DNEŠNÝ ZÁPAS
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4. kolo nadstavby
Fortuna ligy 2021/2022
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Timotej
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18r. (SVK)

Lukáš
JÁNOŠÍK
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Adrián
KAPRÁLIK
19r. (SVK)

PREDSTAVENIE SÚPERA

MFK Ružomberok
Rok založenia: 1906 Klubové farby: biela, žltá, červená
Štadión: Štadión MFK Ružomberok Kapacita: 4876 divákov
Minulá sezóna: 7. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 1:2 (v), 3:2 (d)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 0:2 (d), 1:5 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – RUŽOMBEROK 81 42 17 22 142:85

Tretíkrát v aktuálnom ročníku najvyššej slovenskej
ligy sa stretneme v krajskom súboji s Ružomberkom.
Zároveň dúfame, že bude platiť staré-známe „Do
tretice všetko dobré.“ Prvé dva súboje s „Ružou“ si
totiž Šošoni určite za klobúk nedajú. Nie je tomu tak
dávno, čo sme na začiatku jari zavítali na trávnik pod
Čebraťom a napriek dobré výkonu v prvom dejstve sme
nakoniec odišli s debaklom 1:5. Rovnako nevydarený
bol aj náš domáci zápas z konca septembra, kedy
sme pozitívnemu prekvapeniu súťaže podľahli 0:2.
Základná časť vyšla v tejto sezóne Ružomberčanom
naozaj nad očakávania, keď si pred súbojmi v skupine
o titul vybojoval priebežnú tretiu priečku. No a tú si
držia naďalej aj v nadstavbových bojoch, v ktorých ich
forma ešte graduje. Okrem jednej tesnej prehry na
pôde Liptovského Mikuláša dokázali hráči v typických
oranžových dresoch trikrát zvíťaziť (Žilina, Pohronie,
Dunajská Streda) a dvakrát remizovať proti prvým
dvom družstvám tabuľky – Slovanu Bratislava a Spartaku Trnava, na ktorú strácajú jeden bod.
Neúspech v podobe minulosezónneho siedmeho
miesta a účasti iba v skupine o záchranu je tak na
Liptove, zdá sa, zabudnutý. So svojím pohodlným
náskokom ôsmich bodov na štvrtú Dunajskú Stredu to
Ružomberčania myslia vážne aj s útokom na pohárovú
Európu. Tam už ale pre nich cesta nevedie cez Slovnaft
Cup, v ktorom vypadli v osemfinále na kopačkách
futbalistov Slovana Bratislava po výsledku 0:2.
Zverenci Petra Struhára sa okrem výborných výkonov
môžu pochváliť aj skvelými číslami na oboch stranách
ihriska. V obrannej fáze inkasovali 19 gólov, čo je druhý
najmenší počet za Trnavou. V útoku sú zase na druhej priečke za Slovanom s úctyhodnými 44 presnými
zásahmi. Najlepším strelcom „Ruže“ v prebiehajúcom
ročníku je sedemgólový útočník či krídelník Martin

Regáli, ktorý si svojimi výkonmi vyslúžil v predošlých
dňoch aj svoju premiérovú pozvánku do slovenskej
reprezentácie. Po letnom odchode severomacedónskeho internacionála Tihomira Kostadinova do Poľska
sa aktuálne Ružomberčania môžu pochváliť aj súpiskou
zloženou čisto zo slovenských hráčov. Za zmienku stojí
aj vekový priemer družstva – približne 23 rokov, ktorý je
druhý najnižší v celej slovenskej lige hneď po Šošonoch.
Počas zimnej prestávky sa káder pod Čebraťom
výrazne neobmenil. Na hosťovania odišli viacerí mladší
hráči, ktorí vo väčšine prípadov zamierili do klubov
druhej slovenskej najvyššej súťaže. Najciteľnejším
mohol byť pre „Ružu“ odchod 24-ročného záložníka
Dalibora Takáča, ktorý sa po prvý raz v kariére rozhodol
pre legionársky „chlebíček“ v poľskej Korona Kielce.
Na jeho ofenzívnejšiu pozíciu v strede poľa však prišiel
líder druholigového Komárna Kristóf Domonkos. Defenzívnejšie úlohy si v strede zálohy plní reprezentant
Slovenska do 21 rokov na hosťovaní - Filip Lichý zo
Slovana Bratislava.
Hoci by sme na súpera z Ružomberka mohli v tejto
sezóne nájsť mnoho superlatívov, my určite neskladáme zbrane. Vieme, aká je naša sila, vieme, čoho
sme schopní a vieme, ako sa hrá pod Dubňom kvalitný ofenzívny futbal. Už treba len jediné, preniesť to
aj na ligový trávnik. K tomu budeme ale v dnešnom
netradičnom piatkovom výkope potrebovať aj vašu
podporu z tribún i od televíznych obrazoviek. Veríme,
že sa opäť na štadióne stretneme v čo najväčšom
počte a oslávime výborný výkon i výsledok našich
žltozelených chalanov.

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

HLAVNÝ TRÉNER
PETER STRUHÁR (SVK)

28 ALEXANDER SELECKÝ (SVK) 2002
99 JAKUB LUKA (SVK) 2003

32 PETER ĎUNGEL (SVK) 1993
38 VIKTOR ÚRADNÍK (SVK) 2004

BRANKÁRI
1 DOMINIK ŤAPAJ (SVK) 2004
34 TOMÁŠ FRÜHWALD (SVK) 2002
35 IVAN KRAJČÍRIK (SVK) 2000

ZÁLOŽNÍCI
4 OLIVER LUTERÁN (SVK) 2001
6 FILIP LICHÝ (SVK) 2001
7 JAKUB RAKYTA (SVK) 2003
8 KRISTÓF DOMONKOS (SVK) 1998
10 SAMUEL ŠEFČÍK (SVK) 1996
11 MATEJ KOCHAN (SVK) 1992
17 JAKUB TANCIK (SVK) 2000
24 MAREK ZSIGMUND (SVK) 1997
26 TIMOTEJ MÚDRY (SVK) 2000
31 MARTIN RYMARENKO (SVK) 1999

ÚTOČNÍCI
9 MARTIN REGÁLI (SVK) 1993
14 TOMÁŠ BOBČEK (SVK) 2001
15 ŠTEFAN GEREC (SVK) 1992
18 MARTIN BOĎA (SVK) 1997
25 MATÚŠ MATEJ (SVK) 2004

OBRANCOVIA

2 ALEXANDER MOJŽIŠ (SVK) 1999
3 JÁN MASLO (SVK) 1986
5 MÁRIO MRVA (SVK) 1999
13 MATEJ MADLEŇÁK (SVK) 1999
19 LUKÁŠ FABIŠ (SVK) 1998

ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„NÁJSŤ V SEBE SILY
NA PRETRHNUTIE
NEPRIAZNIVEJ SÉRIE.“
Pán tréner, ideme dnes zložiť výsledkový reparát
po Dunajskej Strede?
„Výsledok – víťazstvo nám ušlo v poslednej minúte
po exportnej strele súpera. Hrali sme dobre, ale
podcenený detail nás stál dva body a hlavne víťaznú
emóciu. Dnes to teda chceme napraviť po výsledkovej
stránke. K tomu vedie iba poctivý výkon.“
Máme za sebou prvú reprezentačnú prestávku
počas jari. Aká bola?
„Je to náročnejšie, pretože my sme v podstate
išli bez repre pauzy. Chalani boli hrať za „B“-tím,
veľa reprezentantov odišlo. Všetko bude záležať na
zdravotnom stave, navyše keďže hráme už v piatkovej
predohrávke. Chalani boli v repre dosť vyťažení, no je
na nás, aby sme si to správne vyhodnotili a poskladali
dnes čo najlepšiu zostavu. Za pár dní sme sa pripravili
zodpovedne, nastúpime odhodlaní.“
Spomínate aj rezervu, kde nastúpili prakticky všetci
zostávajúci chalani a vybojovali dôležité tri body,
hoci sme sa na výhru natrápili...
„Chceli sme pomôcť „Béčku“ nazbierať body, aby sme
boli v pokojných vodách. Vieme, aké bývajú zápasy
II. ligy. Berieme výsledok, čo je najpodstatnejšie
a môžeme sa sústrediť už na dnešok.“
Počas reprezentačnej prestávky opustil káder Elvis
Mashike. Ako to vnímate?
„Elvis mal zmluvu do konca sezóny, po spoločnej
komunikácii sme sa dohodli, že nebudeme v spolupráci pokračovať. Umožnili sme mu hľadať si nový
angažmán. Je to futbal a prichádzajú aj takéto nepopulárne rozhodnutia, ktoré nie sú jednoduché pre klub,
hráča ani trénerov.“
Dnešný súper nám spôsobil krutý vstup do jari.
“Každý sa na to pozerá cez výsledok... Jednoznačne to
ale nie je ospravedlnenie. Nemalo by sa nám to stať,
aby sme tak dobre rozbehnutý duel, v ktorom sme
viedli a mali ďalšie šance, neustáli a rozsypali sa po
štyroch rýchlych góloch. Výsledok bol krutý, musíme
na to dnes myslieť. Ružomberok hrá organizovane a
rozumne smerom do ofenzívy. Sústrediť sa treba na
to, aby sme súperovi zbytočnými chybami neponúkli

príležitosť na gól.”
Máme sa čím ešte prekvapiť, keďže ide už o tretí
vzájomný zápas?
„Môže sa stať, napríklad rozostavením. Avšak spôsob
hry je rovnaký a podobný, ťažko niečo zásadné meniť.
Poznáme sa. Verím, že to bude dobrý a kvalitný zápas
najmä z našej strany.“
Spomínate rozostavenie, my sme aj naposledy hrali
po Seredi znova na troch stopérov.
„Proti Seredi to bolo skôr z nutnosti kvôli zdravotným
dôvodom. Chalani to zvládli slušne, no už predtým sme
rozmýšľali nad alternatívnom hernom systéme. Proti
Dunajskej Strede sme to chceli vidieť aj proti súperovi,
ktorý vie hrať aj dominantne. Z toho pohľadu to padlo
vhod, pretože aj pri tomto systéme sme odohrali slušné
stretnutie. Je len škoda, že sme si náskok neudržali
do záverečného hvizdu.“
Recept na tri body?
„Jednoznačne musia chalani v sebe nájsť silu na pretrhnutie nepriaznivej série proti Ružomberku, keďže sme
dvakrát po sebe s nimi prehrali. Verím, že budeme
správne nabudení a vyvarujeme sa chybám v defenzíve. O motivácii nemusíme rozprávať – hráme ligu,
v prvej šestke. Takže to chceme odjazdiť, odmakať
tak, ako sme zvyknutí.“
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pochutíš si bez mäsa.
www.rybazilina.sk

ROZHOVOR

„DNES KONEČNE ZA VÝHROU,“ ZNIE Z ÚST
REPREZENTANTA ADRIÁNA KAPRÁLIKA
Reprezentačná prestávka býva vždy zradná, keďže
z kabíny Šošonov odíde reprezentovať väčší počet
hráčov. Medzi nimi aj krídelník Adrián Kaprálik, ktorý
dostal šancu od trénera Kentoša v „21“-tke. Čo
hovorí Kapo na bilanciu s Ružomberkom a čo si vziať
z posledného duelu proti Dunajskej?
“Určite prevažujú pozitíva. Vyhrali sme dôležitý duel
so Severnými Írmi, proti Španielom sme chceli zo seba
vydať maximum, aby sme sa mohli po zápase pozrieť
do zrkadla. Myslím si, že to tak aj bolo, rovnako tréner
povedal, že sa nemáme za čo hanbiť. Škoda výsledku,
no bolo to Španielsko...”

dobré. Ako to dosiahnuť? “Nepozeráme sa už na
minulosť, sústredíme sa na piatok, na prelomenie
tejto bilancie. Chceme si ísť za výhrou.”

S akým fyzickým vyčerpaním si sa vrátil? “Dostal som
tam kŕče do oboch nôh v 70. minúte, potom som si dal
magnézium a už to bolo lepšie. Po takom náročnom
stretnutí cítiť únavu, ale to sa do piatku zregeneruje.”
Aký to bol duel so Španielmi, dá sa to porovnať
napríklad s mládežníckou Ligou majstrov? “Ťažký,
keď Španieli boli veľmi dobrí na lopte a my sme tým
pádom museli behať veľa bez lopty, čo ja osobne veľmi
nemám rád. Boli tam situácie, v ktorých, keby som
nebol taký zatavený zo spomínaného behania bez
lopty, som to mohol vyriešiť lepšie. So Salzburgom sme
boli lepší, Španieli boli kvalitou inde. V mládežníckej
Lige majstrov sme tam mali viac vyložených šancí, tu
tí Španieli hrali dominantne.”
Opäť si sa vrátil do žltozelenej šatne a preniesol si
sa do ligových povinností, ktoré pre nás štartujú
už v piatok proti Ružomberku. “Máme im čo vracať,
keďže sme na jar s nimi prehrali. Chceme zo seba
vydať maximum, aby sme si konečne zakričali víťazný
pokrik. Aj v repre boli chalani z Ružomberka, tak sme
sa podpichli. Museli sme si dávať pozor, čo pred nimi
hovoríme (smiech). Musíme hrať svoju hru a hlavne
ju hrať 90 minút, Ružomberok má túto sezónu veľmi
slušnú, ale doma chceme uspieť.”
Po dvoch prehrách s ružou... Do tretice všetko

ADRIÁN KAPRÁLIK

Slovensko • 10.6.2002 • Výška: 178 cm • Váha: 74 kg
Post: Krídelník
Kariéra:
Akadémia MŠK Žilina 2015 – 2019
MŠK Žilina 2019 Celková bilancia v žltozelenom:
66 zápasov | 8 gólov / 8 asistencií
Bilancia v aktuálnej sezóne:
17 zápasov / 767 minút | 4 góly | 0 asistencií |
70% úspešnosť prihrávok | 36% úspešnosť súbojov | 1 ŽK

#

V silnej a gólovej pasáži proti Dunajskej
Strede sme asi naznačili, ako by to malo
vyzerať. “Áno, tam sa k tomu pridala aj
efektivita v koncovke. Napokon nás to ale
stálo dva body, keďže sme nepremenili

TABUĽKA
1.Slovan Bratislava 25
2.Trnava
25
3.Ružomberok
25
4.Dunajská Streda 25
5.Sereď
25
6.Žilina
25
7.Trenčín
25
8.Senica
25
9.Michalovce
25
10.Lip. Mikuláš
25
11.Z. Moravce-Vráble 25
12.Pohronie
25

ďalšie šance, ktoré by poistili našu výhru.
Vždy je to aj o striedajúcich hráčoch, ktorí
môžu pomôcť gólom, ako sa to podarilo
proti Dunajskej Strede aj mne. Verím, že to
bude platiť aj dnes.”
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Piatok 1.4.2022
Žilina - Ružomberok (17:00)
Sobota 2.4.2022
Dunajská Streda - Sereď (18:00)
Nedeľa 3.4.2022
Trnava - Slovan Bratislava (17:00)
Skupina o udržanie
Sobota 2.4.2022
Liptovský Mikuláš - Trenčín (16:00)
Zlaté Moravce-Vráble - Senica (18:00)
Michalovce - Pohronie (18:00)

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

MIROSLAV GERHÁT OSLÁVIL 70 ROKOV
Ešte koncom minulého roka oslávil jubilejné 70.
narodeniny náš bývalý hráč, neskôr tréner a funkcionár Miroslav Gerhát, ktorý pôsobil na trénerskej
lavičke aj u nášho dnešného súpera.
Už ako 18-ročný si tento rodák z Topoľčian v roku
1970 odkrútil debut v drese vtedajšej ZVL Žilina
v najvyššej ČSR lige popri legendách ako Fero Plach,

Miroslav Gerhát v spodnom rade úplne
napravo

Pred dnešným zápasom, symbolicky proti Ružomberku - kde
rovnako tento nekompromisný
futbalista, no hlavne srdciar pôsobil
v role hráča i trénera s typickými
fúzikmi - mu odovzdá vedenie MŠK
Žilina pamätný dres a kyticu.
Gallego, všetko najlepšie!

Fero Smak, Pišta Slezák, Miro Kráľ, Milan Staškovan
či Pišta Tománek. Pod jeho trénerským vedením
vyrastali hráči ako Braňo Labant, Braňo Rzeszoto,
Tibor Goljan, Marek Mintál či bratia Ďuricovci.
Pod Dubňom strávil s prestávkami dokopy deväť
sezón, celkovo nastúpil v lige na 256 zápasov s vizitkou 15 gólov.

Dizajn pre tvoje oči.
Inšpirácia pre tvoju dušu.
Úplne nová Kia Sportage.

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.

AUTO BECCHI
Košická 1601,
010 01 Žilina
041/511 61 15
autobecchi.sk

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.

