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Predstavujeme súpera – ŠKF iClinic Sereď

História futbalového klubu v Seredi sa začala písať 28. júna 1914, keď bol založený Sereď- 
ský športový klub, ktorý bol po niekoľkých rokoch premenovaný na TJ Slavoj Sereď. Od sezóny 
1981/82 pôsobil v 2. slovenskej národnej futbalovej lige. Účastníkom tejto súťaže bol až do jej 
zániku v roku 1993. Klub následne účinkoval v tretej, štvrtej aj piatej lige. V ročníku 2013/14 
postúpil do druhej najvyššej súťaže, kde sa v minulej sezóne postaral o príjemné prekvapenie, 
keď obsadil prvú priečku a postúpil do Fortuna ligy.

Po zaslúženom postupe medzi elitu nasledovalo neľahké rozhodovanie, či Sereď využije mož-
nosť hrať najvyššiu súťaž. V klube museli nastať viaceré zmeny. Výraznú rekonštrukciu bude 
potrebovať aj štadión a z toho dôvodu sa Sereď dáky čas nebude môcť spoľahnúť na domáce 
prostredie.

Napriek všetkému sa klub rozhodol pre štart vo Fortuna lige a svoj prvý súboj v nej odohral 
práve na našom štadióne. Duel sa skončil remízou 0:0 a v ďalšom jesennom zápase základnej 
časti sme tomuto súperovi v Nitre podľahli 1:3. Ružomberok si so Sereďou zmeral sily už aj v 
nadstavbe, keď pod Zoborom, kde Sereď hráva väčšinu svojich domácich duelov, vyhral 1:0.

Dres nováčika súťaže obliekajú viacerí futbalisti, ktorých si môžete pamätať z pôsobenia v 
centre dolného Liptova – brankár Pavol Penksa, obrancovia Martin Mečiar a Jozef Menich, náš 
niekdajší mládežnícky stredopoliar Kristián Lukačik a aj útočník Miloš Lačný.

Pohľad do histórie – futbalové začiatky ŠK Ružomberok

Vo futbalových spomienkach sa vrátime do roku 1926, rok po založení klubu ŠK Ružomberok. 
Čiastočne sme sa o tomto období zmienili už v bulletine č. 202. V tomto roku už futbalové ihrisko 
nákladom 30 000.– Kčs bolo dobudované na ploche súčasného Parku Š. N. Hyroša. Vedľa 
ihriska, smerom do mesta na trhovisku, sa začali nákladom 8 000.– Kčs budovať dva tenisové 
dvorce. Kým mesto pod športové stavby pozemok zapožičalo, náklady na výstavbu zhromaždilo 
ŠK R vďaka darom súkromných osôb, oboch papierní, zápalkárne, textilky a prispeli aj ružom-
berské banky. Dopisovateľ do novín Republikán č. 15/1926 v príspevku uviedol. „Vedúcou 
myšlienkou tohto klubu je vybudovať v Ružomberku veľké športové stredisko, ktoré by poskytlo 
ružomberskej mládeži ušľachtilými hrami pestovať svoje telo pod vedením odborníkov. V lete 
tenis, futbal, ľahkú a ťažkú atletiku, šerm, plávanie, veslovanie a v zime korčuľovanie a lyžovanie 
a pod. Samozrejmé je, že k uskutočneniu vytýčeného cieľa potrebuje mladý klub súčinnosť všet-
kých vrstiev ružomberského obyvateľstva. Pohnútkou k agilnej práci môže byť len veľký nárast 
členstva. Prihlášky za členov ŠK R prijímajú: nadpor. S. Cícha, N. Makovický, dr. Š. Reindl, prof. 
A. Sokolík, V. Harman a V. Neu.“

Oficiálne otvorenie ihriska bolo naplánované na 27. júla 1926 v zápase proti ŠK Slávia 
Košice. Mužstvo sa svedomite pripravovalo tréningami vždy v utorok a piatok od 18:00 hod. 
Ešte predtým, 5. júla, ŠK R porazil AC S. N. Ves 5:0 gólmi Mileca, Harmana, Kardoša, Balla 
a Marka. Pred začiatkom prvej majstrovskej sezóny v Stredoslovenskej futbalovej župe si ŠK R 
pozval na generálku Slovan Moravskú Ostravu. A bola to nešťastná voľba. V novinách napísali: 
„Bol to zahajovací zápas ružomberského klubu, v ktorom domáce mužstvo podľahlo 1:10, lebo 



si zvolilo trocha silného súpera. Bolo veľmi zlé počasie, ťažký terén a polovica ihriska bola samá 
voda.“ Lepšie si v príprave viedli u súpera Deutscher Sportverein Trzynietz /Třinec/, kde gólom 
Kardoša uhrali remízu 1:1.

Vstup do majstrovských zápasov 1. A triedy Stredoslovenskej futbalovej župy sa v roku 1936 
ŠK R vcelku vydaril. V prvom zápase vo Vrútkach remizovali 3:3. V druhom zápase doma rozdr-
vili ŠK Čadcu 10:3, keď góly strieľali: Kardoš 5, Marko 2, Harman, Milec, Ballo. V treťom zápa-
se sme boli úspešní aj v Žiline a s domácim ŠK sme remizovali 2:2. Priali by sme si, keby sme na 
žilinskej pôde aj v súčasnej súťaži uhrali takýto výsledok. Po počiatočnom rozbehu sa futbalový 
klub stabilizoval a aj výsledky zo zápasov boli optimistickejšie. V roku 1927 sme mali čulé styky 
s moravskými klubmi a už sme neboli iba prizerajúcim mužstvom. S Moravskou Ostravou sme 
prehrali len 3:4 a druhýkrát remizovali 1:1 (Kardoš) a vyhrali nad Třincom 2:0. Asi najkrutejšiu 
a najťažšiu prehru v histórii klubu sme zaznamenali v priateľskom zápase v roku 1928 proti ŠK 
Bratislava. Bratislavčania prišli do Ružomberka po zápase v Žiline a dňa 15. 4. 1928 zohrali 
zápas s ŠK R. Hoci nastúpili s „B“ mužstvom, Ružomberok utrpel zdrvujúcu a zahanbujúcu prehru 
0:16. Veríme, že takáto prehra sa už nikdy nebude opakovať. 

František Dian

Projekt Dajme spolu gól v Materskej škole Riadok

V rámci projektu Dajme spolu gól, naši mládežnícki tréneri navštevujú v aktuálnej sezóne štyri 
škôlky v Ružomberku, kde s deťmi trénujú a rozvíjajú ich pohybové schopnosti. Vo štvrtok 11. 
apríla sme sa pozreli na priebeh tréningu v Materskej škole Riadok.apríla sme saa pozrzreli nanana p priebe eh trérééningngu u v v MaMatetersrskekek j j škškolole e RiRiR adadokok.

Radomíra Hazuchová a Ján Hablák s deťmi z MŠ. Foto: Ján Kmeť



 

  

Žiaci uvedenej materskej školy cvičia raz týždenne pod dohľadom šéftrénera ružomberských 
prípraviek Róberta Hazuchu a trénera našich mládežníckych brankárov Jána Habláka. Súčasťou 
tréningu sú rôzne hry, tréningové jednotky, súťaže a aj strečing. Škôlkári majú z týchto aktivít 
radosť. „Deti sa veľmi tešia. Trénerov si veľmi obľúbili a rady cvičia a hlavne spolupracujú s tré-
nermi,“ prezradila pani učiteľka Radomíra Hazuchová.

V Materskej škole Riadok sa nielen futbal, ale aj šport všeobecne, teší veľkej obľube. „Som veľ-
mi rada, že MFK Ružomberok nás zapojil do projektu Dajme spolu gól, nakoľko naša materská 
škola sa venuje rôznym športovým aktivitám. Chodíme pol roka korčuľovať, chodíme dva týždne 
na plavecký výcvik, týždeň na lyžiarsky výcvik a pohyb je pre deti v našej materskej škole veľmi 
dôležitý a rovnako aj pre všetky deti v predškolskom veku,“ povedala Radomíra Hazuchová.

Jan Čtvrtečka: „Chcem chytať čo najviac“

V domácom ligovom súboji s Michalovcami dostal vo Fortuna lige premiérovo medzi žrďami 
príležitosť brankár Jan Čtvrtečka.

Jan Čtvrtečka s Dominikom Kružliakom a ostatnými spoluhráčmi nastupuje na zápas.                    Foto: Rudolf Maškurica



Keďže stabilný strážca ružomberskej svätyne Matúš Macík inkasoval v minulom kole piatu žltú 
kartu znamenajúcu stopku na jeden ligový duel, bolo isté, že v domácom súboji s Michalovcami 
sa medzi žrde postaví buď Jan Čtvrtečka, alebo Ivan Krajčírik. Kedy sa český gólman dozvedel, 
že dostane príležitosť? „Vo štvrtok mi tréner povedal na tréningu, že budem chytať. Mal som z 
toho radosť a bol som pripravený,“ prezradil 20-ročný brankár.  

Čo hovorí mladý gólman na svoj prvý ligový štart? „Myslím si, že sa mi to celkom podarilo. Zo 
začiatku som sa úplne nechytil dvomi rozohrávkami, ktoré som úplne nezvládol, ale potom som 
mal jeden zákrok, ktorým som si zdvihol sebavedomie, a potom som už chytal dobre,“ spomenul 
si brankár, pričom zákrok z 37. minúty, keď vychytal Cassada, aj bližšie opísal: „Bolo to predlak-
tím. Reflexívne som vystrelil ruku hore a vyrazil som to.“

Ružomberský gólman sa zapotil najmä v prvom polčase, kedy musel čeliť niekoľkým zakonče-
niam súpera. Po zmene strán boli vpredu aktívnejší Liptáci a v 76. minúte rozhodol Štefan Gerec 
o výhre domáceho celku 1:0. Hoci Ruža ťahala dlhú sériu bez prehry, na svoje konto si pripísala 
vysoký počet nerozhodných výsledkov a doma vyhrala na jar zatiaľ len druhýkrát. „Mali sme tu 
už veľmi veľa remíz. Síce sme dlho neprehrali, to víťazstvo sme potrebovali. Je druhé v rade, tak 
dúfam, že to tak bude pokračovať ďalej,“ konštatoval Jan Čtvrtečka.

Mladý český brankár pri svojej ligovej premiére udržal čisté konto. Ako na jeho výkon rea-
goval Matúš Macík, ktorý dovtedy na jar inkasoval len dvakrát? „Matúš mi gratuloval k nule. 
Povedal, že som mal perfektný zákrok,“ prezradil gólman obliekajúci dres s číslom 34, čo mu ako 
prvé po stretnutí povedala ružomberská brankárska jednotka.

Tak ako každý futbalista aj Jan Čtvrtečka si chce na trávniku pripísať čo najviac minút. „Sa-
mozrejme, mám dvadsať rokov, chcem chytať čo najviac. Pravidelne chytám za B tím, dostal 
som šancu v prvej lige, tak dúfam, že tých zápasov v lige bude pribúdať,“ povedal perspektívny 
brankár a uvedomoval si aj rozdiel medzi Fortuna ligou a 3. ligou Stred, kde pravidelne chytáva 
za juniorský výber: „Hra je úplne o niečom inom. Hráči sú omnoho vyspelejší. Všetko je rýchlejšie. 
Takže je to rozdiel.“

KeK ďžďžee sttabbilnnnýn strráážžžcccaaaaa rrrružužužu omomomombebebebersrsrsrskekekeekejjjj svsvsvsvvääätätä ynynee MaMatúš Macík inkasoval v minulooomm kooolele piatu žltú

Jan Čtvrtečka počas svojej ligovej premiéry.                    Foto: Stanislav Kmeť



 

  

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 1:0 (0:0)
Gól: 76. Gerec  ŽK: 78. Danko, 90+2. Carrillo  Rozhodovali: Pavlík – Žákech, Čajka  
Diváci: 863
MFK Ružomberok: Čtvrtečka – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Jonec – Qose, Takáč – Kmeť 
(61. Kostadinov), Mustedanagić (90+2. R. Kružliak), Gal Andrezly – Gerec (80. V. Jedinák)
MFK Zemplín Michalovce: Kira – M. Kolesár, Carrillo, Grič – Špiriak, P. Kolesár (58. Danko), 
Casado, Kountouriotis (75. Turik), Petro – Tounkara, Zakharkiv (67. Sulley)

V Na Tehelnom poli sa skončila naša séria bez prehry

V nedeľu 21. apríla 2019 odohral Ružomberok zápas piateho kola nadstavbovej časti For-
tuna ligy na pôde Slovana Bratislava, ktorý už predchádzajúci víkend definitívne rozhodol o 
zisku majstrovského titulu.

V 8. minúte prešiel center domácich hráčov k vzdialenejšej žrdi, odkiaľ zblízka hlavičkoval 
Šporar, no Macík bol na mieste a vyrazil loptu na roh. Po chvíli na opačnej strane dostal Gal 
Andrezly výbornú prihrávku do šestnástky, lenže vo veľkej šanci prestrelil. V 16. minúte to vy-
skúšal z uhla Mustedanagić, ale trafil iba bočnú sieť. O tri minúty neskôr Rabiu našiel Šporara, 
ktorý sa presadil cez ružomberskú defenzívu a otvoril skóre – 0:1. Po šiestich minútach vyslal 
Čavrić krížnu strelu z hranice šestnástky a tesne minul vzdialenejšiu žrď. V 30. minúte vystrelil 
Ljubičić spoza veľkého vápna, no pokus smerujúci na stred brány chytil Macík. O dve minúty 
podobne zakončoval Holman, lenže ani on neprekvapil ružomberského gólmana. V 34. minúte 

Ruža zvíťazila v súbojoch so Sereďou a Michalovcami zhodne 1:0. V obidvoch prípadoch skóroval Štefan Gerec, ktorý 
v aktuálnom ročníku Fortuna ligy zaznamenal tri presné zásahy.            Foto: Rudolf Maškurica



Najbližší domáci zápas:
5. 5. 2019 o 15:00 MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava

na druhej strane Kmeť prihral na hranicu šestnástky, odkiaľ vystrelil Mustedanagić a Greif chytil 
jeho zakončenie. Liptáci sa následne usadili na útočnej polovici, no nedostali sa do výraznejšej 
príležitosti. Naopak, v 39. minúte na opačnej strane Čavrić v šanci napálil loptu do žrde. 

Krátko po zmene strán Appau našiel Šporara stojaceho pri jedenástkovom bode, no domáci 
útočník minul bránu. V 48. minúte Mustedanagić poslal center pred bránu a Dominik Kružliak 
hlavou vyrovnal na 1:1. Po dvoch minútach sa Rabiu snažil vrátiť Slovan do vedenia, lenže  
v sľubnej pozícii hlavičkoval tesne vedľa. V 60. minúte nariadil hlavný rozhodca po súboji medzi 
Ljubičićom a Takáčom v šestnástke hostí pokutový kop pre tím z hlavného mesta. Loptu si postavil 
na biely bod Šporar a hoci Macík vystihol smer strely, slovinský futbalista predsa rozvlnil sieť – 
2:1. Po chvíli získal Ružomberok priamy kop a Mustedanagićovu tečovanú strelu chytil Greif.  
V 71. minúte Mustedanagić vystrelil spoza veľkého vápna, lenže namieril tesne vedľa. Vzápätí 
na opačnej strane Suchockij krížnou strelou tesne minul ružomberskú bránu. V 73. minúte vypálil 
Madleňák z ťažkého uhla a Greif vyrazil loptu na rohový kop. Po tejto štandardnej situácii sa 
však domáci ubránili a išli do rýchleho protiútoku, z ktorého Dražić nekompromisne zvýšil ich 
náskok na 3:1. V 76. minúte vystrelil Gal Andrezly k bližšej žrdi a domáci brankár bol na mieste. 
Krátko na to na opačnej strane Macík vyrazil nebezpečnú strelu Mohu. V 81. minúte Musteda-
nagić strieľal z priameho kopu a Greif aj s prispením obrany napokon zneškodnil zakončenie 
futbalistu z Bosny a Hercegoviny. Ten istý hráč mal šancu aj o dve minúty neskôr, kedy neusmernil 
medzi tri žrde Qoseho zakončenie spoza pokutového územia. V 87. minúte Dražić vystrelil spo-
za veľkého vápna nad brvno. Po troch minútach Kostadinov prihral pred bránu Jedinákovi a ten 
znížil na 3:2. V nadstavenom čase si už však domáci postrážili tesný náskok, ako aj celosezónnu 
neporaziteľnosť. Naopak Ružomberok ukončil svoju jedenásťzápasovú sériu bez prehry. 

ŠK Slovan Bratislava – MFK Ružomberok 3:2 (1:0)
Góly: 20. a 62. Šporar (druhý z 11 m), 74. Dražić – 48. D. Kružliak, 90. V. Jedinák
Rozhodovali: Chmura – Jenčura, Galo  Diváci: 6845
ŠK Slovan Bratislava: Greif – Apau, Bajrić, Božikov, Suchockij - Ljubičič, Rabiu (82. Nono) 
– Holman (80. Strelec) – Čavrić (46. Moha), Šporar, Dražić
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, D. Kružliak, Maslo, Madleňák – Takáč (81. Kochan), 
Qose – Mustedanagić, Kmeť (69. Kostadinov), Gal Andrezly (86. V. Jedinák) – Gerec
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