÚPERA





ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, čo sa vo vašom vnútri odohrávalo pri 
premiére na lavičke MŠK?
„Pred každým zápasom som ľahko nervózny. Navyše 
teraz to bolo prvé stretnutie po dobrej hernej príprave 
podporenej aj výsledkami. Bol som nervózny, akým 
spôsobom sa s tým chalani vyrovnajú a ako sa to 
prejaví v zápase. Pozitívne sa to prejavilo hlavne do 
defenzívy – kompaktný a zodpovedný výkon až na 
pár vecí, v ktorých nás podržal Ľubo Belko. Chalani 
celkovo pristúpili k zápasu veľmi dobre, čo ukázali aj 
ich kondičné parametre. Každopádne na lopte sme 
boli nervózni.“

Nervózni až do konca boli aj fans na tribunách, para-
doxne sme mohli v závere ukradnúť všetky body...
„Podarili sa nám striedania, všetci chalani urobili 
výborné veci pre tím. Owusu, Galčík, Iľko i Addo

výborne zefektívnili prácu celého mužstva. Akonáhle 
Trenčín začal kondične odchádzať, vycítili sme šancu 

a chalani do toho zapadli dobre. Väčšinu zápasu sme 
zvládli brániť, vyrážať do protiútokov... No a posledných 
15 minút pre nás bolo veľmi efektívnych z pohľadu 
prechodových fáz a vyvrcholilo to najväčšou šancou 
v poslednej minúte, keď sme netrafili odkrytú bránu 
domácich. Napokon sme mohli sláviť aj výhru. Aj také 
súboje sú, keď je súper lepší, no vy pritom využijete 
jeho nepozornosť, alebo svoju kondičku. Každopádne 
s chladnou hlavou, remíza je úplne spravodlivá.“

Na tlačovej konferencii ste poznamenali, že ste rád, 
že práve v Trenčíne to bola vaša premiéra. Išlo o 
to, čo vám zápas ukázal? 
„Áno, dal nám skvelú spätnú väzbu. Je dobré, že sme 
duel zvládli aspoň do remízového výsledku. Teraz sme 
mohli v týždni pracovať na upokojení sa a ďalších detai-
loch, čo zaradiť a čo zlepšiť v tréningovom procese. 
Verím, že na základe poslednej pätnásťminútovky v 
Trenčíne urobíme ďalší krok vpred.“

Prvý domáci zápas, prvýkrát pred lavičkou na Šta-
dióne MŠK Žilina. Snáď už s menšou nervozitou?
„Domáce stretnutia vždy vytvárajú väčšiu zodpoved-
nosť... Hráme doma, na tribúnach domáci fans, ktorých 
verím, že príde ešte viac ako v Trenčíne. Hovorili sme 
však o tom s chalanmi, aby nervozitu a skľučujúcu 
zodpovednosť zahodili. Pokiaľ budeme nervózni, 
nemôžeme sa nám nič dariť. Upokojili sme hráčov 
počas týždňa, snáď sa to prejaví na našej presnosti a 
znova sa posunieme ďalej.“

Čaká nás ďalší súper s trénerským rukopisom, ktorý 
rád drží loptu. Aký je váš názor na Dunajskú Stredu?
„Fanúšikovia a ľudia v klube poznajú štýl Adriana Guľu 
asi lepšie než ja. Pokiaľ sa nám podarí byť znova kom-
paktní a nátlakoví na súpera, tak sme schopní udrieť. 
Určite je obrana súpera prekonateľná, náš pressing 
bude dôležitý. Jednoznačne chceme byť aktívni a 
nielen čakať, čo vymyslí DAC. Samozrejme, Dunajská 
má za sebou stredajší duel v Európe, môžu tam byť 
zmeny. Každopádne majú naozaj široký a kvalitný 
káder.“

Tešíte sa na domácu atmosféru, domácich fans v 
„plnom počte“?
„Celkovo chodí na futbal teraz menej divákov. Skutočne 
som bol preto milo prekvapený, v akom množstve prišli 
do Trenčína. Verím, že ako prišli zmeny počas leta v 
klube – nový tréner, pozitívna príprava, ktorá fanúšika 
zaujala – tak aj fanúšik v sebe urobí v dobrom slova 
zmysle zmenu, príde a bude hladný po futbale a dá 
nám šancu ukázať, že by mal chodiť na každý domáci 
duel. Verím, že spoločne to potiahneme a budeme sa 
aj spoločne tešiť.“

POHĽAD TRÉNERA:
„UPOKOJIŤ SA, 
ZAHODIŤ NERVOZITU
A ROZBALIŤ TO.“
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Úspešnosť prihrávok
60%                                                                                                                                         79%

Strely na bránu
7                                                                                                                4

Fauly
7                                                                                                                  15

Úspešnosť súbojov
Matúš Rusnák 60%                                                                                 Dominik Kružliak 100%
   

Úspešnosť prihrávok hráčov
Adam Kopas 73%                                                                                 Mateus Brunetti 90%

Počet zákrokov
Ľubomír Belko  7                                              Daniel Veszelinov   0

MŠK
2.80

DAC
2.18

REMÍZA
3.60

Aktuálne kurzy sa môžu líšiť od vyššie uvedených.
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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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