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Pavol Chmura KODYQêUR]KRGFD3RSUDG Miroslav Benko DVLVWHQWUR]KRGFX3UHãRY 
Peter Bednár DVLVWHQWUR]KRGFX%UDWLVODYD Adam Somoláni UR]KRGFD%UDWLVODYD 
âWHIDQ9DĐNR GHOHJiW6)=äDNRYFH Ivan Bartoš SR]RURYDWHĐUR]KRGFRY3ULHYLG]D

Predstavujeme súpera – FC SPARTAK TRNAVA
Za historický medzník futbalu v Trnave je považovaný 30. máj 1923, kedy sa zlúčili ŠK Čechie
a ČsŠK do klubu TŠS Trnava. Po roku sa TŠS zlúčil s ŠK Trnava, od ktorého si zobral aj názov. V
roku 1925 vznikol v Trnave druhý klub ŠK Rapid Trnava, rival ŠK. V roku 1939 došlo k spojeniu
oboch klubov. Klub niesol názov TŠS Trnava a farbu dresov zdedil od Rapidu, ktorý hrával v
červeno-čiernych dresoch, na rozdiel od ŠK hrajúceho v mestských farbách. V roku 1952 sa klub
premenoval na Spartak Trnava a pod týmto názvom ﬁguruje až dodnes. V rokoch 1968, 1969,
1971, 1972 a 1973 získal titul majstra Československa. Päťkrát sa tešil aj zo zisku Československého pohára a rovnako päťkrát uspel aj vo ﬁnále Slovenského pohára. V roku 1998 zvíťazil v
Slovenskom Superpohári. V roku 1967 sa stal Spartak víťazom Stredoeurópskeho pohára, o rok
neskôr bol ﬁnalistom SEP a v roku 1969 sa prebojoval do semiﬁnále Európskeho pohára majstrov.
V rokoch 1973 a 1974 hral štvrťﬁnále Európskeho pohára majstrov. V slovenskej najvyššej súťaži
odohral všetky ročníky, okrem sezóny 2001/02, ktorú strávil v 2. najvyššej súťaži.
Spartak dosiahol ďalší významný úspech v minulom ročníku, kedy sa stal víťazom Fortuna ligy.
Po zisku titulu mali futbalisti z Malého Ríma možnosť potvrdiť svoje kvality v Lige Majstrov. Trnava
si v predkolách počínala veľmi sympaticky. Prešla cez HŠK Zrinjski Mostar aj Legiu Varšava a
napokon nestačila na Crvenu Zvezdu Belehrad, no aj v tomto dvojzápase zanechala sympatický
dojem. Po ukončení púte v Lige Majstrov čakalo Spartak play off Európskej ligy, v ktorom vyradil
slovinský klub NK Olimpija Ľubľana a postúpila do skupinovej fázy súťaže. V skupine si Trnava
zmerala sily s klubmi RSC Anderlecht, Fenerbahce SK a GNK Dinamo Záhreb.
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Deti z materskej školy na hlavnom ihrisku.

Foto: Ivan Hvolka

Deti mali pod vedením trénerov Róberta Hazuchu a Ivana Hvolku možnosť vidieť vnútorné aj
vonkajšie priestory štadióna. Navštívili press centrum, kde sa konajú tlačové konferencie, šatne,
posilňovňu, hlavné ihrisko aj ihrisko s umelým trávnikom. Deti sa zároveň stretli s hráčmi Matejom
Madleňákom, Adamom Brenkusom a Jánom Maslom, ktorí odpovedali na ich otázky.
„Dnešnú návštevu hodnotím ako veľmi milú. Bolo vidieť, že ich naozaj veľmi zaujímal každý
detail a pýtali sa dosť otázok. Najzaujímavejšia otázka bola, keď sa ma dievčatko spýtalo, že
ako to dokážeme tak dlho hrať futbal,“ s úsmevom opísal návštevu detí mladý stredopoliar Adam
Brenkus.

Sté výročie narodenia Viktora Tegelhoffa
Mnohým fanúšikom futbalu je známe meno reprezentanta ČSR, o ktorom toho ale veľa nevieme. Buďme hrdí, je to náš rodák, futbalová osobnosť, ktorý sa narodil pred sto rokmi (22.
decembra 1918) v Ružomberku.
Viktorove prvé futbalové začiatky sa s kamarátmi odohrávali na lúke za papierňou smerom na
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Viktor Tegelhoff (vľavo)

Zdroj foto: skslovan.com

loptička. Koniec zápasov bol stanovený až súmrakom a tmou. Nebývalo zvykom, aby rodičia pre
futbalovú vášeň syna mali také pochopenie, ako Viktorov otec. Nielenže mal pochopenie, ale
priviedol ho ako žiaka aj do ŠK Ružomberok. Tu spolu s Velebným, Šupákom, Benkom začínala
ich futbalová kariéra.
Po ľudovej škole v ružomberskom gymnáziu absolvoval aj prvý ročník – prímu, keď jeho otca
preložili z fabriky ako majstra do celulózky v Demčinách (dnes zatopená dedinka Liptovskou
Marou), ktorá vyrábala celulózu pre ružomberskú továreň. Keďže rodina sa presťahovala do
služobného bytu v Demčinách, Viktor v škole pokračoval v Liptovskom Mikuláši a futbal začal
hrávať za Vlašky. Jeho výrazný futbalový talent neostal bez povšimnutia ružomberských funkcionárov. Viktorovi sa splnil sen. Začal hrávať za ŠK Ružomberok. To už od 6. ročníka – sexty opäť
chodil do ružomberského gymnázia, prospieval s vyznamenaním a v roku 1941 maturoval ako
22-ročný. Bol výborným študentom a počas gymnaziálneho štúdia v Ružomberku, býval u starých
rodičov. Okrem futbalu obľuboval atletiku, basketbal a hrával aj volejbal. Slovenská pravda v č.
248/1940 o ňom takto písala:
„Tegelhoff, dnes 21-ročný, je hráč, ktorého krivka výkonnosti v posledné roky začala rapídne
stúpať. Budil už od svojich preddorasteneckých čias pozornosť ako ojedinelý talent, ktorému každý predpovedal veľkú budúcnosť. Za prvé mužstvo hrá piaty rok, dlho bol obávaným pravým
krídlom až vlani, keď sa v kvaliﬁkačnom turnaji zranil Šupák, bol z núdze postavený do centra,
a to hneď s prekvapujúcim výsledkom. V zápase proti Michalovciam sám vstrelil štyri góly. Od
tých čias je stredným útočníkom, čo je skutočne jeho miesto v útoku. Jeho zásluhou to bolo, že
ružomberský útok bol jeden z najnebezpečnejších v lige. Jeho rozhľad, jednoduchosť hry, taktika
uvoľňovania seba a spoluhráčov a rýchlosť sú obdivuhodné. Priniesol nášmu futbalu zvláštny štýl,
na Slovensku takmer nevídaný. Hru rýchlych , kolmých uličiek, bez akéhokoľvek zdržovania lopty.
Jednoduchosť tejto hry bola možno príčinou, prečo tento vynikajúci talent nevzbudzoval pozornosť, ktorá by mu prislúchala. Okrem hráčskych kvalít Tegelhoffa treba vyzdvihnúť vzorné osobné
vlastnosti tohto hráča, skromnosť, snaživosť, kamarátskosť a hlavne slušnosť. Hoci už hrá takmer
každý zápas, ťažko by sa našiel jeden divák, ktorý by mohol povedať, že videl tohto hráča urobiť
čo len jeden sebamenší nedovolený zákrok. Možno ho postaviť za skutočný vzor inteligentného a
pritom vynikajúceho športovca.“
Po maturite odišiel študovať do Bratislavy. Ako lesný inžinier bol promovaný v roku 1947. Ešte
v roku 1942 hrával v Ružomberku za ŠK, ale nasledovala rozlúčka s materským klubom a takmer
zo dňa na deň sa stal stredným útočníkom najlepšieho slovenského mužstva – ŠK Bratislava.
Za ŠK Bratislava hrával od roku 1942 do roku 1956. Medzi jeho spoluhráčov patrili aj takí
hráči ako Chodák, Arpáš, Luknár, z mladších Reiman, Laskov, Vičan, Pažický, Šimanský a ďalší.
Ako hráč Bratislavy získal tri tituly majstra Československa (1949,1950,1951). Československo
reprezentoval 10-krát (1946 – 1953). Po ukončení aktívnej hráčskej činnosti v tridsiatich ôsmych
rokoch sa stal trénerom. V civilnom zamestnaní pracoval na odbore pre správu miestneho hospodárstva ÚNV v Bratislave. Bol mu udelený titul majstra športu. Vo svojom živote zažil od vládnej
a politickej moci aj mnoho príkoria a väznenie z nepodložených obvinení. Ale to je iný príbeh.
Vedel skĺbiť šport, štúdium aj zodpovedné zamestnanie. Bol vzorom na ihrisku i v súkromnom
živote. Bratislava z vďačnosti za jeho reprezentáciu a vzor pomenovala pri štadióne jednu ulicu –
Ulica Viktora Tegelhoffa. Zomrel 11. septembra 1991 a je pochovaný v Bratislave. Pri príležitosti
100. výročia jeho narodenia vydáva ŠK Slovan Bratislava koncom roka publikáciu o jeho živote.
Nezabúdajme na tohto vynikajúceho futbalistu – Ružomberčana.
František Dian

Dobudovanie akadémie je naplánované do konca budúceho roka
Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva dostalo deﬁnitívne zelenú dobudovanie
futbalovej akadémie v Ružomberku.
Vďaka projektu bude čoskoro práca s mládežou na ešte vyššej úrovni ako doteraz. Neznamená to však, že by klub v minulých sezónach nespravil v danej oblasti viaceré významné kroky. „Je
v prvom rade potrebné vysvetliť, že o akadémii v podmienkach MFK nehovoríme až v súvislosti s
touto najnovšou investíciou, ktorú plánujeme zrealizovať. Dá sa povedať, že mládežnícku akadémiu sme začali budovať už pred niekoľkými rokmi, s čím súviselo kontinuálne zlepšovanie podmienok fungovania nášho mládežníckeho útvaru. V rámci dostupných možností sme napríklad začali
zabezpečovať ubytovanie pre našich „cezpoľných“ futbalistov v žiackom veku v zariadení Tenisového klubu v Ružomberku, ktorý bezprostredne susedí s naším štadiónom, zlepšovali a rozširovali
sme možnosti stravovania, regenerácie a ďalšieho servisu pre všetky naše mládežnícke kategórie.
Už v tom čase teda môžeme hovoriť o futbalovej akadémii. Samozrejme, vedeli sme, že mnohé
veci nám k vytvoreniu kvalitných podmienok pre mladých futbalistov chýbajú. Tou najdôležitejšou
boli chýbajúce hracie plochy, pretože aktuálne disponujeme len dvomi vlastnými ihriskami a to
hlavným ihriskom s prírodnou trávou a ihriskom s umelým povrchom. Obidve sú súčasťou areálu
MFK na Žilinskej ceste. Ďalšie potrebné plochy sme museli riešiť v spolupráci s okolitými obcami
a využívali sme tieto ihriská či už na tréningové účely alebo zápasy. Taktiež kvalita, podmienky a
rozsah ubytovania tak, ako ho vieme v rámci aktuálnych podmienok a možností poskytovať, nie je
postačujúca. Preto, keď prišla možnosť získať dodatočné ﬁnančné zdroje na dobudovanie futbalovej akadémie, zadeﬁnovali sme oblasti, ktoré chceme prioritne riešiť a po mnohých týždňoch a
mesiacoch diskusií, debát a rokovaní, či už interne, ako aj s našimi partnermi, môžem v tejto chvíli
povedať, že projekty dobudovania futbalovej akadémie MFK vstúpili do svojej ďalšej, hlavnej
fázy. Som veľmi rád a cením si, že sme našli spoločnú reč s predstaviteľmi mesta Ružomberok.
Primátor mesta pán Igor Čombor a vedenie mesta nás podporovali od začiatku, teší ma však, že
sme našli pochopenie aj u Mestského zastupiteľstva a že sme ich presvedčili o tom, že to celé má
zmysel nielen pre samotný MFK, ale aj mesto ako také. Za to sa chcem pánovi primátorovi, vedeniu mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva aj touto cestou poďakovať,“ povedal predseda
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Mladší žiaci U13 počas súťažného zápasu na umelom trávniku.

Foto: Stanislav Kmeť

Mladší žiaci U13 počas súťažného zápasu na umelom trávniku.
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súvisiacce s dobudovaním futbalovej akadémie. „Dobudovanie akadémie zahŕňa nasledujúce podprojekty:
- Rekonštrukcia resp. modernizácia futbalového areálu v Ružomberku – Černovej s prioritou na
rekonštrukciu hlavného futbalového ihriska s prírodnou trávou. Dlhodobo, t. j. na 20 rokov sme
si prenajali od mesta Ružomberok a po dohode s TJ Máj Ružomberok – Černová futbalový areál v Ružomberku - Černovej. Chceme tam hlavne zrekonštruovať hraciu plochu - inštalovať drenážny systém, zavlažovanie, vyrovnať ju, rozšíriť na rozmery riadneho súťažného ihriska 105
x 68 m, vysiať nový kvalitný trávnik. Podľa dostupnosti ﬁnančných zdrojov ďalej modernizovať
tribúnu pre divákov osadením samostatných sedačiek a ďalšími úpravami, ako aj realizovať
stavebné úpravy budovy so zázemím (šatňami), napr. rozšíriť existujúce šatne, zrekonštruovať
sociálne zariadenia a pod.
- Vybudovanie tréningového futbalového ihriska cca 60 x 30 m s umelým povrchom v areáli ZŠ
Klačno v Ružomberku. Za budovou ZŠ Klačno je plocha, na ktorej máme v pláne vybudovať ihrisko cca. 60 x 30 m s umelým povrchom včítane drenážneho systému, ako aj osvetlenia ihriska.
- Vybudovanie ubytovacích kapacít formou nadstavby ZŠ Klačno v Ružomberku. Tento podprojekt je o vybudovaní nadstavby jedného z traktov ZŠ Klačno, pričom má vzniknúť 30-40 ubytovacích miest pre potreby našej akadémie formou izieb pre 2-3 ľudí (žiakov, študentov) tak,
aby mali primeraný životný priestor aj na plnenie svojich školských povinností. Súčasťou týchto
priestorov budú aj spoločné priestory (spoločenská miestnosť, klubovňa, študovňa, kuchynka),
ako aj ubytovanie pre vychovávateľov.
- Vybudovanie tribúny pri ihrisku s umelým povrchom v areáli MFK Ružomberok. Ihrisko s umelým povrchom v areáli MFK slúži primárne pre tréningy a zápasy našej mládeže. Doteraz toto
ihrisko nemalo žiadne miesta na sedenie, všetci záujemcovia o tréningy alebo zápasy našej
mládeže, či už z radov rodičov alebo ďalších fanúšikov, museli stáť buď zo strany schodísk na
tribúne B prináležiacej k hlavnému ihrisku MFK alebo na opačnej strane (smerom ku Katolíckej
univerzite) na existujúcich betónových stupňoch. Práve na tejto strane plánujeme vybudovať
prevažne krytú tribúnu s cca 600 miestami na sedenie,“ vysvetlil Ing. Ľubomír Golis.
Na realizáciu podprojektov je už takmer všetko pripravené. „Na všetkých štyroch uvedených
podprojektoch začíname robiť súčasne a paralelne. Prvou vecou je vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie príslušných stavebných povolení. Následne, vzhľadom k tomu, že prevažne

ide o štátne zdroje ﬁnancovania, budeme realizovať výber dodávateľov v súlade so Zákonom o
verejnom obstarávaní. Zhotoviteľov by sme chceli mať vysúťažených tak, aby sme so samotnou
realizáciou mohli začať v máji, resp. júni 2019, v závislosti od podprojektu. Dokončenie investícií
predpokladáme do 31. decembra 2019,“ prezradil termín plánovaného dokončenia projektu
generálny riaditeľ futbalového klubu MFK Ružomberok.
Celkové investičné náklady sú na úrovni 1,75 mil. EUR bez DPH. „Do Černovej plánujeme
investovať 450 tis. EUR, do futbalového ihriska na ZŠ Klačno 150 tis. EUR, do ubytovania na ZŠ
Klačno 980 tis. EUR a do tribúny v areáli MFK 170 tis. EUR. Z hľadiska zdrojov ﬁnancovania
týchto investícií je 1,5 mil. EUR dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 200 tis.
EUR je suma poskytnutá Slovenským futbalovým zväzom na rozvoj infraštruktúry pre futbalové
akadémie a 50 tis. EUR sú vlastné ﬁnančné zdroje,“ povedal Ing. Ľubomír Golis, pričom pripomenul dôležitosť dobudovania akadémie: „Vytvorenie čo najlepších podmienok pre fungovanie a
rozvoj mládežníckych kategórií je nevyhnutné a kľúčové pre napredovanie celého nášho klubu, a
to tak zo športového, ale aj ekonomického hľadiska. Realizáciou spomínaných investícií výrazným
spôsobom zlepšíme podmienky pre rozvoj mladých futbalistov v našom klube, zvýšime atraktivitu
klubu smerom k udržaniu a získavaniu talentovaných futbalistov. Treba si uvedomiť, že ostatné
prvoligové kluby nespia, napredujú a v poslednom období vo viacerých mestách investovali práve
do budovania infraštruktúry pre futbalovú mládež. Ak chceme s nimi držať krok, byť konkurencieschopní a mať šancu v budúcnosti uspieť nielen v mládežníckom futbale, ale aj v tom seniorskom,
musíme ísť touto cestou. Je to aj v súlade s ﬁlozoﬁou nášho klubu, ktorá je spojená s výchovou
mladých hráčov, vytváraním priestoru pre ich uplatnenie v seniorskom tíme, aby pomohli dosiahnuť stanovené športové ciele klubu resp. ich transferom do iných klubov a získaním ﬁnančných
zdrojov, ktoré použijeme na zabezpečenie ďalšieho fungovania a rozvoja klubu. A bez vytvorenia
kvalitných podmienok pre mládež, včítane infraštruktúry, sa nám to len ťažko podarí.“
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