
VÝSLEDKOVÝ SERVIS - 5. TÝŽDEŇ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Muži-A - 1.2.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. TJ KOVO BELUŠA - 0 : 3 (0:1) 
Góly: -. 

 
- 
 

U19 - 1.2.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE muži A - 1 : 3 (0:2) 
Góly: Šmehýl. 

 
- 
 

U15 - 31.1.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. JUPIE FŠMH - 7 : 1 (3:1) 
Góly: Ondruš, Dolník 2, Štrkáč, Maroš, Ursíny, Schmidt. 

 
- 
 

U14 - 31.1.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. JUPIE FŠMH - 3 : 5 (3:1) 
Góly: Baráni, Smik, Fačko. 

 
- 
 

U10 - 2.2.2020 - Triangel - Kysucké Nové Mesto 
MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO vs. MŠK FOMAT MARTIN - 1:21 

FK FOTBAL TŘINEC vs. MŠK FOMAT MARTIN - 6:4 
Góly: Truchlík 6, Hanko 6, Kišidaj 3, Knapko 3, Fučela 3, Kokavec 2, Veterník, Velický. 

 
- 
 

U9 - 2.2.2020 - Triangel - Kysucké Nové Mesto 
MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO vs. MŠK FOMAT MARTIN - 3:25 

FK FOTBAL TŘINEC vs. MŠK FOMAT MARTIN - 10:11 
Góly: Truchlík 6, Hanko 6, Kišidaj 3, Knapko 3, Fučela 3, Kokavec 2, Veterník, Velický. 

 
- 
 

U8 - 1.2.2020 - Halový prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. FC JUVENTUS ŽILINA 
Góly: Bez Udania Strelcov Gólov. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - MUŽI A 

 

MŠK FOMAT MARTIN - TJ KOVO BELUŠA 

0 : 3   ( 0 : 1 ) 
 

01.02.2020 o 11:00 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly:  
 

- Zostava: Huszárik, Ďungel, Palenčár, Sproh, Lanko, Chovanec, Garaj, Mlynár, Dinga, Repáň, 
Boďa. 
 

- Náhradníci: Hažer, Meľo, Paholík, Brodziansky.      

- Tréneri: Šuhaj Pavol. 
 

- Priebeh stretnutia: Martinčania opäť nastúpili bez viacerých zranených hráčov, ale aj proti 
omnoho vyspelejšiemu súperovi, ako pred týždňom na Kysuciach. Účastník 3.ligy západ sa 
predstavil vo veľmi dobrom svetle. Disponuje kvalitnými a skúsenými hráčmi, atleticky veľmi 
dobre pripravenými. Výborne im zahrala stredová formácia a našim hráčom nenechávali veľa 
priestoru a ani času na kľudnú rozohrávku, navyše veľa súbojov dohrávali až na hranici 
únosnosti. Zápas sa mohol vyvíjať v náš prospech, ale to by v 8.minúte museli Boďa s 
Mlynárom zužitkovať výborný únik Lanka z ľavej strany a jeho skvelú prihrávku pred bránku – 
prvý menovaný loptu nedočiahol a druhý z pár metrov prestrelil. Následne v 10. minúte sa 
predviedli hostia, keď strelou z voleja opečiatkovali tyč Huszárikovej bránky. Ale v 19.minúte 
sa predsa ujali vedenia, keď využili našu chybu v rozohrávke na hranici 16-ky  – 0:1.  
Potom sa cca 20. minút hra odvíjala prevažne v strede ihriska bez nejakých vyložených šancí, 
pribúdali ostré osobné súboje, čo našim hráčom moc nevyhovovalo. Až v 39. minúte kopal 
Boďa trestný kop, ale jeho technickú strelu k žrdi brankár hostí kryl. Úvod druhého dejstva 
Martinčanom veľmi nevyšiel, keď v 51.minúte sme nezachytili únik po ľavej strane, center po 
zemi Hažer ešte stihol vyraziť ale na dorážku už nemal nárok – 0:2. Snažili sme sa so zápasom 
niečo spraviť, postupne prišli na ihrisko striedajúci hráči, ale výsledkom bola len strela Boďu z 
18 metrov do pravej tyče. Kalich horkosti sme dopili v 72. minúte, keď hostia zvýšili hlavou po 
rohovom kope – 0:3. V závere mohol nepriaznivý výsledok zmierniť Mlynár, natlačil sa z pravej 
strany až na hranicu malého vápna, ale gólmana hostí neprekonal. Našich hráčov stretnutie 
nezastihlo v dobrom rozpoložení, viazla nám súhra, prihrávky nenachádzali adresáta a často 
končili mimo ihriska, alebo na kopačkách súpera. Ďalší prípravný zápas odohráme v sobotu 8. 
Februára 2020 o 11:00 hodine opäť v domácom prostredí, keď privítame súpera z Lehoty pod 
Vtáčnikom. 

- Komentár trénera: Prvý krát sme sa predstavili na Pltníkoch, mali sme za súpera víťaza 
minuloročnej 3. ligy – Západ, Belušu. V tejto fáze prípravy to bol kvalitný súper, ktorý nám 

ukázal kopec nedostatkov. Tí hráči, ktorí dnes zasiahli do zápasu, sa snažili po celých 90 min 
niečo vymyslieť do uzavretých priestorov. Výsledok je jedna vec, ale v tejto fáze prípravy som 

rád, že väčšina hráčov odohrala 90 minúte záťaže, čo je v tomto období najpodstatnejšie. 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U19 

 

MŠK FOMAT MARTIN - TJ DRUŽSTEVNÍK BELÁ-DULICE muži A 

1 : 3   ( 0 : 2 ) 
 

01.02.2020 o 14:00 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Šmehýl. 
 

- Zostava I.polčas: Raček, Hodža, Ruttkay, Kraľovanský, Had, Thomka, Kurica, Šavol, Satina, 
Lopušan, Bučo. 
 

- Zostava II.polčas: Košárik, Vajdel, Ruttkay, Kraľovanský, Hodža, Šmehýl, Kurica, Kulich, Šavol, 
Šperka, Bučo.      

- Tréneri: Šupej Marián, Šmehýl Peter. 
 

- Komentár trénera: Proti fyzicky zdatnému súperovi sme nemali veľa šancí na úspech. Hlavne 
sme mali problém zachytiť dlhé diagonálne prihrávky, s ktorých si hostia vytvárali gólové 
príležitosti. Problém vidím , že chlapci hrajú alibisticky  v obrannej fáze , ale aj v útočnej fáze 
nám chýba väčšia odvaha. Musíme na tejto činnosti výrazne zapracovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U15 

 

MŠK FOMAT MARTIN - JUPIE FŠMH 

7 : 1   ( 3 : 1 ) 
 

31.1.2020 o 13:00 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Ondruš, Dolník 2, Štrkáč, Maroš, Ursíny, Schmidt. 
 

- Zostava: Veselovský, Schmidt, Janeček, Dolník, Maroš, Ondruš, Chlepko, Ursíny, Lipinský, 
Lesev, Olbert.  
 

- Náhradníci: Lilge, Štrkáč      

- Tréneri: Furo Vladimír, Glejtek Andrej. 
 

- Komentár trénera: Pokračujeme v sérii veľmi dobrých zápasov, či už z hľadiska herného tak aj 
výsledkového, hlavne pokiaľ ide o efektivitu. Proti silnému súperovi sme boli veľmi efektívni, 
v zápase nám vyšli veľmi pekné krídelné akcie, dobre sme prečíslovali, boli sme behavejší.  
Chalanov treba pochváliť a stále im zdôrazňovať, že takéto zápasy sú hlavne obraz ich prístupu 
k tréningovým povinnostiam a samotnom prístupe v tréningu. 

 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U14 

 

MŠK FOMAT MARTIN - JUPIE FŠMH  

3 : 5   ( 3 : 1 ) 
 

31.01.2020 o 14:30 - UT Martin-Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Góly: 2´- Baráni, 15´- Smik, 25´- Fačko. 
 

- Zostava: Ruman, Kamien, Fačko, Kľučinec, Samčík, Krška, Korbačka, Tomahogh, Chlepko, 
Baráni, Smik. 
 

- Náhradníci: Lilge, Marčičiak, Hanek, Pobeha. 
 

- Striedania:    36´ Marčičiak          Kamien 
     36´          Lilge          Chlepko 
     36´       Hanek          Korbačka 
     36´     Pobeha          Samčík   

- Tréneri: Turčina Marián, Malko Jakub. 
 

- Komentár trénera: Zápas dvoch rozdielnych polčasov. V prvom polčase to bol z našej strany 
solídny výkon, po zmenách v druhom polčase to už nebolo dobré, a v samom závere sme 
dokonca dovolili hosťom zápas otočiť aj výsledkovo. Stále musíme pracovať na defenzívnych 
činnostiach, veď za posledné dva zápasy sme inkasovali až 11 krát. 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U10 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

21 : 1 
MŠK FOMAT MARTIN - FK FOTBAL TŘINEC  

4 : 6  
2.2.2020 o 10:00 - UT Kysucké Nové Mesto - Triangel. 
 

- Góly: Truchlík 6, Hanko 6, Kišidaj 3, Knapko 3, Fučela 3, Kokavec 2, Veterník, Velický.   
 

- Zostava: Frniak, Fúčela, Hanko, Kišidaj, Knapko, Čáni, Kokavec, Veterník, Truchlík, Beniač, 
Velický. 
 

- Tréneri: Lučanský Milan, Turčina Lukáš. 
 

- Komentár trénera: V nedeľu sme po prvýkrát v tomto roku a po dlhej dobe hrali zápas von 
na umelej tráve. Zo začiatku nám robila umelá tráva problém, preberanie a vedenie lopty. Prvý 
zápas proti domácim sme jednoznačne vyhrali, aj keď nie som spokojný s hrou, často sme 
zbytočne prehusťovali priestor v útočnej fáze, hrali sme zložito a mali sme slabý pohyb bez 
lopty. Druhý zápas proti Třincu už bol vyrovnaný. Prvý polčas sme hrali aktívne, tlačili sme sa 
dopredu a boli sme nebezpeční. Súper sa zatiahol pred vlastnú bránu a hrozil len sporadicky 
z protiútokov. Druhý polčas sme vybuchli vo všetkých herných činnostiach. Bolo to zapríčinené 
našou nekoncentrovanosťou, hernou nedisciplinovanosťou a sústavným komentovaním 
súpera a jeho zákrokov. Tento zápas sme si prehrali sami, v našich hlavách, kde myšlienky 
vôbec neboli futbalové. S výkonom mužstva som nebol spokojný, ani trošku sme sa nepriblížili 
k tomu, čo máme natrénované. 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U9 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

25 : 3 
MŠK FOMAT MARTIN - FK FOTBAL TŘINEC  

11 : 10 
2.2.2020 o 10:00 - UT Kysucké Nové Mesto - Triangel. 
 

- Góly: Bez udania strelcov gólov. 
 

- Zostava: Šašura, Pavlovič, Mazurák, Kmeť, Albrecht, Baranček, Kráľ, Barica, Černák, Šalát. 
 

- Tréneri: Fúčela Rastislav. 
 

- Komentár trénera: V nedeľu sme cestovali na triangel do Kysuckého  Nového mesta. Troška 
sme sa obávali počasia, ale nakoniec to dobre dopadlo a chalani si z chuti zahrali. Mám také 
zmiešané pocity z výkonu. Na jednej strane výborné výkony jednotlivcov, a na druhej slabý 
prvý dotyk, koncentrácia, v hre 1:1 sme viac využívali rýchlosť a nie technické zručnosti. 
Najviac som bol spokojný s nasadením v hre. Dôležité je, že ich hra bavila a ostatné nedostatky 
sa dajú odstrániť tréningovým procesom. 



MŠK FOMAT MARTIN - U08 

 

MŠK FOMAT MARTIN - FC JUVENTUS ŽILINA 

- 
 

01.02.2020 o 10:00 - Telocvičňa ZŠ Hurbanova - Prípravný zápas. 
 

- Góly: bez uvedenia gólov. 
 

- Zostava: Kremeň, Greňo, Engli, Rizzo, Jahn, Pavlanin, Vyletel, Bobrovský, Ondrášek, Kutman, 

Dérer, Šalaga. 
 

- Tréneri: Rastislav Fúčela, Tomáš Antoš. 
 

- Komentár trénera: Prvý februárový deň sme odohrali prípravné stretnutie s mužstvom FC 
Juventus Žilina, pričom hrací čas bol 4x30 minút. Chlapci si zahrali do sýtosti, zápas ich bavil, 
užívali si ho, čoho výsledkom bolo množstvo gólov. V hre bolo vidieť prvky, ktoré sú súčasťou 
tréningového procesu: preberanie lopty vnútornou stranou a vonkajšou stranou nohy, hra 
1v1, prepínanie z obrany do útoku. Musíme pochváliť aj hru brankára, ktorý zakladal a 
podporoval útok a nebál sa vyviesť loptu.  
 


