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Predstavujeme súpera – MŠK ŽILINA

  Úradujúci majster píše svoju históriu od roku 1908. V rokoch 1928 a 1929 sa stal víťazom 
župnej ligy, tieto úspechy sa však nerátajú medzi slovenské tituly. Najväčšie úspechy zazna-
menali futbalisti spod Dubňa vo svojej novodobej histórii, keď doteraz sedemkrát vyhrali ligu. 
Konkrétne v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 a 2017. V sezóne 2011/12 
sa stali víťazmi cenného double, kedy si okrem ligového triumfu pripísali aj víťazstvo vo finále 
Slovenského pohára.

Na medzinárodnej scéne sa prvý významnejší úspech podaril ,,Šošonom“ v roku 2008, keď 
sa prebojovali do skupinovej fázy Pohára UEFA (dnešnej Európskej ligy). Zo skupiny síce nepo-
stúpili, ale na svoje konto si pripísali úspech v podobe víťazstva 2:1 na pôde anglického klubu 
Aston Villa.

O dva roky neskôr postúpili Žilinčania do skupinovej fázy Ligy Majstrov, kde v silnej konku-
renci nestačili na svojich súperov v skupine, ktorými boli FC Chelsea, Olympique Marseille a 
Spartak Moskva.

Sympatický dojem zanechali Šošoni v pohárovej Európe aj v ročníku 2015/16, kedy sa pre-
bojovali do play off Európskej ligy, kde im stál v ceste Athletic Bilbaou. Žilina v strhujúcom do-
mácom súboji zdolala favorizovaného súpera 3:2, no na jeho pôde prehrala 0:1. Slovenský 
zástupca sa tak neprebojoval do skupiny, ale so súťažou sa rozlúčil so cťou. Počas predminulej 
sezóny sa predstavil v Lige Majstrov, kde si v druhom predkole zmeral sily s dánskym majstrom 
FC Kodaň a napriek slušnému výkonu v dramatickej odvete nepostúpil do ďalších bojov.

V základnej časti aktuálneho ročníka Fortuna ligy sme s týmto súperom odohrali dve stretnutia. 
V treťom kole sme doma gólom Petra Gal Andrezlyho a dvomi presnými zásahmi Ismara Tandira 
zdolali Žilinu 3:1, no v 14. kole nám vrátila požičané a pod Dubňom sme prehrali 0:3.

Futbalové ihriská

Všetci priatelia a fanúšikovia futbalu si za desaťročia zvykli na skutočnosť, že ružomberský fut-
balový štadión je na týchto miestach od pradávna. Nie je tomu tak. Ihriská pre futbal v našom mes-
te vznikali vždy mimo mesta. Zoznámime Vás s vývojom umiestnenia ihrísk za obdobie 113 rokov.

Prvé ihriská, na ktorých hrávala Concordia, boli na dobytčom trhovisku, kde teraz stoja budo-
vy bývalej štátnej nemocnice. Bolo to na lúke zriadené len prechodné ihrisko, ktoré mesto klubu 
prepožičiavalo za poplatok. Stabilnejšie ihrisko bolo na cvičisku vojska takzvaný „Execirák“. 
Dnes tam stoja postavené vojenské kasárne. Tam už boli stabilné brány, ale prezliekarne boli 
v hostinci „Tyroler“ pri rieke Revúcej. Pred vypuknutím prvej svetovej vojny tu svoje predzápasy 
pred hlavným zápasom Concordie hrávali mládežníci gymnázia /roky 1912 – 1914/. Cez voj-
nu život v Concordii sa zastavil a po vojne už činnosť nebola obnovená. Na scénu prichádza ŠK 
Viktória Ružomberok, založená 1.mája 1918. Aj tento klub hrával svoje zápasy na Execiráku. 
Tak tomu bolo do roku 1921. Vtedy nezhody v klube a politické názory rozčlenili ŠK Viktóriu 
a vznikol nový klub UNION Ružomberok. V ŠK Viktória vzplanula ešte jedna roztržka, ktorá 
mala za následok vznik tretieho, židovského klubu Makkabea. Pre všetky tri kluby v Ružomberku 
ihrisko Execiráku slúžilo až do roku 1923.



V tom roku majiteľ drevoskladu Emil Klein daroval ŠK Makkabea pozemok pod Paračkou /
dnes cesta, Stavebniny.../. Tam si židovský klub vybudoval ihrisko pre futbal, ktoré slúžilo aj pre 
ženské hádzanárske družstvo. Hádzaná sa vtedy hrala o 11-tich hráčoch na futbalovom ihrisku. 
V ďalšom roku 1924 ŠK Viktória vybudovala ihrisko vo Fullovej záhrade. Dnes Fullova ulička 
a súkromné domy. Rozmermi bolo ihrisko menšie a aj tu ženy z klubu Viktórie hrávali hádzanú.

V roku 1925 bol založený najslávnejší ružomberský klub – ŠK Ružomberok.

Začal hrávať na ihrisku pod Paračkou. Mestská rada prepožičala zdarma pozemok mimo 
mesta na trhovisku k vybudovaniu futbalového ihriska a tenisových dvorcov. Na tomto mieste 
dnes je park pred Liptovským múzeom. Vďaka darom súkromných osôb, bánk, ružomberských 
fabrík bolo v roku 1926 vybudované a odovzdané ihrisko s nákladom 30 000 Kčs. Vedľa ihris-
ka boli tenisové dvorce. Dňa 5. júla 1926 bol na ihrisku odohraný prvý zápas proti AC S. N. Ves 
s víťazstvom Ružomberka 5:0. Góly Ružomberka strieľali: Milec, Harman, Kardoš, Ballo, Marko.

Aj toto ihrisko malo obmedzenú životnosť. Keďže pozemok bol od mesta zapožičaný, ihrisko 
v roku 1935 muselo ustúpiť výstavbe. To už za pomoci mesta s nákladom 172 000 korún bolo 
vybudované nové ihrisko za budovou štátneho gymnázia /vtedy ešte budova nestála/. Dnes na 
týchto miestach stoja bytovky. Ihrisko bolo orientované v smere S – J a súčasťou bola drevená 
tribúna pre 200 osôb, šatne, bufet, sprchy, klubová miestnosť, byt pre domovníka – sluhu. Pre 
prašnosť ihriska pokrytého škvarou a šotolínou, dostalo prezývku „Sahara“. Preto pred zápasom 
za suchého počasia, muselo polievacie auto ihrisko poliať vodou.

Aj život tohto ihriska bol dočasný. Tak, ako predchádzajúce, muselo ustúpiť bytovej výstavbe. 
To sa už od roku 1949 začala výstavba štadióna na mieste, kde stojí doteraz. Prostriedky na 
výstavbu boli združené z bavlnárskych závodov /SBZ/, ústredia slovenskej telovýchovy, mesta, 
ROH ... Ešte nebol štadión dobudovaný, ale futbalové zápasy sa v roku 1954 začali hrávať na 
kvalitnom trávnatom ihrisku. V roku 1955 po neúspechu a vypadnutí Ružomberka z II. ligy, nastal 
v klube rozkol. Časť hráčov a funkcionárov vytvorila nový klub Slovan Ružomberok a svoje zá-
pasy v II. triede hrávali na ihrisku v Lazinách /dnes dopravné ihrisko, autoopravovňa pri zimnom 
štadióne/. Toto ihrisko zaniklo koncom šesťdesiatych rokov.

Ani súčasný štadión nemá podobu svojho vzniku. Od základu prešiel rekonštrukciou a dobu-
dovaním na prelome tisícročia a pred troma rokmi bola prestavba ukončená. Dúfajme, že pre 
radosť všetkých vyznávačov futbalu, bude slúžiť ďalšie desaťročia.

František Dian

Tomáš Bobček si pripísal prvý štart vo Fortuna lige

V domácom  zápase 21. kola základnej časti Fortuna ligy s Michalovcami si pripísal premiéro-
vý štart vo Fortuna lige 17-ročný útočník Tomáš Bobček, ktorého po stretnutí vyspovedali prítomní 
novinári.

Kedy sa mládežnícky reprezentant dozvedel, že bude na súpiske a tým pádom bude mať 
šancu zasiahnuť do ligového duelu? „Dozvedel som sa to dve hodiny pred zápasom a potom mi 
už iba tréner povedal, že mám ísť hrať,“ spomenul si futbalista obliekajúci dres s číslom štrnásť.



 

  

S akými pokynmi ho posielal na ihrisko hlavný tréner David Holoubek? „Aby som skúsil dať 
gól, dobre napádal a zahral čo najlepšie,“ prezradil Tomáš Bobček a zveril sa nám aj s tým, 
čo prežíval keď prichádzal na trávnik: „Pred vstupom bola veľká nervozita, ale potom, keď som 
prišiel na ihrisko už to zo mňa opadlo, ale aj tak bol to prvý štart. Je to pre mňa ešte ťažké.“

Duel nepriniesol veľa vzruchu a skončil sa remízou 0:0. Mladý útočník mal preto po svojom 
debute zmiešané pocity. „Som rád, že som dostal šancu od trénera, ale nevyhrali sme, takže nie 
som spokojný,“ povedal 17-ročný futbalista a pomenoval aj príčinu toho, prečo sa Ruža netešila 
z plného bodového zisku: „Koncovka jednoznačne.“

Prvé štarty zvyknú vyjsť mladých futbalistov v kabíne draho, ako to bude v tomto prípade? 
„Myslím si, že hej. Uvidíme,“ zamyslel sa na záver Tomáš Bobček.

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 0:0
ŽK: 78. T. Bobček – 43. Casado, 55. Špiriak, 71. Sulley

Rozhodovali: Somoláni – Vorel, Roszbeck  Diváci: 1058

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Urdinov – Brenkus (21. Jonec), 
Takáč – Kostadinov, Gerec, Gal Andrezly – Tandir (68. T. Bobček)

MFK Zemplín Michalovce: Kira – Rota, Špiriak, Beskorovajny, Vojtko – Grič, Casado – 
Diarra, Danko (68. Kountouriotis), P. Kolesár (90. Trusa) – Sulley

Náš štadión tak, ako ho poznáme.                 Foto: Rudolf Maškurica



So základnou časťou sme sa rozlúčili remízou v Nitre

  V sobotu 9. marca 2019 odohral Ružomberok zápas posledného 22. kola základnej časti 
Fortuna ligy s domácou Nitrou.

V 3. minúte pohrozili Nitrania, keď sa dostal do zakončenia Soković a Macík vyrazil jeho 
strelu. Po troch minútach zahrávali Liptáci dva rohové kopy za sebou. Pri druhom z nich Muste-
danagić našiel centrom na bližšej žrdi Gereca a jeho hlavičku vyrazil Pindroch na brvno. V 14. 
minúte Soković vystrelil spoza veľkého vápna a Kružliak zblokoval strelu tesne vedľa brány na 
rohový kop. Po šiestich minútach vypálil spoza šestnástky Mustedanagić a namieril tesne nad 
brvno. V 24. minúte to skúsil z vnútra pokutového územia Gal Andrezly a jeho zakončenie 
vyrazil Pindroch. Krátko na to vybehnutý domáci gólman úspešným zákrokom zabránil rodiacej 
sa Mustedanagićovej šanci. Záver polčasu priniesol aktivitu mužstva spod Zobora, ale Nitra si 
nevypracovala výraznejšiu šancu.

V 53. minúte Bilovský našiel v šestnástke Šurnovského a jeho strelu zblokoval pred bránou 
Jonec na rohový kop, po ktorom domáci nedotlačili loptu do siete. Už po minúte to Kóňa vyskúšal 
z uhla a tesne minul vzdialenejšiu žrď. V 64. minúte Chovanec našiel dlhým centrom Sokovića 
a jeho hlavičku smerujúcu pod brvno chytil Macík. Od 69. minúty prišli na rad veľmi dramatické 
momenty. Najskôr bol za faul v šestnástke vylúčený Urdinov a nariadený pokutový kop Bilovské-
ho vyrazil Macík. Po chvíli sa na druhej strane rútil do brejku Gerec a Niba ho fauloval taktiež 

Tomáš Bobček pri svojom prvom štarte vo Fortuna lige.               Foto: Rudolf Maškurica



 

  

za cenu červenej karty. Stav na trávniku sa tak vyrovnal. V 74. minúte Qose hlavou posunul loptu 
na Takáča, ktorý vystrelil z hranice šestnástky a Pindroch zachytil strelu smerujúcu pod brvno. 
Po troch minútach Soković vyskočil na nebezpečný center a hlavičkoval tesne nad ružomberskú 
svätyňu. V 84. minúte mohol Gerec potrestať Pindrochove zaváhanie, no brankár Nitry napravil 
svoju chybu a nedovolil mu zakončiť. Po minúte na druhej strane Soković hlavičkoval nad brvno 
a stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou.

FC Nitra – MFK Ružomberok 0:0
ŽK: 59. D. Kružliak, 79. Macík  ČK: 71. Niba - 69. Urdinov

Rozhodovali: Pavlík - Weiss, Poláček  Diváci: 912

FC Nitra: Pindroch – Kuník, Zgrablić, Niba, Chovanec (80. Štefanec) – Kóňa, Šimončić – 
Gatarić, Bilovský, Šurnovský (89. Farkaš) – Soković

MFK Ružomberok: Macík – Jonec, Maslo, D. Kružliak, Urdinov – Qose, Takáč – Kostadi-
nov (75. Madleňák), Mustedanagić (81. Kmeť), Gal Andrezly – Gerec (90. T. Bobček)

Oslabený Ružomberok získal bod na Žitnom ostrove

V nedeľu 17. marca 2019 vstúpil Ružomberok do nadstavbovej časti Fortuna ligy súbojom na 
pôde Dunajskej Stredy.

Aktívnejší vstup do stretnutia mali domáci hráči, ktorí hneď v úvode zahrávali dva rohové kopy, 
no hostia tieto situácie ustáli. V 11. minúte Kalmár vystrelil z hranice veľkého vápna, lenže jeho 
pokusu chýbalo viac presnosti. Po šiestich minútach Qose vypálil spoza šestnástky a obranca 
zblokoval strelu ponad brvno na roh. Táto situácia odštartovala sériu Mustedanagićových roho-
vých kopov a po jednom z nich upratal loptu pri vzdialenejšej žrdi do siete Gal Andrezly – 0:1. 
Krátko na to sa dostával do šance Kmeť a jeho strelu z mierneho uhla zblokoval obranca. V 27. 
minúte Davis vystrelil spoza pokutového územia a len tesne minul žrď. V 45. minúte sa Qose 
postaral o pekný futbalový moment, keď nečakane vystrelil z veľkej diaľky pod brvno a Jedlička 
vyrazil loptu na roh.

V 47. minúte Kalmár vystrelil z priameho kopu na bránu a Macík si dal pozor. V zápätí na 
druhej strane Mustedanagićov strieľaný center minul vzdialenejšiu žrď. O osem minút neskôr Huk 
vystrelil pred vybehnutým Macíkom z ťažkého uhla. Lopta preletela päťkou a hostia ju následne 
odvrátili na rohový kop. V 59. minúte Herc našiel v šestnástke Divkovića, ale jeho prudké zakon-
čenie vyrazil Macík na roh. Po chvíli získala Dunajská Streda ďalší rohový kop a Taiwo v šanci 
hlavou minul bránu. V 63. minúte dostal druhú žltú kartu a vzápätí aj červenú kartu Madleňák a 
Ružomberok dohrával v početnej nevýhode. Už po minúte Huk vystrelil spoza šestnástky, lenže 
Macík vyrazil jeho strelu. V 67. minúte to domáci opäť skúšali zďaleka a ružomberský gólman 
vyrazil loptu na roh, po ktorom hráči z tímu zo Žitného ostrova tesne prekopli bránu. Po štyroch 
minútach Kone spoza veľkého vápna minul. Domáci tlak slávil úspech v 73. minúte, kedy Taiwo 
dorážkou zblízka vyrovnal na 1:1. Ten istý hráč už po minúte hrozil opäť, keď Macík zneškodnil 
jeho hlavičku. V 78. minúte zahrával DAC priamy kop, po ktorom rozvlnil sieť Huk, ale gól ne-
platil pre ofsajd. Po minúte na druhej strane vystrelil spoza pokutového územia Qose, ktorý tesne 
minul. V 85. minúte Ronan vyslal pozdrav Macíkovi, no ten bol na mieste. Po piatich minútach 



Najbližší domáci zápas:
13. 4. 2019 o 15:30 MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce

Kalmár vystrelil z hranice šestnástky a namieril tesne mimo horného rohu. Výsledok už zostal 
nezmenený a Ružomberok remizoval na Žitnom ostrove 1:1.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok 1:1 (0:1)
Góly: 73. Taiwo - 18. Gal Andrezly  ŽK: 75. Davis - 30. Čurma, 39. Madleňák, 46. Qose, 
86. Gal Andrezly

ČK: 63. Madleňák (po druhej žltej)  Rozhodovali: Chmura - Hrčka, Jenčura  Diváci: 7722

FC DAC 1904 Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna (72. Čmelík), Šatka, Kone, Davis - 
Herc, Huk, Ronan - Divković, Kalmár, Tretiakov (46. Taiwo)

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Madleňák – Takáč, Qose – Kmeť 
(87. V. Jedinák), Mustedanagić (65. Jonec), Gal Andrezly – Gerec (81. Tandir)
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(87. V. JeJedidinán k), MuM sststststedededdanananagagićić (( (65565. JoJoJonenee )c)c), , GaGaG ll AnAnAnnnddrddd ezly –– Gerecec (( (8181. TaTandndirir))

Náš brankár Matúš Macík ťahal v ligových súbojoch 488 minút trvajúcu sériu bez inkasovaného gólu. Počas nej zneškodnil pokutový 
kop v Nitre a trikrát po sebe si pripísal čisté konto. Koniec série prišiel v 73. minúte hektického zápasu v Dunajskej Strede, kde počas 
oslabenia úspešne čelil množstvu nebezpečných striel a nad jeho sily bola len nechytateľná dorážka Abdulrahmana Taiwa.  

  Foto: Rudolf Maškurica
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