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demänová 492
031 01 Liptovský Mikuláš

+421 904 318 042
+421 44 55 91 611

reservation@viajasna.sk

nadštandardné apartMány v tatrách
Váš kúsok raja na ceste k nezabudnuteľným zážitkom

Apartmánové domy Via Jasná sú umiestnené na úpätí chopku, v ústí atraktívnej 
demänovskej doliny, priamo pri vchode do národného parku nízke tatry, v ktorom sa 
nachádza najväčšie lyžiarske centrum na Slovensku jasná a poskytujú nadštandardné 
ubytovanie v tatrách.

www.viajasna.sk
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Je tO tu!
naša druhá sezóna v ii. futbalovej lige sa začne 
proti Pohroniu, s ktorým máme z minulej sezóny 
vyrovnanú bilanciu. 

www.fkinterbratislava.sk

O nás

prvý jesenný zápas sme doma vyhrali 
(2:1) po góloch Manceho a Baldovského. 
jesennú odvetu na štadióne pohronia 
sme naopak prehrali (0:1) po nešťastnom 
vlastnom góle v 90.minúte. do nového 
ročníka vstupujeme s veľmi podobným 
tímom ako minulý rok. jadro tímu je 
silné a nezmenené. Káder sme doplnili  
o niekoľko nových tvári. novými hráčmi 
sú krajný obranca Sečkář, ktorý prišiel z 
českého prostejova, stredopoliar Lukáš 
jacko z trebišova. Z dorastu boli vytiahnutí 
Lörinzc a Černák. tréneri môžu na našu 
veľkú radosť počítať s kapitánom picom 
petrášom, ktorý sa rozhodol pokračovať 
ešte ďalší rok. Z opôr tiež pokračujú 
jakub šulc, vojtech tóth, tomáš šalata, 
Issa adekunle ale aj duo špílmachrov 

Kochan a Baldovský. naopak veľké zmeny 
nastali medzi tromi žrďami, kde máme duo 
Maťašovský a Kollár, keďže do Karvinej sa 
vrátil pastornický. Čo sa týka trénerského 
tímu, tak po jozefovi Brezovskom 
tím v novej sezóne preberie Miroslav 
jantek. jeho asistentmi zostávajú daniel 
Bachleda, richard Slezák a štefan šogor.

nAŠu MLÁDeŽ PODPOrIL
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FK Inter
Bratislava

FK POHrOnIe
Žiar nad hronom dolná Ždaňa

VS

tréner: 
Asistent trénera:
Asistent trénera: 
Manažér A-tímu:

tréner brankárov:
Vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
Masér: 

reALIzAčné  tíMy: 

andrej Maťašovský
štefan Kollár
tomáš šalata
vojtech tóth
patrik Kochan
andrej Labuda
Martin vlček                                                              
jakub šulc
patrik Fedor 
Mário Baldovský
victor Olatunji Oluyemi
Lukáš jacko
peter petráš
Usman adekunle Issa
Michael Sečkár
Gabriel Bezák
andrej štrba
patrik Lörinzc
Kristián Černák
Wisdom Uda Kanu
Stanley chukwudi Ogambor
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tomáš jenčo
roman packo
Matej repiský
richard Župa

ján nosko
viktor vondryska

Lukáš tesák
patrik jacko

Lukáš pellegrini
Matúš antošík
Marek Frimmel

peter Ďungel
daniel pavúk

ján hatok
Mário jacko

rené paraj
patrik Košuda

ján Sojka
patrik Blahút
jozef špyrka

roman Litwiak
artur pidruchnyi

Miroslav jantek
richard Slezák 
daniel Bachleda
roman Kratochvíl
štefan Kollár
jozef Selecký
tomáš Zubko
peter chudina 

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:

Lekár:
Lekár:

Fyzioterapeut:

Milan nemec
rastisalv Urgela
ján Búci
MUdr. Stanislav šperka
MUdr. Maroš Lukáč
jakub Benč

jurenka, chládek, halíček, Kišš, Kiss, Likavský

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



Milan nemec
rastisalv Urgela
ján Búci
MUdr. Stanislav šperka
MUdr. Maroš Lukáč
jakub Benč

O súperovi

II. liga 2018/2019, 1. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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FK POHrOnIe

FK pOhrOnIe Žiar nad hronom je 
pokračovateľom tradičných klubov z 
pohronského regiónu, ktorý vznikol ich 
spojením v roku 2012. tj SOKOL dolná 
Ždaňa bol regionálne najúspešnejším tímom 
v seniorských kategóriách a FK Žiar nad 
hronom mal dlhoročne úspešnú a štrukturálne 
pripravenú mládežnícku základňu.
týmto spojením vznikol regionálny klub s 
víziou stať sa vrcholným predstaviteľom 
a reprezentantom pohronského regiónu v 
ligových súťažiach, postavený najmä na 
odchovancoch z regiónu, doplnených o 
skúsenejších hráčov.
do konca sezóny 2016/2017 hrávalo a mužstvo 
druholigové zápasy na ihrisku v dolnej Ždani. 
Od leta 2017 sa II.liga presťahovala na 
novozrekonštruovaný futbalový štadión v Žiari 
nad hronom s kapacitou 2200 krytých miest 
na sedenie s umelým osvetlením.

Kapitán o zápase:
peter petráš, kapitán mužstva: „Čaká nás 
náročný zápas. Pohrončania posilnili mužstvo, 
napríklad o Hatoka, s ktorým som hrával v 
Prešove. Budú určite nepríjemným súperom, 
čo sa potvrdilo už aj v minulej sezóne. Na 
domácej pôde sme vyhrali 2:1, ale pre tento  
výsledok sme sa dosť natrápili. Na trávniku 
Pohronia sme zase prehrali, kde sme si v 

90.minúte dali vlastný gól.  Každopádne máme 
za sebou kvalitnú letnú prípravu, prišli nové 
posily ako Maťašovský, Jacko, Sečkář. Na 
druhej strane prišli z dorastu aj mladí chlapci 
Černák a Lörinzc. Budeme robiť všetko preto, 
aby sme odštartovali ligu úspešne.“

2012
modrá, biela, žltá, zelená

rok založenia:
Klubové farby:

Žiar nad hronom dolná Ždaňa
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DeŇ s InterOM

turnaja sa zúčastnilo 128 svetových tímov, 
medzi ktorými nechýbali ani špičkové kluby 
ako Fc Liverpool, juventus turín, Benfica 
Lissabon, Manchester city, atletico Madrid, 
aS roma alebo Glasgow rangers.
Úvodné zápasy s klubmi FK electron 
podgorica, austria Salzburg a Sv Wienerwald 
boli pre “žlto-čiernych” pozitívnym štartom do 
niekoľkodňového turnaja. ”Prvé tri stretnutia 
boli z našej strany veľmi dobre, súperovi 
sme dovoľovali minimum,” zhodnotil tréner 
kategórie U10, richard Čintala. Stretnutie s 
tímom Sv Schwechat bol štvrtým zápasom 
v poradí a zároveň bol kľúčovým. ”Súper bol 
fyzicky lepší a my sme sa nevedeli dostať do
finálnej fázy. Tento súboj rozhodol o tom, 
že sme zo skupiny nepostúpili,” pokračoval 

tréner. chlapci nakoniec obsadili 57. miesto 
z celkového počtu účastníkov 128. richard 
hodnotí účasť svojich zverencov na turnaji 
veľmi pozitívne: ”Dobrá skúsenosť pre 
chlapcov hrať na takomto svetovom turnaji 
a porovnať svoje sily s takými klubmi ako 
Juventus Turín, Austria Viedeň či Glasgow 
Rangers.”

KAteGórIA u10 sA PreDstAVILA nA PrestíŽnOM 
MeDzInÁrODnOM FutBALOVOM turnAJI

CHAMPIOns trOPHy 2018.

detská tlačová 

beseda
Autogramiáda

turnaj zák-

ladných škôl 

o putovný 

pohár Jozefa 

Barmoša



do novej sezóny
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Interisti nastupujú do novej sezóny pod vedením nového hlavného trénera 
Miroslava Janteka.  Bývalý kormidelník tatranu Prešov vystriedal na pozícií 
Jozefa Brezovského. Asistentmi naďalej zostali richard slezák, Daniel 
Bachleda a Štefan Šogor. 

Brezovský viedol druholigový Inter Bratislava 
od februára uplynulého súťažného ročníka 
2017/2018. prvý tím sa pod jeho vedením 
vypracoval z vypadávajúcich priečok 
na konečné ôsme miesto v tabuľke. po 
vzájomnej dohode sa však jeho polročné 
pôsobenie v klube skončilo.
„Popri trénovaní mal ďalšie povinnosti, ktoré 
mu nedovoľovali sa venovať tejto práci na sto 
percent, preto sme sa dohodli na ukončení 
spolupráce“ poznamenal generálny manažér 
klubu, Ľubomír talda. 
Klub na post hlavného trénera vybral 
49-ročného janteka, ktorý chce tím viesť 
ofenzívnym štýlom. „Dôležité pri rozhodovaní 
bolo, aby sa nový tréner stotožňoval s herným 
štýlom a s filozofiou klubu“, dodal talda. 
jantek nie je neznámou osobou na 
futbalovej scéne. Obliekal dresy Lokomotívy 
Košice, tatrana prešov, humenného, 
artmedie petržalka, vranova nad topľou, 
trebišova, pôsobil aj v ruskom klube arsenal 
tula. trénersky sa predstavil na lavičke 
fortunaligového I.Fc tatran prešov. na 

trénerskú prácu v Interi sa teší. „Pre mňa je 
to určite veľká výzva. Urobím maximum, aby 
moja zodpovedná práca priniesla výsledky 
celému tímu a klubu,“ prisľúbil jantek. 
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GenerÁLnI PArtnerI

partnerI

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
KOVÁR A PARTNERI

Fk inter bratislava 

SLavOj trebišov

Fk inter bratislava 

partizán Bardejov

Fk inter bratislava 

FK dubnica nad váhom

Fk inter bratislava 

1. Fc tatran prešov

Fk inter bratislava 

FK poprad 

Fk inter bratislava 

MšK Žilina (B)

Fk inter bratislava 

Fc štK 1914 šamorín 

Fk inter bratislava 

FK pOhrOnIe Žiar nad hronom

Fk inter bratislava 

21. 07. 2018

29. 07. 2018

04. 08. 2018

11. 08. 2018

18. 08. 2018

25. 08. 2018

01. 09. 2018

08. 09. 2018

15. 09. 2018

22. 09. 2018

29. 09. 2018

07. 10. 2018

13. 10. 2018

20. 10. 2018

27. 10. 2018

02. 11. 2018

10. 11. 2018

rozpis II. liga 2018/2019 - jesenná časť
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15:00
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13:30

20:00

13:00

FK pOhrOnIe Žiar nad hronom

Fk inter bratislava

MFK tatran Liptovský Mikuláš

Fk inter bratislava 

Fc petržalka

Fk inter bratislava 

MFK dukla Banská Bystrica

Fk inter bratislava 

MFK Skalica 

Fk inter bratislava 

Fc LOKOMOtÍva KOšIce

Fk inter bratislava 

KFc Komárno

Fk inter bratislava 

šK Odeva Lipany

Fk inter bratislava 

SLavOj trebišov
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4.
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8.
9.
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14.
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16.
17.

kolo dátum časdomáci hostia


