
CCoorrggoonn  LLiiggaa  22001133  //  22001144
77..  kkoolloo

SSoobboottaa,,  2244..  88..  22001133,,  1177..3300  hh..

Richard Trutz (hl. rozhodca, Bratislava), Peter Chládek (1. asistent rozhodcu, Povina),
Henrich Mikulaj (2.asistent rozhodcu, Bánovce nad Bebravou), Ladislav Prešinský (4. rozhodca, Vráble),
Jozef Chocholouš (delegát SFZ, Chorv. Grob), Marián Ružbarský (delegát - pozorovateľ rozhodcov,Lipany)
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 Lukáš Zich (Čes.)
 Tomáš Lešnovský
 Milorad Nikolič (Srb.)

 Lukáš Greššák
 Lukáš Ondrek
 Peter Maslo
 Oliver Práznovský
 Martin Nosek
 Goran Adamovič (Srb.)
 
 Tawamba Kana (Kam.) 
 Mário Almaský
 Tomáš Gerát
 Martin Nagy
 Juraj Vavrík
 Lukáš Lupták 
 Štefan Zošák
 Richard Bartoš
 Ivan Kotora
 Filip Serečin
 Tomáš Ďubek 
 Adam Zreľák
 Andrej Lovás
 Miloš Lačný

 Jozef Vukušič
 Viliam Hýravý
 Ján Haspra ml.
 Milan Penksa  
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 Michal Šulla
 Pavol Kamesch
 Ján Malec

 Peter Šenk
 Pavel Čermák (Čes.)
 Petr Pavlík (Čes.)
 Michal Habánek
 Erich Brabec (Čes.)
 Roberto Cristovam (Bra.)
 Róbert Pillár

 Tomáš Kóňa
 Tomáš Komara
 Hiago de Oliveira Ramiro (Bra.)
 Jaroslav Diviš
 Milan Jirásek (Čes.)
 Jan Kalabiška (Čes.)
 Tomáš Kapusta (Čes.)
 Martin Zeman
 Juraj Križko
 Lukáš Opiela
 Denis Ventúra

 Alexander Jakubov (Čes.)
 Lamine Diarrassouba (Pobr. Sl.)
 Juraj Piroska

 Eduard Pagáč
 Stanislav Macek
 Miroslav Mentel

104110044104

10. 01. 1985
07.10.1993
06.02.1984

23. 01. 1989
11.01.1993
02.02.1987
15.02.1991
26.01.1987
24.04.1987

15. 07. 1991
09.02.1974
21.01.1985

19. 05. 1994
14.05.1989
22.07.1987
12.04.1994
24.02.1977
25.07.1990
27.05.1991

01. 03. 1984
23.05.1994
20.09.1991
09.07.1986
14.05.1992
22.12.1986
04.07.1995
28.03.1989
20.09.1985
13.01.1986
01.08.1995

11.01.1991
01.01.1986
27.02.1987

20. 12. 1989
25.06.1991
15.06.1993
05.09.1990
02.09.1991
28.07.1990
03. 04. 1984
28.06.1992
27.06.1991
04.10.1989
22.01.1987

05.05.1994
28.05.1991
08.03.1988

Štefan Gerec                  10.11.1992

Michal Janec                   28.04.1992
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    Vznik futbalu v Senici sa datuje do roku 1921. Pre senický futbal bol však dôležitý rok 1969, kedy 
vznikla Telovýchovná Jednota Slovenský Hodváb Senica, zastrešujúca okrem iných športov aj 
futbal. Záhoráci následne v sezóne 1973/74 postúpili do divízie a o 2 roky neskôr aj do 1. SNFL. 
Prvý zápas v 1. SNFL hrala Senica s Ružomberkom a pred vyše 5 000 divákmi zvíťazila 3:0, čím 
odštartovala svoju domácu neporaziteľnosť. V najvyššej republikovej súťaži účinkovala 17 rokov, 
pričom v ročníkoch 1982/83 a 1985/86 obsadila bronzovú priečku. V sezóne 2001/02 si tím zo 
Záhoria vybojoval návrat do 2. ligy, no zotrval v nej len 2 sezóny, po ktorých prišiel pád až do 4. 
ligy.Radikálny vzostup začal na Záhorí v sezóne 2008/09. Senica vyhrala 4. ligu a vďaka 
rozhodnutiu Výkonného výboru SFZ a transformácii bratislavského Interu, postúpila do najvyššej 
súťaže.
    V Corgoň lige sa Senici darilo nad očakávania. Pri svojej premiére obsadila 6. miesto. V sezóne 
2010/11 sa už Záhoráci zapojili do boja o titul. Napokon skončili 2. za Slovanom Bratislava a v 
ročníku 2011/12 obsadili 4. miesto a stali sa finalistami Slovnaft Cupu. V minulom ročníku sa Senica 
umiestnila druhýkrát v histórii na 2. priečke. Umiestnenia v posledných 3 sezónach zaručili tímu zo 
Záhoria účasť v Európskej lige. V prebiehajúcom ročníku druhej najprestížnejšej európskej klubovej 
súťaže odohrala Senica druhé predkolo s čiernohorským klubom FK Mladost Podgorica. Prvý zápas 
odohrali "modro-červení" na pôde súpera, pričom dvakrát viedli, no napokon sa museli uspokojiť s 
remízou 2:2, ktorá im dávala veľké šance do odvety. V tej mal náš aktuálny súper množstvo šancí, 
no nedokázal ich zužitkovať a napokon napriek slušnému výkonu prehral 0:1 a musel sa rozlúčiť s 
pohárovou Európou. Nepriazeň osudu na medzinárodnej scéne si Záhoráci zatiaľ kompenzujú 
úspešným účinkovaním v Corgoň lige. V doterajších odohraných stretnutiach štyrikrát zvíťazili a raz 
remizovali. Zatiaľ nespoznali svojho premožiteľa a tak sa s 13 bodmi nachádzajú na 1. priečke v 
tabu ľke.  K dobru majú navyše pre ložený zápas druhého kola so Slovanom Brat is lava.
    V minulej sezóne si zmerala Senica sily s naším mužstvom trikrát. Najskôr zvíťazila v 
Ružomberku 0:2, následne v prvom jarnom kole Ruža prvýkrát v histórii zvíťazila v ligovom zápase 
na senickej pôde a to hneď v pomere 0:3. V poslednom vzájomnom zápase sa pod Čebraťom tešil 
náš      tím,     keď      zvíťazil      3:1.

    Do zápasu, ktorý sa hral vo výbornej atmosfére, vstúpili lepšie domáci futbalisti. Už vo štvrtej 
minúte neuspel pred hosťujúcim gólmanom nabiehajúci Tawamba a po ňom ani Ďubek. O sedem 
minút neskôr mal úvodný gól stretnutia na kopačke Zreľák, ale sám pred brankárom namieril len 
do vybehnutého Filipka. Brankár Trnavy mal plné ruky práce aj o tri minúty, keď ho strelou spoza 
šestnástky natiahol Ďubek. V 17. minúte dostal druhú žltú kartu Lačný a musel ísť predčasne pod 
sprchy a Ruža hrala v početnej nevýhode. Napriek tomu pohrozil strelou z uhla Ďubek a Zreľák 
nezužitkoval svoj druhý samostatný únik, keď jeho prvú strelu vyrazil brankár a dorážku vykopol z 
brány obranca. Na strane Trnavy mal najbližšie ku gólu Sabo, ale netrafil bránu. V 40. minúte sa 
Liptáci ujali vedenia, keď Tawamba bez váhania vystrelil spoza pokutového územia a vymietol 
p a v u č i n u     z     h o r n é h o     r o h u     t r n a v s k e j     s v ä t y n e  -  1 : 0 .
   Trnave sa podarilo vyrovnať hneď na začiatku druhého dejstva, keď aj s prispením žrde 
skóroval Sabo - 1:1. V 58. minúte sa predieral cez hosťujúcu obranu Ďubek. Jeho strelu vyrazil 
Filipko len pred seba, ružomberský kapitán si poradil s obrancom a prihral nabiehajúcemu 
Maslovi, ktorý poslal loptu do siete - 2:1. Ružomberok sa z náskoku dlho netešil. Už po minúte 
zužitkoval trnavské prečíslenie Chovanec a vyrovnal na 2:2. O štyri minúty neskôr sa dostal do 
šance Sabo, ale v rýchlosti nedokázal usmerniť prihrávku do siete a v 81. minúte sa vyznamenal 
Nikolič pri nebezpečnej strele hostí. V 84. minúte Ruža tretíkrát udrela. Ďubek zahrával roh a na 
vzdialenejšej žrdi našiel Tawambu, ktorý poslal loptu hlavou do siete - 3:2. Liptáci už náskok 
ubránili bez väčších problémov. Do gólových šancí sa ešte dostali Ďubek a Almaský, ale skóre sa 
už  nemenilo. Ružomberok  zvíťazil  aj  napriek  tomu,  že  hral  väčšinu  zápasu  v  početnej 
nevýhode.

 MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 3:2 (1:0)  5






