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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 čAKá dneS KVAlItný SúPer
nA doMáceJ Pôde PrIVítA MŠK ŽIlInu

aktuálny ročník ii. futbalovej ligy sa prehupol do posledného 
kalendárneho mesiaca. V máji čakajú našich chlapcov posledné 
štyri zápasy. a tie rozhodne nebudú prechádzkou ružovým 
sadom. 

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

inter sa dostal do komplikovanej situácie. 
šanca na záchranu stále žije, to ale musia 
naši chlapci začať konečne vyhrávať a 
výrazne im musia „pomôcť“ aj konkurenti. 
už dnes má inter možnosť siahnuť na prvé 
jarné víťazstvo, jeho súperom bude rezerva 
žiliny.

šošóni nepatria medzi obľúbených súperov 
Interu. vlani naši chlapci prehrali s týmto 
súperom oba vzájomné zápasy. ten prvý v 
Žiline 2:4, nuž a v domácom prostredí prehrali 
žltočierni ešte hrozivejším rozdielom 1:7. na 
brankárovi štefanovi Kollárovi si zgustol 
predovšetkým ofenzívny yusuf Otubanjo. 
nigérijčan sa blysol štyrmi gólmi. rovnako 
v tohtosezónnom jesennom zápase sa 
defenzíva Interu nevyznamenala. Inkasovala 
až štyri góly. Fantastický hetrik jakuba šulca 
tak ostal vo výraznom tieni prehry.

Interu sa na jar absolútne nedarí. víťazstvá 
sa mu jednoducho vyhýbajú, naopak prehry 
sa množia. aj preto mužstvo kleslo hlboko 
do zostupovej zóny. teoretická šanca na 
záchranu bliká, to ale treba začať víťaziť. 
Žilinčania síce v posledných dvoch dueloch 
na ihriskách súperov triumfovali (Lipany 2:0, 
Komárno 4:1), ale predtým si zvonka priviezli 
zo siedmych duelov iba jediný bod. v Stupave 
budú teda rozhodne zdolateľní. je otázne 
v akej zostave dnes nastúpia. Žilinskému 
a-čku sa totiž príliš nedarí. na ligovú výhru 
čaká už päť kôl, v stredu navyše prehralo aj 
vo finále Slovenského pohára. Z tábora MšK 
presakujú informácie, že na nedeľný duel 
proti dunajskej Strede nastúpia výsostne s 
vlastnými odchovancami, pre ich rezervný 
tím by sa tak mohli uvoľniť viacerí členovia 
a-čka. Bez ohľadu na zápasovú nomináciu 
súpera sa Interisti musia koncentrovať na 
vlastný výkon. Motiváciu by mohla zvýšiť 
aj túžba zlomiť konečne jarnú sériu bez 
víťazstva.

nAŠu MládeŽ PodPorIl
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FK Inter
Bratislava

MŠK
Žilina „B“

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

Matej vajs
Samuel petráš

vladimír Majdan
adam Kopas
Samuel Suľa
ján Minárik

peter chríbik
dávid Ďuriš

Bernard petrák
dawid Kurminowski

Matúš rusnák
patrik Myslovič
Martin Gamboš

roland Gerebenits
Matej Moško

Lukáš jánošík
Kristián vallo

Filip Balaj

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

rozhodcovia a delegáti:

tréner:
Asistent trénera:
Asistent trénera:
Vedúci mužstva:

Skills tréner
Skills tréner
Skills tréner

tréner brankárov

Slavomír Konečný
pavol Staňo
anton nemčík
ján hözl
Stanislav Griga
vladimír Labant
attila Malfatti
 Michal Klec

peter vlčej, rastislav Žákech, anton perát, Marek Mastiš, 
róbert dadykin, radomír Sluk

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava
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Slavomír Konečný
pavol Staňo
anton nemčík
ján hözl
Stanislav Griga
vladimír Labant
attila Malfatti
 Michal Klec

O súperovi

II. liga 2018/2019, 27. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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História MŠK Žili-
na sa začala písať v 

roku 1908, kedy vznik-
la organizácia: “Krúžok 

žilinských športovcov”. V 
roku 1928 získali futbalisti ŠK Žilina po 
prvý raz hrdý titul majstra Slovenska.

Svoj úspech zopakovali aj v roku 1929. 
najväčší úspech dosiahli v ročníku 
1946/47, kedy obsadili v I. lige 3. miesto 
za Sláviou a ac Spartou praha. K cenným 
úspechom treba zaradiť tiež víťazstvo ži-
linského mužstva v celoštátnej súťaži o 
pohár Slovenského národného povstania 
v roku 1961 a postup do finále Českoslo-
venského pohára. vo finále síce podľahli 
majstrovi republiky dukle praha, avšak 
ako finalisti Československého pohára si 
zabezpečili účasť v medzinárodnej futba-
lovej súťaži “pohár víťazov národných po-
hárov”, kde postúpili až do štvrťfinále proti 
Fiorentine (doma 3:2, vonku 0:2) 

Žilinské „Béčko“ má zatiaľ v jarnej časti 
výsledky ako na hojdačke. v súčasnosti sa 
nachádzajú na 10. mieste tabuľky s 9-bo-
dovým náskokom pred naším klubom. 
hoci to z ich pohľadu chvíľu vyzeralo na 
boj o záchranu,  Žilinčania včas dokázali 
zabrať. napriek domácej prehre so ša-
morínom v poslednom kole ich s veľkou 
pravdepodobnosťou uvidíme v II.lige SFZ 
aj budúcu sezónu. na jeseň sme s nimi 
odohrali zaujímavý zápas, v ktorom sme 
nakoniec podľahli domácim 4:3. hetrikom 
sa vtedy blysol náš kapitán jakub šulc. 

rok založenia:
majiteľ klubu:

klubové farby:

MŠK ŽIlInA „B”
1908
jozef antošík
žltá, zelená
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tabuľky Informačný bulletin FK Inter Bratislava

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

 Z v r p S  B

 26 15 7 4 36:21 52
 26 15 4 7 49:35 49
 26 14 4 8 40:27 46
 26 13 5 8 48:36 44
 26 11 6 9 51:37 39
 26 11 6 9 40:30 39
 26 9 10 7 39:31 37
 26 10 7 9 34:34 37
 26 9 7 10 35:34 34
 26 10 4 12 47:54 34
 26 9 6 11 39:39 33
 26 8 9 9 35:41 33
 26 8 5 13 22:38 29
 26 7 5 14 26:31 26
 26 7 4 15 32:49 25
 26 6 3 17 20:56 21

Spartak Myjava

Spartak Myjava

šK Slovan Bratislava

FK Inter Bratislava

šK Slovan Bratislava

FK Senica

FK Senica

výsledky posledných kôl - MLádeŽ

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

šKO Miloslavov

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

u19

u17

u15

u15B

u14

u13

u12

2:0

2:1

2:2

6:1

3:0

5:3

1:5

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.

V poslednú aprílovú nedeľu sa na 
stupavskom štadióne zišli desiatky 
mladých futbalistov. chlapci v kategórii 
do 11 rokov mali totiž na programe kva-
lifikáciu prestížneho podujatia cham-
pions trophy.
po mládencoch z ročníka U12, ktorí 
odohrali svoj turnaj ešte v marci, sa tak 
dočkali aj ich mladší spoluhráči. na turnaji 
sa zúčastnilo 18 výberov zo Slovenska, 
Česka a Maďarska. víťazmi sa stali 
chlapci trenčína. po remíze 2:2 zdolali vo 
finále maďarský haladás po pokutových 
kopoch. trenčania si okrem víťazstva 
zabezpečili aj postup do celosvetového 
finále. to sa uskutoční v Belehrade. v 
srbskej metropole nebudú chýbať ani 
naši chlapci. Miestenku na vrcholnom 
turnaji získali ako organizátori jednej z 
kvalifikačných skupín.
Stupavský turnaj sa hral v troch 
šesťčlenných skupinách. Inter doň postavil 
dva tímy. „v kategórii U11 evidujeme 27 
hráčov. štyria boli zranení, ostatných 23 
chlapcov si na tomto podujatí zahralo,“ 
vysvetlil myšlienku zapojiť dva domáce 
výbery richard Čintala, tréner Interu U11. 
jeho zverenci majú s týmto turnajom 
bohaté skúsenosti. vlani, ešte ako výber 
do 10 rokov, vyhrali kvalifikáciu, keď 

zvíťazili vo všetkých zápasoch a postúpili 
do celosvetového finále. v ňom si zahrali 
napríklad  proti Glasgowu rangers či 
juventusu turín. v tohtoročnej kvalifikácii 
odohral prvý tím Interu šesť a ten druhý 
osem zápasov. ten najvydarenejší proti 
Žiline. „chalani si ten zápas neuveriteľne 
užívali. hádam ešte nikdy som u nich 
nevidel také pozitívne emócie. Bol to 
vydarený duel, vyhrali sme ho 2:0,“ 
neskrýval radosť richard Čintala.
výber Inter I hral v mimoriadne ťažkej a 
skupine. Obsadil v nej piate miesto, svoje 
tri body získal za výhru nad šamorínom. 
druhý z našich výberov sa predstavil v 
skupine c. Žltočierni v nej nazbierali 10 
bodov a umiestnili sa na 2. pozícii. celkovo 
obsadili 8. miesto, menej úspešný z našich 
výberov finišoval 16-ty. turnaj sa vydaril po 
všetkých stránkach. 

Inter zVládol AJ druHý dIel KVAlIFIKácIe

cHAMPIonS troPHy
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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

 

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

0:1

2:0

0:0

5:0

17:00

17:00

17:00

17:00




