IV. LIGA JUH - DOSPELÝCH - sezóna 2011/2012
1. kolo - 7. 8. 2011 o 16:30 hod.
Sklotatram Poltár - ŠK Partizan Čierny Balog 2:1 (2:0)
góly: 17 min. Škalák Michal, 21 min. Pagáč Ján - 61 min. Szczepaniak
Zostava: Rusnák- Radič, Segeč, Hronec, Šuľaj - Ďalog, Marcinek, Šupina (72 min. Šustek),
Pagáč - Masár ( 90 min. Valent), Škalák ( 82 min. Sendrei M.)
ŽK: Škalák, Rusnák, Radič, Šuľaj.
Novú sezónu odštartoval Poltár pred početnou kulisou v dueli proti veľmi kvalitnému
súperovi z Čierneho Balogu. Na začiatku vzdali prítomní úctu minútou ticha dlhoročnému
funkcionárovi poltárskeho Sklotatranu Jánovi Kolimárovi a tiež Júliusovi Uhrinovi. Následne
sa hra otvorila a obidva celky zvolili vyčkávaciu taktiku. Nasledovalo niekoľko šancí
a predstavenie prepracovaných obrán. Po niekoľkých stratách lopty v strede poľa udreli ako
prví domáci, keď po spolupráci Pagáča a Škaláka druhý menovaný nádhernou strelou
približne z 25 m poslal Poltár do vedenia – 1:0. Po tomto momente domáci kontrolovali hru,
čo vyústilo do chýb hosťujúcich hráčov a o 4 minúty na to po kombinácii Segeča s Pagáčom
druhý menovaný nádhernou strelou od žrde zvýšil na 2:0. V týchto chvíľach sa domáci
fanúšikovali museli baviť futbalom, pretože Poltár predvádzal rýchly, útočný
a nekompromisný futbal. Následne mali domáci ďalšiu šancu na skórovanie, no Masár nemal
šťastie v zakončení. Do konca prvého dejstva sa domáci prezentovali niekoľkými
štandardnými situáciami a nebezpečnými rohmi, ale gól nepadol. V druhom dejstve sa
prebrali aj hostia a ukázali svoju kvalitu. Domácich zatlačili na vlastnú polovicu, ale Poltár
statočne odolával a súpera nepúšťal do vyložených šancí. Napriek tomu sa v 61. min.,
po vynikajúcej prihrávke Turňu gólovo presadil Szepaniak – 2:1. Po tomto momente sa Poltár
stiahol do obrany a nedovolil hosťom vážnejšie ohroziť Rusnákovu bránu. V 80. min. bol
však opäť pri streleckej chuti nebezpečný Szepaniak, ale Rusnák bravúrne zakročil. Klinec
do truhly Č. Balogu mohol Poltár zatĺcť v 87. min., keď vo vyloženej šanci zaváhal Masár,
ktorý sa snažil prelobovať brankára, no netrafil bránu. Od tohto momentu sa už na ihrisku nič
podstatné neudialo, hra bola rozkúskovaná verdiktami rozhodcu a faulami na obidvoch
stranách. Poltár s mladým kádrom sa tak postaral o prekvapivé víťazstvo nad vážnym
ašpirantom na postup. Medzery v kondičných restoch šikovne vyplnil bojovnosťou a túžbou
po víťazstve. Domáci hráči a tiež funkcionári ďakujú divákom za vynikajúcu kulisu
a pozývajú ich na ďalší majstrovský duel do neďalekého Jesenského.

2. kolo - 14. 8. 2011 o 16:30 hod.
FK Jesenské - Sklotatran Poltár 1:0 ( 1:0 )
gól: 35 min. Trizna Csaba
Zostava: Rusnák- Melicher, Segeč, Hronec, Šuľaj - Ďalog, (62 min. Sendrei V.) Marcinek,
(46 min.Sendrei M. ) Šupina, Pagáč - Masár, Škalák.
ŽK: Segeč, Šupina, Sendrei M.
ČK: Segeč

3. kolo - 21. 8. 2011 o 16:00 hod.
Sklotatran Poltár - Prameň Kováčová 4:0 (1:0)
góly: 50, 71 min. Masár.,12 min Berky, 84 min. Škalák
ŽK: Berky, Šupina, Melicher, Valent
ČK: Melicher
Rozhodoval: Belko
Divákov: 400
Zostava: Rusnák- Melicher, Pagáč, Hronec, Šuľaj - Ďalog (65 min.Sendrei M.), Marcinek M.
(57 min.Valent) Šupina, Berky -Masár (76 min. Sendrei V.), Škalák
Pred početnou diváckou kulisou za pekného, ale horúceho počasia sa stretnutie Poltára
s Kováčovou začalo odvíjať viac-menej v strede poľa, bez vyloženejších šancí. Prišla však
12. min., kedy sa po krásnej strele Mariana Berkyho domáci ujali vedenia – 1:0. V 30. min.
mohli domáci zvýšiť, keď sa po veľmi peknej spolupráci Šupinu s Berkym druhý menovaný
rútil sám na brankára hostí, ale ten jeho úmysel včas vystihol. Do konca prvého dejstva ešte
Poltár kopal sériu rohových kopov, no gól sa mu už nepodarilo vyťažiť. Hosťom sa počas
prvého polčasu nepodarilo vystreliť medzi žrde domácej brány. V druhom polčase hostia
vybehli na trávnik s úmyslom vyrovnať. Vtedy domácich podržal brankár Rusnák, ktorý
v priebehu piatich minút zlikvidoval dve dobré príležitosti Homolu a Eleka. Po tomto
momente už domáci s prehľadom kontrolovali dianie na ihrisku. V 50. min. zvýšil krížnou
tečovanou strelou Masár – 2:0. Poltár čoraz častejšie prenikal do priestoru obrany hostí
a vymýšľal akcie, ktoré si vyslúžili potlesk divákov. V 71. min. krásnou krížnou strelou k tyči
prikrášlil skóre Masár – 3:0. Po tomto momente už hostia odpadli a domáci si doslova s nimi
robili, čo chceli. Ďalšie góly mali na kopačkách Valent a Šupina. Najkrajšiu akciu zápasu
priniesla 84. min., keď si domáci zahrali s hosťami bago a po kombinácii Berky – Masár –
Berky išiel M. Škalák sám na bránu hostí, obstrelil brankára a upravil na konečných 4:0.
Po tomto momente nasledovala nepochopiteľná séria karát pre domácich, ktorí za 10 minút
(vrátane nadstaveného času), inkasovali tri žlté a jednu červenú kartu. Domáci diváci
nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Stretnutie sa tak dohralo v zbytočne nervóznej atmosfére.
Nič to však nemení na tom, že domáci jednoznačne prevýšili hostí, prejavili futbalové srdce,
predviedli techniku aj pekné akcie s úspešným zakončením. Určite tým potešili dušu svojich
fanúšikov. Hráči aj funkcionári klubu im touto cestou ďakujú za podporu a peknú
návštevnosť. Pozývajú ich na ďalší zápas, ktorý v nedeľu odohrajú v Revúcej.

4. kolo - 28. 8.2011 o 16:00 hod.
FK Revúca - Sklotatran Poltár 3:1 (1:0)
góly:11 min.Bystran, 51 min.Urc, 52 min.Švec - 90 min.Masár
ŽK: Šuľaj, Melicher
Rozhodoval: Kratochvíla
Divákov: 200
Zostava: Rusnák- Melicher, Pagáč, Hronec (33 min.Valent), Šuľaj - Ďalog, Marcinek M. (61
min. Sendrei M.), Šupina, Berky - Masár, Škalák
Po veľmi slabom výkone hostí si domáci naozaj zaslúžili zvíťaziť, pretože futbalisti Poltára
za 90. min. nevystrelili medzi žrde. Podarilo sa im to až v nadstavenom čase Masárom,
za nelichotivého stavu 3:0. Hráči Poltára by sa mali zamyslieť nad tým, či je vôbec prijateľné
podávať takýto výkon pred fanúšikmi, ktorí s nimi merali cestu do Revúcej. Mali by si vstúpiť

do svedomia, pretože taký výkon, ako podali v tomto dueli, nie je hoden dresu Poltára.
Neviem, či takouto hrou pritiahnu na najbližší domáci duel, v ktorom budú hostiť súpera
z Hliníka nad Hronom, nejakých fanúšikov.

5. kolo - 4. 9. 2011 o 15:30 hod.
Sklotatran Poltár - PS Hliník nad Hronom 3:0 (1:0)
góly: 43 min. Masár, 61 min. Marcinek M.,71 min. Šupina
ŽK: Škalák, Melicher
Rozhodoval: Verkin
Divákov: 350
Zostava: Rusnák- Melicher(69 min.Valent), Pagáč, Radič, Šuľaj - Marcinek J., Marcinek
M.,Šupina, Berky - Masár(77 min.Sendrei M.), Škalák (65 min Ďalog)
Za slnečného, ale úmorne teplého dňa a pred slušnou diváckou kulisou začal Poltár náporom
a súpera zatlačil pred jeho bránu. Už v 2. min. zahodil z otočky sľubnú šancu Masár. V 8.
min. mohol po úniku po pravej strane skórovať Martin Marcinek, no nastrelil len bočnú sieť.
Nasledovali dve šance Jozefa Marcineka, ktorý pálil raz mimo a raz hlavou nastrelil brvno.
Šťastie v zakončení nemal ani Janko Pagáč, ktorého strela bola zblokovaná. Poltár kopal sériu
rohových kopov, z ktorých však nič nevyťažil. Najväčšiu šancu z rohových kopov zahodil
Škalák, ktorý sám pred brankárom hostí nedal. Streleckú smolu domácich konečne pretrhol
v 43. min. Martin Marcinek po ďalšom rohovom kope, ktorý pekne umiestnenou hlavičkou
vsietil gól do šatne – 1:0. Do druhého polčasu vybehli hostia niečo urobiť s výsledkom, no ich
jedinú šancu stretnutia v 50. min., ktorá sa naskytla Šimkovi, vychytal bravúrnym zákrokom
Maťo Rusnák. Od tohto momentu mal už Poltár dianie na ihrisku pod kontrolou, pričom
v strede poľa vynikal najmä Marian Berki, ktorý rozdával vynikajúce krídelné prihrávky.
Po jednej z takýchto akcií si vymenili loptu Jozef Marcinek s Berkim, ten prenikol cez dvoch
hráčov, našiel pred bránou úplne voľného Masára a ten s prehľadom skóroval do prázdnej
brány – 2:0. Poltár ani po tomto momente nepoľavil, no jeho strelecké pokusy buď končili
mimo alebo bol hosťujúci brankár v strehu. Napriek tomu sa v 71. min. podarila vynikajúca
akcia Jankovi Pagáčovi, ktorý prešiel cez troch hráčov, nezištne nahral Romanovi Šupinovi,
ten obohral ďalšieho hráča a strelou ku žrdi zvýšil na 3:0. Do konca stretnutia zahodili domáci
ešte niekoľko šancí a výsledok si s prehľadom ustrážili. Hostia tentokrát pre nich neboli
nebezpečným mužstvom, keďže si vytvorili len jednu spomínanú šancu. Poltár tak odčinil
svoj nevydarený výkon v Revúcej. Vedenie klubu a tiež hráči veria, že Poltár už nebude len
domácim mužstvom, ale sa mu podarí priniesť body aj zvonka. Najlepšie by bolo už
z ďalšieho stretnutia, ktoré odohrajú v Štiavnických Baniach.

6. kolo - 11. 9. 2011 o 15:30 hod.
Baník Štiavnické Bane - Sklotatran Poltár 1:0 (1:0)
gól: 33 min. Drexler
ŽK: Marcinek M.,Šupina,Pagáč
Rozhodoval: Poliak
Divákov: 200
Zostava: Rusnák- Melicher, Pagáč, Radič, Šuľaj - Marcinek J., Marcinek M.(71
min.Valent),Šupina, Berky - Masár(46 min.Škalák),Ďalog

Stretnutie Š. Baní s Poltárom sa odohralo za pekného počasia na kvalitnom teréne. Duel sa
začal náporom domácich, ktorí už v 2. min. zahodili prvú gólovú šancu. Hostia hrali dosť
zakríknuto a vpredu sa im nedarilo podržať loptu. Naopak, domáci zahodili 3–4 šance, pričom
dvakrát sa bravúrnym zákrokom blysol gólman Poltára Martin Rusnák. V 40. min. sa už
domáci tešili z úvodného gólu stretnutia, keď domácim vyšla prihrávka v strede poľa
a Budinský obstrelil vybiehajúceho Rusnáka – 1:0. V druhom dejstve už hostia produkovali
oveľa kvalitnejšiu hru a dá sa povedať, že v tejto fáze hry boli oveľa lepším mužstvom.
Domáci sa dostali len do jednej šance, kedy ich hráč prekopol Rusnákovu bránu. V 55. min.
predstihol v šprintérskom súboji J. Marcinek domáceho obrancu, v 16-tke bol však faulovaný,
no píšťalka rozhodcu zostala nemá. Poltár nepoľavil, vyvíjal nápor na domácu bránu, prišla
séria rohových kopov, no Sklotatranci z nich nevyťažili vytúžený gól. V 70. min. unikol
po pravej strane M. Marcinek, ale jeho prihrávku Pagáč nedokázal dopraviť do siete. V 73.
min. unikol domácej obrane Škalák, no ani on nepochodil. V 84. min. Budinský kopol
bez lopty Ďaloga, za čo ho arbiter odmenil červenou kartou. Najväčšie šance mali hostia v 88.
a 90. min. Najprv pálil z otočky J. Marcinek, no domáci hráč loptu z jeho kopačky na čiare
vykopol. Následne vyhlavičkoval trestný kop M. Berkiho domáci stopér z bránkovej čiary.
Stretnutie sa tak skončilo najtesnejšou výhrou domácich a hráčov Poltára to môže mrzieť,
pretože k zisku vytúžených bodov z vonku mali naozaj veľmi blízko. Za výkon im však treba
poďakovať, aj keď zápas mali hrať celých 90 minút a nielen v druhom dejstve. Hráči
a funkcionári poltárskeho Sklotatranu touto cestou pozývajú svojich fanúšikov na najbližší
domáci zápas (18. 9.), v ktorom budú hostiť JUPIE BB-Podlavice.

7. kolo -18. 9. 2011 o 15:00 hod.
Sklotatran Poltár - JUPIE BB-Podlavice 2:2 (0:1)
góly: 54,81 min Marcinek J. - 40 min Baran,69 min.Stacho
ŽK: Pagáč
Rozhodoval: Nedbal
Divákov: 400
Zostava: Rusnák- Melicher, Segeč, Radič(41 min.Masár), Šuľaj - Pagáč, Marcinek M.(80
min.Valent), Šupina(66 min.Ďalog), Berky - Škalák,Marcinek J.
Za slnečného počasia, na veľmi dobre pripravenom trávniku a pred peknou diváckou kulisou
za začalo stretnutie Poltára so súperom z Podlavíc. Hra bola spočiatku opatrná na obidvoch
stranách a odvíjala sa prevažne v strede poľa. Do 30. min. sa nezrodila žiadna výrazná šanca.
V 31. min. pohrozili hostia, keď unikol rýchly Figúr, prihral pred domácu bránu, no Rusnák
bravúrne zakročil. Najväčšia šanca domácich sa zrodila v 33. min., keď po spolupráci
s Berkim pálil J. Marcinek do žrde hosťujúcej brány. V 40. min. vyšiel Podlaviciam brejk,
z ktorého po peknej spolupráci hlavou otvoril gólový účet stretnutia Baran – 0:1. Do druhého
dejstva nastúpili domáci s jasným úmyslom zvrátiť výsledok stretnutia a vyvíjali nápor
na hosťujúcu bránu. Podlavice sa stiahli pred 16-tku a po jednom z faulov na Škaláka
zahrával M. Berki trestný kop a J. Marcinek sklepol loptu do brány – 1:1. Po tomto momente
boli domáci na koni a počas nasledujúcej pätnásťminútovky zahodili tri vyložené šance –
Pagáč, Marcinek a Valent. Hostia vynikali najmä brejkovým systémom a v 64. min. sa ujali
vedenia Stachom – 1:2. Poltár však nepustil opraty z rúk. Hostia hrozili nebezpečnými
brejkami a tak domáci museli myslieť aj na obranu. Napriek tomu sa v 81. min., po veľmi
peknej akcii cez M. Berkiho presadil hlavou J. Marcinek – 2:2. Kľúčový moment stretnutia
nastal v 88. min., keď po veľmi peknej domácej akcii na jeden dotyk medzi Berkim,

Marcinekom a Pagáčom, posledne menovaný vsietil gól, ktorý na prekvapenie všetkých
divákov arbiter neuznal pre údajný ofsajd. Domáci nepoľavili, no v 90. min. sa zápas prerušil,
keď Marko udrel Michala Škaláka po tvári. Vyslúžil si za to červenú kartu. Mužstvo Podlavíc
sa v Poltári predstavilo ako veľmi konsolidovaný celok s prepracovanou obranou, ktoré
vynikalo smrtiacimi brejkami. Domácim sa však nedá uprieť snaha a bojovnosť do poslednej
chvíle. Až na úvodnú dvadsaťpäťminútovku podali kvalitný výkon, no bohužiaľ, tri cenné
body neziskali. V nedeľu (25. 9.) sa futbalisti Poltára predstavia na pôde tabuľkového lídra –
Brusna.

8. kolo - 25. 9. 2011 o 15:00 Hod.
FK 34 Brusno - Sklotatran Poltár 2:0 (0:0)
góly: 68 min.Chomístek, 74 min.Sojak
ŽK: Pagáč, Berky, Marcinek M.
Rozhodoval: Verkin
Divákov: 100
Zostava: Rusnák - Melicher(84 min.Sendrei V.), Segeč, Radič, Šuľaj - Pagáč, Marcinek M.
(46 min.Sendrei M.), Karásek, Berky -Masár(69min.Valent),Marcinek
Poltár sa predstavil na horúcej pôde Brusna a už v 3. min. po dlhom aute domáci Chomistek
krížnou strelou tesne minul. V 10. min. po chybe v strede poľa postupoval Chomistek sám
na gólmana Poltára Rusnáka, ale nastrelil len tyč. V 18. min. opäť udreli domáci, no Rusnák
bol na mieste. V 31. min. podnikli hostia rýchly útok, ktorý bol na počudovanie všetkých
zastavený mávnutím postranného rozhodcu. V 42. min. zahrávali domáci priamy kop, no
Bobeľova hlavička tesne minula svoj cieľ. Počas prvého polčasu sa hral nezáživný futbal a do
kabín sa odchádzalo za bezgólového stavu. Do druhého dejstva nastúpili hostia s úmyslom
neinkasovať. To sa im darilo až do 70. min., kedy domáci kopali priamy kop Chomistekom,
ktorý otvoril gólový účet stretnutia – 1:0. Hostia sa nestačili spamätať a už v 75. min.
vymietol Soják ľavý horný roh Rusnákovej brány – 2:0. Po tomto okamihu sa hra odvíjala
prevažne medzi 16-tkami a bola poznačená divnými verdiktami hlavného rozhodcu Verkina.

9. KOLO - 2. 10. 2011 o 14:30 hod.
Sklotatran Poltár - ŠK Badín 1:2 (0:2)
góly:81 min.Masár - 1 min.Pánik,19 min.Lešťák
ŽK:Marcinek J.,Marcinek M.,Rusnák
Rozhodoval: Hromádka
Divákov:370
Zostava: Rusnák - Melicher, Segeč(46 min.Masár), Radič, Šuľaj - Pagáč, Marcinek M.,
Karásek(46 min.Škalák), Berky - Juriga, Marcinek J.(80 min.Šupina)
V úvodnej desaťminútovke sme podcenili súpera, ktorý nás potrestal dvoma gólmi a prakticky
rozhodol. V druhom dejstve sme síce znížili, no niekoľko šancí sme nevyužili. Podľa
priebehu hry by spravodlivejším výsledkom bola remíza.

10. kolo - 9. 10. 2011o 14:30 hod.
Slovan Divín - Sklotatran Poltár 1:0 (0:0)
gól: 49 min.Rutkaj
ŽK: Melicher, Berky, Juriga,Marcinek J.
Rozhodoval: Mačuda
Divákov: 200
Zostava: Rusnák - Melicher(85 min.Ďalog), Pagáč, Radič, Šuľaj - Šupina(59 min.Masár),
Marcinek M., Karásek(59 min.Škalák), Berky,Juriga - Marcinek J.
Poltár nastúpil na derby stretnutie s Divínom uhrať aspoň bod keď na horúcej pode ešte
neprehral.Hral sa futbal medzi dvoma 16-tkami a súperi trpezlivo a zodpovedne bránili
a nepúšťali sa tak navzájom do väčších gólových šancí. V strede poľa bojovali Čonka
a Jozefík s Berkym a Jurigom a tak bol celý prvý polčas vyrovnaný aj keď miernu prevahu
v poli postupne získavali belasí jazdci z Divína. Za zmienku v prvom dejstve stoja len
príležitosti Rutkaja, I. Tomašika, strela hosťujúceho Berkyho ktoré však zostali nevyužité.Do
druhého polčasu nastupoval Divín s odhodlaním strhnúť víťazstvo na svoju stranu a už v 49.
min., akcii Štengla, vynikajúco uvoľnil Jozefík Rutkaja a ten nezadržateľne skóroval – 1:0.
Tento gól priniesol otvorenie hry mužstvom Poltára, ktoré sa pokúšalo útočiť viacerými
hráčmi,keď 55 min. Marcinek M. trafil len bočnú sieť domácej brány náznaky príležitostí
mali aj J. Marcinek a Pagáč. Na opačnej strane, 60. min., nastúpil Sekula a už v 62. min. mu
Rutkaj nádherne prihral do čistej gólovej príležitosti, no Sekula zaváhal. Následne do 70. min.
hru ovládli domáci, kopali niekoľko štandardných situácií, zahrávali tri rohové kopy, avšak
skrumáže pred bránou Poltára sa Divínu nepodarilo využiť na vsietenie druhého gólu.Od
80. min. sa Poltár vrhol do útoku a presunul hráčov obrany dopredu, keď v obrane nechal len
troch hráčov, no hlavný rozhodca nepustil hostí do konca stretnutia do vážnejšej akcie
a naopak, do brejku išiel Rutkaj a Sekula. Bol to úplne vyrovnaný zápas, tak ako sa na derby
patrí. Podľa mňa to bolo stretnutie o tom, kto vsieti gól. Dnes sa to našťastie podarilo Divínu
a tak zvíťazil tesne 1:0. A výkon hlavného rozhodcu bol absolútne neobjektívny nepustil nás
prvý polčas do domacej šestnásky a druhý to dotiahol až k viťaznému gólu domácich.

11. kolo - 16. 9. 2011 o 14:00 hod.
Sklatran Poltár - FTC Fiľakovo 2:0 (0:0)
góly: 88 min.Pagáč(z 11 m), 90 min.Karásek
ŽK: Marcinek J., Juriga, Rusnák
Rozhodoval: Faber
Divákov: 350
Zostava: Rusnák - Marcinek J., Pagáč, Radič, Šuľaj - Šupina, Juriga (66 min.Karásek), Ďalog
(46 min. Marcinek M.), Berky, - Škalák, Sendrei M.(46 min. Masár)
Za slnečného, ale chladného počasia, pred celkom solídnou návštevou, sa v prvom polčase
odohrával priemerný, nevýrazný futbal, v ktorom sa šance rodili len ťažko. Hra bola
poznačená množstvom nepresností na oboch stranách. Jediné, čo zaujalo, boli dve šance
Šupinu, pričom v šanci bol aj J. Pagáč, no vystrelil len veľmi slabo. Hostia vystrelili len raz,
ale Rusnák bol na mieste. V druhom polčase tréner domácich pozmenil zostavu a Poltár
vybehol s úmyslom vsietiť čo najrýchlejšie gól. Nedarilo sa mu to, aj keď sa už viac dostával
do šancí. Hráči Fiľakova sa sústreďovali viac na obranu a snažili sa vyrážať do brejkov,

z ktorých v 60. min. im jeden aj vyšiel, ale Varga ponúknutú šancu nepremenil. Poltár zahodil
v druhom dejstve šance najprv v 50. min. Šupina, v 57. min. netrafil bránu hostí Berky, v 65.
min. opäť Šupina slabým pokusom neprekonal gólmana hostí. Hra sa čoraz viac sťahovala
pred bránu hostí, ale v 80, min., po zbytočnom faule domáceho brankára, zahrávali hostia
trestný kop, z ktorého nastrelili žrď. Poltár vyvíjal na súpera naďalej nápor a v 82. min.
hlavou netrafil bránu Berky, v 84. min. sám vo vyloženej šanci zaváhal Masár a hlavou trafil
vedľa súperovej brány. V 87. min. unikol Škalák, strelil do brankára, lopta sa odrazila
k Pagáčovi, ktorý vystrelil na bránu, ale hosťujúci hráč na bránkovej čiare vykopol, od neho
sa lopta odrazila k Škalákovi, ktorý obišiel brankára a ten ho fauloval. Bol nariadený
pokutový kop, ktorý v 88. min. J. Pagáč premenil 1:0. Vzápätí vôbec nevyšla hosťom
ofsajdová pasca a od polovice ihriska sa rútili na brankára Berky s Karásekom a prvý
menovaný ponúkol na podnose gól do prázdnej brány Karásekovi – 2:0. V 91. min. ešte
premrhal vyloženú šancu Karásek. V 92. min. opustil pre hrubé nešportové správanie sa
ihrisko Botoš, ktorého arbiter odmenil červenou kartou. Po tomto momente rozhodca ukončil
zápas. Toto víťazstvo domácich bolo viac vydreté ako zahrané s umením, ale aj takéto
víťazstvá treba a vedenie domáceho klubu verí, že ich povzbudí do veľmi ťažkého zápasu,
ktorý odohrajú v nedeľu 23. 10. doma proti druhému mužstvu v tabuľke - B. Štiavnici, ktorá
ešte v tejto sezóne neprehrala. Futbalisti Poltára aj vedenie klubu pozýva všetkých svojich
fanúšikov na posledný domáci duel futbalovej jesene.

12. kolo - 23. 9. 2011 o 14:00 hod.
Sklotatran Poltár - SITNO Banská Štiavnica 0:1 (0:0)
Gól: 85 min.Kminiak
ŽK: Karásek,Melicher,Škalák,Sendrei M.
Rozhodoval: Mikloš
Divákov: 250
Zostava: Rusnák - Melicher,Marcinek J.,Karásek(60 min.Masár),Radič Šuľaj,Šupina,Juriga,Pagáč - Marcinek M., Škalák(78 min.Sendrei M.),
V prvom polčase domáci spálili dve tutovky a do kabín sa odchádzalo za bezgólového stavu.
Do druhého dejstva nastúpili futbalisti Poltára s úmyslom zvíťaziť, no pozabudli na zadné
dvierka a v 85. min. ušiel Kminiak, ktorý rozhodol o najtesnejšej prehre domácich – 0:1.V
tomto zápase sa ukázolo že nevyhralo lepšie mužstvo ale šťastnejšie.

13. kolo - 30. 10. 2011 o 14:00 hod.
Jednota Málinec - Sklotatran Poltár 2:0 (0:0)
góly: 57 min. Fusek,77 min. Čipčala
ŽK: Berky, Melicher, Škalák,
Rozhodoval: Verkin-Gača,Kúchen
Divákov: 450
Zostava:Rusnák-Melicher,MarcinekJ.,Pagáč,Radič(46min.Karásek)Šuľaj,Šupina,Juriga,Berky,Marcinek M.(70 min.Ďalog) - Škalák(70 min.Masár)

Derby začali lepšie domáci, keď už v 1. min. stretnutia sa v čistej šanci ocitol Fusek, no nemal
dostatok kľudu pri zakončení. Po tejto šanci sa hra vyrovnala a obidve mužstvá znervózneli.
V 10. min. mohol skóre otvoriť Čipčala, ktorý ssa sám rútil na hosťujúceho gólmana Rusnáka,
no nedal. V 12. min. mohli skórovať hostia, keď center Melichera skončil na brvne
Hrnčiarovej brány. Do konca prvého dejstva sa dohrávalo v strede poľa. To čo sa udialo
od začiatku druhého polčasu nemá nič spoločné s futbalom keď začali úradovať
rozhodcovia.V 55. min., po ideálnej prihrávke Melicha, Braňo Fusek(sa ocitol jeden
a polmetrovom ofsajde a pán Kúchen sa tváril ako nič) unikol cez stred poltárskej obrany
a lobom otvoril gólový účet stretnutia – 1:0. V 77. min. sa skóre opäť menilo, keď sa
po rohovom kope(keď znova úradoval pán Kúchen a zdvihol zástavku a ukázal na roch aj keď
lopta ešte neopustila ihrisko) najlepšie v 16-tke zorientoval Dibala, jeho hlavičku dobre
chytajúci Rusnák vytlačil pred seba a do siete dokopol Čipčala – 2:0. Po tomto momente sa
hra ukľudnila, pričom skorigovať mohol Škalák, keď sa po Pagáčovom centri ocitol sám
v päťke, ale trestuhodne zahodil. V týchto chvíľach domáci hrozili brejkami do otvorenej
obrany hostí, no veľkú šancu si v 79. min. vypracovali hostia, keď Juriga z jedenástky tesne
minul domácu bránu. Následne si už Málinec výsledok ubránil a tak zdolal mužstvo
z okresného mesta 2:0. Hostia sa s jesennou časťou aktuálnej sezóny rozlúčili podpriemerným
výkonom aj keď už pred zápasom bolo rozhodnuté kto ho vyhrá.

14. kolo - 25. 3. 2012 o 15:00 hod.
ŠK Partizan Čierny Balog - Sklotatran Poltár 2:0 (0:0)
góly: 64 min.Rusnák, 83 min. Giertl
ŽK: Radič, SendreiV., Marcinek M., Juriga
Rozhodoval: Verkin-Kúchen, Gouda
Divákov: 250
Zostava: Rusnák - Melicher, Ondrášik,Šuľaj,Radič(69 min.Poliak)-Sendrei V.(77 min.
Juriga), Segeč, Pagáč, Karásek, Marcinek M., Masár
Od úvodu sa hral opatrný futbal, kde ani jedno mužstvo nechcelo urobiť chybu a väčšina hry
sa odohrávala medzi šestnástkami. Hra sa často kúskovala a diváci veľa futbalovej krásy
nevideli. Prvú šancu zápasu si vypracovali hostia, keď v 21. minúte sa po rohovom kope
k zakončeniu dostal hosťujúci útočník, ale domáci brankár Müller vynikajúce zasiahol.
Partizán sa ťažko dostával do tempa a k ohrozeniu hosťujúcej brány sa dostával len
sporadicky. Za zmienku stojí akurát strela Turňu v 39. minúte, ktorá mierila pod brvno, ale
brankár hostí ju vytesnil na roh. Viac sa už v prvom polčase nestalo a preto sa skončil
bezgólovou remízou.Do druhého polčasu hráči Partizánu vstúpili s odhodlaním streliť gól
a rozhodnúť o svojom víťazstve. Domácim sa to aj podarilo, vytvorili si tlak, ktorý vyústil aj
do gólového vyvrcholenia. V 64. minúte sa po rohu Turňu dostal k hlavičke Rusnák a otvoril
skóre zápasu 1-0. Partizán v týchto momentoch ovládol hru a mal hernú prevahu. Hostia si
žiadnu šancu nevypracovali a hrozili len dlhými nakopávanými loptami, s ktorými si domáca
obrana a brankár poradili. V závere si Partizán vytvoril ešte ďalšie gólové šance, ale Daxner
vo svojej šanci zaváhal a neujala sa ani strela Turňu. Až v 83. minúte sa na hranici šestnástky
odrazila lopta ku Giertlovi a ten strelou k žrdi stanovil na konečných 2-0. Domáci v druhom
polčase zvýšili svoju aktivitu a zaslúžene vyhrali.

15. kolo - 1. 4. 2012 o 15:30 hod.
Sklotatran Poltár - FK Jesenské 4:0 (2:0)
góly: 10 min.Šuľaj, 20,79 min. Segeč, 74 min. Koristek
Rozhodovali: Poláček - Faber, Weiss
Divákov: 350
Zostava: Rusnák - Poliak, Ondrášik, Šuľaj,Radič - Karásek (59 min. Kurčík), Juriga,
Berky,Pagáč (80min. Sendrei V.) - Koristek (74 min.Masár), Segeč
„Za slnečného, ale veľmi chladného a veterného počasia, pri slušnej diváckej návšteve sa
domáci chopili oprát už od úvodného hvizdu rozhodcovskej píšťalky a do 20. min vsietili
2 góly, keď pri prvom góle zo štandardnej situácie sa presadil P. Šuľaj, o 3. min poslal
domácich do dvojgólového vedenia Janko Segeč. Prudký vietor znemožňoval nejaké
plynulejšie kombinácie a Poltár zahodil ešte dve vyložené šance najmä M. Karásekom.
V druhom polčase si domáci strážili svoj náskok a snažili sa hostí ešte prekvapiť, keď v 60.
min došlo k faulu na M. Berkiho v pokutovom území, avšak nariadený pokutový kop J. Pagáč
nepremenil (strelil do tyče), ale aj tak sa Poltár nátlakovou hrou tlačil pred hosťujúcu bránu.
V 70. min pretavil svoju snahu do tretieho gólu Koristek a v 75. min spečatil výsledok
stretnutia druhým gólom Ján Segeč. Hostia za celý zápas ohrozili domáceho brankára len raz
a to v 40. min, keď samostatný nájazd z pravej strany brankár vychytal a tak Poltár
bez problémov získal 3 body. Touto cestou sa chceme poďakovať za dlhoročnú prácu nášmu
lekárovi a masérovi Karolovi Pajdovi a zablahoželať mu k jeho okrúhlym šesťdesiatinám.
Želáme mu veľa zdravia, šťastia a tiež spokojnosti v našom klube. Futbalisti Poltára pozývajú
svojich fanúšikov na najbližší majstrovský zápas, ktorý odohrajú pozývame na ďalší zápas,
ktorý odohrajú v nedeľu 8. apríla v Kováčovej,“ informoval Peter Žilák, prezident FK
Sklotatran Poltár.

16. kolo - 8. 4. 2012 o 15:30 hod.
Prameň Kováčová - Sklotatran Poltár 1:0 (0:0)
góly: 88 min. Elek M
ŽK: Segeč,Marcinek,Berky,Poliak,Juriga,Rusnák
ČK: Segeč, Juriga, Berky
Rozhodovali: Riša - Kratochvíľa, Frontová
Divákov: 205
Zostava: Rusnák - Poliak,Ondrášik,Šuľaj,Radič - Marcinek(78
min.Karásek),Juriga,Berky,Pagáč - Sendrei M.(66 min.Kurčík),Segeč
„V prvom polčase mali domáci hernú prevahu, keď v 40. min nastrelili brvno. Najväčšiu
šancu na otvorenie gólového účtu stretnutia mal Segeč, ktorý však nedokopol loptu
do domácej brány. V druhom polčase sa hra odvíjala prevažne v strede ihriska, domáci hrali
kombinačnejšie, no hostia ich umnou hrou nepustili do žiadnej vyloženej šance. Následne
však začal úradovať hlavný rozhodca, ktorý v 56. min vylúčil Segeča a postupne ďalších
dvoch hráčov Poltára. Hostia oslabení o troch hráčov napokon inkasovali v 88. min po strele
a dorážke hráča v postavení mimo hry,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran
Poltár.

17. kolo - 15. 4. 2012 o 15:30 hod.
Sklotatran Poltár - MFK Revúca 0:0
ŽK: Kurčík
Rozhodovalí: Žiak - Hromádka, Kratochvíla
Divákov: 320
Zostava: Slaniniak - Melicher, Ondrášik, Šuľaj, Radič - Marcinek (81 min. Karásek), Sendrei
Vladimír (87 min. Škalák), Berky, Pagáč - Kurčík (70 min.Sendrei M.),Koristek
Domáci síce nastúpili bez štyroch potrestaných hráčov, ale boli to oni, kto na mokrom teréne
udával tempo zápasu. V prvej polhodine hry, sa hral svižný futbal prevažne zo strany
domácich, ktorý chceli dať upokojujúci prvý gól.Už 16 min. po spätnej prihrávke Marcineka
mal na kopačkách úvodný gól Berky, ktorý z hranice jedenástky prestrelil bránu hostí.V
24 min.mal na kopačkách gól aj Marcinek, keď jeho delovku brankár hostí vyrazil na roh.
V 35. minúte sa po našej ľavej strane lopta so šťastím dostala k domácemu Koristekovi, ten
z vnútra šestnástky tvrdo vystrelil, no brankár Smerek jeho strelu do šibenice vyrazil. V 40.
minúte urobila obrana hostí prvú chybu v zápase a Koristek sa rútil sám na bránu, no trafil
iba vybiehajúceho Smereka. Minútu pred polčasovým hvizdom prvýkrát vystrelili na bránu aj
hostia, keď Vranec napriahol asi z 30 metrov a domáci brankár dokázal jeho strelu
vyraziť,domáca obrana dostala loptu do bezpečia.Druhý polčas začali domáci súvislým
tlakom a v 48. minúte sa sám na Smereka rútil Kurčík, ale loptu si kopol príliš ďaleko
od nohy a pre hosťujúceho brankára nebol problém zmocniť sa jej. O 2 minúty neskôr
vybojoval pri rohovej zástavke loptu domáci kapitán Pagáč, odcentroval na roh päťky, kde
hlavičkoval Kurčík tiesnený obrancom, no Smerek vyrazil loptu na brvno. Od tohto momentu
sa hra rozkúskovala, častými drobnými faulmi v strede ihriska. Naši hráči sa presadzovali len
veľmi ťažko, pretože hostia dobre bránili. V 64. minúte vyskúšal Bystrán pozornosť
domáceho brankára krížnou strelou, ktorému vypadla, ale dobiehajúci Lunter tiesnený
obrancom nedokázal rozvlniť sieť. V 75. minúte Šestina kolmicou vysunul Gömöriho a ten
postupoval sám na bránu. Pred brankárom však volil kľučku keď ho dobehol rýchlonohý
Pagáč a loptu mu zobral. V záverečných minútach sa domáci snažili strhnúť víťazstvo
na svoju stranu, ale obrana hostí bola pozorná a domácich už v závere k ničomu nepustili.

18. kolo - 22. 4. 2012 o 16:00 hod.
PS Hliník nad Hronom - Sklotatran Poltár 2:1 (1:1)
góly: 34 min. Slaný, 56 min.Kmeť - 3 min.Sendrei M.
Rozhodovali: Mikloš - Belko,Baka
ŽK: Sendrei V., Radič
Divákov: 100
Zostava: Rusnák - Melicher,Ondrášik,Šuľaj,Radič(43 min.Masár) - Marcinek, Karásek,
Sendrei V. (61 min. Škalák), Pagáč - Sendrei M., Koristek
„Hostia cestovali do Hliníka bez piatich potrestaných hráčov a troch zranených. Napriek tomu
to boli boli práve oni, ktorí na dobre pripravenom ihrisku a za ideálneho počasia udávali
temto zápasu. Počas prvej polhodiny sa hral svižný futbal prevažne zo strany hostí, keď už
v 1. min, po spätnej prihrávke M. Sendreia pálil loptu do vybiehajúceho brankára Marcinek.
3. min hosťom vyšla, keď ideálnu prihrávku od Marcineka zúžitkoval na otvorenie gólového
účtu stretnutia M. Sendrei – 0:1. V 17. min zachytil Marcinekov center Pagáč a ku druhému

gólu hostí chýbal len krôčik. V 26. min. kopali hostia priamy kop Koristekom a lopta len
tesne minula ľavú tyč domácej brány. V 30. min. mali domáci náznak šance, keď sa stredom
obrany predral domáci Martin, no hosťujúci brankár zachránil. Od tohto momentu prestal
Poltár hrať futbal, aký doposiaľ produkoval. V 34. min. sa podarilo domácim vyrovnať, keď
po priamom kope nedal Rusnákovi šancu Slaný a vymietol ľavý horný roh – 1:1. Po tomto
okamihu domáci ožili a do konca prvého polčasu sa im podarilo nastreliť brvno súperovej
brány. Do druhého polčasu nastúpili hostia s úmyslom čo najrýchlejšie skórovať, keď v 47.
min sa po ľavej strane predral Pagáč, no jeho spätnú prihrávku nedopravil do domácej brány
nabiehajúci Masár. V 50. min opäť Pagáč po spätnej prihrávke M. Sendreiovi mieril
do bránkára domácich. V 54. min to boli opäť hostia, keď po peknej prihrávke Koristeka sa
rútil sám na domáceho brankára Masár, ale zastavil ho pomedzný rozhodca diskutabilným
odmávaním postavenia mimo hry. V 56. min., po ojedinelom zahrávanom priamom kope
domácich, keď ho zahrali na dlhú tyč, nekrytý Kmeť zvýšil hlavou na 2:1. Tento gól hostí
zaskočil a v 67. min., po ich chybe, sa rútil na brankára Rusnáka domáci Minyu, ale Rusnák
ho vychytal. O minútu neskôr, po ideálnej prihrávke Koristeka, sa rútil na domáceho gólmana
sám Masár, ale namiesto prihrávky volil strelu a trafil vybiehajúceho domáceho gólmana.
V 73. min si vybojoval M. Sendrei v strede ihriska loptu a rútil sa sám na domáceho brankára,
no nepodarilo sa mu ho prehodiť. V 75. min., po strele M. Sendreia, sa dostal k vyrazenej
lopte brankárom Pagáč, keď prekopol prázdnu bránu. Od tohto momentu sa hra rozkúskovala
drobnými faulami v strede ihriska a do konca stretnutia sa už nič nestalo. Táto prehra je pre
hostí krutá, ale hráči Poltára by si mali uvedomiť, že futbal sa nehrá len v nedeľu,“ informoval
Július Kulich, manažér FK Sklotatra Poltár.

19. kolo - 29. 4. 2012 o 16:00 hod.
Sklotatran Poltár - Baník Štiavnické Bane 3:1 (2:0)
góly: 15 min. Sendrei M., 31.76 min. Marcinek
ŽK: Šuľaj, Radič, Sendrei V.Rozhodoval: Faber - Poláček,Koós
Divákov: 300
Zostava: Rusnák - Melicher, Ondrášik Mich., Šuľaj, Radič - Marcinek,Sendreiu V. (79 min.
Ondrášik Marc.)., Segeč, Pagáč - Sendrei M., Koristek (66 min. Škalák)
„Za teplého a dušného počasia sa v Poltári hral priemerný futbal. Gólový účet stretnutia
otvoril v 15. min M. Sendrei po centri Marcineka – 1:0. Po tomto góle domáci ožili,
vypracovali si niekoľko šancí a z ich aktivity pramenil v 31. min ďalší gól, ktorý zariadil
Marcinek – 2:0. V 37. min bol po priamom kope v 16-tke faulovaný Koristek, no píšťalka
rozhodcu zostala nemá. Do konca prvého dejstva hostia ani raz nevystrelili na domácu bránu.
V druhom dejstve Poltár ešte viac pritvrdil, šance mali Pagáč a M. Sendrei, no nepodarilo sa
im ich dotiahnuť do úspešnej koncovky. Hostia sa po prvýkrát dostali do pokutového územia
domácich v 61. min, keď na počudovanie divákov hlavný arbiter odpískal pokutový kop,
z ktorého sa Michálekovi podarilo znížiť na 2:1. Po tomto momente hostia prevzali iniciatívu,
no domáci ich do žiadnej šance nepustili. V 67. min bol pred pokutovým územím faulovaný
M. Sendrei, keď priamy kop kopal Marcinek, ktorý nedal hosťujúcemu gólmanovi žiadnu
šancu – 3:1. Následne rozhodca robil divy, domácim pískal každý dotyk so súperom,
kúskoval hru a tak Poltáru znemožňoval hrať kombinačný futbal. V 81. min, po peknej
prihrávke Marcela Ondrášika na hranicu 16-tky vystrelil Škalák, no hosťujúci gólman
zázračne chytil. V 85. min M. Ondrášik vnikol do pokutového územia hostí, kde bol
faulovaný, no rozhodca akoby nič nevidel. V 90. min evidentne zahrali hostia v 16-tke rukou,
no arbitrova píšťalka sa ani tentokrát neozvala. Víťazstvo domácich je zaslúžené. Touto

cestou ďakujeme divákom a tiež poltárskemu fanklubu za povzbudzovanie,“ informoval Peter
Bukovský, vedúci mužstva poltárskeho Sklotatranu.

20. kolo - 6. 5. 2012 o 16:30 hod.
JUPIE Banská Bystrica - Sklotatran Poltár 0:0
ŽK: Segeč, Ondrášik Marc., Ondrášik Mich., Koristek
ČK: Segeč, Ondrášik Michal
Rozhodoval: Vojčík - Daníšek, Hýlová
Divákov: 50
Zostava: Rusnák - Melicher, Ondrášik Mich., Šuľaj, Pagáč - Marcinek, Škalák, Segeč, Kurčík
(62 min. Ondrášik Marc.) - Sendrei M.,Koristek
V stretnutí mali domáci herne navrch, no Poltár si tiež vypracoval niekoľko sľubných šancí
na skórovanie. Ak by sa toto stretnutie malo hodnotiť na stopercentné šance, tak by skončilo
výsledkom 2:2. Napokon sa však zrodila zaslúžená remíza. Mrzia nás vylúčenia Jána Segeča
a Michala Ondrášika ku koncu stretnutia,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran
Poltár.

21. kolo - 13. 5. 2012 o 16:30 hod.
Sklotatran Poltár - FK 34 Brusno 0:2 (0:2)
góly: 32 min. Vajda, 42 min. Švidraň
ŽK: Marcinek
Rozhodoval: Kucheň - Verklín, Martin
Divákov: 250
Zostava: Rusnák - Melicher, Šuľaj, Pagáč, Radič - Marcinek, Škalák (83 min.Sendrei V.),
Berky, Karásek (57 min. Ondrášik Marc.) - Sendrei M., Koristek (75 min.Kurčík)

22. kolo -20. 5. 2012 o 17:00 hod.
ŠK Badín - Sklotatran Poltár 5:3 (2:1)
góly: 32 min.(vlastný), 43,59 min.Paník 75,82 min.Willwéber - 39 min.Radič, 71,73
min.M.Sendrei
ŽK: Karásek
Rozhodoval: Daníšek - Cimprich, Hrivík
Divákov: 50
Zostava: Rusnák - Melicher, Šuľaj, Ondrášik, Radič - Marcinek, Škalák, V.Sendrei, Karásek M.Sendrei, Pagáč

23. kolo -27. 5. 2012 o 17:00 hod.
Sklotatran Poltár - Slovan Divín 3:0 (1:0)
góly: 38 min. Pagáč, 54 min. M.Sendrei, 82 min.Berky
ŽK: Škalák
Rozhodoval: Očenáš - Matejčík, Škvarek
Divákov: 420
Zostava: Rusnák - Melicher, Šuľaj, Ondrášik, Radič - Marcinek, Škalák( 71 min. Juriga),
Berky, Segeč - M.Sendrei, Pagáč
„Na tohtoročné očakávané derby sa „poltárske mladé pušky“ pripravili naozaj zodpovedne.
Od začiatku stretnutia vyvíjali na hostí nápor. V 5. min. putovala lopta po osi Pagáč –
Marcinek – M. Sendrei, prišla prvá domáca šanca, no M. Sendrei minul ľavú tyč brány
Divína. V 9 min. M. Sednrei po prihrávke Pagáča netrafil hosťujúcu bránu. V 11. min. opäť
M. Sendrei namiesto prihrávky volili strelu, ktorá však išla mimo. V 12. min, po M.
Sendreiovom centri hlavičkoval Pagáč, no keď už bol brankár hostí prekonaný, hostia
zachránili na čiare. V 16. min prihral Berky Pagáčovi, ale ten z 10 metrov minul. V 32. min.
prvýkrát vystrelili aj hostia na domácu bránu, no Rusnák bol na mieste. V 37. min, po rýchlej
rozohrávke M. Sendreiom a Škalákovom prieniku, skóroval do prázdnej brány Divína Pagáč –
1:0. V 39. min., po prihrávke Radiča, unikol po ľavej strane Pagáč, ale jeho spätnú prihrávku
domáci nezúžitkovali na vsietenie gólu. V 43. min, po rohu Škaláka na dlhú tyč a vrátení
spätnej lavičky Šuľaja, dal Marcinek vyniknúť hosťujúcemu gólmalnovi Miklovi, ktorý
bravúrne vyrazil nad bránu. Druhý polčas začali domáci opäť náporom. V 54. min Berky
vybojoval v strede poľa loptu, posunul ju Pagáčovi, ten ušiel hosťujúcej obrane a po spätnej
prihrávke zvýšili domáci M. Sendreiom na 2:0. V 61. min Berky z 20 m minul hosťujúcu
bránu. V 60. min, po centri Pagáča, mal na hlave gól Marcinek, no minul. O minútu neskôr
Marcinek ukážkovými nožničkami trafil presne Miklovi do náručia. V 69. min. vyhral
hlavičkový súboj so stopérmi hostí Pagáč, nabil Sendreiovi a ten dal vyniknúť brankárovi
hostí. V 78. min zahrávali hostia priamy kop Šuškom, no ten mieril nad. V 81. min nachytal
na hruškách dobre chytajúceho Miklu Berky, ktorého priamy kop skončil v sieti – 3:0. V 83.
min. zobral Segeč stopérom hostí loptu a rútil sa sám na bránu, ale jeho strela minula horný
ľavý roh. Takto sa stretnutie skončilo a treba uznať, že domáci produkovali ukážkový futbal
a skóre v ich prospech mohlo byť aj vyššie. Tiež treba vyzdvihnúť vynikajúci výkon
rozhodcov, ktorý bol na veľmi vysokej úrovni a určite by sa takto malo pískať v každom
majstrovskom stretnutí. Futbalisti Poltára pozývajú svojich fanúšikov na ďalšie derby, ktoré
3. júna odohrajú vo Fiľakove,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran Poltár

24. kolo -3. 6. 2012 o 17:00 hod.
FTC Fiľakovo - Sklotatran Poltár 2:2 (2:1)
góly: 14 min. Urbančok, 44 min. Árvay - 31 min. Škalák, 85 min. Berky
ŽK: Šuľaj, Škalák, Segeč Rozhodoval: Grenčík - Weiss, Kratochvíla,
Divákov: 70
Zostava: Rusnák - Melicher, Šuľaj, Ondrášik, Segeč - Marcinek, Škalák (74 min.Karásek),
Berky, Juriga - M.Sendrei (60 min.Koristek), Pagáč
„Majstrovské stretnutie tabuľkových susedov prinieslo najmä v prvom dejstve množstvo
zaujímavých momentov. Počas úvodnej desaťminútovky sa súperi len oťukávali a vyčkávali,

kto prvý urobí chybu. Najprv Botoš využil nepozornosť ľavej strany hosťujúcej obrany, ale
Rusnák bol pripravený. O 2 minúty neskôr vyskúšal pozornosť gólmana poltára Mészáros, no
bez gólového efektu. 13. min priniesla vytúžený domáci gól, keď Urbančok lišiacky vypichol
loptu Melicherovi a z polovice ihriska sa prekľučkoval do pokutového územia – 1:0. V 16.
min sa v obrannej fáze domácich dostal k lopte Škalák, prekabátil dvoch obrancov Fiľakova,
no vybiehajúci Drugda obetavo zachránil. Pri tomto zákroku sa ľahšie zranil a preto bola hra
na 4 minúty prerušená. V ďalších fázach hry mohli domáci Botoš a T. Varga zvýšiť gólový
náskok domáceho celku. Ani hostia však nezostali nič dlžní. Najprv nepochodil M. Sendrei,
následne Marcinek. V 31. min Škalák zrovnal skóre – 1:1. V 36. min agilne hrajúci Botoš
trafil do brvna brány Poltára. Následne Baláž vyskúšal Rusnákovu pozornosť, no neúspešne.
V 42. min. trestuhodne zahodil Baláž svoj samostatný nájazd na hosťujúcu bránu. 44. min
priniesla druhý úspech domácich, keď stratenú loptu získali do svojej moci a povedľa
vybiehajúceho bránkára zvýšili na 2:1. V druhom polčase diváci už vedľa futbalového
nevideli. Hralo sa prakticky medzi šestnástkami. Svižnejšie síce začali hostia, no
bez požadovaného efektu. V tejto fáze hry stoja za zmienku dve domáce akcie, ktoré zostali
nevyužité. V 65. min sa vyznamenal Drugda, ktorý efektne kryl Šuľajovu ostrú strelu.
Domáci v tejto fáze hry napriek tomu, že až troch hráčov vystriedali, hrali nepresne a veruže
bolo na niektorých badať, že sú na konci so silami. Toto všetko vyústilo v neprospech
domácich, keď nedorozumenie v ich v obrane v 85. min využil Berky a zaznamenal
vyrovnávajúci gól - 2:2. V záverečných minútach bola hra dosť „hektická“ keď hlavný arbiter
svojimi opačnými verdiktami a 92 min.po odpískaní pokutového kopu proti domácim
a následne po konzultácii s postraným ju zrušil a tým poškodil hostí vyvolal doslova rozruch
na ihrisku. Celkove to bolo miestami zaujímavé stretnutie, ktoré však pokazila nesúrodá hra
obidvoch celkov v druhom dejstve“, informoval Štefan Rákoš, futbalový činovník FTC
Fiľakovo.

25. kolo -10. 6. 2012 o 17:00 hod.
SITNO Banská Štiavnica - Sklotatran Poltár 2:1 (1:1)
Góly: 39,59 min. Kminiak - 29 min. V. Sendrei
Rozhodovali: Weiss - Kratochvíla, Žiak
ŽK: Škalák, Marcinek, M.Sendrei, Pagáč, Karásek
ČK: Marcinek
Divákov: 150
Zostava: Rusnák - Marcinek, Pagáč, Kelement, Karásek - V.Sendrei, Škalák, Berky, Juriga M.Sendrei, Koristek
„Poltár vycestoval do B. Štiavnice len s jedenástimi hráčmi, keďže po stretnutí s Fiľakovom
mali traja hráči stop a dvaja boli zranení. Hostia sa však nezľakli a už v 10. min po osi
Marcinek – Škalák sa dostal k prvej strele Koristek, ale minul. V 19. min po autovom
vhadzovaní V. Sendreiom sa prekľučkoval Koristek a po spätnej prihrávke Berky minul
domácu bránu. V 21. min prvýkrát vystrelili aj domáci, ale Šíma trafil len do náručia brankára
Rusnáka. V 26. min, po rohovom kope a faule na brankára hostí Rusnáka, mali domáci veľkú
šancu, no nastrelili len tyč. V 27. min, po dlhej prihrávke mali domáci šancu, no nedotiahli ju
do gólového efektu. V 29. sa rútil na Rusnáka domáci hráč, ale brankár hostí ho vychytal.
V 30. min hostia založili gólovú akciu, keď po výmene bratského dua Sendreiovcov, vystrelil
spoza 16-tky V. Sendrei a nedal domáceho gólmanovi šancu – 0:1. Od tohto momentu začali
úradovať na ihrisku rozhodcovia, ktorí postupne za bežné fauly začali kartičkovať hostí,

až nakoniec v 39. min vymysleli pokutový kop a domáci Kminiakom vyrovnali – 1:1. V 44.
min bola Marcinekovi udelená 2 ŽK za vymyslený faul a tak sa musel predčasne porúčať
z ihriska. Druhý polčas začali lepšie domáci, keď v 54. min mali prvú šancu, keď sa
na Rusnáka rútil sám Kminiak, no Rusnák ho vychytal. Hostia, aj keď hrali len desiati, sa
nevzdávali a v 55. min, po kolmej prihrávke Kelementa na Berkyho a vyšachovaní domácich
stopérov Berky nastrelil ľavú tyč domácej brány. V 61. min, po ojedinelom útoku domácich,
vsietili upokojujúci a vytúžený gól Kminiakom – 2:1. V 67. min, po rýchlom rozohraní auto
mali domáci tutovku, no Kminiaka Rusnák vychytal. V 79. min napriahol Berky, ale jeho
strela len šuchla pravú tyč domácej brány. Najväčšia šanca hostí prišla v 84. min, keď
po Koristekovej spätnej prihrávke druhý gól V. Sendrei, keď jeho strelu domáci brankár
zázračne chytil. V 88. min hostia po centri Koristeka na dlhú tyč, kde si nabehol V. Sendrei,
ale svoju pološancu nezúžitkoval na vsietenie vyrovnávajúceho gólu. Do konca stretnutia sa
už nič neudialo a hlavný rozhodca to už radšej v 90. min ukončil. Futbalisti FK Sklotatran
Poltár pozývajú svojich fanúšikov na stretnutie s Málincom, ktoré sa odohrá už v sobotu
16. 6. so začiatkom o 17.30 hod.,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran Poltár.

26. kolo -16. 6. 2012 o 17:30 hod.
Sklotatran Poltár - Jednota Málinec 3 : 1 ( 1 : 1 )
góly: 44,69 min. Berky, 89 min. V.Sendrei - 39 min. Čipčala
ŽK: Segeč
Rozhodoval: P.Budáč ml. - Holas, Jačmeník
Divákov: 650
Zostava: Rusnák - Poliak, Ondrášik , Kelement, Šuľaj - Segeč, Škalák, Berky, Juriga (76 min.
V.Sendrei) - M.Sendrei, Koristek
Väčšina derby končí s najtesnejším výsledkom. V stretnutí Poltára s Málincom však ofenzíva
dominovala nad defenzívou a nebyť viacerých zahodených šancí na obidvoch stranách, mohla
byť v zápase väčšia gólová úroda. Tentokrát však nevyhralo lepšie, ale šťastnejšie mužstvo.
V radoch domáceho celku absentovalo päť potrestaných a zranených hráčov – Pagáč,
Marcinek, Melicher, Radič, Karásek. Boli do však domáci, ktorí začali v úvode diktovať
tempo zápasu a už v 4. min trafil Segeč priestor súperovej brány. V 7. min, po dlhom výkope
domáceho gólmana Rusnáka, sa dostala lopta k M. Sendreiovi, no ten nedokázal efektívne
zakončiť. Mladé pušky si prvú veľkú šancu na otvorenie gólového účtu stretnutia vypracovali
v 8. min, keď Berky vysunul M. Sendreia, no ten zbrklo vystrelil rovno do náručia brankára
Málinca Hrnčiara. V 9. min vystrelil spoza 16-tky na bránu hostí Koristek. V 15. min
pohrozili aj hostia, keď z 30 metrov napriahol Turic, gólman Rusnák strelu vyrazil a následne
bravúrne vychytal dobiehajúceho Čipčalu. Táto tutovka Málinca domácich trochu zaskočila
a k slovu sa dostali až v 26. min, keď sa v sľubnej šanci ocitol Juriga. V 28. min zahrávali
domáci nepriamy kop Berkym, no po nacvičenom signáli a Šuľajovom centri nedosiahol
na zadnej tyči Segeč. V 31. min postupoval na domácu bránu Csányi, ale jeho strele chýbal
dôraz. Nasledovala prvá gólová akcia hostí, keď domáci stratili pred 16-tkou súpera loptu,
získal ju Melich, prihral Čipčalovi a ten nedal Rusnákovi žiadnu šancu – 0:1. Domáci sa
z inkasovaného gólu rýchlo otriasli a už v 44. min, po kombinačnej akcii Berky – Segeč – M.
Sendrei prvý menovaný krásnou strelou, ktorá sa odrazila od brvna rovno do súperovej siete,
zrovnal skóre – 1:1. Do druhého dejstva nastúpili hostia s úmyslom strhnúť víťazstvo na svoju
stranu. V 48. min pálil nad Fusek. V 53. min Turicov priamy kop Rusnák na dvakrát kryl.
V 55. min sa Fusekovi podarilo dopraviť loptu za Rusnákov chrbát, no gól nebol uznaný pre

postavenie mimo hry. Mladé pušky sa aj tentokrát rýchlo otriasli a v 58. min vystrelil
na bránu hostí M. Sendrei, no Hrnčiar pohotovo reagoval a loptu vytlačil na roh. V 60. min
Berky vysunul Škaláka, ktorá si v pokutovom území obhodil obrancu hostí, ten ho fauloval
a tak arbiter nariadil pokutový kop. Ten Berky s prehľadom premenil – 2:1. Od tejto chvíle sa
začal hrať pre diváka oku lahodiaci futbal. Hostia sa snažili vyrovnať a v 66. min Turicova
krásna strela po priamom kope opečiatkovala pravú tyč domácej brány. V 69. min pálil
nad hosťujúci Fusek. Následne sa domáci dostávali do brejkov, keď v 70. min putovala lopta
po osi Škalák – Poliak, následne sa Segeč prekľučkoval do pokutového územia, ale jeho strela
skončila nad Hrnčiarovou bránou. Hostia sa nevzdávali, snažili sa zrovnať skóre, ale za veľmi
horúceho počasia im dochádzali sily. Domáci im už svojou umnou hrou zabránili skórovať
a svoju púť za víťazstvom zavŕšili v 89. min, keď si po rýchlej rozohrávke Berkyho
na V.Sendreia sa rútil sám na brankára hostí a popri vybiehajúcom brankárovi upravil na 3:1.
Vedenie FK Sklotatran Poltár touto cestou vyslovuje hráčom veľkú vďaku za celý súťažný
ročník 2011/2012,“ informoval Július Kulich, manažér FK Sklotatran Poltár.

