Predstavujeme súpera - FK SENICA
Listujeme v kronike Senice
V centre Záhoria sa organizovaný futbal začal hrávať v roku 1921, v tomto roku tak oslavuje
náš súper 90 rokov organizovaného futbalu. Postupne tu hrávali kluby pod hlavičkami AC, FC,
Sokol, Chemické závody (ChZ) a Dukla. Tímy zväčša pôsobili v okresných a medzikrajských
súťažiach. Významným medzníkom v histórii senického futbalu bol rok 1969, v ktorom vznikla
Telovýchovná jednota Slovenský hodváb. Vytúženého postupu do divízie sa klub dočkal v
ročníku 1973/74 a o dva roky na to si dokonca vybojoval účasť v 1. SNL, kde hrával aj s
Ružomberčanmi.
Sedemnásť sezón patril náš dnešný súper medzi popredné mužstvá najvyššej republikovej
súťaže, no potom hrával 2. ligu, s ktorou sa musel rozlúčiť po sezóne 2003/04. Pád senického
futbalu sa následne skončil až vo 4. lige. Až v ročníku 2008/09 sa začalo blýskať na lepšie časy.
Príchodom Ladislava Hudeca na post trénera a športového riaditeľa, no najmä bývalého hráča
Vladimíra Levárskeho ako hlavného sponzora, došlo k ďalšiemu kvalitatívnemu vzostupu. Senica
suverénne vyhrala súťaž a postúpila nielen do 3.ligy, ale vďaka rozhodnutiu Výkonného výboru
SFZ a transformácii bratislavského Interu priamo do najvyššej súťaže.
Aj v druhej sezóne po postupe sa náš dnešný súper drží nad očakávanie
V uplynulom ročníku si Záhoráci nepočínali ani zďaleka nováčikovsky, keď skončili na šiestej
priečke, o štyri body za naším tímom. V aktuálnom ročníku sa držia ešte lepšie, keď po 31. kole
sú na druhej pozícii, od prvého Slovanu ho už delia takmer nedostihnuteľné 4 body. Ako vidno,
angažovanie skúseného Stanislava Grigu na trénerský post prinieslo svoje ovocie v podobe
vynikajúceho umiestnenia. Rozhodujúcim súbojom v boji o titul bola s veľkou
pravdepodobnosťou domáca bitka Senice so Slovanom, ktorý v druhom polčase obrátil stav
zápasu z 0:1 na 2:1. Po tejto kľúčovej prehre prišla hneď ďalšia, keď na banskobystrických
Štiavničkách prehrala Senica 3:2. Chuť si Seničania napravili domácim víťazstvom 3:2 nad
Nitrou, keď dva góly zaznamenal ich kanonier Ondřej Smetana. Aktuálne má na konte 18 gólov a
v tabuľke je plece pri pleci s Filipom Šebom z ŠK Slovan Bratislava.
Predsedom predstavenstva FK Senica je Vladimír Levársky, prezidentom Viktor Blažek a
športovým riaditeľom Dušan Vrťo.
Vzájomná bilancia:
Celková bilancia s týmto súperom je mimoriadne negatívna -1 víťazstvo a 4 prehry.
V tejto sezóne: 1:2 (d), 0:4 (v).

MFK Ružomberok - FC ViOn Zlaté Moravce 0:0

31. kolo

V prvom polčase sa pod Čebraťom hral celkom zaujímavý futbal. V 8. min hosťujúci
Janečka vyslal ďalekonosnú strelu z 30 metrov, Hrdlička v ružomberskej bránke však bol
pozorný. O minútu nato to skúšal lobom domáci Hoferica, ale nezacielil presne. Potom sa pred
Hrdličkom ocitol Pavelka, mikrosúboj však vyznel pre gólmana MFK. V 16. min rozohrali
Ružomberčania biliardovú akciu, na jej konci bol Gallo, ktorý zblízka neprestrelil húštinu tiel
pred sebou. Potom po jednom z centrov vypadla Hrdličkovi lopta z rúk, jeho spoluhráči však
nebezpečie včas zažehnali. Päť minút pred polčasovým hvizdom bol v gólovej príležitosti
domáci J. Maslo, jeho hlavička z hranice malého obdĺžnika si však cestu medzi žrde
nenašla.

Po zmene strán rozohral
svoju partiu omnoho lepšie
náš tím, ktorý počas celých
štyridsiatichpiatich minút
poriadne nepustil ViOn za
svoju polovicu. Reálny vzruch
však priniesla až 61. min, keď
ružomberský obranca P.
Maslo prenikol za obranu
ViOnu, jeho krížna prízemná
strela však len tesne minula
bránku. Bola to dovtedy
najväčšia šanca zápasu.
V 72. min zašprintoval po
ľavej strane Ďubek, centrom
našiel Blažića, ktorého prudkú
hlavičku zblízka Kuciak v
bránke Zlatých Moraviec len
s námahou vyrazil. Tlak
domácich pokračoval. Hostia
však pozorne bránili, a len
sporadicky sa dostávali na
polovicu súpera. Až minútu
pred naplnením riadneho
hracieho času sa ViOn o čosi
pokúsil, Orávikovu strelu z
diaľky Hrdlička bez problémov chytil.
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Žlté karty: 22. P. Maslo, 31.
Blažić, 47. Sivčević, 77. J.
Maslo - 18. Pavelka, 64. Brčák,
90.+ Orávik
MFK Ružomberok: Hrdlička - P. Maslo (81. Pilár), J. Maslo, Sivčević, Gallo - Greššák - Ivan Kotora
(59. Pekár), Blažić, Ďubek - T. Chovanec (67. Jakšić), Hoferica
RozhodovaIl: Vnuk - Cuninka, Petríček
Diváci: 1195
Ladislav Jurkemik (tréner Ružomberka): "Vedeli sme, že hráme proti kvalitnému súperovi, ktorý
je najmä kombinačne na výške. V prvom polčase mali hostia navrch, v druhom dejstve sme si
vytvorili dosť šancí na to, aby sme zápas doviedli do víťazného konca. Žiaľ, opäť sme doplatili na
neefektívnu koncovku. Myslím si, že to bol dobrý corgoňligový zápas."

AS Trenčín - Ružomberok B - 4:1 (1:1)

30. kolo

Domáci sa už v 8. min dostali do vedenia gólovou hlavičkou Depetrisa, keď do pokutového územia
poslal center Godál. Hostia sa snažili o vyrovnanie a úspešný bol viac ako po polhodine hry Tomáš
Chovanec. Ten prekonal brankára Trenčína Šemrinca po prečíslení doťuknutím do opustenej
trenčianskej bránky.

