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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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VeríMe, Že MUŽStVO DOKÁŽe
AJ z týchtO nePrIAznIVých VýSLeDKOV VyťAŽIť 

Po šiestich kolách jesennej časti ii. futbalovej ligy musí 
každého pravého interistického fanúšika zamrzieť pri 
pohľade na druholigovú tabuľku.

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

hoci výsledok nie vždy korešpondoval s 
predvedenou hrou, treba chlapsky priznať, 
že v poslednom zápase v dubnici nastal 
nepochopiteľný výbuch aj po hernej 
stránke. nevydarený štart do súťaže by 
mohol naším mladým mužstvom síce 
otriasť, ale veríme, že mužstvo dokáže aj 
z týchto nepriaznivých výsledkov vyťažiť 
a premeniť ich na cenné skúsenosti. ciele 
klubu a mužstva sú jasne dané. preto 
veríme, že nasledujúce súťažné týždne 
budú našim fanúšikom prinášať oveľa viac 
radosti.   
Už dnes nás čaká dôležitý zápas s 
MFK dukla Banská Bystrica. chlapci sa 
zodpovedne pripravovali s cieľom zlepšiť 
hru a predovšetkým zabodovať. Súbežne s 
ligou pokračuje aj ďalšie kolo Slovenského 
pohára. Už v stredu 5.9. cestujeme do 
Zvolena, kde nás čaká meranie síl s 
minuloročným druholigistom. 
v priebehu posledného týždňa vedenie 
skompletizovalo prestupy dvoch hráčov 
– reprezentanta Bosny a hercegoviny 
pavlovića a francúzskeho legionára menom 
damien clément Marie. Uvidíme, či dostanú 
dôveru trénerov už v dnešnom zápase. 
rozbehli sa nám aj mládežnícke  súťaže. 
Oči sa nám predovšetkým upierajú na 

dorasteneckú ligu, kde máme za cieľ 
postúpiť do 1. ligy. po zaváhaní na 
začiatku súťaže sa nám chlapci rozbehli 
a momentálne sú oba dorasty na víťaznej 
vlne. v poslednom kole sa predstavili v 
zápase proti MFK topoľčany. Mladší dorast 
zdolal súpera 3:0, starší dorast zničil 
topoľčany 18timi gólmi. „Od úvodu sme 
v zápase absolútne dominovali, vytvárali 
sme si jednu šancu za druhou.  Osemnásť 
gólov je v skutku nevídaný jav. Chalani hrali 
s obrovskou chuťou a túžbou strieľať góly, 
za to som na nich pyšný,“ povedal tréner 
U19 roman Koňušík. v najbližšom kole 
vycestujú mládežníci do Zlatých Moraviec. 
„Teraz sa však potrebujeme skoncentrovať 
na ďalší zápas, pretože ten opäť začína 0:0 
a bolo by chybou, keby sme uverili tomu, 
že všetky zápasy budeme vysoko vyhrávať,“ 
dodal na záver tréner.
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FK Inter
Bratislava

MFK DUKLA
Banská Bystrica

VS

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

tréner brankárov:
Vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
Masér: 

reALIzAčné  tíMy: 

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
jovan vladimir pavlović
tomáš Svečula 
damien clément Marie 
patrik Lörincz
Kristián Černák
Gabriel Bezák

22
3
4
7
8
9

11
12
16
18
19
21
23
27
28
34
41
77

adam Krejčí
Branislav Žilinec

viktor tóth
jakub tóth

Matej Starší
Lukáš Laksik
peter Kolláti

Ľuboš Kupčík
Gabriel Snitka (c)

Oto Malík
patrik prikryl

Lukáš Migaľa
július nôta
patrik vajda

tawanda tapiwa Muchaya
Saša Savić

Ľubomír Willwéber
radoslav Ďanovský

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:
Masér:

dušan tóth
ján Oravec
Marián Lauer
norbert juračka
Filip Sobotník 

Michlian, Galo, Sluk, Kišš, Medovič, Likavský 

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



dušan tóth
ján Oravec
Marián Lauer
norbert juračka
Filip Sobotník 

O súperovi

II. liga 2018/2019, 7. kolo
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MFK DUKL A

MFK Dukla Banská Bystrica vznikol 
v roku 2017 priamym premenovaním 
treťoligového tJ ŠK Kremnička. Klub 
nadviazal na svoju bohatú históriu, 
ktorá siaha až do roku 1965. 

Banská Bystrica je II. najvyššej národnej 
lige. Bystričania si v relatívne nedávnej 
minulosti prešli mnohými administratívnymi 
problémami a výsledkom je úplne nový 
klub a nové štartovacie prostredie. po 
vlaňajšom úspešnom zvládnutí  III. ligy 
skupiny stred patrí nováčikovi po 6 
kolách siedma  priečka so 7-bodovým 
mankom na lídra zo Skalice. v doterajších 
súbojoch Bystričania dvakrát vyhrali, 
trikrát remizovali a raz prehrali s relatívne 
vyrovnaným skóre 9:7.
nám sa naopak výsledkovo vôbec 
nedarí. Momentálne sa nachádzame 
na predposlednej 15. priečke,  keď sme 
naplno bodovali len v domácom derby 
s petržalkou  (2:1) a taktiež v domácom 
prostredí remizovali s pohroním (1:1). 
v tejto sezóne bodujeme doposiaľ len 
na domácej pôde a vzájomné štatistky 
s Banskou Bystricou hovoria v náš 
prospech. S Banskou Bystricou sme sa 

naposledy stretli na jeseň ešte v sezóne 
06/07, keď oba tímy pôsobili v najvyššej 
súťaži. Zápas sme vtedy na pasienkoch 
zvládli a vyhrali 2:0. štatistiky hovoria, 
že tento súper nás na domácej pôde 
porazil naposledy v pohárovom zápase v 
sezóne 04/05. v posledných 4 vzájomných 
zápasoch sa raz zrodila remíza a 3x naše 
víťazstvo 2:0.
Miroslav Jantek, tréner: „Po posledných 
dvoch prehrách sa dnes budeme snažiť 
dostať na víťaznú vlnu. Nálada určite nie je 
ideálna, ale je len na nás aby sme sa vrátili 
ku výkonu proti Petržalke. Máme káder 
plný mladých hráčov, viacerí z nich sú 
možno bez väčších skúsenosti, ale všetci 
veríme, že drinou a férovým prístupom sa 
z tejto zložitej situácie dostaneme.“

MFK Dukla Banská Bystrica vznikol v roku 2017 priamym 
premenovaním treťoligového tJ ŠK Kremnička. Klub 
nadviazal na svoju bohatú históriu, ktorá siaha až do 
roku 1965. 

BAnSKÁ ByStrIcA 
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SLOVnAFt cUP 2018/2019
InterIStI V ďALŠOM KOLe SLOVnAFt cUPU

nAStúPIA PrOtI MFK zVOLen 
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. 
roman Kratochvíl, manažér A-tímu: „ 
Zvolen si pamätáme ešte z minulej sezóny, 

keď sme s nimi odohrali 2 zápasy. Je to 
pohárový súboj, chceme dať priestor 
viacerým hráčom, to ale neznamená, že 
nemáme ambíciu postúpiť. Je to súťažný 
zápas, hoci je to pohár, chceme byť 
úspešní a dostať sa čo najďalej, aj kvôli 
možnej konfrontácii so súpermi z najvyššej 
súťaže.“

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

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

 Z v r p S  B

 6 5 1 0 17:02 16
 6 4 2 0 12:03 14
 6 4 1 1 13:07 13
 6 2 4 0 10:06 10
 6 3 1 2 15:12 10
 6 3 1 2 9:07 10
 6 2 3 1 9:07 9
 6 3 0 3 14:15 9
 6 2 2 2 8:10 8
 6 2 1 3 10:07 7
 6 2 1 3 6:08 7
 6 2 0 4 11:13 6
 6 2 0 4 3:14 6
 6 1 2 3 9:15 5
 6 1 1 4 6:14 4
 6 0 0 6 4:16 0
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FK Inter Bratislava sa dohodol na 
spolupráci s mladým 18-ročným 
srbským stopérom Jovanom Vlad-
imirom Pavlovićom. ten prichádza 
do hlavného mesta z AS trenčín, 
kde pôsobil od októbra minulého 
roka.

Pavlovič je odchovancom bosnianskej 
futbalovej akadémie OFK Sport team 
Banja Luka a srbský mládežnícky re-
prezentant. 
„Na Slovensku začínam svoju druhú sezó-
nu a zatiaľ mám len dobré skúsenosti. Páči 
sa mi krajina aj všeobecný prístup ľudí.  
Vážim si, že Inter prejavil záujem o moje 
služby a teším sa na novú výzvu v tomto 
klube.  Verím, že tu dokážem svoje kvali-
ty, nadobudnem hernú prax a pomôžem 
mužstvu k lepším výsledkom,“ opísal svoje 
úvodne pocity pavlović. 
Zároveň do klubu prichádza dvadsaťšty-
riročný futbalista damien clémnet Marie, 
s ktorým klub podpísal ročný kontrakt. 
Francúzsky krídelník prichádza do tímu z 
francúzskeho klubu Fc Saint-Lô Manche.

InterIStI VStUPUJú
DO ďALŠích zÁPASOV S nOVýMI POSILAMI

tomáš Svečula nominovaný do 
reprezentácie mládeže U19

tréner Albert rusnák st. v utorok 
oznámil nomináciu na nadchádzajúce 
prípravné zápasy proti Severnému 
írsku a nemecku, v ktorej  figuruje aj 
záložník Interu tomáš Svečula.
Osemnásťročný futbalista prišiel do 
Interu v polke augusta z aS trenčín. v 
žltočiernom drese odohral zatiaľ tri ligové 
zápasy. v derby proti petržalke strelil svoj 
prvý gól v drese Interu. 
veríme, že podobnými výkonmi, aké 
podáva v žltočiernych farbách sa bude 
prezentovať aj proti rovesníkom z britských 
ostrovov a nemecka.
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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 

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

16:00

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

2:0

2:1

5:1


