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Žiaľ, podobne ako na júnových zápasoch, ani dnes nepoužijeme tradičné privítanie „VITAJTE NA 
TEHELNOM POLI,“ keďže sa z dôvodu aktuálnych opatrení nemôžeme všetci stretnúť na našom 
domácom štadióne. Veľmi si však vážime vašu priazeň a podporu bez ohľadu na to, kde tento 
bulletin čítate.

V 157. derby pôjde o veľa. Stretáva sa druhý tím 
tabuľky so štvrtým a v hre sú okrem prestíže aj 
dôležité body. Súťaž je stále na začiatku, určite 
však nechceme stratiť kontakt s rozbehnutou 
Dunajskou Stredou, na ktorú strácame šesť 
bodov, pričom máme zápas k dobru. Spartak 
sa po letných príchodoch viacerých skúsených 
hráčov prezentuje zaujímavými výkonmi a drží 
sa v blízkosti pohárových priečok. 

Na novom Tehelnom poli sme odohrali 30 sú-
ťažných zápasov. V 29 dueloch strelilo naše 
mužstvo prvý gól stretnutia a len raz sme vyšli 
strelecky naprázdno. Bolo to práve v poslednom 
derby. Najväčšiemu rivalovi sme v tomto kalen-
dárnom roku nestrelili ani gól, a dnes je najlepší 

čas zmeniť toto konštatovanie. Naši ofenzívni 
hráči Žan Medved či David Strelec počas 
asociačného termínu skórovali za svoje repre-
zentačné výbery, a aj dnes budú hladní po 
presných zásahoch. 

Belasí sa dnes premiérovo predstavia pod 
taktovkou Darka Milaniča, najúspešnejšieho 
slovinského trénera súčasnej éry, ktorý počas 
pôsobenia v Maribore získal šesť majstrovských 
titulov a trikrát sa prebojoval do skupinovej 
fázy Ligy majstrov, resp. Európskej ligy. Všetci 
veríme, že premiéra nového šéfa realizačného 
tímu bude úspešná.

Ešte raz vám ďakujeme za podporu aj na diaľku.

SLOVAN DO TOHO! 
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Písal sa 19. august 2017, keď Ibrahim Rabiu prvý-
krát nastúpil v drese Slovana. Belasí vtedy v Trna-
ve zvíťazili aj jeho zásluhou 2:1. „Pamätám si 
tento deň. Neexistuje lepší debut než víťazné 
derby. Spolu so mnou debutoval aj Dávid 
Holman a už vtedy som vedel, že si budeme 
skvele rozumieť. Stačil nám očný kontakt, 
nepotrebovali sme ani slová. Stali sme sa 
dvojičkou na ihrisku a priateľmi mimo neho,“ 
spomína Ibrahim Rabiu na svoj debut v belasom. 
V priebehu viac než troch rokov sa v najúspešnej-
šom slovenskom klube veľa zmenilo. „V tom čase 
sme boli len na začiatku budovania súčasného 
tímu. Dnes sme silnejší, súdržnejší. V kabíne sa 
dobre porozprávam s ktorýmkoľvek hráčom. 
Nie sme len spoluhráči, ale aj kamaráti. 
Zvykneme si zorganizovať obed či večeru, kde sa 
lepšie spoznáme. Klub urobil veľký progres, či už 
z pohľadu podmienok a najmä krásneho nového 

štadióna. Rastieme, sme na dobrej ceste 
a túžime dosiahnuť ešte viac úspechov.“ 

Belasí sa na 157. derby zodpovedne pripravovali. 
„Tréner sa nám snažil vštepiť, ako správne pristú-
piť k zápasu a akej taktiky sa držať. Tréningy boli 
tvrdé a intenzívne,“ hovorí náš stredopoliar, ktorý 
vníma, čo pre slovanistov znamená derby. „Derby 
je vždy špeciálne. Vždy chceme zdolať nášho 
najväčšieho rivala, no nebýva to ľahké. Zápasy 
s Trnavou sú nepríjemné a často bolia. Sme však 
pripravení, aj my budeme hrať s patričným dôra-
zom a nevypustíme ani jeden súboj. Chceme, 
aby tri body zostali doma.“ 

Hráči často dostávajú otázky, či sa na derby viac 
vyhecujú alebo sa vybičujú k ešte lepšiemu výko-
nu. „Nesúhlasím s týmto klišé. Nemôžem predsa 
povedať, že práve v tomto zápase budem hrať 

s väčším nasadením než proti iným súperom. 
Našou povinnosťou je vždy ísť rovnako naplno. 
V prvom rade myslime na to, za aký klub hráme, 
a až potom na meno súpera. Keďže už som 
v Slovane dlhšie a poznám prostredie, tak 
chápem, čo derby znamená pre náš tím, pre 
fanúšikov i pre celé mesto. A som odhodlaný 
ísť na maximum, aby som pomohol mužstvu 
k víťazstvu. Rovnako ako v každom ďalšom 
zápase,“ rázne vyhlásil Ibrahim Rabiu, ktorý sa 
už dlhšie prezentuje vo veľkej hernej pohode. 
„Cítim sa výborne. Najdôležitejšie je, že som 
zdravý. Od toho sa všetko odvíja. Teším sa, no 
vždy musím byť lepší. Máme nového trénera, 
ktorý sa snaží primäť nás k tomu, aby sme robili 
správne veci, pracovali ešte lepšie a držali si 
90-minútovú mentalitu. Aj pre mňa je to moti-
vácia, aby som na sebe pracoval.“ 

Nigérijský stredopoliar zaujme na ihrisku najmä 
obrovským prehľadom a pokojom. S ľahkosťou 
dokáže vyriešiť aj na prvý pohľad náročnú situá-
ciu, keď čelí niekoľkým protihráčom. Neraz sme 
videli, ako sa Ibrahim jedným pohybom zbavil 
dvojice brániacich hráčov a rýchlym prenesením 
hry založil našu útočnú akciu. Za svoj výkon v Nitre 

si vyslúžil ovácie dokonca aj od domáceho pub-
lika. Z čoho jeho pokoj na lopte vyplýva? „Z mojej 
osobnosti. Nerozmýšľam o týchto veciach pred 
zápasom alebo predtým, než dostanem loptu. 
Je to o jednom momente. Akonáhle ku mne 
príde lopta, tak v zlomku sekundy dostanem 
myšlienku a zrealizujem ju. Je to jeden okamih, 
ktorý príde a následne odíde. Pokiaľ sa cítim 
dobre a mám sebadôveru, tak takéto veci 
prichádzajú samé od seba. Nie sú naplánované, 
vychádzajú len z daného okamihu.“ 

Dnes síce belasým budú chýbať fanúšikovia, 
určite im však pomôže aj podpora na diaľku. 
„Naši fanúšikovia sú jedni z najlepších, akých 
som zažil, pretože s nami cestujú aj von a fandia 
aj vtedy, keď sa nedarí. Dnes nám budú chýbať, 
pomôže nám však aj podpora na diaľku. Vždy sa 
ich snažíme potešiť, aby boli po zápase spokojní 
a usmiati. Občas sa stane, že príde zlý deň. 
Aj my sme však ľudia a aj nás trápi, pokiaľ sa 
nám niečo nepodarí. Verím, že sa čoskoro opäť 
stretneme na štadióne. Fanúšikov veľmi, veľmi 
potrebujeme, možno dokonca viac, než si 
niektorí myslia,“ uzavrel Ibrahim Rabiu.

OD DEBUTU 
VEĽKÝ POSUN DOPREDU
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DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Filip Glova

ASISTENTI ROZHODCU:  
Dušan Hrčka, Andrej Hrmo

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Marek Galo

Posledné 
vzájomné zápasy 
Slovana a Spartaka:
Sezóna 2019/20

5. KOLO NADSTAVBY O TITUL:
Slovan – Spartak 0:0

19. KOLO:
Spartak – Slovan 0:0

8. KOLO:
Slovan – Spartak 2:0 (1:0)
Góly: Šporar, Dražič

Sezóna 2018/19

21. KOLO: 
Slovan – Spartak 2:0 (0:0)
Góly: Šporar 2

10. KOLO: 
Spartak – Slovan 1:2 (1:1)
Góly: Bakoš – Šporar, Dražič

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 5. KOLE 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dun. Streda

Slovan

Trnava

Sereď

Pohronie

Žilina

5 5 0 0 1518:3

5 3 0 2 916:8

4 2 1 1 76:6

5 1 3 1 66:6

5 2 1 2 77:6

4 3 0 1 913:3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nitra

Zl. Moravce

Ružomberok

Senica

Michalovce

Trenčín

5 1 2 2 56:7

5 0 4 1 44:6

5 1 0 4 33:16

4 0 2 2 26:9

4 1 1 2 43:8

5 1 2 2 53:13

NAJBLIŽŠÍ
PROGRAM BELASÝCH:
ŠTVRTOK 17. SEPTEMBRA O 17:30 SELČ
2. kolo kvalifikácie Európskej ligy
KuPS Kuopio – ŠK Slovan

NEDEĽA 20. SEPTEMBRA O 18:00
7. kolo Fortuna ligy
MŠK Žilina – ŠK Slovan

ZAUJÍMAVOSTI 
PRED 157. DERBY
• Bilancia z derby hovorí v náš prospech: 73 víťazstiev, 37 remíz a 46 prehier

• Aktuálne ťaháme v derby šesťzápasovú šnúru bez prehry, počas ktorej sme štyrikrát zvíťazili.

• Pre posledných 20 derby platilo, že kto dá prvý gól, neprehrá. Obrat skóre sa naposledy 
 podaril belasým v septembri 2013, keď v Trnave otočili z 0:1 na 3:1. 

• V súboji so Spartakom sme 3. marca 2019 otvárali nový štadión na Tehelnom poli. 
 Víťazstvo 2:0 sledovala rekordná návšteva v histórii samostatného Slovenska (22 500 divákov). 



Brankári
1  Ľuboš Kamenár 17.6.1987
31 Dobrivoj Rusov 13.1.1993
71 Dominik Takáč 12.1.1999

Obrancovia
2  Matúš Turňa 11.5.1986
3  Gergely Tumma 10.2.2000
4  Marek Václav 26.7.1996
6  Izuchukwu Anthony (NGA) 3.11.1997
12 Mário Mihál 27.2.2001
16 Birkir Jónsson (ISL) 2.11.1998
26 Sebastián Kóša 13.9.2003
29 Martin Mikovič 12.9.1990

Stredopoliari
8  Jakub Grič 5.7.1996
13 Matej Jakúbek 19.1.1995
14 Johnson Nsumoh (NGA) 14.6.2001
17 Tomáš Hambálek 21.6.2001
19 Milan Sekera 14.2.2002
21 Yann Yao (CIV) 20.6.1997
22 Samuel Benovič 3.1.2001
25 Bamidele Yusuf (NGA) 22.2.2001
28 Martin Bukata 2.10.1993
33 Ján Vlasko 11.1.1990
76 Kristián Mihálek 10.3.2000
79 Saymon Cabral (BRA) 9.7.2001
81 Allecks Godinho (BRA) 11.3.2001

Útočníci
7  Erik Pačinda 9.5.1989
11 Sebastián Gembický 25.4.2001
45 Stanislav Olejník 31.3.2002

TRÉNER: Marián Šarmír

FC SPARTAK TRNAVA

Brankári
1  Dominik Greif 6.4.1997
22 Matúš Ružinský 15.1.1992
30 Michal Šulla 15.7.1991
31 Martin Trnovský 7.6.2000

Obrancovia
2  Mitch Apau (NED) 27.4.1990
14 Myenty Abena (NED) 12.12.1994
17 Jurij Medveděv (CZE) 18.6.1996
25 Lukáš Pauschek 9.12.1992
29 Vasil Božikov (BUL) 2.6.1988
36 Lucas Lovat (BRA) 15.1.1997
66 Kenan Bajrič (SVN) 20.12.1994
81 Vernon De Marco (ARG) 18.11.1992

Stredopoliari
6  Joeri de Kamps (NED) 10.2.1992
7  Moha (MAR) 15.9.1993
10 Ibrahim Rabiu (NGA) 15.3.1991
11 Ondřej Petrák (CZE) 11.3.1992
23 Erik Daniel (CZE) 4.2.1992
24 Nono Villar (ESP) 30.3.1993
26 Filip Lichý 25.1.2001
27 Dávid Holman (HUN) 17.3.1993
77 Aleksandar Čavrič (SRB) 18.5.1994
79 Vladimír Weiss ml. 30.11.1989

Útočníci
9  Ezekiel Henty (NGA) 13.5.1993
12 Alen Ožbolt (SVN) 24.6.1996
15 David Strelec 4.4.2001
21 Rafael Ratao (BRA) 30.11.1995
55 Žan Medved (SVN) 14.6.1999

TRÉNER: Darko Milanič

ŠK SLOVAN BRATISLAVA
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