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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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BrAtISlAVSKé derBy Je SPäť! 

Po niekoľkých rokoch majú futbaloví fanúšikovia 
opäť možnosť vychutnať si bratislavské derby. 
Proti sebe stoja dvaja historicky úspešní velikáni 
Fk inter bratislava a Fc Petržalka akadémia. 

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

 „Som nesmierne rád, že môžem privítať 
fanúšikov obidvoch mužstiev na našom 
dočasnom domácom štadióne v Stupave,“ 
hovorí prezident Interu jozef Barmoš.
dnešné stretnutie je podľa neho jasným 
signálom, že bratislavský futbal sa 
postupne zotavuje a teší ho, že verní 
fanúšikovia si môžu opäť vychutnať pravú 
futbalovú atmosféru. Bratislavské derby 
nie je žiaden obyčajný zápas. tak ako pre 
divákov, aj pre samotných hráčov má svoju 
špeciálnu „príchuť“.
dnešné stretnutie je však zatiaľ len 
začiatkom návratu na futbalovú mapu. 
„Bol by som vďačný a šťastný, keby sme 
dokázali derby stretnutia preniesť aj do 
budúcich futbalových ročníkov. ale v 
najvyššej futbalovej súťaži republiky,“ 
vyhlásil Barmoš. ten sa netají tým, že ho 
neteší, aká je v hlavnom meste aktuálne 
situácia ohľadne nedostatku futbalových 
štadiónov.
Interu by malo byť podľa prezidenta klubu 
umožnené pôsobiť v hlavnom meste a 
mesto by to aj malo podporovať. „Z rešpektu 
k tomu, čo v minulosti FK Inter dokázal pre 
Bratislavu, ale aj pre Slovensko, si to určite 
náš klub zaslúži,“ poznamenal. všetko má 
však podľa neho svoj čas. 

Barmoš verí, že Inter sa postupne 
prepracuje na svoje pôvodné futbalové 
miesto. „dnes sa tešme z toho, že si 
po 10 rokoch zase môžeme vychutnať 
bratislavské  derby. Želám si, aby stretnutie 
prebehlo v zdravom športovom duchu a 
bez incidentov v hľadisku,“ hovorí na záver. 

Bratislavskí rivali sa spojili pre dobrú vec
v dnešnom zápase oba tímy nastúpia v 
špeciálnych dresoch na počesť hráča juraja 
halenára, ktorý sa predstavil postupne v 
oboch kluboch počas ich najväčšej slávy. 
Limitovaná edícia dresov s podobizňou 
juraja bola zaradené do dražby. výťažok z 
predaja bude venovaný jurajovmu synovi 
nicolasovi.
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FK Inter
Bratislava

FC
petržalka

VS

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

tréner brankárov:
Vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
Masér: 

reAlIzAčné  tíMy: 

andrej Maťašovský
alexander Morgos
štefan Kollár
andrej štrba
tomáš šalata
vojtech tóth
patrik Kochan
andrej Labuda
Martin vlček
jakub šulc
patrik Gilian
patrik Fedor
Quintón christopher edson christina
Michael Sečkář
Mário Baldovský
victor Oluyemi Olatunji
Lukáš jacko
Usman adekunle Issa
patrik Lörincz
Kristián Černák
Gabriel Bezák
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peter Sokol
Milan valašik

Frederik valach
Ivan Žiga ml.

peter Sopúch
Ladislav horvát

alex Iván
Martin privrel

Bruno Čerňanský
Boris turčák 
erik prekop

pablo valls polonyi
jakub nemec

František  hečko
Michal Maco
Matúš hitka

Martin vician
patrik Kavoň
Oliver vecsei

Samuel Ďurek
juraj piroska

František Lády
Lukáš Gašparovič

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

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:

tréner brankárov:
Fyzioterapeut:

Balázs Borbély
dominik tóth
Shtjefen allakaj
Miroslav holčík
viliam Kálman

Glova, jánošík, jankovič, Kačenga, Bóc, Kopča

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



Balázs Borbély
dominik tóth
Shtjefen allakaj
Miroslav holčík
viliam Kálman

O súperovi
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FC PetržAlKA

FC Petržalka si v sezóne 2017/2018 
vybojovala návrat do celonárodnej 
druhej najvyššej futbalovej súťaže. 
Petržalčania vstúpili do II. ligy víťazne 
na trávniku košickej lokomotívy – 1:2. V 
druhom kole hostili rezervu MŠK žiliny, 
ktorú zdolali 2:1. V ďalšom kole prišla 
prvá prehra Petržalky proti Komárnu 
0:2. V štvrtom kole Petržalčania porazili 
Šamorín na domácej pôde rozdielom 
triedy 3:0. 
petržalský futbalový klub patrí k najstarším 
na Slovensku. Klub sa hlási ku koreňom 
na konci 19. storočia, keď v roku 1898 
vznikol ako pozsonyi torna egyesület – 
pte, prešporský telocvičný spolok. Bývalá 
artmedia petržalka získala v najvyššej 
súťaži dva majstrovské tituly (2005, 2008) 
a trikrát triumfovala v Slovenskom pohári 
(1988 ako Inter ZŤS, 2004 a 2008). Bola 
takisto jedným z troch slovenských tímov, 
ktoré dokázali postúpiť do skupinovej 
fázy Ligy majstrov. v roku 2005 vyradila 
v predkolách celtic Glasgow i partizan 
Belehrad, v skupinovej fáze potom 
obsadila tretiu priečku, čo znamenalo 
postup do šestnásťfinále pohára UeFa.
v roku 2008 sa po odchode vtedajšieho 

majiteľa začala petržalská kríza. Klub sa 
z najvyššej súťaže prepadol do tretej ligy. 
K zániku subjektu nakoniec prišlo v lete 
2014.  následne vznikol klub Fc petržalka 
akadémia a seniorské mužstvo bolo 
preradené do najnižšej súťaže.
cestu za svojou stratenou slávou 
petržalčania odštartovali 15. augusta 2015 
v 5. lige domácou prehrou s jarovcami 
2:3. Mužstvo vedené trénerom Kunstom 
aj napriek slabšiemu  štartu  získalo v 
26 zápasoch 20 víťazstiev a oslavovalo 
postup. v 4. lige priviedol mužstvo k 
postupu tréner dominik tóth. v sezóne 
2017/2018 petržalka postupuje do druhej 
najvyššej súťaže. 

1898
Ing. Marek Mojto
Ing. Marek trajter
biela, čierna 
Martin Mikulič, richard lásik, 
Branislav niňaj, Ivan Schranz, 
zoltán Kontár,  Jakub čunta 

rok založenia:
Prezident klubu:

Viceprezident klubu:
Klubové farby:

Odchovanci klubu:
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SlOVnAFt CuP 2018/2019
InterIStI V ďAlŠOM KOle nAStúPIA PrOtI MFK zVOlen 
zverenci trénera Miroslava Janteka 
postúpili do 3. kola Slovnaft Cupu – 
Slovenského pohára, keď v súboji 2. 
kola proti účastníkovi štvrtej ligy FK 
Šalková vyhrali vysoko 0:5 (0:1). 

Gólovo sa presadili vlček, Sečkář, Olatunji, 
Fedor a Baldovský. Ďalším súperom Interu 
bude MFK Zvolen, ktorý v minulom roku 
zostúpil z II. ligy do III. ligy Stred. v minulej 
sezóne Inter ako nováčik II. ligy odohral 
so Zvolenom dva zápasy. v jesennej časti 
zdolal súpera 3:1 gólmi Fedora, prekopa 
a Baldovského. v jarnej časti Interisti 

zvíťazili 0:3. Gólovo sa presadil dvakrát 
Issa a jeden presný zásah si pripísal šulc. 

richard Slezák, asistent trénera: „vstup 
do sezóny bol výsledkovo veľmi slabý, 
nezvládali sme niektoré herné úseky 
a emócie. potrebovali sme reštartovať 
myseľ a naladiť sa pozitívne. preto bol 
tento zápas pre nás veľmi dôležitý. chalani 
splnili v zápase všetko, čo sme si v kabíne 
povedali a suverénne sme vyhrali 5:0.“

zápas 3.  kola Slovnaft Cupu je na 
programe 5. septembra o 16:30 hod. na 
trávniku súpera.

tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

 Z v r p S  B

 4 3 1 0 10:2 10
 4 3 1 0 9:1 10
 4 3 0 1 7:4 9
 4 2 1 1 8:3 7
 4 2 1 1 8:6 7
 4 2 1 1 8:7 7
 4 2 0 2 11:9 6
 4 1 3 0 5:4 6
 4 2 0 2 3:5 6
 4 1 1 2 3:5 4
 4 1 1 2 4:8 4
 4 1 1 2 6:11 4
 4 1 0 3 5:9 3
 3 0 2 1 6:8 2
 3 0 1 2 3:6 1
 4 0 0 4 3:11 0
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roman odštartoval svoju úspešnú futbalovú kariéru v Interi, s ktorým získal v rokoch 
2000 - 2001 dva majstrovské tituly a zároveň aj víťazstvá v Slovenskom pohári. V roku 
2002 prestúpil do tureckej najvyššej ligy. V dôsledku problémov so slabinami skončil 
v tureckom Konyasporu v roku 2009. napriek záujmu viacerých prvoligových klubov z 
turecka a ruska sa Kratochvíl vrátil do  Interu Bratislava.

Opäť odohráme bratislavské derby. Aké 
sú tvoje pocity? 
Som veľmi rád, že konečne prišla táto 
dlhoočakávaná chvíľa. Bratislavské derby tu 
chýbalo či už hráčom alebo divákom, o čom 
svedčí aj záujem ľudí. Lístky boli komplet 
vypredané. Ja osobne sa na tento zápas 
veľmi teším. 

Ako si spomínaš na slávne časy oboch 
klubov? 
Pamätám si na veľa zápasov, či už proti 
Slovanu alebo proti Petržalke. Bola to 
úspešná éra bratislavského a samozrejme 
aj slovenského futbalu. Kluby hrali o špicu 
tabuľky. Najskôr sme vyhrali my ako Inter 
titul majstra Slovenska a súčasne Slovenský 
pohár, po nás nasledovala Petržalka. Krásne 
obdobie ...
Keď prišla informácia o problémoch, 
ktoré sužujú oba kluby bol si už v 
turecku...

Nerád spomínam na časy, keď sa oba tieto 
úspešne tímy dostali do problémov. Prestúpil 
som do Turecka a dianie som mohol sledovať 
len z diaľky. Keď som sa mal vrátiť naspäť 
do materského klubu a ukončiť svoju kariéru, 

tak prišiel najväčší šok – predaj licencie. Som 
veľmi rád, že je toto obdobie už za nami. 

S akými očakávaniami vstupuješ do 
tohto zápasu? 
Bude to výborný zápas, pred dobrou kulisou, 
na domácom trávniku... verím, že vyhráme. 

rOMAn KrAtOChVíl
IKOnA žltO-čIernyCh FArIeB
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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 

21. 8. 2018 

18. 8. 2018 

25. 8. 2018

1. 9. 2018

8. 9. 2018 

15. 9. 2018 

22. 9. 2018 

29. 9. 2018 

7. 10. 2018 

13. 10. 2018 

20. 10. 2018 

27. 10. 2018 

2. 11. 2018 

10. 11. 2018

rozpis II. liga 2018/2019 - jesenná časť

16:30

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

1 : 3


