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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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nAŠU MLÁDeŽ PODPOrIL
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PO VýhrAch nAD ByStrIcOU A PreŠOVOM

zAútOčíMe nA SKALIcU
V 7. kole ii. futbalovej ligy sme v daždivom počasí na 
domácom trávniku v stupave privítali banskú bystricu 
a po konečnom výsledku 3:2 sme si pripísali dôležité 3 
body do tabuľky. 

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

úvodný gól strelil kapitán tímu Jakub 
Šulc, na 2:0 zvyšoval  Mário Baldovský a 
tretí gól vsietil Patrik Fedor. 
následne sme v týždni vycestovali na 
pohárové vystúpenie do Zvolena, kde sme 
nešťastne vypadli s domácim MFK až po 
penaltovom rozstrele. 
náročný anglický týždeň sme ukončili na 
pôde prešova. Bývalý dlhoročný prvoligový 
tím sme zdolali po výbornom výkone 1:2, 
keď sa dvakrát presadil vo výbornej forme 
hrajúci patrik Fedor. 

v dnešnom stretnutí nás opäť čaká neľahká 
úloha. Skalica, ktorá okúsila taktiež 
najvyššiu futbalovú súťaž, je momentálne 
v tabuľke druhá a môže sa pochváliť 
najlepšou ofenzívou v súťaži.  počas ôsmich 
kôl Skalica zaznamenala 20 presných 
zásahov. 
My však veríme, že budeme pokračovať vo 
víťaznej vlne a zdravo nabudení výsledkami 
z predošlých duelov sme pripravení sa 
pobiť o ďalšie tri body.  

Starší dorastenci tromi gólmi v druhom 
polčase otočili zápas proti Piešťanom a 
zaslúžene sa tešili z konečnej výhry 3:1.
dva góly strelil len 15-ročný hedera. „dado 
spravil rozdiel v zápase -  dvakrát skóroval 
a na treťom góle mal tiež výrazný podiel. 
potvrdil, že v mladších kategóriách máme 
veľmi šikovných hráčov s obrovským 
potenciálom“, povedal tréner roman 
Koňušík. v tabuľke sa Interisti bodovo 
dotiahli na svojho súpera a po šiestich 
odohratých zápasoch im patrí 5. priečka. 
„chlapci ukázali v zápase charakter a 
nezlomnú vôľu. nebol to ľahký zápas, ale 

ako tím si išli za víťazstvom,“ dodal tréner.
Mladší dorastenci porazili piešťany 3:2, 
čím si pripísali na konto už štvrté víťazstvo. 
O výhru sa postarali dvojgólový strelec 
jamrich a rozhodujúci gól z pokutového 
kopu zaznamenal Kolník.  

DOrAStenecKé KAteGórIe VíťAzne PrOtI PIeŠťAnOM
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FK Inter
Bratislava

MFK
Skalica

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
Mário Baldovský
victor Oluyemi Olatunji
Lukáš jacko
Usman adekunle Issa
jovan vladimir pavlović
tomáš Svečula 
damien clément Marie 
patrik Lörincz
Kristián Černák
Gabriel Bezák

1
29
33
17
15
4
6

13
16
19
18
42
14
9

23
10
36
11

Martin junas
vojtech Milošovič

patrik abrahám
adam jamrich
tomáš Milota

Ladislav Szocs
Lukáš Svrček

Lukáš hlavatovič
Mário hollý

Martin Mášik
Martin nagy

Lukáš Opiela
Filip tomovič
jozef dolný

roman haša
Michal jakubek

jozef Sombat
daniel šebesta

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:
 Lekár:

jozef dojčan
pavol Majerník
Lukáš varga
andrej Fišan
Martin Fila 
ján Maják

dohál, chládek, Barenčík,Libiak, Korman 

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



jozef dojčan
pavol Majerník
Lukáš varga
andrej Fišan
Martin Fila 
ján Maják

O súperovi

II. liga 2018/2019, 9. kolo
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MFK SKALIcA

v rámci II. ligy SFZ patrí Skalici momentálne 
druhá priečka, na vedúce Komárno stráca 
jeden bod. v doterajších ôsmich kolách 
sa Záhoráci až šesťkrát radovali z plného 
bodového zisku, jedenkrát remizovali a 
jedenkrát prehrali. jediná prehra prišla 
po zápase v Komárne, kde podľahli 
výsledkom 3:1.  Skaličania disponujú 
najúdernejšou ofenzívou v súťaži, keď 
doposiaľ nastrieľali 20 gólov, naopak 
inkasovali len päťkrát. 
náš tím sa aktuálne nachádza na 9. 
mieste, keď sme v posledných dvoch 
kolách dokázali naplno bodovať. 
naposledy sme priviezli nesmierne 
dôležité víťazstvo z prešova, kde sme po 
dobrom výkone vyhrali 2:1 a s podobným 
výkonom  sa chceme určite prezentovať 
aj v zápase proti Skalici. v minulej sezóne 
sme odohrali proti nášmu dnešnému 
súperovi dve stretnutia a obe skončili 
výhrou Skalice v pomere 2:1.
roman Kratochvíl, manažér prvého 
tímu: „So Skalicou nás čaká, tak ako 
vždy, ťažký zápas. Po posledných ligových 
výsledkoch si však veríme, konečne sme 
začali premieňať šance a chceme v tom 
pokračovať. Mám pocit, že proti silnejším 

súperom sa nám hrá lepšie, navyše hráme 
doma. Nálada v kabíne je dobrá, chlapci sú 
odhodlaní zabojovať. Verím, že si aj diváci 
nájdu cestu na štadión, ide o atraktívneho 
súpera. Z vlastnej skúsenosti viem, že 
pred zaplnenými tribúnami sa predsa len 
hrá futbalistom lepšie.“ 
Miroslav Jantek, tréner: „Skalica patrí 
medzi najťažších súperov druhej ligy. Svoju 
kvalitu dokazuje už niekoľko rokov. V tejto 
sezóne zaváhala až v siedmom kole, kedy 
podľahla Komárnu. Na druhej strane my sa 
tiež prezentujeme hernou kvalitou, preto 
pôjde určite o výborný zápas. Posledné 
dve stretnutia nám vyšli nielen herne aj 
výsledkovo.Verím, že aj po tomto zápase 
zostaneme na víťaznej vlne.“

Prvý futbalový klub v skalici vznikol v roku 1920. od 
tohto roku sa v skalici vystriedalo 6 rôznych klubov 
až po dnešný mFk skalica. skaličania v posledných 
rokoch pôsobia vo vyšších slovenských futbalových 
súťažiach. V sezóne 2015/16 dokonca okúsili našu 
najvyššiu ligu. 
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tabuľka Informačný bulletin FK Inter Bratislava

tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

 Z v r p S  B

 8 6 2 0 17:04 20
 8 6 1 1 20:05 19
 8 4 4 0 13:07 16
 8 5 1 2 16:11 16
 8 4 2 2 12:08 14
 8 4 1 3 18:17 13
 8 3 2 3 16:15 11
 8 3 1 4 13:10 10
 8 3 1 4 11:17 10
 8 2 3 3 11:11 9
 8 3 0 5 16:17 9
 8 3 0 5 06:16 9
 8 2 2 4 9:13 8
 8 2 2 4 9:14 8
 8 1 2 5 11:20 5
 8 1 0 7 7:20 3

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

Fc dac 1904 dunajská Streda

FK Inter Bratislava

Fc dac 1904 dunajská Streda

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

výsledky posledných kôl - MLádeŽ
pFK piešťany

pFK piešťany

FK Inter Bratislava

šK Kaplna

FK Inter Bratislava

Fc dac 1904 dunajská Streda

Fc dac 1904 dunajská Streda

U19

U17

U15

U15B

U14

U13

U12

3 : 1

3 : 2

3 : 1

33 : 0

2 : 0

2 : 1

17 : 4



novinky
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FK Inter Bratislava mal dvojnásobné zastúpenie na mládežníckom repre-
zentačnom zraze v kategórií U-15, ktorý v uplynulých dňoch prebiehal v 
Poprade.

Ide o brankára adama Klimeka a stopéra 
Matúša Kollára, ktorí si svojimi výkonmi a 
prístupom v žltočiernom drese vybojovali 
pozvánku na úvodný zraz novotvoriaceho 
sa reprezentačného tímu v tejto kategórií.
„v prvom rade som za chalanov veľmi 
rád, pretože si to svojím prístupom 
zaslúžia. adam hráva na pozícií brankára, 
má fantastické fyzické predpoklady. 
Za posledný polrok spravil obrovský 
výkonnostný progres. takisto Matúš 
Kollár disponuje výbornými fyzickými 

parametrami a dokáže sa rýchlo učiť,“ 
charakterizoval oboch hráčov tréner našej 
U15 eduard vilčinský.
Okrem spomenutej dvojice figuruje medzi 
náhradníkmi ďalší hráč Interu Sebastián 
polák. „chalani sa dostali medzi top 
hráčov Slovenska, teraz je to už len na 
nich, či sa tam dokážu svojimi výkonmi 
udržať.  Ide o odmenu za dobre vykonanú 
prácu. nielen samotných hráčov, ale aj 
celého klubu,“ doplnil  vilčinský. 

DVOJIcA hrÁčOV S nOMInÁcIOU
nA rePrezentAčný zrAz U-15

aj v mládežníckej reprezentácií do 19 rokov mal 
FK Inter Bratislava svoje zastúpenie. postaral 
sa o to tomáš Svečula, ktorého nominoval 
na   priateľské stretnutia tréner slovenskej 19-
ky albert rusnák st. Mladí Slováci si dvakrát 
zmerali sily so Severným Írskom a jeden zápas 
odohrali proti rovesníkom z nemecka. prvý 
zápas sa proti súperovi z Britských ostrovov 
skončil výhrou Slovenska 2:0. Svečula si 
pripísal reprezentačný štart o 2 dni neskôr v 
odvete v  newry, kde mal  navrch súper a zvíťazil 
4:1. reprezentačný zraz zakončil slovenský 
tím v nemecku, kde napriek dobrému výkonu 
podľahol domácim nemcom 1:2.

tOMÁŠ SVečULA S rePrezentAčnýM 
ŠtArtOM V KAteGórIí U19
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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 

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

16:00

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

3:2

1:2


