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Vraciame sa na miesto, kam chodili generácie Bratislavčanov a radovali sa z úspechov svojho 
milovaného klubu. Na miesto, ktoré je v srdciach každého slovanistu, kde sa písala história a kde sa 
bude písať opäť. Sme späť doma na Tehelnom poli.

Trvalo to  deväť rokov, ale teraz sme sa dočkali 
krásneho futbalového stánku, ktorý je dôstoj-
ným domovom pre najúspešnejší slovenský klub. 
Tehelné pole dnes opäť ožíva a my sme veľmi 
radi, že patríte k tým, ktorí vypredali štadión 
a určite vytvoria nášmu mužstvu parádnu kulisu. 

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby ste sa na 
Tehelnom poli cítili komfortne a radi sa vracali 

aj na ďalšie zápasy belasých. Vieme, že nový 
štadión automaticky nepriláka do hľadiska 
tisícky fanúšikov. Jedine našou tvrdou prácou, 
atraktívnym herným prejavom a kvalitnými 
službami na štadióne dosiahneme, že sa sem 
radi vrátite opäť.
  
Slovanisti, vitajte na novom 
Tehelnom poli! 
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Lepší vstup do jarnej časti sezóny si belasí ani 
nemohli želať – dve víťazstvá na nulu 
v náročných zápasoch vonku a k tomu ešte aj 
bonus v podobe navýšenia náskoku na čele 
tabuľky z decembrových osem už na štrnásť 
bodov, keďže náš dnešný súper pred týždňom 
zdolal Dunajskú Stredu. Dva výsledky 1:0 síce na 
prvý pohľad vyzerajú tesne, ale v oboch 
prípadoch mal náš tím viac čistých šancí a platí 
to najmä o dueli so Sereďou, ktorá ani raz 
nevystrelila do priestoru brány. O oba tohtoroč-
né góly Slovana sa postaral Andraž Šporar 
a natiahol tak svoju sériu zápasov s jedným 
presným zásahom už na šesť. „Samozrejme, 
z tejto bilancie mám radosť, veď na futbale je 
práve strieľanie gólov to úplne najkrajšie. Bolo 
by to však úplne na nič, keby sme nevyhrávali. 
Všetci chceme hrať ofenzívny futbal. Preto je 
mimoriadne cenné aj to, že sa nám dvakrát 
podarilo uhrať vzadu nulu. Vážim si to rovnako 
ako moje góly,“ reagoval najlepší ligový strelec 
na svoju aktuálnu bilanciu.

Väčšina futbalistov zvykne hovoriť, že vždy 
myslia iba na najbližší zápas, no ten dnešný je 
predsa len výnimkou. Pre náš klub je návrat 
domov, a navyše v derby proti najväčšiemu 
rivalovi, veľkým sviatkom výrazne presahujúcim 
rozmer jedného duelu či jednej sezóny. Niet 
divu, že tento historický okamih už nejaký čas 

rezonuje aj v kabíne. „Myslím si, že môžem 
hovoriť aj za spoluhráčov, keď poviem, že tento 
zápas sme mali v podvedomí dlhšie. Zimná 
prestávka bola dosť dlhá a v našich debatách 
prišlo aj na túto tému. Začínali sme však 
rovnako prestížnym súbojom s Dunajskou 
Stredou, ktorá tiež otvárala dokončenú 
tribúnu, prišla rekordná návšteva a mali tam 
veľkú slávnosť. Veľmi sme sa tešili aj na tento 
zápas. Chceli sme ho vyhrať a úspešne vstúpiť 
do jari. Podarilo sa nám to a potom sme už 
mysleli na Trnavu. Napriek tomu sme proti 
Seredi ukázali, že sa vieme koncentrovať aj na 
bežné ligové stretnutia a dokážeme ich 
zvládnuť k našej spokojnosti. Teraz je to 
konečne tu. Bude to výborný zápas v skvelej 
atmosfére,“ nepochybuje Andraž Šporar. Práve 
on bol tvárou reklamnej kampane k návratu 
Slovana na Tehelné pole, a tak dennodenne 
míňal svoju podobizeň na billboardoch 
pozývajúcich fanúšikov na duel s Trnavou. 
„V prvom momente som sa ani nespoznal, na 
tej fotke mám veľmi krátke vlasy (smiech), ale 
je to pekné. Zdá sa mi, že Bratislava bola 
v posledných rokoch z pohľadu futbalu trochu 
mŕtva, no cítim, že sa opäť prebúdza. Veľmi by 
som si prial raz zažiť Bratislavu celú belasú. 
Túžim po tom, aby bol Slovan dôležitou 
súčasťou svojho mesta tak, ako je to v prípade 
každého veľkého klubu a jeho mesta. Bolo by 

skvelé, keby sme mali vypredané na každý 
zápas a nie iba na Trnavu. Viem, že to nie je 
ľahké a nejde to hneď, ale verím, že fanúšiko-
via postupne začnú chodiť. Teraz predvádza-
me veľmi dobrý futbal, máme nádherný nový 
štadión, čo sú predpoklady pre to, aby bolo 
hľadisko plné. Musíme ďalej pracovať ako 
doteraz a snáď to dokážeme.“

Slovanisti už mali možnosť vyskúšať si Tehelné 
pole v prípravnom stretnutí s Olomoucom
i počas niekoľkých tréningov, takže dnes nejdú 
do úplne nového prostredia. „Je dobré, že sme 
už na novom štadióne mohli hrať, aj keď len 
v rámci prípravy. Určite nám táto skúsenosť 
pomôžu. Síce bola vtedy zaplnená iba jedna 
tribúna, no fanúšikovia vytvorili výbornú kulisu. 
Teraz to bude ešte mnohonásobne lepšie,“ teší 
sa slovinský reprezentant, podľa ktorého 
nehrozí, že by atmosféra či význam tohto 
futbalového sviatku belasým zväzovali nohy. 
„Určite sa nesnažíme nejako strániť od toho, čo 
sa okolo zápasu deje. Práve naopak, stačí to 
len akceptovať a snažiť sa, aby sme všetku tú 
radosť, ktorá je všade naokolo v súvislosti 

s otvorením Tehelného poľa, mali v sebe aj my 
na ihrisku. Väčšinou nás ťažké zápasy motivujú 
k lepším výkonom a spravíme maximum, aby to 
platilo aj teraz. Áno, hráme doma, na novom 
štadióne a jednoznačne chceme vyhrať. 
Myslím si však, že tlak je skôr na hráčoch 
Trnavy. Sme vo veľmi dobrej pozícii. Máme 
14-bodový náskok pred druhým a Spartak za 
nami zaostáva o 27 bodov. Oni by mali cítiť 
väčší tlak. Dobre vieme, akým štýlom náš súper 
hrá a pripravujeme sa na to tak, ako pred 
každým zápasom.“

Andraž Šporar by určite rád nadviazal na 
posledné tri derby. Vo všetkých skóroval a vo 
všetkých sa napokon tešili belasí. Dvakrát 
z ligového víťazstva a raz, po penaltovom 
rozstrele, z postupu do finále Slovenského 
pohára. „Takéto prestížne zápasy si užívam. 
Aj proti Dunajskej Strede som dal v tejto 
sezóne tri góly. Mám rád, keď ide o veľa. Bolo 
by krásne streliť gól pri súťažnej premiére na 
Tehelnom poli, ale keď sa to podarí spoluhrá-
čom, budem rovnako šťastný. Hlavne, aby sme 
vyhrali,“ zaželal si na záver kanonier Slovana.

BELASÁ BRATISLAVA 
SA OPÄŤ PREBÚDZA
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V jarnej časti čaká belasých ešte päť atraktívnych domácich zápasoch na novom 
Tehelnom poli, a pevne veríme aj oslava majstrovského titulu. Pokiaľ si nechcete nechať ujsť 
žiaden domáci zápas a mať garantované svoje miesto, môžete si hneď po dnešnom zápase 
zakúpiť permanentku na nadstavbovú časť. 

 Predaj permanentiek bude spustený hneď po 
dnešnom zápase a to on-line prostredníctvom 
Ticketmedia.sk. Už teraz je jasné, že najbližší 
domáci zápas odohráme počas víkendu 30./31. 
marca proti tretiemu tímu po základnej časti, 
ktorým je aktuálne Žilina. A opäť očakávame 
vysokú návštevu, takže ak nechcete chýbať na 
Tehelnom poli, zabezpečte si svoju permanent-
ku čím skôr. 

Ceny permanentiek ostávajú nezmenené, 
permanentku na jarnú časť si zakúpite od 40 € 

(kotol) po 100 € (miesta Premium nad hráčskymi 
striedačkami). 
Permanentku si zakúpite on-line 
na Ticketmedia.sk. 

HNEĎ PO ZÁPASE ĎALŠIA 
VLNA PREDAJA PERMANENTIEK! 

S prechodom na nové Tehelné pole zavádzame bezhotovostný spôsob platieb za občerstvenie 
v bufetoch. Účelom bezhotovostných platieb je predovšetkým zrýchlenie obsluhy v bufetoch
a skrátenie čakacej doby na občerstvenie. Tento koncept sa už bežne používa na veľkých 
štadiónoch v západnej Európe. 

Na dnešnom zápase i v priebehu jarnej časti 
sezóny môžete využiť dva spôsoby platieb 
v bufetoch. Môžete zaplatiť vašou platobnou 
kartou alebo cash-less kartou. 

Cash-less kartu si zaobstaráte v dvadsiatich 
stacionárnych bodoch, ktoré sú rozmiestnené 
v priestoroch štadióna a označené nápisom 
Cash-less card. Rovnako si túto kartu môžete 
zaobstarať u hostesiek. 

Peniaze na cash-less kartu si nabijete 
v jednom z dvadsiatich stacionárnych bodov 

na štadióne prostredníctvom platobnej karty 
alebo hotovosti. Rovnako si ju v hotovosti 
môžete nabiť u hostesiek a na piatich 
samoobslužných automatoch, označených 
nápisom Cashcard. 

Peniaze na cash-less karte, ktoré nevyčerpáte 
na dnešnom zápase, môžete využiť na ďalších 
zápasoch ŠK Slovan a to až do 30. júna 2020. 
Pokiaľ si prostriedky chcete vyzdvihnúť 
z cash-less karty, môžete tak urobiť 
v pokladnici na námestí štadióna od Bajkalskej 
a Kalinčiakovej ulice. 

BEZHOTOVOSTNÁ PLATBA 
V BUFETOCH NA ZRÝCHLENIE OBSLUHY



NAJBLIŽŠIE DOMA 
KONCOM MARCA

Na ďalší futbalový sviatok na Tehelnom poli si 
budeme musieť počkať štyri týždne. O týždeň, 
v sobotu 9. marca o 14.00 h, zakončíme 
základnú časť ligovej súťaže v Senici. Od 
víťazstva v Dunajskej Strede je už isté, že belasí 
pôjdu do nadstavby z prvého miesta a podľa 
nového žrebu to znamená, že v 1. kole skupiny 
o titul nastúpia v sobotu 16., prípadne v nedeľu 
17. marca, na ihrisku šiesteho mužstva po 
základnej časti. Teoreticky by sa tak opäť mohli 
stretnúť s Trnavou. V 2. kole po reprezentačnej 
prestávke (víkend 30., 31. 3.) sa predstavia 
doma proti tretiemu tímu, ktorým je momentál-
ne Žilina. Pred zápasmi 20. kola však šancu 
skončiť tretí mali aj Dunajská Streda a Ružom-
berok. Aj o týždeň neskôr bude mať Slovan 
výhodu domáceho prostredia a stretne sa
s piatym mužstvom po základnej časti

DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Pavol Chmura

ASISTENTI ROZHODCU:  
Miroslav Benko, Radoslav Bobko

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Gabriel Ádám

TABUĽKA FORTUNA 
LIGY PO 20. KOLE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

Slovan

Dun. Streda

Žilina

Ružomberok
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Trnava

Nitra

Sereď

Trenčín

Podbrezová

Senica

Zl. Moravce
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20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

16

11

11

9

8

7

7

7

6

6

3

4

4

5

5

7

4

4

4

4

3

2

6

2

0

4

4

4

8

9

9

9

11

12

11

14

52

38

38

34

28

25

25

25

21

20

15

14

49:17

39:26

35:22

34:20

25:31

27:23

27:28

22:28

27:35

21:32

19:40

17:40

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Trnavy:
sezóna 2018/19
10. kolo: 
Trnava – Slovan 1:2 (1:1)
Góly: Bakoš – Šporar, Dražič

sezóna 2017/18
5. kolo: 
Trnava – Slovan 1:2 (0:2)
Góly: Yilmaz – Hološko, Čavrič

16. kolo: 
Slovan – Trnava 1:0 (1:0)
Gól: Hološko

I. semifinále Slovnaft Cupu: 
Slovan – Trnava 1:1 (1:0)
Góly: Čavrič – Egho

4. kolo nadstavby: 
Trnava – Slovan 1:0 (0:0)
Gól: Ofosu

II. semifinále Slovnaft Cupu: 
Trnava – Slovan 1:1 (1:1), 3:4 na 11 m
Góly: Egho – Šporar

7. kolo nadstavby: 
Slovan – Trnava 2:1 (0:0)
Góly: Šporar, Moha – Godál



SÚPISKA
Brankári

Obrancovia

Narodený: 27.4.1990
Počet zápasov: 25
Odohratých minút: 2186
Góly: 3
Asistencie: 0

Mitch Apau
2

Narodený: 18.6.1996
Počet zápasov: 2
Odohratých minút: 144
Góly: 0
Asistencie: 0

Jurij Medveděv
17

Narodený: 20.10.1991
Počet zápasov: 0
Odohratých minút: 0
Góly: 0
Asistencie: 0

Stefan Stangl
20

Narodený: 6.12.1992
Počet zápasov: 18
Odohratých minút: 1064
Góly: 1
Asistencie: 0

Arťom Suchockij
23

Narodený: 16.4.1987
Počet zápasov: 2
Odohratých minút: 12
Góly: 0
Asistencie: 0

Richárd Guzmics
26

Narodený: 2.6.1988
Počet zápasov: 22
Odohratých minút: 1906
Góly: 2
Asistencie: 0

Vasil Božikov
29

Narodený: 20.12.1994
Počet zápasov: 26
Odohratých minút: 2340
Góly: 1
Asistencie: 0

Kenan Bajrič
66

Dominik Greif
1

Narodený: 6.4.1997
Počet zápasov: 20
Odohratých minút: 1800
Čisté kontá: 7

Narodený: 15.7.1991
Počet zápasov: 6
Odohratých minút: 540
Čisté kontá: 2

Michal Šulla
30

Narodený: 7.6.2000
Počet zápasov: 0
Odohratých minút: 0

Martin Trnovský
31



Stredopoliari

Narodený: 10.2.1992
Počet zápasov: 19
Odohratých minút: 1418
Góly: 0
Asistencie: 2

Joeri de Kamps
6

Narodený: 15.9.1993
Počet zápasov: 25
Odohratých minút: 2176
Góly: 11
Asistencie: 14

Moha
7

Narodený: 15.6.1988
Počet zápasov: 9
Odohratých minút: 703
Góly: 3
Asistencie: 3

Marin Ljubičič
8

Narodený: 15.3.1991
Počet zápasov: 6
Odohratých minút: 381
Góly: 0
Asistencie: 1

Ibrahim Rabiu
10

Narodený: 26.9.1995
Počet zápasov: 25
Odohratých minút: 1483
Góly: 2
Asistencie: 8

Dejan Dražič
11

Narodený: 30.3.1993
Počet zápasov: 15
Odohratých minút: 1086
Góly: 0
Asistencie: 5

Nono Villar
13

Narodený: 15.2.2000
Počet zápasov: 0
Odohratých minút: 0
Góly: 0
Asistencie: 0

Denis Potoma
15

Narodený: 17.3.1993
Počet zápasov: 19
Odohratých minút: 1308
Góly: 3
Asistencie: 6

Dávid Holman
27

Narodený: 18.5.1994
Počet zápasov: 22
Odohratých minút: 1582
Góly: 3
Asistencie: 3

Aleksandar Čavrič
45

Útočníci

Narodený: 27.2.1994
Počet zápasov: 24
Odohratých minút: 2103
Góly: 22
Asistencie: 5

Andraž Šporar
9

Narodený: 17.3.1996
Počet zápasov: 14
Odohratých minút: 351
Góly: 2
Asistencie: 0

Boris Cmiljanič
12

Narodený: 30.11.1995
Počet zápasov: 0
Odohratých minút: 0
Góly: 0
Asistencie: 0

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
Počet zápasov: 4
Odohratých minút: 77
Góly: 1
Asistencie: 0

David Strelec
24



2019

Futbalový kemp ŠK Slovan Bratislava sa uskutoční v dňoch od 20. – 24. 7. 2019. Cena kempu je 
259 EUR (strava, ubytovanie, doprava a poistenie). Futbalový kemp sa uskutoční v Luhačoviciach. 

Platbu prosím zaplatiť do 30.5.2019 na 
Číslo účtu:   SK83 8320 0000 0012 0001 2991, SWIFT(BIC): JTBPSKBA, 
Variabilný symbol:   20072019  
Majiteľ účtu:   ŠK Slovan Bratislava (mládež) 
Popis k platbe:   Letný kemp, meno a priezvisko hráča, rok narodenia
                            (napríklad: Letný kemp – Ján Novák 2008).  

V Bratislave dňa

Prihlášku odovzdať do 30.apríla 2019 šeftrénerovi 
prípraviek Martinovi Gyurászovi alebo poslať oskenovanú 
prihlášku na email pripravka@skslovan.com.

Kontaktné informácie:
Martin Gyurász (šéftréner prípraviek)
Tel. číslo: +421 948 424 411 
mail: pripravka@skslovan.com

Podpis rodiča

ÚČASTNÍK KEMPU

Meno:  

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliska:

Telefóne číslo (rodič):

Email (rodič):

Veľkosť oblečenia (tričko a trenky – 140 atď.): 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA FUTBALOVÝ KEMP 
ŠK SLOVAN BRATISLAVA



WWW. K VA N T L A S E R S . S K



Samuel Slovák patrí do elitného klubu legiend Slovana, ktoré prispeli k zveľadeniu zbierky belasých 
titulov ako hráč aj ako tréner. Cesta k viacerým týmto úspechom viedla aj cez nezabudnuteľné 
súboje so Spartakom Trnava.

Vo svojej kariére ste odohrali množstvo duelov 
s Trnavou. Sú niektoré derby či momenty 
v nich, na ktoré špeciálne rád spomínate?
Mal som veľmi rád tieto zápasy. Najmä tie, na 
ktoré prišlo veľa ľudí. Či už u nás alebo v Trnave. 
Krásne bolo napríklad víťazstvo 5:2, keď sme na 
Tehelnom poli oslavovali titul. Nastúpili sme 
pomaľovaní, prehrávali sme, ale dokázali sme 
stav otočiť. Ja som vtedy dal dva góly. 
Spomínam si aj na víťazstvo 1:0 v Trnave, ktorým 
sme potvrdili zisk titulu a ja som opäť skóroval. 
V pamäti mi však zostali aj niektoré zaujímavé 
derby ešte z dorastu.

Vám sa proti Spartaku mimoriadne darilo. Mali 
ste špeciálnu motiváciu?
Ja som bol vždy viac zápasový ako tréningový 
hráč a veľké zápasy som mal veľmi rád. 
V takýchto derby na plnom štadióne sme sa 
prirodzene chceli ukázať v tom najlepšom 
svetle. Samozrejme, aj rivalita nás motivovala. 
Je pravda, že mi tieto duely sedeli, dal som 
v nich dosť gólov.

Vnímali ste derby výnimočne aj vtedy, keď ste 
viedli Slovan ako tréner?
Určite áno, aj keď v tom čase neboli tieto súboje 
až také vybičované, lebo kým my sme boli prví, 
Trnave sa nedarilo a v tabuľke bola dole. 
Napriek tomu nám dokázala zobrať body, čo len 
potvrdzuje, že derby môže byť nevyspytateľné.

Otvorenie nového štadióna je veľká udalosť. 
V čom to bude pre mužstvo najťažšie?
Je jasné, že Slovan chce tento zápas vyhrať. 
Dôležité bude, aby hráči neboli v kŕči a aby ich 
prílišné chcenie neprebilo kvalitu, ktorú majú. 
Musia sa dôkladne pripraviť, aby hrali s čistou 
hlavou a uvoľnene.

Dnešné derby budete sledovať z pozície 
televízneho experta. Nechceli by ste si radšej 
v pokoji vychutnať zápas ako fanúšik?
Som rád, že budem pri tom a veľmi sa teším aj 
na spolukomentovanie. Budem tak o niečo viac 
ponorený do diania na ihrisku. 

Aký zápas očakávate?
Bude to určite zaujímavý futbal. Trnava veľmi 
dobre začala jar. Nadviazala na to, čo jej 
prinieslo titul, čiže výborná defenzíva, organizá-
cia hry a schopnosť využiť naskytnuté šance. 
Pre Slovan to bude ťažší zápas, ako si asi mnohí 
mysleli, ale pre futbal je to dobré. Sám som 
zvedavý, ako si veľmi silná ofenzíva Slovana 
poradí s touto výzvou a či sa jej podarí zlomiť 
trnavskú obranu. Som presvedčený, že o titule 
je už rozhodnuté, ale Slovan má veľmi zaujíma-
vú motiváciu absolvovať celú sezónu bez 
prehry. Páčia sa mi takéto ambiciózne ciele. 
Uvidíme, či sa to nakoniec podarí, vážnym 
testom bude už toto derby.

NAJKRAJŠIE DERBY? 
TIE PRED PLNÝM HĽADISKOM!



Presne pred 3416 dňami bolo Tehelné pole 
naposledy dejiskom najslávnejšieho slovenské-
ho derby. V nedeľu 25. októbra 2009 nastúpil na 
zápas 14. ligového kola vtedy druhý tím tabuľky 
Slovan proti siedmej Trnave. Pred 8897 divákmi 
mali počas väčšiny duelu prevahu belasí, ale 
pretavili ju len do jedného gólu, ktorý dal v 54. 
minúte úradujúci kráľ ligových strelcov Pavol 
Masaryk. Ďalšie šance už nepremenili, 

a tak sa napokon museli uspokojiť so ziskom 
bodu, keďže v 78. minúte vyrovnal na koneč-
ných 1:1 Roman Procházka. Tréner Slovana 
Michal Hipp vtedy poslal do hry túto zostavu: 
Putnocký - Petráš, Dosoudil, Kolčák, Breznaník 
(63. Simao) - Božič - Grendel (86. Štepanovský), 
Kozák, Slovák - Masaryk, Halenár. Erik Grendel 
je jediným aktérom tohto derby, ktorý bude 
môcť nastúpiť aj dnes, ale už v drese hostí.

ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE DERBY NA TEHELNOM POLI
•  Dnes to bude jubilejné 20. derby na Tehelnom poli v rámci najvyššej slovenskej súťaže (od sezóny 
   1993/94). Z doterajších 19 stretnutí vyhral Slovan 11, Trnava zvíťazila 5-krát a tri derby sa skončili 
   remízou. Celkové skóre je 36:21 z nášho pohľadu.
•  Najvyššie víťazstvo v slovenskej lige sme dosiahli v 31. kole sezóny 1995/96 (5:2) a v 33. kole sezóny 
   2000/01 (4:1). Vo federálnej lige sme Trnavu doma zdolali najvyšším rozdielom v sezóne 1960/61 (6:1).
•  Návšteva 22 354 divákov na derby, v ktorom sme 17. novembra 1996 vyhrali nad Spartakom 3:1 po 
   góloch Szilárda Németha, Dušana Tittela a Luisa Fabia Gomesa, je doteraz rekordom samostatnej 
   slovenskej ligy.
•  Celková bilancia derby (doma aj vonku) vrátane federálnej ligy: 142 zápasov, 62 víťazstiev Slovana, 
   35 remíz, 44 víťazstiev Trnavy. 
•  Celková bilancia derby v slovenskej lige od sezóny 1993/94: 67 zápasov, 32 víťazstiev belasých, 20 
   remíz, 15 prehier, skóre 98:70.
•  Bilancia ligových derby stretnutí na Pasienkoch: 12 zápasov, 7 víťazstiev, 3 remízy, 2 prehry, skóre 18:7. 

PRVÉ PO VIAC AKO DEVIATICH ROKOCH



Predstavujeme nášho dnešného súpera...

Na otvorenie nášho nového domova sme si 
v rámci slovenskej futbalovej scény sotva mohli 
želať lepší zápas. Derby je derby bez ohľadu na 
aktuálnu situáciu či bodový rozdiel v tabuľke 
a súboje dvoch tradičných klubov majú vždy 
veľkú prestíž. Teraz však zároveň obom ide o veľa. 
O motivácii belasých netreba zvlášť hovoriť, no 
premiérový zápas na novom Tehelnom poli je 
veľmi dôležitý aj pre Trnavu. Nové vedenie 
Spartaka síce pred štartom jarnej časti sezóny 
vyhlásilo, že účasť v prvej šestke nepatrí medzi 
jeho priority, ale či chcú, či nie, sú Trnavčania dve 
kolá pred koncom základnej časti ligovej súťaže 
v tomto boji až po uši. Na šiestom mieste majú 
rovnaký počet bodov ako siedma Nitra a ôsma 
Sereď, s ktorou sa stretnú o týždeň v poslednom 
kole. Ak by dnes nebodovali, v závislosti od 

výsledkov sobotňajších zápasov môže nastať 
situácia, že by o šancu na účasť v hornej 
nadstavbovej skupine prišli už pred duelom 
s nováčikom.

Spartak zimoval na ôsmej priečke, ktorú si vylepšil 
úspešným vstupom do jari. V mužstve počas 
prestávky nezostal kameň na kameni. Zo zostavy, 
ktorá proti belasým nastúpila v septembri 
v Trnave (2:1 pre Slovan), sú v aktuálnom kádri 
len piati hráči – Erik Grendel, Jakub Rada, Jiří 
Kulhánek, Fabian Miesenböck a Patryk Malecki. 

Ten však skôr formálne, keďže mal odísť do 
Kazachstanu, ale jeho transfer sa pre 
administratívne problémy pozastavil. Na 
lavičke vtedy sedela súčasná brankárska 
jednotka nášho súpera Dobrivoj Rusov. V zime 
nastala zmena aj na trénerskom poste. Po 
odchode Radoslava Látala prevzal mužstvo 
jeho asistent Michal Ščasný. Svoju misiu začal 
remízou 1:1 v Žiline, kde jeho zverenci viedli 
ešte štyri minúty pred koncom riadneho 
hracieho času. Následne doma proti 
Dunajskej Strede im to už vyšlo 
a druhý tím tabuľky zdolali 3:1.

Trnava síce má v porovnaní s jeseňou nové 
mužstvo, ale mená, ktoré doňho pribudli, 
rozhodne nie sú neznáme. Defenzívu vystužili 

Matúš Turňa, Tomáš Košút či Marek Janečka, 
do klubu sa vrátil aj David Depetris, ktorý si 
v prvých dvoch zápasoch pripísal do štatistík 
gól a dve asistencie. Strelecky sa darí Kubilayo-
vi Yilmazovi, ktorý sa v posledných piatich 
ligových dueloch postaral o šesť z desiatich 
trnavských gólov. Aj po všetkých zmenách 
zostal Spartak verný svojmu štýlu hry, ktorý od 
neho možno očakávať aj dnes – pevná 
defenzíva, tvrdá hra s množstvom osobných 
súbojov a snaha dostať sa po zisku lopty čo 
najskôr do nebezpečnej palebnej pozície.

FC SPARTAK TRNAVA



SÚPISKA
Brankári
26 Petr Bolek  13.6.1984
31 Dobrivoj Rusov 13.1.1993
71 Dominik Takáč 12.1.1999

Obrancovia
 2 Matúš Turňa 11.5.1986 
14 Myenty Abena  12.12.1994
15 Macario Hing-Glover 4.4.1995
20 Matúš Čonka 15.10.1990
23 Gergely Tumma 10.2.2000
29 Ivan Mesík 1.6.2001
36 Lucas Lovat 15.1.1997
44 Tomáš Košút 13.1.1990
66 Marek Janečka 9.6.1983

Stredopoliari
 4 Alexander Horvát 25.9.2000
 6 Jiří Kulhánek  8.3.1996
 7 Tomáš Brigant 11.10.1994
 8 Erik Grendel 13.10.1988
10 Musefiu Ashiru  26.6.1994
13 Václav Dudl  22.9.1999
17 Fabian Miesenböck  7.7.1993
18 Anton Sloboda 10.7.1987
21 Kristián Mihálek 10.3.2000
24 Kire Markoski  20.2.1995
25 Jakub Rada  5.5.1987
26 Patryk Malecki  1.8.1988
33 Rafael Tavares  26.6.2000
39 Štefan Pekár 3.12.1988

Útočníci
 11 Kubilay Yilmaz  9.7.1996
22 David Depetris  11.11.1988
27 Andrej Lovás 28.5.1991

TRÉNER: Michal Ščasný 
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