
VÝSLEDKOVÝ SERVIS - 10. TÝŽDEŇ 
 
 
 
 
 
 

Muži A - 7.3.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM - 5 : 3 (2:1) 
Góly: Meľo 2, Boďa, Dinga, Moďoroši. 

- 

U19 - 7.3.2020 - II.Liga SD-Východ - MŠK FOMAT MARTIN vs. MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - 1 : 1 (1:0) 
Góly: Bučo (PK). 

- 

U17 - 7.3.2020 - II.Liga MD-Východ - MŠK FOMAT MARTIN vs. MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - 6 : 2 (1:1) 
Góly: Satina 2, Pavlík, Spišák Tomáš, Facuna, Hlavenka. 

- 

U15 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - FC VION ZLATÉ MORAVCE vs. MŠK FOMAT MARTIN - 4 : 2 (0:2) 
Góly: Maroš, Dolník. 

- 

U14 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - FC VION ZLATÉ MORAVCE vs. MŠK FOMAT MARTIN - 3 : 1 (1:0) 
Góly: Rejko. 

- 

U13 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK PÚCHOV - 0 : 7 (0:2) 
Góly: -. 

- 

U12 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK PÚCHOV - 25 : 10 
Góly: Bez udania strelcov. 

- 

U11 - 7.3.2020 - Prípravný Triangel - Martin 
MŠK FOMAT MARTIN vs. FC BANÍK PRIEVIDZA - 13 : 9 

MŠK FOMAT MARTIN vs. JUPIE FŠMH - 16 : 7 
Góly: Cesar 6, Delton 4, Bakhsh 4, Ratica 3, Tuna 3, Krcho 2, Lacko 2, Fľak, Paczelt, Kalnický, Nátny, Levčík. 

- 

U10 - 8.3.2020 - Miniturnaj - Žiar nad Hronom 
MŠK FOMAT MARTIN vs. FK POHRONIE - 5 : 1 

MŠK FOMAT MARTIN vs. SFA SENEC - 2 : 3 
MŠK FOMAT MARTIN vs. MŠK ŽILINA - 0 : 3 

MŠK FOMAT MARTIN vs. FC NITRA - 3 : 2 
Góly: Bez udania strelcov. 

- 

U10 - 8.3.2020 - Halový turnaj - Púchov - 7. miesto 
Góly: Benič 3, Heger 2 

- 

U9 - 8.3.2020 - Prípravný Triangel - Žilina 
MŠK FOMAT MARTIN vs. JUPIE FŠMH - 21 : 24 
MŠK FOMAT MARTIN vs. MŠK ŽILINA - 14 : 30 

Góly: Bez udania strelcov. 
- 

U8 - 7.3.2020 - Halový turnaj - Badín - 1. miesto 
Góly: Bez udania strelcov. 

- 

WU19 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK RUŽOMBEROK - 0 : 13 (0:7) 
Góly: Bez udania strelcov. 

- 

WU15 - 8.3.2020 - Prípravný zápas - MŠK FOMAT MARTIN vs. MFK RUŽOMBEROK - 9 : 1 (3:1) 
Góly: Cígerová 3, Najšelová 3, Pajunková 2, Koškárová. 

- 

 

 
 



MŠK FOMAT MARTIN - muži A 

 

MŠK FOMAT MARTIN - OFK TEPLIČKA NAD VÁHOM 

5 : 3   ( 2 : 1 ) 
 

07.03.2020 o 14:30 - UT Martin/Pltníky - Prípravný Zápas. 
 

- Góly: Meľo 2, Boďa, Dinga, Moďoroši.   

- Zostava: Huszárik, Ďungel, Stašík, Cvik, Palenčár, Chovanec, Dinga, Mlynár, Moďoroši, Lanko, 
Boďa. 
 

- Náhradníci: Meľo, Vojvoda, Hažer, Repáň. 
 

- Striedania:  Meľo, Vojvoda. 
 

- Tréneri: Šuhaj Pavol. 
 

- Priebeh stretnutia: V predposlednom prípravnom stretnutí sa MŠK FOMAT Martin stretol v 
súboji s účastníkom 4. ligy Sever – OFK Teplička nad Váhom, ktorý zimuje na 6. priečke.  
Mali sme vynikajúci úvod, keď už v 2. min. Palenčár výborne predskočil obrancu hostí a jeho 
presnú prihrávku zblízka premenil Boďa – 1:0. I keď v ďalších minútach sa hralo v našej réžii, 
hostia sa snažili o otvorený futbal a využívali každú príležitosť na ohrozenie Huszárikovej 
bránky. Ale na druhej strane aj dobre bránili, keď veľa našich sľubných akcií odvrátili na roh, 
alebo stihli strely zablokovať. Zvýšiť skóre sa nám podarilo až v 29. minúte, keď Lankov center 
z pravej strany obrana hostí ešte odvrátila, ale na následnú strelu Dingu už nestačila a tak bolo 
2:0. Hostia ani za tohto nepriaznivého stavu neskladali zbrane a v 36. minúte znížili strelou 
zvnútra 16-ky – 2:1. Do druhého polčasu nastúpil namiesto zdravotne indisponovaného 
Ďungela Meľo. Začiatok druhého polčasu vyšiel lepšie hosťujúcemu mužstvu, keď v 55. minúte 
si prudký center zprava nešťastne zrazil do vlastnej siete Lanko – 2:2. Potom prišla menšia 
prestrelka a skóre sa v priebehu pár minút menilo 3 krát. Najprv hneď po otvorení hry Boďa 
vysunul cez stred hosťujúcej obrany Meľa a ten ponúknutú šancu s prehľadom využil – 3:2. 
Hostia následne kontrovali a v nasledujúcej minúte vyrovnávali z penalty – 3:3. V 63. minúte sa 
opäť predstavil v úlohe strelca Meľo, keď mu tentoraz naservíroval loptu Moďoroši a jeho 
krížna strela po zemi skončila v sieti – 4:3.  A do tretice v akcii Meľo, keď v 66. minúte po 
rohovom kope jeho hlavičku s námahou vyškriabal brankár hostí spod brvna. Potom sa naďalej 
hral otvorený futbal a v 78. minúte sa predviedol Chovanec, keď jeho utešená strela z 18. 
metrov skončila na brvne. O štyri minúty neskôr sa predstavil opäť Chovanec – tento raz v 
úlohe nahrávača, keď pekne do uličky vysunul Moďorošiho, a ten rutinérsky zakončil, čím 
uzavrel skóre zápasu  na 5:3. Generálku na ligu absolvujeme v sobotu 21.03.2020 o 15:00 hod. 
v Žabokrekoch s miestnym FK Slovan. 
 

- Komentár trénera: Dnes som chcel v zápase vidieť ako sa hráči budú pohybovať po 
náročnom tréningovom procese, a ako budú prepínať po strate lopty a hlavne ako budú 
trpezlivý. Nie všetko bolo ideálne. Keď boli v pohybe, kombinovali, a tak si aj vytvárali šance. 
Boli nebezpeční. Akonáhle riešili po druhej či tretej prihrávkovej činnosti finálku, tak boli ľahké 
straty lopty a tým pádom sme museli viacej behať bez lopty, čo nie je náš štýl hry.  
Zápas nám ukázal veľa pozitív v útočnej fáze, ale aj veľa negatív v defenzíve. Mame ešte 3 
týždne do prvého ostrého zápasu, kde budeme všetko smerovať, aby to bolo čo najideálnejšie. 



MŠK FOMAT MARTIN - U19 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK  KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

1 : 1   ( 1 : 0 ) 
 

07.03.2020 o 10:00 - UT Martin/Pltníky - II.Liga SD-Východ - 17.kolo. 
 

- Góly: 14´- Bučo (PK).  
 

- Zostava: Raček, Zimeľ, Ruttkay, Kraľovanský,  Brodzianský, Veselovský, Kulich, Bučo, Šútovec, 
Šavol , Thomka. 
 

- Náhradníci: Košárik, Velits. 
 

- Striedania:     79´        Velits          Thomka 
     83´     Košárik          Zimeľ 
 

- Tréneri: Šupej Marián, Šmehýl Peter. 
 

- Komentár trénera: Prvé jarné kolo bolo presne obrazom našej nevydarenej zimnej prípravy. Množstvo chorôb, 

zranení , absencií výrazne ovplyvnilo túto dôležitú časť prípravy našich hráčov. Stále máme problém vôbec zložiť 
mužstvo. Zápas sa pre nás začal vyvíjať pomerne priaznivo. Po veľkej šancí hostí v 6. minúte, sme začali hrať 
agresívnejšie, a výsledkom nášho vysokého napádania bol faul v pokutovom území, po ktorom nasledoval pokutový kop. 
Ten s prehľadom premenil Bučo. Potom sa hra prevažne odohrávala medzi šestnástkami. My sme mohli ísť do vedenia 
po peknej krídelnej akcii, ale Kulich veľkú šancu nepremenil. V samom závere polčasu svoju prehnanú aktivitu vo 
vlastnom pokutovom území, mohli potrestať hostia, keď kopali pokutový kop. Ten však Raček chytil. Aj druhý polčas 
bola hra vyrovnaná. Čakalo sa len na chyby. Tie prichádzali na obidvoch stranách, ale strelci nemali svoj deň. Zápas sa 
blížil ku koncu a my sme nedokázali dať potrebnú poistku v podobe druhého gólu, a tak prišiel trest v podobe 
vyrovnávajúceho gólu. Bolo to výsledkom našich strát v strede poľa, kde nám chýbal dôraz v osobných súbojoch. 
V úplnom závere hostia mali možnosť otočiť výsledok, ale aj druhý pokutový kop brankár Raček chytil. V nadstavenom 
čase sa iskrilo, za čo videli dvaja hráči červenú kartu. Škoda, že jeden z nich bol náš Bučo. Mrzí to dvojnásobne, vzhľadom 
aký máme počet hráčov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U17 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

6 : 2  ( 1 : 1 ) 
 

07.03.2020 o 12:30 UT Martin/Pltníky - II.Liga MD-Východ - 17.kolo. 
 

- Góly: Satina 2, Pavlík, Tomáš Spišák, Facuna, Hlavenka. 
 

- Zostava: Jadroň, Tomáš Spišák, Vajdel, Beniač, Timotej Spišák, Lopušan, Rihanne, Satina, 
Lacko, Pekelský, Pavlík. 
 

- Náhradníci: Mondočko, Facuna, Hlavenka. 
 

- Striedania:    54´     Facuna          Pekelský 
     66´ Hlavenka          Vajdel          
- Tréneri: Kuťka Vladimír, Letrik Andrej. 

 

- Komentár trénera: Prvý majstrovský zápas sme odohrali po nie celkom vydarenej zimnej príprave, pretože sme 

odohrali len dva prípravné zápasy a viacerí hráči mali z rôznych príčin vysokú absenciu v tréningovom procese. Sám som 
bol preto zvedavý, ako sa vysporiadame s týmto zápasom. Podľa výsledku sa možno zdá, že to bolo v poriadku, v zápase 
sa však z našej strany vyskytlo veľa princípových nedostatkov, na ktorých musíme v tréningovom procese pracovať. 
V ofenzíve to bolo v poriadku, vytvorili sme si dostatok streleckých príležitostí, strelili góly po pekných krídelných 
akciách, ktoré v tréningu neustále nacvičujeme, do zakončenia sme sa dostávali s vysokým počtom hráčov. Horšie to 
bolo, keď sme nemali loptu. Tam bolo nedostatkov veľmi veľa. Od individuálnych chýb pri bránení hráčov, vzájomnom 
zabezpečovaní sa, hlavne stredných obrancov, zlého pokrytia priestoru v strede poľa, až po ľahkovážnosť 
a ľahkomyseľnosť niektorých hráčov v priestoroch, kde sa hrá jednoducho a bezpečne pre vlastnú bránu. S výsledkom 
som spokojný, niektoré výkony hráčov ma veľmi potešili, zápas nám však odhalil aj nedostatky, na ktorých musíme 
pracovať v tréningovom procese. Beriem tento zápas, výkon i výsledok ako dobrý začiatok a povzbudenie do ďalšej 
práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U15 

 

FC VION ZLATÉ MORAVCE - MŠK FOMAT MARTIN 

4 : 2   ( 0 : 2 ) 
 

8.3.2020 o 09:30 - UT Zlaté Moravce - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Maroš, Dolník. 
 

- Zostava: Lilge, Pražma, Ursíny, Maroš, Ondruš, Ursíny, Lukašik, Janeček, Olbert, Lipinský, 
Schmidt.  
 

- Náhradníci: Veselovský, Lesev, Mičuta, Pekelský, Bartuška.     

- Tréneri: Furo Vladimír, Glejtek Andrej. 
 

- Komentár trénera: Dnes sme odohrali zvláštny zápas, pokiaľ ide o celkové skóre. Kto bol dnes na zápase 

mohol si od začiatku myslieť, že to bude len otázka skóre a takto to zobrali aj niektorý chalani a z tohto 
myslenia pramenili viaceré podcenenie súpera, ktorý sa chytil výsledkovej šance a zápas aj v samotnom konci 
zvrátil vo svoj prospech. V samotnom zápase sme boli prakticky vo všetkých činnostiach lepší, okrem jednej 
a to bola efektivita. Domáci v druhom polčase štyrikrát trafili priestor brány pričom všetko aj zakončili gólom. 
Napriek tomu hodnotím zápas dobre po hernej stránke, mrzí ma len podcenenie niektorých jednoduchých 
chýb, ktoré pramenia z pohodlnosti niektorých hráčov. Každopádne má takýto zápas význam len keď sa 
dokážeme poučiť a následne aj napraviť veci ktoré nevyšli.    
 

MŠK FOMAT MARTIN - U14 

 

FC VION ZLATÉ MORAVCE - MŠK FOMAT MARTIN  

3 : 1   ( 1 : 0 ) 
 

08.03.2020 o 11:00 - UT Zlaté Moravce - Prípravný zápas. 
 

- Góly: 42´- Rejko. 
 

- Zostava: Kalnický, Kamien, Fačko, Kľučinec, Štrkáč, Chlepko, Holienčík, Hanek, Konôpka, 
Baráni, Smik. 
 

- Náhradníci:   -  Ruman, Rejko, Korbačka, Tomahogh, Obžut, Krška    
 

- Striedania:   36´                   Rejko          Konôpka 
    36´          Tomahogh          Baráni 
    36´            Korbačka          Hanek 
    36´                   Krška          Kamiem 
    45´                Ruman          Kalnický 
    45´                  Obžut          Štrkáč   

- Tréneri: Turčina Marián, Malko Jakub. 
 

- Komentár trénera: Dnes sme odohrali dobrý zápas, s kvalitným súperom. Rozdiel v zápase spravila  

efektivita družstiev. Zatiaľ čo my sme sa v koncovke trápili, domáci boli vo finalizácii svojich útokov podstatne 
úspešnejší. Na hráčoch, ktorí dlhšie maródili, bol dnes vidieť tréningový výpadok. Dúfam že to tento týždeň 
doženieme, aby sme boli dobre pripravení na prvý majstrovský zápas. 
a hrubé individuálne chyby, výsledok je pre nás vlastne veľmi priaznivý. Chceme byť trpezliví, ale u niektorých 
hráčov je vidno len veľmi malý, alebo skoro žiadny progres. 



MŠK FOMAT MARTIN - U13 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK PÚCHOV 

0 : 7   ( 0 : 2 ) 
 

08.03.2020 o 10:00 - UT Martin/Pltníky - Prípravný Zápas. 
 

- Góly: -. 
 

- Zostava: Sielel, Pavlovič, Bakhsh, Kapusta, Bečák, Dolník, Lehotzký J., Šútovec, Človiečik, 
Ďuratný, Lehotzký L., Staník, Lepot, Gomola, Ceplák, Ďuriga, Siráň, Holubjak. 
 

- Tréneri: Bella Igor, Zboja Filip. 
 

- Komentár trénera: Bohužiaľ, naši žiaci nedokázali ani z časti zopakovať bojovný výkon, ktorý 
podali pred týždňom proti Karvinej. Počas celého zápasu sme boli slabší v osobných súbojoch 
a v každej hernej situácii sme boli pomalší. Náš výkon bol v niektorých momentoch doslova 
odovzdaný. Vždy sa tak udialo hlavne po prestriedaní v polovičke polčasov. Dúfam, že z tejto 
„facky“ sa poučíme a v budúcich, už súťažných stretnutiach, bude náš výkon podstatne lepší. 
 
 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U12 

 

 MŠK FOMAT MARTIN - MŠK PÚCHOV  

25 : 10 
 

08.03.2020 o 11:30 - UT Martin/Pltníky - Prípravný zápas. 
 

- Zostava: Nečesaný, Podhradský, Erteľ, Faziková, Kováčik, Krovina, Maniš, Paulovič, Petrovič, 
Cálik, Rapan, Šuhaj, Maslák, Tomka, Lacko, Mendel, Krška, Brincka, Fulop. 
 

- Tréneri: Marek Šípka, René Lukáč. 
 

- Komentár trénera: Prípravný zápas proti Púchovu nám mal ukázať či sme sa od posledného 
spoločného stretnutia niekam posunuli alebo nie. Začiatok zápasu nás nejako zaskočil a po 
10min sme prehrávali 1:6. Následne sme začali viac dostupovať súpera a hlavne vytvárali tlak 
na jeho rozohrávku a začalo sa nám lepšie hrať čo umožnilo viacej kombinácie v krajnom 
priestore a zachytávanie súperovej rozohrávky. V tomto zápase sme sa zamerali na rýchlejšie 
prenesenie ťažiska hry za pomoci brankára a stredového hráča. Veľa situácií sa tak podarilo 
vyriešiť a získať výhodnú pozíciu prečíslenia v útoku. Nakoniec sa nám podarilo streliť väčší 
počet gólov a vyhrať zápas. V poslednom prípravnom zápase by to mohla byť dobrá motivácia 
do začiatku druhej polovice sezóny. Menovite by sme chceli pochváliť za prácu počas zimnej 
prípravy niekoľko hráčov a hráčku: Martinku Fázikovú, Matúša Rapana, Filipa Cálika, Filipa 
Mendela a Olivera Maniša. 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U11 

 

MŠK FOMAT MARTIN - FC BANÍK PRIEVIDZA 

13 : 9 

 

MŠK FOMAT MARTIN - JUPIE FŠMH 

16 : 7 
 

07.03.2020 o 09:30 - UT Martin/Hurbanova. 
 

- Góly: Cesar 6, Delton 4, Bakhsh 4, Ratica 3, Tuna 3, Krcho 2, Lacko 2, Fľak, Paczelt, Kalnický, 
Nátny, Levčík. 
 

- Zostava: Bakhsh, Šimko, Lacko, Cesar, Greňo, Grieger, Móric, Levčík, Ratica, Kalnický, 
Korotvička, Vladár, Paczelt, Tomka, Nátny, Krcho, Tuna, Delton, Fľak. 
 

- Tréneri: Milan Palider, Daniel Cvik. 
 

- Komentár trénera: Chalanov treba hneď na začiatok pochváliť. Celý triangel odohrali výborne, každý 

podal super výkon a zaslúžene sme oba zápasy vyhrali. Rodičia skvelo povzbudzovali a chalani sa ukázali 
v skvelom svetle. Vytvárali si krásne akcie, či už individuálne alebo kombinačné a dávali krásne góly. 
Vyzdvihnúť nejaký individuálny výkon sa nedá, lebo všetci hrali parádne a zaslúžia si veľkú pochvalu. 
S trénerom sme boli maximálne spokojní. 
 

MŠK FOMAT MARTIN - U10 

 

MŠK FOMAT MARTIN - FK POHRONIE 

5 : 1 

MŠK FOMAT MARTIN - SFA SENEC 

2 : 3 
MŠK FOMAT MARTIN - MŠK ŽILINA 

0 : 3 
MŠK FOMAT MARTIN - FC NITRA 

3 :2 
08.03.2020 o 12:30 - UT Žiar nad Hronom.  
 

- Góly: Bez udania strelcov gólov. 
 

- Zostava: Čáni, Frniak, Fúčela, Hanko, Johanides, Kapusta, Kišidaj, Knapko, Kokavec, Tomka, 
Truchlík, Zuskin, Veterník. 
 

- Tréneri: Rasťo Fúčela, Marián Kapusta. 
 

- Komentár trénera: V Žiari nad Hronom sme odohrali triangel s kvalitnými mužstvami. Hrali sme 

systémom 6+1 a robilo nám to problémy využívať priestor. Celý turnaj sme pôsobili nesústredeným dojmom. 
Na začiatku sme si povedali, že si ideme z chuti zahrať, no realita bola iná. Po dobrej hre z minulých týždňov 
sme si vybrali slabší víkend, ale pri tejto vekovej kategórii je to celkom bežné. 



MŠK FOMAT MARTIN - U10 

 

7.3.2020 - Púchov. 
 

- Celkové umiestnenie: 7. miesto. 
 

- Góly: 3 Beniač, 2 Heger. 
 

- Zostava: Cabadaj, Beniač, Katreniak, Trancygier, Šmehýl, Štafúrik, Heger. 
 

- Tréneri: Lukáš Turčina. 
 

- Komentár trénera: V sobotu sme vycestovali do Púchova, kde sme v mestskej športovej hale 
odohrali dokopy 7 zápasov. Počas celého turnaja sme sa snažili hrať svoju hru, čoho výsledkom 
bolo množstvo inkasovaných gólov. Prevedenie herných činností bolo pomalé, nedôrazné, 
začo nás súper dokázal vždy potrestať. Chlapcom ale nemôžem uprieť bojovnosť, nasadenie, 
keď aj v menšom počte dokázali odmakať celý zápas. Teší má, že aj pri nepriaznivom stave sa 
snažili hrať stále svoju hru a nebáli sa hrať smerom dopredu. Za celkový výkon chlapcov 
chválim.   

- Výsledky: MŠK FOMAT Martin - FC Juventus Žilina 1:2   
  MŠK FOMAT Martin - MFK Skalica   0:3 
  MŠK FOMAT Martin - MŠK Púchov biely  1:2 
  MŠK FOMAT Martin – MFK Dubnica   0:5 
                      MŠK FOMAT Martin – FK Tŕinec   0:3 
                      MŠK FOMAT Martin – Ak. Juventus Žilina  2:1 
                      MŠK FOMAT Martin – MŠK Púchov červený 1:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U9 
 

MŠK FOMAT MARTIN - JUPIE FŠMH 

21 : 24 
 

MŠK FOMAT MARTIN - MŠK ŽILINA 

14 : 30 

 

 8.03.2020 - Triangel - krytá hala Žilina. 
 

- Góly: bez udania strelcov. 
 

- Zostava: Stolárik, Šašura, Rapán, Mazurák, Macko, Kútnik, Kráľ, Erteľ, Ďurmek, Cesar, Červeň, 
Černák, Barica, Baranček, Baka, Albrecht, Kmeť, Dolník. 
 

- Tréneri: Fúčela Rastislav, Kapusta Marián. 
 

- Komentár trénera: V nedeľu sme odohrali triangel v krytej nafukovacej hale v Žiline. Chalani 
boli rozdelení na dve partie. Každá partia odohrala 4 x 25 minút. Triangel úplne splnil účel, pre 
ktorý sme tam išli. Odohrali sme kvalitné zápasy s dobrými súpermi a dobrou minutážou. 
Celkový prejav mužstva nebol zlý. Chalani makali, zápasy nevypustili. Teší to, že situácie sme 
riešili futbalovo a nie odkopom lopty. Bolo vidieť aj to, že si veríme 1:1, chalani sa nezašívali a 
chceli hrať. Triangel hodnotíme veľmi pozitívne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - U08 

 

07.03.2020 - Halový turnaj U8 2020 - Badín. 
 

- Celkové umiestnenie: 1. miesto. 
 

- Góly: Bez uvedenia strelcov. 
 

- Zostava: Krško, Hlinka, Tuna, Onufer, Kremeň, Jahn, Greňo, Pavlanin, Filc. 
 

- Tréneri: Tomáš Antoš. 
 

- Komentár trénera: Odohrali sme kvalitný halový turnaj v športovej hale v Badíne, ktorý organizoval klub 

JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka. Turnaja sa zúčastnilo 5 mužstiev pričom dve mužstvá postavili domáci. 
Na tomto turnaji sme hrali prvý krát v rozostavení 1-2-1 a v určitých momentoch to na hre bolo vidieť. Napriek 
tomu chlapci podali počas celého turnaja veľmi kvalitné výkony a prenášali do hry prvky z tréningov 
(obchádzanie, hra 1v1, prepínanie útok/obrana). Vo všetkých zápasov bolo vidieť, že chlapcom futbal chutí. 
Chlapcov chválim za prístup k zápasom a gratulujem im k úspechu.  
 

- Zápasy: MŠK FOMAT Martin – Dukla Banská Bystrica  1:0 
  MŠK FOMAT Martin – FC Nitra    2:2 
  MŠK FOMAT Martin – JUPIE FŠMH žltý  1:0 
  MŠK FOMAT Martin – JUPIE FŠMH modrý  8:0    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MŠK FOMAT MARTIN - WU19 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MFK RUŽOMBEROK 

0 : 13   ( 0 : 7 ) 
 

08.03.2020 o 10:00 - UT Martin/Hurbanova - Prípravný zápas. 
 

- Góly: -. 
 

- Tréneri: Bolek Martin. 
 

- Komentár trénera: Aj keď tomu výsledok nenasvedčuje, tak to nebolo až také zlé. V strednej 
zóne sme hrali celkom dobre, vychádzali nám aj kombinácie. Neboli  sme však dostatočne 
agresívny a neskoro sme dostupovali hráčky súpera. Bol to náš prvý zápas v príprave a ukázal 
nám, čo všetko ešte potrebujeme zlepšiť. 
 
 
 
 
 

MŠK FOMAT MARTIN - WU15 

 

MŠK FOMAT MARTIN - MFK RUŽOMBEROK 

9 : 1   ( 3 : 1 ) 
 

08.03.2020 o 12:00 - UT Martin/Hurbanova - Prípravný zápas. 
 

- Góly: Cígerová 3, Najšelová 3, Pajunková 2, Koškárová. 
 

- Zostava: Jeleňová, Martiníková, Fúčelová, Malčáková, Ďanovská, Koškárová, Cígerová, 
Minčíková, Pajunková, Najšelová, Košová. 
 

- Striedali: Štefanidesová Natália, Štefanidesová Ema. 
 

- Tréneri: Peržeľ Peter. 
 

- Komentár trénera: Od začiatku zápasu sme mali loptu častejšie pod kontrolou. Zabrzdil nás 
zbytočný gól súpera z veľkej diaľky. Na druhej strane nás však nakopol k zvýšenej aktivite a náš 
výkon sa podstatne zlepšil, čoho výsledkom je 9 gólov v sieti súpera. Babám gratulujem k 
víťazstvu, no je potrebné dodať, že Ružomberok mal na ihrisku aj mladšie hráčky. 
 
 


