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Predstavujeme súpera – FC NITRA
Začiatky futbalu pod Zoborom siahajú do roku 1909. V sezóne 1961/62 získala
Nitra ligové striebro v 1. česko-slovenskej lige a v sezóne 1988/89 ligový bronz. V roku
1993 vznikla samostatná slovenská liga, kam Nitra priamo postúpila. Po 1. sezóne však
obsadila posledné miesto a opustila najvyššiu súťaž, do ktorej sa po roku vrátila, no v
sezóne 1996/97 ju znova na jeden rok opustila. V sezóne 1999/00 znova obsadila
posledné miesto a s najvyššou súťažou sa musela rozlúčiť na 5 sezón.
Nitra sa vrátila medzi elitu v sezóne 2005/06. Pri návrate obsadili Nitrania sympatické 5. miesto, pričom vo svojom drese mali aj bývalého ružomberského útočníka
Róberta Ráka, ktorý zaznamenal 21 gólov a spolu s našim Erikom Jendriškom sa stal
kráľom strelcov. V ročníku 2007/08 získali futbalisti spod Zobora vedení trénerom Pavlom Hapalom ligový bronz a štartovali v Pohári Intertoto. Ďalšou vydarenou sezónou
bol ročník 2009/10, kedy Nitra s ružomberským fanúšikom dobre známym trénerom
Ivanom Galádom o bod predstihla naše mužstvo, skončila štvrtá a zahrala si predkolo
Európskej ligy. Na tomto úspechu mal opäť podiel Róbert Rák, ktorý sa s osemnástimi
gólmi opätovne stal kráľom strelcov.
V sezóne 2013/14 skončila Nitra na poslednej dvanástej priečke a tak nasledovali tri
sezóny v druhej najvyššej súťaži. V ročníku 2016/17 sa do Nitry vrátil tréner Ivan Galád, ktorý od svojho posledného pôsobenia pod Zoborom, sympaticky viedol slovenskú
reprezentačnú „dvadsaťjednotku“ a spolu so svojím súčasným asistentom Jánom Bírešom, pomohol aj nášmu mužstvu po rozpačitých výkonoch z jesene 2014 k bezproblémovému udržaniu medzi elitou. Nitra sa pod vedením skúseného trénera umiestnila
v druhej lige na striebornej priečke za klubom FC VSS Košice. Tím z východu Slovenska
sa však neprihlásil do najvyššej súťaže a tak sa pod Zobor vrátila najvyššia súťaž.
Nitra si po návrate medzi elitu počínala výborne, keď v minulom ročníku až do posledného kola základnej časti bojovala o účasť v top šestke. Futbalisti spod Zobora
zostali tesne pred bránami skupiny o titul. V skupine o záchranu si však počínali výborne, kde vybojovali prvú a celkovo siedmu pozíciu, vďaka čomu si mohli zahrať play off
o účasť v Európskej lige. V semiﬁnále ich nádeje na účinkovanie v pohárovej Európe
zastavila favorizovaná Žilina, ktorá mala výhodu domáceho prostredia. Počas minulej
sezóny sa náš tím stretol s Nitrou dvakrát a tak v jeseni na súperovej pôde, ako aj začiatkom jari doma, skončili obidve stretnutia remízou 0:0.

Matúš Macík si vyslúžil pochvalu aj od súpera
V sobotu 22. septembra 2018 Ružomberok zvíťazil nad Podbrezovou 3:0. Na duel
deviateho kola Fortuna ligy sme sa pozreli s brankárom Matúšom Macíkom, ktorý sa na
výhre podieľal viacerými úspešnými zákrokmi.
Liptáci vstúpili do zápasu aktívne a za svoje ofenzívne ťaženie boli odmenení v závere prvého polčasu, kedy po faule na Petra Gal Andrezlyho premenil pokutový kop
Ismar Tandir a krátko na to dal vlastný gól Martin Baran. Po zmene strán boli aktívnejší
hostia, ale ružomberský gólman podržal svoje mužstvo a v 64. minúte uzavrel skóre svo-
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„Pre
dobre,
uzná
kvalitu brankára. Príde po zákroku a podá mi ruku, že výborný zákrok. Takže iné ako
radosť z tohto zápasu mať nemôžem,“ povedal náš brankár, pričom opísal svoj asi
najkrajší zákrok dve minúty po treťom góle: „Bol tam center z kraja. Bol výborný center.
Naši obrancovia nedokázali zachytiť loptu, on ju traﬁl. Ja som sa len hodil do strely a
našťastie ma to traﬁlo.“
Dvomi gólmi sa prezentoval Ismar Tandir, ktorý strelil od svojho príchodu pod Čebrať
už sedem presných zásahov v najvyššej súťaži. Navyše nielen pre góly ako také, ale
aj vďaka ich častým oslavám priamo pred sektorom G, kde sídli ružomberský fanklub
Concordia 1906 si rýchlo získal priazeň fanúšikov. „Dúfam, že sme našli strelca, ktorý
bude dávať góly v každom zápase a bude mu to padať viac a viac,“ povedal na adresu ofenzívneho futbalistu Matúš Macík.
Ruža po domácom víťazstve naďalej drží krok s čelom tabuľky a nachádza sa v prvej
štvorke. „To nás teší, jasné. Vždy je dobre, keď sa vyhráva. Neprehrali sme už prakticky
piaty zápas po sebe a to nás teší, keď sa čo najviac vyhráva. Dúfam, že ľudia budú
chodiť na štadión podporovať nás v čo najväčšom počte a my sa budeme držať čo najdlhšie v tej vrchnej časti tabuľky,“ odhodlane konštatoval strážca ružomberskej brány.

Ismar Tandir (vpravo) sa na výhre podieľal dvomi gólmi.

Foto: Rudolf Maškurica
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Góly: 41. a 65. Tandir (prvý z 11 m), 43. Baran vl.
ŽK: 47. Kochan, 68. Daniel – 21. Obročník, 24. Sedláček, 32. M. Baran, 70. Leško
Rozhodovali: Chmura – Mókoš, Borsányi Diváci: 1451
MFK Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Kochan (78. Takáč),
Qose – Daniel, Kostadinov (78. Mustedanagič), Gal Andrezly – Tandir (84. Gerec)
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Turňa, Baran, Bartoč, Viazanko – Obročník,
Sedláček – Breznaník, Mikuš (83. Lepieš), D. Leško – Bernardina (64. Wiezik)
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pomocný biskup a Posväcovanie kaplnky na našom štadióne.

Posvätená bola aj hlavná hracia plocha.

Foto: Ján Kmeť
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ružomberskej farnosti ICLic. Dušan Škrabek. Okrem kaplnky boli následne posvätené aj
vnútorné priestory východnej tribúny a hlavné ihrisko.
Prítomní taktiež boli prezident a predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT, a. s. a majiteľ klubu MFK Ružomberok Milan Fiľo, viceprezident a člen
predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT, a. s. a predseda predstavenstva Mondi SCP Miloslav Čurilla, ktorý previedol vzácnych hostí priestormi východnej tribúny,
ružomberský primátor Igor Čombor, ďalší predstavitelia mesta a klubu, mládežnícki
futbalisti a samozrejme chýbať nemohlo ani A mužstvo. „Myslím, že je to pozitívna vec.
Kaplnka je na viacerých štadiónoch. Je to super hlavne pre veriacich chlapcov vrámci
mentálnej prípravy,“ povedal na adresu kaplnky zasvätenej Svätému Krištofovi, kapitán
seniorského tímu Ján Maslo.

Zápas v Michalovciach sa skončil remízou
V sobotu 29. septembra 2018 odohral Ružomberok zápas desiateho kola Fortuna
ligy s domácimi Michalovcami.
V 4. minúte vystrelil spoza šestnástky Peter Kolesár, ale Macík nemal problém chytiť
jeho pokus. Po troch minútach na druhej strane po Tandirovej prihrávke nebezpečne
vystrelil Daniel, lenže strelu v poslednej chvíli zblokoval obranca. V 10. minúte Mustedanagić vysunul pohotovou prihrávkou Daniela, no jeho zakončenie z uhla zneškodnil
Kira. Nevyužitú šancu mohol v zápätí potrestať Žofčák, ale vo veľkej šanci minul bránu.
V 24. minúte poslal Daniel výbornú prihrávku pred bránu a Kostadinov upratal loptu do
siete – 0:1. Po piatich minútach mal vyrovnávajúci gól na kopačke Diara, ale obranca
zblokoval jeho strelu na roh. V 33. minúte Tandir poslal spätnú prihrávku na Kostadinova a ten z hranice veľkého vápna namieril nad brvno. O osem minút neskôr si Qose
vymenil loptu s Kostadinovom a krásnym lobom zvýšil náskok hostí – 0:2.

V 58. minúte sa pred bránou nemýlil striedajúci Sulley a znížil na 1:2. Domáci sa
po góle zahryzli do svojho súpera. Po šiestich minútach sa však dostal k nebezpečnej
hlavičke Tandir, no Kira chytil jeho zakončenie. V 68. minúte zahrával Daniel rohový
kop a po ňom spoza veľkého vápna minul bránu Mustedanagić. Krátko po tom bol
v šestnástke faulovaný Twardzik a Tandirov pokutový kop vyrazil Kira. V 73. minúte
poslal Macík dlhý výkop až na Tandira, pri jeho strele bol však aj tentokrát úspešnejší
domáci gólman. Po dvoch minútach na druhej strane Žofčák našiel Sulleya a ten z uhla
rozvlnil bočnú sieť. V 77. minúte si Vaščák nabehol na center z ľavej strany a zblízka
tesne prehlavičkoval ružomberskú svätyňu. O osem minút neskôr Beskorovainyi poslal
loptu pred bránu a po teči Kurminowského skončila v sieti – 2:2. Michalovce sa následne snažili o kompletný obrat. V 90. minúte zahrávali domáci rohový kop a Sulleyovu
nebezpečnú hlavičku vyrazil Macík. V samom závere stretnutia ružomberský brankár
vyrazil Kurminowského strelu a Sulleyou dorážku zblokoval obranca na brvno.
MFK Zemplín Michalovce – MFK Ružomberok 2:2 (0:2)

Góly: 58. Sulley, 85. Kurminowski - 24. Kostadinov, 41. Qose ŽK: 49. Turík - 70. Kostadinov
Rozhodovali: Somoláni - Roszbeck, Pozor Diváci: 924
MFK Zemplín Michalovce: Kira - Nawotka, Carrillo, Beskorovajnij, Vojtko - Turik - Diarra
(46. Sulley), Žofčák, P. Kolesár (80. Kurminowski), Regáli (46. Rota) - Vaščák
MFK Ružomberok: Macík - Jonec (82. D. Kružliak), J. Maslo, Twardzik, Urdinov - Qose,
Kochan - Daniel, Mustedanagič (86. Takáč), Kostadinov (76. Gal Andrezly) - Tandir

Pozývame vás na Futbal v meste!
V nedeľu 7. októbra 2018 sa na parkovisku pri nákupnom centre STOP SHOP 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. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na bohatý program už od 10:00.
Súčasťou programu budú tiež súboje ružomberských mládežníckych výberov, autogramiáda nášho A mužstva, individuálne súťaže ako presnosť streľby, súťaž v tvrdosti strely a súťaž
“ukáž svoj trik“. So svojím tímom bude súťažiť aj ambasádor našej ligy Marek Sapara.
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.
Program:
10:00 – 13:00 detský turnaj našich mládežníkov
13:00 registrácia tímov dospelých
14:00 – 17:00 turnaj dospelých

Všetci ste vítaní!

7DEXĐND)RUWXQDOLJ\SRNROH
Por.

Team

Zápasy

Výhry

Remízy

Prehry

Skóre



â.6ORYDQ%UDWLVODYD











Body





)&'$&'XQDMVNi6WUHGD















0â.äLOLQD















0).5XåRPEHURN















$67UHQþtQ















).äHOH]LDUQH3RGEUH]RYi















â.)L&OLQLF6HUHć















)&1LWUD















)&6SDUWDN7UQDYD















)&9L2Q=ODWp0RUDYFH9UiEOH















).6HQLFD















0).=HPSOtQ0LFKDORYFH













Najbližší domáci zápas:
27.10.2018 o 17:00 MFK Ružomberok – AS Trenčín

STOP
RASIZMU!

