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Predstavujeme súpera – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Ako napovedá názov klubu zo Žitného ostrova, založený bol v roku 1904. Najväčšie úspechy
zaznamenali „žlto-modrí“ na konci osemdesiatych a na začiatku deväťdesiatych rokov. V roku
1987 DAC získal Slovenský pohár, následne sa stal aj víťazom Česko-Slovenského pohára a
predstavil sa aj na medzinárodnej scéne v Pohári víťazov pohárov UEFA. V roku 1988 obsadila
Dunajská Streda 3. miesto v Česko-Slovenskej futbalovej lige a hrala aj Pohár Intertoto. Na tomto
medzinárodnom turnaji sa predstavila v rokoch 1987, 1988, 1991, 1993 a 1994. V roku 1991 sa
klub z juhu Slovenska zúčastnil Stredoeurópskeho pohára. V rokoch 1993 a 1995 bol ﬁnalistom
Slovenského pohára a v roku 1994 získal ligový bronz za konečné tretie miesto v slovenskej lige.
Na spomínanú tretiu priečku v najvyššej súťaži z roku 1994 DAC nadviazal v minulej sezóne
a vďaka tomuto peknému umiestneniu sa prebojoval do Európskej ligy. V prvom predkole po
dramatickej odvete prešiel cez gruzínsky klub FC Dinamo Tbilisi a v druhom predkole už nestačil
na bieloruský celok FC Dinamo Minsk.
Ružomberok sa s týmto súperom stretol v aktuálnom ročníku zatiaľ raz, keď v štvrtom kole remizoval na Žitnom ostrove 2:2. Za Ružu vtedy skórovali Ismar Tandir a Kristi Qose.

Peter Gal Andrezly rozhodol o víťazstve nad Trenčínom
V sobotu 27. októbra 2018 Ružomberok v domácom súboji trinásteho kola Fortuna ligy vyhral
nad Trenčínom 1:0. Po stretnutí sa s nami podelil o svoje pocity autor víťazného gólu Peter Gal
Andrezly.
Na Liptákoch bola od úvodu viditeľná enormná snaha získať tri body. „V prvom rade musím
povedať, že mužstvo podalo fantastický výkon. Fakt sme hrali vynikajúco a každý nechal všetko
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Peter Gal Andrezly a Yani Urdinov po góle

Foto: Rudolf Maškurica

Ružomberčania sa v prvom polčase dostávali do jednej šance za druhou, no ani jednu sa im
nepodarilo premeniť. Dvakrát namieril v dobrej pozícii tesne vedľa Štefan Gerec, pri dvoch pokusoch Zinedina Mustedanagića uspel Libor Hrdlička. Najväčšiu šancu mal Peter Gal Andrezly,
keď mu Erik Daniel naservíroval loptu pred bránu, lenže zblízka prestrelil. „Tie šance budeme
musieť premieňať. Mrzí ma, že som zle traﬁl. Mal som to trošku dozadu na zadnú nohu a zle som
ju traﬁl. Takéto šance musím premieňať. Asi by sme boli kľudnejší, možno by sme pridali aj ďalší
gól a nemuseli by sme sa do záverečného hvizdu obávať o výsledok,“ vrátil sa k svojej šanci Peter
Gal Andrezly.
Druhé dejstvo už toľko šancí neprinieslo. Štefan Gerec po rohovom kope hlavičkou opečiatkoval žrď a na druhej strane Matúš Macík zneškodnil nebezpečnú strelu Antonia Manceho.
Rozhodujúci moment prišiel v 82. minúte, kedy Libor Hrdlička fauloval Petra Gal Andrezlyho
a nasledoval pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil sám faulovaný hráč. Kto bol vopred
určený na zahrávanie jedenástky? „Máme sa dohodnúť na ihrisku a viacerí sú písaní, takže sme
sa zhodli a išiel som kopať ja,“ povedal hráč obliekajúci dres s číslom sedem.
Ružomberskí futbalista poslal loptu k pravej žrdi, kam sa hodil Libor Hrdlička a vyrazil jeho
strelu. Pokutový kop sa ale opakoval. Rýchlonohý stredopoliar sa už na druhý pokus nemýlil
a poslal loptu zo svojho pohľadu do ľavého horného rohu. „Snažil som sa kopnúť po zemi.
Sústredil som sa na penaltu. Brankár asi skôr vybehol. Trošku som ju nadvihol a chytil ju. Potom
ma chlapci podporili a verili mi, že dám gól, takže im za to ďakujem,“ spomenul si na gól Peter
Gal Andrezly.
Po vypadnutí v Slovnaft Cupe so Skalicou a ligovej prehre s domácou Sereďou bolo nesmierne
dôležité pripísať si na svoje konto tri body, čo sa Liptákom podarilo vďaka výhre 1:0. „Všetci sa tešíme z toho, že sme teraz zanechali dobrý dojem po tých dvoch nevydarených zápasoch, že sme
sa zomkli a podali vynikajúci kolektívny výkon. Takže za to ďakujem celému mužstvu,“ pochválil
svojich spolu
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Peter Gal Andrezly

Foto: Rudolf Maškurica

Ambiciózni juniori zimujú na prvom mieste
Po skončení jesennej časti sezóny sme sa rozprávali s hlavným trénerom ružomberských juniorov Štefanom Mojským.
Tím MFK Ružomberok juniori tento rok postúpil do 3. ligy Stred, kde podával počas jesene
sympatické výkony. Jesennú časť uzavrel na prvej priečke so ziskom 33 bodov a aktívnym skóre
38:15. Rovnaký bodový zisk má aj druhá Rimavská Sobota. V prospech nášho výberu však
hovorí okrem skóre aj víťazstvo 3:1 zo zatiaľ jediného vzájomného stretnutia na súperovej pôde.
Juniori strelili v jeseni najviac gólov zo všetkých tímov v súťaži a najlepším strelcom 3. ligy Stred
je po jesennej časti s desiatimi presnými zásahmi Rastislav Kružliak. „Už od prípravy bolo cítiť,
že chalani majú v hlavách iba najvyššie ambície, vyhrať prvú polovicu súťaže. V realizačnom tíme
sme to brali tiež ako samozrejmosť, pretože títo hráči svojou kvalitou, prístupom k tréningovému
procesu a plnením si všetkých ostatných povinností sú praví profesionáli. Jesennú časť sme vyhrali
s 33 bodmi, keď sa reálne pozrieme, mohlo byť bodov viac, nebyť zbytočných prehier s Lučencom
a Fiľakovom. Rastislav Kružliak sa stal naším „klenotom“, potvrdil svoje kvality, streleckú rutinu,
dravosť a neúnavnosť,“ pochválil lodivod mužstva najlepšieho strelca.
Ktoré z pätnástich jesenných stretnutí najviac potešilo trénera a naopak, s ktorým duelom bol
najmenej spokojný? „Dobrých zápasov bolo viac, no vyzdvihnem jeden, keď sme vyhrali v Podbrezovej 6:0. Bol to doslova koncert vysokej hernej kvality a moderny. Všetci hráči nás presvedčili,
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Pred zápasom s Poltárom

Foto: Peter Graf

Foto: Rudolf Maškurica

Zápas doma s Lučencom, v ktorom sme prehrali gólom v 87. minúte. Bol to akoby zlý sen, pretože
sme na ihrisku dominovali. Ten zápas nás veľmi trápil, bolo dobre, že sme sa z neho poučili a
veríme, že sa nebude opakovať,“ zamyslel sa Štefan Mojský.
Okrem mladých hráčov zasahujú do stretnutí juniorov aj skúsení futbalisti. Spomenúť môžeme
napríklad obrancu Michala Galla a trikrát hral aj bývalý reprezentant Marek Sapara. O ich
prínose pre mladých, perspektívnych hráčov nemôžu byť pochybnosti. „Že máme v tíme hráčov
Mareka a Michala? Myslím, že nám ich závidia všetci tréneri, ktorí pracujú s mladými talentovanými hráčmi. Takéto vzory so svojimi skúsenosťami a kvalitami posúvajú „mlaďasov“ do vyššieho
levelu vo všetkých oblastiach. Ale hlavne ich dostanú do reálneho života budúceho profesionála,
to sú veci, ktoré nám trénerom veľmi pomáhajú,“ povedal tréner na adresu ostrieľanej dvojice.
Počas jesene zasiahlo do súbojov juniorov 31 hráčov. Ktorí z nich najviac zaujali lodivoda
rezervy a kto z mladších futbalistov má na základe jesenných výkonov veľkú šancu výraznejšie
sa uchytiť v Áčku už na jar? „Doplním, že z 31 hráčov, ktorí hrali za juniorku, boli aj hráči z U19.
Ostatní hráči, ktorí boli vytypovaní do A tímu a do Juniorky, pretože majú kvalitu. V juniorke máme
jedenásť kmeňových ambicióznych hráčov a každý z nich môže po čase byť hráčom A tímu. A či
už dostanú šancu niektorí hrať v Áčku je v kompetencii trénerov A tímu,“ vyjadril sa Štefan Mojský.
Juniori zimujú na prvej priečke. Na čele súťaže im dýchajú na päty viacerí súperi, keďže
druhá Rimavská Sobota má rovnaký počet bodov, tretí Liptovský Hrádok stráca na náš tím jediný
bod a štvrté Fiľakovo má štvorbodovú stratu. Jarné ciele ružomberského celku nemôžu byť iné
ako vysoké. „V odvetnej časti máme samozrejme najvyššie ambície. Veríme, že budeme mať viac
bodov ako na jeseň a súťaž vyhráme s väčším bodovým náskokom,“ odhodlane konštatoval šéf
realizačného tímu juniorov.

Domáci zápas s Námestovom

Foto: Stanislav Kmeť
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zimná príprava. Tréneri majú o jej priebehu do veľkej miery jasno už teraz. „Zimnú prípravu
začneme 10. januára 2019, máme naplánované sústredenie 15. – 18. 1. 2019 a desať prípravných zápasov. Máme už vybavených sedem súperov a troch ostatných doplníme. 20. 1. MFK
Ružomberok juniori – Dolný Kubín, 27. 1. MFK Ružomberok juniori – Závažná Poruba, 3. 2. MFK
Ružomberok juniori – Bešeňová, 9. 2. Žilina B – MFK Ružomberok juniori, 17. 2. MFK Ružomberok juniori – Ostrava juniori, 23. 2. Považská Bystrica – MFK Ružomberok juniori, 3. 3. MFK
Ružomberok juniori – Liptovská Štiavnica,“ prezradil Štefan Mojský.
Góly juniorov v jesennej časti:
Rastislav Kružliak (10), Marek Bobček (8), Miroslav Almaský (5), Adam Brenkus (5), Marek
Zsigmund (3), Viktor Jedinák (2), Stanislav Ducár (1), Dominik Kunca (1), Dalibor Takáč (1),
Mário Mrva (1), Michal Gallo (1)

Ružomberok prehral v Žiline
V sobotu 3. novembra 2018 odohral Ružomberok zápas štrnásteho kola Fortuna ligy s domácou Žilinou.
V 16. minúte poslal zaujímavý pokus z hranice veľkého vápna Mustedanagić a len tesne minul
vzdialenejšiu žrď. O dvadsaťdva minút neskôr vystrelil Škvarka spoza veľkého vápna a Macík
chytil jeho strelu. Krátko na to sa rútil sám na bránu Boženík, ktorý sa zrazil s Macíkom a následne
vystrelil na odkrytú bránu, odkiaľ Kružliak pohotovo odhlavičkoval loptu. V 41. minúte sa Gerec
natiahol za Gal Andrezlyho centrom, ale nie príliš razantnú hlavičku z ťažkej pozície chytil Holec.
Po dvoch minútach Daniel našiel pred bránou Mustedanagića, no jeho strelu zneškodnil brankár.
V nadstavenom čase sa dostal do šance Boženík a mladý ofenzívny futbalista otvoril skóre – 1:0.
Liptáci vstúpili do druhého dejstva odhodlaní odpovedať na inkasovaný gól do šatne. V 48.
minúte sa Danielovi podarilo dostať cez obrancu do streleckej pozície, ale pokus z uhla chytil
Holec. Po piatich minútach Daniel potiahol útok po pravej strane a následne sa jeho prihrávka

dostala k Mustedanagićovi, ten však v dobrej pozícii zakončil nepresne. Na druhej strane vzápätí
pohrozil Káčer, lenže spoza veľkého vápnavystrelil nad. V 56. minúte zahrávali Liptáci priamy
kop. Po ňom Holec vyrazil Twardzikovu strelu spoza pokutového územia aj následnú Gerecovu
dorážku. O dve minúty neskôr Gal Andrezly našiel centrom Mustedanagića, no ten hlavičkoval
nad brvno. V 65. minúte vystrelil Mustedanagić z väčšej vzdialenosti a len tesne minul žrď. Krátko
na to na druhej strane Boženík namieril z hranice šestnástky tesne vedľa. V 71. minúte získala Žilina priamy kop z nebezpečnej pozície, Káčer však neposlal loptu medzi tri žrde. O sedem minút
neskôr zakončoval Daniel, lenže z otočky minul vzdialenejšiu žrď. Veľká snaha hostí neslávila
úspech, naopak v 81. minúte Holúbek zvýšil na 2:0. Po štyroch minútach to opäť skúšal Mustedanagić aj tentokrát však umiestnil strelu tesne vedľa. V samom závere sa pred Macíkom nemýlil
Sluka a Ružomberok zaznamenal vzhľadom na priebeh stretnutia krutú prehru 0:3.
MŠK Žilina – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)
Góly: 45+1. Boženík, 81. Holúbek, 90. Sluka
ŽK: 28. Sluka, 62. Kaša, 74. Boženík - 21. Qose, 36. Twardzik, 76. Mustedanagić, 80. Tandir
Rozhodovali: Pavlík - Mókoš, Žákech Diváci: 2384
MŠK Žilina: Holec – Tomič, Kaša, Šušnjar, Sluka – Fazlagič – Káčer, Škvarka (68. Holúbek) –
Mihalík (86. Králik), Boženík (81. Balaj), Diaz
MFK Ružomberok: Macík – D. Kružliak, Jonec (81. Kunca), Twardzik, Urdinov – Daniel,
Qose, Takáč (78. Kostadinov), Gal Andrezly – Mustedanagić, Gerec (64. Tandir)
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Najbližší domáci zápas:
2.12.2018 o 14:00 MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava
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