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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Dnešok je slávnostnou oslavou významného jubilea 
najúspešnejšieho slovenského klubu. ŠK Slovan Bratislava totiž 3. mája 2019 oslávil sté výročie svojej 
existencie. Po oslavách fanúšikov, ktorí pripravili jedinečnú pyrotechnickú šou a doslova „rozpálili“ 
bratislavské nábrežie i podhradie, prichádzajú oficiálne oslavy na Tehelnom poli.

Po slávnostnom ceremoniáli, keď na hracej 
ploche privítame všetkých členov tímu, ktorý 
vyhral PVP a rodinných príslušníkov nežijúcich 
hráčov z tohto legendárneho mužstva, sa 
začne duel dvoch najlepších tímov novodobej 
histórie slovenského futbalu.

Belasí sa ako istí majstri chcú vrátiť na víťaznú 
vlnu a zdolať Žilinčanov aj vo štvrtom tohtose-
zónnom meraní síl. Na novom Tehelnom poli 

sme zatiaľ stopercentní, vyhrali sme všetky štyri 
zápasy so skóre 12:4. Veríme, že dnes aj s vašou 
podporou pridáme ďalší domáci triumf.

Ďakujeme vám za podporu na predchádzajú-
cich vonkajších zápasoch, ďakujeme fanúšikom 
za skvelé narodeninové oslavy v Bratislave a 
urobíme maximum, aby dnešok zostal v pamäti 
každého slovanistu.
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V týchto dňoch sa tešíme z aktuálnych a pripomí-
name si aj tie dávnejšie úspechy nášho klubu. 
Tieto príbehy písali mnohí skvelí futbalisti a ľudia. 
Nadviazať na ich odkaz nie je ľahké, čo si dobre
uvedomuje aj generálny riaditeľ ŠK Slovan Brati-
slava Ivan Kmotrík ml.

Slovan oslavuje svoje sté narodeniny na parád-
nom štadióne a s majstrovským titulom získaným 
v rekordnom predstihu. Čo by ste ešte k tomuto 
jubileu zaželali klubu i jeho fanúšikom?

Návrat na Tehelné pole aj titul sú pekné darčeky. 
Storočnicu však budeme oslavovať celý rok a veľ-
mi radi by sme k týmto úspechom ešte nejaký 
pridali a opäť potešili fanúšikov. Zároveň chcem 
všetkým slovanistom popriať, aby na Tehelnom 
poli zažili mnoho pekných a nezabudnuteľných 
momentov a aby sa sem radi vracali. Aby mali 
opäť takú lásku k nášmu spoločnému klubu ako 
v minulosti. Viem, že viacerými okolnosťami aj 
našimi chybami sa ich priazeň v posledných 

rokoch vytrácala, no budeme ďalej pracovať 
na tom, aby sa naplno vrátila.

Splnil zatiaľ návrat na Tehelné pole vaše 
očakávania?

Určite áno. Tento dôležitý moment pre celý klub 
vnímam veľmi pozitívne. Som rád, že sa nám 
podarilo vypredať otvárací zápas, aj keď pre 
mňa bol ešte väčším zážitkom duel s Dunajskou 
Stredou. Vnímal som to tak, že na zápas 
s Trnavou prišlo veľa ľudí, ktorých zaujímal nový 
štadión, ale proti DAC som z tribún cítil, že sú 
na nich tí praví slovanisti, ktorí sa vrátili domov. 
Atmosféra bola úžasná. Pozitívne je, že sme 
zvládli aj organizáciu týchto náročných zápasov. 
Samozrejme, vyskytnú sa aj nedostatky, ktoré 
postupne odstraňujeme. Štadión ešte nie je vo 
všetkých oblastiach stopercentne dokončený. 
Chvíľu trvá, kým si na ňom zvykneme a zabýva-
me sa my aj fanúšikovia. Z doterajších návštev 
som však príjemne prekvapený. Niektorí ľudia sú 

možno sklamaní, keď na Michalovce príde 8300 
divákov, ale pred rokom by sme sa na Pasien-
koch bavili, či ich bude 300 alebo 500. Ja som 
realista, vždy musíme stáť nohami pevne na ze-
mi. Čaká nás množstvo práce, aby sme postup-
nými krôčikmi priemernú návštevu zvyšovali.

Keď sa ešte vrátime do histórie Slovana, ktoré 
zápasy sú pre vás tie najpamätnejšie?

Zažil som len tie z nedávnej minulosti a z nich by 
som vyzdvihol oba zápasy s AS Rím, cez ktorý 
sme postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. 
V živej pamäti mám domáce stretnutie aj 
odvetu v Ríme. Aj emócie zo zisku prvého titulu 
sú samozrejme obrovské. Z dávnejšej histórie 
samozrejme nemožno nespomenúť triumf v PVP. 
Asi každý slovanista videl zábery z finále proti 
Barcelone. To je bez pochýb najväčší úspech 
nášho klubu. Víťazstvom v takej prestížnej súťaži 

sa nemôže pýšiť veľa tímov. Je to veľká vec 
a som veľmi hrdý, že to práve Slovan dokázal. 
Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa o to zaslúžili. 
Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Verím, že 
zažijeme ešte množstvo úspechov a zapíšeme 
do klubových dejín ďalšie veľké zápasy.

Aké sú najväčšie výzvy pre náš klub v horizonte 
najbližších rokov?  

V športovej oblasti sme chceli stabilizovať 
mužstvo, čo sa nám podarilo. Náš základný 
cieľ, ktorý musíme splniť, ak chceme byť silným 
klubom, je pravidelne získavať slovenský titul 
a dokázať to niekoľko rokov po sebe. Aby to 
teraz nebol len výstrel do tmy a budúcu sezó-
nu skončíme tretí, alebo budeme bojovať 
v druhej šestke o záchranu ako Trnava. To je 
jedna výzva, ale tou najväčšou bude vždy 
Európa. Uvedomujeme si, že to bude náročné. 

Náš koeficient stále nie je natoľko vysoký, aby 
sme si mohli povedať, že sa na 80 percent 
kvalifikujeme do skupinovej fázy tak, ako je 
to napríklad v prípade českých klubov. Tým 
sa za posledné roky podarilo koeficient výraz-
ne navýšiť. My musíme tvrdo pracovať, aby náš 
klub v rebríčku stúpal a verím, že aj naši spolu-
bojovníci z ligy nám pomôžu a spolu zvýšime 
aj slovenský koeficient. Zatiaľ vieme, že na to, 
aby sme prešli kvalifikáciou od prvého kola až 
do skupiny, musíme zdolať niekoľkých ťažkých 
súperov, ktorí sú kvalitatívne minimálne 
porovnateľní s nami a z hľadiska rozpočtu oveľa 
vyššie ako my. S touto realitou sa musíme po-
pasovať a urobiť všetko pre to, aby sme sa na 
medzinárodnej scéne postupne etablovali. 
Uvidíme, čo prinesie blízka budúcnosť, keďže 
v roku 2021 vznikne tretia európska súťaž. 
Zatiaľ nechcem predbiehať, čo to pre nás bude 
znamenať, lebo jej formát ešte nepoznáme. 
V najbližších rokoch budeme pracovať na 
vylepšení našej súčasnej pozície a ak sa nám 
podarí úspešne zabojovať o skupinovú fázu, 
budeme v nej chcieť obstáť čo najlepšie a 
nebyť fackovacím panákom. Výziev je pred 
nami množstvo. To, čo sme zatiaľ dosiahli, je 
len úplný začiatok. Aj v ostatných oblastiach 

je toho veľa. Návrat na Tehelné pole bol výz-
namný moment. Od neho sa odvíjajú naše 
ďalšie plány smerujúce k tomu, aby bol Slovan 
rešpektovaný nielen po športovej stránke doma 
i v zahraničí.

Mrzí vás, že napriek veľkej dominancii z toho 
napokon nebude sezóna bez jedinej prehry?

Samozrejme, som sklamaný, že sme posledné 
dva zápasy nezvládli. Je to pre nás varovanie, 
že nemôžeme nikdy poľaviť. Stále sa musíme 
chcieť zlepšovať a takáto túžba u nás niekedy 
chýba. Možno je to aj súčasť slovenskej nátury. 
Ak niečo dosiahneme, príde k istému sebauspo-
kojeniu. Ak chceme byť úspešní vo futbalovom 
svete, kde je obrovská konkurencia, toto je 
jeden z negatívnych faktorov, ktoré musíme 
bezpodmienečne odstrániť. Je veľmi dôležité, 
aby sme v hlave ani na moment nepoľavili, či 
už hovoríme o hráčoch, tréneroch alebo manaž-
mente. Keď dosiahneme jednu métu, vždy 
musíme mať pred sebou ďalšiu a vyššiu. Preto 
ma mrzí, že sa nám nepodarilo absolvovať celú 
sezónu bez prehry. Zostane to pre nás ako 
ďalšia z výziev do budúcnosti.

ZA DOSIAHNUTOU MÉTOU 
MUSÍ NASLEDOVAŤ EŠTE VYŠŠIA
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klub v rebríčku stúpal a verím, že aj naši spolu-
bojovníci z ligy nám pomôžu a spolu zvýšime 
aj slovenský koeficient. Zatiaľ vieme, že na to, 
aby sme prešli kvalifikáciou od prvého kola až 
do skupiny, musíme zdolať niekoľkých ťažkých 
súperov, ktorí sú kvalitatívne minimálne 
porovnateľní s nami a z hľadiska rozpočtu oveľa 
vyššie ako my. S touto realitou sa musíme po-
pasovať a urobiť všetko pre to, aby sme sa na 
medzinárodnej scéne postupne etablovali. 
Uvidíme, čo prinesie blízka budúcnosť, keďže 
v roku 2021 vznikne tretia európska súťaž. 
Zatiaľ nechcem predbiehať, čo to pre nás bude 
znamenať, lebo jej formát ešte nepoznáme. 
V najbližších rokoch budeme pracovať na 
vylepšení našej súčasnej pozície a ak sa nám 
podarí úspešne zabojovať o skupinovú fázu, 
budeme v nej chcieť obstáť čo najlepšie a 
nebyť fackovacím panákom. Výziev je pred 
nami množstvo. To, čo sme zatiaľ dosiahli, je 
len úplný začiatok. Aj v ostatných oblastiach 

je toho veľa. Návrat na Tehelné pole bol výz-
namný moment. Od neho sa odvíjajú naše 
ďalšie plány smerujúce k tomu, aby bol Slovan 
rešpektovaný nielen po športovej stránke doma 
i v zahraničí.

Mrzí vás, že napriek veľkej dominancii z toho 
napokon nebude sezóna bez jedinej prehry?

Samozrejme, som sklamaný, že sme posledné 
dva zápasy nezvládli. Je to pre nás varovanie, 
že nemôžeme nikdy poľaviť. Stále sa musíme 
chcieť zlepšovať a takáto túžba u nás niekedy 
chýba. Možno je to aj súčasť slovenskej nátury. 
Ak niečo dosiahneme, príde k istému sebauspo-
kojeniu. Ak chceme byť úspešní vo futbalovom 
svete, kde je obrovská konkurencia, toto je 
jeden z negatívnych faktorov, ktoré musíme 
bezpodmienečne odstrániť. Je veľmi dôležité, 
aby sme v hlave ani na moment nepoľavili, či 
už hovoríme o hráčoch, tréneroch alebo manaž-
mente. Keď dosiahneme jednu métu, vždy 
musíme mať pred sebou ďalšiu a vyššiu. Preto 
ma mrzí, že sa nám nepodarilo absolvovať celú 
sezónu bez prehry. Zostane to pre nás ako 
ďalšia z výziev do budúcnosti.



V týchto dňoch sa tešíme z aktuálnych a pripomí-
name si aj tie dávnejšie úspechy nášho klubu. 
Tieto príbehy písali mnohí skvelí futbalisti a ľudia. 
Nadviazať na ich odkaz nie je ľahké, čo si dobre
uvedomuje aj generálny riaditeľ ŠK Slovan Brati-
slava Ivan Kmotrík ml.

Slovan oslavuje svoje sté narodeniny na parád-
nom štadióne a s majstrovským titulom získaným 
v rekordnom predstihu. Čo by ste ešte k tomuto 
jubileu zaželali klubu i jeho fanúšikom?

Návrat na Tehelné pole aj titul sú pekné darčeky. 
Storočnicu však budeme oslavovať celý rok a veľ-
mi radi by sme k týmto úspechom ešte nejaký 
pridali a opäť potešili fanúšikov. Zároveň chcem 
všetkým slovanistom popriať, aby na Tehelnom 
poli zažili mnoho pekných a nezabudnuteľných 
momentov a aby sa sem radi vracali. Aby mali 
opäť takú lásku k nášmu spoločnému klubu ako 
v minulosti. Viem, že viacerými okolnosťami aj 
našimi chybami sa ich priazeň v posledných 

rokoch vytrácala, no budeme ďalej pracovať 
na tom, aby sa naplno vrátila.

Splnil zatiaľ návrat na Tehelné pole vaše 
očakávania?

Určite áno. Tento dôležitý moment pre celý klub 
vnímam veľmi pozitívne. Som rád, že sa nám 
podarilo vypredať otvárací zápas, aj keď pre 
mňa bol ešte väčším zážitkom duel s Dunajskou 
Stredou. Vnímal som to tak, že na zápas 
s Trnavou prišlo veľa ľudí, ktorých zaujímal nový 
štadión, ale proti DAC som z tribún cítil, že sú 
na nich tí praví slovanisti, ktorí sa vrátili domov. 
Atmosféra bola úžasná. Pozitívne je, že sme 
zvládli aj organizáciu týchto náročných zápasov. 
Samozrejme, vyskytnú sa aj nedostatky, ktoré 
postupne odstraňujeme. Štadión ešte nie je vo 
všetkých oblastiach stopercentne dokončený. 
Chvíľu trvá, kým si na ňom zvykneme a zabýva-
me sa my aj fanúšikovia. Z doterajších návštev 
som však príjemne prekvapený. Niektorí ľudia sú 

možno sklamaní, keď na Michalovce príde 8300 
divákov, ale pred rokom by sme sa na Pasien-
koch bavili, či ich bude 300 alebo 500. Ja som 
realista, vždy musíme stáť nohami pevne na ze-
mi. Čaká nás množstvo práce, aby sme postup-
nými krôčikmi priemernú návštevu zvyšovali.

Keď sa ešte vrátime do histórie Slovana, ktoré 
zápasy sú pre vás tie najpamätnejšie?

Zažil som len tie z nedávnej minulosti a z nich by 
som vyzdvihol oba zápasy s AS Rím, cez ktorý 
sme postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. 
V živej pamäti mám domáce stretnutie aj 
odvetu v Ríme. Aj emócie zo zisku prvého titulu 
sú samozrejme obrovské. Z dávnejšej histórie 
samozrejme nemožno nespomenúť triumf v PVP. 
Asi každý slovanista videl zábery z finále proti 
Barcelone. To je bez pochýb najväčší úspech 
nášho klubu. Víťazstvom v takej prestížnej súťaži 

sa nemôže pýšiť veľa tímov. Je to veľká vec 
a som veľmi hrdý, že to práve Slovan dokázal. 
Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa o to zaslúžili. 
Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť. Verím, že 
zažijeme ešte množstvo úspechov a zapíšeme 
do klubových dejín ďalšie veľké zápasy.

Aké sú najväčšie výzvy pre náš klub v horizonte 
najbližších rokov?  

V športovej oblasti sme chceli stabilizovať 
mužstvo, čo sa nám podarilo. Náš základný 
cieľ, ktorý musíme splniť, ak chceme byť silným 
klubom, je pravidelne získavať slovenský titul 
a dokázať to niekoľko rokov po sebe. Aby to 
teraz nebol len výstrel do tmy a budúcu sezó-
nu skončíme tretí, alebo budeme bojovať 
v druhej šestke o záchranu ako Trnava. To je 
jedna výzva, ale tou najväčšou bude vždy 
Európa. Uvedomujeme si, že to bude náročné. 

Náš koeficient stále nie je natoľko vysoký, aby 
sme si mohli povedať, že sa na 80 percent 
kvalifikujeme do skupinovej fázy tak, ako je 
to napríklad v prípade českých klubov. Tým 
sa za posledné roky podarilo koeficient výraz-
ne navýšiť. My musíme tvrdo pracovať, aby náš 
klub v rebríčku stúpal a verím, že aj naši spolu-
bojovníci z ligy nám pomôžu a spolu zvýšime 
aj slovenský koeficient. Zatiaľ vieme, že na to, 
aby sme prešli kvalifikáciou od prvého kola až 
do skupiny, musíme zdolať niekoľkých ťažkých 
súperov, ktorí sú kvalitatívne minimálne 
porovnateľní s nami a z hľadiska rozpočtu oveľa 
vyššie ako my. S touto realitou sa musíme po-
pasovať a urobiť všetko pre to, aby sme sa na 
medzinárodnej scéne postupne etablovali. 
Uvidíme, čo prinesie blízka budúcnosť, keďže 
v roku 2021 vznikne tretia európska súťaž. 
Zatiaľ nechcem predbiehať, čo to pre nás bude 
znamenať, lebo jej formát ešte nepoznáme. 
V najbližších rokoch budeme pracovať na 
vylepšení našej súčasnej pozície a ak sa nám 
podarí úspešne zabojovať o skupinovú fázu, 
budeme v nej chcieť obstáť čo najlepšie a 
nebyť fackovacím panákom. Výziev je pred 
nami množstvo. To, čo sme zatiaľ dosiahli, je 
len úplný začiatok. Aj v ostatných oblastiach 

je toho veľa. Návrat na Tehelné pole bol výz-
namný moment. Od neho sa odvíjajú naše 
ďalšie plány smerujúce k tomu, aby bol Slovan 
rešpektovaný nielen po športovej stránke doma 
i v zahraničí.

Mrzí vás, že napriek veľkej dominancii z toho 
napokon nebude sezóna bez jedinej prehry?

Samozrejme, som sklamaný, že sme posledné 
dva zápasy nezvládli. Je to pre nás varovanie, 
že nemôžeme nikdy poľaviť. Stále sa musíme 
chcieť zlepšovať a takáto túžba u nás niekedy 
chýba. Možno je to aj súčasť slovenskej nátury. 
Ak niečo dosiahneme, príde k istému sebauspo-
kojeniu. Ak chceme byť úspešní vo futbalovom 
svete, kde je obrovská konkurencia, toto je 
jeden z negatívnych faktorov, ktoré musíme 
bezpodmienečne odstrániť. Je veľmi dôležité, 
aby sme v hlave ani na moment nepoľavili, či 
už hovoríme o hráčoch, tréneroch alebo manaž-
mente. Keď dosiahneme jednu métu, vždy 
musíme mať pred sebou ďalšiu a vyššiu. Preto 
ma mrzí, že sa nám nepodarilo absolvovať celú 
sezónu bez prehry. Zostane to pre nás ako 
ďalšia z výziev do budúcnosti.

NOVÁ KLUBOVÁ HYMNA
NA TEHELNOM POLI

NA TEHELNOM POLI 
(pánmi sú belasí)

Na Tehelnom poli pánmi sú belasí
Na Tehelnom poli pánmi sú belasí

Nikto ich nezdolá
Berú sa do boja

Neradno s jastrabmi
Chytať sa za pasy

Králi vždy boli sme, králi aj budeme
Králi vždy boli sme, králi aj budeme

Jasný blesk z oblohy
Dvíha nás na nohy
Nikto nás nezlomí

Tak je nám súdené

Tribúna zahučí, v kotli to buráca
Tribúna zahučí, v kotli to buráca

Srdcia sa rozhoria
Nebesá otvoria

Nech žiaden belasý
Na sile nestráca

Mocný klub storočný, navždy je mu sláva
Mocný klub storočný, navždy je mu sláva

Stojíme junáci
Dievčatá pospolu
Voláme do neba
Slovan Bratislava

OSLAVY STOROČNICE POKRAČUJÚ 
AJ PO ZÁPASE!

Dnes po zápase rozhodne nemusíte odchádzať domov. Hneď po skončení stretnutia totiž na 
námestí štadióna Tehelné pole (za C-tribúnou) pokračujú oslavy storočnice a to vo veľkom štýle. 

Námestie začne opäť žiť hneď po zápase, tešiť sa môžete na tanečné vystúpenie a otvorený 
bude aj fanshop ŠK Slovan so špeciálnou edíciou suvenírov k stým narodeninám klubu. 

Približne o 18:00 prídu na námestie naši hráči a tréneri, aby sme mohli spoločne osláviť naše 
krásne jubileum. Sólista opery SND Ján Babjak zaspieva novú klubovú hymnu „NA TEHELNOM 

POLI“ a krájať sa bude obrovská desaťposchodová torta, z ktorej sa ujde naozaj každému. 
Program vyvrcholí vystúpením kapely Iné Kafe, ktorá si pripravila aj z hokeja obľúbenú pesničku 

„Bratislava volá – Slovan do toho!“
Oslavy na námestí štadióna potrvajú do 20:00. 

TEŠÍME SA NA VÁS AJ PO ZÁPASE! 



SÚPISKA
Brankári

Obrancovia

Narodený: 27.4.1990
Počet zápasov: 28
Odohratých minút: 2456
Góly: 3
Asistencie: 0
NED

Mitch Apau
2

Narodený: 18.6.1996
Počet zápasov: 9
Odohratých minút: 716
Góly: 0
Asistencie: 0
CZE

Jurij Medveděv
17

Narodený: 20.10.1991
Počet zápasov: 1
Odohratých minút: 58
Góly: 0
Asistencie: 0
AUT

Stefan Stangl
20

Narodený: 6.12.1992
Počet zápasov: 26
Odohratých minút: 2314
Góly: 1
Asistencie: 3
UKR

Arťom Suchockij
23

Narodený: 16.4.1987
Počet zápasov: 7
Odohratých minút: 204
Góly: 0
Asistencie: 0
HUN

Richárd Guzmics
26

Narodený: 2.6.1988
Počet zápasov: 29
Odohratých minút: 2536
Góly: 2
Asistencie: 0
BUL

Vasil Božikov
29

Narodený: 20.12.1994
Počet zápasov: 34 
Odohratých minút: 3060
Góly: 1
Asistencie: 1
SVN

Kenan Bajrič
66

Dominik Greif
1

Narodený: 6.4.1997
Počet zápasov: 28
Odohratých minút: 2520
Čisté kontá: 9
SVK

Narodený: 15.7.1991
Počet zápasov: 7
Odohratých minút: 630
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: 34
Odohratých minút: 2934
Góly: 15
Asistencie: 20
MAR

Moha
7

Narodený: 15.6.1988
Počet zápasov: 18
Odohratých minút: 1493
Góly: 8
Asistencie: 3

Marin Ljubičič
8

Narodený: 15.3.1991
Počet zápasov: 11
Odohratých minút: 578
Góly: 0
Asistencie: 2
NGA

Ibrahim Rabiu
10

Narodený: 26.9.1995
Počet zápasov: 34
Odohratých minút: 1990
Góly: 5
Asistencie: 11
SRB

Dejan Dražič
11

Narodený: 30.3.1993
Počet zápasov: 17
Odohratých minút: 1104
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: 25
Odohratých minút: 1699
Góly: 5
Asistencie: 6
HUN

Dávid Holman
27

Narodený: 18.5.1994
Počet zápasov: 30
Odohratých minút: 2216
Góly: 5
Asistencie: 6
SRB

Aleksandar Čavrič
45

Útočníci

Narodený: 27.2.1994
Počet zápasov: 33
Odohratých minút: 2913
Góly: 28
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: 3
Odohratých minút: 59
Góly: 0
Asistencie: 0
BRA

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
Počet zápasov: 12
Odohratých minút: 286
Góly: 2
Asistencie: 0

David Strelec
24







Klubová legenda Ján Švehlík v rozhovore 
pri príležitosti storočnice ŠK Slovan Bratislava.

Ako z pozície človeka, ktorý pôsobí v Slovane 
Bratislava prakticky nepretržite od roku 1969, 
vnímate významné jubileum klubu?
Je to neuveriteľné číslo a pre mňa je niečo 
úžasné, že som dlhé roky súčasťou tohto klubu. 
Keď som ako mladý chalan prišiel do juniorky 
Slovana, ani som si neuvedomoval obrovskú 
klubovú tradíciu. Ak sa však spätne ohliadnem 
a vidím všetky tie tituly, zisk PVP a špičkových 
hráčov, ktorí tu hrali, tak si uvedomím, že Slovan 
je pre mňa životným a futbalovým šťastím.

Najkrajšie obdobie ste zažili na začiatku 
70-tych rokov, keď Slovan získal tri českoslo-
venské tituly a raz vyhral československý pohár. 
Čo stálo za dominanciou belasých?
Hráčska kvalita a precízni tréneri. Všetko ako 
puzzle zapadlo do seba a v tom čase sme 
dominovali československému futbalu. Mali sme 
veľkú konkurenciu v podobe českých tímov, 
napriek tomu bol Slovan v tom čase číslo jeden.

V najslávnejšej ére ste hrali v tíme s bratmi 
Čapkovičovcami, Karolom Joklom, Alexandrom 
Vencelom či Mariánom Masným. Mnohí nostal-
gicky spomínajú na obdobie, keď najlepší slo-
venskí futbalisti hrali za Slovan. Súhlasíte, že aj 
vplyvom politických zmien už to nie je možné?
V minulosti bolo najvyšším cieľom slovenského 
hráča pôsobiť v Slovane. Vedeli sme, že hranice 
smerom na západ sú zatvorené a nebolo možné 
prestúpiť ďalej do Európy. Po otvorení hraníc sa 
situácia kompletne zmenila, treba sa reálne poz-
rieť na dnešnú situáciu, keď najlepší Slováci hrajú 
v zahraničí. Je možné, že ak by aj moja generácia 
mala otvorené hranice a mohla hrať v zahraničí, 
tak by to vtedy vyzeralo podobne ako dnes.

Ktoré obdobie v belasom považujete za 
najkrajšie, a ktoré naopak za najnáročnejšie?
Krásny bol už príchod do Slovana, keď si ma 
vyhľadávači talentov všimli v Žiari nad Hronom 
a postupne som sa z juniorky prepracoval do 

prvého tímu. Čerešničkou na torte a odmenou 
za tvrdú drinu boli úspechy, majstrovské tituly 
a poháre. Čo sa týka najťažšieho obdobia, pre 
mňa to bola vojenská základná služba, ktorá 
prišla v najlepších rokoch po zlate na ME v Be-
lehrade. Boli to roky, ktoré sa dali futbalovo 
lepšie využiť. A čo sa týka klubu, nerád spomí-
nam na ekonomicky zlé obdobie zo začiatku 
21. storočia a zostup do druhej ligy. Som rád, 
že situácia sa postupne stabilizovala a od roku 
2008 opäť patríme k slovenskej špičke.

Čo si prajete do druhej storočnice v histórii 
klubu?
V prvom rade ma teší, že som ešte aktívnou 
súčasťou Slovana a že som sa dočkal nového 
štadióna na Tehelnom poli. Som nadšený, že 
Slovan má takýto futbalový chrám. Všetci cítime, 
že fanúšik sa vracia na tribúny a verím, že ak si 
udržíme, prípadne ešte zlepšíme výkonnosť, tak 
sa štadión zaplní rovnako ako vidno na starých 
fotografiách z čias, keď som ešte aktívne hrával. 
Prajem si, aby bol Slovan opäť značkou na me-
dzinárodnej scéne.

SLOVAN ŽIVOTNÝM ŠŤASTÍM



..



Predstavujeme nášho dnešného súpera...

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

Obrancovia
2  Luka Lochošvili (GEO) 29.5.1998
3  Martin Králik 3.4.1995
4  Matej Moško 26.2.1999
5  Adam Kopas 16.8.1999
6  Branislav Sluka 23.1.1999
15 Kristián Vallo 2.6.1998
23 Ján Minárik 25.7.1997
25 Filip Kaša (CZE) 1.1.1994
28 Benson Anang (GHA) 1.5.2000
33 Samuel Suľa 12.4.2000

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
14 Jakub Holúbek 12.1.1991
17 Martin Gamboš 23.1.1998
18 Enis Fazlagič (MKD) 27.3.2000
20 Michal Škvarka 19.8.1992
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
19 Roland Gerebenits 7.5.2000
24 Michal Tomič 30.3.1999
27 Jaroslav Mihalík 27.7.1994
32 Róbert Boženík 18.11.1999

TRÉNER: Jaroslav Kentoš

Po troch týždňoch sa opäť vraciame domov a sto-
ročnicu nášho klubu oslávime jedným z najprestíž-
nejších duelov na domácej scéne. 
Žilina je po Slovane druhým najúspešnejším klubom 
v novodobej histórii. Z 26 ročníkov samostatnej slo-
venskej ligy vyhrali tieto tímy 16, belasí majú na konte 
9 titulov, Žilinčania 7.

V tejto sezóne však už šošoni svoju zbierku trofejí ne-
rozšíria, aj keď k tomu nemali ďaleko. V prvomájo-
vom finále Slovenského pohára síce s dávkou smoly 
prehrávali s Trnavou 0:3, ale dokázali vyrovnať a od 
triumfu ich napokon delili len horšie zvládnuté penal-
ty. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša, ktorý pred 
touto sezónou po piatich rokoch nahradil Adriána 
Guľu, tak musia svoje úsilie sústrediť na záverečné 
ligové kolá. Kľúčová fáza súťaže ich však nezastihla 
v najlepšej forme. Posledných päť zápasov prehrali 
a na treťom mieste ich vystriedal Ružomberok, ktorý 
na nich ešte po 2. kole nadstavby strácal 10 bodov. 
Ak teda Žilinčania nechcú druhý rok po sebe chýbať 
v Európe, musia v posledných troch dueloch zmazať 
aktuálne dvojbodovú stratu na Liptákov, s ktorými 
hrajú v záverečnom kole doma.

Náš dnešný súper sa počas väčšiny sezóny prezen-
toval solídnou defenzívou. Bilanciu si zhoršil v posled-
ných štyroch zápasoch, v ktorých inkasoval 9 z 34 
gólov, teda viac ako štvrtinu. V ofenzíve sa najviac 
darí Róbertovi Boženíkovi, ktorý sa zásluhou 11 pres-
ných zásahov delí s Mohom o druhé miesto v poradí 
ligových kanonierov za nedostižným Andražom Špo-
rarom. Na jar sa však Boženík presadil iba raz, naj-
lepším strelcom MŠK v druhej časti sezóny je Filip 
Balaj s tromi gólmi. O štrnásť tohtoročných gólov 
žlto-zelených sa postaralo deväť hráčov.

So Žilinou sa nám v poslednom období darí. 
Zdolali sme ju štyrikrát za sebou. V živej pamäti 
navyše máme aj rekordné víťazstvo 6:0 vo februári 
2018 na myjavskej pôde.



ZAUJÍMAVOSTI  PRED ZÁPASOM 
SLOVAN – ŽILINA
• Stretávajú sa dva najúspešnejšie kluby novodobej histórie slovenského
 futbalu. Slovan získal od roku 1993 deväť titulov, Žilina o dva menej.
• Od sezóny 2013/14 sa v devätnástich vzájomných dueloch zrodila 
 len jedna remíza (0:0 v máji 2016 v Žiline).    
• Pamätný zostane pre belasých duel z februára 2018, keď sme Žilinu 
 v Myjave zdolali vysoko 6:0. Je to najvyššie víťazstvo nad žlto-zelenými 
 od roku 1974.
• Mladík David Strelec si v decembrovom vzájomnom zápase 
 pri našom triumfe 5:2 otvoril vo veku 17 rokov svoj strelecký účet 
 vo Fortuna lige. V rovnakom zápase strelil svoj prvý gól v belasom 
 aj obranca Arťom Suchockij.

ZVYŠNÝ PROGRAM 
BELASÝCH V SEZÓNE
sobota 18. mája o 17:00 | 9. kolo nadstavby Fortuna ligy
ZEMPLÍN MICHALOVCE – ŠK SLOVAN
piatok 24. mája o 19:00 | 10. kolo nadstavby Fortuna ligy
ŠK SLOVAN – ŠKF SEREĎ

DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Filip Glova

ASISTENTI ROZHODCU:  
Erik Weiss, Radoslav Bobko

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Ladislav Prešinský

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 7. KOLE NADSTAVBY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovan

Dun. Streda

Ružomberok

Žilina

Michalovce

Sereď

Nitra

Trnava

Senica

Zl. Moravce

Trenčín

Podbrezová

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

23

18

13

14

11

10

8

8

8

8

7

6

4

6

11

6

6

5

10

7

7

4

6

8

2

5

5

9

12

14

11

14

14

17

16

15

73

60

50

48

39

35

34

31

31

28

27

26

72:27

55:32

44:27

47:34

36:47

32:45

40:43

31:34

36:49

29:51

36:54

26:41

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Žiliny

SEZÓNA 2018/19
4. KOLO SKUPINY O TITUL:
Žilina – Slovan 0:3 (0:2)
Góly: Moha 2, Ljubičič

19. KOLO: 
Slovan – Žilina 5:2 (4:0)
Góly: Suchockij, Ljubičič, Šporar, 
Apau, Strelec – Boženík, Kaša

7. KOLO: 
Žilina – Slovan 0:1 (0:0)
Gól: Saláta

SEZÓNA 2017/18
10. KOLO SKUPINY O TITUL: 
Slovan – Žilina 3:2 (2:1)
Góly: Čavrič 2, Holman – Kaša, Mráz

1. KOLO SKUPINY O TITUL:
Žilina – Slovan 2:0 (1:0)
Góly: Mráz, Škvarka

21. KOLO:
Slovan – Žilina 6:0 (4:0)
Góly: Čavrič 3, Moha 2, Holman

10. KOLO:
Žilina – Slovan 3:2 (1:1)
Góly: Jánošík 2, Špalek
– Oršula, Vittek
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