
FK INTER Bratislava ŠK Nepočujúci

STRETNUTIE 9. KOLA 5. LIGY 2010/11

10. októbra 2010, 10.30 h, štadión na Drieňovej ul.

Ročník: 1.
Číslo: 5

FK INTER Bratislava ŠK Nepočujúci

Ako nastúpia?

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
� Andrej Sendek 12
� Tomáš Tarči 13
� Ľubomír Luhový 14
� Peter Zeman 15
� František Petrušek 16
� Juraj Podolský 17
� Ján Straka 18
� Lukáš Konfráter 19
� Roman Repáň 20
� Peter Novák 21
� Dávid Lapin 22
� Pavol Barmoš 23
� Ivan Křížek (B) 24

Tréner: JUDr. Jozef Barmoš
Lekárka: MUDr. Alena Urvayová
Vedúci mužstva: Jozef Selecký

Rozhodcovia:
Hlavný: Dávid Kudlica
Asistenti: Roman Smirnov, Pavol Černý
Delegát: Milan Lošonský

Meno a priezvisko

� Marek Šóš (B) 1
� Martin Foltýn 2
� Radoslav Kovanič 3
� Martin Mladý 4
� Igor Štefek 5
� Ján Ďurkovič 6
� Dušan Kollár 7
� Marián Palidrab 8
� Tomáš Popper 9
� Peter Marček 10
� Michal Teplán 11
� Patrik Lukáč 12
� Michal Horváth 13
� Ján Tatár 14
� Igor Niščák 15
� Peter Páloš 16

Tréner: Ladislav Marko
Lekár: MUDr. Eva Vašová
Vedúci mužstva: Radoslav Kovanič

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

Nepredajné



Program 9. kola
V nedeľu 10. októbra 2010 o 10.30 FK INTER – ŠK NEPOČUJÚCI, Lamač – Štart, Domino „B“ – FK Dúbravka,
Záhorská Bystrica – Karlova Ves, Volkswagen – Ekonóm, Vrakuňa „B“ – BCT, Krasňany majú voľný žreb.

Program 10. kola
V sobotu 16. októbra 2010 o 15.00 FK LAMAČ – FK INTER, Štart – BCT, Krasňany – Volkswagen, FK Dúbravka
– Záhorská Bystrica, Nepočujúci – Domino „B“, Ekonóm – Vrakuňa „B“, Karlova Ves má voľný žreb. 

Reakcia vedenia klubu na odchod Ľubomíra Luhového
Na poste trénera „A“ mužstva nahradí Ľubomíra Luhového súčasný prezident FK INTER Bratislava JUDr. Jozef
Barmoš, ktorý sa k tejto zmene vyjadril nasledovne: „Pôvodne som tréner, robím prezidenta, keď treba vešiame
siete, robíme všetci všetko, tak mi to pripadá prirodzené. V minulosti som sa nezaujímal o túto pozíciu, lebo som
vedel, že budem mať iné úlohy okolo chodu klubu a ťažko by som to zosúladil. Na jeseň je pred nami ešte šesť
zápasov (päť ligových a jeden pohárový) a zatiaľ hovoríme len o akomsi záskoku. Nie je to pre mňa problém, veď
v minulosti som trénoval Malinovo vo 4. lige, čo je o súťaž vyššie, takže by to nemal byť problém. Na svoju novú
funkciu sa teším.“

Vyjadrenie Petra Bauera, športového riaditeľa FK INTER Bratislava: „O ambíciách Ľubomíra Luhového ako
čerstvého držiteľa Euro Pro licencie, čo je najvyššia trénerská licencia, sme vedeli už dávnejšie a s týmto rizikom
sme do projektu vstupovali. Plne akceptujeme jeho zaradenie do druhej najvyššej českej súťaže a o tomto jeho
kroku sme komunikovali už dlhšiu dobu, takže sme mali dostatok času pripraviť sa na túto trénerskú zmenu.
Teší nás, že po oslovení našu ponuku prijal JUDr. Jozef Barmoš a týmto bol poverený dočasným vedením mužstva
seniorov.

Ľubomír Luhový odišiel do Třinca
Víťazný duel proti FK Dúbravka bol dôstojnou rozlúčkou s doterajším trénerom Ľubomírom Luhovým, ktorý získal
svoj prvý zahraničný trénerský angažmán. V FK Třinec zarezáva od 4. októbra. „Lulu“ sa vyjadril, že Interu je
vďačný za bezproblémové uvoľnenie a pôsobenie svojich žlto – čiernych chlapcov bude aj naďalej horlivo sledovať.

Tabuľka 5. ligy po 8. kole

1. ŠK Krasňany 8 6 2 0 37:8 20

2. FK Lamač 8 6 1 1 21:5 19

3. FK BCT Bratislava 7 5 0 2 20:9 15

4. FK INTER Bratislava 7 4 2 1 18:8 14

5. Slávia Ekonóm Bratislava 7 4 1 2 21:11 13

6. FK Štart Bratislava 6 3 1 2 11:9 10

7. FK Dúbravka 8 3 1 4 10:14 10

8. FC Volkswagen 7 3 0 4 13:8 9

9. FKM Karlova Ves 8 2 2 4 26:22 8

10. LP Domino Bratislava „B“ 7 2 2 3 12:14 8

11. ŠK Vrakuňa „B“ 7 2 1 4 8:17 7

12. MFK Záhorská Bystrica 7 0 1 6 4:26 1

13. ŠK Nepočujúci 7 0 0 7 3:53 0

Na kus reči: s Mariánom Šuchančokom,
trénerom staršieho dorastu FK Inter Bratislava

Vážení priatelia, milí priaznivci žlto-čiernych farieb!
Víťazstvá 13:0 na MŠK Iskra, 11:0 nad Račou , 9:1 vo Vrakuni, či 3:0 nad

FC Petržalka 1898 hovoria jednoznačne o ambíciách zverencov Mariána
Šuchančoka. Starší dorast už teraz spĺňa svoju úlohu, nakoľko viacerí jeho
hráči majú za sebou svoju premiéru v seniorskom drese. Trénerovi, ktorý
má veľký podiel na raste týchto talentov, sme položili niekoľko otázok.

Starší dorastenci Interu ťahajú úžasnú víťaznú šnúru. Ste na svojich
zverencov hrdý?
Určite áno, veď je cieľom nás všetkých, napriek ťažkým podmienkam
bez vlastných ihrísk, podávať skvelé výkony, umožňujúce nám dostať
Inter tam kam patrí. Môžem s hrdosťou vysloviť, že cesta bola nastúpená
od víťazstva k víťazstvu, pretože chceme postúpiť opäť o súťaž vyššie
a pokiaľ to bude čo len trochu možné, ísť čo najvyššie.

Váš zverenec z dorastu Peter Strempek Vás už dvakrát zastúpil nielen na Vašom poste, ale zároveň aj vo
Vašom drese s číslom 3. Vidíte ho ako svojho nástupcu?
V prvom rade som rád, že v Interi vyrastajú chlapci, ktorí by mohli nahradiť tých starších v kádri „A“ mužstva a je
mi cťou, že k tomu môžem výchovne prispieť. Je to fajn pocit, že môj zverenec je schopný nahradiť napríklad
aj mňa a to, že si obliekol práve môj dres, to je iba pekná náhoda.

Znamená to, že v ďalšom období sa začnete zameriavať už skôr na rolu trénera, keďže už aj na zápase
proti FK Dúbravka ste boli v civile?
Na trénerskú dráhu sa pripravujem už dlhší čas, veď ako tréner pôsobím už šesť rokov. Rád som ale aj na ihrisku
v roli hráča. Stále som ochotný vypomôcť, kým ma budú potrebovať. Teší ma však, že v doraste pribúda hráčov,
ktorí sa etablujú u seniorov a vnášajú tak do hry mladú krv. 

Vieme, že futbalový talent Vám vyrástol aj priamo doma. Váš syn, napriek veku 15 rokov, si brúsi ostrohy
v staršom doraste práve pod Vaším dohľadom. Skúsite ohodnotiť jeho výkony?
Je veľmi ťažké hodnotiť vlastného syna. Káder v staršom doraste nebol ešte donedávna kvalitatívne dostatočne
široký. Situácia sa vďaka dovtedajším výkonom môjho syna vyvinula tak, že mohol hrať aj za starších. Pokiaľ
si v zápasoch zastane miesto svojimi výkonmi, bude tam. Pokiaľ nie, pôjde hrať do mladšieho dorastu. Musí
podávať také isté výkony ako ostatní hráči, lebo meradlo mám na všetkých rovnaké. Je to v jeho rukách, alebo
v tomto prípade lepšie povedané „na jeho nohách“. 

Aký je Váš odkaz všetkým starším dorastencom v žlto - čiernom?
Rád sledujem, ako chlapci vidia význam práce v doraste. Odmenou za ňu je možnosť zakotviť v zostave „A“ mužstva
dospelých. Mnohí z nich si už cestu na trávnik spolu so seniormi razia a dostávajú sa s nimi na zápasy. Z hráčov
akými sú Peter Strempek a Juraj Podolský si môžu ostatní vziať príklad a uvedomiť si, že „A“ mužstvo musí byť
pre nich hlavnou motiváciou.
V dnešnom zápase 9. kola hostíme mužstvo ŠK Nepočujúci. Všetci veríme, že si naši chlapci pripíšu ďalšie
víťazstvo a v tabuľke sa posunú vyššie. Pomôžme im aj my všetci tradičným INTER DO TOHO!


