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SÚPISKA ŠOŠONOV
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Na ligové trávniky sa po voľnom víkende 
vyplnenom finálovým súbojom Slovenského 
pohára vracia Fortuna Liga. No a zo zisku 
Slovnaft Cupu sa po tretíkrát v novodobej 
histórii v  tešil náš dnešný súper – FC Spartak 
Trnava. Na Národnom futbalovom štadióne v 
Bratislave triumfoval proti Slovanu Bratislava 
2:1 po predĺžení. O ich výhre rozhodol v 114. 
minúte striedajúci Brazílčan Dyjan Azevedo. 
Defenzívna, pragmatická hra „andelov“ slávila 
úspech aj proti nám, v rámci štvrťfinálovej 
fázy pohára sme na domácom štadióne 
podľahli čerstvému šampiónovi až po poku-
tových kopoch. 

Naše vzájomné súboje bývajú v tejto sezóne 
veľmi tesné. Svedčí o tom aj štatistika, že z 
posledných desiatich duelov sa všetky duely 
skončili tesnou výhrou jedného z tímov o 
gól alebo remízou. V tejto sezóne ťahajú za 
dlhšiu stranu povrazu skôr Trnavčania, ktorí 
až trikrát zvíťazili po najtesnejšom skóre 1:0 
a raz z toho bola zmierlivá remíza 1:1. 

V aktuálnom ligovom ročníku je to pre zve- 
rencov Michala Gašparíka o čosi horšie ako 
v pohárovej súťaži. Dve kolá pred koncom 
súťaže klesli v tabuľke na tretie miesto o tri 
body za Ružomberok po prehre na Slovane 
a remíze práve s Ružomberkom. Okrem 
Šošonov ich v poslednom kole na domácom 
trávniku preverí štvrtá Dunajská Streda. Ich 
účasť v pohárovej Európe však už neovplyvní 
nikto z tímov, nakoľko si ju zabezpečili cez 
obe súťaže. Výhra Spartaku v Slovenskom 
pohári ale pre kluby na štvrtom až siedmom 

mieste tabuľky znamená (už dávnejšie) istotu 
baráže o posledné miesto v predkolách Kon-
ferenčnej ligy. 

Rovnako ako počas finále by mali červeno-čír-
nym proti Šošonom chýbať niektoré mená 
do ofenzívy. Medzi zranenými sa aktuálne 
nachádzajú napríklad útočník Kelvin Boateng 
a stredopoliar Kazeem Bolaji. Dlhodobo mimo 
je aj gólman Dobrivoj Rusov. Po náročnom 
finálovom zápase môžu do trnavských radov 
pribudnúť aj ďalší zranení hráči, vo finále 
napríklad vynútene striedal Martin Bukata. 
Žiaden z hráčov by ale trénerovi hostí nemal 
chýbať pre kartové tresty, nám bude absen-
tovať nútene kapitán Jakub Paur.

Družstvo okolo bývalého reprezentačného 
kapitána Martina Škrteľa sa opiera pre-
dovšetkým o slovenskú os skúsených 
hráčov, ktorých dopĺňajú mladíci od nás i 
zo zahraničia. Nečaká nás teda vôbec nič 
jednoduché, o čom svedčí ich nedeľný 
finálový triumf, ktorý im dodá ďalšiu potre-
bnú dávku energie. Naši chalani tú dávku 
energie, naopak, potrebujú dostať priamo od 
vás – fanúšikov. Veríme, že si užite s partiou 
pravú futbalovú atmosféru so všetkým, čo 
k tomu patrí. 

HLAVNÝ TRÉNER
MICHAL GAŠPARÍK (SVK)

BRANKÁRI
1 ĽUBOŠ KAMENÁR (SVK) 1987 
31 DOBRIVOJ RUSOV (SVK) 1993
71 DOMINIK TAKÁČ (SVK) 1999

OBRANCOVIA
3 GERGELY TUMMA (SVK) 2000
18 LUKÁŠ JENDREK (SVK) 2002
19 MATEJ ČURMA (SVK) 1996
24 KRISTIÁN KOŠTRNA (SVK) 1993 
26 SEBASTIÁN KÓŠA (SVK) 2003

29 MARTIN MIKOVIČ (SVK) 1990 
37 MARTIN ŠKRTEĽ (SVK) 1984

 ZÁLOŽNÍCI
6 MILOSZ KOZAK (POL) 1997
8 JAKUB GRIČ (SVK) 1996
11 ALEX IVÁN (SVK) 1997
15 ROMAN PROCHÁZKA (SVK) 1989
17 AMMAR RAMADAN (SYR) 2001
22 SAMUEL BENOVIČ (SVK) 2001
28 MARTIN BUKATA (SVK) 1993
33 JÁN VLASKO (SVK) 1990
77 KAZEEM BOLAJI (NGA) 2002
88 KYRIAKOS SAVVIDIS (GRE) 1995

91 DYJAN AZEVEDO (BRA) 1991

ÚTOČNÍCI
7 MILAN RISTOVSKI (MKD) 1998
14 KELVIN BOATENG (GHA) 2000
25 BAMIDELE YUSUF (NGA) 2001
45 STANISLAV OLEJNÍK (SVK) 2002

Rok založenia: 1923  Klubové farby: červená, čierna a biela
Štadión:  ŠAM City Aréna Trnava (kapacita 19 200 divákov)
Minulá sezóna:  3. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne:  2:1 (d), 1:2 (v), 2:1 (d), 1:1 (v)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne:  1:1 (v), 0:1 (d), 0:1 (d) 
    – štvrťfinále SC, 0:1 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – TRNAVA  135  53  36  46  183:161

FC SPARTAK TRNAVA

PRETO aj v tejto sezóne BUĎ NAŠÍM 
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

PREDSTAVENIE SÚPERA



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, na lavičke MŠK vás dnes čaká pravdepo-
dobne prvý a zároveň posledný domáci zápas, hoci sa 
budeme radi mýliť...
„Áno, no vôbec to nie je teraz o mne. Hlavne sme pripra-
vovali celý týždeň chalanov na to, aby to vyzeralo herne 
ďaleko lepšie ako naposledy v Ružomberku. Uvidíme, ako 
to dnes dopadne výsledkovo, musíme mať však hlavne 
dobrý pocit po zápase z toho, čo v ňom ukážeme.“

Čo ste si povedali na analýze duelu z Liptova?
„Sami chalani ešte pred rozborom vedeli, kde nastala 
chyba. Pomenovať to vedeli, rozhoduje ale zápas a výkon 
na trávniku. Presne tými zbraňami, na ktoré sme chalanov 
pripravovali, nás súper zdolal. Neboli tam dosledované 
viaceré situácie. Súper nás síce neprekvapil, ale svojimi 
silnými zbraňami, na ktoré sme chalanov upozorňovali, 
nás znova dokázal trestať.“

Na 99% budeme teda figurovať pred barážou na 6. 
mieste. O čom teda budú zvyšné dva zápasy v nad-
stavbe? O víťaznom impulze sa už baviť nemusíme...
„V tomto sa môžeme opakovať, potrebovali by sme to 
víťazstvo ako soľ v týchto zostávajúcich dvoch zápasoch. 
Určite chceme vyskúšať niečo nové, aby sme vedeli s kým 
do baráže počítať, na ktorých postoch. Aj keď zdravotný 
stav asi nebude na jar stopercentný.“

Načrtli sme teda zdravotný stav, skúsme to priblížiť.
„Príliš sa to nelepší. Od Ružomberka prešlo dlhšie obdo-
bie, čakali sme, že sa chalani doliečia. Naopak, ešte nám 
pribudol Jakub Paur, ktorý dostal od disciplinárky trest. 
Ján Minárik, ktorý zas na Liptove nútene striedal, je otázny. 
Uvidíme. Každopádne dostanú priestor iní hráči. Iný, dia-
metrálne odlišný musí byť najmä náš výkon.“

Voľný víkend mala na programe Fortuna liga, II. liga 
však hrala a ponúkla vcelku zaujímavé divadlo v zápase 
našej rezervy. Budete s tým súhlasiť?
„Určite, pozerali sme to naživo na štadióne, hlavne prvý 
polčas bolo na chalanoch vidno veľkú energiu, kedy sa 
vyrovnali lídrovi tabuľky. Herne nebolo vidieť rozdiel, v 
prvom polčase sme možno boli ešte aj lepším tímom. Vstup 
do druhého dejstva nás stal zápas. Odišli nám sily, viacerí 
dorastenci neboli zvyknutí na také tempo. Každopádne 
ale zaujímavý duel z oboch strán.“

Čaká nás čerstvý víťaz Slovenského pohára, ako to 
môže ovplyvniť náš dnešný duel?
„Súper si sem určite nepríde „ľahnúť“. Možno dostanú 
príležitosť menej vyťažovaní hráči, ktorí sa budú chcieť 
predviesť. Možno budú hrať v plnej zostave. My musíme 
byť nachystaní na všetky varianty a najmä nachystaní v 
hlavách na víťazstvo.“

Pred štyrmi rokmi tu Trnava „oslavovala“ titul. Vtedy 
to pre nich dopadlo neslávnym výpraskom 0:6. Čo by 
sme teraz za to dali... 
„Ako som povedal na začiatku – prvoradý je dobrý pocit 
po zápase. Keď odvedieme maximum a budeme spokojní 
po zápase, mohol by sa konečne dostaviť aj vytúžený 
výsledok.“

Trnava produkuje pragmatický futbal, ktorý slávil 
úspech aj vo finále Slovnaft Cupu. Od tohto určite dnes 
neustúpia...
„Majú prepracovanú defenzívnu fázu, dostávajú málo 
gólov. Ťažko sa cez nich presadzuje. Niečo sme skúšali v 
týždni, verím, že to dnes vyjde.“

Ako si pamätáte vy na súboje MŠK – Spartak?
„Vždy to boli dobré zápasy. Chodili plné kotly – domáci 
aj hostia. Zápasy boli výborné hlavne z pohľadu atmo- 
sféry. Bolo by super, ak by prišli fanúšikovia i naši Ultras. 
Chalani to teraz potrebujú dvojnásobne, určite by ich to 
vybičovalo k lepšiemu výkonu a bola by to pre nich tá 
správne vzpruha a doping.“

POHĽAD TRÉNERA:
„MAŤ PO ZÁPASE 
KONEČNE DOBRÝ 
POCIT.“



HEAD2HEAD

Úspešnosť prihrávok
84%                                                                                                                                          78%

Strely na bránu
161                                                                                                                142

Fauly
367                                                                                                                    374

Odohraté minúty
Dávid Ďuriš  1828                                                                                    Kyriakos Savvidis   2297
   

Úspešnosť súbojov 
Ján Minárik  75%                                                                                 Gergely Tumma    77%

Najdlhšia séria bez gólu (v minútach)
Samuel Petráš  221                                                Dominik Takáč  483



Usmej sa.
pochutíš s i bez mäsa .

www.rybazilina.sk



Čo sa týka dĺžky pobytu v šatni „A“-tímu, jed-
ným z najskúsenejších, a to nehovoríme iba o 
afrických hráčoch, je obranca Benson Anang. 
Nielen obľúbený a zábavný, ale momentálne 
aj príkladný. Afričan totiž často v kabíne bur-
cuje, usmerňuje mladších a sám sa snaží ísť 
príkladom.

Benson, situácia nie je ružová. Ako sa pozeráš 
na naše jarné vystúpenia, čo to s tebou robí?
„Nie je to zďaleka podľa našich predstáv. 
Robíme maximum, aj keď to nie je vidno na 
výsledkoch. Veľmi chceme a potrebujeme 
to zlomiť, kvôli nám samým i fanúšikom. Pre 
každého to je náročné, nik nepodáva výkony, 
aké si predstavuje. Nepoviem teda nič nové, ale 
každý jeden z nás musí začať od seba.“

Kde vidíš ty príčiny toho, že sme sa do toho 
namočili až príliš?
„Ťažko hľadať nejakú konkrétnu príčinu či chybu. 
Rozoberáme to a rozprávame sa medzi sebou 
s chalanmi naozaj často, ale nič doteraz neza-
beralo. Z môjho pohľadu sa až príliš pozeráme 
dopredu – na často skloňovanú baráž. To môže 
byť problémom. Pretože dovtedajšie zápasy, 
ako je aj ten dnešný, slúžia na to, aby sme sa 
nielen dobre nachystali, ale nabrali potrebné 
sebavedomie, ktoré nám teraz, samozrejme, 
chýba. A aby prišlo samé od seba v barážových 
zápasoch, ťažko...“

Čo je v našej hre najväčším kameňom úrazu?
„Asi to vidí každý – zrážajú nás individuálne 
chyby, navyše sa pri nich málo zastupujeme, 
z čoho pramenia góly v našej sieti. A, naopak, 
kolónka našich strelených gólov hovorí za 
všetko, tam sa odráža spomínané sebaved-
omie.“

Ako spomíname v podnadpise, štyri sezóny 
v šatni „A“-tímu robia z teba jedného z 

najskúsenejších Šošonov, vzal si si už slovo, 
snažil si sa to riešiť aj ty osobne?
„Pravdaže, snažil som sa odkomunikovať s 
chalanmi vzniknutú situáciu. Vieme to pre- 
klopiť, dokážeme to prelomiť vlastnými silami 
a konečne potešiť predvedenou hrou našich 
fanúšikov. Verím tomu, že to zlomíme. Všetko ale 
záleží na tíme, nie na individualitách. Každého 
musí vyhecovať už len myšlienka, že sa stále 
môžeme kvalifikovať do Európy a zažiť zápasy 
ako počas minulého leta.“

Tvoj zdravotný stav stále nie je ideálny, čo 
sa deje?
„Áno, chcel som pomôcť chalanom na trávniku, 
aj keď som nebol stopercentne fit a išiel som aj 
cez sebazaprenie. Preto sa to so mnou tiahne. 
Teraz sme si však s realizákom povedali nejaké 
inštrukcie a ideme podľa nich. Verím, že to bude 
čoskoro v poriadku.“

ROZHOVOR

 BENSON ANANG: „VŠETKO ZÁLEŽÍ 
NA TÍME, NIE NA INDIVIDUALITÁCH.“   

BENSON ANANG   
Ghana • 1.5. 2000 • Výška: 174 cm • Váha: 65 kg 
Post: Obranca
Kariéra: New Life Academy (Ghana)  – 2018
MŠK Žilina 2018 -
Celková bilancia v žltozelenom:
90 zápasov | 3 góly | 6 asistencií 

Bilancia v aktuálnej sezóne:
20 zápasov / 1398 minút | 1 gól | 1 asistencia | 5 ŽK 
87% úspešnosť prihrávok | 67% úspešnosť súbojov 

#



Čo k dnešnému súperovi z Trnavy?
„Proti Spartaku je to vždy náročné. Navyše oni 
sú v „laufe“ a o našej sérii hovoriť nemusíme. 
Raz to ale zlomiť musíme. Gratulujem im k zisku 
pohára, motivácia pred dnešným stretnutím 
nebude u nich určite taká vysoká ako na našej 
strane. Musíme to ale potvrdiť na trávniku, verím 
chalanom.“

Kvôli tejto našej sérii si si pravdepodobne ani 
neužil oslavu narodenín, ktoré si mal v prvý 
májový deň...
„Máš pravdu. Som profesionálny futbalista, 
takže výsledky ovplyvňujú aj moje nastavenie 
v súkromí. Je to také pochmúrne, do toho ešte 
zranenie... Som však pozitívny človek, takže 
verím, že sa to čoskoro obráti a narodeniny 
budem môcť oslavovať aj s nejakým úspechom 
z trávnika.“

1.Slovan Bratislava 30 21 7 2 66:23 70
2.Ružomberok 30 15 12 3 52:20 57
3.Trnava 30 15 9 6 33:16 54
4.Dunajská Streda 30 12 10 8 37:33 46
5.Sereď 30 10 9 11 33:40 39
6.Žilina 30 8 9 13 40:48 33
7.Trenčín 30 12 8 10 53:41 44
8.Lip. Mikuláš 31 11 7 13 42:55 40
9.Michalovce 31 12 3 16 30:40 39
10.Senica 30 9 7 14 29:47 34
11.Z. Moravce-Vráble 30 6 9 15 30:47 27
12.Pohronie 30 2 6 22 23:58 12

TABUĽKA 
Skupina o titul 

Sobota 14.5.2022
Sereď - Slovan Bratislava (17:00)
Žilina - Trnava (17:00)

Nedeľa 15.5.2022
Dunajská Streda - Ružomberok (20:00)

Skupina o udržanie 

Sobota 14.5.2022
Senica - Trenčín (17:00)
Zlaté Moravce-Vráble - Pohronie (17:00)



Úplne nová Kia Sportage.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.

AAUUTTOO  BBEECCCCHHII
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15 
autobecchi.sk

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.

DNES GRATULUJEME MILANOVI ZVARÍKOVI K ŽIVOTNÉMU 
JUBILEU

Nekompromisný obranca Žiliny s tvrdou, ale férovou 
hrou – Milan Zvarík – oslávil ešte v závere minulého 
roka krásne životné jubileum, svoje 70. narodeniny. 
Náš bývalý hráč, ktorému odovzdá vedenie MŠK Žilina 
pred dnešným výkopom pamätný dres, hral vo svojej 
kariére nielen za Šošonov, ale práve aj v drese nášho 
dnešného súpera.
 
Do Trnavy prišiel v júni 1973, prvý futbalový krst za 
Trnavu absolvoval v zápase Slovenského pohára s 
mužstvom Trenčín. Hneď o pár dní nastúpil na prvé 
ligové stretnutie proti Prešovu. Pamätný je pre neho 
aj  odvetný zápas PEM s Vorošilovgradom. Po domácej 
remíze 0:0 v odvete vyhrali 1: 0 a Spartak Trnava 
postúpil do Štvrťfinále PEM (dnešná liga majstrov), 
kde následne vypadli s Dosza Újpest.

V Spartaku Trnava odohral 195 ligových zápasov, 5 
zápasov v európskych pohároch a bol autorom 6 gólov. 
Z Trnavy odišiel v októbri 1981 do ZVL Žilina, kde 

pôsobil až do roku 1986. V 2. lige za Žilinu odohral 22 
zápasov a po postupe do 1. ligy odohral za Žilinu ešte 
95 ligových zápasov. 

V roku 1986  odišiel do Nového Sadu v bývalej Juho-
slávii. Po návrate ešte 3 roky hral za Bytču a potom 
začala jeho kariéra trénera. Ako tréner pôsobil v treťol-
igovej Bytči, v Kysuckom Novom Meste, v Kysuckom 
Lieskovci a v rodnej Bánovej.

Medzi jeho najkrajšie futbalové zážitky patria pohárové 
zápasy v PEM s ruským majstrom Zarjou Vorošilovgrad) 
ako aj zápasy proti Barcelone, Realu a Atléticu Madrid, 
alebo Boaviste Porto. So Žilinou to boli určite pohárové 
zápasy stredoeurópskeho pohára proti VASAS Buda-
pešť, FC Galenika Zemun a FC Hellas Verona ako aj 
postup do 1. ligy.
Milan, všetko najlepšie k okrúhlinám!



Úplne nová Kia Sportage.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.

AAUUTTOO  BBEECCCCHHII
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15 
autobecchi.sk

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.



ĎAKUJEME, ŽE SI 
AJ V TEJTO SEZÓNE 
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM 




