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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

3II. liga 2018/2019, 11. kolo

v DneŠnom DUeLI Sa PoBIJeme o trI BoDy 

S LoKomotívoU KoŠICe
Posledné dva zápasy nám výsledkovo nevyšli, keď sme 
podľahli najskôr doma skalici (0:1) a naposledy sme 
neboli úspešní ani v Poprade (1:2). 

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

v oboch zápasoch sme však boli aktívnejším 
tímom a hlavne so Skalicou sme si za 
predvedený výkon aspoň bod zaslúžili. 
napriek nepriaznivému výsledku môžeme 
konštatovať, že so skúseným tímom popradu 
sme dokázali hrať dôstojnú partiu. aj tréner 
jantek po zápase zdôraznil, že zápas v 
poprade bol pre náš mladý tím poučný 
a mužstvo v ňom získalo ďalšie cenné 
skúsenosti do ďalších ligových súbojov. 
východniari prežili rozpačitý úvod súťaže, 

keď si prvé body pripísali do tabuľky až v 
7. kole, v ktorom porazili na domácej pôde 
Lipany. po tomto zápase nasledovala 
ešte prehra vonku so žilinským béčkom, 
ale posledné dva duely Košice dokázali 
zvládnuť. najprv sa postarali o veľké 
prekvapenie, keď dokázali uspieť na pôde 
lídra v Komárne a v poslednom kole si doma 
poradili so šamorínom. ako zhodnotil tréner 
jantek, dnešné stretnutie bude náročné, 
preto sa o víťazstvo športovo pobijeme.  

dorastenci uplynulý víkend nastúpili proti 
rovesníkom z považskej Bystrice a oba celky 
odohrali víťazné duely. U19 vyhrala 4:0, keď sa 
dvakrát presadil Zeleník a ďalšie presné zásahy 
pridali Kobal  a Mánik.   
„videli sme veľmi dobrý zápas, k čomu výrazne 
prispela snaha o futbalové poňatie zápasu aj 
zo strany súpera. Obe družstvá sa snažili hrať 
v ofenzíve postupným útokom a v defenzíve o 
vysoký pressing. vypracovali sme si množstvo 
šancí, škoda nižšej efektivity. pozitívom je aj druhy 
splnený cieľ v zápase v podobe nuly v počte 
inkasovaných gólov. Zápas mal veľmi solídne 
parametre,“ charakterizoval duel tréner roman 
Koňušík.
podobným výsledkom skončil aj zápas U17, ktorá 

porazila svojho súpera výsledkom 4:1 po góloch 
hederu, Zbudilu, vlčeka a chrupku.
„v zápase sme boli lepším mužstvom, čo sme 
dnes potvrdili aj výsledkovo. Bohužiaľ stále máme 
problém premeniť aj vyložené príležitosti. ak by sa 
tak stalo, tak mohol byť výsledok ešte výraznejší v 
náš prospech,“ vyhlásil tréner U17 Michal pančík. 

DoraSteneCKé KateGórIe úSPeŠné ProtI PovaŽanom 
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FK Inter
Bratislava

FC LoKomotíva
Košice

VS

tréner: 
asistent trénera:
asistent trénera: 
manažér a-tímu:

tréner brankárov:
vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
masér: 

reaLIzačné  tímy: 

alexander Morgos
daniel Goga
štefan Kollár
andrej štrba
tomáš šalata
vojtech tóth
patrik Kochan
andrej Labuda
Martin vlček
jakub šulc
patrik Gilian
patrik Fedor
Quintón christopher edson christina
tomáš Svečula
Mário Baldovský
victor Oluyemi Olatunji
damien clément Marie
Lukáš jacko
Usman adekunle Issa
jovan vladimir pavlović
patrik Lörincz
Kristián Černák
Gabriel Bezák
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Matej Fabini
erik Kolbas

artem Bardetskyi
róbert cicman

adam Kuľha
František pavúk

Mikuláš tóth
Guilherme dos Santos Silva

radoslav Človečko
dalibor Čontoš
Michal Grohoľ
štefan havrila

juraj hovančík
tomáš Ilinjo
Kamil Karaš

dušan Kolek
Lukáš Mihálik

peter terpaj
Lukáš tóth

patrik Zajac 
Michal Beli

róbert jano
jakub novotný

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:

 Fyzioterapeut:
 Kondičný tréner:

Ľuboš Benkovský
Bohumil andrejko
Ladislav Lehocký
Ivo Filip
Karol Orbán 
štefan novotný
 peter hermel
rastislav švický

Ihring, jekkel, Sluk, jasenák 

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



Ľuboš Benkovský
Bohumil andrejko
Ladislav Lehocký
Ivo Filip
Karol Orbán 
štefan novotný
 peter hermel
rastislav švický

O súperovi

II. liga 2018/2019, 11. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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FC LoKomotíva

najväčšie úspechy vo svojej histórií 
však klub dosiahol v pohárových 
súťažiach a to víťazstvá v Slovenskom 
pohári v sezónach 1976/77, 1978/79 a 
1984/85 a v československom pohári 
sezónach 1976/77 a 1978/79.
Lokomotíva sa v aktuálnom ročníku 
nachádza na 13. priečke, kam sa vyšvihla  
po troch výhrach z posledných štyroch 
kôl. po absolútne nevydarenom úvode, 
keď boli Košičania po 6. kole poslední 
bez jediného bodu, sa chytili v domácom 
zápase s Lipanmi  (2:1). nasledovala 
prehra v Žiline s béčkom šošonov (1:3), 
veľké prekvapenie v podobe výhry u lídra 
súťaže v Komárne (2:0) a v poslednom 
kole Košice porazili doma šamorín (1:0). 
je evidentné, že sa zverenci Ľuboša 
Benkovského herne zdvíhajú, preto sa v 
sobotňajšom zápase v Stupave očakáva 
vyrovnaný zápas mužstiev, ktoré aktuálne 
delí od seba len jediný bod.  
„Zápas proti Košiciam bude z nášho 
pohľadu veľmi dôležitý. Posledné 
zápasy nám výsledkovo nevyšli, preto 
sa potrebujeme v tomto dueli pobiť o 

víťazstvo. Lokomotíva nebude ľahkým 
súperom, po výhrach z posledných kôl 
určite prídu s väčším sebavedomím.  My  
však dôverujeme našim mladým hráčom 
a urobíme maximum, aby sme boli po 
zápase spokojní,“ načrtol atmosféru pred 
zápasom tréner Miroslav jantek. 
náš tím okupuje momentálne 11. pozíciu 
s desiatimi bodmi. posledné dva zápasy 
nám výsledkovo nevyšli, keď sme podľahli 
najskôr doma Skalici (0:1) a naposledy 
sme neboli úspešní ani v poprade (1:2). v 
oboch zápasoch sme však boli aktívnejším 
tímom.

klub z metropoly východu vznikol v roku 1946 ako šk 
železničiari košice. Vo svojej histórií klub účinkoval 
30 ročníkov v najvyšších futbalových súťažiach v 
Československu a na slovensku, z toho 25 sezón v 
najvyššej Československej futbalovej lige a 5 ročníkov 
v najvyššej slovenskej futbalovej lige.

KoŠICe
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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
FK poprad
MšK Žilina B
1. Fc tatran prešov
FK dubnica nad váhom
Slavoj trebišov
FK Inter Bratislava
MFK dukla Banská Bystrica
Fc LOKOMOtÍva KOšIce
šK Odeva Lipany
Fc štK 1914 šamorín
partizán Bardejov BšK

 Z v r p S  B

 10 7 2 1 19:07 23
 10 7 1 2 21:07 22
 10 6 4 0 17:08 22
 10 6 1 3 18:15 19
 10 5 3 2 15:09 18
 10 5 2 3 22:16 17
 10 5 1 4 22:19 16
 10 4 1 5 17:12 13
 10 4 1 5 21:19 13
 10 3 2 5 10:16 11
 10 3 1 6 12:20 10
 10 2 3 5 11:13 9
 10 3 0 7 10:20 9
 10 3 0 7 6:21 9
 10 2 2 6 9:19 8
 10 1 4 5 13:22 7

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

šK Kaplná

FK Inter Bratislava

Fc viOn Zlaté Moravce

Fc viOn Zlaté Moravce

výsledky posledných kôl - MLádeŽ
MšK považská Bystrica

MšK považská Bystrica

Fc viOn Zlaté Moravce

FK Inter Bratislava

Fc viOn Zlaté Moravce

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

U19

U17

U15

U15B

U14

U13

U12

4:0

4:1

5:1

3:6

5:2

1:3

2:10



novinky
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v zápase boli do základnej zostavy zaradení aj štyria hráči a družstva 
(Kochan, Clemént, olatunji, Goga). Prvý polčas však bol zo strany 
žltočiernych  absolútne nevydarený. 

 „Slabý pohyb hráčov, neochota prepínania 
do defenzívnej činnosti po strate lopty, 
dlhé držanie lopty, pomalá práca s loptou, 
tým pádom sa súper stihol presúvať 
bez akýchkoľvek problémov. prvý gól 
sme dostali po rýchlom protiútoku, kde 
Kormaník fauloval hráča v pokutovom 
území, dostal červenú kartu a súper otvoril 
skóre z 11m bodu,“  priblížil úvod zápasu 
tréner patrik špak.  do polčasu súper 
stihol ešte 3 krát skórovať. druhý gól 
padol znova po rýchlom protiútoku. tretí a 
štvrtý po nedôslednom bránení hráčov v 
pokutovom území.
 do druhého polčasu vybehlo úplne iné 
družstvo Interu a štyrmi gólmi dokonale 
zmazalo manko z prvej polovice. “ Bolo 
tam nasadenie, agresivita, chcenie. 
výrazne nám k tomu pomohli rýchle dva 
góly. Súper druhý polčas odišiel kondične 
aj herne,“ vyzdvihol zlepšený výkon 
svojich zverencov náš tréner.  Okrem 
štyroch gólov sme si vypracovali aj ďalších 

min. 6 gólových príležitosti. “ prvý polčas 
musí byť pre chlapcov ponaučením do 
budúcna, že do každého zápasu treba 
ísť zodpovedne od prvej minúty a nie 
potom naháňať zajaca za chvost. Sami 
sa presvedčili, že ak sa zomknú, bojujú 
jeden za druhého, dá sa hrať s každým, 
dokonca aj o hráča menej,“ doplnil špak. 

BéčKo v DIvoKom zÁPaSe 
remIzovaLo  S FK marIathaL BratISLava

FK Inter Bratislava B – FK mariathal Bratislava 
4:4 (0:4)

G: damien clément 2, Olatunji, Kochan

Zostava:
Goga (33´ Sčurko) – Sládeček, Kormaník, Krajčír, Wiesner – Kochan – Černák, trnka 

(45´Slezák), polakovič, damien clément - Olatunji
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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 

29. 9. 2018 

7. 10. 2018 

14. 10. 2018 

20. 10. 2018 

27. 10. 2018 

2. 11. 2018 

9. 11. 2018

rozpis II. liga 2018/2019 - jesenná časť

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

0:1

2:1


