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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Na domácom ihrisku sa dnes belasí predstavia po troch 
týždňoch, keď naposledy v závere septembra zdolali Nitru vysoko 5:0. Odvtedy naše mužstvo cesto-
valo nielen do Bragy a Ružomberka, ale i na Liptov a Oravu v rámci domácej pohárovej súťaže.

Dnes sa po dlhšej dobe môžu hráči oprieť o pod-
poru fanúšikov z tribún. Klub sa k aktuálnej 
situácii stavia čelom a aj v náročnom období, 
keď sme na dva európske zápasy a jeden ligový 
duel dostali tresty v podobe zatvoreného šta-
dióna, prichádzame s iniciatívou SPOLU SME 
SLOVAN v dobrom i v zlom. Spoločne víťazíme, 
spoločne prehrávame, spoločne sme sa dostali 
do problému a spoločne z neho musíme vyjsť. 

Prvú šancu máme už dnes. Na tribúnach môžete 
ukázať, že v prvom rade chodíte na Tehelné pole 
pre podporu našich hráčov a nie kvôli menu sú-
pera. Hostíme nováčika súťaže, ktorý do ligy vhu-

pol sympaticky a s elánom, postupne však  do-
platil na pokles formy a dnes prichádza do Bra-
tislavy s novým trénerom Mikulášom Radványim. 
Belasí v prvom kole zvíťazili v Žiari nad Hronom 
nad Pohroním 3:1, tri body chcú získať aj dnes, 
aby sa minimálne udržali na čele ligovej tabuľky. 

Ďakujeme vám za vašu návštevu a podporu 
a veríme, že dnes našim hráčom vytvoríte takú 
atmosféru, ktorou im aspoň čiastočne vynahra-
díte to, o čo sme všetci prišli. Myslime už len 
dopredu a podporme Slovan bez ohľadu na 
meno súpera.

SLOVAN DO TOHO! 





Aleksandar Čavrič patrí k služobne najstarším 
hráčom v aktuálnom kádri. V Slovane pôsobí od 
augusta 2016, dlhšie sú súčasťou prvého tímu len 
Dominik Greif a Joeri de Kamps. Aj preto veľmi 
pozorne vníma, čím si klub v priebehu posled-
ných troch rokov prešiel a čo všetko sa zmenilo. 
„Je neskutočné, čo sa za tri roky zmenilo. Je to 
priam neporovnateľné. Keď som do Slovana pri-
šiel, tak sme sa nenachádzali v ideálnej situácii. 
Postupne sa ukázalo, že poctivá práca vždy pri-
náša výsledky. Klub sa obrovsky posunul v ma-
lých i veľkých veciach a neustále rastie. Už pred 
rokom som povedal, že ak z mužstva nikto neodí-
de a zostaneme pokope, môžeme sa prebojovať 
do skupiny európskeho pohára,“ povedal Ale-
ksandar Čavrič. 

Srbský ofenzívny univerzál patrí k prvým hráčom, 
ktorí prišli do Slovana v rámci novej prestupovej 
politiky klubu. V belasom si zatiaľ pripísal 76 
ligových štartov, v nich dosiahol 22 gólov a 16 
asistencií. Dlho túžil po veľkých európskych du-
eloch, odvetu v Solúne či súboje s Besiktasom 
a Bragou však vynechal pre zranenie. „Zranil 
som sa v domácom zápase s PAOK po kontakte 
s brankárom súpera. Brankár ma kopol, čo samo 
o sebe nebolo tak bolestivé, ale následne som 
v plnej rýchlosti padol na ihrisko. Vtedy je telo 
ťažšie a ľahšie si privodíte zranenie, čo sa žiaľ 
stalo aj mne. Pauzoval som takmer dva mesiace, 
čo je zatiaľ najdlhšia vynútená pauza v kariére. 
Bolo náročné prijať fakt, že nemôžem tímu 
pomôcť a nemôžem si zahrať veľké európske 

ZA TRI ROKY 
OBROVSKÝ POSUN VPRED

zápasy. Stále som však bol s chalanmi, pod-
poroval som ich aspoň psychicky a spolu 
s nimi som sa tešil z pekných výsledkov,“ 
hovorí účastník ME do 21 rokov z roku 2017. 

„Čaki,“ ako Aleksandara prezývajú spoluhráči, 
sa do zostavy vrátil v pohárovom súboji v Orav-
skej Porube, kde skóroval a uzavrel skóre na 
7:0 v náš prospech. Po pauze z neho priam 
srší chuť do futbalu a dobre naladený je aj 
na dnešný duel s Pohroním. Mimochodom, 
dnes belasí odohrajú už svoj 24. súťažný 
zápas v sezóne. „Keď sa zotavíte zo zranenia, 
tak so správnym prístupom prídete späť 
psychicky silnejší a s veľkým hladom po fut-
bale. Aj ja chcem ukázať, že som za tie 2 me-
siace nestratil kvalitu a môžem byť platným 
členom tímu. Zranenie neprišlo kvôli tomu, že 
by som niečo zanedbal. Jednoducho vzniklo 
zo súboja v zápase, patrí to k futbalu. Už sa 
nechcem pozerať do minulosti, myslím na 
budúcnosť a chcem byť ešte lepší a prospeš-
nejší pre Slovan Bratislava.“ 

Belasí v najvyššej súťaži privítajú Pohronie 
v Bratislave po prvýkrát. V prvom vzájomnom 
súboji tejto sezóny, ktorý sa hral v júli v Žiari 
nad Hronom, práve Aleksandar Čavrič v úvo-
de otvoril skóre stretnutia a v závere peknou 
prihrávkou pripravil gól pre Andraža Šporara. 
„Hrali sme tam pár dní po vypadnutí z kvali-
fikácie Ligy majstrov, bolo náročné otriasť sa 
z toho úderu. V zápase s Pohroním som na-
stúpil na pozícii útočníka, dal som gól a pri-
hral som Andražovi, čo mi pomohlo zvýšiť 
sebadôveru. Spomienky na Pohronie sú 
pekné. Myslím si, že dnes nie je namieste 
otázka, čo očakávame od zápasu, pretože 
naším jasným cieľom je víťazstvo. Domácej 
lige kladieme popri Európe vysokú prioritu, 
chceme splniť klubový cieľ a obhájiť titul. 
Verím, že aj fanúšikovia si po dlhšej dobe 
nenechajú ujsť možnosť navštíviť Tehelné po-
le a vytvoria peknú atmosféru. My urobíme 
maximum, aby sme sa im odvďačili dobrým 
výkonom a víťazstvom, nech sa všetci dobre 
naladíme na Európsku ligu,“ uzavrel Aleksan-
dar Čavrič.
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SLOVANISTI SI PODPORU FANÚŠIKOV 
UŽILI AJ NA ORAVE
Kým väčšina fortunaligistov sa mohla počas ok-
tóbrovej reprezentačnej pauzy koncentrovať len 
na tréningový proces, tak belasí si plnili povin-
nosti v domácom pohári. Duely 2. a 3. kola sa 
totiž prekrývali s termínmi európskych zápasov, 
preto boli preložené na neskorší termín a napo-
kon si ich slovanisti odohrali v rozmedzí troch dní. 
Pohár si cez pauzu dohrávalo aj Pohronie, ktoré 
zvíťazilo na ihrisku TU Slávia Košice 3:0. 

Najprv v dohrávke 2. kola cestovali slovanisti do 
Liptovskej Štiavnice, malebnej obce nachádzajú-
cej sa len pár kilometrov od Ružomberka. Možno 
aj preto prilákali do hľadiska „len“ 780 divákov, 
pretože obyvatelia Liptovskej Štiavnici si ich len 
pár dní predtým mohli pozrieť aj v ligovom súboji 
v Ružomberku. V súboji s účastníkom III. ligy stred 
dostali od začiatku príležitosť aj Denis Potoma 
a Samuel Kozlovský z juniorky, v druhom polčase 
si súťažné premiéry pripísali mladíci Adam Jacku-
liak a Samuel Habodasz. K hladkému triumfu 4:0 
a splnenej povinnosti výrazne prispel Dejan Dra-
žič, ktorý strelil tri góly. „Je to môj prvý hetrik 
v profesionálnej kariére. Chalani sa usmievali, 
ale je to skutočne tak. Pred pár dňami sme hrali 
Európsku ligu v Brage, dnes pohár v Liptovskej 
Štiavnici. Nerobíme však žiadny rozdiel. Nosíme 
na hrudi logo Slovana Bratislava, čo nás zavä-
zuje poňať každý zápas maximálne zodpoved-
ne a vždy reprezentovať túto slávnu značku,“ 
povedal po stretnutí Dejan Dražič. 

V sobotu sa slovanisti opäť vydali severným sme-
rom, tentoraz na Oravu. Mnohí sa pri tomto kon-
štatovaní pousmiali. Veď práve na Orave má 
najúspešnejší slovenský klub početnú fanúšikov-
skú základňu, veľa fanúšikov cestuje pravidelne 
na naše zápasy. Pre Oravskú Porubu, obec s vyše 
tisíckou obyvateľov, ktorá sa nachádza neďaleko 
Dolného Kubína, to bol veľký futbalový sviatok. 
Miestny účastník piatej ligy odohral najväčší duel 
vo svojej histórii a zodpovedne sa naň pripravil. 
Na útulnom štadióne sa tiesnilo 2325 divákov, čo 
je viac než dvojnásobok počtu obyvateľov 
Oravskej Poruby. 

Rozdiel štyroch líg bol od úvodu markantný a be-
lasí sa predovšetkým chceli na ťažkom teréne 
vyhnúť zraneniu. Súperovi nadelili sedem gólov, 
po dvakrát skórovali Dejan Dražič a Moha, raz sa 
presadili Nono, Adam Matoš a Aleksandar Čavrič. 
Skvelú premiéru v A-tíme zažil ešte len 17-ročný 
dorastenec Adam Matoš, ktorý potreboval len 
12 minút na to, aby sa strelecky presadil. „Debut 
ako zo sna. Moha mi pekne prihral, spracoval 
som si loptu a povedal som si, že chcem vystreliť 
a trafiť bránu. Nakoniec lopta padla nádherne 
k žrdi. Vážim si, že mi tréner Kozák dal príležitosť, 
ďakujem aj chalanom z A-tímu, ktorí boli skvelí 
a veľmi mi pomohli. Získal som výbornú skúse-
nosť a motiváciu do ďalšej práce,“ vyhlásil Adam 
Matoš.

Počas asociačného termínu boli v akcii štyria hráči Slovana Bratislava.

Dominik Greif si pripísal druhý štart v slovenskom reprezentačnom „áčku“ a premiérovo odchytal plných 
90 minút. Náš brankár v prípravnom súboji s Paraguajom zneškodnil v prvom polčase dve veľké príležitosti 
súpera a pôsobil tradične istým, pokojným dojmom.

Dávid Holman nastúpil v oboch kvalifikačných zápasoch Maďarska. V Chorvátsku pri prehre 0:3 odohral 
celý duel, pri domácom triumfe nad Azerbajdžanom (1:0) striedal a nastúpil na záverečnú štvrťhodinu.

David Strelec má za sebou vydarené vystúpenia v slovenskej reprezentácii do 21 rokov. Stále len 18-ročný 
odchovanec Slovana Bratislava otvoril peknou hlavičkou skóre v kvalifikačnom súboji v Lichtenštajnsku a 
prispel k triumfu 4:2. David skóroval aj v ďalšom kvalifikačnom meraní síl s Francúzskom, keď už v 5. minúte 
vyrovnával na 1:1. V súboji s Francúzskom sa žiaľ zranil a bude chýbať do konca jesennej časti.

Andraž Šporar strávil v kvalifikačných súbojoch v Severnom Macedónsku a s Rakúskom na ihrisku plnú 
minutáž, no ani on nezabránil prehrám Slovinska 1:2, resp. 0:1.   

BELASÍ V REPREZENTAČNÝCH DRESOCH



NAJBLIŽŠÍ 
PROGRAM BELASÝCH

ŠTVRTOK 24. OKTÓBRA o 18.55
3. kolo Európskej ligy
ŠK Slovan – Wolverhampton Wanderers FC

NEDEĽA  27. OKTÓBRA o 17.00
13. kolo Fortuna ligy
Zemplín Michalovce – ŠK Slovan

SOBOTA 2. NOVEMBRA o 17.00
14. kolo Fortuna ligy
ŠK Slovan – FK Senica

DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Pavel Ochotnický

ASISTENTI ROZHODCU:  
Gabriel Ádám, Adam Jekkel

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Kristián Micheľ

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 11. KOLE 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovan

Žilina

Michalovce

Trnava

Zl. Moravce

Trenčín

Ružomberok

Dun. Streda

Sereď

Senica

Pohronie

Nitra

11 8 2 1 2632:10

11 7 1 3 2221:13

11 4 4 3 1613:14

11 3 4 4 1312:14

11 2 5 4 1113:18

11 1 4 6 711:25

11 2 1 8 710:24

11 3 2 6 1112:21

11 3 3 5 1212:15

11 3 4 4 1319:19

11 5 2 4 1716:14

11 8 2 1 2624:8

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Pohronia:

Sezóna 2019/20

1. KOLO:
Pohronie – Slovan 1:3 (0:1)
Góly: Abrahám – Šporar 2, Čavrič

Sezóna 2015/16

5. KOLO SLOVNAFT CUPU:
Slovan – Pohronie 1:0 (0:0)
Gól: Vittek

Sezóna 2014/15

3. KOLO SLOVNAFT CUPU:
Pohronie – Slovan 0:4 (0:3)
Góly: K. Mészáros 2, Halenár, 
Bagayoko



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

 



HRÁČI SI ZASLÚŽIA PODPORU 
V KAŽDOM ZÁPASE 
BEZ OHĽADU NA SÚPERA

Spolu držíme v dobrom aj v zlom, s týmto 
odkazom klub prišiel smerom k verejnosti 
a fanúšikom. Môžete priblížiť, čo tento odkaz 
symbolizuje?
Sme v tom spolu. Spoločne vyhrávame, spoloč-
ne prehrávame, spoločne sa radujeme, spoločne 
smútime, spoločne sme sa dostali do tejto situ-
ácie a spoločne z nej musíme vyjsť. Klub prišiel 
o nemalé finančné zdroje, fanúšikovia prišli o zá-
žitok a hráči o podporu. Z pozície šéfa klubu však 
chcem uzavrieť túto kapitolu a už sa budeme 
pozerať len dopredu. Rukavica je hodená na 
strane fanúšikov, verím, že sa zomkneme a z toh-
to obdobia vyjdeme ešte silnejší. Do konca jese-
ne zostávajú štyri domáce ligové zápasy, tak 
ukážme, že sme naozaj silní a podporme mužstvo 
vo veľkom počte. Hráči si to zaslúžia, keď dosiahli 
cieľ, ktorý bol nad rámec predsezónnych ambícií. 
Teraz môžu fanúšikovia ukázať, ako si tento ús-

pech cenia a môžu hráčom vyjadriť vďaku za ich 
snahu a kvalifikáciu do skupiny Európskej ligy.

Prechod na Tehelné pole, postup do skupiny 
európskeho pohára, kvalitné mužstvo, pekná 
hra – je teraz čas na to, aby sa aj naši priaznivci 
naučili chodiť v prvom rade na Slovan, až potom 
na súpera?
Dlhodobým cieľom je zmeniť myslenie našich 
priaznivcov, aby chodili v prvom rade na Slovan 
a nie na súpera. Európska liga by nám tomu mala 
dopomôcť. Práve teraz môžu fanúšikovia, ktorí by 
zaplnili štadión do posledného miesta na zápasy 
s Besiktasom či Wolverhamptonom, ukázať, že im 
záleží v prvom rade na Slovane. Tí hráči, ktorí dali 
Besiktasu štyri góly, budú hrať v rovnakom nasa-
dení proti Senici a Pohroniu, a tí istí hráči si zaslú-
žia podporu aj v týchto dueloch s tímami zo spod-
nej polovice tabuľky. Našou túžbou je, aby ľudia 

Klub sa čelom postavil k aktuálnej situácii a prišiel s iniciatívou SPOLU SME SLOVAN v dobrom i v zlom. 
Ku konkrétnym krokom sa vyjadril aj priamo generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.

vzali túto situáciu zo správnej strany a miesto 
nejakej frustrácie či hnevu radšej prišli vo veľkom 
počte podporiť náš tím a ukázali, že stoja za 
hráčmi. Jedine tak z tohto všetkého vyjdeme 
silnejší a zomknutejší. Chceme vyzvať všetkých 
slovanistov, aby podali pomocnú ruku a pod 
heslom SPOLU SME SLOVAN ukázali celému 
Slovensku, že sme jedna veľká rodina, že nás 
je veľa a že nás nič nezlomí. Najbližšie domáce 
ligové zápasy sú ideálnou príležitosťou, aby 
fanúšikovia vytvorili peknú kulisu a aby si hráči 
mohli užiť aspoň čiastočnú kompenzáciu za to, 
čo nám ušlo v Európe. Všetci sme sa tešili na tri 
veľké európske večery na Tehelnom poli, pretože 
atmosféra, ktorú naši priaznivci zvykli vytvoriť, je 
neopísateľná a motivujúca. Dovolím si povedať, 
že práve dvanásty hráč z tribún nás tento rok 
dotlačil do skupiny Európskej ligy.

Čo hovoríte na myšlienku Ultras Slovan, ktorí 
sami vyjadrili vôľu kompenzovať finančné stra-
ty klubu pri zatvorenom štadióne na zápase 
s Nitrou?
Som rád, že si nielen Ultras, ale aj ďalší priaznivci 
z kotla uvedomili, že najmä udalosti z derby boli 
cez. Ak by sme si zatvárali oči a povedali si, že 
na derby bola fantastická atmosféra a neriešili 
by sme problémy, tak si nemyslím, že by sme 
touto cestou prilákali aj ďalších ľudí na Tehelné 
pole. Rovnako ale chcem vyzdvihnúť celý kotol 
a celkovo všetkých priaznivcov na štadióne za 
skvelú kulisu, ktorú vytvorili na predchádzajúcich 
domácich dueloch. Stali sa však chyby a cením 
si, že fanúšikovia sa k tomu tiež postavili čelom 
a uvedomujú si, že to prekročilo hranicu únosnos-
ti. Som presvedčený, že to bude pre všetkých 
ponaučením. 

Aké sú teda prvé konkrétne kroky, ktoré klub 
podnikne?
Musíme sa poučiť z chýb. Stále tvrdím, že na 
Tehelné pole začalo chodiť veľa ľudí, ktorí na 
futbale veľa rokov chýbali a tiež sa učia, čo je 
dovolené v zmysle noriem UEFA či SFZ. Je pot-
rebné si uvedomiť, čo si fanúšikovia môžu dovo-
liť na európskych zápasoch. Nie som zástancom 
kolektívnej viny, no budeme tvrdo trestať jed-
notlivcov, ktorí tieto veci nechápu. Z diskusií 
so zoskupením Slovanista či s Ultras Slovan vyšiel 
jasný záver, že máme spoločný cieľ, ktorým je 
vytvárať na štadióne výbornú kulisu a dotiahnuť 

čo najväčší počet fanúšikov na štadión vrátane 
rodín a detí. Udalosťami z derby si však sami 
tento cieľ ohrozujeme. Na začiatok teda musíme 
urobiť krok na zamedzenie podobných excesov 
ako vniknutie na ihrisko alebo hádzanie predme-
tov na plochu. C-sektor prejde určitými staveb-
nými úpravami, no nechcem, aby boli vnímané 
ako represia, cieľom je eliminovať zbytočné po-
kuty a ďalšie tresty. Keď sa staval štadión, tak 
sme za bránu nedali zábrany ani siete, aby sa 
ľudia cítili čo najlepšie, no posledné incidenty 
ukázali, že v tejto chvíli musíme urobiť zmeny. 
Osobne verím, že tie zmeny sú len dočasné. 
Keď dnes natiahneme za bránu pred C-sektor 
sieť, tak netvrdím, že tam musí byť aj o rok. Som 
otvorený diskusii a keď sa všetci fanúšikovia 
naučia, čo klub ohrozuje a dokážu udržať emócie 
v akceptovateľnej miere, veľmi rád rozhodnem 
o tom, že sieť pôjde preč a vrátime sa do pôvod-
ného režimu, v ktorom sektor fungoval doteraz. 
V tejto chvíli však musíme niečo zmeniť, aby si aj 
ľudia uvedomili, že ak nechceme mať o rok opäť 
zatvorený štadión, tak treba urobiť niečo inak a 
vyhnúť sa prejavom, za ktoré sme boli potrestaní.

Na záver otázka na športovú stránku a veľmi 
intenzívne obdobie, ktoré zažívame. Čo môžete 
povedať k posledným mesiacom po športovej 
stránke?
Začiatok sezóny bol negatívny, ľudia boli nahne-
vaní. Stále som veril v silu mužstva a v prácu, kto-
rú sme v klube odviedli v priebehu posledných 
rokov. Bol som presvedčený, že to otočíme a ne-
gatívne sa zmení na pozitívne. Som šťastný, že 
úspešne bojujeme na troch frontoch a je fantas-
tické, čo sme dokázali v Európskej lige. Nie sme 
však na konci, určite sa nemôžeme uspokojiť, veď 
nás čakajú ďalšie duely v skupinovej fáze i nabitý 
program vo domácej súťaži. Nemáme ružové 
okuliare, vždy sa chceme zlepšovať a tvoriť ešte 
silnejší Slovan než je dnes. Verím, že nielen mne, 
ale aj všetkým slovanistom dodávajú naše vý-
sledky v Európe pozitívnu energiu aj do mimofut-
balového života. Ešte raz chcem zdôrazniť, že 
práve v tomto kontrastnom období, ktoré je 
krásne po športovej stránke a ťažšie po stránke 
trestov, musíme byť jednotní a ukázať našu silu. 
Verím, že z toho vyjdeme silnejší a užijeme si ešte 
peknú futbalovú jeseň so zaplneným Tehelným 
poľom na ligu i na posledný skupinový zápas 
s Bragou.



Spolu držíme v dobrom aj v zlom, s týmto 
odkazom klub prišiel smerom k verejnosti 
a fanúšikom. Môžete priblížiť, čo tento odkaz 
symbolizuje?
Sme v tom spolu. Spoločne vyhrávame, spoloč-
ne prehrávame, spoločne sa radujeme, spoločne 
smútime, spoločne sme sa dostali do tejto situ-
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SPOLU  PODPORME SVOJ KLUB

SPOLU VÍŤAZÍME
SPOLU DRŽÍME PRI SEBE

SPOLU SME POTRESTANÍ

SPOLU SME SILNEJŠÍ SPOLU BOJUJEME

SPOLU PREHRÁVAME
SPOLU FANDÍME

SPOLU SA TEŠÍME

SPOLU SA ZOMKNEME

SPOLU TLIESKAME

SPOLU SMÚTIME

SPOLU OSLAVUJEME



LETECKÝ ZÁJAZD NA ZÁPAS 
WOLVERHAMPTON – SLOVAN
Najúspešnejší slovenský klub čaká na ceste po futbalovej Európe anglická prekážka. 
Podporte Slovan priamo na štadióne spolu s CK FutbalTour.sk! Zápas skupinovej fázy Európskej ligy 
Wolverhampton Wanderers FC - ŠK Slovan Bratislava sa odohrá 7.11. o 21.00 h na štadióne Molineux. 
Slovan vyžiadal od anglického klubu maximum možných vstupeniek do sektoru hostí, čo predstavuje 
1600 vstupeniek. O ich predaji budeme informovať v najbližších dňoch.

LETECKÚ DOPRAVU
vhodné spojenia: Viedeň – Londýn, Bratislava – Londýn

TRANSFERY
transfer z letiska na hotel a späť je zabezpečený a je zahrnutý v cene zájazdu 
(presun letisko – hotel trvá približne 3 hodiny)

UBYTOVANIE
na 1 noc v 3* hoteli vo Wolverhamptone, vyšší štandard na vyžiadanie

VSTUPENKU DO SEKTORU SLOVANA
možnosť predĺžiť zájazd a sledovať Premier League: 
Chelsea – Crystal Palace, Tottenham – She�eld United

DELEGÁTA
na skupinových zájazdoch asistujú našim klientom skúsení delegáti

POISTENIE
možnosť doobjednať špeciálne poistenie pre futbalové zájazdy v cene 3,5 €/deň

ODPORÚČANÝ PROGRAM ZÁJAZDU
ŠTVRTOK: Odlet do Anglicka. 
Po prílete presun vlakom/mikrobusom/autobusom do Wolverhamptonu na hotel. Voľný program. 
Neskôr presun na štadión a sledovanie zápasu Wolverhampton – Slovan Bratislava. 
Po zápase voľný program a nocľah.

PIATOK: Odhlásenie z hotela. 
Presun vlakom / mikrobusom / autobusom do Londýna. Odlet z Anglicka.

ZÁJAZD NA MIERU: Napíšte nám vaše požiadavky na dopravu, ubytovanie, vstupenky, doplnkový 
program a pripravíme ponuku presne pre vás.

Letecký zájazd do Anglicka si môžete objednať na www.futbaltour.sk. 

LETECKÝ ZÁJAZD 
spolu so vstupenkou do sektoru hostí
na WOLVERHAMPTON – SLOVAN BRATISLAVA  
v cene od 330 € / osoba obsahuje:

»
»

»
»

»
»



Predstavujeme nášho dnešného súpera...

FK POHRONIE
Veľa pekných príbehov má v úvode trpkú 
udalosť, ktorá paradoxne naštartovala vznik 
niečoho nového a lepšieho. Žiar nad Hronom 
v sezóne 2008/09 absolvoval v II. lige (vtedy 
tretia najvyššia súťaž) vynikajúcu jesennú časť 
a bol lídrom súťaže. V dôsledku hospodárskej 
krízy, ktorá v tom čase udrela na Slovensku v 
plnej sile, však z klubu odišli dvaja najvýznam-
nejší sponzori a Žiar sa tesne pred štartom jar-
nej časti šokujúco odhlásil zo súťaže. 

O tri roky neskôr, v roku 2012, spojili svoje sily Žiar 
nad Hronom a neďaleká Dolná Ždaňa. Spojením 
mládežníckych tímov a seniorských tímov vznikol 
unikátny projekt s názvom FK POHRONIE Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa. Až do konca ročníka 
2016/17 hrával prvý tím majstrovské stretnutia 
na útulnom štadióne v Dolnej Ždani, následne sa 
presunul na zrekonštruovaný stánok v Žiari nad 
Hronom. Naopak, mládežnícke výbery hrávajú 
svoje stretnutia v Dolnej Ždani. 

Výkonnosť novovzniknutého regionálneho tímu 
postupne rástla. Hneď v sezóne 2012/13 postú-
pilo Pohronie do druhej najvyššej súťaže, kde si 
udržiavalo stabilnú výkonnosť. V ročníkoch 
2016/17 a 2017/18 obsadilo deviate miesto, až 
prišla historická sezóna 2018/19. Žiar nad Hro-
nom sa vďaka triumfu v II. lige premiérovo dos-
tal na prvoligovú mapu Slovenska. 

Presun do najvyššej súťaže nie je jednoduchý 
a predstavuje výzvu po všetkých stránkach. 
Veľký sviatok bol v Žiari hneď v prvom kole,
keď v prvom kole pricestovali belasí ako majstri 
Slovenska, pričom na tribúny štadióna si našlo 
cestu 2602 divákov. Pohronie do ligy vstúpilo 
dvomi prehrami (1:3 so Slovanom a 1:5 v Dunaj-
skej Strede), následne však pozbieralo prvé body. 
Pohronské osy, ako sú hráči nováčika prezývaní, 

zvíťazili prekvapujúco v Ružomberku (1:0), doma 
zaskočili Trnavu a gólom zo záveru stretnutia vy-
dolovali bod za remízu 2:2 a následne remizo-
vali v Zlatých Moravciach. V tom čase už bol na 
lavičke Rastislav Urgela, dovtedajší asistent Mi-
lana Nemca, ktorý abdikoval pre vážne zdravot-
né problémy. 

Kormidla sa v priebehu augusta ujal skúsený 
Ján Rosinský, jeho asistentom bol naďalej 
Rastislav Urgela. Pohronie síce doma prehralo 
s Trenčínom 0:4, no potom predviedlo pekný 
výkon proti Seredi, keď remizovalo 3:3 po góle 
Patrika Jacka zo záveru stretnutia. Nováčika 
následne zrazila séria troch prehier, ktorú 
Pohronie prelomilo až v poslednom kole pred 
reprezentačnou pauzou šťastnou remízou 2:2 
s Michalovcami. Počas prestávky skončili pri tíme 
tréneri Ján Rosinský a Rastislav Urgela, novým 
šéfom realizačného tímu sa stal Mikuláš Radvá-
nyi, bývalý tréner Dunajskej Stredy či Myjavy. 

V kádri nášho súpera nájdeme takmer výhradne 
slovenských futbalistov, výnimku tvoria legionári 
z exotických krajín ako Keňa, Burkina Faso a Ka- 
merun. Kapitánom je skúsený stredopoliar Lukáš 
Pellegrini, v bráne sa Pohronie spolieha na jed-
notku slovenskej reprezentácie do 21 rokov Marti-
na Vantrubu. Na ľavom kraji obrany nájdeme bý-
valého slovenského reprezentanta Lukáša Tesá-
ka. Najlepším kanonierom je trojgólový Patrik 
Abrahám, v strede poľa je platný bývalý hráč 
Žiliny Michal Klec. Svoje miesto v zostave nášho 
dnešného súpera má aj David Hrnčár, ktorý je 
v Pohroní na hosťovaní do konca aktuálneho 
ročníka práve zo Slovana Bratislava. David bol 
v uplynulej sezóne gólovým ťahúňom našej ju-
niorky, je synom bývalého úspešného futbalistu 
Norberta Hrnčára, ktorý má belasú minulosť 
a po skončení aktívnej kariéry sa vydal na tré-
nerskú dráhu.



SÚPISKA

Brankári
1  Tomáš Jenčo 29.9.1988
20 Roman Packo 5.4.1979
72 Martin Vantruba 7.2.1998

Obrancovia
2  Richard Župa 27.4.1998
3  Ján Nosko 25.5.1988
5  Lukáš Tesák 8.3.1985
6  Patrik Jacko 26.9.1992
12 Ján Hatok 11.7.1990
19 Marek Kristián Bartoš 13.10.1996
26 Yusuf Nasri Mainge (Keňa) 26.12.1999

Stredopoliari
4  Michel Meda (Kamerun) 24.12.2000
7  Lukáš Pellegrini 10.5.1988
8  Michal Klec 5.12.1995
10 Jakub Sedláček 9.3.1998
11 David Hrnčár 10.12.1997
15 Ján Dzurík 18.7.1993
17 Ján Sojka 7.10.1990
18 Patrik Blahút 7.10.1997
22 Cedric Badolo (Burkina Faso) 4.11.1998
77 Peter Mazan 13.5.1990

Útočníci
9  András Mészáros 29.3.1996
13 Patrik Abrahám 10.12.1991
16 Mateusz Zachara (Poľsko) 27.3.1990
21 Dávid Kondrlík 31.5.1997

 
TRÉNER: Mikuláš Radványi




