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Vítame všetkých fanúšikov na Tehelnom poli. Dnes uzatvárame výnimočnú sezónu, ktorá priniesla 
pre najúspešnejší slovenský klub veľa radosti a významných okamihov. Získali sme majstrovský 
titul, dôstojne sme oslávili storočnicu i 50. výročie zisku PVP a predovšetkým sme sa vrátili domov 
na Tehelné pole.

Tešíme sa nielen na majstrovské oslavy, ale aj na 
rozlúčkový zápas Róberta Vitteka v drese Slovana 
Bratislava. Najlepší strelec v histórii slovenskej re-
prezentácie a veľká osobnosť nášho klubu napo-
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Ďalšou otázkou večera je, či Andraž Šporar pre-
koná strelecký rekord našej najvyššej súťaže. 
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nanie dva. 
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Po zápase určite neodchádzajte domov. 
Na hracej ploche sa uskutoční slávnostný ceremo-
niál, pri ktorom si naše mužstvo prevezme medaily 
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zakončíme tým najkrajším možným spôsobom. 
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sám chcel spraviť niečo iné. Možno by som to 
naozaj spojil s reprezentáciou. Som trochu skla-
maný, že na mňa tak trochu pozabudli. Nechcem, 
aby to znelo namyslene, ale v národnom tíme 
som dlhé roky pôsobil a vždy som sa snažil 
odviesť maximum. Už len na základe toho som 
rozmýšľal, že by som spravil rozlúčku s reprezentá-
ciou na exhibičnej úrovni.

Mal si bohatú kariéru na klubovej i reprezentač-
nej úrovni. S ktorým z bývalých spoluhráčov by 
si si ešte chcel zahrať?
Je ich veľmi veľa, nerád by som na niekoho zabu-
dol. Mal som šťastie hrať s mnohými skvelými 
futbalistami, no každého spoluhráča si vážim 
rovnako. Krásne spomienky mám na Norimberg 
a pôsobenie s Marekom Mintálom, ale aj ďalšími 
Slovákmi, ktorí tam boli. Pre fanúšikov by určite 
bolo atraktívne priviesť sem Edena Hazarda.

A zo súperov, proti ktorým si nastúpil? Alebo je 
nejaký futbalista, proti ktorému si chcel hrať, 
ale nepodarilo sa ti to?
Najviac sa mi páčil Zinedine Zidane, ale proti 
nemu som mal možnosť hrať.

Zápasy na novom Tehelnom poli si zatiaľ zažil 
z hľadiska. Ako sa ti páči atmosféra na tomto 
štadióne? 
Je výborná, cítiť to na hre aj výsledkoch Slo-

vana. Každému hráčovi sa hneď hrá lepšie 
pred takou kulisou. Je skvelé, že sa ľudia vrátili 
do hľadiska. Je to krásny stánok, hodný Slova-
na, Bratislavy a celého Slovenska. Hral som na 
mnohých nádherných štadiónoch a môžem 
s čistým svedomím konštatovať, že tento má tiež 
svoje čaro. Teším sa, že je Slovan opäť tam, kam 
patrí.

Aký zážitok očakávaš priamo z ihriska?
Uvidíme. Bol by som rád, keby prišlo čo najviac 
fanúšikov. Nie kvôli mne či oslavám titulu, ale kvôli 
Slovanu. Neviem, či to bude pre mňa emotívne. 
Myslím si však, že áno, lebo tu budem mať 
všetkých najbližších.

Takmer celé súčasné mužstvo Slovana dobre 
poznáš zo zápasov i tréningov. V čom spravilo 
najväčší posun za posledný rok?
Keď títo chalani prišli, neboli v takej fazóne ako 
teraz. V kádri bolo veľa nových hráčov, ktorí 
potrebovali čas, aby sa zohrali. Toto mužstvo 
podľa mňa ešte stále nie je úplne vyzreté, no 
dozrelo na slovenskú ligu, čo sa aj potvrdilo. 
Bol by som rád, keby Slovan pokračoval ďalej 
a vrátil sa aj na mapu futbalovej Európy, kde si 
určite zaslúži byť. Aspoň tak, ako sa nám to 
podarilo pred piatimi rokmi, keď sme postúpili 
do skupinovej fázy Európskej ligy. Teraz, na no-
vom štadióne, by to bolo nádherné.

Bola sobota 11. marca 2000 a belasí vstúpili do 
jarnej časti sezóny 1999/2000 jednoznačným 
triumfom 6:0 nad Tatranom Prešov. Tento zápas 
však nebol výnimočný len pre najvyššie víťazstvo 
Slovana v sezóne. V základnej zostave nastúpil 
na svoj prvý ligový duel 17-ročný Róbert Vittek. 
Po viac ako devätnástich rokoch sa táto kapitola 
v jeho živote uzavrie. Nebola to vždy jednoduchá 
cesta, no pamätať si budeme predovšetkým 
veľké úspechy, ktoré napriek zdravotným kompli-
káciám dosiahol v belasom drese, v reprezentácii 
i v zahraničí. Dnes máme možnosť poďakovať sa 
za mnohé krásne momenty nášmu odchovancovi, 
ktorý sa zaradil medzi najväčšie osobnosti Slova-
na nielen v novodobej histórii.

Spomínaš si ešte na svoju premiéru 
v A-mužstve Slovana?
Samozrejme. Bolo to za trénera Jarábka, na za-
čiatku skvelej série, keď sme neprehrali 32 zápa-

sov. Bol to vydarený debut, keďže sme vysoko 
vyhrali.

Ktoré ďalšie stretnutia na starom Tehelnom poli 
patria pre teba medzi tie pamätné?
Takých je veľa, lebo sa mi tam vždy darilo. Dá sa 
povedať, že staré Tehelné pole ma dostalo do 
sveta. Medzi tie „naj“ určite patria derby s 
Trnavou. Na tieto zápasy vždy chodilo veľa 
fanúšikov, takisto ako teraz. Rád spomínam aj na 
reprezentačné zápasy. Bolo by z čoho vyberať.

Počas uplynulého roka ťa mohli fanúšikovia 
vidieť napríklad v úlohe televízneho experta či 
spolukomentátora. Čomu si sa ešte venoval?
Stále som sa udržiaval v kondícii. Bol som v 
očakávaní, že by som si mohol nájsť klub a 
pokračovať v kariére. Mal som zopár ponúk u nás, 
ale dal som slovo, že na Slovensku budem hrať 
jedine za Slovan a som hrdý, že som to aj dodržal. 

HRDÝ, ŽE DODRŽAL SLOVO
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Preto som preferoval zahraničie, žiaľ, nevyšlo to. 
Popri tom som si vyskúšal prácu v televíznom 
štúdiu. Pozrel som sa na futbal aj z druhej strany. 
Myslím si, že každá skúsenosť je dobrá.

Hrávaš futbal aspoň rekreačne?
To už pomenej, v posledných mesiacoch ani 
nebolo ideálne počasie. Častejšie som bol teraz 
na ľade, hokej ma veľmi baví. Ako doplnkový šport 
je výborný, som stále v pohybe. Ale futbal mi 
chýba a určite aj bude chýbať.

Pustil si sa aj do aktivít, ktoré sú s povolaním 
profesionálneho futbalistu nezlučiteľné, 
alebo si na ne jednoducho nemal čas?
Nijaké adrenalínové športy som 
neskúšal. Zúčastnil som sa na 
majstrovstvách sveta vo footgolfe, 
čo je tiež zaujímavý šport.

Je dnes tvoj vzťah k futbalu iný,
ako keď si ním žil 24 hodín denne?
Tá láska sa nezmenila. Stále ho rád 
pozerám, videl som množstvo zápasov. 
Zmenil sa hlavne môj každodenný život, 
zmizla rutina, ktorú som ako profesionálny 
futbalista dlhé roky mal.

Potvrdzuješ z vlastných skúseností to, o čom 
sa teraz veľa hovorí, že začleniť sa do bežného 
„civilného“ života po skončení športovej 
kariéry je veľmi náročné?
Áno, nie je to jednoduché. Mal som 
aj obdobia, keď som bol smutný. 
V 36 rokoch som sa cítil po fyzickej strán-
ke dobre napriek tomu, že ma počas 
kariéry sprevádzalo dosť zdravotných 
problémov. Určite by som bol radšej 
v denno – dennom kontakte s futbalom, 
prípadne inou prácou.

Teraz už neuvažuješ nad ďalším angažmánom?
Vrátiť sa po ročnej pauze by bolo veľmi ťažké. 
Nehovorím, že futbal nebudem hrať niekde na 
nižšej úrovni, ak by sa naskytlo niečo zaujímavé, 
ale na vrcholovej už asi nie. Musel by sa stať 
zázrak a ja v zázraky príliš neverím.

Čo hovoríš na takúto formu rozlúčky v súťažnom 

zápase?
V prvom rade som šťastný, že vôbec nejakú roz-
lúčku mám. Milo ma to prekvapilo a chcem poďa-
kovať vedeniu klubu za túto krásnu myšlienku. 
Som rád, že budem môcť hrať v majstrovskom 
zápase, a navyše v takom, po ktorom sa bude 
oslavovať titul. Keďže nastúpim, 
asi budem automaticky 
majster aj ja (smiech). 
Samozrejme, nerobím si 
na tom žiadnu zásluhu, 
je to čisto úspech 
chalanov.

Stále si historicky najlepším strelcom slovenskej 
reprezentácie. Vieš si predstaviť, že by si mal 
ešte aj nejaký exhibičný zápas, napríklad na 
rozlúčku s reprezentačnou kariérou?
Pohrával som sa s touto myšlienkou. Bavil som sa 
o nej s Ľubom Višňovským, ktorý mal skvelú 
rozlúčku a odporučil mi to. Dokonca mi ponúkol, 
že by takúto exhibíciu na základe vlastných 
skúseností aj sám zorganizoval (smiech). Keby 
Slovan neprišiel s týmto návrhom, asi by som ešte 
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najväčší posun za posledný rok?
Keď títo chalani prišli, neboli v takej fazóne ako 
teraz. V kádri bolo veľa nových hráčov, ktorí 
potrebovali čas, aby sa zohrali. Toto mužstvo 
podľa mňa ešte stále nie je úplne vyzreté, no 
dozrelo na slovenskú ligu, čo sa aj potvrdilo. 
Bol by som rád, keby Slovan pokračoval ďalej 
a vrátil sa aj na mapu futbalovej Európy, kde si 
určite zaslúži byť. Aspoň tak, ako sa nám to 
podarilo pred piatimi rokmi, keď sme postúpili 
do skupinovej fázy Európskej ligy. Teraz, na no-
vom štadióne, by to bolo nádherné.

Bola sobota 11. marca 2000 a belasí vstúpili do 
jarnej časti sezóny 1999/2000 jednoznačným 
triumfom 6:0 nad Tatranom Prešov. Tento zápas 
však nebol výnimočný len pre najvyššie víťazstvo 
Slovana v sezóne. V základnej zostave nastúpil 
na svoj prvý ligový duel 17-ročný Róbert Vittek. 
Po viac ako devätnástich rokoch sa táto kapitola 
v jeho živote uzavrie. Nebola to vždy jednoduchá 
cesta, no pamätať si budeme predovšetkým 
veľké úspechy, ktoré napriek zdravotným kompli-
káciám dosiahol v belasom drese, v reprezentácii 
i v zahraničí. Dnes máme možnosť poďakovať sa 
za mnohé krásne momenty nášmu odchovancovi, 
ktorý sa zaradil medzi najväčšie osobnosti Slova-
na nielen v novodobej histórii.

Spomínaš si ešte na svoju premiéru 
v A-mužstve Slovana?
Samozrejme. Bolo to za trénera Jarábka, na za-
čiatku skvelej série, keď sme neprehrali 32 zápa-

sov. Bol to vydarený debut, keďže sme vysoko 
vyhrali.

Ktoré ďalšie stretnutia na starom Tehelnom poli 
patria pre teba medzi tie pamätné?
Takých je veľa, lebo sa mi tam vždy darilo. Dá sa 
povedať, že staré Tehelné pole ma dostalo do 
sveta. Medzi tie „naj“ určite patria derby s 
Trnavou. Na tieto zápasy vždy chodilo veľa 
fanúšikov, takisto ako teraz. Rád spomínam aj na 
reprezentačné zápasy. Bolo by z čoho vyberať.

Počas uplynulého roka ťa mohli fanúšikovia 
vidieť napríklad v úlohe televízneho experta či 
spolukomentátora. Čomu si sa ešte venoval?
Stále som sa udržiaval v kondícii. Bol som v 
očakávaní, že by som si mohol nájsť klub a 
pokračovať v kariére. Mal som zopár ponúk u nás, 
ale dal som slovo, že na Slovensku budem hrať 
jedine za Slovan a som hrdý, že som to aj dodržal. 

Preto som preferoval zahraničie, žiaľ, nevyšlo to. 
Popri tom som si vyskúšal prácu v televíznom 
štúdiu. Pozrel som sa na futbal aj z druhej strany. 
Myslím si, že každá skúsenosť je dobrá.

Hrávaš futbal aspoň rekreačne?
To už pomenej, v posledných mesiacoch ani 
nebolo ideálne počasie. Častejšie som bol teraz 
na ľade, hokej ma veľmi baví. Ako doplnkový šport 
je výborný, som stále v pohybe. Ale futbal mi 
chýba a určite aj bude chýbať.

Pustil si sa aj do aktivít, ktoré sú s povolaním 
profesionálneho futbalistu nezlučiteľné, 
alebo si na ne jednoducho nemal čas?
Nijaké adrenalínové športy som 
neskúšal. Zúčastnil som sa na 
majstrovstvách sveta vo footgolfe, 
čo je tiež zaujímavý šport.

Je dnes tvoj vzťah k futbalu iný,
ako keď si ním žil 24 hodín denne?
Tá láska sa nezmenila. Stále ho rád 
pozerám, videl som množstvo zápasov. 
Zmenil sa hlavne môj každodenný život, 
zmizla rutina, ktorú som ako profesionálny 
futbalista dlhé roky mal.

Potvrdzuješ z vlastných skúseností to, o čom 
sa teraz veľa hovorí, že začleniť sa do bežného 
„civilného“ života po skončení športovej 
kariéry je veľmi náročné?
Áno, nie je to jednoduché. Mal som 
aj obdobia, keď som bol smutný. 
V 36 rokoch som sa cítil po fyzickej strán-
ke dobre napriek tomu, že ma počas 
kariéry sprevádzalo dosť zdravotných 
problémov. Určite by som bol radšej 
v denno – dennom kontakte s futbalom, 
prípadne inou prácou.

Teraz už neuvažuješ nad ďalším angažmánom?
Vrátiť sa po ročnej pauze by bolo veľmi ťažké. 
Nehovorím, že futbal nebudem hrať niekde na 
nižšej úrovni, ak by sa naskytlo niečo zaujímavé, 
ale na vrcholovej už asi nie. Musel by sa stať 
zázrak a ja v zázraky príliš neverím.

Čo hovoríš na takúto formu rozlúčky v súťažnom 

zápase?
V prvom rade som šťastný, že vôbec nejakú roz-
lúčku mám. Milo ma to prekvapilo a chcem poďa-
kovať vedeniu klubu za túto krásnu myšlienku. 
Som rád, že budem môcť hrať v majstrovskom 
zápase, a navyše v takom, po ktorom sa bude 
oslavovať titul. Keďže nastúpim, 
asi budem automaticky 
majster aj ja (smiech). 
Samozrejme, nerobím si 
na tom žiadnu zásluhu, 
je to čisto úspech 
chalanov.

Stále si historicky najlepším strelcom slovenskej 
reprezentácie. Vieš si predstaviť, že by si mal 
ešte aj nejaký exhibičný zápas, napríklad na 
rozlúčku s reprezentačnou kariérou?
Pohrával som sa s touto myšlienkou. Bavil som sa 
o nej s Ľubom Višňovským, ktorý mal skvelú 
rozlúčku a odporučil mi to. Dokonca mi ponúkol, 
že by takúto exhibíciu na základe vlastných 
skúseností aj sám zorganizoval (smiech). Keby 
Slovan neprišiel s týmto návrhom, asi by som ešte 



sám chcel spraviť niečo iné. Možno by som to 
naozaj spojil s reprezentáciou. Som trochu skla-
maný, že na mňa tak trochu pozabudli. Nechcem, 
aby to znelo namyslene, ale v národnom tíme 
som dlhé roky pôsobil a vždy som sa snažil 
odviesť maximum. Už len na základe toho som 
rozmýšľal, že by som spravil rozlúčku s reprezentá-
ciou na exhibičnej úrovni.

Mal si bohatú kariéru na klubovej i reprezentač-
nej úrovni. S ktorým z bývalých spoluhráčov by 
si si ešte chcel zahrať?
Je ich veľmi veľa, nerád by som na niekoho zabu-
dol. Mal som šťastie hrať s mnohými skvelými 
futbalistami, no každého spoluhráča si vážim 
rovnako. Krásne spomienky mám na Norimberg 
a pôsobenie s Marekom Mintálom, ale aj ďalšími 
Slovákmi, ktorí tam boli. Pre fanúšikov by určite 
bolo atraktívne priviesť sem Edena Hazarda.

A zo súperov, proti ktorým si nastúpil? Alebo je 
nejaký futbalista, proti ktorému si chcel hrať, 
ale nepodarilo sa ti to?
Najviac sa mi páčil Zinedine Zidane, ale proti 
nemu som mal možnosť hrať.

Zápasy na novom Tehelnom poli si zatiaľ zažil 
z hľadiska. Ako sa ti páči atmosféra na tomto 
štadióne? 
Je výborná, cítiť to na hre aj výsledkoch Slo-

vana. Každému hráčovi sa hneď hrá lepšie 
pred takou kulisou. Je skvelé, že sa ľudia vrátili 
do hľadiska. Je to krásny stánok, hodný Slova-
na, Bratislavy a celého Slovenska. Hral som na 
mnohých nádherných štadiónoch a môžem 
s čistým svedomím konštatovať, že tento má tiež 
svoje čaro. Teším sa, že je Slovan opäť tam, kam 
patrí.

Aký zážitok očakávaš priamo z ihriska?
Uvidíme. Bol by som rád, keby prišlo čo najviac 
fanúšikov. Nie kvôli mne či oslavám titulu, ale kvôli 
Slovanu. Neviem, či to bude pre mňa emotívne. 
Myslím si však, že áno, lebo tu budem mať 
všetkých najbližších.

Takmer celé súčasné mužstvo Slovana dobre 
poznáš zo zápasov i tréningov. V čom spravilo 
najväčší posun za posledný rok?
Keď títo chalani prišli, neboli v takej fazóne ako 
teraz. V kádri bolo veľa nových hráčov, ktorí 
potrebovali čas, aby sa zohrali. Toto mužstvo 
podľa mňa ešte stále nie je úplne vyzreté, no 
dozrelo na slovenskú ligu, čo sa aj potvrdilo. 
Bol by som rád, keby Slovan pokračoval ďalej 
a vrátil sa aj na mapu futbalovej Európy, kde si 
určite zaslúži byť. Aspoň tak, ako sa nám to 
podarilo pred piatimi rokmi, keď sme postúpili 
do skupinovej fázy Európskej ligy. Teraz, na no-
vom štadióne, by to bolo nádherné.

Bola sobota 11. marca 2000 a belasí vstúpili do 
jarnej časti sezóny 1999/2000 jednoznačným 
triumfom 6:0 nad Tatranom Prešov. Tento zápas 
však nebol výnimočný len pre najvyššie víťazstvo 
Slovana v sezóne. V základnej zostave nastúpil 
na svoj prvý ligový duel 17-ročný Róbert Vittek. 
Po viac ako devätnástich rokoch sa táto kapitola 
v jeho živote uzavrie. Nebola to vždy jednoduchá 
cesta, no pamätať si budeme predovšetkým 
veľké úspechy, ktoré napriek zdravotným kompli-
káciám dosiahol v belasom drese, v reprezentácii 
i v zahraničí. Dnes máme možnosť poďakovať sa 
za mnohé krásne momenty nášmu odchovancovi, 
ktorý sa zaradil medzi najväčšie osobnosti Slova-
na nielen v novodobej histórii.

Spomínaš si ešte na svoju premiéru 
v A-mužstve Slovana?
Samozrejme. Bolo to za trénera Jarábka, na za-
čiatku skvelej série, keď sme neprehrali 32 zápa-

sov. Bol to vydarený debut, keďže sme vysoko 
vyhrali.

Ktoré ďalšie stretnutia na starom Tehelnom poli 
patria pre teba medzi tie pamätné?
Takých je veľa, lebo sa mi tam vždy darilo. Dá sa 
povedať, že staré Tehelné pole ma dostalo do 
sveta. Medzi tie „naj“ určite patria derby s 
Trnavou. Na tieto zápasy vždy chodilo veľa 
fanúšikov, takisto ako teraz. Rád spomínam aj na 
reprezentačné zápasy. Bolo by z čoho vyberať.

Počas uplynulého roka ťa mohli fanúšikovia 
vidieť napríklad v úlohe televízneho experta či 
spolukomentátora. Čomu si sa ešte venoval?
Stále som sa udržiaval v kondícii. Bol som v 
očakávaní, že by som si mohol nájsť klub a 
pokračovať v kariére. Mal som zopár ponúk u nás, 
ale dal som slovo, že na Slovensku budem hrať 
jedine za Slovan a som hrdý, že som to aj dodržal. 

Preto som preferoval zahraničie, žiaľ, nevyšlo to. 
Popri tom som si vyskúšal prácu v televíznom 
štúdiu. Pozrel som sa na futbal aj z druhej strany. 
Myslím si, že každá skúsenosť je dobrá.

Hrávaš futbal aspoň rekreačne?
To už pomenej, v posledných mesiacoch ani 
nebolo ideálne počasie. Častejšie som bol teraz 
na ľade, hokej ma veľmi baví. Ako doplnkový šport 
je výborný, som stále v pohybe. Ale futbal mi 
chýba a určite aj bude chýbať.

Pustil si sa aj do aktivít, ktoré sú s povolaním 
profesionálneho futbalistu nezlučiteľné, 
alebo si na ne jednoducho nemal čas?
Nijaké adrenalínové športy som 
neskúšal. Zúčastnil som sa na 
majstrovstvách sveta vo footgolfe, 
čo je tiež zaujímavý šport.

Je dnes tvoj vzťah k futbalu iný,
ako keď si ním žil 24 hodín denne?
Tá láska sa nezmenila. Stále ho rád 
pozerám, videl som množstvo zápasov. 
Zmenil sa hlavne môj každodenný život, 
zmizla rutina, ktorú som ako profesionálny 
futbalista dlhé roky mal.

Potvrdzuješ z vlastných skúseností to, o čom 
sa teraz veľa hovorí, že začleniť sa do bežného 
„civilného“ života po skončení športovej 
kariéry je veľmi náročné?
Áno, nie je to jednoduché. Mal som 
aj obdobia, keď som bol smutný. 
V 36 rokoch som sa cítil po fyzickej strán-
ke dobre napriek tomu, že ma počas 
kariéry sprevádzalo dosť zdravotných 
problémov. Určite by som bol radšej 
v denno – dennom kontakte s futbalom, 
prípadne inou prácou.

Teraz už neuvažuješ nad ďalším angažmánom?
Vrátiť sa po ročnej pauze by bolo veľmi ťažké. 
Nehovorím, že futbal nebudem hrať niekde na 
nižšej úrovni, ak by sa naskytlo niečo zaujímavé, 
ale na vrcholovej už asi nie. Musel by sa stať 
zázrak a ja v zázraky príliš neverím.

Čo hovoríš na takúto formu rozlúčky v súťažnom 

zápase?
V prvom rade som šťastný, že vôbec nejakú roz-
lúčku mám. Milo ma to prekvapilo a chcem poďa-
kovať vedeniu klubu za túto krásnu myšlienku. 
Som rád, že budem môcť hrať v majstrovskom 
zápase, a navyše v takom, po ktorom sa bude 
oslavovať titul. Keďže nastúpim, 
asi budem automaticky 
majster aj ja (smiech). 
Samozrejme, nerobím si 
na tom žiadnu zásluhu, 
je to čisto úspech 
chalanov.

Stále si historicky najlepším strelcom slovenskej 
reprezentácie. Vieš si predstaviť, že by si mal 
ešte aj nejaký exhibičný zápas, napríklad na 
rozlúčku s reprezentačnou kariérou?
Pohrával som sa s touto myšlienkou. Bavil som sa 
o nej s Ľubom Višňovským, ktorý mal skvelú 
rozlúčku a odporučil mi to. Dokonca mi ponúkol, 
že by takúto exhibíciu na základe vlastných 
skúseností aj sám zorganizoval (smiech). Keby 
Slovan neprišiel s týmto návrhom, asi by som ešte 



SÚPISKA
Brankári

Obrancovia

Narodený: 27.4.1990
Počet zápasov: 30
Odohratých minút: 2626
Góly: 3
Asistencie: 0
NED

Mitch Apau
2

Narodený: 18.6.1996
Počet zápasov: 10
Odohratých minút: 726
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: 28
Odohratých minút: 2494
Góly: 1
Asistencie: 5
UKR

Arťom Suchockij
23

Narodený: 16.4.1987
Počet zápasov: 9
Odohratých minút: 384
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: 36 
Odohratých minút: 3240
Góly: 1
Asistencie: 1
SVN

Kenan Bajrič
66

Dominik Greif
1

Narodený: 6.4.1997
Počet zápasov: 29
Odohratých minút: 2610
Čisté kontá: 9
SVK

Narodený: 15.7.1991
Počet zápasov: 8
Odohratých minút: 720
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: 35
Odohratých minút: 3024
Góly: 16
Asistencie: 21
MAR

Moha
7

Narodený: 15.6.1988
Počet zápasov: 20
Odohratých minút: 1673
Góly: 8
Asistencie: 4
CRO

Marin Ljubičič
8

Narodený: 15.3.1991
Počet zápasov: 12
Odohratých minút: 597
Góly: 0
Asistencie: 2
NGA

Ibrahim Rabiu
10

Narodený: 26.9.1995
Počet zápasov: 36
Odohratých minút: 2170
Góly: 6
Asistencie: 12
SRB

Dejan Dražič
11

Narodený: 30.3.1993
Počet zápasov: 19
Odohratých minút: 1180
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: 27
Odohratých minút: 1858
Góly: 6
Asistencie: 6
HUN

Dávid Holman
27

Narodený: 18.5.1994
Počet zápasov: 32
Odohratých minút: 2381
Góly: 5
Asistencie: 8
SRB

Aleksandar Čavrič
45

Útočníci

Narodený: 27.2.1994
Počet zápasov: 35
Odohratých minút: 3093
Góly: 33
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: 4
Odohratých minút: 75
Góly: 0
Asistencie: 0
BRA

Rafael Ratao
21

Narodený: 4.4.2001
Počet zápasov: 13
Odohratých minút: 301
Góly: 2
Asistencie: 0
SVK

David Strelec
24



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

PO ZÁPASE MAJSTROVSKÉ OSLAVY
NA HRACEJ PLOCHE

ŠK Slovan si dnes preberie trofej pre majstra SR vo futbale, čím symbolicky uzavrieme 
výnimočnú sezónu. Klub sa rozhodol, že fanúšikovia môžu po stretnutí 

vstúpiť na hraciu plochu a potešiť sa priamo s hráčmi. 

Žiadame vás, aby ste po zápase počkali na pokyn hlásateľa a až potom vstúpili na ihrisko.
 Hneď po záverečnom hvizde rozhodcu sa totiž bude stavať pódium, určené na dekorovanie 

majstra SR. Až po dokončení pódia (max. 15 minút po zápase) sa začne ceremoniál 
a v tej chvíli budete môcť po výzve hlásateľa vstúpiť na ihrisko.  

Rovnako vás prosíme, aby ste na trávnik vstupovali z rohov ihriska 
a neprechádzali cez LED perimeter, ktorý má vysokú finančnú hodnotu 

a jeho poškodenie by malo pre klub nepríjemné následky. 
Počas celého pozápasového programu sa prosím riaďte pokynmi usporiadateľov. 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU. 
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Predstavujeme nášho dnešného súpera... SÚPISKA
Brankári
1  Pavol Penksa 7.11.1985
31 David Nwolokor (NGA) 10.1.1996
33 Martin Šálka 23.3.1985

Obrancovia
2  Matej Dybala 16.7.1999
4  Tomáš Hučko 3.10.1985
5  Martin Mečiar 23.7.1993
6  Ľubomír Michalík 13.8.1983
12 Matej Loduha 28.5.1993
17 Jozef Menich 15.9.1994
21 Tidiane Djiby Ba (SEN) 21.3.1993

Stredopoliari
7  Aldo Baez (ARG) 5.9.1988
8  Rudolf Bilas 10.11.1992
13 Filip Pankaričan (SRB) 28.3.1993
15 Kathon St. Hillaire (TTO) 5.11.1997
16 Róbert Richnák 3.5.1992
18 Bankole Adekuoroye (NGA) 16.2.1996
19 Denis Ventúra 1.8.1995
20 Kristián Lukáčik 29.3.1998
22 Alex Iván 26.3.1997
44 Martin Sus (CZE) 15.3.1990

Útočníci
9  Marek Kuzma 22.6.1988
11  Ľubomír Ulrich 1.2.1989
14 Adam Morong 16.6.1993
25 Dino Špehar (CRO) 8.2.1994
91 Miloš Lačný 8.3.1988

TRÉNER: Karel Stromšík (CZE)

Sereď síce takto pred rokom dominovala v druhej 
lige, ale málokto čakal, že v dobrých výsledkoch 
bude pokračovať aj po postupe do najvyššej súťaže. 
Od začiatku sezóny sa pohybovala 
v pokojnom strede tabuľky, jej najhorším umiestne-
ním bola 9. priečka, na ktorej bola len raz – po prehre 
0:5 v Dunajskej Strede v 7. kole základnej časti. Práve 
tento debakel sa stal osudným pre trénera Michala 
Gašparíka. Nahradil ho bývalý brankár českosloven-
skej reprezentácie Karel Stromšík, ktorý v druhej po-
lovici 80-tych rokov chytal aj za Slovan a pomohol 
mu k návratu do najvyššej súťaže. 
Spolu s asistentom Petrom Lérantom potiahli Sereď 
vo zvyšku jesene k veľmi solídnej bilancii 5 víťazstiev, 
3 remízy a 3 prehry. To umožnilo nováčikovi počas 
zimnej prestávky snívať až o účasti v skupine o titul. 
Po dvoch tesných prehrách 0:1 v Michalovciach 
a doma s naším tímom šance Seredčanov na prvú 
šestku klesli, ale v pravej chvíli opäť zabrali naplno. 
V priamych súbojoch s tabuľkovými aj geografickými 
susedmi Nitrou a Trnavou získali potrebných šesť 
bodov, znova sa vrátili na šieste miesto a do skupiny 
o záchranu poslali svojich konkurentov.

Už bez tlaku vstúpila Sereď do nadstavbovej časti, 
ale začala ju štyrmi prehrami. Negatívnu sériu 
ukončilo prekvapujúce víťazstvo 2:1 v Žiline, ďalšie 
body nazbierali zverenci Karla Stromšíka za domácu 
remízu 2:2 s Michalovcami a výhru 4:3 v Dunajskej 
Strede. Pred záverečným kolom si udržali šancu na 
piate miesto, na Michalovce strácajú dva body. 
Belasí by si mali dať pozor na Chorváta Dina 
Špehara, ktorý dal v posledných dvoch dueloch s 
DAC a Žilinou po dva góly. So štyrmi zásahmi je tak 
najlepším jarným strelcom Serede spolu s Milošom 
Lačným. V zostave nášho súpera dnes bude môcť 
nastúpiť aj stopér a kapitán Ľubomír Michalík, ktorý 
proti Žiline stál pre 12 žltých kariet. Je to najviac 
v lige, okrem toho bol v tejto sezóne aj raz vylúčený
vo februárovom stretnutí so Slovanom, ktoré sme 
v Nitre vyhrali 1:0.



ZAUJÍMAVOSTI  PRED ZÁPASOM 
SLOVAN – SEREĎ
• Andraž Šporar dnes bude útočiť na ligový rekord v počte   
 strelených gólov v jednej sezóne. Zatiaľ je v historických   
 tabuľkách Róbert Semeník, ktorý v drese 1. FC Košice 
 skóroval v sezóne 1995/96 skóroval 29-krát. 
 Nášmu kanonierovi tak na jeho vyrovnanie chýba 
 jediný gól.

• Belasí dnes môžu vylepšiť aj klubové maximum v počte   
 nastrieľaných gólov v jednej sezóne slovenskej ligy. 
 Ich doterajší rekord je 84 gólov z ročníka 2000/01. 

• Slovanisti už teraz prekonali najväčší počet získaných 
 bodov  (75 v sezónach 1995/96 a 2013/14) a vyrovnali 
 najlepší výsledok v počte víťazstiev (24 v sezóne 2013/14).

• Slovan je jediným tímom zo skupiny o titul, nad ktorým 
 Sereď zatiaľ nevyhrala, ani s ním nebodovala.

DNEŠNÝ ZÁPAS 
ROZHODUJÚ:
HLAVNÝ ROZHODCA: 
Patrik Hrčka

ASISTENTI ROZHODCU:  
Dušan Hrčka, Peter Chládek

ŠTVRTÝ ROZHODCA: 
Pavol Chmura

TABUĽKA FORTUNA LIGY 
PO 9. KOLE NADSTAVBY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Slovan

Dun. Streda

Ružomberok

Žilina

Michalovce

Sereď

Trnava

Senica

Nitra

Zl. Moravce

Trenčín

Podbrezová

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

24

18

15

15

11

11

10

10

8

9

8

6

5

6

11

6

7

5

7

7

10

4

6

8

2

7

5

10

13

15

14

14

13

18

17

17

77

60

56

41

40

38

37

37

34

31

30

26

81:32

58:37

48:27

52:42

39:53

38:51

35:35

42:52

42:47

32:55

41:56

27:48

Posledné vzájomné zápasy 
Slovana a Serede

SEZÓNA 2018/19
1. KOLO SKUPINY O TITUL:
Sereď – Slovan 1:4 (0:2)
Góly: Lačný – Strelec, Ljubičič, 
Šporar, Adekuoroye (vl.)

20. KOLO: 
Sereď – Slovan 0:1 (0:1)
Gól: Šporar

9. KOLO: 
Slovan - Sereď 2:1 (2:1)
Góly: Saláta, Čavrič – Gatarič
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