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Lukáš Zich (Čes.) 10. 01. 1985
Tomáš Lešňovský 07. 10. 1993
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Lukáš Greššák 23. 01. 1989
Martin Jurkemik 14. 11. 1989
Jakub Janso 27. 12. 1989
Lukáš Ondrek 11. 01. 1993
Peter Maslo 02. 02. 1987
Oliver Práznovský 15. 02. 1991
Martin Nosek 26. 01. 1987
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Lukáš Bielák 14. 12. 1986
Mário Almaský 25. 06. 1991
Martin Nagy 05. 09. 1990
Juraj Vavrík 02. 09. 1991
Lukáš Lupták 28. 07. 1990
Dejan Peševski (Mac.) 05. 08. 1993
Štefan Pekár 03. 12. 1988
Richard Bartoš 28. 06. 1992
Ivan Kotora 27. 06. 1991
Filip Serečin 04. 10. 1989
Tomáš Ďubek 22. 01. 1987
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Adam Zreľák 05. 05. 1994
Andrej Lovás 28. 05. 1991
Mulumba Mukendi (DR Kongo) 27. 05. 1985
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Ladislav Šimčo, Ján Haspra ml.,
Anton Šoltís, Ján Hablák

Pavol Šuniar (hlavný rozhodca, Bratislava), Ondrej Brendza (1. asistent rozhodcu, Stropkov),
Mário Roszbeck (2. asistent rozhodcu, Bratislava), Dušan Sedlák (4. rozhodca, Košice),

Ján Siheľský (delegát SFZ, Dunajská Streda), Marián Ružbarský (delegát – pozorovateľ rozhodcov, Lipany)

Corgoň liga 2012/2013
33. kolo

Nedeľa, 26. 5. 2013, 17.30 h
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Peter Solnička 14. 06. 1982
Matej Székely 12. 05. 1991
Erik Jurica 24. 08. 1993
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Martin Černáček 09. 11. 1979
Roman Častulín 03. 04. 1985
Miroslav Duga 29. 01. 1989
Tomáš Mrva 06. 04. 1989
Matej Siva 10. 10. 1984
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Marek Jastráb 16. 07. 1993
Martin Vavák 04. 03. 1994
Peter Kumančík 01. 01. 1970
Lukáš Pelegríni 10. 05. 1988
Vladimír Kukoľ 08. 05. 1986
Peter Kuračka 13. 07. 1978
Peter Šulek 21. 09. 1988
Peter Ďuriš 10. 04. 1981
Tomáš Marček 10. 03. 1987
Tomáš Bruško 21. 02. 1983
Erik Daniel (Čes.) 04. 02. 1992
Peter Sládek 07. 07. 1989
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Pavol Kosík 02. 07. 1980
Zoltán Harsányi  01. 06. 1987
Ľubomír Urgela 29. 01. 1990
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Ladislav Hudec, Peter Vavák, 
Ľuboš Zverec, Miroslav Holčík

sila v každej hre
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Predstavujeme súpera – SPARTAK MYJAVA
Myjavský futbalový klub bol založený 8. augusta 1920 pod názvom ŠK Spartak Myjava. Klub počas 

svojej existencie vystriedal názvy ŠK, MŠK a TJ, pod ktorým hrával už v minulosti a v roku 2005 sa 
k nemu vrátil a používal ho až do aktuálneho ročníka. Na Myjavský Spartak nemáme dobré spomienky 
zo sezóny 2009/10, kedy nás v 3. kole Slovenského pohára, po výsledku 2:1, vtedy ešte ako účastník 
tretej najvyššej súťaže, vylial z pohárových bojov. Počínanie „čierno-bielych“ v pohárovej súťaži, bolo 
predzvesťou rapídneho rozmachu najpopulárnejšieho športu v približne dvanásťtisícovom meste. V se-
zóne 2011/12 sa Myjava prebojovala do druhej ligy, kde šokovala futbalovú verejnosť, keď sa po skon-
čení ročníka nachádzala na zaslúženom prvom mieste, znamenajúcom postup do najvyššej súťaže. 
V klube sa viedli dlhé debaty o tom, či prihlásiť tím do Corgoň ligy. Napokon sa Myjavčania rozhodli 
prijať výzvu a počas ligovej prestávky spravili veľký kus práce pre to, aby boli plnohodnotným súperom 
elitných tímov. Za povšimnutie stojí hlavne veľká rekonštrukcia štadióna, počas ktorej na ňom pribudli 
dve nové tribúny a hlavná tribúna bola renovovaná. Ligový nováčik má po 32 kolách na svojom konte 
45 bodov a nachádza sa na 5. priečke, pričom má rovnaký počet bodov ako naše mužstvo nachádza-
júce sa na 6. mieste. Naopak na 4. Košice stráca len jeden bod. V prebiehajúcej sezóne sme sa stretli 
s Myjavou dvakrát a náš súper musí byť s výsledkami vzájomných zápolení nadmieru spokojný, keďže 
v jeseni sme doma podľahli Spartaku 0:4 a na jar sa tešili „čierno-bieli“ z víťazstva 1:0.

MFK Ružomberok – FK Senica 3:1 (2:0)
Ruža, nevzdávajúca boj o Európsku ligu, privítala na svojom štadióne Senicu, ktorá ešte živila teo-

retickú šancu na zisk majstrovského titulu. Prvú šancu si vypracovali vo 4. minúte domáci hráči, keď 
Maslo poslal Ďubekov center nad hosťujúcu bránu. O dve minúty neskôr našiel ten istý hráč Almaské-
ho, ktorý minul Švengerovu bránu. V 13. minúte zahrávala Senica roh a po ňom zakončoval tesne nad 
ružomberskú svätyňu Kalabiška. Už o minútu neskôr vystrelil z 25 metrov Ďubek a Švenger s námahou 
zneškodnil jeho strelu. Krátko na to pohrozili hostia. Kalabiška našiel Štepanovského, ale Nosek mu 
svojím obranným zákrokom zabránil tešiť sa z gólu. V 19. minúte poslal obranným zákrokom Brabec 
loptu na brvno vlastnej brány a tú už bez problémov poslal hlavou do siete Pekár – 1:0. Po desiatich 
minútach mal vyrovnávajúci gól na kopačke Diviš, ale svoj samostatný únik zakončil strelou do Zicha. 
V 30. minúte bol v pokutovom území faulovaný Lovás a nariadený pokutový kop premenil Ďubek – 2:0. 
V závere sa snažili hostia skorigovať výsledok, ale Divišovu strelu vyrazil Zich na roh. 

V 47. minúte zahrával Ružomberok priamy kop a k lopte sa v pokutovom území dostal Lovás, no 
ružomberský útočník prekopol bránu. V 61. minúte našiel v šestnástke Piroska voľného Blackburna, ale 
ten zblízka prestrelil. Pri následnej akcii Záhorákov im vypichol loptu Nagy, nahral na Lovása, ktorý sa 
dostal spolu s Ďubekom do situácie dvaja na dvoch a umnou prihrávkou poslal loptu ružomberskému 
kapitánovi, a ten už nemal problém zakončiť okulahodiacu akciu popri Švengerovi – 3:0. Po treťom góle 
sa Senica hrnula dopredu, z čoho vyťažila najskôr nevyužitú šancu Blackburna, no ten istý hráč sa do-
stal do rovnakej situácie už v 66. minúte a gólom na 3:1 napravil svoje zaváhanie spred dvoch minút. 
Senica aj naďalej hrozila, no vpredu sa jej už nedarilo zápas viac zdramatizovať. Ružomberčania sa ešte 
prezentovali dvomi strelami Nagyho a zblokovanou strelou Serečina. Na výsledku sa už nič nezmenilo 
a tak Ruža zostala v hre o pohárovú Európu a zároveň výsledok zápasu definitívne určil ligového maj-
stra, ktorým sa stal Slovan Bratislava. 
Góly: 19. Š. Pekár, 31, a 62. Ďubek (prvý z 11 m) – 66. R. Blackburn. ŽK: 86. Práznovský, 90.+ Zich – 51. 
Štepanovský, 53. Jirásek. Rozhodovali: A. Somoláni – Slyško, Chládek. Diváci: 1531.
MFK Ružomberok: Zich – P. Maslo, Bielák, Greššák (74. Práznovský), Nosek – Martin Nagy, R. Bartoš 
– Š. Pekár (85. Serečin), Ďubek, Almaský (90.+ Ondrek) – A. Lovás.
FK Senica: Švenger – Wijlaars, P. Pavlík, Brabec, Patrik Mráz – J. Križko, Jirásek (70. Diarrassouba) – Šte-
panovský, Piroska, Kalabiška – Jaroslav Diviš (56. R. Blackburn).
Ladislav Šimčo (tréner Ružomberka): „Dnes sa mi hodnotí veľmi dobre, lebo mužstvo podalo jeden 
z najlepších výkonov v tejto sezóne. Väčšinu zápasu sme dominovali. Boli sme aktívni v strede ihriska, 
kde sme získavali veľa lôpt. Výborná bola aj prechodná a finálna fáza. Väčšina hráčov predviedla vyni-
kajúce individuálne výkony. Som rád, že diváci si mohli prísť na svoje.“
Vladimír Koník (tréner Senice): „V prvom polčase sme hrali veľmi zle, urobili sme veľa individuálnych 
chýb. Po zmene strán sa mužstvo snažilo s výsledkom niečo spraviť, ale tretí gól bol klincom do rakvy. 
V závere stretnutia sme mali aj nejaké šance, ale Ružomberok si už ustrážil náskok.“

Sté vydanie Ruža Gólu
Dnes držíme v rukách sté vydanie Ruža Gólu a tak sme sa pozreli do jeho histórie spolu 

s jeho spoluzakladateľom, súčasným športovým riaditeľom MFK Ružomberok, Mgr. Micha-
lom Mertinyákom, ktorý je nielen funkcionár klubu, ale zároveň aj jeho veľký fanúšik. 

„Úplne na začiatku vzniku Ruža Gólu stál generálny riaditeľ Jiří Steinbroch, veľký futbalový funkcio
nár a fanatik zároveň. Pri jeho nástupe do funkcie som sa dostal do pozície obchodného riaditeľa 
klubu a ako jednu zo základných vecí sme v rámci úloh obchodného oddelenia chceli riešiť aj ďalšiu 
prezentáciu klubu, napríklad aj vo forme predzápasového bulletinu. Jirko Steinbroch bol zberateľom 
bulletinov, mal ich z celého sveta, z rôznych futbalových stánkov, ktoré počas svojej bohatej funkcio
nárskej kariéry navštívil. Aj ja som neskôr dopĺňal jeho zbierku, pričom posledná „várka“ už žiaľ po 
jeho náhlom skone ostala v mojej kancelárii. Keď videl náš predzápasový bulletin, tak hneď navrhol 
jeho úpravu. Postupne sme prešli od 12 strán, cez 24 až po finálnu 40stranovú verziu. Pre mňa to 
znamenalo množstvo práce. Hocikedy sa stávalo, že sme uzávierku a schvaľovanie materiálov robili 
o jednej po polnoci v deň, keď sa už malo tlačiť. Zároveň 
však človek vždy s napätím bral do rúk nové vydanie bulleti
nu, v ktorom sa vždy dočítal niečo nové a to by malo byť 
úlohou bulletinu. Pre mňa to bolo výborné obdobie, lebo 
svoju prácu som robil a robím rád. V tomto období to bolo 
množstvo práce, ale práce, ktorá musela baviť. A k tomu pod 
vedením človeka, ktorý futbalovú Ružu miloval hneď po svo
jej Bohemke a futbalu rozumel.“

Po sezóne 2007/08 sa obsah Ruža Gólu znížil na 16 
strán a predával sa najskôr za 10 Sk a po prechode na 
novú menu za 0,50 Eur.

„Zmena vyplynula z ekonomiky. Hľadali sa riešenia ako 
celú vec zefektívniť, lebo záujem fanúšikov nepokrýval nákla
dy klubu na tvorbu takéhoto bulletinu. Ja si však stále mys
lím, že z hľadiska fungovania klubu má bulletin významné 
postavenie, ktoré si zaslúži aj istú podporu klubu vo forme 
pokrytia prípadnej straty.“

V závere sezóny 2009/10 došlo k ďalšej zmene. Ruža 
Gól má odvtedy len 4 strany, pričom jedinou výnimkou 
bol prípravný zápas s Leeds United, kedy mal 8 strán. 
Najskôr sa predával za 0,20 Eur a od ročníka 2011/12 sa 
dáva návštevníkom domácich ligových zápasov zadar-
mo.

„Osobne som nebol stotožnený s takýmto radikálnym 
okresaním počtu strán. Žiaľ, rozhodnutie sa prijalo takéto 
a už tretiu sezónu má Ruža Gól naozaj mimoriadne malý roz
sah. Podľa môjho názoru by rozšírenie obsahu malo svoj 
význam, ale samozrejme musí reflektovať aktuálne ekono
mické podmienky. Takže držím Ruža Gólu palce a som rád, 
že som sa mohol podieľať na jeho „zrode“.“

Ako si predstavuje Michal Mertinyák budúcnosť ru-
žomberského bulletinu?

„Som rád, že Ruža Gól vznikol, pretože je to už časť klu
bovej histórie, keďže v rukách držíte jeho sté vydanie. Želám 
mu hneď ďalšiu, druhú stovku, nech dobehne nášho kapitá
na Tomáša Ďubeka v počte ligových štartov. Zároveň by som 
si želal, aby jeho obsah opäť lákal zvedavých čitateľov a aby 
ostal v ružomberskej histórii navždy zapísaný v spojitosti 
s menom Jiřího Steinbrocha, ktorému by som aj týmto chcel 
vzdať hold!“

AS Trenčín – MFK Ružomberok 5:0 (2:0)
Ružomberčania cestovali do Trenčína so snahou pobiť sa o tretiu priečku, no ich plány naštrbil už 

vo 8. minúte Kubík, keď otvoril skóre stretnutia – 1:0. Následne sa Liptáci snažili o vyrovnanie. V 14. 
minúte zastavilo Pekárovu strelu brvno. O deväť minút neskôr pohrozili domáci hráči, ale Zich zneškod-
nil Kubíkovu šancu a tak mohla pokračovať snaha hostí o vyrovnanie. V rozmedzí 27. až 30. minúty 
svoje šance nezužitkoval Almaský, Bartoš a ani Lovás a tak prišiel v 33. minúte trest v podobe Štefáni-
kovho gólu na 2:0. Na výsledku sa už do konca polčasu nič nezmenilo ani napriek Williamovej šanci. 

V 52. minúte sa o vzruch postaral hosťujúci gólman, ktorému ušla prihrávka a situáciu vyriešil v po-
slednej chvíli. O dve minúty neskôr mieril na hosťujúcu bránu Štefánik, lenže trafil len ružomberského 
obrancu. V 56. minúte došlo k striedaniu brankárov, keď Zicha vymenil Lešňovský. Mladý gólman bol 
v bráne osem minút a Kubík mu nedal šancu – 3:0. V 71. minúte sa po rohu dostal k lopte Serečin, ale 
prestrelil bránu. O desať minút neskôr našiel Lobotka svojou prihrávkou Kubíka, ale Lešňovský mu svo-
jím vybehnutím zmaril možnosť tešiť sa z trojgólového zápisu. O dve minúty neskôr hostia znova kapi-
tulovali, keď náskok Trenčína zvýšil na 4:0 Holúbek. V 89. minúte sa hosťujúci kapitán Ďubek snažil 
aspoň o čestný úspech, no jeho strela tesne minula bránu. Posledný klinec do rakvy pridal v 90. minú-
te Fanendo Adi, keď upravil na konečných 5:0. Futbalisti spod Čebraťa stratili vysokou prehrou v pred-
poslednom kole šancu na konečné tretie miesto a s ním aj na účasť v Európskej lige. 
Góly: 8. a 64. F. Kubík, 33. Štefánik, 83. Holúbek, 90. Fanendo Adi. ŽK: 57. R. Bartoš, 70. Š. Pekár, 77. 
Bielák (všetci Ružomberok). Rozhodovali: Horváth – Súkeníková, Cuninka. Diváci: 2886.
AS Trenčín: Volešák – Čögley, Rodríguez da Silva, Kleščík, R. Mazáň – Lobotka – Mondek (60. P. Ma-
zan), Holúbek, Štefánik – William (85. Fanendo Adi), F. Kubík (87. Frimmel).
MFK Ružomberok: Zich (56. Lešňovský) – P. Maslo, Bielák, Greššák, Nosek – Martin Nagy (46. Sere-
čin), R. Bartoš – Š. Pekár, Ďubek, Almaský (65. L. Lupták) – A. Lovás.
Adrián Guľa (tréner Trenčína): „Som šťastný. Chlapci hýrili pohybom, prihrávkami či efektivitou. Do-
stali sme sa na koňa dvoma gólmi a súperovi sme nedali žiadnu šancu. Hráči išli za svojím cieľom ex-
celentne, dravo a grandiózne. Majú môj obrovský rešpekt. Ďakujem im za výkon a držím im palce v bu-
dúcnosti.“
Ladislav Šimčo (tréner Ružomberka): „Gratulujem domácim k postupu do pohárovej Európy. Zaslúžili 
si to, zatiaľ čo my sme po vynikajúcom výkone proti Senici rýchlo vytriezveli práve v Trenčíne. Prepad-
li sme a duel sa pre nás vyvíjal nepriaznivo hneď od začiatku. Inkasovali sme lacné góly a naše šance 
sme nedokázali premeniť. Zápas ovládli domáci, na ihrisku dominovali a úplne zaslúžene vyhrali.“

Tabuľka po 32. kole

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

1. ŠK Slovan Bratislava 32 16 11 5 56 : 32 59

2. FK Senica 32 15 7 10 39 : 34 52

3. FK AS Trenčín 32 13 11 8 50 : 33 50

4. MFK Košice 32 12 10 10 36 : 31 46

5. TJ Spartak Myjava 32 12 9 11 42 : 37 45

6. MFK Ružomberok 32 12 9 11 36 : 45 45

7. MŠK Žilina 32 9 14 9 35 : 26 41

8. FC ViOn Zlaté Moravce 32 11 8 13 41 : 41 41

9. FC Nitra 32 11 6 15 39 : 53 39

10. Dukla Banská Bystrica 32 8 11 13 27 : 32 35

11. 1. FC Tatran Prešov 32 8 9 15 21 : 40 33

12. FC Spartak Trnava 32 7 11 14 33 : 51 32


