IV. LIGA JUH - DOSPELÝCH - sezóna 2012/2013
1. kolo - 5. 8. 2012 o 16:30 hod.
Sklotatram Poltár - MFK Revúca 2:0 (2:0)
góly: 19 min. Segeč, 45 min. Urc (vlastný)
ŽK: Pagáč, Martin Marcinek
ČK: Segeč
Rozhodovali: Gonda - Adamec, Frontová
Divákov: 300
Zostava: Rusnák- Ján Marcinek, Segeč, Pagáč, Šuľaj - Dyma( 79 min. Kulich),Mizera,
V.Sendrei, Poliak - Jozef Marcinek, Martin Marcinek
Prvá veľká šanca mladých pušiek prišla už v 5 min., keď Segeč vysunul kolmicou
M.Marcineka a ten sa rútil na hosťujúceho brankára ale nedokázal ho prehodiť. V 8 min.
V.Sendrei vyskúšal pozornosť z 25 m hosťujúceho brankára, ale ten bol na mieste. Potom
domáci zahrávali 10 min. rohový kop a M.Marcinek našiel na zadnej tyči Šuľaja, ale ten
tiesnený obrancom hostí nedokázal presnejšie namieriť. A prišla 13. Min, keď domáci
zahrávali z ľavej strany priamy kop Poliakom a ten naservíroval priamo na nohu na prvej tyči
Segečovi, ktorý vsietil prvý gól domácich 1:0. A prišla 23 min., keď domáci Segeč zatiahol
ručnú brzdu na prenikajúceho hosťujúceho útočníka a porúčal sa predčasne pod sprchy.
Od toho momentu sa domáci stiahli do obrany a čakali na chybu hostí, ktorá prišla v
45 min., keď domáci Dyma ušiel po pravej strane a jeho center si Urc vrazil do vlastnej siete
2:0. Do druhého polčasu išli domáci, aby nedostali gól čo sa im aj darilo a hostí do konca
zápasu nepustili do žiadnej šance a boli to práve domáci, ktorí sa dostavali v závere zápasu
do šancí. 72 min. po priamom kope Poliaka a dorážke domáceho Pagáča vykopávali hostia
z bránkovej čiary. 88 min. po priťuknutí Kulicha na Poliaka a jeho centri na dlhú tyč
nedokázal Mizera dopraviť loptu do prázdnej brány. 90 min. sa v šestnástke prekľučkoval
M.Marcinek, ale v dobrej streleckej príležitosti prestrelil bránu hostí. Záverom patrí veľká
vďaka za predvedený výkon domácich, keď aj dohrávali len desiati, tak sa zomkli a bojovali
do posledného hvizdu rozhodcu a dotiahli tento ťažký zápas do víťazného konca.

2. kolo - 12. 8. 2012 o 16:30 hod.
FTC Fiľakovo - Sklotatran Poltár 5:1 (2:1)
góly: 14 min. Bari, 18 min. Gáspar, 50,87 min. Mészároš, 89 min. Urbančok - 39 min. Pagáč
ŽK: Segeč, Ján Marcinek
ČK: Segeč
Rozhodovali: Kúchen - Verklín, Machyniak
Divákov: 500
Zostava: Rusnák- Ján Marcinek, Segeč, Pagáč, Šuľaj - Dyma, Mizera, V.Sendrei, Poliak Jozef Marcinek (20 min. M.Sendrei), Martin Marcinek
„Na výborne pripravenej hracej ploche, pod polozamračenou oblohou, sa začalo derby FTC
Fiľakovo – Poltár. Domáci do stretnutia vstúpili s elánom a už v 14. min Jenci Bari prudkou

strelou z 20 metrov otvoril gólový účet stretnutia – 1:0. Domáci v nápore nepoľavili a v
18. min z priameho kopu z 30 metrov zvýšil Gášpár na 2:0, keď jeho prudkú strelu ešte
tečoval obranca hostí. Následne Poltár prestriedal a na ihrisko prišiel Mário Sendrei, čo
oživilo hru. V 31. min nevyšla narážačka Urbančok – Meszároš a vyťažil sa z toho len roh.
V 37. min Gášpár zle trafil hlavou loptu, keď sa ocitol zoči – voči gólmanovi Poltára
Rusnákovi, v ktorého náručí lopta skončila. V 40. min sa hostia dostali na hranicu 16-tky
k priamemu kopu a Ján Pagáč znížil na 2:1. Do druhého dejstva nastúpili domáci s úmyslom
udržať svoj náskok pred súperom. V 50. min podrazil Pagáč v pokutovom území Urbančoka
a nariadený pokutový kop Mészároš s prehľadom premenil – 3:1. V 55. min zmaril Rusnák
samostatný nájazd Urbančoka. V 65. min zachytil na polovici ihriska loptu Lipták, postupoval
sám na bránu Poltára, no dosiahol len rohový kop. V 73. min vylúčil rozhodca po druhej žltej
karte Jána Segeča. Hosťom ku koncu stretnutia ubúdali sily, čo domáci využili v 86. min
na prikrášlenie skóre, keď Mészároš zachytil „malú domov“ a nemýlil sa – 4:1. Výsledok
stretnutia spečatil v 88. min Urbančok – 5:1. V nadstavenom čase (v 91. min) ešte
po samostatnom nájazde nastrelil Lipták bočnú žrď brány Poltára.

3. kolo - 19. 8. 2012 o 16:00 hod.
Sklotatran Poltár - Baník Štiavnické Bane 1:0 (1:0)
gól: 37 min. Pagáč (z 11 m)
ŽK: Pagáč, Radič
ČK:
Rozhodoval: Golian - Baka, Grenčík
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - Poliak, Pagáč, Ján Marcinek, Šuľaj - Dyma (74 min. Radič), V. Sendrei(76
min. Sabó), Heuser, Škalák - Martin Marcinek, M.Sendrei
„Za horúceho počasia sa hral v Poltári len vlažný futbal. Hostia počas celého stretnutia len
bránili a netrafili priestor Rusnákovej brány. Domáci si síce vypracovali niekoľko sľubných
šancí na skórovanie, no bez požadovaného efektu v zakončení. Na vsietenie gólu nevyužili ani
to, že od 37. min boli hostia oslabení o vylúčeného Kubinca. Jediný gól stretnutia padol v 37.
min, keď nariadený pokutový kop premenil Pagáč – 1:0.

4. kolo - 26. 8. 2012 o 16:00 hod.
JUPIE Podlavice Banská Bystrica - Sklotatran Poltár 1:1 (1:1)
góly: 11 min. Kollár - 33 min. M. Sendrei
ŽK: M. Sendrei, Škalák
ČK:
Rozhodoval: Hranica - Behančík, Osvald
Divákov: 100
Zostava: Rusnák - Melicher, Pagáč, Ján Marcinek, Šuľaj - Kelement, V. Sendrei(80 min.
Sabó), Heuser, Škalák - Martin Marcinek, M.Sendrei

„Hosťujúci M. Sendrei už v 3. min vyskúšal pozornosť domáceho gólmana strelou spoza 16tky. V 7. min sa o slovo opäť prihlásili hostia, keď po rohu miesril Pagáč nad domácu bránu.
V 11. min založili domáci rýchlu akciu po pravej strane, nešťastnú strelu domáceho hráča
tečoval Pagáč do protismeru brankára Rusnáka, lopta skončila na tyči a Kollár ju šikovne
dokopol do odkrytej brány – 1:0. V rozpätí 20. – 30. min mali domáci územnú prevahu, no
gól z nej nevyťažili. V 33. min vyšahovali hostia domácu obranu a Kelement spoza 16-tky
nastrelil spojnicu domácej brány. Snaha hostí o vsietenie vyrovnávajúceho gólu bola
korunovaná úspechom v 35. min., keď v strede ihriska získal loptu Kelement, prihral ju
Heuserovi, ten krásnou prihrávkou do uličky vysunul M. Sendreia, ktorý sa vyznamenal
krásnym gólom – 1:1. V 38. min kopali hostia roh, ktorý Kelement z hranice 11 m kopol
nad bránu. Do konca prvého dejstva si už ani jedno mužstvo nevypracovalo vyloženú gólovú
šancu. Druhý polčas začali lepšie domáci, ktorí na Poltár vyvinuli nápor. Hostia však umnou
hrou držali domácich v bezpečnej vzdialenosti od Rusnáka a nedovolili im vypracovať si
gólovú pozíciu. Následne ožili aj hostia a postupne sa vymanili z domáceho náporu. V 70.
min si domáci Škalákov center takmer vrazili do vlastnej brány. V poslednej chvíli ich však
zachránil Pollák. V 75. min vypálil na domácu bránuM. Sendrei, ale z jeho strela nenarobila
domácemu gólmanovi žiadne problémy. V 80. min vystihol zlú rozohrávku domáceho
brankára M. Sendrei, ale jeho jedovatá strela skončila rovno v náručí domáceho gólmana.
V 83. min natiahol spoza 16-tky J. Marcinek, ale jeho strelu domáci brankár vyrazil na roh.
V 85. min sa na domácu bránu rútil sám Pagáč, bol však zastavený postranným rozhodcom.
Ten odmával ofsajd, ktorý však podľa nás videl iba on. Počas záverečnej päťminútovky sa
hralo viac na polovici hostí, keď domáci dlhými loptami chceli strhnúť víťazstvo na svoju
stranu. Hostia ich však už do vyloženej šance nepustili a tak si na súperovom trávniku
uchmatli v tomto ročníku prvý bod.

5. kolo - 2. 9. 2012 o 15:30 hod.
Sklotatran Poltár - Prameň Kováčová 2:1 (1:0)
góly: 36 min. Heuser, 48 min. Berky - 87 min. Kujan
ŽK: Pagáč, Škalák
Rozhodoval: Jekkel - Kratochvíla, Osvald
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - Melicher, Pagáč, Ján Marcinek, Šuľaj - Kelement, Berky, Heuser( 88 min.
V.Sendrei), Škalák( 46 min. Poliak) - Martin Marcinek, M.Sendrei( 68 min. Sabó)
„Za teplého počasia sa hral v Poltári len vlažný futbal. V 4. min priťukol Heuser loptu M.
Marcinekovi, ale jeho krížna strela len lízla pravú tyč súperovej brány. Následne sa hra
odvíjala prevažne medzi 16-tkami hral sa nezáživný futbal, keďže domáci sa prispôsobili hre
hostí. Až v 30. min sa o slovo prihlásil M. Sendrei, no jeho krížna strela minula svoj cieľ.
V 32. min vysunul Berky M. Sendreia, ktorý dal vyniknúť brankárovi hostí, ktorý jeho strelu
vyrazil na tyč. Najkrajšiu akciu stretnutia priniesla 35. min, keď Berky stredom vysunul
Heusera a ten po samostatnom nájazde nedal gólmanovi Kováčovej žiadnu šancu – 1:0.
Strelecká chuť Heusera neopúšťala a v 38. min pálil z hranice 11 m, no trafil len pred sebou
stojaceho obrancu hostí. V 46. min mali opäť dôvod na radosť domáci, keď po rohu Poliaka
a vyhlavičkovaní hostí sa lopty zmocnil Berky, ktorý krásnou strelou prekonal hosťujúceho
gólmana – 2:0. V 48. min, po ojedinelej chybe domácej obrany, sa hosťom takmer podarilo
znížiť, no Melicher včas zasiahol. Po tomto momente ožili aj hostia, ktorí v 65. min založili
rýchly protiútok a z hranice 16-tky zakončil hosťujúci útočník tesne vedľa. V 70. min sa

domácim podarilo opäť skórovať, no postranný rozhodca avizoval údajný ofsajd. V 88. min
bol v 16-tke hostí faulovaný Poliak, no píšťalka hlavného arbitra zostala nemá. Z následného
protiútoku sa hosťom podarilo znížiť – 2:1. Futbalisti Poltára sa budúci víkend opäť
predstavia na domácom trávniku, na ktorom privítajú súpera z Badína. Svojich fanúšikov
na toto stretnutie srdečne pozývajú,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran Poltár.

6. kolo - 9. 9. 2012 o 15:30 hod.
Sklotatran Poltár - ŠK Badín 0:1 (0:0)
gól: 74 min. Vylúpok
ŽK: M.Marcinek, Melicher, Rusnák
Rozhodoval: Verklín - Kúchen,Mihálik
Divákov: 350
Zostava: Rusnák - Melicher, Pagáč, Ján Marcinek, Šuľaj - Kelement(67 min.Skrutek), Berky,
Heuser, Škalák - Martin Marcinek(80 min.M.Sendrei), Poliak
„Mladé pušky z Poltára nastúpili na zápas s odhodlaním, že vymažú Badín z kolonky
mužstiev, ktoré zatiaľ nemajú na konte prehru. To sa im však nepodarilo. V 3. min mohli
gólový účet stretnutia otvoriť domáci, keď po dlhej prihrávke gólmana Rusnáka a centri
Škaláka z 5 metrov trafil na čiare stojaceho brankára hostí Berky. V 11. min sa o slovo
prihlásili aj hostia, ale Rusnák včas vystihol ich úmysel. V 13. min, po akcii domácich a centri
Poliaka minula hlavička M. Marcineka svoj cieľ. V 27. min mohol skórovať Škalák rútiaci sa
sám na hosťujúcu bránu, no svoju šancu trestuhodne zahodil. V 31. min bolo pred bránou
hostí horúco, no ich pozorný gólman včas zakročil. V 40. min, po Melicherovej prihrávke, sa
sám na bránu Badína rútil Berky, bol však faulovaný obrancom hostí, no píšťalka hlavného
arbitra zostala nemá. Do šatní sa tak odchádzalo za bezgólového stavu. Druhý polčas začali
lepšie hostia, ale vyloženú šancu si nevypracovali. Od 60. min hrali domáci opäť útočný
futbal, ale svoje akcie nedotiahli do efektívneho konca, keďže im ich zmarila dobre hrajúca
obrana Badína. V 65. min mal na kopačke gól Kelement, keď jeho strela lízala pravú tyč
hosťujúcej brány. Prvý sporný moment stretnutia nastal v 74. min, keď si podľa nás hlavný
arbiter Verkin vymyslel pre hostí roh a následne druhý roh, pri ktorom už padol jediný gól
stretnutia – 0:1. Domáci sa ešte pokúšali zvrátiť tento stav, no hostia si už umnou hrou
najtesnejšie víťazstvo ustrážili. Futbalisti FK Sklotatran Poltár pozývajú svojich fanúšikov
na ďalších majstrovský zápas, ktorý odohrajú v Divíne,“ informoval Július Kulich, manažér
FK Sklotatran Poltár.

7. kolo -16. 9. 2012 o 15:00 hod.
SLOVAN Divín - Sklotatran Poltár 1:1 (0:0)
góly: 55 min. Jakubove - 75 min.Škalák
ŽK: Skrutek, Pagáč, Šuľaj
ČK: Skrutek
Rozhodoval: Mikloš - Baka, Machyniak
Divákov: 150
Zostava: Rusnák - Melicher, Skrutek, Ján Marcinek, Šuľaj - Kelement, Berky, Škalák(90 min.
Sabó), Martin Marcinek(82 min. Dyma) - Pagáč, M.Sendrei(69 min. Heuser)

„Divín začal derby s Poltárom veľmi opatrne a noví hráči si postupne začínali privykať
hernému systému Divína. Od začiatku sa hralo nekompromisne, tvrdo a rozhodca Mikloš však
tieto zákroky netrestal. Prvý polčas to bol zápas presne podľa derby scenára, keď si každý
strážil tesne svojho protihráča a tak domáci ako aj hostia sa veľmi ťažko dostávali
do vyložených šancí. Divín v 15. min mohol ísť do vedenia, keď nádhernú prihrávku Štengla
popred celú bránu netrafil dobre M. Záchenský a brankár Rusnák loptu kryl. Hostia sa
pokúšali o rýchle brejky a rovnako aj oni mali veľkú šancu v 18. min, keď M.Marcinek pálil
na Miklu, ten však bravúrne kryl. Vzápätí kopal Poltár rohový kop a vznikla skrumáž pred
bránou Divína, no hosťom sa gól vsietiť nepodarilo. Obidva celky stále produkovali rýchly,
agresívny futbal.Preto opäť išli do šance hostia, keď v 29. min.po priamom kope Pagáča
nastrelili pravu tyč domácej brány a nasledne po rohu zachraňoval Mikla a po ňom Jakubove
a J. Záchenský. Na druhej strane, v 38. min, opäť mohol vsietiť gól pravý obranca Divína M.
Záchenský, keď po skrumáži pred bránou Rusnáka zle trafil loptu a tá skončila v náručí
brankára. Prvý polčas tak „mladé pušky“ ani „belasí jazdci“ nepotešili svojich fanúšikov
gólom. Do druhého polčasu vyšli obidve mužstvá ešte viac nažhavené a bolo to na ihrisku aj
vidieť, keď domáci na chvíľu zatlačili Poltárčanov do ich obranného územia a priame kopy,
ktoré zahrávali z polovice ihriska boli veľmi nebezpečné pre Rusnákovu bránu. V 53. min,
po takomto priamom kope M. Marka, tečoval pred brankárom P. Tomašik a Jakubove
s ofsajdu otvoril gólový účet stretnutia – 1:0. Po tomto góle začal byť Poltár ešte viac aktívny
keď na to doplatil hosťujúci Skrutek po dvoch žltých kariet musel byť vylúčený.Boli to
chvíle, keď tento zápas mal naozaj prívlastok derby a jedine trojica veľmi slabých rozhodcov
nezapadla do tohto stretnutia. S desiatimi hráčmi bojoval Poltár zo všetkých síl a uspokojení
hráči Divína podcenili túto situáciu a tak ako to býva zvykom, oslabenie zomklo hostí a podľa
mňa hrali lepšie ako domáci. Napokon v 78. min spoza 16-tky Škalák preloboval obranu a aj
brankára domácich a zrovnal skóre na 1:1.Stretnutie sa tak skončilo spravodlivou deľbou
bodov a obidve mužstvá tak v tabuľke zostanú susedmi.

8. kolo - 23. 9. 2012 o 15:00 Hod.
Sklotatran Poltár - Baník Veľký Krtíš 2:0 (1:0)
góly: 15 min.Škalák, 86 min. Heuser
ŽK: Segeč, Poliak
Rozhodoval: Adamec - Golian, Frontová
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - Melicher, Segeč, Ján Marcinek, Šuľaj - Kelement(59 min. M.Sendrei),
Berky, Škalák(86 min. Dyma), Martin Marcinek - Poliak, Heuser(90 min.Sabó)
„Do Poltára zavítali bývalí treťoligisti a to naznačovalo, že sa bude hrať vcelku dobrý futbal.
Už v 4. min prišla veľká šanca hostí, keď domácej obrane unikol Pixiades, no jeho samostatný
nájazd pozorný gólman domácich vychytal. V 8. min pohrozili domáci, keď lopta putovala
po osi Poliak – Heuser, posledne menovaný prihral do 16-tky Škalákovi, ale ten nedokázal
hlavou rozvlniť sieť za chrbtom Kaczoreka. V 16. min, po chybe v strede domácej obrany,
mohol otvoriť gólový účet stretnutia hosťujúci Horváth, ale stoju vyloženú šancu trestuhodne
zahodil. V 27. min vystihol prihrávku hostí Poliak, ale tiesnený obrancom nedokázal presne
zakončiť. Vzápätí mali opäť veľkú šancu „mladé pušky“, keď po rýchlej rozohrávke a krásnej
strele Heusera vynikol gólman V. Krtíša Kaczorek, ktorý loptu vyrazil na roh. Následne
domáci zahrávali roh a Škalák, najmenší hráč na ihrisku, nabehol a jeho hlavička
opečiatkovala brvno súperovej brány, no a loptu ešte stihol doraziť do brány – 1:0. V 31. min

mali loptu na kopačkách opäť Heuser – Berky, následne sa dostala k Škalákovi, ale ten pálil
len do ľavej tyče Kaczorekovej brány. V 41. min si v strede poľa vybojovali loptu domáci a J.
Marcinek sa sám rútil na Kaczoreka. Namiesto zakončenia však volil prihrávku a gólman
hostí včas vystihol jeho úmysel. Druhý polčas začali hostia náporom, domáci sa stiahli
a vyčkávali na rýchle protiútoky. Takýto únik sa domácim podaril v 53. min, keď Heuser
prihral Škalákovi, ale jeho strela išla tesne vedľa. Hostia boli stále nebezpeční a zrovnať skóre
mohol Pixiades, keď pekne vystrelil na domácu bránu, ale Rusnák loptu bravúrnym zákrokom
vyrazil a následne vychytal aj Šiketovu dorážku. Krtíšania stále produkovali rýchly a útočný
futbal, hrozili najmä rýchlym Pixiadesom a domáci vyčkávali a keď hostia stratili loptu
vyrážali do rýchlych protiútokov. V 64. min sa rútil sám na hosťujúcu bránu Heuser, no svoj
samostatný nájazd efektívne nezakončil. V 65. min poslal Škalák do uličky M. Sendreia, no
jeho samostatný nájazd skončil bez gólového efektu. V 84 min bolo opäť dusno pred
Kaczorekovou bránou, ktorý vynikajúco zakročil proti domácej akcii Berkiho a M. Sendreia.
Hostia neustále hrýzli, ale domáci ich do vyložených šancí nepúšťali. V 86. min vyhral M.
Sendrei hlavičkový súboj so stopérmi hostí, poslal Heusera do samostatného nájazdu a ten sa
nemýlil – 2:0. Do konca stretnutia sa už na ihrisku nič podstatné neudialo a Poltár ho dotiahol
do víťazného konca. Hostia tiež predviedli sympatický výkon a nebyť vynikajúco chytajúcich
gólmanov na obidvoch stranách, mohol byť výsledok duelu iný.

9. KOLO - 30. 09. 2012 o 15:00 hod.
Družstevník Tachty - Sklotatran Poltár 5:2 (3:2)
góly: 10, 27 min. Szókis, 45, 55, 73 min. Rapi - 11 min. Berky, 30 min. Segeč
ŽK: J.Marcinek, Škalák
Rozhodoval: Weis - Kratochvíla, Osvald
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - M.Marcinek(15 min. Kelement), Skrutek, J.Marcinek, Segeč(81 min.
V.Sendrei) - Berky(62 min. Heuser), Poliak, Pagáč, Šuľaj - Melicher, Škalák
„Mladé pušky sa u nováčika prestavil dobrom svetle keď sa od začiatku hral dobrý futbal
na oboch stranách aj keď už počas 60 min. museli až dva krát vynútene striedať. Už v 5. min
pekne vystrelil hosťujúci Berky, no bez gólového efektu. V 9. min, po vhadzovaní, sa k lopte
dostal Szókis keď mal veľa priestoru, kľučkoval a z pravej strany a ľavou nohou vymietol
šibenicu poltárskej brány – 1:0. Bol to doposiaľ najkrajší štvrtoligový gól Tácht. Hneď
po rozohraní vnikli hostia do 16-tky, domáci obrancovia nedokázali vykopnúť loptu, k nej sa
dostal Berky a peknou strelou vyrovnal na 1:1. V 15 min. si domáci vyšliapli na M.
Marcineka ktorý musel byť predčasne striedaní. V 17. min Kovács prešiel cez dvoch
obrancov na pravej strane, prihral pred bránu, no nikto z domácich netrafil loptu. V 22. min
prihral Šándor Molnárovi, ten z ľavej strany prihral pred bránu a šikovný nekrytý Szókis
zvýšil na 2:1. V 30. min . výkop brankára Rusnák loptu spred svojej brány a zo 40 m bol
veľmi šikovný Segeč, ktorý videl, že domáci brankár je vysunutý z brány, a krásnym lobom
pohotovo zrovnal na 2:2. V 41 min. po priamom kope Poltára sa od razenej lopte dostal Pagáč
ktorí sa nemýlil ale na pokyn postranného rozhodcu ( Kratochvíla ) čistý gól nebol uznaný.
Hneď s protiútoku 44. min unikol Rapi do 16-tky hostí, kde nafilmoval pád na ktorý mu pán
rozhodca ( Weiss ) naletel a nariadil pokutový kop, ktorý sám Rapi premenil – 3:2. Mladé
pušky tento gól zaskočil a do kabín sa odchádzalo napetej atmosfere. V 53. min unikol
v strede ihriska Rapi a Škalák ho vedel zastaviť len za cenu faulu. V 54. min, po rohovom
kope, zo 16 metrov zvýšil nekrytý Rapi na 4:2. V 57. min vypálil pekne Kovács, ale brankár
Rusnák bravúrne vyrazil na roh. A 60 min. prišiel faul domácich od zadu na Berkyho ktorý

skončil v nemocnici zo zlomeným členkom a samozrejme bez karty lebo hráč domácich mal
žltú kartu. V 65. min prišlo k situácii, keď najprv obranca Poltára o súboj o loptu fauloval
domáceho hráča a on mu to následne odplácal keď ho kopol ale páni rozhodcovia
(Weiss,Kratochvíla) sa tvárili že sa nič nestalo.. Situáciu na ihrisku upokojoval arbiter len
dohovorom. V 72. min Kovács prihral Molnárovi, ten kopol loptu do 16-tky Rapimu a ten
s prehľadom stanovil na konečných 5:2. V 86. min hostia mohli znížiť, ale Pagáč z 10 m
mieril nad. Bol to jeden z najlepších jesenných výkonoch mladých pušiek, ktorý odohrali
v Tachtách a to aj napriek tomu, že to bol občas tvrdý futbal z jednej i druhej strany a domáci
môžu ďakovať najslapšiemu článku na ihrisku a to pánom rozhodcom." Mrzia nás zranenia
obidvoch hráčov keď Maroško Berky si už nezahrá do konca jesenej časti ďakujeme pán
rozhodca."

10. kolo - 7. 10. 2012 o 14:30 hod.
Sklotatran Poltár - Jednota Málinec 2:2 (0:1)
góly: 49 min. Pagáč, 57 min. Dyma - 20, 77 min. Valentýni
ŽK: Segeč, Skrutek
Rozhodoval: Chmúrny - Kuteľ, Polomský
Divákov: 600
Zostava: Rusnák - M.Marcínek ( 32 min. Dyma), J.Marcinek, Skrutek, Segeč, Škalák (75 min.
Heuser) - Poliak, Pagáč, M.Sendrei (87 min. Sabó) - Šuľaj, Kelement
„V Poltári sa odohral pekný zápas, ktorý bol typickým derby, v ktorom bojovnosť nechýbala
ani na jednej strane. Hostia miestami domácich pritlačili, no v bráne Poltára výborne
zasahoval Rusnák, ktorý zneškodnil pár sľubných šancí Málinca. Prvé dejstvo stretnutia bolo
pomerne vyrovnané, pričom hosťom sa podarilo vypracovať si jednogólový náskok – 0:1.
Do druhého dejstva domáci nastúpili s úmyslom zvrátiť stav stretnutia, čo sa im aj podarilo,
keďže otočili na 2:1. Následne však hostia skóre zrovnali – 2:2. Stretnutie sa skončilo podľa
nás spravodlivou remízou. Nieslo sa v duchu fair play, aj keď hostia miestami využili fakt,
že mladí domáci futbalisti nevedia hrať tvrdo. Futbalovým fanúšikom, ktorí si toto stretnutie
nenechali ujsť ďakujeme, určite videli pekné derby so všetkým, čo k nemu patrí
a neodchádzali sklamaní. Nakoniec sme si všetci posedeli pri spoločnosť guľáši a už dnes
tešíme na odvetu v Málinci,“ informoval Pavel Olšiak, futbalový funkcionár FK Sklotatran
Poltár.

11. kolo - 14. 10. 2012 o 14:30 hod.
ŠK Čierny Balog - Sklatran Poltár 1:2 (1:1)
góly: 42 min. Rusnák - 28 min. Segeč, 47 min. Škalák
ŽK: Segeč
Rozhodoval: Kúchen - Verkin, Machyniak
Divákov: 150
Zostava: Rusnák - J.Marcinek, Skrutek, Segeč, Škalák - Heuser (82 min. Kulich), Poliak,
Pagáč, M.Sendrei (90 min. M.Marcinek) - Šuľaj, Kelement

„Poltár cestoval do Čierneho Balogu s úmyslom uhrať aspoň bod a napokon získal tri. Hra sa
odvíjala prevažne medzi 16-tkami, pričom sa zakončovalo len spoza 16-tky. Prvá gólová
akcia prišla v 28. min, keď J. Marcinek zobral loptu s obraného pásma domácim hráčom,
vymenil si ju s Poliakom, ten mu ju vrátil, následne lopta putovala po osi Segeč – Kelement –
J. Marcinek, ktorý do uličky vysunul Segeča a ten krásnou strelou nedal domácemu
gólmanovi žiadnu šancu – 0:1. Po tomto okamihu domáci ožili, ale hostia ich až do 42. min
nepustili do žiadnej vyloženej šance. Následne domáci kopali roh a nikým nekrytý domáci
Rusnák nedal hosťujúcemu brankárovi rovnakého priezviska žiadnu šancu – 1:1. Do druhého
dejstva nastúpili hostia s úmyslom vychádzať zo zabezpečenej obrany a boli to práve oni,
ktorí sa v 47. min zásluhou Škaláka dostali do vedenia – 1:2. Domáci následne začali hrať
nakopávané lopty, ktoré obrana Poltára bezpečne odvracala a hostia vyrážali do rýchlych
protiútokov, ale svoje šance ktoré mali hostia Segeč, Škalák a M.Sendrei by sa mali v takomto
zápase premieňať. 80 min. mali domáci najväčšiu šancu na zrovnanie ale nestarnúci Turňa
prestrelil zo 7 m bránu hostí. Domácim sa už do konca stretnutia skórovať nepodarilo a tak sa
futbalisti Poltára tešili z plného bodového zisku,“ informoval Július Kulich, manažér FK
Sklotatran Poltár.

12. kolo - 21. 10. 2012 o 14:00 hod.
Sklotatran Poltár - MFK Žarnovica 3:2 (1:1)
Góly: 6 min. Poliak, 54 min. Kelement, 62 min. Gapa (vlastný) - 1, 53 min. Mikuška
ŽK: Poliak
Rozhodoval: Jekkel - Fábry, Libiak
Divákov: 350
Zostava: Rusnák - J.Marcinek, Skrutek, Segeč (82 min. Dyma), Škalák - M. Marcinek, Poliak,
Pagáč, M.Sendrei (90 min. Sabó) - Šuľaj,
Kelement
„Na poltárskom trávniku sa predstavilo mužstvo Žarnovice a mladé pušky mali naozaj o čo
hrať, keďže sa hralo o 3. priečku. Od začiatku stretnutia sa hral svižný futbal a už v 1. min,
v prvom útoku, unikli hostia po pravej strane a Mikuška nedal domácemu gólmanovi
Rusnákovi žiadnu šancu – 0:1. Tento gól mladé pušky nezaskočil a už v 5. min, po chybe
stopéra Gapu, keď ho napádali M. Sendrei s Poliakom, mu druhý menovaný zobral loptu
a zrovnal na 1:1. V 10. min, po priamom kope Hudeca, zachraňoval na čiare domáci brankár
Rusnák. V 13. min sa o slovo opäť prihlásili mladé pušky, keď po Segečovom centri
a hlavičke M. Sendreia lopta tesne minula ľavý vinkeľ brány Žarnovice. Stále sa hral futbal
vo vysokom tempe, hra sa prelievala z jednej strany na druhú, no vyloženú šancu si
nevypracovalo ani jedno mužstvo. V 41. min vybojoval loptu M. Sendrei, prihral M.
Marcinekovi a po centri Marcineka Škalák z 5 metrov prekopol bránu hostí. To bola posledná
prvopolčasová šanca a do kabín sa tak odchádzalo za nerozhodného stavu 1:1. V druhom
dejstve sa opäť hral rýchly futbal, keď v 52. min prehrali hostia hlavičkový súboj v strede
poľa a Mikuška sa sám rútil na domáceho brankára Rusnáka a upravil na 1:2. Mladé pušky
však ani tento moment nezlomil a hneď po rozohraní si v strede poľa vymenili loptu
Kelement s Poliakom, ktorý ju posunul na pravú stranu J. Marcinekovi, ten popri čiare poslal
do brejku M. Marcineka, ktorý na dlhej tyči našiel Kelementa a ten sa hlavou nemýlil – 2:2.
V 61. min vybojoval v strede poľa loptu Škalák, vysunul M. Sendreia, ktorý prudkým
centrom z pravej strany dal do 16-tky a obrancovia hostí, v snahe zabrániť gólu, si loptu
vrazili do vlastnej siete – 3:2. V 66. min nastrelil Pagáč po priamom kope brvno brány, keď si
brankár zle vypočítal dopad lopty, ale pred dobiehajúci M. Sendreim stihol zabrániť brankár

hostí a loptu vyrazil na roh.V 76 min., po dlhom výkope brankára Rusnáka a po chybe
stopérskej dvojice hostí, M. Sendrei krížnou strelou o milimetre minul pravú tyč hosťujúcej
brány. V 78. min priťukol Kelement M. Marcinekovi, no ani jeho lopta nenašla svoj cieľ.
Hostia hrýzli až do konca stretnutia, ale domáci zadáci ich už svojou umnou hrou nepustili
do vyloženej šance. Touto cestou sa chcem poďakovať mladým puškám za jesennú časť
sezóny a zároveň aj našim verným fanúšikom, ktorí nás v hojnom počte prichádzali
povzbudiť na domáce stretnutia. Pozývame ich aj na posledné jesenné kolo, ktoré odohráme
v Jesenskom.“

13. kolo - 28. 10. 2012 o 14:00 hod.
FK Jesenské - Sklotatran Poltár 1:2 (0:2)
góly: 78 min. Csene - 4 min. Škalák, 18 min. Juhász (vlastný)
ŽK:Kelement,Šegeč
ČK: 56 min. Škalák
Rozhodoval: Miklóš - Baka, Weiss
Divákov: 150
Zostava: Rusnák - J. Marcinek, Skrutek, Segeč(88 min. V. Sendrei), Škalák - M. Marcinek(67
min. Dyma), Poliak, Pagáč, M. Sendrei - Šuľaj, Kelement
„Stretnutie sa odohralo na značne rozmočenom teréne. Do zápasu lepšie vstúpili hostia, keď
už v 4. min Škalák otvoril gólový účet stretnutia – 0:1. V 18. min mal Poltár opäť dôvod
na radosť, keďže zvýšil na 0:2. Po tomto okamihu začali domáci hrať svižnejšie, no do konca
prvého dejstva sa im znížiť nepodarilo. Druhé dejstvo začalo náporom domácich, ktorí si
počas dvadsiatich minút vypracovali tri sľubné šance na skórovanie, no ani jednu nevyužili.
Následne po protiútoku hostí Škalák škaredo fauloval domáceho brankára, za čo si vyslúžil
červenú kartu a tak sa predčasne porúčal z ihriska. Domáci v 79. min znížili gólom Adriana
Czeneho – 1:2. Domácim sa už do konca stretnutia nepodarilo akcie dotiahnuť do gólového
efektu i keď by si určite zaslúžili dosiahnuť aspoň remízu. Treba pochváliť divákov z Poltára
aj Jesenskkého, ktorí slušne mužstvá povzbudzovali a vytvorili tak dobrú športovú atmosféru.

14. kolo - 01. 5. 2013 o 10:30 hod.
MFK Revúca - Sklotatran Poltár 2:1 (0:1)
góly: 64 min. Bystran, 77 min. Lunter - 6 min. Segeč
ŽK: M.Sendrei, Segeč
Rozhodoval: Fábry - Libiak, Jekkel
Divákov: 100
Zostava: Rusnák - Radič, M.Marcinek, Ján Marcinek, Melicher - Poliak, Pagáč, Kelemnt (
78 min. Jozef Marcinek), Segeč - Iskra, M.Sendrei (46 min. Sabó)

15. kolo - 08. 5. 2013 o 10:30 hod.
Sklotatran Poltár - FTC Fiľakovo 3:1 (2:0)
góly: 21, 31 min. Berky, 67 min. M.Sendrei - 72 min. Raisz
ŽK: Segeč, Poliak, Radič
Rozhodovali: Weiss - Kratochvíla, Frontová
Divákov: 250
Zostava: Rusnák - Radič, M.Marcinek (72 min. Poliak), Ján Marcinek, Melicher - Berky,
Pagáč (80 min. V.Sendrei), Škalák, Segeč - Iskra, M.Sendrei (67 min. Jozef Marcinek)

16. kolo - 23. 06. 2013 o 17:30 hod.
Baník Štiavnické Bane - Sklotatran Poltár 7:3 (1:3)
góly: 37, 89 min. Budinský, 46, 83 min. Čamaj, 65, 70, 87 min. Blaskovič - 5, 13 min. Segeč,
10 min. Sabó
ŽK: Segeč, poliak, M. Marcinek, M. Sendrei
ČK:
Rozhodovali: Kučera - Dodok, Grenčík
Divákov: 150
Zostava: Poliak - Ján Marcinek, Segeč, Radič, Kanáloš - M.Marcinek, Kelment, Iskra, V.
Sendrei - Sabó, M.Sendrei

17. kolo - 12. 6. 2013 o 17:00 hod.
Sklotatran Poltár - JUPIE Podlavice 2:1 (0:0)
góly: 76 min. Berky, 83 min. Škalák - 54 min. Veselovský
ŽK: M.Sendrei Rozhodovalí: Behančík - Danišek, Machyniak
Divákov: 250
Zostava: Slanina - Poliak, Segeč, Radič, Melicher - M.Marcinek, Berky, V.Sendrei (67
min.Kanáloš), Kelement - Iskra(59 min.Škalák), M.Sendrei (82 min. Kanáloš)

18. kolo - 21. 4. 2013 o 16:00 hod.
Prameň Kováčová - Sklotatran Poltár 1:1 (0:0)
góly: 75 min. Lietava - 92 min. Segeč
Rozhodovali: Mačuda - Martin, Adamec
ŽK: Škalák
ČK:
Divákov: 150
Zostava: Rusnák - J. Marcinek, Radič( 71 min. Šuľaj), Pagáč, Melicher - Škalák(65 min.
V.Sendrei), M. Marcinek, Segeč, Kelement - M. Sendrei(81 min. Sabó), Iskra

19. kolo - 28. 4. 2013 o 16:00 hod.
ŠK Badín - Sklotatran Poltár 0:0
góly:
ŽK: Ján Marcinek, Segeč
Rozhodoval: Dodok - Grenčík, Kučera
Divákov: 100
Zostava: Rusnák - J. Marcinek, Radič, Pagáč, Melicher - Škalák, M. Marcinek, Segeč, Poliak
(83 min.Kelement) - M. Sendrei(87 min. Sabó), Iskra
„Poltár vycestoval do Badína s úmyslom hrať čo najlepší výsledok, ktorý vzhľadom
na priebeh najmä prvého dejstva aj mohol dosiahnuť. Prvú veľkú šancu si už v 1. min
vypracovali domáci, keď po strate lopty v strede poľa a vysunutí domáceho Výlupka, sa rútil
sám na gólmana Rusnáka, no ten tutovku vychytal. Potom sa o slovo prihlásili hostia, keď
v 13. min zo značnej vzdialenosti napriahol Radič a jeho strela takmer skončila v domácej
bráne. Brankrá Badína ju však stihol vyraziť na roh. V 15. min zahrávali hostia roh Škalákom
a ten skončil na zadnej tyči domácej brány. Od tomto momentu sa hra odvíjala prevažne
v strede poľa, domáci si už žiadnu šancu nevypracovali, len nakopávali lopty, s ktorými si
však spoľahlivo fungujúca obrana Poltára, na čele s brankárom Rusnákom, poradila. Poltár
mal najväčšiu gólovú šancu v 40. min, keď sa na domácu bránu rútil sám Iskra, no namiesto
strely volil kľučku a bolo po šanci. Do druhého dejstva vstúpili domáci s úmyslom vsietiť
vytúžený gól, ale hostia ich do žiadnej šance nepustili. Hralo sa len medzi 16-tkami a diváci
sa gólu nedočkali. Bolo vidieť, že hrajú vyspelé mužstva s dobrými obranami.

20. kolo - 5. 5. 2013 o 16:30 hod.
Sklotatran Poltár - FC Slovan Divín 3:2 (2:0)
góly: 2 min. Jozef Marcinek, 10 min. Pagáč, 64 min. Iskra - 68 min. I.Tomášik, 76 min.
Karlík
ŽK: Melicher, Škalák, Iskra
Rozhodoval: Kratochvíla - Weiss, Martin
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - Radič, Jozef Marcinek, Ján Marcinek, Melicher (64 min. Šuľaj) - Škalák,
M.Marcinek (46 min. Poliak), Pagáč, Segeč - Iskra, V.Sendrei (46 min. Sabó)
„Poltár privítal na svojej pôde súpera z Divína, ktorý aj napriek predchádzajúcim
nepriaznivým výsledkom odviedol veľmi solídny a bojovný výkon, prejavil futbalové srdce
a domácich potrápil. Na strane Poltára, aj napriek rýchlym úvodným dvom gólom v rozpätí
piatich minút, viazla kombinácia a súhra. Poltárski futbalisti si zrejme za stavu 3:0 mysleli,
že zápas sa vyhrá sám, čo však nebola pravda, pretože nabudené a odhodlané mužstvo Divína
doslova „znepríjemňovalo“ domácim hráčom život. Hostia vsietili dva pekné góly a domácim
sa len vďaka „Hrašovi“ a gólmanovi Maťkovi Rusnákovi podarilo udržať víťazstvo
a zaknihovať si tri cenné body. Napriek tomu pevne veríme, že v radoch domácich to bola len
dočasná kríza a že už v najbližšom stretnutí s Fiľakovom presvedčia svojich fanúšikov, ktorí
ich prišli na dnešné stretnutie v hojnom počte povzbudiť, že futbal hrať vedia a kvalitná zimná
príprava mala svoj význam.

21. kolo - 12. 5. 2013 o 16:30 hod.
Baník Veľký Krtíš - Sklotatran Poltár 1:3 (0:1)
góly: 89 min. Bernáth - 6. min. Škalák, 68 min. Iskra, 90 min. V.Sendrei
ŽK: Šuľaj, Segeč
Rozhodoval: Baka - Miklóš, Kučera
Divákov: 120
Zostava: Rusnák - Ján Marcinek, Radič, Šuľaj, Melicher - M.Marcinek, Segeč, Kelement,
Škalák( 75 min. V.Sendrei) - Iskra( 80 min. Sabó), M.Sendrei
Dá sa povedať, že domáci odohrali jeden nešťastný zápas, keďže už v 7. min sa po chybe
domácej obrany Poltár ujal vedenia gólom Škaláka. V prvom polčase sa väčšinou hralo
na súperovej polovici. Po prestávke hostia zvýšili v 74. min Iskrom na 0:2. Domáci potom
pritlačili hostí, no Ondrejkova hlavička trafila len ľavú tyčku domácej brány. Až v 87. min
domáci znížili Bernáthom na 1:2. Krtíšania v samom závere kopali rohový kop, na ktorý
vybehol aj domáci brankár Kaczorek, no hostia sa ubránili. V 90. min hostia spečatili
výsledok na konečných 1:3, keď sa nemýlil V. Sendrei.

22. kolo -19. 5. 2013 o 17:00 hod.
Sklotatran Poltár - Družstevník Tachty 0:0
góly:
ŽK: Ján Marcinek, Radič
Rozhodoval: Dodok - Golian, Martin
Divákov: 400
Zostava: Rusnák - Ján Marcinek(77 min. Šuľaj), Radič, Pagáč, Melicher - M.Marcinek,
Berky, Kelement, Škalák( 66 min. Poliak) - Iskra, M.Sendrei(79 min. Jozef Marcinek)

23. kolo -26. 5. 2013 o 17:00 hod.
Jednota Málinec - Sklotatran Poltár 1:0 (0:0)
góly: 60 min. Valentíny
Rozhodovali: Kučera - Dodok, Weiss
ŽK: Iskra, Pagáč, Segeč
ČK: Iskra
Divákov: 600
Zostava: Rusnák - Ján Marcinek, Šuľaj (46 min. M.Sendrei), Radič, Melicher - M.Marcinek,
Berky, Segeč, Škalák (88 min. Sabó) - Iskra, Pagáč

24. kolo -2. 6. 2013 o 17:00 hod.
Sklotatran Poltár - ŠK PARTIZÁN Čierny Balog 4:0 (3:0)
góly: 11, 55 min. M.Sendrei, 19 min. Kelement, 22 min. Segeč

ŽK: Melicher, Ján Marcinek
Rozhodoval: Machyniak - Oružinský, Mihálik
Divákov: 350
Zostava: Rusnák - Ján Marcinek, Segeč, Radič, Melicher - M.Marcinek, Berky,Kelement,
Škalák( 60 min. Kanáloš) - Sabó( 74 min. V.Sendrei), M.Sendrei

25. kolo -9. 6. 2013 o 17:00 hod.
MFK Žarnovica - Sklotatran Poltár 2:0 (1:0)
Góly: 31 min. Laurov, 94 min. Mikuška
Rozhodovali: Libiak - Grenčík, Jekkel
ŽK: Ján Marcinek, Radič, Škalák
ČK:
Divákov: 250
Zostava: Slanina - Ján Marcinek, Segeč, Radič, Melicher - M.Marcinek, Berky, Poliak,
Škalák( 70 min. Kelement) - Iskra, M.Sendrei (82 min. Kanáloš)

26. kolo -16. 6. 2013 o 17:00 hod.
Sklotatran Poltár - FK Jesenské 3:2 (0:2)
góly: 66 min. Kelment, 78 min. Segeč, 86 min. Radič - 3 min.Uhrin, 13 min. Farkaš
ŽK: M. Sendrei, Kelement
ČK: Melicher
Rozhodoval: Danišek - Žierava, Mikloš
Divákov: 350
Zostava: Slanina - Ján Marcinek, Segeč, Radič, Melicher - M.Marcinek, Kelment, Poliak,
Škalák(60 min. Škalák) - Iskra, M.Sendrei (70 min. Sabó)
„Napriek všetkému a všetkým rečiam, ktoré v týždni pred zápasom kolovali po okrese a tiež
polčasovému výsledku 0:2, poltárski hráči ukázali, že majú srdce zapálené pre futbal. Svojou
bojovnosťou dokázali zvrátiť nepriaznivý stav a stretnutie dotiahli do víťazného konca. Touto
cestou chceme pozdraviť všetkých fanúšikov poltárskeho futbalu, ktorí hráčom FK Sklotatran
veria a zároveň ich už dnes pozývame na zápasy v nasledujúcom ročníku 2013/2014. Tiež ich
pozývame na posledný majstrovský duel aktuálnej sezóny, ktorý Poltár odohrá na pôde
Banskej Štiavnice. Veríme, že práca, ktorú v klube odvádzame, prinesie v ďalších rokoch
požadované ovocie a tak, ako v posledných dvoch sezónach, dáme priestor našim mladým
hráčom, ktorí dokazujú, že futbal hrať vedia a sú odhodlaní úspešne hájiť farby Poltára.
Ďakujeme všetkým hráčom, ktorí v tejto sezóne reprezentovali FK Sklotatran a mesto Poltár.
Držíme im palce a budeme sa im snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky na to, aby mohli
úspešne futbalovo napredovať,“ informoval Pavel Olšiak, manažér FK Sklotatran Poltár.

