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Predstavujeme súpera – FK ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
Prvé písomné zmienky o futbale v Podbrezovej pochádzajú z roku 1911. Oficiálne 

je však za rok vzniku futbalového oddielu považovaný rok 1920, kedy bol založený 
klub RTJ Podbrezová. Klub sa prvýkrát umiestnil na 2. mieste v druhej najvyššej súťaži 
v sezóne 2007/08 a rovnako aj v ročníkoch 2011/12 a 2012/13. Počas ďalšej se-
zóny už snaha priniesla úspech. Podbrezová sa stala víťazom druhej ligy a postúpila 
medzi elitu. 

Počas prvých dvoch sezón v najvyššej súťaži sa umiestnila na 11. a 8. priečke. V roč-
níku 2016/17 mali Železiari výbornú jeseň, ktorá im pred jarou dávala šancu na veľ-
mi pekné umiestnenie. Podbrezová napokon bojovala o účasť v Európskej lige až do 
konca sezóny. V predposlednom kole doma v priamom súboji privítala naše mužstvo. 
Ruža v tomto meraní síl vyhrala gólom Erika Daniela 1:0 a vybojovala si okrem štartu 
v pohárovej Európe aj bronzovú medailu. Naopak, mužstvo z Horehronia následne 
prehralo aj v poslednom kole v Žiline, umiestnilo sa na piatej priečke a Európska liga 
mu tesne unikla.

V uplynulej sezóne sa Podbrezová umiestnila na konečnej deviatej pozícii. Ružom-
berok odohral počas minulej jesene dve stretnutia s týmto súperom, pričom v oboch 
prípadoch sa tešil z víťazstva. Najskôr v piatom kole vyhral na súperovej pôde 3:1 
a následne v šestnástom kole doma zdolal Železiarov 3:0.

Erik Daniel: „Dôležitejšie sú výsledky mužstva než osobné“
V sobotu 1. septembra 2018 odohral Ružomberok domáci zápas siedmeho kola 

Fortuna ligy, v ktorom zdolal Senicu 4:0. Po stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity 
Erik Daniel. Ružomberský stre-
dopoliar sa na výhre podieľal 
jedným presným zásahom a 
mal prsty aj v ďalších dvoch 
góloch.

Hneď v úvode stretnutia na-
šiel Peter Gal Andrezly cen- 
trom z ľavého krídla Erika Da-
niela. Jeho hlavičku vyrazil sú-
perov brankár pred Tihomira 
Kostadinova a ten otvoril skó-
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Už v 34. sekunde otvoril skóre Tihomir Kosta-
dinov. Ofenzívny stredopoliar následne 
prihral na gól Erika Daniela a gólový apetít 
mu zostal aj naďalej. Počas reprezentačnej 
prestávky skóroval za Macedónsko “21“ v 
stretnutí so Srbskom a presadil sa aj v ligovom 
súboji so Zlatými Moravcami.  

 Foto: Rudolf Maškurica



re. Už po štyroch minútach Tihomir Kostadinov prihral na Erika Daniela, ktorý zvýšil na 
2:0. Následné nádejné príležitosti Ruža nevyužila a postupom času mali čoraz nebez-
pečnejšie šance hostia „Začiatok sme mali veľmi dobrý, len potom sme sa asi nejako 
uspokojili. Nechali sme Senicu hrať a nevyplácalo sa nám to,“ spomenul si na prvý 
polčas strelec druhého gólu.

 Cez prestávku schádzali Liptáci z trávnika so sympatickým dvojgólovým vedením. 
Zdvihnutým varovným prstom však boli príležitosti Senice, pričom tú najväčšiu mal v 
samom závere úvodného dejstva Jean Alexandre Deretti, keď len veľmi tesne minul žrď. 
„Myslím, že bolo na nás treba zvýšiť hlas, aby sme sa zobudili a aby sme hrali tak, ako 
na začiatku,“ ozrejmil polčasové pokyny od trénerov Erik Daniel.
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Erik Daniel dáva gól na 2:0.                 Foto: Rudolf Maškurica

Peter Gal Andrezly po prihrávke Erika Daniela zvyšuje na 3:0.              Foto: Rudolf Maškurica



 

  

Aj po zmene strán cítili Záhoráci šancu na zdramatizovanie stretnutia. V 51. minúte 
museli hráči ďakovať brankárovi Matúšovi Macíkovi, keď sa na neho rútila dvojica hostí 
a ružomberský gólman nepustil za svoj chrbát strelu Franka Castanedu. Po deviatich 
minútach prišla ideálna odpoveď Liptákov. Erik Daniel potiahol útok po pravom krídle 
a jeho následnú prihrávku gólovo zúročil pri vzdialenejšej žrdi Peter Gal Andrezly. „Se-
nica hrala dobre kombinačne. Chceli sme dať tretí gól. Dostali sme sa k centru z brejku, 
takže vydarený gól,“ povedal rýchlonohý stredopoliar.

V závere ešte premenil pokutový kop Ismar Tandir a Ruža vyhrala nad Senicou 4:0. 
So svojím výkonom mohol byť rozhodne spokojný Erik Daniel, keďže mal podiel na 
rýchlom otvorení skóre, strelil druhý gól a taktiež prihral na gól Petra Gal Andrezlyho. 
Ako sa cíti na ihrisku? „Teraz sa zatiaľ cítim dobre, ale myslím, že dôležitejšie sú výsledky 
mužstva než osobné,“ dodal Erik Daniel.

MFK Ružomberok – FK Senica 4:0 (2:0)
Góly: 1. Kostadinov, 5. Daniel, 60. Gal Andrezly, 85. Tandir (z 11m) ŽK: 87. Jonec – 
84. Otrísal
Rozhodovali: Kráľovič – Hrčka, Borsányi  Diváci: 1431
MFK Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Takáč, Musteda-
nagić (79. R. Kružliak) – Daniel (84. Kunca), Kostadinov (58. Čurma), Gal Andrezly 
– Tandir
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Ismar Tandir (vpravo) uzavrel skóre z pokutového kopu na konečných 4:0.              Foto: Rudolf Maškurica



FK Senica: Taborda – Herrera (46. Azankpo), Otrísal, Dias, Kotula – Deretti, Petshi, 
Nirennold (75. Krč), Asmah – Tesija, Castaňeda (61. Solano)

Slovnaft Cup: Ruža postúpila cez Gerlachov
V stredu 5. septembra 2018 odohral Ružomberok zápas tretieho kola Slovnaft Cupu 

na pôde tímu FK Gerlachov.

Liptáci nastúpili do stretnutia s omladenou zostavou, v ktorej sa nachádzali viacerí 
perspektívni futbalisti. V 14. minúte Štefan Gerec zúžitkoval center Mateja Madleňáka 
a otvoril skóre stretnutia - 0:1. Po štyroch minútach dal gól Zinedin Mustedanagić - 0:2. 
V 24. minúte sa skóre menilo opäť, keď Štefan Gerec zaznamenal svoj druhý presný 
zásah v stretnutí a zvýšil na 0:3. Po deviatich minútach ho napodobnil aj Zinedin Mus-
tedanagić, ktorý sa taktiež druhýkrát zapísal do streleckej listiny - 0:4. V závere polčasu 
potešil 1250 prítomných divákov Róbert Stachura, keď znížil na 1:4.

V 54. minúte zvýšil náskok hostí Matej Madleňák - 1:5. V zápätí vybojoval Gerlachov 
pokutový kop a Michal Berecký sa z bieleho bodu nemýlil - 2:5. V 71. minúte zakončil 
ružomberský brejk Dominik Kunca, ktorý uzavrel skóre na 2:6 a Ružomberok po ví-
ťazstve postúpil do ďalšieho kola Slovnaft Cupu. V ňom si zmeria sily s úspešnejším zo 
súboja MFK Rusovce – MFK Skalica.

FK Gerlachov – MFK Ružomberok 2:6 (1:4)
Góly: 45. Stachura, 55. Berecký (z 11m) - 14. a 24. Gerec, 18. a 33. Mustedanagić, 
53. Madleňák, 70. Kunca
ŽK: 49. Mustedanagić, 55. Jonec  Rozhodovali: Nemček - Bednár, Poláček  
Diváci: 1250
FK Gerlachov: Kačmár - Škvarla, Gerčák, Šimco, Knap, Berecký, Balužinský (75. So-
vič), Havrila, Stachura, Zápotoka (57. Benka), Dorin (46. Harenčák)
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Spoločná fotka hráčov Gerlachova a Ružomberka.               Foto: Popol



 

  

MFK Ružomberok: Čtvrtečka - Kunca, Twardzik, Kochan (63. Miroslav Almaský), 
Madleňák, Gerec (63. R. Kružliak), Jonec, Jedinák (78. Dopater), Kojnok, Brenkus, 
Mustedanagić

Ružomberok remizoval v Zlatých Moravciach
V sobotu 15. septembra 2018 odohral Ružomberok zápas ôsmeho kola Fortuna ligy 

so Zlatými Moravcami. 

Od úvodu stretnutia mali viac z hry hostia hnaní fanklubom Concordia 1906, no do-
máci ich dlho nepúšťali do výraznejšej šance. V 34. minúte napriahol Daniel z hranice 
veľkého vápna a tesne minul vzdialenejšiu žrď. O minútu neskôr pohrozili aj domáci, 
keď Casado našiel presným centrom v šestnástke Evertona a ten hlavičkoval tesne ved-
ľa. Z následného protiútoku vystrelil Takáč spoza šestnástky. Krnáč vyrazil jeho pokus 
pred seba a vzápätí zneškodnil aj nebezpečnú dorážku Liptákov. V 42. minúte sa Duga 
preštrikoval až pred Macíka a ružomberský gólman vyrazil jeho nebezpečný pokus na 
rohový kop.

V 55. minúte poslal Ružu do vedenia Kostadinov - 1:0. Zlaté Moravce sa však ne-
vzdali. Po dvanástich minútach predviedli vydarený protiútok, z ktorého Švec vyrovnal 
na 1:1. V 75. minúte vystrelil Daniel spoza pokutového územia, ale jeho pokus vyrazil 
Krnáč. Už po minúte na druhej strane pálil Ewerton vedľa brány. V 79. minúte sa šikov-
ne dostal k zakončeniu Švec, lenže z uhla rozvlnil iba bočnú sieť. Minútu pred koncom 
riadnej hracej doby opäť pohrozil aktívny Švec a Macík chytil jeho pokus. Stretnutie sa 
tak skončilo remízou 1:1. Pochvalu za celozápasové fandenie si zaslúžia naši fanúšiko-
via, ktorí nám vytvorili domáce prostredie.

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)
Góly: 67. Švec - 55. Kostadinov  ŽK: 64. Banovič, 79. Casado - 47. Kunca
Rozhodovali: Smolák - Ádám, Ferenc  Diváci: 827
FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Krnáč – Čögley, Karlík, Banovič, Chren - Orávik, 
Casado (81. Richtárech), Duga (59. Urgela), Brašeň - Ďubek (59. Švec), Ewerton
MFK Ružomberok: Macík - Kunca, Jonec, Twardzik, Madleňák - Kochan (76. Qose), 
Takáč (90. Kmeť) - Daniel, Kostadinov (80. Gerec), Gal Andrezly - Tandir

Pozývame vás na podujatie Futbal v meste
V nedeľu 7. októbra 2018 sa v Ružomberku uskutoční nový projekt našej ligy Futbal 

v meste, ktorého cieľom je dostať najpopulárnejší kolektívny šport na svete bližšie k 
ľuďom a postupne navštívi mestá všetkých účastníkov Fortuna ligy. 

Pôjde o futbalový turnaj tímov zložených z fanúšikov nášho klubu ako aj záujemcov z 
radov širokej verejnosti. Odvážlivci z mesta a okolia, ktorí si trúfnu ukázať svoje futbalo-
vé zručnosti na verejnosti sa môžu už teraz registrovať na stránke www.futbalvmeste.sk. 
Pre viac informácií sledujte aj našu stránku www.mfkruzomberok.sk.



Najbližší domáci zápas:
6.10.2018 o 16:00 MFK Ružomberok – FC Nitra

Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na bohatý program už od 9:00, ktorý o 18:00 
vyvrcholí finálovým zápasom turnaja. Súčasťou programu budú tiež súboje ružomber-
ských mládežníckych výberov, autogramiáda nášho A mužstva a rôzne iné atrakcie. 
Najväčšou motiváciou zapojiť sa do turnaja je možnosť postúpiť do celoslovenského 
finále a v ňom súťažiť o možnosť zahrať si so slovenským reprezentantom Stanislavom 
Lobotkom, ako aj navštíviť jeho zápas.

VŠETCI STE VÍTANÍ!

Pozývame vás na duel ružomberských a česko-slovenských legiend!
Počas najbližšej reprezentačnej prestávky, v nedeľu 14. októbra 2018 pre vás pripra-

vujeme bohatý program na ružomberskom štadióne. O 10:30 odohrajú juniori zápas 
3. ligy Stred s Námestovom. Následne o 13:00 bude program pokračovať súbojom 
starých pánov Ružomberka s reprezentantmi Slovenska a Česko-Slovenska. 

Spolu s nami tak môžete najskôr vidieť v akcii našich šikovných juniorov a následne 
si zaspomínať na staré časy, keď na trávnik vybehnú viaceré známe osobnosti, ktorým 
tí skôr narodení z vás, pred pár desaťročiami fandili na štadióne a pred televíznymi ob-
razovkami. Pripravené je občerstvenie zadarmo a o kultúrnu vložku sa postará Kristína 
Debnárová s kapelou. Pre viac informácií sledujte našu stránku www.mfkruzomberok.sk!

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
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