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Pri príležitosti dvestého vydania štartujeme novú rubriku!

  Milí fanúšikovia, 
práve držíte v rukách dvesté vydanie bulletinu Ruža Gól, ktorý sprevádza naše domáce stretnu-

tia už od prvého kola sezóny 2007/2008. Odvtedy prešlo viac ako jedenásť a pol roka. Viac-
krát sa zmenil formát zápasového bulletinu. Vo svojej zlatej ére mal dokonca až štyridsať strán, 
ale boli aj časy so štvorstranovou verziou. Sami si môžete spomenúť, koľko sa toho vo vašom 
živote zmenilo od prvého vydania Ruža Gólu. Áno, je to úctyhodný čas, no ešte ťažšie predsta-
viteľnú časovú priamku tvorí celá história futbalu v našom meste od roku 1906.  Pri príležitosti 
dvestého vydania štartujeme novú rubriku, v ktorej budeme spomínať na minulosť. V spolupráci s 
veľkým nadšencom a odborníkom na históriu ružomberského futbalu Františkom Dianom si pripo-
menieme, čo o našich zápasoch písala dobová tlač v rôznych obdobiach.

V prvom vydaní novej rubriky sa budeme venovať úvodu jarnej časti. Tak ako dnes aj v minu-
losti boli prvé jarné kolá v Ružomberku často spájané s počasím, ktoré futbalu veľmi neprialo. 
Pozrieme sa konkrétne na začiatok jarnej časti pred 78 rokmi. Vtedy sa síce ligová jar začínala o 
tri týždne neskôr ako v súčasnosti, no na druhej strane však vtedajší organizátori ani nesnívali o 
súčasných vymoženostiach, ako je napríklad vyhrievaný trávnik.

Bolo to roku 1941 za prvého Slovenského štátu a Ružomberok hral 1. futbalovú ligu. Vo vte-
dajšej tlači boli uverejnené aj takéto príspevky. „Pred blížiacou sa futbalovou sezónou, ktorá sa 
v Ružomberku začne už 9. marca sa ŠKR už teraz pripravuje. Pre Ružomberok je tento termín 
priskorý, keďže tu býva mnoho snehu i v apríli, nehovoriac o tom, že pred ligovým zápasom treba 
zohrať aspoň jeden priateľský zápas. Mužstvo ŠKR pod vedením agilného trénera stále trénuje 
v telocvični, aby bolo na jar pripravené. Pred začiatkom ligovej súťaže odohrajú 23. februára 
priateľský zápas s niektorým susedným klubom. V jarnej súťaži nastúpi mužstvo s novou posilou 
s hráčom Godálym zo Serede. Okrem toho sú vo výhľade ďalší dvaja hráči, ktorí budú dobrou 
posilou. Keďže sa má hrať 23. februára zápas, sneh z ihriska budú musieť odpratávať aj členovia 
futbalového výboru. ...“

Ale pre nepriazeň počasia a množstvo snehu sa liga začala až 16. marca zápasom s AC Po-
važská Bystrica. „V ostrom a tvrdom boji pred peknou návštevou 2000 ľudí sa hralo na „Sahare“, 
ihrisku za štátnym gymnáziom. ŠKR hral v zostave: Hromádka – Petrášek, Pribil – Heger, Bačkor, 
Uličný – Kolmayer, Stráňovský, Tegelhoff, Benko, Hrivňák. Nerozhodný výsledok je úspechom 
hostí... Ružomberok mal miernu prevahu, avšak slabé strely nijako nevedeli ohroziť výborného 
Reimana v bránke hostí. Jediný gól domácich dal Benko po peknej akcii s Tegelhoffom.“ Po tomto 
prvom jarnom kole bol Ružomberok v tabuľke na 3. mieste za ŠK Bratislava a FC Vrútky. V koneč-
nej tabuľke sa v tomto ročníku z dvanástich účastníkov umiestnil na 5. mieste.

Predstavujeme súpera – FC VION ZLATÉ MORAVCE - VRÁBLE  
FC ViOn Zlaté Moravce bol založený 22. januára 1995. Klub od svojho vzniku napredoval, 

na čom mal veľký podiel jeho majiteľ Viliam Ondrejka. Najväčšie úspechy si Zlaté Moravce pripí-
sali v roku 2007, kedy sa stali víťazmi Slovenského pohára, postúpili do Corgoň ligy a predstavili 
sa v Pohári UEFA (dnešná Európska liga), kde zdolali FC Almaty, no v druhom kole už nestačili 
na neskoršieho celkového víťaza súťaže, Zenit Petrohrad. V sezóne 2008/09 ViOn vypadol z 
najvyššej súťaže, no po roku sa do nej vrátil. Pred začiatkom ročníka 2016/17 pristúpil ViOn k 
fúzii s klubom FC Vráble, čím sa zmenil jeho oficiálny názov na FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.



Náš aktuálny súper získal v jesennej časti aktuálneho ročníka jedenásť bodov a tak mu patrí 
priebežná posledná, dvanásta priečka. So Zlatými Moravcami sme sa v jeseni stretli zatiaľ raz 
a to v ôsmom kole, kedy sme na jeho pôde remizovali 1:1. O jediný presný zásah Liptákov sa v 
tomto stretnutí postaral Tihomir Kostadinov.

Starší žiaci aj žiačky s prvenstvom na HSM SFZ 2018/19
Počas zimy nám spravili veľkú radosť naši starší žiaci U15 a týždeň po nich aj žiačky. Obidva 

výbery sa totiž stali vo svojich kategóriách víťazmi Halovej sezóny mládeže 2018/19.

Starší žiaci v prvých dvoch kolách uspeli v konkurencii Zvolena, Futbalovej školy M. Hamšíka, 
Liptovského Mikuláša, Banskej Bystrice a Žiliny a na finálový turnaj do Púchova cestovali v pozícii 
obhajcu minuloročného prvenstva. Na úvod síce tesne podľahli Prešovu, ale následne zdolali 
Trenčín, Trnavu a v odvetnom súboji aj Prešov, s ktorým mali tým pádom lepší vzájomný zápas. 
Po prvom hracom dni tak boli naši na prvom mieste. V druhý deň si skomplikovali situáciu tesnou 
prehrou s Trenčínom. Následne však bezproblémovo zdolali Trnavu a keď v dramatickom súboji 
Trenčín vyhral nad Prešovom, ružomberský výber sa tešil z obhajoby prvenstva. Ocenenie pre 
najlepšieho strelca si odniesol autor šiestich presných zásahov Matúš Matej.

Starší žiaci U15                 Foto: Ján Hablák

Zápasy našej U15:

1. FC Tatran Prešov – MFK Ružomberok 1:0

MFK Ružomberok – AS Trenčín 6:5

FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 1:5

MFK Ružomberok – 1. FC Tatran Prešov 3:1

AS Trenčín – MFK Ružomberok 3:2

MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava 5:2

Konečné poradie:

1. MFK Ružomberok 12 bodov

2. 1. FC Tatran Prešov 12 bodov

3. FC Spartak Trnava 6 bodov

4. AS Trenčín 6 bodov



 

  

Do púchovského finále sa vo svojej kategórii prebojovali aj žiačky. Futbalistky predviedli úplne 
bezchybné finále, keď v skupine zdolali Bardejov, Myjavu aj Nové Zámky, v semifinále nedali 
šancu Banskej Bystrici a vo finále si bez problémov poradili aj so Slovanom Bratislava. Dve 
individuálne ocenenia si odniesla naša futbalistka Tamara Jedináková, ktorá sa s 8 gólmi stala 
najlepšou strelkyňou podujatia a zároveň bola vyhlásená za najlepšiu hráčku.

Zápasy našich žiačok v Skupine A:

Partizán Bardejov BŠK – MFK Ružomberok – Ľubochňa 1:5
Góly RK: Jedináková 3, Hrúziková, Húsková

MFK Ružomberok – Ľubochňa – Spartak Myjava 6:1
Góly RK: F. Kovalíková 3, P. Konfálová, Hrúziková, L. Dančová

MFK Ružomberok – Ľubochňa – FC Union Nové Zámky 2:1
Góly RK: P. Konfálová 2

Semifinále:
MFK Ružomberok – Ľubochňa – MFK Dukla Banská Bystrica 5:2
Góly RK: P. Konfálová 2, Jedináková 2, F. Kovalíková

Finále:
MFK Ružomberok – Ľubochňa – ŠK Slovan Bratislava 4:0
Góly: Jedináková 3, Hrúziková

nan jlleppepšošoš u strelkyňou podujatiaa aaaa  a zzz zzzz zárááárárráráároovovovovovovvveeeeeňeeňe  bbola a vvyyhhhlásenená zaa n ajlepšpšpšiu hráčku.

Tamara Jedináková sa výraznou mierou pričinila o prvenstvo našich žiačok.           Foto: Roman Ferstl / SFZ

Konečné poradie:

1. MFK Ružomberok – Ľubochňa

2. ŠK Slovan Bratislava
3. FC Union Nové Zámky
4. MFK Dukla Banská Bystrica

5. FC Spartak Trnava
6. Spartak Myjava
7. Partizán Bardejov BŠK
8. FK Železiarne Podbrezová



Máme za sebou zimnú prípravu
Ružomberské A mužstvo odštartovalo prípravu na jarnú časť Fortuna ligy 7. januára 2019. 

Hráči dostali hneď od začiatku poriadne zabrať na kondičnom sústredení v Liptovskom Jáne. 
Po návrate zo sústredenia odohrali 15. januára prvé dve prípravné stretnutia, keď na zasneže-
nom umelom trávniku v areáli ružomberského štadióna zdolali Námestovo 11:0 a Hodonín 5:1. 
Liptáci následne vycestovali za svojím ďalším súperom do Česka, kde si zmerali sily so Sigmou 
Olomouc a remizovali 1:1. Potom vo veľmi chladnom počasí doma podľahli aktuálnemu lídrovi 
druhej ligy, klubu FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 0:1.

Ismar Tandir dal štyri góly Námestovu, v zimnej príprave skóroval celkovo sedemkrát.       Foto: Ján Kmeť 

druhej ligy, kluububuu  FFKK K Pohronie ŽŽŽiar nad d Hronom DDolná Ždaňaňa 00:1:1..

Ismar Tandir dal štyri gólylyyyyy NáNáNámesmesmesm tovtovtovovu, u, u, v zv zimnmnnnneej eee príprave skókókóóóóóórrrovovovr al al celkovo ss ddeedemkrmkrmkrkráááttt.átáát.      FF ototto: JJán á KKKmeť ťť 

Žiačky WU15           Foto: Roman Ferstl / SFZ



 

  

V dňoch od 25. januára do 4. februára vymenili Liptáci domáce prostredie za Turecko. Hoci 
ani v krajine polmesiaca nebolo počasie úplne naklonené futbalu, hráči mali možnosť hrať a tré-
novať na prírodnej tráve. Navyše k tomu pridali aj veľmi pekné výsledky. V súboji s ukrajinským 
klubom Karpaty Ľvov ukázali silu tímového ducha, keď otočili skóre a vyhrali 2:1. Následne 
remizovali s bulharským tímom Septemvri Sofia 1:1. V ďalšom súboji si zmerali sily s popredným 
bieloruským klubom FC Dinamo Minsk, ktorý zdolali 2:0, čím sa postarali o veľmi pekný výsle-
dok a s tureckým herným sústredením sa rozlúčili výhrou nad rumunským tímom FC Politehnica 
Temešvár 1:0. 

Týždeň pred štartom Fortuna ligy privítali Ružomberčania na svojom hlavnom ihrisku český klub 
FK Fotbal Třinec. S tradičným súperom z prípravných období odohrali duel s množstvom šancí na 
oboch stranách. Viac príležitostí mal síce domáci celok, no žiadna sa neskončila gólom, za čo 
prišiel trest v podobe inkasovaného gólu v samom závere stretnutia a tak Ruža uzavrela zimnú 
prípravu prehrou 0:1. Celkovo absolvovali Liptáci počas zimnej prípravy deväť duelov s bilanciou 
päť víťazstiev, dve remízy a dve prehry a s vysoko aktívnym skóre 23:6.

Prípravné zápasy nášho A mužstva: 

MFK Ružomberok – MŠK Námestovo 11:0 (6:0)
MFK Ružomberok – FK Hodonín 5:1 (2:1)
SK Sigma Olomouc – MFK Ružomberok 1:1 (0:0)
MFK Ružomberok – FK Pohronie 0:1 (0:0)
FC Karpaty Ľvov – MFK Ružomberok 1:2 (1:0)
PFC Septemvri Sofia – MFK Ružomberok 1:1 (1:1)
FC Dinamo Minsk – MFK Ružomberok 0:2 (0:1)
FC Politehnica Temešvár – MFK Ružomberok 0:1 (0:1)
MFK Ružomberok – FK Fotbal Třinec 0:1 (0:0)

V dňoch odod 225.5. jana uáuára do 4. ffebebrur árárrrrrraa vvyymmeme iininillililili LL Lipipiptáátát ci ddommo áccáce e pprp oostrededieie za Tureckoo. Hoci 

Tréning na sústredení v Turecku.                         Foto: Matej Šavol



Najbližší domáci zápas:
2. 3. 2019 o 14:00 MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce

Góly nášho A mužstva v príprave:

Ismar Tandir (7), Adam Brenkus (2), Peter Gal Andrezly (2), Viktor Jedinák (2), Rastislav Kruž-
liak (2), Matej Madleňák (2), Zinedin Mustedanagić (2), Štefan Gerec (1), Matúš Kmeť (1), 
Dominik Kunca (1), Yani Urdinov (1)

GóGólyly n nášášhohoo A mužužužu stttvavava vv vv ppp príííríprprprp aaavve:ee:

Peter Gal Andrezly v zápase s Třincom.                   Foto: Stanislav Kmeť
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