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7. kolo nadstavby
Fortuna ligy 2021/2022
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PREDSTAVENIE SÚPERA

ŠKF ORION TIP Sereď
Rok založenia: 1914 Klubové farby: biela, červená
Štadión: Mestský štadión (kapacita: 2800 divákov) / aktuálne ŠAM – City Aréna (Trnava)
Minulá sezóna: 7. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:3 (v), 0:0 (d), 4:2 (d)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 3:0 (d), 1:1 (v), 1:1 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SEREĎ 14 8 4 2 27:15

V siedmom kole nadstavby sa stretneme s naším
tabuľkovým susedom ŠKF Sereď, na ktorého v
ligovom poradí strácame aktuálne päť bodov.
Ideálnu príležitosť na stiahnutie manka máme
už dnes na domácom trávniku, kde nás Sereď
v doterajších vzájomných zápasoch zdolala iba
jediný raz.
Aj v tejto prebiehajúcej sezóne sme súpera v
úvodnom kole ročníka porazili na Štadióne MŠK
Žilina rozdielom triedy 3:0. Okrem toho sme si s
jedným z prekvapení ligy pripísali aj dve zhodné
remízy 1:1 na trávniku v Trnave, kde Seredčania
momentálne hrajú svoje fortunaligové zápasy. Tá
posledná – v 2. nadstavbovom kole – sa zrodila
pred viac ako mesiacom, pričom v druhom dejstve
sme vyrovnali po vlastnom góle súpera.
Futbalisti pod vedením skúseného lodivoda Juraja
Jarábka síce začali jarnú časť a následne aj úvod
skupiny o titul skvelou sériou štyroch výhier a
jednej remízy práve proti Šošonom, no odvtedy
aj vplyvom ťažkých súperov získali už iba jeden
bod. Ten sa im podarilo uchmatnúť na ihrisku
Dunajskej Stredy. Podobne ako Šošoni prehrali s
bratislavským Slovanom, trnavským Spartakom
i s Ružomberkom. V nadstavbovej časti sa obom
tímom veľmi nedarí, avšak práve tento duel nás
môže nakopnúť, keďže spomínaná baráž nabrala
po semifinálových dueloch Slovnaft Cupu reálnu
kontúru.
Výhoda domáceho prostredia (pravdepodobne)
vo vzájomnom semifinále play-off by padla vhod
obom celkom. Práve v tejto fáze boja o európske
poháre sme na seba narazili aj minulý rok, kedy
Šošoni triumfovali 4:2 a následne si poradili aj so
Zlatými Moravcami a získali poslednú európsku
HLAVNÝ TRÉNER
JURAJ JARÁBEK (SVK)
BRANKÁRI
2 TOMÁŠ ŠÍPKA (SVK) 2003
26 PETR BOLEK (CZE) 1984
84 MARTIN CHUDÝ (SVK) 1989
OBRANCOVIA

3 MATÚŠ KATUNSKÝ (SVK) 2001
4 TOMÁŠ HUČKO (SVK) 1985
6 MARTIN ŠULEK (SVK) 1998
11 MIHAJILO POPOVIĆ (SRB) 1993
13 HAIDERSON HURTADO (COL) 1995

miestenku. Letnú cestu Konferenčnou ligou si
určite všetci pamätáme...
Čo sa týka kádra, v ŠKF po zime, ako je u
nich zvykom, značne obmenili káder. V klube
ne-pokračovali Andrej Kadlec (MTK Budapešť),
Ľubomír Michalík (Galanta), Alexander Tóth, Nikola
Gatarič (obaja ukončenie zmluvy), Dominik Kříž
(ukončené hosťovanie z Plzne), Ondrej Machuča
(Třinec), Bernard Karrica (ukončené hosťovanie
Rijeka), Dejan Iliev (po hosťovaní z Arsenalu zamieril do Trenčína), Samuel Prachar (Pohronie) a
Ayotunde Ikuepamitan.
Do kádra, naopak, pribudli ligou odskúšané mená
ako Petr Bolek (Karviná, hosťovanie), Martin Šulek
(Trenčín), Martin Košťál (Jagiellonia), Andrej Fábry
(Dunajská Streda, hosťovanie) a severomacedónsky obranca Todor Todoroski (Radnički Niš).
Zaujímavý mix slovenských a zahraničných hráčov,
v ktorom sa miesia skúsenosti s mladosťou,
nebude pre nás žiadnou prechádzkou ružovou
záhradou. Všetci vieme, kde sa nachádzame a
ako veľmi potrebujeme výhru, ktorá by potešila aj
našich fanúšikov. O to viac ale v tomto neľahkom
období potrebujeme za nami cítiť vašu podporu.
Prehrávať nie je ľahké ani pre skúsených hráčov,
nie to ešte pre mladých chalanov, ktorým Šošoni
dávajú šancu. My však veríme, že s podporou z
hľadiska sa dá prekonať všetko.

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

14 ADAM MORONG (SVK) 1993
22 TODOR TODOROSKI (MKD) 1999
23 ROBERTO DIAS (BRA) 1988
90 EDIN OSMANOVIĆ (LUX) 2001

29 PETAR MIĆIN (SRB) 1998
30 MOSE DAVID COBNAN (NIG) 2002
88 YANN MICHAEL YAO (CIV) 1997

ZÁLOŽNÍCI
5 MARIN LJUBIČIĆ (CRO) 1988
7 MARTIN KOŠŤÁL (SVK) 1996
8 AMAR TAHRIĆ (BIH) 2002
9 ROKO JUREŠKIN (CRO) 2000
10 ANDREJ FÁBRY (SVK) 1997
12 DENIS POTOMA (SVK) 2000
20 DANI IGLESIAS (ESP) 1995
25 SANUSI RIDWAN (NIG) 2002

ÚTOČNÍCI
17 DOMINIK RADIĆ (CRO) 1996
93 ROMAN HAŠA (CZE) 1993

ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:

chalanov, i keď teraz to nie je o hľadaní motivácie. Je
to o výsledkovej „deke“, musíme sa s tým popasovať
sami a sami sa pripraviť na to, že to chceme zlomiť.“

„TAKÉTO SÉRIE SÚ,
STÁVAJÚ SA, VŽDY SA
ALE RAZ ZLOMIA.“

Čo by sme dali výsledok, výkon i hru ako v 1. kole
a domácom dueli proti Seredi...
„Boli by sme za to veľmi radi, šťastní. Naozaj chalani
potrebujú zažiť víťaznú emóciu. Je to potrebné aj pre
ďalšie fungovanie. Ísť si za tým šťastím a potvrdiť to
dnes aj kvalitou.“

Pán tréner, asi pre každého v klube je aktuálna
situácia zložitá...
„Čo k tomu povedať, veľa zápasov sa nám nepodarilo
zažiť víťaznú emóciu, o ktorej to celé je. Už to chceme
konečne zlomiť.“
Čo hľadať za nelichotivou sériou? Pokles formy,
zranenia, znížené sebavedomie či kvalitu súperov?
„Limitoval a stále nás limituje zdravotný stav, ku
ktorému sa pridali zranenia, covid, choroby, karty.
Tým pádom sme mali problém vyskladať zostavy v
posledných zápasoch. Nevyhovárame sa, pretože pri
aktuálnom prebudovávaní kádra, ktorý nastáva, potrebujú chalani hrať a okúsiť najvyššiu ligu. Pri absenciách
dostali priestor ďalší a je na nich, ako sa s ponúknutou
šancou popasujú.“
V posledných troch zápasoch sme vyšli naprázdno
nielen bodovo, ale aj gólovo. Kde hľadať príčiny
– princípové veci, zlá finálka či sebavedomie chalanov?
„Ide to ruka v ruke. Straty nám nepomohli, pritom
príležitosti sme mali, trafili sme tyčku... Bez gólu sa
vyhrať nedá. V tomto musíme dnes pridať, ak chceme
pomýšľať na úspech. Je to zlá štatistika, vieme o
nej, pracujeme na tom, už to konečne preniesť do
majstráku.“
Pre väčšinu chalanov je to prakticky prvá čierna
séria v kariére. Ako sa na to pozeráte ako bývalý
hráč?
„Ako spomenul Jakub Paur, tak aj ja som si tým rovnako
prešiel v hráčskej kariére. Zažil som si to a príde to na
každého. Situácia ohľadom kádra je naozaj zložitá, o
to zložitejšie je sa s tým vysporiadať. Takéto série sú,
stávajú sa, ale vždy sa aj zlomia.“
Čaká nás tabuľkový sused, posledná šanca zabojovať o 5. miesto?
„Pravdepodobne áno. Do konca nadstavby sú štyri
kolá, takže ak by sme boli po dnešku úspešní, tak sa
môžeme pobiť o 5. miesto. To môže byť motivácia pre

Čo poviete chalanom pred stretnutím v šatni?
„Len nech odovzdajú na trávniku zo seba to najlepšie.
To, čo dlhodobo potvrdzujú v tréningovom procese,
nech to vytiahnu aj v zápase proti súperovi a pre
fanúšikov, ktorí prídu.“
Ako sa vyvíja nie najlepší zdravotný stav tímu? V
sobotu je zas vykartovaný Jakub Paur.
„Trochu sa to lepší, niektorí sú však po chorobách a
antibiotikách, takže s tým musíme narábať opatrne.
Zlepšuje sa to, ale určite ešte nie sme kompletní.“
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ROZHOVOR

„V TOMTO MOMENTE BY SME BRALI AJ
HOKEJOVÝ VÝSLEDOK 6:5,“ PRIZNÁVA
BRANKÁR SAMUEL PETRÁŠ
Ťažšie sa momentálne pracuje, keď sa nedostaví želaný
výsledok. Ťažšie sa robia i rozhovory s chalanmi, ktorí
toho majú dosť. Na debatu sme si tentokrát pozvali Sama
Petráša, ktorý „od srdca“ otvorene pomenoval niektoré
veci, vyjadril sa ku svojej pozícii či drine na tréningoch.
Samo, aké slová momentálne padajú v šatni?
„Snažíme sa to príliš nerozoberať, ale cítiť, že každý už chce
vyhrať. Možno to nám práve niekedy zväzuje v stretnutiach
nohy. Prílišné chcenie je niekedy na príťaž. Inak sa hrá, keď
to ide. Máme na kopačkách nervozitu, hráme opatrnejšie
a naša kreativita sa pochopiteľne stráca. Stále veríme v
to, že baráž môže dopadnúť úspešne. Pred nami je ale
dnešok, stále sa hrá o čo najlepšiu pozíciu pred barážou.
Potrebujeme to dnes zvládnuť a konečne sa nakopnúť, čím
by sme stále boli v hre o dôležité 5. miesto.“
Z tvojich slov cítiť zodpovednosť za kabínu, uvedomovanie si tejto zložitej situácie...
“Áno. Ešte keď sme prichádzali z mládeže, vždy sme sa bavili
s chalanmi, že nám tam nič nechýbalo. Všetko sme mali ako
na podnose... Teraz to máme zúročiť v „A“-tíme a ukázať,
že investovaný čas trénerov i finančné prostriedky vedenia
klubu mali zmysel. To si musíme všetci – podčiarkujem
všetci – uvedomiť a nebrať niektoré veci ako samozrejmosť.
Pozrime sa na Senicu, ktorá hrala bez výplat, ale hráčov to
stále bavilo a srdiečkom bojovali, ako sa len dalo. Nám toto
absentovalo v poslednej dobe...“

Každá sezóna je iná a každý tím prechádza zložitejšími
obdobiami. Okrem Slovnaft Cupu sme vyhrali iba nad Michalovcami, asi nik nezažil takú jar ako teraz. Verím, že to
bude do budúcnosti poučná skúsenosť pre každého z nás.“
Momentálne sa oslabila aj tvoja pozícia jednotky. Každý
futbalista chce, samozrejme, hrať. Ako vnímaš svoju
pozíciu?
“Tak to funguje všade. Moje nastavenie je nasledovné –
do piatku bojujem s chalanmi o svoju pozíciu, súperíme
o miesto medzi žrďami. V sobotu sme priatelia a najväčší
podporovatelia. Každý chce hrať, každý je nahnevaný, keď
sa nevidí v základe. Keď ale bude jedenásť hráčov
na ihrisku a ostatní sa budú iba urazene pozerať z lavičky,
tak nás potom zdolá každé mužstvo, ktoré je viac tímovejšie.
Nadišla výmena v bráne, musel som sacez to prekusnúť,
lebo je to normálna situácia v živote futbalistu. Niekedy
idú nové impulzy od brankára. Aj toto ma môže posunúť.”

Ako sa to prejavilo na tréningových jednotkách?
“Keď na tréningu budeme všetci „mŕtvi“, mdlí, tak sa nič nezmení ani cez víkend počas zápasu. Už cez týždeň musíme
prejaviť na tréningoch emóciu. Makáme stále poctivo –
či sa v lete vyhrávalo alebo aj teraz, tam sa nič nemení.
Aktuálne sme naozaj všetci hladní po výhre, niekedy sa skôr
okopeme na tréningu ako na zápase, lebo už to chceme
všetci nejak zlomiť.”
Do akej miery je táto čierna séria spôsobená kvalitou
súperov?
„Nikoho nechcem v prvej šestke dehonestovať, každý tím je
v skupine o titul právom a má svoju kvalitu. Nik však nie je od
nás tak odskočený, že by sme sa mu nedokázali vyrovnať.
Veľa tímov si takýmto obdobím prešlo – Ružomberok minulý
rok hral v skupine o záchranu, teraz je prekvapením roka.

SAMUEL PETRÁŠ
Slovensko • 10.4. 1999 • Výška: 192 cm • Váha: 87 kg
Post: Brankár
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2007 - 2018
MŠK Žilina 2018 Celková bilancia v žltozelenom:
64 zápasov | 102 inkasovaných gólov | 10 čistých kont
Bilancia v aktuálnej sezóne:
13 zápasov / 1170 minút | 2 čisté kontá |
20 inkasovaných gólov | 43 zákrokov | 0 ŽK

#

V Trnave si ale ukázal, že aj „zo zálohy“ si pripravený
pomôcť a naskočiť.
„Prostredie v Trnave je špecifické, baví ma to tam chytať,
lebo je to o množstve súbojov a emóciách. Som rád, že som
zúročil robotu z tréningov a dostal sa späť na úroveň, čím
som zároveň podržal mužstvo.“
Penalty si zväčša nedokázal chytiť, v Trnave to bola už
druhá chytená počas tejto sezóny.
„Asi je to tiež súčasť vývoja. Minulý rok som to stále menil,
zo všetkých penált som trafil iba trikrát stranu, pričom som
žiadnu nechytil. Zneistil som a sám seba som presviedčal,
že nemám pravdu. Teraz viac dávam na svoju intuíciu a
zatiaľ to vychádza.“
Tvojím výkonom v Trnave či Belovým proti Ružomberku
sa ukazuje, že brankársku pozíciu máme momentálne
pokrytú a kvalitne obsadenú. Pri všetkých absenciách

TABUĽKA
1.Slovan Bratislava 28
2.Ružomberok
28
3.Trnava
28
4.Dunajská Streda 28
5.Sereď
28
6.Žilina
28
7.Trenčín
27
8.Lip. Mikuláš
28
9.Michalovce
28
10.Senica
28
11.Z. Moravce-Vráble 27
12.Pohronie
28

a výpadkoch v poli teší aspoň toto...
„Asi áno. Aktuálne nie je problém u nás vzadu, dokážeme
podržať tím. Chýbajú nám hlavne góly, čo potvrdzujú štatistiky. Sme tím a potrebujeme sa podporovať. My podržíme
chalanov a oni, verím, že už dnes niečo premenia na gól.“
Sereď je tabuľkový sused a práve tím, ktorý ešte môžeme
preskočiť v tabuľke.
„To je presne taký ten tím ako Leicester. Niekedy je jednoduchšie hrať s naozaj kvalitnými mužstvami ako Slovan, lebo
hrajú otvorene. Pri Seredi to je o veľkej ochote, ťažko sa nám
dobýja pred seredskú bránu. Zas to dnes asi bude o hľadaní
ciest, ďalekonosných strelách... V tomto momente by sme
brali aj hokejový výsledok 6:5, fakt potrebujeme víťazstvo.
Určite by to z nás opadlo, a možno by sa roztrhlo konečne
naše vrece s gólmi.“
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Sobota 23.4.2022
Žilina - Sereď (18:00)
Nedeľa 24.4.2022
Trnava - Ružomberok (17:00)
Dunajská Streda - Slovan Bratislava (19:30)
Skupina o udržanie
Sobota 23.4.2022
Liptovský Mikuláš - Pohronie (18:00)
Zlaté Moravce-Vráble - Trenčín (18:00)
Michalovce - Senica (18:00)

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

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.

