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Informačný bulletin FK Inter Bratislava

Počas celého januára a februára sa 
naše mládežnícke kategórie zúčast-
ňovali nami organizovaných halových 

turnajov Inter Cup, ktoré sa hrali systémom 
4+1. najlepšie výsledky dosiahli naše ka-
tegórie U 13 a U 10. 
Sériu turnajov odštartovala naša U13-tka, kto-
rá na turnaj nasadila až dva tímy a oba obstáli 
výborne. Tím našej U13-tky Inter “žltí” prehral 
vo finále v dramatickom a tesnom zápase s aS 
Trenčín 0:2 a obsadil tak 2. miesto. Inter “čer-
vení” zas prehrali v súboji o bronz a celkovo 
skončili na 4. mieste.
Týždeň na to sa predstavila U12-tka, ktorá po 
výbornej ligovej jeseni išla do turnaja s najvyš-
šími cieľmi, no žiaľ mladším žiakom sa nepo-
darilo postúpiť ani zo skupiny, čo bolo pre celý 
tím veľkým sklamaním. Tréner Kapoun však po 
turnaji skonštatoval, že o ich umiestnení na 
turnaji rozhodlo hlavne množstvo zahodených 
šancí.  
prípravkári z U11 tiež nenaplnili očakávania a 
v základnej skupine nevyhrali ani jeden zápas, 
keď postupne prehrali s Topoľčanmi, Brnom a 
na záver skupiny remizovali so Spartakom Tr-
nava. Tento turnaj, tak ako viaceré vyhrali hráči 
aS Trenčín. na druhom mieste skončil Hodonín 

a bronzovú pozíciu obsadili hráči trnavského 
Spartaka.  
najlepší výsledok na Inter Cupe sa podaril 
prípravkárom z U10, ktorí ako jediní dokázali 
turnaj ovládnuť a zdvihnúť nad hlavu pohár pre 
víťaza. podarilo sa im to dokonca v konkurencii 
takých tímov ako Spartak Trnava, Senica, ru-
žomberok, nitra či aS Trenčín. 
Turnajov sa zúčastnili aj kategórie U9, U8 a 
U7, ktoré mohli športové zážitky a skúsenosti 
nazbierať zo zápasov so slovenskými klubmi  
Trenčín, Žilina, Slovan, Trnava..., ale aj s čes-
kými družstvami, ako Bohemians praha alebo 
Zbrojovka Brno. 
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do jarnej častI s PosILaMI
aj novýM tréneroM

azda najväčšou zmenou počas zimnej 
prestávky je nový hlavný tréner jozef Brezovský, 
ktorý k nám prišiel zo senice, kde bol šéftréner 
mládeže. 

www.fkinterbratislava.sk

O nás

Medzi najväčšie posily, čo sa hráč-
skeho kádra týka, sa určite zara-
dia hráči ako adekunle, stanley či 

Wisdom Kanu, od ktorých sa bezpochyby 
bude očakávať gólová produktivita smerom 
dopredu. do defenzívy sa po polroku vrá-
til tomáš šalata, ktorý by mal popri Picovi 
Petrášovi priniesť do obrany väčšiu stabilitu 
a pokoj. 

Kľúčovou vecou do jarnej časti bude určite 
hlavne vyrovnanejšia defenzívna práca v 
podaní celého tímu a premieňanie gólových 
šancí v kľúčových momentoch zápasu a 
to hlavne na ihriskách súpera, kde sme po 
jeseni najhorším tímom 2. ligy. Stále platí, že 
jediný bod, ktorý sme vonku získali bol ten 
proti béčku podbrezovej za remízu 1:1. doma 
to bolo počas jesennej časti oveľa lepšie a z 
8 domácich zápasov sme v Stupave získali 
pekných 16 bodov, čo je priemer 2 body na 
zápas. 

Štart do ligy nás určite nečaká ľahký, keďže 
program zápasov bude kvôli dvom odloženým 
kolám celkom nahustený a budú nás čakať až 
3 anglické týždne. až do konca ligy to vyzerá 
na veľký boj, no všetci musíme spoločne veriť, 
že dokážeme splniť všetky sezónne ciele a 

postupnými krôčikmi sa etablujeme v 2. lige a 
možno už o pár rokov sa spolu budeme tešiť z 
postupu medzi elitu.  

našU MLÁdeŽ PodPorIL
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FK Inter
Bratislava

MFK tatran
Liptovský Mikuláš

VS

tréner: 
asistent trénera:
asistent trénera: 
Manažér a-tímu:

videotechnik:
vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
Masér: 

reaLIzačné  tíMy: 

Štefan Kollár
Martin pastornický
andrej Štrba
Tomáš Šalata 
Vojtech Tóth
patrik Kochan
amir Ben Shimon
patrik Špak
Stanley Chukwudi Ogambor
patrik Fedor
erik prekop
Mário Baldovský
andrej Labuda
Wisdom Uda Kanu
peter petráš (C)
Usman adekunle Issa
jakub Šulc
Gabriel Bezák
Milton andré alfred Klooster
elvis Osmani
Victor Olatunji Oluyemi
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Matej Šavol
Matúš Mikušiak

Martin Šimún
Ivan Očenáš

Michal janec
ján papaj

Slobodaj andrić
Branislav poremba

patrik Laco
Tomáš Staš
Ivan Lišivka
Ivan Kotora

dragan andrić
dušan Kucharčík

Lukáš Ondrek
Filip Halgoš
denis Čery

pavol Bellás
Stanislav dorka

jozef Brezovský
richard Slezák 
daniel Bachleda
roman Kratochvíl
Matej Kraus
jozef Selecký
Tomáš Zubko
peter Chudina 

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
asistent trénera:
vedúci mužstva:

Lekár:
Masér:

jozef Kukulský
roman Vavrovič
Ľubomír Belan
Vlastimil Kapcát
Michal Kališ

Libiak, Barenčík, Sluk, nemček, Farbula, richtárik

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



jozef Kukulský
roman Vavrovič
Ľubomír Belan
Vlastimil Kapcát
Michal Kališ

Tabuľka
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Tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

MFK Skalica
ŠKF Sereď
FC LOKOMOTÍVa KOŠICe
MŠK Žilina B
FK poprad
Futbalový klub nOVeS Spišská nová Ves
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
partizán Bardejov
MFK Lokomotíva Zvolen
aFC nové Mesto nad Váhom
FK pOHrOnIe Žiar nad Hronom
FC ŠTK 1914 Šamorín
SLaVOj Trebišov
FK Inter Bratislava
KFC Komárno
FK Železiarne podbrezová B

 Z V r p S  B

 17 10 4 3 23:12 34
 17 10 3 4 41:22 33
 17 10 3 4 27:14 33
 18 10 2 6 47:25 32
 17 9 4 4 28:13 31
 17 8 5 4 27:24 29
 17 6 5 6 29:24 23
 17 6 5 6 27:23 23
 17 6 4 7 19:29 22
 18 6 3 9 19:36 21
 17 4 7 6 25:21 19
 17 5 3 9 22:20 18
 17 5 3 9 14:30 18
 17 5 2 10 25:34 17
 17 4 4 9 26:50 16
 17 2 5 10 15:37 11

ahojte, Interisti, 
venujte aj  Vy 2% z daní na deti a mládež, ktorá sa 
aktívne venuje športu. 
pred niekoľkými rokmi sme sa spoločne dali na 
novú cestu. na cestu, kde chceme Inter vrátiť 
tam, kam patrí. naše áčko sa postupne prebíja 
vyššie a vyššie. Veríme, že sa vráti späť do 
najvyššej súťaže. 
V klube sa združuje viac ako 300 detí a 
mládežníkov vo veku 4 až 19 rokov, ktoré sú 
rozdelené do mládežníckych kategórií od U5 
do U19. Od septembra 2017 sa klub zameral na 
rozvoj dievčenského futbalu, kedy bola založená 
kategória dievčat  WU11. V lete je na pláne 
založenie aj dievčenského družstva WU15. 

Za úspešným ťažením v práci s mládežou je 
veľmi potrebná podpora okolia, a práve preto 
sa obraciame aj na Vás s prosbou o podporu 
výchovy budúcich skvelých hráčov a legiend 
Interu, akými boli a sú jozef Barmoš, Ladislav 
petráš, roman Kratochvíl, Štefan Kollár, peter 
petráš a ďalší. 

názov:
Inter BratIsLava, občianske združenie

adresa:
Hrachová 63, 82105 Bratislava

Ičo: 31787975

IBan číslo účtu:
sK5811000000002947458144, tatra banka, a.s.

z daní!2%
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Gabriel Bezák
v PríPrave PatrIL K najLePšíM, Cez Inter sa CHCe 

vrÁtIť do zaHranIčIa a sPLnIť sI najväčšIe sny

Gabo podobne ako viacerí hráči z nášho aktuálneho kádra prišiel do Interu počas 
leta. v úvode sezóny bol využívaný ako náhradník z lavičky, no časom si vybojoval 
miesto v základe. 

Stále iba dvadsaťštyri ročný stredopoliar k 
nám prišiel z netradičnej destinácie a to z 
maltského klubu FC Mosta. predtým pôsobil 
aj v nemeckom SC Goslarer. Gabriel je 
odchovancom aS Trenčín, z ktorého bol na 
hosťovaniach v nemšovej či Senci. Inter je tak 
v jeho kariére šiestou zastávkou a sám Gabo 
verí, že nie poslednou.   

s akými cieľmi vstupuješ do jarnej časti?
Cieľ je jasný, a to bodovo zlepšiť postavenie 
Interu v 2. lige a pomôcť mužstvu svojimi 
výkonmi.

v príprave si patril medzi najlepších, čo 
stálo za tvojimi kvalitnými výkonmi?
Môj najlepší kamarát a zároveň kondičný tréner 
mi veľmi pomohol po fyzickej aj mentálnej 
stránke. Naďalej na sebe s jeho pomocou 
pracujem a snažím sa užívať si futbal a myslieť 
pozitívne. 

aké sú tvoje futbalové ciele do budúcnosti?
Vo futbale žijem prítomnosťou, takže chcem v 
prvom rade podávať stabilné a kvalitné výkony 
tu za Inter. Samozrejme, mám svoje sny a 
pracujem na tom, aby sa raz naplnili. Jedným 
z nich  je opäť sa dostať do zahraničia do 
najvyššej súťaže a postupnými krokmi si plniť aj 
tie najväčšie sny. 

si ešte stále mladý, no už si premýšľal, čo by 
si chcel robiť po skončení aktívnej kariéry?
Dúfam, že moja kariéra bude dlhá. Ale mám 
spravené kurzy kondičného trénera a vedel by 
som si predstaviť uberať sa týmto smerom. 
Buď kondičný tréner alebo tréner fitness. Tiež 
by som možno chcel byť barber, keďže má baví 
strihať.



ako vyzeralo sústredenie
U 12-tky v turecku?
sme naozaj veľmi radi, že práve naša mládežnícka kategória U 12 spolu so 
šéftrénerom prípraviek Interu, dominikom Ivankom, mohli ako jedni z mála 
vycestovať na 10-dňové zahraničné sústredenie do turecka.

reportáž
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rarita je to o to väčšia, že v našich pomeroch 
necestujú na zahraničné sústredenia ani všetky 
prvoligové tímy z Fortunaligy, samozrejme, 
ak nerátame špičku ako Žilinu, aS Trenčín či 
Slovan. avšak sústredenie v tureckom Side 
na 10 dní v luxusnom hoteli s parádnym 
wellnesom, fitnes centrom a prvotriednymi 
futbalovými ihriskami pre kategóriu U 12 
je naozaj niečo nevídané. ako vyzeral deň 
našej výpravy v rezorte, kam chodia na zimnú 
prípravu svetové mužstva nám povedal náš 
šéftréner prípraviek a vedúci výpravy v Turecku, 
dominik Ivanko. 
„Deň sme mali rozdelený na dve tréningové 
jednotky – ranný a poobedňajší tréning. 
Počas celého pobytu sme mali k dispozícii 
služby all inclusive, takže v oblasti 
gastronómie bolo o nás skvelo postarané. 
Medzi tréningovými jednotkami mali deti 
odpočinok, team building, rôzne súťaže a 

aktivity. Pred večierkou mali deti zhodnotenie 
uplynulého dňa spojené s odovzdávaním 
ceny za najlepšieho hráča dňa,“ prezradil 
Ivanko. 
počas sústredenia naša U 12-tka odohrala aj 
dva prípravné zápasy. V prvom vysoko zdolala 
Manavgat Belediyespor 17:3. V zápase bol už 
po polčase výsledok 15:0. Oveľa zaujímavejším 
a lákavejším súperom bol Galatasaray 
Istanbul, s ktorým naši chlapci prehrali 2:4, no 
podľa ich trénera sa za výkon rozhodne hanbiť 
nemusia. „Musím povedať, že chlapci naozaj 
podali nadštandardné výkony a siahli až na 
dno svojich síl, aj keď sme prehrali, môžem 
povedať, len 4:2. Súper bol určite herne 
lepší. Ja som nesmierne rád, že sme mohli 
proti takémuto súperovi nastúpiť, je to pre 
mňa veľká česť ako pre mňa trénera i celý 
realizačný tím,“ povedal o zápase šéftréner 
našej mládeže Ivanko.
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tím FK Inter Bratislava Ing. Peter Ivanov in Memoriam

FK Inter Bratislava

FK pOHrOnIe 

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

MFK Lokomotíva Zvolen (a)

partizán Bardejov

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

SLaVOj Trebišov

FK Inter Bratislava

aFC nové Mesto nad Váhom (a)

FK Inter Bratislava

FC ŠTK 1914 Šamorín (a)

17. 03. 2018

23. 03. 2018

27. 03. 2018

31. 03. 2018

07. 04. 2018

10./11. 04. 2018

14. 04. 2018

21. 04. 2018

25. 04. 2018

28. 04. 2018

05. 05. 2018

12. 05. 2018

19. 05. 2018

rozpis II. liga 2017/2018 - jarná časť
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MFK Tatran Liptovský Mikuláš

FK Inter Bratislava

FC LOKOMOTÍVa KOŠICe

FK nOVeS Spišská nová Ves

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK poprad (a)

FK Železiarne podbrezová (B)

FK Inter Bratislava

KFC Komárno

FK Inter Bratislava

MFK Skalica (a)

FK Inter Bratislava

20.
21.
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23.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo dátum časdomáci hostia


