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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 SA rozlúčI S domáCIm ProStredím

V duelI ProtI ŠAmorínu 
Futbalistov interu čaká už dnes domáca rozlúčka s aktuálnym 
ročníkom ii. ligy. a keďže mužstvo v uplynulom kole v komárne 
definitívne stratilo šancu na záchranu, diváci v stupave si na 
nejaký čas od stretnutí ii. ligy oddýchnu. 

www.fkinterbratislava.sk

aktuálna téma

napriek tomu ale inter stále má o čo hrať. 
keď už sa to nepodarilo dosiaľ, bolo by 
dobré pokúsiť sa o prvú jarnú výhru aspoň v 
závere sezóny. Ďalším motivačným prvkom 
by mala byť snaha dohrať posledné dva 
duely so cťou, nuž a v neposlednom rade 
by mohol byť dnešný duel aj príležitosťou 
vrátiť šamorínu vysokú jesennú prehru.

v uplynulom ročníku sa vo vzájomných 
dueloch zrodili dve remízy. v Stupave 
bezgólová, v šamoríne sa oba tímy rozišli po 
výsledku 1:1. náš gól zaznamenal Labuda. 

Zápas v aktuálnom ročníku bol ale z úplne 
iného cesta. Futbalisti štK vyhrávali už 
v 5. minúte 2:0 a rýchlo získaný náskok 
si nielenže ustrážili až do konca, ale s 
pribúdajúcimi minútami ho ešte zveľadili. 
paradoxom je, že Inter zaznamenal viac 
streleckých pokusov ako domáci, lenže naši 
chlapci mali mimoriadne vychýlenú mušku. 
Z 12-tich striel mierili medzi žrde iba tri. 

šamorín bol ešte pred troma kolami 
namočený v boji o záchranu až po uši. Lenže 
výhry so žilinskou rezervou a Lipanmi ako i 
remíza s Komárnom futbalistov štK upokojili 
a v konečnom dôsledku aj zachránili. 
najlepšími jarnými strelcami súpera sú peu 
a almási. Obaja dali po tri góly. trojgólového 
jarného strelca máme v zostave aj my. 
je ním Issa, ktorý je po dvojzápasovej 
vynútenej disciplinárnej pauze trénerom 
opäť k dispozícii. Zápas Inter Bratislava – 
štK Fluminense šamorín je na programe v 
sobotu 18.05. o 17:00 hod.

nAŠu mládeŽ PodPorIl
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FK Inter
Bratislava

FC ŠtK 1914
šamorín

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

juraj hajdúch
jakub Bubák

Matúš ružinský
Marián štrbák
vladimír Fuják
Marek pittner

vladimír pončák
draško Matej Marič-Bjekič

adrián Kopičar
diogo augusto pereira neto

juraj pančik
Mário almaský
tamás németh

Gergely viola
Kyle Knotek

Ladislav almási

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:

Fyzioterapeut: 

Sanjin alagíc
juraj BaláŽ
Lukáš Kaplan
roland csölle
róbert végh

Ľuboš Kačenga, peter Čajka, Michal Budáč, tomáš Marsal, 
ján panák, peter Likavský

Zostavy Informačný bulletin FK Inter Bratislava
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Sanjin alagíc
juraj BaláŽ
Lukáš Kaplan
roland csölle
róbert végh

O súperovi

II. liga 2018/2019, 29. kolo
www.fkinterbratislava.sk
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tJ ŠtK ŠAmorín 
vznikol 1.6.1914 na 

čele so šamorínskym 
futbalovým predsedom 

Pschierer Józsefom; vo ve-
dení okrem neho zaujali miesto i Halmi 
Béla, Bargár richárd, Huszágh János a 
Balheim Károly.

v roku 1931 vtedajší futbaloví nadšen-
ci vybudovali prvý šamorínsky futbalový 
štadión. jeho slávnostné otvorenie v júni 
1931 vyvrcholilo prvým oficiálnym zápa-
som štK šaMOrÍn proti viedenskému 
FSv, keď pred zrakmi 1500 divákov ša-
morín vyhral 2:0. 
v novodobej histórií pôsobil klub v II.lige, z 
ktorej v sezóne 2014/2015 vypadol. v roku 
2015 podpísal štK šamorín partnerstvo 
s jedným z najväčších brazílskych tímov 
Fluminense Fc. v nasledujúcej sezóne 
2015/2016 sa stal klub víťazom III.ligy Zá-
pad a postúpil do II.ligy Západ. 

v minulom súťažnom ročníku sme odohra-
li so šamorínom dva zápasy a obidva sa 
skončili remízov. v jesennej časti aktuálnej 
sezóny sme vycestovali do šamorína, kde 
nás súper doslova „rozobral“ rozdielom 
triedy 5:1. O jediný náš gól sa vtedy po-
staral kapitán tímu Mário Baldovský.  
Momentálne patrí šamorínčanom 11. 
miesto.  v doterajších dueloch nazbierali 
37 bodov za desať výhier a sedem remíz, 
pričom jedenásťkrát odchádzali z trávnika 
porazení. v jarnej časti zaznamenali výhry 
nad petržalkou, Skalicu, Žilinou a Lipanmi.

rok založenia:
Prezident klubu:

klubové farby:

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

 Z v r p S  B

 28 16 7 5 41:24 55
 28 17 4 7 51:35 55
 28 15 4 9 44:30 49
 28 13 5 10 49:40 44
 28 12 7 9 45:33 43
 28 12 6 10 53:40 42
 28 11 8 9 38:36 41
 28 10 10 8 42:34 40
 28 10 9 9 40:43 39
 28 11 5 12 51:56 38
 28 10 7 11 44:42 37
 28 9 8 11 35:38 35
 28 8 6 14 22:39 30
 28 7 6 15 28:35 27
 28 7 5 16 34:53 26
 28 6 3 19 22:61 21

Fc štK 1914 šamorín

Fc štK 1914 šamorín

FK dac 1904 dunajská Streda

MšK Senec 

FK dac 1904 dunajská Streda

FKM Karlova ves 

FKM Karlova ves 

výsledky posledných kôl - MLádeŽ

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

FK Inter Bratislava

u19

u17

u15

u15B

u14

u13

u12

2:0

1:3

5:0

0:2

4:1

2:1

8:11

Business ServicesO2
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Futbalový klub inter bratislava zorganizoval aj do tretice veľkolepý mládežnícky turnaj. 
tým bola kvalifikácia champions trophy. Po tom ak si v športovom areáli v stupave 
merali sily chlapci do 12 a neskôr do 11 rokov, prišlo aj na tých desaťročných. 

A hoci najmladší výber výsledkami na svo-
jich starších spoluhráčov nenadviazal, naši 
chlapci sa ako organizátori kvalifikácie 
môžu tešiť na celosvetové finále. to sa usku-
toční v susednom rakúsku. okrem Interis-
tov doň z „našej“ kvalifikačnej skupiny po-
stúpil a víťaz stupavského podujatia Slovan 
liberec.
turnaj mal tradičný model. Zúčastnilo sa 
na ňom 18 elitných výberov zo Slovenska, 
zastúpenie malo aj Česko a Maďarsko. tímy 
boli rozdelené do troch šesťčlenných skupín. 
„My sme ako organizátori postavili dva výbery. 
našou motiváciou bolo, aby si zahrali všetci 
chlapci z ročníka,“ uviedol tréner Interistického 
výberu do 10 rokov Matej chocina. výber 
označený ako Inter I. mal v skupine trnavu, 
Liberec, Kalinkovo, Senicu a Bardejov. Žiaľ 
našim mládencom sa nedarilo, prehrali všetky 
zápasy a s vysoko negatívnym skóre 1:26 
skončili v skupine posledný. „napriek zlým 
výsledkom som presvedčený, že nás tento 

turnaj mnohému naučil. chlapci získali v 
zaujímavých konfrontáciách cenné skúsenosti. 
tieto zápasy zároveň odhalili, kde máme 
najväčšie medzere a na čom musíme ešte 
tvrdo zapracovať,“ hľadal tréner pozitíva na 
vystúpení svojich zverencov. Ďalším pozitívom 
bol posledný duel o konečné 17-te miesto. v 
ňom Žltočierni zdolali ružomberok 2:0.
rovnako výber Inter II. bol konfrontovaný 
so silnými súpermi. v skupine s račou, 
Michalovcami, pohroním, Gyirmotom a nitrou 
získali naši mládenci bod za remízu s nitrou. S 
rovnakým súperom sa následne stretli aj v súboji 
o konečné 15-te miesto, v ňom ale tímu spod 
Zobora podľahli 1:2 „Bez ohľadu na výsledky 
som rád, že sa takéto významné podujatia 
organizujú už pre deti v týchto vekových 
kategóriách. vlani som navštívil celosvetové 
finále chlapcov U12 v Sarajeve. pre všetkých 
mladých futbalistov to bola skvelá skúsenosť,“ 
vyzdvihol model turnaja champions trophy 
Matej chocina.

Inter AJ do tretICe zVládol orGAnIzáCIu KVAlIFIKáCIe

CHAmPIonS troPHy
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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 

17:00

17:00

tím FK Inter Bratislava Ing. Peter Ivanov in memoriam

Inter Gól

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

 

18. 5. 2019

25. 5. 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.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kolo dátum časdomáci hostia
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