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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Dnes sa začína nová sezóna, ktorá prinesie nové výzvy, 
emócie i zážitky. Na štarte nového ročníka čaká belasých prvý súboj v rámci najprestížnejšej 
európskej klubovej súťaže. 

Ako majstri Slovenska dnes vyzveme Sutjesku 
Nikšić, ktorá zvíťazila v čiernohorskej lige. 
Na základe rankingu UEFA sme papierovými 
favoritmi dvojzápasu, ako to však vo futbale 
býva, čísla ani papier nerozhodujú. Belasí 
musia svoju túžbu po postupe do ďalšieho kola 
prejaviť priamo na ihrisku. Doma na Tehelnom 
poli slovanisti vyhrali všetkých sedem doteraj-
ších súťažných zápasov, a dnes chcú pridať 
ôsmy triumf.

Do novej sezóny vstupujeme s najväčšími opo-
rami z uplynulého ročníka, ktoré sme si udržali 
aj napriek enormnému záujmu zo zahraničia. 

Káder sa ešte posilnil, v lete pribudol obranca 
Myenty Abena, krídelník Erik Daniel a z hosťo-
vania sa vrátil defenzívny univerzál Vernon de 
Marco. 

Veríme, že dnes opäť budete naším dvanástym 
hráčom a opäť vytvoríte úžasnú atmosféru, tak 
charakteristickú pre zápasy na Tehelnom poli. 
Aj počas leta sme robili maximum, aby sme 
vám ešte spríjemnili zážitok z návštevy zápa-
sov, a aby ste sa na štadióne cítili ešte lepšie 
a komfortnejšie.  

SLOVAN DO TOHO! 



AKO ĎALEJ V KVALIFIKÁCII?

DNEŠNÝ ZÁPAS ROZHODUJÚ:

Hlavný rozhodca: Vitalij Meškov

Asistenti rozhodcu: Maksim Gavrilin, 
   Aleksei Lunev

Štvrtý rozhodca: Aleksei Suchoj (všetci Rusko)

Kvalifikácia Ligy majstrov aj Európskej ligy 
je po menších zmenách, ktoré UEFA spravila 
pred minulou sezónou, rozdelená do piatich 
fáz – predkola, troch kôl a záverečného 
play-o�. Slovenský majster do nej na zá-
klade postavenia našej krajiny v päťročnej 
klasifikácii vstupuje v 1. kole. Na účasť 
v skupinovej fáze Ligy majstrov tak musí 
vyradiť až štyroch súperov. Zároveň naďalej 
platí, že zdolaní z play-o� Ligy majstrov 
budú hrať skupinovú fázu Európskej ligy.

Belasí už dnes vedia, že v prípade postupu 
cez Sutjesku Nikšič by ich v 2. kole kvalifiká-
cie Ligy majstrov čakal najúspešnejší cyper- 
ský klub APOEL FC, s ktorým sa stretli pred 
ôsmimi rokmi v 3. predkole Ligy majstrov 
2011/12. Prvý duel by sa hral 23. alebo 
24. júla na Tehelnom poli, odveta o týždeň 
neskôr v Nikózii.

Zdolaný z dvojice Slovan – Sutjeska sa 
presunie do Európskej ligy, no bude v nej 
pokračovať v samostatnej „majstrovskej“ 
časti kvalifikácie. Nemôže sa tak stať, že 
by majster narazil v boji o skupinovú fázu 
druhej najvýznamnejšej európskej súťaže 

na súpera, ktorý skončil na nižšej ako prvej 
pozícii v niektorej z najsilnejších ligových 
súťaží, čo bol náš prípad pri všetkých troch 
doterajších účastiach v play-o� Európskej 
ligy (Ajax Amsterdam, VfB Stuttgart, AS Rím). 
Žreb 2. kola kvalifikácie Európskej ligy spojil 
„našu“ dvojicu so zdolaným z walesko-ko-
sovského súboja The New Saints – KF 
Feronikeli.

Žreb 3. kola kvalifikácie oboch súťaží je na 
programe už v pondelok 22. júla, teda ešte 
pred úvodnými stretnutiami 2. kola. Zname-
ná to, že nasadzovať sa bude podľa klubu, 
ktorý má v dvojici vyšší koeficient. V prípade 
Slovana sa však nič nemení na tom, že by 
bol medzi nenasadenými mužstvami, keďže 
ani koeficient APOEL-u nestačí na zarade-
nie medzi nasadených.

V 3. kole majstrovskej vetvy kvalifikácie 
Európskej ligy budú nasadené kluby, ktoré 
vypadnú z 2. kola kvalifikácie Ligy majstrov. 
Nenasadení budú postupujúci z 2. kola 
kvalifikácie Európskej ligy.



 „V európskom meradle to nie je veľký klub, 
ale ako každé iné mužstvo má svoje silné aj 
slabé stránky a my sme sa na ne snažili čo 
najlepšie pripraviť. Vieme, že dobre bránia, 
vyznačujú sa veľkou bojovnosťou a nasade-
ním. Väčšina čiernohorských tímov je v týchto 
vlastnostiach podobná, predsa len, v tomto 
regióne majú ľudia trochu horúcu krv (úsmev). 
My však musíme myslieť predovšetkým na 
našu hru a spôsob, akým sa chceme dostať 
k víťazstvu,“ doplnil k nášmu súperovi Dejan 
Dražič, podľa ktorého je v tomto prípade vý-
hoda začať dvojzápas na Tehelnom poli: „Ja 
som rád, že hráme najprv doma. Cítime, že je 
to špeciálny zápas. Na našom novom 

štadióne sa bude prvýkrát hrať európska 
súťaž. Bude to iné ako naša liga, v ktorej sa 
s tými istými súpermi stretávame pravidelne. 
Dobre si uvedomujeme, že to bude dôležitý 
moment pre celý klub aj pre nás. Určite príde 
veľa fanúšikov a opäť vytvoria výbornú atmos-
féru, na akú sme si zvykli na jar. 
My ich chceme potešiť dobrou hrou a takým 
víťazstvom, ktoré by nás priblížilo k postupu 
do ďalšieho kola. Všetci sme plne koncentro-
vaní na tento zápas, tešíme sa, ale zostávame 
pokojní. Verím, že zo seba dokážeme vydať to 
najlepšie a podarí sa nám pokračovať v tom 
aj v nasledujúcich týždňoch, ktoré budú pre 
celú sezónu veľmi dôležité.“

Dejan Dražič patril k oporám belasých pri 
ceste za titulom a zdá sa, že výbornú formu 
by si cez krátku letnú prestávku mohol pre-
niesť aj do novej sezóny. V jarnej časti ligy 
zaznamenal päť gólov, keď skóroval v každom 
z posledných troch stretnutí a k tomu pridal 
štyri asistencie. Sypalo mu to aj v príprave. 
Presadil sa proti Baníku Ostrava, Bohemians 
i v prestížnej generálke na Ligu majstrov so 
Slaviou, proti ktorej strelil víťazný gól na 3:2. 
„V Slovane sa cítim veľmi dobre, som tu 
naozaj šťastný. Nejaký čas trvalo, kým som 
si v novom prostredí zvykol, ale posledný 
polrok bol pre mňa skvelý. Darilo sa mi aj 
v príprave a budem sa snažiť, aby to takto 
pokračovalo. Nechcem však hovoriť len 
o sebe. Keď si spomeniem na prvé dni tu 
a porovnám ich so súčasnosťou, je to veľký 
rozdiel. Každý deň sa niečo naučíme 
a postupne sa stále zlepšujeme individuálne 
aj ako mužstvo,“ myslí si 23-ročný krídelník, 
ktorého tréner Martin Ševela využíva aj v 
strede zálohy. Často putuje z jednej pozície 

na inú aj v priebehu zápasu, no problém 
s tým nemá: „Je to pre mňa úplne normálne. 
Pôvodne som začínal na ľavom krídle, ale už 
počas angažmánov v Španielsku som vystrie-
dal niekoľko postov, takže dokážem rýchlo 
prepnúť a hrám tam, kde to tréner potrebuje.“

Úvodný súťažný duel v novej sezóne odohrá-
me proti majstrovi Čiernej Hory, ktorá až do 
roku 2006 tvorila spoločný štát so Srbskom, 
vlasťou Dejana Dražiča. „S čiernohorským 
futbalom nemám žiadne špeciálne skúsenos-
ti, ale priamo v mužstve Sutjesky osobne 
poznám troch hráčov. Brankár Vladan Giljen 
je môj kamarát, spolu sme hrali za OFK 
Belehrad. Od žrebu sme si už párkrát písali. 
Samozrejme, na ihrisku ide priateľstvo bokom 
a vôbec by mi nevadilo, keby som ho pre-
konal. Určite netreba špeciálne zdôrazňovať, 
aký cieľ máme pred týmto dvojzápasom.“ 
Slovanisti idú do stretnutí so Sutjeskou Nikšič 
z pozície nasadeného tímu, o prípadnom 
podcenení súpera však nemôže byť reč.

JE DOBRÉ ZAČAŤ DOMA
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PERMANENTKY 
PONÚKAJÚ ŠIROKÚ ŠKÁLU VÝHOD
Chcete mať zaručené svoje miesto počas celej sezóny, vyhnúť sa čakaniu v rade a získať exkluzívne 
výhody permanentkára ŠK Slovan Bratislava? Tak si zakúpte permanentnú vstupenku na sezónu 
2019/20, ktorá ponúka viacero výhod.

Permanentné vstupenky na novú sezónu si môžete zakúpiť nepretržite on-line na Ticketmedia.sk alebo 
osobne v pokladniciach štadióna Tehelné pole v každý pracovný deň od 10:00 do 18:00. Upozorňujeme, 
že zľavnené permanentky (detské, dôchodcovské a ZŤP) je možné zakúpiť si len osobne na Tehelnom poli.

KÚPOU PERMANENTNEJ VSTUPENKY ZÍSKATE:
 • v prepočte 4 domáce ligové zápasy zdarma

 • všetky domáce zápasy Slovenského pohára zdarma

 • predkupné právo a zľava na ďalšie domáce zápasy v európskych pohárových súťažiach 
  (Liga majstrov, resp. Európska liga)

 • 10 % zľavu na sortiment vo fanshope ŠK Slovan

 • doručenie klubového magazínu zdarma do poštovej schránky

 • zasielanie klubového newslettra a zápasového bulletinu do mailovej schránky

 • vstup na všetky domáce zápasy juniorky ŠK Slovan v II. lige 

 • permanentka od novej sezóny slúži aj ako cash-less karta na bezhotovostnú platbu 
  v bufetoch na štadióne Tehelné pole

 • predkupné právo na permanentku na sezónu 2020/2021

ZĽAVNENÉ PERMANENTKY: 
 • 50 % zľava na permanentku pre deti do 15 rokov (navýšenie zľavy na základe 
  vysokého záujmu detí s rodinami)

 • 30 % zľava pre dôchodcov

 • 30 % zľava pre držiteľov preukazu ZŤP a 30 % zľava pre vozíčkarov 
  (vozíčkar získava jednu permanentku pre seba a druhú zdarma pre svoj doprovod) 

A104 až A108
A101, A102, A103, A109 

B101 až B110, B201 až B209
C203 až C206, D101 až D106

C102, C103, C104

KATEGÓRIA

Premium
I. kategória
II. kategória
III. kategória 
Sektor domácich 
fanúšikov (kotol)

240 Є
168 Є
144 Є
120 Є
96 Є

168 Є
118 Є
101 Є
84 Є
67 Є

120 Є
84 Є
72 Є
60 Є
48 Є

SEKTORY CENA ZĽAVA 30% 
DÔCHODCOVIA, ZŤP/TP

ZĽAVA 50% 
DETI DO 15 ROKOV 

ZĽAVY VÝŠKA ZĽAVY

Deti do 15 rokov
Dôchodcovia (nad 65.r.)
ZŤP/ TP
Vozičkári 1+1

50%
30%
30%
30%

SPÔSOB PREDAJA

POKLADNICA
ŠK SLOVAN

ŠTADIÓN TEHELNÉ POLE
(námestie štadióna)

PODMIENKA PREDAJA

preukaz poistenca
občiansky preukaz

karta ZŤP/TP
karta ZŤP/TP

CENNÍK PERMANENTIEK



2019/2020

UŽ V PREDAJI



SÚPISKA
Brankári

Obrancovia

Narodený: 27.4.1990
NED

Mitch Apau
2

Narodený: 12.12.1994
NED

Myenty Abena
14

Narodený: 18.6.1996
CZE

Jurij Medveděv
17

Narodený: 6.12.1992
UKR

Arťom Suchockij
23

Narodený: 16.4.1987
HUN

Richárd Guzmics
26

Narodený: 2.6.1988
BUL

Vasil Božikov
29

Narodený: 20.12.1994
SVN

Kenan Bajrič
66

Narodený: 19.11.1999
SVK

Samuel Kozlovský
28

Narodený: 18.11.1992
ESP 

Vernon 
de Marco Morlacchi

81

Dominik Greif
1

Narodený: 6.4.1997
SVK

Narodený: 15.1.1992
SVK

Matúš Ružinský
22

Narodený: 15.7.1991
SVK

Michal Šulla
30

Narodený: 7.6.2000
SVK

Martin Trnovský
31



Stredopoliari

Narodený: 10.2.1992
NED

Joeri de Kamps
6

Narodený: 15.9.1993
MAR

Moha
7

Narodený: 15.6.1988
CRO

Marin Ljubičič
8

Narodený: 15.3.1991
NGA

Ibrahim Rabiu
10

Narodený: 26.9.1995
SRB

Dejan Dražič
11

Narodený: 30.3.1993
ESP

Nono Villar
24

Narodený: 4.2.1992
CZE

Erik Daniel
20

Narodený: 15.2.2000
SVK

Denis Potoma
13  

Narodený: 17.3.1993
HUN

Dávid Holman
27

Narodený: 18.5.1994
SRB

Aleksandar Čavrič
77 

Útočníci

Narodený: 27.2.1994
SVN

Andraž Šporar
9

Narodený: 17.3.1996
MNE

Boris Cmiljanič
18

Narodený: 30.11.1995
BRA

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
SVK

David Strelec
15

 



Tréner Martin Ševela pred dnešným zápasom. 

Belasí v príprave na prvý súťažný zápas novej 
sezóny nenechali nič na náhodu. Krátko po 
žrebe panovala zhoda v tom, že čiernohorský 
majster je pre nás menšou neznámou. Náš 
realizačný tím si však zmapoval súpera a vie, 
čo od neho dnes môže očakávať.

Po žrebe ste mali dostatok času, aby ste 
nazbierali informácie o našom prvom súperovi 
v kvalifikácii Ligy majstrov. Čo ste zistili 
o Sutjeske Nikšić?
Asistent trénera Ivan Vrabec spolu s naším 
video-analytikom Timotejom Vajdíkom vycesto-
vali na minulotýždňový prípravný zápas Sutjesky 
so srbským prvoligistom Surdulicou. Naživo si 
pozreli súpera a získali cenné poznatky. Čelíme 

tímu, ktorý má hru postavenú najmä na 
organizácii a defenzíve, odkiaľ sa snaží vyrážať 
do rýchlych protiútokov. Majú fyzicky dobre 
stavaných hráčov, čo znamená, že sú nebez-
peční z ofenzívnych štandardných situácií. 
Nečaká nás nič jednoduché.

Vedeli by ste prirovnať Sutjesku štýlom hry 
k niektorému mužstvu z našej ligy?
Z toho, čo som videl, je ich hra postavená na 
organizácii a defenzíve. Možno by som ich štý-
lom hry prirovnal k Trnave, ktorá sa podobne 
prezentovala v našej lige i v Európe. Sutjeska 
zvykne hrať systémom 4-2-3-1, čiže šestica 
hráčov má primárne defenzívne úlohy a štyria 
sa starajú o ofenzívu. Nezaznamenali sme neja-
ké veľké zapájanie sa obrancov do útočenia. 
Skôr sa snažia hrať cez rýchly prechod do útoku 
a spoliehajú sa na štandardné situácie.

Kvalita by mala byť jednoznačne na našej 
strane. Zápasy v európskych súťažiach sú však 
špecifické, kvalitatívne rozdiely sa v nich často 
minimalizujú. Akým spôsobom prejsť cez tohto 
protivníka a splniť úlohu favorita?
Trpezlivosťou. Je pravdepodobné, že my 
budeme dominantní a budeme mať častejšie 
loptu na kopačkách. Nesmieme sa však zblázniť 
alebo sa nebodaj nechať vyprovokovať zo 
strany súpera. Už v minulej sezóne i v príprave 
sme si vyskúšali situácie, keď súper bránil 
s desiatimi hráčmi pod loptou a my sme museli 
prechádzať cez obranný val. V takých zápasoch 
je dôležité byť trpezliví a aj vo vzdialenosti 
30-35 metrov od brány vymyslieť niečo, čím 
prekvapíte protivníka a zaskočíte jeho obranu. 
Ak by som to zhrnul, dáme si záležať na tom, 
aby sme udržali nulu a kontrolovanou ofenzívou 
strelili čo najviac gólov.

Zdôraznili ste hráčom pred zápasom aj význam 
pohárovej matematiky? Samozrejme, aj v lige 
chceme strieľať čo najviac gólov a čo najmenej 
dostať, ale rovnaké tri body sú za víťazstvo 2:1 
i 3:0. V Európe je rozdiel, či prvý domáci zápas 
skončí 2:0 alebo povedzme 3:2...

Matematika je jasne daná, dôležitý bude každý 
gól v sieti súpera i v tej našej. Na hráčov som už 
v rámci prípravných zápasov vplýval, aby ich 
z pohľadu skóre brali ako duely európskeho 
pohára. Preto som bol tak nahnevaný, keď sme 
v závere súboja s Bohemians inkasovali zbytočný 
gól na 3:1. Ak by sa zápas skončil 3:0, tak by to 
bola skvelá pozícia do odvety, výsledok 3:1 už 
môže naštrbiť postupové plány. Ani po zápase 
so Slaviou Praha sme napriek víťazstvu neboli 
stopercentne spokojní. V polčase sme viedli 2:0, 
čo by bol v Európe do odvety výborný výsledok, 
ale chvíľkovou stratou koncentrácie sme súperovi 
umožnili vrátiť sa do hry a napokon sme vyhrali 
„len“ 3:2. V jednorazovom meraní síl so silným 
súperom veľmi dobrý výsledok, v Európe naopak 
pred odvetou nie príliš pozitívny.

Boli aj súperi v prípravných zápasoch zameraní 
smerom k tomu, čo nás čaká v európskych 
súťažiach?
Áno, stretli sme sa s kvalitnými českými tímami 
a taktiež s rakúskym prvoligistom St. Pöltenom, 
ktorý nás naozaj dostatočne preveril z pohľadu 
zdravej agresivity. Vyvrcholenie prípravy v 
podobe súboja so Slaviou Praha bolo zase 
výborným testom z pohľadu kondičnej priprave-
nosti. Tréner Chelsea Maurizio Sarri po štvrťfinále 
Európskej ligy povedal, že ešte nevidel tak 
kondične dobre pripravené mužstvo ako práve 
Slaviu. Samozrejme, sme v prípravnom období, 
Slavia bola v trochu inej fáze ako my, ale aj tak 
je cenné, keď zdoláte tím, ktorý sa dostal ďaleko 
v európskych súťažiach. Celkovo ma teší, že sme 
vyhrali päť zo šiestich prípravných zápasov. Bolo 
by však chybou tieto výsledky preceňovať alebo 
sa nimi teraz nechať uspokojiť. Príprava a aj titul 
z minulej sezóny sú už históriou. Odteraz sa 
počíta len to, čo dosiahneme v novom ročníku. 
Preto sa snažíme neustále zlepšovať, dennoden-
ne na tréningoch tvrdo pracujeme, aby bolo 
mužstvo stopercentne pripravené na európske 
zápasy i štart domácej ligy.

Tehelné pole dnes zažije európsku premiéru, 
aká dôležitá bude podpora z tribún?
Samotné Tehelné pole je pre nás všetkých 
obrovskou motiváciou a záväzkom, aby sme 

na hracej ploche predviedli patričnú kvalitu. 
Chceme vytvoriť z tohto štadióna nedobytnú 
pevnosť, kde budú súperi neradi chodiť a my 
sa tu budeme tešiť. Za celé mužstvo môžem 
fanúšikom povedať, že nám svojou podporou 
dnes môžu dodať ohromnú energiu a silu. 
Doteraz boli na Tehelnom poli naším dvanástym 
hráčom a verím, že ním budú aj naďalej. Hráči 
cítia podporu a dokážu tú vášeň z tribún 
preniesť aj do svojho výkonu na ihrisku. Túžime 
spoločne zažiť krásne emócie a tie neopísateľné 
pocity po víťazstvách.

POČÍTA SA KAŽDÝ GÓL 

MŠ
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Takmer desať rokov uplynulo od posledných 
veľkých európskych zápasov na starom Tehel-
nom poli. V sezóne 2009/10 sa Slovan ako 
majster Slovenska vrátil do hlavných poháro-
vých súťaží po sedemročnej prestávke. Počas 
nej prežil náročné obdobie a na medzinárodnej 
scéne štartoval len v Intertoto Cupe v roku 
2007. Hlad fanúšikov po atraktívnych súbojoch 
tak bol obrovský a už na odvetné stretnutie 
2. predkola Ligy majstrov s HŠK Zrinjski Mostar 
ich v utorok 21. júla 2009 prišlo 13 850. Belasí aj 
vďaka výbornej podpore z tribún už v úvodných 
dvadsiatich minútach zmazali manko 0:1 
z ihriska šampióna Bosny a Hercegoviny, hlavou 
sa presadili Juraj Halenár i Gaucho. Keďže po 
zmene strán skóroval opäť Juraj Halenár
 a v závere aj Jakub Sylvestr a hostia žiadnu zo 
svojich dobrých príležitostí nevyužili, bol z toho 
vysoký triumf Slovana 4:0. Bol to dodnes jediný 
domáci zápas nášho klubu proti mužstvu 
z krajín bývalej Juhoslávie v Lige majstrov resp. 
jej predchodcovi Európskom pohári majstrov. 
Celkovo vo všetkých troch hlavných európskych 
súťažiach máme s týmito súpermi domácu 

bilanciu 4 víťazstvá, 2 remízy a 1 prehra, skóre 
18:4.

Osem dní po súboji so Zrinjski, 29. júla 2009, 
sa už v hľadisku Tehelného poľa tlačilo 21 250 
divákov zvedavých na zápas belasých s oveľa 
ostrieľanejším tímom – Olympiakosom Pireus. 
Rekordný grécky šampión, žiaľ, zúročil svoju 
kvalitu i skúsenosti a už do 21. minúty rozhodol 
o svojej výhre 2:0. Naše mužstvo kontrovalo 
iba strelou Kornela Salátu do žrde. Odveta 
sa skončila rovnakým výsledkom a Olympiakos 
to napokon v Lige majstrov dotiahol až do 
osemfinále, v ktorom vypadol s Bordeaux. 
V skupine pritom zdolal aj Arsenal.

Slovanisti ešte dostali druhú šancu v play-o� 
Európskej ligy, Ajax na čele s nezastaviteľným 
Luisom Suarezom však bol nad ich sily. 
Po krutom výsledku 5:0 v Amsterdame bola 
bratislavská odveta pred 6880 divákmi len 
formalitou. Belasí v nej siahali na remízu, keď 
ich gól strelil v závere prvého polčasu Jakub 
Sylvestr, ale šesť minút pred koncom inkasovali 
z priameho kopu a favoritovi podľahli 1:2.

NÁVRAT PO DESAŤROČÍ

ZATIAĽ 2:1
Súboje slovenských a čiernohorských klubov 
nie sú v európskych pohároch príliš časté. 
História si pamätá len tri takéto konfrontácie 
a mierne navrch v nich mali naše mužstvá. 
Vôbec prvýkrát sa tímy z oboch krajín stretli 
v sezóne 2011/12, keď Spartak Trnava v 1. pred-
kole Európskej ligy postúpil cez Zetu Golubo-
vci po domácom víťazstve 3:0 a prehre 1:2 na 
ihrisku súpera. 

O dva roky neskôr narazila Senica v 2. pred-
kole Európskej ligy na Mladost Podgorica 
(dnes pôsobí pod názvom OFK Titograd), kto-
rá predtým v 1. predkole nečakane vyradila 
účastníka skupinovej fázy z predchádzajúcej 
sezóny Videoton (1:2 vonku, 1:0 doma). 

Podarilo sa jej zaskočiť aj Záhorákov, pre 
ktorých sa napokon ukázali byť osudné dve 
straty jednogólového náskoku v prvom stret-
nutí v Podgorici. Aj remíza 2:2 ešte dávala 
Senici reálne postupové vyhliadky, lenže na 
svojom štadióne v závere prvého polčasu 
inkasovala a po zmene strán sa jej už vyrov-

návajúci, a zároveň postupový gól streliť 
nepodarilo. Mimochodom, oba zápasy 
odchytal v bráne Senice Michal Šulla a na 
strane Mladosti sa z postupu tešil obranca 
Aleksandar Šofranac, ktorý je dnes v kádri 
Sutjesky. Pre Senicu to bola veľká škoda, lebo 
prišla o obrovský futbalový sviatok. Súperom 
Mladosti v 3. predkole totiž bol neskorší víťaz 
celej súťaže FC Sevilla. Španielsky veľkoklub 
Čiernohorcom nedal šancu na dobrý výsledok. 
Na domácom trávniku triumfoval 3:0, v odvete 
dokonca 6:1.

Zatiaľ poslednú slovensko-čiernohorskú bitku 
zviedli pred rokom Trenčín a Budučnost 
Podgorica v 1. kole kvalifikácie Európskej ligy. 
AS dvoma gólmi z prvého polčasu vyhral von-
ku 2:0 a v myjavskej odvete si mohol dovoliť 
aj remízu 1:1.

Zaujímavé je, že Trnava aj Trenčín to po pos-
tupe cez čiernohorského súpera napokon 
dotiahli až do play-o� Európskej ligy. Trnavča-
nia v ňom nestačili na Lokomotiv Moskva (0:2 v, 
1:1 d), Trenčania na AEK Larnaka (1:1 d, 0:3 v).

 Zdroj foto: TASR
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Úvodnou prekážkou belasých v tohtoročnej 
ceste za vytúženým európskym úspechom je 
jeden z dvoch tradičných a najúspešnejších 
čiernohorských klubov. Sutjesku založili v roku 
1920 (niektoré zdroje uvádzajú 1927) a spolu so 
svojím najväčším rivalom Budučnostou Podgori-
ca boli jedinými mužstvami, ktoré sa presadili aj 
v obrovskej konkurencii v rámci bývalej Juhoslá-
vie a účinkovali v spoločnej prvej lige. Absolútnej 
špičke sa však predsa len nedokázali vyrovnať, 
a tak prvé trofeje začali zbierať až po osamo-
statnení Čiernej Hory.

Sutjeska získala v uplynulej sezóne svoj štvrtý 
titul, čím sa odpútala od konkurencie na čele 
historického rebríčka. Druhá Budučnost sa 
majstrom stala trikrát. Nikšičanom sa darí 
predovšetkým v ostatných rokoch, všetky svoje 
ligové triumfy vybojovali až od sezóny 2012/13 
a v posledných siedmich ročníkoch zdvihli trofej 
nad hlavu štyrikrát práve oni. Zároveň sú jediným 
klubom v krátkej 13-ročnej histórii čiernohorskej 
ligy, ktorý úspešne zvládol obhajobu prvenstva 
(v sezóne 2013/14 aj 2018/19). „Modro-bieli“ 
k štyrom titulom pridali aj jeden národný pohár 
v ročníku 2016/17.

Na medzinárodnej scéne zatiaľ Sutjeska na 
výraznejší úspech čaká. Jediný raz postúpila 
cez svojho súpera hneď pri svojej premiére 
v európskych pohároch. V sezóne 2003/04 sa 
predstavila v dnes už neexistujúcej letnej súťaži 
Intertoto Cup a v 1. kole vyradila luxemburského 
súpera Union Luxemburg po víťazstve 3:0 doma 
a remíze 1:1 vonku. Následne už nestačila na 
fínsky klub Tampere United (0:0 v, 0:1 d). Ligu 
majstrov hral tím z druhého najväčšieho čierno-
horského mesta trikrát, Európsku ligu štyrikrát. 
Vo všetkých prípadoch skončil v súčte oboch 
zápasov ako zdolaný, viackrát však veľmi tesne. 

Dosiahol niekoľko pozoruhodných výsledkov, 
ktoré dvíhajú varovný prst – napríklad domá-
ce víťazstvo 2:0 nad Debrecínom (2015) 
či remízu 1:1 v Tiraspole so Sheri�om (2013). 
S týmto moldavským mužstvom sa Sutjeska 
stretla aj o rok neskôr v 2. predkole Ligy maj-
strov 2014/15 a táto konfrontácia bola pre nás 
zaujímavá tým, že postupujúceho spojil žreb
s lepším z dvojice ŠK Slovan – The New Saints. 
Sheri� vyhral 2:0 doma a 3:0 u súpera, no ako 
dobre vieme, na belasých stroskotal. V minulej 
sezóne Sutjeska ako šampión Čiernej Hory 
nastúpila v 1. kole kvalifikácie Ligy majstrov proti 
Astane. Z kazašskej metropoly si priviezla manko 
0:1 a na súpera nestačila ani na svojom štadióne 
(0:2). Mužstvo z Nikšiča pokračovalo v 2. kole 
kvalifikácie Európskej ligy, ale nad jeho sily bol 
arménsky majster Alaškert (0:1 d, 0:0 v).

Sutjeska v máji zavŕšila cestu za štvrtým titulom 
so zdanlivo jasným 9-bodovým náskokom. Ešte 
dve kolá pred koncom ligy ju však od druhej 
Budučnosti delili len štyri body. Nišičania mali 
najlepšiu ofenzívu (58 gólov v 36 zápasoch) 
a spolu s treťou Zetou Golubovci aj najlepšiu 
defenzívu (21) v súťaži. Ich najlepším strelcom 
a druhý celkovo bol s 12 gólmi útočník Božo 
Markovič. V prestávke medzi sezónami sa 
funkcionárom podarilo doplniť káder aj hráčmi 
s medzinárodnými skúsenosťami. Dvadsaťo-
semročný stopér Aleksandar Šofranac prišiel 
zo Sarajeva, predtým pôsobil v Belgicku (Cercle 
Bruggy), Chorvátsku (HNK Rijeka) i Srbsku (FK 
Javor). Ofenzívny stredopoliar Damir Kojaševič 
je futbalový svetobežník. Tridsaťdvaročný ľavák 
si už okrem rodnej krajiny zahral aj v Poľsku, 
Bosne a Hercegovine, Kazachstane, Uzbekista-
ne, Macedónsku a Srbsku. Trénerom Sutjesky je 
od marca 2017 Nikola Rakojevič. Je tak podpísa-
ný pod poslednými dvoma titulmi klubu, za ktorý 
si pripísal vyše 250 štartov už ako hráč v 70-tych 
a 80-tych rokoch. Okrem Nikšiča doviedol k 
prvenstvu v lige aj Mladost Podgorica v sezóne 
2015/16 a s tromi titulmi je najúspešnejším 
trénerom v histórii najvyššej čiernohorskej súťaže.

Predstavujeme nášho dnešného súpera...

FK SUTJESKA 
NIKŠIĆ



SÚPISKA

Brankári
1  Vlado Glijen 7.12.1989
23 Darko Mičanovič 25.8.2000
31 Suad Ličina 8.2.1995

Obrancovia
3  Dragan Grivič 12.2.1996
5  Bojan Ciger (SRB) 18.6.1994
6  Nemanja Nedič 6.4.1995
15 Aleksandar Šofranac 21.10.1990
16 Darko Bulatovič 5.9.1989
27 Anto Babič 25.1.2000
30 Marko Vučič 30.12.1996

Stredopoliari
7  Damir Kojaševič 3.6.1987
8  Branislav Jankovič 8.2.1992
10 Marko Četkovič 10.7.1986
11  Novica Erakovič 12.11.1999
21 Vladan Bubanja 21.2.1999
28 Stefan Stefanovič (SRB) 22.8.1991

Útočníci
9  Stefan Nikolič 16.4.1990
19 Bojan Božovič 3.2.1985
20 Milutin Osmajič 25.7.1999
22 Aleksa Marušič 8.6.1999
25 Božo Markovič 26.10.1989
77 Miljan Vlaisavljevič 16.4.1991

TRÉNER: Nikola Rakojevič



WORLDSTAR


