FORTUNA LIGA 2019/2020• SOBOTA • 20. 6. 18:00 • 2. kolo skupiny o titul • ŠTADIÓN MŠK ŽILINA

mskzilina.sk

02 • DNEŠNÝ ZÁPAS
SOBOTA
20. 6. 18:00
2. kolo

ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

skupiny o titul

ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

Peter Ziemba
Dušan Hrčka
Rastislav Žákech
Peter Kráľovič
Štefan Korman
Ladislav Gádoši

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

KÁDER MŠK ŽILINA • 03

A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
PAVOL
STAŇO

2
DOMINIK
JAVORČEK
SVK 17 r.

24
VLADIMÍR
BARBORA
SVK 19 r.

25
TOMÁŠ
NEMČÍK
SVK 19 r.

ASISTENT
TRÉNERA
PETER
ČERNÁK

33
SAMUEL
SUĽA
SVK 20 r.

66
MATÚŠ
RUSNÁK
SVK 20 r.

39
MATEJ
MOŠKO
SVK 21 r.

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 21 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

28
BENSON
ANANG
GHA 20 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 21 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 22 r.

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 36 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 19 r.

14
JAKUB
KIWIOR
POL 20 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 19 r.

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

MASÉR
JOZEF
HROMKA

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 21 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

16
PATRIK
IĽKO
SVK 19 r.

4
MIROSLAV
GONO
SVK 19 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

30
ĽUBOMÍR
BELKO
SVK 18 r.

6
ADRIÁN
KAPRÁLIK
SVK 18 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 20 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

35
MAREK
TEPLAN
SVK 17 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 21 r.

20
ADAM
GOLJAN
SVK 19 r.

90
DAVID
KURMINOWSKI
POL 21 r.
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ŠK Slovan Bratislava
Rok založenia: 1919•Klubové farby: belasá •Minulá sezóna: 1. miesto
Sídlo: Tehelné pole •Kapacita: 22 500 divákov
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 0:1 (d), 2:5 (v), 0:3 (d), 2:6 (v)
Vzájomný zápas aktuálna sezóna: 1:1 (v), 0:0 (d), 0:2 (osemfinále SC)
Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN 130 44 23 63 161:231

P

o nepríjemnej Trnave pokračujeme v skupine o titul súbojom proti nemenej obľúbenému súperovi, s ktorým sa
stretávame už po štvrtý raz v tejto sezóne.
Na domácom trávniku chcú staňovci obrať o body po Spartaku
aj najväčšieho rivala a aktuálneho lídra tabuľky, a to bratislavský
Slovan. V sobotnom šlágri 2. kola nadstavby sa stretnú tímy,
ktoré majú na jar navlas rovnakú bilanciu a ťahajú sériu jarnej
neporaziteľnosti. Kým šošoni sa v rámci série bez prehry môžu
pochváliť najlepším útokom spomedzi tímov prvej šestky, Slovan
zas v prvých piatich jarných ligových zápasoch ani raz neinkasoval. Pozitívne série oboch tímov však znamenajú to, že medzi
belasými a šošonmi je naďalej desaťbodový odstup v tabuľke.
Slovan prežil uplynulé tri mesiace bez otrasov v kabíne. Naopak,
do kádra pribudlo zvučné meno slovenského reprezentanta Vladimíra Weissa ml., ktorý za Slovan prvýkrát nastúpil v prípravných
zápasoch pred reštartom ligy a štart si pripísal aj minulý víkend
v lige proti Ružomberku. „Belasí“ sa stále môžu spoliehať na skalopevnú defenzívu reprezentovanú brankárom Greifom a obrancami
Božikovom, Abenom či De Marcom, v strede poľa na Rabia, Holmana či Daniela a v útoku na Hentyho, prípadne slovinských žolíkov
Ožbolta s Medvedom. Slovanisti sa pred skrátenou nadstavbou
rozohrávali proti štyrom súperom. So Senicou síce remizovali 0:0,
no v ďalších troch prípadoch to boli víťazné zápisy – zaknihovali výhru nad Sereďou 2:0, Nitru zdolali 2:1 a v generálke pred reštartom
vyhrali kozákovci nad Pohroním 2:0. Slovan vstúpil úspešne aj do
spomínanej nadstavby, a hoci sa proti Liptákom poriadne vytrápil,
predsa len dokázal zvíťaziť gólom z 89. minúty.

Brankári:
1 DOMINIK GREIF SVK
22 MATÚŠ RUŽINSKÝ SVK
30 MICHAL ŠULLA SVK
31 MARTIN TRNOVSKÝ SVK
Obrancovia:
14 MYENTY ABENA NED
2 MITCH APAU NED
66 KENAN BAJRIČ SLO
29 VASIL BOŽIKOV BUL
81 VERNON DE MARCO ESP
17 JURIJ MEDVEDĚV CZE

Tím vedený Jánom Kozákom mladším stále bojuje na dvoch
frontoch. Okrem ligového titulu si robí Slovan zálusk aj na triumf
v Slovnaft Cupe. Do štvrťfinále sa Bratislavčania dostali cez náš
tím a účasť v semifinále si zabezpečili úspešným penaltovým
rozstrelom práve na našom štadióne, kde vyradili Trenčín. Aktuálnou prekážkou Slovana v boji o finále Slovenského pohára
sú Zlaté Moravce, s ktorými si Slovan v prvom semifinálovom
zápase počas tohto týždňa v utorok poradil výsledkom 4:1.
V lige sme „belasým“ uchmatli body v obidvoch tohto-sezónnych meraniach síl. Bod sme si zobrali z Tehelného poľa
po remíze 1:1 a nerozhodne sa skončila aj odveta pod Dubňom,
v ktorej gól nepadol. Bodovať proti Slovanu chcú žltozelení aj
do tretice, obzvlášť v situácii, keď by Slovan v prípade víťazstva
oslavoval titul na našom ihrisku.
To nechcú dopustiť ani hráči a ani každý správny fanúšik
šošonov. Favorit je jasný, ale futbal prináša nevyspytateľné
výsledky a mladí staňovci za takým dnes pôjdu Či už pred televízorom alebo priamo na štadióne to pôjde s vašou podporou
oveľa ľahšie.•

Buď naším dvanástym hráčom – na tribúne
a aj pri TV.
Stále sme hrdí,
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

25 LUKÁŠ PAUSCHEK SVK
36 LUCAS LOVAT BRA
Stredopoliari:
20 ERIK DANIEL CZE
6 JOERI DE KAMPS NED
27 DAVID HOLMAN HUN
7 MOHA KADFI MAR
26 FILIP LICHÝ SVK
4 ALEN MUSTAFIČ BIH
10 IBRAHIM RABIU NGA
24 NONO VILLAR ESP
79 VLADIMÍR WEISS ml. SVK

77 ALEKSANDAR ČAVRIČ SRB
Útočníci:
21 RAFAEL RATAO BRA
9 EZEKIEL HENTY NGA
15 DAVID STRELEC SVK
12 ALEN OŽBOLT SLO
99 GEORGIOS TZOVARAS GRE
55 ŽAN MEDVED SLO
Hlavný tréner:
JÁN KOZÁK ml.
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POHĽAD TRÉNERA: „Rozdať si to ako rovný s rovným.“
Víťaznú premiéru má za sebou prestavaný tím Pavla Staňa, ktorý okrem výsledku podal aj sympatický výkon. Čo hovorí lodivod na čisto slovenskú jedenástku? Bude tlak na
nás alebo na súperovi? Čo urobila s mladou kabínou prvá výhra? O mentálnom nastavení
v hlavách či limitovanej podpore z tribún s rodákom z Čierneho v nasledujúcich riadkoch.
Pán tréner, po Trnave z vás bolo cítiť veľké zadosťučinenie. Padol vám po výhre 2:1 „kameň zo srdca“ najmä
kvôli mladým hráčom?
„Jednoznačne, lebo prvý zápas je vždy dôležitý. Všetci sme
boli v očakávaniach, skončilo to našťastie dobre. Stále vidíme, že to nebolo z našej strany stopercentné, čo je povzbudzujúce. Sú to mladí hráči a nie úplne splnili taktické pokyny,
ale divákom sa to páčilo. Niekedy je práve toto dôležitejšie,
že sú spokojní fanúšikovia, ako keby boli kompletne splnené
naše taktické úlohy.“
Zostali ste verní jedenástke ešte z generálky proti Trenčínu. Tá asi nesklamala.
„Každý hráč ukázal svoju kvalitu. Vieme, že v niektorých je
ešte väčší potenciál. Celistvý pohľad na tím bol ale dobrý.“
Tempo proti Trnave bolo dostatočne vysoké, čo potvrdili
hráči na oboch stranách. Očakávať proti Slovanu ešte
vyšší level?
„Je to diskutabilné, pretože Slovan produkuje nie úplne otvorený, skôr pragmatický futbal. Určite by sme ho chceli donútiť, aby s nami išiel „na výmenu“. Prvý gól všetko otvára, ale
vidíme, že vieme reagovať aj na inkasovaný gól. Máme sa
určite na čo tešiť.“
Diskutovanou témou vo futbalových kruhoch boli legionári, ktorí prevažovali vo viacerých tímoch. My sme,
naopak, nastúpili s čisto slovenskou zostavou, vôbec
premiérovo v tejto sezóne. Navyše vekový priemer bol
na hranici 21 rokov. Ako sa pozeráte na tento fakt?
„Je to výborná vizitka, avšak aj my máme legionárov. Minulý
víkend to tak vypálilo. Treba podotknúť, že nie všetci legionári s nami mohli trénovať, a tak mali tréningové resty. Určite by niektorí z nich hrali od začiatku, pokiaľ by boli s nami
v tréningovom procese a mali natrénované. Jedenástka
proti Trnave bola fyzicky výborne pripravená a zaslúžila si
dostať šancu.“
Čo spravila výhra s kabínou počas týždňa?
„Potrebujeme ustáliť výkony, nemať v nich sínusoidu, pokiaľ
sa chceme priblížiť veľkým mužstvám. Stále musíme mať
v sebe pokoru, jedna lastovička leto nerobí. Ideme od zápasu k zápasu.“

Asi nie je v lige lepší súper na nastavenie zrkadla našej
výkonnosti ako Slovan.
„Hlavne sme stále v procese a potrebujeme podnety na to,
aby sme sa zlepšili. Ideme do stretnutia hrať o tri body, bez
komplexov. Chceme si to rozdať ako rovný s rovným.
Musíme znepríjemniť Slovanu cestu za titulom, to treba
povedať otvorene, že šanca, že sa to otočí, je malá. Treba veriť a urobiť všetko pre to, aby sme mu predĺžili čakanie. Pre
hráčov je dnešný duel čerešničkou na torte.“
Ako mentálne nachystať tím na favorita?
„V takomto zápase netreba hráča špeciálne motivovať. Každý jeden z nás chce vyhrať nad takýmto mužstvom. O to
väčšia výzva je rozdať si to s našimi mladými borcami proti
skúsenému mužstvu. Slovan je favorit, jednoznačne. Musí
potvrdiť, že je na prvom mieste právom. My z toho nemáme
strach, je to výzva.“
Ako ste si vy užívali vo svojej kariére duely proti Slovanu?
„História sa nedá oklamať. Duely proti nemu boli vždy vybičované, navyše na mojej pozícii som musel strážiť hroťákov,
ktorí mali obrovskú kvalitu a neskôr išli do sveta.“
Slovan v týždni odohral semifinále pohára, v ktorom
porazil Zlaté Moravce 4:1 v takmer najsilnejšej zostave.
Môže to ovplyvniť dnešok?
„Profesionálne mužstvo, profesionálny hráč by s takýmto
programom nemal mať problém. Či sa to prejaví únavou,
ťažko povedať. Určite na to prihliadať nebudeme, Slovan má
široký káder.“
Aj dnes to bude na tribúnach v značne obmedzenom
počte fanúšikov. Dve, tri stovky prítomných na východnej tribúne povzbudzovali šošonov aj proti Trnave, čo
hráčom zjavne dodalo sily.
„Bolo ich cítiť. A možno je aj fajn, že mladí chalani sa pomaly adaptujú na tlak divákov. Na tribúne boli tí verní, čo
nám najviac žičia. Verím, že sa tu čoskoro dostanú aj ďalší
a pripoja sa aj iní a vytvoríme tu do budúcnosti jednu silnú
rodinu, kde budú fanúšikovia fandiť a my na trávniku odovzdáme všetko. Aj dnes potrebujeme ich podporu, i keď len
na diaľku.“ •
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„Fanúšikovskú podporu máme aj na
východe,“ hrdo hlási krídelník Patrik Iľko
Premiéru v základnej zostave má za sebou Patrik Iľko a treba povedať, že svoje miesto si proti Trnave
zastal. Ako mladý tím prežíval vstup do nadstavby, kto upokojil kabínu a ako to prežívali jeho najbližší?
Tréner Pavol Staňo mu vymyslel novú prezývku, súhlasí s ňou? Hrá sa mu lepšie, keď je tlak na súperovi?
S rodákom z Fričkoviec aj o tom, ako prekvapiť favorizovaný Slovan.
Paťo, na svojom konte si mal pred reštartom ligy iba
záverečné minúty proti Pohroniu a Dunajskej Strede.
Bola pre teba premiéra v základe proti Trnave oveľa
väčšou zodpovednosťou?
„Samozrejme, bol to pre mňa rozdiel, hralo sa doma, po dlhej dobe, takže som cítil väčšiu zodpovednosť a zároveň
som chcel potvrdiť, že do základnej zostavy patrím.“
Dovtedy si mal na konte 11 minút, napriek tomu na
tebe nebolo cítiť, resp. vidieť žiadnu nervozitu. Alebo
sa mýlim?
„Tie dva štarty predtým mi trochu pomohli, k tomu špecifický nástup na duel, nebolo až toľko divákov na tribúnach.
Takže asi aj to prispelo k tomu, že som nepociťoval až takú
nervozitu.“
Mladý tím sa potreboval proti Trnave čo najrýchlejšie
chytiť. To sa vám podarilo už v 5. minúte aj vďaka tvojmu presnému centru.
„Isto to pomohlo, upokojili sme sa trochu a menej skúseností sme dokázali nahradiť zvýšeným sebavedomím.“
Jediné, čo tomu chýbalo, bolo asi zvýšenie náskoku
ako proti Trenčínu. Trnava sa totiž držala na dostrel.
„Kebyže sa nám podarilo streliť ďalší gól, určite by sa hralo ešte ľahšie. Jednogólový náskok je zradný, hralo sa zo
strany na stranu. Napokon aj prišlo vyrovnanie, ale vtedy

sme sa dokázali zdvihnúť a znova ísť do vedenia a už si
ho postrážiť.“
Prípravné obdobie bolo naozaj dlhé, tvrdých tréningov ste mali neúrekom. Aké bolo pre vás tempo zápasu? Trnavčania už dostávali kŕče, na vás únavu nebolo
vidieť.
„Cítim sa kondične veľmi dobre, celú prípravu sme makali,
rovnako tréningové zápasy boli vo vysokej intenzite, takže
sme to preniesli aj do nedeľného zápasu a dnešok nebude
výnimkou.“
Nielen ty, ale viacerí tvoji spoluhráči si pripísali premiéru, prípadne mali na svojom konte pár ligových
stretnutí. Podporovali ste sa navzájom, alebo si vzali
slovo pred duelom skúsenejší hráči?
„Okrem trénerov, ktorí mali pred stretnutím príhovor, si zobral slovo aj Kubo Paur, ktorý nás upokojil a vysvetlil, ako
sa máme na zápas pripraviť.“
Na ihrisku pôsobíš nenápadným dojmom, ale tvoje
dve asistencie preukázali, že v kľúčových situáciách si dostatočne viditeľný. Tréner Staňo ťa nazval
„tichým zabijakom“. Súhlasíš s tým?
„Dobrá prezývka (smiech). Možno mi to aj pomáha, že som
nenápadným hráčom na trávniku, že si ma súperi nevšímajú a potom, keď príde príležitosť, viem to využiť.“

PATRIK IĽKO #16
Slovensko • 16. 2. 2001 • Výška: 180 cm • Váha: 72 kg • Post: Útočník
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2017 - 2020; MŠK Žilina 2020 –
Celková bilancia v žltozelenom: 4 zápasy • 0 gólov • 2 asistencie
Aktuálna ligová sezóna: 3 zápasy • 82 minút • 0 gólov • 2 asistencie • 0 žltých kariet
Úspešnosť súbojov: 40 %; Úspešnosť prihrávok: 40 %

Príležitosť prišla – proti Trnave si totiž v 65. minúte nekonal unáhlene, ale urobil si to ideálne a ako skúsený hráč.
Jano Bernát prezradil, že nešlo o prvú, takúto vydarenú
kombináciu.
„Spolu hrávame už od kategórie U16 a stále nám to spolu išlo.
Ukázalo sa to aj v nedeľu, za čo som rád.“
Tichým si aj pri rozhovoroch. Po Trnave si si odkrútil premiéru ešte aj pred novinármi. Ako sa cítiš v tejto role?
„Rovnako sa zžívam aj s touto časťou seniorského, profesionálneho futbalu. Ešte to na mne asi vidno (smiech). Pomaly
si na to zvykám.“
Čo podpora rodiny? Rozrastá sa fanúšikovská základňa
šošonov aj v tvojich rodných Fričkovciach pri Bardejove?
„Jasné, rozrastá. S rodičmi som po zápase volal, víťazstvo
oslávili so známymi, takže podporu máme aj na východe.
Ocino je zvyčajne kritik, ale po nedeli bol spokojný.“
Takže rodičia si na tvoj štart, ktorý si pozrú na vlastné
oči kvôli aktuálnym udalostiam, si ešte musia počkať.
„Žiaľ, musia fandiť z domu. Na štadión sa teraz nedostanú.
Takže komunikujeme iba elektronicky. Je to zvláštne, že tu
nemôžu byť, no ich podporu cítim.“
Čaká nás Slovan, proti ktorému budeme potrebovať viac
ako stopercentný výkon.
„Proti Trnave sa ešte objavili v našom výkone chyby. Niekedy sme zbrkle strácali lopty, stále je tam čo zlepšovať. Proti
Slovanu to bude dobrá konfrontácia, ide o veľký klub s výbornými hráčmi, takže nám to nastaví to najlepšie zrkadlo.“
Ako prekvapiť Slovan?
„Jedine behavosťou, naším dôrazom a napádaním. Slovan sa
určite bude snažiť hrať aktívne, podobne ako Trenčín, čo by
nám mohlo vyhovovať. Dokázali sme to využívať. Samozrejme, Slovan je kvalitatívne inde. Mne osobne sa hrá lepšie,
keď môžeme iba prekvapiť. Je to uvoľnenejšie.“ •

1 Slovan Bratislava
2 Žilina
3 Dunajská Streda
4 Trnava
5 Michalovce
6 Ružomberok
7 Trenčín
8 Z. Moravce
9 Senica
10 Sereď
11 Nitra
12 Pohronie

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
14
12
9
8
6
8
7
6
5
5
4

4
6
5
3
6
10
6
8
6
7
4
7

1
3
6
11
9
7
9
8
10
10
14
13

47:11
40:18
36:25
26:28
28:37
25:28
43:35
24:29
25:34
24:35
18:33
19:42

58
48
41
30
30
28
30
29
25
23
19
16

PROGRAM 2. kola nadstavby
SKUPINA O TITUL
SOBOTA 20.6.
MŠK Žilina – Slovan BA (18:00)
NEDEĽA 21.6.
Michalovce – Ružomberok (18:00)
Trnava – Dunajská Streda (20:00)
SKUPINA O UDRŽANIE SA
SOBOTA 20.6.: Nitra – Senica (17:00); Zlaté Moravce –
Trenčín (17:00); Sereď – Pohronie (17:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 12 gólov, Ristovski (Nitra) 9 gólov, Bukari
(Trenčín), Bernát (Žilina), Sidibe (Michalovce), Castaneda
(Senica) po 8 gólov
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Skúsenosti pre mladých
na nezaplatenie
Po Fortuna lige sa rozbehla v skrátenom formáte aj II. najvyššia súťaž. V nej sa odohrá rovnako iba päť
kôl, tie zohrá v skupine o postup šestica najlepších. Medzi hornou šestkou sa umiestnili aj futbalisti našej
rezervy, ktorí si tak predĺžia sezónu. V prvých dvoch kolách nadstavby máme „voľno“, keďže odvetné duely
proti Dubnici a Banskej Bystrici stihli šošoni odohrať ešte počas regulárnej súťaže. Nadstavba sa tak pre
tím Petra Černáka rozbehne až počas budúceho týždňa. Ako vníma tréner novotvoriaci sa káder a zostávajúce tri súťažné duely?
Špecifická situácia v „A“-tíme spôsobila posun nielen v hráčskom kádri, ale aj v trénerskom tíme, keď
ste sa presunuli z projektu na pozíciu asistenta Pavla Staňa. Ako sa na to pozeráte?
„Pri vzniknutej situácii som dostal ponuku doplniť realizačný tím. Samozrejme som to prijal. Vnímam to ako
kariérny posun, som rád za dôveru vedenia. „A“-tím
trénuje spolu s „Béčkom“ dokopy, takže máme pod kontrolou dostatočne široký káder. Vždy pred víkendom sa
s trénermi dohodneme na zápasovej nominácii – ktorých
hráčov potrebuje tréner Staňo a ktorí pôjdu za „B“-tím.
Spoločne všetci napredujú rýchlejšie.“
Vidieť teda za vyše mesiaca spoločného tréningového procesu na mladých hráčoch progres?
„Jednoznačne je to pre nich znova o level vyššie. V projekte sme trénovali kvalitne, ale toto je predsa len o stupienok viac. Aj keď prišlo naraz viac mladých chalanov,
vidia starších, ktorí sú v „A“-tíme dlhšie a môžu sa s nimi
porovnávať. Pre nich sa kvalita tréningového procesu
zvýšila, čo sa postupne prejavuje aj v zápasoch.“
V spomínaných prípravných stretnutiach sa mladíci
predstavili v dvojzápase proti Trenčínu, sily sme si
zmerali aj proti Dubnici a zajtra nás čaká Trenčín.
Ako vyzerajú mladíci po nútenej pauze od futbalu?
„Bolo vidno, že im futbal chutí a oba zápasy, hoci boli
rozličné, splnili účel, s ktorým sme do toho išli – aby
hráči nasiakli seniorský futbal, aby si zvykli na tempo,
náročnosť, agresivitu. Pre nás to boli dobré príležitosti
na ich otestovanie.“
Čo hovoríte na dohratie sezóny? Pre nás to znamená
tri extra zápasy proti Podbrezovej, Popradu a Skalici.
„Máme veľmi veľa mladých hráčov a pri tejto vzniknutej

ZVYŠNÉ ZÁPASY B-tímu

TABUĽKA PRED 2. kolom nadstavby

3. kolo nadstavby:
FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina (26.6. | 16:00)
4. kolo nadstavby:
MŠK Žilina – FK Poprad (5.7. | 10:30)
5. kolo nadstavby:
MFK Skalica – MŠK Žilina (11.7. | 17:00)

1 MFK Dukla Banská Bystrica
2 FK Dubnica nad Váhom
3 MFK Skalica
4 FK Poprad
5 MŠK Žilina B
6 FK Železiarne Podbrezová

ADAM KOPAS #5
Prihrávky: 84 % úspešnosť

situácii sú to pre nás skúsenosti na nezaplatenie. Preto
sme dohratie sezóny privítali, i keď tých zápasov je málo.
Rešpektujeme to a budeme sa snažiť pripraviť na tieto
duely čo najlepšie, dohrať sezónu so cťou a už si pripravovať mladších hráčov do ďalšieho ročníka.“
Ako v globále pripraví Akadémia MŠK Žilina hráčov
na seniorský futbal?
„Pre nás je veľká výhoda, že filozofia je nastavená od
najmenších kategórii a držíme sa jej. Hlavne preto prišli
aj napriek neočakávanému posunu chalani pripravení, aj
keď ešte nie sú hotovými hráčmi. Je to pochopiteľné. Toto
je pre nás trénerov obrovská výhoda, že poznajú systém,
spôsob, princípy a detaily našej hry. O to je práca s takým veľkým kolektívom jednoduchšia.“ •

Prihrávanie:
Petráš		
Sluka		
Minárik		
Vallo		
Gono		
Bernát		
Myslovič		
Iľko		
Ďuriš		
Paur		
Kaprálik		
Bichakhchyan
Kurminowski

0» (dal)
11
4
11
16
3
4
5
4
5
3
1

»0 (prijal)
11		
2
23
7		
8
3
3
1
3
-

SÚČET		

67

61

SÚBOJE: 11 (45% úspešnosť)
Obranné: 9/4 vyhraté
Útočné: 2/1 vyhratý
Vzdušné: 4/1 vyhratý
Odobratie: 3/1 vyhratý
Celkovo odbehané: 10 598 m (112 m / min)
Najvyššia rýchlosť: 32,27 km/h

17
16
17
17
17
18

12
12
11
10
9
9

3
2
2
0
1
1

2
2
4
7
7
8

42:19
38:19
31:17
25:16
37:29
27:27

39
38
35
30
28
28

JOIN US AT NIKE.COM.FOOTBALL

