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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Posledné týždne priniesli veľa dramatických okamihov 
a veľa radosti. Po tretíkrát v histórii sme sa kvalifikovali do skupinovej fázy Európskej ligy, keď sme 
v play-o� druhej najprestížnejšej európskej súťaže vyradili PAOK FC po výsledkoch 1:0 doma a 2:3 
vonku.

Okrem príjemných európskych povinností je tu však 
aj domáca súťaž. Tá sa po reprezentačnej pauze 
vracia vo veľkom štýle, a to najslávnejším sloven-
ským derby. Belasí v lige naposledy prehrali v Du-
najskej Strede, kde neprávom dohrávali oslabení 
po červenej karte, ktorá aj podľa neskoršieho zá-
veru Komisie rozhodcov nemala byť udelená. 
Teraz sa chceme vrátiť na víťaznú vlnu a snáď 
ani neexistuje vhodnejšia príležitosť, ako proti 
najväčšiemu rivalovi. 

Práve Spartak bol súperom pri otvorení nového 

Tehelného poľa. Presne 3. marca 2019 sme pred 
vypredaným hľadiskom (22 500 divákov) zdolali 
Trnavu 2:0 po dvoch presných zásahoch Andraža 
Šporara z druhého polčasu. Dnešné derby bude 
tradične prestížne a taktiež dôležité z pohľadu 
vývoja súťaže. Belasí sa chcú vrátiť na čelo, Spar-
tak bojuje o čo najlepšie postavenie v hornej 
šestke.

Prajeme vám príjemný športový zážitok a veríme, 
že opäť budete dvanástym hráčom nášho mužstva.

SLOVAN DO TOHO! 





Kým väčšina hráčov z kádra ŠK Slovan počas 
reprezentačnej pauzy zaberala na sústredení 
v Tatrách, Dominik Greif mal spolu s ďalšími 
štyrmi členmi tímu (Vasil Božikov, Dávid Holman, 
David Strelec a Andraž Šporar) reprezentačné 
povinnosti. V súbojoch s Chorvátskom a Maďar-
skom bol pripravený na lavičke náhradníkov a aj 
keď do hry nezasiahol, pochvaľoval si skúsenosti, 
ktoré nadobudol. „Prvýkrát som bol súčasťou 
reprezentačného áčka počas kvalifikácie, čo je 
pre mňa ďalšia nová skúsenosť a posun v karié-
re. Zraz sme zakončili výborným výsledkom, čiže 
späť do klubu som prišiel v pozitívnej nálade, 
v podstate v rovnakom rozpoložení, v akom som 
do reprezentácie odchádzal. Už len možnosť 
trénovať s takými kvalitnými hráčmi, akých 
Slovensko má, ma ohromne posúva dopredu. 
Rovnako sa snažím odpozerať veci od našich 
reprezentačných brankárov, ktorí majú odchyta-
né veľké zápasy. 

Aj napriek tomu, že som nezasiahol do hry, mi 
zraz dal veľa a získal som cenné skúsenosti,“ 
hovorí naša brankárska jednotka. Aj pre Dominika 
bol úvod sezóny mimoriadne nabitý. V priebehu 
necelých dvoch mesiacov odchytal 14 duelov, 
v ktorých si šesťkrát udržal čisté konto. Aj z tohto 
pohľadu mu možno paradoxne padlo vhod, že 
v reprezentácii kryl chrbát Martinovi Dúbravkovi. 
„Trochu som si vydýchol od zápasovej záťaže. 
Nemám problém trénovať aj každý deň, ale 
zápasy sú predsa len o dosť náročnejšie. 
V reprezentácii sme trénovali vo výborných 
podmienkach, oddýchol som si od súťažných 
duelov a teraz som čerstvý a nabudený na 
nabitý program, ktorý nás čaká.“ 

Čaká nás derby, ktoré nebude len tradične 
prestížne, ale taktiež veľmi dôležité z pohľadu 
vývoja súťaže. Stretáva sa druhý tím tabuľky 
so štvrtým, pričom od Trnavy nás delia tri body. 

A tak to na ihrisku často vyzerá, že je to v prvom 
rade boj, až potom futbalová krása. Zápas vždy 
môže rozhodnúť niečo iné, či už je to jedna vyda-
rená štandardná situácia, jedna chyba či malý 
detail. Zodpovedne sme sa pripravovali a som 
presvedčený, že to ukážeme aj na ihrisku,“ 
vyhlásil rodák z Vrakune. 

Pred reprezentačnou prestávkou sme síce v Du-
najskej Strede aj po viacerých sporných verdik-
toch a vylúčení Joeriho de Kampsa, ktoré bolo aj 
komisiou rozhodcov vyhodnotené ako nesprávne, 
prehrali 2:5, no jeden nevydarený zápas nemohol 
prekryť to, čo naše mužstvo dosiahlo niekoľko dní 
predtým. Pozitívna energia by sa mohla preniesť 
aj do súboja s najväčším rivalom. „Verím, že nám 
zostalo dobré momentum. Futbal je paradox, 
vždy sa všetko odvíja od posledného zápasu, 
ktorý nám síce nevyšiel, no celé obdobie po 
prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov bolo výbor-

né. Ideálne by bolo sa proti Trnave opäť pozitív-
ne naladiť do najbližšej fázy sezóny, pretože ná-
ročných zápasov už bude len pribúdať.“ 

Práve fakt, že v nedeľu hostíme Spartak, môže 
byť priaznivý z pohľadu koncentrácie hráčov. 
Každý z nich povie, že vždy myslí len na najbližší 
zápas, no len ťažko z hlavy vytlačíte, že v 
priebehu niekoľkých dní sa postavíte veľkej výzve. 
Tou bude vo štvrtok Besiktas, no derby je takou 
motiváciou a prestížou, že hráči skutočne myslia 
len na nedeľný večer na Tehelnom poli. „Tiež to 
vnímam z tohto uhla pohľadu. Nechcem nikoho 
podceňovať, ale Trnava je o niečo zvučnejší 
súper než ostatné tímy v lige, má to iný náboj, 
navyše hráme doma. Cítime záväzok odovzdať 
absolútne maximum a som presvedčený, že nikto 
si nedovolí myslieť predčasne na Besiktas a nikto 
si nedovolí nič zľahčiť,“ uzavrel Dominik Greif.

ABY SÚPER CÍTIL, 
ŽE PRIŠIEL NA TEHELNÉ POLE 

Určite sa chceme radšej pozerať vyššie a čím 
skôr sa vrátiť na prvé miesto. Na splnenie tejto 
ambície potrebujeme v derby naplno bodovať. 
„Derby je najväčší zápas, aký na Slovensku 
existuje. Verím, že si na štadión nájde cestu čo 
najviac fanúšikov, a že opäť budú naším dva-
nástym hráčom. Chceme sa prezentovať útoč-
nou hrou, vždy sa snažíme o to, aby súper cítil, 
že prišiel na Tehelné pole a nebude to mať ľahké. 
Pozeráme sa na seba, jednoznačne pôjdeme za 
gólmi a tromi bodmi,“ vyhlásil 22-ročný Bratislav-
čan, ktorý ešte v žiakoch či doraste zažil veľa 
derby. Na seniorskej úrovni chytal proti Trnave 
päťkrát, pričom všetkých päť duelov sme vyhrali 
a v troch si Dominik udržal čisté konto. 
„Už v mládeži mali súboje s Trnavou iný náboj, 
vždy boli šťavnatejšie, zostalo to tak až doteraz. 
Mne osobne sa proti Spartaku darí, až si musím 
pre istotu zaklopať na drevo (úsmev). Ťažko 
povedať, čo je za mojou úspešnou bilanciou. 
Čisté konto je vždy zásluha celého tímu. Úspešná 
bilancia v derby možno naznačuje, že sa na 
Spartak vieme dobre pripraviť a pristupujeme 
k týmto zápasom tak, ako sa patrí. Verím, že 
v tom budeme pokračovať.“ 

V mysliach slovanistov ešte stále rezonuje 3. 
marec 2019, keď sa slávnostne otváralo Tehelné 
pole. Rekordná návšteva v dejinách samostat-
nosti (22 500 divákov) sledovala triumf belasých 
nad Trnavou 2:0. „Spomienka na tento večer 
stále rezonuje. Bola to veľkolepá šou, otvorenie 
štadióna a vypredané hľadisko, k tomu sme 
najväčšieho rivala zdolali 2:0. Urobíme maximum, 
aby sme aj teraz zažili podobne pekný večer,“ 
hovorí Dominik Greif. 

Belasí vyhrali posledné tri vzájomné súboje s Tr-
navou. Hovorí sa, že derby nemá favorita a zma-
závajú sa v ňom tabuľkové rozdiely či aktuálna 
forma. Aj z nedávnej histórie vieme, že často roz-
hodujú malé detaily. Stačí si spomenúť na famóz-
ne gólové akcie Dejana Dražiča zo septembra 
2018, Mohov gólový volej z apríla 2018 či Greifove 
skvelé zákroky pri triumfe 2:1 v Trnave v auguste 
2017. „Derby je o správnej mentalite, nastavení, 
húževnatosti. Všetci si už len pod samotným 
pojmom „derby“ predstavíme v prvom rade boj. 
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Pozeráme sa na seba, jednoznačne pôjdeme za 
gólmi a tromi bodmi,“ vyhlásil 22-ročný Bratislav-
čan, ktorý ešte v žiakoch či doraste zažil veľa 
derby. Na seniorskej úrovni chytal proti Trnave 
päťkrát, pričom všetkých päť duelov sme vyhrali 
a v troch si Dominik udržal čisté konto. 
„Už v mládeži mali súboje s Trnavou iný náboj, 
vždy boli šťavnatejšie, zostalo to tak až doteraz. 
Mne osobne sa proti Spartaku darí, až si musím 
pre istotu zaklopať na drevo (úsmev). Ťažko 
povedať, čo je za mojou úspešnou bilanciou. 
Čisté konto je vždy zásluha celého tímu. Úspešná 
bilancia v derby možno naznačuje, že sa na 
Spartak vieme dobre pripraviť a pristupujeme 
k týmto zápasom tak, ako sa patrí. Verím, že 
v tom budeme pokračovať.“ 

V mysliach slovanistov ešte stále rezonuje 3. 
marec 2019, keď sa slávnostne otváralo Tehelné 
pole. Rekordná návšteva v dejinách samostat-
nosti (22 500 divákov) sledovala triumf belasých 
nad Trnavou 2:0. „Spomienka na tento večer 
stále rezonuje. Bola to veľkolepá šou, otvorenie 
štadióna a vypredané hľadisko, k tomu sme 
najväčšieho rivala zdolali 2:0. Urobíme maximum, 
aby sme aj teraz zažili podobne pekný večer,“ 
hovorí Dominik Greif. 

Belasí vyhrali posledné tri vzájomné súboje s Tr-
navou. Hovorí sa, že derby nemá favorita a zma-
závajú sa v ňom tabuľkové rozdiely či aktuálna 
forma. Aj z nedávnej histórie vieme, že často roz-
hodujú malé detaily. Stačí si spomenúť na famóz-
ne gólové akcie Dejana Dražiča zo septembra 
2018, Mohov gólový volej z apríla 2018 či Greifove 
skvelé zákroky pri triumfe 2:1 v Trnave v auguste 
2017. „Derby je o správnej mentalite, nastavení, 
húževnatosti. Všetci si už len pod samotným 
pojmom „derby“ predstavíme v prvom rade boj. 



Kým väčšina hráčov z kádra ŠK Slovan počas 
reprezentačnej pauzy zaberala na sústredení 
v Tatrách, Dominik Greif mal spolu s ďalšími 
štyrmi členmi tímu (Vasil Božikov, Dávid Holman, 
David Strelec a Andraž Šporar) reprezentačné 
povinnosti. V súbojoch s Chorvátskom a Maďar-
skom bol pripravený na lavičke náhradníkov a aj 
keď do hry nezasiahol, pochvaľoval si skúsenosti, 
ktoré nadobudol. „Prvýkrát som bol súčasťou 
reprezentačného áčka počas kvalifikácie, čo je 
pre mňa ďalšia nová skúsenosť a posun v karié-
re. Zraz sme zakončili výborným výsledkom, čiže 
späť do klubu som prišiel v pozitívnej nálade, 
v podstate v rovnakom rozpoložení, v akom som 
do reprezentácie odchádzal. Už len možnosť 
trénovať s takými kvalitnými hráčmi, akých 
Slovensko má, ma ohromne posúva dopredu. 
Rovnako sa snažím odpozerať veci od našich 
reprezentačných brankárov, ktorí majú odchyta-
né veľké zápasy. 

Aj napriek tomu, že som nezasiahol do hry, mi 
zraz dal veľa a získal som cenné skúsenosti,“ 
hovorí naša brankárska jednotka. Aj pre Dominika 
bol úvod sezóny mimoriadne nabitý. V priebehu 
necelých dvoch mesiacov odchytal 14 duelov, 
v ktorých si šesťkrát udržal čisté konto. Aj z tohto 
pohľadu mu možno paradoxne padlo vhod, že 
v reprezentácii kryl chrbát Martinovi Dúbravkovi. 
„Trochu som si vydýchol od zápasovej záťaže. 
Nemám problém trénovať aj každý deň, ale 
zápasy sú predsa len o dosť náročnejšie. 
V reprezentácii sme trénovali vo výborných 
podmienkach, oddýchol som si od súťažných 
duelov a teraz som čerstvý a nabudený na 
nabitý program, ktorý nás čaká.“ 

Čaká nás derby, ktoré nebude len tradične 
prestížne, ale taktiež veľmi dôležité z pohľadu 
vývoja súťaže. Stretáva sa druhý tím tabuľky 
so štvrtým, pričom od Trnavy nás delia tri body. 

A tak to na ihrisku často vyzerá, že je to v prvom 
rade boj, až potom futbalová krása. Zápas vždy 
môže rozhodnúť niečo iné, či už je to jedna vyda-
rená štandardná situácia, jedna chyba či malý 
detail. Zodpovedne sme sa pripravovali a som 
presvedčený, že to ukážeme aj na ihrisku,“ 
vyhlásil rodák z Vrakune. 

Pred reprezentačnou prestávkou sme síce v Du-
najskej Strede aj po viacerých sporných verdik-
toch a vylúčení Joeriho de Kampsa, ktoré bolo aj 
komisiou rozhodcov vyhodnotené ako nesprávne, 
prehrali 2:5, no jeden nevydarený zápas nemohol 
prekryť to, čo naše mužstvo dosiahlo niekoľko dní 
predtým. Pozitívna energia by sa mohla preniesť 
aj do súboja s najväčším rivalom. „Verím, že nám 
zostalo dobré momentum. Futbal je paradox, 
vždy sa všetko odvíja od posledného zápasu, 
ktorý nám síce nevyšiel, no celé obdobie po 
prvom kole kvalifikácie Ligy majstrov bolo výbor-

né. Ideálne by bolo sa proti Trnave opäť pozitív-
ne naladiť do najbližšej fázy sezóny, pretože ná-
ročných zápasov už bude len pribúdať.“ 

Práve fakt, že v nedeľu hostíme Spartak, môže 
byť priaznivý z pohľadu koncentrácie hráčov. 
Každý z nich povie, že vždy myslí len na najbližší 
zápas, no len ťažko z hlavy vytlačíte, že v 
priebehu niekoľkých dní sa postavíte veľkej výzve. 
Tou bude vo štvrtok Besiktas, no derby je takou 
motiváciou a prestížou, že hráči skutočne myslia 
len na nedeľný večer na Tehelnom poli. „Tiež to 
vnímam z tohto uhla pohľadu. Nechcem nikoho 
podceňovať, ale Trnava je o niečo zvučnejší 
súper než ostatné tímy v lige, má to iný náboj, 
navyše hráme doma. Cítime záväzok odovzdať 
absolútne maximum a som presvedčený, že nikto 
si nedovolí myslieť predčasne na Besiktas a nikto 
si nedovolí nič zľahčiť,“ uzavrel Dominik Greif.

Určite sa chceme radšej pozerať vyššie a čím 
skôr sa vrátiť na prvé miesto. Na splnenie tejto 
ambície potrebujeme v derby naplno bodovať. 
„Derby je najväčší zápas, aký na Slovensku 
existuje. Verím, že si na štadión nájde cestu čo 
najviac fanúšikov, a že opäť budú naším dva-
nástym hráčom. Chceme sa prezentovať útoč-
nou hrou, vždy sa snažíme o to, aby súper cítil, 
že prišiel na Tehelné pole a nebude to mať ľahké. 
Pozeráme sa na seba, jednoznačne pôjdeme za 
gólmi a tromi bodmi,“ vyhlásil 22-ročný Bratislav-
čan, ktorý ešte v žiakoch či doraste zažil veľa 
derby. Na seniorskej úrovni chytal proti Trnave 
päťkrát, pričom všetkých päť duelov sme vyhrali 
a v troch si Dominik udržal čisté konto. 
„Už v mládeži mali súboje s Trnavou iný náboj, 
vždy boli šťavnatejšie, zostalo to tak až doteraz. 
Mne osobne sa proti Spartaku darí, až si musím 
pre istotu zaklopať na drevo (úsmev). Ťažko 
povedať, čo je za mojou úspešnou bilanciou. 
Čisté konto je vždy zásluha celého tímu. Úspešná 
bilancia v derby možno naznačuje, že sa na 
Spartak vieme dobre pripraviť a pristupujeme 
k týmto zápasom tak, ako sa patrí. Verím, že 
v tom budeme pokračovať.“ 

V mysliach slovanistov ešte stále rezonuje 3. 
marec 2019, keď sa slávnostne otváralo Tehelné 
pole. Rekordná návšteva v dejinách samostat-
nosti (22 500 divákov) sledovala triumf belasých 
nad Trnavou 2:0. „Spomienka na tento večer 
stále rezonuje. Bola to veľkolepá šou, otvorenie 
štadióna a vypredané hľadisko, k tomu sme 
najväčšieho rivala zdolali 2:0. Urobíme maximum, 
aby sme aj teraz zažili podobne pekný večer,“ 
hovorí Dominik Greif. 

Belasí vyhrali posledné tri vzájomné súboje s Tr-
navou. Hovorí sa, že derby nemá favorita a zma-
závajú sa v ňom tabuľkové rozdiely či aktuálna 
forma. Aj z nedávnej histórie vieme, že často roz-
hodujú malé detaily. Stačí si spomenúť na famóz-
ne gólové akcie Dejana Dražiča zo septembra 
2018, Mohov gólový volej z apríla 2018 či Greifove 
skvelé zákroky pri triumfe 2:1 v Trnave v auguste 
2017. „Derby je o správnej mentalite, nastavení, 
húževnatosti. Všetci si už len pod samotným 
pojmom „derby“ predstavíme v prvom rade boj. 

NAJBLIŽŠÍ 
PROGRAM BELASÝCH
ŠTVRTOK 19. SEPTEMBRA o 21.00
1. kolo Európskej ligy
ŠK Slovan – Besiktas JK

NEDEĽA 22. septembra o 18:00
9. kolo Fortuna ligy
AS Trenčín – ŠK Slovan

SOBOTA 28. septembra o 19:00
10. kolo Fortuna ligy
ŠK Slovan – FC Nitra

ŠTVRTOK 3. OKTÓBRA o 18.55 SELČ
2. kolo Európskej ligy
SC Braga – ŠK Slovan

DNEŠNÝ 
ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Pavol Chmura

ASISTENTI ROZHODCU:  
Miroslav Benko, Dušan Hrčka

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Michal Tomčík

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 7. KOLE 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Žilina

Slovan

Pohronie

Trnava

Zl. Moravce

Trenčín

Sereď

Dun. Streda

Ružomberok

Michalovce

Nitra

Senica

7 6 1 0 1921:6

7 4 1 2 1317:11

7 4 1 2 1310:9

7 2 2 3 811:15

7 1 2 4 58:12

7 1 1 5 46:13

7 1 1 5 47:19

7 1 2 4 56:11

7 1 3 3 68:17

7 3 2 2 1113:10

7 4 1 2 1312:9

7 5 1 1 1620:7

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Trnavy:
Sezóna 2018/19

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

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

Sezóna 2017/18

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

II. SEMIFINÁLE SLOVNAFT CUPU:
Trnava – Slovan 1:1 (1:1), 3:4 na 11 m
Góly: Egho – Šporar

4. KOLO NADSTAVBY:
Trnava – Slovan 1:0 (0:0)
Gól: Ofosu

I. SEMIFINÁLE SLOVNAFT CUPU:
Slovan – Trnava 1:1 (1:0)
Góly: Čavrič – Egho

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

5. KOLO:
Trnava – Slovan 1:2 (0:2)
Góly: Yilmaz – Hološko, Čavrič



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 
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: 3.11.1999
GRE

Georgios Tzovaras
99

Narodený: 30.11.1995
BRA

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
SVK

David Strelec
15

 



PAUZU SME VYUŽILI NAPLNO

Belasí postúpili do skupiny Európskej ligy, splnenie 
čiastkového cieľa ich však rozhodne neuspokojilo. 
Naopak, vidina európskej jesene je prílevom ešte 
väčšej motivácie a túžby do ďalšej práce. Aj pre-
to hráči cez prestávku tvrdo trénovali po hernej 
i kondičnej stránke. „Septembrová reprezentačná 
pauza bola v podstate poslednou príležitosťou 
v tomto roku, aby sme s hráčmi ešte do konca 
jesene popracovali na kondičných parametroch. 
Potom sa už naplno rozbehne európska súťaž 
i domáca liga. Na sústredení sme splnili všetko, 
čo sme si naplánovali. S výnimkou jedného dňa 
sme trénovali dvojfázovo, dopoludnia boli na 
programe herné tréningy v NTC Poprad a popo-
ludní sme absolvovali výbehy na Štrbskom plese. 
Sústredenie spestrila aj klasická horská túra. 
Vyhýbali sa nám zranenia, takže sústredenie 
môžeme hodnotiť pozitívne,“ povedal asistent 
trénera Martin Rusňák, ktorý má spolu so Xavie-
rom Simoesom pod palcom kondičnú prípravu 
nášho prvého tímu. 

Pre viacerých hráčov bola novinkou klasická 
horská túra. Niektorí prvý raz zažili Tatry a hneď 
v podobe ostrého testu, ktorým bola tradičná 
trasa zo Štrbského plesa na Chatu pod Rysmi. 
„Túru sme plánovali až na tretí deň sústredenia, 
no vzhľadom na predpoveď počasia sme ju 
presunuli hneď na úvod. Hráči dostali do tela, 

prišla aj nejaká únava, ale to bolo naším cieľom. 
Pri túre sme skĺbili kondičný tréning s prečistením 
mysle, hráči mali dobrý pocit, že sami vyšli až na 
vrchol a užili si aj krásne výhľady. Ukázali sme im 
aj iné pekné časti Slovenska, čo sa prejavilo 
v celkovo dobrej atmosfére. Sústredenie slúžilo 
aj na ďalšie utuženie kolektívu,“ pokračoval 
Martin Rusňák. 

Aj sústredenie jasne dokazuje, že v našom tíme 
je túžba naďalej sa zlepšovať. „Každý realizačný 
tím má svoju filozofiu. Cítime, že naše mužstvo je 
po fyzickej stránke ešte kam posunúť. Určite to 
nie je zlé alebo nedostatočné, ale každý sa vie 
ešte priblížiť k svojím osobným limitom či 
parametrom. Aj z tohto dôvodu sme reprezen-
tačnú pauzu využili skutočne naplno,“ vyhlásil 
asistent trénera. Belasým chýbalo päť reprezen-
tantov, tí sa do tréningového procesu vrátili v 
stredu, resp. vo štvrtok. „Na sústredení boli aj 
niektorí hráči, ktorí sa ešte doliečovali, preto 
trénovali pod dohľadom fyzioterapeutov a leká-
ra. Pozitívne je, že dve tretiny záťaže absolvoval 
Georgios Tzovaras, ktorý sa vracia po zranení. 
Celkovo veríme, že príprava v Tatrách padla na 
úrodnú pôdu, a že to premietneme do výsledku 
proti Trnave či v ďalších dueloch,“ uzavrel Martin 
Rusňák.

Ani počas septembrovej reprezentačnej prestávky sa dianie v najúspešnejšom klube vôbec nezasta-
vilo. Naše mužstvo absolvovalo šesťdňové sústredenie vo Vysokých Tatrách, kde hráči dostali do tela, 
no zároveň bol priestor aj na potrebné utuženie kolektívu.



„Sústredenie v Tatrách bolo veľmi prospešné. 
Dobre sme makali z pohľadu hernej i kondičnej 
stránky, určite sme sa posunuli dopredu a urobili 
krôčik na ceste zlepšovania sa. Všetci si uvedo-
mujeme, že sa nesmieme uspokojiť s postupom 
do skupiny Európskej ligy. Chceme ešte viac, tú-
žime po ďalších víťazstvách na domácej i európ-
skej scéne,“ hovorí Dejan Dražič. 

Zahraničí hráči z kádra Slovana Bratislava si radi 
budujú vzťah k Bratislave i Slovensku. Sami ini-
ciovali hodiny slovenského jazyka a veľmi si po-
chvaľovali aj slovenské veľhory, ktoré prvýkrát 
zažili. „V mojej kariére som ešte nebol na sústre-
dení v horách. Je to úplne iné než trénovať 
v Bratislave. Zmena nám po nabitom programe 
padla vhod, behali sme v prírode, v čerstvom 
horskom vzduchu. A môžem povedať, že Tatry 
sú naozaj krásne a Slováci majú byť na čo hrdí,“ 
pokračoval Dejan Dražič, ktorý si pochvaľoval, že 

na sústredení bol aj priestor na utuženie kolek-
tívu. „V závere sme mali v kolibe veľkú tímovú 
večeru. Cítil som sa ako člen jednej rodiny, kto-
rá má spoločné hodnoty a spoločný cieľ. Bol 
to skvelý pocit.“ 

Novinkou v rámci tréningového procesu nášho 
tímu bola klasická celodenná túra zo Štrbského 
plesa na Chatu pod Rysmi. Pre viacerých hráčov 
absolútna novinka, no príjemné spojenie 
tréningovej záťaže a zážitku z pobytu v prírode. 
„Nebolo to jednoduché (úsmev). Absolvovali sme 
trasu zo Štrbského plesa na Chatu pod Rysmi. 
Čiže dokopy asi 20 kilometrov, celá túra trvala 
necelých sedem hodín. Dostali sme do tela, ale 
námaha stála za to. Tatry sú skutočne nádherné. 
Túra bola prospešná aj z pohľadu fyzickej strán-
ky, určite pomôže našej kondícii. Celkovo na sú-
stredení tvrdo trénujeme, aby sme sa naďalej 
zlepšovali,“ vyhlásil obranca Vernon de Marco.

TVRDÁ DRINA, KRÁSNE TATRY

BELASÍ V REPREZENTAČNÝCH 
DRESOCH

Aj naši hráči si pochvaľovali tvrdú drinu, ktorú zažili na sústredení v Tatrách. Belasí vedia, že z čiast-
kového úspechu sa môžu krátko potešiť, ale potom už musia smerovať myšlienky na ďalšie výzvy. 
A tie sú úplne jasné – nabitý jesenný program v lige i v skupinovej fáze Európskej ligy.

POČAS ASOCIAČNÉHO TERMÍNU BOLI V AKCII PIATI HRÁČI SLOVANA BRATISLAVA. 

Andraž Šporar v kvalifikačnom zápase Slovinsko – Poľsko (2:0) prihrával na prvý gól Slovinska a druhý 
presný zásah sám strelil, keď zužitkoval kolmicu za obranu a z uhla prekonal brankára. V ďalšom 
kvalifikačnom súboji s Izraelom (3:2) odohral 90 minút a pripísal si asistenciu pri druhom góle Slovinska.

David Strelec odohral plnú minutáž v kvalifikačnom zápase Slovenska do 21 rokov v Azerbajdžane (1:2). 
V prípravnom súboji s Dunajskou Stredou (3:3) si pripísal presný zásah, keď dosiahol druhý gól Slovenska. 

Vasil Božikov nastúpil na slávnom Wembley v kvalifikačnom zápase Bulharska s Anglickom (0:4). Náš 
kapitán následne vybehol v pozícii striedajúceho hráča do prípravného súboja s Írskom (1:3). 

Dávid Holman strávil na ihrisku plných 90 minút v prípravnom súboji v Čiernej Hore (1:2), zaznamenal 
gólovú asistenciu pri presnom zásahu Maďarska. 

Dominik Greif bol v oboch súbojoch Slovenska v rámci kvalifikácie na ME 2020 s Chorvátskom (0:4) 
a v Maďarsku (2:1) pripravený zasiahnuť do hry z lavičky náhradníkov. 
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Predstavujeme nášho dnešného súpera...

FC SPARTAK TRNAVA
Po niečo vyše polročnej prestávke je tu 143. ligové 
derby. Marcový triumf 2:0 pred vypredaným hľa-
diskom Tehelného poľa pri jeho slávnostnom otvo-
rení máme ešte v živej pamäti, no odvtedy sa 
toho veľa zmenilo, najmä v trnavskom tábore. 
Spartak má za sebou turbulentné obdobie, keď 
do klubu prišli noví majitelia, funkcionári, tréneri 
a vo dvoch vlnách v zime i v lete aj väčšina sú-
časného mužstva. Pod vedením Michala Ščasné-
ho sa Trnavčanom ako obhajcom titulu v úvode 
jari nepodarilo postúpiť do prvej šestky a v lige 
napokon skončili siedmi. Po 19 rokoch však vyhrali 
Slovenský pohár, keď vo finále zdolali Žilinu po 
remíze 3:3 a lepšie zvládnutom penaltovom roz-
strele. Trnava tak zároveň získala miestenku do 
kvalifikácie Európskej ligy.

V nej už na lavičke sedel nový muž. Pred štartom 
sezóny vedenie Spartaka angažovalo Portugal-
čana Ricarda Cheua, ktorý na jar pomohol Senici 
k záchrane v najvyššej súťaži. Opačným smerom 
na Záhorie následne putoval Michal Ščasný. 
Z hráčov, ktorí v marci nastúpili proti Slovanu, sú 
v súčasnom kádri už len brankár Dobrivoj Rusov, 
obranca Matúš Turňa, zranený stredopoliar Erik 
Grendel a útočník Kubilay Yilmaz. Marcové derby 
si pamätajú ešte náhradný gólman Petr Bolek 
i brazílske duo Lucas Lovat, Rafael Tavares, ktorí 
ho sledovali z lavičky. Celý duel proti Slovanu 
v červeno-čiernom absolvoval ešte Myenty 
Abena, dnes už opora zadných radov belasých. 
Naopak, v lete do Spartaka prišli aj traja futba-
listi s väčšou či menšou slovanistickou minulosťou 
– Filip Oršula, Timotej Záhumenský a Matej 
Jakúbek.

Trnavčania vstúpili do nového ročníka solídne, aj 

keď v Európe nezopakovali minulú sezónu a vy-
držali v nej dve kolá. Proti Radniku Bijeljina ešte 
odvrátili hrozbu okamžitého vypadnutia. Po pre-
hre 0:2 v Bosne a Hercegovine na svojom štadió-
ne vyhrali rovnakým výsledkom a ďalej ich posu-
nuli jedenástky a úspešné zásahy brankára 
Rusova. S mankom 0:2 odchádzal Spartak aj 
z Plovdivu a v odvete proti Lokomotivu napriek 
dlhému oslabeniu o vylúčeného Záhumenského 
viedol už 3:0, lenže bulharský tím strelil štvrťhodi-
nu pred koncom gól, na ktorý už domáci nedoká-
zali odpovedať. V našej lige je Trnava po siedmich 
kolách štvrtá, na belasých aktuálne stráca iba tri 
body. Posledné dva zápasy v Ružomberku a do-
ma s Michalovcami vyhrala o gól. V oboch prípa-
doch sa z penalty presadil kapitán Bogdan Mitrea. 
Tento skúsený rumunský stopér skóroval v lige už 
päťkrát, z toho štyrikrát z bieleho bodu, a je na 
čele rebríčka kanonierov spolu so Žilinčanom 
Jánom Bernátom. Okrem Mitreu sa z nových posíl 
presadili do základnej zostavy predovšetkým 
chorvátski stredopoliari Marko Tešija a Filip Dan-
gubič, ktorých si priviedol tréner Cheu zo Senice, 
v strede poľa je dôležitým hráčom aj navrátilec 
Emir Halilovič. Pravý kraj defenzívnej formácie vy-
stužil Portugalčan Joao Diogo, v útoku sa prvou 
voľbou stal Rakúšan Alex Sobczyk, ktorý strelil 
v šiestich stretnutiach dva góly.

Belasí dnes budú bojovať o 64. ligové víťazstvo 
nad odvekým rivalom. Ak by sa im to podarilo, 
Trnavu by doma zdolali štvrtýkrát  v rade a len 
jedna výhra by ich delila od vyrovnania historic-
kého maxima. Päť triumfov nad Spartakom 
dosiahli za sebou na Tehelnom poli v rokoch 1989 
až 1993 a potom aj v období 2000 – 2003.



SÚPISKA

Brankári
26 Petr Bolek (CZE) 13.6.1984
31 Dobrivoj Rusov 13.1.1993
40 Peter Urminský 24.5.1999

Obrancovia
2  Matúš Turňa 11.5.1986 
3  Bogdan Mitrea (ROU) 29.9.1987
4  Alexander Horvát 25.9.2000
5  Marko Marinkovič (SRB) 6.1.1994
17 Jozef Menich 15.9.1994
20 Joao Diogo (POR) 28.2.1988
29 Ivan Mesík 1.6.2001
36 Lucas Lovat (BRA) 15.1.1997
44 Timotej Záhumenský 17.7.1995

Stredopoliari
6  Martin Gamboš 23.1.1998
7  Filip Oršula 25.2.1993
8  Erik Grendel 13.10.1988
10 Filip Dangubič (CRO) 5.5.1995
12 Marko Tešija (CRO) 14.1.1992
13 Matej Jakúbek 19.1.1995
21 Kristián Mihálek 10.3.2000
27 Emir Halilovič (BIH) 4.11.1989
33 Rafael Tavares (BRA) 26.6.2000

Útočníci
11 Kubilay Yilmaz (AUT) 9.7.1996
22 Marko Kelemen 29.4.2000
24 Alex Sobczyk (AUT) 20.5.1997

 
TRÉNER: Ricardo Cheu (POR)




