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30
Ľubomír
BELKO 
19r. (SVK)

22
Samuel
PETRÁŠ 
22r. (SVK)

1
Marek
TEPLAN 
19r. (SVK)

28
Benson
ANANG
21r. (GHA)

2
Dominik
JAVORČEK  
19r. (SVK)

33
Adam
KOPAS 
22r. (SVK)

3
Patrik
LEITNER 
19r. (SVK)

23
Ján 
MINÁRIK 
24r. (SVK)

25
Tomáš
NEMČÍK 
20r. (SVK)

27
Branislav
SLUKA 
22r. (SVK)

39
Marián
TANDARA
19r. (SVK)

11
Vahan
BICHAKHCHYAN
22r. (ARM)

18
Enis
FAZLAGIĆ
21r. (MKD)

6
Miroslav
Gono 
21r. (SVK)

43
Filip
MRÁZ 
20r. (SVK)

7
Patrik
MYSLOVIČ
20r. (SVK)

17
Jakub
PAUR 
29r. (SVK)

24
Tibor
SLEBODNÍK 
21r. (SVK)

29
Dávid
ĎURIŠ 
22r. (SVK)

20
Adam
GOLJAN 
20r. (SVK)

16
Partik
IĽKO 
20r. (SVK)

19
Timotej 
JAMBOR 
18r. (SVK)

10
Adrián
KAPRÁLIK 
19r. (SVK)

8
Taofiq
JIBRIL
23r. (NGA)

66
Matúš
RUSNÁK 
22r. (SVK)

9
Lukáš
JÁNOŠÍK 
27r. (SVK)

5
Abasa
AREMEYAW 
18r. (GHA)



Bodku za kalendárnym rokom 2021 i celou fortunaligovou 
jeseňou dáme v šlágri 19. kola proti Slovanu Bratislava. Aj 
po roku tak čelíme pred zimnou prestávkou belasým, na 
ktorých si už dlho brúsime zuby. Bratislavčanov sme totiž 
naposledy v súťažnom stretnutí obrali o všetky body pred 
takmer štyrmi rokmi. Jedenásteho marca 2018 sme sa 
v domácom prostredí tešili v nadstavbe z výhry 2:0, kedy 
sa za Šošonov presadil aj terajší útočník Slovanu Samuel 
Mráz. Odvtedy ťaháme sériu pätnástich zápasov, v ktorých 
sme päťkrát remizovali a desaťkrát prehrali. Veríme, že 
dnes to bude bez akýchkoľvek kontroverzií a energiou 
nabití Šošoni pretnú túto negatívnu šnúru a ďalším 
vydareným výkonom nadviažú na minulotýždňovú výhru 
v Trenčíne.

Slovan sa už v predstihu stal opäť jesenným majstrom 
vo Fortuna lige, keď si v doterajších osemnástich kolách 
pripísal 45 bodov za štrnásť výhier, tri remízy a iba jednu 
prehru. Tú Bratislavčania zaknihovali ešte v treťom kole 
na pôde prekvapenia súťaže z Ružomberka. V aktuálnom 
ročníku narazili na slovanistov aj Šošoni, keď v tradične 
gólovom stretnutí vybojovali na Tehelnom poli remízu 2:2 
vďaka dvom presným zásahom najlepšieho strelca MŠK 
Vahana Bichakhchyana. Práve výsledky 2:2 a 3:2 (resp. 2:3) 
sú v posledných sezónach akýmsi tradičným výsledkom 
gólovo bohatých duelov medzi oboma ofenzívne ladenými 
celkami. Veď z uplynulých siedmich vzájomných súbojov 
skončili výsledkom 2:2 tri duely a rovnako trikrát sa radoval 
Slovan po výhre 3:2. Jedinou výnimkou je nešťastné finále 
minulého ročníka Slovenského pohára, ktoré majú Šošoni 
ešte v čerstvej pamäti a po ktorom sme síce cítili v ústach 
pachuť, ale zároveň aj hrdosť a pýchu byť Šošonmi.

Okrem slovenskej najvyššej súťaže a Slovnaft Cup-u 
(postup do osemfinále) pôsobil Slovan počas jesene 
aj na európskom fronte. Postupne sa cez kvalifikačné 
súboje Ligy majstrov a Európskej ligy „prepadol“ do skupi-
novej fázy novovytvorenej Európskej konferenčnej ligy. 
Na postup mu stačili dva víťazné dvojzápasy s írskym 
Shamrock Rovers  a gibraltarským Lincoln Red Imps, 
s ktorým si súboje napokon zopakovali aj v Konferenčnej 
lige - skupine F. V nej si zmerali sily aj s dánskou Kodaňou 

a nám známym gréckym PAOK Solún. Napriek historicky 
najväčšiemu bodovému zisku (8 bodov) slovenského 
tímu v skupinovej fáze niektorej z európskych súťaží to 
však nestačilo a belasí sa s Európou rozlúčili už po jeseni. 

Mužstvo z hlavného mesta vedie od konca minulej sezóny 
po odvolaní slovinského trénera Darka Milanića skúsený 
kouč Vladimír Weiss starší, ktorý vo svojej trénerskej 
kariére viedol v rokoch 2008 – 2012 aj slovenskú repre- 
zentáciu. Už počas leta priviedol do klubu viacero za- 
hraničných posíl ako Uche Agbo, André Green, Gruzíncov 
Jabu Kankavu a Gurama Kašiu, prišiel aj Jaromír Zmrhal 
či Adler da Silva. Súpisku doplnil aj o mladých kvalit-
ných Slovákov na čele s menami ako Adrián Chovan, Ri- 
chard Križan, Dávid Hrnčár, Samuel Mráz a Matúš Vojtko. 
Napriek týmto mnohopočetným zmenám v kádri nie je 
tréner Weiss podľa svojich vyjadrení spokojný s výkonmi 
jeho mužstva a v zime chce káder opäť posilňovať. Pa- 
radoxom je fakt, že počas svojich doterajších 33 stret-
nutí od májového príchodu na lavičku ŠK má 57-ročný 
lodivod najvyšší priemer zisku bodov na zápas za svoju 
dlhú trénerskú kariéru – viac ako 2 body (vo FL viac ako 
2,5 bodu).

Hoci naše zápasy so Slovanom počas posledných sezón 
sprevádzajú rôzne kontroverzie, žltozeleným velí každý 
duel proti Bratislavčanom nevzdávať sa a ukázať, že 
napriek nie úplne vydarenej jesennej časti máme veľkú 
kvalitu, akú sme dokazovali aj v lete. V nedávnych stret-
nutiach neboli belasí takí dominantní, ako je zvykom, čo 
môže Šošonom pridať benzín do mladých, bojovných 
a extrémne rýchlych motorov. Naším jediným cieľom 
je vždy výhra a určite tomu nebude inak ani v tomto 
prípade. Napriek pandemickej situácii, ktorá nedovoľuje 
fanúšikom prísť povzbudiť chalanov priamo na štadión, 
treba ukázať naše žltozelené srdcia a fandiť naplno aspoň 
spoza televíznych obrazoviek. 

HLAVNÝ TRÉNER
VLADIMÍR WEISS ST. (SVK)
BRANKÁRI
1 ADRIÁN CHOVAN (SVK) 1995 
22 MATÚŠ RUŽINSKÝ (SVK) 1992 
30 MICHAL ŠULLA (SVK) 1991 
31 MARTIN TRNOVSKÝ (SVK) 2000 
OBRANCOVIA
4 GURAM KAŠIA (GEO) 1987
5 RICHARD KRIŽAN (SVK) 1997
14 MYENTY ABENA (NED) 1994
17 JURIJ MEDVEDĚV (CZE) 1996  
25 LUKÁŠ PAUSCHEK (SVK) 1992 
27 MATÚŠ VOJTKO (SVK) 2000

29 VASIL BOŽIKOV (BUL) 1988 
36 LUCAS LOVAT (BRA) 1997 
81 VERNON DE MARCO MORLACCHI 
(SVK) 1992
 ZÁLOŽNÍCI
3 UCHE AGBO (NGA) 1995
6 JOERI DE KAMPS (NED) 1992 
7 VLADIMÍR WEISS ML. (SVK) 1989 
8 DÁVID HOLMAN (HUN) 1993 
10 IBRAHIM RABIU (NGA)1991 
11 JAROMÍR ZMRHAL (CZE) 1993 
13 DEJAN DRAŽIĆ (SRB) 1995
16 ALEN MUSTAFIĆ (BIH) 1999
18 DÁVID HRNČÁR (SVK) 1997

19 ANDRÉ GREEN (ENG) 1998
20 JABA KANKAVA (GEO) 1986
26 FILIP LICHÝ (SVK) 2001 
ÚTOČNÍCI
9 EZEKIEL HENTY (NGA) 1993 
28 ADLER DA SILVA (SUI) 1998
33 SAMUEL MRÁZ (SVK) 1997
77 ALEKSANDAR ČAVRIČ (SRB) 1994 

Rok založenia: 1919  Klubové farby: belasá
Štadión: Tehelné pole (kapacita 22 500 divákov)
Minulá sezóna: 1. miesto
Vzájomné zápasy v minulej sezóne: 2:2 (d), 2:3 (v), 2:2 (v), 2:3 (d), 1:2 (finále SC)
Vzájomné zápasy v aktuálnej sezóne: 2:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN 137 44 26 67 174:248

ŠK Slovan Bratislava

PRETO aj v tejto sezóne BUĎ NAŠÍM 
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

PREDSTAVENIE SÚPERA



HEAD2HEAD

Gól na zápas
1,6                                                                                                                                            2,3

Úspešnosť prihrávok
85%                                                                                                                83%

Strely na bránu
114                                                                                                                         95

Fauly
208                                                                                                                                                              192   

Ofsajdy 
21                                                                                                                           44

Najviac asistencií
Vahan Bichakhchyan  7                                                      Ibrahim Rabiu 5

Najviac odohraných minút
Branislav  Sluka       1390                                                                                                           Vernon  de  Marco       1269



ŠÉF  LAVIČKY

Pán tréner, môžeme nazvať súboj v Trenčíne z pohľadu 
nášho výkonu ako najkomplexnejší pod vaším vedením?
„Myslím si, že v zápase proti Trenčínu sme podali naozaj kom-
plexný výkon, čo sa týka hernej i bežeckej stránky. Bol to jeden 
z našich najlepších výkonov v sezóne, ale verím, že ho dokážeme 
minimálne napodobniť aj v dnešnom záverečnom kole.“

Po dlhšom čase smerovala väčšina našich pokusov medzi 
tri žrde. Podpísalo sa to na výsledku?
„Dôležité je, že sme sa do príležitostí dostali a že sme v nich 
dokázali triafať priestor brány. V predchádzajúcich zápasoch 
sme sa len veľmi ťažko dostávali do streleckých pozícií, čo 
znamená významný posun v našej hre.“

Problémy so zostavou boli zrejmé. Napriek tomu ste pretočili 
na krajoch obrany aj zdravých hráčov.
„Zostavu sme vyberali z hráčov, ktorí boli naplno pripravení. Vždy 
sa snažíme o to, aby sme vybrali jedenástku, ktorá v danom 
stretnutí môže byť úspešná. Niekedy rozhoduje typológia 
hráčov, inokedy forma. V súboji s Trenčínom pomohlo k dobrému 
výsledku aj to, že sme mali v zostave hráčov, ktorí dokázali 
eliminovať silné stránky súpera.“

Ako dôležitá bola vaša prítomnosť na lavičke po konci 
karantény?
„Rovnako ako pribudlo viacero zdravých hráčov, tak sa situácia 
zlepšila aj v realizačnom tíme. Samozrejme, ďakujeme trénerom 
z projektu za pomoc, no my hráčov poznáme trochu lepšie 
a možno aj to v Trenčíne pomohlo.“

Dýcha sa o trochu jednoduchšie po „šesťbodovej“ výhre?
„V Trenčíne sme vedeli, o čom je tento duel. Bolo jasné, že do 
tabuľky nám môže priniesť veľmi dôležité body. Táto výhra nám 
výrazne pomohla v našom cieli, ktorým je prvá šestka. Dýcha sa 
nám teda trochu ľahšie. Z pohľadu tabuľky je však ešte priskoro 
hodnotiť, či sa napokon zvládneme prebojovať do prvej šestky. 
Určite sa ale o to budeme biť až do posledného kola základnej 
časti. Pre nás je teraz rovnako dôležitý dnešný záverečný zápas 
jesene. Musíme sa spoľahnúť iba na seba a sami si uhrať tie 
potrebné body. K motivácii na Slovan sa pridáva aj to, že je to 
úradujúci majster a takisto v aktuálnej sezóne vedie tabuľku 
a bude zimovať na prvej priečke.“

Na pokorenie Slovana čakáme už pridlho...
„Vzájomné stretnutia so Slovanom sú vždy kvalitné z oboch 
strán. V posledných sme dokázali uhrať nejaké body, no takisto 
sme párkrát ťahali za kratší koniec, čo nás stále veľmi mrzí. 
Jednoznačne sa chceme pobiť o to, aby sme už konečne boli 
so Slovanom úspešní.“

Plusovým faktorom môže byť únava súpera, čo spomínal 
aj tréner belasých...
„Slovan počas sezóny odohral naozaj veľké množstvo duelov, 
z ktorých bolo mnoho veľmi náročných. To môže byť pre nich 
aj mierna nevýhoda, keďže sa blíži záver jesennej časti a tento 
rok sa hrá naozaj dlho. Avšak Slovan má natoľko skúsený 
a široký káder, že bude určite stopercentne pripravený na náš 
vzájomný zápas. Nemyslím si teda, že by to zohralo nejakú rolu. 
O jeho kvalitách netreba pochybovať, veď je majster a teraz 
v predstihu aj aktuálny jesenný líder. Mužstvo majú zložené 
z veľmi kvalitných individualít, ktoré sú podporené výborným 
realizačným tímom. Nečaká nás nič ľahké, naopak, je to pre 
nás veľká motivácia.“

Posledný duel roka 2021 pred nami. Čo ho vystihuje z vášho 
pohľadu? 
„Zažili sme aj krásne časy, kedy sme sa dostali do finále pohára 
a prehrali až po predĺžení. Rovnako sme sa takmer prebojovali 
až do skupinovej fázy Konferenčnej ligy. Tieto obdobia sme 
si naozaj užívali. Samozrejme, prišli aj ťažšie časy. Nebolo to 
jednoduché, ale verím, že sme opäť na futbalovej ceste smerom 
hore a neustále sa budeme posúvať ďalej aj v novom roku.“

POHĽAD TRÉNERA:
„SLOVAN? MOTIVCIA  
SAMA O SEBE PRE 
KAŽDÉHO Z NÁS“





Posledný zápas roka 2021 je pred nami a so Seve- 
romacedónčanom Enisom Fazlagićom sme sa pozreli 
na dôležitosť umelej trávy v tomto ročnom období, na 
faktory, ktoré rozhodli o výhre v Trenčíne i na kvalitu 
dnešného protivníka. Pracovitý defenzívny mozog našej 
zálohy strelil svoj jediný súťažný gól za MŠK práve 
proti Slovanu v podstate presne pred rokom. Teraz 
ho rád vymení za...

Čaká nás posledný zápas roku 2021. Cítiš sa byť už 
unavený alebo správne motivovaný?
„Bol to naozaj dlhý rok, no pred nami je posledný duel 
so Slovanom, na ktorý sme motivovaní a sústredení na 
maximum.“

Je výhoda, že pri aktuálnom zimnom počasí hráme 
záverečné tri stretnutia na umelej tráve?
„Áno, je pravda, že teraz už dlhšie obdobie hráme na ume-
lej tráve, čo nám umožňuje viac sa sústrediť na samotný 
futbal a nie na stav ihriska. Zároveň vieme, čo od neho 
môžeme očakávať. Určite nám to vyhovuje, no zápas to 
za nás nevyhrá.“

Podobne sa vyjadroval aj tréner Slovana Vladimír Weiss, 
ktorý chce hrať rýchly, kombinačný futbal, no na ich 
trávniku to nejde. Mohol by byť preto u nás o to atrak-
tívnejší zápas?
„Pozeral som posledný duel Slovana s Dunajskou Stredou. 
Obidvaja sú kvalitné mužstvá, ale práve stav trávnika im 
nedovolil ukázať všetko, čo by chceli a na čo majú. Preto 
by umelá tráva mohla pomôcť k rýchlejšej i atraktívnejšej 
hre pre oko diváka.“

Aj minulý týždeň v Trenčíne sme nastúpili na umelej 
tráve a zápas pre nás skončil veľmi dobre...
„Trenčín hral s nami otvorenú partiu, neustále sa behalo 
hore-dole. Myslím si, že my sme v tom zápase chceli viac, 
a tak sa to potom aj otočilo v náš prospech. Podľa mňa 
to bude podobné aj Slovanom. Oba tímy budú chcieť hrať 
útočne, dávať góly a vyhrať. Dúfam, že sa to aj v tomto 
súboji otočí na našu stranu.“

Je to pre nás veľký impulz, že sme v Trenčíne konečne 
okrem dobrého výkonu získali aj dôležité body?
„V posledných dueloch nám chýbalo aj trochu šťastia. 
Vytvárali sme si šance, ale nestrieľali góly. Ak nedáme 
gól, súper sa neotvorí a začne ešte viac brániť. Potom 

sa nám hrá už ťažko. Proti Trenčínu vyšlo všetko tak, ako 
malo. Strelili sme gól, i keď nie hneď v prvom polčase, a 
potom to už šlo ľahšie.“

Hráme doma, kde sme počas jesene stratili dosť bodov. 
Jednoducho si už nemôžeme dovoliť pustiť ďalšie...
„Jasné, na začiatku sezóny každý čakal, že sa nám doma 
budem hrať lepšie a ľahšie. Nedarí sa nám však získavať 
body tak jednoducho, súperi to vedia a snažia sa to potom 
v zápase aj využiť. Viac si dávajú záležať na pevnej obrane 
a útočia z rýchlych brejkov. Myslím si ale, že Slovan nebude 
hrať v takom bloku a bude to otvorený duel.“

Pamätáš si ešte na svoj prvý ligový gól za Šošonov?
„Áno, bolo to takto pred rokom v záverečnom zápase 
jesene vonku proti Slovanu. Zatiaľ je to môj jediný ligový 
gól a dúfam, že proti Bratislave pridám dnes aj ďalší.“

Ale radšej by si ho dnes vymenil za..
„Samozrejme, že tri body sú dôležitejšie ako to, kto strelí 
gól. Najdôležitejšie je, aby sme podali dobrý výkon a vyhrali 
pred zimnou prestávkou.“

Stále hovoríme o tom, že Slovan chceme konečne zdolať. 
Prečo by sa to podľa teba mohlo podariť práve teraz?
„Určite máme viac dôvodov. Sme veľmi motivovaní a body 
potrebujeme viac ako hocikedy predtým. Slovan, navyše, 
mal počas jesene mnoho ťažkých duelov aj  v  Európskej

ENIS FAZLAGIĆ
Severné Macedónsko • 27.3.2000 • Výška: 188 cm • Váha: 80 kg 
Post: Záložník

Kariéra:
FK Skopje  - 2015
Shkendija 2015 – 2018 
MŠK Žilina 2018 – 

Celková bilancia v žltozelenom:
84 zápasov | 1 gól / 8 asistencií

Bilancia v aktuálnej sezóne:
15 zápasov / 1205 minút | 0 gólov | 1 asistencia|
86% úspešnosť prihrávok |
63% úspešnosť súbojov | 4 ŽK

ROZHOVOR

“OTOČIŤ TO KONEČNE V NÁŠ PROSPECH,“ PRAJE SI 

PREDČASNÝ VIANOČNÝ DARČEK ENIS FAZLAGIĆ

#



 konferenčnej lige. Majú síce široký káder, no i tak by mohla 
zohrať istú úlohu únava. Stále je to ale viac o nás, ako my 
k tomu samotnému súboju pristúpime.“

Rok 2021 sa pomaly končí. Ako by si ho zhodnotil jedným 
slovom?
„Hore-dole. Začali sme výborne, potom prišla kríza, opäť sme 
mali aj lepšie obdobie, no znovu nás dobehla ďalšia výsledková 
mizéria. Rovnako aj v nedávnych stretnutiach sme nehrali až 
tak zle, ale výsledky neboli také, aké by sme si predstavovali. 
Proti Seredi, Liptovskému Mikulášu, Senici i Trnave sme mohli 
a mali vyhrať. Vždy chýbal iba kúsok a všetko teraz mohlo 
vyzerať úplne inak.“

Čo si želáš do nového roku 2022?
„Želám si predovšetkým zdravie pre všetkých, aby sme mohli 
bez problémov každý deň fungovať. Chcel by som, aby sme 
vrátili k tej energii a hre, s akou sme začali v tejto sezóne 
a rovnako sa vrátili aj na víťaznú vlnu.“

Máš nejaký odkaz alebo želanie pre fanúšikov?
„Je veľká škoda, že nemôžu byť na štadióne a nemôžu nás 
podporovať. Chýbajú nám, pred divákmi sa nám hrá oveľa 
lepšie. O to viac to platí v takýchto vypätých stretnutiach ako 
dnes či proti Trnave. Dúfam, že už v budúcom roku pandémia 
ustúpi, budeme môcť byť spolu na štadióna a tešiť sa z výhier.“

1.Slovan Bratislava 18 14 3 1 42:12 45
2.Trnava 19 13 3 3 28:11 42
3.Ružomberok 19 9 8 2 31:13 35
4.Dunajská Streda 19 9 5 5 24:19 32
5.Žilina 18 7 5 6 29:23 26
6.Senica 19 6 6 7 19:25 24
7.Sereď 19 6 5 8 23:26 23
8.Michalovce 19 7 2 10 19:27 23
9.Trenčín 19 5 5 9 27:31 20
10.Lip. Mikuláš 19 4 4 11 22:39 16
11.Z. Moravce-Vráble 19 3 6 10 19:34 15
12.Pohronie 19 2 4 13 16:39 10

TABUĽKA NEDEĽA 19.12.
19. KOLO:
Žilina - Slovan Bratislava (17:00)

NAJLEPŠÍ STRELCI:
Ezekiel Henty (ŠK Slovan Bratislava), Jakub Kadák (FK 
Senica) po 9 gólov,
Elvis Mashike Sukisa (FK Senica), 
Milan Ristovski (FC Spartak Trnava), Martin Regáli (MFK 
Ružomberok), Jaromír Zmrhal (ŠK Slovan Bratislava),
po 7 gólov



ĎAKUJEME, ŽE SI 
AJ V TEJTO SEZÓNE 
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM 






