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Predstavujeme súpera – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE

Vznik futbalového klubu z Michaloviec sa datuje do roku 1912. V sezóne 2014/15 mužstvo tri-
umfovalo v druhej najvyššej súťaži a postúpilo z prvého miesta do Fortuna ligy. Keďže v tom čase 
nebola Košiciam udelená licencia, z príchodu medzi elitu sa tešila aj Skalica, s ktorou bojovali 
Zemplínčania o prvenstvo v DOXXbet lige do posledného kola. V ňom vo vzájomnom zápase na 
Záhorí vyhrali Michalovce 2:0. 

Súperenie oboch tímov o prvenstvo v nižšej súťaži sa v ďalšom ročníku zmenilo na súboj o 
zotrvanie vo Fortuna lige. Toto súperenie zvládol lepšie tím zo Zemplína, keď s 29 bodmi obsadil 
predposledné 11. miesto. Skalica, ktorá získala o päť bodov menej, skončila posledná a po roku 
sa musela vrátiť nazad do druhej ligy. 

Počas predminulej sezóny sa družstvu, ktorého hlavným lodivodom je Anton Šoltis, ružomber-
ským fanúšikom známy z niekdajšieho pôsobenia pod Čebraťom ako asistent Ladislava Šimča, 
darilo v Slovnaft Cup-e. V najvyššej pohárovej súťaži sa tím z východu Slovenska prebojoval až 
do semifinále, kde už nestačil na favorizovaný Slovan Bratislava. 

Na toto sympatické počínanie v Slovnaft Cupe môže mužstvo zo Zemplína nadviazať aj v 
aktuálnom ročníku, keďže v polovici marca bude hrať štvrťfinále s Popradom. Klub z východu 
Slovenska má navyše aj šancu zabojovať o účasť v skupine o titul. Ruža si v tejto sezóne zmerala 
svoje sily s Michalovcami zatiaľ raz, keď na súperovej pôde remizovala 2:2. O góly Liptákov sa 
postarali Tihomir Kostadinov a Kristi Qose.

Prečo sa pôvodný klub volal Concordia?

V dnešnom pohľade do minulosti ružomberského futbalu načrieme hlboko do histórie a to až 
do čias, kedy najpopulárnejší šport na svete začínal pod Čebraťom písať svoje úvodné kapitoly. 
Pozrieme sa nielen na názov pôvodného klubu.

Concordia – meno prvého ružomberského futbalového klubu, ktorý si osvojili členovia fanklu-
bu – pomyselný dvanásty hráč mužstva. Ako vzniklo toto pomenovanie a prečo v Ružomberku 
pre futbalový klub prijali cudzojazyčné slovo. Príčinu hľadáme v histórii na začiatku 20. storočia. 
Slovensko bolo súčasťou Uhorska a do roku 1918 uhorská vláda nepovoľovala žiadne, ani špor-
tové spolky na národnej úrovni, v ktorých by sa mohli príslušníci slovenského národa zjednoco-
vať. Spolky mohli vznikať iba pod maďarskými, alebo inými ako slovenskými názvami.

Concordia je latinské slovo, znamenajúce svornosť. Prečo prví nadšenci futbalu a zakladatelia 
klubu prijali toto pomenovanie ? Začiatky futbalu v Ružomberku sú potvrdené v rokoch 1902 - 03. 
Najstarší, už nežijúci pamätníci tvrdili, že prvými ľuďmi, ktorých videli na území mesta hrať futbal, 
bolo 14 Angličanov – montérov. V uvedených rokoch montovali v II. pradiarni ružomberskej textil-
ky najmodernejšie stroje. Ako zahraniční montéri mali priznanú výhodu dvojhodinovej prestávky 
na obed, z ktorej polovicu venovali futbalu. Na mieste rybárpolskej strojárne mali na lúke ihrisko 
aj s postavenými bránkami.

 Iný prameň o histórii futbalu v časopise Liptov č. 30/1939 uvádza, že istý pán Lipthay v roku 
1903 priniesol z Budapešti do Ružomberka prvú futbalovú loptu a odvtedy sa skupina chlapcov 
upísala futbalu ešte neorganizovane, o to s väčším nadšením. Je aj taký názor, že futbal Ružom-
berčania síce videli hrať anglických montérov, ale začali ho hrávať s talianskymi prisťahovalcami, 
ktorí sa v Ružomberku usadili po skončení budovania Košicko – Bohumínskej železnice, ktorú 



pomáhali stavať. A táto verzia s Talianmi sa zdá byť pri založení ružomberského klubu naj-
pravdepodobnejšia. Pretože aj názov prvého klubu z roku 1906 – Concordia je z talianskeho 
prostredia.

Medzi prvých hráčov Concordie patrili: Martin Horvath, Jozef Gromnica a František Kočvara. 
A ďalej sú z mužstva spomínaní hráči Samueli, Ivankovič, bratia Welterovci a ďalší. Prvé dresy 
mali čierno-biele a čierne trenírky. Zápasy hrávali na ihrisku „Execirák“, na ktorom bolo cvičisko 
vojakov z priľahlých vojenských barakov /dnes kasárne/. Prezliekali sa v hostinci „Tyroler“ pri 
rieke Revúcej. Klubovňu mali v hostinci „Pribiš“ oproti hotelu Savoy. Zápasy navštevovalo 500 
– 700 divákov, od ktorých pohybliví vyberači vyberali vstupné. V tom čase sa ešte pravidelné 
futbalové súťaže nehrávali. Kluby si hľadali súperov v okolitých mestách. V dobových, maďarsky 
písaných novinách Rozsahegyi ujsag /Ružomberské noviny/ z roku 1913 je uverejnených niekoľ-
ko výsledkov. Dňa 1. 6. 1913 víťazstvo Concordie nad fabrickým klubom zo Žiliny 7:1. Ďalšie 
výsledky sú z 22. 6. 1913 a výhra nad Martinom 4:1, v júli výhra nad Vrútkami 11:2 a v auguste 
nad Liptovským Mikulášom 3:1. Jeden z posledných výsledkov je zo 17. 5. 1914 a výhra nad 
Liptovským Mikulášom 9:0. Vypuknutie 1. svetovej vojny znamenalo pre mnoho mladých futbalis-
tov povinnosť narukovať a odísť na front. Športový život Concordie, ako aj ostatných športových 
spolkov pohasol, zanikol. Ľudia mali starosti ako prežiť a všetok šport bol utlmený. Výstroj mužstva 
sa cez vojnu potratil a po skončení vojny nikto slávu klubu neobnovil. Ale futbal už v Ružomberku 
zapustil hlboké korene a po vzniku ČSR /1918/ na území mesta vznikli hneď tri kluby: ŠK Viktó-
ria, ŠK Union a ŠK Makkabea a v roku 1924 ŠK Ružomberok.

František Dian
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Históriu ružomberského futbalu pripomína aj názov fanklubu Concordia 1906.              Foto: Rudolf Maškurica



 

  

Tihomir Kostadinov mal veľký podiel na prvom jarnom víťazstve

Ružomberok odštartoval jarnú časť Fortuna ligy domácim zápasom devätnásteho kola, v kto-
rom vyhral nad Zlatými Moravcami 4:0. Po stretnutí prítomní novinári vyspovedali autora úvodné-
ho presného zásahu Tihomira Kostadinova.

Liptáci boli od úvodu aktívni. „Dôležitá bola výhra, tak sme sa dohodli, aby sme vybehli od 
začiatku, dali z prvej šance gól. To sa nám podarilo a potom aby sme udržali to, čo sme robili na 
začiatku,“ spokojne konštatoval futbalista obliekajúci dres s číslom dvadsať.

Skóre stretnutia otvoril Tihomir Kostadinov, keď v 16. minúte potiahol útok stredom ihriska a 
sám aj zakončil presne k žrdi. V súboji so svojim niekdajším zamestnávateľom skóroval aj v jeseni. 
„Darí sa mi proti nim. Hrával som tam. Poznám niektorých chlapcov. Dúfam, že sa zachránia a 
prajem im všetko najlepšie do konca sezóny,“ povedal autor úvodného gólu.

Macedónsky futbalista nastúpil na pravom krídle. „Tréner mi dal dôveru. Dal mi šancu. Chcem 
ju využiť a udržať sa v základnej zostave čo najdlhšie,“ predstavil svoj zámer Tihomir Kostadinov 
a ako priznal, táto pozícia nie je pre neho úplnou novinkou: „V mládežníckej reprezentácii som 
hrával na pravom krídle. Vôbec mi to nevadí. Dnes som sa cítil dobre.“

zaz čiiata ku, spopoop koojnjnnjne e koonštattooval  l fuf tbbala ista obllieiekakakakaajúci drereeees s s s čísslom dvadsať.

Tihomir Kostadinov                  Foto: Rudolf Maškurica



Po góle Tihomira Kostadinova v prvom polčase ešte skóroval Kristi Qose a po zmene strán sa 
do streleckej listiny zapísali Zinedin Mustedanagić a Ismar Tandir, vďaka čomu Ruža vyhrala 4:0. 
O všetky štyri presné zásahy sa postarali futbalisti z Balkánu. Tihomir Kostadinov sa pri tomto 
konštatovaní spokojne usmial. „To je jedno kto dá gól. To je jedno či dá Balkánec či Slovák. 
My sme jeden tím a budeme bojovať do konca, aby sme boli v prvej trojke,“ povedal 22-ročný 
stredopoliar.

Krsti Qose pozdravil fanúšikov po góle veľavravným gestom.               Foto: Rudolf Maškurica
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stredopoliar.

Radosť hráčov po góle Ismara Tandira na 4:0.                Foto: Rudolf Maškurica



 

  

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 4:0 (2:0)

Góly: 16. Kostadinov, 36. Qose, 60. Mustedanagić, 85. Tandir

ŽK: 22. Mustedanagić, 43. D. Kružliak, 54. Kochan – 57. Čögley, 83. Ďubek

Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Hancko  Diváci: 1087

MFK Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Urdinov – Qose, Kochan (80. Bren-
kus) – Kostadinov, Mustedangić (80. Takáč), Gal Andrezly (71. Kmeť) – Tandir

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: Chovan – Čögley, Asanovič, Práznovský, Chren –  
B. Ľupták, Karlík (46. Švec) – Válovčan, Richtárech, Brašeň – Chomutov (72. Ďubek)

Výhrou v Podbrezovej sme si definitívne zaistili účasť v prvej šestke

V sobotu 23. februára 2019 odohral Ružomberok zápas dvadsiateho kola Fortuna ligy s do-
mácou Podbrezovou. 

Prvú šancu mali v 4. minúte domáci hráči, keď Macík vyrážal Breznaníkov pokus. Ten istý hráč 
sa dostal k strele aj o minútu neskôr, ale ružomberský gólman vyrazil jeho zakončenie z uhla na 
rohový kop. Po rohu nebezpečne vystrelil spoza veľkého vápna Obročník a Macík vyrážal loptu 
smerujúcu pod brvno na ďalší roh, po ktorom Železiari hlavičkovali do bočnej siete. V 25. minúte 
vyslal na druhej strane veľmi pekný strelecký pokus Qose, ktorý si všimol vybehnutého brankára 
a zo stredu ihriska len tesne minul brvno. V 41. minúte sa Oravec dostal k nebezpečnej hlavičke a 
Macík ju vyrazil. V závere polčasu prišli rušné momenty na oboch stranách. Najskôr Kostadinov 
hlavou rozvlnil sieť po priamom kope a jeho gól neplatil pre ofsajd a krátko na to na druhej strane 
z rovnakého dôvodu neplatil ani gól Podbrezovej. Definitívnu bodku za úvodným dejstvom dala 
strela Breznaníka z priameho kopu, ktorú skrotil Macík.

Štyri minúty po zmene strán Liptáci opäť dostali loptu do siete, no ani tento presný zásah 
neplatil. V 60. minúte sa už Ruža predsa len ujala vedenia, keď po Twardzikovom vhadzova-
ní a Tandirovej prihrávke presne k žrdi namieril Mustedanagić – 0:1. Po pätnástich minútach 
Breznaník vystrelil z hranice veľkého vápna, ale mieril nepresne. V 83. minúte po priamom kope 
hlavičkoval mimo brány Tandir. V nadstavenom čase zahrávali domáci hráči roh a po ňom sa 
dostal do samostatného úniku Kostadinov, no sám pred brankárom minul bránu. Na druhej stane 
nebezpečne centroval Olatunji a jeho strieľaný center Macík vyrazil nad brvno. Ruža vyhrala v 
Podbrezovej 1:0 a definitívne si zaistila účinkovanie v prvej šestke.

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

Gól: 60. Mustedanagić

ŽK: 39. Obročník, 77. Breznaník - 20. Mustedanagić, 56 D. Kružliak, 73. Qose, 90. Macík

Rozhodovali: Ochotnický - Žákech, Galo  Diváci: 891

FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec (46. Bartoš), Kiwior, Mojžiš – 
Viazanko, Paraj (88. Pavúk) – Urbanič (65. Halgoš), Špyrka, Breznaník – Olatunji

MFK Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, D. Kružliak, Twardzik – Qose, Kochan  
(69. Takáč) – Kostadinov (90. Kmeť), Mustedanagić (89. Gerec), Gal Andrezly – Tandir



Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Po úvodných dvoch jarných kolách drží čisté konto náš brankár Matúš Macík, ktorý predviedol v Podbrezovej viaceré 
výborné zákroky a výraznou mierou prispel k výhre.                            Foto: Ján Kmeť
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