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9.KOLO  
Fortuna ligy 2022/2023 VS

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

Martin Dohál
Adam Jekkel
Andrej Hrmo
Štefan Vaľko
Jaroslav Zábranský
Pavel Ochotnický
Bálint Kišš
Ján Pozor
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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)

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)



Len tri dni po nevydarenom vystúpení u nováčika 
zo Skalice nás čaká domáca príležitosť na reparát 
proti ďalšiemu staronovému účastníkovi Fortuna 
ligy. Pod Dubňom nás preverí pozitívne prekva- 
penie doterajšieho ročníka – čierny kôň súťaže z 
Podbrezovej. Železiari majú po ôsmich ligových 
kolách na konte 14 bodov, čo ich aktuálne radí 
medzi popredné kluby súťaže pohybujúce sa na 
čele tabuľky. 

Horehronci sú zároveň jediným tímom ligy, ktorý 
ešte v prebiehajúcej sezóne nepocítil pocit prehry. 
Okrem troch výhier majú totiž na svojom konte aj 
päť remíz. Tú poslednú zaznamenali možno tro-
chu prekvapivo v utorkovom 8. kole, keď sa na 
domácom trávniku rozišli bez gólov so Zlatými 
Moravcami. Po bode získali zverenci Romana 
Skuhravého aj zo stretnutí s Ružomberkom, Trna-
vou, Dunajskou Stredou či Skalicou. V úvode ročníka 
sa môžu rovnako pýšiť aj tým, že ako jediné mužstvo 
zdolali úradujúceho majstra ligy a momentálne 
vedúci Slovan Bratislava. Ešte v úvodnom kole 
ich prekvapili po výsledku 2:1. Ďalšie výhry s Ban-
skou Bystricou či Liptovským Mikulášom môžeme 
zaradiť do kategórie presvedčivých. 

Hoci sa Šošoni (A-tím) so Železiarmi naposledy 
stretli v súťažnom zápase v osemfinále Slovnaft 
Cupu v roku 2021 (postup na pokutové kopy a 
cesta až do finále SC), tak v prípravných dueloch či 
v zápasoch rezervy máme s týmto súperom bohatú 
vzájomnú skúsenosť. Len počas prípravy sme si 
zmerali za posledný rok sily štyrikrát. Dvakrát z 
toho bol výsledok 4:3, dvakrát 2:1, dvakrát sa rado-
vali Podbrezovčania a dvakrát Žilinčania. Vzácne 
zhodnú bilanciu naposledy vyrovnali futbalisti zo 
Zelpo Arény v júnovom úvode prípravy. 

Dnešný duel má viacero špecifík – tréneri oboch 
tímov sú bývalí kolegovia z Dukly Praha, viacero 
hráčov prestupovalo na trase Horehronie – Žilina. 
Jedným z nich je aj žltozelený krídelník Roland 

Galčík, ktorý sa pred sezónou natrvalo presunul 
do MŠK Žilina práve z bordových farieb a ktorý v 
predzápasovom rozhovore priznal, že to nebude 
zápas ako každý iný. Najlepší mladý hráč uply-
nulého ročníka II. futbalovej ligy veľkou mierou 
dopomohol aj k triumfu Horehroncov v tejto súťaži 
a priamemu postupu do Fortuna ligy z prvého 
miesta. Na jeho pozíciu do útoku tak Podbrezová, 
ktorá inak veľmi nemenila káder a je pokope už 
dlhšie obdobie, priviedla mladého nigérijského 
ofenzívneho hráča zo Serede. Moses Cobnan sa im 
už stihol odvďačiť aj štyrmi ligovými gólmi. Ďalšia 
posila, tentokrát do zálohy, Damián Bariš z Brna 
zase úspešne nahrádza v strede poľa dlhodobo 
zraneného Jozefa Špyrku.

Nás dnes bude predovšetkým zaujímať náš výkon a 
naša odpoveď na nevydarený utorok. Snáď poučení 
zo Skalice chceme pred vami – našimi fanúšikmi 
– ukázať pravú žltozelenú tvár s trojbodovým efek-
tom. No a my veríme, že nás v čo najväčšom počte 
poženiete za týmto cieľom aj vy.

 

HLAVNÝ TRÉNER

ROMAN SKUHRAVÝ (CZE)

BRANKÁRI

1 RICHARD LUDHA (SVK) 2000
28 ADAM DANKO (SVK) 2003
41 IVAN REHÁK (SVK) 2001

OBRANCOVIA

3 FILIP MIELKE (SVK) 2005
4 MATEJ ORAVEC (SVK) 1998 

15 RENÉ PARAJ (SVK) 1992
18 NICOLAS ŠIKULA (SVK) 2003
21 BORIS GODÁL (SVK) 1987
23 MIKULÁŠ BAKAĽA (SVK) 2001
39 MAREK KRISTIÁN BARTOŠ (SVK) 1996

ZÁLOŽNÍCI

8 ERIK GRENDEL (SVK) 1988
10 JOZEF ŠPYRKA (SVK) 1999
11 SAMUEL ĎATKO (SVK) 2001
14 MATEJ GREŠÁK (SVK) 1999
17 DAMIÁN BARIŠ (SVK) 1994
19 MARTIN TALAKOV (MKD) 2003

20 PETER KOVÁČIK (SVK) 2001
26 USMAN ADEKUNLE ISSA (NGA) 1997
32 MIRSAD MIRALJEMOVIĆ (SRB) 2004
33 VLADIMÍR KUKOĽ (SVK) 1986

ÚTOČNÍCI

6 MICHAL BREZNANÍK (SVK) 1985
7 DANIEL PAVÚK (SVK) 1998
29 MAREK KUZMA (SVK) 1988
30 ANDY MASARYK (SVK) 2005 
99 MOSES DAVID COBNAN (NGA) 2002

Rok založenia: 1920  Klubové farby: bordová, biela a čierna
Štadión: Zelpo Aréna    (kapacita 4000 divákov)
Minulá sezóna:  postup z II. ligy (1. miesto)
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:  –
Historická bilancia: ŽILINA – PODBREZOVÁ   15   9  3  3   27:15

FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



platí iba v PIATOK 2. septembra 2022



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, na tlačovej konferencii v Skalici zaznelo 
z vašich úst, že to bol jednoznačne najslabší výkon 
tímu, aké pocity vo vás prevládali?
„Hneď na spiatočnej ceste domov sme si pozreli stret- 
nutie. My sme boli skoro stále na lopte, hráči hľadali 
cesty, riešenia, no nedostali sme sa do zakončenia. 
Niekedy sme sa rozhodli zle, viackrát sme boli nepresní 
a nervózni. Chápem niektoré veci vzhľadom na vek 
hráčov, nad niektorými som však iba krútil hlavou. 
Nemôžem im vytknúť chcenie, aktivitu, ale v poslednej 
tretine ihriska sme sa mohli a mali rozhodovať inak. 
Strely a zakončenia, čo sme predviedli, tak tomu sa v 
tréningu vôbec nevenujeme. Riešili sme to neuvážene... 
Bol som preto smutný a trochu nervózny, že takú 
nepresnosť som nevidel u chalanov ani na tréningu, 
ani v žiadnom doterajšom stretnutí.“
 
Čo ste vycítili zo samotných chalanov?
„Sami si to nevedeli vysvetliť, prečo boli tak nervózni a 
nepresní. Spomínali terén, ktorý bol tvrdší, než na akom 
trénujeme. Taký terén bol však aj na Slovane a tam 
sme vedeli hrať. Chalani mali akýsi blok v hlavách, no 
pre mňa to nie je ospravedlnenie. Musia si to zrovnať a 
adaptovať sa čo najrýchlejšie na podmienky, divákov, 
tlak súpera a hrať... Inak to budú mať vo futbalovom 
živote zložité.“

Bola v kabíne počas týždňa aj búrka, krik, alebo ste 
nechali utorok tak?
„Najskôr sme sa k tomu nechceli pri nahustenom 
programe vracať. To, že sme vzadu robili kiksy, že 
Ľubo Belko si vybral slabšiu chvíľku, je pri jeho veku 
normálne a je potrebná trpezlivosť. Belo, ktorý bol 
„bombardovaný“, nás doteraz vždy podržal, koniec 
koncov aj v Skalici nás napokon podržal a držal 
v hre o body až do záveru. Učíme hráčov riešiť 
veci jednoducho, no Belo si pri góle vybral to naj-
zložitejšie riešenie. Každopádne sme mohli ísť do 
vedenia po Ruskyho strele. Súper síce povedal,

 že sa na všetko pripravil, no my sme si to výborne 
nachystali a dostali sa do gólovky, ktorá mohla zmeniť 
dej zápasu. Toto sú veci, detaily, momenty, ktoré treba 
riešiť s chalanmi. Spätnú väzbu teda určite dostali, 
lebo dnes potrebujeme komplexne zlepšiť všetko na 
našom výkone.“
 
Áno, hráči chceli, no akoby tam chýbal líder, ktorý 
by to na seba vzal, ktorý by vyburcoval tím...
„Máme skôr výkonových lídrov než niekoho, kto to 
vie vyburcovať, zarevať a prebrúsiť súpera. Máme to 
postavené na súdržnosti, tímovosti, pri ktorej musí 
každý makať naplno. V Skalici by to potom asi dostalo 
úplne iný ráz, bolo by to o kopaní a nie o futbale. To 
je otázka, či by sme si vôbec niečo vytvorili... Sú tam 
ale osobnosti, ktoré to chceli zobrať na seba strelou, 
len či to bol ten správny moment na strelu. Niekedy 
to chcelo ešte pokojnejšie riešenie.“
 
Podbrezová, podobné štýly, podobný rukopis vás, 
českých trénerov. Dá sa ešte navzájom prekvapiť?
„Bude to úplne iný zápas ako v utorok a verím, že aj 
náš úplne iný výkon s inou emóciou, snáď víťaznou. 
Áno, s Podbrezovou hráme podobným štýlom, niektoré 
mechanizmy máme odlišné... Vieme ich však prekvapiť, 
typologicky na to máme hráčov. Hráme doma pred 
našimi fanúšikmi a po utorku sa s tým musia chalani 
popasovať a revanšovať sa všetkým, i sami sebe. Dva 
dni nám pomohli, oddýchli sme si. Dnešok bude určite 
viac o futbalovosti, kombináciách ako o súbojoch.“
 
Oba tímy chcú držať loptu, oba chcú útočiť. Padne 
znova veľa gólov ako v predošlých meraniach síl?
„Potrebujeme si dať pozor na ich zohrané, nacvičené 
veci. Preto musí byť naša kompaktnosť a súdržnosť 
ešte precíznejšia. Verím, že to bude ofenzívna smršť na 
obe strany, pri ktorej budeme hrať aktívne a rozumne.“

POHĽAD TRÉNERA:
„OFENZÍVNA SMRŠŤ NA OBE 
STRANY S NAŠÍM ROZUMNÝM 
PRÍSTUPOM“

1.Slovan Bratislava 8 6 1 1 22:7 19
2.Trnava 8 4 3 1 15:7 15
3.Podbrezová 8 3 5 0 14:8 14
4.Dunajská Streda 8 3 3 2 12:8 12
5.Žilina 8 3 3 2 11:8 12
6.Ružomberok 8 2 5 1 10:8 11
7.Trenčín 8 3 2 3 7:11 11
8.Skalica 8 2 3 3 8:12 9
9.B. Bystrica 8 3 0 5 12:18 9
10.Michalovce 8 2 2 4 10:16 8
11.Z. Moravce-Vráble 8 0 4 4 7:15 4
12.Lip. Mikuláš 8 0 3 5 7:17 3

TABUĽKA PRED 9. KOLOM



HEAD2HEAD

Úspešnosť prihrávok
78%                                                                                                              76% 

Strely na bránu
46                                                                                                                  30

Fauly
105                                                                                103
   

Asistencie
Adrián Kaprálik 2                                                                               Erik Grendel 3

Góly
Patrik Myslovič  4                                                                                 Moses Cobnan  4

Zákroky
Ľubomír Belko  40                                                  Richard Ludha  38

MŠK
1.88

FK
3.75

REMÍZA
3,60

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.

Pref dvomi týždňami 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 13/28 presných (90% úspešnosť)

STRELY 1/0 na bránu

FAULY 2

SÚBOJE 9/1 vyhratých (11% úspešnosť)

CELKOVÝ OBJEM 8 839 m

HIR (BEH VO VYSOKEJ INTENZITE)  1823 m

MAX. RÝCHLOSŤ 32,7km/h

MAX. ŠPRINT 228 m

ROLAND GALČÍK VS. SKALICA 

trojica hráčov, s ktorými si 
Galo prihrával najčastejšie...

Videl si už predzápasový 
rozhovor s Galom?




