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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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Inter do tretICe V domáCom ProStredí,

tentoraz ProtI PrešoVu
je futbalový inter v jarnej časti ii. ligy pobosorovaný? otázka, 
ktorú si možno kladú viacerí fanúšikovia. naši chlapci neraz 
ukázali, že to s loptou vedia, dokázali sa dostať do vedenia, 
na ihrisku si vytvárali prevahu...

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

napokon však o body so železnou 
pravidelnosťou prichádzali. a to väčšinou 
po góloch v záverečných fázach duelov. 
Korunu smolnej sérii dal uplynulý duel v 
Banskej Bystrici. po haladejovom góle sa 
naši chlapci ujali vedenia, lenže o to prišli 
v 3-tej minúte nadstaveného času. pred 
zápasom by možno ponúknutá remíza 1:1 
nebola na zahodenie, v kontexte Laksikovho 
vyrovnania v absolútnom závere sa ale 
remízový výsledok rovná strate dvoch bodov.

Banská Bystrica je už ale históriou. našim 
nasledujúcim rivalom bude prešov. Súper 
zvučného mena sa krčí v zostupovom 
prepadlisku. O motiváciu má teda určite 
postarané. to platí, samozrejme, aj o našich 
chlapcoch. Inter potrebuje body ako soľ. a 
navyše, chce konečne získať prvú jarnú výhru 
ako i prvé jarné body na domácom štadióne. 
najskôr tu zvíťazil Bardejov. a to napriek 
tomu, že východniari prehrávali už 0:2. 
Zápas otočili na konečných 3:2 v záverečnej 
desaťminútovke. rovnako dubnica vyhrala 
na našom trávniku o gól – a to 2:1. je teda 
načase prelomiť neúspešnú mikrosériu a 
nadviazať na oveľa úspešnejšiu šnúru z 
jesene. v posledných štyroch domácich 
dueloch totiž Inter nazbieral 12 bodov, 
keď postupne zvíťazil nad Lokomotívou, 
Komárnom, Lipanmi aj trebišovom.

prešov stráca na Inter jediný bod. aj 
Koňare sa na jar dlho hľadali. v úvodných 
štyroch kolách získal iba jediný bod. ten 
si vybojovali za domácu remízu s rezervou 
Žiliny. Lenže v uplynulom kole sa „koňare“ 
vzopreli a zdolali šamorín. tím zo šariša 
udrel v absolútnom závere. v 84. resp. v 89. 
minúte sa presadil dvakrát skúsený Lukáš 
hricov. „Samozrejme, že hru súpera sme 
si naštudovali, ale chceme sa presadzovať 
vlastnými zbraňami. Každému oponentovi 
chceme vnútiť náš štýl. tvrdo na tom 
pracujeme a nechceme sa  od nášho smeru 
odkláňať,“ skonštatoval juraj ančic. asistent 
trénera verí, že práve duel s tatranom 
prinesie vytúžené prvé jarné víťazstvo. do 
zápasu sa nezapojí charni ekangamene, 
ktorý bol v Banskej Bystrici vylúčený. 
Otázniky visia nad štartom jakuba šulca a 
vojtecha tótha. Obaja sa po zdravotných 
problémoch zapojili do tréningového cyklu 
až počas týždňa. Zápas sa nám začne už o 
malú chvíľu. Inter do toho!

našu mLádeŽ PodPorIL
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FK Inter
Bratislava

1. FC tatran
prešov

VS

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

tréner brankárov:
Vedúci mužstva: 

Fyzioterapeut: 
masér: 

reaLIzačné  tímy: 

Libor hrdlička 
daniel Goga
štefan Kollár
andrej štrba
tomáš šalata
vojtech tóth
patrik Gilian
Bruno Bilić
emil haladej 
jovan pavlović
patrik Fedor
Quintón christopher edson christina
patrik Kochan
andrej Labuda
Martin vlček
damien clément Marie
ronald takács
Lukáš jacko
Usman adekunle
charni ekangamene
Mário Baldovský
jakub šulc

patrik Lukáč
Milan vinclér

adam jozef Oravec
patrik dziak

Lukáš šimko
Stefan vilotić

aleksandar Mitrović
Miroslav Keresteš

šimon Ondrej
timotej Maguľak

Filip Maník
Mário Strachan

nediljko Kovačevič
Mihajlo cmiljanovič

roman Kovalčík
Stanislav Olejník

Oliver Luterán
Michal Kraľovič

Oliver špilár
Lukáš hricov
Milan Basrak

Miroslav jantek
juraj ančic
daniel Bachleda
štefan šogor
roman Kratochvíl
štefan Kollár
jozef Selecký
tomáš Zubko
peter chudina 

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
asistent trénera:
Vedúci mužstva:

Fyzioterapeut:
Fyzioterapeut:

Lekár
Lekár

anton Mišovec
Marián prusák
jozef vaňo
jozef Stieber
 vladislav šarišský
MUdr.peter cvengroš
MUdr. július Svätojánsky

pavel Ochotnický, peter chládek, juraj halíček, Marek Mastiš, 
anton Medovič, Miroslav Makový

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava
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anton Mišovec
Marián prusák
jozef vaňo
jozef Stieber
 vladislav šarišský
MUdr.peter cvengroš
MUdr. július Svätojánsky

O súperovi
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tatran Prešov je najstarší slovenský 
futbalový klub, ktorý bol založený v 
roku 1898 pod názvom eperjesi tVe.

Medzi najväčšie úspechy prešovského 
futbalu patrí druhé miesto v 1. Česko-slo-
venskej futbalovej lige, ktoré získal v roku 

1965 za Spartou praha a v roku 1973, 
kedy o titul majstra prišiel rozdielom jedi-
ného bodu so Spartakom trnava. význam-
ným momentom pre prešovčanov bolo 
aj víťazstvo v slovenskom pohári v roku 
1992. Klub niekoľkokrát štartoval aj v eu-
rópskych pohároch.
Od roku 2006 pôsobili prešovčania v naj-
vyššej súťaži, v ktorej zotrvali sedem se-
zón. pred šiestimi rokmi sa po domácej 
prehre so Spartakom trnava museli porú-
čať do nižšej súťaže, v ktorej pôsobili tri 
sezóny a následne oslavovali postup do 
Fortuna ligy. história zostupu sa zopako-
vala v minuloročnom súťažnom ročníku, 
v ktorom opäť tatran prešov vypadol do 
druhej ligy. 
prešovčanom momentálne patrí zostupo-
vá 14.priečka. v doterajších dueloch na-
zbierali zverenci trénera antona Mišovca 
23 bodov za sedem výhier, tri remízy a 
dvanásťkrát odchádzali z ihriska ako po-
razení. v jesennej časti sme prešov zdolali 
1:2 a dvoma presnými zásahmi sa presa-
dil patrik Fedor. v jarnej časti „zeleno-bie-
li“ zatiaľ získali štyri body, keď remizovali 
so žilinskou rezervou a v poslednom kole 
zvíťazili nad šamorínom.

rok založenia:  1898
Prezident klubu:

klubové farby:
Legendy: 

Významní odchovanci:

1. FC tatran PrešoV
1898
miroslav remeta 
zelená, biela
Ladislav Pavlovič, jozef bomba, 
igor novák, miloslav danko, jozef 
bubenko a ďalší
dávid Leško, stanislav Varga, Peter 
šinglár a ďalší 
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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 dolná Ždaňa
MFK Skalica
MFK tatran Liptovský Mikuláš
FK poprad
KFc Komárno
FK dubnica nad váhom
Fc petržalka
MšK Žilina B
Fc štK 1914 šamorín
MFK dukla Banská Bystrica
partizán Bardejov BšK
FK Inter Bratislava
Fc LOKOMOtÍva KOšIce
1. Fc tatran prešov
SLavOj trebišov
šK Odeva Lipany

 Z v r p S  B

 22 13 7 2 31:17 46
 22 12 4 6 36:23 40
 22 12 4 6 41:29 40
 22 12 3 7 43:32 39
 22 10 5 7 34:24 35
 22 9 6 7 43:30 33
 22 8 7 7 27:27 31
 22 8 4 10 40:48 28
 22 7 6 9 34:33 27
 22 6 9 7 29:28 27
 22 5 9 8 29:37 24
 22 7 3 12 32:41 24
 22 6 6 10 24:33 24
 22 6 5 11 25:26 23
 22 6 5 11 17:32 23
 22 6 3 13 17:42 21

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

Fc nitra

FK Inter Bratislava

Fc nitra

Fc Spartak trnava

Fc Spartak trnava

výsledky posledných kôl - MLádeŽ
Fc petržalka

OšK dunajská Lužná

Fc petržalka

FK Inter Bratislava

MšK Iskra petržalka

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

u19

u19B

u17

u15

u15B

u14

u13

u12

0:6

0:0

1:5

3:0

10:0

3:1

2:1

15:6

Business ServicesO2
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Futbalový klub inter bratislava dostal veľkú dôveru. V uplynulých dňoch sa stal totiž 
organizátorom kvalifikácie prestížneho mládežníckeho podujatia champions trophy.  
akcia pre výbery do 12 rokov bola pre tých najlepších bránou do záverečného finále. to 
sa uskutoční vo švajčiarsku a zúčastní sa ho vyše 120 elitných výberov.

Medzi nasadenými sú družstvá z najlepších 
svetových adries. chýbať nebudú juventus 
turín, Fc Liverpool, Manchester city, Benfica 
Lisabon ani Schalke 04. Spoločnosť uvedeným 
velikánom bude robiť aj víťaz interistickej 
kvalifikačnej skupiny – Sigma Olomouc. nuž a 
na našu veľkú radosť, nebude, ako organizátor 
jednej z kvalifikačných skupín, vo švajčiarku 
chýbať ani náš Inter. Finálový turnaj je na 
programe na prelome mája a júna. 

predkrmom pred celosvetovým finále bol 
kvalifikačný turnaj v Stupave. veľká futbalová 
slávnosť sa konala v posledný marcový deň. 
na podujatí sa zúčastnilo 18 tímov z celého 
Slovenska, Maďarska i Česka. dva svoje 
výbery postavil aj Inter. „našim zámerom 
bolo, aby si zahrali všetci naši chlapci. preto 
sme postavili dve družstvá,“ prezradil dominik 
Ivanko, tréner chlapcov U12. prvý z výberov 
žltočiernych postúpil zo skupiny z 3. pozície a 
v zápase o 5. miesto podľahol tatranu prešov 
1:2. druhý interistický výber skončil vo svojej 
skupine štvrtý.

dominik Ivanko bol nie len trénerom 
žiackeho výberu Interu, ale zároveň aj šéf 
organizačného výboru vydareného podujatia. 
„Zvládnuť toto podujatie po organizačnej 
stránke nebolo jednoduché. Logistika, 
parkovanie, rozhodcovia, občerstvenie, 
medické zabezpečenie... Bolo toho dosť. 
touto cestou by sa chcel veľmi pekne 
poďakovať našim rodičom, ako aj všetkým, 
ktorí nám pri organizácii tejto veľkej akcie 
pomáhali. Zúčastnené kluby vyjadrili s úrovňou 
pripravenosti turnaja maximálnu spokojnosť,“ 
vyjadril poďakovanie dominik Ivanko. jedným 
dychom nezabudol dodať, že o organizáciu 
podobných podujatí sa bude klub uchádzať 
aj v budúcnosti. Už v nasledujúcich týždňoch 
majú na programe podobné turnaje aj výbery 
U10 a U11. Oba sa uskutočnia v Stupave. nuž 
a ako organizátori kvalifikačného turnaja majú 
aj tieto kategórie mladých Interistov zaručenú 
miestenku v celosvetovom finále. desaťroční 
chlapci sa predstavia v rakúsku, ich o rok 
starší kamaráti si zahrajú v Srbsku.

FutBaLIStI Interu mIerIa na SVetoVé FInáLe

ChamPIonS troPhy

SKuPIna a
Inter I – cFt academy 7:0

Inter I – trnava 0:5
Inter I – šamorín 5:0
Inter I – Újpest 1:0
Inter I – trenčín 0:4

SKuPIna C
Inter II – Senica 2:3

Inter II – prievidza 1:2
Inter II – MtK Budapešť 0:4

Inter II – Gyirmot 3:1
Inter II – púchov 3:1

VÝSLedKy VÝBeroV Interu BratISLaVa V SKuPInáCh Partner
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tím FK Inter Bratislava Ing. Peter Ivanov in memoriam

GeneráLnI PartnerI

partnerI

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

 

13. 04. 2019 

19. 04. 2019 

23. 04. 2019 

26. 04. 2019 

04. 05. 2019 

11. 05. 2019 

18. 05. 2019 

25. 05. 2019

rozpis II. liga 2018/2019 - jarná časť

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 (a)

Fk inter bratislava 

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo dátum časdomáci hostia
2:1

2:3

1:1

1:2

1:1

16:00

18:00

16:30

17:00

17:00

17:00

17:00

17:00


