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Predstavujeme súpera – PFC Levski Sofia

  Klub z hlavného mesta Bulharska, PFK Levski Sofia, píše svoju históriu od roku 1911, no ofi-
ciálne bol zaregistrovaný 24. mája 1914. Klub sa môže pochváliť mnohými úspechmi. 26-krát 
získal ligový titul, taktiež 26-krát Bulharský pohár a trikrát dvíhali hráči Levski Sofia nad hlavy 
Bulharský Superpohár.

Na medzinárodnej scéne sa klub zo Sofie v rokoch 1965/66, 1977/78, 1984/85 a 
1993/94 prebojoval do osemfinále Ligy Majstrov a v sezóne 2006/07 hral skupinovú fázu. V 
Pohári UEFA (dnešnej Európskej lige) hral trikrát skupinovú fázu, dvakrát (1975/76 a 2005/06) 
sa dostal do štvrťfinále a trikrát sa prebojoval do štvrťfinále Pohára víťazov pohárov UEFA.

Počas svojej púte európskymi súťažami sa už viackrát stretol so slovenskými tímami. V roč-
níku 1997/98 v Pohári UEFA nestačil na Slovan Bratislava, v jarnom 16-finále Pohára UEFA 
2005/06 vyradil Artmediu Petržalka, v prvom kole Pohára UEFA 2008/09 podľahol Žiline a 
v 3. kvalifikačnom kole Pohára UEFA ho po dramatickom dvojzápase zakončenom pokutovými 
kopmi vyradil Spartak Trnava.

Levski Sofia sa môže pochváliť mohutnou fanúšikovskou podporou. Domáce zápasy hráva 
na štadióne Georgiho Asparuhova s kapacitou pre 25 000 divákov. V uplynulom ročníku sa v 
bulharskej najvyššej súťaži umiestnil na tretej priečke.

Ružomberok v pohárovej Európe

Vítame vás na zápase prvého predkola Európskej ligy. Náš klub dnes štartuje svoju celkovo 
štvrtú sezónu v pohárovej Európe. Prvé pôsobenie v Pohári UEFA (dnešnej Európskej lige) ab-
solvovali Ružomberčania v sezóne 2001/2002 po tom, čo v lige obsadili tretiu pozíciu a hrali 
finále Slovenského pohára. Úplne prvým súperom Liptákov bol v predkole bieloruský klub FK 
Belšina Babrujsk, nad ktorým doma vyhrali 3:1, von remizovali 0:0 a postúpili do prvého kola, 
kde už nestačili na francúzsky Troyes AC. Ruža tomuto súperovi podľahla von 1:6 a tak už po 
prvom súboji bolo prakticky rozhodnuté. Nič na tom už nezmenila ani domáca odveta. Naši hrá-
či sa však rozlúčili s pohárovou Európou so cťou, keď doma zdolali favorizovaného súpera 1:0.

V sezóne 2005/06 Ružomberok získal double, keď vyhral ligu aj Slovenský pohár a vďa-
ka tomu sa predstavil v nasledujúcom ročníku Ligy Majstrov 2006/07. V druhom predkole po 
dramatickej odvete vyradil švédsky Djurgarden IF a v treťom predkole bojoval o postup do 
skupinovej fázy s ruským klubom CSKA Moskva, ktorý bol nad jeho sily a po prehrách 0:3 von a 
0:2 doma, putoval do prvého kola Pohára UEFA. V druhej najprestížnejšej európskej futbalovej 
súťaži si zmeral sily s belgickým klubom FC Bruggy. Liptáci doma podľahli tomuto súperovi 0:1, 
von remizovali 1:1 a do ďalších bojov postúpil celok z Belgicka.

Zatiaľ poslednú účasť v pohárovej Európe si Ružomberok pripísal v sezóne 2017/18 po tom, 
čo v predtým skončenom ročníku Fortuna ligy, podobne ako teraz, vybojoval tretiu priečku. Ruža 
si vďaka víťazným odvetám poradila v prvom predkole so srbským klubom FK Vojvodina Novi 
Sad a v druhom predkole prešla cez nórsky Brann Bergen. V treťom predkole tak Ružomberok 
mohol na svojom trávniku privítať favorizovaný anglický klub Everton FC na čele s úspešným 
futbalistom Waynom Roonym, ktorému síce dvakrát podľahol 0:1 a ukončil pôsobenie v pohá-
rovej Európe, no v danom ročníku sa dostal najďalej zo všetkých slovenských klubov a zanechal 
sympatický dojem.



Verme, že terajšie účinkovanie v Európskej lige bude minimálne také úspešné ako to predchá-
dzajúce.

Priebeh prípravy na novú sezónu

Po úspešnom minulom ročníku, kedy sme obsadili vo Fortuna lige tretiu pozíciu, došlo k mno-
hým zmenám v realizačnom tíme. Pôsobenie pod Čebraťom ukončili hlavný tréner David Holo-
ubek, asistent Jiří Jarošík a kondiční tréneri Panajotis Kucalas a Pavol Jančovič. Novým hlavným 
trénerom sa stal Ján Haspra, asistentom Marek Sapara a kondičné tréningy vedie Tomáš Bartko.

K niekoľkým zmenám došlo aj v kádri. Ružomberok opustili Jan Čtvrtečka a Zinedin Musteda-
nagić zo Sparty Praha, ktorým sa skončilo hosťovanie a do Dunajskej Stredy prestúpil obranca 
Dominik Kružliak. K tímu sa pripojili viacerí mladí, perspektívni hráči zo staršieho dorastu a junior-
ského tímu. Taktiež do centra dolného Liptova zavítali aj noví futbalisti – obranca Alexander 
Mojžiš, stredopoliari Martin Regáli, Peter Ďungel, Filip Hašek a útočník Ondřej Novotný.

Ruža na úvod prípravy remizovala v Bešeňovej s Liptovským Mikulášom 3:3, následne sa 
zúčastnila osláv storočnice športu vo Veľkom Šariši a pri tejto príležitosti vyhrala nad tamojším 
tímom 8:0. Po týchto dvoch stretnutiach prišlo na rad týždenné sústredenie v Poľsku, kde si Liptáci 
zmerali sily s účastníkmi najvyššej súťaže našich severných susedov. Najskôr po slušnom výkone 
podľahli klubu Jagiellonia Bialystok 1:2 a následne vďaka výbornému obratu skóre zdolali Slask 
Vroclav 2:1. Na záver prípravy doma vyhrali nad Třincom 1:0.

VVermme,e  že terajšie účinkkovovana ieie v v Eurrrópópó skej lige bude minnnimimáálnee t taka é úspepep šnnnšné éé akako oo ttoto predcccháá
dzdzajajúcúce.

Priebeh prípravy na novú sezónu

Radosť hráčov a fanúšikov po postupe v Bergene.             Foto: Ján Kmeť



 

  

Góly v príprave:
Ondřej Novotný 4, Marek Bobček 2, Tihomir Kostadinov 2, Arthur Angelo Legnani 2, 

Štefan Gerec 1, Rastislav Kružliak 1, Jakub Kudlička 1, Alexander Mojžiš 1, Mário Mrva 1ŠtŠ efe an Gerec 1, Rastislav KrKružužliliakakk 1 ,, JJaJakuk bb KKudlička 11, AAlexexanddeerr r MMojžžišiš 1, , MáM rio MMrva 1

Prvý tréning na úvod letnej prípravy.          Foto: Ján Kmeť

Ondřej Novotný sa stal so štyrmi gólmi najlepším strelcom prípravy.             Foto: Rudolf Maškurica



Dobudovanie futbalovej akadémie pokračuje

Mnohých fanúšikov zaujíma, ako napreduje budovanie futbalovej akadémie MFK Ružom-
berok. Práce ohľadom akadémie nám priblížil technický riaditeľ klubu Ing. Jaroslav Považan.

Prvé náležitosti ohľadom dobudovania akadémie tohto rozsahu riešili predstavitelia klubu 
počas minulého roka. „V roku 2018 sme pristúpili k dobudovaniu futbalovej akadémie MFK 
Ružomberok. Celá výstavba sa skladá zo štyroch investičných projektov. Prvým je ubytovacie 
zariadenie - nadstavba na Základnej škole Klačno, druhým projektom je tribúna pri umelej 
tráve, ktorá sa nachádza v areáli MFK Ružomberok, tretím je rekonštrukcia a modernizácia 
exteriéru futbalového areálu TJ Máj Ružomberok-Černová - exteriér, ktorý má ďalší podprojekt 
a to stavebné úpravy budovy, šatní a vnútorných priestorov a štvrtý projekt je výstavba ihriska 
s rozmermi 62 x 32 metrov s umelou trávou v areáli Základnej školy Klačno,“ zhrnul technický 
riaditeľ MFK Ružomberok.

Klub má na zrealizovanie celého projektu k dispozícii 1 750 000 €. „Zdroje finančného 
krytia na spustenie výstavby boli na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky pre oblasť športu v rozsahu 1 500 000 €. Druhá dotácia bola od Sloven-
ského futbalového zväzu, ako príspevok na futbalové akadémie - Podpora rekonštrukcie a vý-
stavby futbalovej infraštruktúry v Ružomberku vo výške 200 000 € a 50 000 € bolo z vlastných 
zdrojov. Termíny realizácie sú nastavené tak, aby boli všetky projekty dokončené najneskôr do 
konca tohto roka,“ zdôraznil Jaroslav Považan.

Tri zo štyroch uvedených projektov sú budované mimo areálu ružomberského štadióna. „Ve-
deli sme, že futbalová akadémia pre mladých futbalistov je už teraz nutnosť a samozrejmosť 
a podstatné je aj vybudovať ubytovanie pre mladých futbalistov. Vieme o tom, že podmienky 
v klube na trénovanie na prírodnom ihrisku nemáme, tak sme hľadali možnosti vybudovania 
tréningovej plochy veľkých štandartných pasportizovaných rozmerov ihriska. V druhej polovici 
roku 2018 k našim požiadavkám veľmi dobre pristúpilo mesto Ružomberok, bez ktorého by 
sme podstatnú časť výstavby futbalovej akadémie nemohli realizovať. Aj touto cestou sa chcem 
poďakovať mestu, pánovi primátorovi, právnemu oddeleniu a stavebnému oddeleniu mesta 
Ružomberok, nakoľko sme museli robiť urýchlene zmluvy o nájmoch a prenájmoch na dobu 
dvadsať rokov, aby sme mohli tieto projekty čo najskôr začať realizovať. V neposlednom rade 
chcem poďakovať aj predstaviteľom futbalového oddielu TJ Máj Ružomberok-Černová za prí-
stup pri vzájomnej dohode o spolupráci pri využívaní a prevádzkovaní futbalového areálu v 
Černovej, riaditeľovi Základnej školy Klačno, ako aj majiteľovi nášho klubu Milanovi Fiľovi,“ 
povedal technický riaditeľ klubu.

Ako už bolo naznačené, projekt si vyžiadal veľké množstvo administratívnych náležitostí.  
„V decembri 2018 sme pristúpili k začatiu vypracovania jednotlivých projektových dokumentá-
cií, pretože všetky tieto projekty boli viacstupňové. Museli sme robiť projekty pre územné roz-
hodnutia, projekty pre stavebné povolenia, ako aj realizačné projekty. Procesom schvaľovania 
a povoľovania museli prejsť všetky projekty. Ku každému z nich sa vyjadrovalo približne 20 
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. A samozrejme nakoľko išlo o finančné zdroje 
zo štátneho rozpočtu, všetky predmetné projekty museli prejsť procesom verejného obstaráva-
nia na Úrade pre verejné obstarávanie. Momentálne máme rozpracované všetky štyri stavby,“ 
priblížil Jaroslav Považan.



 

  

Viac o jednotlivých projektoch

Prvým z uvedených projektov bola nadstavba ubytovacieho zariadenia v ZŠ Klačno. „Celá 
jednopodlažná nadstavba na bloku F sa skladá z pätnástich dvoj a trojposteľových ubytovacích 
izieb, zo samostatným hygienickým zázemím. Celkový počet lôžok pre žiakov je 34. Tento projekt 
nadstavby sa skladá aj zo stavby spevnenej plochy vstupu a dobudovania malého ihriska s ume-
lou trávou, ktoré sa nachádza medzi traktami areálu školy. Momentálne dokončujeme oceľovú 
konštrukciu skeletu,“ povedal technický riaditeľ MFK Ružomberok.

Pre futbalistov je vždy potrebné mať k dispozícii hraciu plochu s prírodnou trávou. Túto požia-
davku bude spĺňať futbalový areál TJ Máj Ružomberok-Černová. „Pristúpili sme k rekonštrukcii 
existujúcej hracej plochy, nakoľko má rozmery 105 x 65 metrov a nespĺňa rozmery ihriska určené 
Slovenským futbalovým zväzom pre pasportizáciu, takže dôjde k rozšíreniu ihriska na rozmery 
105 x 68 metrov. Bude vykonané odfrézovanie a odstránenie trávnika, vyrovnanie plochy, bude 
sa inštalovať drenážny systém a inštalácia automatického zavlažovania. V priestoroch areálu sa 
nachádza aj tribúna, pri ktorej dôjde k čiastočnej rekonštrukcii, vrátane dobudovania sedačiek 
pre divákov. Úprava a nátery pôvodných ako aj nových oceľových konštrukcií a plechov. V areáli 
bude ešte vybudovaný sklad a oplotenie areálu a vstupnej brány,“ priblížil Jaroslav Považan.

Nadstavba na Základnej škole Klačno.               Foto: Jaroslav Považan



Najbližší domáci zápas:
1. kolo Fortuna ligy, 21. 7. 2019 o 19:00 MFK Ružomberok – FC Nitra

Ďalší projekt je ihrisko s rozmerom 62 x 32 metrov s umelou trávou v areáli ZŠ Klačno. „Ihrisko 
je navrhnuté s tým istým typom umelej trávy firmy JUTA Grass Winner vo výške vlasu 60/140 mm 
so zásypom piesok a granulát EPDM. Zvolili sme to preto, nakoľko veľká tréningová a hracia plo-
cha v areáli MFK Ružomberok je z identického trávnika a nechceli sme používať iný typ trávnika 
od iného výrobcu. Celý priestor bude osvetlený, riešený externými LED svietidlami na stožiaroch 
vo výške desať metrov. Celý objekt bude oplotený. Bude sa využívať ako tréningové ihrisko pre 
mládež MFK Ružomberok, ako aj žiakov Základnej školy Klačno,“ prezradil technický riaditeľ 
klubu.

Spomínaným jediným projektom nachádzajúcim sa v areáli ružomberského štadióna je vybu-
dovanie tribúny pri vedľajšom umelom trávniku. „Projekt sa bude skladať z troch samostatných 
objektov tribún, kde najväčšia bude krytá, päťradová a bude mať 366 miest na sedenie. Dve 
menšie tribúny – jedna z nich bude päťradová a bude mať 172 miest na sedenie a trojradová 
120 miest na sedenie. Takže celkovo 658 miest na sedenie. Súčasťou výstavby tribúny je aj oplo-
tenie areálu z ulice Hrabovská cesta,“ povedal Jaroslav Považan.

NNNNaaajjjjbbbbližší dommmmmmáááci zzzááááppppaaaass:

120 miiesest t nana ssede enie. Taaakkkže cecelklkovo o 656588 mmiesest t nanaa sssseeedennnieiee. Súčačasťsťouo  vvýsýsstaavbvby y trtribúnúnnúny yy jeje aaj j opoplolo-
teenie arreáeálulu z z uulice HHHHHHrrabbbobobovskákákáá c ccesesestatata ““,  povovededalal JJ Jarararrrooso lav Pooovavv žan.““

Výstavba tribúny pri umelom trávniku.                      Foto: Jaroslav Považan
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