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13. kolo
Sobota, 26. 10. 2019, 16:00 h
Jakub Červeň
Matúš Macík
Pavol Kohár
Ivan Krajčírik

2
3
5
10
13
16
19
30

Alexander Mojžiš
Ján Maslo
Mário Mrva
Filip Twardzik (Česko)
Matej Madleňák
Michal Jonec
Matej Čurma
Lukáš Kojnok

4
6
7
8
9
11
20
24
25
29
32

Matúš Kmeť
Kristi Qose (Grécko, Albánsko)
Mário Almaský
Dalibor Takáč
Martin Regáli
Matej Kochan
Tihomir Kostadinov (Sev. Macedónsko)
Marek Zsigmund
Viktor Jedinák
Adam Brenkus
Peter Ďungel

14
15
17
22

Tomáš Bobček
Štefan Gerec
Rastislav Kružliak
Ondřej Novotný (Česko)

		

Ján Haspra, Marek Sapara
Ľuboš Hajdúch, Tomáš Bartko

AS Trenčín
         Brankári

28
33
34
35

Tréneri              Útočníci                         Stredopoliari                               Obrancovia

Tréneri      Útočníci                        Stredopoliari                                   Obrancovia

       Brankári
Brankári

MFK Ružomberok
1
24
99

Denis Chudý
Igor Šemrinec
Michal Kukučka

2
3
5
6
22
29
33
35
37
42

Lukáš Skovajsa
Keston Julien (Trinidad a Tobago)
John Neeskens (USA)
Martin Šulek
Adrián Slávik
Ruben Ligeon (Holandsko)
Richard Križan
Adam Laczkó
Peter Kleščík
Cole Kpekawa (Anglicko)

4
7
8
17
20
23
34

Abdul Zubairu (Nigéria)
Hamza Čataković (Bosna a Hercegovina)
Ryan Koolwijk (Holandsko)
Ante Roguljić (Chorvátsko)
Tomislav Knežević (Chorvátsko)
Mohammed Lamine (Ghana)
Achraf EL Mahdioui (Holandsko)

9
11
12
14
16
19
77

Gino van Kessel (Holandsko, Curacao)
Osman Bukari (Ghana)
Ivenzo Comvalius (Surinam)
Milan Corryn (Belgicko)
Jakub Kadák
Lenny Buyl (Belgicko)
David Depetris (Argentína, Slovensko)
Norbert Hrnčár, Richard Höger
Juraj Ančic, Michal Hanek, Kris Stergulc

Bálint Kišš (hlavný rozhodca, Plášťovce), Milan Štrbo (1. asistent rozhodcu, Trnava)
Peter Bednár (2. asistent rozhodcu, Spišská Nová Ves), Filip Glova (4. rozhodca, Košice)
Jozef Kovalčík (delegát SFZ, Jarabina), Ján Špivák (pozorovateľ rozhodcov, Michalovce)

Predstavujeme súpera – AS Trenčín
Síce sa história terajšieho trenčianskeho klubu datuje od deväťdesiatych rokov dvadsiateho
storočia, futbal sa hral pod hradom Matúša Čáka už dávno predtým. Prvý klub v Trenčíne, TTS,
vznikol v roku 1905. Celok neskôr pod názvom Jednota Trenčín postúpil do 1. československej
ligy, v ktorej obsadil v sezóne 1962/63 konečné 2. miesto a prebojoval sa do Stredoeurópskeho pohára.
V roku 1992 bol založený klub Ozeta Dukla Trenčín a v roku 1997 postúpil do najvyššej slovenskej súťaže. V sezóne 2002/03 zmenil názov na Laugaricio Trenčín a od sezóny 2003/04,
ho poznáme pod súčasným názvom AS Trenčín. V sezóne 2007/08 vypadol do 2. ligy, odkiaľ
sa vrátil v ročníku 2011/12 a ako nováčik sa umiestnil na sympatickej 5. priečke.
V nasledujúcich ročníkoch Trenčania obsadili medailové pozície, znamenajúce účasť v pohárovej Európe. V sezónach 2014/15 a 2015/16 futbalisti spod hradu Matúša Čáka ovládli
súťaž a dvakrát po sebe vyhrali double.
Na začiatku minulej sezóny robili fanúšikom slovenského futbalu veľkú radosť, keď v predkolách prešli cez FK Buducnost Podgorica, Górnik Zabrze aj cez vysoko favorizovaný Feyenoord
Rotterdam. Dostali sa tak do play-off kola, z ktorého mohli postúpiť do skupinovej fázy Európskej
ligy, lenže stopku im vystavila Larnaka.
Vo Fortuna lige však možno aj kvôli absencii domáceho prostredia zaostali za predchádzajúcimi ročníkmi a umiestnili sa na predposlednej dvanástej pozícii. Svoju ligovú príslušnosť museli
preto obhájiť v náročnom barážovom dvojzápase s Popradom. V prvom súboji prehrali 0:2, v
dramatickej odvete napokon zvíťazili 4:1 a zostali v najvyššej súťaži.
Trenčín sa ešte stále nemôže spoľahnúť na domáce prostredie, no pod hradom Matúša Čáka
už rastie do krásy nový futbalový stánok. V prebiehajúcej sezóne sme sa s týmto súperom stretli
zatiaľ raz. Vzájomný súboj sa odohral na žilinskom štadióne a odniesli sme si z neho bod za
remízu 1:1, keď sa o vyrovnanie postaral Štefan Gerec

Tomáš Bobček si otvoril gólový účet vo Fortuna lige

G

Po remíze so Slovanom Bratislava 1:1 predstúpil pred novinárov útočník Tomáš Bobček, ktorý
strelil svoj premiérový gól vo Fortuna lige.Úspešné výsledky z posledných vonkajších duelov sa
od úvodu prejavovali na hre ružomberského tímu.
„Vyhrali sme dva zápasy po sebe. Sebavedomie bolo omnoho väčšie. Verili sme si aj na Slovan. Vedeli sme, že vo štvrtok hral Európsku ligu, takže sme išli do zápasu s tým, že ideme vyhrať.
Škoda, ale máme aspoň remízu,“ povedal futbalista obliekajúci dres s číslom štrnásť.
Ako prvý pohrozil strelou z hranice šestnástky Vernon De Marco, ale Matúš Macík si dal pozor. Na túto situáciu odpovedal Martin Regáli, lenže jeho zakončenie zneškodnil Dominik Greif.
V 39. minúte sa Ruža ujala vedenia, keď Tomáš Bobček po ukážkovej spolupráci s Martinom
Regálim využil rýchly protiútok.
„Uvidel som tam Martina Regáliho. Najskôr som si myslel, že je v ofsajde, tak som chvíľku
počkal, potom som mu prihral a pekne mi ju vrátil. Som rád, že mi prihral takto pred prázdnu
bránu a ja som doklepol,“ spomenul si Tomáš Bobček na svoj prvý gól vo Fortuna lige.
Po zmene strán sa hostia snažili o vyrovnanie. Do sľubných situácií sa dostávali aj Liptáci,
lenže druhý gól nepridali a v 84. minúte striedajúci Andraž Šporar vyrovnal na 1:1. Na výsledku už nič nezmenila ani strela Mareka Zsigmunda, ktorú vyrazil Dominik Greif, a ani hlavička
Ondřeja Novotného tesne nad brvno.

Tomáš Bobček počas zápasu so Slovanom Bratislava. 			

Foto: Rudolf Maškurica

Aké pocity mal po záverečnom hvizde autor jediného ružomberského presného zásahu?
„Zmiešané. Dal som síce prvý gól, ale remizovali sme. Mohli sme vyhrať, ale sme radi aj za
bod,“ zamyslel sa 18-ročný útočník.
MFK Ružomberok – ŠK Slovan
Bratislava 1:1 (1:0)
Góly: 39. T. Bobček – 84. Šporar
ŽK: 76. Zsigmund, 90+2. Kostadinov, 90+3. Regáli – 84. Holman
Rozhodovali: Glova – Hrčka, Bednár Diváci: 2086
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok, Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš – Kostadinov, Zsigmund, Qose
(83. Takáč) – Bobček (77. Novotný),
Regáli (90.+3 Filinský)
ŠK Slovan Bratislava: Greif –
Apau, Bajrić, Abena, De Marco
– Ljubicić, Nono (68. Holman) –
Daniel, Rabiu (75. Šporar), Dražić
(65. Moha) – Strelec
Takto sa tešil Tomáš Bobček po svojom prvom góle vo Fortuna lige. Počas následnej reprezentačnej prestávky skóroval aj
za slovenskú „devätnástku“ v stretnutí s Bosnou a Hercegovinou. 			
Foto: Rudolf Maškurica

Projekt Fortuna liga hrá fér zavítal do Ružomberka

G

Na začiatku októbra absolvovali naši hráči, členovia realizačného tímu a predstavitelia klubu
prednášku v rámci projektu Fortuna liga hrá fér, ktorá má slúžiť ako prevencia proti ovplyvňovaniu
výsledkov futbalových zápasov a koná sa na štadiónoch všetkých účastníkov najvyššej súťaže.
Všetkým zúčastneným dali cenné rady asistent integrity futbalu SFZ Jakub Čavoj a aj bývalý
futbalista Ivan Hodúr, ktorý sám pocítil, aké to je spadnúť do kolotoča, z ktorého sa len ťažko
hľadá cesta von.
„Je to projekt SFZ v spolupráci s ÚLK a Fortunou ako podporovateľom tohto projektu. Naším
hlavným cieľom je vzdelávať v rámci prevencie boja proti manipulácii futbalových stretnutí, po
anglicky nazývaného match fixing, a odovzdať informácie z vyšetrovaných prípadov na Slovensku
aj v zahraničí. Všetky potrebné informácie o technikách manipulátorov. Akým spôsobom sa môžu
hráči dostať do takýchto situácií, ako najlepšie reagovať, aby mali kompletné informácie o všetkom, čo na nich môže v týchto prípadoch čakať,“ priblížil projekt zástupca SFZ.
Príbeh Ivana Hodúra pozná zrejme každý, kto sa zaujíma o futbal. Za svoje počínanie dostal
okrem pokuty aj zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť spojenú s futbalom na 25 rokov. Pre futbalistov je rozhodne viac poučné počúvať príbeh o zničení profesionálneho aj osobného života od
človeka, ktorý to naozaj prežil.
„Vždy rozprávame reálne príbehy z praxe. To znamená, že sa to nesnažíme robiť nejako teoreticky, ale naozaj dávať praktické informácie. Vidíme, že aj hráči na to reagujú pozitívne, že
Ivana Hodúra neodsudzujú, ale vítajú jeho snahu a to, že sa ich snaží varovať. To znamená, že aj
oni sú za to, aby dostal druhú šancu. Vítame jeho snahu. Robí to bez nároku na honorár a hráči
to berú trochu inak, keď je to príbeh reálneho človeka, ktorý to zažil na vlastnej koži, a vidia ako
dopadol,“ povedal Jakub Čavoj.
Každý fanúšik ide na futbal preto, aby videl stopercentnú snahu obidvoch mužstiev zabojovať
o čo najlepší výsledok, nie vopred dohodnuté divadlo. Je preto pochopiteľné, že tresty za manipulovanie zápasov musia byť exemplárne.
Ako vníma doteraz udelené tresty Jakub Čavoj a aký je jeho názor na situácie, keď bývajú
okrem futbalistov potrestané aj kluby pokutou, prípadne odrátaním bodov?
„Čo sa týka trestov pre hráčov, samozrejme, to závisí od prípadu. Pri niektorých trestoch s nimi
súhlasíme, pri niektorých si možno vieme predstaviť aj vyšší trest, ale rešpektujeme, že všetky tresty
musia byť na základe stopercentne dokázaných dôkazov. Hráči nemôžu byť potrestaní na základe nejakého nášho podozrenia a vyšetrovania. Vždy sa vychádza z konkrétnej situácie, takže
výšky trestov rešpektujeme a súhlasíme s nimi.
Čo sa týka trestov pre kluby, tam sa snažíme nejakým spôsobom vždy zosobniť, ak je to nejaký
trest pre klub, koľko hráčov z klubu manipulovalo. Kluby sú v podstate nejakým spôsobom zodpovedné za svojich hráčov. Zároveň zisťujeme, či kluby k manipulácii nejako neprispeli. Nie priamo,
ale tým, že v niektorých kluboch hráči nedostávajú načas výplaty a podobne, a vďaka tomu sa
zapletú do takýchto vecí. Často sa tam odráža aj takáto súvislosť,“ vysvetlil asistent integrity futbalu SFZ.
Keďže sa prednáška konala tentokrát v Ružomberku, bez povšimnutia nezostal ani medializovaný prípad z jarnej časti sezóny 2017/18, keď náš brankár Matúš Macík nahlásil, že dostal
ponuku na manipuláciu ligového duelu medzi Ružomberkom a Trnavou.
„Ten prípad som riešil priamo ja. To znamená, že som bol s ním v kontakte ako prvý. Ako som
povedal aj v rámci prednášky, oceňujeme jeho snahu a to, ako sa zachoval. Prípad sme prenechali
na riešenie polícii, ktorá má viac prostriedkov na riešenie tohto konkrétneho prípadu.

Naši hráči a členovia realizačného tímu spolu s Ivanom Hodúrom po prednáške.

Foto: Matej Šavol

Ceníme si jeho prístup, snahu a reakciu. Je to dobrý príklad do budúcna, ako sa majú hráči zachovať. Ešte nevieme, aký bude výsledok, keďže to vyšetruje polícia, ale sme radi, že sa zachoval
tak, ako to hráčom vysvetľujeme na školeniach,“ pochválil Jakub Čavoj prístup ružomberského
gólmana.
Ak bude tento rozhovor čítať aj futbalista, ktorý sa akurát dostal do situácie, keď mu niekto
ponúka odmenu za manipuláciu zápasu, čo by mu odkázal asistent integrity futbalu SFZ?
„Rozumieme, že je to pre neho ťažká situácia. Nie je jednoduché sa s tým vysporiadať a rozhodnúť sa to nahlásiť, len je to jediná cesta, ako mu môžeme pomôcť. My sa snažíme zabezpečiť
anonymitu a týmto hráčom pomôcť.
Takže veríme, že naša činnosť v posledných rokoch preukazuje hráčom, že reálne sa snažíme s
tým bojovať. Boli odhalené nejaké prípady. Takže budeme radi, keď sa zachová správne, odmietne to a zároveň nám to nahlási, aby sme takéto prípady mohli zastaviť už v počiatkoch,“ povedal
na záver Jakub Čavoj.

Naše najmladšie nádeje trénujú so staršími dorastencami
V tejto sezóne sme pre našich najmladších futbalistov z kategórie U7 pripravili projekt NAJSTARŠÍ NAJMLADŠÍM. Vďaka tomu môžu hráči z najmladšej kategórie trénovať s futbalistami zo
staršieho dorastu.
Projekt je zároveň aj zaujímavým spestrením tréningového procesu pre starších dorastencov,
keďže jeden z nich si vždy vyskúša prácu trénera a vedie tréning prípravkárov. Z hráčov výberu
U19 sa už zapojili Tomáš Kubík, Jakub Krnáč, Filip Černák, Alexander Selecký a Jakub Červeň.

Ružomberok získal pod Zoborom tri body

G

V sobotu 19. októbra 2019 odohral Ružomberok zápas dvanásteho kola Fortuna ligy s domácou Nitrou.
V 7. minúte Regáliho zblokovanú strelu vyboxoval Šípoš mimo veľkého vápna. Po troch minútach domáci brankár vyrazil Mojžišovu strelu z uhla na roh. V 13. minúte na druhej strane Faško
vystrašil hostí centrom z ľavého krídla, ktorý pred nabiehajúcimi hráčmi Nitry na dvakrát zachytil
Macík. O osem minút neskôr Faško výborne vysunul Gatarića, jeho strelu ešte lepším zákrokom
vyrazil Macík na roh. V 27. minúte tiesnený Ristovski namieril nad brvno. Po troch minútach hostia
zblokovali Gatarićovu strelu z vnútra šestnástky tesne vedľa brány. V 38. minúte Takáč vystrelil
spoza veľkého vápna a jeho strela skončila po Farkašovom teči v sieti – 0:1. O tri minúty sa mohli
znova tešiť hostia, ale Regáliho nebezpečnú strelu vyrazil Šípoš.
V 49. minúte Bobček našiel vo veľkom vápne voľného Takáča, ale jeho strelu vyrazil Šípoš
na roh. O osem minút neskôr Regáli vyskočil na center z pravej strany a prudkú hlavičku zblízka
vyrazil domáci gólman. V 63. minúte Gatarić nebezpečne vystrelil spoza šestnástky, lenže strelu
zblokoval obranca. Po dvoch minútach Takáč z mierneho uhla minul bližšiu žrď nitrianskej svätyne. V 69. minúte to skúsil Faško z väčšej vzdialenosti, ale namieril vedľa brány. Po dvoch minútach Chobot krížnou strelou vyrovnal na 1:1. Takmer ihneď však prišiel ružomberský protiútok,
pri ktorom bol v šestnástke faulovaný Regáli a nariadený pokutový kop bez problémov premenil
Twardzik – 1:2. V 76. minúte Farkaš fauloval pred veľkým vápnom prenikajúceho Mojžiša a
nasledoval priamy kop z výhodnej vzdialenosti, lenže Maslovu strelu smerujúcu na stred brány
chytil Šípoš. O sedem minút sa opäť predviedol Šípoš, keď vyrazil na roh nebezpečné zakončenie tiesneného Bobčeka. V ďalšom priebehu si hostia postrážili jednogólový náskok a odviezli
si z Nitry tri body.

FC Nitra – MFK Ružomberok 1:2 (0:1)
Góly: 71. Chobot - 38. Farkaš vl., 73. Twardzik (z 11m) ŽK: 50. Podhorin, 76. Farkaš,
81. Chobot - 90. Takáč Diváci: 518
Rozhodovali: Kružliak - Somoláni, Roszbeck
FC Nitra: Šípoš – Magda, Farkaš, Podhorin
– Šefčík (80. Mikuš), Bílovský, Faško, Chobot
– Štefanec (55. M. Fábry) – Gatarič, Ristovski
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok (85. V.
Jedinák), Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš –
Kostadinov, Zsigmund, Takáč – T. Bobček (87.
Múdry), Regáli (90. Novotný)

Pozývame vás na zajtrajší zápas nášho B mužstva
Ružomberské Béčko v posledných stretnutiach najskôr v Bratislave remizovalo s rezervou Slovana 0:0, následný domáci duel s Podbrezovou bol odložený z dôvodu zdravotných problémov
hráčov súpera a naposledy Liptáci prehrali na pôde favorizovaného Popradu 0:2. Po štrnástich
kolách sa naše Béčko nachádza v 2. lige so ziskom devätnásť bodov na ôsmej priečke.
Už zajtra, v nedeľu 27. októbra 2019 o 10:30, čaká tím MFK Ružomberok B domáci súboj
so Skalicou a všetkých vás pozývame na zápas. Otvorená bude východná tribúna. Vstupné je v
základnej cene 3 eurá a pre dôchodcov a študentov s platným preukazom ISIC 2 eurá. Voľný
vstup majú deti do 10 rokov v sprievode osoby so zakúpenou vstupenkou, resp. permanentkou,
držitelia preukazu ZŤP a Janského plakety (striebornej, zlatej a diamantovej), mamičky s kočíkmi
(do bezbariérového sektoru pri východnej tribúne), členovia OZ Ružomberčan s členskou kartou
a držitelia permanentných vstupeniek na domáce zápasy Fortuna ligy.
Návštevníci štadióna s nárokom na bezplatný vstup si taktiež musia v pokladni vyzdvihnúť
vstupenku v nulovej hodnote, nakoľko všetky miesta sú na sedenie. Držitelia permanentných vstupeniek na západnú tribúnu dostanú nulový lístok pri turniketoch východnej tribúny. Pokladne sú
otvorené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia.
Por.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabuľka Fortuna ligy po 12. kole

Team

ŠK Slovan Bratislava
MŠK Žilina
FC DAC 1904 Dunajská Streda
FC Spartak Trnava
MFK Ružomberok
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
ŠKF iClinic Sereď
FK Senica
AS Trenčín
MFK Zemplín Michalovce
FK Pohronie
FC Nitra

Zápasy

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Výhry

9
8
8
5
4
4
3
4
3
3
1
2

Remízy

2
3
1
2
4
4
5
2
4
4
4
1

Prehry

1
1
3
5
4
4
4
6
5
5
7
9

Skóre

34:11
25:9
23:14
17:16
14:15
14:16
15:19
15:23
21:22
13:16
12:27
11:26

Body

29
27
25
17
16
16
14
14
13
13
7
7

Najbližší domáci zápas: 16. kolo Fortuna ligy, 23. 11. 2019 o 14:00

MFK Ružomberok – FK Senica

STOP
RASIZMU!

