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Juraj Jánošík, prezident
Bratislavský (utbalový zväz
Sůmračná 27
821 02 Bratislava

Brahslava 19.8.2013

davol‘ujeme si Vás ooviť prastreclníctvom tohto listu ako zástupcovia občianskelio združenia
INTER Bratislava kLoré zastrašuje futbalový klub FK INTER Bratislava,

Ako srna se dozvedeh po .rončeni Futhaioveho stretnuta Majsrovstiev regóm Bratislava,
konanom 18/8/2C13 so začiatkcm o 17:00 medzi domácim 09K Slovenský Grob a hosťujúcm FK
:NTER Bratislava, arma športovéiio areé‘u 09K Sa ucucli udalosti, kloré by nenecnali chladným
žiarlneho čiaveka, ale koré však nijako neséviseli s preh.ehajúcirn futhaievýrn strenutim.

Nakoľko srna sa všetci plna — hráči, realízačný tím, funkcionári, prítornní člerovia občjariskeho
združenia, far-klubu a iru sympatizanti nášho FK - venovaU prebiehajúcemu íLrtbalovérnu stretnuiiu,
nevieme, ča sa presne udialo, are veríme, že celú zéležitosť dopodrobna vyšetrí policie, ktorá bota
k incidentu orivolaná, akc srnu pri odchode za štadiória po riadrroti ukončení záoasu videU. Padla
včerajšich dostupných správ, ktoré srna ziskaU, nebďa jasná identita osöb, zarojených co incidentu,
ae akonáhle sa túto derrtifkáciu dozvieme, budeme vedieť posky:núť stanoviska, či predrnctné osady

v nejakom v7al1Ĺ s rraširi FK delto O. Z., aleho lic.

Dökazorn bezproblémového správania našich fanúšikov je aj účasť usporiadatekkej služby
dornáceho OSK rh sektore hostí, v ktorom holi sústredení fanúšikovia FK [NTFR Bratislava, a kde se
nevysky[ol žadny problém pred, počas celého futbatového stretnutia a ani po ňom.

Je rám vadni l‘úto, že už ;omalv s pavdelnosťoc se po každom víkende dozvedáme z médii
O na%ili na šČ:!occh ruTo nicu, kloí é taru nemá čo u ádať. INTER Bratislava mal a má ncvs: .:r,
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kterého fanCšikovia (aj vzhľadom na ich menšu početr.os) :ch vždy pr(katoi 5k1š1.ého
pcvzhudzovania na dornéccrn športovisku, akc i na športovskách, na které zavítah v pozich hostí.

Dórazne preto odsudzujeme a dištancujeme sa od negatívnych prejavov správania
osůb, ktoré nechodia na športoviská prioritne za športom, ale kvůli mým dóvodom, ktoré sú
nezlučitel‘né so správaním slušného fanúšika. Rovnako budeme podporovať všetky
opatrenia, prijaté za účelom očistenia športovísk od podobných nebezpečných prejavov.

Veríme, že i tento incident, který se udial mimo futbalového areáki OŠK, nebude spájaný
v budúcnosti s menom INTER Bratislava v nijakom zmysle a v nijakých súvislostiach.

S úctou,

?!k!VER Eratjsava
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RNr. Jozef Mihál
PrezLdent INTER Bratislava, O. Z.
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Ing. Anton Gregiš

1. vicepreident {NTR ratisIava, o. z.

Na vedofllia:
• nreziden aratíslavskébo futbalcvého zväzu
• Brats‘evský fuwalový zväz
• CSK Siover.ský Goh
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/ JLDH Jozc Barr.oš
Prezident FK INTER Bratislava
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Ing. J02Cf Sajánek
Generálrty ruanažér FK INTER BratLslava


