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Predstavujeme súpera – MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE

Vznik futbalového klubu z Michaloviec sa datuje do roku 1912. V sezóne 2014/15 mužstvo 
triumfovalo 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 bo-
jovali 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 zo-
trvanie 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 mužstvo zo Zemplína nadväzuje v aktuálnom 
ročníku, keďže opätovne hrá semifinále, v ktorom bojuje o finálovú účasť so Žilinou. Michalovce 
majú navyše pred domácou odvetou všetko vo svojich rukách, keďže pod Dubňom remizovali 
1:1. Ruža si v základnej časti sezóny dvakrát zmerala svoje sily s klubom z východu Slovenska, 
keď na súperovej pôde remizovala 2:2 a doma remizovala 0:0.

Pohľad do minulosti – zápas s MTK Budapešť 90 rokov dozadu

V spomienkach na minulosť sa vrátime o deväťdesiat rokov späť. Od roku 1926 mal už ŠK 
Ružomberok vybudované vlastné ihrisko na miestach , kde je Liptovské múzeum a Park Š. N. Hý-
roša. Okrem domácich súperov si k priateľským zápasom pozýval mužstvá aj z Moravy, Čiech 
a Maďarska. Tak tomu bolo aj 3. augusta 1929, kedy do Ružomberka prišiel slávny MTK Buda-
pešť. Bola to doba bez televízie, internetu a rádio vlastnili iba majetnejší ľudia. Jediným komu-
nikačným prostriedkom boli noviny. Oproti dnešnému spravodajstvu vo vtedajších reportážach 
chýba veľa informácií, napríklad zostavy mužstiev. Prinášame Vám doslovnú ukážku reportáže 
zo zápasu, ako ju napísal nemenovaný redaktor v novinách Republikán č. 32/1929.

ŠK Ružomberok – MTK Budapešť 1:2 

„Zápas hraný na ihrisku ŠK 3. augusta za rekordnej návštevy asi 3000 ľudí z mesta a okolia. 
ŠK počas celého 1. polčasu peknou, účelnou kombinačnou hrou udržal si miernu prevahu nad 
hosťami a momentmi úplne zatlačil súpera k bráne. Úspechu nedocielil žiadneho pre streleckú ne-
pohotovosť a hostia za prevahy domácich docielili dvoch bránok. Ku koncu polčasu mali domáci 
príležitosť vyrovnať, ale Ballo zahadzuje jedenástku a hneď na to sudca neuznáva pre domácich 
najkrajší gól dňa a prehliadol hosťom dva 11 m kopy a tým pripravil domácich o zaslúžené ví-
ťazstvo. Krátko pred polčasom docielili domáci Justom druhú bránku, ktorá nedopatrením sudcu 
bola uznaná. V druhom polčase bola hra striedavá, hostia sa rozohrávali, ale bez výsledku. Do-
máci sa snažili vyrovnať, útoky však stroskotali pred bránou vinou niektorého hráča a najčastejšie 



sudcovou. Sudcoval Jesenský z Vrútok. Bol stranícky, až hrôza. Neuznal gól, ktorý brankár vytia-
hol v pravom slova zmysle zo siete. Sám brankár MTK priznáva, že strela bola gólom, ale sudca 
gól neuznal. Ďalšie prípady straníckosti ani necitujem, bolo by ich toľko, že by papier nestačil.“

Toľko dobová deväťdesiatročná reportáž. Doplníme, že ŠK Ružomberok hral v ročníku 
1929/30 súťaž Stredoslovenskej župy spolu s ŠK Žilina, ŠK Turčiansky Sv. Martin, TTS Trenčín, 
FC Vrútky a ŠK Sučany. Za celú sezónu z desiatich zápasov vyhral iba jeden a s dvomi bodmi 
zo súťaže vypadol. Do rovnakej súťaže sa ŠK vrátil až v sezóne 1932/33.

František Dian

S hráčmi sme navštívili ZŠ Sládkovičovu

  Vo štvrtok 28. marca 2019 sme spolu s hráčmi nášho A mužstva Matejom Madleňákom 
a Tihomirom Kostadinovom navštívili ZŠ Sládkovičovu.

Deti z prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka základnej školy mali možnosť pýtať sa 
našich hráčov rôzne otázky, súťažiť spolu s futbalistami, pričom z víťazstva sa tešil tím Mateja 
Madleňáka, na záver programu prišla na rad autogramiáda a deti sme pozvali na náš najbližší 
domáci zápas, v sobotu o 15:30 so Žilinou. Aký dojem z podujatia mal Tihomir Kostadinov, ktorý 
už v minulosti absolvoval jednu besedu v škole a raz si zahral futbal s deťmi v škôlke? „Je to dob-
ré pre deti. Bol som tretíkrát. Je to pekné. Deti majú radosť, chcú podpisy, dávali dobré otázky 
a bola to celkom dobrá zábava,“ povedal futbalista obliekajúci dres s číslom dvadsať a svoje 
dojmy nám prezradil aj Matej Madleňák: „Bolo to super, bolo to milé a veľmi sa mi tam páčilo.“
a bola to o cecelkkomm dddobobrárárá z z zábava a,  pppovovovededalal f fututbabab liliststs a aa obobliliekekekajajúcúcúci ii drdrdresese  s s číčíslslomomomomm d ddddvvavavv dsaťť a aa svsvsvojo e
dojmy nán m pprezraaddil ajajj M M Matejejj Madadadleňáňák:k: „BBololoo toto sssupuperer, bobololo tto o mimim léléé aa vevev ľľmľmľmii sasaaaa mmmiiiii i tatt m m mm pápápáčičiččilolo.“

Matej Madleňák a Tihomir Kostadinov odpovedali na otázky žiakov zo základnej školy.      Foto: Ján Kmeť



 

  

Deti boli zvedavé a kládli rôzne otázky. „Boli viaceré, kedy sme začali hrať futbal, ako dlho 
hráme, či sme už vyhrali nejaké trofeje, turnaje a podobne,“ priblížil Tihomir Kostadinov. Pri 
otázke týkajúcej sa získaných trofejí sa obidvaja hráči mohli pochváliť viacerými prvenstvami 
z mládežníckych čias. Matej Madleňák vyzdvihol hlavne titul Majstrov Slovenska našej U16 
v sezóne 2014/15. Náš mladý obranca čelil aj jednej zákernej otázke, kedy naposledy dostal 
červenú kartu? „Neviem či sa to len tak spýtali alebo to vedeli, ale každopádne to bolo milé,“ 
zamyslel sa hráč, ktorý bol vylúčený v uplynulom kole v Dunajskej Strede.

Keďže futbalisti navštívili základnú školu, zaspomínali sme si s nimi aj na školské časy. Ktoré 
predmety mali najradšej a ktoré naopak nemali radi? „V škole som mal rád matematiku, ale fyzi-
ku a chémiu som nemal rád,“ povedal macedónsky stredopoliar Tihomir Kostadinov a doplnil ho 
Matej Madleňák: „Najväčší problém som mal asi s nemčinou, ale školu som mal rád. Mali sme 
dobré krúžky. Rád som chodil do školy.“

S Petrom Gal Andrezlym sa vraciame ku krajskému derby

V sobotu 30. marca 2019 Ružomberok remizoval v domácom zápase druhého kola nadstav-
bovej časti Fortuna ligy 1:1. Po stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity stredopoliar Peter Gal 
Andrezly.

Liptáci síce mali nebojácny nástup do stretnutia, postupom času ich aktivita začala opadať a 
čoraz viac šancí si vytvárali Žilinčania, ktorých v 40. minúte poslal Branislav Sluka do vedenia. 

Spoločná fotka na záver.                        Foto: Lukáš Strelka



„Na začiatku sme prvých dvadsať minút dobre vstúpili do zápasu. Mali sme tam pár centrov. 
Trošku sme zatlačili súpera. Potom neviem prečo sme druhú polovičku prvého polčasu trošku pre-
spali a zase mali naviac hostia. Dobre je, že sme v druhom polčase zvýšili tempo, že sme chceli 
dať gól, nevzdali sme sa, chceli sme obrátiť stav v náš prospech a zvíťaziť,“ zhodnotil stretnutie 
futbalista obliekajúci dres s číslom sedem.

Liptáci schádzali z trávnika po prvom polčase za nepriaznivého stavu 0:1. Po zmene strán 
zvýšili svoje ofenzívne úsilie, v závere sa začínali dostávať do šancí a v nadstavenom čase si 
center Viktora Jedináka vrazil do vlastnej brány Martin Králik, vďaka čomu Ruža získala bod 
za remízu 1:1. Aké pokyny dostali v šatni pred druhým dejstvom? „Povedali sme si, že máme na 
viac, vieme hrať lepšie a že sa to dá zvrátiť. Trošku sme pridali a je dobre, že to prinieslo aspoň 
ten bodík,“ priblížil Peter Gal Andrezly.

Hoci má bod z krajského derby vzhľadom na priebeh duelu cenu zlata, pre Ružomberok ide 
už o štvrtú remízu v rade a v aktuálnej sezóne má na konte už jedenásť nerozhodných výsledkov, 
čo je najviac v lige. „Je to tak, že sme momentálne remízoví králi. Naozaj sa ale nevzdávame. 
Chceme dávať góly. Práve preto sme aj v druhom polčase pridali a mali sme tam kopu závarov, 
kopu centrov. Len to treba dotlačiť do brány,“ povedal ružomberský stredopoliar.

Na začiaatkuu sme pprvrrvýcýých dvaaadsať miinúnútt dodobrbree vsvstútúpip lili ddoo zázápapasusu MMMMali smmme tamm ppárár ccennntrttrovovov

Michal Škvarka (vľavo) a Peter Gal Andrezly (vpravo)                                  Foto: Rudolf Maškurica



 

  

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:1 (0:1)
Góly: 90.+ Králik vl. - 40. Sluka  ŽK: 42. Qose, 70. Maslo, 90.+ Čurma – 86. Diaz, 89. Káčer, 
90.+ Sluka  ČK: 90.+ Diaz (po druhej žltej)  Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Bálint  Diváci: 1636

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Jonec – Qose, Takáč – Kmeť (60. Ge-
rec), Kostadinov (79. V. Jedinák), Gal Andrezly – Tandir (66. Mustedanagić)

MŠK Žilina: Holec – Kaša, Králik, Minárik – Anang, Káčer, Diaz, Sluka – Škvarka (70. Tomič), 
Balaj (73. Boženík), Mihalík (84. Pečovský)j (
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Fanklub Concordia 1906 počas krajského derby.                Foto: Rudolf Maškurica

Radosť fanúšikov po góle na 1:1 v nadstavenom čase.               Foto: Rudolf Maškurica



Najbližší domáci zápas:
28. 4. 2019 o 15:00 MFK Ružomberok – ŠKF iClinic Sereď

V súboji so Sereďou sme vybojovali prvé víťazstvo v nadstavbe

V sobotu 6. apríla 2019 odohral Ružomberok v Nitre zápas tretieho kola nadstavbovej časti 
Fortuna ligy so Sereďou.

V 15. minúte zahrávali domáci hráči priamy kop a po menšom závare v šestnástke sa dostal 
k hlavičke Kuzma, lenže zakončil nepresne. O sedem minút neskôr sa Gal Andrezly preštrikoval 
k strele, lenže tú zblokoval obranca. V 27. minúte to Gerec vyskúšal spoza veľkého vápna, no 
nie príliš razantné zakončenie kryl Nwolokor. Už po minúte získala Sereď priamy kop z nebez-
pečnej vzdialenosti a Hučkovu strelu chytil Macík. V 30. minúte Qose vypálil spoza šestnástky a 
tesne minul domácu bránu. Po piatich minútach Kmeť vysunul Gereca, ktorý ešte posunul loptu 
na Takáča a ten strelou spoza obrancu rozvlnil bočnú sieť. V 37. minúte Mustedanagić po Gal 
Andrezlyho prihrávke krížnou strelou veľmi tesne minul vzdialenejšiu žrď. O šesť minút neskôr 
Gal Andrezly vystrelil z hranice veľkého vápna, no mieril nepresne.

Na začiatku druhého dejstva najskôr Kmeťovu strelu zblokoval obranca a vzápätí na druhej 
strane Macík chytil Lukačikov pokus. V 54. minúte Gerec namieril presne k žrdi a poslal Ružu 
do vedenia – 0:1. Po štyroch minútach Gal Andrezly našiel Mustedanagića, no ten minul bránu. 
Krátko na to futbalistovi z Bosny a Hercegoviny ponúkol gólovú šancu Gerec a Mustedanagić 
namieril nad brvno. V 62. minúte Gerec pálil tesne nad. Po desiatich minútach vystrelil z vnútra 
šestnástky Gal Andrezly a lopta skončila v náručí Nwolokora. Vzápätí na druhej strane Morong 
z uhla minul vzdialenejšiu žrď. V 76. minúte opäť strieľal aktívny Mustedanagić, ale obran-
ca zblokoval jeho strelu. Po troch minútach Pankarićan z hranice šestnástky minul ružomberskú 
svätyňu. V 85. minúte získal Ružomberok priamy kop. Maslo napálil loptu do múru a následnú 
dorážku poslal na bránu, ale tam bol pripravený Nwolokor. Ruža doviedla zápas do úspešného 
konca a vybojovala prvú výhru v nadstavbovej časti Fortuna ligy.

ŠKF iClinic Sereď – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)
Gól: 54. Gerec  ŽK: 84. Baez - 90. Macík  Rozhodovali: Očenáš - Ádám, Jánošík  Diváci: 361

ŠKF iClinic Sereď: Nwolokor – Hučko, Michalík, Baéz, Kuzma (64. Špehar) – Morong, Me-
nich, Lukačik, Ba – Iván (75. St. Hillaire), Lačný (60. Pankarićan)

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Madleňák – Gal Andrezly, Qose, 
Takáč, Kmeť (89. V. Jedinák) – Mustedanagić (79. Kostadinov) – Gerec (90. Zsigmund)
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