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 3 Ján Maslo
 5 Mário Mrva

 16 Michal Jonec

 9 Martin Regáli
 11 Matej Kochan

 25 Viktor Jedinák

 15 Štefan Gerec

  

Dušan Sedlák Milan Štrbo František 
Ferenc Erik Gemzický Jaroslav Švarc 

MFK Ružomberok FC Nitra
 1 Dávid Šípoš

 13 Daniel Magda
 15 Ondrej Elexa
 20 Oliver Podhorín

 26 Pavol Farkaš

 16 Marián Chobot

 18 Patrik Danek
 19 Ondrej Vrábel



 

  

Predstavujeme súpera – FC NITRA

ŠK Začiatky futbalu pod Zoborom siahajú do roku 1909. V sezóne 1961/62 získala Nitra 
ligové striebro v 1. česko-slovenskej lige a v sezóne 1988/89 ligový bronz. V roku 1993 vznikla 
samostatná slovenská liga, kam Nitra priamo postúpila. Po 1. sezóne však obsadila posledné 
miesto a opustila najvyššiu súťaž, do ktorej sa po roku vrátila, no v sezóne 1996/97 ju znova na 
jeden rok opustila. V sezóne 1999/00 znova obsadila posledné miesto a s najvyššou súťažou 
sa musela rozlúčiť na 5 sezón.

Nitra sa vrátila medzi elitu v sezóne 2005/06. Pri návrate obsadili Nitrania sympatické  
5. miesto, pričom vo svojom drese mali aj bývalého ružomberského útočníka Róberta Ráka, 
ktorý zaznamenal 21 gólov a spolu s našim Erikom Jendriškom sa stal kráľom strelcov. V ročníku 
2007/08 získali futbalisti spod Zobora vedení trénerom Pavlom Hapalom ligový bronz a štar-
tovali v Pohári Intertoto. Ďalšou vydarenou sezónou bol ročník 2009/10, keď Nitra, s ružom-
berským fanúšikom dobre známym trénerom Ivanom Galádom, o bod predstihla naše mužstvo, 
skončila štvrtá a zahrala si predkolo Európskej ligy. Na tomto úspechu mal opäť podiel Róbert 
Rák, ktorý sa s osemnástimi gólmi opätovne stal kráľom strelcov.

V sezóne 2013/14 skončila Nitra na poslednej dvanástej priečke, a tak nasledovali tri sezóny 
v druhej najvyššej súťaži. V ročníku 2016/17 sa do Nitry vrátil tréner Ivan Galád, ktorý od svojho 
posledného pôsobenia pod Zoborom, sympaticky viedol slovenskú reprezentačnú „dvadsaťjed-
notku“ a spolu s asistentom Jánom Bírešom pomohol aj nášmu mužstvu po rozpačitých výkonoch z 
jesene 2014 k bezproblémovému udržaniu medzi elitou. Nitra sa pod vedením skúseného trénera 
umiestnila v druhej lige na striebornej priečke za klubom FC VSS Košice. Tím z východu Slovenska 
sa však neprihlásil do najvyššej súťaže, a tak sa pod Zobor vrátila najvyššia súťaž.

Nitra si po návrate medzi elitu počínala výborne, keď v predminulom ročníku až do posledné-
ho kola základnej časti bojovala o účasť v top šestke. Futbalisti spod Zobora zostali tesne pred 
bránami skupiny o titul. V skupine o záchranu však podávali sympatické výkony a vybojovali 
prvú a celkovo siedmu pozíciu, vďaka čomu si mohli zahrať play off o účasť v Európskej lige.  
V semifinále ich nádeje na účinkovanie v pohárovej Európe zastavila favorizovaná Žilina, ktorá 
mala výhodu domáceho prostredia.

Počas minulej sezóny, keď v Nitre došlo k zmenám v realizačnom tíme, opäť obsadila najlep-
šiu možnú pozíciu v skupine o záchranu, a tak sa umiestnila na celkovej siedmej priečke. Ruža sa 
v uplynulom ročníku stretla s týmto súperom dvakrát, pričom doma vyhrala 3:1 a pod Zoborom 
remizovala 0:0.

Zavítali sme na športový tábor v Ľubochni
 

V utorok 2. júla 2019 sme s kondičným trénerom Tomášom Bartkom a futbalistom Štefanom 
Gerecom navštívili športový tábor v Základnej škole v Ľubochni, ktorý zorganizoval náš mládež-
nícky tréner Jozef Kmeť.

Deti si od hostí vypočuli, prečo je dôležitý aktívny životný štýl, mali možnosť dozvedieť sa, ako 
vyzerá bežný deň hráčov a trénerov, klásť otázky, získať podpisy a odfotiť sa s ružomberským 
futbalistom. 



„Páčilo sa mi, že deti neboli ticho. Boli aktívne a dávali veľa otázok,“ pochválil vyše tridsať 
zúčastnených žiakov Tomáš Bartko.

Tomáš Bartko, Štefan Gerec a Jozef Kmeť odpovedajú na otázky.       Foto: Ján Kmeť

Štefan Gerec prišiel do školy, ktorú v detstve navštevoval. „Som rád, že som mohol prísť na 
školu, v ktorej som vyrastal, a že ma sem pozvali. Pocity boli výborné, keď som videl deti, ako sa 
radovali, keď nás videli. Takže som rád, že som sem mohol prísť,“ povedal futbalista obliekajúci 
dres s číslom pätnásť.

Tak naša návšteva, ako aj celý program v tábore je zameraný na aktívny životný štýl. „Sa-
mozrejme, že je výborné takto deti udržiavať a športovať s nimi. Je to lepšie, ako keby mali cez 
prázdniny sedieť doma. Je to výborne vymyslené,“ vyslovil svoje dojmy Štefan Gerec.

Spoločná fotka s deťmi zo Základnej školy v Ľubochni.        Foto: Ján Kmeť
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Na štadióne sme privítali žiakov z umeleckej školy
 

Rovnako v utorok 2. júla 2019 nás navštívili deti zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu 
v Ružomberku, ktoré si pozreli vnútorné priestory východnej tribúny a na záver mali možnosť 
zahrať si futbal na hlavnom ihrisku.

Na štadión zavítalo 52 návštevníkov, z toho 45 detí. „Zrealizovať exkurziu na futbalovom 
štadióne v Ružomberku mi napadlo, keď som začal organizovať tábor, ktorý organizujeme ako 
umelecká škola každý rok. Tentokrát sme sa rozhodli, že tábor bude spojený aj so športom, a tak 
sme si prišli pozrieť šatne a všetky tieto vynovené priestory pod tribúnou, ktoré tu máte. Čo sa týka 
našich žiakov, ktorí sa zúčastnili tábora, boli z toho nadšení a najviac sa im páčilo, že si mohli 
zahrať futbal na veľkom originál futbalovom štadióne,“ povedal riaditeľ základnej umeleckej 
školy Marcel Dúbravec.škškolololyy y MMaMarcrcel DDúbúbraraveveeveccc.c

Návšteva zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu v Ružomberku.             Foto: Marcel Dúbravec



Domáci zápas s Levski Sofia sa odohral vo výbornej atmosfére

Vo štvrtok 11. júla 2019 odohral Ružomberok na svojom štadióne úvodný zápas prvého pred-
kola Európskej ligy s bulharským klubom PFC Levski Sofia, ktorému podľahol 0:2.

Ružomberčania mali sympatický vstup do stretnutia, lenže radosť tribún pri presnom zásahu 
Tihomira Kostadinova zo štrnástej minúty bola predčasná, pretože gól neplatil pre ofsajd. Krátko 
po polhodine hry ten istý futbalista preveril súperovho brankára, no Milan Mijatović chytil strelu 
spoza veľkého vápna. V 37. minúte sa na opačnej strane hlavou presadil Davide Mariani a Ruža 
prehrávala 0:1. Tento moment sa výrazne prejavil na ďalšom výkone mužstva spod Čebraťa. 
Súper prebral iniciatívu a šesť minút po zmene strán ju po rýchlom protiútoku gólovo korunoval 
Paulinho, ktorý rozhodol o konečnom výsledku 0:2.

„Pri pohľade na výsledok to vyzerá, že sme prepadli, ale prišlo mi, že herne to nebolo z našej 
strany zlé stretnutie. Kým sme nedostali gól, nechcem povedať, že sme boli nebezpeční, ale boli 
sme dobrí na lopte. Ovládali sme stred poľa. Oni nám dali gól z prvej strely, čo samozrejme za-
bolí. Potom súper dostal kľud do nôh, držal loptu a ukázal, že je skúsené mužstvo, ktoré vie ako 
naložiť s takýmto výsledkom,“ zhodnotil stretnutie český stredopoliar Filip Hašek.

Práve Filip Hašek, ktorý prišiel do hry v 59. minúte, mohol v závere stretnutia streliť kontaktný 
gól, lenže vo veľkej šanci zblízka prestrelil bránu. „Stopérovi sa nepodaril odkop. Dal mi to 
trochu mimo osi tela, takže som zakončoval v záklone. Každopádne veľká šanca, asi najväčšia 
v zápase. Udialo sa to tak rýchlo, že až sekundu po tom zakončení som si uvedomil, čo som to 
spackal. Obrovská škoda,“ spomenul si na tento moment 22–ročný futbalista.sspackal.. O Obrbroovskská škškodda,a,a,  sspopopomemenunuul sisi n naa teenttto o mmomomemeentnt 222 roroočnný ý fufutbtbala isistaaa..

Filip Hašek (vľavo) a Ioannis Kargas (vpravo).                   Foto: Rudolf Maškurica



 

  

Hoci výsledok nepotešil, veľkým pozitívom bola výborná atmosféra počas celého duelu. Od 
úvodných minút dávali o sebe vedieť fanúšikovia obidvoch tímov. Priaznivci Levski Sofia bez 
najmenších problémov vypredali sektor a počas celého duelu oduševnene a zároveň slušne po-
vzbudzovali svoje mužstvo. Oproti nim stál síce menej početný, no o to viac odhodlaný fanklub 
Concordia 1906, ktorý od neustáleho fandenia neodradil ani nepriaznivý stav.

Obidva fanúšikovské tábory si za príkladné a hlučné povzbudzovanie vyslúžili na pozápaso-
vej konferencii pochvalu aj od šéfa ružomberského realizačného tímu. „Atmosféra bola ozdobou 
tohto zápasu. Náš fanklub povzbudzoval, fanklub Levski Sofia sa správal slušne, taktiež povzbu-
dzoval celý zápas. Takto nejako má vyzerať futbalový zápas,“ spokojne konštatoval tréner Ján 
Haspra.

Fanklub Concordia 1906 si zaslúži pochvalu za výborné fandenie!             Foto: Rudolf Maškurica

HHasppspraraaa..

Po lístkoch do sektoru hostí sa len tak zaprášilo.             Foto: Rudolf Maškurica



Najbližší domáci zápas:
3. kolo Fortuna ligy, 3. 8. 2019 o 19:00 MFK Ružomberok – FK Pohronie

MFK Ružomberok – PFC Levski Sofia 0:2 (0:1)

Góly: 37. Mariani, 51. Paulinho

ŽK: 35. Takáč, 87. Novotný – 39. Kargas, 45+1. Goranov, 50. Reis, 51. Paulinho, 

58. Milanov 

Rozhodovali: Viljanen - Koskiniemi, Valjakka (všetci Fínsko)  Diváci: 3695

MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, J. Maslo (C), Jonec, Mojžiš – Kostadinov, Takáč 

(69. Zsigmund), Brenkus (59. Hašek), Qose, Gal Andrezly – Gerec (79. Novotný)

PFC Levski Sofia: Mijatović – Milanov (C), Kargas, Reis, Goranov – Thiam, Rainov – 

Paulinho, S. Ivanov (90+2. I. Dimitrov), Yurukov (88. Z. Dimitrov) – Mariani (90. Mazurek)Paulinho, S.S  Ivavanon v (9( 0++2.2  I. DiDiD mim trtrovov), YYuurukov ( (8888. ZZ. DDimmititrorov)v) – – M Marariaianini ( (9090.  MaM zzzuzuz rek)

Základná zostava v domácom zápase s PFC Levski Sofia 

Horný rad zľava: Ján Maslo, Michal Jonec, Matej Čurma, Ivan Krajčírik, Štefan Gerec a Kristi Qose. 

Dolný rad zľava: Alexander Mojžiš, Dalibor Takáč, Tihomir Kostadinov, Adam Brenkus a Peter Gal Andrezly.  

Foto: Rudolf Maškurica
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