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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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JOzeF BArmOš:
ChCeme dôStOJne uKOnčIť JeSennú čASť

dva týždne ubehli od posledného domáceho zápasu, v 
ktorom sme na domácom ihrisku privítali šk odeva Lipany.
rolu papierového favorita sme potvrdili, celý zápas sme 
dominovali a po výsledku 4:1 sme získali 3 body.

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

následne sme vycestovali už v piatok 
ku lídrovi druholigovej tabuľky - FK 
POhrOnIe Žiar nad hronom dolná 
Ždaňa. Podvečerné stretnutie pod 
umelým osvetlením malo veľmi dobrú 
úroveň, zápas sledovalo viac ako 1600 
divákov.

O výsledku zápasu rozhodol moment 
z 12. minúty, keď po spornom verdikte 
rozhodcu premenil priamy kop domáci 
pelegríni. hoci boli šance na oboch 
stranách – najväčšiu na našej strane 
nepremenil Marie, skóre zápasu sa už 
nemenilo, a tak sme odchádzali z pohronia 
bez bodového zisku. Menšou náplasťou 
na výsledok môže byť dobrý výkon, ktorí 
podali naši chlapci proti lídrovi súťaže. 

dnes nás čaká posledný zápas jesennej 
časti. v domácej odvete privítame klub 
z východu Slovenska – Slavoj trebišov. 
Mužstvo trebišova sa momentálne 
nachádza na chvoste druholigovej tabuľky, 
keď získalo len 13 bodov. tohtoročný 
vzájomný zápas sa hral v rámci 2. kola, 
kde sme po sľubnom začiatku podľahli 
súperovi 2:1. O jediný náš gól sa postaral 
Olatunji. do polčasu sa však z penalty trafil 
domáci kanonier ján novák. O tom, že z 

východu pocestujeme bez bodu rozhodol 
opäť novák, po góle zo 72. minúty. S 
týmto súperom sme sa stretli aj v minulom 
súťažnom ročníku, po domácej výhre 1:0, 
sme v odvetnej časti remizovali na pôde 
súpera 1:1.

v dnešnom zápase chceme potvrdiť dobrý 
výkon z posledného zápasu v pohroní. 
„hoci sa trebišov nachádza na poslednom 
mieste tabuľky, nemôžeme nič podceniť a 
od úvodu zápasu musíme jasne ukázať, že 
doma sme silní a chceme naplno bodovať, 
aby sme uspokojili našich fanúšikov a 
dôstojne ukončili jesennú časť 2.ligy“ 
vyjadril sa prezident klubu jozef Barmoš. 
výkop stretnutia je naplánovaný opäť 
netradične v piatok a veríme, že pred 
dlhou zimnou prestávkou potešíme 
všetkých našich fanúšikov.  

nAšu mLÁdeŽ POdPOrIL
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FK Inter
Bratislava

SLAVOJ
trebišov

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

21
1
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10
11
12
13
13
14
18

jakub Giertl
Stanislav pella
peter vojtovič

vladimír Kražel
dominik vasiľ

peter šuľák
celestine chukwuebuka Lazarus

pavol šuľák
erik Gibilov

jaroslav Kolbas
Lopez da Silva junior

Matúš Lorinčák
volodymyr Starosta

Stefan jovanović
emil Lukáš
dávid špak
ján novák

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

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:

Lekár:
masér:

Karol Kisel
jaroslav Kolbas
jozef Krucovčin
MUdr. peter Barilla
cyprián vaľko

richard Sedlár, adam jekkel, Matej Zemko, ján valášek, 
dušan Zdechovan, peter Bóllo 

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



Karol Kisel
jaroslav Kolbas
jozef Krucovčin
MUdr. peter Barilla
cyprián vaľko

O súperovi

II. liga 2018/2019, 17. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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SLAVOJ

Klub historicky pôsobil niekoľko sezón 
v rade za sebou v  Slovenskej národnej 
futbalovej lige (SnFL). Po 16 odohratých 
sezónach v najvyššej futbalovej súťaži 
klub zostúpil do nižšej ligy. 

 v novodobej histórií klub pôsobil striedavo 
v II. a III. lige. Od sezóny 2017/2018 sa 
SLavOj trebišov prezentuje v II. lige, v 
ktorej sa  umiestnil na 10.miestne. 

v súťažnom ročníku 2018/2019 sa 
trebišovu veľmi nedarí, čomu nasvedčuje 
aj umiestnenie v II.ligovej tabuľke. 
Momentálne mu patrí 16. priečka. v 
doterajších dueloch nazbierali zverenci 

trénera Karola Kisela 13 bodov za tri 
výhry, štyri remízy a deväťkrát odchádzali 
z ihriska ako porazení. 

V poslednom kole sa trebišov prestavil 
na domácej pôde proti šamorínu, 
ktorému podľahol 0:2. 

daniel Bachleda, asistent trénera: Čaká 
nás posledné jesenné kolo. v pamäti 
máme posledný vzájomný zápas, ktorý 
sme prehrali, takže žiadne podcenenie 
súpera nehrozí. chceme sa prezentovať 
svojou typickou hrou od začiatku zápasu, 
vytvárať tlak na súpera a rozlúčiť sa s 
jeseňou víťazstvom. 

rok založenia: 
klubové farby:Významní 

odchovanci klubu: 

treBIšOV
1912 
žlto – modrá (biela)
marek Čech, ján novák,
jaroslav kolbas

Prvý trebišovský klub bol založený v roku 1912 pod názvom 
trebišovský šk. 
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tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

 Z v r p S  B

 16 10 6 0 25:12 36
 16 10 2 4 32:19 32
 16 10 2 4 28:15 32
 16 9 3 4 27:15 30
 16 8 3 5 35:26 27
 16 7 5 4 23:17 26
 16 6 3 7 32:25 21
 16 6 3 7 28:25 21
 16 5 5 6 19:18 20
 16 6 2 8 27:37 20
 16 6 1 9 23:31 19
 16 5 3 8 20:18 18
 16 3 5 8 16:27 14
 16 4 2 10 12:36 14
 16 2 7 7 21:31 13
 16 3 4 9 12:28 13

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

šK Bernolákovo

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

SdM domino

SdM domino

výsledky posledných kôl - MLádeŽ
šK Kaplná

viOn Zlaté Moravce 

FK Inter Bratislava

viOn Zlaté Moravce

SdM domino

SdM domino

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

muži „B“

u19

u19 „B“

u17

u15

u14

u13

u12

13:1

3:0

10:3

2:0

3:2

0:2

1:1

1:10



novinky
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Zápas mladších dorastencov mal oveľa 
vyrovnanejší priebeh. napriek tomu, to 
chlapci zvládli a po bezgólovom prvom 
polčase dokázali vsietiť dva góly, ktorými 
rozhodli o svojom víťazstve. 
tréner michal Pančík: „V úvode zápasu 
nás súper výrazne zatlačil. Našťastie, okrem 

jednej štandardnej situácie nemali vyloženú 
šancu. V druhom polčase sa nám v krátkom 
časovom slede podarilo využiť dve obrovské 
chyby súpera a víťazstvo sme si už postrážili. 
Dnes sme síce neboli herne lepší, ale aj 
takéto zápasy je niekedy dobré vyhrať.“

II. liga 2018/2019, 17. kolo
www.fkinterbratislava.sk

naše dorastenecké kategórie odohrali posledné jesenné kolo na domácom 
trávniku v Stupave proti FC ViOn zlaté moravce – Vráble s jediným cieľom 
– rozlúčiť sa s jesennou časťou víťazstvom. 

najmä sledovaná U19 potrebovala 
vyhrať, nakoľko je veľký predpoklad, že 
body s týmto súperom si prenesie aj do 
nadstavbovej časti. Od začiatku zápasu 
preto zverenci trénerov Koňušíka a Kozára 
nastúpili plní odhodlania a bolo to vidieť aj 
na ihrisku. podali veľmi dobrý výkon a po 
jednoznačnom výsledku 3:0 sa tešili zo 
zisku 3 bodov. 
tréner roman Koňušík: „V poslednom 
kole jesennej časti súťaže sme odohrali 
azda náš najlepší zápas, teda minimálne 

prvú polovicu. Chlapci hrali parádne, 
výborne vychádzali z ťažkých pressingových 
situácii 5-6 súperových hráčov z našej 
polovice ihriska a dobrým prechodom sme 
sa dostávali až do finalizácie. Škoda, že 
sme ešte o jednu, dve šance viac nevyužili, 
pretože príležitosti na to boli.  Zápas 
sme absolútne zaslúžene vyhrali, bola 
radosť sledovať ich súhru, sebavedomie a 
futbalovosť. Teraz si potrebujeme trochu 
oddýchnuť a perfektne sa pripraviť na oveľa 
ťažšiu časť sezóny.“

dOrASty V dôLeŽItýCh 
zÁPASOCh VíťAzne!

FK Inter Bratislava u19 - FC ViOn zlaté moravce – Vráble u19  
3:0 (2:0)

Góly: 23. Lörincz, 27. Černák, 86. pavlović, Červená karta: 49. Svečula

FK Inter Bratislava u17 - FC ViOn zlaté moravce – Vráble u17  
2:0 (0:0)

Góly: 53. a 55. vlček
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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 9. 11. 2018

rozpis II. liga 2018/2019 - jesenná časť

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
1:1

2:1

1:3

2:0

2:1

5:1

3:2

1:2

0:1

2:1

1:0

4:3

2:0

5:1

4:1

1:0

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
KOVÁR A PARTNERI


