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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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KApItán peter petráš 
nedoKončí Sezónu V InterI
V závere prestupového obdobia dochádza v kádri 
Fk inter bratislava k neočakávanej zmene. kapitán 
mužstva Peter Petráš po roku a pol odchádza z 
klubu. sezónu dokončí v čierno-bielych farbách 
klubu Fc Petržalka.

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

pico, ako všetci prezývajú petráša, 
podpísal v júni s Interom zmluvu, na 
základe ktorej sa mu mal kontrakt v klube 
predĺžiť o ďalší rok. napriek tomu sa 
rozhodol zmeniť pôsobisko, čo vedenie 
Interu zaskočilo. „pred začiatkom ligy 
sme si spolu sadli, prerokovali podmienky 
a dohodli sa na jeho ďalšom pôsobení v 
našom klube,“ opisuje generálny manažér 
FK Inter Bratislava Ľubomír talda. 
po dvoch odohratých majstrovských 
zápasoch sa však situácia mení. „pico 
za mnou prišiel, že zvažuje ponuku z 
petržalky. po niekoľkých rozhovoroch 
sme sa nakoniec dohodli, že rozviažeme 
spoluprácu. S týmto krokom v klube 
nikto nepočítal a nebudem skrývať svoje 
sklamanie,“ dodáva generálny manažér.
peter petráš zažil s Interom tie najslávnejšie 
časy. v roku 2001 sa v žlto-čiernom drese 

tešil z titulu majstra Slovenska aj z triumfu 
v Slovenskom pohári. O štyri roky na to 
prestúpil do petržalského klubu. jeho dres 
obliekal síce len pár mesiacov, ale za to v 
časoch, keď zverenci vtedajšieho trénera 
vladimíra Weissa absolvovali pamätnú 
jazdu v Lige majstrov. následne prestúpil 
do Moskvy, odtiaľ do Slovanu až sa v roku 
2016 opäť ocitol v Interi. 
petráš priznáva, že rozhodovanie, či 
opustí Inter a opäť sa vráti do klubu 
petržalky, bolo náročné. „hoci som mal 
v klube výborné podmienky, cítil som, že 
v závere kariéry potrebujem ešte zmenu,“ 
hovorí. Fc petržalka ho k sebe lákala už 
dvakrát, tretiu ponuku sa rozhodol prijať. 
„Interu som odovzdal svoje skúsenosti a 
pomohol postúpiť do druhej ligy. pevne 
verím, že bude naďalej úspešný,“ dodáva 
pico.

nAšu MLádeŽ podporIL
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FK Inter
Bratislava

MFK tAtrAn
Liptovský Mikuláš

VS

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

tréner brankárov:
Vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
Masér: 

reALIzAčné  tíMy: 

andrej Maťašovský
štefan Kollár
andrej štrba
tomáš šalata
vojtech tóth
patrik Kochan
andrej Labuda
Martin vlček
jakub šulc
patrik Gilian
patrik Fedor
Michael Sečkář
Mário Baldovský
victor Oluyemi Olatunji
Lukáš jacko
Usman adekunle Issa
patrik Lörincz
Kristián Černák
Gabriel Bezák
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Matúš Mikušiak
patrik Gábriš

Martin adzima
Martin šimún
Ivan Očenáš

Michal janec
ján papaj

Slobodan andrić
tomáš Gerát

Kristián Múdry
adrián Káčerík

patrik Laco
tomáš Staš
Ivan Lišivka
Ivan Kotora

Samuel Kuc
denis Čery

Ľuboslav Laura
richard Bartoš
dragan andrić

dušan Kucharčík
Lukáš Ondrek

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:
Masér:

štefan Zaťko
tomáš hvostik
Ľubomír Belan
vlastimil Kapcát
Michal Kališ

Čiernik, Mihálik,vass, Ihring, jaška, Sluk

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



štefan Zaťko
tomáš hvostik
Ľubomír Belan
vlastimil Kapcát
Michal Kališ

O súperovi

II. liga 2018/2019, 3. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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Liptovský Mikuláš skončil v minulom roč-
níku druhej najvyššej súťaže na 11. mieste, 
pričom sa len o štyri body vyhol zostupu. S 
Interom odohral doteraz dve stretnutia. na 
Liptove uspeli domáci pomerom 3:2, ale na 
domácej pôde žlto-čierni vyhrali 2:1. Gólovo 
sa presadili Issa Adekunle a z penalty Jakub 
šulc.

do novej sezóny 2018/2019 v drese 
Liptákov nenastúpili halgoš (trenčín), Bellás 
(Michalovce) a Ondrek (ružomberok), ktorým 
sa skončili hosťovania. tatran v príprave siahol 
do zdrojov podbrezovej odkiaľ prišli Kuca, 
Gerát a Káčerík. do brány pribudol patrik 
Gábriš  a do útoku Ľuboslav Laura, ktorý sa 
v prvom kole II. ligy SFZ gólovo presadil proti 
Komárnu.

Zverenci trénera štefana Zaťka odohrali v 
príprave až šesť zápasov s týmito výsledkami: 
Michalovce 2:1, podbrezová 0:2, Sigma 
Olomouc 1:3, Banská Bystrica 0:0, poľská 
termalica niecziecza 1:1 a Fc Košice 5:0. 

Miroslav Jantek, tréner: „Naším cieľom, s 
ktorým vstupujeme do zápasu, je odstrániť 
nedostatky z predošlých zápasov, akými sú 
pomalšie tempo hry a slabšia cirkulácia lopty. 
Potrebujeme byť trpezliví, kým si vytvoríme 

finálnu hernú situáciu a byť dôraznejší a 
kompaktnejší v defenzíve. Verím tomu, že keď 
na týchto atribútoch zapracujeme, tak nielen 
zlepšíme herný prejav, ale zároveň sa presadíme 
aj výsledkovo tak, aby sme mohli byť spokojní 
my a aj naši fanúšikovia.“

1934
Ing. Milan Mikušiak
Ing. peter Hruška, Miloš rojček

rok založenia:
prezident klubu:

Viceprezidenti klubu: 

Liptovský Mikuláš
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SLoVnAFt Cup 2018/2019
odštArtuJeMe protI KLuBu FK šALKoVá
počas najbližších 7 dní sa Inter predstaví 
na trávniku dvoch súperov. najskôr v 
stredu nastúpi v 2. kole Slovnaft Cupu 
proti štvrtoligovému klubu FK šalková a 
neskôr v sobotu vycestuje v 4. kole II. ligy 
SFz do Bardejova. 

v minulom ročníku Slovnaft cupu sa 
Inter prebojoval do osemfinále, v ktorom 
nakoniec podľahol popradu 1:0. pohárovú 
cestu začali Interisti v domaniži, kde súpera 
zdolali 3:2. Ďalší zápas sa odohral vo 
veľkých Ludinciach, kde žlto-čierni otočili 
skóre duelu po góloch prekopa a šulca na 

konečných 2:1. v 4. kole čakal Inter ťažký 
zápas na trávniku štvrtoligového súpera šK 
Slovan šimonovany-partizánske. Stretnutie 
napokon rozhodol až penaltový rozstrel, v 
ktorom boli úspešnejší práve hráči Interu, 
keď v deviatej sérií o postupe rozhodol 
andrej Labuda.  v osemfinále však zverenci 
trénera richarda Slezáka neprešli cez 
druholigový poprad.

Úvodný výkop zápasu FK šalková – FK 
Inter Bratislava sa uskutoční v stredu 
8.8.2018 o 19:00 na futbalovom ihrisku FK 
šalková.

tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Fc petržalka
KFc Komárno
FK poprad
FK pOhrOnIe Žiar nad hronom 
MFK Skalica
MšK Žilina B
FK dubnica nad váhom
šK Odeva Lipany
MFK tatran Liptovský Mikuláš
Fc štK 1914 šamorín
SLavOj trebišov
MFK dukla Banská Bystrica
FK Inter Bratislava
1. Fc tatran prešov
partizán Bardejov
Fc LOKOMOtÍva KOšIce

 Z v r p S  B

 2 2 0 0 4:2 6
 2 1 1 0 5:1 4
 2 1 1 0 5:4 4
 2 1 1 0 3:2 4
 2 1 1 0 2:1 4
 2 1 0 1 7:6 3
 2 1 0 1 3:3 3
 2 1 0 1 2:2 3
 2 1 0 1 4:5 3
 2 1 0 1 2:3 3
 2 1 0 1 2:3 3
 2 0 1 1 4:5 1
 2 0 1 1 2:3 1
 2 0 1 1 0:1 1
 2 0 1 1 4:6 1
 2 0 0 2 2:4 0
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prestup kapitána A mužstva Interu Bratislava petra petráša je pre celý klub a zrejme 
aj fanúšikov veľkým prekvapením. Bývalý slovenský futbalový reprezentant sa tak 
rozhodol tesne pred ukončením prestupového obdobia. 

prečo si sa tak náhle rozhodol opustiť 
Inter?
Nebolo to vôbec jednoduché rozhodnutie. 
Určite to niektorí berú ako podraz voči klubu, 
alebo spoluhráčom, no nepobalil som si veci 
a nikomu nič nepovedal. Rozprával som sa 
o tom s vedením klubu. Prehovárali ma, aby 
som ešte zostal a pripomínali mi môj sľub, že 
v Interi zostanem a pomôžem.
napriek tomu teraz odchádzaš.
Keď som prichádzal do klubu, mali sme 
dohodu, že pomôžem Interu dostať sa z 
tretej ligy. A to sa nám podarilo. Interu som 
pomohol a odovzdal možno aj chalanom 
nejaké skúsenosti.
V petržalskom kádri si už v minulosti 
pôsobil. čo ťa tam znovu ťahá?
Z Petržalky som mal už dvakrát ponuku na 
prestup a zakaždým som to odmietol. Teraz 
som sa ju rozhodol prijať, lebo cítim, že 
potrebujem ešte zmenu. 
Ako budeš spomínať na Inter?
Pevne verím, že Inter pôjde ďalej a bude 
mať dobré výsledky. Určite budem tento 
klub sledovať, lebo mi nie je ľahostajný. Bol 
to klub, v ktorom som strávil najviac času vo 
svojej kariére, takže určite je v mojom srdci a 
aj tam ostane.

Chceš niečo odkázať spoluhráčom či 
vedeniu klubu?
Chcem poďakovať všetkým v Interi za to, čo 
sme spolu prežili. V neposlednom rade aj 
majiteľovi klubu Petrovi Hasoňovi. Bez neho 
by Inter nebol tam, kde je. V mojej kariére 
som sa ešte nestretol s takým férovým a 
zapáleným človekom. Ďakujem mu aj za 
to, že dodržal chlapské slovo a nerobil mi 
problémy s odchodom. 

peter petráš
Inter zoStáVA V MoJoM SrdCI
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tím FK Inter Bratislava Ing. peter Ivanov in Memoriam

GeneráLnI pArtnerI

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 

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

17:00

17:00

16:30

16:30

16:30

16:00

16:00

18:00

15:30

10:30

15:00

14:30

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

kolo dátum časdomáci hostia

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
KOVÁR A PARTNERI

1 : 1

2 : 1


