
VÝSLEDKOVÝ SERVIS - 8. TÝŽDEŇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - 19.2.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK RUŽOMBEROK „B“ - 2 : 5 (2:0) 
Góly: Boďa, Mlynár. 

 
- 
 

U15 - 23.2.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. FK DUBNICA - 4 : 0 (0:0) 
Góly: Maroš 2, Mičuta, Frančák. 

 
- 
 

U14 - 23.2.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. FK DUBNICA - 2 : 1 (2:0) 
Góly: Konôpka, Baráni. 

 
- 
 

U13 - 22.2.2020 - Prípravný zápas - MFK VÍTKOVICE vs. MŠK FOMAT MARTIN - 5 : 0 (2:0) 
Góly: -. 

 
- 
 

U12 - 22.2.2020 - Prípravný zápas - MFK VÍTKOVICE vs. MŠK FOMAT MARTIN - 30 : 3 
Góly: Bez udania strelcov. 

 
- 
 

U9 - 22.2.2020 - Halový turnaj Jupie Cup - Badín - 4.miesto 
Góly: Kráľ 4, Albrecht 3, Šašura 3, Pavlovič 2. 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - MUŽI A 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MFK RUŽOMBEROK „B“ 

2 : 5   ( 2 : 0 ) 
 

19.02.2020 o 18:30 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Boďa, Mlynár. 
 

- Zostava: Hažer, Ďungel, Stašík, Cvik, Palenčár, Chovanec, Garaj, Mlynár, Dinga, Lanko, Boďa. 
 

- Náhradníci: Vajagič, Veselovský, Repáň, Vojvoda, Meľo, Moďoroši.      

- Tréneri: Šuhaj Pavol, Barčík Miroslav. 
 

- Priebeh stretnutia: Martinčania sa v ďalšom prípravnom zápase stretli s účastníkom 2. Ligy , 
ktorý navyše prišiel posilnený aj o hráčov ,,A“-čka. Začali sme dobre, už v 4. minúte sme mohli 
otvoriť skóre, keď sme rozvinuli po pravej strane rýchlu akciu na jeden dotyk, na prvú tyč si 
nabehol Boďa, ale z ťažkého uhla trafil len bočnú sieť. V 9. minúte opäť Boďa vybojoval súboj v 
strede ihriska, na jeho pas do priestoru si nabehol Ďungel, ale jeho prihrávku v gólovej pozícii 
nestihol zakončiť Mlynár. Potom sa dostali k slovu hostia, keď si útočník zbehol cez stred 
obrany, ale Hažer skvelým vybehnutím tutovku zlikvidoval. V 16. minúte sa už skóre menilo v 
náš prospech, keď Boďa vystihol zlú rozohrávku hostí a samostatnú akciu aj gólovo zakončil 
1:0. Potom sa hra odvíjala viac-menej v strede ihriska, ani jedno mužstvo sa nedostávalo do 
gólových šancí. Až prišla 39. minúta, kedy sa zaskvel Mlynár – po Boďovom pase obišiel aj 
brankára a z nemožného uhla trafil sieť 2:0. Druhý polčas bol ale diametrálne odlišný od 
prvého, ale že príde až k takému zlomu, to asi nikto nečakal. Hostia prebrali iniciatívu, 
prevyšovali nás v pohybe, a v 61. minúte znížili na 1:2. Naše mužstvo začalo čoraz viac strácať 
pôdu pod nohami, z čoho rezultovalo vyrovnanie v 73. min. Súper pokračoval vo svojej hre a v 
posledných minútach nás valcoval. Postupne v 78., 88., a 89. minúte skóroval, a uzavrel na 2:5. 
Budúci týždeň v sobotu 29.2.2020 sa o 15:00 predstavíme v Poprade v súboji s ďalším 
druholigistom. 
 

- Komentár trénera: Takéto zápasy Vám ukazujú tvár v akej sme. Súper prišiel posilnený o 
hráčov z ačka, prvý polčas z našej strany najlepší v príprave, hráči plnili taktické pokyny, držali 
pozície, boli nebezpečný po zisku lopty. Strelili sme dva krásne góly, ďalšie dve šance zostali 
nevyužité a podržal nás brankár v tutovke hosti. Prvý polčas bol v tempe a nasadení presne to, 
čo od nich v tejto fáze prípravy očakávam. 
Po prestriedaní na začiatku druhého polčasu ma to dostalo späť na zem. Hráči sa dostávali pod 
tlak, nepodržali sme loptu, niektorí si prišli zahrať druhý polčas respektíve pár minút. Nič z 
toho, čo fungovalo prvý polčas, v  druhý absolútne nefungovalo. A bolo to len o ochote držať 
taktické pokyny a hráčske funkcie, ktoré jednotlivé posty obnášajú. Niektorí sa takýmto 
výkonom nebudú posúvať ďalej. 

 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U15 

 

MŠK FOMAT MARTIN - FK DUBNICA 

4 : 0   ( 0 : 0 ) 
 

23.2.2020 o 10:00 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Mičuta, Maroš 2, Frančák. 
 

- Zostava: Lilge, Pražma, Mičuta, Maroš, Ondruš, Pekelský, Ursíny, Lukašik, Frančák, Olbert, 
Lipinský.  
 

- Náhradníci:          

- Tréneri: Furo Vladimír, Glejtek Andrej. 
 

- Komentár trénera: Podobný zápas ako minulý týždeň v Třinci. Nielen výsledkom, ale aj 
samotným herným prejavom. V prvom polčase sme prehrávali až veľmi veľa osobných súbojov 
a tým sme pomohli súperovi prevziať aktivitu. Nevedeli sme sa dostať do tempa, mali sme 
prehnané sebavedomie. Druhý polčas nám vyšli pekné krídelné akcie, ktoré sme aj zakončili 
gólom, to nás postavilo na nohy. Určite sa treba z prvého polčasu poučiť. 
 
 
 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U14 

 

MŠK FOMAT MARTIN - FK DUBNICA  

2 : 1   ( 2 : 0 ) 
 

23.02.2020 o 12:00-  UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: 1´- Konôpka, 15´- Baráni. 
 

- Zostava: Ruman, Krška, Kamien, Kľučinec, Obžut, Chlepko, Holienčík, Hanek, Konôpka, 
Baráni, Hládek. 
 

- Náhradníci: Marčičiak, Korbačka, Rejko. 
 

- Striedania:    36´ Marčičiak          Obžut 
     36´  Korbačka          Holienčík 
     36´        Rejko          Hládek     

- Tréneri:   Turčina Marián, Malko Jakub 
 

- Komentár trénera: Výborný prvý polčas a len priemerná hra v druhom. To je obraz našej hry, 
ktorý nás charakterizuje v posledných zápasoch. Našťastie sme boli góloví v prvom polčase 
a pozornou obranou sme víťazstvo udržali. Ale ak chceme byť dlhodobejšie úspešní, musíme 
ešte pridať. 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U13 

 

MFK VÍTKOVICE - MŠK FOMAT MARTIN   

5 : 0   (  2 : 0 ) 
 

22.02.2020 o 10:00 - UT Vítkovice - Prípravný zápas. 
 

- Góly: -. 
 

- Zostava: Siekeľ, Staník, Holubjak, Kapusta, Bečák, Dolník, Gomola, Lepot, Lehotský J., 
Lehotský L., Šútovec, Pajúnková, Človiečik, Maslák. 
 

- Tréneri: Bella Igor, Zboja Filip. 
 

- Komentár trénera: Súper ukázal hlavne v prvom polčase rýchlu kombinačnú hru. Vo všetkých 
herných činnostiach boli lepší, rýchlejší a bojovnejší. Naopak naši chlapci  podali slabý 
a nezodpovedný výkon s veľmi chabým nasadením. Všetky situácie sme chceli riešiť 
individuálne a aj to minimum prihrávok o ktoré sme sa pokúšali sme pokazili.  
Aj v druhom polčase rýchlonohí domáci boli v každom súboji dominantní, osobné súboje 
vyhrávali aj fyzicky, pretože naši žiaci sa báli o loptu tvrdšie zabojovať a prakticky sa hralo iba 
na našej polovici. My sme ohrozovali súpera z ojedinelých útokov. Naši útočníci, ktorí sa ako 
jediní z mužstva  ako tak snažili, dokázali zahodiť doslova vyložené šance na strelenie gólu. 
Mrzí ma, že hráči, ktorí by mali zabojovať o základnú zostavu pre jarnú časť, úplne sklamali. 
 
 
 
 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U12 

 

MFK VÍTKOVICE - MŠK FOMAT MARTIN 

30 : 3 
 

22.02.2020 o 11:30 - UT Vítkovice - Prípravný zápas. 
 

- Góly: BEZ UDANIA STRELCOV GÓLOV. 
 

- Zostava: Nečesaný, Podhradský, Ertelt, Faziková, Kováčik, Krovina, Maniš, Petrovič, Skladaný, 
Cálik, Rapan, Šuhaj, Maslák, Mendel, Bakhsh, Brincka. 
 

- Tréneri: Marek Šípka, René Lukáč 
 

- Komentár trénera: Prípravný zápas vo Vítkoviciach bol ťažká previerka a hlavne zdravá facka 
pre naše družstvo. Súper bol rýchlostne, fyzicky, technicky, takticky na inej úrovni ako my. Hra 
rýchla hneď od prvého kontaktu a prvý polčas len na našej polovici. Z našej strany to bol boj 
a ani jeden hráč/hráčka to nevzdal aj za stavu kedy by to už hocikto iný asi zabalil. Za 
bojovnosť chceme družstvo pochváliť. 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U9 

 

22.02.2020 - Halový turnaj - Jupie Cup U9 - Badín. 
 

- Celkové umiestnenie: 4. miesto. 
 

- Góly: Kráľ 4, Albrecht 3, Šašura 3, Pavlovič 2. 
 

- Zostava: Albrecht, Šašura, Pavlovič, Barica, Kráľ, Stolárik, Mazurák, Rumpeľ, Rapán. 
 

- Tréneri: Fúčela Rastislav. 
 

- Komentár trénera: V sobotu sme odohrali v Badíne halový turnaj, ktorý organizoval JUPIE 
FŠMH. Stručné zhrnutie turnaja: Zlý začiatok, dobrý koniec. 
Prvý zápas bol z našej strany dosť nevydarený, ale do ďalších zápasov sme začali prenášať veci 
z tréningového procesu. Na obhajobu chalanov musím povedať, že sme prvýkrát hrali 
systémom 1-2-1, tak chvíľu trvalo, pokiaľ si zvykli. Celkovým víťazom sa stalo JUPIE FŠMH 
Podlavice A. Určite som s celkovým herným prejavom spokojný. 
 

Výsledky: MŠK FOMAT Martin – FC Vion Zlaté Moravce   0:3 
                  MŠK FOMAT Martin – FK Poprad               5:0 
                  MŠK FOMAT Martin – JUPIE FŠMH A               2:3 
                  MŠK FOMAT Martin – FC Košice                1:2 
                  MŠK FOMAT Martin – JUPIE FŠMH B               4:0 
 


