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28
33
34
35

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
26
29
32

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

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble
Tréneri            Útočníci                               Stredopoliari                                   Obrancovia               Brankári

Tréneri      Útočníci

                  Stredopoliari                                   Obrancovia

       Brankári
Brankári

MFK Ružomberok

1
13

Branislav Pindroch
Adrián Chovan

3
4
7
12
15
21
24
28
42

Antonio Asanović (Chorvátsko)
Martin Tóth
Peter Čögley
Martin Chren
Samuel Török
Dávid Haspra
Jakub Brašeň
Jacy Maranhao Oliveira (Brazília)
Michal Pintér

5
8
10
14
17
18
19
20
22
23
26
98

Tomče Grozdanovski (Severné Macedónsko)
Anton Sloboda
Martin Válovčan
Denis Duga
Dávid Richtárech
Peter Orávik
Adam Mihálik
Murilo Henrique Calvacante (Brazília)
Gustavo Henrique Cabral De Souza (Brazília)
Martin Kovaľ
Tomáš Ďubek
Shaka Mawuli Eklu (Ghana)

9
11
27
94

Vladimír Tkáč
Jakub Švec
Senad Jarović (Nemecko)
Sílvio Rodrigues Pereira Júnior (Brazília)
Luboš Janek
Samuel Bojnák
Karol Praženica, Branislav Mráz
Milan Ivanka, Martin Matlák

Erik Gemzický (hlavný rozhodca, Brezno), Tomáš Somoláni (1. asistent rozhodcu, Bratislava)
Peter Bednár (2. asistent rozhodcu, Spišská Nová Ves), Michal Smolák (4. rozhodca, Bratislava)
Jaroslav Švarc (delegát SFZ, Spišská Nová Ves), Ondrej Brendza (pozorovateľ rozhodcov, Stropkov)

Predstavujeme súpera – FC VION ZLATÉ MORAVCE – VRÁBLE
FC ViOn Zlaté Moravce bol založený 22. januára 1995. Klub od svojho vzniku napredoval,
na čom mal veľký podiel jeho majiteľ Viliam Ondrejka.
Najväčšie úspechy si Zlaté Moravce pripísali v roku 2007, keď sa stali víťazmi Slovenského
pohára, postúpili do Corgoň ligy a predstavili sa v Pohári UEFA (dnešná Európska liga), kde
zdolali FC Almaty, no v druhom kole už nestačili na neskoršieho celkového víťaza súťaže – Zenit
Petrohrad. V sezóne 2008/09 ViOn vypadol z najvyššej súťaže, no po roku sa do nej vrátil.
Pred začiatkom ročníka 2016/17 pristúpil ViOn k fúzii s klubom FC Vráble, čím sa zmenil jeho
oficiálny názov na FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble.
Dres ViOnu momentálne obliekajú aj dvaja naši bývalí hráči Tomáš Ďubek a Anton Sloboda.
S týmto súperom sme sa v aktuálnom ročníku stretli zatiaľ raz, a to v siedmom kole, keď Ruža
prehrala v Zlatých Moravciach 2:4.

Ivan Krajčírik trénoval s mládežníckymi brankármi
V piatok 22. novembra 2019 absolvovali naši mládežnícki brankári spoločný tréning, ktorého
sa zúčastnil aj Ivan Krajčírik so skúsenosťami z A mužstva.Šéftréner mládežníckych gólmanov Ján
Hablák si pochvaľoval vydarené spoločne strávené poobedie a aj zákroky svojich zverencov.
Spokojnosť neskrýval ani Ivan Krajčírik. „Bolo to super. Som rád, že ma zavolal tréner Hablák.
Tréning som si užil. Vo vyšších aj v nižších kategóriách sú šikovní chalani,“ skonštatoval 19-ročný
brankár, ktorému sa pozdávali výkony chlapcov z dorastu, žiackych kategórií a aj zanietenie
prípravkárov: „Sú to pracovití chalani. S najmladšími bola sranda, pretože to robia s radosťou.“
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Spoločná fotka brankárov. 					

Foto: Ivan Kohút

Možnosť trénovať s Ivanom Krajčírikom bola pre viaceré mladé nádeje veľkou výzvou. Náš
gólman totiž prežíva zaujímavú sezónu. Počas zranenia stabilnej brankárskej jednotky si pripísal
viaceré štarty v A mužstve vrátane Európskej ligy. Skúsenejšiemu Matúšovi Macíkovi momentálne
„kryje chrbát“ ako náhradný brankár a stabilne chytáva za B mužstvo, kde mu výborne vyšiel
najmä posledný ligový duel s Podbrezovou.
„Boli to pre mňa veľké skúsenosti či už v Európskej lige alebo vo Fortuna lige. Som veľmi rád,
že som dostal šancu a že mi verili tréneri. Hlavne mi veľmi pomáha Matúš či už na tréningoch,
alebo v zápasoch. V Béčku sme veľmi mladí chalani. Nemáme veľa skúseností. Dúfam, že na jar
budeme mať lepšie výsledky ako v jesennej časti,“ zamyslel sa Ivan Krajčírik nad svojím jesenným
účinkovaním.
Veríme, že dobrá nálada aj odhodlanie zo spoločného tréningu všetkým našim gólmanom
vydrží a naďalej budú minimálne takými oporami svojich tímov ako doteraz. Sme presvedčení,
že podobné aktivity sú tou najsprávnejšou motiváciou pre mladých brankárov.

Filipovi Twardzikovi sa proti Senici darí
Po súboji šestnásteho kola Fortuna ligy so Senicou, v ktorom Ružomberok remizoval 2:2, sa
s nami podelil o svoje pocity autor vyrovnávajúceho gólu Filip Twardzik.
Liptákom nevyšiel prvý polčas, keď sa v úvodnom dejstve presadili Samson Akinyoola a Frank
Castaneda. Ružomberčania tak schádzali z trávnika za nepriaznivého stavu 0:2.
„Prvý polčas nám vôbec nevychádzalo to, čo sme chceli. Druhý polčas sme sa do toho dostávali.
Vytvorili sme si nejaké šance a uhrali sme to aspoň na remízu,“ zhodnotil stretnutie obranca klubu
spod Čebraťa.

Filip Twardzik po zápase so Senicou. 						

Foto: Ján Kmeť

Po zmene strán striedajúci Kristi Qose utešenou strelou z hranice šestnástky zúročil prihrávku
od Tomáša Bobčeka na kontaktný gól a v 83. minúte vyrovnal Filip Twardzik na konečných 2:2.
Aké pokyny odzneli cez polčasovú prestávku?
„Povedali sme si, že ten gól určite príde a keď príde, určite to dohráme až do konca. Vyrovnali
sme na 2:2 a mali sme na konci ešte jednu pološancu, ale musíme byť radi za bod,“ prezradil
Filip Twardzik, ktorého vzhľadom na priebeh tešil zisk bodu, no mrzelo ho, že hráči opäť doma
nepotešili fanúšikov víťazstvom: „Berieme ten bod. Zároveň sme ale sklamaní, že zase sme doma
nevyhrali.“
Ruža sa so Senicou stretla už tretíkrát v tomto ročníku. Vo všetkých prípadoch platilo, že sa
vzájomné súboje skončili deľbou bodov po tom, čo Liptáci dohnali súperov náskok. Zároveň vo
všetkých troch prípadoch premenil pokutový kop Filip Twardzik. Najskôr skóroval v piatom kole
Fortuna ligy na súperove pôde a následne na Záhorí rozvlnil sieť z jedenástky aj pri úspešnom
rozstrele v osemfinále Slovnaft Cupu.
Zatiaľ čo v doterajších dvoch zápasoch proti nemu stál v bráne Federico Taborda, tentokrát to
bol krajan nášho obrancu Vojtěch Vorel. Český gólman si síce vybral správnu stranu, no ružomberský futbalista nekompromisne vyrovnal. „Myslel som na to, že určite bude pozerať kam to kopem.
Raz som kopol doprava, raz doľava. Vymenili brankára. V poslednej chvíli som si to rozmyslel a
kopol som naľavo,“ povedal exekútor pokutového kopu.
MFK Ružomberok – FK Senica 2:2 (0:2)
Góly: 62. Qose, 83. Twardzik (z 11m) – 21. Akinyoola, 40. Castaneda
ŽK: 32. Kostadinov, 78. Čurma – 44. Akinyoola, 49. Yenne, 84. Vorel, 86. Didiba
Rozhodovali: Dohál – Pozor, Hrmo Diváci: 987
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok (70. Gerec), Čurma, Maslo, Twardzik, Mojžiš
– Kostadinov, Zsigmund, Takáč (58. Qose) – Regáli, Bobček
FK Senica: Vorel – Didiba, Dias, Krč (69. de Assis) – Addo, Klapan, Cvek, Yenne
– Baumgartner (90. Totka) – Castaneda (80. Eneji), Akinyoola

Ladislav Pecko: „V 2. lige chceme hrať dôstojne“
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Naše B mužstvo ukončilo jesennú časť sezóny 2019/20, a tak je tu čas na zhodnotenie jesene
s hlavným trénerom tohto výberu Ladislavom Peckom.
Skúsený tréner, ktorý v sezóne 2015/16 viedol ružomberský seniorský tím v najvyššej súťaži,
presedlal v posledných troch ročníkoch na funkcionársky post športového riaditeľa mládeže.
Krátko pred začiatkom tejto sezóny sa však stal trénerom výberu MFK Ružomberok B. Mužstvo
po postupe z 3. ligy Stred čakala účasť v druhej najvyššej súťaži. Ako došlo k návratu Ladislava
Pecka na trénerskú pozíciu?
„Rýchlo a nečakane. B mužstvo postúpilo do druhej ligy a v lete došlo k výmene trénerov v A
tíme. Prišlo to nejako samo,“ spomenul si lodivod rezervy klubu spod Čebraťa.
Po minulom ročníku došlo k omladeniu A mužstva a zákonite sa opäť omladilo aj Béčko.
Pred hráčmi, z ktorých veľká časť dovtedy hrala buď dorastenecké súťaže, alebo 3. ligu za
juniorov, tak stála neľahká výzva v podobe účinkovania v 2. lige. Napriek obavám však mali
Liptáci výborný vstup do súťaže, keď v prvých dvoch kolách vyhrali nad Liptovským Mikulášom
a Komárnom. Následne sa síce výhry striedali s prehrami, no ani po výsledkovo nezvládnutých
stretnutiach sa mladí futbalisti zvyčajne nemuseli hanbiť za svoju hru. Viacerí futbalisti sa navyše
postupom času zapracovali do Áčka.

„Pred začiatkom boli aj obavy, pretože sme mali veľmi krátky čas dať dokopy mužstvo aj
všetko okolo toho. Vedeli sme, že to bude ťažká súťaž. Na druhej strane je dobre, ako k tomu
chlapci pristúpili a že do súťaže vbehli s veľkým odhodlaním, čo nám dosť pomohlo,“ pochválil
svojich zverencov Ladislav Pecko.
Postupom času sa však dostavil aj útlm, počas ktorého ružomberská rezerva okúsila trpkosť
niekoľkých vysokých prehier. Najmä obdobie medzi desiatym až sedemnástym kolom bolo obzvlášť náročné, veď B mužstvo (ak si odmyslíme preložený duel s Podbrezovou) získalo len štyri
body.
„Dalo sa to čakať. Ako hovorím, je dobre, že sme mali taký úvod. Niektoré mužstvá to mali
naopak, ale taký je futbal. My sme neboli a ani nie sme v druhej lige favoriti. Chceme tam hrať
dôstojne, chceme našim mladým chlapcom ukázať väčšiu kvalitu. V tom období prišlo dosť veľa
zmien v zostave. V A mužstve boli zranení hráči a aj my sme mali zranených. V podstate celá os
tímu sa rozbila, ale práve na to je tá súťaž, aby sa tu futbalisti pripravili a vyskúšali si ju aj ostatní
hráči. Sila sa ukáže, aj keď sa prehráva, nielen keď sa vyhráva, vtedy treba pracovať,“ zamyslel
sa tréner.
Sezónu napokon ukončil domáci súboj s Podbrezovou, ktorý bol preložený a odohral sa až
dva týždne po poslednom kole. V tomto stretnutí naše Béčko vyhralo 2:0.

Gól Alexa Holuba v zápase s Podbrezovou. 				

Foto: Rudolf Maškurica

„Spomínané obdobie bolo rozhádzané aj tým, že Podbrezová odložila zápas. Chvalabohu
sme ho vyhrali. Odložením stretnutia sa trošku narušil celý chod jesene, ale je dobre, že sa hráči
dokázali zomknúť. V zápase s Podbrezovou som videl asi najväčšiu radosť mužstva po strelení
gólu za celú jeseň,“ spokojne konštatoval Ladislav Pecko.
MFK Ružomberok B bude so ziskom 22 bodov zimovať v 2. lige na ôsmej priečke. V tejto
súťaži pôsobí šestnásť tímov a vypadávajú až štyria. Pred 13. Šamorínom, ktorý sa po jeseni
nachádza na prvej zostupovej priečke, majú Liptáci štvorbodový náskok.
Aké ciele si dáva mužstvo pred jarou?
„Verím, že zase budeme mať trošku širší káder, ako sme mali v lete. Možno vytiahneme niektorých chlapcov z dorastu. Uvidíme, ako bude na tom A mužstvo, či si niekoho ešte zoberú z týchto
mladých chlapcov, lebo v jeseni ich dosť prešlo do Áčka. Budeme sa snažiť hrať dobrý futbal,
aby ľudia hovorili, že sme do tejto súťaže niečo priniesli, a samozrejme chceme udržať 2. ligu,“
odhodlane povedal tréner.

Radosť hráčov po góle Alexa Holuba v stretnutí s Podbrezovou.

Foto: Rudolf Maškurica

Pri predchádzajúcich hodnoteniach tejto kategórie sme žiadali členov realizačného tímu, aby
vybrali najkrajšie góly a inak tomu nebolo ani teraz. Tréner bude počas zimy najradšej spomínať
na presné zásahy zo zápasu s Podbrezovou. Obidva padli po rohoch Adama Brenkusa, pričom
v prvom prípade jeho center nekompromisne poslal do brány obranca Alex Holub. Druhý gól
bol ešte zaujímavejší, keď 20-ročný stredopoliar zatočil loptu od rohovej zástavky do brány, no
o zápis do štatistík nášho hráča obral jemný teč futbalistu Podbrezovej, ktorému bol tento presný
zásah napokon pripísaný.
„Ani neviem, či boli najkrajšie, ale najsladšie sú tieto dva posledné, lebo po prehrách veľmi hriali pri srdci. Keď vyhráte posledný zápas, do zimy sa ide s lepším pocitom,“ dodal Ladislav Pecko.
Góly nášho B mužstva v jesennej časti 2. ligy:
Michal Dopater (4), Matúš Kmeť (3), Alex Holub (3), Martin Regáli (2), Mário Almaský (2),
Tomáš Bobček (2), vlastné (2), Marek Zsigmund (1), Miroslav Almaský (1), Dalibor Takáč (1),
Timotej Múdry (1), Rastislav Kružliak (1)

Trnava ukončila našu sériu bez prehry
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V piatok 29. novembra 2019 odohral Ružomberok v Myjave sedemnáste kolo Fortuna ligy
so Spartakom Trnava.
Ružomberčania nastúpili do stretnutia bez Jána Masla, ktorému napokon nedovolili hrať zdravotné problémy. Hostia mali nádejný vstup do stretnutia. V 3. minúte Qose nahral v šestnástke
Mojžišovi, ktorý trafil žrď. Po piatich minútach Rusov vyrazil strelu Kostadinova pred seba a Regáli vo veľkej šanci usmernil loptu tesne vedľa. V 23. minúte pohrozil domáci Tešija strelou spoza
veľkého vápna nad brvno. Po šiestich minútach mali ďalšiu šancu Liptáci. Regáli poslal z ľavej
strany prihrávku cez celú šestnástku, našiel Kojnoka a ten vystrelil nad bránu. V 34. minúte išli do
vedenia domáci hráči, keď Lovatov center z priameho kopu upratal do siete Yilmaz – 1:0. O sedem minút neskôr hostia zblokovali na roh nebezpečnú Grendelovu strelu. Ten istý hráč pohrozil
aj na konci úvodného dejstva, keď jeho strelu smerujúcu pod brvno vyrazil Macík. V 58. minúte
zahrávali domáci hráči priamy kop z nebezpečnej vzdialenosti. Loptu síce napálili do múru,
no odrazila sa pred Lovata, ktorý ju poslal tesne vedľa Macíkovej svätyne. Po piatich minútach
predviedol šikovnú individuálnu akciu Yilmaz a zakončil ju svojím druhým gólom v zápase – 2:0.

V 68. minúte Kostadinov zahrával ružomberský priamy kop. Jeho center odvrátili domáci
pred Qoseho, no albánsky reprezentant rozvlnil z mierneho uhla len bočnú sieť. O sedem minút neskôr Kostadinov našiel striedajúceho Novotného, no tiesnený útočník z uhla minul bránu.
V ďalších minútach domáci hráči dlho nepúšťali Ružomberčanov do šance na strelenie kontaktného gólu.V nadstavenom čase ešte striedajúci Takáč pohrozil peknou strelou spoza šestnástky
a Novotný hlavičkoval tesne nad brvno.
Na nepriaznivom výsledku sa tak už nič nezmenilo a po prehre 0:2 sa skončila ružomberská
séria bez prehry, ktorá trvala deväť ligových duelov.
FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 2:0 (1:0)
Góly: 34. a 63. Yilmaz ŽK: 86. Tešija – 37. T. Bobček, 73. Kostadinov, 78. Čurma
Rozhodovali: Pavlík – Roszbeck, Perát Diváci: 438
FC Spartak Trnava: Rusov – Diogo, Mesík, Turňa – Tavares, Halilovič, Tešija, Lovat
– Grendel (81. Gamboš) – Yilmaz (74. Kelemen), Sobczyk (90. Oršula)
MFK Ružomberok: Macík – Kojnok, Čurma, Mário Mrva, Twardzik, Mojžiš
– Kostadinov, Zsigmund, Qose – T. Bobček (67. Novotný), Regáli (75. Takáč)

Aj vaše dieťa môže
hrať za Ružu!
Ak máte syna narodeného v rokoch 2013 alebo 2014 a chce hrávať
futbal za náš klub, neváhajte a kontaktujte šéftrénera ružomberských prípraviek Róberta Hazuchu!
Prácu s ružomberskou
mládežou môžete sledovať prostredníctvom hashtagu #HRAJZARUZU.
Por.

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

Tabuľka Fortuna ligy po 17. kole

Team

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

Zápasy

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Výhry

13
11
9
6
7
5
5
5
5
4
4
2

Remízy

3
2
5
6
2
7
5
5
4
6
2
5

Prehry

1
4
3
5
8
5
7
7
8
7
11
10

Skóre

40:11
29:20
27:14
22:23
22:21
18:20
28:28
22:23
21:28
16:24
13:28
17:35

Body

42
35
32
24
23
22
20
20
19
18
14
11

ĎAKUJEME FANÚŠIKOM ZA PODPORU V ROKU 2019!

STOP
RASIZMU!

