
FK INTER Bratislava ŠK Vrakuňa „B“

FK INTER Bratislava

Ako nastúpia?

ŠK Vrakuňa „B“

Meno a priezvisko

� Dominik Deák (B) 1
� Róbert Ochránek 2
� Marián Šuchančok 3
� Jozef Fleško 4
� Erik Szabo 5
� Dominik Šabo 6
� Roman Kratochvíl  „K" 7
� Peter Cinege 8
� Michal Pančík st. 9
� Peter Lavrinčík 10
� Vladimír Čigaš 11
� Tomáš Tarči 13
� Ján Hlavatý 17
� Lukáš Konfráter 19
� Peter Novák 21
� Pavol Barmoš 23
� Ivan Křížek (B) 24

Tréner: Ľubomír Luhový
Lekárka: MUDr. Alena Urvayová
Vedúci mužstva: Jozef Selecký

Rozhodcovia:
Hlavný: Posilný
Asistenti: Gaži, Kvasňovský
Delegát: Vyletel

Meno a priezvisko

� Matej Krejči (B)
� Radko Blažo
� Rastislav Bončo
� Ivan Cifery
� Erik Čajkovič
� Marek Čergel „K"
� Tomáš Fehervízi
� Tibor Godó
� Dušan Halabrín
� Peter Klimsch
� Miroslav Krejči
� Radomír Krumpolec
� Marek Kocák
� Michal Pažický
� Lukáš Palkovič
� Lukáš Staník
� Maroš Vrbinkovič
� Szabolcs Bergendi
� Andrej Benko
� Peter Repa (B)

Tréner: Ivan Ďurčo
Lekár: MUDr. Peter Novák
Vedúci mužstva: Marián Čemez

STRETNUTIE 2. KOLA 5. LIGY 2010/11

29. augusta 2010, 10.30 h, štadión na Drieňovej ul.

InterGól vydal FK INTER Bratislava pre vlastné potreby.
Zostavil: Ing. Peter Ivanov

Nepredajné

Ročník: 1.
Číslo: 1



Vážení priatelia, milí priaznivci žlto-čiernych farieb!
Pre nás všetkých, ktorým nie je osud Interu ľahostajný,

bola nedeľa 22. augusta 2010 významným medzníkom. Na
útulnom štadióne Lokomotívy v Devínskej Novej Vsi sa totiž
predstavil v súboji s mužstvom FC Volkswagen úplne nový
seniorský tím nášho Interu. Po ročnej pauze sa nám podarilo
zrealizovať náš spoločný sen a dokázať širokej futbalovej
verejnosti, že bratislavský Inter je tu a v žiadnom prípade
nezanikol! Práve naopak, vstal z popola ako bájny vták Fénix.
Tŕnistú cestu smerom nahor začíname vo futbalovom suteréne.
Veríme ale, že aj s vašou podporou sa postupne krok za
krokom prepracujeme až medzi elitu – teda tam kam patríme.
Po stabilizácii situácie a konsolidácii futbalového klubu sme
rozšírili počet družstiev na desať. Naše „A“ mužstvo je naozaj
seniorské, pretože jeho lídrami sú bývalí reprezentanti a ligisti
so štyrmi či tromi krížikmi na chrbte. Veľmi si vážim chlapcov
akými sú Ľubomír „Lulu“ Luhový, Marián Šuchančok, Peter
Lavrinčík, Roman Kratochvíl, Paľo Barmoš a Michal Pančík
st., ktorí majú veľké skúsenosti z najvyššej súťaže. Ich kariéra
mohla pokračovať v iných kluboch ďalej, ale oni sa rozhodli
pre Inter. Tak isto aj novým hráčom v kádri patrí naša vďaka, že dali prednosť Interu pred inými klubmi. V ťažkých
chvíľach ukázali svoje žlto-čierne srdce, ktoré im stále bije pre Inter. Dúfam, že toto ich rozhodnutie posmelí
ďalších hráčov, ktorí budú chcieť Interu pomôcť a posilnia nás. Veríme aj vám žlto-čiernym priaznivcom, že
očakávanie, ktoré prerástlo v Devínskej Novej Vsi do radostného popoludnia s výbornou diváckou kulisou,
bude aj vašou zásluhou pokračovať. 

Čo sa týka mládežníckych súťaží, nemali sme veľké oči. Treba si uvedomiť, že po známych udalostiach
po skončení sezóny 2008/09 minimálne 2/3 hráčov (samozrejme tých najkvalitnejších) opustilo naše rady
administratívnymi presunmi. Po roku môžem skonštatovať, že vlani sa hralo kartou, že Inter nepostaví družstvá
do jednotlivých súťaží. Postavili sme. Aj za cenu, že niektoré zápasy sme celé odohrali iba desiati a utŕžili sme
prehru 1:7... Tento rok je situácia už neporovnateľne priaznivejšia. Teší ma skutočnosť, že sa nám vracajú deti
späť. Tí „nadšenci“ a tí rodičia, ktorí hľadali rôzne kľučky ako odísť z Interu do iných bratislavských klubov,
zisťujú, že hráč vysedávaním na lavičke a na tribúne nevyrastie. Treba aby deti hlavne hrali a nie len trénovali,
pretože iba to ich udrží pri športe. 

Máme už aj prvý úspech. Starší dorastenci vyhrali 4. ligu s netypickým náskokom 27 bodov. Pánom Macho vičom
„vymyslenú“ 4. ligu chlapci výborne zvládli. Dúfam, že v nastúpenom trende budú pokračovať aj naďalej. Situácia
sa zlepšila. Jednotlivé družstvá už máme vyskladané, aj keď sú kádre skromnejšie. Chceme spolupracovať
s klubmi na serióznej a partnerskej báze, avšak nie za takú cenu, aby sa od nás vyberali len hrozienka bez
ohľadu na naše zámery a ciele.

Sami pociťujeme, že demografický vývoj je slabý a predovšetkým podmienky, v ktorých sa hráči vycho vá va jú
k športu nie sú adekvátne dobe v ktorej žijeme. Všade okolo seba vidíme kauzy, rozhadzovanie peňazí, spreneveru,
ale málo je takých ľudí, ktorí podporia šport a dobrú vec. Mrzí ma, že sa nám nedostáva podpory ani od prospe-
rujúcich firiem ani od silných finančných inštitúcií. Osobne či formou listu som kontaktoval viacero vplyvných
a bohatých ľudí, súkromných aj štátnych firiem a zahraničných spoločností, avšak takmer všetci sa otočili
chrbtom. Je to šokujúce! Skrývajú sa totiž za krízu, podporujú len svoje nadácie, ktoré zverené financie delia
čudným spôsobom s netransparentnými kritériami. Napísal som list aj pánovi primátorovi, ale odpovede som
sa tiež vôbec nedočkal. Mesto sa k nám správa macošsky a o naše problémy a bratislavské deti nejaví záujem.
Sme postavení na okraj záujmu. Vážime si každého jedného sponzora a tým, ktorí nás podporili, patrí naša
vďaka. Vieme ponúknuť priestor pre propagáciu počas súťažných zápasov, tiež na webovej stránke, v našich
tlačovinách, prípadne aj iné aktivity. 

V dnešnom zápase 2. kola hostíme mužstvo ŠK Vrakuňa „B“. Aj keď sa nášmu súperovi pred týždňom 
v úvodnom stretnutí proti Lamaču príliš nedarilo, nesmieme jeho hráčov ani na okamih podceniť. Dúfam, že
nám naši chlapci v žlto-čiernych dresoch opäť predvedú oku lahodiacu hru s víťazným koncom. Pomôžme im
aj my všetci tradičným INTER DO TOHO!

Vyžrebovanie 5. ligy seniorov – súťažný ročník 2010/11
Zápasy FK INTER Bratislava

Jesenná časť

1. kolo: voľný žreb, streda 1. 9. 2010 

2. kolo: FC Volkswagen – FK INTER Bratislava 0:3 (0:1), nedeľa 22. 8. 2010 o 17.00, góly: 31. Ján Hlavatý,

69. Peter Lavrinčík, 84. Roman Kratochvíl (z 11 m)

3. kolo: FK INTER Bratislava – ŠK Vrakuňa „B“, nedeľa 29. 8. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

4. kolo: FK BCT Bratislava – FK INTER Bratislava, sobota 4. 9. 2010 o 9.30

5. kolo: FK INTER Bratislava – Slávia Ekonóm Bratislava, nedeľa 12. 9. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

6. kolo: ŠK Krasňany – FK INTER Bratislava, sobota 18. 9. 2010 o 10.30

7. kolo: FK INTER Bratislava – FKM Karlova Ves, nedeľa 26. 9. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

8. kolo: FK Dúbravka – FK INTER Bratislava, nedeľa 3. 10. 2010 o 15.30 (ihrisko Slávie Ekonóm)

9. kolo: FK INTER Bratislava – ŠK Nepočujúci, nedeľa 10. 10. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

10. kolo: FK Lamač – FK INTER Bratislava, sobota 16. 10. 2010 o 15.00

11. kolo: FK INTER Bratislava – FK Štart Bratislava, nedeľa 24. 10. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

12. kolo: FK INTER Bratislava – LP Domino Bratislava „B“, nedeľa 31. 10. 2010 o 10.30 (Drieňová ul.)

13. kolo: MFK Záhorská Bystrica – FK INTER Bratislava, nedeľa 7. 11. 2010 o 13.30

V Pohári BFZ proti Devínskej Novej Vsi
Športovo – technická komisia BFZ vyžrebovala dvojice predkola Pohára BFZ. FK INTER Bratislava privíta v stredu
1. 9. 2010 o 17.00 na ihrisku na Drieňovej ul. účastníka 4. ligy FK Lokomotíva Devínska Nová Ves. Ďalšie dvojice
tvoria Záhorská Ves – Plavecký Štvrtok, Kuchyňa – Rohožník, Grinava – Svätý Jur, Blatné – Kráľová pri Senci,
Kalinkovo – Rovinka a Karlova Ves – Ružinov.

Fakty z prvého súťažného zápasu 
seniorského mužstva FK INTER Bratislava

FC Volkswagen – FK INTER Bratislava 0:3 (0:1)
INTER: Deák – Szabo, Fleško, P. Barmoš, Ochránek – Šabo, Lavrinčík, Kratochvíl, Čigaš (73. T. Tarči) – M. Pančík st.,
Hlavatý (88. P. Novák).
Góly: 31. Hlavatý, 69. Lavrinčík, 84. Kratochvíl (z 11 m). Žlté karty: Vatlavik, Beke, Topoľovský, Révay – Šabo.
Rozhodovali: Smirnov (Černý, Bachratý), 400 divákov.

Blahoželáme
V pondelok 16. augusta oslávil charizmatický Miroslav KOVAŘÍK okrúhle jubileum 60 rokov. Včera 28. augusta
sa JUDr. Jozef Barmoš dožil 56 rokov. Obidvom našim oslávencom želáme všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia.

Futbalový klub podporujú: PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s., Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., OLO,
a.s. Bratislava, TEPEDE SLOVAKIA s.r.o., Maro, s.r.o., RELIA, s.r.o., ORBIS IN, s.r.o. a MACO-SK .


