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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Kalendárny rok 2019 priniesol veľa krásnych a nezabud-
nuteľných chvíľ. Z mnohých silných okamihov stačí spomenúť návrat na Tehelné pole, oslavu storoč-
nice, zisk majstrovského titulu i kvalifikáciu do skupinovej fázy Európskej ligy. Je príznačné, že nabitý 
rok uzavrieme tromi atraktívnymi domácimi zápasmi.

V aktuálnom týždni sa najprv v dohrávke osem-
finále Slovenského pohára stretneme so Žilinou 
a v sobotu v poslednom jesennom ligovom kole 
privítame Dunajskú Stredu. Bodku za jeseňou 
napíšeme vo štvrtok 12. decembra súbojom 
v Európskej lige s SC Braga. 

So Žilinou sme hrali len v nedeľu pod Dubňom, 
kde sme boli herne lepší a nevyužili sme niekoľko 
vyložených šancí. Vďaka remíze 0:0 sme však li-
govú sériu bez prehry natiahli na 10 stretnutí. Kým 
v minulej sezóne sme so Žilinou vyhrali všetky štyri 
duely so skvelým skóre 15:4, v aktuálnom ročníku 
sme s ňou dvakrát remizovali. Chceme to zmeniť 
v pohárovom stretnutí, aby sme na jar mohli 
bojovať nielen o titul, ale aj o domáci pohár. 

Ligovú jeseň uzavrie súboj prvého s druhým. Ča-
ká nás nielen prestížny, ale zároveň mimoriadne 
dôležitý zápas. V prípade triumfu by sme totiž 
zimovali s mimoriadne hrejivým, 10-bodovým ná-
skokom na druhú Dunajskú Stredu. Motiváciou je 
aj športová odveta za septembrovú prehru 2:5, 
ktorá sa zrodila len tri dni po náročnej odvete 
s PAOK a nesprávnom vylúčení Joeriho de Kamp-
sa z prvého polčasu stretnutia. 

Jesenná časť je mimoriadne nabitá, v tomto 
týždni odohráme súťažné duely s poradovými 
číslami 34 a 35. Aj svojou podporou a hlasivkami 
môžete našim hráčom dodať potrebnú energiu 
a silu na zdolanie náročných protivníkov. 
Pretože spolu sme silnejší a spolu sme Slovan!

SLOVAN DO TOHO! 





Belasí už v roku 2019 ani raz nevycestujú na ihris-
sko súpera, napriek tomu odohrajú v rozmedzí 
ôsmich dní ešte tri atraktívne duely. Nabitý prog-
ram odštartujeme stredajším osemfinále Slov-
naft Cup-u so Žilinou, s ktorou sme v nedeľu 
v lige remizovali 0:0. Je špecifické, že rovnakí 
súperi sa stretnú dvakrát v rozmedzí troch dní. 
„Myslím si, že herný prejav sa u nás a ani u 
nich oproti nedeli veľmi nezmení. V Žiline sme 
boli lepší, mali sme viac šancí, no berieme aj 
bod za remízu. Pohárový zápas už musí mať 
víťaza. V pohári sa musíme viac koncentrovať 
na finálnu fázu, šance určite prídu, no treba 
ich premeniť. Pokiaľ nadviažeme na výkon z 
nedele s lepšou efektivitou, tak som presved-
čený o tom, že postúpime. U nás sa bude hrať 
na prírodnej tráve, čo nám oproti Žilinčanom 
môže viac vyhovovať,“ povedal Erik Daniel. 
Na jeseň sme si zvykli na anglické týždne a určite 
chceme mať pohárové povinnosti aj jar. 
Podmienkou je však zdolať Žilinu. „Na jar nám 
zostane liga a domáci pohár. Sme v Slovane, 
takže ciele musia byť tie najvyššie. Naším cie-
ľom je pokračovať v pohári aj na jar a pobiť sa 
o trofej.“ 

V sobotu nás čaká posledné jesenné ligové 
kolo, ktoré ponúkne nielen prestížny, ale záro-
veň aj mimoriadne dôležitý duel tradičných ri-
valov. Medzi Slovanom a DAC je sedem bodov, 
takže pokiaľ zvíťazíme, budeme zimovať s 10-
bodovým náskokom, ktorý by bol ešte vyšší než 
pred rokom, keď sme mali osembodový náskok. 
Sobotňajší duel určite nebude rozhodujúci, veď 
v nadstavbe sa s Dunajskou Stredou stretneme 
ešte dvakrát, no smerom do jarnej časti môže 
veľa napovedať. „DAC je náš tradičný rival, 
v našich vzájomných dueloch sa vždy hrá o ve-
ľa. Teraz je to ešte znásobené situáciou v tabuľ-
ke. Určite sa nechceme dostávať pod tlak, na 
jar sa hrá ešte veľa kôl, no tento zápas môže 
veľa napovedať. Víťazstvo by bolo pred zimou 
dôležitým psychologickým momentom. Chce-
me vyhrať a zimovať s desaťbodovým násko-
kom, ktorý by bol výborný. Fanúšikovia, hráči 
i všetci v klube po zime vždy spomínajú na tie 
posledné zápasy a pocit z týchto posledných 
duelov v nich zotrváva celú zimu. Je teda na-
čase ukončiť pekný rok tým správnym spôso-
bom a dopriať fanúšikom i nám dobrú náladu 
počas vianočného obdobia,“ pokračuje 27-
ročný rodák z Hodonína, ktorý však odmalič-
ka vyrastal na Slovensku. Môžeme očakávať, že 

NECH DOBRÝ POCIT ZOTRVÁ AJ CEZ ZIMU obaja rivali pôjdu za tromi bodmi. Remíza pre 
DAC pri sedembodovom manku veľa nerieši, my 
chceme športovo odpovedať na augustovú 
prehru 2:5. „Spomienky na tento duel nie sú po-
zitívne, ale tým sa už nezaoberáme. Koncentru-
jeme sa len na seba. V sobotu to môže byť zaují-
mavý zápas. My sa snažíme hrať doma ofenzívne, 
Dunajská Streda tiež nehrá defenzívny futbal. 
Budeme hrať tak, aby tri body zostali doma.“ 

Belasí odohrajú na jeseň celkom 36 súťažných 
zápasov, čo je najvyššie zaťaženie za posledné 
roky. Možno preto je dobré, že na konci jesene 
už hráme len doma a so súpermi, ktorí predsta-
vujú patričnú výzvu. „Myslím si, že je lepšie hrať 
takéto ťažké zápasy na konci jesene. Do hľadis-
ka aspoň príde viac fanúšikov a aj nám veľké 
duely so Žilinou, Dunajskou Stredou či Bragou 
dodajú novú energiu a ešte viac motivácie. Rov-
nako sme radi, že hráme už len doma, nacesto-
vali sme veľa a je dobré, že už sa teraz nemusí-
me nikam presúvať,“ hovorí Erik Daniel, ktorý má 
v aktuálnej sezóne na konte 5 presných zásahov 
a 9 asistencií. V rámci domácej lige je lídrom šta-
tistiky v počte gólových prihrávok. „Radšej prihrá-
vam než strieľam. Z pozície krídelníka je to akési 
prirodzené, vždy, keď vidím lepšie postaveného 
spoluhráča, tak sa mu snažím prihrať. Individu-
álne štatistiky veľmi nesledujem, i keď ma samo-
zrejme teší, že mám v lige najviac asistencií.“ 

Šikovný krídelník zažil turbulentný rok. Počas prvé-
ho pol roka z dôvodu rozhodnutia jeho bývalého 
klubu neodohral ani jeden súťažný duel, od leta 
je súčasťou pohárovej cesty belasých a jeho gól 
do siete Besiktasu videla celá futbalová Európa. 
„Keď som pol roka nemohol hrať, predstavoval 
som si práve takéto chvíle, aké zažívame v Euró-
pe. Rok 2019 bol plný kontrastov, pol roka som 
bol úplne dole a pol roka zrazu úplne hore. Dalo 
mi to veľa, či už zlého alebo dobrého, no myslím 
si, že všetko zlé je aj na niečo dobré. Veľa som 
sa totiž vďaka tomu naučil. Po príchode do Slo-
vana som si po hernom výpadku ťažko zvykal, 
nevedel som sa dostať do tempa, no teraz sa 
už cítim naozaj dobre. Blíži sa to k mojím sto per-
centám, keď dokážem podať výkon počas celého 
duelu a potom dokážem rýchlejšie zregenerovať 
na ďalší zápas. Svoje rozhodnutie prísť do Slova-
na vnímam ako jednoznačne správne. Hrám na 
krásnom Tehelnom poli, rodina si zvykla v Bratis-
lave a plním si svoje futbalové sny. Verím, že v 
tom budem ďalej pokračovať, chcem byť ešte 
lepší a pomôcť tímu k splneniu ďalších cieľov,“ 
uzavrel Erik Daniel.
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ŠTYRI RAZY ÚSPEŠNÍ, 
DVAKRÁT VO FINÁLE

Za posledných desať sezón je Žilina spolu s Tren-
čínom najčastejším súperom belasých v Sloven-
skom pohári. V tomto období sa s MŠK stretávame 
po piaty raz, aj keď od predchádzajúcej konfron-
tácie už uplynuli viac ako tri roky. Bolo to v semi-
finále ročníka 2015/16. V prvom stretnutí na Pa-
sienkoch gól nepadol, pod Dubňom otvoril skóre 
krátko pred prestávkou bývalý hráč Slovana 
v žlto-zelenom Filip Hlohovský. V 53. minúte 
prišiel na ihrisko Filip Oršula a o pár desiatok 
sekúnd vyrovnal na napokon konečných 1:1. 
Tento výsledok posunul zverencov Nikkiho Pa-
pavasilia do finále, ale v ňom podľahli v Trnave 
Trenčínu 1:3.

V sezóne 2013/14 sme ako obhajcovia trofeje 
narazili na Žilinu vo štvrťfinále a bola to oveľa 
jednoznačnejšia záležitosť ako o dva roky neskôr. 
Slovanisti pod vedením Dušana Galisa a Jozefa 
Valoviča dokonale zaskočili súpera hneď v prvom 
polčase úvodného duelu pod Dubňom, ktorý vy-
hrali 3:0 zásluhou Kristiána Kolčáka, Karola Mészá-
rosa a Lestera Peltiera. Domáci v závere už len 
korigovali na 1:3. V odvete si belasí bezpečne 
postrážili postup, v poslednej päťminútovke ešte 

prikrášlili celkové skóre na 5:1 Erik Grendel a Ró-
bert Vittek. Belasí v semifinále zmietli aj Senicu 
(3:1 a 3:0), potom však v Myjave prehrali s Košica-
mi 1:2 a k titulu druhú trofej nepridali.

Predchádzajúce dva súboje Slovana so Žilinou 
už mali finálový punc. V oboch prípadoch sme 
sa tešili z double. V sezóne 2012/13 sme cestu za 
Slovenským pohárom zavŕšili v Ružomberku, kde 
Slovan pod taktovkou Samuela Slováka zdolal 
Žilinu 2:0 presnými zásahmi kapitána Igora Žof-
čáka v 27. min a Peltiera v 49. min.

Jedno z najpamätnejších finále Slovenského 
pohára odohrali tieto dva kluby 8. mája 2011 v 
Banskej Bystrici. Bratislavčania, ktorých koučom 
bol vtedy Karel Jarolím, rýchlo viedli po 
vlastnom góle Guldana. Žilina s Pavlom 
Hapalom na lavičke však do prestávky stav 
otočila. V 76. min vyrovnal Filip Šebo a ten istý 
hráč šesť minút pred koncom predĺženia priblížil 
trofej k rukám slovanistov, lenže v posledných 
sekundách Patrik Mráz posunul rozuzlenie drámy 
až na jedenástkový rozstrel. V ňom naše 
mužstvo podržal Matúš Putnocký a po siedmich 
sériách zvíťazil Slovan 5:4.

Foto: TASR



Predstavujeme nášho súpera 
v osemfinále Slovnaft Cupu...

MŠK ŽILINA

V máji 2017 odohrali slovanisti v rozpätí piatich 
dní pohárové finále aj ligový zápas proti Ružom-
berku. Teraz si niečo podobné zopakujú so Žili-
nou, teda so súperom, s ktorým sa na jeseň 
stretávajú už po tretí raz. Obe ligové konfrontá-
cie sa pri náročnom programe belasých skončili 
remízou, na Tehelnom poli 1:1 a v nedeľu v Žiline 
0:0. Do tretice takýto výsledok do úvahy nepri-
chádza, v prípade nerozhodného stavu po 90 
minútach by postupujúceho určili jedenástky. 

Žilina síce vyhrala Slovenský pohár iba raz, 
v sezóne 2011/12, ale pravidelne postupuje 
do záverečných kôl. Vo štvrťfinále naposledy 
chýbala v ročníku 2014/15, keď v osemfinále 
doma remizovala s Trnavou 1:1 a vypadla po 
penaltách (3:4). Teraz by zverenci Jaroslava 
Kentoša určite chceli minimálne zopakovať 
účasť vo finále z minulej sezóny, v ktorom 
1. mája v Nitre tiež v rozstrele nestačili na 
Spartak.

Po zhruba polovici sezóny má Žilina solídne 
vyhliadky na európsku miestenku aj cez ligo-
vú súťaž. Na treťom mieste stráca na vedúci 
Slovan desať bodov, na druhú Dunajskú stredu 
tri a má o osem bodov viac ako štvrtý Ružom-
berok. Podobne to vyzeralo aj na jar, keď však 
stratila až 10-bodový náskok pred Liptákmi. 
Na zlepšenie svojich vyhliadok by šošoni potre-
bovali zdvihnúť najmä ofenzívnu produktivitu. 
V posledných desiatich ligových dueloch dali 
šesť gólov a vyhrali z nich len tri. Rovnako tri-
krát prehrali, zo štyroch stretnutí získali bod, 
z toho trikrát po výsledku 0:0.

Brankári
1  Miloš Volešák 20.4.1984
22 Samuel Petráš 10.4.1999
30 Dominik Holec 28.7.1994

Obrancovia
3  Martin Králik 3.4.1995
5  Adam Kopas 16.8.1999
13 Vladimír Majdan 7.4.1999
14 Jakub Kiwior (POL) 15.2.2000
15 Kristián Vallo 2.6.1998
23 Ján Minárik 25.7.1997
25 Filip Kaša (CZE) 1.1.1994
27 Branislav Sluka 23.1.1999
28 Benson Anang (GHA) 1.5.2000

Stredopoliari
7  Patrik Myslovič 28.5.2001
9  Ivan Diaz (ARG) 23.1.1993
11 Vahan Bičachčjan (ARM) 9.7.1999
12 Viktor Pečovský 24.5.1983
17 Jakub Paur 4.7.1992
18 Enis Fazlagič (MKD) 27.3.2000
20 Besir Demiri (MKD/ALB) 1.8.1994
21 Ján Bernát 10.1.2001
66 Miroslav Káčer 2.2.1996

Útočníci
8  Lukáš Jánošík 5.3.1994
10 Filip Balaj 2.8.1997
24 Michal Tomič 30.3.1999
29 Dávid Ďuriš 22.3.1999
32 Róbert Boženík 18.11.1999
90 Dawid Kurminowski (POL) 24.2.1999

 
TRÉNER: Jaroslav Kentoš



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: 9.12.1992
SVK

Lukáš Pauschek
25

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

 



SLOVAN JE HORE A VERÍM, 
ŽE BUDE ĎALEJ RÁSŤ

Spolu s ďalšími legendami ste si pozreli premiéru 
dokumentu k storočnici. Ako hodnotíte dielo, kto-
ré na 55 minútach zachytáva najpodstatnejšie 
okamihy z histórie klubu?
Je to veľmi pekné a výstižné, dokument by mali 
premietať našim mládežníkom, aby vnímali 
históriu a vedeli, za aký klub hrajú. Nielen vo mne, 
ale aj v ostatných, ktorí sa v dokumente objavili, 
vyvolali viaceré okamihy až slzy dojatia. Nie vždy 
sme mali možnosť vidieť po rokoch úryvky z 
našich veľkých zápasov. Keď sa človek po toľkých 
rokoch opäť vidí, tak aj trošku zmäkne. Dokument 
vnímam ako prelomový krok, myslím si, že žiaden 
klub v našich končinách také niečo nemá a verím, 
že sa bude páčiť aj našim fanúšikom. 

V dokumente sú ukázané úspechy a krásne mo-
menty, no aj negatívne momenty ako politické 
zásahy, vypadnutie do druhej ligy či násilné 
rozdelenie kádra. Aj tie však patria k histórii 
klubu. 
Vo svete neexistuje klub, ktorý by šiel sto rokov 
priamočiaro od titulu za titulom. Všetky veľké klu-
by prešli zmenami, ťažkosťami, zmenou spolčen-
ského či politického režimu. Slovan si prešiel priro-
dzenou cestou. Vždy to bola nejaká sínusoida, 
keď sa klub po pádoch zdvihol a dosiahol opäť 
veľké úspechy. Dôležité je, že teraz je Slovan hore 
a úlohou nás všetkých je, aby sme nezostali stáť, 
ale išli ešte vyššie. Máme všetky podmienky a 
nádherný štadión na to, aby sme sa dokázali 
presadiť aj v Európe. 

Čo pre vás znamená Slovan Bratislava, s ktorým 
ste spätý od roku 1961 až doteraz? 
Od prvej chvíle bolo pre mňa najväčším snom hrať 

za Slovan a mal som to šťastie, že som v ňom strá-
vil veľa úspešných rokov. Aj teraz pravidelne na-
vštevujem zápasy a tréningy. Najkrajší darček 
v športovom živote som dostal, keď som mohol 
otvoriť nové Tehelné pole. Budem navždy vďačný 
vedeniu Slovana, že si vybrali práve mňa, bolo to 
pre mňa najväčšie ocenenie. Do ďalšej storočni-
ce prajem klubu, aby bola minimálne rovnako ús-
pešná a aby naši nasledovníci pokračovali v tom, 
čo sme začali.  

Rok 2019 sa blíži ku koncu, aké máte z neho dojmy? 
Koncepcia so zahraničnými hráčmi sa spočiatku 
mnohým nepáčila. Výsledky však už teraz ukazu-
jú, že táto cesta je správna. Aktuálny káder Slo-
vana je nesmierne kvalitný. Bol by som samozrej-
me rád, ak by z dorastu vyšli popri Dominikovi 
Greifovi či Davidovi Strelcovi aj ďalší hráči, no to 
chce trpezlivosť a čas. Mám však pocit, že zahra-
niční futbalisti čoraz viac dokazujú fanúšikom, že 
majú srdce pre Slovan a túžbu dosiahnuť dobré 
výsledky. Tie sme dosiahli a verím, že budúci rok 
sa posunieme ešte ďalej. 

Ešte v Akadémii ŠK Slovan ste mali pod rukami 
Dominika Greifa, ktorý dnes očaruje futbalovú 
Európu. Ako vnímate jeho vývoj?
Dominik už teraz spĺňa moju predstavu o moder-
nom brankárovi. Má všetky parametre – výšku, 
dynamiku, dobrú kopaciu techniku. Jeho vývoj 
ešte nie je ukončený, stále sa môže zlepšovať. 
Strávil som s ním čas ešte v mládeži, no sú tu aj 
ďalší tréneri, ktorí sa podieľali na jeho raste. Má 
pred sebou veľkú budúcnosť. Som rád, že okrem 
Dominika máme aj ďalších mladých, talentova-
ných brankárov, ktorí môžu nasledovať jeho cestu.

Fanúšikovia belasých sa môžu tešiť na skvelé vianočné darčeky. V priebehu decembra totiž na pultoch 
dobrých kníhkupectiev nájdete 640-stranovú knižnú publikáciu k storočnici a na zápase s Bragou si 
budete môcť zakúpiť limitovanú edíciu filmového dokumentu 100 ROKOV KLUBU. Na slávnostnej premié-
re sme sa rozprávali s legendárnym brankárom Alexandrom Vencelom.

Filmový dokument
Documentary film

Der Dokumentarfilm
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• Slovan a DAC odohrali 59 ligových zápasov. Belasí 35-krát vyhrali, 
 12 duelov sa skončilo nerozhodne a DAC dosiahol 12 triumfov. 

• Dunajská Streda si ako náš tradičný rival do hlavného mesta po body  
 nechodí. V Bratislave sme v súbojoch s DAC utrpeli v histórii len dve   
 ligové prehry, tú poslednú ešte v marci 2015 (0:1). Odvtedy sme doma   
 šesťkrát vyhrali a raz remizovali. 

• Remíza je v súbojoch Slovana a DAC zriedkavým výsledkom. 
 Naposledy sa body delili ešte v auguste 2017 v Bratislave (1:1). 

• Proti DAC sa veľmi dobre strelecky darí Andražovi Šporarovi. Najlepší   
 strelec Fortuna ligy strelil do siete tohto súpera už 5 gólov vrátane   
 kuriózneho presného zásahu zo septembra 2018, keď pri domácom   
 triumfe 3:2 trafil z polovice ihriska do odkrytej brány po chybnej   
 rozohrávke brankára Jedličku. 

• V uplynulej sezóne sledovala duely tradičných rivalov druhá, tretia 
 a štvrtá najvyššia návšteva ročníka – na Tehelnom poli 14 030 divákov, 
 na Žitnom ostrove 12 135 divákov a 11 820 divákov. Najvyššia návšteva   
 sezóny i celej histórie samostatnej slovenskej ligy bola vo februári toh-
 to roka na Tehelnom poli počas derby s Trnavou (22 500 divákov).   
• Moha presným zásahom do siete DAC zo septembra minulého roka   
 zvíťazil v ankete Gól mesiaca Fortuna ligy. 

• Belasí dosiahli v súboji s DAC najvyššie víťazstvo v histórii samostatnej  
 slovenskej ligy. Na jar 1996 triumfovali na Tehelnom poli pred vyše   
 4-tisícovou návštevou 7:1. Po dva góly dali Fabio Gomes a Igor Demo, 
 raz skórovali Szilárd Németh, Ľubomír Faktor a Štefan Maixner. 

SOBOTŇAJŠÍ 
ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Pavol Chmura

ASISTENTI ROZHODCU:  
Branislav Hancko, Dušan Hrčka

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Daniel Poláček

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 17. KOLE 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovan

Dun. Streda

Michalovce

Ružomberok

Trnava

Zl. Moravce

Trenčín

Žilina

Senica

Sereď

Nitra

Pohronie

17 13 3 1 4240:11

17 9 5 3 3227:14

17 7 2 8 2322:21

17 5 5 7 2028:28

17 5 4 8 1921:28

17 4 2 11 1413:28

17 2 5 10 1117:35

17 4 6 7 1816:24

17 5 5 7 2022:23

17 5 7 5 2218:20

17 6 6 5 2422:23

17 11 2 4 3529:20

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Dunajskej Stredy: 
Sezóna 2019/20

5. KOLO:
7. kolo: D. Streda – Slovan 5:2 (2:1)
Góly: Ramirez 2, Davis, K. Vida, A. Fábry 
– Šporar, Abena

Sezóna 2018/19

6. KOLO NADSTAVBY O TITUL:
D. Streda – Slovan 1:0 (0:0)
Gól: K. Vida

2. KOLO NADSTAVBY O TITUL:
Slovan – D. Streda 3:1 (0:0)
Góly: Čavrič, Dražič, Šporar - Davis

19. KOLO:
D. Streda – Slovan 0:1 (0:0)
Gól: Šporar

8. KOLO:
Slovan – D. Streda 3:2 (2:0)
Góly: Šporar 2, Moha – Bayo, HercZAUJÍMAVOSTI PRED ZÁPASOM 

SLOVAN – DUNAJSKÁ STREDA





Predstavujeme nášho súpera v 18. kole Fortuna ligy...

FC DAC 1904
DUNAJSKÁ STREDA
Z Dunajskej Stredy sa čoraz viac stáva náš hlav-
ný súper v boji o tie najvyššie pozície v domácej 
súťaži. DAC sa po návrate medzi elitu v sezóne 
2013/14 šplhá nahor, v konečnej tabuľke postup-
ne obsadil predposledné jedenáste, ôsme, dva-
krát siedme, tretie a v minulom ročníku rekordné 
druhé miesto. Pred touto sezónou zazneli zo Žit
ného ostrova aj hlasy avizujúce majstrovské am-
bície. Káder, ktorý na jar vybojoval historický ús-
pech, sa v lete obmenil čiastočne. Tréner Peter 
Hyballa musel najviac pracovať na zložení defen-
zívy. Postupne odišli až traja stopéri – Tomáš Huk 
a Ľubomír Šatka prestúpili do Poľska a hosťova-
nie sa skončilo Souleymanovi Konemu. Ich miesta 
zaujali Dominik Kružliak z Ružomberka a ukrajin-
ský majster sveta do 20 rokov z letného šampio-
nátu v Poľsku Danylo Beskorovajnyj, ktorého DAC 
získal už pred rokom, ale vzápätí ho poslal na 
hosťovanie do Michaloviec. Po polroku v Podbre-
zovej prišiel do Dunajskej Stredy trnavský odcho-
vanec Matej Oravec, ktorý je využiteľný prakticky 
na všetkých postoch v obrane či ako defenzívny 
stredopoliar. Na odchod dôležitého člena stredo-
vej formácie Christiána Herca do Plzne zareago-
vali dunajskostredskí funkcionári angažovaním 
Andreja Fábryho na hosťovanie z Jablonca. 
Konkurenciu v útoku zvýšil Venezuelčan Eric 
Ramirez, ktorý však zatiaľ celkom nenadviazal 
na výborné jarné čísla zo Senice.

DAC rovnako ako pred rokom dotiahol svoje 
účinkovanie na medzinárodnej scéne do 2. kola 
kvalifikácie Európskej ligy. Najprv ako nenasade-
ný vyradil Cracoviu Krakov po dvoch remízach – 
1:1 doma a 2:2 po predĺžení v Poľsku. Následne 
už nestačil na gréckeho súpera Atromitos. Klubu 
z predmestia Atén podľahol v oboch dueloch, 
doma 1:2 a vonku 2:3. Ani do najvyššej slovenskej 
súťaže nevstúpil obhajca striebra ideálne. Po 
dvoch víťazstvách prišli dve prehry vonku so Se- 

reďou i Trenčínom a domáca remíza s Micha-
lovcami. Striedanie dobrých výsledkov so slab-
šími je na jeseň pre Dunajskú Stredu symptoma-
tické. Dokázala zvládnuť ťažké testy – pripravila 
nám dosiaľ jedinú prehru, doma zdolala aj Žilinu 
a ukončila vyše 5,5-ročné čakanie na plný bodo-
vý zisk z Trnavy, počas ktorého na ihrisku Sparta-
ka osemkrát v rade prehrala. Zároveň však žlto-
modrí na svojom štadióne uhrali len remízu so Se-
reďou a pred dvoma týždňami utrpeli v Michalov-
ciach debakel 0:5. Po tomto stretnutí v mužstve, 
minimálne dočasne, skončil pravý obranca Kris-
tián Koštrna. Nepríjemná je pre DAC strata kapi-
tána Zsolta Kalmára. Maďarský reprezentant pre 
zdravotné problémy odohral v tejto ligovej sezó-
ne iba sedem zápasov (dal v nich šesť gólov) 
a momentálne laboruje so zlomeninou členka. 
Dunajskú Stredu tak gólovo ťahá najmä jeho 
krajan Kristopher Vida. Po sedemnástich kolách 
má na konte sedem gólov, za celú minulú sezónu, 
v ktorej bol tiež najlepším strelcom svojho tímu, 
ich nastrieľal jedenásť. Ostatní spoluhráči sa za-
tiaľ nedostali cez trojgólovú hranicu.

Náš tím vyhral šesť z posledných siedmich domá-
cich zápasov s Dunajskou Stredou, ten zvyšný sa 
skončil remízou 1:1. Na novom Tehelnom poli sa 
súperi stretli zatiaľ iba raz. V 2. kole skupiny o titul 
sme 31. marca DAC zdolali 3:1. Pred vyše 14-tisí-
covou návštevou padali góly až po prestávke. Už 
v prvom polčase však dohral hosťujúci Christián 
Herc, ktorý videl v 20. a 31. minúte dve žlté karty. 
Skóre otvoril pohotovou krížnou strelou Aleksan-
dar Čavrič. Zakrátko síce Davis z penalty vyrov-
nal, ale Slovanu po zaváhaní brankára Jedličku 
opäť prinavrátil náskok Dejan Dražič. Potom be-
lasí zahodili niekoľko čistých šancí, Moha nepre-
menil pokutový kop, až v samom závere pridal 
poistku do prázdnej brány po ukážkovom rých-
lom brejku Andraž Šporar.



SÚPISKA

Brankári
1  Benjamín Száraz 9.3.1998
22 Adrián Slančík 22.7.1999
36 Martin Jedlička (CZE) 24.1.1998

Obrancovia
2  Milan Šimčák 23.8.1995
3  Danylo Beskorovajnyj (UKR) 7.2.1999
5  Kristián Bari 6.2.2001
14 Matej Oravec 30.3.1998
24 Dominik Kružliak 10.7.1996
26 Kristián Koštrna 15.12.1993
31 Eric Davis (PAN) 31.3.1991
33 Matúš Malý 11.7.2001
82 Cesar Blackman (PAN) 2.4.1998

Stredopoliari
4  Connor Ronan (IRL) 6.3.1998
8  Máté Vida (HUN) 8.3.1996
13 Zsolt Kalmár (HUN) 9.6.1995
20 Dominik Veselovský 19.7.2002
21 Andrej Fábry 1.3.1997
23 Ladislav Nagy 24.1.2001
66 Martin Bednár 22.4.1999

Útočníci
7  Sharani Zuberu (GHA) 7.1.2000
9  Eric Ramirez (VEN) 20.11.1998
10 Kristopher Vida (HUN) 23.6.1995
19 Abdulrahman Taiwo (NGA) 5.8.1998
29 Marko Divkovič (CRO) 11.6.1999
45 Lukáš Čmelík 13.4.1996

 
TRÉNER: Peter Hyballa (GER)




