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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 dra-
matickej odvete prešiel cez gruzínsky klub FC Dinamo Tbilisi a v druhom predkole už nestačil na 
bieloruský celok FC Dinamo Minsk.

Klub zo Žitného ostrova pokračuje v progrese aj v aktuálnom ročníku, v ktorom si už zaistil 
striebornú pozíciu. Ružomberok sa s týmto súperom stretol v tejto sezóne zatiaľ trikrát. V základnej 
časti remizoval na juhu Slovenska 2:2 a pod Čebraťom podľahol Dunajskej Strede 0:1. V nadstav-
bovej časti Ruža remizovala na súperovej pôde 1:1.

Z futbalovej minulosti

Po vzniku ČSR v roku 1918 ružomberský futbal bol zastúpený klubom ŠK Viktória Ružomberok. 
Svoje zápasy hrávali na Execiráku. Následne došlo k rozčleneniu Viktórie a vznikol klub Union 
a neskoršie Makkabea. Spory medzi klubmi a boj o to, kto má prednosť hrať na jedinom ihrisku, 
viedli k tomu, že židovský klub si v roku 1923 vybudoval ihrisko pod Paračkou a v roku 1924 si 
Viktória zriadila ihrisko vo Fullovej záhrade. Ihrisko Viktórie bolo menšie a hrali na ňom aj ženskú 
hádzanú. Pred novou sezónou v roku 1924 bolo slávnostné otvorenie ihriska. Príhovor a slávnost-
nú reč k prítomným predniesol predseda klubu pán Lichardus, ktorý vyzdvihol úsilie členov klubu, 
že vlastnými rukami vybudovali nové ihrisko. Prízvukoval známe sokolské heslo: „Len v zdravom 
tele je zdravý duch.“ K otvoreniu ihriska si pozvali hostí zo ŠK Slovan Moravská Ostrava. Podľa 
hodnotenia dobovej tlače (Republikán č. 28/1924) sa zápas s kvalitným súperom neveľmi vy-
daril. S výsledkom nemohli byť Ružomberčania spokojní, pretože Viktória prehrala 2:3. Vtedajší 
novinový dopisovateľ zhodnotil prehru slovami, že zápas mohol skončiť aj víťazstvom domácich, 
„keby boli bývali dobre natrénovaní“.

Po vzniku Viktórie v roku 1925 bol založený najslávnejší ružomberský klub ŠK Ružomberok, 
ktorý sa pravidelne zapájal do majstrovských súťaží. V roku 1932 hral 1. A triedu. Jedným z maj-
strovských zápasov bolo stretnutie ŠK Ružomberok – ŠK Rapid Žilina 2:0 (0:0).

„Prvý zápas proti dobre, ale ostro hrajúcemu Rapidu Žilina sa skončil víťazstvom domácich. 
Hostia v 1. polčase udržali s domácimi rovnaké tempo. Ale v 2. polčase si domáci uvedomili, že je 
to majstrovský zápas, a to dôležitý, dávajú sa do hry a napádajú bránku hostí. V 65. minúte skó-
ruje Legerský a v 80. minúte Kmeť pridáva druhý gól z jedenástky. U domácich boli dobrí Kmeť, 
Legerský, Halla a v obrane Švec s Boušom. Úplne sklamal Jurčák. U hostí bol najlepší brankár a 
center Slávik. Sudcoval s malými chybami Kaldrovits z Vrútok.“ (Republikán č. 18/1932)

František Dian



Neseď doma, hraj za Ružu!

Chce vaše dieťa hrávať futbal za Ružomberok? V tom prípade nemáte nad čím váhať!ChChcee vaše dieťa hrávať fututbabaal zaza RRuuužužuu omomombebeb rorok? V tom prípaadededdedee nn nnnememee átátátátáteeeeee nnananadddd dd číčímmmm váváváááhahaaah ť!



 

  

V stredu 22. mája 2019 o 18:00 sa na umelom trávniku v areáli ružomberského štadióna 
uskutoční výber hráčov do prípraviek klubu MFK Ružomberok. Ak máte dieťa narodené v rokoch 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 alebo 2013 a chce hrávať za náš klub, kontaktujte šéftrénera 
ružomberských prípraviek Róberta Hazuchu na telefónnom čísle 0917 280 850, prípadne mai- 
lom roberthazucha7@gmail.com a následne 22. mája príďte na výber hráčov na náš štadión.

Prácu s ružomberskou mládežou a jej úspechy môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Fa-
cebook a Twitter prostredníctvom hashtagu #HRAJZARUZU. Možno aj vy máte doma budúceho 
hráča ružomberského A mužstva, prípadne slovenského reprezentanta!

Zinedin Mustedanagić: „Bojovali sme celý zápas“

Ružomberok si v nedeľu 5. mája 2019 pripísal na svoje konto ďalší dôležitý triumf, keď v sied-
mom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy doma porazil bratislavský Slovan 3:2. Po stretnutí sa s 
nami podelil o svoje pocity autor druhého ružomberského gólu Zinedin Mustedanagić.

Liptáci mali pred stretnutím jasný cieľ. „Išli sme do zápasu s tým, že získame tri body, a to sa 
nám podarilo,“ spokojne konštatoval futbalista obliekajúci dres s číslom 32 bezprostredne po 
záverečnom hvizde.

Ruža síce mala v úvode veľkú šancu, keď Tihomir Kostadinov trafil žrď, no následne David 
Holman poslal Slovan do vedenia. Potom však domáci tím otočil skóre gólmi Štefana Gereca 
a Zinedina Mustedanagića na 2:1. „Na začiatku sme na nich chceli vyletieť a oni nám hneď z 
jedného brejku dali gól, ale do konca polčasu sa nám podarilo otočiť na 2:1,“ povedal strelec 
druhého gólu a pokračoval: „Hrali sme svoju hru a podarilo sa nám dať dva góly. Myslím, že sme 
s tým spokojní. Hlavné je, že sme vyhrali.“s tým spokojní. Hlavné jje,e, že sme vvyvyvyvyyyhrrhrraalala i..i “

Radosť po góle Zinedina Mustedanagića.                Foto: Rudolf Maškurica



Zinedin Mustedanagić otočil skóre po peknej prihrávke Tihomira Kostadinova tesne pred kon-
com úvodného dejstva. Ako sa prejavil na pohode ružomberského celku gól zo samého záveru 
polčasu? „Na pätnásť minút sme si išli oddýchnuť. Potom sme na to išli znova a bojovali sme ďal-
ších štyridsaťpäť minút. Musím povedať, že sme bojovali celý zápas, aby sme vyhrali,“ zamyslel 
sa ofenzívny stredopoliar.

Mužstvo spod Čebraťa vstúpilo aktívne aj do druhého dejstva. Strelu Jána Masla z priameho 
kopu vyrazil Michal Šulla a pri šanci Petra Gal Andrezlyho zastúpil už prekonaného súperovho 
brankára obranca, ktorý odkopol loptu smerujúcu do siete. V 73. minúte Kristi Qose zvýšil ružom-
berský náskok na rozdiel dvoch gólov a tri minúty pred koncom Marin Ljubičić upravil výsledok 
na konečných 3:2. Počas duelu si okrem gólov vypracovali viaceré ďalšie veľké šance aj hostia, 
no defenzíva na čele s brankárom Matúšom Macíkom im nedovolila viackrát skórovať. „Majú 
dobré brejky a my sme hrali v bloku. Podarilo sa nám vyhrať a sme spokojní s tromi bodmi,“ 
povedal Zinedin Mustedanagić.

MFK Ružomberok – ŠK Slovan Bratislava 3:2 (2:1)

Góly: 16. Gerec, 45+1. Mustedanagić, 73. Qose – 7. Holman, 87. Ljubicić

ŽK: 28. Mustedanagić, 62. Jonec, 83. D. Kružliak – 47. Holman

Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Jenčura  Diváci: 1448

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak, Jonec – Qose, Takáč – Kostadinov 
(75. V. Jedinák), Mustedanagić (85. Kochan), Gal Andrezly – Gerec (79. R. Kružliak)

ŠK Slovan Bratislava: Šulla – Apau, Bajrić, Guzmics, Stangl (58. Medvěděv) – Ljubicić  
– Čavrić (75. Strelec), Dražić, Holman (68. Ratão), Moha – Šporar

Matej Čurma, Zinedin Mustedanagić a domáca lavička počas zápasu so Slovanom Bratislava.          Foto: Stanislav Kmeť



 

  

Zo Zemplína sme si priviezli veľmi dôležité tri body

V sobotu 11. mája 2019 odohral Ružomberok zápas ôsmeho kola nadstavbovej časti Fortuna 
ligy s domácimi Michalovcami.

Liptáci sa kvôli trestu za päť žltých kariet museli zaobísť bez obrancu Dominika Kružliaka. Už 
v 2. minúte Michalovce preverili ružomberského brankára, ktorý bez problémov kryl ich zakon-
čenie. Po štyroch minútach sa dostal do šance Mustedanagić, lenže jeho strela letela mimo troch 
žrdí. Domáci hráči si následne na svoje konto pripísali niekoľko streleckých pokusov, no chýbala 
im presnosť. V 24. minúte vystrelil Qose spoza veľkého vápna, ale mieril na stred brány, kde bol 
pripravený Kira. V 30. minúte Mancilla fauloval v šestnástke Gereca a nasledoval pokutový kop, 
ktorý pohodlne premenil Qose – 0:1. Po chvíli mohli Liptáci zvýšiť svoj náskok, lenže Kostadinov 
nevyužil výbornú prihrávku od Gal Andrezlyho a sám pred brankárom namieril tesne vedľa.  
V 39. minúte mali na druhej strane veľkú šancu Zemplínčania, keď Žofčák našiel prihrávkou z pra-
vej strany Diarru, ktorý však nevystrelil razantne a Macík stihol zasiahnuť. V 42. minúte Kolesár 
zakončoval z hranice veľkého vápna tesne vedľa ružomberskej svätyne.

V 49. minúte Diarra vyslal veľmi peknú strelu spoza pokutového územia a Macík ju vyrazil 
spod brvna na roh. Po troch minútach predviedli hostia úspešný brejk. Útočnú akciu zakončil 
Mustedanagić, jeho strelu vyrazil Kira pred Gereca, ktorý už nemal problém upratať loptu do sie-
te – 0:2. V 60. minúte Mustedanagić vystrelil z hranice veľkého vápna a Kira vyrazil krížnu strelu 
na rohový kop. Túto štandardnú situáciu zahrával aktívny Mustedanagić a našiel pred bránou 
Masla, no jeho hlavičku chytil domáci gólman. Po štyroch minútach všetkým prítomným divákom 
stuhla krv v žilách. Gerec pálil na odkrytú časť brány a do strely sa obetavo vrhol Petro, pričom 
dostal tvrdú ranu loptou do hlavy. Hráč Michaloviec po veľmi nepríjemnom zásahu potreboval 
okamžité ošetrenie a zápas sa pre neho skončil. V 69. minúte Kountouriotis strelou spoza šestnást-
ky poriadne natiahol Macíka, ale brankár hostí ju vyrazil spod brvna. O osem minút neskôr sa 
Gal Andrezly ocitol po biliardovej akcii pred Kirom, no namieril len do neho. Po tomto momente 
nasledovala séria rohových kopov hostí. Desať minút pred koncom stretnutia musel trávnik kvôli 
zraneniu opustiť kapitán Žofčák a keďže si Zemplínčania už predtým vyčerpali tri striedania, 
dohrávali s desiatimi futbalistami. 

Ďakovačka po víťazstve nad Slovanom Bratislava.              Foto: Rudolf Maškurica



Liptáci využili početnú výhodu v 82. minúte, keď sa gólovo presadil Gal Andrezly – 0:3. Po 
piatich minútach Kountouriotis vypálil z veľkej vzdialenosti, lenže minul bránu. V samom závere 
ešte pohrozil Tounkara, keď poslal krížnu strelu tesne vedľa vzdialenejšej žrde. Ružomberok vy-
hral 3:0 a pred poslednými dvomi kolami má na tretej priečke päťbodový náskok.

MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 0:3 (0:1)

Góly: 31. Qose (z 11m), 52. Gerec, 82. Gal Andrezly  

ŽK: 30. Mancilla, 36. Grič – 9. Madleňák

Rozhodovali: Ochotnický – Roszbeck, Borsányi  Diváci: 873

MFK Zemplín Michalovce: Kira – Špiriak, Grič, Carrillo (46. Mitrano), Petro (68. Kounto-
uriotis) – Turik – Diarra, Mavretić, Žofčák, P. Kolesár – Zacharkiv (58. Tounkara)

MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, Jonec, Madleňák – Qose, Takáč – Kostadinov 
(80. Kmeť), Mustedanagić, Gal Andrezly (87. V. Jedinák) – Gerec (90. T. Bobček)(80. Kmeeť)ť), , MuMustedana aaagagaaggiiććć, Gaal l AnA drdrezezlyly (87877.. V.V. J JJededddiinákák) ) ) – Geererec c (90.0. TT . . BoBobčbčeke )

Foto: Rudolf Maškurica
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