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FK Inter Bratislava

FK nOVeS
Spišská nová Ves 

31. 3. 2018, 16:00 h, Stupava



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 najväcšie lyžiarske centrum na Slovensku jasná a poskytujú nadštandardné 
ubytovanie v tatrách.

www.viajasna.sk
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JeSenná SmOlA
náS neOpúšťA...

úvodné tri zápasy jarnej časti máme za sebou. V 
prvom sme zapísali veľmi dôležité 3 body, keď sme 
doma po góloch Issu Adekunleho a Jakuba šulca 
zdolali liptovský mikuláš 2:1. potom sme vycestovali 
na zápas proti pohroniu, kde sme chceli zabudnúť na 
nepodarené vonkajšie zápasy z jesennej časti.

www.fkinterbratislava.sk

O nás

počas zápasu sme sa prezentovali 
veľmi koncentrovaným výkonom a 
súper si počas celého stretnutia vy-

tvoril azda len jednu či dve dobré šance, v 
ktorých nás však výborne podržal zimný 
novic v našom drese pastornický.

Od nás bol najbližšie ku gólu Gabo Bezák, 
ktorý sa prezentoval peknou akciou po 
pravej strane, no gólu zabránil skvelý 
zákrok brankára pohronia. na nepodarenú 
jeseň sme však týmto zápasom nezabudli. 
prebiehala 93. minúta a domáci sa nadýchli 
k poslednej akcii zápasu. Loptu poslali 
na pravé krídlo, kde si ju prebral jeden z 
domácich a v tom sa to na nás začalo sypať. 
náš ľavý bek amir Ben Shimon sa pošmykol 
a umožnil tak hráčovi pohronia odcentrovať 
a hoci v 16-tke jeho lopta nikoho z hráčov 
pohronia nenašla, v dobrej vôli center 
zblokovať si loptu do vlastnej siete zrazil 
tomáš šalata. Bol z toho vlastný gól a ďalšie 
stratené body v posledných minútach či 
sekundách zápasu. v poslednom zápase 
sme doma privítali Loky Košice a podľa 

priebehu prvého polčasu sme si robili zálusk 
na ďalši domáci trojbodový zápis. Opäť sa 
však potvrdilo, že zatiaľ čo my svoje šance 
na gól zahadzujeme ako na bežiacom páse, 
náš súper si aj s málom šancí dokáže poradiť 
a preklopiť tak zápas na svoju stranu. Len 
počas prvej polhodiny sme v zápase s Loky 
zahodili 3 či 4 tutovky, čo súper v druhom 
polčase kruto potrestal. K tomu sa ešte 
pridala červená karta smoliara začiatku 
jarnej časti šalatu a bolo po zápase. Konečný 
výsledok 0:3 bol pre nás veľmi krutý, avšak 
nám nezostáva nič iné ako pokračovať v 
tvrdej práci a skúsiť to zlomiť už v zápase 
so Spišskou. 

nAšU mláDeŽ pODpOrIl
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FK Inter
Bratislava

FK nOVeS
Spišská nová ves

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
reuben yem
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róbert huszárik
tomáš Gáborčík

tibor hirko
Samuel tornay
adrián Majko

celestine chukwuebuka Lazarus
tomáš šoltés

dávid pavlovský
Matúš Otruba

tomáš Baranyi
jozef Kavulič
Lukáš Kováč

denis Martinko
Matej augustin

Karol Sedláček (c)
ján vitkaj

Michal vilkovský
Marián Ferenc

Matúš šomšák
vladyslav Mazur

Matej Kunzo
radoslav Sirko

roman Botvynnyk
Kamil Zekucia
richard Boroš

jozef Brezovský
richard Slezák 
daniel Bachleda
roman Kratochvíl
Matej Kraus
jozef Selecký
tomáš Zubko
peter chudina 

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
Asistent trénera:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:

lekár:
masér:

Kustód:

Mgr. Branislav Ondáš
Gejza Farkaš
vladimír Lajčák 
danil tököly
MUdr. Marián Čarnogurský
František Fabián
Ing. Miroslav Badzik

jurenka, vitko, Zemko, Sedlár, Benedikovič, Makový 

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava



Mgr. Branislav Ondáš
Gejza Farkaš
vladimír Lajčák 
danil tököly
MUdr. Marián Čarnogurský
František Fabián
Ing. Miroslav Badzik

O súperovi
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tabuľka II. ligy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

šKF Sereď
FK poprad
MFK Skalica
Fc LOKOMOtÍva KOšIce
MšK Žilina B
Futbalový klub nOveS Spišská nová ves
MFK Lokomotíva Zvolen
FK pOhrOnIe Žiar nad hronom dolná Ždaňa
MFK tatran Liptovský Mikuláš
partizán Bardejov
Fc štK 1914 šamorín
SLavOj trebišov
aFc nové Mesto nad váhom
FK Inter Bratislava
KFc Komárno
FK Železiarne podbrezová B

 Z v r p S  B

 19 12 3 4 49:22 39
 20 11 5 4 34:15 38
 19 11 4 4 26:19 37
 19 11 3 5 30:18 36
 20 11 2 7 53:28 35
 19 8 5 6 27:27 29
 19 7 4 8 20:30 25
 19 5 8 6 27:22 23
 19 6 5 8 30:27 23
 18 6 5 7 28:26 23
 19 6 3 10 23:24 21
 18 6 3 9 15:30 21
 19 6 3 10 19:39 21
 20 6 2 12 27:39 20
 18 5 4 9 30:50 19
 19 3 5 11 16:38 14

FUtBAlOVý KlUB nOVeS
SpIšSKá nOVá VeS

v sezóne 2015/2016 sa Spišiakom podarilo 
po 35 rokoch (naposledy na konci sezóny 
1980/1981) zachrániť príslušnosť aj pre nový 
ročník druhej najvyššej slovenskej súťaže. vo 
februári 2017 je kolektív a-mužstva FK Spišská 
nová ves prvýkrát v histórii ankety vyhlásený 

za najúspešnejší športový kolektív v meste 
Spišská nová ves. v  marci 2017 sa družstvo 
prebojovalo do nadstavbovej časti o postup do 
Fortunaligy a zaistilo si automaticky aj postup 
do obnovenej šestnásťčlennej II. ligy SFZ v 
ročníku 2017/2018. 

rok založenia: 28. máj 1914 ako ISe Klubové farby: modrá, biela a belasá

Významní odchovanci a hráči: ján Kozák, Miloš Lačný, 
ján Urban, alexander nagy, andrej Frank, František Kunzo, 
vladislav Zvara, SvK štefan Miškovský,  eduard Kessel, tibor 
Mičinec, Ľubomír Bajtoš, vladislav Zvara, pavol jurčo ml., 
Marek janečka, Miloš Lačný, jakub vojtuš, jaroslav Mihalík, 
dávid Filinský
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Mládežníci Informačný bulletin FK Inter Bratislava

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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mário Baldovský
zálOŽníK, KtOrý cHce Stále pOSúVAť SVOJe lImIty 

mário futbalovo vyrastal v Spišskej novej Vsi, odkiaľ prišiel k nám 
do Interu a hneď oslavoval postup do 2. ligy. 

pre Baldyho bude najbližší zápas preto 
špecifický, keďže nastúpi proti hráčom, 
ktorých veľmi dobre pozná. Inak tomu nebolo 
ani v prvom vzájomnom zápase so Spišiakmi, 
ktorý sme však prehrali 0:1. Mário bude mať 
aj preto extra motiváciu v druhom vzájomnom 
zápase zvíťaziť.

čaká nás zápas proti tvojmu bývalému 
tímu, aký zápas očakávaš a aké sú to pocity 
hrať proti tímu, kde si kedysi hral?
Rovnako ako na jeseň sa na tento zápas teším. 
Zápasy so Spisšskou majú pre mňa inú príchuť 
ako ostatné ligové stretnutia, nakoľko hrám 
proti rodnému mestu a hráčom, ktorých veľmi 
dobre poznám.

čo je pre teba zatiaľ najkrajší moment 
počas pôsobenia v Interi a naopak, čo ťa 
najviac sklamalo?
Najkrajší moment je určite postup do 2. Ligy. 
Našťastie som v Interi vyslovene sklamanie 
nezažil, ale určite má mrzí každý prehratý zápas.

čo by si chcel vo futbale dokázať, ako 
ďaleko by si to chcel dotiahnuť?
Pokiaľ mi bude zdravie slúžiť chcel by som 
na sebe stále pracovať, posúvať svoje limity a 
hranice a stále vo futbale napredovať. Kam to 
vo futbale dotiahnem uvidíme časom.

Ako rád tráviš voľný čas, keď nehráš futbal?
Keďže sme s chalanmi na akadémií spolu, tak 
väčšinu času trávim s nimi, ale rád si chodím 
zacvičiť, dowellnessu, čítam knihy, počúvam 
hudbu a tiež veľmi rád jem.
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GenerálnI pArtnerI

partnerI

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
KOVÁR A PARTNERI

tím FK Inter Bratislava Ing. peter Ivanov in memoriam

FK Inter Bratislava

FK pOhrOnIe Žiar nad hronom

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)

31. 03. 2018

07. 04. 2018

10. 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

16:00

16:30

16:30 

16:30

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00

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.
18.
22.
23.
19.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

2 : 1

1 : 0

0 : 3

kolo dátum časdomáci hostia


