
Fortuna liga 2018/2019
7. kolo nadstavbovej časti
Nedeľa, 5. 5. 2019, 15:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 205

Br
an

ká
ri  33 Matúš Macík

 

  

 

Peter 
 

MFK Ružomberok ŠK Slovan Bratislava
 

 



 

  

Predstavujeme súpera – ŠK SLOVAN BRATISLAVA

ŠK Slovan Bratislava bol založený 3. mája 1919. V rokoch 1926, 1927, 1930, 1932, 1940, 
1941, 1942, 1944, 1994, 1995, 1996, 1999, 2009, 2011, 2013, 2014 a aj v aktuálnom 
roku 2019 sa stal Majstrom Slovenska a v rokoch 1949, 1950, 1951, 1955, 1970, 1974, 
1975 a 1992 bol Majstrom Československa. V rokoch 1962, 1963, 1968, 1974 a 1982 
Belasí vybojovali Československý pohár, v Slovenskom pohári triumfovali 15krát a 5krát dvíhali 
nad hlavy Slovenský Superpohár.

Na medzinárodnej scéne si Slovan pripísal viaceré významné úspechy. Tým najcennejším 
je nepochybne titul víťaza PVP, keď 21. mája 1969 vo finále v Bazileji zvíťazil nad slávnym 
katalánskym klubom FC Barcelona v pomere 3:2. Okrem toho sa stal deväťnásobným víťazom 
Interpohára. Klub z hlavného mesta je v pohárovej Európe tradičným slovenským zástupcom, čo 
platilo aj v tomto ročníku. Belasí postúpili cez moldavský FC Milsami Orhei a maltský Balzan FC 
do tretieho predkola, v ktorom už nestačili na rakúsky Rapid Viedeň.

Slovan Bratislava prežíva výbornú sezónu. V tomto ligovom ročníku našiel prvého premožiteľa 
až minulý víkend, nedávno otvoril nové Tehelné pole a už v štvrtom kole nadstavby definitívne 
rozhodol o zisku majstrovského titulu. S klubom z hlavného mesta sme sa v tejto sezóne stretli 
zatiaľ trikrát. V jesennom piatom kole základnej časti náš tím doma podľahol Slovanu Bratislava 
0:2. Následne v 16. kole Ruža remizovala v Bratislave 1:1, čím odštartovala svoju jedenásťzá-
pasovú neporaziteľnosť, ktorá sa skončila v jarnom piatom kole nadstavbovej časti – práve na 
Tehelnom poli, kde Ružomberok prehral 2:3.

Pohľad do minulosti – nad Slovanom sa nevyhráva ľahko

V poslednom vzájomnom súboji so Slovanom Bratislava sme ukončili peknú sériu bez prehry, 
keď sme mu podľahli 2:3. Belasí boli vždy ťažkým a húževnatým súperom. Aj v minulosti sme 
poväčšine v súbojoch so Slovanom ťahali za kratší koniec. V rokoch 1940 – 1942 sme s vtedaj-
ším ŠK Bratislava odohrali päť zápasov v slovenskej lige a všetky prehrali. A rozdiel skóre bol 
hrozivý – 2:24 v náš neprospech. V novembri 1940 odohral ŠK Ružomberok posledný zápas 
jesene na domácom ihrisku proti ŠK Bratislava. 19. 11. 1940 uviedla vtedajšia tlač zo zápasu 
nasledujúcu reportáž:

„Jesenné finále našej futbalovej ligy sa skončilo. ŠK Bratislava porazil svojho najväčšieho súpe-
ra pred návštevou 3 000 ľudí rozdielom triedy 6:1. Nenašiel sa takmer nikto, kto by bol vedel 
predpovedať takúto katastrofu Ružomberka. Možno, že výsledok zápasu bol pre mnohých fa-
núšikov ligového nováčika veľkým sklamaním, ale na druhej strane rozhodné víťazstvo Bratislavy 
bolo na celom Slovensku prijaté s vedomím, že v skutku došlo k zaslúženému a oprávnenému 
triumfu bratislavského futbalu nad vidieckym. Zápas bol od prvej minúty vecou ŠK Bratislava, 
ktorý udával tempo po celých deväťdesiat minút. ŠK Ružomberok, prekvapený mohutným nápo-
rom súpera, nevedel účelne čeliť pohrome a keď prvé pokusy o protiútoky sa nepodarili, stratilo 
mužstvo sebadôveru, ktorá im od začiatku ligy pomáhala k najväčším úspechom. Na jednej stra-
ne bezchybne pracujúci útok, na druhej strane indispozícia brankára Hromádku bola počiatkom 
katastrofy. Skončil sa zápas, ktorý rozhodol o jesennom majstrovi a postaral sa o rozriešenie 
záhady prvých troch mužstiev ligovej tabuľky.“



Ružomberok nastúpil v zostave: Hromádka – Pribyl, Mecko – Heger, Hrivnák, Bačkor – Kohl-
mayer, Benko, Petrášek, Stráňovský, Šupák. Mužstvo dopĺňali: Uličný, Tegelhoff a Godály. V 
tom ročníku po jesennej časti obsadil Ružomberok v tabuľke tretie miesto za ŠK Bratislava a FC 
Vrútky. Po skončení ročníka bolo konečné piate miesto najväčším úspechom Ružomberka v lige 
počas existencie prvého Slovenského štátu. V súťaži bolo 12 družstiev a z 22 zápasov sme 10 
vyhrali, 3 remizovali a 9 prehrali so skóre 46:46.

Ako sa v súčasnom ročníku vyvinie poradie v tabuľke po tomto zápase so Slovanom?

František Dian

Mladší dorastenci boli na turnaji v Taliansku

Ružomberský mladší dorast sa v apríli zúčastnil na medzinárodnom turnaji Memorial Claudio 
Sassi.

Naši hráči si na 29. ročníku memoriálu zmerali sily s talianskymi klubmi Sporting FC, US Sas-
suolo a s Modenou, pričom dvakrát zvíťazili a raz prehrali. V skupine obsadili druhé miesto za 
svojím premožiteľom US Sassuolo, a tak nepostúpili do semifinále. Napriek tomu zanechali na 
turnaji sympatický dojem. 

„Ako po minulé roky aj tento sme sa počas veľkonočných sviatkov zúčastnili na silne obsade-
nom turnaji v Talianskom Maranelle a jeho okolí. Do skupiny sme dostali talianske tímy Sporting 
FC, US Sassuolo a Modena FC. Zápasy nás preverili najmä po fyzickej stránke, hralo sa vo vyso-
kom tempe a každý súper mal niekoľko rozdielových hráčov, na ktorých si bolo treba dať pozor.kom tempe aa  každždý ýýý súsúúpepep rrr mamamall nininiekekekoľoľkoko r rozozdidielelovovýcých h hrhráčáčovovv, , nana kk ktotoorýrýrýchchch s ssii i boboooloooolo tt rrereeeeeeebabbb  daťaťať p ppozozor.

 MFK Ružomberok U17 vo Verone.                                                Foto: Peter Penov



 

  



Zážitkom pre nás bol zápas po úvodnom ceremoniáli s domácim Sassuolom na peknom šta-
dióne pred približne 1000 až 1500 divákmi, v ktorom sme prehrali po góle z pokutového kopu. 
Tento zápas mal ozaj veľkú futbalovú kvalitu. V druhom polčase sme domácich dostali pod tlak, 
len nás mrzia nevyužité gólové príležitosti,“ zhodnotil podujatie tréner kategórie U17 Peter Pe-
nov.

Pre futbalistov znamená účasť na tomto podujatí množstvo cenných skúseností, ale aj zážitkov, 
keďže počas voľného času navštívili múzeum Ferrari a pozreli si aj kultúrne pamiatky v neďalekej 
Verone. „Chceme sa poďakovať klubu,majiteľovi a samozrejme aj rodičom, že nám umožňujú 
takúto konfrontáciu, ktorá nás posúva, aby sme sa zlepšovali po výkonnostnej stránke,“ dodal 
tréner mladšieho dorastu.

ZÁPASY NAŠEJ U17:

MFK Ružomberok – Sporting FC 1:0
Gól: Mastiš

MFK Ružomberok – US Sassuolo 0:1
MFK Ružomberok – Modena FC 2:1
Góly RK: Selecký 2

MFK Ružomberok U17: Čillík, Sokol, Pekár, A. Červeň, Fabian, Šimko, Sivoň, P. Jedinák,  
    Selecký, Laurinc, Gabriš, Jurčišin, Matej, Rakyta, Kubík, Mastiš, Vrábeľ

Neseď doma, hraj za Ružu!

Chce vaše dieťa hrávať futbal za Ružomberok? V tom prípade nemáte nad čím váhať!

V stredu 22. mája 2019 o 18:00 sa na umelom trávniku v areáli ružomber-
ského štadióna uskutoční výber hráčov do prípraviek klubu MFK Ružomberok. 

Ak máte dieťa narodené v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 alebo 2013 a chce 
hrávať za náš klub, kontaktujte šéftrénera ružomberských prípraviek Róberta Hazuchu na 
telefónnom čísle 0917 280 850, prípadne mailom roberthazucha7@gmail.com a následne 22. 
mája príďte na výber hráčov na náš štadión.

Prácu s ružomberskou mládežou a jej úspechy môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Face-
book a Twitter, prostredníctvom hashtagu #HRAJZARUZU. Možno aj vy máte doma budúceho 
hráča ružomberského A mužstva, prípadne slovenského reprezentanta!

Motivovať vás môže aj prehľad úspechov našich mládežníkov v novodobej 
histórii:

2001 Titul MAJSTRA SR star ích iakov (U15) 2011 3. miesto v SR star ieho dorastu (U19) 
2002 Postup dorastencov do celo tátnej ligy (U19, U17) 2012 3. miesto v SR mlad ieho dorastu (U17) 
2003 2. miesto v SR star ieho dorastu (U19) 2015 Titul MAJSTRA SR v mlad om doraste (U16) 
2005 Titul MAJSTRA SR v star om doraste (U19) 2017 Titul MAJSTRA SR ia ok (WU15) 
2006 Titul MAJSTRA SR v star om doraste (U19) 2018 2. miesto v SR star ieho dorastu (U19) 
2006 2. miesto v SR star ích iakov (U15) 2018 3. miesto v SR mlad ieho dorastu (U16) 
2009 Titul MAJSTRA SR v mlad om doraste (U17) 2018 1. miesto v HSM SFZ star ích iakov (U15) 
2009 Titul MAJSTRA SR star ích iakov (U15) 2019 1. miesto v HSM SFZ star ích iakov (U15) 
2010 Titul MAJSTRA SR v mlad om doraste (U17) 2019 1. miesto v HSM SFZ ia ok (WU15) 
2010 Ví azstvo v 1. lige star ích iakov (U15)   



 

  

Tihomir Kostadinov rozhodol o výhre nad Sereďou

V nedeľu 28. apríla 2019 odohral Ružomberok domáci zápas šiesteho kola nadstavbovej 
časti Fortuna ligy so Sereďou, v ktorom zvíťazil 1:0. O rozhodujúci gól sa postaral stredopoliar 
Tihomir Kostadinov.

Prvý polčas bol v znamení ružomberského obliehania veľkého vápna. Napriek enormnej sna-
he sa Liptákom nedarilo dostať do veľa vyložených šancí. „Vedeli sme, že oni budú kompaktní, 
budú hrať v bloku, tak sme sa snažili rýchlo kombinovať, vytvoriť šance, dať čo najviac gólov a v 
prvom polčase nám to tam padlo len raz,“ povedal futbalista obliekajúci dres s číslom dvadsať.

Po štvrťhodine hry Kristi Qose preveril brankára Pavla Penksu peknou strelou. O štyri minúty ne-
skôr sa už domáci hráči tešili z gólu, keď otvoril skóre Tihomir Kostadinov. „Bola to dobrá akcia. 
Pracujeme na rýchlych brejkoch. Získali sme loptu v strede poľa. Dostal som krásnu prihrávku od 
Zizua, zvládol som súboj jeden na jedného a trafil som to,“ spomenul si na rozhodujúci moment 
stretnutia autor víťazného gólu.

Po zmene strán už bol súper aktívnejší a vypracoval si viaceré sľubné šance na vyrovnanie, 
ktoré však nevyužil. Na druhej strane Liptáci pohrozili hlavne dvomi nebezpečnými hlavičkami 
Jána Masla po štandardných situáciách. „Druhý polčas vybehli, zmenili rozostavenie. My sme 
hrali druhý polčas zle, stratili sme veľa lôpt, ale toto sú ťažké zápasy. Dôležité je získať tri body 
a aby sme pokračovali, aby sme boli tretí,“ povedal Tihomir Kostadinov.a abby smsmee popokrk ačovali, aby sme boli treeettttttí,“ pppovovovvededededededdddaalaalalaalal T T T T Tihihihihihihhomirir KKosostaat didinonov.v“

Tihomir Kostadinov v útoku, z ktorého otvoril skóre.              Foto: Rudolf Maškurica



Najbližší domáci zápas:
18. 5. 2019 o 17:00 MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda

Ruža doviedla zápas do víťazného konca a po výhre 1:0 sa so ziskom 47 bodov naďalej 
nachádza na štvrtej pozícii, no na tretiu Žilinu stráca už len jediný bod. „Strácame na nich bod a 
urobíme všetko preto, aby sme ich predbehli,“ odhodlane skonštatoval macedónsky stredopoliar.

Na úspešnú naháňačku so Šošonmi je ale potrebné naďalej bodovať. Už dnes čaká tím spod 
Čebraťa domáci súboj so Slovanom Bratislava. „Slovan je najlepšie mužstvo na Slovensku, ale 
oni už vyhrali titul. Je jasné, že sem neprídu s tým, že chcú prehrať. Prídu sem vyhrať, ale je na nás, 
aby sme pracovali a získali tri body,“ zamyslel sa Tihomir Kostadinov a dodal: „Keď naposledy 
vyhrala Dunajská Streda, tak nie sú neporaziteľní.“

Tihomir Kostadinov po víťaznom zápase.               Foto: Rudolf MaškuricaTihTihomiomir Kr Kostostadiadinonoov poo ví víťazťazťazť nommm záz zápaspasppaseee.e                 FotFototFo ooo:o: oo: RRuRudolf MaMaMaškuškuš ricririca
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