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Pohľad do histórie
MFK Ružomberok
Začiatky futbalu v Ružomberku spadajú do obdobia rokov 1902 – 1903. Jeho rozvoju značne
pomáhali prisťahovaní talianski robotníci. Tí spolu s občanmi mesta založili v roku 1906 prvý futbalový klub Concordia. Vypuknutím 1. svetovej vojny však došlo k jeho zániku, lebo hráči boli
povolaní na front. Avšak ešte v čase vojny sa zišli chlapci z rybárpoľskej strojárne, aby pod vedením E. Stančoka založili 1. mája 1918 Čs. športový klub Viktória.
Ďalšia kapitola futbalu v meste sa spája s rokom 1927, kedy vznikol ŠK Ružomberok. Jeho
výsledky na konci tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov predstavujú najslávnejšie obdobie
v celých dejinách ružomberského futbalu. Výborné výkony priniesli mužstvu postup až do I. slovenskej ligy.
Neskôr popri ŠK vznikol ďalší oddiel – ŠK RTZ v rybárpoľskej textilke. Po rokoch rivality medzi
týmito klubmi si v roku 1948 funkcionári ŠK a RTZ (v tom čase už SBZ) podali ruky, a tak vznikla
nová organizácia Sokol SBZ Ružomberok. V roku 1953 sa zo Sokola stala Iskra Ružomberok. Iskre
sa podarilo vyhrať majstrovstvá kraja a postúpiť do II. ligy.
Po dvoch sezónach však nasledoval opäť pád a určité futbalové rozčarovanie v meste. S týmto súvisí aj vytvorenie nového klubu - Slovan. V roku 1957 dochádza opäť k spojeniu „rozdeleného futbalového mesta“ – k vytvoreniu celomestskej jednoty – TJ Ružomberok. Od jesene 1959 sa
tak začal boj mužstva o návrat medzi účastníkov II. ligy, ktorý na jar 1962 vyšiel. Radosť fanúšikov
však netrvala dlho: po ročnom účinkovaní nasledoval zostup do oblastného majstrovstva.
Ďalší obrat k lepšiemu nastal v druhej polovici roka 1968, kedy do Ružomberka prišiel trénovať D. Kriak. Predovšetkým zásluhou výbornej jesene si posilnený kolektív vybojoval postup do
divízie, keď počas celej súťaže neopustil vedúcu priečku v tabuľke. V nasledujúcom ročníku
1969 – 1970 Ružomberok s trojbodovým náskokom vyhral východnú skupinu divízie a stal sa novým účastníkom slovenskej národnej ligy. Záujem o futbal v meste značne vzrástol. Mužstvo si
úspešne počínalo v najvyššej republikovej súťaži. Na konci sedemdesiatych rokov však nasledoval pád, opätovný postup, ale vzápätí zase vypadnutie. Po ročnom účinkovaní vo východnej skupine divízie sa Ružomberčania opäť prebojovali do I. SNL. Do sezóny 1981 – 1982 nastúpili pod
vedením toho, ktorý sa veľkou mierou podieľal na postupe – J. Haspru. Celku sa však v náročnej
súťaži neveľmi darilo a so súťažou sa nakoniec musel rozlúčiť. A ako sa neskôr ukázalo, na jedenásť rokov.
Prvú polovicu deväťdesiatych rokov ružomberskí futbaloví priaznivci už dobre poznajú. Po
rokoch pôsobenia v II. SNL sa ŠK Texicom v roku 1993 prebojoval do druhej najvyššej slovenskej
súťaže a v ročníku 1996-1997 do I. ligy spolu s Trenčínom. Už ako MŠK Ružomberok sa v tomto
ročníku tiež prebojoval až do semifinále SP. Od ročníka 1997 klub pôsobí v Mars Superlige a najväčší úspech dosiahol v r. 2000 – 2001, keď skončil na 3. mieste a hral vo finále národného pohára. Tieto úspechy mu zabezpečili aj účasť v európskom pohári UEFA. Tretie miesto v najvyššej
súťaži priniesla aj sezóna 2003 – 2004.
Na najväčší a najpamätnejší úspech si musel futbal v Ružomberku počkať rovných 100 rokov.
Pri týchto okrúhlych oslavách sa v sezóne 2005-2006 oslavovali aj ďalšie nemenej dôležité prvenstvá. Titul „Víťaz Slovenského pohára 2005-2006“ a „Majster Slovenskej republiky, Corgoň liga
2005 – 2006“. MFK Ružomberok sa tak stal len tretím klubom v histórii najvyššej súťaže, ktorý
získal cenné „double“ a vybojoval si tým účasť v súťaži najvyššej, v UEFA Lige majstrov.
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Pohľad na nášho dnešného súpera
Leeds United FC
V minulej sezóne sa tímu z mesta Leeds, ktoré leží v západnom Yorkshire, podarilo zvládnuť
postup z Division One do Football Championship, teda do druhej najvyššej anglickej ligovej súťaže. Domácim štadiónom tohto tradičného anglického klubu je Elland Road v Beestone, na ktorom
hrávajú už od svojho založenia v roku 1919. Najčastejšími prezývkami tímu z Elland road sú „bieli“ („The Whites“) alebo „pávi“ („The Peacocks“).
Po rozpustení predchodcu Leeds City, predstavoval klub väčšinu času svojej existencie top
triedu anglického ligového futbalu. Pod vedením slávneho menežéra Dona Revieho počas 60.
a 70. rokov 20. storočia získal klub dva ligové tituly, FA cup, či Ligový pohár. Na európskej scéne
sa mu podarilo dvakrát získať Pohár veľtržných miest (predchodca Pohára UEFA, v súčasnosti už
UEFA Európskej ligy). Po odchode Dona Revieho do anglickej reprezentácie sa nepodarilo
nadviazať jeho nasledovníkom na úspešné obdobie a v roku 1982 zostúpil Leeds United do druhej najvyššej anglickej súťaže.
Ďalšie úspešné obdobie tak prišlo pod vedením Howarda Wilkinsona. Leeds sa vrátil do najvyššej anglickej súťaže v roku 1990 a hneď dva roky po postupe sa mu podarilo opäť získať ligový
primát (celkovo tak má vo svojej zbierke tri ligové tituly). Počas 90. rokov 20. storočia a začiatkom
21. storočia bojoval tím z Elland road pravidelne o miesta v európskych pohárových súťažiach.
Podarilo sa mu dokonca v dvoch sezónach po sebe prebojovať najprv do semifinále Pohára
UEFA a následne do semifinále UEFA Ligy majstrov. Po takomto úspešnom období však prišiel
výrazný pád, ktorý spôsobili nebývalé finančné problémy. Masový odchod hráčov predznamenal
pád do druhej najvyššej súťaže, o tri sezóny neskôr tento tradičný klub vypadol až do Division
One, teda tretej najvyššej ligovej súťaže. Posledná sezóna však verným fanúšikom priniesla opäť
o niečo viac radosti, keď sa v úplnom závere ligovej sezóny 2009/2010 podarilo tímu Leeds United FC prebojovať do Football Championship.
V tomto tradičnom anglickom mužstve nájdeme aj slovenskú stopu. Vyryl ju tu stopér Ľuboš
Michalík, ktorý do Leedsu prišiel z prvoligového Boltonu. Vysoký obranca bol dokonca v širšej
nominácii Vladimíra Weissa na svetový šampionát 2010 v Juhoafrickej republike. Ešte pred jeho
vyradením z konečnej nominácie prišla pre tohto dôrazného obrancu nepríjemná správa aj z Anglicka. Vedenie mužstva sa ho totiž rozhodlo umiestniť na transferovú listinu, a tým sa pravdepodobne jeho kapitola v tomto anglickom mužstve ukončila. Zo zaujímavosti môžeme takisto prezradiť, že Leeds sa v zimnom prestupovom období podobne ako tímy AC Sparta Praha, Celtic
Glasgow FC a Watford FC zaujímal o nášho útočníka Miloša Lačného. Záujem Sparty Praha bol
však najkonkrétnejší, a tak zakotvil náš bývalý kanonier za riekou Moravou.
Najväčším rivalom Leedsu United je ďalší United, tentoraz ten manchesterský. Táto rivalita vyplýva z historickej rivality medzi grófstvami Lancashire and Yorkshire. Aj preto bol v minulej sezóne najviac sledovaný zápas Leedsu United v anglickom FA Cup-e, keď v treťom kole vyradil úradujúceho majstra Manchester United, po výsledku 1:0. Bolo to prvé víťazstvo Leeds United nad
Manchestrom po dlhých 29 rokoch.
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Riešenie.
Budúcnosť vidíme v papieri.

Žijeme v krajine, ktorú si vážime. Krajina nám dáva našu základnú surovinu –
drevo – a tiež vodu toľko potrebnú pre život a naše fungovanie. Na oplátku
odoberáme drevo z dobre obhospodarovaných lesov a voda za naším podni-

Ako stabilná spoločnosť dbajúca na špičkovú kvalitu svojich výrobkov ruka
v ruke s trvalo udržateľným rozvojom vieme, že naša cesta – cesta zodpovedného podnikania – je tá správna. Už 130 rokov.

kom je taká čistá, že v rieke Váh žijú raky a množstvo rýb, ktoré sú indikátormi
čistoty vody. Sme súčasťou tejto krajiny, prírody, spoločnosti, sme súčasťou
histórie, vývoja a pokroku.

Mondi SCP, a. s., oslavuje v roku 2010 už 130 rokov priemyselnej výroby papiera v Ružomberku.
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