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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Belasí dnes nastupujú premiérovo ako istí majstri 
Slovenska v sezóne 2018/19. Majstrovskú definitívu si zabezpečili minulotýždňovým víťazstvom 3:0 
v Žiline a získali ju rekordne skoro, už šesť kôl pred koncom. Niečo podobné ešte nedokázal žiaden
iný tím v histórii samostatného Slovenska.

Sezóna sa však ešte nekončí, ba práve naopak. 
Pred zverencami Martina Ševelu je jedinečná 
šanca odohrať celú sezónu bez prehry a dosia-
hnuť tak ďalší historický zápis. Majstrovské 
oslavy pokračujú dnes na Tehelnom poli, a to 
vskutku zaujímavým zápasom. 

V súboji prvého so štvrtým hostíme Ružombe-
rok, ktorý je v tesnom kontakte s pohárovými 
priečkami a spolu so Slovanom je jediným ne-

porazeným tímom v jarnej časti. Dnes chceme 
predĺžiť skvelé série – môžeme dosiahnuť už 
jedenáste víťazstvo v rade a šnúru bez prehry 
môžeme natiahnuť na 29 duelov. 
Ďakujeme vám za skvelú podporu v Žiline, kde 
ste belasým vytvorili priam domáce prostredie 
a veríme, že si na Tehelnom poli užijete aj dneš-
ný sviatočný zápas.   
  
SLOVAN DO TOHO! 
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Jarná časť sezóny je pre slovanistov dosiaľ ako 
z rozprávky a v prípade Jurija Medveděva to 
platí dvojnásobne. Úvod jeho pôsobenia v bela-
som skomplikovali zdravotné problémy, ale keď 
po zranení Mitcha Apaua v prvom tohtoročnom 
zápase v Dunajskej Strede prišla jeho šanca, 
chytil sa jej pevne. Aj jeho spoľahlivé výkony na 
pravej strane obrany prispeli k tomu, že naše 
mužstvo suverénne dokráčalo za ziskom titulu 
už šesť kôl pred koncom sezóny. 
 „Teším sa, že môžem pravidelne hrávať, keďže 
som si prešiel aj náročnejším obdobím. Snažím 
sa predviesť na ihrisku maximum a dokázať 
trénerovi, že mám na to, aby som hral v základ-
nej zostave takého klubu ako Slovan. Snáď sa 
mi to darí a bude to takto pokračovať aj ďalej,“ 
zaželal si bývalý mládežnícky reprezentant 
Česka.

V sezóne 2014/15 bol ešte len ako 18-ročný 
dorastenec pri víťazstve Viktorie Plzeň v najvyššej 
českej súťaži, no čerstvý triumf v našej lige radí vo 
svojom kariérnom rebríčku predsa len vyššie.

„V Plzni som odohral iba pár pohárových zápa-
sov, takže titul so Slovanom považujem za svoj 
doteraz najväčší úspech. Som veľmi rád, že 
v takom mladom veku sa mi podarilo niečo, 
čoho sa mnohí futbalisti nedočkajú za celú svoju 
kariéru. Budem sa snažiť, aby tých trofejí bolo 
ešte viac.“

Po krátkych oslavách sa už zverenci Martina 
Ševelu koncentrujú na ďalšie ligové stretnutia, 
veď dnešným duelom s Ružomberkom ukončia 
ešte len prvú polovicu nadstavbovej časti. 
„Oslavy boli super. Užili sme si to, či už hneď na 
ihrisku, v šatni, cestou v autobuse či s fanúšikmi. 
Úžasné bolo, keď nás po príchode do Bratislavy 
čakali na štadióne fanúšikovia. 
Teraz však už musíme myslieť na zvyšné zápasy. 
Dostali sme tri dni voľna, aby sme dobre zrege-
nerovali, ale každý z nás už v stredu individuál-
ne robil to, čo potrebuje, aby bol pripravený na 
návrat do tréningov a aby sa mu nič nestalo. 
Sme profesionáli, vieme, čo si naše telo žiada,“  
nepripúšťa Jurij Medveděv žiadne poľavenie.

To by sa mohlo vypomstiť, pretože našim súpe-
rom stále ide o veľa. To isté však napriek nedo-
stihnuteľnému náskoku platí aj o Slovane. „Tým, 
že sme získali titul v takomto predstihu, sa 
sezóna neskončila. Dôvodov na to, aby sme 
mali maximálnu motiváciu je stále dosť. Ako 
mužstvo chceme vyhrať každý zápas, každý 
z nás navyše bojuje o miesto v zostave a snaží 
sa zlepšovať. Chceme potešiť fanúšikov, ktorí 
chodia na naše zápasy a odvďačiť sa im za 
podporu. Nech majú oni radosť z dobrých 
výsledkov, peknej hry a my na konci sezóny 
okrem pohára aj rekord v podobe nuly v ko-
lónke prehier.“

Ružomberok je posledným mužstvom, ktoré 
proti belasým dokázalo bodovať. V novembri 

na Pasienkoch sa v závere prvého polčasu ujalo 
vedenia a našim hráčom sa po prestávke z 
viacerých šancí podarilo už len vyrovnať na 1:1 
zásluhou presnej strely Dávida Holmana.
„Ten zápas si pamätám veľmi dobre, sledoval 
som ho z tribúny. Ružomberok aj v ňom potvr-
dil, že má kvalitu. Je to futbalové mužstvo. 
Mám tam kamaráta, ktorý robí kondičného 
trénera. Sme často v kontakte, no aj bez toho 
dobre poznáme silné stránky tohto súpera. 
Nedostáva veľa gólov. Myslím si však, že aj 
proti Ružomberku musíme hrať svoju hru – 
kombinačne a s rýchlym prechodom do útoku. 
V ofenzíve máme kvalitu. Verím, že sa naši 
strelci presadia a dáme nejaké góly, ktoré nám 
prinesú víťazstvo,“  dodal Jurij Medveděv.

ABY MALI FANÚŠIKOVIA RADOSŤ 
A KLUB REKORD
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Belasí odohrajú v tejto sezóne ešte dva domáce zápasy, oba však budú výnimočné. 
Najbližšie sa už v sobotu 11. mája o 15:00 môžete tešiť nielen na atraktívny zápas 
so Žilinou, ale aj na oslavy storočnice najúspešnejšieho slovenského klubu. 

Pripravujeme pre vás bohatý sprievodný program 
na námestí štadióna Tehelné pole a taktiež sláv-
nostný ceremoniál ku storočnici. Naším zámerom 
je spolu s fanúšikmi dôstojne osláviť jedinečné 
klubové výročie, spojené s návratom na Tehelné 
pole. Viac informácií o sprievodnom programe 

a ceremoniáli budeme postupne zverejňovať 
prostredníctvom oficiálnych komunikačných 
kanálov klubu. 
Vstupenky na duel so Žilinou si môžete zakúpiť 
už teraz on-line na Ticketmedia.sk alebo na 
predajných miestach spoločnosti Ticketmedia. 

NAJBLIŽŠIE OSLAVA 
KLUBOVEJ STOROČNICE

Aj po dnešnom zápase môžete navštíviť fanshop ŠK Slovan na námestí štadióna (od ulíc Bajkalská 
a Kalinčiakova), ktorý bude otvorený do 18:00. Vo fanshope sa môžete tešiť na viacero exkluzívnych 
klubových produktov.

Opäť si budete môcť zakúpiť obľúbenú špeciálnu 
edíciu remeselných pív SLOVAN, TEHELNÉ POLE 
a KRÁĽ BRATISLAVY a taktiež slovanistickú kávu 
s príznačným a mimoriadne aktuálnym názvom 
CHUŤ VÍŤAZOV. 

NOVINKOU je BELASÝ SPRCHOVÝ GÉL „Zostaň 
svieži so SLOVANOM,“ ktorý ponúka jedinečné 

balenie a taktiež návod na použitie, ktorý 
platí jedine pre verných priaznivcov belasých. 
Vo fanshope si môžete zakúpiť aj originálne 
dresy Slovana, novú kolekciu klubového oble-
čenia značky adidas, pamätné mince, fanúši-
kovské šály, suveníry, knihu z edície Belasé le-
gendy o Viktorovi Tegelho�ovi či aktuálne 
vydanie klubového magazínu.

NA NÁMESTÍ ŠTADIÓNA
OTVORENÝ FANSHOP ŠK SLOVAN

POZÝVAME VÁS 
DO FANSHOPU 
NA NÁMESTÍ 
ŠTADIÓNA

KTORÝ BUDE 
OTVORENÝ
DO 18:00. 





SÚPISKA
Brankári

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

Mitch Apau
2

Narodený: 18.6.1996
Počet zápasov: 8
Odohratých minút: 684
Góly: 0
Asistencie: 0
CZE

Jurij Medveděv
17

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

Stefan Stangl
20

Narodený: 6.12.1992
Počet zápasov: 24
Odohratých minút: 2144
Góly: 1
Asistencie: 3
UKR

Arťom Suchockij
23

Narodený: 16.4.1987
Počet zápasov: 5
Odohratých minút: 24
Góly: 0
Asistencie: 0
HUN

Richárd Guzmics
26

Narodený: 2.6.1988
Počet zápasov: 28
Odohratých minút: 2446
Góly: 2
Asistencie: 0
BUL

Vasil Božikov
29

Narodený: 20.12.1994
Počet zápasov: 31 
Odohratých minút: 2790
Góly: 1
Asistencie: 1
SVN

Kenan Bajrič
66

Dominik Greif
1

Narodený: 6.4.1997
Počet zápasov: 26
Odohratých minút: 2340
Čisté kontá: 9
SVK

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

Michal Šulla
30

Narodený: 7.6.2000
Počet zápasov: 0
Odohratých minút: 0
SVK

Martin Trnovský
31



Stredopoliari
Narodený: 10.2.1992
Počet zápasov: 25
Odohratých minút: 1896
Góly: 0
Asistencie: 2
NED

Joeri de Kamps
6

Narodený: 15.9.1993
Počet zápasov: 31
Odohratých minút: 2709
Góly: 15
Asistencie: 18
MAR

Moha
7

Narodený: 15.6.1988
Počet zápasov: 15
Odohratých minút: 1223
Góly: 7
Asistencie: 3
CRO

Marin Ljubičič
8

Narodený: 15.3.1991
Počet zápasov: 9
Odohratých minút: 429
Góly: 0
Asistencie: 1
NGA

Ibrahim Rabiu
10

Narodený: 26.9.1995
Počet zápasov: 29
Odohratých minút: 1620
Góly: 3
Asistencie: 11
SRB

Dejan Dražič
11

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

Nono Villar
13

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

Denis Potoma
15

Narodený: 17.3.1993
Počet zápasov: 23
Odohratých minút: 1551
Góly: 4
Asistencie: 6
HUN

Dávid Holman
27

Narodený: 18.5.1994
Počet zápasov: 27
Odohratých minút: 2006
Góly: 5
Asistencie: 6
SRB

Aleksandar Čavrič
45

Útočníci
Narodený: 27.2.1994
Počet zápasov: 28
Odohratých minút: 2643
Góly: 26
Asistencie: 7
SVN

Andraž Šporar
9

Narodený: 17.3.1996
Počet zápasov: 16
Odohratých minút: 359
Góly: 2
Asistencie: 0
MNE

Boris Cmiljanič
12

Narodený: 30.11.1995
Počet zápasov: 1
Odohratých minút: 14
Góly: 0
Asistencie: 0
BRA

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
Počet zápasov: 10
Odohratých minút: 261
Góly: 2
Asistencie: 0
SVK

David Strelec
24







..



ZAUJÍMAVOSTI  PRED ZÁPASOM 
SLOVAN – RUŽOMBEROK
• Bilancia posledných desiatich vzájomných stretnutí, ktoré sa 
 hrali v Bratislave, hovorí jednoznačne v prospech belasých:
 8 víťazstiev, 1 remíza, 1 prehra, skóre 18:10      
• Len raz, pri víťazstve Slovana 3:1 v sezóne 2015/16 (9. apríla 
 2016) však bol rozdiel väčší ako jednogólový.       
• Štyri z posledných piatich gólov Ružomberka na Pasienkoch 
 strelili hráči, ktorí v minulosti pôsobili alebo budú pôsobiť 
 v Slovane – Pavol Masaryk, Miloš Lačný (2) a Erik Daniel.

NAJBLIŽŠÍ PROGRAM 
BELASÝCH
Sobota 27. apríla o 15.30 | 6. kolo nadstavby Fortuna ligy
DAC DUNAJSKÁ STREDA – ŠK SLOVAN

Nedeľa 5. mája o 15.00 | 7. kolo nadstavby Fortuna ligy
MFK RUŽOMBEROK – ŠK SLOVAN

sobota 11. mája o 15.00 | 8. kolo nadstavby Fortuna ligy
ŠK SLOVAN – MŠK ŽILINA

DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:

HLAVNÝ ROZHODCA: 
Pavol Chmura

ASISTENTI ROZHODCU:  
Peter Jenčura, Marek Galo

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Martin Dohál

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 4. KOLE NADSTAVBY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovan

Dun. Streda

Žilina

Ružomberok

Michalovce

Sereď

Trnava

Nitra

Trenčín

Podbrezová

Zl. Moravce

Senica

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

22

15

14

11

10

9

8

7

7

6

7

5

4

6

6

11

5

4

6

8

5

6

2

7

0

5

6

4

11

13

12

11

14

14

17

14

70

51

48

44

35

31

30

29

26

24

23

22

67:21

50:31

44:28

36:22

31:37

28:35

30:30

32:38

35:46

24:38

25:48

29:49

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Ružomberka:

SEZÓNA 2018/19
5. KOLO: 
Ružomberok – Slovan 0:2 (0:0)
Góly: Apau, Šporar

16. KOLO: 
Slovan – Ružomberok 1:1 (0:1)
Góly: Holman – Qose

SEZÓNA 2017/18
8. KOLO: 
Slovan – Ružomberok 2:1 (2:0)
Góly: Mareš, Holman – Daniel

19. KOLO: 
Ružomberok – Slovan 0:1 (0:0)
Gól: Oršula

3. KOLO SKUPINY O TITUL:
Slovan – Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: Čavrič

FINÁLE SLOVNAFT CUPU:
Slovan – Ružomberok 3:1 (1:0)
Góly: Šporar, Božikov, Holman 
           – Gal Andrezly
    
8. KOLO SKUPINY O TITUL:
Ružomberok – Slovan 1:0 (1:0)
Gól: Gešnábel



Predstavujeme nášho dnešného súpera...

Prvý duel po zisku majstrovskej definitívy odohrá-
me proti jednému z najnepríjemnejších súperov v 
lige. Ružomberok dlhodobo patrí medzi širší okruh 
ašpirantov na pohárové umiestnenia, aj keď do-
siahnuť túto métu sa mu v uplynulých jedenástich 
sezónach podarilo iba raz. Stalo sa tak po zisku 
bronzových medailí v ročníku 2016/17, po ktorom to 
Liptáci v Európskej lige dotiahli až k prestížnym a 
vcelku vyrovnaným (dvakrát 0:1) zápasom 3. pred-
kola so slávnym Evertonom. V minulej sezóne na 
tento úspech nenadviazali a skončili tesne pred 
európskymi bránami. V lige po šiestom mieste 
nestačili v semifinále play-o� na Trenčín, vo finále 
Slovenského pohára podľahli Slovanu 1:3.
V lete vystriedal Norberta Hrnčára na trénerskej 
lavičke 38-ročný český kouč David Holoubek, kto-
rý do klubu prišiel aj s asistentom a niekdajším hrá-
čom Chelsea, Celticu či CSKA Moskva Jiřím Jaro-
šíkom. Ružomberčania opäť vyhlásili útok na po-

hárové priečky a ich šance na splnenie tohto cie-
ľa sú šesť kôl pred koncom nadstavby stále reálne. 
Zo štvrtej pozície aktuálne strácajú štyri body na 
tretiu Žilinu a sedem na druhú Dunajskú Stredu. 
Ak sa nechcú spoliehať na zradné play-o�, ktoré 
by sa navyše hralo len v prípade, ak Žilina vyhrá 
Slovenský pohár a zároveň skončí v lige do tretie-
ho miesta, potrebujú v zostávajúcich kolách aspoň 
jedného zo spomenutej dvojice dostať pod seba. 
O tom, že to nemusí byť márna snaha, svedčia aj 
čísla. Ružomberok je popri belasých jediným muž-
stvom, ktoré na jar ešte neprehralo. Po našom tíme 
má druhý najmenší počet prehier (4), ale vyššie 
v tabuľke ho zatiaľ nepustí príliš veľa nerozhod-
ných výsledkov (11, vôbec najviac v súťaži).

Zverenci Davida Holoubka ťažia najmä zo skalo-
pevnej defenzívy. Celkovo inkasovali druhý najmen-
ší počet gólov (22) po Slovane (21) a na jar je ich 
bilancia ešte lepšia. Súperi sa proti nim v ôsmich 
zápasoch presadili len dvakrát – Dunajská Stre-
da aj Žilina im dali po góle a v oboch prípadoch 
sa zrodila remíza 1:1. Brankár Matúš Macík si už de-
saťkrát udržal čisté konto, v minulom kole si proti 
Michalovciam rovnako úspešne počínal aj jeho 
náhradník Jan Čtvrtečka, keďže jednotka Liptá-
kov nechytala pre kartový trest. Oporami Ružom-
berka sú obaja stopéri – skúsený Ján Maslo i Do-
minik Kružliak, ktorý vo veku 22 rokov nosí kapitán-
sku pásku. Dnešný súper nového slovenského ma-
jstra sa môže spoľahnúť aj na Kristiho Qoseho. 
Albánsky defenzívny stredopoliar je pod Čebra-
ťom akousi obdobou nášho Marina Ljubičiča. 
Veľmi platný smerom dozadu, no zároveň 
nebezpečný vpredu. So šiestimi gólmi je druhým 
najlepším strelcom mužstva po Ismarovi Tandiro-
vi, jeden dal aj proti nám pri novembrovej remíze 

1:1 na Pasienkoch. V ružomberskej ofenzíve je kon-
kurencia o niečo menšia. Tandir už k deviatim pres-
ným zásahom ďalšie nepridá, keďže s ním klub len 
pár dní pred zápasom na Tehelnom poli ukončil 
zmluvu, rovnako ako krátko predtým s ľavým ob-
rancom Yanim Urdinovom. Na poste hrotového 
útočníka sa chytá Štefan Gerec, autor oboch 
aprílových gólov pri tesných víťazstvách nad 
Michalovcami a Sereďou. Podporu mu vytvárajú 
Peter Gal Andrezly, Tihomir Kostadinov či Zinedin 
Mustedanagič. Mužstvu však na krídle výrazne 
chýba Erik Daniel, ktorý momentálne nehráva 
a čaká na letný prestup do Slovana. Na jeseň si 
do štatistík pripísal sedem asistencií a nik v tíme 
ho zatiaľ neprekonal.

MFK RUŽOMBEROK 



SÚPISKA
Brankári
33 Matúš Macík 19.5.1993
34 Jan Čtvrtečka (CZE) 14.8.1998
35 Ivan Krajčírik 15.6.2000

Obrancovia
2  Dominik Kružliak 10.7.1996
3  Ján Maslo 5.2.1986
5  Mário Mrva 16.2.1999
10 Filip Twardzik (CZE) 10.2.1993
13 Matej Madleňák 7.2.1999
16 Michal Jonec 30.7.1996
19 Matej Čurma 27.3.1996

Stredopoliari
4  Matúš Kmeť 27.6.2000
6  Kristi Qose (ALB) 10.6.1995
7  Peter Gal Andrezly 3.5.1990
8  Dalibor Takáč 11.10.1997
11  Matej Kochan 21.11.1992
20 Tihomir Kostadinov (MKD) 4.3.1996
24 Marek Zsigmund 20.4.1997
25 Viktor Jedinák 8.2.1998
26 Jakub Kudlička 10.1.1999
29 Adam Brenkus 8.1.1999
32 Zinedin Mustedanagič (BIH) 1.8.1998

Útočníci
14 Tomáš Bobček 8.9.2001
15 Štefan Gerec 10.11.1992
17 Rastislav Kružliak 11.7.1999

TRÉNER: David Holoubek (CZE)
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