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 Martin Raška (Česko)
 Matúš Kira
 Patrik Macej (Česko)
 

 
 Martin Regáli
Dominik Kunca
Michal Hamuľak
Peter Nworah (Nigéria)

 

 Milan Šimčák
 Michal Gallo
 Joan Manuel Sánchez Caballero (Špan.)
 Marcos Calero Perez (Špan.)
 Vernon De Marco Morlacchi (Špan.)
 Oliver Podhorin
  Lukáš Tóth
Antonio Garcia Montero (Španielsko)
Jakub Grič
Martin Bednár
Adrián Leško
Jozef Šimon Turík
Stanislav Danko
Emmanuel Mensah (Ghana)
Samuel Bayón García (Španielsko)
Martin Koscelník
Tomáš Sedlák

 

 Matúš Macík
 Štefan Senecký
 Matej Šavol

  Lukáš Ondrek
  Peter Maslo
  Gagik Daghbashyan (Arménsko)
  Antonín Rosa (Česko)
  Martin Boszorád 
  
 

 
 Milan Ferenčík
 Michal Faško
 Anatoli Cheptine (Moldavsko)
 Tomáš Gerát
 Tomáš Ďubek
 Martin Nagy
 Juraj Vavrík
 Lukáš Lupták
 Štefan Zošák

21  Viktor Miklós
 Ivan Kotora   

 Andrej Lovás
 Pavol Masaryk
 Martin Jakubko

 
  
 
Ivan Galád       
 Ján Bíreš
 Marek Rodák

František Šturma
Adrián Devečka
Vladimír Rusnák ml.
Martin Raška
Miroslav Mackulín

 

Dominik Kružliak
Ján Maslo          
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Fortuna liga 2015 / 2016
7. kolo

Sobota, 29. 8. 2015, 19.00 h.

Ján Valášek (hlavný rozhodca, Žilina), Rastislav Žákech (1. asistent rozhodcu, Bánovce nad Bebravou),
Marián Jankovič (2. asistent rozhodcu, Senica), Pavol Šuniar (4. rozhodca, Chorvátsky Grob),

 Tibor Urban (delegát SFZ, Nitra), Ivan Bartoš (pozorovateľ rozhodcov, Prievidza)



 Na úvod vás chceme prvýkrát v novej sezóne privítať na našom štadióne. Ako dobre viete, 
dôvodom, prečo sme úvodné tri domáce súboje odohrali v popradskom NTC, bola inštalácia 
novej, vyhrievanej hracej plochy. Na potrebu vyhrievaného trávnika každoročne poukazovali 
prvé jarné kolá, kedy sa tunajšie klimatické podmienky výrazne podpisovali na zlom stave 
hlavnej hracej plochy. Klub k tomuto kroku pristúpil s podporou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenského futbalového zväzu, s ktorým sme 
uzavrel i  Zmluvu  o spolupráci  pri  real izáci i  rekonštrukcie, modernizáci i  a  výstavbe 
futbalového štadióna MFK Ružomberok  v septembri 2014. Avšak náš klub sa intenzívne 
začal venovať príprave tejto rekonštrukcie dávno predtým, keď už vo februári 2014 sme 
zadávali vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a verejného 
obstarávania. Projektovú dokumentáciu vypracovala firma Ytem Trnava. Súťažné podklady 
zákazky rekonštrukcie hlavného futbalového ihriska na základe zákona o verejnom obsta- 
rávaní sme zverejnili vo vestníku v januári 2015. Do súťaže sa nám prihlásili dvaja uchádzači a 
víťazom tendra sa stala firma Zelený pažiť s.r.o. Ostrava z ČR, ktorá aj celkovú rekonštrukciu 
hlavnej hracej plochy vrátane výhrevu realizovala. Práce začali v polovici mája, kedy bol z 
h lavného ihr iska odstránený starý  t rávnik s lúž iac i od roku 1997.

Práce na rekonštrukcii pozostávali z týchto bodov:
1. prípravné práce,
2. skrývka profilu hlavného ihriska v troch vrstvách podľa kvality,
3. vybudovanie drenážneho systému,
4. vybudovanie kompletného závlahového systému a zvýšenie objemu akumulačných 
    vodných nádrží,
5. montáž rozdeľovača vyhrievania a vykurovacieho roštu,
6. vybudovanie spodnej a vrchnej koreňovej zóny,
7. príprava  a založenie trávnika siatím špeciálnym trávnym semenom Barenbrug,
8. vybudovanie okolitých plôch a inštalácia umelého trávnika pod západnou a východ-     

nou tribúnou,
9. technológie vykurovania v   

kompaktnej odovzdávacej 
stanici tepla  v tribúne A a jej 

    napojenie na centrálny 
rozvod tepla.

 

Rekonštrukcia hlavného futbalového ihriska je hotová,
ale práce budú pokračovať ďalej

 

  

Pokládka vyhrievacieho roštu -
25. 6. 2015
Foto: Róbert Hazucha



    Trávnik už plní svoju funkciu a veríme, že sa nám ho podarí udržať vo vysokej kvalite aj 
napriek ťažkým klimatickým podmienkam, ktoré má náš štadión jedny z najťažších vo For-
tuna l ige.
   Ako ďalší krok by mal v priebehu septembra alebo októbra tohto roka nasledovať začiatok 
prác na dobudovaní vnútorných pr iestorov východnej t r ibúny, vstupov, pokladní a 
turniketového systému. Táto výstavba a všetky realizačné práce by mali byť ukončené v júni 
2016.
Veríme, že ružomberským futbalistom sa bude na novom trávniku dariť a budú robiť 
radosť  nám  ako  aj  vám, našim  fanúšikom!

                              

             

Dotykové ovládanie
vyhrievacieho systému
17. 8. 2015
Foto: Jaroslav Považan

Vnútorné priestory
24. 8. 2015
Foto: Jaroslav Považan

   MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE
 Klub, ktorého história siaha do roku 1912, má za sebou zaujímavú minulú sezónu. Tím z 

východu Slovenska v nej bojoval o víťazstvo v DOXXbet lige so Skalicou. Krátko pred skončením 
ročníka, kedy mali bližšie k postupu Záhoráci, nebola Košiciam udelená licencia, čo malo za 
následok úvahy o prípadnom postupe dvoch tímov medzi elitu. Tak Zemplínčania, ako aj ich rivali 
zo Skalice, nechceli nič nechať na náhodu a definitívne si zaistiť postup konečným prvým 
miestom. O všetkom rozhodlo až posledné kolo. V ňom sa oba zmienené tímy stretli v Skalici a 
Michalovce zvíťazili 2:0, vďaka čomu sa stali víťazmi druhej ligy. Prezídium ÚLK napokon 
vyvrátilo všetky špekulácie a na svojom zasadnutí potvrdilo, že prvé dva tímy druhej najvyššej 
súťaže postúpia do Fortuna ligy.Tím, ktorého dres obliekajú aj dvaja naši bývalí hráči – Michal 
Gallo a Tomáš Sedlák, momentálne zažíva svoju premiéru v najvyššej súťaži. V doterajších 
šiestich súbojoch získal tri body za domáce víťazstvo nad Zlatými Moravcami a patrí mu 
priebežná posledná  priečka.

 

Predstavujeme súpera -



ŽK: 22. Boszorád, 88. Masaryk, 90+2. Faško – 10. Miloš Nikolič, 84. Mikinič, 88. Janečka, 
90+2. Casado ČK: 74. Mi loš Nikol ič (po druhej ž l te j )       Rozhodoval i : Kružl iak - 
Borsányi, Súkeníková Diváci: 2436
MFK Ružomberok: Tofiloski – Boszorád, J. Maslo, Kružliak, Lupták – Nagy – A. Lovás (76. 
Masaryk), Faško, Ďubek, Zošák – Jakubko (69. Cheptine)
FC Spartak Trnava: Kamenár – Janečka, Miloš Nikolič, Godál, Tóth – Greššák, Baez – Vojtuš (74. 
Mikinič), Casado, Mikovič (90.+ Bortel) – Majtán

    Prvý polčas dohrávaného stretnutia začali lepšie hostia z Trnavy, ale ich aktivita neviedla k 
výraznejším šanciam. V 23. minúte preto mohol na druhej strane udrieť Faško, lenže jeho 
strela tesne minula bránu. Ten istý hráč bol aktívny aj o deväť minút neskôr, kedy našiel 
peknou prihrávkou Lovása a ten v dobrej pozícii mieril vedľa brány.
  V druhom dejstve už mali herne navrch domáci hráči, lenže Jakubkovmu streleckému pokusu 
z 55. minúty chýbalo viac presnosti. V 62. minúte sa znova prihlásili o slovo hostia, keď musel 
Tofiloski zasahovať pri Majtánovej strele. V 75. minúte videl po faule na Lovása svoju druhú 
žltú kartu v stretnutí Nikolič a tak musel predčasne odísť pod sprchy. Oslabený Spartak si však 
krátko na to vypracoval sľubnú šancu, no Mikinič mieril len do bočnej siete. V 80. minúte 
skončila ďalekonosná strela Faška tesne vedľa brány a o dve minúty neskôr vyrazil Kamenár 
Cheptineho strelu z hranice šestnástky. V druhej polovici poslednej desaťminútovky stretnutia 
mali ešte šance hosťujúci hráči Mikinič a Mikovič, no ani ich strelecké pokusy si nenašli cestu 
medzi tri žrde a zápas sa skončil bezgólovou remízou.

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 0:0                           3. kolo

 

                              

             

Andrej Lovás v zápase so Spartakom Trnava.                         Foto: J. Maliňák

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:1 (1:0)                               6. kolo

                              

             

Trenčania od úvodu diktovali tempo a už v 5. minúte si na Gubov center nabehol voľný Koolwijk
a svojou strelou nedal šancu hosťujúcemu gólmanovi – 1:0. O sedem minút neskôr zahrával 
Rundič priamy kop. Rozhodol sa pre tvrdú strelu a tú zastavila žrď ružomberskej brány. Krátko po 
ňom  sa  snažil  zveľadiť  náskok  domácich Bero, ale  pred  Tofiloskim  napokon  neuspel. 
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 AS Trenčín

MŠK Žilina

5. 3 2 11 1 8:5ŠK Slovan Bratislava
MFK Skalica
FK Senica

 ŽP Šport Podbrezová

MFK Ružomberok
FC Spartak Trnava

MFK Zemplín Michalovce
FC ViOn Zlaté Moravce

2.  Spartak Myjava
3.

 FC DAC 1904 D. Streda

4  0 122 10:9

Tabuľka Fortuna ligy po 6. kole

9. kolo, sobota, 19. 9. 2015 o 19:00 MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce

Góly: 5. Koolwijk - 63. A. Lovás  ŽK: 66. Kleščík - 10. J. Maslo, 68. Boszorád     ČK: 90. J. Maslo 
(po  druhej  žltej)      Rozhodovali: Chmura - Hrdlička, Galo      Diváci: 2832
AS Trenčín: Šemrinec – Čögley, Kleščík, Rundič, Madu – Lobotka – Guba (67. Bala), Rabiu (67. 
Wesley) , Bero, Van Kessel – Koolwi jk (81. Holúbek)
MFK Ružomberok: Tofiloski – Boszorád, J. Maslo, Rosa, Lupták – Nagy, Kružliak – Zošák, Ďubek 
(89. Masaryk), Faško (56. Jakubko) - A. Lovás (79. Cheptine)

Následne sa už o slovo prihlásili aj hostia. Faškov pokus zo sedemnástej minúty nenachytal 
Šemrinca a o dve minúty neskôr po rohu hlavičkoval Maslo tesne vedľa brány. V 21. minúte 
bol opäť v plnej permanencii Tofiloski, keď vyrazil Gubovu nebezpečnú strelu. Na túto situáciu 
v zápätí odpovedal strelou spoza veľkého vápna Lovás a domáci gólman loptu vyrazil na roh. 
V ďalšom priebehu úvodného dejstva ešte zamestnali hosťujúceho gólmana Guba  a  Van  
Kessel, ale  skóre  sa  nemenilo.
  Na začiatku druhého polčasu našiel Čögley centrom Van Kessela, ale jeho hlavičku zastavilo 
brvno. V 53. minúte sa pokúšal ešte vylepšiť svoj gólový zápis v stretnutí Koolwijk, ale trafil len 
brániacich hráčov. Podobne pochodil vo väčšej šanci o minútu neskôr Guba a v 56. minúte 
mieril po Lobotkovej prihrávke nad bránu Madu. Po tejto šanci pristúpili Liptáci k striedaniu. 
Faška vystriedal Jakubko a nový muž na trávniku sa po štyroch minútach ocitol zoči-voči 
Šemrincovi. Pred domácim brankárom síce neuspel a trafil len do neho, ale následne zabehol 
po loptu, presnou prihrávkou ponúkol gól Lovásovi a ten sa postaral o vôbec prvé rozvlnenie 
trenčianskej siete v aktuálnom ročníku – 1:1. Šemrincova séria sa skončila po 513 minútach a 
Ružomberku vyrovnanie dodalo na sebavedomí. V 70. minúte sa hostia dostali do sľubného 
protiútoku, no Trenčania si so situáciou poradili a o štyri minúty neskôr pohrozili Rundičovou 
strelou, ktorú vyrazil Tofiloski na roh. Poslednú šancu stretnutia mali hostia, keď Jakubkovu 
nebezpečnú hlavičku vyrazil Šemrinec. Po následnom rohu videl druhú žltú kartu v stretnutí 
Maslo a následne aj červenú. Stretnutie sa skončilo 1:1, čo znamená koniec víťaznej série pre 
domáci tím. Hostia naďalej zostávajú bez prvého víťazstva v novej sezóne a zabojujú oň v 
sobotu, kedy sa po dlhom čakaní predstavia na vlastnom štadióne proti Michalovciam.  

Najbližší domáci zápas:



afirs

STOP
RASIZMU!

STOP
RASIZMU!


