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PREDSTAVENIE SÚPERA

FC Dila Gori
Rok založenia: 1949 Klubové farby: červená a modrá
Štadión: Tengiz Burjanadze Stadium (kapacita 5000 divákov)
Minulá sezóna: 3. miesto (Crystalbet Erovnuli Liga)
Aktuálna sezóna: priebežne 4. miesto – po 21. kole (systém jar-jeseň)
Historická bilancia: 1x majster gruzínskej ligy (2014/2015)
1x víťaz gruzínskeho pohára (2011/2012)
1x účasť v predkolách Ligy majstrov (2015/2016) – 1. kvalifikačné kolo
3x účasť v predkolách Európskej Ligy (2012/2013, 2013/2014, 2016/2017)
2x až v play-off kole o skupinovú fázu EL
1x prvé kvalifikačné kolo

Po dlhých štyroch rokoch opäť privítame európsku
súťaž na štadióne pod Dubňom. Naposledy sa v Žiline
predstavil ešte na začiatku ročníka 2017/2018 dánsky
majster FC Kodaň v druhom predkole Ligy majstrov.
V otváracom dueli novej sezóny tentokrát narazíme
v rámci prvého kvalifikačného kola novej súťaže Európskej Konferenčnej ligy - na gruzínske mužstvo
FC Dila Gori. Päťdesiat tisícové mesto ležiace v centrálnej časti Gruzínska sa nachádza iba 70 kilometrov
od hlavného mesta Tbilisi a zároveň v rebríčku UEFA
sa v porovnaní so Šošonmi nachádza o cca 50 miest
nižšie. MŠK momentálne patrí 354. miesto, zatiaľ čo
Dila Gori figuruje na 409. priečke.
Tím, ktorý je od Žiliny vzdialený viac ako 3200 kilometrov, má vo svojej krajine za sebou už väčšiu polovicu
sezóny, nakoľko v Gruzínsku hrajú opačným systémom,
a to jar-jeseň. Po minulo sezónnom treťom mieste
figuruje Gori aktuálne na štvrtej pozícii a momentálne
ich čaká mesačná prestávka od ligového futbalu. Po
nie príliš dobrej májovej forme, kedy Dila zaznamenala
až štyri prehry, prišli na záver prvej polovice sezóny
aj tri dôležité víťazstvá, ktoré posunuli toto mužstvo
na priebežnú štvrtú priečku gruzínskej súťaže. Dve
výhry proti mužstvám z chvosta tabuľky a jedna
s priamym súperom ju tak vyšvihli iba o skóre mimo
pohárových pozícií. Červeno-modrí však už nepokračujú v tohtoročnej púti pohárom, keď v osemfinále
narazili na Saburtalo Tbilisi a po prehre 1:3 sa museli
so súťažou rozlúčiť.
Káder okolo ukrajinského trénera Andriya Demchenka
tvorí prevažná časť domácich hráčov, no presnú tretina
mužstva tvoria zaujímaví hráči predovšetkým z Afriky
či Brazílie. S počtom osem legionárov sa Dila Gori
radí medzi gruzínske mužstvá s najväčším počtom
cudzincov. Okrem toho vyniká aj vekový priemer Gori,

HLAVNÝ TRÉNER
Andriy Demchenko (UKR)
BRANKÁRI
29 Luka Gugeshashvili (GEO) 1999
30 Mikheil Mujrishvili (GEO) 1984
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4 Anri Chichinadze (GEO) 1997
2 Revaz Chiteishvili (GEO) 1994
33 Ramaric Etou (CON) 1995
3 Andro Nemsadze (GEO) 1997

ktorý dosahuje takmer 25 rokov (pre porovnanie majú
Šošoni vekový priemer 21 rokov) a v krajine patrí medzi
tie nižšie, no v kádri nájdeme aj skúsenejšie mená.
Medzi najväčšie úspechy klubu zo stredu Gruzínska
musíme určite zaradiť výhru v tamojšej najvyššej súťaži
zo sezóny 2014/2015 a rovnako aj zisk národného
pohára z ročníka 2011/2012. Kvalitu tento tím ukázal
aj počas viacerých ročníkov európskych súťaží. Až
v dvoch prípadoch sa prebojoval do posledného playoff kola o skupinovú fázu Európskej ligy, kde stroskotal na rakúskom Rapide Viedeň, resp. portugalskom
Marítime. V predchádzajúcich kvalifikačných kolách
však Dila dokázala poraziť známe mená futbalu ako
Hajduk Split či Anorthotis Famagusta. Jediná zastávka
v kvalifikácii o Ligu majstrov z roku 2015 skončila pre
Gruzíncov hneď v prvom kole, kedy nestačili na silný
srbský tím Partizan Belehrad.
Všetci veríme, že Šošoni v tomto otváracom dueli
sezóny nenechajú nič na náhodu a do dvojzápasu
vykročia tou správnou (postupovou) nohou. Úvod
nového ročníka chceme odštartovať výhrou a správne
sa naladiť na horúcu odvetu v Gruzínsku a verme, že
aj ďalšie kvalifikačné kolá Európskej Konferenčnej ligy
či začiatok Fortuna ligy.
Tešíme sa na podporu vás – našich najlepších
fanúšikov, ktorá nám pomohla dokráčať v závere
minulej sezóny až k dnešnému zápasu.

PRETO aj v novej sezóne BUĎ NAŠÍM
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.
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ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD
TRÉNERA:

„BEZ NÁLEPKY LEPŠIEHO
MUŽSTVA NA PAPIERI.“

Skrátená letná príprava je pre družinu trénera Pavla Staňa
minulosťou a už dnes štartujeme nový ročník 2021/2022
ostrou previerkou. Všetci žltozelení túžia po dlhšom zotrvaní
v európskych predkolách, dnes k tomu môžeme spraviť
podstatný krok. O poučení spred roka z Walesu, papierovom
postavení či hráčskych skúsenostiach z predkôl s kormidelníkom žltozelených.
Sústredenie v Slovinsku ste hodnotili s optimizmom. Po
týždni tréningov na domácej ploche sú už doladené aj posledné detaily?
„Veríme, že áno, že sme sa pripravili ideálne. Samozrejme, až
dnešok ukáže, ako to všetko bude, ale myslím si, že chalani sú
pripravení a hlavne nastavení dobre. Sme plní optimizmu, i keď
po analýze súpera vieme, že to nebude nič jednoduché. Ale
teraz má už každé mužstvo v Európe svoju kvalitu.“
Chalani makajú naplno, potvrdiť to na trávniku je však vždy
náročnejšie... Budete mať trému aj za nich?
„Nepočítam s tým, nemala by tam byť. Samozrejme, tlak na
výsledok tu je, ale to patrí k tomu.“
Môžeme tento zápas považovať ako odmenu za minulú
náročnú, no úspešnú sezónu?
„Chalani bojovali do posledných síl a je veľmi dôležité, že sa nám
podarilo dostať sa až sem. Je to odmena za ich každodennú
tvrdú prácu. Tu to však nekončí, práve naopak.“
V tejto sezóne by sme sa už za „tieň neskúsenosti“ nemali
schovávať... Súhlasíte?
„Myslím si, že hráči sú stále mladí a stále majú právo robiť aj
nejaké chyby, ale veríme, že viditeľný progres z tréningu dokážu
potvrdiť aj na ihrisku. Riziko mladosti tam síce vždy bude, no
to je normálna vec.“
Minuloročné predkolo prinieslo trpkú, ale snáď cennú skúsenosť z Walesu. Čo si z toho duelu môžeme vziať?
„Bolo to veľmi špecifické tým, že sa hralo na jeden zápas.
Navyše, hralo sa vonku, v nie ideálnych podmienkach, ale tak
to vyšlo. V normálnom hracom čase to skončilo remízou, potom
sme hrali o jedného menej, do toho penalta a my sme sa už
nedokázali presadiť. Určite to ale pre nás bola dobrá škola
a verím tomu, že tento dvojzápas bude iný.“
Kvalifikačné kolo hrané na odvety je úplne iné ako jeden
zápas... Začíname doma, je to výhoda?
„Tu nemáme čo špekulovať, takto dopadol žreb, postavíme sa
tomu čelom a urobíme všetko preto, aby sme tento dvojzápas
zvládli. Stať sa môže všeličo, ale do zápasu pôjdeme určite
s cieľom vyhrať a urobiť si dobrú východiskovú pozíciu. Ak
by sa nám to aj nepodarilo, stále máme šancu to napraviť.
V dvojzápase je to podľa mňa vždy spravodlivejšie.“
Mužstvo ostalo pokope, mohlo by aj v Európe pobudnúť
dlhšie? Môžeme tu nájsť minimálne vekovú paralelu s nezabudnuteľnými kvalifikačnými kolami z roku 2015... Cítite
to podobne?
„Dostať sa ďaleko je krásna vec, no na druhej strane musí hrať
veľa okolností v náš prospech. Dopredu s tým nemôžeme
počítať, takže k tomu musíme pristúpiť zodpovedne, odhodlane.
Samozrejme, musíme rešpektovať aj silu súpera. Po vzhliadnutí
jeho zápasov môžeme povedať, že to bude ťažký súper, ale

dá sa cez neho prejsť. My nepodceníme nič, no rozhodovať
sa bude až na ihrisku.“
Gruzínska neznáma už teda nie je úplne neznáma, keďže
ste si ju s trénermi pozorne naštudovali. Čím sa vyznačuje?
„Je to technické mužstvo, ktoré síce dokáže pritvrdiť, no určite
nebudú iba nakopávať lopty. Futbal hrať vedia a takže uvidíme,
ako na ich hru zareagujeme my.“
Ako hráč ste zažili dostatok takýchto zápasov a máte bohaté
skúsenosti z európskych predkôl .Ako sa aj menší klub
dostane v súťaži ďaleko? O čom sú predovšetkým tieto
kvalifikačné kolá z vášho pohľadu?
„Vtedy to bolo trochu iné, keďže sme mohli kalkulovať aj
s výsledkom, ktorý sme uhrali vonku. Teraz sa pravidlo o góle
vonku zrušilo ,a bude to podľa mňa o trochu spravodlivejšie.
Zo skúsenosti vieme, že mužstvá sú v európskych pohároch
veľmi nevyspytateľné a každý každého môže zaskočiť. Určite
si nemáme právo dávať nálepku lepšieho mužstva, futbal sa
totiž všade vyrovnáva. V mužstve majú ôsmich legionárov,
a to si nemôže dovoliť hociktorý tím. Hráči Dila Gori majú svoju
úroveň a v žiadnom prípade ich nepodceňujeme alebo sa nich
nepozeráme cez ranking tímov UEFA.“
Na stretnutí bude môcť byť prítomných iba 500 divákov, no
aj tí pomohli proti Zlatým Moravciam...
„Presne takých fanúšikov potrebujeme a verím, že práve takí
priaznivci si nájdu cestu na štadión aj dnes. Potiahli nás proti
Moravciam a verím, že tomu bude rovnako aj teraz.“

ROZHOVOR

„DOBRÁ PARTIA EŠTE VIAC UTUŽENÁ
A HLAVNE SKÚSENEJŠIA.“
Naším najlepším slovenským strelcom sa
v minulom ročníku stal Dávid Ďuriš, ktorý
z úzadia zaznamenal výbornú vizitku 8 gólov
a 4 asistencie. Ako sa pozerá na gruzínskeho
súpera alebo výhodu domáceho prostredia? Kde bol „Dedo“ pred štyrmi rokmi, kedy sa
hral európsky zápas pod Dubňom naposledy?
Aj vďaka úspešnej minulej sezóne nás dnes
čaká európsky zápas. Čo si si z minulého
ročníka odniesol?
„Všetci sme po minulej sezóne o niečo skúsenejší,
všetkým nám to pomohlo, máme väčšie sebavedomie a do tejto sezóny už ideme s väčšími
očakávaniami. Veríme, že ich aj dokážeme naplniť.“
Čo sú teda pre teba väčšie očakávania?
„Myslím si, že všetci máme vyššie ciele, napríklad
umiestnenie na lepšej pozícii v tabuľke. Je
dôležité pobiť sa aj o prvé miesto, umiestniť sa
aspoň v top 3 a v Európe sa dostať čo najďalej.“

Ako sa teda toto tvoje získané sebavedomie
premietlo do novej, rozbiehajúcej sa sezóny?
„V zápasoch už podľa mňa budeme viac sebavedomejší na lopte. S tým dúfam prídu aj lepšie
výsledky na ihriskách súperov, ktoré sa nám
nedarilo uhrať predovšetkým zo začiatku minulej
sezóny.“
Ako nás pripravila skrátená letná príprava,
zahraniční súperi, sústredenie?
„Boli to veľmi kvalitné zápasy so zaujímavými
súpermi. Stretnutia mali podľa mňa vysokú
úroveň a rovnako aj naše výkony boli na dobro
leveli. Verím, že sme sa dobre pripravili na Európsku konferenčnú ligu.“
Predovšetkým sme si vyskúšali hru proti rôznym herným štýlom. Čo nám to ukázalo?
„Ukázalo nám to hlavne všestrannosť súperov,
ale tréneri nás na to pripravili. Verím, že budeme

Ty si si počas predošlej sezóny vcelku
nenápadne pripisoval góly i asistencie a
nakoniec si skončil s veľmi slušnou štatistikou
8 gólov + 4 asistencie. V podstate si dával góly
z úzadia Kurmina a Vahana... Súhlasíš?
„Samozrejme, som rád, že mi tam padali nejaké
góly a rovnako ma teší, že aj chalani skórovali
pravidelne. My sme ale jeden tím a neriešime,
na kom sú svetlá reflektorov. Skôr sa snažíme
pomáhať si navzájom.“
Nastavili si si teda latku vysoko?
„Áno, to je pravda. Budem sa ale veľmi snažiť,
aby som ju prekonal.“

DÁVID ĎURIŠ
Slovensko • 22.3.1999 • Výška: 186 cm • Váha: 78 kg
Post: útočník
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2006 - 2018
MŠK Žilina 2018 Celková bilancia v žltozelenom:
65 zápasov / 17 gólov / 6 asistencií

#

vedieť zareagovať na rôzne štýly našich súperov aj
v ostrých stretnutiach, ktoré sú pred nami.“
Začíname hneď „Európou“, už v nej nie sme
nováčikovia ako pred rokom, kedy to bola pre
viacerých prvá skúsenosť. Wales určite nechceme
zopakovať...
„Teraz sa bude hrať na dva zápasy, čo bude pre nás
určite lepšie, nakoľko vonku sme v minulej sezóne
prehrali. S nadobudnutými skúsenosťami máme
podľa mňa aj väčšiu šancu postúpiť. Dáme do toho
všetko a verím, že sa nám podarí uspieť.“
Na odvety to bude naozaj úplne iné, navyše,
začíname doma...
„Možno je aj dobré, že začíname doma, keďže na
našom trávniku sme veľmi silní. Ak doma uhráme
dobrý výsledok, tak do odvety sa nám pôjde už
oveľa ľahšie.“
Káder ostal po sezóne pokope, je teda skúsenejší.
Môže tak zanechať aj výraznejšiu ryhu v kvalifikačných kolách?
„Myslím si, že áno. Dobre sme sa utužili aj na sústredení, i keď už predtým sme boli veľmi dobrá partia.
Pobyt v Slovinsku však pomohol aj po tejto stránke.
Všetci ideme teraz do dvojzápasu s Dila Gori iba
s jedným cieľom – postúpiť.“
Čo si si povedal ako prvé, keď si uvidel výsledok
žrebu?
„Ostal som pomerne prekvapený, keďže som nevedel, čo od nich čakať. Verím, že tréneri nás ale na
súpera pripravili dobre a spoločne to zvládneme.“

Dila Gori – pre viacerých neznáma ako tím. Ty
však máš skúsenosti s gruzínskym futbalom na
reprezentačnej úrovni, keď si v kvalifikácii nastúpil za SR „21“ v dvoch zápasoch. Čo môžeme
od ich očakávať?
„Vtedy hrali skôr silový, agresívny futbal a vedeli aj
podržať loptu. Hru stavali predovšetkým na individuálnych kvalitách. teraz tomu asi bude podobne,
keďže majú viacerých šikovných legionárov.“
V gruzínsku hrajú systémom jar – jeseň. Pred
týždňom ešte hrali ligu a teraz ich čaká mesiac
prestávka. Ako to môže ovplyvniť duel?
„Môže to byť výhoda aj nevýhoda. Na jednej strane
môžu byť trochu unavení, no na druhej, budú
rozohratí a v zápasovom rytme. My však cez nich
chceme prejsť ďalej a nepozeráme sa až tak veľmi
na takéto veci.“
Naposledy sme hrali v Európe doma ešte v roku
2017 proti Kodani. Kde si vtedy bol ty?
„Vtedy som, sa mi zdá, sedel na južnej tribúne a fandil
našim chalanom.“
Po štyroch rokoch sa európsky zápas vracia pod
Dubeň. Ako to vnímaš ty i kabína?
„Všetci na sa to tešíme, sme namotivovaní a už
chceme aby nastal úvodný hvizd.“
Na stretnutí bude iba 500 divákov, no proti Zlatým
Moravciam to spravilo svoje...
„Áno, bolo ich cítiť aj za stavu 0:2, stále fandili
a nakoniec sa nám podarilo zápas otočiť. Ďakujeme im a dúfam, že aj dnes nám budú podporovať
rovnako.“

EURÓPSKE PREDKOLÁ

DOSTAŤ SA AJ NA CYPRUS
To je cieľom futbalistov MŠK Žilina, ktorí sa po štyroch
rokoch predstavia v európskom zápase na domácom
štadióne. Pred nimi však najskôr stojí nepríjemná gruzínska prekážka.
Od prvého účinkovania MŠK v pohárovej Európe ubehlo
presne 60 rokov, pričom za viac ako pol storočia sme
sa stretli s takmer všetkými zástupcami krajín starého
kontinentu.
Prvé účinkovanie MŠK Žilina bolo v sezóne 1961/1962 v už
neexistujúcej súťaži Pohári víťazov pohárov, kde sme zvíťazili v pamätnom stretnutí nad gréckym Olympiakos Pireus
a v štvrťfinále nás zastavila až talianska Fiorentina. Po
šesťdesiatich rokoch sa predstavíme na európskej scéne,
naopak, v úplne novej súťaži – Európskej konferenčnej
ligy. Žreb prvého kvalifikačného kola nám prisúdil vcelku
neznáme gruzínske meno – FC Dila Gori, no v prípade

postupu ďalej nás už čaká, pre futbalového fanúšikova
známejšia značka, cyperský tím Apollon Limassol.
Úvodný zápas druhého kvalifikačného kola sa odohrá
presne o dva týždne – vo štvrtok 22. júla, odveta je na
programe 29. júla. Šošoni by v prípadnom druhom kole
začínali na ihrisku súpera - na horúcom Cypre, kde sa MŠK
vo svojej histórii ešte nepredstavil.
Žreb v poradí 3. kvalifikačného kola sa uskutoční po
odohratí dvojzápasov prvého kola v pondelok 19. júla
v Nyone.
Od tohto ročníka zároveň UEFA zrušila pravidlo o góloch na
ihrisku súpera. V praxi to znamená, že v prípade rovnosti
skóre po odohratí oboch zápasov nebudú rozhodovať
góly strelené na ihrisku súpera, ale dvojzápas by tak
pokračoval predĺžením.

Tímy, proti ktorým nastúpili Šošoni vo svojej 60-ročnej európskej histórii.

Program a žreb kvalifikačných kôl Konferenčnej ligy
Úplne nová klubová súťaž odštartovala svoj prvý ročník
len v utorok, a to zápasom trnavského Spartaka na pôde
cyperského Mosta FC. V súťaži sa okrem Šošonov a spartakovcov predstaví aj Dunajská Streda, ktorá však začína
až v druhom kvalifikačnom kole proti Partizanu Belehrad.
Program 1. kvalifikačného kola
Utorok, 6. júl
Mosta (MLT) - Spartak Trnava (SVK) 3:2
Mons Calpe (GIB) - FC Santa Coloma (AND) 1:1
FK Podgorica (MNE) - Laç (ALB) 1:0
Štvrtok, 8. júl
Liepāja (LVA) - FC Struga (MKD)
Sileks (MKD) - Petrocub (MDA)
FC Noah (ARM) - KuPS (FIN)
Inter Turku (FIN) - Puskás Akadémia (HUN)
Honka (FIN) - NSÍ (FRO)
Sant Julià (AND) - Gżira (MLT)
RFS (LVA) - KÍ (FRO)

Sūduva (LTU) - Valmiera (LVA)
Levadia (EST) - St Joseph’s (GIB)
Dundalk (IRL) - Newtown (WAL)
MŠK Žilina (SVK) – Dila Gori (GEO)
Racing Union (LUX) - Breidablik (ISL)
Milsami (MDA) - Sarajevo (BIH)
Glentoran (NIR) - TNS (WAL)
Europa (GIB) - Kauno Žalgiris (LTU)
Fehérvár (HUN) - Ararat (ARM)
Bala (WAL) - Larne (NIR)
Paide (EST) - Śląsk (POL)
FH (ISL) - Sligo (IRL)
Partizani (ALB) - FCSG (MDA)
Shkupi (MKD) - Llapi (KOS)
Domžale (SVN) - Swift (LUX)
Birkirkara (MLT) - La Fiorita (SMR)
Drita (KOS) - Dečić (MNE)
Sutjeska (MNE) - Gagra (GEO)
Velež (BIH) - Coleraine (NIR)
Maribor (SVN) - Urartu (ARM)
SP Tre Penne (SMR) - Dinamo Batumi (GEO)
Široki Brijeg (BIH) - Vllaznia (ALB)
Stjarnan (ISL) - Bohemians (IRL)

Nový ročník FORTUNA LIGY

Nový ročník FORTUNA LIGY odštartujeme
doma proti Seredi
Už o dva týždne začína v poradí 29. ročník najvyššej
slovenskej futbalovej ligy. Televíznym súbojom medzi
Trenčínom a Zlatým Moravcami odštartuje fortunaligový
ročník 2021/2022. Futbalisti MŠK narazia v prvom kole na
Sereď, ktorú vyradili aj v minulosezónnych play-off bojoch
o Konferenčnú ligu. Zápas sa uskutoční v sobotu 25. júla
o 18:00 na Štadióne MŠK Žilina.*
V druhom kole Šošoni pocestujú k ďalšiemu súperovi

z play-off bojov o Európu - do Zlatých Moraviec, doma nás
následne v 3. kole preverí Pohronie a sily si zmeriame aj
s nováčikom z Liptovského Mikuláša.
*Dátumy a časy výkopov sa ešte môžu zmeniť na základe
výsledkov Šošonov v európskych predkolách.

Vstupenky na novú sezónu férovo a výhradne
elektronicky
Chýba ti už futbal priamo z hľadiska? Neváhaj a príď podporiť Šošonov v Európskej konferenčnej lige, Fortuna lige,
Slovenskom pohári i v II. lige.
Pri súčasných nevyspytateľných podmienkach prichádzame pred novou sezónou s najférovejším riešením - jednorazovými vstupenkami pre všetkých na západnú tribúnu. Na novú sezónu 2021/2022 tak pozastavujeme predaj a obnovu
permanentiek. Držitelia minulosezónnych permanentiek však budú mať ako kompenzáciu výhodnejšie vstupné počas
celého ročníka (vďaka jedinečnému kódu, ktorý od nás dostali na mail).
Zároveň chceme pri epidemiologickej situácii minimalizovať kontakt pri pokladniach, a tak bude prebiehať predaj
vstupeniek iba prostredníctvom internetu (Ticketportal).
Ceny vstupeniek na novú sezónu:
Držitelia permanentiek zo sezóny 2020/2021: jednotné vstupné 4€ (so zľavovým kódom počas celej sezóny lacnejšie)
Ostatní: 7€
Vstupenka zakúpená cez internet (Ticketportal) alebo cez SMS
*Ceny platia na Fortuna ligu, Slovenský pohár a na 1. kvalifikačné kolo (v prípade postupu aj 2. kvalifikačné kolo) Európskej konferenčnej ligy
Viac informácií na mskzilina.sk

