
Fortuna liga 2019/2020
3. kolo 

Sobota, 3. 8. 2019, 19:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 209

Br
an

ká
ri  33 Matúš Macík

 34 Pavol Kohár

 3 Ján Maslo
 5 Mário Mrva

 16 Michal Jonec

 9 Martin Regáli
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 25 Viktor Jedinák

 15 Štefan Gerec

  

Adam Somoláni Miroslav Benko
Martin Borsányi Pavel Ochotnický

Štefan Olšavský Gabriel Sekereš

MFK Ružomberok FK Pohronie

 6 Patrik Jacko
 12 Ján Hatok
 14 Mário Jacko
 19 Marek Kristian Baroš

 8 Michal Klec
 9 András Mészáros

 18 Patrik Blahút

 77 Peter Mazan

 21 David Kondrlík

  Rastislav Urgela



 

  

Predstavujeme súpera: 
FK POHRONIE ŽIAR NAD HRONOM DOLNÁ ŽDAŇA

Klub z Pohronia vznikol v roku 2012 spojením klubov TJ Sokol Dolná Ždaňa a FK Žiar nad 
Hronom. Mužstvo v sezóne 2012/13 vybojovalo prvenstvo v tretej najvyššej súťaži a spolu s ním 
aj postup do 2. ligy. V tejto súťaži klub strávil nasledujúcich šesť ročníkov, pričom v tom posled-
nom sa stal víťazom 2. ligy a postúpil do Fortuna ligy. 

Premiéru v najvyššej súťaži absolvoval klub FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 20. 
júla 2019, keď na svojom trávniku privítal úradujúceho majstra ŠK Slovan Bratislava, ktorému 
po bojovnom výkone podľahol 1:3. Duel sledoval vypredaný štadión. Cestu si naň našlo 2 602 
divákov.

Návrat k odvete v Sofii s Jánom Maslom 

Vo štvrtok 18. júla 2019 Ružomberok v odvetnom zápase prvého predkola Európskej ligy 
podľahol domácemu tím PFC Levski Sofia 0:2 a musel sa rozlúčiť s pohárovou Európou. Po 
stretnutí prítomní novinári vyspovedali kapitána tímu Jána Masla.

Keďže Ruža v prvom súboji doma prehrala so súperom z Bulharska 0:2, v Sofii ju čakala 
neľahká úloha. Hoci sa Liptáci chceli v odvete pokúsiť o malý futbalový zázrak, aj v druhom 
vzájomnom stretnutí prehrali 0:2. „Snažili sme sa s tým niečo urobiť. Myslím si, že sme celkom 
dobre kombinovali, ale do nejakých vyložených šancí nás súper nepustil,“ zhodnotil stabilný člen 
ružomberských zadných radov. ružombbere skskýcýcch hhh zadndnýcý h radovvv.v.

Hráči a realizačný tím pred odletom z Popradu do Sofie.        Foto: Ján Kmeť



V prvom polčase mali nádejné strelecké príležitosti Štefan Gerec a Peter Gal Andrezly. Potom 
prišiel na druhej strane gólový úder od Marianiho. Peter Gal Andrezly a Štefan Gerec sa dostali 
do príležitostí aj v druhom dejstve a vyrovnávajúci gól mal na kopačke aj Adam Brenkus, lenže 
namieril tesne nad brvno. Na druhej strane hrozil nebezpečný Dimitrov, ktorému Ivan Krajčírik 
zneškodnil dva samostatné úniky, a v samom závere Alar uzavrel skóre na konečných 0:2 z 
pohľadu hostí. „Určite nejaké pološance tam boli, ale opäť to bol podobný zápas ako doma. 
My sme možno hrali viac na lopte, ale oni dávali góly a myslím, že poľahky vyhrali,“ povedal 
Ján Maslo.

Keďže Ružomberok v obidvoch vzájomných dueloch prehral s Levski Sofia 0:2, už po prvom 
predkole sa musel rozlúčiť s Európskou ligou. Mužstvo spod Čebraťa tak nezopakuje peknú po-
hárovú cestu spred dvoch rokov, keď bolo úspešné v dvoch dvojzápasoch a prebojovalo sa až 
do tretieho predkola. „Dostali sme tohto ťažkého súpera. Možno pred zápasmi sme mysleli, že 
teoreticky by sme mohli postúpiť, ale ukázalo sa, že súper bol lepší a zaslúžene postúpil,“ smutne 
dodal futbalista obliekajúci dres s číslom tri.dododaal fufutbtbalalisistaa oblieeeeeekajjúcii dddrreress s ččíslom tri.

Po vlastnej osi pricestovala do Sofie skupinka našich fanúšikov, ktorá neúnavne povzbudzovala celý zápas. Ru-
žomberskí priaznivci si zaslúžia obrovskú pochvalu, keďže behom štyroch dní absolvovali okrem výjazdu do Sofie 
aj cestu do Liptovského Mikuláša, kde dopomohli nášmu B mužstvu k víťaznému vstupu do sezóny, a odfandili aj 
domáci ligový duel s Nitrou.             Foto: Concordia 1906

Navštívili sme Sofiu 

V odvetnom zápase druhého predkola Európskej ligy sa Ruža predstavila v bulharskej met-
ropole Sofii. Mesto, ktoré sa nachádza v západnej časti Bulharska s nadmorskou výškou 550 
m n. m., patrí medzi najstaršie hlavné mestá Európy, keďže osídlené bolo už pred tritisíc rokmi. 
S takmer 1 300 000 obyvateľmi je Sofia najväčším mestom Bulharska a zároveň pätnástym 
najväčším mestom Európskej únie.



 

  

Chrám svätého Alexandra Nevského je zrejme najznámejšou stavbou v hlavnom meste Bulharska. Ide o druhý najväčší 
pravoslávny chrám na Balkáne. Jeho výstavba začala v roku 1882 a trvala tridsať rokov. Úchvatné dielo bolo postavené 
na počesť ruských vojakov, ktorí v rokoch 1877 – 1878 prišli o život pri oslobodzovaní Bulharska spod Tureckej nadvlády. 
Foto: Ján Kmeť

Pohľad na Rumunsko cestou do Sofie z výšky približne  
7 km z dvojmotorového turbovrtuľového lietadla ATR 72. 
Foto: Ján Kmeť

Chrám svätého Alexandra Neve skéhohoo je zrejme najznámeeeejjšojšou stavvvtavboubb  v hlavnom mmmmmesesesteeste Bulhlhaaarska. Ide o d druhýý najväjväčšíč  
pravoslávny chrám na Balkáne Jehho vvvýstavba začala v rrrooku 18188822222 a trvalala tridsaaas ť rť rokov ÚÚÚcÚchÚchÚ vatné dielo bolo postavené
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Chrám svätého Mikuláša Divotvorcu dokončený v roku 
1914, ktorý je pod správou Ruskej pravoslávnej cirkvi. 
Foto: Ján Kmeť



Dalibor Takáč rozhodol o víťaznom vstupe do sezóny 

V nedeľu 21. júla 2019 vstúpil Ružomberok do nového ročníka Fortuna ligy domácim ví-
ťazstvom nad Nitrou 1:0. Po stretnutí sme sa rozprávali so strelcom úvodného gólu Daliborom 
Takáčom. Hoci boli Liptáci počas celého duelu aktívnejší, mali hernú prevahu, vytvárali si šance 
a svojho súpera prakticky nepustili do čistejšej gólovej príležitosti, víťazstvo sa nerodilo ľahko. 

Národné divadlo Ivana Vazova. Zaujímavosťou je, že budova bola dokončená v roku 1906.          Foto: Ján Kmeť

a svojho súpperraa prprprakakticky nepuusstili do čistejšej gólovej príležitooststi,i, v víťíťazazststvvvo sa nnenen rroor diiloooo ľľahahkokokok . 

Dalibor Takáč tesne pred rozhodujúcim gólom.                Foto: Rudolf Maškurica



 

  

„V prvom polčase sme mali dosť veľa šancí, ktoré sme nepremenili. V druhom polčase to už 
bolo skôr taktické. Nitra bola poriadne stiahnutá. Bolo to ťažké, ale prišlo to,“ zhodnotil duel 
ružomberský stredopoliar.

Dalibor Takáč poslal loptu do brány už v 11. minúte, no gól neplatil pre ofsajd. V závere pol-
času prišiel obrovský domáci nápor. Strelu Filipa Haška vyrazil brankár, Alexander Mojžiš po 
centri z pravej strany od Dalibora Takáča hlavičkoval do brvna a strelu Štefana Gereca vykopol 
z bránkovej čiary obranca. Napriek veľkým šanciam schádzali hráči do šatní po prvom polčase 
za bezgólového stavu. „Išli sme za víťazstvom. Cez prestávku sme si hovorili v kabíne, aby sme 
boli trpezliví. Sú to zaslúžené tri body,“ povedal Dalibor Takáč.

Liptáci boli aktívnejší aj po zmene strán, ale pozorná defenzíva mužstva spod Zobora ich dlho 
nepúšťala do väčšej príležitosti. Rozuzlenie priniesol až nadstavený čas, kedy Adam Brenkus 
poslal prihrávku na nabiehajúceho Dalibora Takáča, ktorý zvládol súboj s gólmanom Dávidom 
Šípošom a následne už bez problémov rozhodol o výhre 1:0. „Prehodili sme si miesta s Brenku-
som a on mi hodil prihrávku za obranu. Potom som si prehodil brankára a trafil som do opustenej 
brány,“ spomenul si autor gólu na rozhodujúci moment stretnutia.

Úvodný domáci duel s Nitrou ukázal, aké je nesmierne dôležité nevzdávať sa do poslednej 
sekundy. „Tak sme nastavení všetci v kabíne. Tak sme to cítili a vyšlo to, takže sme získali tri body,“ 
spokojne konštatoval Dalibor Takáč.

MFK Ružomberok – FC Nitra 1:0 (0:0)
Gól: 90+2. Takáč  ŽK: 48. Maslo, 90. Regáli – 39. Podhorin, 53. Kuník, 90. Štefanec
Rozhodovali: Sedlák – Štrbo, Ferenc  Diváci: 1530
MFK Ružomberok: Krajčirík – Čurma, Maslo, Twardzik (70. Jonec), Mojžiš – Qose, 
Takáč – Gerec, Kostadinov, F. Hašek (85. Regáli) – Novotný (57. Brenkus)
FC Nitra: Šípoš – Kuník, Dubeň, Farkaš, Šurnovský – Magda, Bilovský, Podhorin 
(80. Štefanec), Chobot (75. Ristovski) – Gatarić, Tancík (51. Fabiš)

Ružomberok remizoval s Trenčínom

V sobotu 27. júla 2019 odohral Ružomberok v Žiline zápas druhého kola Fortuna ligy s Tren-
čínom. V 9. minúte sa domáci ujali vedenia, keď úvodný gól stretnutia zaznamenal Julien – 1:0. 
O jedenásť minút neskôr Takáč našiel centrom z priameho kopu Gereca, ktorý utešenou strelou 
vyrovnal na 1:1. V 34. minúte Comvalius nebezpečne vypálil z hranice šestnástky a Krajčírik 
vyrazil jeho strelu nad brvno. Po troch minútach to Brenkus vyskúšal z uhla, ale Šemrinec bol na 
mieste. V zápätí na druhej strane Bukari taktiež z uhla neprekvapil Krajčírika. 

V závere úvodného dejstva mohli Ružomberčania dokonať obrat. Najskôr Kostadinov zblízka 
neusmernil do siete Mojžišov pekný center z ľavej strany a krátko na to sa po priamom kope pred 
súperovou bránou nepresadil Jonec.

V 51. minúte dostal Brenkus zaujímavú prihrávku pred bránu, lenže zakončenie mu nevyšlo 
podľa predstáv. Po štyroch minútach vypálil Rogulić z priameho kopu, ale Krajčírik úspešným zá-
krokom vyrazil strelu na roh. V 61. minúte po Qoseho prihrávke Brenkus pálil z hranice šestnástky, 
no jeho zakončenie vyrazil Šemrinec. Liptáci boli v nasledujúcich minútach aktívnejší, ale Trenčania 
sa dobre bránili a v závere niekoľkokrát nebezpečne pohrozili. .



Najbližší domáci zápas:
4. kolo Fortuna ligy, 10. 8. 2019 o 18:00 MFK Ružomberok – MŠK Žilina

V 82. minúte poslali domáci hráči nebezpečný center pred ružomberskú bránu. Hostia odvrátili 
loptu na rohový kop a po ňom Julien v šanci pálil vysoko nad. Po piatich minútach získali domá-
ci priamy kop z nebezpečnej vzdialenosti a Krajčírik zneškodnil center smerujúci k bližšej žrdi.  
V dlhom a nervóznom nadstavenom čase sa obidva tímy snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, ale 
v platnosti zostal výsledok 1:1

AS Trenčín – MFK Ružomberok 1:1 (1:1)
Góly: 9. Keston – 22. Gerec  
ŽK: 73. Roguljić, 90+3. Šulek, 90+6. 
Čataković – 51. Qose,84. Zsigmund, 
90+6. Jonec, 90+9. R. Kružliak
Rozhodovali: Kružliak – Hancko, 
Perát   Diváci: 473
AS Trenčín: Šemrinec – Ligeon, Šulek, 
Kleščík, Keston – Zubairu, Koolwijk
(65. Čataković), Roguljić – Bukari, 
Depetris (81. Kadák), Comvalius 
(73. Corryn)
MFK Ružomberok: Krajčirík – Čurma, 
J. Maslo, Jonec, Mojžiš – Qose, Takáč – 
Kostadinov, Brenkus (65. Zsigmund), 
F. Hašek (70. R. Kružliak) – Gerec 
83. T. Bobček 

v v plplatatnonosts i zozoststala  vvýsý leedok k 1:1

Po góle sa so spoluhráčmi tešil aj brankár Ivan Krajčírik.       
Foto: Rudolf Maškurica

4.  2 1 1 0 2:1 4

 FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 2 1 0 1  3

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
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