
Július Straka - hlavný rozhodca, Spišská Nová Ves 
Miroslav Benko - Prešov

Radoslav Bobko - Odorín
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 Dávid Koleda
 Tomáš Lako
 Erik Krivulčík

 Jake Barrett
 Oliver Byrne
 Ruari Croskery
 Zachary Dearnley
 George Dorrington
 James Dunn
 Adilson Angel Gomes
 Callum Gribbin
 Jake Kenyon
 Faustin Makela
 Scott McTominay
 Demetri Mitchell
 Marcus Rashford
 Oliver Rathbone
 Devonte Redmond
 Tyler Reid
 Joe Riley
 Charlie Scott
 Jordan Thompson
 Lewis Thompson
 Axel Tuanzebe
 Tyrell Warren
 Callum Whelan
 Ro-Shaun Williams

 Martin Polák
 Patrik Alexy
 Milan Jaroš
 Adam Hvolka
 Adam Lipčák
 Vladimír Tholt
 Andreas Wurczell

  Andrej Janík 
 Filip Hajduk
 Ján Gerát
 Marek Zsigmund
 Ondrej Chromek
 Vladimír Letrik
 Eduard Bugan
 Andrej Hojo

 Peter Lovás
 Daniel Dubec
 Martin Kubás

 Pavol Bača
 Ľubomír Repa
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Paul McGuinness
Alan Fetis
David Hughes
Colin Little
Thomas Martin
Marek Andrzej Szmid

1  910

28.06.1997
30.01.1997
23.01.1997

17.01.1997

14.06.1997
27.02.1997

12.05.1997
19.03.1997
01.03.1997
04.01.1997

16.10.1999
31.12.1997
20.12.1996
28.09.1998
17.06.1997
19.10.1997
31.08.2000
18.12.1998
02.01.1999
01.06.1999
08.12.1996
11.01.1997
31.10.1997
10.10.1996
19.09.1996
02.09.1997
06.12.1996
02.09.1997
03.01.1997
10.10.1999
14.11.1997
05.10.1998
24.09.1998
03.09.1998

20.06. 1997
04.01.1997
12.02.1997
20.04.1997
13.01.1997
24.11.1997
12. 03. 1997
24.07.1997

10.02.1997
29.01.1998
26.08.1997
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MEDZINÁRODNÝ ZÁPAS
       KATEGÓRIE U17

Pondelok, 28. 10. 2013, 17.30 h.



 MANCHESTER UNITED FC
    Slávny anglický futbalový klub, hrajúci Premier League, píše svoju históriu už od roku 1878, 
kedy bol založený pod názvom Newton Heath LYR FC. Po výrazných finančných problémoch 
chceli predstavitelia klubu „začať odznova“ a tak sa rozhodli pre zmenu názvu. Medzi poten-
ciálnymi novými názvami sa skloňovali hlavne Manchester Central a Manchester Celtic. 
Názov Manchester United navrhol Louis Rocca  a klub pod ním pôsobí od 26. apríla 1902. 
Okrem tejto zmeny došlo aj k zmene farieb, pričom dovtedy klub nemal veľmi ustálenú 
jednotnú farebnú kombináciu. Najskôr hrával v žlto-zelených dresoch a neskôr v bielo-
modrých, ktoré v spomínanom roku nahradila červená, biela a čierna.
   Od sezóny 1910/11 hrávajú „Červení diabli“, ako znie prezývka tohto významného klubu, 
svoje domáce stretnutia na štadióne Old Trafford. Futbalový stánok prešiel počas svojej 
existencie množstvom rekonštrukcií a dnes jeho kapacita dosahuje 80 312 divákov, pričom sa 
dlhodobo pýši najväčšou priemernou návštevou v Anglicku. Prvýkrát sa ňou mohol pochváliť 
United v roku 1957, kedy získal prvenstvo za priemer 45 481 divákov. Po súčasnosť sa mu 
podarilo obsadiť v Anglicku prvú priečku v návštevnosti úctyhodných 46krát, pričom momen-
tálne ťahá sériu od roku 1993 a priemerná návšteva v tomto kalendárnom roku predstavuje 75 
530 divákov.  
   Slávu klubu budovali aj funkcionárske stálice, pričom medzi významné obdobia môžeme 
zaradiť éru Matta Busbyho, ktorý pôsobil v Manchestri United od roku 1945 do roku 1969. Za 
tento čas získal klub päť majstrovských titulov, dvakrát vybojovali FA Cup, v sezóne 1967/68 
uspel v Európskom pohári majstrov (dnešná Liga Majstrov) a päťkrát aj v Community Shield. Toto 
obdobie žiaľ poznačila mníchovská letecká katastrofa, pri ktorej, 6. februára 1958, zahynulo 
dvadsaťtri ľudí, z toho osem futbalistov. Matt Busby síce utrpel rozsiahle zranenia, no svoj boj o 
prežitie napokon vyhral. Tých, ktorí toľko šťastia nemali, pripomína plaketa na Old Trafforde.
  Ďalšia významná éra United skončila len nedávno. Od roku 1986 po rok 2013 pôsobil v 
klube tréner Alex Ferguson. Toto obdobie sa spája s menami, ako napríklad David Beckham, 
Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Michael Owen, prípadne Wayne 
Rooney. Celkovo za najúspešnejšiu sezónu klubu je považovaný ročník 1998/99, kedy sa 
„Červení diabli“ tešili zo zisku Treble. V jednej sezóne totiž dokázali vyhrať Premier League, 
FA Cup a Ligu Majstrov.
   V súčasnosti je United úradujúcim majstrom, keď na tróne najvyššej súťaže vystriedal svojho 
mestského rivala Manchester City. Od novej sezóny vedie A mužstvo David Moyes a úvod 
ročníka nevyšiel jeho zverencom celkom podľa očakávania. To, či sa aktuálny tréner stane 
ďalšou významnou osobnosťou, ukáže až čas. Rovnako čas ukáže aj to, kam dovedú futba-
lové kroky mládežníckych hráčov oboch tímov, na ktorých hru ste sa dnes prišli pozrieť.      
Nech je aj dnešný zápas symbolom toho, že cesta do veľkého futbalu je otvorená pre všetkých 
nádejných futbalistov, no pred tým je potrebná tvrdá práca po športovej aj ľudskej stránke!

Milí fanúšikovia, 

po sobotnom ligovom súboji s Nitrou vás znova vítame na našom štadióne, kde si 
naši dorastenci zmerajú svoje sily s rovesníkmi slávneho anglického klubu – 
Manchester United FC. Pred medzinárodným zápasom si predstavíme nášho 
súpera a pozrieme sa aj na našu kategóriu U17. 
Prajeme príjemný športový zážitok!       RUŽA DO TOHO !!!



ÚSPECHY KLUBU:

Ligové a pohárové súťaže:

Ligový titul: 20x (1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 
1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13)
Víťaz druhej divízie: 2x (1935/36, 1974/75)
Víťaz FA Cup-u: 11x (1908/09, 1947/48, 1962/63, 1976/77, 1982/83, 1984/85, 1989/90, 
1993/94, 1995/96, 1998/99, 2003/04)
Víťaz Ligového pohára: 4x (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2009/10)
Víťaz Charity/Community Shield: 18x (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 
1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010)

Úspechy na medzinárodnej scéne: 

Víťaz Európskeho pohára majstrov/Ligy Majstrov: 3x (1967/68, 1998/99, 2007/08)
Víťaz Pohára víťazov pohárov: 1x (1990/91)
Víťaz Európskeho superpohára: 1x (1991)
Víťaz Interkontinentálneho pohára: 1x (1991)
Víťaz Majstrovstiev sveta klubov: 1x (2008)

Práca s mládežou v centre Dolného Liptova
   MFK Ružomberok do veľkej miery stavia svoju filozofiu na výchove vlastných odchovancov pre 
potreby A mužstva. Klub, v ktorom futbalovo vyrástli známi hráči, ako napríklad Dušan Švento 
alebo Erik Jendrišek, má momentálne okrem seniorského A mužstva 10 mládežníckych tímov a 
ešte aj tím žiačok. Najmladšie kategórie, U9, U10 a U11, hrajú ligu prípraviek. Tieto zápasy sa od 
začiatku prebiehajúcej sezóny hrávajú, podobne ako zápasy mladších žiakov, súbežne na dvoch 
poloviciach ihriska, pričom po stretnutí sa zrátajú výsledky „oboch“ stretnutí. Tento model bol 
prijatý preto, aby mohli chlapci odohrať čo najviac minút. Okrem svojich zápolení majú najmladšie 

nádeje nášho klubu 
možnosť ukázať sa aj 
počas zápasov Corgoň 
ligy, kedy pravidelne 
privádzajú na trávnik 
svojich kolegov z A 
mužstva a neraz majú 
možnosť odohrať modelo-
vaný zápas cez prestávku 
ligového stretnutia, čo je 
pre budúcich futbalistov 
určite veľký zážitok a aj 
motivácia. Veď kto by 
netúžil raz skórovať v 
najvyššej súťaži a radostne 
bežať pred plný fanúši- 
kovský kotol? Malí futbalisti sprevádzajú svojich starších kolegov pred ligovým zápasom 



NAJVAČŠIE
USPECHY
ružomberskej
mládeže
za posledné roky

   

Medzi ďalšie tímy patria kategórie U12 a U13, ktoré hrajú 1. ligu stred, rovnako ako aj ich starší 
kolegovia z U14 a U15. Najvyššiu súťaž už hrajú aj najmladší dorastenci z výberu U16. Táto 
kategória sa prebojovala medzi dorasteneckú elitu počas minulej sezóny. Najvyššiu súťaž hrajú 
aj mladší dorastenci z U17, ktorí sa dnes predstavia na trávniku a preto sa na nich aj bližšie 
pozrieme a kategória U19.
   Naši futbalisti už neraz zaujali trénerov mládežníckych reprezentačných výberov. V poslednej 
dobe môžeme spomenúť reprezentačné štarty Kristiána Lukačika, Ondreja Chromeka, Mateja 
Lovása, Samuela Lacka, Libora Koníčka, Filipa Kolorédyho a mnohých iných. Mládežníckymi 
kategóriami v našom klube prešiel aj dvojgólový strelec slovenskej dvadsaťjednotky v aktuálnej 
kvalifikácii, Adam Zreľák, ktorý je oporou ružomberského seniorského tímu. 

Mladší dorast U17, hráva najvyššiu dorasteneckú súťaž od roku 2002. Celkovo patrí táto 
kategória v Ružomberku medzi najúspešnejšie. V rokoch 2009 a 2010 vybojovala U17 titul 
Majstra Slovenska v mladšom doraste a v roku 2012 obsadila bronzovú priečku. V uplynulej 
sezóne skončila so ziskom 45 bodov na 8. mieste. Momentálne tvoria kostru tímu, pod vedením 
hlavného trénera Pavla Baču a asistenta Ľubomíra Repu, futbalisti, ktorí v minulej sezóne 
vybojovali postup U16 do 1. ligy mladšieho dorastu. Za zmienku určite stojí skutočnosť, že na 
minuloročnom postupe sa podieľal Peter Lovás 24 presnými zásahmi a Martin Kubás zazname-
nal v minulom ročníku 15 gólov.
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2001 Titul Majstra SR starších žiakov (U15)
2002 Postup dorastov do celoštátnej ligy (U19, 17)
2003 2. miesto v SR staršieho dorastu (U19)
2005 Titul Majstra SR v staršom doraste (U19)
2006 Titul Majstra SR v staršom doraste (U19)
               2. miesto v SR starších žiakov (U15)
2009 Titul Majstra SR v mladšom doraste (U17)
               Titul Majstra SR starších žiakov (U15)
2010 Titul Majstra SR v mladšom doraste (U17)
               Víťazstvo v 1. lige starších žiakov (U15)
2011 3. miesto SR v staršom doraste (U19)
2012 3. miesto SR v mladšom doraste (U17)
2013 Víťazstvo v 1. lige stred A starších žiakov (U15)
               Postup dorastu do celoštátnej ligy (U16)


