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Fortuna liga 2019/2020
4. kolo 

Sobota, 10. 8. 2019, 18:00 h

Br
an

ká
ri

RUZAGÓL c. 210ˇ ˇ

 33 Matúš Macík
 34 Pavol Kohár
	 35	 Ivan	Krajčírik

	 2	 Alexander	Mojžiš
 3 Ján Maslo
 5 Mário Mrva
	 10	 Filip	Twardzik	(Česko)
	 13	 Matej	Madleňák
 16 Michal Jonec
	 19	 Matej	Čurma
	 30	 Lukáš	Kojnok

	 4	 Matúš	Kmeť
	 6	 Kristi	Qose	(Grécko)
	 8	 Dalibor	Takáč
 9 Martin Regáli
 11 Matej Kochan
	 20	 Tihomir	Kostadinov	(Sev.	Macedónsko)
	 23		 Filip	Hašek	(Česko)
	 24	 Marek	Zsigmund
 25 Viktor Jedinák
	 29	 Adam	Brenkus
	 32	 Peter	Ďungel

	 14	 Tomáš	Bobček
 15 Štefan Gerec
	 17	 Rastislav	Kružliak
	 22	 Ondřej	Novotný	(Česko)

	 	 Ján	Haspra,	Marek	Sapara
	 	 Ľuboš	Hajdúch,	Tomáš	BartkoTré
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Peter Kráľovič (hlavný	rozhodca,	Trnava), Erik Weiss (1.	asistent	rozhodcu,	Košice),
Daniel Poláček (2.	asistent	rozhodcu,	Banská	Bystrica), Bálint Kišš (4.	rozhodca,	Plášťovce),
František Košičár (delegát	SFZ,	Bratislava), Ján Špivák (pozorovateľ	rozhodcov,	Michalovce)

MFK Ružomberok MŠK Žilina
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ri  1 Miloš Volešák

	 22	 Samuel	Petráš
	 30	 Dominik	Holec

 3 Martin Králik
	 5	 Adam	Kopas
	 13	 Vladimír	Majdan
 15 Kristián Vallo
	 20	 Besir	Demiri	(Macedónsko)
 23 Ján Minárik
	 25	 Filip	Kaša	(Česko)
	 27	 Branislav	Sluka
	 28	 Benson	Anang	(Ghana)

	 7	 Patrik	Myslovič
	 9	 Ivan	Diaz	(Argentína)
	 11	 Vahan	Bichakhchyan	(Arménsko)
	 12	 Viktor	Pečovský
	 17	 Jakub	Paur
	 18	 Enis	Fazlagić	(Macedónsko)
 21 Ján Bernát
	 66	 Miroslav	Káčer

	 8	 Lukáš	Jánošík
 10 Filip Balaj
	 24	 Michal	Tomič
	 29	 Dávid	Ďuriš
	 32	 Róbert	Boženík

  Jaroslav Kentoš, Tibor Goljan
	 	 Mário	Auxt,	Miroslav	Seman
	 	 Vladimír	Perexta,	Jakub	Hodúl
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Predstavujeme súpera – MŠK ŽILINA

Viacnásobný majster píše svoju históriu od roku 1908. V rokoch 1928 a 1929 sa stal ví-
ťazom župnej ligy, tieto úspechy sa však nerátajú medzi slovenské tituly. Najväčšie úspechy 
zaznamenali futbalisti spod Dubňa vo svojej novodobej histórii, keď doteraz sedemkrát vyhrali 
ligu. Konkrétne v rokoch 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 a 2017. V sezóne 2011/12 
sa stali víťazmi cenného double, keď si okrem ligového triumfu pripísali aj víťazstvo vo finále 
Slovenského pohára.

Na medzinárodnej scéne sa prvý významnejší úspech podaril ,,Šošonom“ v roku 2008, keď 
sa prebojovali do skupinovej fázy Pohára UEFA (dnešnej Európskej ligy). Zo skupiny síce nepo-
stúpili, ale na svoje konto si pripísali úspech v podobe víťazstva 2:1 na pôde anglického klubu 
Aston Villa. O dva roky neskôr postúpili Žilinčania do skupinovej fázy Ligy Majstrov, kde v silnej 
konkurencii nestačili na svojich súperov v skupine, ktorými boli FC Chelsea, Olympique Marseille 
a Spartak Moskva.

Sympatický dojem zanechali Šošoni v pohárovej Európe aj v ročníku 2015/16, keď sa prebo-
jovali do play off Európskej ligy, kde im stál v ceste Athletic Bilbao. Žilina v strhujúcom domácom 
súboji zdolala favorizovaného súpera 3:2, no na jeho pôde prehrala 0:1. Slovenský zástupca 
sa tak neprebojoval do skupiny, ale so súťažou sa rozlúčil so cťou. Počas sezóny 2017/18 sa 
predstavil v Lige Majstrov, kde si v druhom predkole zmeral sily s dánskym majstrom FC Kodaň a 
napriek slušnému výkonu v dramatickej odvete nepostúpil do ďalších bojov.

V minulom ročníku bola Žilina naším najväčším konkurentom v boji o ligový bronz. V základ-
nej časti Ruža doma zdolala mužstvo spod Dubňa 3:1 a na žilinskej pôde prehrala 0:3. Prvý 
nadstavbový súboj sa v centre dolného Liptova skončil remízou 1:1 a v poslednom kole minulej 
sezóny, keď už bolo rozhodnuté o tom, že Ružomberok obsadí tretiu a Žilina štvrtú pozíciu, 
Liptáci prehrali v Žiline 2:4.

Sympatický úvod Béčka a mohlo to byť ešte veselšie

Rovnako ako Áčko aj B mužstvo má za sebou prvé tri súťažné zápasy. Naša rezerva si po 
postupe do druhej najvyššej súťaže zmerala sily s Liptovským Mikulášom, Komárnom a Banskou 
Bystricou.

Prvý duel od návratu do 2. ligy absolvoval mladý ružomberský výber na vynovenom štadióne 
Liptovského Mikuláša. Hoci boli v úvodnom dejstve aktívnejší domáci hráči, naši futbalisti po 
góloch Rastislava Kružliaka z 12. a Michala Dopatera z 30. minúty vyhrávali 2:0. V druhom 
dejstve už malo viac z hry mužstvo spod Čebraťa, ďalší gól už síce nepridalo, no na výhre 2:0 
to nič nezmenilo.

Úspešný bol aj prvý domáci súboj. Ruža síce nemala ideálny vstup do stretnutia a už v 5. minúte 
prehrávala 0:1, keď svoj únik gólovo pretavil Christian Bayemi, ale v ďalšom priebehu dominova-
la na trávniku. V 12. minúte Tomáš Bobček vyskočil pri vzdialenejšej žrdi na center z ľavej strany 
a hlavou vyrovnal na 1:1. Už po šiestich minútach zahrával Mário Almaský priamy kop, centrom 
našiel Martina Regáliho a ten taktiež hlavou dokonal obrat. V 74. minúte bol Martin Regáli faulo-
vaný v šestnástke. Exekúciu pokutového kopu zobral na seba. Brankár Lukáš Leckéši vystihol smer 
strely a podarilo sa mu ju vyraziť, lenže lopta predsa len oblúkom dopadla za bránkovú čiaru.



V samom závere stretnutia našiel Rastislav Kružliak peknou prihrávkou nabiehajúceho Matúša 
Kmeťa, ktorý strelou z hranice šestnástky stanovil skóre na konečných 4:1.

Po dvoch výhrach prišlo na rad derby cez kopec s Banskou Bystricou. Predchádzajúcimi vý-
sledkami nabudení Liptáci od úvodu ukazovali, že ani pod Urpín neprišli s inými ako víťaznými 
ambíciami. V 13. minúte našiel Mário Almaský centrom od rohovej zástavky v súperovom veľ-
kom vápne Alexa Holuba a ružomberský obranca hlavou otvoril skóre. 

Radosť po vyrovnávajúcom góle Tomáša Bobčeka.              Foto: Rudolf Maškurica

Mladý tím ťaží zo skúseností Mária Almaského, rozdávajúceho výborné gólové prihrávky.             Foto: Rudolf Maškurica
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Ruža bola naďalej aktívna a vypracovala si viaceré sľubné šance na zvýšenie náskoku. Na-
pokon sa dočkala už v 20. minúte, keď Mário Almaský zahrával druhý roh, opäť prihral Alexovi 
Holubovi a ten pre zmenu nohou upratal loptu do siete – 0:2. 

Už po troch minútach ale domáci zaznamenali kontaktný gól, keď sa po úniku Róberta Poliev-
ku po ľavom krídle pred bránou nemýlil skúsený Blažej Vaščák – 1:2. Krátko na to sa navyše zra-
nil dvojgólový strelec Alex Holub, ktorý musel striedať. Od tejto chvíle prevzala iniciatívu Dukla.
Hrdinom druhého polčasu sa stal Patrik Prikryl. Najskôr nás zarmútil v 54. minúte vyrovnávajúcim 
gólom po rohovom kope na 2:2 a potom v 79. minúte peknou strelou z priameho kopu, ktorou 
uzavrel stav stretnutia na 3:2 z pohľadu Banskej Bystrice.

Tím MFK Ružomberok B získal v úvodných troch kolách šesť bodov a v tabuľke 2. ligy mu patrí 
priebežné piate miesto. Našu rezervu môžete prísť povzbudiť už zajtra, v nedeľu 11. augusta 
2019 o 10:30, keď na ružomberskom štadióne privíta Dubnicu. Otvorená bude východná tri-
búna. Vstupné na zápas je 3 eurá a 2 eurá. 

Voľný vstup majú deti do 10 rokov v sprievode osoby so zakúpenou vstupenkou, resp. perma-
nentkou, držitelia preukazu ZŤP a Janského plakety (striebornej, zlatej a diamantovej), mamičky 
s kočíkmi (do bezbariérového sektoru pri východnej tribúne) a členovia OZ Ružomberčan s 
členskou kartou. Návštevníci štadióna s nárokom na bezplatný vstup si taktiež musia v pokladni 
vyzdvihnúť vstupenku v nulovej hodnote, nakoľko všetky miesta sú na sedenie. Pokladne sú otvo-
rené vždy hodinu pred začiatkom stretnutia. 

Voľný vstup majú taktiež aj držitelia permanentných vstupeniek na domáce zápasy Fortuna 
ligy, ktoré sa predávajú každý pondelok, stredu a piatok od 10:00 do 14:00 na ekonomickom 
oddelení MFK Ružomberok na východnej tribúne (pod sektorom G) v cene 55 eur.

Alex Holub odohral v prvých dvoch stretnutiach plný počet minút, v súboji s Banskou Bystricou dvakrát skóroval, no po 
zranení musel trávnik opustiť už v 34. minúte.                Foto: Rudolf Maškurica



Martin Regáli: „Žiaľ aj taký vie byť futbal“

Ružomberok minulú sobotu v domácom zápase tretieho kola Fortuna ligy doma prehral s 
Pohroním 0:1. Po stretnutí predstúpil pred prítomných novinárov ofenzívny stredopoliar Martin 
Regáli.

Liptáci boli v súboji s nováčikom aktívnejším tímom, a to aj napriek tomu, že od 38. minúty 
sa museli zaobísť bez vylúčeného Alexandra Mojžiša. Svoje príležitosti ale nevyužili. Naopak, 
v 78. minúte sa presadili hostia a Liptáci doma nezískali ani bod. „Ťažko sa mi hľadajú slová. 
Myslím, že aj keď sme hrali o jedného menej, boli sme lepším tímom. Vytvorili sme si viac šancí, 
no žiaľ, aj taký vie byť futbal a tento zápas sme prehrali. Možno nabudúce vyhráme, keď my 
budeme horší,“ zamyslel sa hráč obliekajúci dres s číslom deväť.

Obranca Alexander Mojžiš inkasoval prvú žltú kartu v 32. minúte a druhú videl už po šiestich 
minútach. „Je to nepríjemné. Neviem či to bolo na vylúčenie. To už nie je otázka na mňa. Myslím 
si, že sme sa s tým popasovali dobre. Hrali sme to, čo od nás chcel tréner. Kompaktne sme bránili, 
vyrážali sme do protiútokov, vytvárali sme si šance. Žiaľ, nepodarilo sa nám ich využiť, a preto 
sme prehrali,“ povedal Martin Regáli.

Pokiaľ hrali Ružomberčania v plnom počte, Martin Vantruba vyrazil prudkú strelu Tihomira 
Kostadinova, tiesnený Štefan Gerec neusmernil center Mateja Čurmu medzi žrde a Tihomir 
Kostadinov po prihrávke od Adama Brenkusa namieril z hranice veľkého vápna tesne nad brv-
no. Krátko po vylúčení Ivana Krajčírika na druhej strane natiahol prudkým zakončením David 
Hrnčár. V druhom polčase najskôr gólman hostí vyrazil nebezpečnú strelu Štefana Gereca. Po 
chvíli Martin Regáli našiel peknou prihrávkou Tihomira Kostadinova, ktorý napálil loptu do žrde, 
a dorážku Dalibora Takáča v poslednej chvíli zblokoval obranca. V 78. minúte udreli hostia, 
keď po rohovom kope vypálil spoza šestnástky Ján Hatok a po nešťastnom teči Kristiho Qoseho 
skončila lopta v bráne. „Každý, kto ten zápas videl, musí priznať, že ten gól padol so šťastím a že 
Pohronie malo troška viac šťastia, a preto vyhralo,“ spomenul si na smolný moment ružomberský 
stredopoliar. Pohronie vybojovalo pod Čebraťom prvé víťazstvo vo Fortuna lige. Naopak, Ruža 
po výhre nad Nitrou a remíze s Trenčínom prvýkrát v tomto ročníku nebodovala.

MFK Ružomberok – FK Pohronie 0:1 (0:0)     

Gól: 78. Qose vl.  ŽK: 31. Jonec, 32. Mojžiš,
70. Kojnok – 9. Abrahám, 68. Hatok
ČK: 38. Mojžiš (po druhej žltej)  
Rozhodovali: Ochotnický – Benko, 
Borsányi  Diváci: 1353
MFK Ružomberok: Krajčírik – Čurma, 
J. Maslo, Jonec, Mojiš – Brenkus 
(46. Kojnok), Qose   – Kostadinov 
(65. Kružliak), Takáč, Regáli 
(90. Novotný) – Gerec
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa: 
Vantruba – Hatok, Nosko, Bartoš, Tesák –  
Mazan (62. Sedláček), Dzurík, Pellegrini 
(67. Klec) – Hrnčár (82. Blahút), 
Zachara, Abrahám

Martin Regáli a Kristi Qose počas zápasu s Pohroním                 Foto: Stanislav Kmeť
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Najbližší domáci zápas:
6. kolo Fortuna ligy, 24. 8. 2019 o 19:00 
MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava

                      

 

 
  

 

1.	 ŠK	Slovan	Bratislava	 3	 3	 0	 0	 9:1	 9
2.	 MŠK	Žilina		 3	 3	 0	 0	 9:3	 9
3.	 FC	DAC	1904	Dunajská	Streda		 3	 2	 0	 1	 8:5	 6
4.	 FC	Spartak	Trnava	 3	 2	 0	 1	 6:4	 6
5.	 ŠKF	iClinic	Sereď	 3	 2	 0	 1	 5:4	 6
6. FC	ViOn	Zlaté	Moravce	-	Vráble 3 2 0 1 3:2 6
7. MFK Ružomberok 3 1 1 1 2:2 4
8.	 FK	Senica	 3	 1	 0	 2	 4:6	 3
9.	 FK	Pohronie	 3	 1	 0	 2	 3:8	 3
10.	 AS	Trenčín	 3	 0	 1	 2	 3:6	 1
11.	 FC	Nitra	 3	 0	 0	 3	 0:4	 0
12.	 MFK	Zemplín	Michalovce	 3	 0	 0	 3	 0:7	 0

Por. Team Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body

Tabuľka Fortuna ligy po 3. kole

2001 Titul MAJSTRA SR starších žiakov (U15)
2002 Postup dorastencov do celoštátnej ligy (U19, U17)
2003 2. miesto v SR staršieho dorastu (U19)
2005 Titul MAJSTRA SR v staršom doraste (U19)
2006 Titul MAJSTRA SR v staršom doraste (U19)
2006 2. miesto v SR starších žiakov (U15)
2009 Titul MAJSTRA SR v mladšom doraste (U17)
2009 Titul MAJSTRA SR starších žiakov (U15)
2010 Titul MAJSTRA SR v mladšom doraste (U17)
2010 Víťazstvo v 1. lige starších žiakov (U15)

2011 3. miesto v SR staršieho dorastu (U19)
2012 3. miesto v SR mladšieho dorastu (U17)
2015 Titul MAJSTRA SR v mladšom doraste (U16)
2017 Titul MAJSTRA SR žiačok (WU15)
2018 2. miesto v SR staršieho dorastu (U19)
2018 3. miesto v SR mladšieho dorastu (U16)
2018 1. miesto v HSM SFZ starších žiakov (U15)
2019 1. miesto v HSM SFZ starších žiakov (U15)
2019 1. miesto v HSM SFZ žiačok (WU15)
2019 3. miesto v SR mladšieho dorastu (U16)

Možno aj vy máte doma budúceho futbalistu alebo futbalistku!

Chce vaše dieťa hrať futbal za Ružomberok? V tom prípade nemáte nad čím váhať!

V stredu 11. septembra 2019 o 17: 00 na ZŠ Klačno budú mať prvý tréning naše naj-
mladšie nádeje narodené v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Na tréningu 
radi privítame aj vaše dieťa! V prípade záujmu o viac informácií vopred kontaktujte šéftrénera 
prípraviek Róberta Hazuchu na telefónnom čísle 0917 280 850. Taktiež hľadáme aj dievčatá 
narodené v roku 2005 a mladšie, ktoré môžu kontaktovať trénera Ota Omastu na telefónnom 
čísle 0904 648 512.

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

Motivovať vás môže aj prehľad úspechov našich mládežníkov v novodobej histórii:





STOP  
RASIZMU!


