
Správa o činnosti mužstiev dospelých a dorastu za posledné štvor ročné obdobie. 
 

V pondelok 21. februára 2011, sa na mestskom úrade vo Fiľakove konalo valné zhromaždenie členov OZ FTC, 
na ktorom sa rozhodovalo o novom zložení vedenia. Novým prezidentom FTC Fiľakovo sa stal Mgr. Attila 
Visnyai, ktorý bol následne na členskej schôdzi futbalového oddielu 3. marca, zvolený aj za jeho predsedu. 
Manažérom naďalej zostal pán Florián Farkaš a trénermi Ivan Ádám a Ľubomír Šimkovič. Vedúcim mužstva sa 
stal Csaba Boros, masérom zostal Štefan Kardács. Hlásateľom a zároveň aj trénerom brankárov bol pán Štefan 
Rákoš, ktorý mal na starosti aj prípravku. Do kádra A mužstva pribudli vlastní odchovanci L. Rácz, A. Botoš, E. 
Urbančok, J. Ľalík i mladý Eugen Bari, ale mužstvo skončilo na poslednom 16. mieste treťoligovej tabuľky a zo 
súťaže vypadlo. Pred jesennou časťou súťažného ročníka 2011/12 sa tím pripravoval už pod vedením nového 
trénera, fiľakovského rodáka Ladislava Danyiho. Káder v lete prešiel veľkými zmenami, keď z neho odišlo až 
sedem hráčov základnej zostavy. Takže vedenie klubu malo čo robiť, aby za mesiac poskladalo káder hodný 
účinkovania v štvrtej lige. Ostali v ňom zväčša vlastní odchovanci G. Varga, A. Podhora - G. Nagy, T. 
Mészáros, I. Ádám, L. Magyar, D. Baláž, A. Vörös, T. Varga, E. Bari, Z. Végh, L. Tóth, E. Urbančok, D. Lelák, 
J. Ľalík, L. Riecky, J. Zagyi, J. Tóth, A. Botoš, P. Molnár. Sezóna sa začala siedmeho augusta na ihrisku v 
Štiavnických Baniach, kde futbalisti FTC prehrali 1:3, keď jediný gól hostí zaznamenal L. Tóth. Naopak, 
domáca štvrtoligová premiéra sa mužstvu vydarila, lebo v okresnom derby pred zaplnenou tribúnou zvíťazili nad 
Málincom gólom Jána Tótha 1:0. Nasledovali ďalšie zápasy, ktoré však hráči nezvládli. Na domácej pôde 
dokonca podľahli Revúcej 0:2. V dvanástom kole hostilo FTC beznádejne posledný Hliník nad Hronom a po 
perfektnom výkone zaslúžene vyhralo a nadelilo súperovi poltucet gólov. Na posledný zápas jesennej časti však 
mužstvo cestovalo do Banskej Štiavnice iba s jedenástimi hráčmi, ktorí sice podali sympatický výkon, ale ten 
stačil len na prehru 0:2. FTC tak skončilo po jesennej časti IV. ligy na nelichotivom trinástom mieste, keď 
z trinástich zápasov získalo len chudobných 10 bodov za 3 výhry, 1 remízu a 9 prehier, s pasívnym skóre 13:23. 
V tomto období, po dlhšej prestávke opäť začalo fungovať B-mužstvo dospelých, ktoré hrávalo svoje zápasy 
v Biskupiciach. Trénerom bol dlhoročný, skúsený hráč Fiľakova Július Zdechovan. Na jar 2012 už A-mužstvo 
dospelých trénuje manažér klubu Florián Farkaš, vedúci mužstva bol Attila Varga. Mužstvo skončilo v konečnej 
tabuľke na predposlednom miste a preto bolo treba hľadať nového trénera. Od leta sa ním stal Ing. Ondrej 
Václavík z Bakty. Trénerom B mužstva, ktoré svoje zápasy hrávalo už vo Fiľakove, sa stal Csaba Tóth, vedúcim 
mužstva bol Alexander Jakub. Mužstvo obsadilo prvé miesto v okresnej súťaži a postúpilo do I. triedy. 
Dorastencov postupne trénovali Ľubomír Šimkovič, Eugen Bari a od jarnej časti Csaba Tóth. Vedúcimi družstev 
dorastu boli Norbert Kasza a Ján Fukács. B mužstvo dorastencov vyhralo pod vedením trénera Zoltána Felsőa 
okresnú I. triedu. Po tomto úspechu však bolo toto mužstvo zo súťaže odhlásené a tréner prevzal A družstvo 
dorastencov. Od jarnej časti ročníka 2012/13 nariadil Slovenský futbalový zväz klubom, aby v majstrovských 
futbalových stretnutiach vyhotovovali zápisy o stretnutí už elektronickou formou v novozriadenom informačnom 
systéme ISSF. Z tohto dôvodu bola v kluboch povinne zavedená nová funkcia - manažér ISSF, ktorú v FTC 
obsadil Vladimír Cirbus. Káder A mužstva dospelých v sezóne 2012/13 posilnili Emil Le Giang a Máté Köböl, 
ktorí svojimi gólmi výrazne pomohli ku konečnému druhému miestu v tabuľke: 
 

2. Fiľakovo   26    15   3   8      54:40    48 bodov 
 
Do novej sezóny 2013/2014 vstúpilo mužstvo FTC i naďalej pod taktovkou trénera Ondreja Václavíka. K zmene 
došlo na poste vedúceho mužstva, keď Dávida Máka striedal Stanislav Villányi i maséra, ktorým sa stal Gyula 
Gál zo Salgótarjánu. Z kádra odišli na hosťovania Emil Le Giang (FC Nitra) a Tibor Molnár (DAC Dunajská 
Streda). Pribudli noví hráči Kornel Telek, Róbert Kovács, Denis Tőre a Eik Znám. Mužstvo účinkovalo v súťaži 
pomerne úspešne, dlho bolo lídrom, ale nakoniec skončilo po jeseni na štvrtom mieste tabuľky s 21 bodmi. 
V jarnej časti súťaže nastupovali hráči: G. Varga, M. Albert – K. Telek, A. Nagy, G. Nagy, K. Árvay, R. Kasza, 
T. Mészáros, T. Tóth, T. Brusznyai, D. Gáspár, R. Raisz, E. Bari, J. Lipták, E. Ľupták, T. Felső, Zs. Rapi, E. 
Urbančok, Zs. Csík, D. Lelák, A. Botoš, R. Illés. FTC v súťaži súperilo so Žarnovicou o jediné postupové miesto 
v tabuľke, ale tesná prehra v Revúcej rozhodla, že znova skončilo len na druhom, nepostupovom mieste. Akousi 
útechou mala byť účasť v pohárovej súťaži „Slovnaft Cup“. 
Súťažný ročník 2014/2015 sa začal 10. júla žrebovaním obnoveného Slovenského pohára, v ktorom žreb určil 
Fiľakovu za súpera v 2. kole mužstvo MFK Rožňava. Po prehre 1:3 však FTC z boja o pohár vypadlo. 
Z okresnej I. triedy bolo odhlásené i B-mužstvo dospelých, ktoré v predošlej sezóne skončilo ako nováčik na 
peknom treťom mieste konečnej tabuľky. V letných prípravných zápasoch vyhralo FTC turnaj v Jesenskom, 
prehralo v Kalinove 0:3, v Salgótarjáne remizovalo gólom A. Botoša 1:1 ale doma 27. júla vyhralo derby so 
susedným Lučencom 3:0 (1:0) po góloch Mihályiho, Botoša a hlavičke G. Nagya. Ozajstná historická udalosť sa 
udiala vo štvrtok 31. júla 2014, kedy sa na tréningu mužstva dospelých objavili dvaja mladí brazílsky futbalisti 
Gabriel Da Silva França a Rafael Ponestke Schaab. Neskôr k nim pribudol aj tretí, Cézar Karell Monteiro. Úvod 
súťaže však nedopadol podľa očakávania a v šiestich zápasoch nazbieralo FTC len štyri body. Dôsledkom toho, 
bolo 9. septembra 2014, odvolanie trénera Ondrje Václavíka z postu hlavného trénera a vymenovanie jeho 
asistenta Csabu Tótha za nového kouča dospelých. Mužstvu sa síce doma darilo, ale v poslednom kole 
s Badínom prehralo a tak po jesennej polovici súťaže zimovalo len na 11. mieste tabuľky. Na záver sezóny, v 
deň Helloweenu, boli v areáli štadióna znova vysadené mladé stromčeky.  


