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12.KOLO  
Fortuna ligy 2022/2023 VS

Rozhodca
1. asistent rozhodcu
2. asistent rozhodcu
Delegát stretnutia
Pozorovateľ rozhodcov
Náhradný rozhodca
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SÚPISKA ŠOŠONOV
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Ľubomír
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20r. (SVK)

1
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TEPLAN 
20r. (SVK)
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Tomáš
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11
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GIDI
18r. (GHA)

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
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RUSNÁK 
22r. (SVK)

19
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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)



Reprezentačnú prestávku a zápas sloven- 
ského výberu do 21 rokov strieda pod 
Dubňom 12. kolo najvyššej slovenskej súťaže. 
To zároveň znamená, že základná časť ligy sa 
preklápa do svojej druhej polovice. V odvete 
1. kola si tak zmeriame sily s AS Trenčín. Hoci 
sa tento duel odohral na Sihoti ešte v polo-
vici júla, všetci máme v pamäti, že v závere 
sme mohli remízový duel nakloniť na svoju 
stranu tutovkou v nadstavenom čase. Zároveň 
ale treba spomenúť aj Belkove už tradične 
kľúčové zákroky. Napokon sme sa teda s AS 
rozišli trochu prekvapivo bez gólov.

Odvtedy sa Trenčania v rámci Fortuna ligy 
mierne trápia a stihli už aj vymeniť hlavného 
trénera. Nemeckého kouča Petra Hyballu 
po pár stretnutiach nahradil jeho asistent (a 
zároveň bývalý asistent v MŠK) Marián Zimen. 
Ani pod jeho vedením sa ale nášmu dnešnému 
súperovi veľmi nedarí. V ligovej súťaži má zatiaľ 
bilanciu tri výhry, dve remízy a až šesť prehier. 
Tieto výsledky ho s jedenástimi bodmi radia 
na priebežnú 10. priečku tabuľky. Futbalisti AS 
zlyhávajú najmä, pre nich nezvyčajne, v kon-
covke. Doteraz si pripísali iba sedem presných 
zásahov, čo je najmenej spomedzi všetkých 
tímov. Môže za to možno aj odchod bývalého 
kapitána Trenčanov a najlepšieho strelca uply-
nulého ročníka Jakuba Kadáka, ktorý prestúpil 
pred sezónou do švajčiarskeho Luzernu. 

Úspešne a veľmi efektívne zatiaľ prechádzajú 
aspoň Slovnaft Cupom, v ktorom v prvých 
kolách celkom jasne zdolali oboch súperov. 
Piatoligový Slovan Hlohovec priam rozstrieľali 
v pomere 14:0 a s treťoligovou Belušou si 

poradili bez problémov po výsledku 4:0. Na 
Sihoti nezaháľali ani počas reprezentačnej 
prestávky a s druholigistom z Dubnice odohrali 
prípravný duel, v ktorom skúšali aj niektoré 
novšie posily. Pri prehre 1:3 nastúpili napríklad 
Holanďan Baars, argentínsky záložník Cris-
tian Ramiréz či viacero mladíkov z plodnej 
akadémie AS. Aj tento výsledok ale dokumen-
tuje ich nie úplne ideálnu formu.

Rozbehnutí Šošoni, ktorí v posledných šty-
roch súbojoch (vrátane dvoch pohárových) 
nezaváhali, zas majú v pláne pokračovať v 
nastolenom trende aj po pauze. Nabudení z 
reprezentácie aj z dobrej domácej prípravy to 
chcú ukázať čo najväčšiemu počtu fanúšikov 
už dnes proti Trenčínu. Veríme, že sa tu stret-
neme v hojnom počte a rovnako veríme, že 
my vám na oplátku prinesieme kvalitný ofen-
zívny výkon. 

HLAVNÝ TRÉNER

MARIÁN ZIMEN (SVK) 

BRANKÁRI

1 DEJAN ILIEV (MKD) 1995
30 MATÚŠ SLÁVIČEK (SVK) 2003
91 JOSIMAR DIAS VOZINHA (CPV) 1986
99  MICHAL KUKUČKA (SVK) 2002 

OBRANCOVIA

2 SAMUEL BAGÍN (SVK) 2004
4 SAMUEL KOZLOVSKÝ (SVK) 1999

13 KINGSLEY MADU (NGA) 1995
15 LAZAR STOJSAVLJEVIĆ (SRB) 1998
19 KELVIN PIRES (CPV) 2000
22 STRAHINJA KERKEZ (CYP) 2002
32 ŠIMON MIČUDA (SVK) 2004
35 REUBEN YEM (NGA) 1997
81 LUKÁŠ ĎURIŠKA (SVK) 1992

ZÁLOŽNÍCI

5 CRISTIAN RAMIRÉZ (ARG) 1995
6 ADEWALE OLADOYE (NGA) 2001
8 ARTUR GAJDOŠ (SVK) 2004
18 SAMUEL LAVRINČÍK (SVK) 2001
20 RAHIM IBRAHIM (GHA) 2001

23 DOMINIK HOLLÝ (SVK) 2003
28 MATÚŠ KMEŤ (SVK) 2000
31 FILIP BAINOVIĆ (SRB) 1996

ÚTOČNÍCI

7 EYNEL SOARES (CPV) 1998
11 PHILIP AZANGO (NGA) 1997
17 LUCAS DEMITRA (SVK) 2003
21 LUKÁŠ LETENAY (SVK) 2001
29 NJEGOŠ KUPUSOVIĆ (SRB) 2001
78 WITAN SULAEMAN (IDN) 2001

Rok založenia: 1992  Klubové farby: červená, biela
Štadión: Štadión Sihoť  (kapacita: 4200 divákov)
Minulá sezóna:  8. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:  1:3 (d), 3:1 (v), 0:2 (d) – play-off o 
Konferenčnú ligu
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:  0:0 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – TRENČÍN  70  35  11  24  136:102

AS TRENČÍN 

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

PREDSTAVENIE SÚPERA



platí iba v SOBOTU 1. októbra a NEDEĽU 2. októbra 2022



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, za nami je jediná jesenná reprezentačná 
prestávka. Bol čas trochu aj na oddych?
„Možno pre hráčov, ktorí tu zostali, áno. Pre reprezen- 
tantov asi nie, navyše keď sú výsledky, aké sú. Preto 
sme museli s chalanmi po príchode pracovať aj 
mentálne. Jedna z dôležitých schopností, čo sa musia 
reprezentanti naučiť, je rýchlo prepnúť, preladiť sa. Na 
repre musia chalani za krátku dobu nabrať čo najviac 
nových vecí, taktických pokynov od trénerov. Pre 
reprezentačného trénera je náročné podať hráčom 
také optimálne množstvo, aby sa to podarilo. Cesta, 
myslím nastavenie späť z repre, závisí od výsledkov. 
Preto to bolo v tomto týždni aj o pohovoroch.“
 
Až dvanásť chalanov odišlo, čo je jednoznačne 
najviac spomedzi fortunaligistov. Bolo o to náročnej- 
šie znova po príchode všetko skonsolidovať, vrátiť 
do starých koľají?
„Chalani, čo boli v „A“-tíme, hrajú o opätovnú nomináciu. 
„U21“-tke skončil cyklus, starší chalani vypadli, začne 
sa tvoriť nový tím. Práve v tomto výbere sme mali 
najpočetnejšie zastúpenie a všetci sme si priali, aby boli 
na EURE, aby sa ukázali a reprezentovali MŠK. Teraz 
je potrebné sa pozerať dopredu – na dnešný duel a 
celkovo zvyšok jesennej časti. Nie je možné sa nad 
niečím dlhšie pozastavovať a plakať nad nevydarenou 
minulosťou. To nám nič neprinesie. Chalani sa musia 
dať dokopy, čo najrýchlejšie zabudnúť na negatívnu 
emóciu. Ďalší reprezentanti – z U20 sa pripravujú na 
záverečný turnaj, U19 to zvládla v kvalifikácii výborne 
a postúpila.“
  
Ostalo prakticky torzo hráčov... Ako ste teda využili 
tréningové jednotky?
„Niektoré sme namixovali s „B“-tímom, inokedy sme 
so sedmičkou hráčov zapracovali na individuálnych 
veciach, pozičných cvičeniach... K tomu sme vyťažili 
oboch brankárov, Bensona Ananga i Taofiqa Jibrila v 
prípravnom dueli proti Olomouci. Benson hral opäť 
dlhší časový úsek a už sa posúva k tomu, aby bol 
naplno pripravený pre „A“-tím, čo je dobrá správa. 
Naopak, mladí hráči z „B“-tímu, ktorí s nami trénovali, 
vyzerajú snaživo. Niekto pôsobil lepšie, iní potrebujú 
zapracovať na väčšom pokoji, rozvahe. Predpoklady 
však majú a niektorí v zime, resp. v lete naskočia do 
tréningov s nami. Tréningový proces projektu im nate- 
raz svedčí, posúvajú sa.“

 

Stretávame sa s Trenčínom, kam sme sa od prvého 
kola posunuli?
„Práve sme sa bavili, akú prípravu sme robili ešte 
pred úvodným kolom proti Trenčínu. Bolo to veľmi 
ovplyvnené nervozitou. Čo a ako sa nám podarí, ako 
to vypáli... Po nepodarenej ligovej jari sa to mixo- 
valo s tým, čo sa nám darilo v príprave a aké boli od 
nás očakávania. Teraz sme už určité mechanizmy 
vstrebali, zakomponovali do našej hry. I keď nie 
všetko a nie v celej dĺžke zápasov... Stále prevažuje 
lepšia ofenzíva nad defenzívou. Individuálne sme 
nad obranou popracovali v predošlých dňoch. Ale 
ako tím to musíme doháňať behom zvyšku jesene. 
Toto je údel tímu, ktorý má toľko reprezentantov. 
Každopádne dnešok bude úplne iný súboj než ten z 
leta. Posun urobil aj súper, a to nielen zmenou trénera.“
 
Sám ste pôsobili na repre stoličke, kde ste mávali 
zápasy „raz za čas“. Teraz v dennodennej perma-
nencii. Prekážal vám voľný víkend? 
Bol som na reprezentačnej stoličke, kde je to o rý- 
chlom prelaďovaní a následne máte dlhú dobu medzi 
zrazmi. Niekedy to bolo zvláštne, akási hibernácia v 
priestore, iba sa pozerať na zápasy a analyzovať. Tu 
je to naopak a za to som rád. Chýbalo mi to, navyše 
predošlých štrnásť dní sme zvládli výsledkovo veľmi 
dobre. Osobne som bol rozbehnutý, bol som na takej 
správnej vlne. Tešil som sa preto, keď počas týždňa 
postupne prichádzali chalani a všetci sme boli znova 
pokope. Môžem povedať, že všetci moji zverenci chcú 
bojovať o ligové body, ďalej sa ťahať v tabuľke hore. 
Takže verím, že sme sa všetci refreshli. Rovnako tak 
fanúšikovia a všetci ideme do novembra ťahať za 
jeden koniec povrazu.“
 
Odvetná časť bude na Štadióne MŠK už aj s umelým 
osvetlením. Hrá to nejakú rolu?
„Umelé osvetlenie a večerné zápasy majú svoju atmo-
sféru, inú kulisu. Osvetlený štadión, ste pod reflek-
tormi... Aj dnešný chladný večer dáva zápasu správny 
náboj. Za mňa je to príjemná zmena a novosť pre 
hráčov, ktorá nás, snáď, povzbudí. Hrať večer – to sa 
blíži k výkopom Ligy majstrov (úsmev).“

POHĽAD TRÉNERA:
„AJ PO REPRE PAUZE SA ĎALEJ 
ŤAHAŤ V TABUĽKE NAHOR “

1.Slovan Bratislava 10 7 2 1 23:7 23
2.Podbrezová 10 5 5 0 17:8 20
3.Trnava 11 5 4 2 19:10 19
4.Žilina 11 5 3 3 17:11 18
5.Dunajská Streda 10 4 4 2 14:9 16
6.Ružomberok 10 3 5 2 13:12 14
7.B. Bystrica 11 4 1 6 14:20 13
8.Skalica 11 2 6 3 9:13 12
9.Michalovce 10 3 2 5 11:17 11
10.Trenčín 11 3 2 6 7:16 11
11.Z. Moravce-Vráble 10 1 4 5 8:16 7
12.Lip. Mikuláš 11 0 4 7 10:23 4

TABUĽKA PRED 12. KOLOM



HEAD2HEAD

Strely na bránu
65                                                                                                              42

Fauly
137                                                                                                                  138

Ofsajdy
18                                                                                21
   

Asistencie
Patrik Myslovič  2                                                                               Lucas Demitra  2

Úspešnosť prihrávok
Tomáš Nemčík  85%                                                                                 Samuel Lavrinčík   83%

Čisté kontá
Ľubomír Belko  4                                                  Michal Kukučka  2

MŠK
1,87

AS
3,65

REMÍZA
3,85

Aktuálne kurzy sa môžu líšiť od vyššie uvedených.

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





Správna hnacia sila pre 
čokoľvek, čo ťa ženie vpred.

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako vytvoriť veľkolepé chvíle.
Sú tri spôsoby, ako ich prežiť naplno. Objav úplne novú Kia Niro
s hybridným, Plug-in hybridným a plne elektrickým pohonom 
a vyber si tú, ktorá ťa ženie vpred. 

Úplne nová rodina modelov Kia Niro.

Kia Sales Slovakia s. r. o. : Bližšie informácie o ponuke sa dozviete u každého autorizovaného predajcu Kia.
Kombinovaná spotreba elektrickej energie a emisie CO2 (WLTP): Kia Niro EV: 16,2 kWh/100 km, 0 g/km. Kombinovaná spotreba paliva a emisie CO2 (WLTP):
Kia Niro HEV: 4,4 − 4,7 l/100 km, 100 − 107 g/km. Kombinovaná spotreba (vážený priemer) a emisie CO2 (WLTP): Kia Niro PHEV: 0,8 − 1,0 l/100 km, 18,6 − 23 g/km.
Obrázok je ilustračný. Pre viac informácií a podrobné informácie o záruke spoločnosti Kia navštívte www.kia.sk.

Auto Becchi s.r.o.

Košícká 1607
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 511 61 15 
info@autobecchi.sk
www.autobecchi.sk





GENERÁLNY DODÁVATEĽ DIELA:
 

víťaz verejného obstarávania 
v spolupráci s partnermi:

Vďaka promptnosti všetkých zaangažovaných firiem a 
subjektov si dnes môžeme vychutnávať na Štadióne MŠK 
Žilina neskorší ligový výkop v sprievode nových, najmo- 
dernejších LED-svietidiel. Aj v dnešnej neľahkej dobe boli 
splnené prakticky všetky dohodnuté termíny i celý harmo- 
nogram projektu.

Doteraz bolo na štadióne 168 halogénových svietidiel (na 
každom stožiari 42). Po rekonštrukcii svieti pod Dubňom 200 
najmodernejších LED svietidiel talianskej výroby, ktoré dodala 
firma Fael Luce známa po celom svete osvetlením štadiónov 
(Štadión AC Monza, ďalšie štadióny v Južnej Amerike, atď...), 
prístavov či letísk. 

Na stožiaroch je nainštalovaných po novom 120 LED svietidiel 
(na každom stožiari 30 svetiel), zároveň k tomu bolo potrebné 
dosvietenie ihriska svetlami umiestnenými na tribúnach. Na 
hlavných pribudlo ďalších 52 LED svietidiel (na východnej i 
západnej po 26 svetiel) a za bránami 28 LED svietidiel (na 

južnej i severnej po 14 svetiel), a to kvôli dispozícii štadióna 
a výške stožiarov.

Výmena zabezpečí lepšie a komplexnejšie osvetlenie hracej 
plochy, ešte kvalitnejší vizuálny zážitok pre fanúšikov a napriek 
vyššiemu počtu svietidiel úsporu nákladov na energie, čo je 
v súčasnej dobe veľmi aktuálne. 

Zároveň sa každý stožiar i jednotlivé svetlá budú dať za- 
svietiť samostatne. Umožní to tak podstatné zjednodušenie 
ovládania a k tomu rôzne variácie a svetelné efekty. Vzhľadom 
na intenzitu denného, resp. nočného svetla bude možné 
prispôsobovať a regulovať osvetlenie, a tým pádom ušetriť 
ďalšie finančné prostriedky.

POZRITE SA HORE – LIGOVÁ PREMIÉRA 
NOVÝCH SVETIEL

PRIHRÁVKY 19/17 presných (89% úspešnosť)

STRELY 2/3 na bránu (67% úspešnosť)

FAULY -

SÚBOJE 6/4 vyhraté (67% úspešnosť)

CELKOVÝ OBJEM 8393 m

HIR (BEH VO VYSOKEJ INTENZITE)  2260 m

MAX. RÝCHLOSŤ 31,22km/h

MAX. ŠPRINT 222 m

TIMOTEJ JAMBOR VS. LIPT. MIKULÁŠ 

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

Projekt z verejných 
zdrojov podporil 

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

športovej infraštruktúry“ číslo 2021/004 v sume

406 853,85 €
Názov projektu

Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina
vytvorila projekt 

osvetlenia spolu s tal-
ianskou spoločnosťou 
Fael Luce a zároveň 

bola subdodávateľom 
svietidiel

zabezpečovala 
montáž a kabeláže

inštalovala jednotlivé 
rozvodné skrine

manažovala nastavenie 
ovládania svietidiel




