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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 Stredoeuróp-
skeho 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 pohá-
rovej Európe. V sezónach 2014/15 a 2015/16 futbalisti spod hradu Matúša Čáka ovládli súťaž 
a dvakrát po sebe vyhrali double. Za posledné roky sú naším tradičným zástupcom v pohárovej 
Európe. V aktuálnej sezóne robili fanúšikom slovenského futbalu veľkú radosť, keď v predkolách 
prešli cez FK Buducnost Podgorica, Górnik Zabrze aj cez vysoko favorizovaný Feyenoord Rotter-
dam. Dostali sa tak do play-off kola, z ktorého mohli postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy, 
lenže stopku im vystavila Larnaka.

Ružomberok sa v tomto ročníku stretol s Trenčínom zatiaľ raz, keď v druhom kole Fortuna ligy 
zvíťazil v Myjave nad týmto súperom 4:1.

Futbal v meste zavítal do Ružomberka
V nedeľu 7. októbra 2018 sa na parkovisku pri nákupnom centre STOP SHOP v Ružomberku 

uskutočnil nový projekt našej ligy Futbal v meste, ktorého cieľom je dostať najpopulárnejší kolek-
tívny šport na svete bližšie k ľuďom a postupne navštívi mestá všetkých účastníkov Fortuna ligy.

Úvod podujatia patril detskému turnaju, ktorého víťazom sa stal tím FC Ruža a postúpil na celo-
slovenské finále do Popradu. Mladých futbalistov prišli pozrieť aj hráči A mužstva Ján Maslo, Yani 
Urdinov a Ismar Tandir. Zástupcovia seniorského tímu rozdávali autogramy, všetci zúčastnení 
sa s nimi mohli odfotiť a taktiež 
si aj zahrali s víťazným tímom 
mládežníckeho turnaja. „Podľa 
mňa výborná akcia, výborne 
zorganizované, takže hodnotím 
to veľmi pozitívne,“ pochválil 
akciu obranca Ján Maslo.

Zámerom projektu je vrátiť 
futbal na ulicu, kde vznikol a 
práve na ulici prvýkrát kopne 
do lopty väčšina budúcich fut-
balistov. Mal také začiatky aj 
stabilný člen našich zadných 
radov? „V podstate tiež. Futbal 
sme hrávali kde sa dalo. Či na 
ihrisku, či niekde na ulici, takže 
veľmi podobné,“ zaspomínal si 
na detstvo futbalista obliekajúci 
dres s číslom tri.
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Ismar Tandir, Yani Urdinov a Ján Maslo odovzdávajú ceny.      Foto: Ján Kmeť



Akciu si pochvaľoval aj Yani Urdinov. „Je to skvelé pre chlapcov, pre fanúšikov aj pre nás. Je 
dobré pre klub, že sa všetci viac zblížime a na zápasoch budeme mať ešte viac fanúšikov,“ pove-
dal 27-ročný hráč tímu spod Čebraťa.

V exhibičnom súboji, kde si mladí hráči mohli zahrať proti svojim idolom vyrovnával Yani Urdi-
nov na konečných 1:1 a nemýlil sa ani pri pokutovom kope. Na jedenástky vyhrali zástupcovia 
nášho A mužstva. Aj tomuto hráčovi pripomenul futbal na betónovej ploche jeho začiatky. „Každý 
začína na ulici, potom ide do nejakého klubu a vyrastie z neho hráč,“ dodal Yani Urdinov.

Ružomberských futbalistov následne ešte vyzval ambasádor našej ligy Marek Sapara so svo-
jím tímom. Aj v tomto súboji Yani Urdinov vyrovnával na 1:1 a napokon rozhodol o triumfe A 
mužstva nad výberom SAPARA TEAM úspešnou realizáciou pokutového kopu. Podstatnejšia ako 
všetko ostatné bola v nedeľu výborná nálada a splnenie zámeru projektu. „Pre malé deti je to 
motivácia do budúcna. Stretnú sa so svojimi idolmi, ktorých vidia na zápasoch a nemajú možnosť 
sa s nimi niekde stretnúť osobne. Takže tieto akcie dávajú takúto možnosť a pre nich je to len mo-
tivácia do budúcna, aby zostali pri futbale a som veľmi rád, že môžem byť ambasádorom takejto 
akcie,“ pochválil podujatie Marek Sapara.

Aj ružomberskému kapitánovi z majstrovskej sezóny pripomenuli súboje na betónovej ploche 
prvé dotyky s loptou. „Samozrejme nebolo to takto organizovane, vtedy neexistovali takéto akcie, 
ale presne na betóne, na ceste pred domom sme si postavili nejaké obyčajné, provizórne brány a 
hral sa futbal. Som rád, že sa futbal vracia do mesta. Musí to byť trošku organizovanejšie, pretože 
už je na cestách viac áut a bolo by to už nebezpečné. Som rád, že sa to vracia a deti začíname 
lákať prostredníctvom takýchto akcií,“ do-
dal Marek Sapara.

V základnej časti následného turnaja 
dospelých si SAPARA TEAM vybojoval 
finálovú miestenku, no keďže išlo o výber 
jedného z ambasádorov súťaže, vo finá-
lovom súboji o účasť na celoslovenskom 
finále si zahrali tímy umiestnené na ďal-
ších pozíciách. Prítomní diváci mohli byť 
pri tomto súboji spokojní, pretože videli 
veľmi dramatický duel medzi družstvami 
LOKOMOTIV a ZOHRATÁ PARTIA. Po 
riadnej hracej dobe platil rovnovážny stav 
2:2 a tak prišlo na rad predĺženie, hrané 
spôsobom jeden na jedného. V ňom strelil 
víťazný gól hráč ZOHRATEJ PARTIE a tak 
sa so svojimi spoluhráčmi predstaví v ce-
loslovenskom finále v Poprade. 

Deň otvorených dverí spestril exhibičný zápas hviezd
V nedeľu 14. októbra 2018 sa na ružomberskom štadióne uskutočnil Deň otvorených dverí.

Sympatickému podujatiu predchádzal zápas ružomberských juniorov, ktorí v dramatickom súboji 
otočili stav stretnutia a vyhrali nad Námestovom 3:2. O dobrú náladu sa následne starala Kristína 
Debnárová s kapelou a pre početnú návštevu na štadióne bolo taktiež pripravené občerstvenie 
zadarmo.
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Ismar Tandir, Yani Urdinov, Marek Sapara a Ján Maslo.     Foto: Ján Kmeť



 

  

Krátko po 13:00 pri-
šiel na rad najočakáva-
nejší bod programu, keď 
vyšli na trávnik protago-
nisti exhibičného zápasu 
hviezd medzi Starými 
pánmi Ružomberka a 
Bývalými reprezentantmi 
Slovenska a Česko-Slo-
venska, pričom bývalým 
hráčom nášho klubu 
odovzdal ružomberský 
primátor Igor Čombor 
pamätný list.

Exhibičný duel sa skončil víťazstvom Bývalých reprezentantov Slovenska a Česko-Slovenska 
6:2. Za Starých pánov Ružomberka dvakrát skóroval Eduard Mydliar a za Bývalých reprezentan-
tov Slovenska a Československa strelil hetrik Dušan Tittel, dva presné zásahy zaznamenal Ondrej 
Krištofík a jeden gól dal Július Šimon.

Športový a marketingový riaditeľ nášho klubu Dušan Tittel si po čase znova obul kopačky. 
„Musím povedať, že po dlhej dobe opäť na ružomberskom trávniku. Som rád, že sme si zahrali. 
Myslím, že to bol výborný zápas z obidvoch strán. Zo strany ružomberských legiend a takisto zo 
strany chlapcov, s ktorými sme spolu hrávali v reprezentácii. Či už to bolo v drese Česko-Slovenska 
alebo Slovenska. Výsledok ukazuje to, že nie náhodou sme so spoluhráčmi boli súčasťou repre-
zentačných mužstiev. Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, páčilo sa nám to. Pekná atmosféra, 
ľudia tlieskali pri pekných góloch, takže sa tešíme. Verím, že sa ešte niekedy takto vrátime do 
Ružomberka a odohráme takýto zápas,“ povedal Dušan Tittel.

Ružomberský funkcionár hral za výber bývalých reprezentantov a niekdajším hráčom klubu 
spod Čebraťa uštedril hetrik. „Samozrejme je to vždy motivácia. Musím povedať, že ma teší, že 
som dal tri góly, ale samozrejme viem, že Ľuboš Hajdúch mi aj chytil dve šance. Jednu nohou, 
jednu hlavou. Takže tie ma mrzia aj tie som chcel premeniť. Preto ma dali do útoku, lebo čakali, 
že dnes budem strieľať góly,“ skonštatoval športový a marketingový riaditeľ MFK Ružomberok 
Dušan Tittel.

Na súpiske Starých pánov Ružomberka figurovali pod vedením Jána Haspru 
st.: Ľubomír Páleník, Lojzo Melicher, Ján Čačo, Ján Gálik, Jozef Chmúra, Ján Gerec, Peter Gúzy, 
Pavol Huba, Anton Škorupa, Karol Vály, Július Eliáš, Daniel Dančo, Marek Sapara, Miroslav Bu-
lej, Juraj Smieška, Milan Chamaj, Róbert Korbel, František Mikuláš, Ján Haspra ml., Peter Jurčo, 
Ján Šafranko, Pavol Šimo, Ľubomír Talda, Milomir Sivčević, Roman Plávka, Ambróz Zuzák, Ľuboš 
Hajdúch, Marek Fabuľa, Milan Bartko, Miroslav Melicher, Peter Apolenár, Eduard Mydliar, Ivan 
Dittrych, Róbert Hazucha, Ivan Hvolka, Ľubomír Buliak, František Zelinka, Dušan Hlaváč, Jozef 
Házelmayer, František Dian, Miroslav Javorka, Branislav Kasanický, Peter Kuniak, Vladimír Lube-
lan, Michal Málik, Vladimír Romanovský, Štefan Slimák, Anton Urban, Dušan Tittel st.

Na súpiske Bývalých reprezentantov Slovenska a Česko-Slovenska sa nachá-
dzali: Ladislav Molnár, Ivan Trabalík, Dušan Tittel ml., Ladislav Pecko, Ondrej Krištofík, Miloš 
Glonek, Július Šimon, Karol Praženica, Ľubomír Faktor, Vladislav Zvara, Jaroslav Timko, Miroslav 
Karhan, Igor Bališ

Stretnutie rozhodoval: Milan Bezák st.
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Vážení futbaloví priatelia,

dovoľte, aby som sa srdečne poďakoval za seba aj za pána Milana Fiľa ako 
spoluak cionárov MFK Ružomberok všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii krás-
neho futbalového zážitku dňa 14. 10. 2018. Ďakujem aj fanúšikom ružomberského 
futbalu, ktorí prišli na futbalový sviatok v takom hojnom počte. Srdečne ďakujem 
všetkým našim vynikajúcim futbalistom, ktorí desaťročia písali históriu ružomberské-
ho futbalu. Rovnako ďakujem aj našim futbalovým reprezentantom SR, ktorí pod 
taktovkou Dušana Tittela vytvorili skvelú futbalovú atmosféru.

Teším sa spolu s Vami na podobné futbalové zážitky, teším sa už dnes na benefičný 
zápas v máji budúceho roka s našou skvelou futbalovou ikonou Marekom Saparom.

Primátor mesta

gen. MUDr. Igor Čombor, PhD.

Bývalí reprezentanti Slovenska a Česko-Slovenska so Starými pánmi Ružomberka.                  Foto: Stanislav Kmeť

Dušan Tittel si zahral za Bývalých reprezentantov.                       Foto: Mário Lacina



 

  

Navštívili sme centrum sociálnych služieb Trojlístok
V piatok 19. októbra 2018 sme so športovým manažérom mládeže Erikom Kenderom, vedúcim 

A mužstva Petrom Adamčiakom, marketingovým manažérom Milanom Bezákom ml. a hráčmi 
Petrom Gal Andrezlym, Matejom Čurmom a Matejom Madleňákom, prijali pozvanie na deň 
otvorených dverí centra sociálnych služieb Trojlístok, ktorí sa do bohatého programu zapojili 
podpisovou akciou.

Centrom pre ľudí statočne bojujúcich so svojimi zdravotnými problémami nás previedla pani 
Buchová. Zoznámila nás s bežnými radosťami a starosťami klientov ako aj personálu a vedúcich 
pracovníkov zariadenia. Hráči mali možnosť vidieť vnútorné priestory, jednotlivé miestnosti, izby, 
dielne a výrobky zručných klientov, o ktorých nám veľmi ochotne a detailne porozprávala. Kaž-
dý kto navštívi Trojlístok si musí uvedomiť skutočnú hodnotu zdravia a obdivovať ľudí bojujúcich  
s veľmi náročnými diagnózami.

Naši futbalisti potešili klientov centra sociálnych služieb, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, 
plagátom, šálom, autogramami, podpiskartami, spoločnými rozhovormi a možnosťou odfotiť sa. 
„Celkovo to bolo pre nás príjemné, že môžeme spraviť radosť ľuďom, ktorí tam sú. Bol tam príjem-
ný personál. Môžeme povedať, že zdravie je pre nás najdôležitejšie. Boli tam zaujímavé priestory, 
niektoré dielne a celkom šikovní ľudia. Išla z nich pozitívna energia. Máme z toho dobrý pocit,“ 
povedal Matej Čurma.

Viacerí klienti Trojlístka sú ružomberskými fanúšikmi a navštevujú aj naše stretnutia. Dokazovala 
to aj pripravená nástenka s plagátmi a fotkami, ako aj výrobky s futbalovou a klubovou tematikou. 
Hráči mali z takéhoto prijatia radosť. „Je to pre nás ďalšia dobrá skúsenosť. Človek sa môže 
zamyslieť nad tým, čo je v živote potrebné. Všetci ľudia boli veľmi príjemní a bolo na nich vidieť, 
že sa dokážu tešiť z maličkostí. Myslím, že aj nám to dalo veľké ponaučenie. Som veľmi rád, že 
sme tam mohli byť a bolo to pre nás veľmi príjemné stretnutie,“ skonštatoval Matej Madleňák.

Primátor mesta Igor Čombor pred exhibičným zápasom.                     Foto: Mário Lacina



Najbližší domáci zápas:
10.11.2018 o 17:00 MFK Ružomberok – FC DAC 1904 Dunajská Streda

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Peter Gal Andrezly, Matej Madleňák a Matej Čurma.         Foto: Ján Kmeť
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